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ROK 2004
 KRONIKA WYDARZEÑ NA WYDZIA£ACH
WYDZIA£ ROLNICZO-E
EKONOMICZNY
W 2004 roku podobnie jak w latach poprzednich
dzia³alnoæ Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego koncentrowa³a siê na trzech g³ównych p³aszczyznach:
 dzia³alnoæ naukowa,
 dzia³alnoæ dydaktyczna,
 dzia³alnoæ organizacyjna.
W zakresie dzia³alnoci naukowej pracownicy opublikowali ³¹cznie 426 pozycji z czego 80% stanowi³y oryginalne prace twórcze. Na szczególne podkrelenie zas³uguje wydanie 3 podrêczników oraz udzia³ pracowników wydzia³u w publikacjach obcojêzycznych. 42 artyku³y opublikowano w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Na WR-E realizowanych jest 11 grantów, w katedrach:
Agrobiznesu  1, Chemii  2, Ekonomiki i Organizacji
Rolnictwa  1, Mikrobiologii  2, Ogólnej Uprawy Roli
i Rolin  2, Szczegó³owej Uprawy Rolin  1, Socjologii i Rozwoju Wsi  1 oraz Zak³adzie Fizyki  1.
W zakresie rozwoju kadry naukowej 3 osoby uzyska³y tytu³ naukowy profesora (prof. dr hab. Czes³aw
Nowak  Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa,
prof. dr hab. Maria Mo  Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa i prof. dr hab. Leszek Woniak  Politechnika Rzeszowska), zakoñczono dwa przewody habilitacyjne, w tym jeden na Akademii Ekonomicznej (dr hab. Józefa Gniewek  Katedra Agrobiznesu, dr hab. Izabela
Marciñska  Instytut Fizjologii Rolin PAN), zakoñczono
pozytywnie 4 przewody doktorskie (dr in¿. Ryszard Poradowski, dr in¿. Marek Ko³odziejczyk, dr in¿. Andrzej
Oleksy, dr in¿. Magdalena Szechyñska-Hebda) i otwarto 4 (mgr in¿. Andrzej Zieliñski, mgr in¿. Katarzyna
Stêpnik, mgr in¿. Kinga Szarek, mgr Anna Dudek).
W dzia³alnoci dydaktycznej na uwagê zas³uguje
uruchomienie od roku akademickiego 2004/2005 na
kierunku Rolnictwo specjalnoci agroturystyka, na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing specjalnoci zarz¹dzanie w agrobiznesie, a na studiach stacjonarnych uzupe³niaj¹ce studia magisterskie na kierunku Zarz¹dzanie
i Marketing specjalnoci zarz¹dzanie w agrobiznesie.
Nabór na studia dzienne wyniós³ 450 osób w tym na
kierunki:
 Rolnictwo  180
 Ochrona rodowiska  90
 Zarz¹dzanie i Marketing  180
Na studia zaoczne przyjêto 330 osób w tym na kierunki:
 Rolnictwo  180,
 Ochrona rodowiska  60,
 Zarz¹dzanie i Marketing  90
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Na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie przyjêto 154
osoby, w tym na kierunek:
 Rolnictwo  54
 Zarz¹dzanie i Marketing  100
Aktualnie na studiach stacjonarnych, na 3 kierunkach
studiuje 1677 osób, a na studiach zaocznych 1447 osób.
W 2004 roku studia stacjonarne ukoñczy³o 213 osób (kierunek Zarz¹dzanie i Marketing  89, kierunek Rolnictwo
 124), a studia zaoczne: 385 osób (kierunek Rolnictwo
 189 i uzupe³niaj¹ce studia magisterskie  196 osób).
W 2004 roku na wydziale zorganizowano cztery
miêdzynarodowe konferencje:
l XII konferencja skrobiowa  organizator KCh
l Jony metali w rodowisku  organizator KOR
l III konferencja nt. Toksyczne substancje w rodowisku  organizator KChR
l Wiejskie obszary problemowe w procesie konsolidacji gospodarczej z UE  organizator KEiOR
l Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Uni¹ Europejsk¹  organizator KA
Prof. dr hab. Janusz ¯mija

WYDZIA£ HODOWLI I BIOLOGII
ZWIERZ¥T
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ dla Wydzia³u Hodowli i Biologii Zwierz¹t w 2004 r. by³a wizytacja Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Przynios³a ona pozytywn¹ ocenê kierunku Zootechnika na studiach magisterskich i zawodowych zaocznych.
W 2004 r na wydziale odby³y siê:
 XXX Studencka Sesja Ko³a Naukowego Zootechników
w trakcie której przedstawiono 11 referatów (w tym
3 referaty studentów z Ukrainy)
 XII Szko³a Zimowa Hodowców Byd³a pt. Trendy we
wspó³czesnej hodowli byd³a  Zakopane, 29 marca 
2 kwietnia; organizatorem Szko³y Zimowej by³a Katedra Hodowli Byd³a.
 VI Owczarska Szko³a Wiosenna pt. Wypas owiec we
wspó³czesnym modelu gospodarki rolnej  Zakopane, 911 lutego; organizatorem Szko³y Wiosennej by³a Katedra Hodowli Owiec i Kóz.
 miêdzynarodowa konferencja w ramach grantu europejskiego nt. Kszta³towanie krajobrazu i ró¿norodnoci biologicznej obszarów wypasu wspólnotowego
w Europie  Kraków, 59 maja; organizatorem konferencji by³a Katedra Hodowli Owiec i Kóz.
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 Ist International Conference Pig and poultry meat safety and quality  genetic and non-genetic factors 
Kraków, 1415 padziernika  organizowana wspólnie przez Wydzia³ Hodowli I Biologii Zwierz¹t AR
w Krakowie, European Association for Animal Produktion, British Society of Animal Science, Hellanic
Association for Animal Production oraz Uniwersytet
w Bristolu.
W omawianym roku otwarty zosta³ 1 przewód habilitacyjny  dr Ewa Ptak z Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierz¹t AR w Krakowie. Piêæ osób zakoñczy³o i obroni³o prace doktorskie. W przewa¿aj¹cej czêci byli to s³uchacze Studium Doktoranckiego AR. Zosta³o otwartych dziewiêæ nowych przewodów doktorskich.
Na wydziale realizowano 18 grantów. Na XXVII konkurs (do 31 stycznia 2004 r. z³o¿onych zosta³o 10 nowych projektów grantów, a na XXVIII konkurs do 31 lipca 2004 r. 11 projektów grantów. W dalszym ci¹gu Katedra Hodowli Owiec i Kóz realizowa³a grant europejski
 LACOPE-EVK2-CT-2002-00150, a pracownicy Katedry
Hodowli Trzody Chlewnej, Katedry ¯ywienia Zwierz¹t
oraz Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa byli wykonawcami w grantach europejskich prowadzonych przez inne
orodki w kraju.
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t realizowa³ podyplomowe studium z zakresu nowoczesnej technologii
produkcji mleka. Prowadzone by³y prace nad powo³aniem nowych specjalnoci i studiów podyplomowych. Na
pierwszy rok studiów w 2004 r. wydzia³ przyj¹³ 243 studentów na studia dzienne, 131 na zawodowe studia zaoczne oraz 18 na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie.
Wydano 147 dyplomów ukoñczenia studiów.
22 listopada 2004 roku Wydzia³ Hodowli i Biologii
Zwierz¹t podpisa³ porozumienie zawarte pomiêdzy Akademi¹ Rolnicz¹ w Krakowie a Zarz¹dem Powiatu Zawierciañskiego o rozpoczêciu kszta³cenia studentów
w trybie studiów zaocznych na kierunku zootechnika na
poziomie in¿ynierskim w zamiejscowym Orodku Dydaktycznym w Zawierciu z siedzib¹ w Jeziorowicach.
Prof. dr hab. Franciszek Borowiec
Prof. dr hab. W³adys³aw Migda³

WYDZIA£ IN¯YNIERII RODOWISKA
I GEODEZJI
Rok 2004 by³ dla Wydzia³u In¿ynierii rodowiska
i Geodezji kolejnym trudnym rokiem, w którym g³ówny
nacisk po³o¿ono na:
 doskonalenie procesu dydaktycznego, wraz z dostosowaniem programów studiów do obowi¹zuj¹cych
standardów nauczania, zarówno dla studiów dziennych jak i zawodowych zaocznych,
 dyscyplinowanie studentów i pracowników dydaktycznych w zakresie przestrzegania terminów egzaminów,
zaliczania przedmiotów i kursów jak i pe³nego przestrzegania regulaminu studiów,

 poprawê jakoci prowadzonych badañ w ramach BW,
grantów, prac zleconych, SPUB i innych,
 rozwój kadry naukowej,
 poprawê warunków lokalowych.
W omawianym roku na wydziale otwarto 9 przewodów
doktorskich, a 8 zakoñczono. Stopieñ doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kszta³towanie rodowiska otrzymali:
1. dr in¿.. Jakub Wojkowski (promotor prof. dr hab. Barbara Olechnowicz-Bobrowska),
2. dr in¿. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (promotor
dr hab. Tadeusz Zawora),
3. dr Maciej Hajdukiewicz (promotor dr hab. in¿. Janusz
Schilbach),
4. dr in¿. Sambou N'Famara (promotor dr hab. in¿. Ryszard lizowski, prof. AR.),
5. dr in¿. Jaros³aw Janus (promotor dr hab. in¿. Stanis³aw Harasimowicz, prof. AR),
6. dr in¿. Andrzej Bogda³ (promotor dr hab. in¿. Krzysztof Ostrowski, prof. AR),
7. dr in¿. Jolanta Natkaniec (promotor prof. dr hab. W³. Rajda).
Stopieñ doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskimi otrzyma³:
1. dr in¿. Stanis³aw Bacior (promotor dr hab. in¿. St. Harasimowicz, prof. AR).
Na studia stacjonarne na kierunki: In¿ynieria rodowiska oraz Geodezja i Kartografia przyjêto ³¹cznie 290
studentów, na studia zawodowe 300 studentów. W dniu
18 grudnia odby³o siê rozdanie dyplomów absolwentom
studiów stacjonarnych. Studia ukoñczy³o 186 osób.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano kilka
seminariów i konferencji naukowych o zasiêgu ogólnopolskim i miêdzynarodowym. By³y to:
 XV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna:
Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i zdrowie 
Zakopane, czerwiec 2004 r.; organizatorzy Katedra
Budownictwa Wiejskiego wspólnie z Polskim Zrzeszeniem In¿ynierów i Techników Sanitarnych,
 Zastosowanie odpadów przemys³owych i geosyntetyków w budownictwie  Kraków, wrzesieñ 2004 r.;
Zak³ad Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego,
 Monitorowanie rodowiska metodami teledetekcji, fotogrametrii i geoinformatyki  Kraków, wrzesieñ 2004 r.;
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji,
 Rola czynników ekologicznych w kszta³towaniu rodowiska dla potrzeb zrównowa¿onego rozwoju 
Czorsztyn, wrzesieñ 2004 r.; Katedra Ekologicznych
Podstaw In¿ynierii rodowiska.
W zakresie poprawy warunków lokalowych zrealizowano nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
 pe³ny remont 3 sal dydaktycznych w budynku Wydzia³u Lenego przy al. 29 Listopada 46,
 przebudowa i wyposa¿enie dziekanatu w Budynku Jubileuszowym. W tym czasie, przez okres trzech miesiêcy, dziekanat pracowa³ w sali dydaktycznej 120,
 przebudowa i remont 6 toalet;
 kilka jednostek wydzia³u w ramach rodków w³asnych
dokona³o przebudowy, remontów, malowania pomieszczeñ.
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£¹czny koszt tych przedsiêwziêæ wraz z wyposa¿eniem (meble) w ramach kosztów w³asnych i rodków
bud¿etowych wyniós³ oko³o 1 mln. 200 tys. z³otych.
Pocz¹wszy od jesieni 2002 roku, za zgod¹ rektora
AR i dyrektora administracyjnego Wydzia³ In¿ynierii
rodowiska i Geodezji prowadzi³ dzia³ania zwi¹zane
z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla nowego budynku dla kierunku
Geodezja i Kartografia w Mydlnikach.
Prof. dr hab. Zenon Pijanowski

WYDZIA£ OGRODNICZY
W 2004 r. na Wydziale Ogrodniczym nast¹pi³ dalszy
postêp w zakresie rozbudowy bazy dydaktycznej wydzia³u. Przygotowany zosta³ projekt pod budowê nowych szklarni, którego realizacja bêdzie rozpoczêta
w 2005 roku. W miejscu rozebranych, starych szklarni
powsta³ ogród dydaktyczny, w którym prezentowanych
jest kilkaset gatunków rolin jednorocznych oraz bylin.
Zakoñczono budowê tunelu przeznaczonego do celów
dydaktycznych i badawczych. Tunel wyposa¿ony zosta³
w najnowoczeniejsze rozwi¹zania technologiczne
m.in. komputerowe sterowanie nawo¿eniem, fertygacjê,
automatyczne wietrzenie. Przeprowadzono remonty
oraz wyposa¿ono w sprzêt audiowizualny kilka kolejnych sal dydaktycznych, oddano do u¿ytku now¹ salê
komputerow¹ z 16 stanowiskami do pracy z komputerem. Czytelnia otrzyma³a trzy komputery umo¿liwiaj¹ce
studentom korzystanie z internetu. Zakoñczona zosta³a
tak¿e wymiana okien w g³ównym budynku wydzia³u.
Baza badawcza wydzia³u wzbogaci³a siê o nowe laboratoria do badañ molekularnych i hodowli odpornociowej,
zlokalizowane w Katedrze Genetyki Hodowli i Nasiennictwa. Katedra ta zakupi³a sekwenator DNA, a Zak³ad Biochemii chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym
najnowszej generacji. Z inicjatywy pracowników Wydzia³u
Ogrodniczego zrodzi³a siê koncepcja stworzenia Centrum
Doskona³oci, które zosta³o powo³ane decyzj¹ Ministra
Nauki i Informatyzacji pod nazw¹ Centrum Doskona³oci
Akademii Rolniczej w Krakowie  Integrowana Produkcja
i Zrównowa¿one Rolnictwo. Studenci Ko³a Naukowego
Ogrodników pod opiek¹ pracowników wydzia³u zorganizowali laboratorium do hodowli owadów tropikalnych.
W czerwcu odby³ siê zjazd katedr jednoimiennych
Uprawy Roli i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych, po³¹czony
z konferencj¹ naukow¹. Pracownicy wydzia³u wziêli udzia³
w konferencji w Kownie (Instytut Sadownictwa Babtai).
W dniach 2526 listopada odby³a siê druga konferencja
pt. Polsko-Ukraiñskie badania w Karpatach Wschodnich
bêd¹ca praktycznym wyrazem wspó³pracy pomiêdzy Wydzia³em Ogrodniczym i Wydzia³em Biologii Uniwersytetu
Lwowskiego. Wyg³oszono 13 referatów oraz zorganizowano dyskusjê panelow¹ nad przysz³oci¹ badañ w Karpatach Wschodnich. Uczestnicy konferencji zadecydowali o jej cyklicznym (corocznym) organizowaniu na przemian: w Krakowie (AR) i we Lwowie (Uniwersytet Lwow-
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ski). Na prze³omie kwietnia i maja kilkunastoosobowa grupa pracowników i studentów Wydzia³u wziê³a udzia³ w obchodach 150-lecia Ogrodu Botanicznego we Lwowie.
W wyjedzie uczestniczyli tak¿e: prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. Jerzy Niedzió³ka oraz dziekan Wydzia³u
Ogrodniczego prof. dr hab. W³odzimierz Sady, którzy podpisali umowê o wspó³pracy z w³adzami Uniwersytetu
Lwowskiego. W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy
wyjazdu wziêli udzia³ w konferencji prezentuj¹c 4 referaty
i postery, a grupa poetycko-muzyczna Od czasu do czasu z³o¿ona z pracowników i studentów wydzia³u zaprezentowa³a przed ukraiñsk¹ widowni¹ dwa programy pt.
Bli¿ej natury i Na wysokiej po³oninie.
Swoj¹ dzia³alnoæ kontynuowa³ Uniwersytet dla
M³odzie¿y, w ramach którego odby³y siê trzy zjazdy
oraz  tradycyjna wystawa stroików bo¿onarodzeniowych. Odby³y siê dwa spotkania w ramach cyklicznego
programu Kariery Ogrodnicze, w trakcie których zaprezentowali siê kolejni wybitni absolwenci wydzia³u:
mgr S³awomir Gromada oraz prof. Ma³gorzata Serek
(Uniwersytet w Kopenhadze). W dniach 2123 maja odby³y siê IV Dni Owada  doroczna impreza dla mieszkañców Krakowa, popularyzuj¹ca wiat owadów, w której wziê³o udzia³ kilka tysiêcy osób. W czasie imprezy
odby³ siê Bal owada w trakcie którego zespó³ Od czasu do czasu zaprezentowa³ program kabaretowy pt.
Na szeciu nogach. W dniach 2527 czerwca odby³
siê trzeci ju¿ rajd Po ostatnim egzaminie, w którym
wziê³o udzia³ ok. 70 pracowników i studentów wydzia³u.
Na pocz¹tku sierpnia Ko³o Naukowe Ogrodników zorganizowa³o kolejny obóz naukowy w Czarnohorze na Ukrainie, którego efektem by³y trzy referaty wyg³oszone na
konferencji Polsko Ukraiñskie badania w Karpatach
Wschodnich. Studentka V roku Wydzia³u Ogrodniczego
p. El¿bieta Cika³a zdoby³a pierwsze miejsce na Uczelnianej Konferencji Kó³ Naukowych. Studentka V roku p.
Katarzyna Kozak, otrzyma³a stypendium im. Stanis³awa
Pigonia. Rozwin¹³ dzia³alnoæ Chór Akademii Rolniczej,
który odbywa³ próby w salach wydzia³u i towarzyszy³
wszystkim najwa¿niejszym imprezom uczelni.
Decyzj¹ Senatu powo³ane zosta³y w ¯arnowcu (powiat Zawierciañski), zamiejscowe studia zaoczne na kierunku Ogrodnictwo ze specjalnoci¹ Agroekologia
i ochrona rolin (nabór na studia we wrzeniu 2005 roku).
W okresie od sierpnia do koñca listopada br. Wydzia³
Ogrodniczy przygotowywa³ siê do wizyty Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja odby³a siê w dniach
2526 listopada, a wydzia³ uzyska³ pozytywn¹ ocenê.
Tytu³y, stopnie
uzyskane przez pracowników wydzia³u
tytu³ profesora
prof. dr hab. Maria Piskornik
prof. dr hab. Stanis³aw Mazur
prof. dr hab. Marek Grabowski
profesor zwyczajny
prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek
prof. dr hab. W³odzimierz Sady
prof. AR
dr hab. Henryk Ko³oczek
dr hab. Adela Adamus
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habilitacje
dr Zbigniew Czerniakowski
dr Urszula Smoliñska (Instytut Warzywnictwa Skierniewice)
dr Barbara Dyki (Instytut Warzywnictwa Skierniewice)
dr Renata Wojciechowska
doktoraty
mgr Leszek Róg
mgr Gra¿yna Szkuta
mgr Jolanta Ka³muk
mgr Ewa Sitek
mgr Ma³gorzata Simlat
mgr Anita Jaglarz
mgr Agnieszka Szczeponek
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

WYDZIA£ TECHNIKI I ENERGETYKI
ROLNICTWA
Najwa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa w minionym roku to:
 powo³anie nowej specjalnoci pn. In¿ynieria systemów technologiczno- energetycznych (na dziennych
studiach magisterskich zniesiono specjalnoæ Technika rolnicza),
 remont i przekazanie w u¿ytkowanie obiektów dla Katedry In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
 uzyskanie akredytacji po wizycie Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej,
 wprowadzenie do systemu nauczania tzw. e-learningu,
 17 grudnia Senat uczelni zatwierdzi³ zmianê nazwy
wydzia³u na Wydzia³ Agroin¿ynierii.
Nominacje profesorskie w 2004 r. uzyskali pracownicy naukowi wydzia³u:
 prof. dr hab. in¿. Piotr Budyn,
 prof. dr hab. in¿. Czes³aw Ryc¹bel.
W 2004 r. zakoñczono jeden przewód doktorski,
dwa nowe zosta³y otwarte. Zakoñczono jeden przewód
habilitacyjny i jeden zosta³ otwarty. Kontynuowano realizacjê 5 grantów, 2 nowe granty pozyskano. Zorganizowano 4 konferencje naukowe. Na studia dzienne przyjêto 193 osoby, na zaoczne 135 osób. Wydano 101 dyplomów ukoñczenia studiów.
Dr hab. Tadeusz Juliszewski, prof. AR

WYDZIA£ TECHNOLOGII ¯YWNOCI
W 2004 roku Oddzia³ i Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
Akademii Rolniczej im. H. Ko³³¹taja w Krakowie obchodzi³
Jubileusz 30-lecia swojego istnienia. By³ on szczególnie
wa¿ny dla ca³ej spo³ecznoci Wydzia³u Technologii ¯ywnoci ze wzglêdu na fakt, ¿e 31 inauguracja roku akademickiego 2004/2005 odby³a siê w pomieszczeniach no-

wego obiektu wydzia³u przy ulicy Balickiej 122. Podczas
uczelnianej uroczystoci inauguracyjnej, pracownicy wydzia³u zostali uhonorowani odznaczeniami pañstwowymi
i resortowymi. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski zosta³ odznaczony prof. dr hab. in¿. Bohdan
Achrem-Achremowicz, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi 
dr Ewa Hajduk i mgr in¿. Bo¿ena Firek, Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi  mgr in¿. Anna Ma³ysa, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej  prof. dr hab. in¿. Ewa Cielik
W dniu 15 padziernika, podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia WT¯ z r¹k przedstawiciela
Kancelarii Prezydenta RP  prof. dr hab. Katarzyny
Duczkowskiej-Ma³ysz odznaczenia otrzymali: Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  prof. dr hab.
dr h.c. Mieczys³aw Pa³asiñski, Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski  prof. dr hab. in¿. Pawe³ M. Pisulewski i prof. dr hab. Teresa Fortuna, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi  dr in¿. Gra¿yna Jaworska i Teresa Schwarz.
W 2004 roku Tadeusz Grega oraz prof. dr hab. in¿.
Halina Gambu otrzymali nominacje profesorskie. Rada
Wydzia³u wszczê³a postêpowanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, dziesiêciu osobom
nada³a stopieñ naukowy doktora. Zosta³o otwartych
5 przewodów doktorskich.
Na Wydziale Technologii ¯ywnoci w roku kalendarzowym 2004 realizowano ³¹cznie 18 grantów badawczych, w tym 9 nowych.
Na kierunku: technologia ¿ywnoci i ¿ywienie cz³owieka, studia rozpoczê³o 441 studentów, kszta³c¹cych
siê w systemie dziennym na specjalnoci technologia
¿ywnoci  165, ¿ywienie cz³owieka  90 osób oraz
w systemie zaocznym na studiach in¿ynierskich  141
i magisterskich uzupe³niaj¹cych  45 osób. Ponad 100
osób uczêszcza³o na studia podyplomowe organizowane na naszym Wydziale z zakresu zarz¹dzania jakoci¹
w przemyle spo¿ywczym, ¿ywienia cz³owieka z elementami gospodarstwa domowego oraz integracji gospodarki Polski z UE. Dwie osoby rozpoczê³y studia doktoranckie. W roku 2004 dyplom magistra in¿yniera i in¿yniera technologii ¿ywnoci ³¹cznie otrzyma³o 150 osób.
Pracownicy naszego wydzia³u, w roku 2004, zorganizowali oraz aktywnie uczestniczyli w nastêpuj¹cych konferencjach: Polska ¿ywnoæ  stan obecny i perspektywy (Kraków, 2526 maja, przy wspó³udziale PTT¯, Oddzia³ Ma³opolski); VI Krajowe Warsztaty ¯ywieniowe pt.
Postêp w epidemiologii i ocenie ¿ywnoci funkcjonalnej
(Krynica 13 wrzenia); Seminarium dla przedstawicieli
przemys³u spo¿ywczego Systemy Zarz¹dzania Jakoci¹
¯ywnoci  Nowa Jakoæ (19 listopada, przy wspó³udziale Ambasady Holandii). Pod has³em Polska ¿ywnoæ i napoje na rynkach Unii Europejskiej  szanse i zagro¿enia
odby³a siê w dniu 15 padziernika 2004 r. w Akademii Rolniczej im. H. Ko³³¹taja w Krakowie, konferencja naukowa
zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 30-lecia
Oddzia³u i Wydzia³u Technologii ¯ywnoci. Uczestniczono
równie¿ w wielu miêdzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Finlandii, Austrii, Kanadzie, Norwegii,
Kubie, Niemczech i S³owacji.
Prof. dr hab. in¿. Ewa Cielik
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JUBILEUSZ 30-LECIA ODDZIA£U I WYDZIA£U
TECHNOLOGII ¯YWNOCI
W 2004 roku Wydzia³ Technologii ¯ywnoci Akademii Rolniczej im. H. Ko³³¹taja w Krakowie obchodzi³ Jubileusz 30-lecia swojego istnienia. To szczególne wydarzenie sta³o siê okazj¹ nie tylko do przypomnienia historii, podsumowania minionych lat i dokonanych osi¹gniêæ
wydzia³u, ale tak¿e do pokazania dzisiejszego jego wizerunku oraz zarysowania planów na przysz³oæ.
Pod has³em Polska ¿ywnoæ i napoje na rynkach Unii Europejskiej  szanse i zagro¿enia odby³a siê w dniu 15 padziernika 2004 r. w Akademii Rolniczej konferencja naukowa zorganizowana w ramach
obchodów Jubileuszu 30-lecia Oddzia³u i Wydzia³u
Technologii ¯ywnoci. Obchody jubileuszowe odby³y siê
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego.
Konferencjê zorganizowano przy wspó³udziale Oddzia³u Ma³opolskiego Polskiego Towarzystwa Technologów ¯ywnoci. Uczestniczy³o w niej 279 osób, w tym 63
osoby z naszej uczelni oraz gocie zagraniczni. Obrady
rozpoczê³y siê w Centrum Kongresowym AR w Krakowie, al. 29 Listopada 46, ich druga czêæ przebiega³a
w nowych obiektach WT¯ przy ulicy Balickiej 122.
W obchodach wziêli udzia³ poza przedstawicielami
w³adz uczelni i innych wydzia³ów, senator Rzeczypospolitej Polskiej  Mieczys³aw Miet³a, wicewojewoda Ma³opolski  Ryszard Pó³torak, zastêpca prezydenta miasta
Krakowa  Henryk B¹tkiewicz oraz dziekani wszystkich
wydzia³ów Technologii ¯ywnoci w Polsce. Przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP, prof. dr hab. Katarzyna
Duczkowska-Ma³ysz wrêczy³a zas³u¿onym pracownikom
wydzia³u odznaczenia pañstwowe.
Z okazji Jubileuszu, dziekan prof. dr hab. Tadeusz
Tuszyñski wyró¿ni³ osoby, które wnios³y znacz¹cy wk³ad
w rozwój wydzia³u lub których dzia³alnoæ sprzyja³a jego
rozwojowi, okolicznociowe statuetki 30 lat Oddzia³u
i Wydzia³u Technologii ¯ywnoci AR w Krakowie. £¹cznie uhonorowano ni¹ 33 osoby, w tym 10 przedstawicieli przemys³u spo¿ywczego.
W trakcie obrad wyg³oszono 7 referatów plenarnych.
Przedstawili je wybitni polscy profesorowie (R. Urban,
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S. Tyszkiewicz, T. Sikora, W. P³ocharski) oraz gocie
zagraniczni: prof. W. Praznik z Uniwersytetu Rolniczego
w Wiedniu i prof. A. Dandar z Wydzia³u Technologii
Chemicznej i ¯ywnociowej Politechniki w Bratys³awie.
Obrady zainaugurowa³ referat prof. dr hab. Romana
Urbana omawiaj¹cy stan polskiego przemys³u spo¿ywczego w procesie integracji z Unia Europejsk¹. W ramach konferencji odby³a siê równie¿ sesja plakatowa,
na której zaprezentowano 39 komunikatów naukowych
z ca³ej Polski.
W dniu obchodów 30-lecia wydzia³u wiêtowano
tak¿e 50-lecie pracy naukowej profesora Mieczys³awa
Pa³asiñskiego, z udzia³em wielu przedstawicieli nauki
z ca³ego kraju.
Oprócz konferencji przygotowano wystawê dorobku
naukowego i dydaktycznego pracowników wydzia³u,
a tak¿e prezentacje poszczególnych jego jednostek.
Cieszy³y siê one du¿ym zainteresowaniem goci, szczególnie absolwentów wydzia³u. Zorganizowano stoiska
promocyjne zak³adów ró¿nych ga³êzi przemys³u spo¿ywczego, miedzy innymi: browarniczego, mleczarskiego, piekarniczego, owocowo-warzywnego i miêsnego.
Zdaniem uczestników, wybór tematu konferencji
okaza³ siê bardzo trafny i ciekawy. Dowodem na to by³a
zarówno liczba uczestników jak i dyskusje tocz¹ce siê
w trakcie obrad. Konferencja ta, bêd¹c z jednej strony
forum wymiany dowiadczeñ i informacji, sta³a siê jednoczenie platform¹ do zacienienia kontaktów pomiêdzy przedstawicielami uczelni, przemys³u, jednostek
badawczo-rozwojowych oraz redniego szkolnictwa zawodowego.
Jako formê upowszechnienia wyników wydano materia³y konferencyjne zawieraj¹ce jednostronicowe
streszczenia referatów i komunikatów. Wydawnictwem
jubileuszowym jest informator zawieraj¹cy dane dotycz¹ce historii, charakterystyki obecnych jednostek, programu studiów oraz perspektyw rozwoju Wydzia³u
Technologii ¯ywnoci.
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NOMINACJE PROFESORSKIE
W okresie od stycznia do grudnia 2004 roku nominacje profesorskie z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej
otrzyma³o dwunastu pracowników naszej uczelni.
Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzymali:
Prof. Maria Piskornik
Prof. Czes³aw Ryc¹bel
Prof. Stanis³aw Mazur
Prof. Piotr Budyn
Prof. Czes³aw Nowak

Prof.
Prof.
Prof.
prof.
Prof.

Tytu³ profesora nauk lenych otrzymali:
Prof. Janusz Sowa

Prof. Stanis³aw Bro¿ek

Prof. dr hab. in¿.
Piotr Pawe³ Budyn
Katedra Eksploatacji
Maszyn Rolniczych
Wydzia³ Techniki
i Energetyki Rolnictwa
Piotr Pawe³ Budyn urodzi³
siê 29 czerwca 1940 r. w Kwapince, pow. Mylenice. Studia
odby³ na Wydziale Rolniczym
Akademii Rolniczej w Krakowie,
in¿ynier rolnik (1976) i magister nauk rolniczych (1978).
Stopieñ naukowy doktora nauk rolniczych nada³a
mu Rada Wydzia³u Rolniczego Akademii Rolniczej
w Krakowie w roku 1985 po przedstawieniu rozprawy
przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Zalewskiego pt. Wp³yw technologii uprawy miêdzyrzêdowej na obci¹¿enie rêczno-mechanicznych urz¹dzeñ separacyjnych kombajnów do zbioru ziemniaków. W roku
1994 stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie in¿ynierii rolniczej nada³a dr Piotrowi Budynowi Rada Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie na podstawie
dorobku naukowego i przed³o¿onej rozprawy habilitacyjnej pt. Badanie wybranych w³aciwoci powierzchniowych bulw ziemniaka z punktu widzenia ich znaczenia w procesie zbioru i obróbki pozbiorowej. Tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych otrzyma³ w 2004 roku.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w przedsiêbiorstwie budowlanym Naftobudowa w roku 1958, gdzie pracowa³
do 1962 r. jako operator sprzêtu budowlanego. Zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w latach 19621965 w Marynarce Wojennej w specjalnoci  motorzysta okrêtowy
ORP ¯UBR. Zatrudniony w latach 19651979 w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa Wy¿szej Szko³y Rolniczej
w Krakowie na stanowisku asystenta naukowo technicz-

Maria Mo
Tadeusz Grega
Halina Gambu
Marek Grabowski
Tomasz Miko³ajczyk

nego, a nastêpnie starszego asystenta (19801984)
i adiunkta (19851992) w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, od roku 1993 adiunkta w Katedrze
Eksploatacji Maszyn Rolniczych Wydzia³u Techniki
i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie
Zagraniczne sta¿e naukowe odby³ w Ingenieurhochschule; Berlin-Wartenberg, (1983  1,5 miesi¹ca), Institut für Betriebstechnik der FAL; Braunschweig-Völkenrode, KTBL-Versuchsstation Dethlingen (1993  3 miesi¹ce). Uczestniczy³ tak¿e w sta¿ach organizacyjno-produkcyjnych w Akademii Rolniczej w Debreczynie, Wêgry
(1985  1,5 miesi¹ca) i w Uniwersytecie Rolniczym w Pradze (1988  1 miesi¹c).
Prof. dr hab. Piotr Budyn jest autorem lub wspó³autorem 136 prac naukowych w tym 66 oryginalnych prac
twórczych, czêæ prac zosta³a opublikowana w czasopismach zagranicznych.
Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ badañ zwi¹zanych z upraw¹ i zbiorem ziemniaków oraz ocen¹ w³aciwoci fizycznych bulw i typowych zanieczyszczeñ plonu istotnych w procesie zbioru i w obróbce pozbiorowej. W ramach tych badañ prof. dr hab. Piotr Budyn
uczestniczy w krajowej i zagranicznej wspó³pracy naukowej przy realizacji tematów badawczych; Energetyczne
aspekty przeciwbry³owej uprawy plantacji ziemniaków (Ingenieurhochschule, Berlin-Wartenberg, 19851989); Fizyczne w³aciwoci bulw oraz typowych zanieczyszczeñ,
maj¹ce znaczenie dla technologii zbioru i obróbki pozbiorowej ziemniaka (S³owacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze,
od 1996); Metody i urz¹dzenia do pomiaru parametrów
fizyko-mechanicznych rolin (Lwowski Pañstwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, od 2002); Techniczne,
organizacyjne, agrotechniczne i biologiczne podstawy
wysokich plonów ziemniaka oraz Parametry maszyn
niezbêdne do realizacji technologii produkcji ziemniaków
(Instytut Ziemniaka w Boninie, 19801989); Wp³yw cech
odmianowych na wybrane w³aciwoci bulw ziemniaka

www.ar.krakow.pl

7

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin, Zak³ad Dowiadczalny w Starym Olenie, 19962001).
Prof. dr hab. Piotr Budyn jest promotorem jednej
rozprawy doktorskiej, pod jego opiek¹ wykonano 38
prac magisterskich i 5 prac in¿ynierskich. Obecnie prowadzi zajêcia dydaktyczne z przedmiotów U¿ytkowanie
maszyn rolniczych i Ergonomia. Za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ w roku 2002 zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Jest sekretarzem Zespo³u Filmu Naukowego Komitetu Techniki Rolniczej PAN, oraz cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Agrofizycznego, Polskiego Towarzystwa
In¿ynierii Rolniczej, Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego
Towarzystwa Filmu Naukowego.
Pracowa³ w Senackiej Komisji ds. Bud¿etu i Maj¹tku
Uczelni, jest cz³onkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej,
Senackiej Komisji ds. Socjalnych i Odwo³awczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów, przewodnicz¹cym Wydzia³owej Komisji Konkursowej (19992002) i Wydzia³owej
Komisji Dydaktycznej (od 2002).

Prof. dr hab. in¿.
Marek Grabowski
Katedra Ochrony Rolin
Wydzia³ Ogrodniczy
Prof. Marek Grabowski
urodzi³ siê 3 kwietnia 1957 roku w Zdanowie (woj. Kieleckie). W 1982 roku obroni³ pracê magistersk¹ na Wydziale
Ogrodniczym AR w Krakowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera ogrodnictwa. W tym te¿ roku rozpocz¹³ pracê
w Katedrze Ochrony Rolin AR w Krakowie na stanowisku asystenta sta¿ysty. Nastêpnie w latach 19831984
zatrudniony by³ jako asystent, w latach 19841990 jako
starszy asystent, a od 1990 roku do 2004 jako adiunkt.
Pracê doktorsk¹ pt. Badania nad rakiem drzew
owocowych (Nectria galligena) na jab³oni obroni³
w 1989 roku uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk rolniczych
w zakresie ogrodnictwa. W 1996 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej opublikowanej w Zeszytach Naukowych AR w Krakowie Badania nad mo¿liwociami biologicznej ochrony jab³oni przed Nectria galligena Bres.
Rada Wydzia³u Ogrodniczego nada³a mu stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa  ochrony rolin, fitopatologii. Tytu³ profesora nauk
rolniczych otrzyma³ w 2004 roku.
Prof. dr hab. M. Grabowski odby³ szereg sta¿y krajowych i zagranicznych. W 1984 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (1 miesi¹c),
w 1985 roku by³y to orodki Humboldt Universität Berlin
oraz Institut für Phytopathologie Aschersleben oraz Institut
für Obstforschung (1 miesi¹c). W 1986 roku otrzyma³ d³ugoterminowe (15 miesiêcy) stypendium na Uniwersytecie
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Hohenheim, gdzie wykona³ czêæ badañ do pracy doktorskiej, wspó³pracê z tym orodkiem kontynuuje do chwili
obecnej. 1991 roku przebywa³ na 6-miesiêcznym stypendium w Proefstation Wilhelminadorp, które zosta³o przed³u¿one na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rybo³ówstwa
Królestwa Holandii o dalsze 6 miesiêcy. Przebywa³ te¿ na
3-misiêcznych stypendiach (19881993) w Versuchsstation für Intensivkulturen und Agrarökologie Bavendorf,
w 1994 roku przebywa³ na 1 miesiêcznym sta¿u w Institut
für Pflanzenschutz im Obstbau BBA  Dossenheim.
Dorobek naukowy obejmuje 122 pozycje, wród których znaczn¹ czêæ stanowi¹ rozprawy naukowe publikowane w znacz¹cych czasopismach polskich i zagranicznych. Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹
3 opracowania ksi¹¿kowe z lat 19992003 dotycz¹ce
chorób rolin sadowniczych. Ciesz¹ siê one uznaniem
wród studentów, instruktorów oraz doradców z zakresu ogrodnictwa oraz sadowników.
Tematyka badawcza prof. dr hab. M. Grabowskiego
dotyczy chorób grzybowych rolin sadowniczych.
W ostatnich latach koncentruje siê wokó³ zagadnieñ
zwi¹zanych z patogenami kory i drewna jab³oni, ze
szczególnym uwzglêdnieniem grzybów Nectria galligena, Pezicula sp. oraz Monilia sp. Oprócz zagadnieñ
zwi¹zanych z etiologi¹ i biologi¹ sprawców chorób kory
podj¹³ kompleksowe badania nad mo¿liwociami biologicznego zwalczania raka drzew owocowych, zgorzeli
kory oraz brunatnej zgnilizny owoców drzew ziarnkowych. Jako pierwszy w Polsce wykaza³ istnienie zimuj¹cego stadium konidialnego Venturia inaequalis na pêdach jab³oni. Pozwoli³o to na bardziej skuteczn¹ walkê
z parchem jab³oni w okresie infekcji pierwotnych, gdzie
zaka¿eñ oprócz zarodników workowych dokonuj¹ tak¿e
zarodniki konidialne wytwarzane w bezporednim s¹siedztwie rozwijaj¹cych siê p¹ków. W ostatnich latach
jako pierwszy w Polsce rozpocz¹³ badania nad etiologi¹
i biologi¹ grzybów wywo³uj¹cych brudn¹ plamistoæ jab³ek. Wykaza³, ¿e grzyb Gloeodes pomigena opisywany
w literaturze europejskiej nie jest sprawc¹ tej choroby.
W Polsce przyczyn¹ tej choroby s¹ inne grzyby wyizolowane i oznaczone przez profesora. M. Grabowskiego.
Badania dotycz¹ce tych zagadnieñ by³y i s¹ prowadzone w ramach grantów finansowanych przez KBN.
W ci¹gu 22-letniej pracy na uczelni prowadzi³ zajêcia
dydaktyczne w ramach wyk³adów, æwiczeñ i seminariów
na ró¿nych kierunkach studiów (ogrodnictwo, biotechnologia) i specjalnociach (agroekologia i ochrona rolin,
ogrodnictwo z marketingiem, sztuka ogrodowa, biotechnologia rolin). Opracowa³ programy zajêæ z przedmiotów:
choroby rolin sadowniczych, ochrona rolin w terenach
miejskich oraz biotechnologia w ochronie rolin. Wysoka
jakoæ prowadzonych zajêæ znajduje corocznie potwierdzenie w postaci ankietyzacji prowadzonych zajêæ oraz
konkursów organizowanych przez samorz¹d studencki.
W latach 19961999 by³ opiekunem Studenckiego Ko³a
Naukowego Ogrodników, które w tym okresie odnosi³o
sukcesy na sesjach naukowych krajowych i zagranicznych. Pod Jego opiek¹ wykonano 40 prac magisterskich.
Jest znanym specjalist¹ z zakresu ochrony rolin
sadowniczych, czêsto prowadz¹cym ró¿nego rodzaju
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szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za doradztwo w zakresie ochrony rolin. Prowadzi tak¿e
szkolenia dla instruktorów PIORiN oraz ODR. Bierze
udzia³ w szkoleniach dla sadowników z zakresu i integrowanej produkcji owoców. W ramach tych szkoleñ organizowa³ wyjazdy dla producentów i instruktorów do
znanych zagranicznych orodków sadowniczych (Pillnitz, Bavendorf, Wädenswil, Güttingen). Wykona³ wiele
ekspertyz dla sadowników z zakresu fitopatologii. Jest
tak¿e ekspertem w zakresie chorób rolin sadowniczych Krajowego Forum Ogrodniczego.
W latach 1999-2002 profesor Marek Grabowski pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. studenckich na Wydziale
Ogrodniczym AR w Krakowie. Uczestniczy³ w pracach
Senackiej Komisji Dydaktycznej (1999-2002), aktualnie
w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
By³ tak¿e Przewodnicz¹cym Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku ogrodnictwo (2000 r.) i biotechnologii ( (w latach 2001  2003).
Za swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹ by³ wielokrotnie nagradzany Nagrod¹ JM Rektora AR w Krakowie, a tak¿e
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Grega,
Katedra Przetwórstwa
Produktów Zwierzêcych
Wydzia³ Technologii
¯ywnoci
Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Grega urodzi³ siê w Krakowie 1 lipca 1950 r. Studiowa³ na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1973 r. uzyska³ stopieñ magistra in¿yniera. Stopieñ doktora z zakresu nauk rolniczych otrzyma³ uchwa³¹ Rady Naukowej Instytutu Zootechniki z kwietnia 1980 roku (promotor prof.
dr hab. Zygmunt Ewy, tytu³ pracy: Czynniki fizjologiczno-morfologiczne warunkuj¹ce szybkoæ oddawania mleka
u krów). Stopieñ doktora habilitowanego z zakresu zootechnika  hodowla byd³a, uzyska³ na Wydziale Zootechnicznym AR w Krakowie w czerwcu 1990 roku (tytu³ pracy: Mo¿liwoci praktycznego zastosowania przewodnoci elektrycznej mleka krów do diagnozowania ró¿nych
form subklinicznego zapalenia wymienia). W 2004 roku
uzyska³ tytu³ profesora nauk rolniczych.
W 1973 roku po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê
w Zak³adzie Fizjologii Zwierz¹t Instytutu Zootechniki
w Krakowie w charakterze asystenta naukowo-technicznego. W tej jednostce naukowej przebywa³ do 1980 roku, kiedy to rozpocz¹³ pracê w Instytucie Technologii
Produkcji Zwierzêcej Akademii Rolniczej w Krakowie
w charakterze adiunkta naukowo-badawczego, pocz¹tkowo w Laboratorium Instytutu Hodowli i Technologii

Produkcji Zwierzêcej w Mydlnikach, a nastêpnie w Zespole Hodowli Byd³a. W Laboratorium pod kierunkiem
doc. dr hab. Tadeusza Ko³czaka bra³ udzia³ w pracach
badawczych dotycz¹cych wp³ywu stresu na jakoæ miêsa wiñ. W Zak³adzie Hodowli Byd³a pod kierunkiem
prof. dr hab. Jana Szarka zajmowa³ siê zagadnieniami
w zakresie jakoci mleka oraz zdrowotnoci wymion
krów. W 1993 roku rozpocz¹³ pracê w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych Wydzia³u Technologii
¯ywnoci Akademii Rolniczej w Krakowie, kierowanej
przez prof. dr hab. Tadeusza Ko³czaka w charakterze
adiunkta, a od 1998 roku na stanowisku profesora AR.
Tematyka badawcza dr hab. Tadeusza Gregi prof.
AR skupia siê g³ównie na czterech nastêpuj¹cych zagadnieniach:
 badanie wp³ywu cech budowy wewnêtrznej wymion
oraz strzyków na zdolnoæ wydojow¹ krów,
 ocena wp³ywu ró¿nych form zapaleñ wymion (mastitis) na iloæ i jakoæ mleka,
 jakoæ surowego mleka krowiego w aspekcie wymogów stawianych w tym zakresie przez kraje UE,
 modyfikacja sk³adu mleka krowiego w celu zwiêkszenia jego wartoci od¿ywczej oraz przetwórczej.
Jego dorobek naukowy obejmuje 58 pozycji. Prezentowa³ go równie¿ na konferencjach zarówno w kraju
jak i za granic¹ (35 doniesieñ, w tym 13 w jêzyku angielskim). Ca³oæ dorobku obejmuje 148 pozycji.
Za swoj¹ pracê profesor Graga uzyska³ indywidualn¹ nagrodê Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki III stopnia w 1983 roku, a w latach: 1985,
1986, 1988, 1991 nagrodê Rektora Akademii Rolniczej
w Krakowie. W 1988 roku zespó³ pracowników Zak³adu
Hodowli Byd³a do którego nale¿a³, za ca³okszta³t dzia³alnoci naukowej w zakresie higieny i pozyskiwania mleka otrzyma³ Nagrodê Prezydenta Miasta Krakowa. Ten
sam zespó³ w 1989 roku otrzyma³ zespo³ow¹ nagrodê
III stopnia przyznan¹ przez Ministra Urzêdu d/s Postêpu i Wdro¿eñ oraz Przewodnicz¹cego NK ZSL w konkursie Pomys³y na wagê chleba. W tym samym roku
wraz z innymi pracownikami Zak³adu Hodowli Byd³a wyró¿niony zosta³ nagrod¹ zespo³ow¹ Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki I stopnia. W 2001 roku odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Profesor T. Grega jest promotorem 50 prac magisterskich i opiekunem 3 ukoñczonych prac doktorskich.
Obecnie prowadzi zajêcia z zakresu technologii mleczarskiej w zakresie wyk³adów, æwiczeñ i seminariów.
Odby³ równie¿ szereg sta¿y naukowych w nastêpuj¹cych orodkach:
 Vysoka Skola Zemedelska w Nitrze (S³owacja) 
1985, 1987,
 Ceska Zemedelska Universita w Pradze (Czechy) 
1987, 1990, 1993, 1996,
 Scottish Agricultural College, Auchincruive (Szkocja)
 1991,
 University College Cork (Irlandia)  1991,
 University of Ghent (Belgia)  1995,
 Government Dairy Research Station Melle (Belgia) 
1995.
 University of Giessen (Niemcy)  2001.
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W uczelni bierze aktywny udzia³ w ¿yciu spo³ecznoci akademickiej czego wyrazem jest praca w licznych
komisjach:
 Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna  1987, 1988 
przewodnicz¹cy, 1994,
 Wydzia³owa Komisja Wyborcza  19931995,
19961998,
 Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna  1993  przedstawiciel Oddzia³u Technologii ¯ywnoci,
 Wydzia³owa Komisja d/s Nauki i Inwestycji  1994,
 Wydzia³owa Komisja Konkursowa dla Profesorów,
19961998,
 Senacka Komisja d/s Gospodarki Maj¹tkowej
20022005.

Prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Mazur
Katedra Ochrony Rolin
Wydzia³ Ogrodniczy
Prof. Stanis³aw Mazur
urodzi³ siê 7 grudnia 1955 roku w Krzeszowicach. Pracê
zawodow¹ rozpocz¹³ bezporednio po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Instytucie Ochrony Rolin Akademii Rolniczej w 1974 roku, W latach 19751977 odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, po zakoñczeniu której rozpocz¹³ studia w trybie
zaocznym na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej.
Pracê magistersk¹ pt. Przydatnoæ stosowania nowych
fungicydów w zwalczaniu Phytophthora infestans (Mont.)
de Bary na ziemniakach obroni³ w 1984 roku uzyskuj¹c
stopieñ magistra in¿yniera rolnictwa. W tym samym roku zosta³ mianowany starszym asystentem w Katedrze
Ochrony Rolin na Wydziale Ogrodniczym. Pracê doktorsk¹ pt. Choroby grzybowe czosnku pospolitego (Allium sativum L.) i próby chemicznego ich zwalczania
wykonan¹ pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kuæmierza
obroni³ w 1990 r. Z dniem 1 maja 1990 roku zosta³ mianowany adiunktem w Katedrze Ochrony Rolin. W roku
1996 nadano mu stopieñ doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie ogrodnictwa  ochrony rolin, fitopatologii na podstawie dorobku naukowego i przed³o¿onej rozprawy habilitacyjnej pt. Grzyby rodowiska
uprawnego czosnku pospolitego (Allium sativum L.) i ich
wp³yw na zdrowotnoæ cebul w zale¿noci od zmianowania. Tytu³ profesora nauk rolniczych otrzyma³ 22
czerwca 2004 r.
Prof. Stanis³aw Mazur odby³ szereg sta¿y naukowych. By³y to: 3 miesiêczny sta¿ naukowy w Katedrze Fitopatologii Lenej AR w Krakowie, miesiêczny sta¿ naukowy w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, miesiêczny sta¿ naukowy w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz 6-cio
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miesiêczny sta¿ produkcyjny w Centralnym Laboratorium Przemys³u Tytoniowego w Krakowie.
Dzia³alnoæ naukowa prof. Stanis³awa Mazura dotyczy³a pocz¹tkowo badañ nad przydatnoci¹ nowych
fungicydów do zwalczania Phytophthora infestans
w uprawach ziemniaka i pomidora, Peronospora destructor na cebuli oraz chorób grzybowych lici i k³osów
pszenicy ozimej. Badania te realizowane by³y we wspó³pracy z Instytutem Przemys³u Organicznego w Warszawie. W kolejnych latach jego zainteresowania naukowe
koncentruj¹ siê na problemach zwi¹zanych z ochron¹
plantacji nasiennych warzyw korzeniowych w tym marchwi i pietruszki. Badania jakie wówczas prowadzi³ ukierunkowane by³y g³ównie na okreleniu wp³ywu czynników agrotechnicznych takich jak rodzaj przedplonu i nawo¿enie mineralne na zdrowotnoæ rolin. Koncentrowa³y siê na chorobach grzybowych wystêpuj¹cych na
plantacjach nasiennych, a zw³aszcza na identyfikacji
grzybów bior¹cych udzia³ w zgniliznach korzeni w okresie przechowywania i ich roli w patogenezie a tak¿e
mo¿liwociach przenoszenia siê ich z nasionami. Wyniki tych badañ da³y podstawê opracowania integrowanej
ochrony tych rolin przed chorobami. Po raz pierwszy
w Polsce zaj¹³ siê badaniami nad chorobami czosnku.
Uzyska³ rozeznanie co do etiologii tych chorób oraz
ustali³ podstawy ochrony i prawid³owego zmianowania.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê g³ównie na wykorzystaniu substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie rolin. Dorobek naukowy obejmuje 94 publikacje,
z czego 47 stanowi oryginalne prace naukowe. Prace te
publikowane by³y w czasopismach polskich m.in.: Acta
Agraria et Silvestria, Bulletin of Polish Academy of
Science, Folia Horticulturae, Pestycydy, Phytopathologia Polonica oraz zagranicznych: Acta Horticulturae et
Regiotecturae, Horticulture and Vegetable Growing, Acta fytotechnica et zootechnica, Mededelingen Faculteit
Landbouwkundige En Toegepaste Biologische Wetenschappen oraz Plant Protection Science. Czeæ wyników prezentowana by³a na 29 konferencjach tak ogólnopolskich jak i miêdzynarodowych (Gent, Praga, Nitra,
Babtai). Prof. Stanis³aw Mazur jest równie¿ autorem kilku ekspertyz i opracowañ zastrze¿onych przekazanych
ró¿nym instytucjom, artyku³ów w materia³ach konferencyjnych oraz artyku³ów popularno- naukowych. Jest tak¿e jednym ze wspó³autorów Encyklopedii Biologicznej,
do której opracowa³ has³a z fitopatologii. Recenzowa³
dwie ksi¹¿ki oraz szereg artyku³ów naukowych. Prowadzi³ szkolenia dla instruktorów Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu i Krakowie, kursy szkoleniowe z zakresu diagnostyki chorób rolin
i ochrony dla dzia³kowców organizowane przez Wojewódzki Zwi¹zek Dzia³kowców w Krakowie i Wojewódzk¹ Radê NOT w Tarnowie. Od kilku lat prowadzi kursy
szkoleniowe dla dystrybutorów rodków ochrony rolin.
Dr hab. Stanis³aw Mazur prowadzi³ pocz¹tkowo zajêcia dydaktyczne z fitopatologii na Wydziale Rolniczym, tak na studiach stacjonarnych jak i zaocznych.
Obecnie jego dzia³alnoæ dydaktyczna obejmuje wyk³ady na Wydziale Ogrodniczym z zakresu etiologii, chorób
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warzyw, metod ochrony rolin i ochrony rodowiska.
Prowadzi równie¿ wyk³ady i æwiczenia z fitopatologii na
kierunku Biotechnologia. Pod jego kierunkiem wykonano 3 prace doktorskie oraz ponad 40 magisterskich i in¿ynierskich. By³ g³ównym wykonawc¹ grantu autorskiego. Uczestniczy³ w organizacji kilku konferencji ogólnopolskich.
Uczestniczy³ w Senackiej Komisji ds. RZD i Stacji
Dowiadczalnych, Uczelnianej Komisji Wyborczej,
a obecnie jest cz³onkiem Senackiej Komisji ds. Organi-

zacji i Rozwoju. Jest czynnym cz³onkiem 3 Towarzystw
Naukowych: Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chitynowego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. W tym ostatnim
ju¿ drug¹ kadencjê pe³ni funkcjê sekretarza Zarz¹du
G³ównego.
Za dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ by³ wielokrotnie
nagradzany Nagrodami Rektora, a tak¿e odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Obecnie pe³ni tak¿e funkcjê Przewodnicz¹cego Uczelnianej Komisji NSZZ Solidarnoæ.

W 2004 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego dziesiêciu pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Krakowie:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Stanis³awa Ro¿ka
Bogus³awa Nowosada
Józefa Koczanowskiego
Krystynê Koziec
W³odzimierza Popka

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Stanis³awa Moskala
Joannê Niemysk¹-£ukaszuk
W³adys³awa Filka
W³odzimierza Sadego
Tadeusza Kowalskiego

SYLWETKA MGR EWY TURCZYÑSKIEJ
DYREKTORA BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
W LATACH 19902004
W dniu 30 wrzenia
2004 r. na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady Bibliotecznej prorektor ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej, prof. dr hab.
Czes³aw Nowak w imieniu
w³adz uczelni wrêczy³ Pani
Dyrektor mgr in¿. Ewie
Turczyñskiej okolicznociowy adres i kwiaty dziêkuj¹c za wieloletnie kierowanie Bibliotek¹ G³ówn¹
Akademii Rolniczej w Krakowie. W imieniu Rady Bibliotecznej podziêkowa³ Pani Dyrektor oraz wrêczy³
kwiaty wieloletni przewodnicz¹cy Rady prof. dr
hab. Ludwik Spiss.
W tym samym dniu pracownicy Biblioteki podczas uroczystego spotkania podziêkowali Pani Dy-

rektor za serce, trud i powiêcenie, które w ci¹gu
wielu lat pracy w³o¿y³a w sprawy Biblioteki i jej pracowników.
Dyrektor Ewa Turczyñska rozpoczê³a swoj¹ pracê
zawodow¹ w Bibliotece Instytutu Zootechniki w Krakowie. W 1962 roku przesz³a do pracy w Bibliotece G³ównej Akademii Rolniczej. Z pocz¹tku pracowa³a w Oddziale Gromadzenia i Uzupe³niania Zbiorów, gdzie od
roku 1965 pe³ni³a funkcjê zastêpcy kierownika Oddzia³u. W 1966 roku awansowa³a na stanowisko zastêpcy
kierownika Oddzia³u Informacji i Dokumentacji Naukowej, a rok póniej zosta³a mianowana kierownikiem
Sekcji Informacji Naukowej w tym¿e oddziale. W 1974
roku zosta³a zastêpc¹ dyrektora, w latach 19901992
pe³ni³a obowi¹zki dyrektora biblioteki, by w 1992 roku,
w wyniku konkursu, obj¹æ funkcjê dyrektora Biblioteki
G³ównej Akademii Rolniczej w Krakowie.
W ci¹gu ca³ej pracy zawodowej da³a siê poznaæ jako wyj¹tkowo sumienny, bardzo zaanga¿owany i pe³en
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inicjatywy pracownik. Jako dyrektor wykazywa³a zawsze ogromn¹ troskê o dobro biblioteki i jej pracowników. Gdy w 1990 roku zaistnia³y w Polsce nowe warunki polityczne i ekonomiczne, podjê³a intensywne dzia³ania zmierzaj¹ce do komputeryzacji biblioteki i przekszta³cenia jej w nowoczesn¹ placówkê szko³y wy¿szej.
Realizacja tej ambitnej wizji wymaga³a ogromnego zaanga¿owania, powiêcenia oraz pracy w godzinach pozas³u¿bowych, znacznie przekraczaj¹cych ustawowe
ramy czasowe. Jej kierowanie bibliotek¹ by³o dynamiczne, a wysi³ek jakiego siê podjê³a przyniós³ szybko widoczne rezultaty. Dzia³ania Pani Dyrektor skoncentrowa³y siê na kszta³ceniu pracowników, zakupie sprzêtu
elektronicznego i modernizacji pomieszczeñ bibliotecznych. Dwie kadencje Jej kierownictwa zaowocowa³y
tym, ¿e biblioteka sta³a siê nowoczesn¹, w pe³ni skomputeryzowan¹ placówk¹, z ugruntowan¹ wysok¹ pozycj¹ wród bibliotek naukowych szkó³ wy¿szych nie tylko
Krakowa, ale tak¿e Polski.
O skali dokonañ wiadczy fakt, ¿e jeszcze w 1987
roku biblioteka dysponowa³a tylko jednym komputerem
i stosowa³a tradycyjne metody pracy bibliotecznej, a ju¿
szeæ lat póniej mog³a podpisaæ akces do Krakowskiego Zespo³u Bibliotek wdra¿aj¹cych elektroniczny system biblioteczny VTLS. By³o to równoznaczne z przyst¹pieniem do wspó³tworzenia powstaj¹cego narodowego elektronicznego katalogu NUKAT. W 1995 roku
za³o¿ono w bibliotece pierwsz¹ w naszej uczelni lokaln¹
sieæ komputerow¹, przy³¹czon¹ nastêpnie do Akademickiej Sieci Komputerowej, przez co biblioteka uzyska³a dostêp do internetu. Przeszkoleni pracownicy przyst¹pili do tworzenia elektronicznego katalogu komputerowego we wspólnej bazie z innymi bibliotekami naukowymi Krakowa: Polskiej Akademii Umiejêtnoci, Akademii Sztuk Piêknych, Akademii Muzycznej i Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Teatralnej, póniej tak¿e Miêdzynarodowego Centrum Kultury i Akademii Wychowania Fizycznego. W grudniu 1996 r. do katalogu elektronicznego wprowadzono pierwszy rekord bibliograficzny opisu
ksi¹¿ki, a ju¿ rok póniej udostêpniono czytelnikom, poprzez internet, elektroniczny katalog on-line. Wprowadzano do niego na bie¿¹co opisy wszystkich nowo kupowanych pozycji, równoczenie uzupe³niaj¹c go przez
retrokatalogowanie zbiorów zakupionych w latach poprzednich, w pierwszej kolejnoci ksiêgozbioru skryptów. Prace przebiega³y tak sprawnie, ¿e ju¿ 1 stycznia
2000 r. zaprzestano prowadzenia tradycyjnego katalogu
kartkowego, a wszystkie zakupione od tego dnia pozycje maj¹ opis tylko w katalogu elektronicznym. Dalszym
etapem pracy by³y przygotowania do elektronicznego
wypo¿yczania ksi¹¿ek, które rozpoczê³o siê 7 lutego
2000 r., a ju¿ 15 stycznia nastêpnego roku czytelnicy biblioteki uzyskali mo¿liwoæ zdalnego zamawiania pozycji umieszczonych w katalogu komputerowym. Obecnie
katalog on-line Biblioteki Akademii Rolniczej zawiera
ponad 62 tysi¹ce egzemplarzy podrêczników gotowych
do zdalnego zamówienia i elektronicznego wypo¿yczenia. Jestemy aktywnym wspó³twórc¹ katalogu narodowego Nukat, do którego wprowadzilimy oko³o 5 tysiêcy
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opisów bibliograficznych ksi¹¿ek i czasopism oraz oko³o 10 tysiêcy rekordów hase³ wzorcowych.
Równoleg³ym przedsiêwziêciem by³o zapewnienie
czytelnikom dostêpu do wiatowej literatury poprzez
udostêpnianie komputerowych baz danych, których biblioteka jest abonentem oraz udzielanie informacji jak
korzystaæ z katalogów on-line i informacji naukowej na
ca³ym wiecie. Wgl¹d do aktualnych wiatowych i krajowych róde³ informacji decyduje dzi o randze biblioteki
naukowej, dlatego biblioteka przyst¹pi³a do konsorcjów
wydawniczych EBSCO i Elsevier, które udostêpniaj¹
pe³ne elektroniczne wersje prenumerowanych czasopism, a do pozosta³ych czasopism umo¿liwiaj¹ dostêp
na poziomie abstraktu.
Komputeryzacja, a tak¿e struktura gromadzonych
zbiorów, które biblioteka mo¿e zaoferowaæ czytelnikom
oraz szeroki dostêp do informacji naukowej sprawi³y, ¿e
ju¿ w 2001 roku Biblioteka G³ówna Akademii Rolniczej
w Krakowie znalaz³a siê na pierwszym miejscu wród
bibliotek naukowych wy¿szych szkó³ rolniczych w Polsce w rankingach czasopism Rzeczpospolita i Perspektywy, przeprowadzonych wród 75 najlepszych
uczelni w Polsce. Równie¿ komisje akredytacyjne oceniaj¹ce poszczególne wydzia³y naszej uczelni wystawi³y wysok¹ notê bibliotece, bior¹c pod uwagê jakoæ i dostêpnoæ zbiorów bibliotecznych dla czytelnika. Przedstawiciele tych komisji, maj¹c porównanie z innymi bibliotekami szkó³ wy¿szych w Polsce, wysoko ocenili zakres tematyczny, liczebnoæ ksiêgozbioru, kompletnoæ
tytu³ów czasopism oraz ofertê polskich i zagranicznych
baz danych, które biblioteka udostêpnia, a tak¿e stopieñ skomputeryzowania Biblioteki G³ównej.
Unowoczenienie biblioteki nast¹pi³o nie tylko
w aspekcie komputeryzacji, ale równie¿ w zakresie modernizacji pomieszczeñ bibliotecznych, zarówno tych
przeznaczonych dla czytelników  wypo¿yczalni, czytelni pracowników nauki i czytelni studenckiej, jak te¿ pomieszczeñ dla pracowników biblioteki. Podczas kadencji dyrektor Ewy Turczyñskiej wszystkie te pomieszczenia zosta³y wyremontowane oraz wyposa¿one w sprzêt
komputerowy (obecnie Biblioteka posiada 35 stanowisk
komputerowych) i nowe meble, a w magazynie ksi¹¿ek
zamontowano nowoczesne przesuwane rega³y zwartego magazynowania zbiorów. Wszystkie pomieszczenia
biblioteczne s¹ teraz funkcjonalne i bardzo estetyczne.
Poszerzaj¹c zakres us³ug bibliotecznych zorganizowano dwie nowe zewnêtrzne czytelnie na Wydziale Lenym i na Wydziale Technologii ¯ywnoci.
Profesjonalne prowadzenie biblioteki przez Pani¹
Dyrektor wynika³o niew¹tpliwie z cech Jej charakteru,
jak równie¿ z odpowiedniego wykszta³cenia kierunkowego. Jest bowiem absolwentk¹ Akademii Rolniczej
w Krakowie. Studiowa³a na Wydziale Rolniczym i Zootechnicznym. Ukoñczy³a tak¿e Podyplomowe Studium
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w specjalizacji: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa oraz Studium Podyplomowe Uniwersytetu Jagielloñskiego
w specjalizacji: Bibliotekoznawstwo Nowoczesne na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego
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w Instytucie Filologii Polskiej. £¹cz¹c znajomoæ problematyki rolniczej z przygotowaniem do zawodu bibliotekarza i d³ugoletni¹ praktyk¹ w tym zawodzie sprawnie
zarz¹dza³a bibliotek¹ o profilu rolniczym.
W celem podkrelenia rangi biblioteki jako jednostki
naukowej Pani Dyrektor zorganizowa³a w 1998 roku
konferencje naukow¹ pt. Wk³ad orodka krakowskiego
w badania nad histori¹ nauk rolniczych w Polsce, powiêcon¹ pamiêci dr in¿. Zdzis³awa Kosieka (19201997), wieloletniego dyrektora Biblioteki G³ównej AR.
Wynikiem jej by³o wydanie zeszytu specjalnego Zeszytów Naukowych AR w Krakowie w serii Sesja Naukowa. Dyrektor Ewa Turczyñska jest autork¹ 25 publikacji, w tym 6 bibliografii literatury z ró¿nych dzia³ów rolnictwa. Opublikowa³a 7 biogramów rolników i przyrodników polskich. Publikowa³a tak¿e prace z zakresu historii nauk rolniczych. Zainteresowanie t¹ tematyk¹ by³o
efektem bliskiej wspó³pracy i wieloletniej przyjani, która ³¹czy³a J¹ z dr in¿. Zdzis³awem Kosiekiem, poprzednim dyrektorem Biblioteki Akademii Rolniczej w Krakowie i prof. dr hab. Stanis³awem Brzozowskim z Polskiej
Akademii Nauk  historykami nauk rolniczych.
Dzia³aj¹c na rzecz rodowiska bibliotek szkó³ wy¿szych dyrektor E. Turczyñska bra³a czynny udzia³ w pracach Komitetu Steruj¹cego Krakowskiego Zespo³u Bibliotecznego powsta³ego na mocy porozumienia rekto-

rów uczelni krakowskich, którego g³ównym celem jest
szeroko pojêta wspó³praca w zakresie dzia³alnoci bibliotecznej. Pomimo licznych obowi¹zków zawodowych
znajdowa³a tak¿e czas na pracê spo³eczn¹. Jest od wielu lat przewodnicz¹c¹ Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Dyrektor Ewa Turczyñska zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i wielokrotnie wyró¿niana nagrodami
Rektora AR za znacz¹cy wk³ad w rozwój uczelni i biblioteki oraz Jubileuszow¹ Odznak¹ 50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie.
Nie sposób wymieniæ wszystkich zas³ug dyrektor E.
Turczyñskiej dla uczelni, biblioteki i jej pracowników. Dzia³alnoæ biblioteki, jej wyniki, estetyka pomieszczeñ, panuj¹cy porz¹dek i mi³a atmosfera dowodz¹ trudu jaki w³o¿y³a Ona, aby Biblioteka Akademii Rolniczej w Krakowie sta³a siê przyjaznym miejscem, zapewniaj¹cym doskona³e
warunki pracy dla studentów i pracowników naukowych.
Przedstawione tutaj dokonania Pani Dyrektor sprawi³y, ¿e
kierowana przez Ni¹ placówka sta³a siê nowoczesn¹ bibliotek¹ naukow¹, zajmuj¹c¹ poczesne miejsce w rzêdzie
najlepszych bibliotek szkó³ wy¿szych w Polsce.
Maria Polok
Renata Rakoczy

Z DZIA£ALNOCI ZARZ¥DU UCZELNIANEGO
ZWI¥ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRZY AKADEMII ROLNICZEJ
W KADENCJI 20022004
W dniu 9 grudnia 2004 roku odby³o siê zebranie
sprawozdawczo-wyborcze ZNP koñcz¹ce kolejn¹ 3-letni¹ kadencjê odrodzonego ruchu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, którego obchody 100-lecia istnienia bêdziemy obchodziæ w 2005 roku. Na zebraniu byli obecni
jako zaproszeni gocie: JM Rektor prof. dr hab. Zbigniew
lipek, prorektor prof. dr hab. Czes³awa Jasiewicz, prorektor prof. dr hab. Jerzy Niedzió³ka oraz dyrektor administracyjny mgr Krzysztof Zió³kowski.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Zwi¹zku przedstawi³a
prezes Zarz¹du Uczelnianego, dr hab. Barbara cigalska, podkrelaj¹c najwa¿niejsze cele i osi¹gniêcia
Zwi¹zku w minionej kadencji. W swoim wyst¹pieniu

stwierdzi³a, ¿e by³a to kadencja trudna i pracowita. Obserwowana du¿a dynamika zmian w przepisach prawnych, oraz ich nowelizacja, czêsto utrudnia³a zrozumienie pewnych decyzji. St¹d nierzadko wystêpuj¹ce
w grupach spo³ecznoci akademickiej pretensje oraz
nies³uszne opinie. Dzisiaj ka¿dy pracownik musi szanowaæ swoje miejsce pracy. Aby sprostaæ wielu zadaniom
musi podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe. To niestety wymaga wysi³ku i czasu.
Przedstawiciele Zwi¹zku mimo biernego (bez prawa g³osu) uczestnictwa w Senacie i radach wydzia³u
mieli wp³yw na to, co dzieje siê w uczelni, uczestnicz¹c
prawie we wszystkich komisjach senackich i rektorskich,

www.ar.krakow.pl

13

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie
w których s¹ omawiane i podejmowane decyzje, zwi¹zane z funkcjonowaniem i rozwojem uczelni. Dzia³alnoæ prezesa ZU ZNP by³a ukierunkowana na szereg
problemów i obejmowa³a m.in.: uczestnictwo w posiedzeniach Senatu, dotyczy³a opiniowania lub przedstawiania stanowiska z ramienia ZU ZNP miêdzy innymi
w sprawie adiunktów, reorganizacji uczelni, zmian
w statucie uczelni, nowelizacji regulaminów itp.
Zarz¹d wysoko oceni³ pracê Senatu uwa¿aj¹c, ¿e
wprowadzone coroczne sprawozdania z dzia³alnoci finansowej uczelni przedstawiane przez kwestora, a tak¿e audytora oraz coroczna ocena dzia³alnoci rektora
i dyrektora administracyjnego, a ostatnio przedstawienie
Planu Zarz¹dzania Maj¹tkiem Uczelni itp. mog¹ wiadczyæ o widocznej tendencji do uporz¹dkowania tak istotnych spraw dla uczelni, a tak¿e o jawnoci rz¹dzenia.
Za najwa¿niejsze zagadnienia, którymi zajmowa³ siê
Zwi¹zek nale¿y uznaæ: czynne uczestnictwo w pracach
przy drugim i trzecim etapie regulacji p³ac. W sprawozdaniu prezes podkreli³a du¿e zaanga¿owanie Zwi¹zku
w pracê w trzecim etapie regulacji (opracowanie ankiety oraz analiza stanowisk grup pracowniczych). W tym
okresie opracowano kryteria s³u¿¹ce do typowania pracowników do nagród rektora. Ponadto organizowano
oraz uczestniczono w szkoleniach, a tak¿e reprezentowano uczelniê w spotkaniach rodowiskowych
S¹ jednak obszary dzia³alnoci, w których pozostaje
jeszcze du¿o do zrobienia i uporz¹dkowania. Nale¿¹ do
nich: jakoæ kszta³cenia w naszej uczelni, brak przeliczników za godziny na zaocznych studiach zawodowych,
brak symulacji rozwoju kadry naukowej, brak skryptów.
Jak¿e istotn¹ dla pracowników i studentów jest sprawa
badañ okresowych, co wi¹¿e siê z przetargami na tego
rodzaju us³ugi. Konieczne jest te¿ pilne opracowanie
przez oba Zwi¹zki regulaminu wyborów Spo³ecznych
Inspektorów Pracy.
W sprawozdaniu podkrelono fakt, ¿e to ZNP by³ inicjatorem spotkañ z okazji Dnia Nauczyciela oraz spotkañ noworocznych z naszymi emerytami. By³ te¿ inicjatorem wielu propozycji uznanych przez komisje senackie. Zwi¹zek dysponuje bogat¹ ofert¹ wczasów. krajowych i zagranicznych. Z wczasów tych skorzysta³o
przeciêtnie w roku 87 osób. Od kilku lat istnieje mo¿liwoæ korzystania przez naszych cz³onków z orodka
wczasowego w Kortowie przy Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim, oraz z orodka wczasowego w Dziwnowie przy AR w Szczecinie. Zwi¹zek równie¿ prowadzi
akcjê kulturaln¹ dysponuj¹c karnetami do filharmonii
i operetki.
Odnonie spraw socjalno-bytowych prezes Zwi¹zku
podkreli³a, ¿e znacz¹c¹ rolê odegra³a dzia³alnoæ Komisji Socjalno-Bytowej Zwi¹zkowej, której przewodniczy³ dr in¿. Marian D³ugosz. W ramach rycza³tu za
wczasy pod grusz¹ w latach 20022004 nast¹pi³
wzrost kwoty przeznaczonej dla pracowników i emerytów. W 2004 roku wysokoæ rycza³tu by³a du¿a i waha³a siê od 930 do 2400 z³ dla pracownika oraz dla emerytów 450 z³. Ta bardzo korzystna dla pracowników
i emerytów sytuacja jest wynikiem systematycznej sp³a-
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ty zad³u¿enia przez JM Rektora, co wyranie jest odczuwalne. wiadczenia z ZFS uwzglêdniaj¹ dzieci
specjalnej troski, a tak¿e wiêksze kwotowo zapomogi
dla osób ciê¿ko chorych, bêd¹cych w beznadziejnej sytuacji. W tym przypadku by³ to wniosek ZU ZNP, który
zosta³ pozytywnie rozpatrzony przez Senack¹ Komisjê
Socjaln¹. Ogólnie obserwuje siê sta³y wzrost kwoty
przeznaczanej na zapomogi, zw³aszcza dla emerytów.
Kontynuowana jest akcja paczek Miko³ajowych dla dzieci pracowników oraz dzieci z Domu Dziecka bêd¹cych
pod opiek¹ uczelni. Oprócz tego dofinansowywane s¹
wycieczki na grzybobranie lub narty, a tak¿e zwrot
w wysokoci 50% za koszty uprawiania rekreacji celem
podtrzymania lepszej kondycji zdrowotnej. Na wniosek
Zwi¹zku dofinansowywane s¹ tak¿e badania profilaktyczne (mammografia, USG, oraz PSA). Z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych op³acana jest te¿ kultura.
Obecnie Dzia³ Socjalny dysponuje 9 karnetami do nastêpuj¹cych teatrów: S³owackiego, Bagateli, opery, operetki,
filharmonii oraz na Wieczory Wawelskie.
9 grudnia 2004 roku wybrano nowy zarz¹d na kadencjê 20052007, na czele którego stanê³a ponownie
dr hab. Barbara cigalska. Do zarz¹du zostali wybrani:
dr Piotr Antkiewicz, dr Marian D³ugosz, dr Ewa Gardzina, prof. dr hab. Wies³aw Barabasz, prof. dr hab. Marian
Ormian, dr hab. Marek Sikora, dr hab. Jan Barteczko,
dr Piotr Kacprzyk, prof. dr hab. Jan Szarek, mgr Rozalia Kirsz, Józefa Forst, Czes³aw Ludwikowski. W sk³ad
komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Józef Niezgoda,
prof. dr hab. Krzysztof Malanka, dr hab. Barbara
Krzysztofik, prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek, prof. dr hab.
Jan Pawe³ek. Prezesami oddzia³ów na wydzia³ach zostali:
dr Piotr Antkiewicz -Wydzia³ Technologii ¯ywnoci, dr Ewa
Tyran  Wydzia³ Rolniczo- Ekonomiczny, dr Jan Ko³odziej
 Wydzia³ In¿ynierii rodowiska, Geodezja- in¿. Marek
Rudkowski, mgr Andrzej D³ugosz  Wydzia³ Agroin¿ynierii,
dr Lis- Krzycin Agnieszka  Wydzia³ Ogrodniczy i Leny,
prof. dr hab. Bogus³aw Barabasz  Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t, Administracja  Antoni Sikora. Przedstawicielem do Federacji ZNP Szkó³ Wy¿szych i Nauki zostaje
dr Janusz Lipiec, a osob¹ odpowiedzialn¹ za przekaz informacji ZU ZNP dr Anna Gorczyca. Ukonstytuowanie siê
zarz¹du nast¹pi 11 stycznia 2005 roku.
Nowo wybrany Zarz¹d Uczelniany ZNP deklaruje
szerok¹ wspó³pracê z w³adzami akademickimi i administracyjnymi uczelni w /komisjach wydzia³owych, senackich, radach wydzia³u i Senacie/ na zasadach partnerskich, lecz z zachowaniem wypracowanej stanowczoci. Zwi¹zek zobowi¹zuje siê do przestrzegania prawa
w zakresie traktowania pracowników i emerytów zgodnie z zasadami statutu AR i ZNP.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego zobowi¹zuje siê
utrzymaæ wspó³pracê z funkcjonuj¹cym w uczelni
zwi¹zkiem SNZZ Solidarnoæ.
l ZNP bêdzie nadal czynnie uczestniczyæ w dzia³alnoci Komisji Socjalnej Zwi¹zkowej na zasadach wspó³przewodniczenia jej obradom.
l Zebranie podtrzymuje wniosek prezesa ZNP skierowany
do JM Rektora o uwzglêdnienie s³usznych postulatów
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nauczycieli akademickich dotycz¹cych wspó³czynnika przeliczeniowego za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ na
studiach zaocznych w dni wolne od pracy.
l Zwi¹zek zobowi¹zuje siê do podtrzymania dzia³alnoci integracyjnej rodowiska akademickiego poprzez
dobrze postrzegane spotkania z okazji Dnia Nauczyciela i z pracownikami emerytowanymi.
l Zebranie wyra¿a akceptacjê w kwestii integracji ZNP
w uczelniach z ZNP w Owiacie w jedn¹ organizacjê
o tej samej ogólnopolskiej nazwie jako Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
l Nale¿y zintensyfikowaæ dzia³alnoæ ZNP na wydzia³ach, uczelni i rodowiska poprzez szersz¹ informacjê pisemn¹ przedstawiaj¹c w ten sposób wizerunek
aktywnoci ludzi zaanga¿owanych w rzeczywisty
ruch zwi¹zkowy.
l W przetargach dotycz¹cych badañ okresowych ZNP
zastrzega sobie prawo reprezentowania spo³ecznoci akademickiej na zasadach popierania wyboru jed-

nostki s³u¿by zdrowia akceptowanej przez pracowników Akademii Rolniczej.
l Nowo wybrany Zarz¹d Uczelniany zobowi¹zuje siê do
opracowania monografii przedstawiaj¹cej dzia³alnoæ
ZNP w uczelni /od chwili powo³ania jako samorz¹dnej
i niezale¿nej organizacji/ z okazji przypadaj¹cej w 2005
roku 100. rocznicy obchodów powstania Zwi¹zku.
Prezes ZU ZNP dr hab. Barbara cigalska podziêkowa³a JM Rektorowi oraz w³adzom uczelni za wspó³pracê, wyrozumia³oæ i wielu przypadkach zrozumienie
oraz podjêcie problemów poruszanych przez Zwi¹zek.
S³owa podziêkowania skierowa³a te¿ do wszystkich Kole¿anek i Kolegów cz³onków ZU dziêkuj¹c za wspó³pracê i rozwa¿ne podejmowanie decyzji. Zadeklarowa³a
równie¿, ¿e Zarz¹d Uczelniany Zwi¹zku Nauczycielstwa
jest otwarty na wszelk¹ wspó³pracê z w³adzami uczelni,
gdzie dobro uczelni i pracownika bêdzie uwzglêdnione.
Dr hab. Barbara cigalska

KONFERENCJE, ZJAZDY, SPOTKANIA
XI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
PT . I NFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW
WIEJSKICH 

DOBCZYCE, 2123 CZERWCA 2004 R.

W dniach 2123 czerwca 2004 roku Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi zorganizowa³a po raz jedenasty konferencjê naukow¹ nt. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, która odby³a siê
w Hotelu Góra Ja³owcowa w Dobczycach. Wspó³organizatorami konferencji
byli: Komitet Techniki Rolniczej PAN
oraz Polskie Towarzystwo In¿ynierii
Rolniczej. Tradycyjnie tematyka konferencji obejmowa³a problemy technologii, organizacji, projektowania i eksploatacji urz¹dzeñ wiejskiej infrastruktury.
Podczas konferencji przedstawiono
68 referatów naukowych, przy czym
czêæ z nich by³a prezentowana w formie posterowej. Wszystkie przedstawione referaty zosta³y wydane w czasopismach naukowych. W In¿ynierii Rolniczej nr 2 (57) /2004 og³oszono 44 artyku³y, natomiast w nowo erygowanym
czasopimie PAN Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 1/2004 opu-

blikowano 10 artyku³ów. Pozosta³e 7 artyku³ów ukaza³o
siê w drugim numerze Infrastruktury... w listopadzie
2004 r. Przedstawione referaty, wzbudzi³y du¿e zainteresowanie s³uchaczy a czasami nawet kontrowersje tematyczno-metodyczne szeroko dyskutowane na forum.
Ogó³em, w konferencji uczestniczy³o 76 osób reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce orodki naukowe: Akademie
Rolnicze w Lublinie, Poznaniu, Wroc³awiu, Akademiê
wiêtokrzysk¹ w Kielcach, Akademiê Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki
Wroc³awsk¹ i Opolsk¹, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa w Warszawie oraz Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu, Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze i S³owack¹
Akademiê Nauk w Bratys³awie.
Konferencja wzbudza du¿e zainteresowanie szczególnie w gronie m³odych
pracowników nauki i jest w³aciwym
warsztatem naukowym, pozwalaj¹cym
zderzyæ siê z praktyk¹, co w³anie dla
adeptów nauki wydaje siê byæ istotne.
Nastêpna konferencja infrastrukturalna
odbêdzie siê w ostatnim tygodniu czerwca 2005 roku w Dobczycach.
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Prof. dr hab.
Jerzy Gruszczyñski
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VI KRAJOWE WARSZTATY ¿YWIENIOWE
PT . P OSTÊP W EPIDEMIOLOGII
I OCENIE ¿YWNOCI FUNKCJONALNEJ 

KRYNICA, 13 WRZENIA 2004 R.

Pod patronatem rektora AR prof. dr hab. Zbigniewa
lipka w dniach 13 wrzenia 2004 r., w Zamiejscowym
Orodku Dydaktycznym AR w Krynicy odby³y siê VI Krajowe Warsztaty ¯ywieniowe pt. Postêpy w epidemiologii
i ocenie ¿ywnoci funkcjonalnej. Organizatorem konferencji by³a Katedra ¯ywienia Cz³owieka Akademii Rolniczej
w Krakowie oraz Katedra Higieny ¯ywienia Cz³owieka
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Warsztaty te, odbywaj¹ce siê regularnie co dwa lata, w roku bie¿¹cym by³y
jedn¹ z imprez uwietniaj¹cych Jubileusz 30-lecia Oddzia³u i Wydzia³u Technologii AR w Krakowie oraz 80-lecie urodzin prof. dr hab. Henryka Gertiga  wybitnego
poznañskiego bromatologa.
W konferencji uczestniczy³y 63 osoby, które reprezentowa³y Akademie Rolnicze w Krakowie, Poznaniu,
Wroc³awiu i Lublinie, SGGW w Warszawie, CM UJ
w Krakowie, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Akademie Medyczne w Poznaniu i Bia³ymstoku,
Akademiê Morsk¹ w Gdyni, Pañstwowy Zak³ad Higieny
w Warszawie, Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia w Warszawie, Akademiê Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
oraz Uniwersytet im. Masaryka w Brnie (Czechy).

wymaga standaryzacji metod pomiarowych i oceny mo¿liwoci uzyskania kompletnych i wiarygodnych danych.
W sesji plakatowej zaprezentowano 68 opracowañ
najnowszych wyników badañ z nastêpuj¹cych tematów:
¿ywienie a choroby cywilizacyjne, cena sposobu ¿ywienia, zwyczaje ¿ywieniowe, jakoæ i wartoæ prozdrowotna ¿ywnoci.
Pe³ny tekst prezentowanych na warsztatach prac
zostanie opublikowany w suplemencie kwartalnika Bromatologia i chemia toksykologiczna.
Kolejne warsztaty ¿ywieniowe zostan¹ zorganizowane przez SGGW i odbêd¹ siê w Warszawie w 2006 r.
Dr hab. in¿. Teresa Leszczyñska

KONFERENCJA NAUKOWA
PT . R OLA CZYNNIKÓW EKOLOGICZNYCH
W KSZTA£TOWANIU RODOWISKA
DLA POTRZEB ZRÓWNOWA ¿ONEGO ROZWOJU 

CZORSZTYN, 2425 WRZENIA 2004 R.

Sesje referatowe warsztatów, obejmuj¹ce tematykê
dotycz¹c¹ sk³adników bioaktywnych i oceny efektów
prozdrowotnych ¿ywnoci funkcjonalnej oraz strategii
wskaników i metod badañ w epidemiologii ¿ywieniowej
prezentowane by³y przez polskich naukowców posiadaj¹cych bardzo du¿e osi¹gniêcia w tym zakresie. Wskazano na mo¿liwoci zastosowania biologicznie aktywnych sk³adników funkcjonalnych ¿ywnoci pochodzenia
rolinnego i zwierzêcego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Podkrelano koniecznoæ podejmowania i kontynuowania badañ nad zale¿noci¹ pomiêdzy ¿ywieniem, stanem od¿ywienia organizmu, a stanem zdrowia
cz³owieka. Stwierdzono, i¿ analiza sytuacji zdrowotnej
spo³eczeñstwa, polegaj¹ca na przeprowadzaniu odpowiednio zorganizowanych badañ epidemiologicznych,

16

W dniach 2425 wrzenia 2004 roku w Czorsztynie
odby³a siê konferencja naukowa pt. Rola czynników
ekologicznych w kszta³towaniu rodowiska dla potrzeb
zrównowa¿onego rozwoju. Organizatorem konferencji
by³a Katedra Ekologicznych Podstaw In¿ynierii rodowiska Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji. Komitetowi Naukowemu przewodniczy³a prof. dr hab. in¿. Ewa
Góra-Dro¿d¿, sekretarzem Komitetu Organizacyjnego
by³ dr in¿. Aleksy Ga³ka.
Konferencja organizowana by³a w ramach okresowych spotkañ jednoimiennych katedr Akademii Rolniczych, zajmuj¹cych siê ekologicznymi podstawami
kszta³towania rodowiska przyrodniczego. Skierowana
by³a do rodowisk zainteresowanych dzia³aniami w zakresie kszta³towania rodowiska przyrodniczego zmierzaj¹cymi do zrównowa¿onego rozwoju kraju, jako jednego z priorytetów naszej integracji z UE. Celem konferencji by³a wymiana pogl¹dów i prezentacja wyników
najnowszych badañ dotycz¹cych roli czynników ekologicznych w tym procesie. Uczestniczyli w niej pracownicy Akademii Rolniczych w Lublinie, Krakowie, Poznaniu,
Warszawie i Wroc³awiu, Akademii Górniczo-Hutniczej
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w Krakowie oraz Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielonych
w Falentach.
Otwarcia konferencji dokona³ prodziekan Wydzia³u
In¿ynierii rodowiska i Geodezji dr hab. in¿. Krzysztof
Ostrowski, prof. AR. Cieszy³a siê ona bardzo du¿ym zainteresowaniem, o czym wiadczy³a iloæ zg³oszonych
referatów, obejmuj¹cych szerok¹ tematykê i poruszaj¹cych zagadnienia, które mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹ce grupy problemowe:
 biologia i fitosocjologia zbiorowisk rolinnych u¿ytków
ekologicznych, gruntów od³ogowanych oraz przejæ
przez autostrady dla dzikich zwierz¹t,
 rolinnoæ stanowi¹ca zabudowê biologiczn¹ cieków
oraz jej wp³yw na przep³yw wody, a tak¿e wp³yw
zmian poziomu wody w ciekach na tereny przyleg³e,
 zawartoæ metali ciê¿kich w rolinach uprawnych, warzywach, osadach kumulowanych w zbiornikach wodnych, oraz wykorzystania bioindykacji do oceny ska¿enia rodowiska,
 rozk³ad wybranych czynników klimatycznych i ich
wp³yw na plonowanie rolin,
 wp³yw sposobu u¿ytkowania na jakoæ wód odciekaj¹cych z profilu glebowego, oraz zabiegów maj¹cych na
celu zimowe utrzymanie dróg na zasolenie gleb i rolin,
 rolnicze wykorzystania cieków i osadów ciekowych
z ocen¹ jego wp³ywu na roliny i glebê,
 gospodarka przestrzenna w zlewniach
O¿ywiona dyskusja jaka mia³a miejsce po wyg³aszanych referatach wiadczy³a o du¿ym zainteresowaniu
uczestników problematyk¹ prezentowan¹ przez referentów. Utwierdza to organizatorów w trafnoci wyboru
tematyki i rangi konferencji. Uczestnicy konferencji
uznali ¿e poruszany na konferencji temat jest niezwykle
wa¿ny zw³aszcza w dobie przemian gospodarczych jakie maj¹ miejsce w chwili obecnej w naszym kraju.
Zwrócili oni uwagê na celowoæ i koniecznoæ dalszej
kontynuacji badañ dotycz¹cych dzia³añ proekologicznych w kszta³towaniu rodowiska przyrodniczego zgodnie z duchem zrównowa¿onego rozwoju.
Prezentowane w czasie konferencji referaty opublikowane zosta³y w 412 numerze Zeszytów Naukowych
Akademii Rolniczej w Krakowie, (25 zeszycie serii In¿ynieria rodowiska).
Dr hab. in¿. Andrzej Misztal

MIÊDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70- LECIA
PROFESOR KRYSTYNY M. S KAR ¿YÑSKIEJ
PT . Z ASTOSOWANIE ODPADÓW PRZEMYS£OWYCH
I GEOSYNTETYKÓW W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM 

KRAKÓW, 28 WRZENIA 2004 R.

W dniu 28 wrzenia 2004 r. w Krakowie odby³a siê
sesja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia profesor
Krystyny M. Skar¿yñskiej pt. Zastosowanie odpadów

przemys³owych i geosyntetyków w budownictwie ziemnym pod honorowym patronatem rektora Akademii
Rolniczej prof. dr hab. Zbigniewa lipka. Organizatorem
jubileuszowej sesji by³a Katedra Mechaniki Gruntów
i Budownictwa Ziemnego AR w Krakowie.
W sesji wziê³o udzia³ ponad 100 osób. Poza goæmi
z macierzystej uczelni, uczestnicy reprezentowali Akademie Rolnicze we Wroc³awiu i Poznaniu, Akademiê
Techniczno-Rolnicz¹ w Bydgoszczy, Politechniki: Krakowsk¹, Warszawsk¹, Wroc³awsk¹, l¹sk¹, Gdañsk¹,
Koszaliñsk¹, wiêtokrzysk¹, Poznañsk¹ i Bia³ostock¹,
Akademiê Górniczo-Hutnicz¹, SGGW, ITB w Warszawie, Instytut Dróg i Mostów w Warszawie i wiele innych
instytucji. Wród przyby³ych goci byli równie¿ wybitni
naukowcy z zagranicy o uznanym dorobku i autorytecie,
reprezentuj¹cy g³ównie dyscypliny zwi¹zane z geotechnik¹ i budownictwem ziemnym z uniwersytetów Niigata
i Nihon z Japonii oraz z Wolverhampton w Anglii.
W imieniu JM Rektora Akademii Rolniczej prof. dr
hab. Zbigniewa lipka oficjalnego otwarcia sesji dokona³ prorektor ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej
prof. dr hab. Czes³aw Nowak, któremu towarzyszyli: prof.
dr hab. Jerzy Niedzió³ka  prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich oraz w³adze dziekañskie Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji w osobach prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego, prof. dr hab. Jana Pawe³ka i prof. dr
hab. Krzysztofa Ostrowskiego. Nastêpnie g³os zabra³
dziekan Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji prof.
dr hab. Zenon Pijanowski, który podkreli³ zas³ugi Jubilatki dla rozwoju wydzia³u. W dalszej czêci sesji zaprezentowane zosta³y 4 referaty na temat dzia³alnoæ naukowo-badawczej i organizacyjnej profesor Krystyny M. Skar¿yñskiej. Referaty wyg³osili: dr hab. Eugeniusz Zawisza,
prof. dr hab. Tomasz Koz³owski, prof. dr hab. Maciej Kumor oraz prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad  w imieniu
prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza.
Zorganizowanie sesji oraz publikacja materia³ów stanowi¹ formê podziêkowania i uznania dla Pani Profesor za
Jej dokonania w zakresie rozwoju nowoczesnych metod
geotechniki rodowiska i mo¿liwoci ich wykorzystania
w budownictwie ziemnym, za kszta³cenie i wychowanie kadry naukowo-dydaktycznej, a tak¿e za bardzo aktywn¹
dzia³alnoæ organizacyjn¹. Jubilatka od 1969 r. pe³ni³a
funkcjê kierownika Katedry Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji, w latach 19751977 by³a prodziekanem Wydzia³u Melioracji Wodnych, a w latach 19961999 pe³ni³a funkcjê
prorektora ds. nauki Akademii Rolniczej w Krakowie.
Wchodzi³a w sk³ad wielu rektorskich, senackich i wydzia³owych komisji, miêdzy innymi by³a przewodnicz¹c¹ senackiej komisji ds. rozwoju i oceny kadr, przewodnicz¹c¹ senackiej komisji ds. pracowniczych oraz wieloletnim cz³onkiem senackiej komisji ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹
i senackiej komisji ds. oceny profesorów. Jest te¿ cz³onkiem innych komisji i komitetów oraz stowarzyszeñ naukowych i technicznych (m.in. PAN, NOT, Miêdzynarodowego
Komitetu Mechaniki Gruntów i In¿ynierii Geotechnicznej).
Jako prorektor ds. nauki rozwinê³a bardzo dynamiczn¹ dzia³alnoæ, która da³a wymierne efekty w skali ca³ej
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uczelni. W okresie wprowadzania kategoryzacji uczelni
i wydzia³ów skutkowa³o to systematycznym wzrostem
nak³adów na naukê, w tym tak¿e na zakup aparatury
naukowej, i na dzia³alnoæ organizacyjn¹. Istotnym
osi¹gniêciem by³ tak¿e proces rozbudowy sieci internetowej i komputeryzacji uczelni, co pozwoli³o na wprowadzenie Akademii Rolniczej do systemu informatycznego.
Jej dorobek naukowy obejmuje 103 pozycje opublikowane, w tym 36 indywidualnych i 67 wspó³autorskich.
Sporód nich 39 stanowi¹ oryginalne prace twórcze.
By³a promotorem 9 zakoñczonych przewodów doktorskich, recenzentem 20 prac doktorskich i 7 rozpraw habilitacyjnych oraz autorem licznych opinii kwalifikuj¹cych do tytu³u i stanowiska profesora, a tak¿e recenzentem wielu projektów badawczych KBN z zakresu
geotechniki. W katedrze bardzo dba³a o rozwój kadry
naukowo-dydaktycznej oraz o wyposa¿enie laboratorium geotechnicznego w nowoczesn¹ aparaturê odpowiadaj¹c¹ standardom europejskim. Jej zainteresowania naukowe skupia³y siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach: zastosowanie gruntów mineralnych w in¿ynierii
l¹dowej i wodnej, wykorzystanie odpadów przemys³owych jako substytutu gruntów mineralnych do celów
budownictwa ziemnego i jako pod³o¿a fundamentowego, geotechniczne i rodowiskowe aspekty budowy
sk³adowisk komunalnych i przemys³owych, wp³yw
ujemnych temperatur na pod³o¿e drogowe i fundamenty budowli oraz prognozowanie zmian w³aciwoci
gruntów pylastych w aspekcie mo¿liwoci posadowienia obiektów in¿ynierskich.
Dzia³alnoæ naukowa profesor K. Skar¿yñskiej mia³a zawsze cis³y zwi¹zek z praktyk¹ in¿yniersk¹ poprzez bezporedni¹ wspó³pracê z licznymi instytucjami
projektowymi i wykonawczymi. Jest ona autorem
i wspó³autorem kilkudziesiêciu ekspertyz i opracowañ
naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce.
Praktyczna przydatnoæ prac badawczych prowadzonych pod Jej kierunkiem sprawi³a, ¿e w rodowisku
zwi¹zanym z utylizacj¹ i zagospodarowaniem odpadów
przemys³owych cieszy siê du¿ym autorytetem jako konsultant badañ i prac nad wykorzystaniem odpadów powêglowych do celów in¿ynierskich. Problematyki tej dotyczy wydawnictwo ksi¹¿kowe pt. Odpady powêglowe
i ich zastosowanie w in¿ynierii l¹dowej i wodnej, które
zawiera wytyczne do gospodarczego wykorzystania odpadów powêglowych. Pozwala to na likwidacjê ha³d, co
ma istotne znaczenie dla ochrony rodowiska przyrodniczego.
Wspó³pracowa³a i wspó³pracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi, miêdzy innymi z Uniwersytetami w Karlsruhe, Bochum, Kaiserlautern, Rostoku (Niemcy); Uniwersytetem Górniczym w Ostrawie
i Uniwersytetem Technicznym w Pradze (Czechy); Uniwersytetem Technicznym w Trondheim (Norwegia); Imperial College w Londynie oraz Transport and Road Research Laboratory w Crowthorn (Wielka Brytania); Mini-
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sterstwem Nauki i Technologii Hiszpanii, a szczególnie
z tamtejszym Krajowym Instytutem Wêgla. Dowodem
uznania wysokiej pozycji jak¹ Prof. Krystyna Skar¿yñska uzyska³a w naukowej wspó³pracy miêdzynarodowej, by³o powierzenie Jej wspó³organizowania dwóch
konferencji miêdzynarodowych: 4th International Symposium on Reclamation, Treatment and Utilisation of
Coal Mining Wastes (1993) i 2nd International Symposium on Geotechnics Related to the Environment  Green 2 (1997).
Jubilatka posiada wiele odznaczeñ: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Srebrn¹ Odznakê za
pracê spo³eczn¹ dla Miasta Krakowa oraz medal Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.
Na zakoñczenie pierwszej czêci sesji licznie przybyli gocie wyst¹pili z adresami gratulacyjnymi, w których podkrelano wybitny dorobek naukowo-badawczy
Jubilatki. Ponadto gocie dzielili siê wspomnieniami
z d³ugoletniej wspó³pracy naukowej.
Druga czeæ sesji powiêcona by³a podsumowaniu
zg³oszonych referatów naukowych. Uczestnicy otrzymali komplet wydrukowanych referatów (29), obejmuj¹cych bloki nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 budownictwo ziemne z odpadów przemys³owych na
terenach zdegradowanych,
 grunt zbrojony jako materia³ konstrukcyjny w budownictwie ziemnym, rodowiskowe aspekty oddzia³ywania budowli ziemnych wykonanych z odpadów powêglowych,
 problemy sk³adowania odpadów komunalnych i przemys³owych, budowa i kontrola jakoci nasypów hydrotechnicznych.
W wyg³oszonym referacie generalnym pt. Problemy
sk³adowania odpadów komunalnych i przemys³owych
prof. dr hab. Bohdan Zadroga przedstawi³ charakterystykê wybranych sk³adowisk odpadów przemys³owych
zlokalizowanych w rejonie Lublina, Gdañska, Gdyni, Elbl¹ga, Szczecina, Kwidzynia i l¹ska. Autor zwróci³ te¿
uwagê na koniecznoæ monitorowania sk³adowisk odpadów. Podkreli³, ¿e zakres monitorowania powinien
obejmowaæ pomiary po³o¿enia zwierciad³a wody wewn¹trz ha³dy, przemieszczeñ pionowych i poziomych,
kierunków i zasiêgu migracji zanieczyszczeñ oraz ich
stê¿eñ. W podsumowaniu autor stwierdzi³, ¿e niezabezpieczone sk³adowiska odpadów stanowi¹ bombê ekologiczn¹, natomiast odpowiednie ich uszczelnienie mo¿e zabezpieczyæ rodowisko przed wp³ywem emitowanych z nich ska¿eñ.
Po zakoñczeniu sesji uczestnicy wziêli udzia³ w uroczystym obiedzie, zorganizowanym w pomieszczeniach
sto³ówki przy ul. Jab³onowskich, który up³yn¹³ w mi³ej
i serdecznej atmosferze.
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Dr hab. in¿. Eugeniusz Zawisza
Dr in¿. Ewa-Kozielska Sroka
Dr in¿. Piotr Michalski
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POLSKO-FRANCUSKIE SEMINARIUM
PT . R OZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA
W REGIONACH GÓRSKICH MA£OPOLSKI
ALPES
I RHÔNE -A

KRAKÓW, 49 PADZIERNIKA 2004 R.

W ramach podpisanej wspó³pracy miêdzy Akademi¹
Rolnicz¹ w Krakowie i Wy¿sz¹ Szko³¹ Rolnicz¹ ISARA
Lyon gocilimy w dniach 49.10.04 grupê 39 studentów wraz z nauczycielami. Oprócz przedstawicieli ISARA Lyon byli równie¿ studenci i nauczyciele z l'Ecole
Supérieure Européenne Ingénierie de l'Espace Rural
de Poisy (Haute Savoie). Obie szko³y pochodz¹ z regionu Rhône-Alpes.
Celem seminarium by³o pog³êbienie wiedzy na temat rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich regionów
Ma³opolski i Rhône-Alpes oraz ocena aktualnego ich
stanu, co s³u¿y³oby wspieraniu obecnej i przysz³ej
wspó³pracy miêdzy uczelniami, jak równie¿ przedsiêbiorstw i regionalnych organizacji samorz¹dowych.
Seminarium obejmowa³o obrady plenarne, wizyty
w gminach, zwiedzanie gospodarstw rolnych, wyk³ady
dla studentów, spotkania z przedstawicielami samorz¹dów lokalnych, przedstawicielami Tatrzañskiego Parku
Narodowego, itp.
Obrady plenarne odby³y siê w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej. Przybyli na nie zaproszeni gocie, miêdzy innymi dyrektorzy: Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego Adam Leszkiewicz, Departamentu rodowiska i Rozwoju Wsi Andrzej
Masny i Regionalnego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Krzysztof Kosiñski. Biuro Programów Wiejskich reprezentowa³ Krzysztof Kwatera przedstawiciel FAOW (Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich). Ponadto w spotkaniu wziêli
udzia³: przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Regionu
Rhône-Alpes Eric Arnou oraz przedstawiciele urzêdów
marsza³kowskich z innych województw, wójtowie gmin,
nauczyciele akademiccy naszej uczelni i studenci. Gospodarzy reprezentowa³ prorektor ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej prof. dr hab. in¿. Czes³aw Nowak.

Podczas obrad dyskutowano na temat roli reprezentowanych organizacji w kreowaniu rozwoju obszarów
wiejskich. Przedstawiono wiele przyk³adów dzia³añ i za³o¿enia do dalszych prac.
W ramach wyjazdów terenowych zaproszeni gocie
z Francji odwiedzili gminy Miechów i Winiow¹, gdzie
spotkali siê z przedstawicielami samorz¹dów oraz zapoznali siê z charakterystyk¹ gmin, problemami rolnictwa
i rozwoju lokalnego dotycz¹cymi np. rozwi¹zañ w zakresie odnawialnych róde³ energii, gospodark¹ komunaln¹
itd. Odwiedzili równie¿ gospodarstwa rolne, w których
mogli podyskutowaæ z rolnikami na temat problemów
nurtuj¹cych ich, jak równie¿ bli¿ej zapoznaæ siê z realiami ma³opolskiego rolnictwa. Gocie mieli okazjê spotkaæ
siê z burmistrzem miasta Zakopanego oraz pracownikami Tatrzañskiego Parku Narodowego, gdzie dyskutowano na temat wspó³pracy samorz¹du z dyrekcj¹ parku
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Podczas spotkania na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym swoje wyk³ady prezentowali pracownicy wydzia³u: prof. dr hab. in¿. Janusz ¯mija, prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Moskal, dr hab. in¿. Wies³aw Musia³ prof. AR,
dr in¿. Józef Kania, wyk³adowcy z ISARA Lyon JeanClaude Jauneau, Patrick Mundler oraz Agnieszka Kater
z Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy. Problematyka
wyk³adów, w których wziêli udzia³ polscy i francuscy studenci obejmowa³a charakterystykê obu regionów, przysz³oci rolnictwa w tych regionach, problemów aktywizacji obszarów wiejskich, zadañ doradztwa rolniczego po
wejciu do EU, jak równie¿ analizê porównawcz¹ funkcjonowania narodowych i krajobrazowych parków w Polsce oraz narodowych i naturalnych parków regionalnych we Francji na przyk³adzie województwa ma³opolskiego i regionu Rhône-Alpes.
Podczas debaty podsumowuj¹cej seminarium nakrelone zosta³y dalsze kierunki wspó³pracy miêdzy
Akademi¹ Rolnicz¹ i ISARA Lyon oraz ewentualnego
w³¹czenia siê do tej wspó³pracy IER de Poisy.
Na zakoñczenie wizyty w podziêkowaniu za dotychczasow¹ wspó³pracê i zorganizowanie seminarium przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Regionu Rhône-Alpes
Eric Arnou wrêczy³ Adamowi Mastyjowi pami¹tkowy
medal, a Jean-Claude Jauneau z ISARA Lyon album regionu. Szczególne podziêkowania za wspó³pracê i dofinansowanie seminarium nale¿¹ siê Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa Ma³opolskiego  szczególnie
panu Jackowi Pijanowskiemu za osobiste zaanga¿owanie, rektorowi Akademii Rolniczej prof. dr hab. in¿. Zbigniewowi lipkowi, prorektorowi ds. nauki i wspó³pracy
miêdzynarodowej prof. dr hab. in¿. Czes³awowi Nowakowi, dziekanowi Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego
prof. dr hab. in¿. Januszowi ¯miji, a tak¿e kierownikowi
Katedry Mechanizacji Rolnictwa prof. dr hab. in¿. Rudolfowi Micha³kowi, prelegentom i wyk³adowcom oraz innym osobom nie wymienionym z imienia i nazwiska, za
pomoc w przygotowaniu seminarium.
Dr in¿. Adam Mastyj
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SESJA PARAZYTOLOGICZNA

KRAKÓW, 78 PADZIERNIKA 2004 R.
W dniach 78 padziernika br. odby³a siê w Akademii Rolniczej w Krakowie sesja Komitetu Parazytologii
PAN na temat Problematyka parazytologiczna w badaniach i dydaktyce szkó³ wy¿szych. W obradach uczestniczyli cz³onkowie komitetu reprezentuj¹cy nauki: biologiczne, medyczne, weterynaryjne i zootechniczne oraz
zaproszeni gocie i pracownicy Zak³adu Parazytologii
Collegium Medicum UJ, Zak³adu Parazytologii Akademii Pedagogicznej oraz Katedry Zoologii i Ekologii Akademii Rolniczej w Krakowie.
W imieniu parazytologów rodowiska krakowskiego
goci i uczestników sesji przywita³a prof. dr hab. W³adys³awa Fudalewicz-Niemczyk, nestor badañ parazytologicznych w Akademii Rolniczej. Nastêpnie przewodnicz¹ca Komitetu Parazytologii prof. dr hab. Katarzyna
Niewiadomska, otwieraj¹c obrady przedstawi³a g³ówne
zadania stoj¹ce aktualnie przed parazytologami oraz
zamierzenia programowe obecnej kadencji komitetu,
w tym niniejszej sesji.
Oficjalne otwarcie zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ JM
Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab.
Zbigniew lipek i dziekan Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t prof. dr hab. Franciszek Borowiec. Rektor witaj¹c uczestników sesji przedstawi³ nasz¹ uczelniê i nawi¹za³ do obchodzonego jubileuszu,. Z okazji spotkania s³owa uznania JM Rektor skierowa³ do Pani prof. dr
hab. W³adys³awy Fudalewicz-Niemczyk, dziêkuj¹c za
wieloletni¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ na rzecz uczelni i rodowiska akademickiego,
poprzez pe³nienie funkcji prorektora, dziekana i prodziekana, udzia³ w wielu komisjach, towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. Dziekan
prof. dr hab. Franciszek Borowiec przedstawi³ g³ówne
kierunki dzia³alnoci i pozycjê wydzia³u, w sk³ad którego wchodzi Katedra Zoologii i Ekologii. Za wieloletni¹
wspó³pracê z wydzia³em dziekan z³o¿y³ podziêkowanie
znanym parazytologom, profesorom Andrzejowi Malczewskiemu z Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie i Alojzemu Ramiszowi z Akademii Rolniczej
w Szczecinie.
Po czêci oficjalnej kierownicy Zak³adu Parazytologii
Collegium Medicum UJ  dr Mieczys³aw Dymona, Zak³adu Parazytologii Akademii Pedagogicznej  prof. Krzysztof Siuda i Katedry Zoologii i Ekologii Akademii Rolniczej  prof. Bogus³aw Nowosad zaprezentowali tematykê parazytologiczn¹ w badaniach i dydaktyce.
W Katedrze Zoologii i Ekologii problematykê parazytologiczn¹ podjêto w 1954 roku. Z inicjatywy Komitetu
Parazytologii PAN i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (na II Zjedzie w Pu³awach) rozpoczêto badania nad wystêpowaniem motylicy w¹trobowej u owiec
na Podhalu. W nastêpnych latach tematykê poszerzono
o nicienie ¿o³¹dkowo-jelitowe i p³ucne u prze¿uwaczy
oraz ekonomiczne konsekwencje parazytoz u zwierz¹t
gospodarskich.
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Aktualna tematyka badawcza dotyczy inwazji paso¿ytniczych u zwierz¹t gospodarskich, domowych oraz
wolno ¿yj¹cych w nastêpuj¹cych zakresach:
 monitorowanie stanu i dynamiki zara¿enia zwierz¹t
i rodowiska,
 konsekwencje ekonomiczne i sanitarne powszechnie
wystêpuj¹cych parazytoz w ró¿nych warunkach i systemach chowu,
 zale¿noæ stanu i dynamiki zara¿enia oraz sk³adu parazytofauny od czynników egzo- i endogennych,
 metody zapobiegania i zwalczania parazytoz u zwierz¹t gospodarskich w chowie wielkostadnym i drobnotowarowym.
Wyniki aktualnych badañ oraz wspó³pracê z Instytutem Parazytologii PAN, Instytutem Zootechniki i INRA
w grupach tematycznych omówili kolejno: prof. Bogus³aw Nowosad, prof. Anna Petryszak, dr in¿. S³awomir
Korna i dr in¿. Pawe³ Nosal. Powy¿szymi badaniami objête s¹ du¿e liczebnie populacje zwierz¹t w ró¿nych typach gospodarstw. Wyniki badañ, poza publikacjami
w specjalistycznych czasopismach, przekazywane s¹ do
bezporedniej praktyki i wdra¿ane do programów studiów. Realizowan¹ w Katedrze Zoologii i Ekologii tematykê parazytologiczn¹ w programach studiów omówi³a
prof. Anna Petryszak. W programach studiów na kierunkach zootechnika, rybactwo, biotechnologia i ochrona
rodowiska rolniczego zagadnienia parazytologiczne
obejmuj¹ problematykê z zakresu parazytologii ogólnej,
lekarskiej i weterynaryjnej. Szczególnie uwzglêdniana
jest biologia paso¿ytów w aspekcie epizootiologicznym
oraz definicje poszczególnych parazytoz.
W drugim dniu obrad komitet oceni³ zakresy dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej jednostek organizacyjnych z poszczególnych uczelni. W podsumowaniu, tematykê i zakres badañ parazytologicznych i dydaktykê
realizowan¹ w Katedrze Zoologii i Ekologii oceniono pozytywnie. Ocena przes³ana zosta³a przez prezydium komitetu na adres dziekana wydzia³u. Na jej podstawie
postanowiono opracowaæ specjalny raport, który przekazany zostanie do PAN, ministerstw i rektorów uczelni.
W trakcie posiedzenia Komitetu Parazytologii podsumowano tak¿e przebieg ostatniego zjazdu PTP oraz
rozpatrzono sprawy bie¿¹ce i organizacyjne.
W przerwie obrad uczestnicy sesji zwiedzili Opactwo
OO Benedyktynów w Tyñcu, gdzie oprowadzeni zostali
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po klasztorze przez o. Leona Knabita i wys³uchali koncertu organowego w wykonaniu prof. J. Machury.
W opinii uczestników, przes³anej do katedry w licznej korespondencji, sesja by³a owocna i odby³a siê
w dobrej atmosferze. Sprawny jej przebieg organizatorzy zawdziêczaj¹ ¿yczliwoci i wsparciu sponsorów.
Prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad

I MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
PT . P IG AND POULTRY MEAT SAFETY AND QUALITY
 GENETIC AND NON-GENETIC FACTORS

KRAKÓW, 1415 PADZIERNIKA 2004 R.

W dniach 1415 padziernika 2004 r. odby³a siê
I miêdzynarodowa konferencja naukowa pt. Pig and poultry meat safety and quality  genetic and non-genetic
factors. By³a ona pierwsz¹ organizowan¹ przez British
Society of Animal Science na tak¹ skalê w Europie rodkowo-Wschodniej. Organizatorami konferencji byli: Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t AR w Krakowie, European Association for Animal Production, Britsh Society of
Animal Science, Hellanic Association for Animal Production oraz Uniwersytet w Bristolu.

Wspólne zdjêcie uczestników konferencji

W konferencji uczestniczy³o oko³o 100 naukowców
z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Danii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Grecji, Filandii, Litwy, Serbii, S³owacji,
Ukrainy i Polski. Gocili na niej m.in. prof. Jeff Wood,
dr Paul Warriss, dr Mike Enser i dr Ian Richardson
z Uniwersytetu w Bristolu, prof. Mike Ellis z Uniwersytetu Illinois, dr Martin Scheeder z Zürichu oraz prof. Walter Rambeck z zespo³em z Uniwersytetu Munich.
14 padziernika w Centrum Kongresowym mia³a miejsce sesja plenarna, któr¹ otworzyli: prof. Czes³aw Nowak
 prorektor ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej, prof.
Franciszek Borowiec  dziekan WHiBZ oraz prof. Sandra
Edwards  przewodnicz¹ca British Society of Animal
Science. W trakcie sesji wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
 What is meat quality and how can we improve it 
prof. Jeff Wood, University of Bristol,
 Modern genetic trends and their influence on meat
quality  prof Mike Ellis, University of Illionois,
 The use of native poultry breeds to influence meat
quality in modern broiler production  dr Katarzyna
Poltowicz, Instytut Zootechniki w Balicach,
 Meat quality of free range native pigs  dr S. Deligeogis,
University of Athens,
 Influence of cooking and trimming of the actual intake of nutrience from meat  Nadine Gerber, Swiss
Federal Institute of Technology  ETH Zurich,
 Pre-slaughter handling effects on carcasses and meat
quality  dr Paul Warriss, University of Bristol,
 Factors effecting poultry meat quality  dr Ian Richardson, University of Bristol,
 The effect of fatty acids composition on meat flavour
 dr Mike Enser, University of Bristol,
 The fatty acid composition of meat: manipulation and
relevance for human nutrition  dr Martin Scheeder,
Swiss Federal Institute of Technology  ETH Zurich,
 Nutritional aspects of different oil feed supplements
on meat quality  Prof. W³adys³aw Migda³, Akademia
Rolnicza w Krakowie.
15 padziernika w salach wyk³adowych Wydzia³u
Hodowli i Biologii Zwierz¹t mia³a miejsce robocza
czêæ konferencji z udzia³em pracowników naukowych
oraz studentów wydzia³u. Mike Steele  dyrektor British
Society of Animal Science przedstawi³ dzia³alnoæ, organizacjê, plany na przysz³oæ i propozycje wspó³pracy
Brytyjskiego Towarzystwa Nauki o Zwierzêtach. Nastêpnie odby³ siê workshops, dotycz¹cy dwóch tematów:
nutritional effects of meat quality oraz genetic effects of
meat quality. Prowadzili go: prof. Jeff Wood, prof. Mike
Ellis, dr Paul Warriss, dr Mike Enser, dr Martin Scheeder,
prof. W³adys³aw Migda³ oraz dr Piotr Paciak.
Teksty referatów i doniesienia konferencyjne opublikowane zosta³y w wydawnictwie British Society of Animal Science  Proceedings of the British Society of
Animal Science. Druk materia³ów konferencyjnych dofinansowa³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
16 padziernika gocie zagraniczni konferencji
zwiedzili Kopalniê Soli w Wieliczce.
W 2005 r. konferencja zorganizowana zostanie
w Bristolu a jej tematem bêdzie meat quality and safety
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in beef production  threats and opportunities, natomiast w 2006 r. konferencja odbêdzie siê w Atenach 
temat jej nie zosta³ jeszcze ustalony. Organizatorzy maj¹ nadziejê ¿e efektem konferencji bêd¹ wspólne badania w ramach programów europejskich.
Prof. dr hab. W³adys³aw Migda³

SEMINARIUM NAUKOWE
PT . S YSTEMY ZARZ¥DZANIA JAKOCI¥
 NOWA JAKOÆ

wzglêdem kontroli jakoci, Toorank Polska podzieli³a
siê w³asnymi dowiadczeniami dotycz¹cymi wdro¿enia
i certyfikacji ISO 9001, HACCP i BRC, a firma "Frecisol"
zaprezentowa³a najnowsze rozwi¹zania w technologii
ch³odnictwa ¿ywnoci (technika sk³adowania ULO (Ultra
Low Oxygen).
Liczba uczestników oraz dyskusje tocz¹ce siê
w trakcie obrad wiadczy³y o du¿ym zainteresowaniu
i potrzebie organizowania seminariów z tej dziedziny.
Prof. dr hab. in¿. Ewa Cielik

¿YWNOCI

KRAKÓW, 19 LISTOPADA 2004 R.

III MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
TOKSYCZNE SUBSTANCJE W RODOWISKU

PT .

Pod has³em Systemy zarz¹dzania jakoci¹ ¿ywnoci  nowa jakoæ w dniu 19 listopada 2004 r. w ramach
Dni Holandii w Krakowie odby³o siê seminarium naukowe. Organizatorami byli Wydzia³ Technologii ¯ywnoci
Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Ambasada Królestwa Niderlandów. Honorowym patronatem by³ JM Rektor Akademii Rolniczej  prof. dr hab. Zbigniew lipek.
Seminarium zorganizowano g³ównie z myl¹ o przedstawicielach przemys³u spo¿ywczego, w zwi¹zku z dostosowywaniem siê polskich producentów ¿ywnoci do
europejskich przepisów i dyrektyw dotycz¹cych bezpieczeñstwa ¿ywnoci po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Systemy zarz¹dzania jakoci¹ ¿ywnoci s¹
wci¹¿ tematem, który jest nieustannie aktualny i powoduje wiele niejasnoci. Po wejciu do wspólnoty, wielu
producentów ¿ywnoci wdro¿y³o ró¿ne systemy zarz¹dzania, a inni otrzymali okres przejciowy na dokonanie
tych zmian. Pomimo, i¿ ju¿ wiele w tej sprawie przedsiêwziêto, wci¹¿ wielu polskich producentów ¿ywnoci ma
w¹tpliwoci dotycz¹ce wdro¿enia takich systemów, jak
np. HACCP i EUREPGAP. Równie istotne s¹ nowe
przepisy i regulacje zmuszaj¹ce do nad¹¿ania za najnowszymi zmianami i rozwi¹zaniami w systemach zarz¹dzania jakoci¹ ¿ywnoci.
W seminarium uczestniczy³o 130 osób, w tym 91
osób reprezentuj¹cych zak³ady przemys³u spo¿ywczego. Uczestnikami byli równie¿ przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych i urzêdów wojewódzkich,
a tak¿e nauczyciele szczebla redniego szkolnictwa zawodowego.
Obrady zainaugurowa³ referat pracownika WT¯,
dr in¿. Moniki Wszo³ek omawiaj¹cy systemy zarz¹dzania jakoci¹ ¿ywnoci oraz stan obecny w Polsce. Podczas seminarium uczestnicy otrzymali informacje na temat mo¿liwoci uzyskania przez polskie przedsiêbiorstwa
funduszy strukturalnych, których celem jest finansowe
wspieranie wdra¿ania tych systemów. Ponadto konsultanci z Holandii informowali zainteresowanych o nowych
rozwi¹zaniach, takich jak ISO 22000, nowy standard zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoci, i EUREPGAP
dla sektora owocowo-warzywnego. W seminarium bra³y udzia³ aktywne w Polsce cztery holenderskie firmy.
Firma Ahold Polska przedstawi³a w³asne wymagania
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KRAKÓW, 78 WRZENIA 2004 R.

Konferencja by³a trzeci¹ z cyklu spotkañ naukowych
rozpoczêtych w 2000 r. pod has³em Toksyczne substancje w glebie  ród³a i wp³yw na roliny. Jej organizatorzy uwzglêdniaj¹c sugestie komisji wnioskowej po
konferencji, która odby³a siê w 2002 r., rozszerzyli problematykê prezentowanych prac na inne elementy rodowiska oraz wzajemne relacje rodowisko  ¿ywe organizmy.
Konferencjê zorganizowa³a Katedra Chemii Rolnej
Akademii Rolniczej w Krakowie przy wspó³udziale Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa In¿ynierii
Ekologicznej. W sk³ad komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji weszli pracownicy Katedry Chemii
Rolnej AR oraz przedstawiciele wspó³pracuj¹cych katedr Agrochemii i ¯ywienia Rolin Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, Uniwersytetu Rolniczo-Lenego im. Mendla w Brnie (Czechy) a tak¿e S³owackiego
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.
W konferencji wziêto udzia³ 70 uczestników reprezentuj¹cych instytuty i katedry zajmuj¹ce siê chemi¹ roln¹, gleboznawstwem, ochron¹ i kszta³towaniem rodowiska, erozj¹ i ochron¹ gruntów, geoekologi¹, mikrobiologi¹, upraw¹ roli i rolin, ekologi¹ rolnicz¹, in¿ynieri¹
sanitarn¹ oraz badaniami technologicznymi Akademii
Rolniczych: w Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wroc³awiu, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy,
SGGW w Warszawie, Uniwersytetów: £ódzkiego, Rzeszowskiego, Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechnik: Bia³ostockiej, Rzeszowskiej i Warszawskiej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie, Instytutu Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa w Pu³awach oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele katedr Agrochemii i ¯ywienia Rolin Uniwersytetów Rolniczych w Brnie i Pradze (Czechy) oraz Nitrze (S³owacja), Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz
Instytutu U¿ytków Zielonych i Rolnictwa Górskiego
z Bañskiej Bystrzycy.
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W czêci merytorycznej konferencji zaprezentowano
66 prac 106 autorów z kraju i zagranicy. Prace przedstawiono w formie referatów (31 prac) oraz posterów (35 prac).
Streszczenia tych prac zosta³y opublikowane w formie
ksi¹¿kowej i przekazane uczestnikom podczas konferencji oraz bibliotekom uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowi¹zkowych. Pe³ne teksty rozpraw, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostan¹ opublikowane
w czasopimie Chemia i In¿ynieria Ekologiczna jako
dwa zeszyty: tom 11 2004 i tom 12 2005 r.
Problematyka prac prezentowanych w czasie Konferencji obejmowa³a:
 wystêpowanie oraz przemiany metali ciê¿kich w glebach i osadach dennych cieków zbiorników wodnych,
 zale¿noci miêdzy zawartoci¹ metali ciê¿kich w glebach i rolinach,
 wystêpowanie WWA w glebach i kompostach oraz ich
przemiany w trakcie procesu kompostowania,
 wystêpowanie innych substancji o szkodliwym oddzia³ywaniu na rodowisko (zwi¹zki azotu i fosforu),
 substancje szkodliwe w nawozach oraz innych materia³ach stosowanych w celu poprawy w³aciwoci fizycznych i chemicznych gleb,
 wp³yw substancji szkodliwych na organizmy ¿ywe stanowi¹ce kolejne ogniwa ³añcucha pokarmowego, ich
biokumulacja i biomagnifikacja,
 sposoby immobilizacji i neutralizacji substancji szkodliwych w rodowisku,
 bioremediacja jako metoda oczyszczanie gruntów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi,
 porównanie jakoci gleb gospodarstw ekologicznych
i konwencjonalnych.
Przedstawiona przez uczestników problematyka wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê, która wiadczy o du¿ej trosce o jakoæ rodowiska, potrzebie prowadzenia dalszych badañ dotycz¹cych przyczyn i skutków jego degradacji, sposobów zapobiegania i ograniczania wprowadzania substancji szkodliwych do rodowiska oraz
metod przywracania jego wartoci u¿ytkowych. Zagadnienie to jest szczególnie wa¿ne obecnie, gdy¿ istnieje
potrzeba przyrodniczego, w tym równie¿ rolniczego, zagospodarowania ró¿nego rodzaju materia³ów odpadowych. Uczestnicy dyskusji wskazywali na mo¿liwoæ zanieczyszczenia rodowiska, zw³aszcza wód, wskutek
niew³aciwej gospodarki azotem w systemie rolnictwa
ekologicznego. Dyskusja dotyczy³a tak¿e potrzeby dalszego ujednolicania metod analitycznych, aby uzyskiwane wyniki badañ by³y w wiêkszym stopniu porównywalne, stosowania materia³ów referencyjnych oraz
ograniczeñ w tym zakresie.
Komisji wnioskowej, w której sk³ad wchodzili: prof.
dr hab. Józefa Wiater, prof. in¿. Jiøi Balík, CSc., prof. in¿.
Jaroslav Hluek, CSc., prof. dr hab. Jan Koper, prof. in¿.
Otto Lo¿ek, CSc. i dr hab. Wojciech Lipiñski przewodniczy³a prof. dr hab. Joanna Niemyska-£ukaszuk. Po zapoznaniu siê z zaprezentowanymi pracami i dyskusj¹
na ich temat przed³o¿y³a ona sugestie dotycz¹ce kierunków badañ na przysz³oæ. Komisja wskaza³a potrzebê
kontynuacji badañ nad toksycznymi substancjami we
wszystkich elementach rodowiska, zwrócenia wiêkszej

uwagi nie tylko na skutki, ale na wyjanienie mechanizmów oddzia³ywania substancji szkodliwych, rozszerzenie badañ w zakresie oddzia³ywania toksycznych zwi¹zków organicznych (WWA, PCB, dioksyn, pozosta³oci
pestycydów) na rodowisko, prowadzenie badañ interdyscyplinarnych wi¹¿¹cych prace z zakresu wystêpowania
i oddzia³ywania toksycznych substancji w rodowisku.
Komisja wnioskowa wysoko oceni³a prezentowan¹
tematykê badawcz¹ oraz uzna³a za s³uszne kontynuowanie cyklicznych konferencji o tematyce Toksyczne
substancje w rodowisku. Spotkania takie integruj¹
rodowisko naukowe, dobrze s³u¿¹ wymianie dowiadczeñ i wspó³pracy miêdzy orodkami naukowymi oraz
poprawie stanu rodowiska.
Dr hab. in¿. Barbara Winiowska-Kielian

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
PT . S MALL WORKSHOP ON OPERATOR

KRAKÓW, 811 WRZENIA 2004 R.

THEORY

W dniach 811 wrzenia 2004 r. odby³a siê miêdzynarodowa konferencja pt. Small Workshop on Operator
Theory, której organizatorem by³ Zak³ad Zastosowañ
Matematyki Akademii Rolniczej w Krakowie.
Teoria operatorów jest dziedzin¹ matematyki g³êboko osadzon¹ w tradycji polskiej nauki. Najwybitniejszym
przedstawicielem tej dziedziny, tak w nauce polskiej, jak
i wiatowej, by³ jeden z liderów Lwowskiej Szko³y Matematycznej prof. dr Stefan Banach. W Krakowie tradycja
teorii operatorów siêga lat szeædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Obecnie teoria ta jest bardzo silnie reprezentowana w krakowskim rodowisku matematycznym. Nale¿y tutaj wymieniæ Uniwersytet Jagielloñski, Krakowski
Oddzia³ Pañstwowej Akademii Nauk, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹, Politechnikê Krakowsk¹ oraz nasz¹
uczelniê. Kraków jest wiêc miejscem, gdzie co pewien
czas tradycyjnie odbywaj¹ siê konferencje dotycz¹ce
teorii operatorów.
W konferencji udzia³ wziê³o 20 osób. Mia³a ona miêdzynarodowy charakter. Uczestniczyli w niej naukowcy

Referuj¹cy prof. dr hab. F.H. Szafraniec (UJ) oraz prowadz¹cy sesjê prof. dr hab. Jan Janas (PAN)
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z orodków zagranicznych wspó³pracuj¹cych z Zak³adem Zastosowañ Matematyki: Universität des Saarlandes  prof. Ernst Albrecht i prof. Jõrg Eschmeier, Akademie véd Èeské Republiky (Praha)  prof. Vladimir
Müller, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave 
prof. Michal Zajac. Uczestnikiem konferencji by³ prof. dr
hab. Jaroslav Zemanek z Instytutu Matematycznego
PAN w Warszawie. rodowisko krakowskie reprezentowali m.in. prof. dr hab. Jan Janas (PAN), prof. dr hab.
F.H. Szafraniec (UJ), prof. dr hab. Jan Stochela (UJ),
prof. dr hab. Petru A. Cojuhari (AGH), dr hab. Krzysztof
Rudol (AGH) oraz gospodarze konferencji  pracownicy
Zak³adu Zastosowañ Matematyki.

Konferencja dotyczy³a szeroko pojêtej tematyki
zwi¹zanej z teori¹ operatorów, szczególnie za nowych
tendencji w wy¿ej wymienionej dziedzinie. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ referaty dotycz¹ce w³asnoci operatorów, algebr operatorowych, przestrzeni operatorów takich jak: cyklicznoæ, subnormalnoæ, refleksywnoæ,
hyperrefleksywnoæ oraz w³asnoci spektralne. Nale¿y
równie¿ wspomnieæ o referatach dotycz¹cych specjalnych klas operatorów takich jak: kontrakcje, macierze
Jacobiego, operatory Voltera.
Dr hab. Marek Ptak

EUROEDUKACJA W AKADEMII ROLNICZEJ
W ramach programu Leonardo da Vinci Wydzia³
Rolniczo-Ekonomiczny rozpocz¹³ 1 padziernika 2004
roku realizacjê projektu Europejski program: nauczanie
i doskonalenie zawodowe w zakresie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej.
Koordynatorem projektu jest pani prof. dr hab. in¿. El¿bieta Pisulewska.
Za sprawy organizacyjno-administracyjne odpowiada Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ Typ projektu:
Wymiana dowiadczeñ
Czas trwania: 1.10.200430.09.2005
Partnerzy:
l Francja  Wy¿sza Szko³a In¿ynierska ISARA w Lyon,
l Austria  University of Natural Resources and Applied
Life Science, Vienna
l Irlandia  University College Cork
Celem projektu jest opracowanie nowego europejskiego programu nauczania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej dla
studentów Akademii Rolniczej w Krakowie. Koniecznoæ wprowadzenia dwustopniowych studiów dziennych wymaga od uczelni dokonania powa¿nych zmian
w dotychczasowym programie kszta³cenia, zastosowania nowej metodyki i zakresu materia³u.
G³ówne za³o¿enia projektu to:
1. Analiza i ocena dotychczasowych programów nauczania obowi¹zuj¹cych w Akademii Rolniczej.
2. Opracowanie dwustopniowych programów nauczania
i doskonalenia zawodowego dostosowanych do standardów Unii Europejskiej (przygotowanie do wprowadzenia systemu ECTS i Deklaracji Boloñskiej).
3. Zwiêkszenie mobilnoci studentów (studia za granic¹, uzupe³nianie wykszta³cenia lub kontynuacja nauki
na europejskich uczelniach).
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4. Kszta³towanie postaw kreatywnych wród studentów
i absolwentów.
5. Umacnianie wspó³pracy pomiêdzy partnerami projektu.
6. Przygotowanie uczelni do programu SOCRATES ERASMUS.
Beneficjentami projektu s¹ osoby bezporednio zaanga¿owane w opracowanie nowego dwustopniowego
programu studiów, którzy póniej jako nauczyciele akademiccy bêd¹ go wdra¿aæ.
Projekt zrealizowany zostanie w formie trzech wyjazdów studyjnych  wymiany dowiadczeñ do instytucji
partnerskich. Wyjazdy maj¹ zapewniæ realizacjê celu
projektu  skorzystanie z dowiadczeñ partnerów i dobrej praktyki, aby przebudowany i zmodyfikowany program kszta³cenia sta³ siê atrakcyjny nie tylko dla polskich studentów ale i zagranicznych oraz uzyska³ wymiar europejski dziêki w³aciwemu doborowi przedmiotów nauczania, rozplanowaniu godzin zajêæ teoretycznych i praktycznych. Wymiana dowiadczeñ ma równie¿ na celu zapoznanie siê ze standardami tworzenia
i wdra¿ania nowych programów nauczania i doskonalenia zawodowego oraz ich w³aciwego dostosowania do
potrzeb danego regionu.
Partnerzy uczestnicz¹cy w projekcie: Wy¿sza Szko³a In¿ynierska ISARA w Lyonie, University College Cork
w Irlandii oraz University of Natural Resources and Applied Life Science, Vienna w Austrii maj¹ wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu kadr dla potrzeb rolnictwa
i gospodarki ¿ywnociowej zgodnie z potrzebami regionów, w których dzia³aj¹.
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w imieniu koordynatora projektu
prof. El¿biety Pisulewskiej
Mgr Miros³awa R¹czka

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

CENTRUM DOSKONA£OCI
AKADEMII ROLNICZEJ
Komitet Badañ Naukowych uchwa³¹ 61/2004 z dnia
18 listopada przyzna³ Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie status Centrum Doskona³oci i dofinansowanie na dzia³ania koordynacyjne i organizacyjne.
Centrum Doskona³oci Akademii Rolniczej
w Krakowie  Integrowana produkcja i zrównowa¿one rolnictwo nawi¹zuje do ogólnoeuropejskich kierunków badawczych maj¹cych na celu takie przekszta³cenia rolnictwa europejskiego, aby w jak najwiêkszym
stopniu zaspokaja³o potrzeby ¿ywieniowe spo³eczeñstw,
przy równoczesnym zapewnieniu ochrony szeroko rozumianego rodowiska rolniczego-przyrodniczego. Wprowadzanie zasad integrowanej produkcji do praktyki rolniczej zosta³o poprzedzone w krajach UE wieloletnimi badaniami, co zaowocowa³o opracowaniem metod zapewniaj¹cych podniesienie jakoci od¿ywczej i wartoci biologicznej produktów rolniczych. Zadaniem Centrum jest
wiêc koncentracja potencja³u badawczego na zagadnieniach zwi¹zanych z integrowan¹ produkcj¹, tak aby
w jak najkrótszym okresie czasu mo¿na by³o dostosowaæ nasze rolnictwo do standardów UE.
Podstawowe cele jakim maj¹ s³u¿yæ badania prowadzone w ramach Centrum to:
l opracowanie biologicznych podstaw wprowadzania
integrowanej produkcji oraz zrównowa¿onych systemów gospodarowania
l poznanie i ochrona bioró¿norodnoci rodowiska rolniczego w rejonie Ma³opolski i Podkarpacia
l identyfikacja i ochrona najbardziej wartociowych
sk³adników agroekosystemów, w tym unikalnych zespo³ów rolinnych, odmian rolin charakterystycznych dla danego regionu, a tak¿e stworzenie banku
genów wykorzystywanego w przysz³oci w krajach
UE
l ochrona zasobów lenych oraz rozwój gospodarki lenej w sposób dostosowany do potrzeb i warunków
klimatycznych, geograficznych i spo³ecznych danego
regionu.
l zwiêkszenie efektywnoci produkcji zwierzêcej w rolnictwie integrowanym oraz jej dopasowanie do potrzeb zrównowa¿onego rolnictwa
l opracowanie metod uprawy, nawo¿enia i ochrony rolin w celu uzyskania produktów rolniczych o najwy¿szej wartoci biologicznej i od¿ywczej, bezpiecznych
dla konsumenta
l opracowanie metod produkcji bezpiecznych dla producenta i otaczaj¹cego go rodowiska przyrodniczego, ochrona tradycyjnych metod produkcji rolniczej,
ochrona krajobrazu rolniczego

l zapewnienie harmonijnego rozwoju regionów objêtych przekszta³ceniami.
Spe³nieniu powy¿szych celów s³u¿yæ bêdzie
praca interdyscyplinarnego zespo³u pracowników
Akademii Rolniczej prowadzona w cis³ej wspó³pracy z samorz¹dami, wydzia³ami rolnictwa, szko³ami rejonu Ma³opolski i Podkarpacia, orodkami
doradztwa rolniczego, oraz przedsiêbiorstwami.
Udzia³ w pracach Centrum Doskona³oci zadeklarowa³o 193 pracowników naukowych AR. Reprezentuj¹
oni ró¿ne wydzia³y i poszczególne katedry. W pracach Centrum aktywnie uczestniczyæ bêdzie 64 profesorów, 38 doktorów habilitowanych, 81 doktorów oraz
10 studentów studiów doktoranckich.
Ze wzglêdu na zainteresowania i prowadzone prace
badawcze oraz w celu efektywniejszego wykorzystania
zasobów ludzkich dzia³ania Centrum Doskona³oci ujête zosta³y w 4-letni program badawczy.
Zakres badañ przedstawiony poni¿ej, wyodrêbniony
w postaci samodzielnych akcji badawczych, wychodzi
naprzeciw programom rolno-rodowiskowym (Narodowy Plan Rozwoju, Strategia Rozwoju poszczególnych
województw), którymi objêty zostanie region Polski po³udniowej.
Akcja 1. Charakterystyka bioró¿norodnoci agrocenoz (ró¿norodnoæ glebowa, florystyczna, faunistyczna, ochrona krajobrazu rolniczego, podstawy
infrastruktury ekologicznej, cie¿ki dydaktyczne).
1.1. Poznawanie bioró¿norodnoci terenów rolniczych
oraz ochrona agroekosystemów.
Akcja 2. Wprowadzanie nowych systemów uprawowych s³u¿¹cych poprawie jakoci i podniesieniu
wartoci biologicznej plonów rolin uprawnych
z uwzglêdnieniem tradycyjnych technologii upraw,
zmianowania, doboru gatunków i odmian rolin
oraz ich dostosowania do warunków przyrodniczych.
2.1. Ocena stanu gleb Ma³opolski i Podkarpacia i stopnia ich degradacji, wynikaj¹cego zarówno z niew³aciwego u¿ytkowania, jak i wp³ywu ró¿norodnych
zanieczyszczeñ antropogenicznych.
2.2. Doskonalenie technologii uprawy rolin rolniczych,
warzyw polowych, upraw szklarniowych, sadowniczych oraz rolin leczniczych i przyprawowych.
2.3. Genetyka i hodowla upraw ogrodniczych i rolniczych.
Akcja 3. Badanie aktualnych i potencjalnych zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka oraz dla rodowiska przyrodniczego.
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3.1. Zagro¿enia dla rodowiska rolniczego.
3.2. Zagro¿enia w produkcji zwierzêcej.
3.3. Badania w zakresie zrównowa¿onego i zintegrowanego przetwórstwa produktów rolinnych i zwierzêcych w obszarach wiejskich pod k¹tem poprawy jakoci ¿ywienia i zminimalizowania zagro¿eñ dla ludzi.
Akcja 4. Monitorowanie stanu, zagospodarowanie
i ochrona rodowisk lenych w Polsce jako niezbêdnych komponentów zrównowa¿onych agroekosystemów na terenie Ma³opolski i Podkarpacia.
4.1. Badania dotycz¹ce charakterystyki obszarów lenych.
4.2. Badania w zakresie gleb terenów lenych.
4.3. Badania dotycz¹ce zwierz¹t wolno ¿yj¹cych
w agroekosystemach.
Akcja 5. Efektywnoæ produkcji zwierzêcej w rolnictwie zrównowa¿onym.
5.1. Hodowla zwierz¹t na terenie Polski po³udniowej.
5.2. Badania biotechnologiczne z zakresu rozrodu zwierz¹t gospodarskich.
5.3. Badania z zakresu ¿ywienia zwierz¹t:
5.4. Doskonalenie hodowli i u¿ytkowania koni w warunkach podgórskich i górskich w rejonach z integrowan¹ produkcj¹ i zrównowa¿onym rolnictwem.
Akcja 6. Analiza warunków ekonomicznych i socjologicznych badanych regionów pod k¹tem wprowadzania zasad zrównowa¿onego rolnictwa i integrowanej produkcji.
Akcja 7. Opracowanie podstaw rozwoju rolnictwa
zrównowa¿onego w Ma³opolsce i na Podkarpaciu
oraz zasad funkcjonowania gospodarstw z integrowan¹ produkcj¹ roln¹ (z uwzglêdnieniem funkcji
gospodarstwa agroturystycznego).
6.1. Badania spo³ecznych podstaw zrównowa¿onego
rolnictwa.
6.2. Badania w zakresie racjonalizacji wykorzystania
rodków technicznych w rolnictwie i efektywnoci zastêpowania pracy ¿ywej prac¹ uprzedmiotowion¹.

6.3. Badania dotycz¹ce podstaw do wprowadzania systemów integrowanej produkcji.
Koordynacji wszystkich dzia³añ Centrum Doskona³oci podj¹³ siê prof. dr hab. in¿. Kazimierz Wiech,
prodziekan ds. organizacji i nauki Wydzia³u Ogrodniczego.
Nadzór nad merytoryczn¹ dzia³alnoci¹ Centrum
powierzony zosta³ Radzie Naukowej. Ka¿dej akcji badawczej przypisany zosta³ Koordynator. W strukturze
organizacyjnej Centrum znajduj¹ siê równie¿ zespo³y
ds. transferu wyników badañ, szkoleñ i promocji
oraz sekretariat. Swoje miejsce w strukturze znalaz³
tak¿e Bran¿owy Punkt Kontaktowy Programów Europejskich dzia³aj¹cy przy Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹.
Prace nad programem badawczym Centrum trwaj¹
i bêd¹ kontynuowane w nastêpnych miesi¹cach. Na
obecnym etapie uda³o siê zdefiniowaæ wiêkszoæ zespo³ów badawczych zainteresowanych uczestnictwem
w pracach oraz czêæ partnerów przemys³owych zainteresowanych wspó³prac¹ (komercjalizacj¹ opracowanych produktów oraz sektory gospodarcze, w których
mog¹ mieæ zastosowanie wyniki prac badawczych).
Formu³a Centrum Doskona³oci Akademii Rolniczej
 Integrowana produkcja i zrównowa¿one rolnictwo
jest otwarta i umo¿liwia w³¹czanie siê do dzia³añ kolejnych zespo³ów.
Dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do przygotowania i opracowania programu badawczego Centrum oraz wniosku do KBN. Dziêkuje równie¿ tym
wszystkim, którzy zadeklarowali i zg³osili swój udzia³
w pracach Centrum, zachêcam do aktywnego w³¹czenia siê do realizacji zaplanowanych celów i zadañ.
w imieniu koordynatora Centrum Doskona³oci
Prof. Kazimierza Wiech
Mgr Miros³awa R¹czka
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹

KRYSZTALOWA KONICZYNKA
Z prof. dr hab. Kazimierzem Wiechem, prodziekanem Wydzia³u Ogrodniczego
i kierownikiem Katedry Ochrony Rolin WO, rozmawia³a Ma³gorzata Przyby³o-Micek

Jest Pan laureatem nagrody Kryszta³owej koniczynki, ale wielu sporód naszych czytelników nie
wie zapewne jaki sens tego wyró¿nienia...
Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e zielona, czterolistne koniczynka jest symbolem ruchu 4H, a literki H umieszczone na ka¿dym z listków s¹ pocz¹tkowymi literami
angielskich wyrazów: head  g³owa, hand  rêka, heart
 serce i health  zdrowie. Pocz¹tki dzia³alnoci tego ruchu siêgaj¹ koñca XIX wieku, a jego powstaniu w Sta-
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nach Zjednoczonych towarzyszy³o przekonanie o tym,
¿e naj³atwiej trafiæ z now¹ wiedz¹ do farmerów za porednictwem ich dzieci. Poniewa¿ za³o¿enia okaza³y siê
s³uszne, kluby 4H zyska³y ogromn¹ popularnoæ, a sam
ruch trwa w USA do dzisiaj obejmuj¹c dziedziny ¿ycia
wychodz¹ce daleko poza sprawy rolnictwa.
A w jaki sposób kluby 4H trafi³y do Polski?
Dziêki polsko-amerykañskim projektom, zw³aszcza
temu zapocz¹tkowanemu przez dr Józefa Kaniê i Dicka
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Geicleichtera z Purdue, a nastêpnie finansowanemu
przez fundacjê Mellona. Przeniesienie na polski grunt
nowych dla naszego kraju metod doradztwa, a wród
nich pionierskich dla nas sposobów edukacji m³odzie¿y,
sta³o siê jednym z podstawowych celów tego programu.
A dlaczego w³anie Pan Profesor zainteresowa³
siê dziedzin¹ tak odleg³¹ od entomologii?
Zawsze lubi³em pracê z m³odzie¿¹, zreszt¹ w gruncie rzeczy czujê siê przede wszystkim nauczycielem
i rozumiem swoj¹ misjê przekaziciela najnowszych informacji  niezale¿nie od tego z kim mam do czynienia.
Ju¿ wczeniej pracowa³em z m³odzie¿¹ na ró¿nych
szczeblach edukacji  czy to w ramach Uniwersytetu
dla M³odzie¿y, który zorganizowa³em 10 lat temu, czy
w trakcie licznych wyjazdów do szkó³ i nawet czasem...
do przedszkoli. Wspomniany wczeniej projekt umo¿liwi³ mi kilkakrotny wyjazd do USA, gdzie na Uniwersytecie Purdue, a tak¿e w czasie wizyt w amerykañskich
orodkach doradztwa pozna³em arkana tego ruchu. Nie
by³em sam. Wraz ze mn¹ przygl¹dali siê amerykañskiemu doradztwu dyrektorzy ODR-ów, przedstawiciele lokalnych w³adz, a wród nich dr Józef Kwiecieñ, obecny
wice-marsza³ek woj. wiêtokrzyskiego. Pamiêtam jego
fascynacjê ruchem 4H  podobn¹ do mojej  i decyzjê
o potrzebie jego przeniesienia do województwa.
Na pocz¹tku dzia³alicie niezale¿nie?
Oczywicie. Nie wiedzielimy wiele o naszych zbie¿nych inicjatywach, a tymczasem zarówno dr Józef
Kwiecieñ (ówczesny dyrektor ODR Modliszewice) jak
i ja rozpoczêlimy zak³adanie klubów w wiejskich szko³ach podstawowych i rednich. Do pracy z klubami 4H
oddelegowana zosta³a z ODR-u p. mgr Barbara Bubieñ,
która w krótkim czasie sta³a siê najbardziej znanym liderem ruchu 4H w Polsce i laureatem pierwszej edycji
kryszta³owej koniczynki.
A jakie by³y pocz¹tki Pana dzia³alnoci?
Jak zwykle pomóg³ przypadek. Jedna z moich magistrantek (obecnie czo³owa wolontariuszka ruchu 4H

w Polsce) p. mgr Jolanta Wykurz by³a nauczycielk¹ w maleñkiej szkole podstawowej
w Soko³owie Dolnym. W³anie tam postanowilimy za³o¿yæ pierwszy klub 4H, a nie by³o to trudne poniewa¿ i dyrekcja i pozostali
nauczyciele wykazali du¿y entuzjazm.
Zapewne wielu trudno uwierzyæ w ten
entuzjazm skoro ruch 4H jest form¹ pozaszkolnej dzia³alnoci edukacyjnej opartej na wolontariacie i pracy spo³ecznej...
Dla mnie tak¿e by³o to zaskoczeniem, ale
dopiero wtedy przekona³em siê jak wielu
wspania³ych nauczycieli pracuje w ma³ych
wiejskich szko³ach podstawowych i gimnazjach i jak bardzo m³odzie¿ potrzebuje otwarcia na wiat i takich form przekazu jak ta,
w ramach ruchu 4H. Z biegiem lat by³o coraz
³atwiej, a coraz wiêksza liczba szkó³ decydowa³a siê na zak³adanie klubów 4H. Piêæ lat temu zesz³y siê tak¿e cie¿ki mojej dzia³alnoci
i p. mgr Barbary Bubieñ i od tego czasu, przy
wsparciu ze strony ODR w Modliszewicach ca³a nasza
dzia³alnoæ nabra³a rozmachu.
Proszê krótko przybli¿yæ czytelnikom formy
dzia³alnoci klubowej.
Jest ich wiele  wszystko zale¿y od tego co wolontariuszowi jest najbardziej bliskie. Dla mnie najbli¿sza jest
Natura tote¿ zacz¹³em od przybli¿ania (ju¿ blisko 10 lat
temu!) m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i rednich zasad poznawania i potrzeby ochrony bioró¿norodnoci.
Wyg³asza³em prelekcje o rolinach i owadach, organizowalimy wycieczki w góry na poczekaniu przygotowuj¹c
cie¿ki przyrodnicze, organizowalimy spektakle na tematy przyrodnicze, do których w³¹czy³a siê poetka p. Alicja Ziêba, a ostatnio liczna grupa studentów Wydzia³u
Ogrodniczego. M³odzie¿ z wiejskich szkó³ wielokrotnie
gocilimy na naszym wydziale czy to w ramach Uniwersytetu dla M³odzie¿y, czy te¿ w czasie Dni Owada,
które tak naprawdê s¹ w³anie do nich skierowane. M³odzie¿ pod opiek¹ liderów ruchu realizowa³a wiele projektów dotycz¹cych ochrony krajobrazu, wód, lasów, przygotowuj¹c siê do przysz³ej pracy w zawodzie rolnika.
Czy kto Panu Profesorowi pomaga³?
Nie nazywa³bym tego pomoc¹. To by³o raczej wspólne dzia³anie nauczycieli-wolontariuszy, m³odzie¿y, doradców ODR i wielu innych osób. Za³o¿enie klubów 4H
sta³o siê w wielu sytuacjach pretekstem do integrowania
lokalnych spo³ecznoci i wprowadzania podstaw zrównowa¿onego systemu mylenia i dzia³ania s³u¿¹cego
lokalnym spo³ecznociom.
S³ysza³am, ¿e w ostatnich latach realizuje Pan
bardzo du¿y projekt integruj¹cy kluby 4H...
To dobre okrelenie, a trzyletni projekt pt. Kszta³towanie wiadomoci ekologicznej wród m³odzie¿y szkó³
wiejskich na terenie woj. wiêtokrzyskiego, umo¿liwi³
integracjê pod jednym has³em kilkuset uczniów, kilkunastu nauczycieli, doradców z lokalnymi w³adzami oraz ró¿nymi grupami, którym zale¿y na ochronie i propagowaniu
otaczaj¹cego ich rodowiska wiejskiego.
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Jakie s¹ cele projektu?
Po pierwsze identyfikacja najwartociowszych przyrodniczych obiektów na terenie gmin, ich opis przyrodniczy (botaniczny, entomologiczny, geologiczny itp.), budowa cie¿ek dydaktycznych, opracowanie wydawnictw
propaguj¹cych zarówno cie¿ki jak i gminê. A formy pracy to prelekcje, wycieczki w teren, oznaczanie, opisywanie, fotografowanie wszystkiego co cenne na terenie
gminy. A wszystko w cis³ej wspó³pracy z lokalnymi w³adzami, lenikami oraz z wieloma mieszkañcami gminy.
Ostatnim punktem projektu ma byæ wyjazd do
USA...
To prawda. Od samego pocz¹tku realizacji projektu
(nawet wczeniej) wspó³pracujemy z p. Mary Schuman,
emerytowanym szefem doradztwa w Indianapolis oraz dr
Paulem Martinem z S. Philips College w San Antonio,
który od wielu ju¿ lat realizuje podobny projekt w Teksasie. Zreszt¹ z jego inicjatywy m³odzie¿ z kilku wiêtokrzyskich szkó³ koresponduje z ich amerykañskimi kolegami.

Do USA pojedzie grupa 20 dzieci, 6 nauczycieli oraz
4 doradców. Chcemy, aby na w³asne oczy zobaczyli jak
pracuj¹ amerykañskie kluby 4H, poznali m³odzie¿, tamtejszych wolontariuszy, poznali jêzyk swoich przyjació³.
Powróæmy do kryszta³owej koniczynki. Kto
jest jej fundatorem?
Fundacjê utworzy³y trzy osoby: znany amerykañski
biznesmen polskiego pochodzenia Edward Piszek, prof.
Szczepan Pieni¹¿ek oraz prof. Donald Evans z Pensylwania University. Nagroda przyznawana jest raz do roku, a wrêcza j¹ Prymas Polski Kardyna³ Józef Glemp.
Otrzymanie tej nagrody traktujê jako wielkie wyró¿nienie, pamiêtaj¹c jednak o tym, ¿e jej uzyskanie nie by³oby mo¿liwe gdyby nie wspó³praca z ODR w Modliszewicach, z nauczycielami z wielu szkó³, m³odzie¿¹, dla której warto pracowaæ oraz przychylnoci w³adz woj. wiêtokrzyskiego i Akademii Rolniczej w Krakowie.
Jeszcze raz gratulujê i dziêkujê za rozmowê.

STYPENDIA I NAGRODY DLA STUDENTÓW AR
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
Studenci Akademii Rolniczej w Krakowie wyró¿nieni
w roku akademickim 2004/05 stypendiami MENiS, Ma³opolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanis³awa Pigonia, Samorz¹du Miasta Tychy Quod discis, tibi discis
oraz nagrodami JM Rektora AR.
I Stypendium MENiS  miesiêczne w kwocie
1300,00 z³
Derlaga Karolina  Biotechnologia
Kurek Grzegorz  Technika Rolnicza i Lena
II. Stypendium Ma³opolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanis³awa Pigonia w wysokoci
400,00 z³ miesiecznie
Kozak Katarzyna  Ogrodnictwo
Kuca Katarzxyna  Zarz¹dzanie i marketing
Kulak Marcin  Geodezja i kartografia
Nitoñ Marta  Lenictwo
III. Stypendium Samorz¹du Miasta Tychy Quod discis, tibi discis  jednorazowa wyp³ata w wysokoci 1651,67 z³
Lis Barbara  Technologia ¯ywnoci
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IV. Nagroda JM Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie w roku akademickim 2004/05 w wysokoci
800,00 z³
Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny:
Czekaj Marta
P³onka Aleksandra
Pocielej Patrycja
S³onina Wojciech
led Agnieszka
Borowiec Agnieszka
Grochot Edyta
Kosz Maria
Wieczorek Diana
Woniak Rafa³
Kozakiewicz Sylwia
Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t:
Bierowiec Kaja
Klocek Beata
Mielczarek Anna
Polak Joanna
liwiak-Kolenik Weronika
Bielecka Izabella
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Knapik Pawe³
Kurek Grzegorz
Morylewski Kamil
Wydzia³ Technologii ¯ywnoci:
Kuna Ma³gorzata
Lipczyóska Agnieszka
Lipczyñska Ewelina
Lis Barbara
Miêdzywydzia³owe Studium Biotechnologii:
Baran Maria
Derlaga Karolina
Kwolek Dagmara
Pa³ach Paulina
Sochaj Alicja

S³awiñska Anna
Wnêk Aleksandra
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji:
Fijo³ Marcin
Kapusta Anna
Po³oska Anna
Strutyñski Mateusz
Szymaszek Pawe³
Klimas Diana
Kulak Marcin
Pasieka Joanna
Snopiñska Barbara
Szura El¿bieta
Wydzia³ Leny:
Beza Marcin
Glista Mateusz
Marczyk Ewa
Nitoñ Marta
Pañczyszyn Joanna
Wydzia³ Ogrodniczy:
Ciba Bartosz
Hostyñska Anna
Ko³odziej Iwona
Kozak Katarzyna
Kurzawiñska Ma³gorzata
Wydzia³ Techniki i Energetyki Rolnictwa:
Jachymiak Jakub

Laureaci konkursu na najlepsz¹ pracê licencjack¹,
magistersk¹ i doktorsk¹ Praesignis Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego:
 Jacek Grzyb za pracê doktorsk¹ pt. Oddzia³ywanie
czynników hydrochemicznych i mikrobiologicznych na
aktywnoæ fosfatazy alkalicznej i kwanej glonów
i bakterii w rzece Rabie
 Krzysztof Fr¹czek za pracê doktorsk¹ pt. Badania
nad wp³ywem sk³adowiska odpadów komunalnych
w Krzy¿u k. Tarnowa na mikroflorê powietrza atmosferycznego i gleb w strefie jego oddzia³ywania

Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 29 PA DZIERNIKA 2004 R.

 prof. dr hab. W³adys³awowi Filkowi (WR-E),
 prof. dr hab. Stanis³awowi Moskalowi (WR-E),
 prof. dr hab. W³odzimierzowi Popkowi (WHiBZ).

Rektor prof. dr hab. Zbigniew lipek powita³ nowych
cz³onków Senatu  dr Stanis³awa Srokê, dyrektora Biblioteki G³ównej oraz przedstawicieli studentów: Katarzynê Kalinowsk¹ z Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, £ukasza Bednarka z Wydzia³u Lenego, Paw³a
Wróbla z Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa
i Krzysztofa Klêczara z Wydzia³u Hodowli i Biologii
Zwierz¹t  przewodnicz¹cego URSS AR.

Listy gratulacyjne z r¹k rektora otrzyma³y tak¿e osoby, które w ostatnim czasie uzyska³y tytu³ profesora nauk rolniczych:
 prof. dr hab. Stanis³aw Mazur (WO),
 prof. dr hab. Piotr Budyn (WTiER),
 prof. dr hab. Czes³aw Ryc¹bel (WTiER).

Rektor pogratulowa³ awansu na stanowisko profesora zwyczajnego nastêpuj¹cym pracownikom uczelni:
 prof. dr hab. Joannie Niemyskiej-£ukaszuk (WR-E),
 prof. dr hab. Krystynie Koziec (WHiBZ),

Senat wyrazi³ zgodê na wyst¹pienie o mianowanie
na stanowisko profesora zwyczajnego:
 prof. dr hab. Tadeusza Kowalskiego w Katedrze Fitopatologii Lenej (WL),
 prof. dr hab. W³odzimierza Sadego w Katedrze
Uprawy Roli i Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych (WO).
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Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski w sprawie
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 prof. dr hab. Stanis³awa Mazura w Katedrze Ochrony Rolin (WO),
 prof. dr hab. Piotra Budyna w Katedrze Eksploatacji
Maszyn Rolniczych (WTiER),
 prof. dr hab. Tadeusza Gregi w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych (WT¯),
 prof. dr hab. Anny Petryszak w Katedrze Zoologii
i Ekologii (WHiBZ).
Pozytywnie zaopiniowano wnioski w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR:
 dr hab. Ewy Kapkowskiej w Katedrze Hodowli Drobnego Inwentarza (WHiBZ),
 dr hab. Adeli Adamus w Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa (WO).
Senat wybra³ prof. dr hab. Paw³a Pisulewskiego
z Wydzia³u Technologii ¯ywnoci na kandydata Akademii Rolniczej do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
Na wniosek Rady Wydzia³u Lenego przekszta³cono
Katedrê Fitopatologii Lenej i Zak³ad Drzew Lenych
w Katedrê Fitopatologii Lenej.
Senat zniós³ powo³an¹ 31 stycznia 1992 roku Szko³ê Wiedzy o Terenie.
Powo³ano senack¹ komisjê ds. transformacji studenckich obiektów socjalnych w nastêpuj¹cym sk³adzie:
 prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek  przewodnicz¹cy
 prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
 prof. dr hab. Jerzy Niedzió³ka
 prof. dr hab. Tadeusz Tuszyñski
 prof. dr hab. Janusz ¯mija
 mgr in¿. Krzysztof Zió³kowski
 Krzysztof Klêczar
Zadaniem komisji bêdzie przedstawienie na posiedzeniu Senatu AR w listopadzie br. propozycji rozwi¹zañ w sprawie funkcjonowania studenckich obiektów
socjalnych w Krakowie i Krynicy w zwi¹zku ze zmian¹
zasad wydatkowania rodków z funduszu pomocy materialnej dla studentów.

 zamianê gruntów w drodze zbycia oko³o 15 ha lenych po³o¿onych na Jaworzynie Krynickiej na rzecz
spó³ki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
z siedzib¹ w Krynicy-Zdroju oraz nabycia oko³o 15 ha
gruntów lenych po³o¿onych na Jaworzynie Krynickiej
od tej¿e spó³ki.
Po rozpatrzeniu wniosku rektora Senat postanowi³
wstrzymaæ siê z decyzj¹ dotycz¹c¹ sprzeda¿y prawa
u¿ytkowania wieczystego gruntów o ³¹cznej powierzchni 24 ha 27 a, po³o¿onych w obrêbie Krynicy-Zdroju
i S³otwiny, z uwagi na brak uchwa³y Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów
oraz ze wzglêdu na maj¹ce ukazaæ siê zarz¹dzenie Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych w sprawie
ustanowienia Lenego Kompleksu Promocyjnego,
w sk³ad którego mo¿e zostaæ w³¹czony LZD Krynica.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 26 LISTOPADA

2004 R.

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek w sprawie
mianowania dr hab. Krzysztofa Surówki na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Katedrze Ch³odnictwa i Koncentratów Spo¿ywczych (WT¯).
Na wniosek rektora i rad wydzia³ów: Hodowli i Biologii Zwierz¹t oraz Ogrodniczego Senat wyrazi³ zgodê na
utworzenie Zamiejscowego Orodka Dydaktycznego
z siedzib¹ w Jeziorowicach (ko³o Zawiercia) w celu prowadzenia zajêæ dydaktycznych w ramach kierunków
zootechnika oraz ogrodnictwo. Senat zobowi¹za³
dziekanów w/w wydzia³ów do wype³nienia warunków
okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego orodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub
wydzia³u zamiejscowego uczelni.

Senat ustali³ wskanik narzutu kosztów ogólnouczelnianych na fundusz pomocy materialnej dla studentów w 2004 roku na poziomie 5%.

W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o szkolnictwie wy¿szym dotycz¹c¹ zmiany zasad gospodarowania funduszem pomocy materialnej dla studentów, Senat potwierdzi³ zasadnoæ decyzji rektora o rezygnacji z dniem
31 grudnia 2004 r. z prowadzenia sto³ówek przy ul. Klemensiewicza i ul. Jab³onowskich  jako zadania realizowanego w ramach bud¿etu uczelni. Wyrazi³ zgodê na
oddanie w najem pomieszczeñ i wyposa¿enia zlikwidowanych sto³ówek, które nie zostan¹ zagospodarowane
przez inne jednostki uczelni.

Senat wyrazi³ zgodê na:
 sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego do dzia³ek
o powierzchni 0,1647 ha i 0,0352 ha po³o¿onych
w obrêbie Kraków-Krowodrza,
 sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego czêci dzia³ki o powierzchni 0,0200 ha po³o¿onej w Krynicy Zdroju,

Dyrektor administracyjny Krzysztof Zió³kowski przedstawi³ projekt zarz¹dzania maj¹tkiem Akademii Rolniczej
w Krakowie dotycz¹cy nowych inwestycji, modernizacji
i remontów obiektów oraz obni¿enia kosztów zarz¹dzania
i gospodarowania nieruchomociami uczelni (szczegó³owy projekt stanowi za³¹cznik do orygina³u protoko³u).

Senat przyj¹³ przedstawione przez kwestora sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni
za trzy kwarta³y tj. od 1 stycznia do 30 wrzenia 2004 r.
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W wyniku przegl¹du dzia³alnoci dyrektora administracyjnego Krzysztofa Zió³kowskiego oraz struktury organizacyjnej podleg³ej administracji  uwzglêdniaj¹c
opiniê Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju 
Senat pozytywnie oceni³ dzia³alnoæ dyrektora w okresie od listopada 2003 r. do listopada 2004 r.
Senat dokona³ zmian uchwale nr 80/2003 r. z dnia
19 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2004 r. finansowanych z dotacji na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i z funduszu pomocy materialnej.
Senat przyj¹³ informacjê o realizacji projektu pn.
Ma³opolskie Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006. Wyrazi³ zgodê
na zawarcie przez Akademiê Rolnicz¹ umowy z Wojewod¹ Ma³opolskim o dofinansowanie tego projektu wg wzoru
ustalonego przez Ministra Gospodarki i Pracy, zgodnie
z wymogami okrelonymi odpowiednim rozporz¹dzeniem.
Senat wyrazi³ zgodê na:
 zawarcie umowy przedwstêpnej w sprawie zakupu
dzia³ek o pow. 1,54 ha oraz 0,2779 ha w obrêbie Kraków-Krowodrza,
 sprzeda¿ prawa wieczystego u¿ytkowania dzia³ki
o pow. 0,0715 ha w obrêbie Kraków-Krowodrza,
 zawarcie umowy z Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Krakowie
w sprawie najmu domu studenckiego Merkury, zlokalizowanego na terenie campusu AR przy al. 29 Listopada.

Celem przeprowadzenia wyborów w³adz uczelni na
kadencjê 20052008 Senat wybra³ prof. dr hab. Floriana Gambusia na przewodnicz¹cego Uczelnianej Komi
sji Wyborczej.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski Rady Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji o nadanie zaproponowanym pracownikom wydzia³u odznaczeñ pañstwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Na wniosek Rady Wydzia³u Techniki i Energetyki
Rolnictwa Senat zmieni³ nazwê wydzia³u na nazwê
Wydzia³ Agroin¿ynierii. Nowa nazwa obowi¹zywaæ
bêdzie od 1 stycznia 2005 r.
Senat na wniosek Rady Wydzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa z dniem 1 stycznia 2005 r. przekszta³ci³
Katedrê Mechanizacji Rolnictwa w Katedrê In¿ynierii
Rolniczej i Informatyki.
Senat podj¹³ uchwa³ê znosz¹c¹ z dniem 31 grudnia
2004 r. Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny w Krynicy.
Zadania realizowane dotychczas przez tê ogólnouczelnian¹ jednostkê od 1 stycznia 2005 r. przejmie Leny
Zak³ad Dowiadczalny w Krynicy.
Po zapoznaniu siê ze stanowiskiem senackiej komisji ds. transformacji studenckich obiektów socjalnych
dotycz¹cym dalszego funkcjonowania sto³ówek Senat
stwierdzi³, ¿e komisja wykona³a powierzone jej zadanie.
Na wniosek rektora Senat przyj¹³ za³o¿enia do planu
rzeczowo-finansowego Akademii Rolniczej na 2005 r.
Na podstawie tych za³o¿eñ opracowany zostanie projekt
planu rzeczowo-finansowego dla uczelni, wydzia³ów,
jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej.

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 16 GRUDNIA 2004 R.

W zwi¹zku z uzyskaniem tytu³u profesora nauk rolniczych, rektor prof. dr hab. Zbigniew lipek wrêczy³ listy
gratulacyjne nastêpuj¹cym pracownikom naszej uczelni:
 prof. dr hab. Marii Mo (WR-E),
 prof. dr hab. Halinie Gambu (WT¯),
 prof. dr hab. Markowi Grabowskiemu (WO),
 prof. dr hab. Tadeuszowi Gredze (WT¯).
Senat popar³ wniosek o wyra¿enie zgody na wyst¹pienie o mianowanie prof. dr hab. Ryszarda Poznañskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Urz¹dzania Lasu.

Senat zatwierdzi³ plan remontów budynków na 2005 r.
w czêci finansowanej z dotacji na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i z funduszu pomocy materialnej.
Na wniosek rektora Senat zatwierdzi³ plan kosztów
wydzielonych jako czêæ planu rzeczowo-finansowego
uczelni na 2005 r.
W podjêtej uchwale Senat upowa¿ni³ rektora do dokonania korekty zatwierdzonego w dniu 22 kwietnia
2004 r. planu rzeczowo-finansowego AR na 2004 r., zobowi¹zuj¹c go jednoczenie do przedstawienia Senatowi informacji o dokonanych korektach.

www.ar.krakow.pl

31

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

KRONIKA
PO¿EGNANIE JUBILATÓW
W dniu 22 padziernika 2004 r. w Sali Senackiej
odby³o siê uroczyste spotkanie z tegorocznymi Jubilatami  pracownikami odchodz¹cymi na emeryturê. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor prof. Zbigniew lipek,
prorektorzy oraz dziekani poszczególnych wydzia³ów.
W 2004 r. Na emeryturê przeszli nastêpuj¹cy pracownicy Akademii Rolniczej w Krakowie:
Nauczyciele akademiccy
1. prof. dr hab. Andrzej Binek  WR-E
2. doc. dr hab. Piotr Skrijka  WR-E
3. dr in¿. Edward Ziobro  WR-E
4. prof. dr hab. Krystyna Skar¿yñska  WIiG
5. prof. dr hab. Adam Dolnicki  WL
6. prof. dr hab. El¿bieta Pancer-Koteja  WL
7. dr in¿. Maciej Witrylak  WL
8. prof. dr hab. Zbigniew Pindel  WO
9. prof. dr hab. Zdzis³aw Piskornik  WO
10. prof. dr hab. W³adys³aw Poniedzia³ek  WO
11. dr in¿. Janina Ostrowska  WO
12. dr in¿. Maria Ryka³a-Ziobro  WT¯
13. mgr Kazimierz Cielik  Studium WF
Biblioteka G³ówna
1. mgr in¿. Ewa Turczyñska
2. mgr in¿. Stanis³awa Kwater
3. mgr Maria Hochstim-£ysak

6 listopada 2004 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim
odby³y siê uroczystoci zwi¹zane z uczczeniem kolejnej
 65. rocznicy Sonderaktion Krakau. W przygotowanie
obchodów Uniwersyteckiego Dnia Pamiêci w³¹czona
by³a równie¿ Akademia Rolnicza w Krakowie. Delegacja
pracowników i studentów naszej uczelni na czele z prorektorem ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej prof. Czes³awem Nowakiem oraz dziekanami prof. Franciszkiem
Borowcem i prof. Zenonem Pijanowskim z³o¿y³a kwiaty
na grobach zamordowanych profesorów Studium Rolniczego UJ: Adama Ró¿añskiego i Feliksa Rogoziñskiego.

Pracownicy techniczni
1. mgr in¿. Maria Wawro
2. Stefan Król
3. W³adys³awa Momot
4. mgr in¿. Marianna Warcho³
5. Zofia ¯¹towska-Gyurcsak
Administracja
1. El¿bieta Wachowska
2. Irena Matysik
3. mgr Danuta Makowska
4. mgr in¿. Maria Malawska
5. mgr Halina Tokarska
6. Maria Tys
Obs³uga
1. Krystyna Gra¿ewicz
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KOLÊDOWANIE PRZY ZWIERZÊTACH
D³ugie, grudniowe wieczory s¹ dla nas czasem radosnego oczekiwania, czasem rodzinnych spotkañ
i wreszcie wspólnego kolêdowania. Beztrosko zapominamy wówczas o wszystkich problemach oraz trudnociach ciesz¹c siê tym, co jest w ¿yciu najwa¿niejsze 
szczêciem dzielonym z najbli¿szymi w zaciszu domowego ogniska.
W tym szczególnym czasie oczy wielu z nas zwrócone s¹ w stronê ludzi potrzebuj¹cych, którzy czêsto
nawet nie wiedz¹, czym jest prawdziwy, kochaj¹cy dom.
Nam, studentom oraz pracownikom Akademii zrzeszonym w Studenckim Kole Przyjació³ Dzieci szczególnie
bliski jest los najm³odszych potrzebuj¹cych  wychowanków krakowskich placówek opiekuñczo-wychowawczych, z którymi przecie¿ regularnie siê spotykamy, którym pomagamy w nauce oraz w codziennych obowi¹zkach i dla których bez wzglêdu na okolicznoci staramy
siê byæ oparciem. Poniewa¿ w ci¹gu roku mamy okazje
dzieliæ z Nimi codzienne smutki i radoci, by³o nam niezwykle mi³o gociæ Ich w obiektach naszej Akademii
Rolniczej, by w tym radosnym, wi¹tecznym okresie
z³o¿yæ sobie ¿yczenia oraz wspólnie kolêdowaæ ciesz¹c
siê z Narodzenia Pana Jezusa.
To wyj¹tkowe spotkanie odby³o siê ju¿ po raz drugi
pod has³em Kolêdowanie Przy Zwierzêtach w Stacji Dowiadczalnej Zak³adu Higieny Zwierz¹t i rodowiska
Hodowlanego WHiBZ w podkrakowskiej Rz¹sce. Podobnie jak w roku ubieg³ym jego pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem by³ prof. dr hab. Jerzy Niedzió³ka,
Prorektor AR ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz
Studenckie Ko³o Przyjació³ Dzieci i Samorz¹d Studen-

tów AR. Spotkanie uwietnili swoj¹ obecnoci¹ przedstawiciele najwy¿szych w³adz Akademii, na czele z Pani¹ prof. dr hab. Czes³aw¹ Jasiewicz, Prorektorem ds.
Organizacji i Rozwoju, Panami Dziekanami Wydzia³u
Hodowli i Biologii Zwierz¹t oraz Wydzia³u Ogrodniczego, Pani¹ dr hab. Olg¹ Szeleszczuk, Opiekunem Studenckiego Ko³a Przyjació³ Dzieci a tak¿e nauczyciele
akademiccy oraz pracownicy administracji Uczelni. Bardzo ucieszy³a nas obecnoæ na spotkaniu Duszpasterza
Akademickiego AR  ks. Zbigniewa Syczika a tak¿e
licznej grupy studentów, których pomoc w organizacji
by³a wrêcz nieoceniona. Tego dnia nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli radia oraz prasy, których równie¿ bardzo
mi³o by³o nam gociæ.
Na nasze zaproszenie odpowiedzieli wychowankowie zaprzyjanionych placówek opiekuñczo-wychowawczych: Zespo³u Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Nr 1 (Kraków, os Szkolne), Domu Dziecka Dla
Dziewcz¹t (Kraków, ul. Siemiradzkiego) oraz Domu
Dziecka w. Ludwiki (Kraków, ul. Piekarska), którzy
wraz z wychowawcami przybyli w liczbie ponad piêædziesiêciu osób. Na miejscu czeka³y na nich nie tylko
zastawione sto³y, które na pami¹tkê miejsca narodzenia
Pana Jezusa ustawione zosta³y w prawdziwej stajni, ale
równie¿ zespó³ muzyczny studentów Akademii Rolniczej gotowy do wspólnego kolêdowania a na koniec to,
na co wielu z nich z utêsknieniem czeka³o  konne przeja¿d¿ki. Jednak wszystkie te atrakcje trac¹ na wartoci
wobec tego, co wszyscy obecni na spotkaniu podarowali wówczas tym m³odym ludziom. Przyje¿d¿aj¹c bowiem tego dnia do stadniny wspólnie udowodnilimy, ¿e
w tym zabieganym wiecie, w tych trudnych, nerwowych czasach cz³owiek zagubiony i opuszczony nawet
przez najbli¿szych nie musi iæ przez ¿ycie sam! ¯e
wród spo³ecznoci Akademii Rolniczej w Krakowie nie brakuje ludzi,
gotowych oddaæ cz¹stkê siebie innym, choæ bez w¹tpienia ³atwiej
i wygodniej by³oby ich nie zauwa¿aæ! I wreszcie, po raz kolejny pozwolilimy siê Im przekonaæ ¿e tu¿
obok nich s¹ ludzie, którym mog¹
zaufaæ i którzy ich nie zawiod¹ tak,
jak niejednokrotnie zrobili to ich najbli¿si.
Jednak to, co dobre szybko siê
koñczy i spotkanie, na które wielu
wychowanków czeka³o ca³y rok
mo¿na ju¿ traktowaæ jako historiê.
Historiê, która ma jednak swój dalszy ci¹g. Ju¿ bowiem planujemy kolejne spotkania oraz akcje charytatywne a nasi wolontariusze po wi¹tecznym odpoczynku ponownie regularnie odwiedzaj¹ krakowskie
Domy Dziecka Je¿eli po przeczytaniu tego artyku³u kto mia³by jeszcze w¹tpliwoci, czy naprawdê warto anga¿owaæ siê w dzia³alnoæ
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charytatywn¹ ostatecznym argumentem niech bêdzie
fakt, ¿e dziêki regularnym kontaktom ze studentami oraz
pracownikami naukowymi coraz wiêcej tych m³odych ludzi, których przecie¿ znam osobicie' ponownie uwierzy³o, ¿e poprzez naukê mo¿na co w ¿yciu osi¹gn¹æ. Wielu z nich zrozumia³o, ¿e to w³anie szko³a, a potem wy¿sze studia a nie alkohol i rozboje s¹ dla nich szans¹ na
lepsze jutro i ¿e lepiej na co dzieñ naladowaæ profesora lub studenta ni¿ kolegów z osiedlowej bramy.
W tym krótkim artykule nie mo¿e zabrakn¹æ jeszcze
tylko jednego s³owa  dziêkujê! Dziêkujê Pañstwu 
W³adzom, Nauczycielom Akademickim, pozosta³ym
pracownikom Akademii Rolniczej w Krakowie oraz zaanga¿owanym studentom za konsekwentne wspieranie
naszych dzia³añ, za zaufanie oraz nieocenion¹ pomoc!
To w³anie dziêki Pañstwu nasza Uczelnia postrzegana
jest w Krakowie nie tylko jako instytucja kszta³c¹ca dobrych fachowców, ale równie¿ dobrych ludzi! Za to
wszystko w imieniu Studenckiego Ko³a Przyjació³ Dzieci, Samorz¹du Studentów oraz swoim w³asnym serdecznie Pañstwu dziêkujê!

W imieniu Studenckiego Ko³a Przyjació³
Dzieci oraz Samorz¹du Studentów AR, organizatorów Zbiórki Darów wi¹tecznych, która odby³a siê w budynkach Akademii Rolniczej
w dniach 614 grudnia 2004 chcia³bym z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania wszystkim Pracownikom oraz Studentom Akademii za wsparcie
naszej akcji. Dziêki Pañstwa hojnoci uda³o
nam siê przygotowaæ ponad sto paczek które
rozdalimy dzieciom potrzebuj¹cym z Parafii
Bo¿ego Cia³a oraz wychowankom Domu Dziecka Dla Dziewcz¹t, a pozosta³e dary przekazalimy zaprzyjanionym placówkom opiekuñczowychowawczym.
Za okazan¹ dobroæ, wra¿liwoæ oraz nieocenion¹ pomoc w imieniu organizatorów akcji, obdarowanych dzieci a tak¿e swoim w³asnym jeszcze raz serdecznie dziêkujê!
Z wyrazami wdziêcznoci
Krzysztof Klêczar

Krzysztof Klêczar

SYLWESTER W KLUBIE AKADEMICKIM ARKA
O tym, ¿e noc sylwestrow¹ nale¿y prze¿yæ w sposób
wyj¹tkowy, nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ. Jednym z miejsc, w którym mo¿na by³o spêdziæ tegorocznego Sylwestra, by³ Klub Akademicki Arka.
Organizacji Akademickiego Balu Sylwestrowego
podjêli siê pracownicy klubu. Bal by³ pierwsz¹ imprez¹
zorganizowan¹ po zmianach organizacyjnych dotycz¹cych klubu. Sylwester zosta³ zaplanowany na ponad sto osób. Pocz¹wszy
od godziny 20 w drzwiach
klubu pojawiali siê coraz
to nowi gocie, pracownicy i studenci Akademii
Rolniczej. Zabawa bardzo
szybko siê rozkrêca³a  jej
oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ Kameyron. Bawiono siê w takt rytmów
aktualnych szlagierów polskiej muzyki jak równie¿
tradycyjnych
utworów.
W przerwach serwowano
pyszne potrawy przygotowane przez pracowników
naszej sto³ówki. O godzinie 24.00 noworoczne ¿yczenia, w imieniu w³adz
uczelni z³o¿y³ Prodziekan
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Prof. dr
hab. Jan Pawe³ek, który
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zaprosi³ wszystkich równie¿ nieobecnych na nastêpny
tego rodzaju bal.
Najwytrwalsi bawili siê do godziny pi¹tej rano, ca³y
czas daj¹c organizatorom do zrozumienia, ¿e jeszcze
nie czas koñczyæ. Klub Akademicki Arka zaprasza
wszystkich na organizowane w najbli¿szym czasie imprezy kulturalne i artystyczne.

www.ar.krakow.pl

Mgr in¿. Adam Korta
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WA¿NIEJSZE ROCZNICE
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
W 2005 ROKU
5 stycznia 2005

50. rocznica zniesienia WYDZIA£U LENEGO WSR
 5 I 1955 r. Wydzia³ reaktywowano w 1963 r.

7 maja 2005

45. rocznica utworzenia ODDZIA£U GEODEZJI URZ¥DZEÑ ROLNYCH
przy Wydziale Melioracji Wodnych WSR
 7 V 1960 r.

maj 2005

100-lecie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego

1 wrzenia 2005

50. rocznica utworzenia WYDZIA£U MELIORACJI WODNYCH WSR
 1 IX 1955 r. (zarz¹dzenie z dnia 23 VII 1955 r.)

4 wrzenia 2005

115. rocznica otwarcia STUDIUM ROLNICZEGO na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie
 4 IX 1890 r. (data obwieszczenia tego faktu przez ówczesnego Rektora UJ
Edwarda Korczyñskiego)

padziernik 2005

10-lecie ukazywania siê Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie
Rocznice dotycz¹ce profesorów i docentów
Studium i Wydzia³u Rolniczego UJ, WSR i AR w Krakowie

3I

S t y c z e ñ 2005
125. rocznica urodzin WALERIANA £OZIÑSKIEGO (18801944), zastêpcy profesora gleboznawstwa WR UJ

10 I

65. rocznica zgonu w Sachsenhausen FELIKSA ROGOZIÑSKIEGO (18791940),
profesora fizjologii i nauki ¿ywienia zwierz¹t WR UJ

16 I

65. rocznica zgonu w Sachsenhausen ADAMA RO¯AÑSKIEGO (18741940), profesora in¿ynierii rolniczej WR UJ

18 I

105. rocznica urodzin i 20. rocznica zgonu (6 X) JANA KIE£PIÑSKIEGO
(19001985), profesora w Katedrze Uprawy £¹k i Pastwisk WSR

19 II

L u t y 2005
65. rocznica zgonu po powrocie z Sachsenhausen i 120. rocznica urodzin (31 VIII)
JANA W£ODKA (18851940), profesora uprawy roli i rolin WR UJ

24 II

80. rocznica urodzin BOGUS£AWA SAMOTUSA (19251997), profesora biochemii na Wydziale Ogrodniczym AR

26 II

80. rocznica urodzin i 5. rocznica zgonu (11 I) MIECZYS£AWA BIELATOWICZA
(19252000), docenta w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Rolin AR

www.ar.krakow.pl
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10 III

M a r z e c 2005
100. rocznica urodzin JULIUSZA JAKÓBCA (19051968), profesora w Zak³adzie
Hodowli Byd³a WSR

10 III

140 rocznica urodzin JULIANA NOWAKA (18651946), profesora weterynarii WR UJ

12 III

135. rocznica urodzin KAZIMIERZA ROGOYSKIEGO (18701941?), profesora
uprawy roli i rolin Studium Rolniczego UJ

18 III

110. rocznica urodzin JÓZEFA PRZYBOROWSKIEGO (18951939), profesora
hodowli rolin i dowiadczalnictwa WR UJ

22 III

25. rocznica zgonu RYSZARDA STROJNOWSKIEGO (19211980), docenta entomologii w Instytucie Ochrony Rolin AR

? IV
6 IV

115. rocznica urodzin STEFANA ZIOBROWSKIEGO (18901969), profesora
w Katedrze Ogrodnictwa WSR

9 IV

100. rocznica urodzin PAW£A ¯MIJEWSKIEGO (19051962), docenta w Katedrze Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego WSR

25 IV

20. rocznica zgonu BOLES£AWA WITOLDA ALEXANDROWICZA (19011985),
profesora w Katedrze Urz¹dzania Lasu WSR

25 IV

80. rocznica zgonu ZYGMUNTA STARZYÑSKIEGO (18841925), profesora gleboznawstwa WR UJ

8V

M a j 2005
10. rocznica zgonu TADEUSZA MAJA (19241995), docenta w Zak³adzie Upowszechniania Postêpu AR

9V

25. rocznica zgonu KAZIMIERZA KURZEI (19141980), organizatora Zamiejscowego Wydzia³u w Rzeszowie, docenta w Instytucie Technologii Produkcji Rolniczej
w Rzeszowie

11 V

80. rocznica urodzin MARKA KOWALSKIEGO (19251997), docenta w Zak³adzie
Fotogrametrii i Fotointerpretacji AR

25 V

115. rocznica urodzin i 40. rocznica zgonu (26 VI) FRANCISZKA HENDZLA
(18901965), organizatora Wydzia³u Melioracji Wodnych, profesora w Katedrze
Melioracji Rolnych i Lenych WSR

31 V

10. rocznica zgonu ALFREDA SOWY (19421995), profesora w Katedrze Zastosowañ Matematyki AR

1 VI

C z e r w i e c 2005
120. rocznica urodzin DEZYDEREGO SZYMKIEWICZA (18851948), profesora
w Katedrze Ekologii i Klimatologii na Wydziale Rolniczo-Lenym UJ

6 VI

10. rocznica zgonu i 95. rocznica urodzin (16 IX) HELENY B¥CZKOWSKIEJ
(19101995), profesora w Zak³adzie Hodowli Drobiu AR

21 VI

145. rocznica urodzin STEFANA JENTYSA (18601919), profesora uprawy roli
i rolin Studium Rolniczego UJ

10 VII
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K w i e c i e ñ 2005
65. rocznica zamordowania w Katyniu EDWARDA RALSKIEGO (19011940), docenta uprawy roli i rolin WR UJ

L i p i e c 2005
20. rocznica zgonu TADEUSZA LITYÑSKIEGO (19011985), profesora w Katedrze Chemii Rolnej WSR

14 VII

120. rocznica urodzin ZBIGNIEWA G£ÓWCZYÑSKIEGO (18851966), profesora
fizjologii i ¿ywienia zwierz¹t WR UJ i WSR

24 VII

125. rocznica urodzin JANA KOZAKA (18801941), profesora chemii ogólnej WR UJ

www.ar.krakow.pl
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6 VIII
17 VIII

1 IX

S i e r p i e ñ 2005
40. rocznica zgonu ROMANA PRAWOCHEÑSKIEGO (18771965), profesora hodowli zwierz¹t WR UJ i WSR
30. rocznica zgonu TADEUSZA MOLENDY (19111975), profesora ekonomiki lenictwa WSR
W r z e s i e ñ 2005
125. rocznica urodzin KAZIMIERZA ROUPPERTA (18851963), profesora botaniki Studium i WR UJ

3 IX

25. rocznica zgonu MARII KOZ£OWSKIEJ (19061980), docenta warzywnictwa
WR UJ i WSR

5 IX

30. rocznica zgonu MARIANA CZERWIÑSKIEGO (18931975), profesora w Katedrze Budownictwa Wodnego WSR

11 IX

75. rocznica zgonu EMILA GODLEWSKIEGO (18471930), profesora botaniki, fizjologii rolin i chemii rolnej, twórcy Studium Rolniczego UJ

12 IX

100. rocznica urodzin MARII £UCKIEJ (19051996), profesora sadownictwa WR
UJ, WSR i AR

18 IX

30. rocznica zgonu TADEUSZA KLUSA (18981975), docenta w Katedrze In¿ynierii i Melioracji Lenych WSR

27 IX

30. rocznica zgonu KAZIMIERZA WÓJCIKA (19221975), docenta w Katedrze Fizjologii Zwierz¹t WSR, AR

29 IX

25. rocznica zgonu IGNACEGO RABCZUKA (19041980), docenta geodezji
w Katedrze Planowania i Urz¹dzania Terenów Wiejskich AR

5X

P a  d z i e r n i k 2005
25. rocznica zgonu JANA PIELKI (19231980), profesora fitopatologii w Instytucie
Ochrony Rolin AR

19 X

140. rocznica urodzin STANIS£AWA SOKO£OWSKIEGO (18651942), profesora
lenictwa Studium i WR UJ

29 X

75. rocznica urodzin ROMANA RIEGERA (19301991), docenta w Zak³adzie Dendrometrii AR

9 XI

L i s t o p a d 2005
80. rocznica urodzin JANA PYZIKA (19251989), docenta w Instytucie Technologii Produkcji Rolniczej w Rzeszowie

15 XI

100. rocznica urodzin i 30. rocznica zgonu (15 III) LEOPOLDA MUSIA£A (19051975),
docenta chemii ogólnej WSR

17 XI

115. rocznica urodzin JANA ZAÆWILICHOWSKIEGO (18901951), profesora zoologii i entomologii stosowanej na Wydziale Rolniczo-Lenym UJ

20 XI

10. rocznica zgonu i 95. rocznica urodzin (18 VI) JANA CZARKOWSKIEGO
(19101995), profesora w Katedrze Ekonomii Politycznej WSR

1 XII

G r u d z i e ñ 2005
80. rocznica urodzin i 5. rocznica zgonu (11 XI) TOMASZA M. JANOWSKIEGO
(19252000), profesora w Zak³adzie Zoohigieny AR, rektora AR
Opracowa³a Ligia Hayto
Biblioteka G³ówna AR

www.ar.krakow.pl
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Lp.

Temat konferencji

Zasiêg

Liczba
uczestników

Data i miejsce
konferencji

Nazwisko organizatora
lub sekretarza

Adres organizatora wraz z telefonem

1

Postêp naukowo-techniczny
i organizacyjny w rolnictwie

Krajowa 140, w tym
5 zagr.

Luty (6 dni)
Zakopane

Prof. dr hab. Rudolf Micha³ek

Katedra In¿ynierii Rolniczej i Informatyki, 30-149 Kraków, ul. Balicka 104,
tel. (012) 662 46 17, e-mail: tabor@ar.krakow.pl

2

Rasy owiec przystosowane do
wypasu  model fizjologiczny
i produkcyjny
Szko³a zimowa
z metodologii chowu byd³a

Krajowa 60, w tym
10 zagr.

Luty (3 dni)
Zakopane

Prof. dr hab. Edward Wierzcho

Katedra Hodowli Owiec i Kóz, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28,
tel. (012) 662 40 06, e-mail: rzwierzc@cydr-kr.edu.pl

Krajowa 150, w tym
20 zagr.

1418.03
Zakopane

Prof. dr hab. Jan Szarek

Katedra Hodowli Byd³a, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28,
tel. (012) 662 40 90, e-mail: rzszarek@cyf-kr.edu.pl

Karta Boloñska  ujednolicenie
szkolnictwa wy¿szego
w krajach Unii Europejskiej
Nowoczesne i przysz³ociowe
rozwi¹zania w browarnictwie

Miêdzy- 120, w tym
narodowa 20 zagr.

2022.03
Kraków

Prof. dr hab. Janusz ¯mija

Wydzia³ Rolniczo-Ekonomiczny, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21,
tel. (012) 662 44 24, e-mail: wrol@ar.krakow.pl

Miêdzy- 120
narodowa

2023.04
Kraków, Wis³a

Dr in¿. Piotr Antkiewicz

Katedra Technologii, Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej,
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, tel. (012) 662 51 48, 662 51 46,
e-mail: rrantkie@cyf-kr.edu.pl
Wydzia³ Agroin¿ynierii, 30-149 Kraków,ul. Balicka 104,
tel. (012) 662 46 33, e-mail: juliszewski@ar.krakow.pl

3
4

www.ar.krakow.pl

5
6

Zastosowanie technologii
informacyjnych w rolnictwie

Krajowa 60, w tym
5 zagr.

2526.04
Kraków

Dr hab. Tadeusz Juliszewski,
prof. AR

7

D³ugoterminowe zmiany
w przyrodzie terenów chronionych w Polsce; zakres zmian,
ich tempo oraz mechanizmy

Krajowa 50

1315.05
Kraków

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

Katedra Botaniki Lenej i Ochrony Przyrody, 31-425 Kraków,
al. 29 Listopada 46, tel. (012) 662 51 15, e-mail: rlszwagr@cyf-kr.edu.pl

8

Zastosowanie metod wideokomputerowych w badaniach
naukowych w rolnictwie
Jony metali i inne czynniki
abiotyczne w rodowisku

Miêdzy- 60, w tym
narodowa 30 zagr.

910.06
Kraków

Prof. dr hab. Piotr Budyn

Katedra Eksploatacji Maszyn Rolniczych, 30-149 Kraków, ul. Balicka 104,
tel. (012) 662 46 31, e-mail: budyn@tier.ar.krakow.pl

Miêdzy- 60, w tym
narodowa 20 zagr.

1518.06
Kraków

Prof. dr hab. Magda Jaworska

Katedra Ochrony rodowiska Rolniczego, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, tel. (012) 662 44 00, e-mail: rrgorczy@cyf-kr.edu.pl

Miêdzy- 140, w tym
narodowa 40 zagr.

1618.06
Kraków, Krynica

Prof. dr hab. Janusz Sowa

Katedra U¿ytkowania Lasu i Drewna, 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46,
tel. (012) 662 50 96, e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

9
10

Ekologiczna, ergonomiczna
i ekonomiczna optymalizacja
u¿ytkowania lasu w zrównowa¿onej gospodarce lenej

11

Nauka praktyce

Krajowa 100, w tym
6 zagr.

2021.06
Kraków

Prof. dr hab. Franciszek Borowiec Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t, 30-059 Kraków,
al. Mickiewicza 24/28, tel. (012) 662 40 66, e-mail: whbz@ar.krakow.pl

12

Rozwój infrastruktury i ekologia
terenów wiejskich

Krajowa 80, w tym
10 zagr.

2022.06
Kraków

Prof. dr hab. Jerzy Gruszczyñski

13

Nowe technologie w uprawie
rolin rolniczych
 zjazd katedr jednoimiennych

Krajowa 70, w tym
15 zagr.

czerwiec (3 dni)
Kraków

Prof. dr hab. Aleksander Szmigiel Katedra Szczegó³owej Uprawy Rolin, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, tel. (012) 662 43 82, e-mail: rkszur@ar.krakow.pl

Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, 30-149 Kraków,
ul. Balicka 104, tel. (012) 662 43 36, e-mail: gruszczynski@ar.krakow.pl
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PLAN KONFERENCJI I SYMPOZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIÊ ROLNICZ¥ W KRAKOWIE W 2005 ROKU

Data i miejsce
konferencji

Nazwisko organizatora
lub sekretarza

Temat konferencji

14

Owies  hodowla, uprawa
i wykorzystanie

Krajowa 100, w tym
25 zagr.

13.09
Kraków

15

Gleby górskie  geneza,
w³aciwoci, zagro¿enia

Krajowa 90, w tym
15 zagr.

1416.09
Kraków, Zawoja

Prof. dr hab. El¿bieta Pisulewska Katedra Szczegó³owej Uprawy Rolin,
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, tel. (012) 662 43 82,
e-mail: elzbieta.pisulewska@ar.krakow.pl
Prof. dr hab.
Katedra Gelboznawstwa i Ochrony Gleb, 30-059 Kraków,
Joanna Niemyska-£ukaszuk
al. Mickiewicza 21, tel. (012) 662 43 70, e-mail: rrmiecho@cyf-kr.edu.pl

16

Kataster, fotogrametria,
geoinformatyka  nowoczesne
technologie i perspektywy
rozwoju

Miêdzy- 100, w tym
narodowa 40 zagr.

1517.09
Kraków

Prof. dr hab.
Aleksandr Dorozhynskyy

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253 a,
tel. (012) 662 45 03, e-mail: rmdorozh@cyf-kr.edu.pl

17

Ochrona zieleni miejskiej

Miêdzy- 50, w tym
narodowa 30 zagr.

2729.09
Kraków

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Katedra Ochrony Rolin, 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 48,
tel. (012) 662 52 64, e-mail: kwiech@ogr.ar.krakow.pl

18

Procesy erozyjne i czynniki
degradacji gleb

Krajowa 50, w tym
5 zagr.

www.ar.krakow.pl

3 dekada wrzenia Prof. dr hab. Józef Curzyd³o
(2 dni)
Kraków, Jaworki

Adres organizatora wraz z telefonem

Katedra Ekologicznych Podstaw In¿ynierii rodowiska,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, tel. (012) 662 41 24

INNE IMPREZY EDUKACYJNE

1

Dzieñ Otwarty AR





lutymarzec
Kraków

Uczelniana Rada Samorz¹du
Studentów AR

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, tel. (012) 662 43 94,
e-mail: urss@ar.krakow.pl

2

Miêdzywydzialowy Turniej
Artystyczny





1416.03

KA Arka

31-425 Kraków, al. 29 Listopada 50,
tel. (012) 662 51 83, 662 53 25

3

Gie³da Agroturystyczna





1617.04
Kraków

Dr in¿. Józef Kania

Katedra Rolnictwa wiatowego i Doradztwa, 31-121 Kraków,
ul. Czysta 21, tel. (012) 662 43 28 (31), e-mail: zdr@ar.krakow.pl

4

Dni Owada





majczerwiec
Kraków

Prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Wydzia³ Ogrodniczy, 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 48,
tel. (012) 662 52 64, e-mail: kwiech@ogr.ar.krakow.pl

5

Festiwal Nauki w Krakowie





5121.05
(2021.05 piknik
w namiotach
 Rynek G³ówny)

krakowskie uczelnie
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Zasiêg

Liczba
uczestników

Lp.
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W Biuletynie Informacyjnym AR nr 4 (37) 2004 zamiecilimy wyniki oceny nauczycieli akademickich.
Przez przeoczenie nie podalimy nazwisk autorów sprawozdania. Autorami s¹ Pani prof. Zofia Lisiewska i Pan
prof. Edward Wierzcho oraz Pani mgr El¿bieta Aziewicz, która przygotowywa³a materia³y tabelaryczne. Za
przeoczenie bardzo przepraszamy.
Redakcja
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