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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2005/2006
6 padziernika 2005 r. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja odby³a siê uroczysta  53 inauguracja nowego roku akademickiego. Wziêli w niej udzia³ pracownicy i studenci uczelni oraz
licznie zaproszeni gocie. Uroczystoæ poprzedzona zosta³a Msz¹ wiêt¹, któr¹ odprawi³ ks. abp Stanis³aw
Dziwisz w Kociele Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Uroczystoæ inauguracji uwietni³ wystêp Chóru Akademii Rolniczej w Krakowie pod dyrekcj¹ mgr Joanny Gutowskiej.
Program inauguracji roku akademickiego 2004/2005 przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 Gaude Mater Polonia
 otwarcie uroczystoci i przemówienie inauguracyjne Rektora  prof. dr hab. Janusza ¯miji
 wrêczenie odznaczeñ i medali
 immatrykulacja
 Gaudeamus Igitur
 wyst¹pienie Krzysztofa Klêczara  przewodnicz¹cego Uczelnianej Rady Samorz¹du Studentów
 wyk³ad inauguracyjny dr hab. Marka Sikory, prof. AR pt. Hydrokoloidy polisacharydowe  funkcje i interakcje".

HOMILIA KS. ABP. STANIS£AWA DZIWISZA
Czytania: Ml 3,1320a; £k 11,513

1. Przyjacielu, u¿ycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyby³ do mnie z drogi, a nie mam co mu podaæ
(£k 11,5b6). Jak bardzo aktualnie brzmi¹ dzi te s³owa
Ewangelii. Codziennie na ulicy spotykamy ludzi, którzy
prosz¹ o chleb czy o pieni¹dze na chleb lub o co do jedzenia. G³odni pukaj¹ do naszych domów, zagl¹daj¹ do
samochodu, gdy przystajemy na wiat³ach, wchodz¹ do
przedzia³u w poci¹gu z wyci¹gniêt¹ rêk¹.
Na probê o chleb odpowiadaj¹ poszczególne osoby i ró¿ne instytucje charytatywne. Odpowiada równie¿
 co mo¿e zabrzmi dziwnie  Akademia Rolnicza, która
rozpoczyna dzi kolejny, piêædziesi¹ty trzeci rok pracy
akademickiej. W waszej bowiem uczelni przygotowuj¹
siê ludzie, którzy na ró¿ne sposoby bêd¹ uczestniczyæ
w wielkim procesie narodzin chleba, czy w tworzeniu
pomylnych warunków dla tych narodzin. Liczne wydzia³y waszej uczelni, jak rolnictwa i jego mechanizacji,
ogrodnictwa i sadownictwa, lenictwa, zootechniki to
ostatecznie maj¹ na celu, by ziemia mog³a daæ chleb
wszystkim i by ludzkim rêkom l¿ej siê pracowa³o.
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2. Przyjacielu, u¿ycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyby³ do mnie z drogi, a nie mam co mu podaæ
(£k. 11,5b6). Chleb jest podstawowym pokarmem cz³owieka i jednoczenie symbolem potrzeb, które domagaj¹
siê zaspokojenia. Powstaje dziêki wysi³kowi cz³owieka.
Jest w nim zawarta praca rolnika, który uprawia ziemiê
i j¹ nawozi. Jest myl in¿yniera  konstruktora maszyn,
potrzebnych do pracy na roli czy te¿ j¹ u³atwiaj¹cych.
Nieodzowna jest praca piekarza czy kierowcy samochodu. W chlebie zawiera siê trud lekarza i pielêgniarki, praca nauczyciela  tak¿e nauczyciela akademickiego.
W czasie Mszy wiêtej kap³an sk³adaj¹c chleb i wino jako dary ofiarne na o³tarzu, b³ogos³awi Boga za chleb, który
jest owocem ziemi i pracy r¹k ludzkich. B³ogos³awi Boga
tak¿e za wino, bêd¹ce owocem winnego krzewu i pracy
r¹k ludzkich. Tak, chleb i wino  jako znak pokarmu niezbêdnego cz³owiekowi do ¿ycia  jest w pierwszym rzêdzie
owocem ziemi. W chlebie zawiera siê wysi³ek ca³ej przyrody stworzonej przez Boga i pos³usznej Jego poleceniu:
'Niechaj ziemia wyda roliny zielone: trawy daj¹ce nasiona, drzewa owocowe rodz¹ce na ziemi wed³ug swego gatunku owoce, w których s¹ nasiona'. I sta³o siê tak [...] A Bóg
widzia³, ¿e by³y dobre (Rdz 1,11). Pomocnikami ziemi
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w rodzeniu chleba s¹ woda i s³oñce. Potrzebny jest wiatr,
który zapyli kwitn¹ce k³osy, by w nich zawi¹za³o siê ziarno.
Te s³owa Pisma wiêtego wyranie wskazuj¹ na
zwi¹zek chleba z Bogiem. Jest on wielkim darem Stwórcy, ma wymiar sakralny. W polskiej tradycji szacunek dla
chleba znajdowa³ swój wyraz w tym, ¿e przed krojeniem
bochenka chleba znaczy³o siê go krzy¿em wiêtym.
Chcia³bym w tym kontekcie podzieliæ siê wspomnieniem z czasów mojej pos³ugi Ks. Kardyna³owi Karolowi
Wojtyle. Po zakoñczonych uroczystociach w katedrze
w Sandomierzu Ks. Kardyna³, id¹c do domu biskupa, zauwa¿y³ le¿¹cy na ziemi kawa³ek chleba. Przyklêkn¹³,
podniós³ chleb i uca³owa³ go, a nastêpnie po³o¿y³ obok
na trawniku, aby nikt nie podepta³ tego Bo¿ego daru.
3. Proba o chleb powszedni, o zaspokojenie g³odu
ma jeszcze inny wymiar  etyczny i moralny. W z³o¿onym
i d³ugim procesie powstawania chleba, obok m¹ki i pracy
cz³owieka, potrzebny jest równie¿ wysi³ek ducha ludzkiego. Potrzebny jest kto, kto uka¿e sens pracy na roli,
w piekarni, w fabryce produkuj¹cej maszyny. Najogólniej
mówi¹c chodzi o poczucie odpowiedzialnoci moralnej
w procesie produkcji rolnej. Dzi jestemy wiadkami
wkraczania technologii przemys³owych do rolnictwa, do
produkcji spo¿ywczej. Nowoczesna nauka i przemys³ daj¹ ogromne mo¿liwoci produkowania, ale te¿ nios¹ ze
sob¹ zagro¿enia dla cz³owieka i dla rodowiska.
Na pocz¹tku dzie³a stworzenia Bóg powierzy³ cz³owiekowi ziemiê, z ca³¹ przyrod¹ o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹. B³ogos³awi¹c mê¿czynie i niewiecie poleci³ im, by uczynili
j¹ [ziemiê] sobie poddan¹. Do b³ogos³awieñstwa do³¹czy³
jeszcze inny dar: Oto wam dajê wszelk¹ rolinê przynosz¹c¹ ziarno po ca³ej ziemi i wszelkie drzewo, którego
owoc ma w sobie nasienie: dla was bêd¹ one pokarmem
(Rdz 1,2829). Ojciec wiêty wielokrotnie przypomina³ to
nauczanie Pisma wiêtego o nale¿ytej relacji cz³owieka
do ziemi. Bóg mu j¹ powierzy³, by jej m¹drze i pracowicie
strzeg³. Cz³owiek nie jest jednak absolutnym panem ziemi, a jedynie wspó³pracownikiem Stwórcy. Dlatego Papie¿ przestrzega³: Gdy cz³owiek zapomina o tej zasadzie
i staje siê tyranem, a nie stró¿em, prêdzej czy póniej natura zbuntuje siê przeciw niemu. W szczególnoci nale¿y
o niej pamiêtaæ, gdy rozwa¿a siê mo¿liwoæ zastosowania biotechnologii, których wartoci nie mo¿na oceniaæ
wy³¹cznie na podstawie doranych kalkulacji ekonomicznych. Nale¿y je najpierw poddaæ skrupulatnej kontroli naukowej i etycznej, aby nie doprowadzi³y one do katastrof
zagra¿aj¹cych ¿yciu cz³owieka i przysz³oci ziemi (Globalizacja solidarnoci, 11.XI.2002). Pracuj¹c nad nowoczesnymi technologiami uprawy ziemi, cz³owiek nie mo¿e
zaniedbywaæ uprawiania ducha.
4. Przyjacielu, u¿ycz mi trzy chleby. S³owa skierowane do gospodarza brzmi¹ dzi w naszych uszach jak
wyzwanie. Jak mo¿emy na nie odpowiedzieæ? Praca
naukowca, profesora Akademii Rolniczej, chocia¿ nie
jest wprost zaanga¿owana w produkcjê chleba, ma jed-

nak swój udzia³ w wielkim procesie dawania chleba
g³odnym i zaspokajania potrzeb ludzi na ziemi. Troszcz¹c siê o to, by ziemia rodzi³a chleb, nie mo¿emy zapominaæ o sprawiedliwym podziale chleba. Dziêki waszemu wysi³kowi poznawczemu i jego praktycznemu
zastosowaniu ziemia mo¿e dawaæ chleba w obfitoci,
ale od cz³owieka zale¿y, czy wszyscy bêd¹ mieli go pod
dostatkiem, czy wokó³ nas nie bêdzie ludzi g³odnych.
W dzisiejszej Ewangelii gospodarz, do którego przyszed³ s¹siad z prob¹ o chleb, mia³ go w obfitoci. Musia³
jednak najpierw chcieæ podzieliæ siê chlebem, a potem
podj¹æ wysi³ek, by wstaæ w nocy, pójæ do spi¿ami i przynieæ go. Pracuj¹c nad technologiami rolniczymi i spo¿ywczymi, nie mo¿ecie zapominaæ o trudzie kszta³towania
cz³owieka, jego sumienia wra¿liwego na potrzeby braci.
Jest to wielkie zadanie formowania cz³owieka, aby
nie tylko by³ on dobrym fachowcem w dziedzinie produkcji rolnej czy technologii ¿ywieniowej, ale tak¿e, aby
widzia³ i szanowa³ naturê stworzon¹ przez Boga i dostrzega³ potrzeby drugiego cz³owieka.
Procie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam (£k 11,9). Pan Jezus
w dzisiejszej Ewangelii zachêca nas do podjêcia trudu
wychowania cz³owieka, by jego rêce by³y przyjazne dla
ziemi i dla drugiego. By potrafi³y pielêgnowaæ ziemiê jak
matkê i umia³y dzieliæ siê chlebem.
W pracy naukowej i dydaktycznej, w studiowaniu i zdobywaniu wiedzy potrzebna jest wytrwa³oæ. Jest ona
szczególn¹ cnot¹ chrzecijañsk¹. Pomaga nieustannie podejmowaæ trud i pokonywaæ trudnoci napotykane na drodze do celu. Uczy rzetelnoci w wykonywaniu powierzonej
pracy. Chrystus zapewnia nas: Ka¿dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu otworz¹ (£k 11,10).
Szanowni Profesorowie, pracownicy naukowi, drodzy studenci! Przed wami nowy rok akademicki. Czas
wielkiej szansy, zdobywania wiedzy, realizowania nowych projektów, dzielenia siê swoimi osi¹gniêciami z innymi. Nie wolno zmarnowaæ tej mo¿liwoci. Zdobywaj¹c
wiedzê i rozwijaj¹c naukê, uczestniczycie w wielkim
procesie kszta³towania siebie i swojego charakteru. Bierzecie udzia³ w realizowaniu polecenia Boga, by czyniæ
sobie ziemiê poddan¹. Wasza praca jest te¿ form¹ dzielenia siê chlebem z ludmi potrzebuj¹cymi.
Dzi wspólnie prosimy Ojca Niebieskiego, by b³ogos³awi³ profesorom i studentom, którzy we w³aciwy sobie sposób w³¹czaj¹ siê w realizacjê Bo¿ego polecenia
z Ksiêgi Rodzaju, by cz³owiek m¹drze i pracowicie pielêgnowa³ ziemiê. Jestem pewien, ¿e wraz z nami modli
siê Ojciec wiêty. Jest to dalszy ci¹g tej modlitwy, na
któr¹ w maju 2003 r. z okazji 50-lecia swej uczelni przyjechalicie do Grobu w. Piotra. Po s³owach pozdrowienia Ojciec wiêty ¿yczy³ Wam, by Akademia Rolnicza
wci¹¿ owocnie s³u¿y³a naszej Ojczynie (Audiencja
generalna, Rzym 28.V.2003). Tak¿e ja tego ¿yczê.

www.ar.krakow.pl

3

Biuletyn Informacyjny AR w Krakowie

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE
REKTORA AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
PROF . DR HAB . J ANUSZA ¯MIJI
Szanowni Pañstwo,
Na wstêpie pragnê serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za przybycie i uwietnienie dzisiejszej uroczystoci.
Chcê powitaæ przedstawicieli duchowieñstwa z Jego
Ekscelencj¹ ksiêdzem arcybiskupem Stanis³awem Dziwiszem, w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe, Senat i w³adze uczelni, pracowników naukowych, wszystkich pracowników uczelni, studentów i przyby³ych goci.
Bior¹c pod uwagê tradycje rolnicze, to ju¿ 115. rok
akademicki rozpoczynaj¹cych siê studiów rolniczych
w Krakowie. Rozpoczêcie ka¿dego roku akademickiego,
zw³aszcza jeli towarzyszy mu objêcie rz¹dów przez nowe w³adze uczelni, jest nie tylko okazj¹ do podsumowañ,
ale i prezentacji planów na przysz³oæ. Moj¹ intencj¹ jest,
by mówi¹c o planach Akademii Rolniczej, nie ograniczaæ
horyzontu czasowego jedynie do roku akademickiego,
czy nawet kadencji rektora. Czujê wielk¹ odpowiedzialnoæ za przysz³oæ i rozwój naszej uczelni. Jestem przekonany, ¿e troska o ni¹ wymaga odwa¿nego spojrzenia
w przysz³oæ. Musimy przewidywaæ potencjalne zagro¿enia, by potrafiæ im skutecznie zaradziæ. Winnimy obserwowaæ europejskie i wiatowe tendencje, bo przecie¿
funkcjonujemy na globalnym rynku us³ug edukacyjnych.
Wreszcie ju¿ teraz musimy budowaæ materialn¹ bazê
dzia³ania Akademii w przysz³oci i znaleæ ludzi, którzy
bêd¹ naszymi godnymi nastêpcami.
Na wstêpie pragnê podziêkowaæ moim poprzednikom. Chcê kontynuowaæ ich wielkie dzie³o budowy nowoczesnej uczelni rolniczej, oferuj¹cej nauczanie na
najwy¿szym wiatowym poziomie. W sposób szczególny winien jestem podziêkowania prof. Zbigniewowi lipkowi, którego jestem nastêpc¹. To, ¿e nasza uczelnia
znajduje siê obecnie w stabilnej sytuacji materialnej,
jest przecie¿ efektem wdro¿onych reform w zakresie zarz¹dzania bud¿etem i dyscypliny finansowej.
Ka¿da kadencja w³adz uczelni, czy wrêcz ka¿dy rok
akademicki, posiada swoj¹ specyfikê. Rozpoczynaj¹cy siê
dzi rok bez w¹tpienia staæ bêdzie pod znakiem sprawdzenia w praktyce nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wy¿szym. Ten d³ugo oczekiwany dokument budzi³ i budzi
wci¹¿ spore emocje. Pewnym jest, ¿e musimy dostosowaæ
uczelniê do przyjêtych w nim szczegó³owych rozwi¹zañ
i ju¿ wkrótce sprawdzimy ich przydatnoæ w praktyce.
Rok 2006 bêdzie wyj¹tkowo bogaty w rocznice.
Czeka nas wspomnienie dwóch wa¿nych wydarzeñ
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w dziejach krakowskiej Akademii Rolniczej. Minie 200
lat od powo³ania pierwszej katedry rolnictwa przy ówczesnej Akademii Krakowskiej. Wprawdzie Katedra ta
istnia³a bardzo krótko, bo tylko do roku 1809, jednak
przy okazji tej rocznicy chcê mocno podkreliæ uniwersyteckie tradycje naszej uczelni i jej bliski zwi¹zek
z Uniwersytetem Jagielloñskim. Równie¿ w 2006 roku
minie 100 lat od rozpoczêcia budowy przez prof. Emila
Godlewskiego Collegium Agronomicum. Ten budynek
to pocz¹tek tworzenia materialnej bazy naszej uczelni.
Chcia³bym wiêc, by setna rocznica jego powstania sta³a siê okazj¹ do refleksji nad potrzebnymi zmianami
w materialnym statusie naszej uczelni.
Nie ma przesady w stwierdzeniu, ¿e rok akademicki
2005/2006 bêdzie kolejnym rokiem europejskim. Dotychczas uczylimy siê jak funkcjonowaæ w nowej, europejskiej rzeczywistoci. Teraz nadszed³ czas na podsumowania, wyci¹gniêcie wniosków z b³êdów i odwa¿ne
korzystanie z nowych mo¿liwoci, które przed nami siê
otwieraj¹. Europa Wiedzy, o której wspomina Deklaracja Boloñska, staje siê faktem. Jestemy ju¿ czêci¹
owej Europy  Europy kompletnej i poszerzonej,
przede wszystkim poprzez wzmocnienie jej wymiaru intelektualnego, kulturalnego, spo³ecznego, naukowego
i technologicznego. Ale Deklaracja Boloñska to nie tylko enigmatycznie brzmi¹ce has³a o wspólnej przestrzeni edukacyjnej, to tak¿e bardzo konkretne dyrektywy postêpowania  miêdzy innymi przyjêcie systemu edukacji
opartego zasadniczo na dwóch g³ównych cyklach: ni¿szym i wy¿szym oraz koniecznoæ ustalenia systemu
tzw. punktów kredytowych, celem promowania jak najwiêkszej mobilnoci studentów. Realizacja zapisów Deklaracji Boloñskiej to nasze zadanie na najbli¿sze lata.
Cz³onkostwo Polski w europejskich strukturach poci¹ga za sob¹ szereg konsekwencji dla szkolnictwa
wy¿szego, w tym tak¿e dla naszej uczelni. To przecie¿
na wy¿szych szko³ach w znacznej czêci spoczywa odpowiedzialnoæ za realizacjê strategii lizboñskiej, której
zadaniem jest uczynienie wspólnej, europejskiej gospodarki silniejszej i bardziej konkurencyjnej. Wierzê, ¿e mo¿emy wnieæ istotny wk³ad w budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz innowacyjnej. Nasze zadanie jest tym
wa¿niejsze, ¿e przecie¿ wiele problemów rolnictwa pozostaje w Unii Europejskiej wci¹¿ nierozwi¹zanych a bez
silnego rolnictwa nie ma silnej gospodarki. Ufam, ¿e
ten nasz wk³ad w budowanie wspólnego europejskiego
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domu zostanie zauwa¿ony i doceniony. A jest o co walczyæ! Stoimy u progu nowej europejskiej perspektywy finansowej na lata 20072013. Rosn¹ planowane nak³ady na badania naukowe i rozwój. Tym odwa¿niej musimy siêgaæ po europejskie pieni¹dze. Zreszt¹ robimy to
ju¿ teraz  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Ma³opolskiego powstaje Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci. Ten projekt, potrzebny dla ca³ego regionu, otrzyma³
wsparcie 6 milionów z³otych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Korzystaj¹c z okazji dziêkujê za
tê pomoc w³adzom Województwa Ma³opolskiego.
Dzia³ania wy¿szej uczelni, a w sposób szczególny
instytucji o takich tradycjach i zas³ugach jak Akademia
Rolnicza, nie sposób porównywaæ do funkcjonowania
jakiegokolwiek przedsiêbiorstwa. Maksymalizacja zysków nie jest naszym g³ównym celem. Zgodnie z nasz¹
misj¹ zadaniem Akademii Rolniczej w Krakowie, jako
uczelni akademickiej, jest kszta³cenie przysz³ych elit do
pracy w sferze szeroko pojêtej gospodarki ¿ywnociowej i lenej oraz kszta³towania i ochrony rodowiska
przyrodniczego. Uczelnia ma przygotowywaæ kadry
zdolne sprostaæ wspó³czesnym wymaganiom zrównowa¿onego rozwoju opartego na ekologicznych zasadach gospodarowania i korzystania z zasobów Ziemi.
Jednak nie sposób zapomnieæ, ¿e dzia³amy w warunkach gospodarki rynkowej. Nasza oferta podlega ¿elaznym prawom poda¿y i popytu a konkurencja na rynku
edukacyjnym jest coraz wiêksza. Du¿y wp³yw na nasz¹
dzia³alnoæ bêd¹ mia³y te¿ procesy demograficzne. Ju¿
teraz widzimy skutki zbli¿aj¹cego siê ni¿u demograficznego i ta tendencja niestety bêdzie siê pog³êbiaæ.
Trzeba powiedzieæ sobie otwarcie: liczba studentów
bêdzie siê zmniejszaæ. Mamy natomiast wp³yw na wielkoæ i dynamikê tego spadku. Musimy znaleæ te¿ sposoby przetrwania spodziewanego trudnego okresu. Jeden z nich upatrujê w powo³aniu Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego. Szkolenia, kursy i studia podyplomowe
organizowane przez takie Centrum z jednej strony stanowi³yby cenne uzupe³nienie aktualnej oferty edukacyjnej uczelni, a z drugiej  w przypadku zmniejszenia siê
liczby studentów  zapewni³yby wyk³adowcom niezbêdn¹ iloæ godzin dydaktycznych oraz stanowi³yby ród³o
finansowania dzia³alnoci naszej instytucji.
To ostrze¿enie przed realn¹ mo¿liwoci¹ spadku
liczby studentów nie dyktuje chêæ krelenia czarnych
scenariuszy, lecz troska o los uczelni. Zreszt¹ z dum¹
muszê podkreliæ, ¿e dotychczas na tym trudnym edukacyjnym rynku radzilimy sobie znakomicie. W tym roku na wielu wydzia³ach o jedno miejsce stara³o siê wiêcej studentów, ni¿ na najbardziej presti¿owych kierunkach innych krakowskich uczelni. O jeden indeks walczy³o rednio czterech kandydatów a na przyk³ad na
biotechnologii o jedno miejsce ubiega³o siê a¿ czternacie osób! Co wiêcej, na przestrzeni ostatnich lat liczba

chêtnych do studiowania w krakowskiej Akademii Rolnicze ronie  w 2005 roku mielimy o 1,5 tysi¹ca chêtnych
wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym. Nasz¹ ofertê edukacyjn¹
weryfikuje rynek pracy. Studenci dobrze wiedz¹, które
kierunki daj¹ najlepsze perspektywy zawodowego sukcesu i swoje ¿yciowe wybory dokonuj¹ tak¿e pod tym k¹tem. Odpowiadaj¹c na to zapotrzebowanie rynku pracy
winnimy tworzyæ nowe interdyscyplinarne kierunki studiów  takie, jak biologia stosowana, agroturystyka, towaroznawstwo, spó³dzielczoæ, czy organizacja logistyki.
Du¿e znaczenie ma tak¿e elastycznoæ i przystosowywanie do aktualnych potrzeb programów nauczania.
Przy tej okazji chcê podkreliæ, ¿e Akademiê Rolnicz¹ wybiera zdolna i wietnie rokuj¹ca m³odzie¿. Ponad
po³owa naszych studentów pochodzi ze wsi i ma³ych
miasteczek, do których najczêciej wraca po zakoñczeniu edukacji i tam wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê. Wszyscy dobrze wiemy, ¿e m³odzie¿ wiejska ma czêsto bardzo ograniczony dostêp do wielu dóbr kultury, jednak 
chcê to z ca³¹ moc¹ podkreliæ  nadrabia to pracowitoci¹ i talentem. Udowodni³a to zreszt¹ podczas tegorocznych egzaminów maturalnych, udowadnia te¿ podczas nauki w naszej uczelni.
Moim marzeniem jest powo³anie Fundacji pomagaj¹cej najubo¿szym studentom. Wierzê, ¿e nie zabraknie
hojnych darczyñców  absolwentów Akademii Rolniczej
i innych osób czuj¹cych wiê z nasz¹ uczelni¹  którzy
odniós³szy zawodowy sukces zechc¹ siê z nim podzieliæ i wesprzeæ ubogich studentów. rodki na dzia³alnoæ
Fundacji mo¿na pozyskaæ równie¿ z Unii Europejskiej
i od samorz¹dów. Z ca³¹ pewnoci¹ wiêksz¹ uwagê powinnimy przy³o¿yæ te¿ do wskazywania studentom
mo¿liwoci uzyskania ró¿norakiej pomocy od instytucji
zewnêtrznych.
Mówiê du¿o o przysz³oci, ale przecie¿ w³adze
uczelni winny byæ nie tylko specjalistami od strategicznego planowania, ale i odpowiedzialnymi gospodarzami, sprawnie zarz¹dzaj¹cymi powierzonym im dobrem.
Warunkiem prowadzenia procesu dydaktycznego na
najwy¿szym poziomie jest z jednej strony posiadanie
w³aciwego zaplecza materialnego i jego racjonalne wykorzystanie, z drugiej zapewnienie uczelni p³ynnoci finansowej. W zakresie inwestycji mia³o mo¿emy siêgaæ
po wiele rodków zewnêtrznych. Tym bardziej, ¿e czeka nas koniecznoæ dalszych wydatków. Powinny zostaæ utworzone laboratoria miêdzywydzia³owe  np. biotechnologiczne i chemiczne. Musimy przygotowaæ siê
na zmianê systemu finansowania szkolnictwa wy¿szego i ograniczenie pañstwowych dotacji. Z nowej ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wy¿szym wynikaæ bêdzie przekszta³cenie posiadanego przez nas prawa u¿ytkowania
wieczystego we w³asnoæ. To w znacz¹cy sposób
zwiêkszy nasz maj¹tek. Nieruchomoci, budynki, stacje dowiadczalne  to wszystko musi s³u¿yæ lepszemu
wykonywaniu statutowych zadañ uczelni.
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O wyborze uczelni przez studentów nie decyduje jedynie jakoæ oferty edukacyjnej. Musimy równie¿ posiadaæ bazê dydaktyczn¹ dostosowan¹ do wymogów nauczania na europejskim poziomie. Szybkich prac modernizacyjnych wymagaj¹ sale dydaktyczne i laboratoria.
Trudno przeceniæ rolê dobrze wyposa¿onej biblioteki i jej
nowych oddzia³ów. Moim zamierzeniem jest równie¿ poprawa warunków socjalno-bytowych naszych studentów
 poprzez inwestycje w akademikach, sto³ówkach,
obiektach sportowych. Wierzê, ¿e samorz¹d studencki
poczuje siê wspó³gospodarzem tych obiektów.
Du¿e znaczenie przywi¹zujê do procesu informatyzacji uczelni  i to zarówno sal dydaktycznych, administracji, jak i procesu nauczania. Zdajê sobie sprawê niestety z opónieñ w tym zakresie w porównaniu z innymi
krakowskimi uczelniami. Trudno wyobraziæ sobie nowoczesn¹ uczelniê, bez rozbudowanego zaplecza informatycznego. Procesowi informatyzacji administracji,
biznesu, czy wreszcie codziennego ¿ycia musi towarzyszyæ informatyzacja edukacji. Wobec tych procesów nie
mo¿emy pozostaæ obojêtni.
Uczelnia to nie baza materialna, to przede wszystkim ludzie. Akademiê Rolnicz¹ wybra³o blisko 13 tysiêcy studentów. O zapewnienie im procesu nauczania na
najwy¿szym poziomie dba przesz³o 1400 pracowników
uczelni, z których ponad po³owa to nauczyciele akademiccy. Mamy ponad 130 profesorów tytularnych. Na
siedmiu wydzia³ach i jednym studium miedzywydzia³owym kszta³c¹ oni m³odzie¿ na 12 kierunkach i 23 specjalnociach. Jestemy du¿¹ instytucj¹ edukacyjn¹, posiadaj¹c¹ potê¿ny naukowy potencja³.
Pragnê jednak zwróciæ uwagê na pewien niepokoj¹cy fakt  ok. 60 proc. samodzielnych pracowników naukowych ukoñczy³o ju¿ 60 lat. To dobrze, ¿e korzystaæ
mo¿emy z ich wielkiej wiedzy i dowiadczenia, jednak
wkrótce zbli¿aæ siê oni bêd¹ do koñca swojej zawodowej aktywnoci. Dlatego musimy szukaæ ich godnych
nastêpców. Jestem przekonany, ¿e niezbêdne w tym
celu jest cis³e zwi¹zanie m³odych, dobrze rokuj¹cych
pracowników naukowych z uczelni¹. Nie ma przecie¿
wiêkszej straty dla uczelni, od sytuacji, w której m³ody
pracownik  czêsto dokszta³cany z powiêceniem du¿ych nak³adów finansowych  swoj¹ zawodow¹ przysz³oæ wi¹¿e z innym pracodawc¹. Dlatego proces rozwoju zasobów ludzkich Akademii nie mo¿emy oprzeæ
jedynie na doranych dzia³aniach, lecz poprzedziæ go
wieloletnim, strategicznym planowaniem.
Tego problemu nie da siê zreszt¹ oddzieliæ od kwestii sprawiedliwego i godnego wynagradzania wszystkich pracowników i bezpieczeñstwa zatrudnienia. Pragnê stworzyæ jasny i skuteczny system motywowania
pracowników i ich awansu zawodowego. Uwa¿am, ¿e
zadaniem rektora jest te¿ zapewnienie w³aciwych warunków pracy, odpowiadaj¹cych wymaganiom stawianym przed pracownikami. W tej trosce o wielk¹ rodzinê
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pracowników naszej uczelni, bardzo liczê na wspó³pracê ze zwi¹zkami zawodowymi  Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego i Solidarnoci¹.
Bardzo chcia³bym, by Akademia Rolnicza sta³a siê
wa¿nym uczestnikiem debaty publicznej o przysz³oci
rolnictwa w skali regionalnej, krajowej i europejskiej.
Wierzê, ¿e jako instytucja niezale¿na od politycznych
uwarunkowañ, mo¿emy byæ cennym partnerem w tej
tak wa¿nej dyskusji  zarówno dla w³adz rz¹dowych, jak
i samorz¹dów wszystkich poziomów. Chcê tak¿e cile
powi¹zaæ nasz¹ pracê z ¿yciem gospodarczym. Na tej
wspó³pracy skorzystaæ mog¹ tak przedsiêbiorcy, czy samorz¹dy, jak i nasi studenci. Niech podejmowane przez
nich prace badawcze s³u¿¹ rozwi¹zywaniu konkretnych
problemów. Niech dziel¹ siê wiedz¹ z przedsiêbiorcami,
a w zamian za to niech zdobywaj¹ dowiadczenie podczas studenckich praktyk. Niech dobrze s³u¿¹ swoim
ma³ym i du¿ym ojczyznom.
Niezwykle wa¿n¹ dla mnie spraw¹ jest wspó³praca
z samorz¹dami. Samorz¹dy doceniaj¹ zreszt¹ znaczenie rolnictwa dla regionalnej gospodarki. Znamiennym
jest fakt, ¿e konkurencyjne rolnictwo, w tym rolnictwo
ekologiczne przewidziane zosta³o jako jeden z wa¿nych kierunków w nowej strategii rozwoju Ma³opolski na
lata 20072013. Obecnie trwaj¹ prace nad tym dokumentem a nasza uczelnia mia³a istotny udzia³ w jego
powstaniu.
Koniecznoæ wspó³pracy z samorz¹dami warunkuje
te¿ pog³êbiaj¹cy siê z roku na rok proces decentralizacji
pañstwa. Naturalnymi partnerami w wype³nianiu misji
uczelni s¹ wiêc lokalne i regionalne samorz¹dy  nie tylko w Ma³opolsce, ale i ociennych województwach. Mówi¹c o samorz¹dzie nie mam jednak na myli jedynie samorz¹du terytorialnego. Chcê równie¿, bymy wspó³pracowali z samorz¹dami gospodarczymi i zawodowymi.
Du¿e znaczenie zamierzam przyk³adaæ do wspó³pracy miêdzynarodowej i promocji uczelni. Realizujemy
i bêdziemy realizowaæ wiele presti¿owych naukowych
projektów o miêdzynarodowym zasiêgu. Musimy jednak
wspólnie pracowaæ, by Akademia Rolnicza by³a mark¹
nie tylko cenion¹, ale i rozpoznawaln¹. Musimy sprawiæ,
by sukcesy pracowników uczelni by³y silniej identyfikowane z sam¹ instytucj¹. Wierzê, ¿e w tym procesie bardzo pomog¹ nam media, na których zainteresowanie
nasz¹ prac¹ bardzo liczê.
Nie tylko ze wzglêdu na dawn¹ akademick¹ tradycjê, na koñcu mojego wyst¹pienia, chcê zwróciæ siê
bezporednio do obecnych dzi studentów.
Serdecznie ¿yczê, by nauka w krakowskiej Akademii Rolniczej by³a jednym z najwa¿niejszych etapów
Waszego ¿yciowego i zawodowego przygotowania.
Wierzê, ¿e zdobêdziecie tutaj wiedzê, nabêdziecie
umiejêtnoci i dowiadczenia, które bêd¹ wykorzystywane w ca³ym waszym ¿yciu. Chcia³bym te¿, bycie poprzez studiowanie w naszej Akademii rozwijali swoje
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pasje i zainteresowania, kszta³towali osobowoæ i charakter. Pragnê Was zachêciæ do mocniejszego w³¹czenia siê w ¿ycie uczelni, która przecie¿ jest tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, Wasz¹ uczelni¹. Anga¿ujcie siê
proszê w dzia³alnoæ studenckiego samorz¹du  zapewniam, ¿e jego g³os bêdzie wys³uchany. Pog³êbiajcie
wiedzê w ko³ach naukowych. Po prostu b¹dcie aktywni! Jestem przekonany, ¿e ta aktywnoæ zaprocentuje.
Bo przecie¿ przyszli pracodawcy, nie bêd¹ patrzeæ tylko
i wy³¹cznie na oceny na dyplomie koñcz¹cym wasz¹
edukacjê.
Pocz¹tek nowego roku akademickiego to tak¿e okazja do ¿yczeñ wielu sukcesów, tak zawodowej, jak i osobistej natury. Proszê o przyjêcie tych ¿yczeñ wszystkich
dzi obecnych pracowników, studentów i przyjació³ naszej uczelni. Ufam, ¿e czeka nas wszystkich dobry rok!
Na zakoñczenie chcê raz jeszcze podkreliæ moje
g³êbokie przekonanie, ¿e krakowska Akademia Rolnicza odegraæ mo¿e ogromn¹ rolê w procesie przemian
polskiego rolnictwa, które staje teraz przed wielk¹ szans¹. Przed blisko dwudziestu laty, wielki Ma³opolanin,

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II apelowa³ w Tarnowie: Niech¿e rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagro¿enia
i przestanie byæ skazane tylko na walkê o przetrwanie.
Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony pañstwa. Wiele zniekszta³ceñ ¿ycia wiejskiego znajduje
swe ród³o w podrzêdnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego te¿ model ch³opa, lub
ch³opa-robotnika pracuj¹cego z ma³ym skutkiem, a ponad si³y, winien byæ zast¹piony modelem wydajnego
i niezale¿nego producenta, wiadomego i umiej¹cego
korzystaæ, nie gorzej ni¿ inni, z dóbr kultury i zdolnego
do jej pomna¿ania. Te s³owa nie straci³y na aktualnoci.
I my mamy udzia³ w tym wielkim dziele odbudowy polskiej wsi. Wiem, ¿e krakowska Akademia Rolnicza mo¿e pomóc, by w naszym polskim i europejskim domu nigdy nie brakowa³o chleba a na polskiej i ma³opolskiej
wsi po prostu ¿y³o siê lepiej. Nie zmarnujmy tej szansy!
Rok akademicki 2005/2006 uwa¿am za otwarty!
QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!
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WRÊCZENIE ODZNACZEÑ I MEDALI

IMMATRYKULACJA

Prorektor ds. organizacji uczelni i wspó³pracy z gospodark¹ prof. dr hab. Zenon Pijanowski poinformowa³ o:
 osobach zmar³ych w ubieg³ym roku akademickim
(7 osób)
 pracownikach odchodz¹cych w bie¿¹cym roku na
emeryturê (21 osób)
 odznaczeniach pañstwowych i resortowych, które
otrzyma³o 64 pracowników naszej uczelni.

Immatrykulacji studentów pierwszego roku dokona³
rektor prof. dr hab. Janusz ¯mija. Do immatrykulacji
przyst¹pi³o 24 studentów, przedstawicieli poszczególnych specjalnoci. Po z³o¿eniu lubowania prorektor ds.
dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. W³odzimierz
Sady wrêczy³ im indeksy.

WYST¥PIENIE PRZEWODNICZ¥CEGO
UCZELNIANEJ RADY SAMORZ ¥DU STUDENTÓW
 KRZYSZTOFA KLÊCZARA
Magnificencjo Panie Rektorze!
Wysoki Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Dostojni Gocie!
Kole¿anki i Koledzy, Studenci!
Jest dla mnie wielkim zaszczytem, ¿e mogê stan¹æ
przed Pañstwem w imieniu studentów w tym uroczystym dniu inauguracji nowego roku akademickiego.
Na wstêpie pozwolê sobie powiedzieæ kilka s³ów na
temat dzia³alnoci Samorz¹du Studentów  organizacji,
której przewodniczê a tak¿e innych grup oraz organizacji studenckich dzia³aj¹cych przy naszej Uczelni.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym przepisami Samorz¹d Studentów jest oficjalnym reprezentantem spo³ecznoci studenckiej wobec w³adz uczelni a tak¿e pozosta³ych pracowników. Na co dzieñ uczestniczymy w rozdziale rodków finansowych funduszu pomocy materialnej dla studentów, organizujemy imprezy kulturalne takie jak Juwenalia, Dni Beana, obozy oraz rajdy studenckie. Wspó³pracujemy z Samorz¹dami Studenckimi innych uczelni oraz
Parlamentem Studentów RP i coraz aktywniej w³¹czamy
siê w prace Senatu Akademickiego, Rad poszczególnych
Wydzia³ów oraz licznych komisji. Osoby anga¿uj¹ce siê
w prace samorz¹du mog¹ ponadto wykazaæ siê podczas
organizacji ogólnopolskich konferencji, Dni Otwartych
Uczelni oraz wielu innych imprez o charakterze kulturalnym oraz promocyjnym. Studenci Akademii Rolniczej
rozwijaj¹ równie¿ swoje zainteresowania sportowe, muzyczne oraz taneczne dziêki dzia³alnoci Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego, Chóru AR, Studenckiego Zespo³u
Góralskiego SKALNI oraz licznych studenckich kapel.
Bardzo istotnym elementem dzia³alnoci spo³ecznej
naszych studentów jest dzia³alnoæ charytatywna.
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Szczególnie bliski jest nam los najm³odszych potrzebuj¹cych  wychowanków krakowskich placówek opiekuñczo- wychowawczych. To w³anie z myl¹ o nich, dziêki
olbrzymiemu wsparciu w³adz oraz wszystkich pracowników Akademii Rolniczej za³o¿ylimy Studenckie Ko³o
Przyjació³ Dzieci. Dzi wolontariusze tej organizacji na
co dzieñ obecni s¹ w trzech krakowskich Domach Dziecka, wietlicach rodowiskowych oraz w domach prywatnych staj¹c siê dla swoich podopiecznych niejako starszym rodzeñstwem. Nasza dzia³alnoæ nie koñczy siê na
pomocy w nauce oraz wykonywaniu codziennych obowi¹zków. Zabieramy dzieciaki do swoich domów, zapraszamy tutaj, do Uczelni wierz¹c, ¿e kiedy przyjdzie im
dokonaæ ¿yciowego wyboru za wzór postawi¹ sobie profesora czy studenta  a nie kolegê z osiedlowej bramy.
Szanowni Pañstwo, wielu ludzi uwa¿a, ¿e w dzisiejszym, zabieganym wiecie nie ma ju¿ miejsca na bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Wielu mówi, ¿e elektroniczny, konsumpcyjny wiat zabi³
w m³odych ludziach idea³y oraz ¿yciowe zasady. Jednak
dziêki codziennej pracy oraz osi¹gniêciom moich kole¿anek i kolegów  studentów Akademii Rolniczej z dum¹ mogê powiedzieæ  to nie jest prawda!
I z tego miejsca pragnê Pañstwa zapewniæ, ¿e w rozpoczynaj¹cym siê dzi nowym roku akademickim bêdziemy wyznaczaæ sobie jeszcze ambitniejsze cele i z jeszcze
wiêksz¹ determinacj¹ d¹¿yæ bêdziemy do ich realizacji.
Wierni w swoich dzia³aniach s³owom Ojca wiêtego Jana
Paw³a II bêdziemy budowaæ swoj¹ przysz³oæ dziel¹c siê
z blinimi tym, co mamy najlepsze. Bêdziemy uczyæ siê
i pracowaæ dla dobra naszej Akademii i ca³ego rodowiska.
Szanowni Pañstwo  Ernest Hemingway powiedzia³
kiedy s³owa, które moim zdaniem s¹ szczególnie aktualne w dzisiejszych, trudnych czasach. Powiedzia³ On:
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Teraz nie pora myleæ
o tym, czego Ci brak
Lepiej pomyl, co mo¿esz zrobiæ
z tym co masz!
Magnificencjo Rektorze, Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê w imieniu studentów! Dziêkujê za dobro,
które nam Pañstwo okazujecie! Dziêkujê za wiedzê,
któr¹ nam Pañstwo przekazujecie! I wreszcie dziêkujê,
¿e ta Uczelnia, to miasto, to województwo i ten kraj
stwarzaj¹ nam warunki, dziêki którym nie martwimy siê
dzi tym, czego nam brakuje ale w pe³ni staramy siê wykorzystaæ szansê, jak¹ stwarza studiowanie w krakowskiej Akademii Rolniczej!

LISTY GRATULACYJNE
Prorektor ds. nauki i wspó³pracy miêdzynarodowej
prof. dr hab. Krystyna Koziec odczyta³a listy gratulacyjne, które nades³ali:
 Józef Zych  Wicemarsza³ek Sejmu RP
 Miros³aw Sawicki  Minister Edukacji Narodowej
 Micha³ Kleiber  Minister Nauki i Informatyzacji
 Jerzy Pilarczyk  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 ks bp Józef Kowalczyk  Nuncjusz Apostolski
 Jerzy B³a¿ejowski  Przewodnicz¹cy Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego
 Janusz Dawidziuk  Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych
 W³adys³aw Kanevskyj  Konsul Generalny Ukrainy
 Hermine Poppeller  Konsul Generalny Republiki
Austrii
 Janka Burianova  Konsul Generalny Republiki S³owackiej
 Kazimierz ¯muda  Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Ziemi¹ MRiRW
 Janusz Sepio³  Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
 Józef Kwiecieñ  Marsza³ek Województwa wiêtokrzyskiego
 Pawe³ Pytko  Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa
 Alfred Król  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Krakowie
 Prof. Jan Dawidowski  Rektor Akademii Rolniczej
w Szczecinie
 Prof. Zdzis³aw Targoñski  Rektor Akademii Rolniczej
w Lublinie
 Prof. Ryszard Górecki  Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
 Prof. Zbigniew Skinder  Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 Prof. Edward Paw³owski  Rektor Akademii Podlaskiej
 Dr hab. Stanis³aw Sosnowski, prof. WSI-E  Rektor
Wy¿szej Szko³y In¿ynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach
 Prof. Seweryn Kuku³a  Dyrektor Instytutu Uprawy,
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WYK£AD INAUGURACYJNY
DR HAB. IN¯. MARKA SIKORY, PROF. AR
PT. HYDROKOLOIDY POLISACHARYDOWE
 FUNKCJE I INTERAKCJE
Hydrokoloidy polisacharydowe znajduj¹ zastosowanie w takich ga³êziach przemys³u jak przemys³ w³ókienniczy, papierniczy, wiertniczy, elektrotechniczny, chemiczny, metalurgiczny, ceramiczny, elektroniczny czy te¿
w najnowoczeniejszych technologiach produkcji ogniw
paliwowych [Kerr 1950, Sikora 2001]. Podstawowe jednak znaczenie wynika z u¿ycia tych substancji w przemyle spo¿ywczym, w którym spe³niaj¹ ró¿norakie funkcje.
Hydrokoloidy polisacharydowe s¹ wielkocz¹steczkowymi spolimeryzowanymi substancjami, które rozpuszczaj¹ siê lub dysperguj¹ w zimnej b¹d gor¹cej wodzie, tworz¹c roztwory lepkie lub uk³ady dyspersyjne
[widerski i Waszkiewicz-Robak 1999, 2001]. Pod
wzglêdem chemicznym wszystkie naturalne hydrokoloidy, z wyj¹tkiem ¿elatyny, która jest bia³kiem, nale¿¹ do
polisacharydów. Struktura chemiczna hydrokoloidów
jest z³o¿ona i czêsto niezupe³nie poznana, co utrudnia
ich systematykê i charakterystykê. S¹ one biopolimerami zbudowanymi z cukrów prostych lub ich pochodnych,
tworz¹cych ³añcuch g³ówny i rozga³êzienia boczne.
W jednostkach tych mog¹ wystêpowaæ zjonizowane
grupy (np. grupy karboksylowe kwasów uronowych)
oraz estrowe po³¹czenia z kwasami organicznymi lub
nieorganicznymi. Skomplikowana budowa przestrzenna
cz¹steczek hydrokoloidów, wystêpowanie obszarów hydrofilowych i hydrofobowych oraz du¿a ró¿norodnoæ
bocznych grup funkcyjnych powoduj¹ zró¿nicowane oddzia³ywania pomiêdzy pozosta³ymi sk³adnikami ¿ywnoci, a zw³aszcza wod¹ [Korczak i Górecka, 1998].

Naturalne hydrokoloidy (ryc. 1) polisacharydowe
mo¿na podzieliæ na preparaty otrzymywane z nasion
w wyniku mechanicznego zniszczenia struktury ziarna,
ekstrakty z wodorostów, wydzieliny (wysiêki) rolinne,
produkty metabolizmu mikroorganizmów oraz inne.
Hydrokoloidy nie maj¹ce wartoci od¿ywczej wykorzystuje siê miêdzy innymi w produkcji ¿ywnoci funkcjonalnej i dietetycznej. Przyk³adami s¹: pektyna, pochodne celulozy czy guma guarowa, kszta³tuj¹ce strukturê produktów ¿ywnociowych przez ich zagêszczanie,
stabilizacjê, ¿elowanie, a tak¿e bêd¹ce cennym ród³em b³onnika pokarmowego w ¿ywnoci funkcjonalnej
[widerski i Waszkiewicz-Robak 1999, 2001].
Hydrokoloidem o okrelonej wartoci od¿ywczej jest
skrobia [widerski i Waszkiewicz-Robak 1999, 2001],
która jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
zwi¹zków organicznych na ziemi. Stanowi materia³ zapasowy rolin, a tak¿e s³u¿y jako jedno z g³ównych róde³ wêglowodanów dla wielu gatunków zwierz¹t, bakterii i grzybów. Jest dominuj¹cym wêglowodanem we
wszystkich g³ównych rodzajach po¿ywienia wykorzystywanych przez cz³owieka. Wiêkszoæ skrobi sk³ada siê
z dwóch rodzajów cz¹steczek, amylozy (1530%)
i amylopektyny (7085%). Wyj¹tek stanowi¹ odmiany
woskowe zawieraj¹ce g³ównie amylopektynê i niewielkie (08%) iloci amylozy oraz odmiany, które zawieraj¹ znaczne iloci amylozy (5070%) [Jane i in. 1994].
Amyloza (ryc. 2) zbudowana jest z d³ugich, z regu³y
nierozga³êzionych, ³añcuchów, w sk³ad których wchodzi

Hydrokoloidy polisacharydowe

Ekstrakty z nasion:
 guma guar E412
 m¹czka chleba
wiêtojañskiego E410
 guma tara
 guma tamarind
 m¹czka konjac

Ekstrakty z wêglowodanów:
 agar E406
 alganiny E401, E402, E404,
E405
 karagen E407
 furcellaran

wydzieliny rolinne:
 guma arabska E414
 guma karaya E416
 guma gatti
 tragakanta

Ryc. 1. Podzia³ hydrokoloidów polisacharydowych ze wzglêdu na pochodzenie
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wytwarzane przez
mikroorganizmy:
 E415 guma ksantanowa
 guma gellan E418
 dekstran
 kurdlan
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Ryc. 2. Amyloza wzór strukturalny

Ryc. 3. Amylopektyna wzór strukturalny

od 5000 do 20 000 jednostek D-glukozy po³¹czonych
wi¹zaniami α 1,4 glikozydowymi.
W przeciwieñstwie do niej, amylopektyna (ryc. 3)
tworzy silnie rozga³êzion¹ strukturê w której oprócz jednostek D-glukozy po³¹czonych wi¹zaniami a 1,4  glikozydowymi wystêpuj¹ równie¿ wi¹zania α 1,6  glikozydowe. W ³añcuchu amylopektyny mo¿e wystêpowaæ
oko³o 1 000 000 reszt glukozowych, z których oko³o 5%
stanowi punkty rozga³êzieñ.
W najwiêkszym stopniu wykorzystuje siê w przemyle skrobiê kukurydzian¹ oraz ziemniaczan¹, a w mniejszych ilociach tapiokow¹, pszenn¹ i ry¿ow¹. Zastosowanie natywnej skrobi do produkcji ¿ywnoci jest ograniczone ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w procesach technologicznych ekstremalne parametry (pH, temperatura,
silne cinanie), które mog¹ spowodowaæ zniszczenie
struktury, a tak¿e w³aciwoci funkcjonalnych skrobi.
G³ównym sk³adnikiem decyduj¹cym o niestabilnoci
skrobi w czasie procesu przetwarzania jest amyloza powoduj¹ca retrogradacjê, a w konsekwencji zjawisko synerezy [O'Dell 1979].

nych wi¹zaniami β 1,4 glikozydowymi, rozga³êzienia sk³adaj¹ siê z pojedynczych jednostek D  galaktozy po³¹czonych z ³añcuchem g³ównym wi¹zaniami α 1,6 glikozydowymi. W sk³ad ³añcucha gumy guarowej mo¿e wchodziæ
oko³o 10 000 reszt cukrowych. Guma guarowa ma postaæ bia³ego lub bia³o  kremowego, sypkiego proszku
³atwo rozpuszczaj¹cego siê zarówno w zimnej jak i gor¹cej wodzie. Roztwory gumy guarowej charakteryzuj¹
siê wysok¹ lepkoci¹ (1% roztwór w temperaturze 25oC
ma lepkoæ ok. 6000 mPa·s) i stabilnoci¹ w zakresie
pH 311. Najwiêksz¹ lepkoæ uzyskuje siê w zakresie
temperatur 2540oC i pH 4,58. Nie tworzy samodzielnie ¿elu, lecz zwiêksza si³ê ¿elowania takich polisacharydów jak agar i κ-karagen, w reakcji z gum¹ ksantanow¹ zwiêksza znacznie lepkoæ uk³adu. Stabilizuje uk³ady niejednorodne takie, jak emulsje i zawiesiny. Zapobiega synerezie, opónia krystalizacjê. S³u¿y jako stabilizator i zagêstnik miêdzy innymi w przemyle piekarskim, cukierniczym czy koncentratów spo¿ywczych. Zapobiega krystalizacji w produkcji lodów oraz wi¹¿e wodê w emulsji serów topionych. Dodatek gumy guarowej
do ¿ywnoci zwykle zawiera siê miêdzy 0,053,5%
[Glicksman 1986, www.hortimex.com.pl, widerski,
Waszkiewicz-Robak 1999, 2001].
W uk³adach zawieraj¹cych skrobie guma guarowa
zwiêksza znacznie lepkoæ otrzymanych kleików [Alloncle i in. 1989, Closs i in. 1999], a tak¿e wp³ywa na
przyspieszenie procesu ¿elowania [Eidam i in. 1995].
Do jednych z najczêciej wykorzystywanych hydrokoloidów otrzymywanych z wodorostów nale¿¹ karageny.
Karageny (ang.: carrageenans) E 407 to ogólne
okrelenie polisacharydów otrzymanych w wyniku ekstrakcji alkoholem i suszenia czerwonych alg morskich
(Rhodophycae), g³ównie z rodzaju: Chondrus, Eucheuma, Gigartina oraz Iridaea.
W jego sk³ad wchodz¹ kopolimery soli potasu, magnezu i wapnia estrów siarczanowych polisacharydów
D  galaktozy i 3,6-anhydro-D-galaktozy (AG). W sk³ad
³añcucha mo¿e wchodziæ oko³o 25 000 jednostek galaktozy. Podstawowe frakcje karagenu stanowi¹:

Charakterystyka i zastosowanie wybranych
hydrokoloidów w produkcji ¿ywnoci
Jak ju¿ wspomniano, doæ liczn¹ grupê hydrokoloidów stanowi¹ preparaty uzyskiwane z nasion. Wiêkszoæ z nich to tak zwane galaktomannany. Ich ³añcuch
g³ówny zbudowany jest z mannozy, a boczne rozga³êzienia z galaktozy. Poszczególne preparaty ró¿ni¹ siê
proporcjami tych dwóch sk³adników. Jednym z bardziej
znanych i powszechnie u¿ywanych galaktomannanów
jest guma guarowa.
Guma guarowa (ang.: guar gum) E 412 jest hydrokoloidem o masie cz¹steczkowej oko³o 200 000, otrzymywanym w wyniku zmielenia endospermy drzewa guarowego (Cyamopsis tetragonolobus) rosn¹cego w Indiach i Pakistanie. Jest to galaktomannan sk³adaj¹cy
siê z mannozy i galaktozy w stosunku 2:1. £añcuch
g³ówny sk³ada siê z jednostek D - mannozy po³¹czo-
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Kappa-1: zawiera 3436% AG, tworzy mocny, ³amliwy
¿el, ³atwo ulega synerezie, dobrze utrzymuje wodê. Do
¿elowania wymaga obecnoci jonów potasu.
Kappa 2: zawiera 3234% AG, tworzy mocny elastyczny ¿el, sk³onny do synerezy.
Jota: zawiera 2832% AG, tworzy elastyczny ¿el z niewielk¹ sk³onnoci¹ do synerezy, bardzo stabilny przy
zamra¿aniu i rozmra¿aniu.
Lambda: nie zawiera AG, nie tworzy ¿eli, nadaje roztworom wodnym wysok¹ lepkoæ.
Mechanizm powstawania ¿elu polega na formowaniu
struktury podwójnej spirali przez polimerowe ³añcuchy
karagenu. Jony potasu (κ-karagen) lub wapnia (ι-karagen) wzmacniaj¹ formowanie podwójnej spirali oraz wywo³uj¹ agregacjê powsta³ych par cz¹steczek polisacharydowych podczas sch³adzania zolu. Wodne ¿ele karagenu s¹ termicznie odwracalne.
Dziêki zró¿nicowanym w³aciwociom karageny
znalaz³y szerokie zastosowanie w produkcji ¿ywnoci
jako substancje ¿eluj¹ce, zagêszczaj¹ce, stabilizuj¹ce, emulguj¹ce i utrzymuj¹ce zawiesiny w stanie rozproszenia. Wykorzystuje siê je do zestalania niskocukrowych d¿emów, galaretek, wyrobów miêsnych, stabilizacji lodów, napojów mlecznych z kakao, jogurtów
i sosów majonezowych. Najczêciej stosowane stê¿enia to 0,025 do 2% [Korczak i Górecka 1998, Glicksman 1983].
Dodatek skrobi do roztworów κ-karagenu lub ι-karagenu mo¿e odpowiednio przypieszyæ lub opóniæ proces ich ¿elowania [Lai i in. 1999, Kulicke i in. 1996].
Jednym z niewielu hydrokoloidów pochodzenia mikrobiologicznego dopuszczonych do stosowania w produkcji ¿ywnoci jest guma ksantanowa.
Guma ksantanowa (E 415) to polisacharyd otrzymywany przez fermentacjê substratu wêglowodanowego
przez bakterie Xanthomonas campestris. Jest to hydrokoloid o masie cz¹steczkowej powy¿ej 1 000 000, ³añcuch
g³ówny zbudowany z cz¹steczek glukozy po³¹czonych
wi¹zaniami β 1-4, ³añcuch boczny sk³ada siê z dwóch cz¹steczek mannozy i kwasu glukuronowego w stosunku
czêciowo zestryfikowanych kwasami octowym i pirogronowym. Rozpuszcza siê w zimnej i ciep³ej wodzie, mleku,
roztworach soli i cukru oraz etanolu o stê¿eniu poni¿ej
20%. Roztwór 1% ma lepkoæ 12001700 mPa·s oraz
pH 6,57,5. Guma ksantanowa tworzy pseudoplastyczne roztwory, których lepkoæ jest w ma³ym stopniu zale¿na od pH (stabilne w pH 113), temperatury i dodatku soli oraz czynników mechanicznych (mieszanie).
Jest odporna na procesy zarówno ogrzewania, jak i zamra¿ania oraz rozmra¿ania. Dziêki fizycznej i chemicznej stabilnoci guma ksantanowa jest szczególnie przydatna do zagêszczania silnie kwanych i/lub zasadowych produktów. Dodatek gumy guarowej zwiêksza lepkoæ roztworów. Guma ksantanowa nie ¿eluje, ale
z m¹czk¹ chleba wiêtojañskiego tworzy ¿el elastyczny
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i termoodwracalny, o dobrych w³aciwociach sensorycznych, co jest wykorzystywane miêdzy innymi przy
produkcji deserów i budyniów instant. Znajduje zastosowanie jako stabilizator sosów, napojów owocowych, lodów, konserw, jogurtów smakowych i koncentratów
ciast. W produktach mro¿onych zagêszczanych i stabilizowanych skrobi¹ poprawia odpornoæ na zamra¿anie/rozmra¿anie oraz ogranicza synerezê. W produktach spo¿ywczych najczêciej wystêpuje w stê¿eniach od
0,025 do 3,5% [Glicksman 1982, widerski i Waszkiewicz-Robak 1999].
W uk³adach ze skrobi¹ przyspiesza równie¿ ¿elowanie skrobi [Abdulmola i in. 1996, Kulicke i in. 1996] oraz
pozwala na otrzymanie ¿eli o zwiêkszonej sztywnoci
i ³amliwoci, a tak¿e o ograniczonej sprê¿ystoci i spójnoci [Mandala i in. 2002].
Funkcjonalne w³aciwoci hydrokoloidów
najczêciej wykorzystywane w produkcji ¿ywnoci
W przemyle spo¿ywczym o zastosowaniu poszczególnych hydrokoloidów decyduj¹ przede wszystkim ich
cechy funkcjonalne, takie jak: rozpuszczalnoæ, zdolnoæ tworzenia zawiesin, lepkoæ roztworów, zawiesin
lub mieszanin, zdolnoæ do ¿elowania i stabilnoæ utworzonych ¿eli, synergistyczne oddzia³ywania z innymi hydrokoloidami, zdolnoæ emulgowania i stabilizowania,
stabilnoæ w procesach zamra¿ania i rozmra¿ania, odpornoæ na dzia³anie mikroorganizmów i enzymów oraz
ich cechy sensoryczne [Ko³akowski 1992].
Rozpuszczalnoæ jest to zdolnoæ tworzenia uk³adu dyspersyjnego, koloidalnego lub roztworu w wodzie.
Uk³ad dyspersyjny (rozproszony), jest to uk³ad fizycznie
niejednorodny, w którym mo¿na rozró¿niæ orodek rozpraszaj¹cy i fazê rozproszon¹. Roztwory zwi¹zków
wielkocz¹steczkowych, np. polimerów maj¹ zdolnoæ
tworzenia tzw. koloidów cz¹steczkowych, czyli uk³adów
fizycznie jednorodnych.
Rozpuszczalnoæ uzale¿niona jest od rozmiaru cz¹steczek hydrokoloidów, ich specyficznej konfiguracji
oraz ³adunku elektrycznego. Hydrokoloidy polisacharydowe (np. guma guarowa, ksantanowa), o du¿ej zdolnoci wi¹zania wody i lepkoci w wiêkszoci s¹ trudno rozpuszczalne, wch³aniaj¹ szybko wodê tworz¹c zbrylenia,
co wymaga specjalnego podejcia podczas rozpuszczania. Inne (guma arabska, CMC) dobrze rozpuszczaj¹ siê w zimnej wodzie. Skrobie natywne nie rozpuszczaj¹ siê w zimnej wodzie, natomiast w gor¹cej ulegaj¹
skleikowaniu. Skrobie modyfikowane w zale¿noci od
metody modyfikacji, w zimnej wodzie pêczniej¹ i tworz¹
dyspersje lub  podobnie jak skrobie natywne, nie s¹
rozpuszczalne i wymagaj¹ ogrzewania do skleikowania
[widerski i Waszkiewicz-Robak 1999, 2001].
Zdolnoæ zagêszczania wynika z faktu, i¿ roztwory lub
zawiesiny koloidalne hydrokoloidów polisacharydowych
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nale¿¹ do cieczy nieniutonowskich i wykazuj¹ lepkoæ
strukturaln¹ (zale¿n¹ od naprê¿eñ cinaj¹cych). Zdolnoci zagêszczaj¹ce przedstawia siê zazwyczaj w postaci wartoci lepkoci wodnych roztworów (zawiesin
koloidalnych) hydrokoloidów, przy cile okrelonych
warunkach: stê¿enia, pH, temperatury, si³y jonowej, itp.
Hydrokoloidy polisacharydowe maj¹ znacznie silniejsze
zdolnoci zagêszczaj¹ce ni¿ bia³kowe i dlatego mo¿na
je stosowaæ w znacznie mniejszych ilociach [widerski
i Waszkiewicz-Robak 1999].
¯elowanie jest to proces przejcia zolu lub roztworu
wielkocz¹steczkowego w ¿el, czyli uk³ad koloidalny, który
utraci³ swoj¹ p³ynnoæ w wyniku zwiêkszenia siê wzajemnego oddzia³ywania miêdzy cz¹steczkami zolu [widerski i Waszkiewicz-Robak 1999]. W procesie tym na skutek ³¹czenia siê lub asocjacji ³añcuchów polimeru tworzy
siê trójwymiarowa sieæ, w której unieruchamiana jest faza ciek³a a¿ do wytworzenia trwa³ej struktury odpornej na
nacisk wywo³ywany z zewn¹trz [Glicksman 1982]. W wielu produktach spo¿ywczych sieæ ¿elowa sk³ada siê z cz¹steczek polimeru (polisacharydowego lub/i bia³kowego)
lub w³ókien zbudowanych z cz¹steczek polimeru po³¹czonych wi¹zaniami wodorowymi, si³ami Van der Waalsa, mostkami jonowymi, wi¹zaniami kowalencyjnymi lub
spl¹tanych, a faza ciek³a sk³ada siê z wodnego roztworu
zwi¹zków o niskiej masie cz¹steczkowej oraz krótkich
³añcuchów polimeru. ¯ele polisacharydowe sk³adaj¹ siê
zwykle w 1% z polimeru i mog¹ pomieciæ w sobie oko³o
99% wody, a nawet przy tak niewielkim stê¿eniu hydroko-

loidu mo¿na otrzymaæ siln¹ i trwa³¹ strukturê [Whistler,
BeMiller 1977]. Mechanizm ¿elowania hydrokoloidów jest
zwi¹zany z interakcjami typu polimer  polimer, polimer 
rozpuszczalnik, polimer  jony elektrolitów (np. Ca+2, K+,
Mg+2) i w wiêkszoci przypadków opiera siê na utworzeniu z nieuporz¹dkowanych ³añcuchów zawieszonych
w roztworze podwójnej helisy [Ko³akowski 1992].
¯elowanie mo¿e zachodziæ pod wp³ywem czynników termicznych (agar), chemicznych (alginiany) lub
termiczno-chemicznych (pektyna wysokometylowana,
karageny) [Ko³akowski 1992]. Mechanizmy tworzenia
¿eli przez niektóre hydrokoloidy i ich w³aciwoci strukturotwórcze przedstawiono w tabeli.
Stabilizacja emulsji
Cz¹steczki hydrokoloidu tworz¹ cienki film powlekaj¹cy, stabilizuj¹cy pêcherzyki powietrza, kuleczki wody
lub oleju dziêki temu, ¿e fragmenty hydrofilowe cz¹steczek polimeru s¹ wi¹zane przez wodê, a hydrofobowe
przez powietrze lub olej. Umo¿liwia to ³atwe wytworzenie dyspersji drobnych pêcherzyków powietrza w wodzie  w przypadku pian albo te¿ kuleczek wodnych czy
olejowych  w przypadku emulsji. Film otaczaj¹cy pêcherzyki lub kuleczki chroni je dodatkowo przed ponownym
po³¹czeniem, poniewa¿ wszystkie kropelki maj¹ ten sam
³adunek, powoduj¹cy ich wzajemne odpychanie. Roztwory o wysokiej lepkoci tworz¹ usieciowane struktury, obni¿aj¹ce ruchliwoæ zdyspergowanych cz¹steczek, co

Tabela 1. Mechanizmy tworzenia ¿eli przez hydrokoloidy oraz ich w³aciwoci strukturotwórcze
Nazwa
hydrokoloidu
Agar

Mechanizm
tworzenia ¿elu
cieplny
+

Alginian sodu
Karagen

+

Gellan

W³aciwoci strukturotwórcze

chemiczny
Tworzy bardzo mocne ¿ele, odwracalne termicznie, o kruchej konsystencji
+

Tworzy ¿ele w obecnoci jonów wapnia, nieodwracalne termicznie,
tworzy roztwory o du¿ej lepkoci, stabilizuje piany i emulsje

+

Reaguje z bia³kami i jonami wapnia, synergizm z guarem,
¿eluje w obecnoci Ca+2 (jota) lub K+ (kappa), tworzy ¿ele termicznie odwracalne

+

Tworzy ¿ele przy niskich stê¿eniach (0,05%),
kationy wystêpuj¹ce w wodzie wystarczaj¹ do ¿elowania



Nie ¿eluje, tworzy elastyczne, termoodwracalne ¿ele z m¹czk¹ chleba wiêtojañskiego

Ksantan



Furcellaran

+

Tworzy twarde ¿ele w wodzie i miêkkie w mleku, wymaga jonów potasu do ¿elowania

Pektyna
wysokometylowana

+

Tworzy ¿ele nieodwracalne termicznie przy du¿ych stê¿eniach cukru i niskim pH

Pektyna
niskometylowana

+

Tworzy ¿ele w obecnoci jonów wapnia przy pH 2,56,5 i ma³ej zawartoci cukru

Pektyna amidowana

+

Tworzy ¿ele w obecnoci jonów wapnia przy ma³ej zawartoci cukru, poni¿ej 15%

Skrobie modyfikowane
¿eluj¹ce

+

Tworz¹ ¿ele po uprzednim skleikowaniu skrobi i jej och³odzeniu
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Niektóre hydrokoloidy po zmieszaniu z innymi wykazuj¹ lepsze w³aciwoci funkcjonalne ni¿ suma tych w³aciwoci mierzonych oddzielnie [Glicksman 1982, Ko³akowski 1992, Whistler i BeMiller 1977]. Mówi siê, ¿e sk³adniki takich mieszanin wykazuj¹ synergizm. Synergistyczne oddzia³ywania pomiêdzy ró¿nymi polisacharydami wykorzystuje siê czêsto w przemyle spo¿ywczym. Drogie
polimery zastêpuje siê tañszymi mieszaninami, które pozwalaj¹ na uzyskanie nowych w³aciwoci funkcjonalnych
lub zmieniaj¹ w³aciwoci reologiczne produktów spo¿yw-

czych. Poprzez zastosowanie mieszanin polisacharydów
mo¿na uzyskaæ roztwory o du¿o wy¿szej lepkoci lub ¿ele, co nie zawsze jest mo¿liwe w przypadku czystych roztworów poszczególnych hydrokoloidów [Glicksman 1982,
Whistler i BeMiller 1977].
Przy ¿elowaniu uk³adu z³o¿onego z dwóch sk³adników mog¹ pojawiæ siê ró¿ne struktury otrzymanego ¿elu.
Podstawowe cztery struktury wystêpuj¹ce w uk³adach
dwusk³adnikowych ilustruje ryc. 4AD [Morris 1991].
W przypadku pierwszym (ryc. 4A) tylko jeden polisacharyd wytworzy³ ¿el, w którym uwiêziony zosta³ drugi
przyk³adem jest κ-karagen i MCS [Morris 1991]. Sytuacja
pokazana na ryc. 4B ma miejsce, gdy obydwa sk³adniki
wêglowodanowe tworz¹ niezale¿ne sieci ¿elowe. Sytuacja taka zachodzi np. przy ¿elowaniu mieszanin karagenu i galaktomannanów, przy bardzo niskim stê¿eniu
pierwszego sk³adnika [Fernandes i in. 1994]. Je¿eli
w uk³adzie pojawi siê pewien stopieñ rozdzielenia sk³adników, mo¿na obserwowaæ rozseparowane sieci ¿elowe
(ryc. 4C). Przyk³adem tego typu struktury mog¹ byæ ¿ele
skrobiowe, gdzie napêcznia³e granule amylopektyny zawieszone s¹ w matrycy ¿elowej powsta³ej z rozpuszczonej amylozy [Morris 1991], uk³ady skrobi z κ-karagenem,
[Tecante, Doublier 1999] oraz mieszaniny skrobi z gum¹
guar [Alloncle i in. 1989, Closs i in. 1999].

Ryc. 4A  Pojedyncza sieæ ¿elu jednego polisacharydu,
w której uwiêziony jest drugi polisacharyd

Ryc. 4B  Wzajemnie przenikaj¹ce siê sieci ¿elowe
utworzone przez niezale¿nie ¿eluj¹ce polisacharydy

Ryc. 4C  Rozseparowane sieci ¿elowe

Ryc. 4D  po³¹czone sieci ¿elowe

utrudnia kontakt i ³¹czenie siê pêcherzyków lub kuleczek dyspersji, a tym samym stabilizuje uk³ad [widerski i Waszkiewicz-Robak 1999, 2001].
Stabilizowanie emulsji ma bardzo du¿e znaczenie,
np. w produkcji sztucznych kremów. Powoduj¹ one
wi¹zanie wody i zwiêkszenie lepkoci fazy wodnej, zarówno w kremie, jak i w pianie, co w rezultacie zapobiega zjawisku synerezy. Stabilizatory zapobiegaj¹ tak¿e
tworzeniu siê grudek w kremach oraz poprawiaj¹ wra¿enia organoleptyczne, odczuwane przy rozprowadzaniu produktu w ustach [Technical Memorandum firmy
DANISCO CULTOR TM 2505-1e].
W³aciwoci synergistyczne
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W przypadku wystêpowania wi¹zañ pomiêdzy polisacharydami w mieszaninie mo¿emy obserwowaæ tak
zwane uzupe³niaj¹ce siê lub po³¹czone sieci ¿elowe
(ryc. 4D), sytuacjê tak¹ obserwujemy np. w przypadku
mieszanin gumy ksantanowej z MCS [Morris 1991], lub
skrobi z ι-karagenem [Eidam i in. 1995].
Interakcje skrobi
z hydrokoloidami polisacharydowymi
Uk³ady z³o¿one ze skrobi i nieskrobiowego hydrokoloidu s¹ wa¿nymi czynnikami teksturotwórczymi w wielu produktach spo¿ywczych. Wiadomo, ¿e dodanie hydrokoloidu (np. gumy guarowej, ksantanowej, m¹czki
chleba wiêtojañskiego) do uk³adu zawieraj¹cego skrobiê w znacznym stopniu wp³ywa na jej ¿elowanie i retrogradacjê [Alloncle i in. 1989, Closs i in. 1999, Rojas i in.
1999], a tak¿e mo¿e prowadziæ do znacznego wzrostu
lepkoci uk³adu [Alloncle i in. 1989, Closs i in. 1999].
Poniewa¿ z¿elowane skrobie natywne wykazuj¹
zmiany strukturalne postêpuj¹ce w czasie (retrogradacja, synereza), u¿yte do produkcji ¿ywnoci nie spe³niaj¹ odpowiednich wymagañ, pogarszaj¹c jej parametry
[Kulicke i in. 1996, O'Dell 1979]. Dziêki dodaniu do nich
innych hydrokoloidów kszta³tuj¹cych strukturê, a tak¿e
wp³ywaj¹cych w znaczny sposób na ¿elowanie i retrogradacjê, mo¿na otrzymaæ ¿ywnoæ o po¿¹danych cechach teksturalnych. Mieszaniny powsta³e w ten sposób
stanowi¹ alternatywne rozwi¹zanie w stosunku do skrobi modyfikowanych chemicznie, które nie zawsze znajduj¹ aprobatê konsumentów [Kulicke i in. 1996].
W uk³adach skrobia  hydrokoloid mo¿e wyst¹piæ
synergistyczny efekt objawiaj¹cy siê znacznym wzrostem lepkoci. Christianson [1982] twierdzi³, ¿e efekt
ten, a tak¿e stabilizacja otrzymanego uk³adu jest wynikiem tworzenia siê po³¹czeñ pomiêdzy sk³adnikiem
skrobiowym a hydrokoloidem nieskrobiowym.

Obecnie uwa¿a siê jednak, ¿e za stabilizacjê i wzrost
lepkoci uk³adów skrobia  hydrokoloidy odpowiedzialna
jest niezgodnoæ termodynamiczna wystêpuj¹ca pomiêdzy obydwoma sk³adnikami i prowadz¹ca do rozdzia³u
faz. Na tej podstawie Alloncle i wspó³pracownicy [1989],
zaproponowali prosty model wyjaniaj¹cy synergistyczny wzrost lepkoci uk³adu z³o¿onego ze skrobi pszennej
i galaktomannanu. Zasugerowali oni, ¿e w czasie ogrzewania uk³adu, galaktomannan tworzy fazê ci¹g³¹,
a pêczniej¹ce granule skrobiowe zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoæ kosztem fazy dostêpnej dla hydrokoloidu. Ze wzglêdu na to, ¿e dyfuzja hydrokoloidu do wnêtrza granul jest
ze wzglêdów hydrodynamicznych niemo¿liwa, stê¿enie
galaktomannanu w fazie ci¹g³ej wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu lepkoci ca³ego uk³adu [Alloncle 1989, Closs i in. 1999, Lai i in. 1999, Mandala i in.
2002, Tecante, Doublier 1999]. Co wiêcej, wyczerpanie
wody na skutek pêcznienia granul skrobi, mo¿e powodowaæ lepsze przyleganie (adhezjê) pomiêdzy cz¹stkami
fazy sta³ej, dodatkowo uszczelnionej wype³niaczem  faz¹ ci¹g³¹ [Liu, Lelievre 1992].
Powstaj¹ca separacja faz powoduje zwiêkszenie
stê¿enia sk³adników w poszczególnych obszarach, co
mo¿e powodowaæ pocz¹tkowe przyspieszenie ¿elowania skrobi, jednak pod koniec procesu formowania siê
¿elu, otrzymany uk³ad mo¿e wykazywaæ mniejsz¹ wytrzyma³oæ strukturaln¹ w porównaniu do ¿elu otrzymanego bez dodatku hydrokoloidu. Dzieje siê tak dlatego,
¿e obecnoæ hydrokoloidu zmniejsza iloæ wi¹zañ potencjalnie mo¿liwych do utworzenia pomiêdzy ³añcuchami
skrobiowymi (ryc. 6) [Kulicke i in. 1996, Eidam i in. 1995].
Zmniejszenie dynamiki tworzenia ¿elu poprzez dodatek hydrokoloidu zaobserwowali równie¿ Biliaderis
i wspó³pracownicy [1997] w odniesieniu do uk³adów
o wysokim stê¿eniu skrobi, z³o¿onych z kukurydzianej
skrobi woskowej i takich hydrokoloidów, jak guma ksantanowa, guarowa, arabinoksylan i β-glukan.

Ryc. 5. Model Allonclea i Doubliera
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Ryc. 6. Os³abienie matrycy ¿elowej skrobi na skutek
obecnoci hydrokoloidu
Oddzia³ywania pomiêdzy skrobi¹ a hydrokoloidami
próbuje siê tak¿e objaniaæ w kontekcie wystêpowania

w nich mechanizmów flokulacji. W uk³adzie skrobi z gum¹ ksantanow¹ mo¿e wyst¹piæ flokulacja przez mostkowanie (ryc. 7) b¹d zubo¿ona (osmotyczna, ang.: depletion flocculation) (ryc. 8), polegaj¹ca na adsorpcji
³añcucha polimeru na powierzchni dwóch lub kilku cz¹steczek fazy sta³ej, co w konsekwencji prowadzi do ich
po³¹czenia i zbli¿enia siê do siebie [Abdulmola i in.
1996]. Flokulacja osmotyczna wystêpuje w uk³adach
o bardzo du¿ym stê¿eniu fazy sta³ej. Polimery ze wzglêdu na du¿¹ masê cz¹steczkow¹ nie s¹ w stanie wype³niæ stref pomiêdzy cz¹stkami fazy sta³ej. Powoduje to
powstawanie osmotycznej ró¿nicy cinieñ pomiêdzy
strefami, a migracja rozpuszczalnika do stref o wiêkszym stê¿eniu polimeru powoduje zbli¿anie siê do siebie cz¹stek fazy sta³ej, w wyniku tworz¹cej siê pomiêdzy nimi pró¿ni. Wed³ug Abdulmoli i wsp., [1996] przedstawione w ten sposób mechanizmy mog¹ u³atwiaæ tworzenie siê po³¹czeñ pomiêdzy granulami skrobi.

Ryc. 7. Flokulacja przez mostkowanie

Ryc. 8. Flokulacja osmotyczna
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Krakowska Szko³a Skrobiowa
Krakowska Szko³a Skrobiowa wywodzi swe korzenie ze Szko³y Lwowskiej, reprezentowanej przez profesorów: W. Syniewskiego, A. Joszta i A. Tychowskiego.
Za prekursora Szko³y Krakowskiej uznaje siê profesora
Franciszka Nowotnego (19041972), znakomitego
ucznia Szko³y Lwowskiej. Z kolei profesorowi Nowotnemu towarzyszyli jego uczniowie  profesorowie Bogus³aw Samotus (19251997), Mieczys³aw Pa³asiñski
i Maciej Kujawski. Ci ostatni ci¹gle s¹ aktywni naukowo,
choæ ju¿ na emeryturze. W sk³ad Krakowskiej Szko³y
skrobiowej zaliczaj¹ siê równie¿ profesorowie: Piotr Tomasik  kierownik Katedry Chemii, Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, Bohdan Achremowicz  kierownik
Katedry Technologii Wêglowodanów, Teresa Fortuna 
kierownik Katedry Analizy i Oceny Jakoci ¯ywnoci,
Krzysztof ¯y³a  kierownik Katedry Biotechnologii ¯ywnoci funkcjonuj¹cych przy Wydziale Technologii ¯ywnoci, a tak¿e profesorowie: Ewa Cielik, Halina Gambu, Anna Nowotna, Krzysztof Surówka i Marek Sikora.
Oprócz wymienionych wspomnieæ nale¿y o dwóch dok-

torach habilitowanych  Zofii Ko³odziej i Macieju Fiedorowiczu oraz o osiemnastu doktorach i aktualnie trzech
doktorantach.
Dorobek Krakowskiej Szko³y Skrobiowej to 347 oryginalnych prac z zakresu chemii i technologii wêglowodanów, w tym 25 ksi¹¿ek i rozdzia³ów w ksi¹¿kach oraz 43
udzielone zastrze¿enia patentowe. Krakowska Szko³a
Skrobiowa jest najsilniejszym w Polsce orodkiem zajmuj¹cym siê chemi¹ i technologi¹ wêglowodanów. Najnowsze trendy badawcze to nanotechnologie z zastosowaniem matrycy skrobiowej, otrzymywanie tworzyw biodegradowalnych; nie zaniedbuje siê jednak¿e badañ
podstawowych.
Wspomnieæ tak¿e nale¿y o organizowanej przez naukowców z Krakowskiej Szko³y Skrobiowej miêdzynarodowej konferencji skrobiowej, pn. International Starch
Convention, odbywaj¹cej siê cyklicznie, co dwa lata
w Krakowie.
ród³a cytowane w wyk³adzie dostêpne u autora
w Katedrze Technologii Wêglowodanów, Wydzia³ Technologii ¯ywnoci.

DOKTORAT HONORIS CAUSA
PROF. DR HAB. STANIS£AWA KOSTRZEWY
Uroczystoæ wrêczenia doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie prof. Stanis³awowi Kostrzewie z Akademii Rolniczej we Wroc³awiu odby³a siê w Centrum Kongresowym w dniu 23 czerwca 2005 roku.

LAUDACJA WYG£OSZONA PRZEZ
PROF. DR HAB. W£ODZIMIERZA RAJDÊ
Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wysoka Rado, Panie i Panowie, Szanowni Gocie!
Mam wielki zaszczyt i przyjemnoæ przedstawiæ
Pañstwu sylwetkê, osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne wybitnego, znanego w kraju i zagranic¹
profesora doktora habilitowanego in¿yniera Stanis³awa
Kostrzewy, autorytetu w zakresie melioracji rolnych, gospodarki wodnej i kszta³towania rodowiska terenów
wiejskich  ukazaæ Jego zas³ugi dla rozwoju dyscypliny
i kadry naukowej. Dzisiaj otrzymuje On godnoæ doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie 
Uczelni o stupiêtnastoletniej historii, wywodz¹cej siê

z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dla naszego czcigodnego Doktora jest to niew¹tpliwie zaszczytne wyró¿nienie. Dla nas za, szczególnie pracowników Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji, z inicjatywy którego, na
mocy uchwa³y Senatu Akademickiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku obchodzimy tê uroczystoæ, jest to wydarzenie nobilituj¹ce. Dla promotora natomiast  pozwólcie Pañstwo na osobist¹ dygresjê  jest to ponadto zadanie niezwykle trudne i zobowi¹zuj¹ce, bo nie jest ³atwo w tak krótkim czasie streciæ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia Profesora legitymuj¹cego siê 45-letni¹, twórcz¹
i owocn¹ prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹.
Profesor Stanis³aw Kostrzewa urodzi³ siê w 1937 r.
w Dobrzycy w by³ym województwie kaliskim. Po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Kominie Wielkopolskim studiowa³ na Wydziale Melioracji Wodnych
Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu pod opiek¹
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znakomitych profesorów lwowskiej szko³y naukowej 
Stanis³awa Baca seniora, Adama Schmucka, Adama
Langa, Romana Hlibowickiego i innych. Przekazywali
oni bogactwo wiedzy studentom in¿ynierii wodno-melioracyjnej, wród których by³ tak¿e Stanis³aw Kostrzewa 
obecnie od wielu ju¿ lat profesor wroc³awskiej Uczelni
rolniczej zas³u¿onej dla nauki i kszta³cenia m³odzie¿y.
Studia ukoñczy³ w 1960 roku i bezporednio po tym
rozpocz¹³ pracê jako asystent w Katedrze Melioracji
Rolnych i Lenych dochowuj¹c jej wiernoci do dnia dzisiejszego. Stopieñ doktora nauk technicznych uzyska³
w 1966 roku, habilitowa³ siê w roku 1977. Tytu³ profesora nauk technicznych zosta³ Mu nadany w 1987 roku,
a nominacjê na stanowisko profesora zwyczajnego uzyska³ po nastêpnych dziewiêciu latach pracy twórczej.
¯yciorys naukowy i zawodowy profesora Kostrzewy
w ca³ym okresie dzia³alnoci akademickiej ukazuje sylwetkê osoby niezwykle zaanga¿owanej nie tylko w pracê naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹, ale tak¿e w liczne prace i przedsiêwziêcia organizacyjne i spo³eczne,
które, jak wiemy z w³asnych dowiadczeñ, wymagaj¹ inwencji, wysi³ku, a nade wszystko poch³aniaj¹ wiele czasu. Dla profesora Kostrzewy nie by³ to jednak czas stracony; powiêci³ go nie tylko dla w³asnego rozwoju
i awansu naukowego, lecz tak¿e dla dobra Instytutu,
Wydzia³u, Uczelni, w których pracowa³, a w szerszym
kontekcie dla dobra nauki.
Wraz z awansem naukowym powierzano Profesorowi na Wydziale zadania, funkcje i stanowiska coraz bardziej odpowiedzialne. Ka¿dy powierzony obowi¹zek wykonywa³ zwykle przez kilka kolejnych lat z godnym podziwu zapa³em i pe³nym zaanga¿owaniem. W Instytucie
i na Wydziale funkcji tych pe³ni³ kilkadziesi¹t, poczynaj¹c, gdy by³ jeszcze asystentem od cz³onka komisji i zespo³ów opracowuj¹cych semestralne rozk³ady zajêæ, poprzez przewodnictwo komisji wydzia³owych, do cz³onka,
a póniej przewodnicz¹cego komitetów organizacyjnych
i komitetów naukowych ponad dwudziestu sesji oraz
ogólnopolskich i miêdzynarodowych konferencji.
W uczelni by³ Profesor, nierzadko przez kilka trzyletnich kadencji, cz³onkiem lub przewodnicz¹cym 18-u
rektorskich i senackich komisji. Natomiast poza Uczelni¹ pracowa³ w 10 zespo³ach, komisjach, radach programowych kilku czasopism naukowych lokalnych
i ogólnopolskich; by³ cz³onkiem sekcji Komitetu Badañ
Naukowych, Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³u Naukowego,
a nawet kilku komisji doradczych dla administracyjnych
w³adz Dolnego l¹ska i Miasta Wroc³awia.
Bardzo wczenie, bo ju¿ bezporednio po doktoracie udziela³ siê w pracach kilkunastu gremiów naukowych poczynaj¹c od cz³onkostwa w czterech towarzystwach i w dwu komitetach Polskiej Akademii Nauk,
w których by³ tak¿e cz³onkiem prezydium i przewodni-
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cz¹cym sekcji, na przewodnicz¹cym Komitetu Melioracji i Kszta³towania rodowiska Rolniczego koñcz¹c. Aktualnie jest tak¿e cz³onkiem Sekcji Nauk Biologicznych,
Rolniczych i Lenych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³u Naukowego.
Po uzyskaniu tytu³u profesora w 1987 roku powo³ano Go na stanowisko kierownika Zak³adu Melioracji Odwadniaj¹cych przekszta³conego w Zak³ad In¿ynierii
Ekologicznej i Oczyszczania cieków w Rolnictwie. Od
tego samego roku pe³ni³ te¿ funkcjê zastêpcy dyrektora,
a od roku 1991 do chwili obecnej  dyrektora Instytutu
Kszta³towania i Ochrony rodowiska. Ponadto w latach
19791987 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u, póniej dziekana (19871990), a dziewiêæ lat (19701972
i 19871993) by³ cz³onkiem Senatu wroc³awskiej Akademii Rolniczej.
Profesor S. Kostrzewa dziêki twórczym zdolnociom, wytrwa³oci, efektywnie i konsekwentnie prowadzonej pracy badawczej osi¹gn¹³ znacz¹ce sukcesy na
polu nauki, wysoko cenione w kraju i zagranic¹. Jego
dokonania naukowe wyra¿aj¹ce siê bogat¹ statystyk¹
130 prac opublikowanych i 114 nie publikowanych prac
studialnych, sprawozdañ z badañ i ekspertyz dla instytucji i organizacji gospodarczych, daj¹ podstawê do zaliczenia Go do wybitnych specjalistów w dyscyplinie melioracji i kszta³towania rodowiska terenów wiejskich 
a liczba 269 recenzji, ocen i opinii opracowanych dla:
rad naukowych, Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytu³u Naukowego, wydawnictw czasopism naukowych oraz dla Komitetu Badañ Naukowych i Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej  w tym kilku recenzji opracowanych na zlecenia uczelni rolniczych z zagranicy,
wiadcz¹ o wielkim zaufaniu, autorytecie i najwy¿szych
kompetencjach naukowych Profesora.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e Profesor Kostrzewa swoje dociekania naukowe prowadzi³
w cyklach wieloletnich, trudnych badañ terenowych, które realizowa³ na 11 w³asnego pomys³u i projektu obiektach dowiadczalnych obejmuj¹cych ³¹cznie ponad 100
hektarów powierzchni u¿ytków rolnych. Urz¹dzi³ je i nadzorowa³ osobicie w 4 województwach po³udniowo-zachodniej Polski. S¹ one rezultatem du¿ego wysi³ku organizacyjnego, inwencji twórczej i pracowitoci.
Wyniki badañ publikowa³ w recenzowanych czasopismach o zasiêgu krajowym i zagranicznych, a wiele Jego prac ukaza³o siê w jêzyku angielskim, niemieckim,
rosyjskim i czeskim. Prace upowszechnia³ podczas sta¿y naukowych w dwunastu zagranicznych orodkach
naukowych Holandii, Niemiec, Czechos³owacji, Jugos³awii, Gruzji, £otwy, Bia³orusi i Szwajcarii, jak równie¿
na kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach. Dowodzi to nie tylko rozleg³ych kontaktów miêdzynarodowych, ale tak¿e atrakcyjnej oferty badawczej
dla partnerów krajowych i zagranicznych.
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Tematyka w³asnych prac badawczych prof. Kostrzewy i kierowanych przez Niego zespo³ów dowodzi trafnego kojarzenia ich z rzeczywistymi potrzebami praktyki.
Dotyczy ona:
 hydrologii systemów drenarskich i optymalizacji technicznych parametrów drenowania,
 melioracji terenów podgórskich i górskich w Sudetach,
 kszta³towania i ochrony zasobów wodnych gleb
i zlewni rolniczych oraz
 wp³ywu rolnictwa na jakoæ wód powierzchniowych.
W ka¿dym z wymienionych kierunków prof. Kostrzewa legitymuje siê oryginalnym dorobkiem, który niezwykle wyrazicie rysuje Jego sylwetkê jako uczonego
o szerokich kompetencjach, autorytecie i niezaprzeczalnym, trwa³ym wk³adzie osobistym w rozwój dyscypliny
kszta³towanie rodowiska.
Do najcenniejszych wyników, które uzyska³ dziêki
wielkoobszarowym dowiadczeniom terenowym, nale¿y
zbadanie wp³ywu technicznych parametrów sieci drenarskiej oraz warunków rodowiskowych zasilania na odp³yw z drenów i stosunki powietrzno-wodne gleb drenowanych. Na tej podstawie opracowa³, stosuj¹c w³asn¹
oryginaln¹ metodê, regionalne, oszczêdniejsze bo bardziej dostosowane do lokalnych warunków, normy odp³ywu z drenów. W 1978 i 1988 roku zosta³y one wykorzystane w praktyce do opracowania normatywów do drenowania. Wagê tych badañ okrela fakt, ¿e drenowanie by³o wówczas najczêciej stosowanym sposobem wzrostu
poziomu produkcji rolinnej, o czym wiadczy prawie co
czwarty hektar gruntów uprawnych zdrenowanych w Polsce w okresie powojennym (ok. 4,5 mln hektarów).
Drugim, równie istotnym osi¹gniêciem Profesora by³y transgraniczne badania nad drenowaniem terenów
podgórskich i górskich w Sudetach, prowadzone w ramach miêdzyrz¹dowej umowy polsko-czechos³owackiej
z Katedr¹ Melioracji Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Pradze. Ich wyniki wykaza³y nik³y wp³yw rozstawy, a zasadniczy wp³yw mikrorzeby terenu na skutecznoæ drenowania. Uzasadnia³o to wprowadzenie w terenach górskich, na wiêksz¹ ni¿ poprzednio skalê, oszczêdniejszego drenowania selektywnego. Dziêki tym dowiadczeniom zwróci³ te¿ uwagê na koniecznoæ elastycznego podejcia projektantów do przestrzennych rozwi¹zañ sieci odwadniaj¹cej.
Zajmuj¹c siê problematyk¹ drenowania, podj¹³ tak¿e bardzo istotny problem ochrony zasobów wodnych
na terenach rolniczych. Wyniki tych badañ s¹ reprezentowane w publikacjach dotycz¹cych gospodarki wodnej
gleb w warunkach regulowanego odp³ywu z drenów.
Równie wa¿ne by³y prace dotycz¹ce jakoci wód
drenarskich odprowadzonych do cieków w zlewniach
rolniczych. W strategicznych kierunkach dzia³ania zawartych w dokumencie Rady Ministrów pt. Polityka
ekologiczna pañstwa, przyjêtym w 2001 r. przez Sejm

RP, zagadnienia te s¹ eksponowane jako istotny problem gospodarczy i rodowiskowy. W dokumencie tym
postuluje siê koniecznoæ przywrócenia czystoci wód
powierzchniowych i podziemnych oraz zwiêkszenia retencyjnoci wodnej gleb.
Ma te¿ Profesor Kostrzewa wcale nie powszechn¹
umiejêtnoæ inicjowania i efektywnego wykorzystywania
kontaktów naukowych krajowych i miêdzynarodowych.
Dziêki niej, a przede wszystkim dziêki swojej wiedzy potrafi³, poprzez cz³onkostwo i uczestnictwo w pracach
wspomnianych wy¿ej gremiów naukowych nawi¹zaæ
i efektywnie prowadziæ wspó³pracê z komitetami, komisjami i radami naukowymi  oraz ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi.
Prof. S. Kostrzewa po³o¿y³ bardzo du¿e zas³ugi dla
rozwoju kadry naukowej, zarówno w powierzonym jego
kierownictwu Instytucie wroc³awskiej Akademii Rolniczej, jak i w innych orodkach w kraju i za granic¹,
w tym tak¿e Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji
naszej Uczelni. Poza wspomnianymi ju¿, licznymi recenzjami rozpraw naukowych oraz opiniami o dorobku
naukowym osób ubiegaj¹cych siê o stopnie i tytu³ naukowy, w okresie pe³nienia funkcji dyrektora Instytutu
by³ On promotorem 6 rozpraw doktorskich. Dwudziestu
czterech asystentów i doktorantów Instytutu uzyska³o
stopieñ doktora, habilitowa³o siê 8 osób, a 7 uzyska³o
tytu³ profesora.
Prof. S. Kostrzewa jest te¿ dowiadczonym, wysokiej klasy nauczycielem akademickim. Swoj¹ wiedzê
i dowiadczenie przekazuje poprzez wszystkie formy
zajêæ dydaktycznych na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Jest poszukiwanym pedagogiem i wyk³adowc¹, o którego ubiegaj¹ siê zespo³y dydaktyczne 6 kierunków studiów w macierzystej Uczelni
oraz instytucje poza Uczelni¹. Jest znakomitym wychowawc¹ studentów, dla których opracowa³ 7 podrêczników, skryptów, przewodników i materia³ów audiowizualnych. Wypromowa³ 115 magistrów in¿ynierów.
Liczne s¹ i ¿ywe zwi¹zki Profesora z Akademi¹ Rolnicz¹ w Krakowie. Jego kontakty i wspó³praca z Wydzia³em In¿ynierii rodowiska i Geodezji naszej Uczelni
datuje siê od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Jej
wa¿nym punktem by³a zbie¿na tematyka badawcza
i zainteresowanie pracowników Katedry Melioracji Rolnych i Lenych pracami badawczymi dr in¿. S. Kostrzewy dotycz¹cymi problematyki drenowania. W latach
póniejszych wyra¿a³a siê ona wymian¹ dowiadczeñ
i konsultacjami dotycz¹cymi metodyki terenowych badañ nad parametrami drenowania, badañ trudnych ze
wzglêdu na przestrzenny charakter dowiadczeñ polowych i wieloæ zmiennych czynników okrelaj¹cych warunki dzia³ania technicznych systemów kszta³tuj¹cych
rodowisko terenów rolniczych. W drugim etapie prof.
S. Kostrzewa koordynowa³ prac¹ sekcji tematycznej
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programu badawczego kierowanego centralnie przez
profesora P. Prochala. W pracach tej sekcji uczestniczy³o kilkanacie zespo³ów jednoimiennych wydzia³ów i katedr uczelni rolniczych. Kolejnym etapem by³o obustronne recenzowanie publikacji, prac na stopnie naukowe
oraz recenzje dorobku naukowego i wniosków o awanse pracowników jednoimiennych Katedr wroc³awskiej
i krakowskiej uczelni  i wreszcie opracowanie obszernego rozdzia³u Drenowanie w dwutomowym, zbiorowym podrêczniku pt. Podstawy melioracji rolnych wydanym pod redakcj¹ prof. P. Prochala i czterokrotnie
wznawianym, który do chwili obecnej nie utraci³ swojej
aktualnoci.
Za osi¹gniêcia i zas³ugi w dziedzinie nauki, dydaktyki
oraz wk³ad do postêpu technicznego w zakresie gospodarki wodnej, melioracji oraz kszta³towania i ochrony rodowiska terenów wiejskich Profesor S. Kostrzewa zosta³
uhonorowany Krzy¿ami Kawalerskim i Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ SITWM NOT oraz szesnastoma innymi odznaczeniami, w tym za zas³ugi dla kraju,
macierzystej uczelni i innych instytucji naukowych. Akademia Rolnicza w Krakowie nada³a Mu Medal Pami¹tkowy 100-lecia uniwersyteckich studiów rolniczych w Polsce (1990) oraz Medal Pami¹tkowy Uczelni (2004), a Rada Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji uhonorowa³a Go, z okazji jubileuszu 40-lecia, Z³otym Medalem za
d³ugoletni¹ wspó³pracê (1995). Jest te¿ Profesor laureatem wielu nagród rektorskich i ministerialnych.
Przedstawione osi¹gniêcia i fakty z naukowego ¿yciorysu profesora S. Kostrzewy nakrelaj¹ Jego sylwetkê jako naukowca nieprzeciêtnego formatu, talentu i pomys³owoci, uzdolnionego organizatora, wspania³ego
wychowawcê m³odzie¿y, wreszcie cz³owieka o wielkiej
pracowitoci, którego postaæ i osi¹gniêcia we wszystkich obszarach spe³niaj¹ wysokie kryteria stawiane kandydatom do najwy¿szej godnoci, jak¹ uczelnia nadaæ
mo¿e. Wyró¿nia siê On dynamizmem i kompetencjami,
jest uznany w rodowisku naukowym jako badacz, który odcisn¹³ wyrane piêtno na najnowszych dziejach
i osi¹gniêciach uprawianej dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk rolniczych.
Dla pe³nej charakterystyki sylwetki Profesora nie
mo¿na pomin¹æ cech Jego osobowoci. Jest On obdarzony poczuciem humoru, ¿yczliwy ludziom, wspania³omylny i wielkoduszny, kieruje siê zasadami ludzi prawych.
Takim profesor Stanis³aw Kostrzewa jest znany
w rodowisku nauki. Takim znamy Go w naszej Uczelni
i na Wydziale In¿ynierii rodowiska i Geodezji. Szanujemy Go i cenimy. Odczuwamy pe³n¹ satysfakcjê, ¿e za
chwilê bêdzie Mu nadany tytu³ doktora honoris causa,
na który sobie zas³u¿y³.
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Kierujemy do Profesora i prosimy o przyjêcie naszych przyjaznych ¿yczeñ dalszej, nie mniej owocnej
pracy dla dobra nauki. ¯yczymy serdecznie wszelkiej
pomylnoci osobistej. Przekazujemy te¿ nasze najlepsze ¿yczenia najbli¿szej rodzinie honorowego Doktora
przyby³ej na dzisiejsz¹ uroczystoæ.

WYK£AD DOKTORA HONORIS CAUSA
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
PROF. DR. HAB. STANIS£AWA KOSTRZEWY
Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Panie
Dziekanie, Wysoka Rado, Dostojni Gocie!
Czujê siê wysoce zobowi¹zany do wyra¿enia podziêkowañ Panu Rektorowi i Wysokiemu Senatowi za
wielkie wyró¿nienie, jakim jest nadanie honorowego tytu³u naukowego doktora honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie. Szczególnie gor¹co dziêkujê Radzie Wydzia³u In¿ynierii rodowiska
i Geodezji na czele z Panem Dziekanem prof. dr. hab.
Zenonem Pijanowskim, która wyst¹pi³a z wnioskiem
i przeprowadzi³a stosowne postêpowanie.
Rangê wielkiego dla mnie wyró¿nienia podnosi fakt,
¿e odbywa siê ono z okazji Jubileuszu 50-lecia powstania Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji. Jestem
wiadomy, ¿e jego uzyskanie nak³ada szereg obowi¹zków. Pragnê zapewniæ, ¿e uczyniê wszystko, aby siê
z nich wywi¹zaæ w³aciwie.
Specjalne podziêkowania sk³adam Panu Profesorowi W³odzimierzowi Rajdzie za podjêcie siê promotorstwa oraz recenzentom za poparcie tego wniosku.
Dziêkujê za wymienienie tak du¿ej liczby pozytywnych moich cech i osi¹gniêæ, z czego nie zdawa³em sobie sprawy. Moje osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne oceniam du¿o skromniej, a nawet mia³em w¹tpliwoci co do prawa przyjêcia tak wielkiego wyró¿nienia. Pracowa³em bowiem zwyczajnie, czasem trochê du¿o, wyznaj¹c zasadê, ¿e wszêdzie, a w nauce
w szczególnoci, bez pracy nie ma ko³aczy.
Moja przygoda zwi¹zana z nauk¹, gdyby w to wliczyæ 5-letnie studia, trwa równo 50 lat. Przez ca³y ten
okres zwi¹zany by³em z naukami o rodowisku, a g³ównie z zasobem tego rodowiska  wod¹, gospodark¹
wodn¹, regulacj¹ stosunków wodnych.
Woda jest zasobem, który nie ma substytutu, niczym
nie potrafimy jej zast¹piæ, jest obok sk³adników mineralnych, wiat³a, ciep³a i powietrza jednym z piêciu najwa¿niejszych czynników ¿ycia i rozwoju organizmów ¿ywych, niezbêdna dla cz³owieka, zwierzêcia, dla roliny.
Tales z Miletu (620540 lat p. n. e.) uwa¿a³ wodê za
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pierwotn¹ substancjê wszechwiata, z której wszystko
powsta³o. Woda jest fundamentalnym sk³adnikiem biomasy. Masê m³odej roliny w ponad 90% stanowi woda.
W masie 3-dniowego niemowlêcia jest 97% wody,
w masie 65-letniego cz³owieka woda stanowi ok. 70%.
Ca³kowite zasoby wody na kuli ziemskiej stanowi¹
wielkoæ sta³¹. Gwa³townie jednak wzrasta liczba
mieszkañców Ziemi. 10 000 lat temu nasz¹ planetê zamieszkiwa³o 10 mln ludzi, przed wiekami przyrost liczby
mieszkañców by³ powolny. Oko³o 1600 roku zamieszkiwa³o Ziemiê 500 mln ludzi. Pocz¹wszy od XX wieku liczba
mieszkañców ronie szybko, w 1950 r. wynosi 2,5 mld,
w 2000 r.  6,1 mld, w 2050 r.  9,8 mld. Oznacza to, ¿e
dziennie liczba ludnoci obecnie wzrasta o ok. 200 000
(g³ównie w Chinach, Indiach, Indonezji). W Europie natomiast w bie¿¹cym pó³wieczu (20002050 r.) liczba
mieszkañców zmniejszy siê o ok. 50 mln. Tej coraz
wiêkszej liczbie ludnoci rz¹dy pañstw rozwijaj¹cych siê
nie s¹ w stanie zapewniæ dostêpu do wody o dobrej jakoci. Wprawdzie wody na Ziemi mamy du¿o, ale nie
jest ona rozmieszczona równomiernie. Poza tym 99%
wód jest praktycznie niedostêpna, jest zasolona (na ich
odsalanie staæ jedynie kilka pañstw), wystêpuje w postaci lodowca i sta³ej pokrywy nie¿nej, na znacznych
g³êbokociach b¹d jest zanieczyszczona. Odnawialne
zasoby s³odkiej wody stanowi¹ tylko oko³o 0,3% ogólnej
iloci wód wiata. wiatowa Rada Wody przy ONZ deklaruj¹c, ¿e dostêpna i bezpieczna woda do picia jest
prawem ka¿dego cz³owieka, jednoczenie podaje dramatyczne fakty, ¿e aktualnie 1/6 wiatowej ludnoci, tj.
1,1 mld ludzi nie ma dostêpu do bezpiecznej wody do
picia, a 2,4 mld nie ma dostêpu do odpowiednich urz¹dzeñ sanitarnych.
Statystyki wykazuj¹, ¿e z powodu chorób zwi¹zanych z zanieczyszczon¹ wod¹ i z³ymi warunkami sanitarnymi co 4 sekundy umiera cz³owiek (w ci¹gu doby
umiera ich ok. 20 000, w tym 6 000 dzieci).
Warto podkreliæ, ¿e woda w higienie cz³owieka by³a w przesz³oci niekiedy s³abo doceniana. W XVIXVII
wieku w Europie niektóre rodowiska medyczne ocenia³y negatywnie oddzia³ywanie wody na zdrowie cz³owieka. Znaleæ mo¿na by³o w wydawnictwach medycznych
takie oto ciekawe w¹tki, cytujê:
 £anie i k¹piele oraz ich skutki, nagrzanie cia³a i humory, które os³abiaj¹ cia³o i otwieraj¹ pory, s¹ przyczyn¹ mierci i choroby.
 K¹piel, jeli nie jest rodkiem medycznym, wskazanym w razie pal¹cej koniecznoci, jest nie tylko zbyteczna, ale bardzo szkodliwa dla ludzi.
Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkañca i na rok. W tej klasyfikacji zajmujemy jedno z ostatnich miejsc na naszym kontynencie. W Europie zasoby te wynosz¹ oko³o 4500 m3
i s¹ ni¿sze od redniej wiatowej, które wynosz¹ oko³o

7000 m3, natomiast analogicznie w Polsce wynosz¹ jedynie oko³o 1600 m3 (w latach posusznych spadaj¹ do
oko³o 1000 m3, a w latach mokrych wzrastaj¹ odpowiednio do 2000 m3). Musimy zatem w Polsce racjonalnie
gospodarowaæ tymi zasobami wodnymi, tak jak nale¿y
gospodarowaæ przy niezbyt wysokich przychodach pieniê¿nych. Gdy mamy przychody wiêksze  pieni¹dze
mo¿emy zdeponowaæ w banku, a wodê zmagazynowaæ
na przyk³ad w zbiornikach, w okresach deficytu mo¿emy
z tych zapasów skorzystaæ.
Zdolnoæ retencyjna polskich zbiorników wynosi niestety tylko 56% redniego rocznego odp³ywu wody, a realne mo¿liwoci sztucznej retencji, która wydatnie powiêkszy³aby nasze zasoby i bezpieczeñstwo, siêgaj¹ 15%.
Produkcja ¿ywnoci jest bardzo wodoch³onn¹ dzia³alnoci¹. Wynika to z potrzeb wodnych rolin. Wed³ug
wiatowej Rady Wody na wyprodukowanie 1 kg miêsa
niezbêdne jest zu¿ycie 45 000 litrów wody. St¹d te¿ niektóre kraje maj¹ce deficyt wody s³odkiej na du¿¹ skalê
importuj¹ ¿ywnoæ. Do takich nale¿y np. Japonia, w której oko³o 40% ¿ywnoci pochodzi z zagranicy. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e importuje du¿o wirtualnej wody. Istniej¹
powa¿ne obawy, ¿e dla zaspokojenia potrzeb na ¿ywnoæ i zwiêkszenia area³u gruntów nawadnianych, mo¿e
zabrakn¹æ wody. 7080% zu¿ywanej w wiecie wody
jest wykorzystywane do nawodnieñ rolniczych (w Polsce
tylko oko³o 10%, jest to niemal wy³¹cznie woda z rzek
i zbiorników).
Produkcja rolna w Polsce w ci¹gu ostatnich 50 lat
uleg³a podwojeniu. By³o to mo¿liwe miêdzy innymi dziêki regulacji stosunków wodnych w glebie. W województwach centralnej i zachodniej Polski, gdzie zaspokojenie
tych potrzeb by³o najwy¿sze (obejmowa³o ok. 7080%
u¿ytków), najwy¿sza jest te¿ obecnie produkcja rolna.
Uzyskiwane w polskim rolnictwie oko³o 2-krotnie ni¿sze plony ni¿ w Europie Zachodniej wskazuj¹ na du¿e
rezerwy produkcyjne naszych gruntów uprawnych. Nie
mo¿na jednak uzyskiwaæ wysokich plonów z gleb o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Nadmiar wody
wystêpuj¹cy w porze wiosennej i niedobory w lecie dowodz¹ o potrzebie wyposa¿enia naszych gruntów
uprawnych zarówno w systemy o dzia³aniu odwadniaj¹cym, jak i nawadniaj¹cym.
Zmniejszone w Polsce nak³ady na melioracje wodne
w ostatnich kilkunastu latach powoduj¹ sta³e zwiêkszenie powierzchni gruntów nadmiernie uwilgotnionych, nie
nadaj¹cych siê do uprawy, a tak¿e pogarszaj¹ bezpieczeñstwo przed powodzi¹. Okresowy nadmiar lub niedobór wody w glebie nie pozwoli nam w przysz³oci
podnieæ wysokoci plonów na miarê krajów Europy Zachodniej.
Rozleg³¹ problematyk¹ gospodarki wodnej zajmuje
siê w Polsce kadra in¿ynierów hydrotechników, absolwentów 4. dawniejszych Wydzia³ów Melioracji Wodnych
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w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu oraz absolwentów kierunku budownictwa wodnego kilku politechnik. Obecnie prawie ca³kowicie zaniechano kszta³cenia specjalistów hydrotechników. Za kilkanacie lat,
po odejciu z czynnej pracy tej grupy in¿ynierów, wed³ug mojej oceny, na gwa³t ponownie rozpoczniemy uruchamiaæ zlikwidowane kierunki kszta³cenia, co gorsze
bêdzie brakowa³o specjalistycznej kadry nauczaj¹cej.
Dzisiaj m³odzie¿ chêtnie studiuje kierunki humanistyczne, ekonomiczne, takie specjalnoci, jak prawo, marketing i zarz¹dzanie, finanse i bankowoæ, reklama, kosmetologia, auditing, jubilerstwo i obróbka kamieni szlachetnych i wiele, wiele innych. Dawniej wysokie kwalifikacje w wielu z tych zawodów mo¿na by³o uzyskiwaæ
w zak³adach rzemielniczych, dzisiaj otwiera siê uczelnie, które skutecznie drenuj¹ kieszeñ Polaków, a w jakim stopniu tak¿e bud¿et Pañstwa.
Oko³o 800 mln ludzi w krajach rozwijaj¹cych siê cierpi g³ód. Jego likwidacja wymaga³aby miêdzy innymi
zwiêkszenia wiatowej produkcji ¿ywnoci. W tym celu
ju¿ w ostatnich 40. latach zwiêkszono w skali wiata prawie o 100% powierzchniê nawadnianych gruntów. Nawadnianie to najstarsza, sprawdzona technologia zwiêkszania produkcji rolniczej. Pierwsze systemy nawadniaj¹ce istnia³y ju¿ kilka tysiêcy lat przed nasz¹ er¹ (w dolinach Nilu  6 000 lat p.n.e., Eufratu i Tygrysu  4 000 lat,
¯ó³tej Rzeki  3 000 lat, rzeki Indus  2 500 lat p.n e.). Aktualnie najwiêcej powierzchni nawadnianej jest w Azji 
Indiach, Chinach, krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego,
USA i Pakistanie. Ogó³em nawadnia siê oko³o 20% powierzchni gruntów uprawnych. Z tej powierzchni zbiera
siê plon o wartoci oko³o 40% ³¹cznej produkcji rolinnej.
Brak wody kojarzy siê nam z susz¹. Pocz¹tkiem suszy jest niedostatek lub ca³kowity brak opadów. Brak
opadów nie jest równoznaczny z susz¹ glebow¹, bowiem wczeniej zretencjonowana w niej woda do pewnego czasu rolinom wystarcza. Nastêpstwem suszy
glebowej jest brak zasilania koryt rzecznych i zauwa¿alne wysychanie ma³ych potoków oraz gorsze plony rolin
uprawnych. Susza jest zjawiskiem ma³o spektakularnym, przebiegaj¹cym w d³u¿szym okresie, nie bardzo
wiadomo kiedy siê ona zaczyna, jej efekty s¹ widoczne
w postaci ma³ych przep³ywów w rzekach, niskich poziomów wody w zbiornikach i przy podsumowaniu efektów
zbiorów p³odów rolnych. Wiêksze lub mniejsze susze
w Polsce notowane s¹ przeciêtnie co drugi rok. Susze
mog¹ czyniæ wielkie spustoszenie w rolnictwie Azji,
Afryki, Ameryki rodkowej.
Badania miêdzynarodowego zespo³u skupionego
w Federalnym Instytucie Technologii w Zurichu wykaza³y, ¿e jedn¹ z g³ównych przyczyn upadku imperium Majów przed ponad 1000 lat temu  wysokiej cywilizacji
w d¿unglach Ameryki rodkowej, która wznios³a siê na
wy¿yny rozwoju kulturalnego, cywilizacji znaj¹cej pi-
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smo, kalendarz, podstawy matematyki i astronomii, najprawdopodobniej by³ przed³u¿aj¹cy siê okres suszy 
brak regularnych opadów, niskie zbiory, wyczerpanie
zapasów ¿ywnoci i na tym tle zrodzone wewnêtrzne
niepokoje i rozpad pañstwa.
Poród kataklizmów, jakie nawiedzaj¹ Ziemiê (tornada, burze, osuwiska, lawiny, susze, powodzie), powodzie przynosz¹ w skali wiata najwiêksze straty wynosz¹ce ok. 33% wszystkich kosztów wywo³anych naturalnymi zjawiskami. Polskie kroniki zawieraj¹ sporo informacji o wystêpowaniu takich kataklizmów albo ³agodniej
mówi¹c zjawisk ekstremalnych. Przegl¹daj¹c wyci¹gi
z kroniki D³ugosza (14151480) bynajmniej nie mo¿na
nabraæ przekonania, ¿e powodzie dawniej by³y rzadsze
albo mniej grone. Powodzie w dorzeczu Wis³y w redniowieczu, jak nale¿y s¹dziæ z opisów, by³y istotnie katastrofalne i sia³y zniszczenie w dobytku ludzkim.
Najcenniejsze opisy powodzi w kronikach D³ugosza
dotycz¹ okresu jego ¿ycia. Mo¿na w nich przeczytaæ:
W roku 1468 spad³y nies³ychane ulewy, które ludziom w zbo¿ach i oborach wielkie poczyni³y szkody.
Woda tak wysoko wezbra³a, ¿e przedmiecie Stradom
ze swoim kocio³em i domami a¿ po mury Krakowa ca³e by³o zatopione.
7 lat póniej pojawi³a siê kolejna du¿a powód opisywana przez D³ugosza:
Dnia 24 lipca 1475 r. i przez 3 dnie nastêpne w Krakowie i jego okolicy ci¹gle dzieñ i noc padaj¹ce deszcze
sprawi³y niepamiêtny i straszny wylew Wis³y. Powód zala³a Kazimierz, Stradom i wszystkie przedmiecia. W kocio³ach w. Bernarda i w. Agnieszki woda a¿ do o³tarzów dochodzi³a. Most wiêkszy ³¹cz¹cy miasto Kazimierz
z Krakowem i wszystkie inne mosty oko³o Kazimierza, tudzie¿ wiele domów kazimierzowskich poznosi³a, ogrody
warzywne naokó³ Krakowa zamuli³o i popsowa³o.
Sporo informacji znajdujemy o powodziach na innych rzekach europejskich, a miêdzy innymi na Renie,
Dunaju, Dnieprze, Wo³dze. Wiadomoci o katastrofalnych powodziach w ró¿nych okolicach globu siêgaj¹ paru tysiêcy lat wstecz. Do najwiêkszych powodzi zalicza
siê notowan¹ ponad 150 lat temu w Chinach. Wówczas
po 10-dniowym deszczu rzeka Hoang-ho przerwa³a tamy, zniszczy³a 3000 wiosek, a 7 milionów ludzi utraci³o
¿ycie. 5600 lat temu w Mezopotamii dolina Eufratu i Tygrysu zosta³a nawiedzona tak wielk¹ powodzi¹, ¿e pamiêæ o niej zachowa³a siê przez d³ugie wieki i podobno
przesz³a do biblii jako potop.
Przybór wody na rzekach w czasie nadzwyczajnych
powodzi siêga do 10 m ponad stan redni, przewa¿nie
zawiera siê w granicach 5 metrów. Na wielkich rzekach,
jak np. na Jangtse-kiang amplitudê wahañ wielokrotnie
notowano du¿o wiêksz¹, dochodzi³a gdzieniegdzie do
kilkudziesiêciu metrów. Na tym tle g³ona powód w dolinie Odry w 1997 r. jawi siê jako kataklizm nie tak wielki.
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Badania w zakresie gospodarki wodnej z racji swej rozleg³oci tematycznej ³¹cz¹ wszystkie rodowiska naukowe
zajmuj¹ce siê t¹ problematyk¹. Za ¿yczliwe przyjêcie mnie
do tego grona przed kilkudziesiêcioma latami chcê podziêkowaæ wszystkim kole¿ankom i kolegom tej profesji. W tej
bran¿y tu w Krakowie, w tej Uczelni, wspó³pracê z prof.
Piotrem Prochalem zacz¹³em w latach 70-tych, ³¹czy³a nas
wspólna tematyka badawcza  hydrologia systemów melioracyjnych, póniej wspó³praca dotyczy³a mojego udzia³u
w opracowaniu 2-tomowego podrêcznika akademickiego
i kierowania sekcj¹ tematyczn¹ w centralnym programie
badawczym koordynowanym przez prof. Piotra Prochala.
Bardzo sobie ceni³em mo¿liwoæ wspó³pracy z profesorami Tadeuszem Wojtaszkiem i Kazimierzem Zabierowskim w ramach Komitetu i Prezydium Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Mile wspominam kontakty naukowe z prof. Stanis³awem Polakiem i prof. Marianem Michalczewskim.

Wysoko sobie ceniê aktualnie realizowan¹ wspó³pracê z kole¿ankami i kolegami kilku Wydzia³ów tej
Uczelni, jednoczenie bêd¹cymi cz³onkami ró¿nych pozauczelnianych gremiów naukowych.
Dziêkujê za owocn¹ wspó³pracê kole¿ankom i kolegom innych orodków naukowych Bydgoszczy, Falent,
Lublina, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy,
Wroc³awia, zw³aszcza moim wspó³pracownikom z Instytutu Kszta³towania i Ochrony rodowiska.
Koñcz¹c stwierdzam z ca³ym przekonaniem, ¿e
wszystko co osi¹gn¹³em, równie¿ to dzisiejsze wyró¿nienie, zawdziêczam tym, wród których mia³em szczêcie ¿yæ i pracowaæ. Dziêkujê im za to.
Dziêkujê rodzinie, a szczególnie mojej ¿onie Zofii
nie tylko za atmosferê w domu i pomoc, ale równie¿ za
Jej cierpliwoæ i wyrozumia³oæ.
Pañstwu dziêkujê za uwietnienie dzisiejszej uroczystoci swoim udzia³em.

JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIA£U
IN¿YNIERII RODOWISKA I GEODEZJI
W 2005 roku Wydzia³ obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Piêædziesiêciolecie by³ego Wydzia³u Melioracji Wodnych obecnie kierunku In¿ynieria rodowiska oraz
45  lecie by³ego Oddzia³u Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych 
obecnie kierunku Geodezja i Kartografia to szczególne wydarzenia. By³y one okazj¹ do przypomnienia historii i osi¹gniêæ Wydzia³u, a tak¿e do pokazania dzisiejszego jego wizerunku i przedstawienia planów na przysz³oæ.
Pocz¹tków Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji nale¿y upatrywaæ w powo³anym w 1890 roku przy
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego
Studium Rolniczym, na którym utworzono siedem jednostek, a wród nich Zak³ad In¿ynierii Rolniczej. Zak³ad
ten, przekszta³cany w pewnych okresach w katedrê,
funkcjonowa³ przez ponad 60 lat, a w 1953 roku po
utworzeniu Wy¿szej Szko³y Rolniczej znalaz³ siê na jej
Wydziale Rolniczym. Dwa lata póniej, na bazie zak³adu, utworzono Wydzia³ Melioracji Wodnych. Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydzia³u Melioracji Wodnych, w kadencji 1955/561957/58, by³ prof. dr in¿.
Franciszek Hendzel. Wa¿nym wydarzeniem w historii
Wydzia³u by³o powo³anie w 1960 roku Oddzia³u Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych. Organizatorem oddzia³u by³ doc.
mgr in¿. Ignacy Rabczuk. W 1992 roku Wydzia³ zmieni³
nazwê na Wydzia³ In¿ynierii rodowiska i Geodezji.

Obchody Jubileuszowe odby³y siê w dniu 24 czerwca 2005 roku pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczka.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê msz¹ w. w kociele Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Dobrego Pasterza, a dalsza ich czêæ przebiega³a w Centrum Kongresowym AR w Krakowie, przy al. 29-Listopada 46 oraz
w obiektach Wydzia³u przy al. Mickiewicza 24-28 i przy
ul. Balickiej 253a.
W Centrum Kongresowym odby³o siê uroczyste,
otwarte posiedzenie Rady Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji, w którym udzia³ wziêli, przedstawicielami w³adz Uczelni i innych wydzia³ów, wicewojewoda
ma³opolski  Ryszard Pó³torak oraz dziekani i prodziekani wydzia³ów jednoimiennych polskich uczelni oraz
wiele innych osób, w tym 26 goci zagranicznych. Uroczystoæ w której uczestniczy³o 391 osób zgromadzi³a
pracowników Wydzia³u i licznych absolwentów.
Obchody jubileuszowe otworzy³ i powita³ przyby³ych na
uroczystoæ goci i pracowników Wydzia³u, dziekan prof.
dr hab. Zenon Pijanowski. Dziekan w swoim wyst¹pieniu
przedstawi³ genezê powstania Wydzia³u, jego historiê
i stan obecny. W imieniu w³adz Uczelni gratulacje i ¿yczenia dla Wydzia³u przekaza³ rektor prof. dr hab. Zbigniew
lipek, natomiast w imieniu w³adz administracyjnych
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województwa ma³opolskiego wicewojewoda Ryszard
Pó³torak.
Podczas uroczystoci wielu pracowników Wydzia³u
otrzyma³o odznaczenia pañstwowe i medale Komisji
Edukacji Narodowej. Wicewojewoda Ryszard Pó³torak
udekorowa³ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski prof. dr hab. W³odzimierza Rajdê i prof. dr hab.
Krystynê Skar¿ysk¹, natomiast Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski: profesorów: Tadeusza Bednarczyka, Wac³awa Biedê, Barbarê Olechnowicz-Bobrowsk¹, Karola Nogê. Z³ote Krzy¿e Zas³ugi otrzyma³o
siedmiu pracowników, a srebrne czterech. Medale Komisji Edukacji Narodowej, które wrêczy³a Kurator Ma³opolskiego Kuratorium Owiaty  El¿bieta Lêcznarowicz
otrzyma³o 9 zas³u¿onych pracowników Wydzia³u.
Z okazji Jubileuszu, dziekan Wydzia³u prof. dr hab.
Zenon Pijanowski wrêczy³ osobom, które wnios³y
znaczny wk³ad w rozwój Wydzia³u, medal Za zas³ugi
dla Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji wraz
z okolicznociowym adresem, przyznane przez Radê
Wydzia³u 18 maja 2005 r. Medalem tym zosta³y wyró¿nione nastêpuj¹ce osoby: prof. dr hab. dr h. c. W³odzimierz Baran, prof. dr hab. Andrzej Byczkowski, prof. dr
hab. dr h. c. Karl Gertis, prof. dr hab. Anna G³adki, prof.
dr hab. Jan Gocal, prof. dr hab. Herbert Grubinger, prof.
dr hab. Andrzej Hopfer, prof. dr hab. Dusan Huska, prof.
dr hab. Stanis³aw Kostrzewa, prof. dr hab. Andrzej Kosturkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Libik, prof. dr hab. Anna £o, prof. dr hab. Rudolf Micha³ek, doc. dr hab. Nikodem Nowakowski, prof. dr hab. Stanis³aw Pa³ys, prof. dr
hab. W³odzimierz Parzonka, prof. dr hab. Witold Prószyñski, prof. dr hab. W³odzimierz Rajda, prof. dr hab.
Krystyna Skar¿yska, prof. dr hab. Zofia Wiêckowicz. 33
inne osoby uhonorowano statuetkami 50-lat Wydzia³u
In¿ynierii rodowiska i Geodezji AR w Krakowie. Z kolei medal 50-lecie Wydzia³u otrzyma³o 26 osób.
Kolejnym punktem uroczystoci by³y okolicznociowe wyst¹pienia goci i listy gratulacyjne. Na rêce dziekana przekazano dla Wydzia³u 34 listy gratulacyjne.
Na zakoñczenie tej czêci uroczystoci odby³a siê sesja naukowa, która przebiega³a pod has³em Historia dzia³alnoci naukowej Wydzia³u, stan obecny i perspektywy
rozwoju. Wyk³ad dotycz¹cy kierunku In¿ynieria rodowiska wyg³osi³ prof. zw. dr hab. Krzysztof Boroñ, natomiast
kierunku Geodezja i Kartografia prof. dr hab. Karol Noga.
Drug¹ czêci¹ uroczystoci by³o ods³oniêcie tablic
pami¹tkowych upamiêtniaj¹cych wybitnych pracowników Wydzia³u. W Budynku Jubileuszowym przy al. Mickiewicza 24-28 ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ prof.
zw. dr hab. Piotra Prochala  czterokrotnego dziekana
Wydzia³u, natomiast w budynku Geodezji i Kartografii
przy ul. Balickiej tablicê ku czci doc. Ignacego Rabczuka  organizatora Oddzia³u Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych. Uroczystoci ods³oniêcia tablic, z udzia³em w³adz
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rektorskich w osobach rektora prof. dr hab. Zbigniewa
lipka i prorektora prof. dr hab. Jerzego Niedzió³ki,
zgromadzi³y pracowników Wydzia³u i Uczelni oraz osoby spoza Uczelni, w tym szczególnie liczne grono absolwentów, zw³aszcza osób z roczników, które studiowa³y w czasie kiedy upamiêtniane osoby by³ czynne zawodowo. W uroczystoci uczestniczy³y najbli¿sze rodziny prof. Piotra Prochala i doc. Ignacego Rabczuka.
Obchody jubileuszu by³y okazj¹ do spotkañ absolwentów Wydzia³u. Wa¿nym wydarzeniem by³ pierwszy
zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³u In¿ynierii
rodowiska i Geodezji. Stowarzyszenie zosta³o za³o¿one 1 grudnia 2004 roku i do zjazdu jego pracami kierowa³ Komitet Za³o¿ycielski. W zjedzie uczestniczy³o 131
osób cz³onków Stowarzyszenia, które wybra³y prezesa
Stowarzyszenia w osobie dr in¿. Krzysztofa Kosiñskiego  absolwenta wydzia³u z rocznika 1980 i szecioosobowy Zarz¹d. Podczas zjazdu by³a bardzo interesuj¹ca
dyskusja dotycz¹ca relacji absolwent  uczelnia, bêd¹ca podstaw¹ podjêtej uchwa³y zjazdu. Po zakoñczeniu
zjazdu odby³y siê spotkania w grupach rocznikowych.
Uroczystociom jubileuszowym towarzyszy³a wystawa w hallu Centrum Kongresowego prezentuj¹ca na
posterach miêdzy innymi poszczególne katedry i zak³ady Wydzia³u, których w roku jubileuszowym na Wydziale funkcjonuje czternacie. Tak¿e interesuj¹c¹ czêci¹
wystawy by³a przygotowana przez Bibliotekê G³ówn¹
Akademii prezentacja wydawnictw i pami¹tek zwi¹zanych z by³ym Wydzia³em Melioracji i Oddzia³em Geodezji Urz¹dzeñ Rolnych oraz z obecnym Wydzia³em In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
Na zakoñczenie uroczystoci odby³o siê spotkanie
towarzyskie pracowników, absolwentów i zaproszonych
goci, w którym wziê³o udzia³ ponad 400 osób, a zabawa trwa³a ca³¹ noc.
Z okazji jubileuszu jako formê upowszechniania wyników badañ wydano Zeszyty Naukowe kierunku In¿ynieria rodowiska zawieraj¹ce 49 artyku³ów naukowych i kierunku Geodezja i Kartografia z zamieszczonymi 56 pracami naukowymi. Specjalnym wydawnictwem jubileuszowym by³a ksiêga historii Wydzia³u pt. 50-lecie Wydzia³u
In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii Rolniczej
w Krakowie pod redakcj¹ prof. dr hab. Tadeusza Bednarczyka. Zawiera ona historiê Wydzia³u, jego katedr i zak³adów, biogramy osób które pracowa³y lub pracuj¹ na Wydziale oraz wykaz absolwentów w latach 19602004.
Obchody jubileuszu 50-lecia by³y du¿ym wydarzeniem
w ¿yciu Wydzia³u. Przygotowania do obchodów trwa³y prawie dwa lata, a ich organizacj¹ zajmowa³ siê Komitet Obchodów 50-lecia, w prace którego by³o zaanga¿owanych
prawie 20 osób. Osobom tym nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania, co w tym miejscu chcia³bym tak¿e uczyniæ.
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REKRUTACJA W AKADEMII ROLNICZEJ
W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2005/06
INDEKS PRZEZ INTERNET
Autorzy:
dr Krzysztof Molenda, Katedra In¿ynierii Rolniczej i Informatyki Akademii Rolniczej w Krakowie. Kierownik Techniczny
Wdro¿enia Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów na Studia z ramienia AR w Krakowie
mgr Wac³aw Trojan Dzia³ Nauczania Akademii Rolniczej w Krakowie. Kierownik Organizacyjny Wdro¿enia
Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów na Studia z ramienia AR w Krakowie
Rok 2005 by³ rokiem szczególnym dla tysiêcy absolwentów szkó³ rednich oraz wszystkich uczelni wy¿szych w Polsce. W³anie w roku tym po raz pierwszy
egzaminy maturalne by³y egzaminami zewnêtrznymi 
organizowanymi przez Centraln¹ oraz Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne. Po raz pierwszy wyniki tych egzaminów stanowi³y podstawê do przyjêcia na studia (jedynie w szczególnych przypadkach, za zgod¹ Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, dla nowych maturzystów
uczelnie mog³y przeprowadzaæ egzaminy wstêpne).
Rok ten by³ szczególny równie¿ dla Akademii Rolniczej
w Krakowie  po raz pierwszy w procesie rekrutacji na
studia wykorzysta³a ona Internetowy System Rejestracji
Kandydatów.
Rejestracjê kandydatów przez Internet w latach poprzednich stosowa³y ju¿ inne krakowskie uczelnie. Jednym z najbardziej zaawansowanych systemów pochwaliæ siê mo¿e Uniwersytet Jagielloñski, od wielu lat ten
sposób rejestracji stosuje m.in. Akademia Ekonomiczna. Nabór na rok akademicki 2005/06 w taki w³anie
sposób planowa³y praktycznie wszystkie publiczne
uczelnie Krakowa. G³ówne pobudki, którymi siê kierowa³y podejmuj¹c tak¹ decyzjê, to:
 oszczêdnoci zwi¹zane z wprowadzaniem du¿ych
zbiorów danych do wydzia³owych systemów ewidencji
studentów,
 rozszerzenie zasiêgu rekrutacji i u³atwienie procedur
rejestracyjnych dla kandydatów spoza Krakowa,
 kreowanie wizerunku Uczelni jako otwartej na nowoczesne technologie informatyczne,
 monitorowanie procesów rekrutacyjnych oraz badania
i analizy statystyczne profilu kandydatów sk³adaj¹cych podania, umo¿liwiaj¹ce podejmowanie natych-

miastowych dzia³añ promocyjnych w sytuacji niewystarczaj¹cego zainteresowania ofert¹ edukacyjn¹
b¹d wyci¹ganie wniosków przed kolejnymi naborami
na studia.
Decyzja o przeprowadzeniu rekrutacji przez Internet formalnie podjêta zosta³a koñcem lutego 2005 r. Jego Magnificencja Rektor Zbigniew lipek powo³a³
w tym celu Komisjê Rektorsk¹, sk³adaj¹c¹ siê z pracowników Dzia³u Nauczania oraz reprezentantów Wydzia³owych Komisji Rekrutacyjnych. Zadaniem Komisji
by³o: (1) opracowanie koncepcji internetowej rejestracji
kandydatów na studia, niesprzecznej z opublikowanymi
zasadami rekrutacji, (2) wybór podmiotu wspieraj¹cego
techniczne aspekty przeprowadzenia rekrutacji, dostarczaj¹cego stosowny system zamodelowany do wymagañ Akademii, (3) przeprowadzenie wdro¿enia tego
systemu oraz (4) nadzorowanie jego funkcjonowania do
momentu zakoñczenia rekrutacji.
Realizacj¹ technicznej czêci zajmowa³a siê firma
SYSTEMA sp. z o. o., maj¹ca ju¿ du¿e dowiadczenia
w zakresie informatyzacji uczelni wy¿szych. Podpisana
z ni¹ 29 kwietnia 2005 r. umowa cedowa³a na tê firmê
zadania implementacji systemu wed³ug wytycznych Komisji oraz zarz¹dzania nim podczas rekrutacji, w tym
zapewnienie bezpieczeñstwa przetwarzanych danych
osobowych kandydatów. Wynegocjowana kwota za
wiadczenie tych us³ug zabezpiecza³a interesy Uczelni
 z jednej strony zale¿na by³a od liczby z³o¿onych podañ na studia (3,50 z³ od kandydata), z drugiej  ca³ociowo nie mog³a przekroczyæ kwoty 24 000 z³. Zakres
realizacji projektu obejmowa³ wszystkie wydzia³y Akademii, uczelnian¹ i wydzia³owe komisje rekrutacyjne
oraz Dzia³ Nauczania.
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Ekran g³ówny Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Akademii Rolniczej w Krakowie na rok akademicki 2005/06
Dla kandydatów system udostêpniony zosta³ 30 maja. Sk³ada³ siê on z dwóch warstw:
 publicznej  skierowanej do anonimowych u¿ytkowników Internetu, zapoznaj¹cych siê z regulaminami rekrutacji i innymi wa¿nymi og³oszeniami,
 chronionej  wymagaj¹cej uwierzytelnienia, zindywidualizowanej dla ka¿dego u¿ytkownika systemu w zale¿noci od przydzielonych mu uprawnieñ i roli  innej
dla kandydata wprowadzaj¹cego swoje dane osobowe, innej dla Komisji Rekrutacyjnej czy administracji
Uczelni.
Kandydat, aby przyst¹piæ do rekrutacji na Akademiê, musia³:
 zarejestrowaæ siê w systemie (przydzielony mu zosta³
identyfikator, za³o¿one zosta³o mu specjalne konto
chronione has³em),
 wprowadziæ swoje dane osobowe oraz inne dane
(m.in. oceny ze wiadectw maturalnego i ukoñczenia
szko³y redniej) wymagane do wype³nienia podania
o przyjêcie na studia (mimo ograniczenia standardowego 4-stronicowego podania do jedynie 2 stron formatu A4 by³o nadal oko³o 100 pól informacyjnych do
wype³nienia),
 wydrukowaæ automatycznie wygenerowane dla niego
dokumenty rekrutacyjne (podanie, blankiet op³aty rekrutacyjnej, zawiadczenia i owiadczenia),
 z³o¿yæ komplet podpisanych dokumentów w punkcie
rekrutacyjnym.
Zadania te kandydat móg³ zrealizowaæ za porednictwem dowolnego komputera pod³¹czonego do Inter-
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netu. Ci, którzy nie mieli takich mo¿liwoci lub stosownych umiejêtnoci, mogli skorzystaæ z pomocy bezporednio w punktach rekrutacyjnych. Podczas ca³ego
procesu rekrutacji kandydaci mieli dostêp do swoich
kont i za porednictwem systemu zostali poinformowani o jej wynikach.
Poprawnoæ wprowadzonych przez kandydatów danych do systemu weryfikowana by³a skrupulatnie i ka¿dorazowo przez Sekretarzy Wydzia³owych Komisji Rekrutacyjnych. Szczególnie zwracano uwagê na zgodnoæ wprowadzonych ocen ze z³o¿onymi wiadectwami. Z chwil¹ zamkniêcia naboru Komisje Rekrutacyjne
dysponowa³y listami rankingowymi  malej¹cym uszeregowaniem kandydatów pod wzglêdem obliczonego
wskanika punktowego. Decyzje o przyjêciu na studia
podejmowane by³y w oparciu o owe listy, oddzielnie dla
kandydatów ze star¹ i now¹ matur¹, w ramach przyjêtych limitów na kierunki i specjalnoci.
Dzia³ Nauczania mia³ mo¿liwoæ monitorowania przebiegu rekrutacji na ca³ej Uczelni w dowolnej chwili. Dysponowa³ zbiorczymi danymi statystycznymi dotycz¹cymi
liczby chêtnych na studia oraz zakresu wskanika punktowego, w rozbiciu na kierunki i specjalnoci.
Przedstawiony system rekrutacji obj¹³ najwiêksz¹
grupê kandydatów na studia w AR  ubiegaj¹cych siê na
dzienne studia magisterskie 5-letnie oraz zaoczne studia
zawodowe. Ze wzglêdu na krótki termin realizacji wdro¿enia oraz znacz¹ce ró¿nice w procedurach rekrutacyjnych, nie dotyczy³ kandydatów na uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie, studia podyplomowe czy doktoranckie.
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Podczas rekrutacji w systemie utworzonych zosta³o
21 743 konta. Ponad po³owa z nich to konta próbne 
kandydaci sprawdzali mo¿liwoci systemu lub pope³niali
pomy³ki przy wprowadzaniu danych. Sporód tej pokanej
liczby kont 7 413 obejmowa³o zweryfikowane podania na
studia dzienne oraz 2 087 podañ na studia zaoczne. Zatem w roku akademickim 2005/06 o indeks w Akademii
ubiega³o siê a¿ 9 500 kandydatów  co jest najlepszym wynikiem w jej historii. Tymczasem Uczelnia mog³a zaoferowaæ jedynie 3 510 miejsc  1 910 na studia dzienne oraz
1 600 na studia zaoczne. Zaprezentowane liczby jednoczenie przedstawiaj¹ skalê zadania, z jakim zmierzy³y

w tym roku siê Dzia³ Nauczania oraz Uczelniana i Wydzia³owe Komisje Rekrutacyjne. Udane wdro¿enie opisywanej
rejestracji przez Internet, a o takim mo¿na mówiæ na podstawie opinii kandydatów na studentów i pracowników
Akademii, zosta³o zakoñczone. Pozwoli³o ono na sprawne,
od strony organizacyjnej, przeprowadzenie rekrutacji. Akademia w za³o¿onych terminach, nie uczestnicz¹c w zamieszaniu medialnym oraz ba³aganie organizacyjnym
spowodowanym niejasnoci¹ procedur przyjêæ na studia
w zwi¹zku z wprowadzeniem nowej matury, og³osi³a wyniki rekrutacji. Jak dowiadywalimy siê z prasy, nie by³o to
dane wielu innym krajowym uczelniom publicznym.

KTO CHCE STUDIOWAÆ W AKADEMII
Internetowy System Rejestracji Kandydatów pozwoli³
na zarejestrowanie wszystkich podañ ubiegaj¹cych siê
o studia w formie elektronicznej bazy danych. Daje to mo¿liwoæ przeprowadzenia nawet bardzo szczegó³owej analizy statycznej profilu kandydatów. Tylko czêæ najbardziej
interesuj¹cych wyników przedstawiona zosta³a w artykule.
Podczas rejestracji na stronach internetowych Rekrutacji kandydaci pytani byli, sk¹d czerpi¹ informacje o ofercie edukacyjnej Akademii. Wyniki chyba nie s¹ zaskakuj¹cej  przewa¿a zdecydowanie Internet, na drugim miejscu Informator AR, a nastêpnie informacje od znajomych
studiuj¹cych w Akademii i ze szko³y redniej. Na pozosta³e ród³a informacji wskaza³o mniej ni¿ 25% kandydatów.
Wykorzystanie Internetu jako podstawowego ród³a informacji o tyle nie mo¿e dziwiæ, i¿ praktycznie wszyscy kandydaci pos³uguj¹ siê nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi  97% kandydatów w trakcie rejestracji poda³o adres e-mail oraz 75% numer telefonu komórkowego.
O indeks na Akademiê starali siê kandydaci przede
wszystkim z województwa ma³opolskiego oraz województw ociennych, zamieszkuj¹cy w kolejnoci: wsie
i osady (42%  ³¹cznie kandydaci na studia dzienne
i zaoczne), miasteczka i miasta niewojewódzkie (24%),
miasta wojewódzkie (18%) i Kraków (16%). Tylko nie-

wielka czêæ deklaruje ch³opskie pochodzenie spo³eczne (15%  studia zaoczne i dzienne ³¹cznie), wiêkszoæ
okrela je jako robotnicze (44%) lub inteligenckie (40%).
W tym roku, po raz pierwszy, o przyjêciu na studia
decydowa³ konkurs wiadectw maturalnych. Listy rankingowe kandydatów uk³adane by³y w oparciu o obliczony wskanik punktowy  sumê: redniej oceny z jêzyka polskiego i obcego oraz ocenê z przedmiotu kierunkowego (rekrutacja na kierunek Biotechnologia wymaga³a dwóch przedmiotów kierunkowych, za na kierunek Ogrodnictwo spec. Sztuka Ogrodowa  przeprowadzony by³ egzamin kompetencyjny z rysunku odrêcznego). Ze wzglêdu na nieporównywalnoæ ocen
z tzw. nowej matury z ocenami z matury starej listy
te by³y roz³¹czne, za limity przyjêæ rozdzielone by³y
proporcjonalnie do liczby z³o¿onych podañ ze wzglêdu
na typ matury.
Kandydat zdaj¹cy now¹ maturê móg³ maksymalnie
uzyskaæ 400 pkt., z wyj¹tkiem kierunku Biotechnologia
gdzie ze wzglêdu na wymóg 2 przedmiotów kierunkowych maksymalna punktacja wynosi³a 600 pkt.
Wyniki szczegó³owych analiz statystycznych
uwzglêdniaj¹ce informacje o przyjêtych na studia oraz
je podejmuj¹cych, w drugiej czêci artyku³u.
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Zestawienie liczby kandydatów na studia w AR w rozbiciu na formê studiów i rodzaj matury
Studia magisterskie
Rodzaj
matury

Kierunek studiów

³¹cznie

nowa stara

Studia in¿ynierskie

Rodzaj
Liczba
Liczba
Limit
Limit
matury
kandydatów
kandydatów
³¹cznie
miejsc
miejsc
na 1 miejsce
na 1 miejsce nowa stara

Razem

Biotechnologia

683

86

769

60

12,8

Geodezja i Kartografia

561

337

898

130

6,9

77

175

252

150

1,7

1150

In¿ynieria rodowiska

207

194

401

160

2,5

40

121

161

150

1,1

562

Lenictwo

365

275

640

210

3,0

75

240

315

180

1,8

955

Ochrona rodowiska

717

147

864

90

9,6

109

51

160

60

2,7

1024

Ogrodnictwo

252

204

456

240

1,9

59

152

211

250

0,8

667

Rolnictwo

667

323

990

180

5,5

98

160

258

180

1,4

1248

Rybactwo

25

30

55

60

0,9

Technika Rolnicza i Lena

72

160

232

180

1,3

23

116

139

150

0,9

371

Technologia ¯ywnoci
i ¯ywienie Cz³owieka

504

324

828

270

3,1

63

222

285

150

1,9

1113

Zarz¹dzanie i Marketing

533

376

909

120

7,6

64

90

154

90

1,7

1063

Zootechnika

263

108

371

210

1,8

55

97

152

240

0,6

523

4849 2564

7413

1910

3,9

663 1424

2087

1600

1,3

9500

Razem

z innego ród³a
9%

55

Festiwal Nauki
1%
Informator
21%

Targi Edukacyjne
5%

Szko³a rednia
13%

z innego ród³a
10%
Targi Edukacyjne
4%

Festiwal Nauki
1%

Informator
17%

Szko³a rednia
15%

Internet
29%

Studiuj¹cy kolega na AR
14%

Internet
29%
Rodzice
5%
Prasa/Radio/Telewizja
2%

Studiuj¹cy kolega na AR
17%
Plakaty/ulotki
Rodzice
1%
3%
Prasa/Radio/Telewizja
3%

Plakaty/ulotki
1%

ród³a informacji o ofercie edukacyjnej  kandydaci na
studia dzienne magisterskie
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769

ród³a informacji o ofercie edukacyjnej  kandydaci na
studia zaoczne in¿ynierskie
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Zachodniopomorskie

studia magisterskie dzienne

Wielkopolskie

studia in¿ynierskie zaoczne

Warmiñsko-Mazurskie
wiêtokrzyskie
l¹skie
Pomorskie
Podlaskie
Podkarpackie
Opolskie
Mazowieckie
Ma³opolskie
£ódzkie
Lubuskie
Lubelskie
Kujawsko-Pomorskie
Dolnol¹skie

Pochodzenie kandydatów na studia w AR wed³ug zameldowania na pobyt sta³y (o pozioma  liczba
kandydatów)

miasto wojewódzkie

wie, osada

Kraków

miasto niewojewódzkie,
miasteczko

Deklarowane miejsce zamieszkania kandydatów na studia w AR (o pozioma  liczba
kandydatów)

www.ar.krakow.pl
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brak danych

robotnicze

inteligenckie

ch³opskie

Deklarowane pochodzenie spo³eczne kandydatów, w rozbiciu na studia dzienne i zaoczne

redni wskanik punktowy kandydatów na studia w AR w podziale na kierunki, formê studiów i rodzaj matury
Studia in¿ynierskie zaoczne

Studia magisterskie dzienne

Rodzaj matury

Rodzaj matury

Kierunek studiów
nowa

stara**

Biotechnologia*

nowa

stara**

372,8 (±68,93)

206,6 (±34,52)

Geodezja i Kartografia

156,0 (±38,15)

106,5 (±24,50)

190,8 (±50,72)

129,4 (±23,47)

In¿ynieria rodowiska

111,9 (±49,07)

98,6 (±26,18)

179,8 (±52,70)

111,4 (±25,61)

Lenictwo

152,6 (±39,89)

100,0 (±23,36)

194,8 (±55,00)

111,1 (±25,68)

Ochrona rodowiska

174,3 (±46,10)

103,4 (±22,97)

193,5 (±52,70)

109,3 (±28,67)

Ogrodnictwo

132,4 (±57,59)

97,5 (±26,07)

199,0 (±59,77)

115,5 (±28,29)

Rolnictwo

163,9 (±42,79)

101,3 (±25,80)

188,2 (±53,05)

113,4 (±26,58)

194,2 (±67,50)

101,6 (±29,23)

Rybactwo
Technika Rolnicza i Lena

79,4 (±34,15)

93,5 (±23,03)

143,6 (±48,00)

106,6 (±24,38)

Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie
Cz³owieka

159,5 (±37,40)

100,3 (±22,90)

201,0 (±52,77)

118,9 (±26,31)

Zarz¹dzanie i Marketing

164,8 (±43,82)

106,1 (±25,84)

191,0 (±52,71)

120,9 (±25,34)

Zootechnika

159,6 (±44,68)

100,3 (±23,02)

195,8 (±47,96)

114,1 (±28,23)

£¹cznie AR

153,9 (±48,47)

100,6 (±24,53)

217,4 (±84,16)

119,4 (±31,61)

* Na kierunku Biotechnologia uwzglêdniano dwa przedmioty kierunkowe
** Oceny z matury starej przeliczane by³y na punkty wed³ug zale¿noci: bardzo dobry  100 pkt., dobry  75 pkt., dostateczny  40 pkt., niedostateczny  0 pkt.
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NOMINACJE PROFESORSKIE
PROF. DR HAB. IN¿.
GENOWEFA BONCZAR
KATEDRA PRZETWÓRSTWA
PRODUKTÓW ZWIERZÊCYCH
WYDZIA£ TECHNOLOGII
¯YWNOCI
Genowefa Bonczar urodzi³a siê w Krakowie 9 padziernika 1950 r.
Studia ukoñczy³a z wyró¿nieniem w roku 1973 na
Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1979 roku uzyska³a stopieñ doktora nauk rolniczych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wykorzystanie niektórych metod do oceny mleka towarowego,
a w 1990 roku stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu zootechniki  oceny surowców zwierzêcych. Rozprawa habilitacyjna pt. Zmiany sk³adu
chemicznego i cech fizycznych mleka owczego w zale¿noci od stanu zdrowotnego wymienia (opublikowana
w Zeszytach Naukowych AR w Krakowie).
Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 1973 roku na stanowisku asystenta sta¿ysty w Zespole Surowców Zwierzêcych Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzêcej
na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie. Nastêpnie pracowa³a w tym samym miejscu na
stanowisku asystenta (od 1974 r.), starszego asystenta
(od 1976 r.) i adiunkta (w latach 19791992). Przez dwa
lata pe³ni³a obowi¹zki kierownika w Zespole Surowców
Zwierzêcych Instytutu Hodowli Zwierz¹t (19901992).
W 1993 r. zosta³a przeniesiona na stanowisko adiunkta
do Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych na
Wydziale Technologii ¯ywnoci, gdzie pracuje nadal.
W latach 1999 do 2004 pracowa³a na stanowisku profesora AR. W 1994 roku zosta³a wybrana prodziekanem
ds. nauczania na Wydziale Technologii ¯ywnoci. Funkcjê tê pe³ni czwart¹ kadencjê (z trzyletni¹ przerw¹).
Tematyka badawcza prof. dr hab. Genowefy Bonczar
dotyczy: 1) oceny wp³ywu ró¿nych czynników (gatunek, rasa, okres laktacji, stan zdrowotny wymion i in.) na jakoæ
mleka krowiego i owczego, 2) oceny jakoci i trwa³oci
przetworów z mleka owczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyrobów tradycyjnych (bundz i oszczypek), 3) oce-

ny wp³ywu wybranych czynników technologicznych (pasteryzacji, ultrafiltracji, dodatków, rodzaju i iloci zakwasu, obróbki termiczno-mechanicznej i in.) na w³aciwoci produktów z mleka owczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
napojów fermentowanych i serów, 4) okrelenia optymalnych uwarunkowañ technologicznych produkcji nowych artyku³ów z mleka owczego o wysokiej jakoci i trwa³oci.
Dorobek naukowy to 84 publikacje, w tym 24 prace
opublikowane w jêzyku angielskim, 10 w czasopismach
z listy filadelfijskiej, 49 oryginalnych prac twórczych oraz
2 skrypty do æwiczeñ. By³a redaktorem trzech informatorów o Wydziale Technologii ¯ywnoci, bra³a udzia³
w opracowaniu pe³nej dokumentacji do uzyskania przez
Wydzia³ uprawnieñ do przeprowadzania przewodów
doktorskich i habilitacyjnych (1995 r.), a tak¿e redagowa³a dwa informatory o studiach na Wydziale Technologii ¯ywnoci z pakietem informacyjnym ECTS.
Prof. dr hab. Genowefa Bonczar prowadzi³a wyk³ady
i æwiczenia z przedmiotu Ocena i wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzêcego dla studentów Wydzia³u Zootechnicznego. Obecnie wyk³ada Technologiê serów i Mleko i koncentraty dla studentów Wydzia³u
Technologii ¯ywnoci oraz Biotechnologiê mleczarsk¹
dla miêdzywydzia³owego studium Biotechnologii. Prowadzi ponadto seminaria, konwersatoria, pracowniê
magistersk¹ na specjalizacji Przetwórstwo mleka. Prowadzi³a równie¿ æwiczenia z przedmiotu Biologiczne
podstawy produkcji zwierzêcej. By³a promotorem 88
prac magisterskich, 9 prac in¿ynierskich oraz 2 doktorskich zakoñczonych obron¹. Bra³a czynny udzia³
w opracowaniu programu studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych oraz w ich nowelizacji i przystosowaniu do wymagañ standardów programowych.
Wielokrotnie by³a cz³onkiem lub przewodnicz¹c¹ komisji rekrutacyjnych na Wydziale Zootechnicznym i Wydziale Technologii ¯ywnoci, przez 6 lat by³a cz³onkiem
Senackiej Komisji Statutowej oraz Senackiej Komisji
Dydaktycznej, a tak¿e przewodnicz¹c¹ (1999-2002) lub
cz³onkiem Wydzia³owej Komisji Dydaktycznej.
Odby³a sta¿e naukowe na S³owacji (Vysoka Skola
Zemedelska w Nitrze)  1989 r. oraz w Szkocji (Scottish
Agricultural College in Auchincruive)  1993 r.
Prof. dr hab. Genowefa Bonczar zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Sportu.
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ODZNACZENIA PAÑSTWOWE I RESORTOWE
Pracownicy Akademii Rolniczej odznaczeni podczas inauguracji roku akademickiego
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
prof.
prof.
prof.
prof.

dr
dr
dr
dr

hab.
hab.
hab.
hab.

lek. wet. Kosiniak-Kamysz Kazimierz
in¿.
Libik Andrzej
in¿.
Nowosad Bogus³aw
in¿.
Stupnicka-Rodzynkiewicz Ewa

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

dr
dr
dr
dr
dr

hab.
hab.
hab.
hab.
hab.

in¿.
in¿.
in¿.
in¿.
in¿.

Jasiewicz Czes³awa
Koczanowski Józef
Lisiewska Zofia
Miczyñski Janusz
Sabor Janusz

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
dr in¿.
mgr
prof. dr hab. in¿.
prof. dr hab. in¿.
dr hab. in¿.
prof. dr hab.
dr in¿.
dr hab. in¿.
in¿.
dr hab. in¿.
prof. dr hab. in¿.
dr in¿.
dr hab. in¿.
mgr

Gil Waldemar
Grzesikowska Alicja
Jaworska Magdalena
Juliszewski Tadeusz
Juszka Henryk
Klein Maria
Kraus Danuta
£uczak Irena
Maj Marek
Miechówka Anna
Migda³ W³adys³aw
Paw³owska Helena
Skrzyñski Jan
Za³ucki Stefan

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
mgr
dr in¿.
dr hab. in¿.
pani
dr in¿.
dr in¿.
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Badura Anna
Baran Dariusz
Czekoñska Krystyna
Gronek Janina
Kaczor Urszula
Kosowski Bronis³aw

in¿.
dr in¿.
dr hab. in¿.
dr in¿.
dr in¿.
dr in¿.
dr in¿.
mgr in¿.
dr hab. in¿.
pani
pani
pani
mgr in¿.
dr in¿.
mgr
in¿.
mgr in¿.
dr hab. in¿.

Kotelon Robert
Kowalska Iwona
Kurpaska S³awomir
Lata³a Hubert
Lech Maria
Marzec Janina
Nosal Pawe³
Polañska Ma³gorzata
Rapacz Marcin
Skrzypek Krystyna
Stanek Halina
Tesznar Jadwiga
Tokarczuk Beata
W³odarczyk Zofia
Wojnakowska Cecylia
Wójcikiewicz Anna
Zió³kowski Krzysztof
¯uchowski Janusz

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
in¿.
mgr in¿.
mgr in¿.
dr in¿.
dr in¿.
dr

Bara-Wojcieszek El¿bieta
Hebda Ma³gorzata
Kaczmarczyk El¿bieta
Kalisz Andrzej
Pobo¿niak Maria
Roczkowska-Chmaj Stanis³awa

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr in¿.
dr hab. in¿.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
prof. dr hab.
dr hab. in¿.
mgr in¿.
dr hab. in¿.
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in¿.
in¿.
in¿.
in¿.
in¿.

Bartyñska Maria
Bonczar Zbigniew
Gambu Florian
Gambu Halina
Kowalski Józef
Koziec Krystyna
Pancer-Koteja El¿bieta
Popek W³adys³aw
Schilbach Janusz
Su³kowski Stanis³aw
Tomek Andrzej
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KONFERENCJE, ZJAZDY, SEMINARIA
V MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO-T
TECHNICZNA PT.
KATASTER, FOTOGRAMETRIA, GEOINFORMATYKA 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I PERSPEKTYWY ROZWOJU

KRAKÓWKALWARIA ZEBRZYDOWSKA
1517 WRZENIA 2005 R.

Dotyczy³y one prawa, norm, techniki katastru, nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, geodezji i kartografii w zakresie metod i technologii, fotogrametrii i teledetekcji, monitorowania rodowiska oraz nowoczesnych
systemów i technologii geoinformacyjnych.
W czasie obrad przedstawiono przyk³ady osi¹gniêæ
wiatowych, dokonano wymiany dowiadczeñ, zaprezentowano zastosowania praktyczne w szerokiej sferze dyscyplin naukowych powi¹zanych z katastrem, fotogrametri¹
i geoinformatyk¹. Na konferencji wyg³oszono 48 referatów,
które zosta³y opublikowane w czasopimie Gieodezija,
Kartografija i aerofotoznimanija nr 66, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska.
W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi
wy¿szych uczelni z kraju i zagranicy, przedstawiciele
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz specjalistycznych firm geodezyjnych z Polski, Ukrainy, Szwajcarii, £otwy, Rosji i USA. Obrady, w których udzia³ wziê³o 114 osób prowadzone by³y w 4 jêzykach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.
W podsumowaniu uczestnicy ocenili wysoki poziom
wyg³oszonych referatów, organizacji konferencji oraz
przyjêli uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ do kontynuowania i organizacji kolejnej konferencji w 2007 roku.

W dniach 1517 wrzenia 2005 odby³a siê V miêdzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. Kataster, fotogrametria, geoinformatyka  nowoczesne
technologie i perspektywy rozwoju zorganizowana
przez Katedrê Fotogrametrii i Teledetekcji Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im.
H. Ko³³ataja w Krakowie, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
im. S. Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet Narodowy
Politechnika Lwowska we Lwowie na Ukrainie.
Patronat nad konferencj¹ obj¹³: G³ówny Geodeta
Kraju, Wojewoda Ma³opolski, Prezydent Miasta Krakowa, Wojewódzki Urz¹d Gospodarki Ziemi¹ we Lwowie,
Ukraiñskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,
Naukowo-Badawcze Centrum Priroda Agencji Kosmicznej na Ukrainie oraz OPGK Sp. z o.o. w Krakowie.
Uroczysta sesja plenarna otwieraj¹ca konferencjê odby³a siê w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej,
a honorowymi goæmi byli: Rektor AR prof. dr hab. in¿.
Janusz ¯mija, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Wspó³pracy z Gospodark¹  prof. dr hab. in¿. Zenon Pijanowski, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomociach GUGiK  mgr in¿. Witold Radzio, Dyrektor
Wydzia³u Geodezji Miasta Krakowa  mgr in¿.
Maria Koliñska, Prezes OPGK w Krakowie  mgr
in¿. Zbigniew G³ogowski oraz Dziekan i Prodziekani Wydzia³u In¿ynierii rodowiska i Geodezji.
W ramach sesji inauguruj¹cej konferencjê
wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Nowe technologie otrzymywania zdjêæ cyfrowych  dr Peter Schreiber z firmy Leica ze Szwajcarii, Systemy formowania obrazów lotniczych i satelitarnych stosowane w teledetekcji  prof. dr hab.
in¿. Khrystyna Burshtynska z Politechniki Lwowskiej oraz Zastosowanie fotogrametrii cyfrowej
w budowie zintegrowanego systemu katastralnego w Polsce  mgr in¿. Witold Radzio.
Pozosta³e referaty przedstawione zosta³y na
sesjach tematycznych w auli Wy¿szego Seminarium OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezydium konferencji
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dr in¿. Bogdan Jankowicz
in¿. Halina Stachura
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WSPOMNIENIE

PROF. ZW. DR HAB. IN¿.
JANUSZ KACZOROWSKI

(27 XII 1950  5 V 2005)

Urodzi³ siê 27.12.1950 roku w S³upsku. By³ absolwentem Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1974 r. uzyska³ stopieñ mgr in¿. mechanika na podstawie pracy Najnowsze metody identyfikacji
procesów fizycznych i ich zastosowania zrealizowanej
w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej.
Pracê zawodow¹ podj¹³ jako nauczyciel w Zespole
Szkó³ Samochodowych w Nowym S¹czu w latach 197576. W roku 1976 podj¹³ pracê jako asystent na Wydziale Maszyn Górniczych AGH w Krakowie. W 1978 roku
obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Zastosowanie funkcji naprê¿eñ do zagadnienia kontaktowego teorii sprê¿ystoci w po³¹czeniu sworzeñ-otwór, uzyskuj¹c stopieñ
doktora nauk technicznych. W latach 197886 pracowa³
jako adiunkt w Zak³adzie Wytrzyma³oci Materia³ów Wydzia³u Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Habilitowa³ siê z zakresu mechaniki technicznej na Wydziale
Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w 1984 roku na
podstawie pracy Pewne zagadnienia procesu przewê¿ania bloku materia³u oraz wykorzystanie ich rozwi¹zañ
do problemu wciskania stempla w dwuwarstwê Paca
zosta³a opublikowana w Zeszytach Naukowych AGH,
Mechanika 1 w 1982 roku. W 1986 roku podj¹³ pracê jako adiunkt i w tym samym roku jako docent w Instytucie
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Napraw i Organizacji Zaplecza Technicznego AR w Krakowie. W latach 1992-02 pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry Mechaniki Technicznej na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa. W tym czasie rozwój naukowy Katedry
zaznaczy³ siê dwoma zakoñczonymi przewodami doktorskimi promotorstwa prof. Kaczorowskiego oraz dwoma zakoñczonymi przewodami habilitacyjnymi.
W 1996 r. uzyska³ tytu³ profesora nauk rolniczych.
Specjalizowa³ siê w mechanice teoretycznej i badaniach
zwi¹zanych z fizycznymi w³aciwociami rolinnych materia³ów ziarnistych. By³ wieloletnim cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.
Profesor by³ wspó³autorem monografii pt. Standaryzacja metod pomiaru w³aciwoci fizyczno-mechanicznych rolinnych materia³ów ziarnistych (Acta Agrophysica, 2003). Odrêbn¹ grupê tematyczn¹ prac naukowych
Profesora stanowi³y zagadnienia diagnostyki maszyn rolniczych. Liczne publikacje dotycz¹ zagadnieñ diagnostyki pok³adowej maszyn rolniczych oraz analizy procesów
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Wspó³uczestniczy³ w tworzeniu Instytutu Technicznego w PWSZ w Nowym S¹czu a w latach 1999-2001
by³ organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu
Technicznego Pañstwowej Wy¿szej szko³y Zawodowej
w Nowym S¹czu.
W 2002 roku rozpocz¹³ pracê jako profesor zwyczajny na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2003 r. obj¹³ funkcjê dyrektora Instytutu Techniki. By³ kierownikiem Zak³adu Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Zmar³ nagle w pe³ni si³ twórczych dnia 5 maja 2005 roku, prze¿ywszy 54 lata.
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Dr hab. in¿. Bogus³aw Cielikowski
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JUBILEUSZOWY ZJAZD KOLE¿EÑSKI
ABSOLWENTÓW STUDIÓW ROLNICZYCH
UJ-W
WSR W KRAKOWIE (ROCZNIK 19511955)

W 50. ROCZNICÊ ZAKOÑCZENIA STUDIÓW WY¿SZYCH
W dniach 11 i 12 czerwca 2005 roku odby³ siê kolejny zjazd kole¿eñski studentów Wydzia³u Rolnego i Zootechnicznego z lat studiów 19511955. Zjazd ten by³ drugim zjazdem jubileuszowym, gdy¿ pierwszy równie¿ jubileuszowy, ale z okazji 50 rocznicy rozpoczêcia studiów
odby³ siê cztery lata temu, w 2001 roku, a miejscem spotkania by³a aula Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Miejscem obecnego zjazdu by³a Sala Senacka Akademii Rolniczej w gmachu Kolegium Godlewskiego,
a wiêc budynku, w którym mielimy szereg wyk³adów
i æwiczeñ.
Podstawowym celem zjazdu by³o spotkanie po 50 latach od zakoñczenia studiów, po³¹czone z uroczystym
wrêczeniem specjalnie przygotowanych dyplomów jubileuszowych ukoñczenia studiów in¿ynierskich w Wy¿szej
Szkole Rolniczej poprzedniczce obecnej Akademii Rolniczej. Zjazd zaszczycili sw¹ obecnoci¹ przedstawiciele
w³adz uczelni oraz naszych nauczycieli: prof. dr hab. Zbigniew lipek  Rektor Akademii Rolniczej, prof. dr hab. Janusz ¯mija  Rektor elekt, Dziekan Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego, prof. dr hab. Franciszek Borowiec
 Dziekan Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t, dr Mieczys³aw Ciencia³a  przedstawiciel nauczycieli akademickich.
JM Rektor i dziekani w swych wyst¹pieniach przedstawili aktualny stan organizacyjny Uczelni i niektóre
problemy zwi¹zane z jej funkcjonowaniem. Rektor Akademii nawi¹za³ tak¿e do opracowanej Misji Akademii
Rolniczej im Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, bazuj¹cej
na przes³aniu naszych poprzedników z 1903 roku o nastêpuj¹cym brzmieniu: Uczelnia nasza Niech bêdzie
przybytkiem Mi³oci Boga, Ojczyzny i Nauki. Na
wstêpie omówienia tego przes³ania Rektor zacytowa³ jego najwa¿niejsze fragmenty.
Podstawowym zadaniem Akademii Rolniczej
w Krakowie wynikaj¹cym z tej misji jako uczelni akademickiej jest kszta³cenie przysz³ych elit do pracy w sferze
szeroko pojêtej gospodarki ¿ywnociowej i lenej oraz

kszta³towania rodowiska przyrodniczego i jego ochrony. Uczelnia ma przygotowaæ kadry zdolne sprostaæ
wspó³czesnym wymaganiom zrównowa¿onego rozwoju
opartego na ekologicznych zasadach gospodarowania
i korzystania z zasobów Ziemi.
Misja ta zatwierdzona przez Senat Akademii zosta³a
pob³ogos³awiona przez papie¿a Jana Paw³a II w czasie
okolicznociowej pielgrzymki do Watykanu w 2003 roku
z okazji Jubileuszu 50-lecia Akademii Rolniczej.
Wystêpuj¹cy dziekani wyrazili radoæ z tak mi³ego
spotkania. Przedstawili oni aktualn¹ sytuacjê i specyfikê
poszczególnych wydzia³ów w po³¹czeniu z coraz wiêksz¹ liczb¹ studentów i trudnociami finansowymi, z jakimi uczelnie siê spotykaj¹.
W dalszym ci¹gu tej czêci programu by³y wyst¹pienia przy kawie lub herbacie kilku kole¿anek i kolegów
nawi¹zuj¹ce do okresu studiów i ich przydatnoci
w póniejszej pracy zawodowej, a tak¿e aktualnej sytuacji w naszym rolnictwie. Mówiono równie¿ o pilnoci
studiowania i terminowoci ukoñczenia studiów.
W 1951 roku studia rozpoczê³y 173 osoby, a ukoñczy³y w 1955 r  162 (w tym 4 z innych roczników),
a wiêc prawie 94%. Obecnie wskanik ten jest znacznie
ni¿szy  poni¿ej 50%. Wraz z ukoñczeniem studiów
otrzymywalimy nakazy pracy, (które wtedy obowi¹zywa³y) do ró¿nych instytucji  najczêciej PGR-ów, POMów, urzêdów wojewódzkich i powiatowych i innych.
Oko³o 20% koñcz¹cych studia in¿ynierskie podjê³o studia magisterskie.
Po ukoñczeniu studiów wielu z naszych kolegów
pe³ni³o zaszczytne funkcje w administracji i gospodarce
kraju. Jeden z kolegów by³ Ministrem Rolnictwa dwóch
Wiceprezydentami Krakowa. Byli te¿ dyrektorzy zjednoczeñ, przedsiêbiorstw, szkó³ rolniczych, instytutów naukowych i innych. Dwie osoby wyjecha³y za granicê zajmuj¹c tam równie¿ eksponowane stanowiska. Kilka osób
zosta³o nauczycielami w technikach rolniczych, a kilkanacie wybra³o pracê naukow¹ w uczelniach wy¿szych lub
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instytutach resortowych. Z tego grona 6 osób uzyska³o
tytu³ profesora, 4 stanowiska docentów lub doktorów
habilitowanych, a 10 stopnie doktorskie.
W obecnym zjedzie wziê³y udzia³ ³¹cznie 54 osoby,
kilka zrezygnowa³o w ostatniej chwili ze wzglêdów zdrowotnych. Sporód kole¿anek i kolegów nieobecnych 44
nazwiska znalaz³y siê na licie zmar³ych. Zapewne nie
jest to liczba ostateczna tych, którzy odeszli do wiecznoci, gdy¿ rodziny nie zawsze nas informuj¹ o tych
smutnych momentach. Wszystkich zmar³ych kolegów
i nauczycieli akademickich uczczono chwil¹ ciszy.
Wieczorem pierwszego dnia zjazdu odby³a siê uroczysta kolacja w hotelu Logos podczas której kontynuowano wspomnienia z czasów studiów oraz dzielono
siê problemami ¿ycia codziennego wynikaj¹cymi z aktualnych sytuacji rodzinnych poszczególnych osób.
W drugim dniu zjazdu bardzo licznie uczestniczylimy we Mszy wiêtej, która odprawiona zosta³a w Kolegiacie Akademickiej w. Anny w intencji zmar³ych naszych nauczycieli oraz kole¿anek i kolegów.
Po nabo¿eñstwie odby³o siê jeszcze wspólne niadanie po³¹czone z dalsz¹ dyskusj¹ i wspomnieniami,
jak równie¿ sugestiami odnonie nastêpnego zjazdu.
Wiêkszoæ opowiedzia³a siê za spotkaniem za 2 lata tj.
w 2007 roku równie¿ w miesi¹cu czerwcu.
Prof. dr hab. Stanis³aw Kopeæ
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Atmosferê spotkania dobrze oddaje wiersz naszej
kole¿anki Janiny Micha³owskiej-Piwowarskiej napisany
na tê okazjê i przyjêty aplauzem przez uczestników
zjazdu.
Nie do wiary, ¿e ju¿ piêædziesi¹t lat
Od chwili, gdy z dyplomem ruszylimy w wiat!
Na teren ca³ej Polski  od wschodu do zachodu.
Ja mia³am nakaz pracy do STALINOGRODU.
Znak to czasów, co sta³y siê naszym udzia³em,
Wyzwañ podejmowanych z m³odzieñczym zapa³em.
Zakrêtów na naszych drogach bywa³o niema³o,
Ale jako na prost¹ wejæ siê nam uda³o.
Wiatr historii nam nieraz zawiewa³ wprost w oczy,
Przys³owiowa fortuna wci¹¿ ko³em siê toczy.
Myl z têsknot¹ wraca do czasów m³odoci,
Wiêc spotykaæ ciê chcemy w smutku i radoci.
Mury naszej Uczelni tak nas przyci¹gaj¹,
Portrety profesorów ze cian spogl¹daj¹.
Z naszego roku równie¿ osoby zosta³y
Na Uczelni, by wiedz¹ przysparzaæ jej chwa³y.
Dziêki nim oraz innym, którzy s¹ w Krakowie
O planowanym zjedzie ka¿dy z nas siê dowie.
Organizatorom spotkañ wdziêcznoæ wyra¿amy
Za ich trud, powiecenie, które doceniamy.
¯yczymy im zdrowia, niech siê dobrze czuj¹
I nastêpny zjazd niech organizuj¹!!!
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Z PRAC SENATU
POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 1 LIPCA 2005 R.

Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie przez Rektora
umowy o wspó³pracy z Lwowsk¹ Pañstwow¹ Akademi¹
Medycyny Weterynaryjnej im. S.Z. G¿yckiego (Ukraina).

Rektor wrêczy³ listy gratulacyjne M. Trojanowskiej
i R. lizowskiemu, którzy uzyskali tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych oraz J. Benowi, T. Bednarczykowi,
S. Cebuli, M. Kasperczykowi, A. Szmiglowi i J. ¯miji
mianowanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 prof. dr hab. Ma³gorzatê Trojanowsk¹ w Zak³adzie
Energetyki Rolniczej,
 prof. dr hab. Tadeusza Ko³czaka w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR:
 dr hab. Kazimierza Klimê w Katedrze Ogólnej Uprawy
Roli i Rolin,
 dr hab. Andrzeja Lepiarczyka w Katedrze Ogólnej
Uprawy Roli i Rolin,
 dr hab. Marka Sikorê w Katedrze Technologii Wêglowodanów.
Senat zatwierdzi³ sprawozdanie z dzia³alnoci
Uczelni za rok 2004 oraz pozytywnie oceni³ dzia³alnoæ
JM Rektora.
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie:
 wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obliczania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych
w roku akademickim 2005/2006,
 ustalenia odp³atnoci za studia zaoczne oraz za powtarzanie przedmiotu i semestru w roku akademickim
2005/2006,
 informacji o stanie realizacji projektu Ma³opolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci.
Senat wyrazi³ zgodê na:
 sprzeda¿ czêci dzia³ki o powierzchni 0,0652 ha, po³o¿onej w Krynicy (Lenictwo Krynica Wie),
 sprzeda¿ prawa wieczystego u¿ytkowania czêci
dzia³ki o powierzchni ok. 0,07 ha wraz z w³asnoci¹
posadowionego na niej budynku mieszkalnego po³o¿onej w Mochnaczce Ni¿nej (Lenictwo Kopciowa).

POSIEDZENIE SENATU
W DNIU 23 WRZENIA

2005 R.

Rektor wrêczy³ listy gratulacyjne G. Bonczar, która
uzyska³a tytu³ naukowy profesora nauk rolniczych oraz
prof. K. Kosiniakowi-Kamyszowi z okazji przyznania mu
przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie tytu³u honorowego profesora.
Senat powo³a³ komisjê skrutacyjn¹ na kadencjê
20052008.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
 prof. dr hab. Genowefê Bonczar w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzêcych.
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie:
 przekszta³cenia Zak³adu Energetyki Rolniczej w Katedrê Energetyki Rolniczej,
 przekszta³cenia Katedry Podstaw Rolnictwa i Katedry
Eksploatacji Maszyn Rolniczych w Katedrê Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa
 okrelenia nazw i zakresów dzia³ania komisji senackich.
Senat powo³a³ nastêpuj¹ce osoby jako przewodnicz¹cych senackich komisji w kadencji 20052008:
1. SK Statutowa  prof. dr hab. Bogus³aw Nowosad
2. SK ds. Dydaktycznych i Studenckich  prof. dr hab. Ewa
Cielik
3. SK ds. Nauki  prof. dr hab. Andrzej Libik
4. SK ds. Organizacji i Rozwoju  prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
5. SK ds. Bud¿etu  dr hab. Wies³aw Musia³, prof. AR
6. SK ds. Inwestycji i Remontów  prof. dr hab. Wac³aw
Bieda
7. SK ds. Gospodarki Maj¹tkowej  dr hab. Andrzej Kotala, prof. AR
8. SK ds. Oceny Kadr  dr hab. Janusz ¯uchowski
9. SK ds. Analiz i Odwo³añ  prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
10. SK ds. Socjalnych  dr in¿. W³adys³awa Morzyniec
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Senat zatwierdzi³:
 sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 8 miesiêcy 2005 r.,
 korektê planu rzeczowo-finansowego na 2005 r.,

 aneks do planu remontów na 2005 r.,
 informacjê o stanie realizacji projektu Ma³opolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji ¯ywnoci.
 zmiany treci uchwa³ dotycz¹cych w³asnoci gruntów.

KRONIKA
10 LAT BIULETYNU INFORMACYJNEGO
AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE
W tym roku obchodzimy ma³y jubileusz. Dziesiêæ lat
temu, 2 padziernika 1995 roku ukaza³ siê pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej im.
Hugona Ko³³¹taja w Krakowie. W s³owie wstêpnym od
Redakcji by³o wtedy zapisane: Rozrastaj¹ca siê uczelnia po³o¿ona w ró¿nych czêciach miasta Krakowa jak
i w ró¿nych miastach bardzo ogranicza przep³yw informacji o tym co dzieje siê na jej terenie. Biuletyn w intencji projektodawców ma stanowiæ nie tylko ród³o informacji, ale i swego rodzaju ³¹cznik pomiêdzy wszystkimi, którzy s¹ zainteresowani dobrem naszej Uczelni.
Od tego czasu ukaza³y siê 42 numery Biuletynu. Ich
treæ stanowi³y najwa¿niejsze wydarzenia jakie mia³y
miejsce w naszej Uczelni. Wiadomoci te mo¿na by³o
znaleæ w ukazuj¹cych siê co kwarta³ biuletynach. Nie
wszystkie zamierzenia, jakie mieli inicjatorzy zosta³y
zrealizowane. Zamierzamy rozszerzyæ wachlarz prezentowanych zagadnieñ o takie, jak: wspó³praca z praktyk¹, a w szczególnoci prezentowanie autorów i tematyki, która jest wdra¿ana (lub winna byæ wdra¿ana) do
praktyki a oparta jest o wyniki badañ prowadzonych
w naszej Uczelni, czy wspó³praca z krajowymi i zagranicznymi orodkami naukowymi wyra¿aj¹ca siê konkretna tematyk¹ badawcz¹ i uzyskiwanymi wynikami.
Warto odnotowaæ i to, ¿e ukaza³y siê specjalne wydania biuletynów powiêcone szczególnym wydarzeniom jakie mia³y miejsce w naszej Uczelni np. uroczystoci nadania doktoratu honoris causa Nuncjuszowi
Apostolskiemu ks. arcybiskupowi dr Józefowi Kowalczykowi (nr 2 (15) kwiecieñ 1999), konferencji naukowej
nt. Przes³anie Hugona Ko³³¹taja dla wspó³czesnej wsi
i wy¿szego szkolnictwa rolniczego zorganizowanej
z okazji Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Kra-
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kowskiej, 250. rocznicy urodzin Hugona Ko³³¹taja i 110-lecia
akademickich studiów rolniczych w Krakowie (nr 1 (19)
padziernik 2000). W osobnych zeszytach publikowane
by³y sprawozdania rektorów z ich dzia³alnoci.
Nasz Biuletyn tworzyli liczni P.T. autorzy, którym
w tym miejscu dziêkujê za w³o¿ony trud w przygotowanie materia³ów i proszê o dalsz¹ wspó³pracê. O stronê
redakcyjn¹ na przestrzeni tych dziesiêciu lat troszczyli
siê: Zbigniew Jagie³³o, Piotr Szeremeta, Anna Tresko,
Ma³gorzata Przyby³o-Micek, Minika Zêbala. Zdjêcia wykonane przez Zbigniewa Bobowskiego, Andrzeja Owsñskiego, L. Modelskiego, Jerzego Sawicza, Mariê Tomczyk, Gabriela Wojcieszka, lecz i pochodz¹ce z archiwów naszej Uczelni nie tylko dokumentowa³y zdarzenia
o jakich pisalimy ale i nadawa³y atrakcyjniejsz¹ formê
naszemu Biuletynowi.
Oddaj¹c w rêce Czytelnika kolejny 43 numer Biuletynu Informacyjnego AR liczymy na wspó³pracê wszystkich, którzy s¹ zainteresowani dokumentowaniem tego
co dzieje siê w naszej Alma Mater.
Prof. Zbigniew Staliñski
Redaktor Naczelny

NOWE W£ADZE W KU AZS
Po czterech latach nieprzerwanych rz¹dów, w³adzê
w Klubie Uczelnianym Akademickiego Zwi¹zku Sportowego AR oddaæ musia³ Prezes Pawe³ Wróbel i jego prawa rêka Lucyna wi¹tek. 2 czerwca 2005 r. przeprowadzone zosta³o Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU
AZS AR Kraków, na którym obecne równie¿ by³y w³adze
uczelni: rektor elekt prof. dr hab. J. ¯mija, prorektor ds.
dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. J. Niedzió³ka,
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prorektor elekt prof. dr hab. W. Sady. Po przedstawieniu
sprawozdania z dzia³alnoci AZS w ostatnich dwóch latach, cz³onkowie Zarz¹du wyró¿nieni zostali przez prorektora prof. dr hab. J. Niedzió³kê okolicznociowymi
odznakami i upominkami. Po tych uroczystych chwilach
dokonano wyboru nowych w³adz Klubu. I tak nowym
prezesem Klubu Uczelnianego AZS AR zosta³a studentka I roku Geodezji Lidia Gibus. Do zarz¹du weszli: Sabina Paszek, Mariusz Sza³añski, Beata Maciewicz, Marcin Osman, mgr Pawe³ Lisek, Dariusz Kupiec, Mariusz
Dziura, Tomasz Rucha³a, Maciej Klima, Wojciech G³¹b.
Mamy nadziejê ¿e powo³any nowy Zarz¹d Klubu bêdzie równie dobrze wspó³pracowa³ z w³adzami Uczelni,
krakowskim rodowiskiem sportowym oraz Studium
Wychowania Fizycznego AR.

STUDENCKIE ROZGRYWKI
Semestr letni, to czas turniejów, rozgrywek i sportowej rywalizacji na boiskach naszej Uczelni jak i po za
ni¹. Tradycyjnie ju¿ w Miêdzywydzia³owym Turnieju Pi³ki Siatkowej walczono o zwyciêstwo, nagrody i presti¿.
W tym roku sporód 16 zespo³ów studentów pierwszych
lat najlepsze okaza³y siê zawodniczki pierwszej dru¿yny
Zarz¹dzania i Marketingu. Dalsze miejsca zajê³y dru¿yny Biologii Rozrodu, drugi zespó³ Zarz¹dzania i Marketingu oraz Ochrony rodowiska.
Równie wielkim zainteresowaniem cieszy³ siê turniej
pi³ki no¿nej. Z grona 10 ekip najwiêkszym dowiadczeniem i umiejêtnociami wykazali siê pi³karze V roku Geodezji, zajmuj¹c pierwsze miejsce. Jako drudzy na podium
stanêli zawodnicy I roku Agroin¿ynierii, a trzecie miejsce
wywalczy³a dru¿yna II Zarz¹dzania i Marketingu.
Ju¿ po raz XXII zorganizowany zosta³ Miêdzynarodowy Turniej w Pi³ce Rêcznej o Puchar JM Rektora
Akademii Rolniczej w Krakowie. W turnieju wziê³y udzia³
m. in. zespo³y Politechniki Lwowskiej, Akademii wiêtokrzyskiej Politechniki Krakowskiej, AWF Kraków, Akademii Ekonomicznej i gospodarza Akademii Rolniczej
w Krakowie. Puchar wrêczony przez rektora prof. dr
hab. Z. lipka zdoby³a Politechnika Lwowska. Drugie
miejsce i puchar ufundowany przez prorektora AR prof.
dr hab. J. Niedzió³kê przypad³ Akademii wiêtokrzyskiej. Trzecia by³a Politechnika Krakowska, a czwarta
Akademia Rolnicza.
Coraz wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy siê siatkówka
pla¿owa. W Mistrzostwach Polski Szkó³ Ekonomiczno-Technicznych wystartowa³a dru¿yna ¿eñska i mêska.

Kobiety niestety nie przebi³y siê przez fazê eliminacyjn¹, natomiast panowie w pó³fina³ach zajêli 10 miejsce
na 30 zespo³ów z Polski po³udniowej.
Podwójnym sukcesem mog¹ pochwaliæ siê nasi koszykarze. Najpierw wygrali Ma³opolsk¹ Ligê Akademick¹,
a potem przywieli br¹zowe medale z Mistrzostw Polski
Szkó³ Ekonomiczno-Technicznych we Wroc³awiu! Trenerem zwyciêskiej dru¿yny jest mgr Janusz Herdzina.

OBÓZ ADAPTACYJNY £¥CKO 2005
W dniach 1217 wrzenia 2005 r. w £¹cku odby³ siê
pierwszy organizowany przez URSS obóz adaptacyjny
dla studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej.
Podczas tygodniowej imprezy integracyjnej studenci zapoznawali siê ze sob¹ i z realiami ¿ycie studenckiego w Krakowie. Pierwszego dnia odby³o siê spotkanie
z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr
hab. W³odzimierzem Sady oraz kierownikiem Dzia³u
Nauczania mgr Wac³awem Trojanem. Po tym oficjalnym
otwarciu obozu odby³o siê ognisko, podczas którego
studenci pytali obecnych na obozie starszych kolegów
o studia, o rodowisko akademickie czy te¿ o mo¿liwoci rozwoju i dzia³ania w Samorz¹dzie Studentów. Na
pytania odpowiadali Krzysztof Klêczar  przewodnicz¹cy URSS, Anna Szulczyk  wiceprzewodnicz¹ca URSS,
Aneta Gabry  przewodnicz¹ca Komisji Socjalno-Bytowej, Lidia Gibus  prezes AZS oraz Andrzej Bugajski 
przedstawiciel Samorz¹du Studentów Wydzia³u Rolniczo-Ekonomicznego.
W trakcie obozu odbywa³y siê ogniska, dyskoteki,
piesze wycieczki w góry. W ramach niespodzianki studenci zwiedzili t³oczniê soków ekologicznych Maurera,
po czym wziêli udzia³ w degustacji ró¿norakich lokalnych wyrobów. Jako, ¿e rejony £¹cka s³yn¹ z jab³ek,
jednym z punktów obozu by³o zwiedzanie gospodarstwa sadowniczego. Wszyscy obozowicze brali udzia³
w prowadzonym przez mgr Krzysztof Dudê szkoleniu
Career Manager.
Ten jeden tydzieñ wystarczy³ by studenci rozpoczynaj¹cy dopiero naukê w murach Akademii Rolniczej mogli lepiej siê poznaæ, zawi¹zaæ sympatie i u³atwiæ sobie
pierwsze dni na uczelni. Wszyscy uczestnicy obozu
adaptacyjnego wyjechali zadowoleni i weseli. Mamy nadziejê, ¿e imprezy takie jak ta bêdê powtarzane rokrocznie.
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