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Magnificencjo, Wysoki Senacie, 
Wysoka Rado Wydziału Inżynierii
 Środowiska i Geodezji,
Dostojny Profesorze Dušanie Húska,
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Studenci!

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji powierzyła mi zaszczytną funkcję
 promotora w postępowaniu o nadanie tytułu
doktora honoris causa prof. Dušanowi
Húsce. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i przy-
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jemność, że mogę przedstawić Państwu syl-
wetkę, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne, wybitnego, znanego w wielu
krajach świata, w tym zwłaszcza w Polsce,
Profesora Słowackiego Uniwersytetu Rolni-
czego w Nitrze. 

Prof. Dušan Húska, autorytet w zakresie
melioracji wodnych, inżynierii krajobrazu
oraz kształtowania i ochrony środowiska,
wielce zasłużony dla rozwoju dyscypliny i ka-
dry naukowej, otrzymuje dzisiaj godność

doktora honoris causa Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie –
Uczelni o studwudziestoletniej historii,
 wywodzącej się z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Dla czcigodnego Profesora jest to nie-
wątpliwie zaszczytne wyróżnienie, natomiast
dla nas, zwłaszcza pracowników Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji, z inicja-
tywy którego, na mocy uchwały Senatu
z dnia 30 września 2010 roku, obchodzimy
tę uroczystość, jest to wydarzenie szczególnie
nobilitujące. 

Prof. Ing. Dušan Húska, PhD
doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kraków, 3 grudnia 2010 r.

Laudacja wygłoszona przez promotora prof. dr hab. Krzysztofa Ostrowskiego – 
Prodziekana ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. Dušan Húska, doktor honoris causa z władzami Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
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Prof. Dušan Húska urodził się 25 grudnia
1935 r. w Ľubochni na Słowacji. Studia
ukończył w 1958 r. na Wydziale Budownic-
twa Lądowego Słowackiej Wyższej Szkoły
Technicznej w Bratysławie, specjalność Me-
lioracje Wodne. Po studiach pracował w Biu-
rze Projektów Budownictwa Rolniczego
i Leśnego w Nitrze, jako kierownik i główny
projektant zespołu roboczego ds. projekto-
wania: urządzeń nawadniających, meliora-
cyjnych obiektów ochrony przeciwerozyjnej,
małych zbiorników wodnych i regulacji cie-
ków. Pracę w Wyższej Szkole Rolniczej w Ni-
trze rozpoczął w 1960 r. w Zakładzie Melio-
racji Katedry Agrotechniki jako nieetatowy
pracownik, gdzie w 1962 r. został starszym
asystentem, a w 1964 r. powołano Go na za-
stępcę kierownika utworzonej wówczas Ka-
tedry Melioracji.
Stopień doktora nauk rolniczych i leśnych
uzyskał w 1979 r., w 1989 r. został zatrud-
niony na stanowisku docenta, a w kolejnym
roku się habilitował. Tytuł profesora w spe-
cjalności melioracje rolne i inżynieria krajo-
brazu nadano Mu w 1994 r.
W latach 1989–1990 był kierownikiem Kate-
dry Inżynierii Krajobrazu, a w latach 1990–
1993 pełnił na Wydziale Rolniczym funkcję
prodziekana ds. dydaktycznych. W kadencji
1993–1995 powierzono Mu funkcję prorek-
tora ds. dydaktycznych Słowackiego Uniwer-
sytetu Rolniczego w Nitrze. W latach 1995–
2001 był dziekanem Wydziału Ogrodnictwa
i Inżynierii Krajobrazu, a w latach 2002–
2006 pełnił, po raz drugi, funkcję prorektora
ds. rozwoju uczelni. W 2008 r. został dzieka-
nem Wydziału Studiów Europejskich i Roz-
woju Regionalnego, gdzie obecnie pełni
funkcję prodziekana ds. rozwoju. 
Prof. Dušan Húska jest znanym i cenionym
zarówno w swoim kraju jak i zagranicą, w tym
w Polsce, uczonym posiadającym wybitne
osiągnięcia naukowe. W swoim dorobku po-
siada 124 prace opublikowane i 59 opracowań
studialnych, recenzji, projektów i ekspertyz.
Spośród Jego prac 18 zostało opublikowanych
w czasopismach zagranicznych. 

Rezultatem pierwszego etapu pracy nau -
kowo-badawczej prof. Dušana Húski jest
opracowanie nomogramów do wyznaczania
dawek nawadniania i metod oceny pracy
urządzeń deszczownianych oraz wykonanie
modeli fizycznych do określania przepusz-
czalności filtrów drenarskich z geotekstyliów.
Znaczącym Jego osiągnięciem jest opracowa-
nie nowych technologii drenowania bezrow-
kowego z zastosowaniem rurek z PCV i fil-
trów z geotekstyliów. Te nowatorskie osią-
gnięcia zaowocowały 14 patentami i wzorami
użytkowymi. Z inicjatywy Profesora spraw-
dzane były możliwości zastosowania materia-
łów wybuchowych do pogłębiania kanałów
melioracyjnych w warunkach ograniczonego
dostępu maszyn do robót ziemnych. Profesor
pracował też nad nowymi technologiami
i urządzeniami do nawadniania kroplowego
i umiejscowionego oraz niskociśnieniowego
nawadniania podpowierzchniowego. W ba-
daniach nad nawadnianiem podpowierzch-
niowym uczestniczył w międzynarodowym
projekcie z uniwersytetami w Rostocku i Sza-
rvas. Efektem tej współpracy były pionierskie
konstrukcje: zaworów, laminarnych koszy
ssawnych, emiterów, których był współauto-
rem. W wyniku tych badań uzyskał wzór
użytkowy na emiter pierścieniowy, wykonany
według Jego pomysłu.

Większość projektów realizowana przez
prof. D. Húskę była finansowana przez
przedsiębiorstwa, które wdrażały wyniki Jego
badań bezpośrednio do praktyki. 
W związku ze spodziewanymi zmianami kli-
matycznymi i ich wpływem na rozwój rolnic-
twa prof. D. Húska od 1998 r. koncentruje
swoje zainteresowania na zarządzaniu gospo-
darką wodną w krajobrazie rolniczym. We
współpracy z Międzynarodowym Instytutem
Rekultywacji i Melioracji (ILRI) w Wagenin-
gen zajmował się implemetacją doświadczeń
Holandii i krajów UE do uregulowań praw-
nych na Słowacji.
Ważnym obszarem działalności naukowo-ba-
dawczej Profesora było urządzanie i wyposa-
żanie laboratoriów do prowadzenia doświad-
czeń z hydropedologii, hydromechaniki oraz
wykorzystania nowych materiałów budowla-
nych. Istotną rolę w realizacji badań odegrały
stacje doświadczalne, założone z Jego inicja-
tywy w kilku miejscowościach na Słowacji.
Prof. D. Húska był organizatorem i aktyw-
nym uczestnikiem wielu konferencji między-
narodowych. Brał udział w międzynarodo-
wych programach badawczych. Utrzymywał
bardzo liczne kontakty naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne z ośrodkami w: USA,
Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Finlandii, Szwecji, Iraku,

Dziekan prof. dr hab. Jan Pawełek w obecności władz Uczelni odczytuje treść dyplomu
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Egipcie, Rosji, Estonii, Republice Czeskiej
oraz na Litwie, Łotwie, Cyprze, Węgrzech
i w Polsce.
Po 1989 r. włączył się aktywnie w przygoto-
wanie międzynarodowych projektów PHARE
– TEMPUS, później był koordynatorem
5 projektów partnerskich z uczelniami w kra-
jach Unii Europejskiej. Pełnił też rolę eks-
perta w programach TEMPUS w Rosji oraz
Serbii. O autorytecie prof. D. Húski świad-
czy koordynacja kilkunastu projektów ba-
dawczych, krajowych i międzynarodowych,
a także udział w VI i VII europejskich pro-
gramach ramowych. 
Prof. D. Húska przyczynił się do rozwoju
licznej kadry naukowej. Był promotorem
8 zakończonych przewodów doktorskich.
Recenzował 12 prac doktorskich. Wykonał
8 opinii o całokształcie dorobku w przewo-
dach habilitacyjnych, 6 ocen w postępowa-
niach o nadanie tytułu profesora oraz 3 re-
cenzje o nadanie tytułu dr h.c. na Słowacji
i w Czechach. Recenzował szereg prac na-
ukowo-badawczych, podręczników, skryp-
tów i doniesień naukowych. 
Prof. D. Húska jest też doświadczonym, wy-
sokiej klasy nauczycielem akademickim. Pro-
wadził wszystkie formy zajęć dydaktycznych
na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
i podyplomowych. Jest cenionym pedago-
giem i wykładowcą, o którego zabiegają
ośrodki dydaktyczne i naukowe w Słowacji
i za granicą. 
Profesor opracował 13 skryptów, miał duży
udział w przygotowaniu 3 podręczników
uniwersyteckich – z tego jeden za granicą
i dwa na Słowacji. Był opiekunem dużej
liczby prac magisterskich i inżynierskich.
Przygotował koncepcję kredytowego sys-
temu nauczania oraz uczestniczył w opraco-
waniu informatycznego systemu „Student”,
który do dziś jest stosowany w Słowackim
Uniwersytecie Rolniczym. Ze szczególnym
zaangażowaniem prowadził studenckie koło
naukowe, w ramach którego organizował
ogólnokrajowe Sesje Kół Naukowych. Opie-
kował się studentami zagranicznymi przeby-

wającymi na Uniwersytecie Rolniczym w Ni-
trze. Corocznie organizował dla nich zi-
mowe i letnie obozy sportowe w różnych czę-
ściach Słowacji. Udzielał się też w organizo-
waniu wydarzeń kulturalno-społecznych na
Uczelni.

Prof. D. Húska pracował w wielu komisjach
uczelnianych i poza Uczelnią. Był członkiem
rad naukowych Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze, Wyższej Szkoły Leśnic-
twa i Drzewiarstwa w Zvoleniu (obecnie Uni-
wersytet Techniczny), Uniwersytetu Rolni-
czo-Leśnego w Brnie. Był też członkiem ko-
misji ministerialnych, m. in. ds. e-learningu,
technologii informatycznych i kształcenia
wirtualnego. Był koordynatorem programu
Uniwersytetu Bałtyckiego dla Słowacji i Re-
publiki Czeskiej. Przyczynił się do powstania
Wydziału Ogrodnictwa i Inżynierii Krajo-
brazu, zostając jego pierwszym dziekanem
przez dwie kadencje. Był inicjatorem powsta-
nia Wydziału Studiów Europejskich oraz
Rozwoju Regionalnego, twórcą idei utworze-
nia w Nitrze Wirtualnego Wydziału wspiera-
jącego międzynarodową współpracę w kształ-
ceniu studentów w Europie Środkowej.
Prof. D. Húska jest członkiem Słowackiej
Akademii Nauk Rolniczych, zastępcą prze-
wodniczącego Krajowego Komitetu Między-
narodowej Komisji Nawodnień i Odwod-
nień [ICID], członkiem-założycielem Stowa-
rzyszenia Inżynierów Krajobrazu Słowacji,
a obecnie jego przewodniczącym. Na podsta-
wie mianowania przez ministra rolnictwa zo-
stał koordynatorem grupy roboczej, która
opracowała założenia dla Uniwersytetu Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, do pro-
jektu Centrum Badań i Kształcenia dla Natu-
ralnych Obszarów i Ekosystemów. Był człon-
kiem rządowej rady Słowacji ds. gospodarki
wodnej oraz nauki i badań.
Prof. D. Húska utrzymywał liczne kontakty
z praktyką. Zasiadał w radach Krajowego
 Zarządu ds. Melioracji w Bratysławie oraz
Komisji Inwestycyjnej Dyrekcji Generalnej
Budownictwa Rolniczego. Współpracował

z przedsiębiorstwami: Hydromeliorcji w Ni-
trze oraz Budownictwa Rolniczego w Braty-
sławie, Żylinie i Koszycach, a także ze Słowac-
kim Przedsiębiorstwem Wodnym. W ramach
współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem
ds. Rekonstrukcji Urządzeń Wodnych brał
udział w ocenie tamy na Orawie (Oravska
priehrada). Był autorem kilku projektów, np.
zapory na potoku Hrondín przy Dudincach. 
Od początku powstania wystawy AGRO-
KOMPLEX w Nitrze Profesor współpraco-
wał przy organizacji i wykorzystaniu poletek
demonstracyjnych do prezentowania no-
wych technik nawadniania. Współpraca
z uczelnianym gospodarstwem rolnym za-
owocowała wybudowaniem, na podstawie
projektu wykonanego pod Jego kierownic-
twem, pierwszego na Słowacji systemu na-
wadniania z wykorzystaniem deszczowni
mostowych Valley.
Za swoją pracę prof. D. Húska został uhono-
rowany dyplomami i odznaczony medalami
przez Słowacki Uniwersytetu Rolniczy w Ni-
trze oraz przez instytucje, z którymi współ-
pracował. Jest posiadaczem Wielkiej Plakiety
J. A. Komeńskiego, oraz odznaczeń: SGGW
w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Mendla
w Brnie, Słowackiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Bratysławie, a także wielu odzna-
czeń resortowych i branżowych. 
Od 1964 r. prof. D. Húska organizował
współpracę z Uniwersytetem w Rostocku,
Gödölö, Halle/Saale oraz z ówczesną Wyższą
Szkołą Rolniczą w Krakowie, w ramach której
wielu pracowników naszego Wydziału uczest-
niczyło w krótkoterminowych wizytach na-
ukowo-dydaktycznych w Nitrze, a pracowni-
ków z Nitry w Krakowie. Pobyty te przyczy-
niły się do wzajemnej wymiany wiedzy
o metodach badawczych, wyposażeniu labo-
ratoriów, organizacji ćwiczeń projektowych,
pozyskiwaniu materiałów dydaktycz nych.
Kontakty te doprowadziły do organizowania
corocznych wspólnych konferencji nauko-
wych w Nitrze, Krakowie oraz Halle/Saale. 
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W okresie ponad 45 lat prof. D. Húska prze-
bywał na naszej Uczelni wiele razy. Podczas
Jego pobytów obywały się interesujące dysku-
sje naukowe, a w kilku ostatnich latach prze-
kazywał nam informacje na temat restruktu-
ryzacji systemu dydaktycznego na Uniwersy-
tecie w Nitrze przechodzącym, zgodnie
z zasadami Karty Bolońskiej, na system
punktów kredytowych. Po 1989 r., kiedy
utworzono program PHARE, a w nim pro-
jekty TEMPUS, w których prof. D. Húska
był koordynatorem, współpraca pomiędzy
naszymi Uniwersytetami bardzo mocno się
zintensyfikowała. Dzięki temu na naszym
Wydziale udoskonaliliśmy programy naucza-
nia, wyposażyliśmy nasze laboratoria w no-
woczesną aparaturę do badań naukowych.
Uzupełniliśmy też, o cenne pozycje książ-
kowe zbiory biblioteki naszej Uczelni.
W okresie realizacji programów TEMPUS
12 pracowników naukowo-dydaktycznych
naszego Wydziału odbyło 1-3 tygodniowe
staże na uniwersytetach w Pradze, Nitrze,
Ostrawie, Hanowerze, Essen, Rostocku,
 Wageningen, Gent, Brukseli, Coimbrze
i Gödöle. Ponadto 10 studentów odbyło
3 miesięczne praktyki zagraniczne w Pradze,
Nitrze, Coimbrze, Rostocku, Essen i Wage-
ningen. Bardzo owocna jest, zainicjowana
przez prof. D. Húskę przed 15 laty, współ-
praca w organizowaniu przemiennie w Kra-
kowie i w Nitrze corocznych konferencji
ENVIRO, w których uczestniczą kolejne po-
kolenia naukowców z różnych ośrodków
w Polsce i Słowacji oraz z innych krajów.
Prof. D. Húska współpracuje także z innymi
Wydziałami naszej Uczelni i ośrodkami na-
ukowymi w Polsce, między innymi z Wydzia-
łami: Rolniczo-Ekonomicznym, Ogrodni-
czym i uczelniami rolniczymi z Warszawy
i Wrocławia. Poprzez swoją działalność na-
ukową, dydaktyczną i organizacyjną jest
znany w wielu ośrodkach naukowych w Pol-
sce, w tym przede wszystkim społeczności
naszej Uczelni.
Słuszność naszych starań o nadanie prof.
Dušanowi Húsce godności doktora honoris

causa potwierdzają oceny Jego dorobku
i osiągnięć, opracowane przez prof. dr hab.
dr h.c. Mikuláša Látečkę ze Słowackiego
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze i prof. dr
hab. dr h. c. Stanisława Kostrzewę z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
wybitnych uczonych o najwyższych kompe-
tencjach w dyscyplinie, która jest Jego do-
meną. W swoich opiniach obaj Recenzenci
piszą, że prof. D. Húska legitymuje się osią-
gnięciami, które prezentują Go jako wybit-
nego i znanego w świecie uczonego o wyso-
kich kompetencjach, uznanym autorytecie
i osobistym wkładzie w rozwój nauk rolni-
czych i technicznych kilku specjalności,
w tym melioracji wodnych, gospodarki wod-
nej, inżynierii krajobrazu, kształtowania
i ochrony środowiska. W konkluzjach stwier-
dzają, że Jego osiągnięcia we wszystkich ob-
szarach działalności spełniają wysokie wyma-
gania stawiane kandydatom do godności
doktora honoris causa.

Dla pełnej charakterystyki sylwetki Profe-
sora nie można pominąć cech Jego osobowo-
ści. Jest On człowiekiem życzliwym, wspa-
niałomyślnym i wielkodusznym, obdarzo-
nym poczuciem humoru. Kieruje się
zasadami ludzi prawych. Takim profesor

Dušan Húska jest znany w środowisku na-
ukowym. Takim znamy Go na Uczelni i na
Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Dlatego szanujemy Go i cenimy. Odczu-
wamy pełną satysfakcję, że za chwilę będzie
Mu nadany tytuł doktora honoris causa, na
który w pełni zasługuje.

Szanowny Panie Profesorze prosimy o przy-
jęcie naszych serdecznych podziękowań za
dotychczasową współpracę, z nadzieją na jej
kontynuowanie dla dobra nauki i naszych
środowisk. Życzymy panu Profesorowi dal-
szej owocnej pracy oraz wszelkiej pomyślno-
ści osobistej. 

Przekazujemy też nasze najlepsze życzenia,
przybyłej na dzisiejszą uroczystość, najbliższej
rodzinie Pana Profesora, córce dr inż. Luci
Tátošovej kierownikowi Katedry Architek-
tury Krajobrazu i Kształtowania Terenów
Rolnych Słowackiego Uniwersytetu Rolni-
czego, zięciowi Martinowi Tátošovi – absol-
wentowi Wydziału Rolniczego Słowackiego
Uniwersytetu Rolniczego oraz wnuczce Pa-
trycji – uczennicy Gimnazjum Sportowego
w Nitrze, z której Profesor jest bardzo dumny,
zwłaszcza, że jest ona reprezentantką Słowacji
w karate.

Laudację wygłosił Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych 
prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski
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Magnificencia, Najvyšší Senát,
Magnificencie,
Vedecká rada Fakulty Krajinného 
Inžinierstva a Geodézie,
Milé dámy a vážení páni,
Ctení priatelia, kolegyne a kolegovia, 
študenti, 

Dovoľte mi vyjadriť hlbokú vďačnosť Jeho
Magnificencii rektorovi habilitovanému
doktorovi, profesorovi, doktorovi honoris
causa Januszovi Žmijovi a Najvyššiemu Se-
nátu Poľnohospodárskej univerzity Hugona

Kołłątaja v Krakove za vzácne akademické
ocenenie, ktorým je udelenie titulu doktor
honoris causa. 
Pre mňa je hlavne cťou, uznanie získané od
univerzity, ktorej korene siahajú až do 19.
storočia inštitúcie, s dvestoročnou tradíciou,
vychádzajúcej z Filozofickej fakulty Unive-
rzity Jagelonskej.
Srdečne ďakujem dekanovi, profesorovi
Jánovi Pawełkowi a Vedeckej rade Fakulty
Krajinného Inžinierstva a Geodézie, ktorí
iniciovali a podporili moje menovanie. 
Ďakujem pánovi prof. Krzysztofovi Ostrow-

skému za prijatie úlohy promótora a tiež re-
cenzentom pánom doctor honoris causa
profesorovi Stanisławovi Kostrzewovi a do-
ctor honoris causa profesorovi Mikulášowi
Látečkovi za zhodnotenie mojej práce, uzna-
nie a pozitívne zhodnotenie mojich úspechov. 
Toto čestné ocenenie patrí nielen mne
osobne, ale aj našej Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzite v Nitre – univerzity, s kto-
rou som zviazaný od začiatku svojej vedeckej
a pedagogickej práce a umožnila mi pracovať
v oblasti môjmu srdcu blízkej.
Dnešné slávnostné zasadnutie znamená, že
som mal šťastie stretnúť sa a spolupracovať
s radom významných osobností, a to nielen
v bývalom Československu, ale aj v Ne-
mecku, Maďarsku, ale najmä v Poľsku, ktoré
je mi obzvlášť blízke z hľadiska kultúry, ja-
zyka, spoločných skúseností a vedy. Vzťahy
medzi našimi dvoma krajinami sa datujú do
prvého tisícročia, kedy sa Slovania usadili
v strednej Európe od Stredomoria až po Bal-
tické more na severe, a Rostock v západnej
Európe.

Magnificencjo, Wysoki Senacie, 
Wysoka Rado Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Drodzy Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy,
Studenci!

Pozwólcie mi Państwo wyrazić głęboką
wdzięczność Jego Magnificencji Rektorowi
profesorowi doktorowi habilitowanemu

Wystąpienie Prof. Ing. Dušana Húski, PhD
podczas uroczystości z okazji nadania 
tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Wystąpienie doktora honoris causa prof. Ing. Dušana Húski, PhD
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doktorowi honoris causa Januszowi Żmji
i Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Rolni-
czego imieniem Hugona Kołłątaja w Krakowie
za najwyższe wyróżnienie akademickie, jakim
jest nadanie tytułu doktora honoris causa.
Szczególnie zaszczytne dla mnie jest wyróż-
nienie uzyskane od Uniwersytetu, którego
korzenie sięgają końca XIX wieku – Uczelni
o studwudziestoletniej historii, wywodzącej
się z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Bardzo gorąco dziękuję dziekanowi, profeso-
rowi Janowi Pawełkowi oraz Radzie Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji,
która zainicjowała i przeprowadziła stosowne
postępowanie.
Serdeczne podziękowania składam Panu
profesorowi Krzysztofowi Ostrowskiemu
za podjęcie się promotorstwa, a także Recen-
zentom – doktorowi honoris causa profeso-
rowi Stanisławowi Kostrzewie i doktorowi
honoris causa profesorowi Mikulášowi
Látečce, za uznanie i pozytywną ocenę mo-
jego dorobku.
To zaszczytne wyróżnienie dotyczy nie tylko
mojej skromnej osoby, ale także Słowackiego
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze –
Uczelni, z którą jestem związany od początku
mojej pracy naukowo-dydaktycznej.
Dzisiejsza uroczystość oznacza, że miałem
wielkie szczęście spotkać, współpracować
z wieloma wybitnymi osobistościami, nie
tylko w byłej Czechosłowacji, ale także
w Niemczech, na Węgrzech, a zwłaszcza
w Polsce, która jest mi szczególnie bliska pod
względem kultury, języka, wspólnego do-
świadczenia i nauki. Związki między naszymi
krajami sięgają pierwszego tysiąclecia, kiedy
to Słowianie osiedlili się w Europie Środko-
wej, od Morza Śródziemnego do Morza Bał-
tyckiego na północy, aż po Rostock w Euro-
pie Zachodniej.

Now, dear friends, allow me to continue in
my mother tongue – Slovak.
Moja životná cesta je nerozlučne spätá s aka-
demickou pôdou. Okrem troch rokov, v kto-

rých som pracoval ako projektant, celý zvy-
šok môjho aktívneho života sa spája s unive-
rzitou v Nitre. 

Hneď v prvých rokoch môjho pôsobenia, sa
mi naskytla príležitosť navštíviť Krakov
a „našu fakultu Melioraciji lešnych i rolnych”,
kde som našiel nových priateľov a mnohé in-

špirácie pre ďalšiu spoluprácu vo vzdelávaní
a výskume. Náš spoločný vedný odbor – me-
liorácie, je vlastne starostlivosť o udržateľné
podmienky života a využívania prírody v pro-
spech človeka. Túto myšlienku vyznávam
stále aj keď sa náš vedný odbor dnes už do-
stáva na okraj záujmu spoločnosti neprávom
vyzdvihujúcej niektoré negatíva a zabúdajúc

Gratulacje od Konsula Generalnego Republiki Słowacji w Krakowie

Gratulacje od władz dziekańskich WIŚiG Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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na ich nevyhnutnosť v kultúrnej krajine.
V súčasnom stave klimatických pomerov Eu-
rópy, ku ktorému významne prispieva trend
otepľovania našej Zeme, sme svedkami
zrýchlenej dynamiky extrémnych javov poča-
sia, prejavujúcich sa hlavne vysokou intenzi-
tou dažďov spojených so záplavami a na
strane druhej výskytom dlhých bezdažďových
periód, ktoré majú za následok sucho. 

Špecifikom Európy v porovnaní s inými kraji-
nami je, že takmer celá je kultúrnou krajinou.
Od začiatku nášho letopočtu bola osídlená,
boli vybudované komunikácie ako známa
Via Apia, Jantárová cesta ale aj mnohé ďalšie,
ktoré vytvorili základ krajinnej mozaiky.
Údolia riek sa stali hlavnými komunikačnými
trasami pozdĺž ktorých vznikali sídliská do-
pĺňané poliami a lúkami poskytujúcimi
obživu ľuďom. Najúrodnejšie pozemky sa na-
chádzali v nížinách, na rovinách v údoliach
riek, ktoré v čase prívalových dažďov bývali
zaplavené povodňami, po ktorých mnoho-
krát prichádzal hladomor. Postupný nárast
populácie si vyžadoval rozširovanie plôch pre
výrobu potravín a ich ochranu pred zatápa-
ním. Preto už v 15. storočí došlo k prvým
snahám ovplyvniť vodný režim riečnej infra-

štruktúry. Osvietení panovníci v Európe dali
impulz k ochrane majetku a ľudí pred povo-
dňami. Kráľ Žigmund Luxemburský v roku
1426 nariadil všetkým majetným občanom
a šľachticom na území horného Žitného
ostrova povinnú organizovanú ochranu proti
povodniam. Zákon z roku 1569 prikazoval
majiteľom pozemkov na území Bratislavskej
a Komárňanskej župy odpracovať 6 dní
v roku na výstavbe ochranných hrádzí. Naj-
starší písomný doklad o prácach na hrádzach
dolného Žitného ostrova pochádza z 11. sep-
tembra 1679, keď na valnom zhromaždení
Komárňanskej župy v Zlatnej na Ostrove
bola nariadená trom okresom účasť na oprave
poškodených ochranných hrádzí. Začiatkom
18. storočia začali tieto činnosti upadať aj
preto, lebo vymenovaní „riaditelia a dozorco-
via hrádzí” od roku 1727 svoje funkcie nevy-
konávali. Problematike výstavby a údržby
hrádzí a tiež problematike vnútorných vôd,
ktoré spôsobovali podmáčanie územia, sa za-
čala opätovne venovať zvýšená pozornosť až
začiatkom 19. storočia a neskôr, hlavne po
druhej svetovej vojne, keď kľúčovou úlohou
bolo zabezpečiť ľuďom chlieb.
Zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie
bolo limitované potenciálom kultivovaných
rastlín ale najmä nedostatkom vhodnej pôdy.
V údoliach riek bola hladina podpovrchovej
vody tak vysoko, že polia mali obmedzenú
prístupnosť, vegetačné obdobie sa skracovalo,
čo bolo limitujúce pre dosiahnutie potenciál-
nych úrod. Pre produkčné plochy boli určené
požiadavky, aby bola prebytočná voda, spôso-
bujúca premočenie odvedená z polí najne-
skôr do polovice marca, aby sa umožnil začia-
tok jarných poľných prác. Tu bol hlavný
dôvod budovania systematickej drenáže
a sústav odvodňovacích kanálov, v mnohých
prípadoch kombinovaných s čerpacími stani-
cami. Tá drenáž nebola výmyslom ľudí, ktorí
sa rozhodli „prikázať vetru a dažďu”! To bola
dlhoročná skúsenosť overená históriou. Pri-
pomeňme si Holandsko a ich odvodňovacie
sústavy s veternými čerpadlami. Ale po
príklad si môžeme ísť aj do hlbokej histórie

starých kultúr v povodí Eufratu, Tigrisu
a nielen tam, kde v dôsledku stúpania hladiny
podpovrchovej vody vznikli z úrodných ro-
vín slané močiare. Intenzívna evapotranspi-
rácia z povrchu pôdy zanechávala v pôde soli,
ktoré znamenali zánik týchto starobylých
kultúr. To všetko je o vode. Jej prebytku aj ne-
dostatku. 
Máme v čerstvej pamäti záplavy z posledných
rokov a ich dlhodobo pretrvávajúce dôsledky.
Trvalé zaplavenie rovín, premočenie ze-
mského povrchu a následné zosuvy pôd, zni-
čené domy a stratené životy.

Položme si otázku: Čo nám chýba?
Úcta k životu, úcta k výsledkom práce pred-
chádzajúcich generácií.
Nemálo sa znehodnotilo, ale hodne z toho
môžeme obnoviť.
Je častým javom, keď spolupráca medzi kole-
gami na rôznych univerzitách prerástla do
osobných priateľstiev, ktoré posilnili aj tú
pôvodnú v mnohých prípadoch len deklaro-
vanú spoluprácu. Veda, poznávanie, výmena
skúseností, vzájomná podpora, spoločné akti-
vity aj osobné stretnutia to je základ rozvoja.
No boli aj limity – v poznávaní, stretávaní sa,
politické a finančné. Ale vždy medzi ľuďmi
bol dostatok úcty a porozumenia.
Naše pravidelné stretávania sa na spoločných
konferenciách, spoločný výskum a spolupráca
pri určovaní vlastností filtračných materiálov,
publikácie vychádzajúce zo spoločného
výskumu geotextílí a hradenia bystrín,
výmena publikácií z predmetov spoločného
záujmu z oblasti hradenia bystrín, pôdozna-
lectva, čistiarní odpadových vôd, vodných
nádrží a mnohých ďalších oblastí, ktoré tvo-
ria mozaiku našej spolupráce.

90-te roky minulého storočia boli prelo-
mové. Predstavovali zmenu politického
a ekonomického systému a dávali ľuďom
nádej na lepšiu budúcnosť. Nepriniesli a ani
nemohli priniesť prelomovú zmenu vo ve-
domí ľudí a tak v jednotlivých  sférach života
a teda aj politike stále platí, že každá minca

Gratulacje od doc. Ing. Karola Klauza, PhD.,
dziekana Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
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má dve strany, každý chce len to najlepšie –
pre seba a mnohokrát to staré známe „po nás
potopa!”.

Aj na Slovensku sa v koncepciách riadenia
v posledných 20. rokoch, prejavila dávka ne-
profesionality a odbornej neznalosti. Dospeli
sme do stavu, že naša spoločnosť je rozpol-
tená a jej vývoj sa uberá podľa starého Divide
et impera!
Postupne došlo k  vytvoreniu podmienok na
deštrukciu poľnohospodárskej výroby, likvi-
dáciu organizácií, ktoré boli zodpovedné za
kvalitu kultúrnej krajiny a hlavne zaznávanie
výsledkov vedy ako základu pre rozvoj kul-
túrnej krajiny. Poľnohospodárska produkcia
klesá z roka na rok, znižujú sa stavy hospo-
dárskych zvierat, orná pôda sa prenecháva na
výstavbu logistických centier, veľkoskladov,
obchodných reťazcov, výstavbu fabrík, ktoré
po niekoľkých rokoch odchádzajú zo Sloven-
ska. Trhové hospodárstvo nemusí vždy zna-
menať základ pre udržateľný rozvoj!

Pojmy osevný postup a striedanie plodín sa
už nahrádzajú ekonomickými monokul-
túrami, prichádzajú snahy o využitie biomasy
bez akýchkoľvek strát, znižuje sa potreba
krmovín, opúšťajú sa lúky a pasienky, viac
ako 600 tisíc hektárov pôdy je neobhospoda-
rované, existujúca pôda trpí podmáčaním.
Slama sa vyváža ako energetická biomasa
a v pôde sa stráca organická hmota. Mono-
kultúry si vyžadujú zvýšenú chemickú
ochranu a kvalita vody sa postupne znižuje.
Opustené plochy vedú k zvýšenej intenzite
povrchového odtoku a následne k erózii.
Najhoršia situácia je v ľudskom potenciály.
V súčasnosti na Slovensku je skoro 13%-ná
nezamestnanosť. Hlavne vo východnej polo-
vici územia. Poľnohospodári trpia neprime-
raným dovozom potravín zo zahraničia vy-
plývajúci s názoru politikov, že poľnohospo-
dárstvo na Slovensku je nepotrebné
a dovezieme si všetko čo potrebujeme. Ale
poľnohospodárstvo, to je aj starostlivosť
o prostredie, starostlivosť o krajinu, vzťah

k národnému dedičstvu pôde od Dunaja
k Tatrám ale tiež šanca pre zamestnanie a vy-
tvorenie si pracovných návykov. S obdivom
hľadíme na horské stráne vo Švajčiarsku
s lúkami a kvetmi, ako trávnik pri rodinnom
dome. To všetko si vyžaduje vytvárať vzťah
ku krajine a jej prvkom. V súčasnosti sa do-
stávajú do popredia hlasy ekologických
hnutí. Áno je potrebné chrániť prírodu hla-
vne v oblastiach, ktoré sú pre to určené a nie-
kedy, keď je potrebné upozorniť na skuto-
čnosti, ktoré môžu narušiť prírodné ekosy-
stémy. Ale veľká časť nášho územia je určená
pre produkčné účely a toto územie musí
spĺňať požiadavky, ktoré umožnia jeho opti-
málne využitie pri náležitej starostlivosti. Nie
je možné akceptovať hlasy o presušovaní kra-
jiny drenážnymi systémami. Bez nich máme
perspektívu rozširovania podmáčaných pôd
a močiarov. Nie je možné akceptovať hlasy
o vytváraní akumulácie vody v umelých
zdržiach budovaných bez náležitého rešpek-
tovania legislatívy a technického projektu,
ako sa to stáva v súčasnosti na Slovensku. 

Na druhej strane je potrebné hovoriť aj o tom,
že v procese veľkovýrobného poľnohospodár-

stva došlo k hlbokému narušeniu až devastácii
krajiny. Dnes vieme aj to, že príroda nebude
schopná sama, len pomocou svojich autore-
gulačných mechanizmov vrátiť sa do pôvod-
ného stavu, do stavu prirodzenej rovnováhy.
A tak sa oprávnene musíme pýtať „kde je hra-
nica miery poškodenia a akým spôsobom
zmeniť súčasné vlastnosti krajiny k lepšiemu?

Na čo treba zamerať našu pozornosť?
– Vymedziť podstatu a hranice starostlivo-

sti o krajinu
– Poznať a chrániť prírodné zdroje ktoré sa

zachovali a považovať ich za neoddelite-
ľnú súčasť človekom narušenej krajiny, 

– Ako základ starostlivosti o hospodárenie
v krajine chápať súbor zastúpených eko-
systémov, vrátane kultúrnych (agroekosy-
stémy, lesné, lúčne a mokraďové ekosy-
stémy) a mať na pamäti, že ich úlohou je
okrem iného prispievať aj k transformácii
povrchových zrážok a ich odtoku do
podzemných vôd. 

– Stanovištia, ktoré sú základom biodive-
rzity krajiny chrániť a starať sa one.

– Nájsť vhodné postupy a metódy obnovy
devastovaných území. Činnosť človeka

Senat Uniwersytetu Rolniczego oraz Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
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zosúladiť s prírodnými podmienkami,
podnebím a ďalšími vlastnosťami kra-
jiny.

– Kultúrnu krajinu modifikovať pre zabez-
pe čenie prevencie a ochrany pred povo-
dňami. 

Čo je potrebné 
– využívať spoločné poznatky získané po-

čas dlhodobej medzinárodnej spolupráce
predstavujúce originálne myšlienky vo
využívaní nízkotlakových závlahových
systémov, nových regulačných prvkov na
závlahových sieťach, prehlbovať po-
znatky z oblasti princípov revitalizácie
a obnovy zdravej krajiny, a najmä staro-
stlivosti o kultúrnu krajinu ako základu
budúcnosti a perspektívy ďalšieho života
v našich krajinách. 

– posilniť osvetu v oblasti ekologického
a environmentálneho vedomia, zabezpe-

čiť vzdelávanie v oblasti integrovaného
vodného hospodárstva.

– presvedčiť politické špičky o nevyhnut-
nosti akceptovania výsledkov vedeckého
výskumu pri starostlivosti o krajinu. 

Čo je najdôležitejšie – chceme stretať člo-
veka – priateľa. 
– Chceme mať okolo seba úprimných ľudí,

ako tomu bolo voľakedy. 
– Chceme stretnúť kamaráta, ktorého prvá

otázka nebude smerovať k materiálnym
veciam, ale bez prípravy ma potľapká po
pleci a s nepredstieraným záujmom sa
opýta: Ako sa máš? Ako žiješ? Zájdeme si
sadnúť na pohár vína? 

– Chceme sa tešiť z bežných radostí človeka.
– Chceme sa tešiť s práce, ktorú vykonávame

s radosťou a prináša radosť aj iným. 
– Chceme sa ráno prebudiť a celým srdcom

sa tešiť novému dňu. 

Milé dámy, vážení páni, drahí priatelia,

Je ťažké vyjadriť moje dnešné pocity slovami
preto poviem jednoducho ďakujem. V tom je
zahrnutá celá moja vďačnosť a potešenie, že
ste mojimi priateľmi a dnešným dňom sa
stávam súčasťou veľkej vedeckej komunity
Uniwersytetu Rolniczego Hugona Kołłątaja
v Krakowe ktorého prospech bude vždy mo-
jou záležitosťou srdca. Ubezpečujem Vás, že
vynaložím celé svoje úsilie na rozvoj našej ďa-
lšej spolupráce, aby ste svoje rozhodnutie ne-
museli ľutovať. 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele. 
Trudno mi wyrazić co dzisiaj czuję. Powiem po
prostu „dziękuję”. Chcę też solennie zapewnić, że
dołożę wszelkich starań, abyście Państwo decyzję
tę zawsze uważali za słuszną.

Dziękuję bardzo.

Pamiątkowe zdjęcie z doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, profesorem Dušanem Húską
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Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Felenczak
Katedra Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Andrzej Felenczak – profesor nauk rolni-
czych w zakresie zootechniki. Urodził się
2 stycznia 1950 r. w Prątniku w woj. warmiń-
sko-mazurskim.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Prof. Andrzej Felenczak jest absolwentem
Technikum Hodowlanego w Hańczowej,
które ukończył w 1969 r., otrzymując dyplom
technika hodowcy. W latach 1969-1974 stu-
diował na Wydziale Zootechnicznym ówcze-
snej Akademii Rolniczej w Krakowie. Studia
ukończył z wyróżnieniem w 1974 r., uzysku-
jąc tytuł magistra inżyniera zootechniki.
Stopień doktora nauk rolniczych nadała mu
Rada Wydziału Zootechnicznego AR w Kra-
kowie na podstawie rozprawy Genetyczny po-
limorfizm i zawartość niektórych frakcji białek
mleka u ras bydła hodowanego w południowej
Polsce, którą obronił z wyróżnieniem
w 1981 r. Promotorem pracy był prof. dr
hab. Jan Szarek.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolni-
czych w zakresie zootechniki – hodowli zwie-
rząt, hodowli bydła przyznała mu w 1998 r.
Rada Wydziału Zootechnicznego AR w Kra-
kowie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej
Efekty doskonalenia bydła polskiego czerwonego
przy użyciu rasy angler (Zeszyty Naukowe AR
w Krakowie, ser. Rozprawy nr 224).
W październiku 2010 r. Prezydent  Rzecz -
pospolitej Polskiej nadał Andrzejowi Felen-
czakowi tytuł naukowy profesora nauk
 rolniczych.

Przebieg pracy zawodowej

Będąc na piątym roku studiów rozpoczął
pracę na Wydziale Zootechnicznym w Insty-
tucie Hodowli Zwierząt. Obecnie pracuje na

etacie naukowo-dydaktycznym w Katedrze
Hodowli Bydła. Zajmował kolejno stanowi-
ska stażysty (1974-1975), asystenta nau ko -
wo-badawczego (1975-1977), starszego asy-
stenta naukowo-badawczego (1977-1980),
starszego asystenta naukowo-dydaktycznego
(1980-1982), adiunkta (1982-2003), a od
2003 r. profesora nadzwyczajnego Uniwersy-
tetu Rolniczego i profesora nadzwyczajnego
(od 1 listopada 2010 r.).
W 1979 roku odbył 3-miesięczny staż nau -
kowy w Instytucie Rolniczym i Wszech-związ-
kowym Instytucie Badawczym w Petersburgu,
zapoznając się z metodyką jakościowego i ilo-
ściowego oznaczania białek mleka. W 1998 r.
przebywał na krótkim stażu na Uniwersytecie
Rolniczym w Upsali (Szwecja).

Zainteresowania naukowo-badawcze, 

dorobek naukowy

Zainteresowania naukowo-badawcze prof.
Andrzeja Felenczaka dotyczą głównie gene-
tycznego doskonalenia bydła mlecznego oraz
badań składu i właściwości technologicznych
mleka krowiego. W szczególności prowa-
dzone badania dotyczą głównie następują-
cych zagadnień:
• genetyczne doskonalenie ras bydła użyt-

kowanych w południowej Polsce w za-
kresie cech mlecznych i mięsnych,

• polimorfizm białek mleka i jego związek
ze składem i właściwościami technolo-
gicznymi mleka krów,

• badanie jakości mleka oraz wpływu róż-
nych czynników na skład i jakość,

• badanie środowiska hodowlanego oraz
doskonalenie technologii chowu bydła. 

W ramach pierwszego zagadnienia prowa-
dził badania głównie na bydle polskim

Prof. dr hab. inż. Andrzej Felenczak
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 czerwonym. Prace z tego zakresu pozwoliły
na dokonanie charakterystyki tego bydła pod
względem eksterieru oraz cech użytkowości
mlecznej i rozpłodowej. Równocześnie pod-
jęto badania nad intensyfikacją produkcji
mleka i wołowiny poprzez krzyżowanie rasy
polskiej czerwonej z rasą czerwono-białą.
Uzyskane wyniki wskazywały wzrost wydaj-
ności mieszańców pc x nczb o 400 kg mleka
w porównaniu do krów rasy polskiej czerwo-
nej. Uczestniczył w zespole opracowującym
program doskonalenia bydła hodowanego na
terenie woj. nowosądeckiego (szczególnie by-
dła polskiego czerwonego), który został prze-
kazany do wdrożenia. Uwieńczeniem badań
nad bydłem polskim czerwonym i jego do-
skonaleniem była rozprawa habilitacyjna,
w której stwierdził, że mieszańce z rasą angler
wykazywały zadowalającą przewagę w wydaj-
ności mlecznej. Dalsze badania wykazały, że
na niskie efekty doskonalenia rodzimej rasy
polskiej czerwonej przy użyciu anglera w wa-
runkach terenowych, duży wpływ miały
słabe warunki środowiskowe (głównie żywie-
nie). W ostatnich pracach z tego zakresu
omówiono aktualny stan populacji bydła pc
objętej programem ochrony zasobów gene-
tycznych i zwrócono uwagę na potrzebę re-
alizowania programu hodowlanego w czysto-
ści rasy dla zachowania cennych walorów ro-
dzimej rasy bydła polskiego czerwonego.
Prace z tego zakresu przekazane zostały do
praktyki hodowlanej w formie instrukcji
wdrożeniowych.
Badania w drugiej grupie tematycznej stano-
wią najważniejszą część dorobku naukowego
prof. Andrzeja Felenczaka. Początkowe wy-
niki tych badań zakończone zostały przedło-
żeniem rozprawy doktorskiej, która zawierała
charakterystykę krajowych ras bydła w zakre-
sie genetycznego polimorfizmu białek mleka.
Wykazano w niej występowanie u krów rasy
polskiej czerwonej i simental rzadkich alleli
białek mleka w układzie beta-laktoglobuliny
i beta-kazeiny. U wymienionych ras bydła
stwierdzono wysoką frekwencję allelu B
kappa-kazeiny. Allel ten uważany jest za ko-

rzystny ze względu na potwierdzone zależno-
ści ze składem i jakością mleka krowiego. Dal-
sze badania w tym zakresie – prowadzone
w ramach grantu KBN – dotyczyły szukania
zależności pomiędzy polimorfizmem białek,
a składem i właściwościami technologicznymi
mleka. Stwierdzono, że mleko zawierające po-
limorficzne frakcje BB i AB kappa-kazeiny
charakteryzowało się korzystniejszym skła-
dem tj. wyższą zawartością tłuszczu, białka
ogólnego i kazeiny, a także lepszymi właści-
wościami technologicznymi, w postaci krót-
szego czasu koagulacji białek i wyższej wydaj-
ności sera twarogowego. Wyniki badań prze-
prowadzonych na licznym materiale – mleku
trzech ras: polskiej czerwonej, czerwono-bia-
łej i simental – wykazały, że genotypy kappa-
kazeiny mogą być wykorzystywane jako czyn-
nik wspomagający selekcję. W pracach zwró-
cono uwagę na potrzebę oznaczania
genotypów κ-kazeiny u buhajów ras mlecz-
nych i wykorzystania ich przy doborze buha-
jów do rozpłodu w stadach bydła mlecznego. 
Dorobek naukowy profesora Andrzeja Fe-
lenczaka obejmuje ogółem 127 prac, w tym
64 oryginalnych prac naukowych i recenzo-
wanych prac przeglądowych, (z czego 13 prac
drukowanych w języku angielskim) oraz 39
doniesień naukowych. Do najważniejszych
publikacji można zaliczyć:
• Felenczak A., Ormian M., Szarek J.

1983. Interrelationship between milk pro-
tein content and occurrence of genetically
determined protein fractions. Genet. Pol.,
24, 4, 355-362. 

• Felenczak A., Fertig A., Gardzina E.,
 Jezowit-Jurek M., Ormian M., Adam-
czyk K. 2004. Kappa-casein as a marker
of technological properties of cow milk.
Scientific Messenger of Lviv National
 Akademy of Veterinary Medicine. T. 6 (2),
cz. 3, 153-157. 

• Felenczak A., Fertig A, Gardzina E.,
Ormian M., Trela J. 2006. Technological
traits of milk of Simmental cows as related
to κ-casein polymorphism. Ann. Anim.
Sci., Vol. 6, No.1, 37-43. 

• Adamczyk K., Felenczak A., Jamrozy J.,
Szarek J., Bulla J. 2008. Conservation of
Polish Red cattle. Slovak Journal Anim.
Sci., 41 (2), 72-76. 

• Felenczak A., Jezowit-Jurek M., Gil Z.,
Adamczyk K. 2008. Polymorphism of
milk β-laktoglobulin and its effect on milk
yield and reproductive traits of Simmental
cows. Ann. Anim. Sci., Vol. 8, No. 3,
207-213. 

• Felenczak A., Gil Z., Adamczyk K., Za-
pletal P., Frelich J. 2008. Polymorphism
of milk κ-casein with regard to milk yield
and reproductive traits of Simmental cows.
Journal of Agrobiology, 25 (2), 201-207. 

• Szarek J., Adamczyk K., Felenczak A.
2004. Polish Red Cattle breeding: past
and present. Animal Genetic Resources.
No. 35, 21-35. 

Działalność dydaktyczna

W pierwszym okresie pracy profesor An-
drzej Felenczak prowadził ćwiczenia z chowu
i hodowli bydła na Wydziale Zootechnicz-
nym oraz Rolniczym. Po habilitacji opraco-
wał  autorskie programy i prowadzi wykłady
z zakresu hodowli i chowu bydła, a także re-
produkcji bydła dla studentów kierunku Zoo-
technika. Ponadto prowadzi ćwiczenia i semi-
naria dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Opracował autorskie
 programy elektywu i prowadzi wykłady i se-
minaria z zakresu Produkcji mleka w gospodar-
stwach rodzinnych oraz Technologii produkcji
mleka w stadach wysokoprodukcyjnych. Prowa-
dził również wykłady na studiach podyplo-
mowych przy Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt UR w Krakowie.
W ramach prac w Wydziałowej Komisji
 Dydaktycznej uczestniczył w opracowaniu
katalogu elektywów dla studentów Wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt. W latach 2005-
2008 w ramach pracy w Komisji Dydaktycz-
nej uczestniczył w zespole opracowującym
program dwustopniowych studiów dla kie-
runku zootechnika oraz programów dy dak-
tycznych dla nowych specjalności. Był



z życia Uczelni

15

 opiekunem obozu naukowego Koła Zootech-
ników oraz opiekunem zagranicznej praktyki
studenckiej w Nitrze. Wielokrotnie brał udział
w pracach jury Olimpiad Wiedzy i Umiejętno-
ści Rolniczych na szczeblu okręgu.
Prof. Andrzej Felenczak był promotorem
2 prac doktorskich oraz 32 prac magister-
skich i 12 prac inżynierskich. 

Przyznane granty

Prof. Andrzej Felenczak uczestniczył w rea -
lizacji 3 grantów naukowych, w tym w jed-
nym jako kierownik oraz 4 tematach zleco-
nych jako wykonawca. W ramach współpracy
z Uniwersytetem Veterinarneho Lekarstwa
v Kosicach uczestniczył w grancie międzyna-
rodowym.

Działalność organizacyjna

Wielokrotnie był członkiem Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej (w latach 1977-1994
i obecnie), oraz członkiem Wydziałowej
 Komisji Inwentaryzacyjnej. Obecnie jest
członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nagród
i Odznaczeń, Komisji ds. Konkursów oraz
Uczelnianej Komisji Wyborczej (2002-
2011), przez trzy kadencje był członkiem
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. 
Prof. dr hab. Andrzej Felenczak jest także
członkiem Sekcji Karpackiej Komitetu Zago -
spo darowania Ziem Górskich Polskiej Aka-
demii Nauk od 1994 roku oraz członkiem
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego od
1974 r.

Odznaczenia i nagrody

Za pracę dydaktyczno-wychowawczą został
odznaczony Medalem Komisji Edukacji
 Narodowej (2010 r.), a za osiągnięcia nau -
kowo-badawcze był wyróżniony Indywidu-
alną Nagrodą III° Ministra Nauki Szkolnic-
twa Wyższego i Techniki oraz wielokrotnie
nagrodami Rektora UR.

Zainteresowania pozanaukowe

Czynny wypoczynek na działce, w górach,
 historia.

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Michał Kopeć – profesor nauk rolniczych.
Urodził się 7 października 1962 roku w Lę-
borku. 

Przebieg pracy zawodowej 

Profesor Michał Kopeć studia wyższe ukoń-
czył w 1987 roku na Wydziale Rolniczym
Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę magi-
sterską Wpływ zróżnicowanego nawożenia mi-
neralnego na plon, skład botaniczny i chemi -
czny runi łąkowej oraz niektóre właściwości
gleby wykonał pod kierunkiem profesora Ka-
zimierza Mazura, rozpoczynając swoją przy-
godę z długotrwałym, statycznym doświad-
czeniem nawozowym w Czarnym Potoku.
Bezpośrednio po studiach podjął pracę na-
ukową i dydaktyczną w Katedrze Chemii
Rolnej (obecna Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej) Wydziału Rolniczego Aka-
demii Rolniczej w Krakowie (obecnie Wy-
dział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie) kolejno na stanowi-
skach asystenta stażysty (1987-1989), asy-
stenta (1989-1993), adiunkta (1993-2008)
oraz profesora UR (2008-2010).
Pracę doktorską Wpływ aktywnych form glinu
i manganu na plonowanie i skład chemiczny
runi łąkowej i wybranych gatunków roślin pa-
stewnych wykonał pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Kazimierza Mazura i uchwałą Rady
Wydziału Rolniczego z dnia 21 czerwca 1993
roku otrzymał stopień doktora nauk rolni-
czych. Stopień doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie agronomii, specjalność
chemia rolna został mu nadany przez Radę
Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podsta-
wie rozprawy habilitacyjnej Dynamika plono-
wania i jakości runi łąki górskiej w okresie

 trzydziestu lat trwania doświadczenia nawozo-
wego w dniu 14 marca 2001 roku.
7 października 2010 r., Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej w wyniku postępowania
przeprowadzonego przez Radę Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rol-
 niczego w Krakowie nadał dr hab. Micha-
łowi Kopciowi tytuł naukowy profesora
nauk rolniczych.

Zainteresowania naukowo-badawcze 

i dorobek naukowy

Dorobek naukowy profesora Michała Kop-
cia obejmuje 177 pozycji, z których więk-
szość (92) stanowią oryginalne prace twórcze

Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć
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opublikowane w czasopismach naukowych
oraz w materiałach konferencji i sympozjów
naukowych. Profesor Kopeć jest współauto-
rem skryptu i materiałów do ćwiczeń. W jego
dorobku znajduje się kilkanaście artykułów
popularnonaukowych i udział w kilku wy-
dawnictwach encyklopedycznych, a także
niepublikowanych syntezach badań i eksper-
tyz. Prace oryginalne zostały opublikowane
w specjalistycznych czasopismach nauko-
wych m.in. w Plant, Soil and Environment;
Polish Journal of Soil Science; Annales
UMCS; Electronic Journal of Polish Agri-
cultura Universities; Polish Journal of Soil
Science; Journal of Research and Aplication
in Agricultural Engineering; Journal of
 Elementology, Acta Agraria et Silvestria,
 Zeszytach Problemowych Postępów Nauk
Rolniczych, Zeszytach Naukowych AR
w Krakowie, Folia Universitatis Agricultura
Stetinensis, Nawozy i Nawożenie. Wśród
oryginalnych prac znaczna część to opraco-
wania w języku angielskim. Wyniki badań
oprócz publikacji były prezentowane na licz-
nych konferencjach i sympozjach naukowych
(ponad 40) oraz wśród innych gremiów nau -
kowych. 

Dorobek naukowy profesora Michała Kop-
cia od początku jego pracy badawczej jest
bardzo wyraźnie ukierunkowany na zagad-
nienia związane z wieloletnim wpływem na-
wożenia na środowisko. Jego badania charak-
teryzują się dobrą podbudową teoretyczną
i nawiązaniem do dyscyplin podstawowych.
Wyróżniają się bardzo dobrym opracowa-
niem wyników z wykorzystaniem odpowied-
nio dobranych metod statystycznych i umie-
jętnością ich interpretacji.
Pod względem merytorycznym działalność
naukowa profesora Kopcia koncentruje się
na dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy
dotyczy długotrwałych badań nad rolniczym
użytkowaniem górskich ekosystemów łąko-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem as -
pektu nawozowego, a drugi obszar badań jest
związany z przyrodniczym wykorzystaniem

odpadów organicznych, w szczególności
opracowaniem metod ich zagospodarowania
w celu nawozowego wykorzystania w rolnic-
twie. Inne problemy naukowe, rozwiązywane
przez profesora Kopcia dotyczyły toksycz-
nego działania zwiększonej koncentracji
glinu i manganu na glebę i rośliny, wdrażania
dyrektywy azotanowej na terenie Polski po-
łudniowo-wschodniej, a we współpracy z za-
granicznymi naukowymi ośrodkami oceny
ekstraktów humusowych z ligandów czy
wpływu siedliska na bioróżnorodność i skład
chemiczny roślin.

Tematyka prac nakierowana była nie tylko na
ocenę skutków niewłaściwej gospodarki na-
wozowej, ale na wyjaśnienie mechanizmów
zmian w środowisku glebowym. Profesor
 podejmuje próby modelowania zjawisk za-
chodzących w warunkach łąki górskiej,
z uwzględnieniem prognoz plonowania
i zmian składu chemicznego runi oraz gleby.
Uzyskane wyniki, oparte o wieloletnie, obec-
nie ponad 40 letnie doświadczenie nawo-
zowe, ze względu na reprezentatywność i wy-
soką miarodajność mają dużą wartość po-
znawczą dla rolnictwa górskich obszarów
środkowo-wschodniej Europy. 
W innym nurcie badań podejmuje próby do-
pracowania naukowych podstaw uzasadnia-
jących celowość włączenia w obieg przyrod-
niczy nagromadzających się w środowisku
w coraz większym stopniu odpadów, w tym
tych zawierających dużą ilość substancji or-
ganicznej. Wykazał, że ich przetworzenie
i uzdatnienie daje duże możliwości poprawy
bilansu substancji organicznej w skali rolnic-
twa polskiego, a odpowiedni dobór kompo-
nentów do uzdatniania może w znacznym
stopniu kształtować pożądane z punktu wi-
dzenia nawozowego i środowiskowego cechy
tych odpadów.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi

 placówkami naukowymi

W badaniach naukowych współpracował
z pracownikami Katedry Agrochemii i Ży-

wienia Roślin Słowackiego Uniwersytetu
Rolniczego w Nitrze oraz The Slovak Agri-
cultural Research Centre (SARC) – the
Grassland and Mountain Agriculture Rese-
arch Institute (GMARI) w Bańskiej By-
strzycy. W tych ośrodkach przebywał na kil-
kudniowych stażach, wyjazdach studyjnych;
otrzymał stypendium rządu norweskiego na
badania w Norweskim Uniwersytecie Rolni-
czym w Ås. 

Przyznane granty; współpraca z praktyką 

Profesor Michał Kopeć brał udział w projek-
tach badawczych finansowanych ze środków
pozauczelnianych m. in. na temat wykorzy-
stania dżdżownicy w rozwiązywaniu proble-
mów ekologicznych i gospodarczych, czy bio-
różnorodności użytków zielonych w paśmie
Radziejowej (Beskid Sądecki) na tle najważ-
niejszych czynników siedliskowych i gospo-
darczych oraz możliwości jej kształtowania. 
W ramach kontaktów z przemysłem realizo-
wał badania nad przydatnością produktu
ubocznego o dużej zawartości fosforu. Jako
wykładowca brał udział w szkoleniach dla
rolników związanych z wdrażaniem Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej na terenie woj.
małopolskiego, uczestniczył w pracach ze-
społu opracowującego opinię dla RZGW
Kraków związaną z wyznaczeniem obszarów
szczególnie narażonych dla dorzecza górnej
Wisły w ramach wdrażania tzw. dyrektywy
azotanowej.

Działalność dydaktyczna 

Profesor Michał Kopeć zajęcia dydaktyczne
rozpoczął z chwilą podjęcia pracy w Kate-
drze Chemii Rolnej (w 1987 roku). Prowa-
dził wszystkie formy zajęć stosowane
w szkole wyż szej ze zróżnicowanych tema-
tycznie przed miotów różnych specjalności
kierunku studiów rolnictwo i ochrona środo-
wiska. W ostatnich latach prowadzi zajęcia
z gospodarowania odpadami, odzysku i recy-
klingu, komputerowego doradztwa nawozo-
wego. Stara się wiązać tematykę pracy badaw-
czej z dydaktyką. 
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Brał czynny udział w przygotowaniu planów
studiów w procesie dostosowania do systemu
bolońskiego i standardów nauczania. Za
ważne doświadczenie profesor Kopeć uważa
opiekę nad wydziałowymi strukturami Stu-
denckiego Koła Naukowego. Pod jego bez-
pośrednią opieką naukową i dydaktyczną wy-
konano 18 prac magisterskich i 8 inżynier-
skich, i 1 pracę doktorską, a kolejna jest
w toku. 

Przynależność do krajowych 

i zagranicznych  towarzystw naukowych 

przyznane ważniejsze odznaczenia 

i nagrody

Profesor Michał Kopeć jest członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicz-
nej. Za działalność naukowo-badawczą uzy-
skał 7 indywidualnych nagród JM Rektora.
W 2009 otrzymał medal za długoletnią
służbę.

Działalność organizacyjna 

Profesor Kopeć przez cały okres pracy chęt-
nie i aktywnie uczestniczy w działalności or-
ganizacyjnej Katedry, Wydziału i Uczelni.
Wiąże się to m.in. z udziałem przez wiele lat
w pracach wydziałowych komisji rekrutacyj-
nych na studia, pełnieniem funkcji egzami-
natora dla kandydatów na studia, przewodni-
czeniem komisji obron prac dyplomowych,
udziałem w przygotowaniach do akredytacji;
przewodniczył Wydziałowej Komisji  Wy -
borczej, Wydziałowej Komisji Dydaktyki.
W obecnej kadencji jest prodziekanem ds.
kierunku Rolnictwo i Ochrona środowiska,
bierze czynny udział w pracach Uczelnianego
Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Uniwersy-
teckiego Systemu Obsługi Studiów.

Zainteresowania pozanaukowe 

Profesor Michał Kopeć próbuje łączyć ak-
tywny wypoczynek z zainteresowaniem foto-
grafią. Spędza wolny czas u podnóża Tatr, or-
ganizując w miarę możliwości wycieczki
w góry. 

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

Urszula Litwin – profesor nauk technicz-
nych w zakresie geodezji i kartografii. 
Urodziła się 1 kwietnia w Domaradzu, obec-
nie województwo podkarpackie. Liceum
Ogólnokształcące im. Z. Wróblewskiego
ukończyła w Krakowie w 1967 roku. 
Tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń
rolnych uzyskała w 1973 roku po ukończeniu
studiów w Akademii Rolniczej im. H. Kołłą-
taja w Krakowie, Wydział Melioracji Wodnych
z Oddziałem Geodezji Urządzeń Rolnych.
W 1982 roku uzyskała stopień doktora nauk
technicznych, nadany przez Radę Wydziału
Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji
Urządzeń Rolnych AR w Krakowie po
przedstawieniu dysertacji Planistyczno-archi-
tektoniczne ukształtowanie osiedli rolniczych
w aspekcie ochrony środowiska na przykładzie
otuliny Pienińskiego Parku Narodowego.
W 1998 roku uzyskała tytuł doktora habili-
towanego nauk technicznych w zakresie geo-
dezji i kartografii na podstawie oceny do-
robku naukowego i przedstawionej rozprawy
habilitacyjnej Synergiczne uporządkowanie
struktur krajobrazowych na przykładzie Ko-
tliny Mszańskiej. Tytuł doktora habilitowa-
nego nadała jej Rada Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Tytuł naukowy profesora nauk technicznych
nadał jej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
7 października 2010 roku.

Przebieg pracy zawodowej

W latach 1967–1968 pracowała na stanowisku
asystenta projektanta w Biurze Studiów i Pro-
jektów Budownictwa Wiejskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
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Po ukończeniu studiów, od października
1973 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie
Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiej-
skich Akademii Rolniczej w Krakowie, zaj-
mując kolejno stanowisko asystenta (1973),
starszego asystenta (1974), adiunkta (od
1982) i prof. uczelnianego (od 2005). 

Zainteresowania naukowo-badawcze, 

dorobek naukowy

Jej zainteresowania naukowe oraz wyniki ba-
dań skupiają się na przestrzeni wiejskiej,
a zwłaszcza na jej zasiedlonych fragmentach,
formach przestrzennych jako elemencie kra-
jobrazu wiejskiego. W szczególności dotyczą
one synergetyki (praca habilitacyjna), inter-
dyscyplinarnej dziedziny nauki, zajmującej
się badaniem systemów utworzonych z wielu
elementów o różnym charakterze.

Jej dorobek naukowy obejmuje skrypty, mo-
nografie i ponad 120 publikacji, w tym ok.
110 z dziedziny ruralistyki, sztucznej inteli-
gencji w przestrzeni i drzew decyzyjnych, po-
mocnych w budowaniu matematycznych
modeli przestrzennych. Prace te opubliko-
wane zostały w kraju i za granicą. Do waż-
niejszych publikacji, poza rozprawą habilita-
cyjną, można zaliczyć Wykorzystanie zdjęć
lotniczych do zobrazowania krajobrazu antro-
pogenicznego na przykładzie Grybowa (współ-
autor I. Piech), Inżynieria Rolnicza rok VI,
tom 8, 2002; Kreatywna rola Szczawnicy na
tle Pienin, Pieniny, przyroda i człowiek, t. 7,
wyd. Pieniński Park Narodowy, Krościenko
n. Dunajcem, 2002. Jest również współauto-
rem opracowania Wykorzystanie Wskaźników
Istotności Terenu i materiałów fotogrametrycz-
nych do określenia zmian w krajobrazie, Polish
Journal of Environmental Studies, 2008. 

Od początku jej pracy na Uczelni zajmowała
się osadnictwem wiejskim, projektowaniem
terenów osiedlowych i kształtowaniem krajo-
brazu, uczestnicząc w tematach badawczych
realizowanych w Katedrze Geodezyjnego
Urządzania Terenów Wiejskich. 

Po habilitacji w dalszym ciągu prowadziła
badania związane z kształtowaniem krajo-
brazu, a zwłaszcza synergetyką i bioniką.
W 1997 roku opracowała Wskaźniki Istot-
ności Terenu (WIT) do wartościowania kra-
jobrazu w funkcjach: rolniczej, pozarolniczej
i rekreacyjnej, które są pomocne w uporząd-
kowaniu struktur krajobrazowych zgodnie
z zasadami racjonalnego gospodarowania
i ochrony środowiska. 

Obecnie celem badań prof. U. Litwin jest
opracowanie koncepcji optymalnego zago-
spodarowania przestrzennego w sensie oceny,
ochrony i kształtowania krajobrazu kulturo-
wego dla elementów punktowych, liniowych,
powierzchniowych, w szczególe projektu
urbanistycznego odnowy wsi o funkcji rolni-
czej w skali 1:500 wraz z wizualizacją w 3D.
Badania te realizowane są m.in. w ramach
projektu badawczego rozwojowego Opraco-
wanie zintegrowanego systemu ochrony
i kształtowania rolniczego i antropogenicznego
krajobrazu na przykładzie wybranych gmin
Polski południowej.

Ważniejsze pozycje podręcznikowe

1. Litwin U., Przegon W., Sochacka D.
1997. Projektowanie terenów osiedlowych.
Cz. I. Działka zagrodowa – Skrypt dla
studentów Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji, AR Kraków, (30%).

2. Litwin U., Przegon W., Solecki A.,
1994. Podstawy projektowania krajobrazu
 miasteczka rolniczego w górach z uwzględ-
nieniem zasadniczych czynników przyrod-
niczych, kulturowych, ekonomicznych
i społecznych, na przykładzie Mszany Dol-
nej, Biuletyn Regionalny Doradztwa
Rolniczego AR Kraków, monografia,
(udz. 50%).

3. Litwin U. 2004. Weryfikacja metody war-
tościowania struktur krajobrazu z wyko-
rzystaniem Wskaźników Istotności Terenu.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, fot. 8, ryc. 12, rys. 13, tab. 14,
poz. bib. 49, ss. 74 – monografie.

4. Litwin U., i inni, 2005, Geodezja w kształ-
towaniu przestrzeni. Wydawnictwo PIKA -
DOR Nowy Sącz. ss. 231 – książka.

5. Litwin U. i inni, 2007. Międzynarodowa
monografia Cultural Landscape. Asses-
sment, Protection, Shaping. AR w Kra-
kowie. ss. 200.

6. Litwin U. i inni, 2010. Sztuka oceny i in-
terpretacji przestrzeni. Oddział PAN
w Krakowie.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

Działalność dydaktyczną rozpoczęła w 1973
roku, z chwilą podjęcia pracy na Uczelni. 
Przez wiele lat uczestniczyła w egzaminach
wstępnych na Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji jako egzaminator, sekretarz lub
członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Obecnie prowadzi wykłady, seminaria i elek-
tywy dla studentów Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji z przedmiotów: projek-
towanie terenów osiedlowych, projektowanie
krajobrazu, oraz przedmioty do wyboru:
wieś alternatywą osiedlową miasta.
Jest promotorem pięciu zakończonych prze-
wodów doktorskich nauk technicznych,
obronionych na Politechnice Warszawskiej,
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uni-
wersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, co
jest dużym osiągnięciem z uwagi na różno-
rodność zagadnień (geodezja, fotogrametria,
wycena nieruchomości, powszechna taksa-
cja), a w szczególe dotyczących zastosowania
sieci neuronowych przy wyodrębnianiu jed-
norodnych funkcji obszarów wiejskich, syste-
mów przetwarzania danych do m.in. scaleń
oraz projektowania przestrzennego. Dokto-
raty zostały obronione z wyróżnieniem,
a jedna z prac otrzymała nagrodę Ministra
Infrastruktury i Budownictwa.
Kierowała ponad 160 pracami magisterskimi
i inżynierskimi.
Pracowała w Uczelnianych i Wydziałowych
Komisjach: Senackiej Komisji Majątkowej
Komisji Dydaktycznej, Komisji Rozwoju. 
Od września 2002 roku do 2005 roku spra-
wowała funkcję prodziekana ds. studentów



z życia Uczelni

19

na kierunku Geodezja i Kartografia na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
 ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie.
Była członkiem zespołu opracowującego pro-
gram studiów dwustopniowych w związku
z reorganizacją i dostosowaniem studiów do
wymagań Unii Europejskiej.
Od 2008 roku jest członkiem ekspertem
Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Od 2008 roku do sierpnia 2009 była kierow-
nikiem Katedry Geodezyjnego Urządzania
 Terenów Wiejskich, a od września 2009 jest
kierownikiem Katedry Geodezji Rolnej, Ka-
tastru i Fotogrametrii.
Była organizatorem lub współorganizatorem
32 konferencji krajowych i międzynarodo-
wych, gdzie przedstawiała wyniki swojej
pracy badawczej.
Od kilku lat jest organizatorem międzynaro-
dowych spotkań roboczych z przedstawicie-
lami samorządu terytorialnego z Polski
(gmina Klucze, Mściwojów, miasto i gmina
Miechów) i Niemiec (Turyngia i Bawaria).
Uczestniczyła w 9 konferencjach zagranicz-
nych, które odbywały się w: Moskwie
(1992), Słowacji – Czerwony Klasztor
(1997), Ukrainie – Lwów (2003), Czechach
– Pilzno (2003), Wiedniu (2005), Rumunii
– Cluj Napea (2007), Niemczech – Meinin-
gen (2008), Norwegii – Bergen (2009),
Niemczech – Drezno (2009). 

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi

 placówkami naukowymi

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi. Szczególnie ceni sobie współ-
pracę z prof. Danesem z Politechniki Pra-
skiej z Wydziału Architektury i Urbanistyki,
w wyniku której powstało wiele publikacji na
temat arbitralności planu przestrzennego
w Czechach i Polsce. Współpracuje również
z prof. Dr Willy A. Schmid – z Katedry
Landscape and Environmental Planning –
w Zurychu. Efektem tej współpracy jest wy-
miana naukowa i dydaktyczna, dotycząca
krajobrazów kulturowych i wizualizacji
w przestrzeni.

Od 2000 roku datuje się jej ścisła współpraca
z Katedrą Geodezji i Fotogrametrii Narodo-
wego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej.
Wymiernymi efektami tego współdziałania
jest wymiana studentów w ramach ćwiczeń
terenowych, wymiana kadry naukowo-dy-
daktycznej, organizacja konferencji nauko -
wo-technicznych.

Zagraniczne staże naukowe

W latach 2008, 2009 i 2010 odbyła staże
w zakresie infrastruktury, gospodarki wodno-
ściekowej na obszarach wiejskich, a także
kształtowania przestrzeni w sensie ekono-
micznym, ekologicznymi krajobrazowym.
Staże realizowane były w ramach projektu Le-
onardo da Vinci w Turyngii i Bawarii. 

Przyznane granty

1. W 1993 r. w ramach IV konkursu KBN
grant zespołowy Podstawy projektowania
krajobrazu miasteczka rolniczego w górach
z uwzględnieniem zasadniczych czynni-
ków ekonomicznych i społecznych na przy-
kładzie Mszany Dolnej Kierownik grantu
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Solecki,
główni wykonawcy dr inż. U. Litwin,
W. Przegon, Decyzja BKN nr 0332/S1/
9394 z dn. 25.V.1993 r. Nr projektu ba-
dawczego 7 S104 005 04. Czas realizacji
1.IV – 31.III.1994 r. Raport końcowy
przyjęto w marcu 1994 r.

2. W ramach VII konkursu KBN grant ze-
społowy Synergiczne ujęcie czynników
projektowych w pracach urządzenioworol-
nych jako warunek zachowania tożsamości
regionu mszańskiego. Kierownik grantu
dr inż. U. Litwin, nr projektu badaw-
czego 9 S605 010 07. Czas realizacji
1.I.1994 – 31.XII.1995 r. Raport koń-
cowy przyjęto 15.II.1996.

3. W ramach konkursu KBN 2001 grant
promotorski Wyodrębnienie jednorod-
nych funkcji obszarów wiejskich przy za-
stosowaniu sieci neuronowych nr rejestra-
cyjny grantu 8T12E02721. Kierownik
grantu dr hab. inż. U. Litwin. 

4. Grant międzynarodowy – Procecting hi-
storical cultural landscapes to strengthen
regional identities and local economies
(krajobrazy kulturowe) w ramach pro-
gramu UE INTERREG III B CADSES,
2007 – główny wykonawca. 

5. Grant rozwojowy Opracowanie zintegro-
wanego systemu ochrony i kształtowania
krajobrazu rolniczego i antropogenicznego
na przykładzie wybranych gmin Polski po-
łudniowej. Realizacja 2009 – 2011. Kie-
rownik grantu rozwojowego – prof. dr
hab. inż. U. Litwin.

Współpraca z praktyką

1977–1980 temat rządowy PR-5 Zagospoda-
rowanie gmin wzorcowych – Skierbieszów koło
Zamościa,
1980 r. temat olsztyński – podproblem 07
Podstawy kompleksowego urządzania obsza-
rów wiejskich,
1981 r. problem resortowy Ministerstwa
Rolnictwa nr 107, U-7 Opracowanie nauko-
wych podstaw oraz metod racjonalnego urzą-
dzania terenów wiejskich,
1982 r. problem resortowo-branżowy Mini-
sterstwa Rolnictwa Rolnictwo w planach za-
gospodarowania przestrzennego gmin Polski
południowo-wschodniej,
1980-1985 r. temat Pieniny problem badaw-
czy Badanie osadnictwa w warunkach górskich
południowej Polski,
1988-1990 r. temat IKŚ Warszawa Wybrane
problemy przestrzennego zagospodarowania
i planowania obszarów wiejskich,
1986-1990 r. temat wrocławski RPBR nr 21
Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
zadanie badawcze Czynniki kształtujące osad-
nictwo rolnicze na terenach górskich – próba
modernizacji i przystosowania do przyszłych
zadań produkcji rolniczej.

Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce

1. Zagroda ekologiczna 1994 r. Analiza
stanu istniejącego. Gospodarstwo nr 83
o pow. 3,9 ha – Mszana Dolna, gospodar-
stwo nr 83 p. I i B. Opracowanie własne. 
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2. Studium pojemności terenu skala 1:500,
1994 r. Analiza obszaru. Opracowanie
założeń do projektu hipiki, hipoterapii,
rekreacji konnej, kosztorys obiektu
Chełm k/Krakowa na zlecenie Rektora
AR w Krakowie. Opracowanie własne.

3. Numeryczna analiza wskaźników istot-
ności terenu (WIT), 1996 r. Wartościo-
wanie krajobrazów terenów górskich
w trzech funkcjach: rolniczej, pozarolni-
czej, rekreacyjnej. Opracowanie własne.

4. Wykonanie 7 koncepcji zagospodarowania
działki rekreacyjnej w Poznachowicach
Dolnych, 2005 r. Sporządzenie szczegóło-
wych projektów dla przygotowania wnio-
sków na pozyskanie środków finansowych
z funduszy UE. Opracowanie własne.

5. Wykonanie 8 koncepcji zagospodarowa-
nia przestrzennego w gminie Miechów,
2006 r. Sporządzenie szczegółowych pro-
jektów dla przygotowania wniosków
o pozyskanie środków finansowych z fun-
duszy UE. Opracowanie własne.

6. Wykonanie 8 koncepcji zagospodarowa-
nia przestrzennego w gminie Miechów,
2007 r. Sporządzenie szczegółowych pro-
jektów dla przygotowania wniosków
o pozyskanie środków finansowych z fun-
duszy UE. Opracowanie własne.

7. Wykonanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego w gminie Mściwojów,
2009 r. Graficzne i opisowe opracowanie
w skali 1:500 (koncepcja),  wizualizacja
w 3D. Opracowanie uzyskało nagrodę
firmy Bentley USA za nowoczesne roz-
wiązania architektoniczne i kompleksowe
wykorzystanie oprogramowania tej firmy.
Oprac.  własne.

Opinie i ekspertyzy

Od 1991 wykonała kilkadziesiąt operatów
wyodrębnienia lokali w nieruchomościach,
zatwierdzonych przez Wydział Architektury
i Budownictwa w Krakowie pracując dla
Spółki Cywilnej ARGEO.
Od 2002 do 2005 wykonała szereg opinii do-
tyczących kupna – sprzedaży nieruchomości

w obrębie Krakowa (Tonie koło Krakowa
i Wielka Wieś) pełniąc funkcję przewodni-
czącej Rady Nadzorczej Spółki MAGRO.
W ramach współpracy z Biurem Studiów
i Projektów Budownictwa Wiejskiego AGRO-
BIS Kraków Sp. z o.o. jest stałym konsultan-
tem naukowym w zakresie planowania prze-
strzennego, projektowania terenów osiedlo-
wych oraz strategii rozwoju terenów wiejskich. 

Wykonała dla dr inż. B. Jankowicza ocenę
realizacji projektu objętego Rektorskim Fun-
duszem Stypendialnym AR – Kraków, 2003
Zastosowanie niskopułapowych lotów bezzało-
gowych dla fotogrametrycznego pozyskiwania
geoinformacji o terenach wiejskich dla celów
katastralnych.

Przynależność do krajowych i zagranicznych to-

warzystw naukowych

• V-ce Prezes Spółki ARGEO od 1990 r.
• Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

MAGRO od 2002 do 2005 roku.
• Członek Sekcji Planowania i Architek-

tury Wsi Oddział PAN w Krakowie od
1973 r.

• Członek Polskiego Towarzystwa Inżynie-
rii Ekologicznej od 1990 r.

• Ekspert Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Rol-
nictwa.

• Associate Mamber – World Polish Heri-
tage Association – Chicago USA od
2004 r.

• Członek Rady Naukowej czasopisma
Acta Scientiarum Polonorum serii Admi-
nistration Locorum (Gospodarka Prze-
strzenna) 2001.

• Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści w Nowym Sączu w latach 2003-2007.

Przyznane ważniejsze odznaczenia i nagrody

1990 r. – Nagroda indywidualna III stopnia
Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie za
osiągnięcia naukowo-badawcze.
1996 r. – Nagroda zespołowa II stopnia Rek-
tora Akademii Rolniczej w Krakowie za wy-

bitne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-
badawczej.
2001 r. – Nagroda indywidualna II stopnia
Rektora Akademii Rolnicze w Krakowie za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej
(za habilitację).
2004 r. – Nagroda indywidualna III stopnia
Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
2006 r. – Nagroda indywidualna Rektora AR
w Krakowie.
– Złota odznaka SITR-u (Stowarzyszenie
 Inżynierów i Techników Rolnictwa).
2010 r. – Medal Komisji Edukacji Naro -
dowej

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka poważna, malarstwo, turystyka ro-
werowa, literatura piękna. 



z życia Uczelni

21

Wspomnienie 
o dr hab. inż. Jerzym Sosnowskim, prof. UR 
(1944–2010)
W dniu 6 października 2010 roku zmarł nagle
dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, profesor nad-
zwyczajny Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie, doktor habilitowany nauk leśnych w za-
kresie użytkowania lasu, zatrudniony przez 42
lata jako nauczyciel akademicki na Wydziale
Leśnym, ostatnio w Katedrze Użytkowania
Lasu i Drewna. Pogrzeb Zmarłego odbył się
8 października 2010 roku na Cmentarzu Sal-
watorskim w Krakowie.

Dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, prof. UR, uro-
dził się 10 września 1944 r. w Babicach nad
Sanem (woj. podkarpackie). Przez ponad 41
lat był mężem Aliny, absolwentki Wydziału
Ogrodniczego AR w Krakowie i posiadał
dwoje dzieci (syna Krzysztofa, ur. w 1969
roku oraz córkę Annę, ur. w roku 1972 –
także absolwentów Wydziału Ogrodniczego
naszej Uczelni) oraz czworo wnucząt.
Po ukończeniu Technikum Leśnego w Krasi-
czynie, studia wyższe odbył na Wydziale Le-
śnym WSR w Krakowie (1963-1968), otrzy-
mując tytuł zawodowy magistra inżyniera
 leśnictwa. Bezpośrednio po zakończeniu stu-
diów rozpoczął pracę zawodową na naszej
Uczelni. Od początku zatrudnienia zajmo-
wał się zagadnieniami związanymi z trans-
portem drewna w Polsce. Stopień naukowy
doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale
Leśnym AR w Krakowie w 1975 r. na podsta-
wie rozprawy Studia porównawcze nad przy-
datnością ciągników balastowych do zrywki
drewna w górskim i nizinnym gospodarstwie
leśnym. Promotorem przewodu doktorskiego
był doc. dr Kazimierz Kozikowski. Stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk
 leśnych w zakresie użytkowania lasu otrzy-
mał na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu

w 1998 r. na podstawie rozprawy Model wy-
boru optymalnego środka do zrywki drewna,
opublikowanej w Rocznikach AR w Pozna-
niu (Rozprawy Naukowe, nr 276, 1997).
Po ukończeniu studiów odbył w 1969 r.
roczny staż naukowy w Zakładzie Transportu
Leśnego Instytutu Techniki Leśnej Wydziału
Leśnego WSR w Krakowie. Z chwilą utworze-
nia Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii
Leśnej AR w Krakowie pracował w nim w ze-
spole naukowo-dydaktycznym Transport Le-
śny jako asystent (1970-1971), a następnie
starszy asystent (1972-1975) oraz adiunkt (od
1976). W latach 1980-1982 pełnił obowiązki
kierownika zespołu Transportu Leśnego w In-
stytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej,
do chwili przejścia organizacji Uczelni z Insty-
tutów na Katedry. Odtąd pracował w Kate-
drze Użytkowania Lasu i Drewna na stanowi-
sku adiunkta, a od 2008 r. profesora nadzwy-
czajnego UR.
Odbył 4 zagraniczne staże naukowe na Wy-
działach Leśnych w Brnie (1972), Tharandt-
cie (1976), Sofii (1978) i Helsinkach (1981).
W kraju odbył staż praktyczny podczas od-
bywania praktyki dyplomowej przy kolejce
linowej w Ośrodku Transportu Leśnego
w Sobieszowie, gdzie pełnił obowiązki kie-
rownika brygady mechanicznej (1967).
W badaniach naukowych interesował się za-
gadnieniami związanymi z użytkowaniem lasu,
a w szczególności z transportem leśnym. Opu-
blikował 90 (1 pośmiertnie) prac, w tym 27
oryginalnych prac twórczych. Do najważniej-
szych opracowań zaliczyć należy publikacje: 
– Wpływ wydajności zrywki drewna ciągni-

kami na liczebność zespołów ścinkowo-
zrywkowych, Zesz. Nauk. AR w Krako-
wie 144, Leśnictwo 11, 1978; 

Dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, prof UR
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– Z badań nad terminologią z zakresu pozy-
skiwania i transportu drewna, Sylwan 10,
1980;

– Przydatność kolejki linowej Larix 550
w trzebieży w górach, Sylwan 12, 1999; 

– Szlaki zrywkowe w proekologicznym go-
spodarstwie leśnym. Cz. I-III, Sylwan 8, 9,
11, 2002; 

– Zasady proekologicznej zrywki drewna
w warunkach gospodarki leśnej w górach,
Sylwan 5, 2003;

– Przydatność kolejki linowej Larix 3T do
zrywki drewna z drzewostanów rębnych
w górach (współautor), Sylwan 4, 2004; 

– Comparison of technical and economic in-
dexes of logging by means of the tractor and
the horse on the example of the Krasiczyn
Forest District (współautor). International
Scientific Conference „Ecological, Ergo-
nomic and Economical Optimization of
Forest Utilization in Sustainable Forest
Management”. Zesz. Nauk. AR w Krako-
wie, 2005; „

– The usefullnes of giant fir (Abies grandis
Lindl.) on a mountainous forest farm in
Poland on the example of its site in Mysle-
nice Forest District (współautor), EJPAU,
Topic Forestry, 8 (4), 2005; 

– Kolejki linowe do zrywki drewna Larix
(współautor), Technika Rolnicza,
Ogrodnicza i Leśna 12, 2006.

Był autorem dwukrotnie wznawianego
skryptu akademickiego pt. Ćwiczenia z trans-
portu drewna, AR w Krakowie, (wydania
1982, 1990, 1996) oraz filmu wideo Kolejka
linowa Larix 550 przy zrywce drewna, 2000. 
Dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, prof. UR, był
promotorem 1 ukończonego przewodu dok-
torskiego (dr inż. T. Dudek, 2009), 1 wsz-
czętego przewodu doktorskiego w toku reali-
zacji, 61 prac magisterskich i 41 inżynier-
skich. W ostatnich miesiącach przed śmiercią
pracował nad kolejną nowelizacją skryptu
akademickiego z zakresu transportu leśnego.
Był członkiem: Polskiego Towarzystwa Le-
śnego; Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-

ków Leśnictwa i Drzewnictwa (w latach
1981-1985 członkiem Zarządu Oddziału
w Krakowie oraz przedstawicielem do Za-
rządu Oddziału NOT w Krakowie); Komisji
Ergonomicznej PAN w Krakowie (od 2007
roku); Zarządu Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Ergonomicznego w Krakowie (a od
1999 r. skarbnikiem Oddziału); Zarządu
LOK AR w Krakowie; Sekretarzem Ligi
Obrony Kraju AR (1972-1975), Klubu Ofi-
cerów Rezerwy LOK AR w Krakowie (1975-
1981). 
Przez wiele lat był rzeczoznawcą Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa w specjalności Transport leśny. 
Wykazywał aktywność w działalności orga-
nów macierzystej Uczelni. Był członkiem
Uczelnianej Komisji Wyborczej AR w 2005
roku, Komisji Wyborczej Wydziału Leśnego
AR (w latach 2001 oraz 2005); Senackiej
Komisji ds. Gospodarki Majątkowej UR (od
2005 r.); Komisji ds. Budżetu Wydziału Le-
śnego UR (od 2002 r.). Przez szereg lat pełnił
funkcje sekretarza Komisji Rekrutacyjnej
Wydziału Leśnego AR (1978, 1979, 1980)
oraz jej członka (1993, 2005).
Na podkreślenie zasługuje społeczna działal-
ność dr hab. inż. Jerzego Sosnowskiego,
prof. UR poza miejscem zatrudnienia.
W miejscu swojego zamieszkania w Krakowie
utworzył 4 społeczne komitety mieszkańców:
ds. budowy gazociągu, wodociągu, kanaliza-
cji, nawierzchni asfaltowej ulic Zarudawie
i Orna i był ich przewodniczącym. Brał rów-
nież czynny udział w pracach komitetu ds.

 telefonizacji terenów swego miejsca zamiesz-
kania. W latach 1984–1990 był także prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia
Budowy Domów Jednorodzinnych „Che-
mik” przy ul. Zielnej w Krakowie.
Za osiągnięcia w działalności naukowo-ba-
dawczej i dydaktycznej otrzymał kilkanaście
nagród Rektora AR w Krakowie. Ponadto za
pracę zawodową i społeczną przyznano mu
odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, w tym:
Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Za-
sługi dla Obronności Kraju, Srebrną Od-
znakę SITLiD, dyplomy uznania Zarządu
Głównego LOK i Zarządu Uczelnianego
AZS. 

W Zmarłym utraciliśmy człowieka, który
umiłował leśnictwo i jemu poświęcił całe
swoje życie zawodowe. Był lubianym nauczy-
cielem akademickim, osobą chętnie pomaga-
jącą koleżankom i kolegom oraz studentom.
Posiadał także szereg zainteresowań szer-
szych niż leśnictwo, w tym wielkie zamiłowa-
nie do roślin i zwierząt. 
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w spo-
łeczności akademickiej. 

(*) we wspomnieniu wykorzystano dane
z biogramu dr hab. inż. Jerzego Sosnow-
skiego, prof. UR, opublikowanego w: Księga
Jubileuszowa z okazji 60-lecia powołania Wy-
działu Leśnego. Wydawnictwo UR w Krako-
wie, 2009, s.217-219.

prof. dr hab. inż. Janusz M. Sowa
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Wspomnienie 
o dr inż. Marii Radwan-Kaźnicy 
w I rocznicę śmierci (1947–2009)
Dr inż. Maria Radwan-Kaźnica odeszła do
wieczności w drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia 2009 roku, pokonana przez ciężką
chorobę, z którą dzielnie zmagała się od kilku
lat. Pani doktor przez całe swoje życie zawo-
dowe związana była z naszą uczelnią pracując
przez 32 lata w Katedrze Fizjologii Roślin
na Wydziale Ogrodniczym, zaczynając od
 asystenta naukowo-technicznego, a na stano-
wisku starszego specjalisty kończąc. Uczest-
niczyła w tym okresie w nowatorskich bada-
niach naukowych prowadzonych nad ubocz-
nym wpływem pestycydów na procesy
życiowe roślin. W 1990 roku obroniła z tego
zakresu pracę doktorską Uboczne działanie
insektycydów Ambusz 25EC i Ripcord 40EC
na rośliny grochu Pisum sativum L wykonaną
pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława
Rożka. W latach 1981-1984 zatrudniona
była na stanowisku asystenta naukowo-dy-
daktycznego. Prowadziła wówczas z wielkim
zaangażowaniem zajęcia ze studentami
Ogrodnictwa z zakresu fizjologii roślin. Była
osobą niezwykle rzetelną, życzliwą i po-
mocną dla wszystkich. W 2003 roku za wzo-
rową pracę została uhonorowana Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
Dr inż. Maria Radwan-Kaźnica ostatnie
4 lata pracy na Uczelni poświęciła biotech-
nologii. W 2003 roku powstało Międzywy-
działowe Studium Biotechnologii i pani dok-
tor podjęła się trudnej pracy zorganizowania
sekretariatu dla tego kierunku. Była to praca
od podstaw wymagająca dużego wysiłku.
Biotechnologia była, bowiem pierwszym
międzywydziałowym kierunkiem na naszej
uczelni i trzeba było wypracować zasady jej
funkcjonowania. Studenci w sekretariacie wi-
tani byli zawsze życzliwie, z uśmiechem. Ma-

rysia dbała o nas wszystkich – nauczycieli
i studentów tego kierunku. Często poświę-
cała nam swój prywatny czas, angażując się
w organizację spotkań naukowych (Warsz-
taty w Lanckoronie) i wiele innych działań
konsolidujących nauczycieli i studentów Bio-
technologii. Szczególnie wrażliwa była na
trudne życiowe problemy studentów. Zawsze
udzielała im pomocy i podpowiadała opty-
malne rozwiązanie. Niestety ciężka choroba
przerwała Jej pracę na uczelni. Jednak do
ostatnich dni swojego życia interesowała się
naszym kierunkiem ciesząc jego rozwojem
i sukcesami studentów. 
Dr inż. Maria Radwan-Kaźnica pozostanie
w naszej pamięci na zawsze jako człowiek
wielkiej dobroci i szlachetnego serca, a sekre-
tariat, jaki stworzyła kontynuuje Jej sposób
działania, którego dewizą jest uśmiech i życz-
liwość dla studentów i pracowników tego
kierunku.

prof. Maria Klein

Dr inż. Maria Radwan-Kaźnica
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Powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Gleb
Dydaktyka i Badania – unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Jednym z realizowanych w ramach tego
 projektu zadań jest powstanie pierwszego
w naszym kraju „Centrum Edukacji Glebo-
znawczej”. Centrum to połączy funkcję
 muzeum gleb oraz dydaktycznego wykorzy-
stania zbiorów. Zadanie składa się z części
 architektoniczno-budowlanej, dzięki której
powstaną pomieszczenia do prezentowania
gleb w środowisku przyrodniczym Europy
oraz z części wyposażeniowej, gdzie zostaną
zgromadzone stosowne eksponaty do prezen-
towania w muzeum gleb. Część architekto-
niczno-budowlana będzie realizowana w II
kwartale 2011 r. Uniwersytet Rolniczy gro-
madząc eksponaty ogłosił konkurs na projekt
ekspozycji wystawienniczej. W postępowa-
niu konkursowym wyłoniono zespół 17 oso-
bowy, który przedstawił pracę pt. Projekt
 ekspozycji wystawienniczej Centrum Edukacji
Gleboznawczej (CEG) Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 Autorzy opracowania: prof. dr hab. Stani-
sław Brożek (lider projektu), dr inż. Maciej
Zwydak, dr inż. Tomasz Wanic, dr inż.
Piotr Gruba, dr inż. Jarosław Lasota, dr inż.
Ewa Błońska, dr inż. Michał Gąsiorek,
dr inż. Ryszard Mazurek, dr inż. Paweł
 Nicia, dr inż. Paweł Zadrożny, dr inż. To-
masz Zaleski, inż. Regina Głowacka, inż.
Bożena Dobroś, mgr Agnieszka Wojciecho-
wicz, mgr inż. Piotr Pacanowski, Tomasz
Brożek, Maciej Klimowicz. Projekt ekspozy-
cji obejmuje dobór profili glebowych w uję-

ciu przekrojowym Europy, od wschodu do
zachodu i od północy do południa. Znaj-
dziemy w nim także dokumentację anali-
tyczną, fotograficzną, a także filmową środo-
wiska i krajobrazów ich występowania, pro-
jekt strony internetowej CEG oraz projekt
lokalnej sieci informacyjnej CEG. Nagrodą
w konkursie było zaproszenie do negocjacji
warunków umowy. Zakończyły się one na
przełomie czerwca i lipca 2010 r., w wyniku
których Uniwersytet Rolniczy podpisał
umowę z autorami projektu na Wykonanie
ekspozycji wystawienniczej Centrum Edukacji
Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Podpisanie
umowy rozpoczęło przygotowanie do groma-
dzenia zbiorów gleb z całej Europy. 

Realizując tę umowę w roku 2010, wyko-
nano dwie wyprawy po Europie. W lipcu
prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek, dr inż.
Ewa Błońska, dr inż. Jarosław Lasota i mgr
inż. Piotr Pacanowski wyruszyli do Włoch
i na Węgry w celu pobrania monolitów gle-
bowych, opisania roślinności i wykonania
dokumentacji filmowej i fotograficznej wy-
branych stanowisk strefy śródziemnomor-
skiej i kontynentalnej. 

Przemierzając Włochy z północy na połu-
dnie obserwowaliśmy i fotografowaliśmy
przepiękne, zmieniające się krajobrazy,
ukształtowanie terenu i sposoby zagospoda-

rowania przestrzeni glebowej. Im dalej na
 południe tym więcej pojawiało się upraw oli-
wek, figowców i winorośli typowych dla kli-
matu śródziemnomorskiego. W regionie Ap-
pulia został pobrany monolit gleby czerwo-
nej zwanej „terra rosa” pokrytej gajami
oliwnymi. Odwiedziliśmy Narodowy Park
Gargano pokryty unikalnym w tym obszarze
starym lasem Foresta Umbra. Poza człowie-
kiem, roślinnością i klimatem duży wpływ na
znaczenie na gleby Włoch miały zjawiska
wulkaniczne, co widać w profilu gleby pobra-
nej na obszarze wygasłego wulkanu Monte.
Dużo czasu spędziliśmy w okolicach Sant
Angelo i Sant Giovani Rotondo, gdzie wzgó-
rza porasta makia, wtórna formacja roślinna
z wiecznie zielonymi, twardolistnymi rośli-
nami, z dębem ciernistym i ostrolistnym,
z mirtem i wrzoścami.

Kolejnym punktem podróży były Węgry –
Wielka Nizina Węgierska w Narodowym
Parku Hortobagy. We Włoszech towarzy-
szyła nam upalna, słoneczna pogoda, na Wę-
grzech przywitał nas deszcz i temperatura
niższa o kilkanaście stopni. Spodziewaliśmy
się tutaj zupełnie innej pogody, ponieważ ta
część Wielkiej Niziny Węgierskiej należy do
najsuchszych i najgorętszych regionów Eu-
ropy Środkowej, wiele słyszeliśmy o często
występującym tu zjawisku fatamorgany
(délibáb) w letnie, upalne dni. Hortobagy
jest to najstarszy i największy węgierski park
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narodowy, który obejmuje obszar pierwotnej
puszty. Między Tisza-tó, a Debreczynem
ciągnie się płaski step ze sterczącymi żura-
wiami studni, nielicznymi zagrodami dla by-
dła. Pasterze, których mieliśmy okazję spo-
tkać, do dziś pędzą po puszcie stada bydła
i owiec. Narodowy Park Hortobagy chroni
nie tylko pusztę z jej kulturą pasterską, ale
również słony step, pozostałość dawnych ba-
gien i moczarów. Naszym celem były słone
gleby – sołonczaki i sołońce, które w stanie
naturalnym są słabo porośnięte przez roślin-
ność, porastają je halofity i trawy.

Wyjazd na południe Europy trwał dwa tygo-
dnie, przemierzyliśmy około 6 tysięcy kilo-
metrów. W trakcie podróży spotkaliśmy
wielu ciekawych ludzi, pracowników parków,
przyrodników, rolników, madziarskich paste-
rzy, którzy całe życie spędzili na stepie.

Pasterz na stepie (Narodowy Park Hortobagy – Węgry)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek na tle gleby terra rosa (Włochy)
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Drugim etapem tegorocznych podróży była
wyprawa na północ do Skandynawii. Zakres
prac podobnie jak we Włoszech i na Wę-
grzech obejmował pobranie monolitów gle-
bowych, wykonanie opisu formacji roślin-
nych, wykonanie dokumentacji fotograficznej
i filmowej w strefie tajgi i tundry. Do Finlan-
dii wyruszyliśmy w sierpniu 2010 roku, a do-
łączył do nas dr inż. Piotr Gruba. Wyprawy
na południe i północ Europy odbywały się
 samochodem, który spełniał bardzo wiele
funkcji poza transportową. Przede wszystkim
był magazynem na materiały, które zebraliśmy
w trakcie podróży, na sprzęt niezbędny do
wykonania prac terenowych, wreszcie był
 naszą kuchnią, jadalnią, garderobą i sypialnią.
W ciągu kilku tygodni przemierzyliśmy
15 tysięcy kilometrów nie odwiedzając żad-
nego warsztatu mechanicznego.

W Skandynawii celem naszej podróży było
spenetrowanie tajgi południowo-środkowej
i północnej, tundry w pasie polarnym. Pierw-
szym miejscem, które odwiedziliśmy był Na-
rodowy Park Seitseminen w Finlandii po-
kryty tajgowymi lasami iglastymi, najciekaw-
szy element tego parku stanowi Mutiharju

old Forest. Popularnym miejscem dla tury-
stów jest farma założona w 1859 roku, w są-
siedztwie której udało nam się pobrać mono-
lit gleby uprawianej rolniczo. W tej strefie
klimatycznej jest jej już mało, a dalej na pół-
noc coraz mniej. Trasę podróży po Skandy-
nawii wyznaczały parki narodowe, które od-
wiedziliśmy. Kolejnym po Seitseminen był
Lauhanuvori, z którego przejechaliśmy za 68
równoleżnik do Parku Narodowego Urho
Kekkonen. Przemierzając Finlandię mijali-
śmy mnóstwo jezior, które są charaktery-
styczne dla krajobrazu tego kraju, liczne
wzniesienia morenowe, bagna i torfowiska.
Gleby, które spotkaliśmy charakteryzowały
się dużą ilością szkieletu w profilu, były po-
kryte drzewostanami sosnowymi o słabej ja-
kości z brzozą niską, w runie dominowała ba-
żyna, mchy i porosty. Ostatnim miejscem,
które odwiedziliśmy w Finlandii był Naro-
dowy Park Lemmenjoki położony na pół-
nocy kraju za kołem podbiegunowym, na
 terenie rdzennie zamieszkiwanym przez lud
Saamów, zwanych też popularnie Lapończy-
kami. Odkryliśmy tam wspaniałe krajobrazy
polodowcowe bez śladów cywilizacji, żad-
nych dróg, zabudowań i ludzi, gdzie do dzi-

siaj wydobywa się złoto. W północnej Skan-
dynawii druga połowa sierpnia to już prak-
tycznie jesień. W nocy temperatura spada do
zaledwie kilku stopni Celsjusza, często nad
ranem budziło nas dotkliwe zimno. Ostat-
nim punktem naszej tegorocznej wyprawy
była Norwegia i tundra w okolicach Vadsø
i Vardø. Przekroczyliśmy granice i 70 równo-
leżnik z każdym pokonanym kilometrem ro-
biło się chłodniej, roślinność była coraz niż-
sza, renifery były wpisane w tutejszy krajo-
braz. Dotarliśmy do miejscowości Vadsø nad
morzem Barentsa gdzie znajduje się siedziba
Parku Narodowego Varangerhalvoya. Po
przedstawieniu się i dopełnieniu formalności
w siedzibie parku wyruszyliśmy w teren.
Przemieszczaliśmy się wzdłuż wybrzeża
z Vadsø do Vardø, najdalej na północ wysu-
niętych miejsc w Norwegii. Mieszkańcy tam-
tejszych terenów zajmują się rybołówstwem,
warunki klimatyczne i gleby nie pozwalają na
prowadzenie działalności rolniczej. Nasze
stanowiska zlokalizowaliśmy w okolicy
Vardo, jedynego norweskiego miasta w stre-
fie klimatu atlantyckiego. To miejsce leży wy-
żej na północ niż połowa Grenlandii i bar-
dziej na wschód niż Istambuł. 

Pobrane i przywiezione próby gleb i skał wa-
żyły około 2 ton. Obecnie są opracowywane
w formy monolitów glebowych (wraz z do-
kumentacją) możliwych do prezentowania
w warunkach muzealnych. W następnym
roku druga część wypraw po materiały pre-
zentujące różnorodność środowiska przyrod-
niczego Europy w możliwie mało zmienio-
nym stanie. Zakończenie prac i otwarcie
Centrum przewiduje się na przełomie lat
2011/2012. 

Tekst: 
prof. dr hab. Stanisław Brożek 

dr inż. Ewa Błońska 

Zdjęcia ze zbiorów 
Katedry Gleboznawstwa Leśnego

Uczestnicy wyprawy na tle Morza Barentsa (Vardø – Norwegia)
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 29 października 2010 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: dr hab. inż. Jerzy Sosnowski, prof. UR –pracownik Wydziału Leśnego, mgr Maria Mać-
kowska-Reklewska – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, dr inż. Maciej Witrylak – emerytowany pracownik Kate-
dry Entomologii Leśnej oraz LZD w Krynicy-Zdroju.
Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy. 

Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Jerzego Dąbkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
umowę o pracę (1/2 etatu) w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki na okres 1 roku akademickiego.

Senat zatwierdził nowelizację Statutu.

Senat zatwierdził sprawozdanie z planu rzeczowo-finansowego za okres 9 miesięcy 2010 r.

Senat zatwierdził Regulamin Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat wyraził zgodę na:
• ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Uniwersytetu Rolniczego

w Krakowie Nr 2043/91 i 2043/95 położone w Brzesku objęte księgą Nr TR1B / 00050408 / 4 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użyt-
kowników działki Nr 2043/15,

• sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych Nr 3 i 5 jako odrębnych nieruchomości wraz z ułamkową częścią prawa własności gruntów tj. działki
ewidencyjnej Nr 159/3 o pow. 0,1356 ha obr 51 Krowodrza położonej w Krakowie przy ul. Korzeniaka 61, oraz sprzedaż udziałów 2/10
części w działce Nr 159/2 o pow. całkowitej 0,0329 ha obr 51 Krowodrza.

Senat poparł wniosek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z jego uzasadnieniem dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
o zwiększenie o 500 mln złotych wydatków w budżecie Państwa na rok 2011 na publiczne szkolnictwo wyższe.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
w dniu 26 listopada 2010 r.

Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarł płk mgr Jan Miętkiewicz– emerytowany pracownik Referatu Obrony Cywilnej, Spraw
Obronnych i Kancelarii Tajnej. Senat uczcił jego pamięć chwilą ciszy. 

Senat pozytywnie zaopiniował:
• wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Ryszarda Ślizowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Sani-

tarnej i Gospodarki Wodnej,
• wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Andrzeja Radwana, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR

w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej,
• wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Tadeusza Zawory, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Kate-

drze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza,
• wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jana Skrzyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Sadownictwa

i Pszczelnictwa.

Senat zatwierdził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym w jednostkach podległych Kanclerzowi i jego Zastępcom.

Senat zatwierdził zmianę uchwały Nr 68/2010 z dnia 29.10.2010 r. polegającą na: zastąpieniu działki Nr 2043/95 działką Nr 2043/11, oraz po
słowach „działki ewidencyjnej Nr 2043/15” dopisaniu działki ewidencyjnej Nr 2043/10.

Senat wyraził zgodę na:
• sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej działkę

ewidencyjną Nr 270/6 o pow. 0,09 ha położonej w Powroźniku oraz sprzedaż prawa współwłasności działki Nr 270/8 o pow. 0,02 ha stano-
wiącej dojazd,

• sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 270/7 o pow. 0,07 ha położonej w Powroźniku
oraz sprzedaż prawa współwłasności działki Nr 270/8 o pow. 0,02 ha stanowiącej drogę.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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Międzynarodowe seminarium 
„Land management of mountain and highland
river valleys in sustainable development” 
w ramach projektu „Cultural Landscapes 
of mountain and highland river valley” 
 prowadzonego z Polsko-Norweskiego 
Funduszu Badań Naukowych
Kraków, 3–7 lipca 2010 r.

Seminarium dotyczyło kształtowania
i ochrony krajobrazu kulturowego, a w tym
konkretnym wypadku krajobrazu kulturo-
wego dolin rzek górskich i podgórskich, ze
szczególnym nastawieniem na dolinę rzeki
Raby. Celem szczegółowym projektu jest
animowana przez stronę polsko-norweską
międzynarodowa dyskusja na temat instru-
mentów służących kształtowaniu krajobra-
zów kulturowych dolin rzek górskich i pod-
górskich w ujęciu interdyscyplinarnym. Spe-
cjaliści z wielu dziedzin, na podstawie
własnych doświadczeń oraz przykładów
praktycznych omawiali możliwości zarówno
przemian, jak i zachowania bogactwa kultu-
rowego, objętego zasięgiem szeroko rozu-
mianej doliny rzecznej. To, na co zwraca się
szczególną uwagę w projekcie to poprawa Zajęcia terenowe
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 retencji wodnej, ochrona gleb przed erozją,
zmiana użytkowania i ochrona przed powo-
dzią.

W seminarium w Polsce wzięli udział eks-
perci z: Norwegii, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Austrii, Słowenii, Hiszpanii, Chin oraz
Polski reprezentujący zarówno Uniwersytety
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwer-
sytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską,
Uniwersytet w Southampton, Uniwersytet
w Pekinie), placówki naukowo-badawcze
(Uni Research, Polska Akademia Nauk, Sło-
weńska Akademia Nauk, Leibniz-Institute
for Regional Development and Structural
Planning), jak i władze lokalne Gdowa oraz
przedstawicieli Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału In-
żynierii Środowiska i Geodezji prof. dr hab.
inż. Jan Pawełek oraz wójt gminy Gdów mgr
Zbigniew Wojas. Następnie zabrali głos sze-
fowie projektu ze strony polskiej i norwe-
skiej: prof. Knut Krzywinski, prof. Artur
Radecki-Pawlik oraz dr Józef Hernik. Przy-
bliżyli zebranym zagadnienia współpracy,
cele projektu oraz omówili dotychczasowe
postępy prac. W seminarium swoje referaty
zaprezentowali przedstawiciele uczelni,
władz gminy oraz zaproszeni goście. 

Seminarium w Krakowie było drugim ze spo-
tkań wspólnych grupy roboczej projektu oraz
zaproszonych gości, po seminarium w Bergen
we wrześniu 2009 r. oraz przed seminarium
końcowym, w grudniu tego roku. W ramach

projektu powstała strona internetowa
(www.rabalandscape.ur.krakow.pl). Aktual-
nie trwają prace nad publikacją, której tema-
tyka jest ściśle związana z krajobrazem kultu-
rowym doliny rzecznej. Autorami artykułów
w niej zawartych są osoby zaangażowane
w projekt z różnych krajów i instytucji.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzie-
lonym przez Norwegię poprzez dofinanso-
wanie ze środków Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego.

Tekst: 
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik 

mgr Anna Kolano-Kapłańska
Zdjęcia: mgr Anna Kolano-Kapłańska

Uczestnicy seminarium
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XI Międzynarodowe 
Seminarium Dydaktyczno-Naukowe 
„Problemy zachowania zasobów genowych
i przebudowy drzewostanów karpackich”
Konferencja Jednoimiennych Katedr 
i Zakładów Wydziałów Leśnych w Polsce
Krynica, Liptovský Hrádok, 22–24 września 2010 r.

Seminarium zostało przygotowane przez Ka-
tedrę Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji
Drzew Leśnych Wydziału Leśnego UR w Kra-
kowie we współpracy z Leśnym Instytutem Ba-
dawczym (Forest Research Institute, Centre
for Forest Seed Management, Stredisko kon-
troly lesneho reprodukcneho materialu Lipto-
vský Hrádok). W seminarium uczestniczyli
pracownicy katedr prowadzących badania i dy-
daktykę z zakresu przedmiotu „Nasiennictwo,
Szkółkarstwo i genetyka drzew leśnych” z wy-
działów leśnych SGGW w Warszawie, Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, a także pra-
cownicy naukowo-badawczy Instytutu
Badawczego Leśnictwa w Warszawie oraz pra-
cownicy terenowi Lasów Państwowych i LZD
w Krynicy.

W pierwszym dniu, w ramach sesji tereno-
wej, uczestnicy seminarium zapoznali się
z powierzchniami testującymi potomstwo
wyłączonych drzewostanów nasiennych jo-
dły dr K. Skrzyszewska Jodła (Abies alba
Mill) w Programie testowania potomstwa
WDN, DD, PN i PUN w ramach Programu
zachowania leśnych zasobów genowych i ho-
dowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 1991-
2010, region III południowo-wschodni 1,
zwiedzili Stację Dydaktyczno-Badawczą Ka-

tedry w Krynicy-Kopciowej i zapoznali się
z jej działalnością; prof. dr hab. J. Sabor
 przedstawił Problemy badawcze i dydaktyczne
w zakresie nasiennictwa, szkółkarstwa i selekcji
drzew leśnych realizowane w Stacji Dydak-
tyczno-Badawczej KNSiSDL, a także odwie-
dzili obiekty selekcyjne i zachowawcze na
 terenie Nadleśnictwa Nawojowa. Dr inż.
J. Banach przedstawił Realizację programu
testowania buka zwyczajnego z wyłączonych

drzewostanów nasiennych na przykładzie
uprawy w Nadleśnictwie Nawojowa (połu-
dniowo-wschodni region testowania; mgr inż.
Z. Gryzło, dr inż. K. Skrzyszewska – Stan-
dard regionalny – wyłączony drzewostan na-
sienny jodły pospolitej w Leśnictwie Berest
(oddz. 15 Ib); prof. dr hab. J. Sabor, dr inż.
M. Kempf – Zachowanie zasobów genowych
jodły pospolitej w Karpackim Banku Genów
(uprawa zachowawcza w Leśnictwie Berest).

Muzeum przyrodnicze Čierny Váh, Słowacja



32

W kolejnym dniu uczestnicy spotkania wyje-
chali na Słowację, gdzie zapoznali się z obiek-
tami selekcyjnymi i zachowawczymi: Stacją
oceny nasion (Národné lesnícke centrum –
Stredisko kontroly lesneho reprodukćneho

materiału) – Liptovský Hrádok oraz w Nad-
leśnictwie Čierny Váh odnowionymi powia-
trołomowymi i pokornikowymi drzewosta-
nami świerkowymi (dolina Ipoltica) i obiek-
tem PRO SILVA „Mokrá” (OZ Liptovský

Hrádok). Gospodarze wygłosili następujące
referaty, dr. M. Suśkova System for Forest Re-
productive Material in Slovakia, (System
działania leśnego materiału reprodukcyjnego
na Słowacji), dr. R. Longauer Forests, Fore-
stry and Forest Genetics in Slovakia (Lasy, le-
śnictwo i leśna genetyka na Słowacji). Były to
prezentacje na wysokim poziomie meryto-
rycznym, szczególnie ważne dla rozwoju
wspólnych kierunków badawczych podejmo-
wanych przez ośrodki naukowe w Słowacji
i Polsce. Seminarium zakończyła integra-
cyjna kolacja i podsumowanie tematyki semi-
naryjnej w zakresie rozwoju badań genetyki
drzew oraz form dydaktyki przedmiotu na
Wydziałach Leśnych naszego kraju.

Tekst:
prof. dr hab. Janusz Sabor

dr inż. Kinga Skrzyszewska
dr inż. Jacek Banach

Zdjęcia: prof. dr hab. Janusz SaborObiekt PRO SILVA „Mokrá” (LS Čierny Váh, Słowacja)

Uczestnicy konferencji. Nadleśnictwo Čierny Váh, Słowacja
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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Modern Trends in Meat Production”
Kraków, 7–8 października 2010 r.

Konferencję zorganizowano przy współ-
udziale Polskiego Towarzystwa Technologów
Żywności – Oddział Małopolski, Katedry
Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Wy-
działu Technologii Żywności Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie, Małopolskiego Centrum Monitoringu
i Atestacji Żywności, British Society of Ani-
mal Science (BSAS), Institute of Animal
Husbandry – Belgrad – Serbia, Lithuanian
Veterinary Academy – Kaunas – Litwa, Vete-
rinarian Faculty oraz Department of Nutri-
tion of Domestic Animals, Bitolj – Macedo-
nia i Slovak Agricultural University – Nitra
– Słowacja. 

W konferencji wzięło udział 60 naukowców
z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Niemiec,
Belgii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Macedonii,
Bułgarii i Rumunii. 7 października 2010
roku w sali konferencyjnej hotelu „LEOPO-
LIS” miała miejsce sesja referatowa, w trakcie
której przedstawiono interesujące referaty
dotyczące:

• Towards chain management in the Bel-
gian poultry sector – Jacques Viaene –
Ghent University, Belgia,

• The production and quality of meat of beef
cattle populations bred in Lithuania –
Vigilijus Jukna – Kaunas, Lithuanian
Veterinary Academy, Litwa,

• Pork quality and antioxidative stability of
longissimus dorsi muscle after supplemen-
tation of pig´s diet with vitamins E, D3
and plant extracts – Ivan Bahelka – Ani-
mal Production Research Centre, Lu-
žianky, Słowacja,

• The intramuscular fat of slaughter animal

– prof. Władysław Migdał – Uniwersy-
tet Rolniczy w Krakowie,

• Muscle fibre characteristics of m. semi-
membranosus from five breeds of pigs slau-
ghtered between 60 and 210 days of age:
a comparative study – Dorota Wojtysiak
– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

• The comparison of the fatty acids profile,
shear force and texture parameters in the
meat of Carp, Trout and Sturgeon – Jo-
anna Tkaczewska – Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie,

• Chemical composition and texture of meat
from nutria (Myocastor coypus Mol.) –
new – old valuable meat? – mgr inż. Łu-
kasz Migdał – Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie,

• The effect of dietary vitamin E on perfor-
mance and meat colour in fatteners – Bra-
nislav Živković – Institute for Animal
Husbandry – Zemun, Serbia,

• Examining the efficiency of the semi-sub-
stitution of the maize with by-products ob-
tained in manufacturing vegetables and
fruits in mixtures for growing and fatte-
ning pigs – Goce Cilev – Veterinarian Fa-
culty – Bitolj, Macedonia,

• Consequences of higher reproduction per-
formances in sows for piglet production, for
piglet rearing and finishing – Wähner
Martin – University of Applied Sciences
Bernburg, Niemcy, 

• The content of selected metals in animal-
derived food products from Małopolska re-
gion – prof. Ewa Cieślik – Małopolskie
Centrum Monitoringu i Atestacji Żyw-
ności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 

• Rheological properties and texture profile
of meat emulsion with 5 and 10% of

Gorąca dyskusja – prof. Jacques Viaene
z Ghent University i mgr  inż. Łukasz Migdał
z Uniwersytetu Rolniczego

Góralska strawa
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 husked and naked oat meal additive – dr
inż. Maria Walczycka – Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.

8 października odbyła się sesja wyjazdowa do
Nowego Targu, gdzie uczestnicy zapoznali się
z funkcjonowaniem i produkcją Zakładu Mię-
snego FHP JANAS s. j., a następnie w Karcz-
mie „Góralsko Strawa” miała miejsce degusta-
cja produktów regionalnych Podhala, między
innymi jagnięciny. Natomiast podczas drugiej
części sesji naukowej każdy uczestnik przed-
stawił zakres badań prowadzonych przez sie-
bie i ośrodek naukowy, który reprezentował.
W trakcie dyskusji pojawiły się propozycje
wspólnych badań i projektów badawczych
w ramach 7 Programu Ramowego (FP7).
Efektem naukowym konferencji jest 5 tema-
tycznych monografii naukowych w języku
 angielskim: 
1. Intramuscular fat and histological struc-

ture of meat 

2. Pig meat
3. Poultry, rabbit, nutria meat and fish 
4. Beef, lamb, goat, horse meat
5. Meat technology and functional additives

Następna konferencja odbędzie się w roku
2011, a jej organizatorem będzie Institute of
Animal Husbandry – Belgrad – Zeman Serbia. 

III Międzynarodową Konferencję Naukową
„Modern Trends in Meat Production” zorga-
nizowali: dr hab. Marek Pieszka IZ PIB Ba-
lice, dr inż. Maria Walczycka, dr Ewelina
Węsierska, dr inż. Krzysztof Krzysztoforski,
dr Dorota Wojtysiak, mgr inż. Łukasz Mig-
dał, prof. dr hab. Władysław Migdał UR
Kraków, a dokumentację fotograficzną konfe-
rencji wykonała mgr inż. Anna Świątek.

Tekst: prof. dr hab. Władysław Migdał
Zdjęcia: Anna Świątek

Prof. Jacques Viaene z Ghent University

Uczestnicy III  Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern Trends in Meat Production”
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna”
Kraków, 5 – 6 listopada 2010 r.

Program tegorocznej konferencji poświęco-
nej problematyce zootechnicznej został połą-
czony z dwoma sesjami tematycznymi. Pierw-
sza z nich dotyczyła podsumowania dorobku
naukowego i dydaktycznego prof. dr hab.
Stanisława Bobka i prof. dr hab. Janusza
Rząsy, natomiast druga poświęcona była ży-
ciu i dziełu prof. dr hab. Tomasza M. Janow-
skiego w 85 rocznicę urodzin i 10-tą rocznicę
śmierci. Sesję poświęconą pamięci prof. dr
hab. Tomasza M. Janowskiego przygotował
Zespół Zoohigieny, Katedry Hodowli Dro-
biu Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny.
 Patronat nad konferencją objął JM Rektor
prof. dr hab. dr h.c. Janusz Żmija.

W konferencji uczestniczyli pracownicy na-
ukowi ze wszystkich polskich ośrodków na-
ukowych zajmujących się różnymi aspektami
hodowli i chowu zwierząt gospodarskich
i wolnożyjących. Licznie przybyli także
przedstawiciele nauk zoohigienicznych i fi-
zjologicznych, którzy swoją obecnością i ak-
tywnym udziałem uświetnili sesje tema-
tyczne. Ponadto w konferencji wzięła udział
liczna grupa naukowców z Rosji, z ośrodków
od lat współpracujących z różnymi jednost-
kami Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Tematyka konferencji obejmowała dwie
grupy zagadnień, tj.: genetyczne i środowi-
skowe uwarunkowania cech użytkowych
i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich oraz
behawior i dobrostan zwierząt.

Łącznie wpłynęło na nią 68 doniesień (z któ-
rych 11 zaprezentowano na żywo w dwu se-
sjach, natomiast pozostałe w formie plaka-
tów). Podczas sesji jubileuszowych wygło-
szono 8 referatów.

Konferencja rozpoczęła się sesją zatytuło-
waną Wkład nauk fizjologicznych w doskona-
lenie zwierząt na tle dorobku naukowego prof.
Stanisława Bobka i prof. Janusza Rząsy. Syl-
wetki Jubilatów przedstawiła prof. dr hab.
Krystyna Koziec, obecna kierownik Katedry
Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt. Na-
stępnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Śle-
bodziński, który w obszernym wystąpieniu
przedstawił dokonania i inspiracje naukowe
prof. dr. hab. Stanisława Bobka. Kolejna re-
ferentka prof. dr hab. Luiza Dusza swoje wy-
stąpienie poświęciła dokonaniom naukowym
prof. dr. hab. Janusza Rząsy. Medal za za-
sługi dla rozwoju nauk fizjologicznych przy-
znany przez Wydział Medycyny Weteryna-
ryjnej SGGW wręczył Jubilatom prof. Ro-
muald Zabielski. Sesję tę zakończył panel
dyskusyjny poświęcony przyszłości nauk
 fizjologicznych w rolnictwie, weterynarii
i medycynie.

W sesji II pod tytułem: Behawior i dobrostan
zwierząt przedstawiono 5 doniesień prezen-
tujących wyniki badań nad sposobami wzbo-
gacania środowiska utrzymania koni i trzody
chlewnej, wskazując przy tym na koniecz-
ność wyposażenia środowiska hodowlanego
w obiekty służące ukierunkowaniu  reakcji
psychicznych zwierząt. Można było zauwa-
żyć, że tematyka przedstawionych prac swoją
inspirację zaczerpnęła z teorii naukowych
prof. dr hab. Tomasza M. Janowskiego.
W tym nurcie mieści się także praca poświę-
cona zastosowaniu termografii w naukach
o zwierzętach. Bardzo interesujące doniesie-
nia dotyczyły genetycznych uwarunkowań
protuberancji czaszki u kur czubatych, oraz
osiągnięć koni czystej krwi arabskiej podczas
pokazów.
Trzecia sesja Genetyczne i środowiskowe uwa-
runkowania cech użytkowych i funkcjonalnych
zwierząt gospodarskich obejmowała bardzo

Uroczyste otwarcie konferencji przez władze Uczelni
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różnorodną tematykę odzwierciedlającą
spektrum współczesnych badań na zwierzę-
tach. Wymienić tutaj należy badania nad
wpływem egzogennej melatoniny na skład
chemiczny mleka owiec, wpływem kwasu
askorbinowego na system antyoksydacyjny
u norek. W innej prezentacji przedstawiono
wyniki analizy poziomu inbredu i spokrew-
nienia w populacji psów rasy golden retrie-
ver. Kolejne prace dotyczyły zagrożeń i ko-
rzyści wynikających z wczesnej kastracji ko-
tów; wyników oceny licencyjnej nutrii,
standard oraz wpływ długości okresu mię-
dzyciążowego i okresu zasuszenia na użytko-
wość mleczną krów wysokowydajnych. Po
większości wystąpień wywiązywała się dysku-
sja dowodząca aktualności podjętej i prezen-
towanej tematyki badawczej.
Integralną częścią obrad była kolekcja kilku-
dziesięciu plakatów zaprezentowanych
w hallu Centrum Kongresowego. Także te
prace wzbudziły żywe zainteresowanie uczest-
ników konferencji. Wnikliwego omówienia
prac przedstawionych w sesji plakatowej
 dokonał zespół w składzie dr hab. Dorota
Zięba-Przybylska, prof. UR oraz dr hab.
 Joanna Makulska.
Dzień 6 listopada wypełniła w całości Sesja
poświęcona pamięci Profesora dr hab. Tomasza

M. Janowskiego w 85 rocznicę urodzin i 10
rocznicę śmierci. Obrady w tym dniu poprze-
dzone zostały mszą św. w intencji Jubilata,
która była odprawiona w Kolegiacie św. Anny. 
Obrady otworzył prof. dr hab. Jerzy Nie-
dziółka, który w wystąpieniu przedstawił naj-
ważniejsze fragmenty życia i dzieła Profesora.
Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Niedziółki
było swoistym wprowadzeniem do filmu do-
kumentalnego nakręconego podczas uroczy-
stości poświęconej pożegnaniu profesora
 Janowskiego w związku z Jego przejściem na
emeryturę w roku 1995. Zebrani z wielkim
skupieniem i uwagą wysłuchali słów prof.
 Janowskiego, w których zawarte było wiele
przesłań i myśli. Jak podkreślali później w wy-
stąpieniach, mimo upływu czasu słowa te nic
nie straciły ze swej aktualności, a nawet zawie-
rały trafne prognozy naukowe i społeczne.
Następnym referentem był prof. dr hab. Ro-
man Kołacz Rektor Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu, który przedstawił refe-
rat Myśl naukowa profesora Tomasz M. Janow-
skiego podstawą nowoczesnej zoohigieny. Na
podkreślenie zasługuje uwypuklenie przez
prof. Kołacza wielu inspiracji i przeczuć na-
ukowych sformułowanych przez profesora
Janowskiego, które obecnie przybrały formę
różnych dziedzin szeroko rozumianej zoohi-

gieny, zyskując prawo obywatelstwa nauko-
wego. Z kolei prof. dr hab. Eugeniusz Her-
but z Instytutu Zootechniki – PIB w Krako-
wie mówił o Innowacyjności w badaniach zoo-
higienicznych prof. Tomasz M. Janowskiego
koncentrując się głównie na eksperymencie
kłobuckim, którego wyniki stanowiły przełom
w podejściu do zagadnień higieny praktycz-
nej w pomieszczeniach inwentarskich. Wiele
uwagi poświęcał też prof. T. Janowski spra-
wom higieny wody pitnej, a podejmowanie
ówcześnie tej problematyki znacznie wyprze-
dziło czas. W swoim wystąpieniu prof. Euge-
niusz Herbut wspomniał o swoich osobi-
stych kontaktach z profesorem Tomaszem
M. Janowskim, podkreślając jego duchowość
połączoną z umiejętnością skupiania wokół
siebie ludzi. Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie) swoje wystąpienie poświęcił zagadnie-
niu Prewencji w paszach, jednak referat ten
także nie był pozbawiony wątków osobistych
bowiem, jak podkreślił jedno spotkanie
z profesorem Tomaszem M. Janowskim do-
prowadziło do przełomu w jego własnej dro-
dze naukowej. 
Ostatnim referentem był prof. dr hab. Zbi-
gniew W. Wołkowski (Sorbonne Universitès
UMPC), który w swoim interesującym wy-
stąpieniu zwrócił uwagę na szerokie humani-
styczne zainteresowania prof. dr hab. Toma-
sza M. Janowskiego poświęcając Mu swój re-
ferat Badania wielojęzyczne literatury
i kultury polskiej. Pamięci profesora Tomasza
M. Janowskiego. Po tych oficjalnych wystą-
pieniach miłym osobistym akcentem były
wspomnieniowe wypowiedzi o Jubilacie
prof. dr hab. Jana Szarka oraz prof. Krzysz-
tofa Ceny ( Jr).
Sesja ta zakończyła się odegraniem staropol-
skiej pieśni Bogurodzica oraz Hejnału Ma-
riackiego.

Kolegium Dziekańskie WHiBZ:
prof. dr hab. lek wet. Jerzy Niedziółka

dr hab. Józef Bieniek prof. UR
prof. dr hab. Czesław Klocek

Konferencja połączona z Jubileuszem licznie zgromadziła pracowników oraz zaproszonych gości
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Sesja poświęcona Jubileuszowi 
80-lecia prof. dr hab. Stanisława Bobka 
oraz 70-lecia prof. dr hab. Janusza Rząsy
Specjalna sesja poświęcona dorobkowi profesora Stanisława Bobka 
i profesora  Janusza Rząsy miała miejsce podczas konferencji 
„Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna” 

Kraków, 5 listopada 2010 r.

Życiorys prof. dr hab. Stanisława Bobka

Stanisław Bobek urodził się w 1930 r. w Tar-
nowskich Górach. Studia rozpoczął na Wy-
dziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, a ukończył w 1956 r. na Wydziale
Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej
w Krakowie. Pracę doktorską pod promotor-
stwem prof. Zygmunta Ewy obronił przed
Radą Wydziału Zootechnicznego w 1962
roku. Kolejne etapy Jego pracy zawodowej to
uzyskanie stopnia naukowego doktora habili-
towanego nauk rolniczych w zakresie fizjolo-
gii zwierząt w 1970 r., tytułu naukowego pro-
fesora nadzwyczajnego w 1978 r. a profesora
zwyczajnego w 1986 r.

Całe życie zawodowe Profesora Bobka zwią-
zane było z naukami rolniczymi najpierw
Wyższej Szkoły Rolniczej, potem Akademii
Rolniczej w Krakowie.

Profesor Bobek odbył kilkumiesięczne staże
zagraniczne w Belgradzie i Berlinie. W latach
1981-1994 pełnił funkcję kierownika Kate-
dry Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczej
w Krakowie.

Główne zainteresowania badawcze dotyczą
fizjologii i patologii tarczycy. Stworzył szkołę
badawczą tyreologii opracowując i wdrażając
precyzyjne metody radioizotopowe. Był
twórcą pracowni izotopowej w Wyższej

Szkole Rolniczej i jedynej tego typu pra-
cowni w Krakowie. Przez cale lata był nie-
kwestionowanym autorytetem w zagadnie-
niach związanych z hormonami tarczycy i ich
znaczeniem w fizjologii zwierząt i ludzi.
Z Jego osiągnięć korzystali inni badacze. Jego
liczne publikacje ukazały się w uznanych
międzynarodowych czasopismach nauko-
wych, a wyniki swoich badań przedstawiał
także na wielu konferencjach naukowych.
Opracował skrypt do wykładów i ćwiczeń
z zakresu fizjologii zwierząt, jest także współ-
autorem podręcznika Fizjologia zwierząt do-
mowych pod red. T. Krzymowskiego.
Pracował w komisjach wydziałowych i senac-
kich. Był członkiem wielu komisji nauko-
wych i towarzystw naukowych w Polsce i za
granicą. Przez ponad 40 lat pracował i rozwi-
jał European Society for Nuclear Methods in
Agriculture. 

Prof. Bobek odznaczony został Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji
Narodowej. Za osiągnięcia naukowe otrzy-
mał wiele nagród resortowych i Rektora.

Życiorys prof. dr hab. Janusza Rząsy

Janusz Rząsa urodził się w 1940 r. w Rzeszo-
wie Po ukończeniu biologii na Wydziale
 Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w 1965 r. i uzyskaniu dyplomu Prof. dr hab. Janusz Rząsa

Prof. dr hab. Stanisław Bobek
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 magistra biologii rozpoczął studia doktoranc-
kie. Pracę doktorską pod promotorstwem
prof. Zygmunta Ewy obronił w 1970 r. na
Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły
Rolniczej. W 1977 r. uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk przyrodniczych z za-
kresu fizjologii zwierząt, a w 1985 r. uzyskał
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
nauk rolniczych. Stanowisko profesora zwy-
czajnego uzyskał w 1999 r.

Całe życie zawodowe związał z Uniwersyte-
tem Rolniczym (Wyższa Szkoła Rolnicza,
Akademia Rolnicza) rozpoczynając pracę
w Instytucie Stosowanej Fizjologii Zwierząt,
później Katedrze Fizjologii Zwierząt. Odbył
kilka staży krajowych i zagranicznych, ukoń-
czył specjalistyczne kursy i jako profesor wizy-
tujący przebywał w Pradze, Brnie, Nitrze oraz
Japonii. W latach 1994-2009 pełnił funkcję
kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt i był

członkiem komisji uczelnianych i wydziało-
wych. Został wybrany na dziekana Wydziału
Zootechnicznego i pełnił tę funkcję od roku
1990 do 1996. Uczestniczył w pracach Se-
natu Uczelni w latach 1990 – 1999. Przez
wiele lat był przewodniczącym Rady Progra-
mowej Studium Doktoranckiego. 

Zainteresowania naukowe prof. Rząsy sku-
piały się na fizjologii ptaków ze szczególnym
uwzględnieniem hormonalnej regulacji
układu rozrodczego kury. Opublikował wiele
prac naukowych oryginalnych i komunika-
tów na konferencje w czasopismach o mię-
dzynarodowym zasięgu. Kierował grantami
badawczymi zarówno w ramach Centralnego
Programu Badań Podstawowych jak i finan-
sowanych przez Komitet Badań Naukowych. 
Działalność dydaktyczna profesora Rząsy
koncentruje się na zagadnieniach związanych
z fizjologią i endokrynologią zwierząt. Pro-
wadził wykłady, ćwiczenia i seminaria dla
studentów Wydziału Zootechnicznego i Rol-
niczego w Krakowie i filiach Akademii Rol-
niczej w Łańcucie i Rzeszowie. Pod jego kie-
runkiem zostało wykonanych ponad 40 prac
magisterskich.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych
między innymi Komitetu Biologii Zwierząt
Użytkowych PAN, Komisji Biologii Roz-
rodu Ptaków, Polskiego Towarzystwa Zoo-
technicznego i Fizjologicznego, a także
World Poultry Science Association.

Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. 

Za działalność naukową, dydaktyczną i orga-
nizacyjną odznaczony został licznymi nagro-
dami resortowymi i Rektora.

prof. dr hab. Krystyna Koziec 
Prorektor ds. Nauki 

i Współpracy Międzynarodowej

Prof. dr hab. Janusz Rząsa odbiera podziękowania od przedstawicieli Władz Uczelni

Medal za zasługi dla rozwoju nauk fizjologicznych przyznany przez Wydział Medycyny
 Weterynaryjnej SGGW, wręcza prof. Romuald Zabielski
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Życiorys prof. dr hab. Tomasza M. Janowskiego 

Tomasz Marek Janowski urodził się 1 grud-
nia 1925 r. w Sosnowcu. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w 1938 r. rozpoczął na-
ukę w gimnazjum ogólnokształcącym w So-
snowcu, a po wybuchu wojny kontynuował
naukę w tajnym nauczaniu. W 1942 r. wysie-
dlony przez okupanta zamieszkał w Krzepi-
cach (woj. częstochowskie) i pracował
w tamtejszym biurze rolnym. W tym okresie
jako członek AK brał czynny udział w ruchu
oporu oraz kontynuował tajną naukę w za-
kresie programu liceum. Po wyzwoleniu
w styczniu 1945 r. wrócił do Sosnowca
i w macierzystym liceum w czerwcu 1945 r.
uzyskał świadectwo dojrzałości.
W październiku 1945 r. rozpoczął studia na
Wydziale Weterynaryjnym, a w roku 1949
studia psychologiczno-filozoficzne na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu i Poli-
techniki we Wrocławiu. Podczas studiów brał
czynny udział w pracach kół naukowych. Dy-
plom lekarza weterynarii uzyskał w 1950 r.,
a dwa lata później ukończył studia psycholo-
giczno-filozoficzne.

Jeszcze w trakcie studiów, w marcu 1949 r.
podjął pracę jako asystent wolontariusz, a na-
stępnie asystent i starszy asystent w Katedrze
Zoohigieny Uniwersytetu we Wrocławiu
(później Wyższej Szkoły Rolniczej).
W 1952 r., profesor Tomasz M. Janowski
uzyskał stopień doktora medycyny weteryna-

ryjnej na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, na podsta-
wie rozprawy doktorskiej Badania zoohigie-
niczne nad środowiskiem hodowlanym nadwi-
ślańskiej wsi przyczółkowskiej, napisanej pod
kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Ceny.

1 stycznia 1954 r. prof. Tomasz M. Janowski
został służbowo przeniesiony na stanowisko
adiunkta do Katedry Zoohigieny Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Stopień naukowy doktora habilitowanego
uzyskał dnia 20 marca 1963 r. przedstawiając
na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wro-
cławiu rozprawę habilitacyjną Wpływ środo-
wiska powietrznego na zwierzęta. Badania
w Zakładzie Sztucznego Unasienniania Zwie-
rząt i został powołany na stanowisko docenta
etatowego przy Katedrze Zoohigieny WSR
w Krakowie. W 1970 r. w ramach reorgani-
zacji studiów uniwersyteckich w Polsce zo-
stał kierownikiem Zespołu Zoohigieny w In-
stytucie Stosowanej Fizjologii Zwierząt,
przekształconego później w samodzielną jed-
nostkę Zakład Higieny Zwierząt. 26 paź-
dziernika 1973 r. uzyskał tytuł profesora
nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych, a 23
czerwca 1983 r. profesora zwyczajnego nauk
weterynaryjnych. 

Od początku swojej pracy naukowej Profesor
poświęcił się specjalności naukowej jaką była
zoohigiena, a w szczególności higiena środo-

Sesja poświęcona 85 rocznicy urodzin 
oraz 10 rocznicy śmierci 
prof. dr hab. Tomasza M. Janowskiego
Specjalna sesja poświęcona pamięci prof. Janowskiego miała miejsce podczas 
Konferencji „Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna” 

Kraków, 6 listopada 2010 r.

wiska hodowlanego i wiejskiego oraz higiena
psychiczna zwierząt. Na uczelni krakowskiej
stworzył podwaliny rozwoju zoohigieny sku-
piając wokół siebie liczną kadrę młodych pra-
cowników nauki. Tematyka większości prac
naukowych dotyczyła warunków utrzymania
zwierząt w aspekcie mikro- i makrośrodowi-
skowym. Specjalistycznym zakresem jego
 badań były abiotyczne czynniki środowi-
skowe. Konsekwencją prowadzonych prac
było ustalenie zoohigienicznych wytycznych

Prof. dr hab. Tomasz M.Janowski
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dynków inwentarskich i patronowano w bu-
dowaniu nowych, z uwzględnieniem wszyst-
kich wymogów zoohigienicznych głównie
w zakresie ciepłochronności, wentylacji, ka-
nalizacji i fotoklimatu pomieszczeń. W efek-
cie tych działań w niedługim okresie czasu
zwiększyła się mleczność krów, skrócił się
okres tuczu, uzyskano lepszą rozrodczość
i zdrowotność zwierząt. Efekty badań nauko-
wych, potwierdzone przez praktykę, wzbu-
dziły duże zainteresowanie młodych rolni-
ków w kraju, a teren powiatu kłobuckiego stał
się miejscem pokazowych rozwiązań zoohi-
gienicznych. Tak wszechstronne uwzględnie-
nie przez profesora Janowskiego różnorod-
ności czynników bioklimatycznych w higie-
nie środowiska hodowlanego zaliczone
zostało do największych dokonań nowocze-
snej polskiej zoohigieny.

We wszystkich pracach Profesora przejawiała
się właściwa mu zdolność syntezy oraz hie-
rarchizacji problemów, wynikająca z grun-
townej wiedzy i głębokiego przemyślenia ca-
łości rozwiązywanych zadań. 

W okresie swojej pracy w Katedrze profesor
Janowski opublikował wyniki ponad 100 prac
dotyczących głównie mikroklimatu pomiesz-
czeń inwentarskich oraz opracował metody
ich zoohigienicznej optymalizacji, wpływu
czynników środowiskowych na zwierzęta roz-
płodowe (wpływy termiczne i biometeorolo-
giczne), oddziaływanie ultrafioletu i ozonu na
lęgi i zdrowotność drobiu. W swoich bada-
niach poświęcał także wiele uwagi higienie
psychicznej zwierząt.
Profesor Tomasz M. Janowski oprócz prac
dotyczących mikroklimatu pomieszczeń in-
wentarskich oraz ich zoohigienicznej opty-
malizacji, prowadził także badania nad oceną
jakości wody pitnej w środowisku wiejskim;
nad wpływem zanieczyszczeń powietrza prze-
mysłowymi pyłami krzemionkowymi i siarko-
wymi na zdrowie zwierząt; wykorzystaniem
ozonu do wyznaczania zasięgu występowania
w powietrzu odorów zwierzęcych i otoczeniu

ferm hodowlanych; udoskonaleniem metody
deratyzacji przez zastosowanie CO2 do
 wypłaszania szczurów z ich kryjówek w po-
mieszczeniach inwentarskich; a także poskra-
miania zwierząt przy pomocy impulsów elek-
trycznych (elektrosedacja – metoda opaten-
towana pod nr 112756 z dnia 16 czerwca
1982 r.).

Dzięki dużej wiedzy naukowej, praktycznej
i umiejętnościom organizacyjnym profesora
w latach 1975-1980 powierzono mu kierow-
nictwo nad międzyresortowym programem
badawczym dotyczącym optymalizacji wa-
runków utrzymania zwierząt w gospodar-
stwach indywidualnych. W jego realizacji
brały udział wszystkie Katedry Zoohigieny
z włączeniem takich dyscyplin jak budownic-
two inwentarskie, mechanizacja, mikrobiolo-
gia, parazytologia. Zrealizowanie tego szero-
kiego programu badawczego o charakterze
interdyscyplinarnym jeszcze raz potwierdziło
słuszność wytyczonych przez profesora kie-
runków badań nad wpływem czynników bio-
klimatycznych we wzajemnych oddziaływa-
niach środowisko–zwierzę.

Wielką pasją profesora Janowskiego było
badanie biofizycznych aspektów życia i mi-
krofizykalnych wpływów środowiska na or-
ganizmy żywe. W tych nowych i ciągle roz-
wijających się dziedzinach badań był niekwe-
stionowanym autorytetem w skali kraju
i poza jego granicami. Utrzymywał ścisłe
kontakty ze wszystkimi polskimi i zagranicz-
nymi (Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone,
Ukraina) placówkami naukowymi zajmują-
cymi się problemami geo- i elektromagnety-
zmu, gdzie wielokrotnie zapraszany był jako
wykładowca i konsultant. W kierowanym
przez siebie zespole zapoczątkował nowy kie-
runek badań nad zaburzeniami zdrowia
zwierząt spowodowanymi wpływami geoma-
gnetycznymi i elektromagnetycznymi oraz
nad pomiarami i rejestracją biopola organi-
zmów zwierzęcych. Zastosowanie do tych
badań aparatury pomiarowej pozwoliło

utrzymania zwierząt, udowodnienie ich za-
sadności oraz pozytywnego wpływu na zdro-
wie i wydajność zwierząt. Realizacja tych za-
dań wymagała konieczność modyfikacji lub
opracowania nowych metod badawczych.

Dowodem na słuszność tych ustaleń nauko-
wych było wielkie wdrożenie zoohigieniczne
tzw. „kłobucki eksperyment hodowlany”.
W tym, „niewzorcowym” hodowlanie powie-
cie zmodernizowano część istniejących bu-

Od lewej: mgr Elżbieta Dudek, dr Stanisława
Zimnal z córką Magdaleną

Od lewej: prof. dr hab. Wanda Borzemska
wraz z Krystyną Drozdowską

Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut z żoną
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Profesor Janowski był człowiekiem niezwy-
kle lubianym i cenionym przez studentów.
Posiadał wielki talent dydaktyczny, który po-
party głęboką wiedzą i nienaganną polszczy-
zną sprawiał, że jego wykłady zawsze przycią-
gały szerokie rzesze studentów, także z in-
nych uczelni. Mimo dużego obciążenia
obowiązkami i pracą zawsze znajdował czas
na nieformalne spotkania z młodzieżą, często
pomagał i służył radą również w problemach
osobistych. Dla wielu roczników absolwen-
tów krakowskiej zootechniki pozostaje wciąż
jednym z najlepiej zapamiętanych nauczycieli
akademickich, postacią nietuzinkową i wzo-
rem prawego i etycznego człowieka. Pamię-
tamy go także jako człowieka wielkiego serca,
który zawsze pochylał się nad każdym czło-
wiekiem potrzebującym pomocy duchowej
czy materialnej i niósł ze sobą pociechę, otu-
chę i nadzieję. 

W związku z osiągnięciem wieku emerytal-
nego z dniem 1 października 1996 r. profe-
sor Janowski przeszedł na emeryturę, ciągle
jednak był bardzo aktywny zawodowo.
Wspólnie ze swoimi współpracownikami
uczestniczył w badaniach naukowych, zjaz-

nadać im charakter ściśle naukowy. Pod jego
kierownictwem zostały wykonane dwie prace
doktorskie dotyczące tej tematyki, a dwóch
kolejnych był inspiratorem.

Dzięki nadaniu przez profesora Janowskiego
wysokiej rangi naukowej polskiej zoohigienie
był on zapraszany na wykłady do rożnych kra-
jów Europy oraz sam był wielokrotnie ich or-
ganizatorem. Współpracował z wieloma pla-
cówkami naukowymi na terenie Europy.

Mimo dużego obciążenia obowiązkami
i pracą znajdował czas na propagowanie wie-
dzy w zakresie zoohigieny prowadząc szkole-
nia podyplomowe dla lekarzy weterynarii,
zootechników i inżynierów budownictwa in-
wentarskiego na terenie kraju.

Profesor Janowski był członkiem wielu krajo-
wych i zagranicznych towarzystw i komitetów
naukowych, m.in.: wieloletnim przedstawicie-
lem Polski w Międzynarodowym Towarzy-
stwie Zoohigienicznym (The International
Society for Animal Hygiene), a na VI Nauko-
wym Kongresie w roku 1988 nadano mu tytuł
członka honorowego. Przez 33 lata był redak-
torem czasopisma naukowego PAN – „Acta
Agraria et Silvestria”, seria Zootechnica; człon-
kiem Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych Od-
działu Krakowskiego PAN (1964–1995);
członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych
PAN (1982–1994); członkiem Krakowskiego
Oddziału PTNW oraz członkiem Rady Pro-
gramowej czasopisma naukowego „Medycyna
Weterynaryjna”.

Jego działalność naukowa i organizacyjna nie
ograniczała się tylko do problemów zoohi-
gieny. Pełnił również wiele funkcji społecz-
nych i administracyjnych m. in. w latach
1964-1966 był prodziekanem Wydziału Zoo-
technicznego, a w trudnych latach 1981-1984
piastował funkcję pierwszego z wyboru rek-
tora Akademii Rolniczej w Krakowie. Pod
Jego kierunkiem wykonanych zostało 13 prac
doktorskich oraz cztery prace habilitacyjne.

dach, sympozjach, służył swoją olbrzymią
wiedzą, radą i doświadczeniem. W tym cza-
sie podjął się także dzieła spisania dziejów
swojego ukochanego Dankowa nad Liswartą.

Wyrazem uznania dla niego jest duża liczba
odznaczeń państwowych nadanych mu przez
władze centralne, terenowe oraz towarzystwa
naukowe, a szczególnie: Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Odznaka „Za Wybitne Zasługi dla
Uczelni" Akademii Rolniczej w Krakowie,
Bydgoszczy i Lublinie, Medal „Escola Supe-
rior De Medicina Veterinaria 150 Anos” oraz
odznaczenie honorowe „Pro Scientia Veteri-
naria Polonia”.

11 listopada 2000 roku, w dniu Święta Na-
rodowego prof. dr hab. Tomasz M. Janow-
ski zmarł – jak on sam zawsze  mówił – zo-
stał  odwołany z ziemskiej pielgrzymki do
domu Ojca. W dniu 17 listopada 2000 r.
zgodnie z wolą Zmarłego uroczystości po-
grzebowe odbyły się na cmentarzu parafial-
nym w Dankowie.

prof. dr hab. lek. wet. Jerzy Niedziółka

Projekcja filmu dokumentalnego poświęconego prof. Tomaszowi M. Janowskiemu
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III Zjazd Polskiego Towarzystwa
 Neuroendokrynologicznego
Kraków, 25-26 listopada 2010 r.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokry-
nologicznego organizowany był przez Katedrę
Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie przy pomocy
Sekcji Endokrynologii Doświadczalnej PTE
oraz Sekcji Neuroendokrynologii PTE.
Honorowym patronatem objął Zjazd Rektor
Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. Ja-
nusz Żmija, dokonując także oficjalnego
otwarcia Zjazdu 25 listopada 2010 r. Obrady
odbywały się w wynajętych aulach Audito-
rium Maximum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego równolegle ze zjazdem Polskiego To-
warzystwa Endokrynologicznego ze względu
na umożliwienie uczestnikom wysłuchania
wykładów o różnorodnej tematyce. Zjazd
miał charakter międzynarodowy, wykłady
wygłosili między innymi profesor Tony
Plant z Universytetu w Pittsburgu, prezes In-
ternational Society of Neuroendocrinology
oraz profesor Carl-Heinz Herzig z Uniwer-
sytetu w Oulu, światowej sławy autorytet
w dziedzinie patologii chorób metabolicz-
nych, ściśle współpracujący naukowo z Kate-
drą Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt.
Obrady odbywały się w 6 sesjach zatytułowa-
nych Melatonina i endokrynologia starzenia,

Neuroendokrynologia rozrodu, Neurohormony
w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów,
Neuroendokrynologia zespołu metabolicznego
oraz sesji tematów różnych i sesji plakatowej.
W Zjeździe uczestniczyło 78 naukowców, stu-
dentów, doktorantów z wszystkich ośrodków
uniwersyteckich w Polsce, wygłoszono 25 wy-
kładów oraz przedstawiono 15 plakatów.
Oprócz naukowych sesji zorganizowano uro-
czysty bankiet w restauracji Wierzynek oraz
spektakl artystyczny w Piwnicy pod Baranami. 
Podczas Zjazdu odbyło się także walne zgro-
madzenie członków PTNE oraz wybory no-
wych władz. Członkowie PTNE obdarzyli za-
ufaniem dotychczasowe władze i wybrali na
kolejną kadencję prof. dr hab. Jolantę Kunert-
Radek jako przewodniczącą, prof. dr Krysty -
nę Koziec jako wiceprzewodniczącą oraz
dr hab. Katarzynę Wińczyk jako sekretarza.
Dokonano również przyjęcia na honorowych
członków: profesora Tony Planta, prof. dr
hab. Stefan Zgliczyńskiego i prof. dr hab.
Marka Pawlikowskiego.
Koszty Zjazdu zostały pokryte z dotacji
firmy Novartis oraz opłat zjazdowych.

prof. dr hab. Krystyna Koziec

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego, 
prof. Janusz Żmija, otwiera zjazd

Od lewej: prof. Andrzej Radek, prof. Krystyna
Koziec, prof. Lenne Plant

Prof. Karl-Heinz Herzig, University of Oulu,
Finlandia

Od lewej: prof. Jolanta Kunert-Radek prze-
wodnicząca PTNE, prof. Tony Plant President
of International Society of Neuroendocrinology

Od lewej: v-ce przewodnicząca PTNE 
prof. K. Koziec, prof. A. Milewicz prezes PTE,
prof. E. Nieschlag president of European
 Society of Endocrinology
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Sympozjum z okazji 80-lecia 
Ligi Ochrony Przyrody na Ziemi Krakowskiej
Kraków, 24 listopada 2010 r.

30 procent obszaru Polski to tereny chronione. 
Pod tym względem należymy do czołówki europejskiej.

Jubileusz odbył się na Wydziale Inżynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie przy ul. Balickiej 116 b. 
W Sympozjum udział wzięli m.in. Prezes Za-
rządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody,
v-ce Prezydent Krakowa, dyrektor Ojcow-
skiego Parku Narodowego, Pracownicy Ze-
społu Ochrony Lasu w Krakowie, nauczy-
ciele i członkowie Ligi. Sympozjum zaszczy-
cił również prof. dr hab. Włodzimierz Sady
– Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenc-
kich, który w swoim wystąpieniu podkreślił,
że działalność LOP stoi na straży środowiska
naturalnego dewastowanego przez rabun-
kową działalność człowieka. Zaznaczył także,
że dzieje Ligi kształtowało wielu krakow-
skich profesorów, w tym prof. Władysław
Szafer, uważany za ojca założyciela krakow-
skiego oddziału.
Sympozjum poświęcone było dotychczaso-
wym osiągnięciom, przemianom i działa-
niom, jakie Liga podejmuje na rzecz ochrony
przyrody, zagrożonych gatunków obszarów,
roślin i zwierząt. Obszerne sprawozdanie
z działalności Ligi, jej osiągnięć i przemian,
które nastąpiły w okresie 80-ciu lat, przedsta-
wił mgr inż. Tadeusz Stanowski Prezes ZO
Ligi w Krakowie. Podkreślił on m.in., że na
terenie Małopolski funkcjonują cztery parki
narodowe, parki krajobrazowe i dwa użytki
ekologiczne, jak również chronione gatunki
roślin i zwierząt. Spośród najważniejszych, ak-
tualnych zagrożeń w Małopolsce, na które
wskazał prezes należy uznać zagrożenie po-
wodziowe oraz osuwiska, czego przyczyną

jest niska lesistość i zła polityka leśna. Przy-
czynę upatruje także w braku właściwych
ustaw umożliwiających zalesianie oraz ustawy
powiązanej z planowaniem przestrzennym.
Poproszony o wygłoszenie referatu prof. dr
hab. Tadeusz Juliszewski dziekan WIPiE,

w swoim wystąpieniu przedstawił te obszary
działalności naukowej Wydziału, które bar-
dzo ściśle wpływają na poprawę środowiska
przyrodniczego w obszarze działalności rolni-
czej. Przybliżył on wybrane obszary badawcze
wykorzystujące m.in. nawigację satelitarną

Konferencję prowadzili Prezes LOP – Tadeusz Stanowski, prof. dr hab. inż. Norbert Marks, 
przy mównicy prof. Włodzimierz Sady otwierający Sympozjum

Wykład prof. dr hab. Tadeusza Juliszewskiego – dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
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Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
z cyklu „Aktualne problemy 
Inżynierii Rolniczej”
Kraków, 2 grudnia 2010 r.

Konferencję zorganizowano przy udziale
 Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Polskiego
Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Insty-
tutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki. Kon-
ferencja połączona była z posiedzeniem
 Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akade-
mii Nauk pod przewodnictwem prof. dr hab.
 Józefa Kowalskiego. Pomimo bardzo nie-
sprzyjającej pogody skupiła liczne grono
 profesorów, prorektorów, dziekanów, pro-
dziekanów, dyrektorów Instytutów oraz Kie-
rowników Katedr z całej Polski. Ogółem
w konferencji uczestniczyły 93 osoby. Ze
strony naszej Uczelni byli to: dziekan Wy-
działu prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
wraz z prodziekanami prof. dr hab. Sławomi-
rem Kurpaską oraz dr hab. Sylwestrem Ta-
borem, a także liczne grono pracowników.
Uroczystego otwarcia dokonał przewodni-
czący komitetu organizacyjnego, czł. rzecz.
PAN prof. dr hab. Rudolf Michałek wraz
z przewodniczącym KTR PAN prof. dr hab.
Józefem Kowalskim.

W ramach konferencji wygłoszono cztery re-
feraty. Pierwszy referat Rozwój kadry nauko-
wej w inżynierii rolniczej i możliwości uzyska-
nia uprawnień do doktoryzowania i habilitowa-
nia wygłosił prof. dr hab. Rudolf Michałek.
Na początku swojego wystąpienia prof. Mi-
chałek postawił tezę, iż „Aktualnie nie ma
problemu z rozwojem kadr w inżynierii rolni-
czej – jest problem z ich racjonalnym wyko-
rzystaniem i zatrudnieniem”. Udowadniając
swoją tezę, przedstawił obecny stan Uczelni

w Polsce, stan kadry w szkolnictwie wyższym
i jego deficyt na tle wzrostu liczby studentów
oraz zagrożenia jakie niesie dla rozwoju szkol-
nictwa i kadry – niż demograficzny. Głównym
akcentem wystąpienia prof. Michałka było
przedstawienie aktualnego stanu kadry „sa-
modzielnej”, uprawnień do nadawania stopni
naukowych w dziedzinie nauk rolniczych,
w dyscyplinie „inżynieria rolnicza”, a także
problemy rozwoju kadr w znowelizowanej
Ustawie o stopniach i tytułach naukowych.

Drugim referentem był prof. dr hab. Alek-
sander Szeptycki reprezentujący Instytut
Technologiczny w Warszawie, który zapre-
zentował referat Stan badań w zakresie inży-
nierii rolniczej w Polsce. Prof. Szeptycki
przedstawił wyniki raportu Zespołu Integra-
cyjno-Eksperckiego Techniki Rolniczej po-
wołanego przez Prezesa PAN. W swoim wy-
stąpieniu prof. Szeptycki przedstawił prze-
miany, jakie dokonały się na przestrzeni
kilkunastu lat w inżynierii rolniczej (stop-
niowy zanik badań konstrukcji i użytkowania
maszyn; rozwój konstrukcji i automatyzacji
urządzeń do przetwarzania surowców rolni-
czych; w produkcji polowej → skutki ekolo-
giczne, ochrona gleby i wody; w produkcji
zwierzęcej → dobrostan zwierząt i ogranicze-
nie uciążliwości dla środowiska; intensyfika-
cja prac w zakresie fizycznych właściwości
materiałów biotechnologicznych → podstawa
do optymalizowania konstrukcji maszyn)
oraz dalsze przemiany ujawniające się współ-
cześnie (kierunek na zrównoważony rozwój;

GPS do dawkowania nawozów i środków
ochrony roślin. Podkreślił, że Wydział prowa-
dzi zakrojone badania i studia podyplomowe
z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym
biomasy i biokomponentów do paliw.
Głównym sponsorem Sympozjum było Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazowe
(PGNiG). Jego przedstawiciel Mariusz Mi-
chałek wygłosił referat na temat Gaz ziemny
– ekologiczne źródło energii. Wśród referatów
zaprezentowanych na sympozjum znalazły
się również takie, które dotyczyły ochrony
krajobrazu i przyrody Ojcowskiego Parku
Narodowego, znaczenia leśnych kompleksów
promocyjnych dla ochrony przyrody oraz
aspekty ekologiczne w procesach wierceń po-
szukiwawczych za węglowodorami.
Należy podkreślić, że wybór miejsca Sympo-
zjum nie był przypadkowy. Na Wydziale In-
żynierii Produkcji i Energetyki istnieje koło
zakładowe LOP, skupiające 6 członków.
Działają oni czynnie w strukturach ZO LOP
w Krakowie poprzez aktywność naukową
skierowaną na proekologiczne oddziaływanie
na środowisko rolnicze i otoczenie przyrod-
nicze, a także przedsięwzięcia praktyczne, jak
chociażby wysadzenie wielu cennych okazów
drzew (m.in. miłorząb, tulipanowce, platany,
buki, sosny, jodły i świerki). Stanowią one
swoistą ozdobę i budzą zachwyt osób po-
stronnych. Natomiast w okresie zimy człon-
kowie ZO LOP dokarmiają ptaki, a w okre-
sie lęgowym zawieszają dla nich budki.

dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. UR

Przedstawiciele PGNiG – głównego sponsora
konferencji
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rozwój badań z zakresu infrastruktury sanitar-
nej, wodnej, drogowej, budownictwa; infor-
matyzacja i komputeryzacja jako narzędzie do
zarządzania gospodarstwem; modelowanie
procesów i systemów; poszukiwanie sposo-
bów ograniczenia nakładów (materiałów,
energii, pracy, kosztów) w rolnictwie oraz
burzliwy rozwój „agroenegetyki”). Podkreślił
również bardzo dobrą, zakrojoną na szeroką
skalę działalność organizacyjną  Komitetu
Techniki Rolniczej PAN. Na zakończenie
prof. Szeptycki przedstawił pożądane główne
kierunki rozwoju „inżynierii rolniczej”: 
1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, za-

trudniania i przedsiębiorczości,
2. Rozwój infrastruktury,
3. Bezpieczeństwo żywnościowe,
4. Wzrost produktywności i konkurencyj-

ności sektora rolno-spożywczego,
5. Ochrona środowiska i adaptacja do

zmian klimatu.

W kolejnym referacie, prof. dr hab. Józef Ko-
walski przedstawił Stan i prognozę rozwoju
kształcenia w zakresie Inżynierii Rolniczej. Na
wstępie swojego wystąpienia prof. Kowalski
zaprezentował rys historyczny oraz uwarunko-
wania aktualnego stanu szkolenia studentów.
Za główne przyczyny spadku zainteresowania
studiami rolniczymi profesor podał:  załamanie
się uspołecznionego sektora gospodarki w rol-
nictwie, przejmowanie ziemi przez prywat-
nych właścicieli, mniejsze zainteresowanie kla-
sycznym profilem mechanizatora, przewarto-
ściowanie zapotrzebowania na kadry
z wyższym wykształceniem z obszaru inżynie-
rii rolniczej oraz spadek zainteresowania kla-
sycznymi studiami rolniczymi, w tym techniką
i inżynierią rolniczą. Zdaniem prof. Kowal-
skiego uczelnie, aby przyciągnąć studentów na
kierunki rolnicze podejmują różne – nie za-
wsze właściwe działania: zmiana nazwy wy-
działu, zmiana nazwy instytutów wiodących,
uruchamianie nowych kierunków studiów
oraz zatrudnianie z zewnątrz nauczycieli aka-
demickich niezbędnych do minimum na tych
kierunkach. Następnie prof. Kowalski przed-

stawił prognozę rozwoju procesu kształcenia
studentów z zakresu szeroko pojętej inżynierii
rolniczej. Prognozę tą przedstawił jako analizę
słabych i mocnych stron uwarunkowań roz-
woju. Do słabych stron prof. Kowalski zali-
czył: brak (poza Olsztynem) specjalistów
z nauk technicznych, tradycyjne zarządzanie
w uczelniach publicznych i brak powiązania ze
środowiskiem zewnętrznym, błędną strategię
resortu w zakresie rozwoju szkolnictwa wyż-
szego w Polsce (uczelnie i wydziały flagowe,
preferowanie szkól prywatnych), niechęć do
zmiany profilu dydaktycznego, mniejsze zain-
teresowanie kandydatów naszym klasycznym
kierunkiem studiów (TRiL), otwieranie no-
wych kierunków studiów, co zwykle wiąże się
z koniecznością zatrudnienia ludzi z zewnątrz,
Inżynieria Produkcji jako dyscyplina tylko
w naukach technicznych, pogłębiający się niż
demograficzny (w wieku 19 do 24 lat). Nato-
miast do mocnych stron kształcenia zaliczył:
bogate tradycje historyczne (duże doświadcze-
nie z zakresu inżynierii rolniczej w badaniach
i dydaktyce), silną kadrę naukowo-dydak-
tyczną w dziedzinie nauk rolniczych specjal-
ności inżynierii rolnicza – zarówno ilościowo

jak i jakościowo, mocną bazę dydaktyczną –
ośrodki dysponują bogatą bazą naukowo-dy-
daktyczną (laboratoria, aparatura), znacznie
odmłodzoną z dużą inicjatywą kadrę zarządza-
jącą w naszej dyscyplinie . 

Ostatni referat wygłosił sekretarz Wydawnic-
twa „Inżynieria Rolnicza” dr inż. Maciej Ku-
boń nt. Polityka wydawnicza Komitetu Tech-
niki Rolniczej PAN. W swoim wystąpieniu
dr inż. Kuboń przedstawił aktualne czasopi-
sma wydawane pod patronatem KTR PAN:
Inżynieria Rolnicza, Problemy Inżynierii Rol-
niczej, Nauka Praktyce Rolniczej oraz Annual
Review of Agricultural Engineering, skupiając
się w szczególności na czasopiśmie Inżynieria
Rolnicza. Na przestrzeni 14 lat działalności
tegoż Wydawnictwa wydano 125 zeszytów,
z czego 31 stanowiły rozprawy habilitacyjne,
opublikowano blisko 5000 artykułów nauko-
wych, a w bazie Wydawnictwa odnotowano
1314 autorów, z 99 Ośrodków naukowych
(w tym 21 z zagranicy). Następnie dr inż.
Kuboń przedstawił politykę upowszechnie-
niową wydawnictw, kładąc szczególny nacisk
na dotychczasowe osiągnięcia:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Rudolf Michałek otwierający
 konferencję wraz z przewodniczącym KTR PAN prof. dr hab. Józefem Kowalskim
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– bardzo wysokie indeksowanie czasopi-
sma Inżynierii Rolniczej w sieci „Google”
(„inżynieria” – 5 miejsce w pierwszej od-
słonie, „inżynieria rolnicza” – 1 miejsce
w pierwszej odsłonie),

– indeksowanie artykułów w bazach Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej, AGRO
i Baz-Tech,

– promowanie publikacji naukowych po-
przez zawarcie umów z Interdyscyplinar-
nym Centrum Modelowania Matema-
tycznego i Komputerowego (Uniwersytet
Warszawski) oraz Portalem Spożywczym,

– zamieszczenie linków i logotypów Wy-
dawnictw na stronach głównych Uczelni
Wyższych, innych Wydawnictw oraz Bi-
bliotekach,

– wydawanie zeszytów IR w języku kon-
gresowym (umożliwienie publikacji au-
torom z zagranicy). 

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia
dr inż. Kuboń zwrócił również uwagę na
problemy wydawnicze:
– małą liczbę wydawnictw branżowych na

liście filadelfijskiej,
– niską punktację czasopism krajowych

i zagranicznych,
– niski, albo brak wskaźnika cytowań RIF, 
– rosnące koszty wydawnictwa (od 2011 –

VAT na czasopisma naukowe),

– odchodzenie od badań empirycznych na
rzecz badań symulacyjnych, 

– nieprzestrzeganie domeny inżynierii rol-
niczej – próby przemycenia publikacji
z obcych dyscyplin (technologia żywno-
ści, informatyka),

– brak staranności i skrupulatności w przy-
gotowywaniu materiałów do druku,

– zbyt długi czas trwania procesu wydaw-
niczego.

Na koniec przedstawił kierunki dalszych
działań w celu podniesienia poziomu mery-
torycznego i formalnego publikacji, do któ-
rych zaliczył w pierwszej kolejności: osią-
gnięcie minimalnego poziomu RIF i 9 pkt,
publikowanie artykułów w języku kongreso-
wym, dalsze upowszechnianie zeszytów IR
(abstrakty) w bazach danych wydawnictw
naukowych, bibliotekach i portalach tema-
tycznych, powoływanie się na prace publiko-
wane w IR w publikacjach wysyłanych do
wydawnictw z listy filadelfijskiej oraz uczest-
nictwo w Ministerialnym programie „Index
Plus”.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, kon-
ferencję zakończył przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Rudolf
Michałek.

dr inż. Maciej Kuboń

Pod koniec września i na początku paździer-
nika każdego roku z tą samą dokładnością
zwiększa się nagle tłum na ulicach Krakowa.
Przyczyna tego jest bardzo prosta i co roku ta
sama. Do grodu Kraka wracają studenci,
a niektórzy z nich przybywają tutaj po raz
pierwszy rozpoczynając studia. Tak jest na
wszystkich uczelniach krakowskich, również
na Uniwersytecie Rolniczym, gdzie z koń-
cem wakacji korytarze Uczelni wyraźnie się
zapełniają wchodzącymi, wychodzącymi
i nieustannie spieszącymi się gdzieś młodymi
ludźmi, co może sugerować zbliżające się roz-
poczęcie kolejnego roku akademickiego.

Cyfryzacja zasobów

Każda inauguracja roku akademickiego to
czas przygotowań i ustalenia zadań na ko-
lejne 10 miesięcy. Wszyscy rozpoczynając
swoją działalność, starają się by z każdym ro-
kiem była ona coraz lepsza, dawała efekty
i spełniała stawiane jej oczekiwania. Biblio-
teka Główna również chce jak najlepiej roz-
począć nowy rok akademicki 2010/2011
przyczyniając się do jak najbardziej efektyw-
nego działania całej uczelni. Czas po waka-
cjach to moment wytężonej pracy wszystkich
pracowników Biblioteki. W tym okresie rów-
nież system biblioteczny Virtua działa na naj-
wyższych obrotach, aby zamknąć poprzedni
okres i przygotować się do sprawnego wejścia
w nowy rok akademicki, kiedy do Biblioteki
zgłoszą się studenci rozpoczynający studia
a także ci, którzy ponownie aktywują swoje
konta biblioteczne.
Biblioteka Główna przywitała rok akademicki
swoją nową stroną internetową, która pojawiła
się z początkiem września br. i znajduje się pod
adresem: http://biblioteka.ur.krakow.pl/.

Wystąpienie dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej
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Biblioteka Główna 
w nowym roku akademickim 2010/2011

Dzięki zaprojektowaniu strony, która odpo-
wiada ogólnym zasadom przypisanym
wszystkim jednostkom uczelni, w tym zasa-
dzie usability, która jest cechą nowoczesnych
stron internetowych, elektroniczna witryna
biblioteki jest bardziej czytelna i przyjazna
użytkownikowi. Wszyscy, którzy pamiętają
wcześniejszą wersję strony domowej zauwa-
żyli, że ma ona nowy układ. Zmieniła się
również nawigacja oraz zawartość menu
głównego, co ułatwiło znajdowanie informa-
cji. Dzięki tym nowinkom strona interne-
towa biblioteki zyskała na przejrzystości,
uporządkowano istotne z punktu widzenia
użytkownika zakładki, w tym niezwykle pre-
cyzyjnie przygotowaną zakładkę z Bazami
elektronicznymi, które oprócz gruntownego
opisu zostały opatrzone instrukcją ich działa-
nia i sposobami korzystania. Wychodząc na-
przeciw potrzebom korzystających z Biblio-
teki Głównej, stworzono zakładkę FAQ – li-
stę najczęściej zadawanych pytań, aby każdy
z użytkowników po wejściu na stronę biblio-
teki nie czuł się bezradny, ale mógł znaleźć
odpowiedź na pojawiające się pytania czy
problem związany z zasadami korzystania
z zasobów biblioteki.
Grafika wykorzystana przy tworzeniu strony
internetowej miała zachęcić i przybliżyć,
a także „oswoić” użytkowników z biblioteką,
zachęcić do jej odwiedzenia i korzystania
z oferowanych źródeł informacji, tradycyj-
nych i tych nowoczesnych, elektronicznych
baz danych.

Aktualności

Na stronie biblioteki została dodana za-
kładka Aktualności, która zawiera najnowsze
informacje dotyczące bieżących wydarzeń,

praktyczne porady i wskazówki dostępne „od
razu” tuż po wejściu na stronę główną oraz na
bieżąco aktualizowane ogłoszenia dany rok
akademicki. Na stronie znaleźć można rów-
nież komunikaty o nowościach w działalno-
ści biblioteki, w tym aktywne uczestnictwo
w testowaniu pojawiających się na rynku no-
wych baz danych on-line, które są przedsta-
wiane użytkownikom, a zyskawszy ich zain-
teresowanie i praktyczne wykorzystanie po-
twierdzone statystykami wykorzystania
zostają zakupione. Dzięki takim działaniom
od nowego roku biblioteka oferuje wiele in-
teresujących nowości, do których niewątpli-
wie należy zaliczyć i-Buki – bazę podręczni-
ków on-line z dziedziny nauk matema-
tyczno-przyrodniczych oraz ekonomicznych.
Stawiając na rozwój dorobku naukowego
pracowników w roku 2010 zaprezentowano
bazę Web of Knowledge, która oprócz swych
podstawowych funkcji wyszukiwawczych
pozwala również na prezentację liczby cyto-
wań prac konkretnego naukowca. Użytkow-

nikom bazy umożliwiono bezpłatne korzy-
stanie z interdyscyplinarnej platformy na-
ukowców – Researcher ID, zawierającej in-
formacje o autorach prac naukowych, ich bi-
bliografiach i indeksie cytowań, w której
promocję na swej nowej stronie domowej
włączyła się Biblioteka Główna Uniwersy-
tetu Rolniczego, zachęcając do korzystania
z jej różnorodnych możliwości.

Nasi bibliotekarze

Pomimo tak rozwiniętej technologii nie da się
pominąć roli człowieka w całym procesie in-
formacyjno-wyszukiwawczym, dlatego też nie
wystarczy sama elektroniczna witryna Biblio-
teki. Wciąż potrzebna jest osoba, która podpo-
wie i wytłumaczy jak korzystać z jej zasobów
i możliwości. Temu działaniu służyły szkolenia
biblioteczne podczas, których bibliotekarze
przeszkolili łącznie ponad 2500 studentów
1-go roku wszystkich kierunków i specjalno-
ści. Prowadzono je pod tytułem: Technika ko-
rzystania ze zbiorów bibliotecznych. Podczas

Strona główna Biblioteki Głownej
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wykładów zaprezentowano nowym studen-
tom zasady korzystania z biblioteki, specyfikę
jej działania, podział na różne agendy, zasady
korzystania ze zbiorów, dostępne źródła infor-
macji i rodzaj księgozbioru, działanie Elektro-
nicznego Katalogu Biblioteki i wielu innych
potrzebnych informacji, które ułatwią poru-
szanie się po bibliotece. Wszystko to miało na
celu zachęcić studentów do odwiedzenia jej
siedziby i „zaszczepić” w nich dobry jej obraz,
jako nowoczesnej, przyjaznej i nastawionej na
użytkownika. Biblioteka nie zapomina rów-
nież o studentach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy także wyrażają chęć korzysta-
nia ze zbiorów bibliotecznych. Z myślą o nich
przeprowadzono podobne szkolenia biblio-
teczne. 

Słowa i obrazy

Szeroko pojęta działalność kulturalna jest
również polem działania Biblioteki. W paź-
dzierniku zorganizowana została wystawa
50-lecie Kierunku Geodezja i Kartografia. Od
3-go listopada 2010 roku trwa wystawa po-
święcona Dziejom nauczania rolnictwa
w Krakowie, która stanowi wspaniałą podróż
po historii Uniwersytetu Rolniczego. 
Biblioteka Główna gwarantuje szeroki do-
stęp do elektronicznych źródeł wiedzy, ale
także niezwykle różnorodny i odpowiadający
nowym kierunkom i specjalnościom studiów,
księgozbiór. Niezwykle cenne są w tych dzia-
łaniach sugestie samych użytkowników ko-
rzystających z zasobów bibliotecznych. Po-
dejmowane działania mają na celu pokazać
nowy obraz Biblioteki, która stara się być za-
pleczem naukowym dla prowadzonej na
uczelni działalności badawczej w każdym jej
wymiarze. Pracownicy Biblioteki wyrażają
nadzieję, że rozpoczęty tak aktywnie i z „no-
wościami” rok akademicki 2010/2011 bę-
dzie dobry, owocny i przyniesie same ciekawe
wydarzenia i sukcesy dla całej Uczelni. 

Tekst i zdjęcia:
mgr Anna Turek – Biblioteka Główna

mgr Adrian Krawczyk – Biblioteka Główna

Wystawa z okazji Jubileuszu
50-lecia  kierunku Geodezja
i Kartografia 1960–2010
w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 24 września – 1 października 2010 r.

1 października 2010 r. minęło 50 lat od
utworzenia Oddziału Geodezji Urządzeń
Rolnych na Wydziale Melioracji Wodnych
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Na
przestrzeni tego czasu, struktura studiów
geodezyjnych i organizacja Wydziału zmie-
niała się. Obecnie kierunek nosi nazwę Geo-
dezja i Kartografia i jest realizowany na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
Przystępując do organizacji w/w ekspozycji
kierowaliśmy się zasadą chronologii wyda-
rzeń. W związku z tym na początku umieści-
liśmy kopie dokumentów związanych z utwo-
rzeniem kierunku. W pierwszej gablocie zna-
lazł się więc odpis Memoriału (z dn. 8 maja
1953 r.) w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły
Rolniczej w Krakowie w 1953 r., a głównie
jego fragment dotyczący konieczności otwar-
cia Wydziału Melioracji Rolnych w roku aka-
demickim 1953/1954, skierowanego do Mi-
nisterstwa Szkolnictwa Wyższego w Warsza-
wie przez Komisję Organizacyjną WSR
w Krakowie reprezentowaną przez prof. Jó-
zefa Kubicę – późniejszego pierwszego Rek-
tora WSR w l. 1953/1954 – 1961/1962.
Nad Memoriałem umieszczono zdjęcie prof.
dr Franciszka Hendzla (1890-1965), organi-
zatora i pierwszego Dziekana Wydziału
 Melioracji Wodnych WSR w Krakowie,
w l. 1955-1958. Obok znalazła się fotografia

prof. dr hab. inż. Anny Łoś, która współ-
tworzyła i była pierwszym kierownikiem po-
wstałej (w 1955 r.) Katedry Geodezji, a póź-
niej pierwszym prodziekanem utworzonego
w 1960 r. Oddziału Geodezji na Wydziale
Melioracji Wodnych WSR w Krakowie.
Poniżej zdjęć umieszczono listę pierwszych
absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych
z 1960 r. oraz listę pierwszych absolwentów
Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych
z 1965 r. Natomiast obok list położono dwa
zdjęcia: jedno – ze zjazdu absolwentów Od-
działu Geodezji Urządzeń Rolnych z 1968 r.,
drugie – z uroczystości wręczania dyplomów
w/w absolwentom w dniu 1 kwietnia 1970 r.
W drugiej gablocie zaprezentowano pod-
ręczniki i skrypty będące podstawą dla rozwi-
jającego się Oddziału Geodezji.
Łoś A.: Rachunek wyrównawczy. Warszawa
PWN 1973;
Tatarkowski J.: Kartografia. Kraków AR 1974;
Tatarkowski J.: Geodezja wyższa. Kraków 1974;
Solecki A.: Osadnictwo na Podhalu: geneza
i rozwój ukształtowania przestrzennego (skrót
pracy hab.). Kraków, ZN AR, s. Rozprawy,
1977. nr 142;
Sochacka D., Solecki A.: Zarys projektowa-
nia terenów osiedlowych: skrypt dla studentów
Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych. Kra-
ków 1979;
Banat J., Przegon W., Sanek, Schilbach A.J.:
Metody geodezyjnego projektowania działek
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w urządzaniu obszarów wiejskich, przewod-
nik do ćwiczeń. Kraków 1989;
Litwin U., Przegon W., Sochacka D.: Projek-
towanie terenów osiedlowych. Cz. I. Działka
zagrodowa. Kraków 1997. 
Zgrupowano tu również kilka publikacji au-
torstwa Stanisława Harasimowicza: Opty-
malizacja podziału wsi na gospodarstwa ze
względu na odległość gruntów od siedlisk. Kra-
ków, ZN AR, s. Rozprawy, 1986, nr 110; Or-
ganizacja terytorium gospodarstwa rolnego.
Kraków 1996; Ekonomiczna ocena rozłogu
gruntów gospodarstwa rolnego. Kraków 2000. 
Następną grupę książek stanowiły często wy-
korzystywane przez studentów, najnowsze
przewodniki do ćwiczeń z geodezji, autor-
stwa Andrzeja Jagielskiego Przewodnik do
ćwiczeń z geodezji. I. Kraków 2004; Geodezja
I. Kraków 2005; Przewodnik do ćwiczeń
z geodezji II. Kraków 2006; Geodezja II. Kra-
ków 2007; Rysunki geodezyjne z elementami
topografii i kartografii. Kraków 2008; Jagiel-
ski A, Marczewska B.: Geodezja w gospodarce
nieruchomościami. T.1. Kraków 2009.
Ostatnia, trzecia gablota zawierała m.in.
ważne dla całego Wydziału jubileuszowe wy-
dawnictwo, w którym wiele miejsca poświę-
cono również historii Oddziału Geodezji
Stawowy K., Plewko M.: 50-lecie Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii
Rolniczej im. H. Kołłątaja. Kraków AR 2005.
Znalazły się tam również książki związane
z tematyką niedawno powstałego (w 2008 r.)
nowego kierunku na UR „Architektura Kra-
jobrazu”, przede wszystkim: Przegon W.:
Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie. Kronika. Z. 1. Kra-
ków 2009, ukazująca kulisy prac związanych
z tworzeniem kierunku, z dołączonymi
 ciekawymi fotografiami i nagranym na CD
wykładem inauguracyjnym dr hab. inż.
W. Przegona otwierającym pierwszy rok
akademicki 2009/2010 nowego kierunku
studiów; Litwin U., Przegon W., Solecki A.
Podstawy projektowania krajobrazu mia-
steczka rolniczego w górach z uwzględnieniem
zasadniczych czynników przyrodniczych, kul-

turowych, ekonomicznych i społecznych na
przykładzie Mszany Dolnej. Biuletyn Regio-
nalny Zakładu Doradztwa Rolniczego, 1994,
z. 307.; Przegon W. Zieleń ciągów komunika-
cyjnych Zamościa. Kraków 1998. 
Zaprezentowano również kilka interesują-
cych pozycji z dorobku naukowego dr hab.
inż. W. Przegona poświęconych rodzinnemu
miastu – Zamość, które zostało wpisane
w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO ze względu na szczególne
walory krajobrazowe, urbanistyczne i archi-
tektoniczne. Należy wymienić tutaj Zamość
światowym dziedzictwem Kultury. Kraków
1995, z pozytywną recenzją Wiktora Zina,
następnie pięknie wydane – Krajobrazy XIX
wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach
Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997. Również

bardzo ważna dla historii Podgórza ciekawa
i interesująca także pod względem wydawni-
czym książka Zmiany użytkowania ziemi
w procesie urbanizacji krajobrazu na podsta-
wie miasta Podgórza: 1784-1915: rozpr. hab.
Kraków 2004.
Powyższa wystawa spotkała się z ciepłym
przyjęciem zwiedzających. Wpisy do Księgi
Pamiątkowej świadczą o tym, że doceniono
trud pracowników Biblioteki włożony w zor-
ganizowanie tej ekspozycji. My ze swojej
strony jesteśmy wdzięczni za dostrzeżenie na-
szych wysiłków.

Tekst: mgr Elżbieta Czornak, 
Biblioteka Główna

Zdjęcia: inż. Marek Rupikowski, 
Biblioteka Główna

Dorobek naukowy pracownikow  kierunku geodezji i kartografii na przestrzeni ostatnich 50 lat
(wybrane pozycje)
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Europejski projekt badawczy 
„Opracowanie indeksów jakości gleb 
dla naturalnych siedlisk leśnych nizin 
i wyżyn Polski i ich zastosowanie 
w gospodarce leśnej”
Źródłem finansowania tego projektu jest
Mechanizm Finansowy (Norway Grants)
i Mechanizm Finansowy Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (EEA Grants). Projekt
jest realizowany w Katedrze Gleboznawstwa
Leśnego UR w Krakowie pod kierownic-
twem prof. dr hab. Stanisława Brożka . Part-
nerem ze strony norweskiej jest University of
Life Science w Aas. Ogółem w projekt zaan-
gażowanych jest dwunastu naukowców oraz
wiele innych osób, w tym personel laborato-
ryjny. University of Life Science reprezentuje
prof. dr Jan Mulder – specjalista w dziedzi-
nie chemii gleby. Umowę o współpracy w re-
alizacji projektu podpisali rektorzy obu
uczelni – prof. dr hab. Janusz Żmija i prof.
Knut Hove. 

Podstawowym celem prowadzonych badań
jest opracowanie liczbowych indeksów jako-
ści gleb naturalnych zespołów roślinnych po-
siadających znaczenie w gospodarce leśnej
 nizin i wyżyn Polski. Proponowane do opra-
cowania indeksy reprezentując liczne właści-
wości gleby w formie jednej liczby uproszczą
relacje gleba/roślinność leśna w kartografii
siedliskowej lasu. Ułatwi to projektowanie
składów gatunkowych w lasach gospodar-

czych w oparciu o glebę i w istotny sposób
wpłynie na szatę leśną kraju w długiej per-
spektywie czasu. W lasach Polski to typowe,
że zagospodarowanie lasu rozpoczyna się od
kartowania siedlisk. Prace te są wykonywane
dla małych obszarów leśnych jak np. nadle-
śnictwo. Poprawne rozpoznanie gleb jest pod-
stawą właściwej diagnozy siedliskowej
i kształtowania składów gatunkowych lasu.
Klasyczne podejście do gleb w kartografii sie-
dliskowej jest oparte na ich typach, podty-
pach i rodzajach, co dotychczas nie dało zada-
walających rezultatów, zwłaszcza w szukaniu
relacji z zespołami roślinnymi. Najcenniejszą
wiedzą o glebie, szczególnie w kontekście re-
lacji gleba/roślinność, są jej właściwości ozna-
czane w laboratoriach. Laboratoria dostar-
czają ogromną liczbę danych, które są bardzo
zmienne i trudne do interpretacji. Poprawa
tego stanu jest głównym motywem niniej-
szego projektu. To numeryczne podejście
uzupełnia klasyczną dokumentację gleb bada-
nych zespołów leśnych. 
Badania na poszczególnych powierzchniach
obejmowały analizę gleby (m.in. wykonano
profil glebowy, pobrano próbki gleby) drze-
wostan (m.in. pomiary wysokości i pierśnic,
określenie wieku) oraz runo (spis gatunków

ze szczególnym uwzględnieniem roślin róż-
nicujących). W trakcie realizacji projektu do
laboratorium Katedry Gleboznawstwa Le-
śnego przywieziono około 7000 próbek gleb,
które następnie zostały poddane różnorod-
nym analizom. 
Prace w terenie rozpoczęto w kwietniu 2009
roku i trwały do września 2010 r. Realizowano
je w 8 parkach narodowych (Roztoczański,
Świętokrzyski, Wielkopolski, Poleski, Kampi-
noski, Słowiński, Borów Tucholskich), na
 obszarach leśnych 15 z 17 Regionalnych Dy-
rekcji Lasów Państwowych. Podczas wykony-
wania prac terenowych spotykaliśmy się z le-
śnikami, przyrodnikami i pracownikami par-
ków, którzy dzielili się z nami wiedzą o terenie.
W ciągu kilkunastu miesięcy przejechaliśmy
tysiące kilometrów, przemierzając Polskę z po-
łudnia na północ i ze wschodu na zachód, od-
wiedzając najciekawsze przyrodniczo frag-
menty kraju z różnymi typami ekosystemów,
ze zróżnicowanymi krajobrazami będących re-
zultatem zróżnicowanej budowy geologicznej
i różnych rodzajów podłoża skalnego. Poza
krajobrazem górskim w trakcie badań mieli-
śmy możliwość obserwacji szaty roślinnej
i gleb krajobrazu nadmorskiego, młodoglacjal-
nego z równinami morenowymi i pagórkami
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pojeziernymi, staroglacjalnego i krajobrazu
wyżynnego z utworami węglanowymi.
Materiał badawczy zebrano z 225 po-
wierzchni badawczych na ternie obszarów
NATURA 2000, z 20 powierzchni na tere-
nach porolnych przeznaczonych do zalesień
i z 16 powierzchni na obszarach zniekształ-
conych przez górnictwo przeznaczonych do
rekultywacji leśnej. Założono również 12 po-
wierzchni przeznaczonych do badań nad
wpływem wybranych gatunków drzew na
właściwości gleby. Obraz wyłaniający się
z wyników badań przyczynia się do głębszego
zrozumienia relacji pomiędzy właściwo-
ściami gleb, a zbiorowiskami roślinnymi
kształtującymi się w warunkach zbliżonych
do naturalnych. 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki
udzielonym zgodom na badania w rezerwa-
tach przyrody i parkach narodowych wyda-
nych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska. Ważnym elementem jest na-
ukowa promocja projektu, bowiem wyko-
nawcy prezentowali uzyskane wyniki na

wielu konferencjach zagranicznych (Irlandia,
Niemcy, Australia) i krajowych (Poznań, Ro-
gów, Karpacz, Rzeszów). Umowa partnerska
umożliwiła również wymianę pracowników.
Dr inż. Piotr Gruba, dr inż. Maciej Zwydak
i dr inż. Ewa Błońska przebywali na tygo-
dniowych pobytach roboczych w University
of Life Science w Aas. Ze strony norweskiej
w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego na ro-
boczych kilkudniowych pobytach gościł
3-krotnie prof. dr Jan Mulder. Do realizacji
projektu zakupiono cenną aparaturę labora-
toryjną i sprzęt pomiarowy do prac tereno-
wych, które po jego zakończeniu pozostaną
na wyposażeniu Katedry. Zakończenie pro-
jektu planowane jest na 31 grudnia 2010 r.
Więcej o projekcie w sieci:
http://www.les.ar.krakow.pl/~kgl/katedra/

Tekst: 
prof. dr hab. Stanisław Brożek 

dr inż. Piotr Gruba
Zdjęcia ze zbiorów 

Katedry Gleboznawstwa Leśnego

Przykładowy profil glebowy wykopany 
w trakcie badań terenowych, z którego 
pobrano próbki do analizy

Przykład powierzchni badawczej
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Wspierając naszą Fundację 
wspierasz młodzież studiującą 

na naszej Uczelni 

Przekaż 1% Twojego podatku za 2010 rok 
dla Fundacji Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jak przekazać 1% podatku dla naszej Fundacji?
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji „Fundacja Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” oraz numer jej wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000264847.

Aby umożliwić nam podziękowanie Państwu za hojność, prosimy o wpisanie swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres firmy lub miejsca zamieszkania, telefon, faks, e-mail)

w wypełnionym formularzu PIT, w pozycji „Informacje Uzupełniające”.

Możliwość przekazania darowizny na numer konta:
42 8591 0007 0020 00550 882 0001

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
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Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
na Architekturze Krajobrazu
Kraków, 4 października 2010 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2010/2011 na kierunku Architektura Krajo-
brazu odbyła się o godz. 10.00, w sali wykła-
dowej nr 120, w Budynku Jubileuszowym,
przy Alei Mickiewicza 24/28. 

Zebrani wysłuchali pieśni Gaude Mater Polo-
nia. Następnie dr hab. inż. Wojciech Prze-
gon, prowadzący uroczystość, przywitał za-
proszonych Gości oraz studentów pierw-
szego roku.
Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr
hab. inż. Zenon Pijanowski – Prorektor ds.
Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospo-
darką; prof. dr hab. inż, Jan Pawełek – Dzie-
kan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji; prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrow-
ski – Prodziekan ds. Ogólnych i Studentów
Niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji; prof. dr hab. inż. Jerzy
Szwagrzyk – Kierownik Katedry Botaniki
Leśnej i Ochrony Przyrody, członek Rady
Kierunku AK – SM; dr inż. Leszek Bylina;
dr inż. Adam Rużyczka; student Paweł
Chałupnik – Przewodniczący Uczelnianej
Rady Samorządu Studentów; studenci dru-
giego roku AK – SM Kinga Szarek i Maciej
Uzar. Szczególnie było miło, że nasze zapro-
szenie przyjęli sympatycy i przyjaciele na-
szego kierunku studiów prof. dr hab. Bogu-
sław Nowosad i redaktor Beata Anna Symo-
łon, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli
Duchackiej.
Po przywitaniu gości przemówienie inaugu-
racyjne wygłosił kierownik studiów dr hab.
inż. Piotr Muras.
Kolejne punkty programu stanowiły niewąt-
pliwie miłe i niezapomniane chwile dla stu-
dentów. Po złożeniu ślubowania: Wstępując

do społeczności akademickiej Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
pomny ideałów i tradycji nauki polskiej oraz
świadom obowiązków obywatela Rzeczypospo-
litej Polskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać
 wytrwale wiedzę, rozwijać umiejętności oraz
kształtować swoją osobowość, dbać o honor
i dobre imię Uczelni, zachować godność i dobre
imię studenta, odnosić się z szacunkiem do na-
uczycieli akademickich i przestrzegać przepi-
sów obowiązujących na Uniwersytecie, stu-
denci otrzymali z rąk kierownika kierunku
indeksy. Następnie wszyscy wysłuchali pieśni
Gaudeamus igitur.
Kolejno głos zabrał: prof. dr hab. inż. Ze-
non Pijanowski. Wszystkim studentom, no-
wym członkom społeczności akademickiej,
życzył sukcesów i wytrwałości w osiąganiu
założonych celów. 
W następnym punkcie programu prof. dr
hab. inż. Jerzy Szwagrzyk wygłosił wykład

inauguracyjny Architektura dynamicznego
krajobrazu. 
Podniosła uroczystość zakończyła się wysłu-
chaniem hymnu państwowego. Jednak tym
razem przed Mazurkiem Dąbrowskiego wy-
słuchaliśmy Poloneza A-dur Fryderyka Cho-
pina. Był to nasz prezent dla studentów i za-
proszonych gości, gdyż tegoroczna inaugura-
cja odbywała się w „Roku Chopinowskim”. 
Uczestnicy uroczystości inauguracyjnej mo-
gli podziwiać rysunki Gabrieli Jagockiej,
Moniki Bukowiec i Łukasza Żabickiego. Te
najlepsze prace z egzaminu z rysunku zostały
oprawione i będą „upiększać” nasz sekreta-
riat. Serdecznie gratulujemy ich autorom.
Scenografie audiowizualną przygotowali pa-
nowie: dr inż. Adam Rużyczka i Krzysztof
Błażewski. Na was Koledzy zawsze można
 liczyć i za to serdecznie dziękuję. 

dr hab. inż. Wojciech Przegon

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego
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Zawsze młodzi
Zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
rozpoczęte

„I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną,
słońcem (…)” – wykorzystać jak najlepiej je-
sień życia. Tego rodzaju przesłanki kierowały
osobami, które podjęły się utworzenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku działającego na
Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie. Finalnie został on powołany
decyzją Senatu w maju br. Na szczególne
uznanie zasłużył koordynator projektu – prof.
dr hab. Kazimierz Wiech, który współpra-
cuje z radą programową, w składzie: 
1) prof. dr hab. inż. Czesława Jasiewicz –

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
2) prof. dr hab. Anna Nowotna – Katedra

Technologii Węglowodanów

3) prof. dr hab. inż. Krzysztof Lipka –
 Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony
Torfowisk

4) prof. dr hab. Maria Klein – Katedra
 Genetyki Hodowli i Nasiennictwa

5) dr hab. inż. Ewa Kapkowska, prof. UR
– Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt
 Futerkowych i Zoohigieny

6) dr hab. inż. Stanisław Grabczyński –
Katedra Dendrometrii

7) dr inż. Jacek Puchała – Zakład Socjolo-
gii i Rozwoju Wsi

8) dr inż. Anna Szeląg-Sikora – Instytut
Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

Opiekę administracyjną nad UTW sprawuje
Centrum Kształcenia Ustawicznego, pod kie-
rownictwem inż. Wojciecha Maślanki, w któ-
rym to na potrzeby obsługi została oddelego-
wana pani inż. Katarzyna Prusinowska.
Aby pojąć jak wybitną inicjatywą jest Uni-
wersytet dla osób starszych posłużę się cyta-
tem z rozmowy telefonicznej, którą przepro-
wadziłem podczas okresu rekrutacyjnego
z jedną ze słuchaczek, cyt. 
Wie Pan (…) bardzo zależy mi na tym, aby
móc uczęszczać na Państwa Uniwersytet.
Mieszkam sama, jedyne co mam to tą białą
ścianę przede mną i jakiś serial od czasu do
czasu. Brakuje Nam (osobom starszym –
dop. red) kontaktu z innymi (…)”
Myślę, że w tych słowach zawarte jest sedno.
Oprócz oczywistej wiedzy z proponowanych
tematów, osoby uczęszczające wyniosą zdecy-
dowanie coś więcej, coś co nie da się zmierzyć
w znanych nam miarach. 
Co się tyczy wiedzy merytorycznej. W tym se-
mestrze słuchacze uczęszczają na wykłady,
które podzielone są na trzy działy tematyczne:
• Bezpieczna żywność, zdrowe żywienie,

zrównoważony rozwój – z elementami
agroturystyki i produkcji zdrowej żywności

• Bliżej Natury – o bioróżnorodności roślin-
nej i zwierzęcej (z elementami ochrony
przyrody i środowiska)

• W moim ogrodzie – cykl wykładów skiero-
wanych do wszystkich zainteresowanych
ogrodnictwem. 

„Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe,
gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak
za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, któ-
rych się kocha.”

Nadzieja Drucka

Przemówienie JM Rektora prof. dr hab. Janusza Żmiji 
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Wychodząc na przeciw oczekiwaniom słucha-
czy UTW, wprowadzono wiele zajęć dodatko-
wych tj.: język angielski, łaciński, hiszpański,
zajęcia na basenie, na siłowni, gimnastyka z ele-
mentami jogi, nordic walking czy informatyka. 
Jak to tradycyjnie już bywa, każdy nowo przy-
były do Uniwersytetu Rolniczego student
swoje studia rozpoczyna od uroczystej inaugu-
racji. I tym razem nie mogło było inaczej. Na
zaplanowaną 19 października, inaugurację słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku stawili
się w licznym, prawie 120 osobowym gronie,
w Centrum Kongresowym, gdzie Uroczystość
była organizowana. Imprezę rozpoczęła śre-
dniowieczna pieśń Gaude Mater Polonia, po
której wystąpił Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz
Żmija. Po krótkim powitaniu, prof. dr hab.
Kazimierz Wiech, powitał swoich nowych
podopiecznych i przedstawił im plan na naj-
bliższy rok akademicki 2010/2011. 
Po wystąpieniu, nastąpiła chwila, na którą cze-
kali wszyscy nowi słuchacze – wręczenie indek-
sów, które już oficjalnie czyniło z przybyłych
gości słuchaczy. Odbyło się to w obecności Jego

Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rolni-
czego – prof. dr hab. Janusza Żmiji, Prorektora
ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospo-
darką prof. dr hab. Zenona Pijanowskiego
oraz prof. dr hab. Kazimierza Wiecha.
Po ceremonii wręczenia indeksów, wykład in-
auguracyjny pt. Drewno w kulturze wygłosił
dr hab. Jacek Dębicki. Na zakończenie, uro-

czystość uświetnił występ Męskiego Chóru
Środowiska Akademickiego Krakowa pod dy-
rekcją mgr Joanny Gutowskiej-Kuźmicz. 
Aby poczynić pierwsze kroki ku wspólnej in-
tegracji, organizatorzy zaprosili przybyłych
na okolicznościowy poczęstunek.

Michał Frasiński

Szczęśliwi słuchacze I edycji UTW tuż po wręczeniu indeksów

Występ Męskiego Chóru Środowiska Akademickiego Krakowa, dyryguje mgr Joanna Gutowska-Kuźmicz



56

Spotkanie z jubilatami 
Kraków, 25 października 2010 r.

Uroczyste spotkanie z władzami Uczelni
oraz Jubilatami odchodzącymi na emeryturę,
odbyło się 25 października 2010 roku w Sali
Senackiej Collegium Godlewskiego UR.

Wykaz osób odchodzących na emeryturę 

w roku akademickim 2009/2010

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Prof. dr hab. inż. Władysław Filek – Kate-
dra Fizjologii Roślin
Prof. dr hab. inż. Jan Siekierski – Zakład
Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut
Ekonomiczno-Społeczny
Dr inż. Hanna Kruczkowska – Katedra Ho-
dowli Roślin i Nasiennictwa

Wydział Leśny

Prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski – Kate-
dra Fitopatologii Leśnej

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Prof. dr hab. inż. Bogusław Nowosad – Ka-
tedra Zoologii i Ekologii
Prof. dr hab. Janusz Rząsa – Katedra Fizjo-
logii i Endokrynologii Zwierząt

Prof. dr hab. Anna Petryszak – Katedra
Zoologii i Ekologii
Dr inż. Krzysztof Furgał – Katedra Żywie-
nia Zwierząt i Paszoznawstwa

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. inż. Khrystyna Burshtynska –
Katedra Geodezji 
Dr inż. Józef Piech – Katedra Planowania,
Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Prof. dr hab. inż. Piotr Budyn – Instytut
Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów
Produkcyjnych
Prof. dr hab. Jerzy Gruszczyński – Instytut
Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Wydział Technologii Żywności

Prof. dr hab. inż. Bohdan Achrem-Achre-
mowicz – Katedra Technologii Węglowoda-
nów

Studium Języków Obcych

Mgr Barbara Sosin-Wiśniewska 

Pracownicy Administracji

Mgr inż. Emilia Szumera-Zwierzyńska
Inż. Renata Żmija
Stanisław Trąbka
Halina Grabowska

Pracownicy naukowo-techniczni

Mgr Ewa Białczyk
Mgr inż. Teresa Łoś-Komorek 
Mgr inż. Barbara Stręk-Szczurowska
Inż. Władysław Wołowiec

Uroczyste rozpoczęcie spotkania i przemówie-
nia władz Uczelni

Słowa podziękowań od dziekanów poszczegól-
nych Wydziałów, na zdjęciu przemawia 
prof. Tadeusz Juliszewski, dziekan WIPIE

Od lewej: mgr Barbara Sosin-Wiśniewska,
mgr Stefan Załucki, kierownik Studium
 Języków Obcych

Kanclerz mgr inż. Krzysztof Ziółkowski
składa  podziękowania wieloletniemu
 pracownikowi Stanisławowi Trąbce

Przewodnicząca ZNP dr hab. Barbara
 Ścigalska, prof. UR wręcza podziękowania
prof. Janowi Siekierskiemu
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Oblicza wolności
Warsztaty naukowe w Uniwersytecie
 Rolniczym w ramach Dni Jana Pawła II
Kraków, 4 listopada 2010 r.

W roku 2006 uczelnie reprezentowane
w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Kra-
kowa podjęły inicjatywę organizowania
w Krakowie Dni Jana Pawła II. Jest to co-
roczne przedsięwzięcie o charakterze nauko-
wym, kulturalnym i popularyzującym naukę
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Tegoroczna
edycja pod hasłem Wolność odbyła się
w dniach 3 do 5 listopada, a za jej przygoto-
wanie i organizację odpowiedzialna była
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani-
sława Staszica w Krakowie. 

W ramach tegorocznych Dni Jana Pawła II
odbyły się dwie sesje naukowe: Wolność (sesja
główna) oraz Wolność i jej konsekwencje (sesja
studencka), a także konkurs literacki na temat
Wolność, przeznaczony dla studentów z całej
Polski na prace inspirowane myślą i twórczo-
ścią Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W sesji
studenckiej aktywnie uczestniczyli studenci
naszego Uniwersytetu. Wydarzenia kultu-
ralne tegorocznych Dni Jana Pawła II to mię-
dzy innymi: koncert zespołu gospelowego
Trzecia Godzina Dnia, czuwanie modlitewne
i koncert z udziałem Johna Michaela Talbota
z USA, spotkanie z publicystą Szymonem
Hołownią, koncert oratoryjny solistów, or-
kiestry i chóru Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, spektakl teatralny Zniewolenie przygo-
towany przez Państwową Wyższą Szkołę Te-
atralną w Krakowie.
Uniwersytet Rolniczy tradycyjnie aktywnie
włączył się w tegoroczne Dni Jana Pawła II
organizując 4 listopada w Klubie Akademic-
kim ARKA warsztaty naukowe Oblicza
 wolności.

Warsztaty otworzył Prorektor ds. Organiza-
cji i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab.
Zenon Pijanowski (jednocześnie członek
Rady Programowej Dni Jana Pawła II) wita-
jąc wszystkich zebranych w imieniu władz
Uczelni i wspominając spotkania Senatu,
władz Uczelni oraz indywidualne spotkania
z Papieżem – Polakiem. Następnie ks. prof.
dr hab. Kazimierz Panuś z Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedsta-
wił referat Koncepcja wolności w nauczaniu
Jana Pawła II. 

Ksiądz profesor we wstępie stwierdził, że te-
matyka wolności była szczególnie bliska pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. Żył on w czasie,
który w swej pierwszej encyklice Redemptor
hominis nazwał „Stuleciem wielkich niedoli
człowieka”, w wieku, który był świadkiem
obozów koncentracyjnych, gwałtów, tortur,

Wolność – Dni Jana Pawła II 2010

Prof. dr hab. Zenon Pijanowski, Prorektor ds.
Organizacji Uczelni i Współpracy 
z Gospodarką
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terroryzmu, a także różnorodnych dyskrymi-
nacji. Urodziłem się w roku 1920, w maju,
w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na War-
szawę – powiedział Papież. W podsumowa-
niu swojego referatu profesor mówił o dewia-
cjach wolności. …Jeżeli wolność przestaje być
związana z prawdą, a uzależnia prawdę od
siebie, tworzy logiczne przesłanki dla systemów
zniewolenia człowieka o nieobliczalnych roz-
miarach. W książce Pamięć i tożsamość papież
wskazuje, iż jedną z pierwszych takich dewia-
cji był renesansowy makiawelizm. W XX
wieku takimi dewiacjami, które niszczyły
wolność człowieka, były różne formy utylita-
ryzmu społecznego, od klasowego (mark-
sizm) do narodowego (narodowy socjalizm,
faszyzm). Ich skutków doświadczyły miliony
ludzi zniewolonych, zamkniętych w hitle-
rowskich obozach śmierci, bądź w sowiec-
kich łagrach. Obozy koncentracyjne i łagry
były to przerażające „wynalazki” człowieka,
prowadzące do zniewolenia i podeptania
wolności. Według księdza prof. Kazimierza
Panusia „Symbolem wolności są mosty nie-
woli – mury”. Podsumowując powiedział
„Dlatego też kończąc, pragnę zatrzymać się
w jeszcze jednym symbolicznym dla Polaków
miejscu – na Westerplatte. Tam to we wrze-
śniu 1939 roku grupa młodych Polaków, żoł-
nierzy, pod dowództwem majora Henryka
Sucharskiego, trwała ze szlachetnym upo-
rem, podejmując nierówną walkę z na-
jeźdźcą. Walkę bohaterską. Pozostali w pa-

mięci narodu jako wymowny symbol”. Stając
na tym miejscu Jan Paweł II zauważył, że ten
symbol wciąż przemawia, stanowi wyzwanie
dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.
«Każdy z was, młodzi przyjaciele, – mówił
papież – znajduje też w życiu jakieś swoje
„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę,
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można się
uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wresz-
cie – jakiś porządek prawd i wartości, które
trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to We-
sterplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obro-
nić – dla siebie i dla innych». Niewątpliwie
każdy z nas musi wypracować w sobie „ład
wolności”, być wolnym zarówno w wymiarze
jednostkowym, jak też wnosić twórczy wkład
w wolność całego narodu…”

Kolejny referat przedstawili doktoranci. Wy-
kład Problem wolności w myśli Karola Woj-
tyły autorstwa mgr inż. Elżbiety Kornal-
skiej wygłosiła mgr inż. Jolanta Majcher
Łoś. Było to przedstawienie problemu wol-
ności i interpretacja nauki Jana Pawła II
przez „pokolenie JPII”. Na zakończenie
prof. dr hab. Władysław Migdał przedsta-
wił referat Oblicza wolności, symbole
wolności. Autor mówił o symbolach polskiej
wolności – krzyżu, polskich orłach, biało-
czerwonej, Liberum veto „wolne nie pozwa-
lam”, słowach „Za Naszą i Waszą wolność”,
słowach wypowiedzianych przez Jana
Pawła II na Jasnej Górze „Tu zawsze byliśmy
wolni” oraz w homilii w czasie Mszy Św. od-
prawionej na Błoniach Kraków, 9 czerwca
1979 …Człowiek jest wolny. Człowiek może
powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powie-
dzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadni-
cze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki
argument rozumu, jaką wartość woli i serca
można przedłożyć sobie samemu i bliźnim,
i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby
powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy
przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę
naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło…. 

W wystąpieniu prof. Migdała padło pytanie
„co stało się z naszą wolnością, że niektórzy
z nas zaczynają śpiewać „Przed Twe ołtarze
zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam
wrócić Panie”, że padają słowa o Polsce jako
kondominium. Autor zacytował wiersz
Marka Czuku Róbta co chceta

Nie liczta się z innymi, hałasujta
Urządzajta parady techno
Pijta, palta, ćpajta
Plujta, wymiotujta, startujta w wyborach
Obiecujta złote góry i gruszki na wierzbie
Oszukujta, korumpujta, bierzta łapówki
Bądźta pewni siebie, oklaskujta
Kupujta co chceta i kogo chceta…

Na zakończenie autor zacytował słowa Al-
berta Einsteina 
…O, Młodzieży: czy wiecie, że nie jesteście
pierwszym pokoleniem, które pragnie życia peł-
nego piękna i wolności? Czy wiecie, że wszyscy
wasi przodkowie czuli to samo, co wy teraz –
i padli ofiarą kłopotów i nienawiści? Czy wie-
cie, że wasze najżarliwsze życzenia mają
szansę się spełnić tylko wtedy, gdy uda wam się
zdobyć miłość i zrozumienie ludzi, zwierząt,
roślin i gwiazd, tak że wszelka radość stanie się
waszą radością, a wszelki ból waszym bólem…

W dyskusji, która wywiązała się na zakończe-
nie warsztatów szczególnie interesujące były
osobiste refleksje prof. dr hab. Rudolfa Mi-
chałka na temat wolności, wolności w nauce.
Według Profesora słowo wolność to jedno
z najważniejszych i najcenniejszych słów
w życiu człowieka. 

Na zakończenie Prorektor ds. Organizacji
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Ze-
non Pijanowski podziękował wszystkim za
uczestnictwo i zaprosił na przyszłoroczne
Dni Jana Pawła II. 

prof. dr hab. Zenon Pijanowski
prof. dr hab. Władysław Migdał

Wykład księdza prof. Kazimierza Panusia
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„Swojemu Profesorowi – 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie”
Złożenie kwiatów na grobach 
założycieli  Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 28 października 2010 r.

Tradycyjnie jak każdego roku o tej porze,
pracownicy Biblioteki Głównej złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobach założycieli
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zni-
cze zapalono również na grobach rektorów
i prorektorów Uczelni oraz na grobie zmar-
łego dyrektora Biblioteki Głównej. Kwiaty
przepasane fioletową wstęgą z symbolicz-
nymi słowami pamięci: Swojemu Profesorowi
– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz zni-
cze złożono na grobach Cmentarza Rakowic-

kiego, Podgórskiego i Salwatorskiego w Kra-
kowie. Przy tej okazji zrodziła się refleksja
nad przemijalnością ludzkiego życia i piękną
historią naszej Uczelni, która tak nieroze-
rwalnie łączy się z tymi osobami. W pamięci
pozostają wszyscy, którzy odeszli, a w jakikol-
wiek sposób byli bliscy i działali na rzecz na-
szej akademickiej społeczności. Kultywo-
wana tradycja składania kwiatów i zapalania
zniczy podtrzymuje ciągłość pamięci i jest
szczególnie ważna, by nie zapomnieć o tych,

których już nie ma i by taką żywą pamięć za-
szczepić wśród młodego pokolenia. Wszyst-
kim tym, których straciliśmy w tym roku,
a także tym, którzy odeszli dawno temu na-
leży się chwila modlitwy i zadumy, do czego
skłania nas listopadowe święto. 

Tekst i zdjęcia: 
mgr Anna Turek

Biblioteka Główna

Symboliczny znicz i kwiat Swojemu Profesorowi – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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CZAS NA DZIENNIKARSTWO NAUKOWE
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
przyznało nagrody Phil Epistemoni 
dla zasłużonych dziennikarzy 
Kraków, 29 października 2010 r.

Podczas październikowego posiedzenia Kole-
gium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,
przyznane zostały nagrody Phil Epistemoni.
W kategorii ogólnopolskiej wyróżnienie otrzy-
mał dr Andrzej M. Kobos, redaktor naczelny
„PAUzy Akademickiej”, natomiast w kategorii
regionalnej – dziennikarka „Dziennika Pol-
skiego” – Katarzyna Klimek-Michno.
Nagroda Phil Epistemoni, przyznawana co-
rocznie przez Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa, stanowi wyróżnienie dla
dziennikarzy, którzy w znaczący sposób przy-
czynili się do popularyzacji problemów szkol-
nictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki.
Ustanowiona została w 1986 roku. Wśród jej

laureatów są między innymi: Janina Para-
dowska, Zbigniew Święch, Lesław Peters,
Jerzy Wenderlich, Jerzy Sadecki. W 1998
roku otrzymały je redakcje miesięcznika „Fo-
rum Akademickie” i „Dziennika Akademic-
kiego” – dodatku do Dziennika Polskiego.

Nauka – uczelnie – media – gospodarka

Na zebraniu KRSWK dyskutowano na te-
mat współpracy w zakresie popularyzacji na-
uki i prezentacji Krakowskiego Ośrodka
Akademickiego na łamach prasy, fal radio-
wych i w programach telewizyjnych. Zgod-
nie stwierdzono, że musi pojawić się współ-
praca na linii nauka – uczelnie – media – go-

spodarka. Rektorzy apelowali o pojawienie
się dziennikarzy, którzy rozumieliby infor-
macje przekazywane przez naukowców
i umieli je zaadoptować dla szerokiej publicz-
ności. Z drugiej strony muszą pojawić się
uczeni, którzy rozumieją wagę przekazywa-
nia informacji naukowej w stronę społeczeń-
stwa, są gotowi współpracować z mediami
i zechcą przygotować informacje o bada-
niach. Padła propozycja utworzenia biblio-
teki materiałów do publikacji przez media.

Stop dziennikarstwu śledczemu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.
Karol Musioł wielokrotnie zaznaczał, że me-

Uczestnicy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wraz z Laureatami Nagród Phil Epistemoni
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dia powinny zrezygnować z tzw. dziennikar-
stwa śledczego na rzecz dziennikarstwa nauko-
wego i skupić się na współpracy z uczelniami
przy redakcji tekstów dotyczących polskiej
nauki. Obecny na posiedzeniu KRSWK, re-
daktor naczelny Dziennika Polskiego – Piotr
Legutko wyraził chęć współdziałania w spra-
wie dziennikarstwa naukowego, co przy obec-
nym kryzysie mediów drukowanych może
stanowić szansę dla Dziennika Polskiego. Na-
leżałoby odejść od upolitycznienia Dziennika
Polskiego i zacząć drukować artykuły na-
ukowe pracowników uczelni.

Magazyn Akademicki powraca

Planowane jest wznowienie współpracy TVP
Kraków z uczelniami w zakresie tworzenia
„Magazynu Akademickiego”. W tym roku
TVP wyemitowała 9 odcinków programu,
z czego 2 były poświęcone Urzędowi Miasta
Krakowa, a 7 krakowskim uczelniom. W naj-
bliższym czasie omówione zostaną zasady
współpracy z poszczególnymi jednostkami
na najbliższy rok.

Współpraca z WUP

W związku z wprowadzeniem przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obo-
wiązku monitorowania losów zawodowych
absolwentów przez uczelnie, planowane jest
podjęcie w tym zakresie współpracy krakow-
skiego środowiska akademickiego z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy.

Tekst: mgr inż. Izabella Majewska
Zdjęcia: Anna Wojnar

Współpraca 
uczelni wyższych Krakowa
z Panteonem Narodowym 
31 maja br. rektorzy wszystkich publicznych
uczelni Krakowa wsparci uchwałami swoich
senatów, Polska Akademia Umiejętności oraz
Archidiecezja Krakowska podpisali akt zało-
życielski Fundacji „Panteon Narodowy”.
Niemal dokładnie 130 lat od powstania
Grobu Zasłużonych na krakowskiej Skałce
(19 maja 1880 r.), po ubiegłorocznej decyzji
gospodarzy Skałki o. Paulinów o wycofaniu
się z chęci kontynuacji tej historycznej misji
idea panteonu narodowego będzie w Krako-
wie kontynuowana.
Królewska Nekropolia na Wawelu, której po-
czątek dał pochówek Władysława Łokietka,
Grób Zasłużonych na Skałce otwarty 19 maja
1880 ponownym pochówkiem Jana Długo-
sza w 400. rocznicę jego śmierci, i wreszcie,
Panteon Narodowy przy Kościele św. Piotra
i Pawła.
To tu właśnie, 27 września 2012, w 400. rocz-
nicę śmierci Piotra Skargi spoczywającego
w jednej z krypt kościoła otwarta zostanie ko-
lejna część krakowskiego narodowego pante-

onu, miejsca spoczynku najwybitniejszych
twórców narodowej sztuki, kultury i nauki,
godnych miana Wielkiego Polaka.
Mądrzy historycznym doświadczeniem, ale
też dla nadania właściwej rangi temu szcze-
gólnemu miejscu spoczynku Fundatorzy po-
stanowili powołać 9-osobową Kapitułę Pan-
teonu Narodowego, jako ciało decydujące
o przyszłych pochówkach w Panteonie.
Będą to: Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Marszałek Sejmu i Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Przewodniczący Episko-
patu Polski, Prezes Polskiej Akademii
Umiejętności, Rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, każdorazowy Metropolita Kra-
kowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz
Przewodniczący Rady Fundacji.
Trwa właśnie procedura przygotowań do for-
malnego powołania Kapituły. 

Fundacja została powołana dla realizacji
dwóch zasadniczych celów: budowy Pante-
onu Narodowego w podziemnych kryptach

Nagrody Phil Epistemoni przyznano 
w kategorii ogólnopolskiej i  regionalnej

Spotkanie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”



62

kościoła św. Piotra i Pawła i w przylegającym
do kościoła wirydarzu, a także realizacji sze-
roko rozumianego programu edukacji huma-
nistycznej i historycznej, adresowanego do
uczniów szkół średnich, ich nauczycieli i stu-
dentów Małopolski.
Projekt realizowany będzie w oparciu o fun-
dusze europejskie. W chwili obecnej dzięki
olbrzymiemu zaangażowaniu naukowców
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego
wykonano już kompletną inwentaryzację
krypt, badania geodezyjne, powstała także
spójna koncepcja architektoniczna tego
przedsięwzięcia. Kończy się właśnie pierwszy
etap prac archeologicznych.
Na wiosnę planowane jest rozpoczęcie re-
montu krypt pod prezbiterium kościoła. Sta-
nowić będą one wraz z budynkiem w wiryda-
rzu I część Panteonu.
Równolegle realizowany jest program eduka-
cyjno-promocyjny przygotowujący funkcjo-
nowanie przy Panteonie Narodowym przy-
szłego Centrum Edukacyjno-Muzealnego.
Adresatem tych działań jest przede wszyst-
kim młodzież szkół średnich w Małopolsce
oraz ich nauczyciele i studenci, a docelowo
mieszkańcy i turyści oraz pielgrzymi odwie-
dzający Kraków.

Najważniejszym z realizowanych projektów
jest Herbaciarnia Naukowa – Aromaty Wie-
dzy. Powstaje on dzięki wsparciu Polskiej
Akademii Umiejętności. To program szeroko
rozumianej edukacji humanistycznej, dający
szansę otwarcia na nowe życiowe doświad-
czenia, pozwalający w historycznych murach
PAU spotkać najwybitniejszych przedstawi-
cieli polskiej sztuki, kultury i nauki. 
Przedsięwzięciu temu towarzyszy wydawany
przez młodzież miesięcznik PASJA, będący
platformą wypowiedzi dla uczniów, nauczy-
cieli i gości Herbaciarni oraz współpracują-
cych z Fundacją studentów.
W programie tegorocznych (2010/2011)
spotkań Herbaciarni:
2.12.2010 – prof. Barbara Krauz-Mozer
Moje wymarzone Państwo
4.01.2011 – prof. Adam Wsiołkowski
Zaczarowany świat Akademii Sztuk Pięknych
(Spotkanie w ASP, Plac Matejki, Kraków)
3.03.2011 – prof. Wanda Półtawska
Ravensbrück – wartości zagrożone
7.04.2011 – Barbara Kalfas Pasja utkana
z tkaniny
5.05.2011 – prof. Marta Wyka, Miłosz i ró-
wieśnicy
2.06.2011 – Muzealnych zakamarków ciąg
dalszy (spotkanie w muzeum).

Zarząd Fundacji chcąc zdyskontować szero-
kie poparcie, jakie uzyskał ten projekt przy-
gotował specjalne Cegiełki, z których do-
chód będzie wsparciem finansowym dla reali-
zacji podjętego projektu. Są to:

1. Cegiełka złota – to oryginalna grafika za-
projektowana przez znakomitego grafika
współpracującego z Fundacją Jerzego
Dmitruka. Artysta odbił wybraną przez
nas grafikę w 400 kolejno numerowa-
nych egzemplarzach. Prace te zostały
oprawione w wysokiej jakości ramę wraz
z passe-partout. Na odwrocie każdej
z prac znajduje się specjalna pieczęć iden-
tyfikacyjna z kolejnym numerem, po-
dziękowaniem oraz okolicznościową sen-
tencją łacińską. Cena jednostkowa grafiki
– 500,00 zł.

2. Cegiełka srebrna – to odbitka – wydruk
litografii ze zbiorów Biblioteki PAU
i PAN w Krakowie z roku 1880 przedsta-
wiająca kościół św. Piotra i Pawła. Od-
bitki oprawione w passe-partout ze spe-
cjalną dedykacją i kolejnym numerem
będą wydrukowane w ilości 4000 szt.
Cena jednostkowa pracy – 50,00 zł.

3. Cegiełka brązowa – to okazjonalna karta
pocztowa zaprojektowana przez uczen-
nicę Liceum Plastycznego w Krakowie
Annę Rosicką. Przedstawia ona współ-
czesny kościół Piotra i Pawła z logo Fun-
dacji Panteon Narodowy z informacją na
odwrocie, że to cegiełka. Przewidywany
nakład kart – 10 tys. sztuk. Cena jed-
nostkowa karty – 5,00 zł.

Cieszymy się, że wśród założycieli – Funda-
torów jest również Uniwersytet Rolniczy,
w imieniu którego Umowę Fundacji, mając
upoważnienie Senatu uczelni podpisał Rek-
tor prof. dr hab. Janusz Żmija. 

Marek Wasiak
Prezes Zarządu

Rada Fundacji „Paneton Narodowy”, z przodu od lewej: Marek Budzik – v-ce Prezes 
i Marek Wasiak – Prezes Zarządu Fundacji
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W ten czas uroczysty…
Spotkanie opłatkowe w Uniwersytecie
 Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 16 grudnia 2010 r.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej 
na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie

Tak o wigilijnym wieczorze pisał Cyprian
Kamil Norwid. Rozpocznijmy ten wieczór
tradycyjnie od dźwięków myśliwskich rogów.
Przed Państwem Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich „Hagard”.

Czas by zapłonęły świece na choince
rozgrzały srebro anielskich włosów 
spływających z gałązek
odnalazły odbicie w barwnym szkle bombek
i roztopiły śnieg na dachu Chrystusowej szopki
I niech zabrzmi kolęda, niech popłyną 
słowa modlitwy
od wieków śpiewanej i tu w Krakowie
w Wilnie i we Lwowie
W ten czas uroczysty
Niech zatańczą anioły we wspomnieniach 
z dzieciństwa
przytulą samotnych, dla których zabrakło 
miejsca w gospodzie
Niech zapanuje radość, a serca i dusze 
wypełnią się muzyką kolęd 

Nasz śpiew, nasze wspólne kolędowanie za-
wsze łączyło, a nigdy nie dzieliło. Tak będzie
i dziś, na tej sali w obecności gości jakże do-
stojnych. Panie Rektorze prosimy o kilka
słów na rozpoczęcie wieczoru. 

JM Rektor prof. dr hab. Janusz Żmija:
Po raz kolejny spotykamy się przy wigilijnym
stole, jako społeczność Uniwersytetu Rolni-
czego.  Patrząc na tę salę, z radością mogę po-
wiedzieć, że z każdym rokiem przychodzi nas
coraz więcej. Boże Narodzenie to święta nasze
– polskie, to czas by za sobą pozostawić
wszystkie troski, niepowodzenie i nieporozu-
mienia, jakich ten rok nam dostarczył. Na
ten wyjątkowy czas oraz na cały przyszły rok
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Proszę też
przekazać te moje słowa wszystkim Państwu
bliskim osobom.

(scenariusz spotkania, autor: prof. dr hab. Kazimierz Wiech)

Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Wszystko jest jak przed rokiem
na szybach srebrne kwiaty
I ten sam obraz w ramach okien,
świat biały jak opłatek

Będzie wilia! – uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy – 
Błogosławiony grudzień
„W żłobie leży – któż pobieży”

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
i życz szczęścia całemu światu;
Niech się wszystkie serca rozweselą
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Autor tego wiersza, to mój krewny – Zdzi-
sław Kunstman – lwowianin z urodzenia, ale
i obrońca Warszawy i żołnierz AK, spiker ra-
dia Lwów. Znalazłem ten wiersz przypad-
kowo, szperając w Internecie. U nas w domu
zawsze śpiewało się kolędy. Wtedy kilka lat
po wojnie – były to zapewne kolędy, które
kilka lat wcześniej śpiewano we Lwowie czy
w Kowlu – do dzisiejszego dnia zachowała
się ich sekwencja – mama intonuje Do szopki
hej pasterze, potem śpiewamy Wśród nocnej

ciszy i W dzień Bożego narodzenia – potem
zawsze włączał się ojciec i trochę z wyrzutem
żeśmy niby zapomnieli i ze słowami: „to sie
śpiewało we Lwowi” intonował Jakaż to
gwiazda świeci na wschodzie – i pewnie my-
ślał wtedy o tym mieście 350 km na wschód
od Krakowa, w którym zostawił wszystko.
Poezja muzyka i śpiew tu w tej sali, a wcze-
śniej w „Arce” zawsze nas łączyły, łączył jed-
nak przede wszystkim chleb, te wielkie
bochny chleba, które i dziś czekają…

Bochnom chleba trzeba się kłaniać
Nad bochnem pochylić się trzeba
i dzielić go tak by starczyło dla wszystkich
Przez cały rok, to tajemnica Bożej miłości

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franci-
szek Macharski, nasz sąsiad, przychodzi do
nas co roku aby pobłogosławić ten chleb
i podzielić się z nami słowem:

Nad bochnem chleba, modlitwa
I wyciągnięte dłonie
Skupiona twarz i oczy od tylu lat wpatrzone
W to, co ukryte w największej z tajemnic ołtarza
I słowa, wypowiadane z serca z natchnieniem,
których nigdy dosyć
Oczekiwane, słuchane, przekazywane

JE Kardynał Franciszek Macharski: Zawsze,
kiedy przychodzi wigilijny wieczór chcemy za-
siąść do stołu z bliskimi. Wynika to nie tylko
z naszej tradycji, lecz z potrzeby serca. Śpiewa-
jąc kolędy pamiętajmy, że opisują one tamtą
historyczną sytuację z nocy, która stała się
punktem zwrotnym dla historii świata.
Dzielmy się miłością ze wszystkimi nie tylko
w święta, ale i przez cały rok. Dziękujmy Bogu
Miłosiernemu za ten chleb, dar Jego miłości
i dobroci. Prośmy Boga także o błogosławień-
stwo dla nas w Imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego. Amen.

O tym zespole, który za chwilę wystąpi przed
Państwem powiem nieco więcej, ponieważ
łączą mnie z kolegami z chóru uczucia wielo-
letniej przyjaźni, a także chęć kultywowania
tradycji i budowania historii chóralnej mu-
zyki. Wszak wywodzimy się z zespołu, który
liczyłby obecnie 132 lata, gdyby dwa lata
temu nie zawiesił działalności. To Krakowski
Chór Akademicki UJ – najstarszy męski
chór w Europie. Są wśród nas tacy, którzy
śpiewali w tym zespole od ponad 50 lat i tacy,
którzy w naszym Uniwersytetu Rolniczego
zespole zaczęli śpiewać niedawno. Wieczory,
takie jak ten w nastroju, równie uroczyste łą-
czyły nas śpiewem w lokalu chóru przy ulicy

Chór Uniwersytetu Rolniczego brawurowo wykonał cztery utwory

Studencki Zespół Góralski Skalni. Wśród pięciu zaśpiewanych na góralską nutę utworów 
nie zabrakło tej najbardziej znanej – Oj maluśki, maluśki…
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Grodzkiej. A potem wracało się do domu
grudniową czy styczniową nocą, brnąc
w śniegu lub w błocie przez rynek, słysząc
własne kroki albo inne, które budziły niepo-
kój i obawę w sercu…

Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Świeci każdy dom.
W zamyśleniu uliczkami
Idę, tuląc świętość Świąt.

Gwiazdy, niby łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry, cudów blask
Kolęd dźwięki niech Cię wskrzeszą
Czasie pełen Bożych łask

( Joseph von Eichendorff )

Przeżyłem z tamtym chórem, a teraz przeży-
wam z tym zespołem wiele wzruszających
chwil. Jedna z nich opisana została w książce
Uśmiech Papieża, a dotyczy naszej wizyty
w Rzymie. Dostąpiłem zaszczytu przemawia-
nia w imieniu przybyłych, a po naszym kon-
cercie zabrał głos Ojciec Święty Jan Paweł II
mówiąc – Moje ostatnie spotkanie z Chórem
Akademickim UJ miało miejsce chyba niewiele
mniej jak 50 lat temu. Byłem wtedy gimnazja-
listą, chodziłem do gimnazjum w Wadowicach
i przyjechał Chór Akademicki z Krakowa z wy-
stępem. Poszedłem na ten występ pociągnięty
autorytetem zespołu. Jeżeli dobrze pamiętam to
dyrygentem tego zespołu był wtedy profesor
Adam Kopyciński. Nie mylę się? – Tak!? Otóż
myślę sobie, jak ten czas leci, ale także i nad
tym jak niezbadane są wyroki Boże. Kto mógł
pomyśleć, wtedy w Wadowicach, że następne
spotkanie z Krakowskim Chórem Akademic-
kim UJ będzie w Castel Gandolfo i to w takich
okolicznościach jak dzisiaj.
Duża część moich kolegów pamięta te słowa,
był to rok 1983.

Ale powróćmy do kolęd. W swoim repertu-
arze Chór zawsze śpiewał kolędy – najczę-
ściej te ze Śpiewnika Kościelnego Katolickiego
w opracowaniu Tomasza Flaszy. Warto przy-
pomnieć to nazwisko, wszak Tomasz Flasza

pozostawił po sobie zbiór ponad 1000 pieśni
opracowanych na głos solo, organy i chóry.
Wśród nich znalazło się wiele kolęd

Dzisiaj Męski Chór Środowiska Akademic-
kiego Krakowa utworzony przy Uniwersyte-
cie Rolniczym zaśpiewa dwie pastorałki:
A spis Bartek i Północ już była, Paśli Pasterze
woły, niezwykle piękną kolędę, w której po-
brzmiewają stare harmoniczne połączenia
dźwięków oraz Lulajże Jezuniu – kolęda
znana już w drugiej połowie XVIII wieku,
której ludowy charakter można znaleźć za-
równo w tekście jak i mazurkowym rytmie.
Przed Państwem Chór Męski Środowiska
Akademickiego Krakowa – dyryguje Joanna
Gutowska-Kuźmicz.

Zwyczaj kolędowego śpiewania sięga XIII
wieku – czasów św. Franciszka, ale samo słowo
kolęda wywodzi się z łacińskiego calendae co
w kalendarzu Juliańskim oznaczało pierwszy
dzień miesiąca. Kolęda była wtedy utworem
śpiewanym na powitanie gości. Same kolędy
mają swoje źródło we francuskich wesołych
pieśniach tanecznych – caroles – stąd zapewne
angielskie Christmas Carols. Najstarsze polskie
kolędy pochodzą z XV wieku – doliczono się
dziewięciu – a za najstarsze uważa się Zdrów
bądź królu anielski z 1424 roku i Zstała się

rzecz wielmi dziwna z 1440 roku. W XVI
wieku mieliśmy już ok. 100 kolęd, wśród nich
śpiewana do dziś w prawie niezmienionej po-
staci Anioł pasterzom mówił.
W okresie baroku nastąpił prawdziwy rozkwit
kolędowego śpiewania – ich akcję przenie-
siono z Ziemi Świętej do Polski, pasterze otrzy-
mali polskie imiona: Bartuś, Maciek, Wojtek –
grali na polskich instrumentach, a same kolędy
zaczęły opisywać polskie zwyczaje ludowe.
Do tego nurtu kolędowych przedstawień na-
wiąże Studencki Zespół Góralski „Skalni” –
który tak jak w poprzednich latach przygoto-
wał specjalny program.

Wspominałem Tomasza Flaszę, wspomnieć
trzeba także osobę księdza Marcina Miodu-
szewskiego, który żył na przełomie XVIII
i XIX wieku, zebrał i co najważniejsze opu-
blikował w 1838 roku, w postaci bezcennego
dzisiaj śpiewnika ponad 500 kolęd i pastora-
łek. Dlaczego to zrobił niech sam wyjaśni –
ja tylko przeczytam jego słowa:
Wiadomo każdemu wiernemu, że pienia na-
bożne, są cząstką czci zewnętrznej, którą Panu
Bogu oddajemy, że są tak dawne jak i Religija,
że ogłaszają Tajemnice i dobrodziejstwa Boskie,
że na koniec są dowodem czci wewnętrznej
a skutkiem przepełnienia serc naszych miłością
Bożą. Lecz że zazwyczaj przechodząc z ust do

Męski Chór Środowiska Akademickiego Krakowa
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ust, pamięci tylko powierzone bywają, łatwo
zatem ulegają zmienianiu; a w miarę stygnącej
pobożności częstokroć i zupełnie zapominane
bywają. Mamy wprawdzie w niektórych książ-
kach dochowane pieśni dawne, ale z trudna na-
trafiamy ktoby ich prawdziwe i pierwotne znał
melodyje: a co się stało z melodyjami dawnemi,
to i z dzisiejszemi stać się może. Ta więc uwaga,
obudziła we mnie chęć wywiadywania się o me-
lodyjach nie tylko pieśni dawnych ale i teraź-
niejszych, i onych zgromadzenia.
Trzeba dbać o kolędy, nie zapominać o ro-
dzinnym śpiewaniu, śpiewać z dziećmi i wnu-
kami, bo wtedy pozostaną w pamięci i trady-
cji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Przed nami zespół stworzony specjalnie na
dzisiejszy wieczór, złożony z naszych studen-
tów oraz członków chóru, pod muzycznym
kierownictwem Joanny Gutowskiej-Kuź-
micz i Pauliny Strejczek. Wokalno-instru-
mentalny zespół studentów UR oraz człon-
ków Chóru wykona utwory Jest taki dzień,
oraz kolędy Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy
wszyscy do stajenki.

Za chwilę wystąpi przed Państwem Chór Uni-
wersytetu Rolniczego. Chór śpiewa już od
ośmiu lat, odnosząc coraz większe sukcesy
w kraju i zagranicą. A to wszystko dzięki pracy
– nieraz ciężkiej, bywa że i codziennej, pracy
członków zespołu i dyrygenta. Chór ma
w swoim repertuarze wiele pięknych kolęd:
Mizerna cicha – kolęda – kołysanka z lirycz-
nym tekstem Teofila Lenartowicza z 1849
roku, z muzyką Jana Galla – nieco zapomnia-
nego kompozytora, który pisał między innymi
dla Krakowskiego Chóru Akademickiego,
a pochowany jest na cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie – zawsze na zakończenie na-
szych obozów studenckich przychodziliśmy
tam zanucić Barkarolę – zaczynającą się od
słów Ach zejdź do gondoli, której nuty wyryte
są na grobowej płycie. W czasie niedawnego
(bardzo udanego dla Chóru) festiwalu pieśni
adwentowych i Bożonarodzeniowych w Pra-
dze chór wykonał jedną z najbardziej znanych
kolęd Cicha noc. Kolęda ta, powstała w przed-

dzień wigilii 1818 roku w małej wiosce Oben-
dorf k. Saltzburga. Proboszcz Jozef Mohr we-
zwany do rodzącej w bólach kobiety – żony
węglarza – zastał obrazek – odbicie „ubożuch-
nej szopki”, w której „Panna rodzi syna”. Wzru-
szony, opisał zdarzenie znanymi wszystkim
słowami. Na drugi dzień muzykę napisał orga-
nista Franz Gruber i zagrał ją, na następny
dzień, ale na gitarze, bo organy były zepsute.
Muzykę przepisał następnie stroiciel organów
i za pośrednictwem dzieci szewca śpiewają-
cych na ulicy trafiła do Drezna i na królewski
dwór. Pastorałka Jam jest dutka zachowała się
właśnie dzięki wspomnianemu wcześniej księ-
dzu Mioduszewskiemu. Przed Państwem
Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie –
dyryguje Joanna Gutowska-Kuźmicz. Chór
wykona Bóg się rodzi, Gdy śliczna panna,
Wśród nocnej ciszy, Jam jest dutka.

Kończy się nasz wieczór. Warto pomyśleć, czy
śpiewanie kolęd znaczy dla nas to samo, co
przed laty. Czy odtwarzając kolędy z płyt słu-
chamy tylko melodii, czy może, tak jak nasi
przodkowie słów modlitwy. Posłuchajmy raz
jeszcze księdza Mioduszewskiego:
Wieleż się nam dziś pozostało pocieszających
przykładów domowego nabożeństwa, tak nie-
gdyś upowszechnionego, gdzieżby się schodzono
wspólnie na ranne i wieczorne modlitwy, albo
w pewne godziny dnia, na odmawianie ko-
ronki albo śpiewanie godzinek? Przeznaczamy
osobne miejsca do różnych potrzeb i zabaw na-
szych, mamy pokoje gościnne, bawialne, jadal-
nie itp., lecz mamyż choć mały jaki kącik prze-
znaczony do modlitwy i do rozmowy z Panem
Bogiem?... O co za różnica od zwyczajów bogo-
bojnych przodków naszych! 

A przecież, do dzisiaj nic się nie zmieniło:
Przybądźmy do szopy, ucałujmy stopy
Narodził się nam Zbawiciel
Bóg się rodzi, moc truchleje
Ktoś z najbliższego kręgu przyjaciół Ojca Świę-
tego tak wspomina pierwszą wigilię bez Niego
w Krakowie: kolędowaliśmy przez telefon i to
pierwsze kolędowanie na odległość zrodziło

oczywiście zwrotkę na melodię ulubionej ko-
lędy Papieża Polaka Oj Maluśki, Maluśki. 
Wujek śpiewa daleko, daleko, A my tutaj sami,
Ale razem nas słyszy, nas słyszy, Pan Jezus nad
nami. – te słowa pozostaną aktualne na
 zawsze.

Życzenia:
Tu na tej sali przeżywając tajemnicę Bożego
Narodzenia staliśmy się rodziną. Wychodząc
stąd pamiętajmy, że w prawdziwej rodzinie
nie powinno być ludzi samotnych, zapo-
mnianych, skrzywdzonych, skłóconych.
Słowa ostatniej z kolęd – Podnieś rączkę Boże
Dziecię błogosław Ojczyznę miłą niech Pań-
stwu towarzyszą w bezpiecznej drodze do
Waszego domu oraz w każdym nadchodzą-
cym dniu Waszego życia.
Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie
i żywe uczestniczenie w naszym kolejnym ko-
lędowaniu, szczególne dziękuję słuchaczom
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których
wielu widzę na tej Sali.

Podziękowania:
JM Rektorowi UR za zorganizowanie spo-
tkania.
Jego Eminencji Kardynałowi Franciszkowi
Macharskiemu za słowo skierowane do spo-
łeczności Uniwersytetu oraz za błogosła-
wieństwo chleba i potraw wigilijnych.
Joannie Gutowskiej-Kuźmicz za przygoto-
wanie muzyczne Chórów i zespołu wokal-
nego w składzie Paulina Strejczek, Joanna
Gutowska-Kuźmicz, Krzysztof Szałankie-
wicz, Maria Myczkowska-Szałankiewicz,
Marek Szpyt, Bernard Kuś, Tomasz
Smolak, Janusz Gołąb.
Panu mgr Józefowi Brzuchaczowi za przy-
gotowanie zespołu „Skalni”.
Panu dr inż. Tadeuszowi Kubackiemu oraz
Magdalenie Woreckiej za przygotowanie ze-
społu „Hagard”.
Zespołom Hagard, Skalni, Chórowi Uni-
wersytetu Rolniczego, Męskiemu Chórowi
Środowiska Akademickiego Krakowa oraz
studentom za wspólne kolędowanie.
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UWAGA KONKURS!!!

Redakcja Biuletynu Informacyjnego UR

serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii 

do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie na okładkę Biuletynu 

(element przyrodniczy, dopuszcza się makrofotografię).

Autorami zdjęć na powyższych okładkach Biuletynu są zwycięzcy KONKURSU ogłoszonego w 2010 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie
www.biuletyn.ur.krakow.pl 

oraz w Biurze Informacji i Promocji (al. Mickiewicza 21, pok. 108).

Na Państwa zdjęcia czekamy 
TYLKO do 15 lutego 2011 r.

Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę książkową,
a jego zdjęcie będzie opublikowane na okładce Biuletynu Informacyjnego UR!
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Mamy ogromny potencjał wiedzy, 
chciejmy go wykorzystać
Rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Juliszewskim, 
dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki 

Jaki jest obraz polskiego rolnictwa?

Rolnictwo w Polsce jest bardzo zróżnico-
wane. Są sektory, które rozwijają się bardzo
dynamicznie i są te, które niestety zatrzymały
się w rozwoju. Mówiąc o rolnictwie należy
mieć na myśli nie tyle przyrodę, ile ludzi,
którzy są zawodowo związani z tym sektorem
gospodarki czy też mieszkają na terenach
wiejskich. Nie zapominajmy, że produkcja
dobrej żywności, z której Polska słynęła
i mam nadzieję będzie w przyszłości słynąć
jest wielką szansą, którą należy wykorzystać.
Generalizując można powiedzieć, że rolnic-
two polskie rozwija się dzięki dotacjom unij-
nym i zastosowaniu nowoczesnej wiedzy uni-
wersyteckiej.

Pokutuje jednak w europejskiej świadomości

stereotyp polskiego rolnika – chłopa w kufajce

i walonkach.

Na całym świcie mówi się, że Finowie słyną
z produkcji urządzeń telekomunikacyjnych –
każdy wie co to NOKIA, Niemcy słyną
z produkcji dobrych samochodów i elektro-
narzędzi – Mercedes, BOSCH, tymczasem
faktycznie z przekąsem mówmy o osiągnię-
ciach polskiego rolnictwa, tak jakby te osią-
gnięcia były gorsze. Takie opinie uważam za
całkowicie bezpodstawne. Wystarczy przyj-
rzeć się stałemu wzrostowi eksportu polskich
produktów rolnych. Te rozwojowe działania
należy wspierać nie tylko ekonomicznie, na-
ukowo, lecz także marketingowo, a wówczas
mit, o którym wspomnieliśmy sam upadnie.

Nowoczesne rolnictwo to nie tylko żywność.

Oczywiście, że nie. Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Inżynierów Rolnictwa (CIGR),
w którego pracach od lat uczestniczę, wska-
zuje, że powinności rolnictwa da się scharak-
teryzować siedmioma kluczowymi słowami,
które przetłumaczone na język polski ozna-
czają: żywność, paszę, nawozy organiczne,
surówce przemysłowe – na przykład konopie
będące produktem do produkcji mat termo-
izolacyjnych, paliwa – w szczególności bio-
paliwa gazowe, płynne, stałe, surowce pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego – służące do
produkcji kosmetyków i farmaceutyków
i wreszcie włókna – wykorzystywane w prze-
myśle tekstylnym. Widać, zatem, że produk-
cja rolnicza nie ogranicza się jedynie do pro-
dukcji żywności. To potężna gałąź globalnej
gospodarki mająca zastosowanie praktycznie
w każdym sektorze gospodarki narodowej.

W tej produkcji nieżywnościowej dostrze-
gam wielką szansę rozwoju dla producentów.
W tym miejscu można powrócić do pierw-
szego pytania. Środki unijne są ważne, lecz
dalece ważniejsze jest praktyczne wykorzy-
stanie nowoczesnej wiedzy, którą my przeka-
zujmy naszym studentom.

Który z tych siedmiu sektorów rozwoju rolnic-

twa jest największym atutem Wydziału?

Największe osiągnięcia mamy w dziedzinie
energetyki rolniczej. Dysponujemy jedynymi
w Krakowie laboratoriami do produkcji bio-
paliw płynnych i wykonywania ich analiz,
potwierdzających przydatność do zasilania
silników wysokoprężnych. Możemy dać gwa-
rancję jakości, co oznacza, że na naszym bio-
dieslu można bezpiecznie jeździć nawet naj-
nowszym samochodem. Mamy ekspertów,
którzy uczą studentów technologii wytwa-
rzania ekologicznych paliw, ale także eksper-
tów w zakresie logistyki produkcji i ich zasto-
sowania. Mamy także laboratoria do produk-
cji biopaliw stałych, zwłaszcza brykietów
i peletów. Te paliwa uzyskujemy z własnej
produkcji roślin energetycznych, pochodze-
nia nie tylko polskiego, ale także sprowadza-
nych z Azji i Ameryki. Te stałe biopaliwa
mogą w przyszłości zastępować częściowo
węgiel czy gaz.

Polska od wielu lat jest liderem sektora zielar-

skiego w Europie. Czy na tym polu wykorzysty-

wana jest wasza wiedza?

Oczywiście. Współpracujemy z Herbapolem
i ramach tej kooperacji zajmujemy się
 technicznymi aspektami produkcji zielar-
skiej. W Polsce na potrzeby przemysłu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
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 farmaceutycznego i kosmetycznego przetwa-
rza się około 400 gatunków ziół, zarówno
pochodzenia krajowego jak i zagranicznego,
to bardzo duży potencjał. Polski przemysł
zielarski ma bardzo dobrą pozycję w świecie.
Cieszymy się, że jest to w pewnej mierze
także i nasza zasługa. 

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

To nowoczesna gałąź wiedzy wykorzystująca
do produkcji rolniczej najnowsze osiągnięcia
techniki satelitarnej i informacyjnej. Najła-
twiej zasadę działania opisać na przykładzie
produkcji roślinnej. U podstaw tej metody
leży analiza wysokości plonów. Patrząc na łan
zboża wydaje się nam, że plony są takie same
w każdej części pola. Jednak w praktyce tak
nie jest, są miejsca, gdzie plonowanie jest
większe i takie, gdzie jest ono znacznie mniej-
sze. Na tej podstawie w oparciu o program
komputerowy, rolnik obsługujący nowocze-
sną maszynę, celowo nie mówię traktor, może
na pole rozsiewać optymalnie różnicowane
dawki nawozu. Zapewnia to równomierny
wzrost roślin i co także bardzo istotne,
zmniejsza koszty nawożenia nawet o 30 pro-
cent. Tak jest również w przypadku stosowa-
nia pestycydów. Precyzyjne określenie stęże-
nia jest kolejnym czynnikiem decydującym
o opłacalności produkcji. Opracowywane
przez nas programy informatyczne przyczy-
niają się także do ograniczenia zatruwania
gleby środkami chemicznymi. Jednakże rol-
nictwo precyzyjne to nie tylko produkcja ro-
ślinna. Prowadzimy współpracę z gospodar-
stwami wyspecjalizowanymi w produkcji
mleka. Dziś stado liczące 1000 sztuk krów
mlecznych może obsługiwać personel dziesię-
cioosobowy. Zastosowanie rozwiązań nauko-
wych skutkuje praktycznie pełnym monito-
ringiem stanu zdrowia zwierząt oraz precyzyj-
nym doborem ilości i składu paszy. To zaś
przekłada się na jakość i ilość mleka.

Wróćmy jednak na moment do biopaliw. Ten ter-

min interesuje wszystkich, bo przecież ceny no-

śników energii w sposób kluczowy decydują

o cenach wszystkich innych produktów. Czy

można wyobrazić sobie sytuację, że rolnicy

będą pod tym względem samowystarczalni?

W mojej ocenie nie wykorzystujemy ogrom-
nego potencjału wiedzy, jaką dysponujemy
w tej materii. Za wzór można uznać regulacje
prawne i praktyczne, jakie obowiązują w Au-
strii lub Niemczech. Produkcja biopaliw sil-
nikowych ma tam charakter wewnętrzny, to
znaczy, że grupa kilkunastu lub kilkudziesię-
ciu producentów wytwarza biodiesla tylko
na swoje potrzeby. Kluczową sprawą jest za-
pewnienie odpowiedniej jakości tego paliwa.
Nowoczesne maszyny rolnicze kosztują nie-
kiedy nawet milion złotych, zetem nie można
sobie pozwolić na uszkodzenie silnika złą ja-
kością paliwa. O ile produkcja paliwa jest
stosunkowo prosta o tyle jego atestacja jest
już bardziej skomplikowana. Dlatego nie wy-
obrażam sobie, że w każdym gospodarstwie
rolnym będzie taka minirafineria. Mogę jed-
nak wyobrazić sobie rafinerię dla kilkudzie-
sięciu rolników. Zatem uwzględniając skalę
produkcji można założyć, że rolnicy będą sa-
mowystarczalni paliwowo.

Nie wchodząc w aspekty polityki akcyzowej

państwa. Jak wygląda rachunek ekonomiczny

produkcji biopaliw?

Szacujemy, że w ciągu roku w przeliczeniu na
jeden hektar zużywa się od 100 do 200 litrów
oleju napędowego. Tymczasem z rzepaku bę-
dącego głównym surowcem do produkcji
biopaliwa możemy uzyskać od 1200 do 1600
litrów paliwa z jednego hektara. To oznacza,
że wystarczy to na obsługę od 8 do 16 hekta-
rów w skali roku. Kluczowe nadal pozostaje
przeznaczenie tego paliwa. Nierozsądnym
wydaje się model przewidujący oddawanie
biokomponetów do krajowego systemu pali-
wowego, przy jednoczesnym kupowaniu po
cenach rynkowych oleju napędowego do ma-
szyn rolniczych. Dla lepszego zobrazowania
nielogiczności tego działania posłużmy się
przykładem. 1600 litrów biodiesla spala au-
tobus miejski w ciągu tygodnia, dla rolnika
taka ilość wystarcza na rok.

A co z zagospodarowaniem produktów ubocz-

nych towarzyszących wytwarzaniu biopaliw?

Kłopotem jest istotnie przetwarzanie frakcji
glicerynowej, zwłaszcza po oczyszczeniu jej
z glicerolu. Jednak na naszym wydziale
trwają badania nad wykorzystaniem tych
substancji do produkcji energii cieplnej.
W tym celu podjęliśmy współpracę z produ-
centem kotłów. Jesteśmy już na etapie przy-
gotowywania patentu. 

Co stanowi największe wyzwanie, jakie stoi

przed rolnictwem?

W skali europejskiej jest to problem racjonal-
nego wykorzystania zasobów słodkiej wody.
W skali globalnej słodka woda stanowi jedy-
nie około 1 procenta, z czego aż 80 procent
wykorzystuje właśnie rolnictwo. Trzeba sobie
uzmysłowić, że aby wytworzyć kilogram
 suchej masy roślinnej na polu potrzeba od
400 do 700 litów wody w całym sezonie.
W Polsce średnie opady wynoszą około
500 litrów. Co więcej, aby plony były odpo-
wiednio wysokie ilość wody winna być zróż-
nicowana w całym procesie wegetacji. Na ob-
fitość oraz częstotliwość opadów atmosfe-
rycznych nie mamy jednak wpływu.
Pozostaje, więc sztuczne nawadnianie pól.
Jednak jak to zrobić, gdy posiadamy areał po-
wiedzmy 100 hektarów ziemniaków? Wów-
czas zapotrzebowanie wynosi 200–1000 me-
trów sześciennych wody na powierzchnię
1 hektara. Problem ten, dobrze znany kole-
gom z Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, badamy w aspekcie technicznym
i energetycznym z współpracującymi z nami
przedsiębiorstwami.

Panie dziekanie południe Polski leży na dużych

zasobach wód geotermalnych, czy prowadzone

są na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

prace badawcze nad ich wykorzystaniem?

Geotermia to wielkie niewykorzystywane
w pełni źródło całkowicie odnawialnej ener-
gii. Prowadzimy szereg badań nad zastosowa-
niem energii cieplnej pozyskanej ze złóż
 podziemnych do ogrzewania szklarni, 
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w powiązaniu z zastosowaniem kolektorów
słonecznych i pompami ciepła. Te badania
 finansowane są ze środków unijnych. Mamy
nadzieję, że już w niedługim czasie wejdą one
do powszechnego użycia. 

Co może Pan uznać za najbardziej oryginalną

część prac badawczych Wydziału?

W południowej Polsce jest kilka pól golfo-
wych. Na jednym z nich prowadzimy od 2 lat
badania. Te pola nieprodukcyjne wymagają
bardzo skomplikowanego nadzoru i właści-
wej pielęgnacji. Opracowanie komplekso-
wego systemu siewu, nawadniania oraz ko-
szenia i pielegnacji, wymaga bardzo grunto-
wej wiedzy z zakresu nie tylko biologii, ale
także informatyki i mechaniki. Wiedzy tej
bez studiów nie można zdobyć. To także jest
rolnictwo. 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki jest

bardziej techniczny czy bardziej rolniczy? 

To dobre pytanie. Od naszych studentów wy-
magamy wiedzy i umiejętności z zakresu bio-
logii, ale także matematyki, chemii, fizyki,
mechaniki i informatyki. Inżynieria rolnicza
jest nauką interdyscyplinarną, w czym tkwi
jej siła i szansa praktycznych zastosowań ba-
dań. Rolnicy dziś obsługują programy kom-
puterowe czuwające nad prawidłowością pro-
cesów produkcyjnych. Technika rolnicza to
nie mechanizacja rolnictwa, to nie traktor
i pług, to nowoczesny sprzęt naziemny i sate-
litarny. To powoduje, że technika rolnicza
rozwijając się równie dynamicznie jak prze-
mysł samochodowy, staje się ważną i docho-
dową gałęzią gospodarki.

Opracowanie: Szymon Sikorski

„Powstać, 
otrzepać płaszcz z kurzu
i iść dalej…„
Rozmowa z Marcinem Osmanem, absolwentem
 Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, właścicielem 
krakowskiej agencji interaktywnej Someday
 Interactive, który 17 września br. wygrał polską edycję
Young Interactive Entrepreneur 2010, i tym samym
 znalazł się wśród najlepszych menedżerów świata

Celem organizowanej corocznie przez British
Council konkurencji jest uhonorowanie osią-
gnięć i wsparcie rozwoju młodych przedsię-
biorców działających w branży interaktywnej
rozrywki i mediów. Eliminacje do pierwszego
etapu konkursu odbyły się w Warszawie.
W ich ramach wyłoniony został polski Young
Interactive Enterpreneur – Marcin Osman.
Zwycięzca wyjechał na drugi etap konkursu
do Wielkiej  Brytanii. W finale zwyciężył
Anup Tapadia z Indii.
Marcin Osman urodził się w 1984 roku w Li-
manowej. Szkołę średnią ukończył w Łącku.
Studiował w na kierunku Techniki kompute-
rowe w gospodarce żywnościowej na Wydziale
Agroinżynierii (obecnie Inżynierii Produkcji
i Energetyki) przy Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Aktualnie prowadzi interak-
tywną agencję „Someday Interactive”, zajmu-
jącą się social media marketingiem, promocją
firm w Internecie (m.in. tworzeniem kampa-
nii i narzędzi marketingowych, które pozwa-
lają klientom osiągać konkretne korzyści biz-
nesowe). Zainteresowania Marcina skupiają
się wokół marketingu internetowego oraz
funduszy venture capital (aniołowie biznesu),
a także tańca i czytania. 

Serdecznie gratuluję sukcesu. To duże osiągnię-

cie w tak młodym wieku. Czy spodziewał się

Pan wygranej?

Powiem nieskromnie, że liczyłem na wygraną
od samego początku. Konkurs ten był dla
mnie bardzo ważny, wiec dołożyłem wszel-
kich starań do tego, aby przygotować się do
niego tak dobrze jak to tylko możliwe! Poza
tym, jeśli ktoś staje do walki, to znaczy, że
idzie po zwycięstwo. Jeśli nie ma takiego na-
stawienia, to po co w ogóle brać w niej
udział?

Co właściwie skłoniło Pana do startu w konkur-

sie Young Interactive Enterpreneur?

Zdecydowała o tym chęć poznania rynków
brytyjskich i podpatrzenia zagranicznej kon-
kurencji.

Jak wyglądał konkurs? 

Pierwszy etap stanowiło wypełnienie sporego
dokumentu aplikacyjnego. W kolejnym eta-
pie trzeba było zaprezentować siebie i swoje
osiągnięcia w branży interaktywnej przed
specjalnie powołanym jury. Swoją prezenta-
cją przekonałem jury, że będę najlepszym re-
prezentantem Polski w światowym finale.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

kształci łącznie około 1100 studentów.

 Rocznie wydział kończy średnio 

150 absolwentów, z których około 

99 procent znajduje zatrudnienie.
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Czy duża była konkurencja?

Niestety nie znam całkowitej liczby przesła-
nych aplikacji. Wiem, że w finale oprócz
mnie startowali reprezentanci 11 krajów –
Chin, Indii, Estonii, Indonezji, Libanu, Ar-
gentyny, Kolumbii, Meksyku, Rosji, Arabii
Saudyjskiej i Turcji.

Warunkiem startu w konkursie była działalność

młodych przedsiębiorców w branży rozrywki

i mediów? Co przez to rozumiemy?

Branżę stanowią agencje, które zajmują się
tworzeniem i wdrażaniem aplikacji, gier,
kampanii marketingowych itp. Branżę
 rozrywki i mediów stanowi właściwie
wszystko, co związane jest z technologiami
i Internetem. 

Za co dokładnie uzyskał Pan pierwsze miejsce?

Za całokształt – za osobowość, pasję, wizję
tego jak będzie rozwijać się moja firma i wizję
tego jak wykorzystam zdobytą nagrodę. To są
główne aspekty mojej prezentacji, które były
ocenianie. Nie da się jednak ich opisać
w sposób konkretny, ponieważ każdy z czyn-
ników miał znaczenie. Na gali finałowej wrę-
czenia nagród jury uargumentowało swoją
decyzję głównie „wielkością moich osiągnięć
oraz pasją, z jaką idę przez życie”. 

Co było nagrodą w edycji polskiej?

Nagrodą była symboliczna statuetka oraz cał-
kowite pokrycie kosztów wyjazdu do Wiel-
kiej Brytanii na 10 dni, podczas którego mie-
liśmy okazję spotkać się z lokalnymi przed-
siębiorcami.

Czego nauczył się Pan w trakcie pobytu w Wiel-

kiej Brytanii?

Miałem możliwość zobaczenia z bliska jak
wygląda prowadzenie firmy takiej jak moja,
ale zatrudniającej ponad 200 osób i obsłu-
gującej klientów z całego świata. Podczas
pobytu nawiązałem wiele kontaktów i cen-
nych znajomości. Ten wyjazd to także niesa-
mowite poszerzenie całego mojego świato-
poglądu. 

Czy zamierza Pan startować w przyszłorocznym

konkursie?

Chyba nie, myślę, że komisja będzie chciała
dać szansę innym.

Co może Pan poradzić młodym ludziom, którzy

kończą studia?

Trzeba jak najlepiej wykorzystać czas stu-
diów. Robić wszystko, co pozwoli na zwięk-
szenie naszej wartości rynkowej – brać udział
w szkoleniach, zdobywać certyfikaty, wyjeż-
dżać na wymiany międzynarodowe, odbywać
praktyki i staże, działać w organizacjach stu-
denckich. A przede wszystkim – jak najwcze-
śniej założyć własną firmę!

A kiedy Pan założył własną firmę?

Pierwszą firmę założyłem na piątym roku stu-
diów. Była to spółka z o. o. założona z fundu-
szem Venture Capital (Anioł Biznesu). Prowa-
dziłem ją przez 2 lata. Po czym utworzyłem
firmę, w której teraz pracuję, czyli  Someday
Interactive. Branża interaktywna dynamicznie
się rozwija. Zaczynaliśmy praktycznie od zera.
W tej chwili zatrudniamy 20 osób.

Jakie cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca?

Dobry przedsiębiorca powinien być przede
wszystkim specjalistą we własnej dziedzinie.
Ponadto liczy się determinacja, kreatywność,
pasja i gotowość do pracy często 24 godziny
na dobę. 
A jeśli miałbym podać jedną z najważniej-
szych cech to będzie nią umiejętność… po-
wstania po upadku. Każdy dzień generuje
nowe wyzwania i przygody, nie każdą jednak
można wygrać. Jeśli osoba prowadząca biznes
potrafi powstać, otrzepać płaszcz z kurzu i iść
dalej to mamy do czynienia z prawdziwym
przedsiębiorcą „fighterem”. A trzeba zazna-
czyć, że nie jest to łatwe, bo rzeczywistość
bardzo często chce „podłożyć nam nogę”.

Kiedy zaczął się Pan interesować przedsiębior-

czością?

Tak na poważnie zacząłem się interesować
przed siębiorczością już na drugim roku studiów.

Czym się to przejawiało?

Zaniedbywaniem uczelni i bieganiem po
wszystkich możliwych spotkaniach bizneso-
wych oraz wykorzystywaniem każdej nada-
rzającej się okazji do poznawania coraz to
nowych „ludzi biznesu” celem uczenia się od
nich odpowiednich „postaw biznesowych”.
Sporą część spotkań organizowałem sam, ko-
rzystając z uprzejmości uczelni krakowskich,
które udostępniały swoją infrastrukturę.

Jakie ma Pan plany na najbliższych 10 lat?

Rozwijać siebie, swoją firmę i pracowników.
Moja firma może się zmienić pod każdym
względem, jednak właśnie to pozostaje stałe:
potrzeba ciągłego i błyskawicznego rozwoju
i zwiększania swojej wartości. Według mnie
tylko dzięki ciągłemu rozwojowi możliwe
jest osiągnięcie Sukcesu przez duże „S”.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Izabella Majewska

Marcin Osman
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Nasi doktoranci wśród najlepszych 
DOCTUS Małopolski fundusz stypendialny 
dla doktorantów
Kraków, 11 października 2010 r. 

Podczas Gali Stypendialnej 30 najlepszym
doktorantom z naboru 2009/2010 Marsza-
łek Województwa Małopolskiego Marek
Nawara wręczył certyfikaty. Wśród najlep-
szych znalazło się aż sześciu doktorantów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Są to:
Anna Maksylewicz-Kaul, Magdalena Kli-
mek-Chodacka, Magdalena Rzepka, Mag-
dalena Wójcik-Jagła, Piotr Tompalski oraz
Tomasz Kuźniar. 
Tematykę prac badawczych doktorantów,
którzy otrzymali stypendium w ramach pro-
jektu „Doctus – Małopolski fundusz stypen-
dialny dla doktorantów” i ich wpływ na roz-

wój regionu zaprezentował prof. dr hab.
Adam Juszkiewicz.
Tematykę swojej pracy doktorskiej Jak doko-
nać optymalnego wyboru nie posiadając pełnych
informacji? przedstawił Michał Lasoń, dok-
torant Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego
badania naukowe zostały najwyżej ocenione
w zeszłorocznym naborze wniosków.
Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsię-
biorczości Rafał Solecki omówił kryteria
uzyskania stypendium i zmiany w Regulami-
nie przyznawania stypendiów w ramach pro-
jektu Doctus – Małopolski fundusz stypen-
dialny dla doktorantów.

Podczas Gali Stypendialnej Koordynator pro-
jektu Teresa Żanowska przedstawiła również
zasady wypełniania wniosków o przyznanie
stypendium w ramach naboru 2010/2011.
W Gali Stypendialnej uczestniczyli także
przedstawiciele władz Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Obecny był prof. dr hab.
Zenon Pijanowski Prorektor ds. Organizacji
Uczelni i Współpracy z Gospodarką oraz
prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa Kierownik
Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rol-
niczego.

mgr inż. Tomasz Kuźniar
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Młoda krew ratuje życie
Spotkanie członków Akademickiego Koła PCK
i Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Kraków, 8 listopada 2010 r.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Klubie
Akademickim ARKA. Swoją obecnością za-
szczycili je prof. dr hab. Włodzimierz Sady –
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
Kazimierz Nowak – Przewodniczący Mało-
polskiej Okręgowej Rady Honorowego
Krwiodawstwa PCK, Daria Krasny – In-
struktor do spraw krwiodawstwa, Beata Gro-
chala – Instruktor do spraw krwiodawstwa,
prof. dr hab. Teresa Fortuna – dziekan Wy-
działu Technologii Żywności, Michał Szan-
duła – kierownik Centrum Kultury Studenc-
kiej. Udział w spotkaniu wzięli również
 studenci – honorowi dawcy krwi, którzy pod-
czas ostatnio organizowanej akcji krwiodaw-
stwa (19-20 października 2010 r.) po raz
pierwszy oddali krew.
Spotkanie rozpoczęto od powitania przyby-
łych gości, po czym pokazana została krótka
prezentacja na temat działalności Akademic-
kiego Koła PCK i Klubu HDK. Przedsta-
wiono w niej członków koła oraz to co udało
się im zrealizować w ciągu minionego roku
akademickiego. Po wystąpieniu Prezes Koła
–Karoliny Miśty zabrali głos zaproszeni go-
ście. W przemówieniach podkreślano przede
wszystkim niezwykle istotną rolę jaką pełni
tego typu aktywność w ratowaniu ludzkiego
życia oraz potrzebę propagowania podob-
nych inicjatyw. 
Kazimierz Nowak w imieniu Małopolskiego
Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie wrę-
czył należącym do Koła pisemne podziękowa-
nia za pomoc w zorganizowaniu akcji KRa-
kowski KRwiecień Krwiodawstwa na Uni-
wersytecie Rolniczym w roku akademickim

Pan Kazimierz Nowak wręcza podziękowania członkom Klubu za pomoc 
w koordynowaniu akcji Kraków

Podziękowania dla Karoliny Miśty za pełnienie funkcji Prezesa Klubu
w roku akademickim 2009/2010
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2009/2010. Z ramienia uczelni członkowie
koła zostali uhonorowani dyplomami z po-
dziękowaniami za działalność i reprezentowa-
nie Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK
wraz z gratulacjami od Prorektora prof. dr
hab. Włodzimierza Sady.
Następnie wręczono legitymacje Honoro-
wego Dawcy Krwi studentom, którzy w trak-
cie minionej akcji oddali krew po raz pierw-
szy, dziękując im za udział w tej szlachetnej
inicjatywie.
Miła i uroczysta atmosfera udzieliła się wszyst-
kim uczestnikom. Poczuliśmy się potrzebni
i docenieni. Liczne dobre słowa, które padły
pod naszym adresem utwierdziły nas w prze-
konaniu, że to co robimy jest ważne i po-
trzebne, motywując równocześnie nie tylko
do kontynuacji i poszerzania działalności. 

Tekst: Marzena Borońska
Zdjęcia: Gabriela Baran

Wręczenie podziękowań przez prof. dr hab. Włodzimierza Sady – Prorektora ds. Dydaktycznych
i Studenckich
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Nauka – nie tylko na wykładach
Działania Uczelnianej Rady Samorządu
 Studentów Uniwersytetu Rolniczego
W zakresie działań Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów jest wiele obszarów istot-
nych w życiu szkoły wyższej. Uczestnicząc
w organach kolegialnych uczelni, dokładamy
wszelkich starań, aby praca i decyzje podej-
mowane wspólnie z nami przekładały się na
korzyść każdego studenta. Mając na uwadze
dobro ogółu studentów naszej Uczelni pro-
wadzimy szereg działań informacyjnych, kul-
turalno-rozrywkowych oraz naukowych. 
Nową inicjatywą jaką podjął Samorząd
w roku akademickim 2009/2010 była orga-
nizacja dnia poświęconego Zintegrowanej

Polityce Bezpieczeństwa w Klubie Akademic-
kim ARKA. Współpraca z policją podczas
ww. akcji znacznie podniosła poczucie bez-
pieczeństwa naszych studentów.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo braci
studenckiej realizujemy działania mające na
celu promocję zdrowia, poprzez przedstawia-
nie studentom deklaracji o wyborze lekarza
i podanie do wiadomości studentów adresów
przychodni, gdzie mogą się udać w razie pro-
blemów zdrowotnych. Podjęliśmy ścisłą
współpracę z firmą PZU SA, polegającą na
ubezpieczaniu studentów, które odbywa się

w siedzibie Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów. Dzięki temu studenci łatwo tra-
fiają do siedziby Samorządu przy okazji do-
wiadując się o wydarzeniach jakie odbywają
się na naszej Uczelni.
Oficjalne rozpoczęcie obozu adaptacyjnego
w Łącku odbyło się w dniu 20 września
2010 r. W poniedziałkowy wieczór studenci
pierwszego roku zostali przywitani przez prof.
dr hab. Włodzimierza Sady, Prorektora ds.
Dydaktycznych i Studenckich, kierownika
Działu Nauczania mgr Wacława Trojana,
 kierownika Centrum Kultury Studenckiej

Obóz Adaptacyjny w Łącku
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mgr inż. Michała Szandułę oraz przez samych
organizatorów. Obóz trwał do 24 września br.
i przyczynił się do rekrutacji nowych człon-
ków samorządu.
Podczas kolejnych dni odbyły się prelekcje,
prowadzone przez trenera szkoleniowego
Krzysztofa Dudę (Centrum Szkoleń i Tury-
styki) z zakresu możliwości rozwoju i kariery
zawodowej oraz informacji o rynku pracy.
Dyrektor Centrum Transferu Technologii
mgr inż. Krzysztof Klęczar przedstawił za-
sady pisania dokumentów aplikacyjnych do
pierwszej pracy oraz poinformował o umie-
jętności potrzebnej podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej. Mgr inż. Michał Szanduła pod-
czas swojego wystąpienia szczegółowo wy-
mienił wszystkie jednostki znajdujące się
w Centrum Kultury Studenckiej. Opowie-
dział o imprezach cyklicznych odbywających
się w Klubie Akademickim ARKA (m.in.
turniej artystyczny, spotkania podróżnicze). 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samo-
rządu Studentów Paweł Chałupnik bardzo
szczegółowo przekazał swoją wiedzę na te-
mat organizacji studenckich działających na
naszym Uniwersytecie oraz podzielił się
z młodymi żakami doświadczeniem, jakie
zdobył przez okres 4 lat, informując o funk-
cjonowaniu Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów. Wszystkie te doświadczenia, już
przynoszą owoce w postaci nowych działań
w naszym samorządzie. 
Społeczność studencka Uniwersytetu Rolni-
czego popiera działania JM Rektora UR
prof. dr hab. Janusza Żmiji mające na celu
utworzenie kierunku weterynarii oraz bu-
dowę nowej sali gimnastycznej dla pracowni-
ków i studentów Uniwersytetu Rolniczego. 
Powstanie kierunku weterynarii otworzy dla
naszych kandydatów na studia nowe możli-
wości badawcze oraz pozwoli na zdobywanie
niezwykle przydatnej wiedzy praktycznej

w tym zakresie. Młodzież z całej południowej
Polski chcąca studiować kierunki weteryna-
ryjne nie będzie już musiała wyjeżdżać do
miast oddalonych setki kilometrów od ich
domów, aby spełnić swoje marzenia. 
Nasza Uczelnia posiada wielu uzdolnionych
studentów w dziedzinie nauki i sportu.
Nowa sala gimnastyczna umożliwi im
w pełni realizować i rozwijać talenty z sze-
roko rozumianej kultury fizycznej. Przedsta-
wiciele URSS niezwykle doceniają dotych-
czasową współpracę i okazywaną pomoc przy
organizowaniu wielu przedsięwzięć władzom
rektorskim oraz pracownikom administracji
naszej Uczelni. Współpraca ta, stanowi dla
całej społeczności studenckiej niezwykłą war-
tość, której jesteśmy świadomi i którą pra-
gniemy dalej pielęgnować.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zdjecia: Łukasz Cyrwus

Obóz adptacyjny w Łącku – szkolenie z udziałem Krzysztofa Dudy (Centrum Szkoleń i Turystyki) 
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UCZELNIA W MEDIACH
OD 13 PAŹDZIERNIKA 2010 r. do 10 GRUDNIA 2010 r. 

DZIENNIK POLSKI 13.10.2010 r.
Nawierzchnia na próbę

Do końca tego tygodnia ma trwać przebu-
dowa zatoki autobusowej na al. Mickiewicza,
naprzeciwko gmachu Uniwersytetu Rolni-
czego. Ma tam zostać zastosowana bardzo
trwała i odporna nawierzchnia.

GAZETA KRAKOWSKA 13.10.2010 r.
W Krakowie uruchomią studia weterynaryjne

Do 2013 roku w Krakowie ma wyrosnąć no-
woczesne Centrum Medycyny Weterynaryj-
nej. Będą się tam kształcić przyszli weteryna-
rze. Ośrodek powstaje dzięki współpracy
między Uniwersytetem Rolniczym i Jagiel-
lońskim oraz częściowo za pieniądze z Unii
Europejskiej. Weterynaria będzie nowością
nie tylko w Krakowie, ale i w całej Małopol-
sce. Centrum ma być także zapleczem ba-
dawczym dla kadry naukowej obu uniwersy-
tetów. Placówka będzie kształcić specjalistów
w zakresie badania żywności oraz chorób
przenoszonych przez zwierzęta. Powierzch-
nia projektowanego centrum badawczego to
prawie 3 tys. mkw.

DZIENNIK POLSKI 13.10.2010 r.
Są jeszcze indeksy

Rok akademicki już się rozpoczął. Niektóre
uczelnie nadal jednak prowadzą rekrutację.
Wolne miejsca są jeszcze na studiach stacjo-
narnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie
Pedagogicznym. Do składania dokumentów
zachęca także Wyższa Szkoła Europejska.
Wolne miejsca są na studiach II stopnia. Pozo-
stałe uczelnie zakończyły nabór. Jednak nie
uruchomiono wielu kierunków. Na przykład
na Uniwersytecie Jagiellońskim mimo dodat-
kowego naboru nie uruchomiono około 20

kierunków na studiach jednolitych magister-
skich i ponad 20 na studiach niestacjonarnych
II stopnia. Uniwersytet Rolniczy nie urucho-
mił trzech kierunków studiów niestacjonar-
nych (ekonomia, technika rolnicza i leśna oraz
leśnictwo w zamiejscowym ośrodku dydak-
tycznym). Kandydaci na te studia dostali pro-
pozycję przepisania się na inne kierunki.

DZIENNIK POLSKI 14.10.2010 r.
Studenci walczą o swoje prawa

Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie
wyższym zakłada większą ochronę praw stu-
dentów. Od października 2011 roku będzie
obowiązek zawierania umów między uczel-
nią, a wszystkimi studentami. Nowe przepisy
uwzględniają katalog bezpłatnych usług edu-
kacyjnych, będzie więc wiadomo, za co uczel-
nie mogą pobierać opłaty. Jak twierdzi prof.
Włodzimierz Sady, prorektor Uniwersytetu
Rolniczego – studenci otrzymają narzędzie,
dzięki któremu będą mogli odwoływać się na
wypadek nie dotrzymania przez uczelnię wa-
runków umowy.

www.krakow.dlastudenta.pl

www.krakow.super-nowa.pl

www.edukacyjnykrakow.pl

www.studenci-trzeciego-wieku.studentnews.pl

www.miesiacwkrakowie.pl 18.10.2010 r.
Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

na UR

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego odbę-
dzie się 19 października 2010 r. o godz.
17.00 w Auli Centrum Kongresowego UR,
przy al. 29 Listopada 46. W programie:
otwarcie uroczystości i przemówienie inau-
guracyjne JM Rektora prof. dr hab. Janusza

Żmiji; wystąpienie kierownika Uniwersytetu
Trzeciego Wieku prof. dr hab. inż. Kazimie-
rza Wiecha; uroczyste wręczenie indeksów;
wykład inauguracyjny dr hab. Jacka Dębic-
kiego pt. „Drewno w kulturze”; występ
 Męskiego Chóru Środowiska Akademic-
kiego pod dyrekcją mgr Joanny Gutowskiej-
Kuźmicz.

DZIENNIK POLSKI 18 i 19.10.2010 r.
Warto wiedzieć

Zapowiedź Akcji Krwiodawstwa w KA
„Arka”, organizowanej przez Akademickie
Koło PCK i Klub Honorowych Dawców
Krwi dnia 19 października br. w godzinach
od 9 do 14.
Zapowiedź występu Kabaretu UR „O co
chodzi” dnia 19 października br. w Klubie
Buda o godzinie 20.

GAZETA WYBORCZA 20.10.2010 r.
Uniwersytet Rolniczy z Uniwersytetem

 Trzeciego Wieku

Na Uniwersytecie Rolniczym swoją działal-
ność zainaugurował Uniwersytet Trzeciego
Wieku. To już kolejna oferta dla seniorów
w Krakowie. Takie uniwersytety działają już
m.in. na UJ, UEK, czy w Wyższej Szkole
 Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”.
Kursy dla seniorów, którzy chcą poszerzać
swoją wiedzę, otworzył rektor UR, prof. dr
hab. Janusz Żmija, a wykład inauguracyjny
o wykorzystaniu drewna w kulturze popro-
wadził dr hab. Jacek Dębicki.

DZIENNIK POLSKI 22.10.2010 r.
Przyroda. Radosny pierwszy lot pustułek

Pustułka, która przyszła na świat w okienku
strychowym przy ul. Starowiślnej, a następnie
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wraz czterema młodymi pustułkami została
przewieziona do Mydlnik – znów jest w cen-
trum miasta. Do redakcji przywiózł je prof.
Uniwersytetu Rolniczego Zbigniew Bonczar,
który zajmuje się pustułkami, które wypadły
lub za wcześnie wyskoczyły z gniazd. Ptaki
zostały wczoraj uroczyście wypuszczone z da-
chu redakcji „Dziennika Polskiego”.

DZIENNIK POLSKI 23.10.2010 r.
Gaudeamus dla srebrnych studentów

Mija dokładnie 35 lat od utworzenia w Pol-
sce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Nowy rok akademicki na krakow-
skich Uniwersytetach Trzeciego wieku zain-
augurowało ponad 800 dojrzałych studen-
tów, w tym ponad 400 odebrało indeksy po
raz pierwszy. 19 października na działającym
przy Uniwersytecie Rolniczym UTW, rok
akademicki zainaugurowało 117 osób. Słu-
chacze mogą uczestniczyć w wielu rodzajach
zajęć sportowych, np. wycieczkach sporto-
wych, pływalni czy gimnastyce.

GAZETA KRAKOWSKA 27.10.2010 r.
Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

Uroczystym „Gaudeamus igitur” 117 senio-
rów rozpoczęło pierwszy rok akademicki na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
 Najstarsza uczestniczka ma 82 lata, a najmłod-

sza 39. W ubiegłym tygodniu z rąk rektora
uczelni, prof. dr hab. Janusza Żmiji studenci-
seniorzy odebrali indeksy oraz wysłuchali
pierwszego wykładu, który wygłosił dr hab. Ja-
cek Dębicki. Przed nimi dwuletnia przygoda
uniwersytecka: cotygodniowe wykłady i kon-
serwatoria, na których zdobędą wiedzę z wielu
ważnych dziedzin związanych m.in. z ochroną
środowiska i zdrowym żywieniem.

FORUM AKADEMICKIE Październik 2010 
Doktorat h.c. – prof. A. Libik

17 września prof. Andrzej Libik otrzymał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie. Uczony, związany z kra-
kowskim Uniwersytetem Rolniczym, jest wy-
bitnym specjalistą w dziedzinie ogrodnictwa.
Prowadził między innymi pionierskie badania
nad zastosowaniem herbicydów w uprawie wa-
rzyw. Jest autorytetem w zakresie dokarmiania
roślin dwutlenkiem węgla. Jego badania posłu-
żyły w opracowaniu metody carborain, stoso-
wanej do wzbogacenia atmosfery szklarniowej
w CO2, za pomocą wodnych roztworów tego
gazu. Profesor Libik pełnił funkcję przewodni-
czącego Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN
i sekretarza Komisji Nauk Rolniczych PAN
oraz sekretarza Komisji Nauk Rolniczych przy
Wydziale Przyrodniczym PAU. Jest członkiem
Rady Nauki MNiSW.

MANKO Listopad 2010
Kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku po-
wstał na krakowskiej uczelni. Tym razem,
w październiku swoją inaugurację miał
UTW na Uniwersytecie Rolniczym.

DZIENNIK POLSKI 5.11.2010 r.
Po kontroli krakowskiej szkole wyższej 

grozi zamknięcie

Coraz więcej niepublicznych uczelni nie
spełnia standardów. Wyższa Szkoła Ubezpie-
czeń w Krakowie od ponad roku ma zawie-
szone uprawnienia do prowadzenia studiów
na kierunku finanse i rachunkowość. A to
oznacza, że uczelnia nie ma prawa przyjmo-
wać nowych studentów. Władze WSU zlek-
ceważyły decyzję PKA i przeprowadziły
w tym roku rekrutację na pierwszy rok stu-
diów. O zawieszeniu uprawnień nie zostali
także poinformowani m.in. pracownicy Uni-
wersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekono-
micznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którzy prowadzą tam wykłady.

DZIENNIK POLSKI 13.11.2010 r.
Przeżyć za 3,50 dziennie

Co czwarty mieszkaniec Krakowa jest studen-
tem, ale tylko części z ponad 200 tys. armii
 żaków udaje się zasmakować prawdziwego
studenckiego życia. Nie chodzi tutaj tylko
o zarządzanie skromnym budżetem, ale rów-
nież o uczenie się samodzielności, samodyscy-
pliny, w tym codziennego przygotowywania
i spożywania posiłków. Standardem są posiłki
złożone z parówek, ryżu, makaronu, keczupu
czy pasztetu. Student Uniwersytetu Rolni-
czego zachwala chińskie zupki, polskie zupki
w proszku i inne dania do zalania wrzątkiem.
Polscy studenci żywią się tanio, szybko i byle
jak. Wyżywienie za 3,50 dziennie to ekstre-
malna sytuacja, większość ma około 10 zł
dziennie na posiłki, co daje około 300 zł mie-
sięcznie. Studentom brakuje samodyscypliny,
regularności godzin snu i umiejętności kuli-
narnych, które pozwoliłyby na spożywanie
smacznych posiłków.



piszą o nas

79

www.infokrakow24.pl

www.biolog.pl

www.studia.net

www.infokrakow24.pl

16.11.2010 r.
„Moja Przedsiębiorczość moją szansą”

W najbliższą środę, tj. 17 listopada br., w go-
dzinach od 9.45 do 11.30 Wydział Inżynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie organizuje szkolenie „Moja
Przedsiębiorczość moją szansą” w ramach od-
bywającego się Tygodnia Przedsiębiorczości
w Małopolsce. Szkolenie odbędzie się w sali
123, w budynku Wydziału, mieszczącym się
przy ul. Balickiej 116b. Celem spotkania jest
nabycie wiedzy na temat możliwości uzyska-
nia wsparcia finansowego na rozpoczęcie
 działalności gospodarczej, wspierania innowa-
cyjności, źródeł informacji, zasad i terminolo-
gii projektów unijnych oraz działalności
Punktów Konsultacyjnych.

www.infokrakow24.pl

www.krak.tv

www.malopolskie.studia.edubaza.pl

www.krakow.naszemiasto.pl

www.krakow.studentnews.pl

www.krakow.miastopolia.pl 16.11.2010 r.
Absolwent Uniwersytetu Rolniczego najlepszym

przedsiębiorcą w branży interaktywnej

Marcin Osman, absolwent Wydziału Inżynie-
rii Produkcji i Energetyki na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie, dnia 17.09.2010 r.
został zwycięzcą polskiej edycji konkursu
Young Interactive Enterpreneur.
Konkurs organizowany jest co roku przez Bri-
tish Council i ma na celu uhonorowanie osią-
gnięć i wsparcie młodych przedsiębiorców
działających w branży interaktywnej rozrywki
i mediów. Polskie eliminacje do pierwszego
etapu konkursu odbyły się w Warszawie.
W ich ramach wyłoniony został polski Young
Interactive Enterpreneur – Marcin Osman.

GAZETA KRAKOWSKA 17.11.2010 r.
Szkolenie dla przedsiębiorczych

Na szkolenie „Moja Przedsiębiorczość moją
szansą” w ramach Małopolskiego Tygodnia
Przedsiębiorczości zaprasza Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie. Uczestnicy szkolenia do-
wiedzą się m.in. jak uzyskać wsparcie finan-
sowe na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, jakie innowacyjne projekty wspiera
Unia Europejska, a także gdzie powinni szu-
kać informacji na temat zasad i terminologii
projektów unijnych. Szkolenie odbędzie się
w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki, przy ul. Balickiej 116 b.

DZIENNIK POLSKI 17.11.2010 r.
Moja przedsiębiorczość moją szansą

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki or-
ganizuje szkolenie „Moja Przedsiębiorczość
moją szansą” w ramach odbywającego się
 Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.
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Celem spotkania jest nabycie wiedzy na temat
możliwości uzyskania wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wspierania innowacyjności, źródeł informacji,
zasad i terminologii projektów unijnych oraz
działalności Punktów Konsultacyjnych.

www.edustacja.pl

www.biolog.pl

www.krak.tv

www.malopolska.pl

www.eurostudent.pl

www.uczelnie.info.pl

www.maturzysta.dlastudenta.pl

www.natablicy.pl

www.krakow.super-nowa.pl

www.naukawpolsce.pap.pl

www.epublikacje.pl

www.studencka.pl

17.11.2010 r.
Uniwersytet dla Młodzieży na Uniwersytecie

Rolniczym w Krakowie

Tajniki biotechnologii wykorzystywanej
w ogrodnictwie, historia smaku, społeczne
życie owadów: mrówek, pszczół i termitów
oraz krajobraz kulturowy – to tematy zajęć
Uniwersytetu dla Młodzieży planowanych
w dniach 19 i 22 listopada w Krakowie.
W zajęciach zorganizowanych przez Uniwer-
sytet Rolniczy (UR) wezmą udział ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych województwa
małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego.

www.malopolska.pl

www.krakow.super-nowa.pl 23.11.2010 r.
80-lecie Ligi Ochrony Przyrody 

na ziemi krakowskiej

W środę (23 listopada) w godzinach od 10 do
15 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energe-
tyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
odbędzie się sympozjum z okazji 80-lecia Ligi
Ochrony Przyrody na Ziemi Krakowskiej.
Prezentowane referaty dotyczyć będą proble-
mów ochrony przyrody w Polsce, historii, ce-
lów i zadań LOP czy prac badawczych prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji

i Energetyki. Ponadto poruszone zostaną kwe-
stie gazu ziemnego jako ekologicznego źródła
energii, ochrony krajobrazu i przyrody Ojcow-
skiego Parku Narodowego, znaczenia leśnych
kompleksów promocyjnych dla ochrony przy-
rody oraz aspekty ekologiczne w procesach
wierceń poszukiwawczych za węglowodanami.

DZIENNIK POLSKI

GAZETA KRAKOWSKA 24.11.2010 r.
W „Budzie”

Koncert Old Metropilitan Band, godz. 20,
Klub Buda (przyziemie DS. UR Bratniak, ul.
Jabłonowskich 10/12; wejście od ul. Czap-
skich 2).

GAZETA KRAKOWSKA 24.11.2010 r.
80 lat Ligi Ochrony Przyrody

Działacze Ligi Ochrony Przyrody na Ziemi
Krakowskiej obchodzili wczoraj 80-lecie.
W auli Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie zorganizowano z tej okazji sympozjum.
Prezentowane referaty dotyczyły problemów
ochrony przyrody w Polsce, historii, celów
i zadań LOP oraz prac badawczych prowa-
dzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki. Ponadto poruszono kwestie
gazu ziemnego jako ekologicznego źródła
energii, ochrony krajobrazu i przyrody Oj-
cowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy
sympozjum, a wśród nich władze samorzą-
dowe województwa oraz Lasów Państwo-
wych, rozmawiali o znaczeniu leśnych kom-
pleksów dla ochrony przyrody. 

GAZETA KRAKOWSKA 29.11.2010 r.
Doktorat honoris causa dla Słowaka

Prof. dr hab. Dušan Húska ze Słowacji,
 specjalista od melioracji wodnej i inżynierii
krajobrazu otrzyma 3 grudnia tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

www.naukawpolsce.pap.pl

www.eduskrypt.pl 29.11.2010 r.
Prof. Dušan Húska doktorem HC 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Dušan Húska, słowacki eks-
pert nauk rolniczych i technicznych w zakre-
sie melioracji wodnych, inżynierii krajobrazu
oraz kształtowania i ochrony środowiska od-
bierze 3 grudnia w Krakowie doktorat hono-
ris causa Uniwersytetu Rolniczego (UR) im.
Hugona Kołłątaja. Dzięki długoletniej
współpracy z uczonym wielu pracowników
obecnego UR uczestniczyło w wizytach na-
ukowo-dydaktycznych na UR w Nitrze,
a wymianie naukowej towarzyszyła wymiana
doświadczeń w zakresie unowocześniania
uczelni i uczestnictwa w europejskich pro-
gramach badawczych.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 2.12.2010 r.
Gdy w firmie zabraknie kawy

Marcin Osman znalazł się wśród najlepszych
menedżerów świata. Wziął udział w konkur-
sie dla przedsiębiorców z branży interaktyw-
nej przez British Council. Reprezentował
Polskę w Wielkiej Brytanii. Stanął w szranki
z przedstawicielami jedenastu krajów: Chin,
Indii, Estonii, Indonezji, Libanu, Argentyny,
Kolumbii, Meksyku, Rosji, Arabii Saudyj-
skiej i Turcji. Nagrodą były ciekawe kontakty
zawarte z ludźmi z branży marketingu inter-
netowego z całego świata.

GAZETA KRAKOWSKA 3.12.2010 r.
Słowak nagrodzony przez Uniwersytet Rolniczy

Prof. dr hab. inż. Dušan Húska otrzymał
w piątek, 3 grudnia tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja Krakowie. Prof. Húska jest wybit-
nym i znanym w świecie uczonym, który wło-
żył swój ogromny wkład osobisty w rozwój
nauk rolniczych i technicznych m.in. w za-
kresie melioracji wodnych, inżynierii krajo-
brazu oraz kształtowania i ochrony środowi-
ska. W swoim dorobku posiada 124 prace
opublikowane i 59 opracowań studialnych,
recenzji, projektów i ekspertyz. Spośród jego
prac wiele zostało opublikowanych w czasopi-
smach zagranicznych. Prof. D. Húska był or-
ganizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu
konferencji międzynarodowych. Brał udział
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w międzynarodowych programach badaw-
czych. Utrzymywał bardzo liczne kontakty na-
ukowe, dydaktyczne i organizacyjne z ośrod-
kami w: USA, Holandii, Niemczech, Wło-
szech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Finlandii,
Szwecji, Iraku, Egipcie, Rosji, Estonii, Repu-
blice Czeskiej oraz na Litwie, Łotwie, Cyprze,
Węgrzech i w Polsce. W okresie ponad 45 lat
prof. D. Húska przebywał wiele razy na kra-
kowskim Uniwersytecie Rolniczym.

www.nauka.pap.com.pl

www.eduskrypt.pl

www.malopolskie.studia.edubaza.pl

www.krakow.studentnews.pl

3.12.2010 r.
Prof. Dušan Húska doktorem h.c. 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

03.12. Warszawa (PAP) – Prof. Ing. Dušan
Húska, PhD, słowacki ekspert w dziedzinie
melioracji wodnych, kształtowania i ochrony
środowiska, odebrał w piątek tytuł doktora ho-

noris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja (UR) w Krakowie.
Zdaniem władz krakowskiej uczelni osią-
gnięcia prof. Húski we wszystkich obszarach
działalności spełniają wysokie wymagania
stawiane kandydatom do godności doktora
honoris causa. Prof. Dušan Húska jest pro-
dziekanem ds. rozwoju Wydziału Studiów
Europejskich i Rozwoju Regionalnego Uni-
wersytetu Rolniczego w Nitrze na Słowacji.
Uczony organizował współpracę m.in.
z Wyższą Szkołą Rolniczą w Krakowie, która
umożliwiła wielu pracownikom obecnego
UR uczestnictwo w krótkoterminowych wi-
zytach naukowo-dydaktycznych w Nitrze.
Jego osiągnięcia zaowocowały 14 patentami
i wzorami użytkowymi. Większość projek-
tów realizowana przez prof. Húskę była fi-
nansowana przez przedsiębiorstwa, które
bezpośrednio wdrażały wyniki jego badań.
Prof. Húskę dyplomami i medalami uhono-
rowały już m.in. Słowacki Uniwersytet Rol-

niczy w Nitrze, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytetu
im. Mendla w Brnie, Słowackiego Uniwersy-
tetu Technicznego w Bratysławie. 

DZIENNIK POLSKI 3.12.2010 r.
Wystawa roślinnych kompozycji

 Bożonarodzeniowych

Wystawa kompozycji roślinnych na Boże Na-
rodzenie, w godz. 11-17, Wydział Ogrodni-
czy Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listo-
pada 54, I piętro). Prezentowane będą prace
studentów SP Florystyka i Wydziału Ogrod-
nictwa. Dochód przeznaczony na Hospicjum
im. św. Łazarza.

www.supernowa.pl 3.12.2010
Kompozycje roślinne na Boże Narodzenie

5 grudnia w godzinach od 11.00 do 17.00 na
Uniwersytecie Rolniczym przy al. 29 listo-
pada. Wydział Ogrodniczy UR w Krakowie
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organizuje wystawę po nazwą „Kompozycje
Roślinne na Boże Narodzenie”. Swoje prace
zaprezentują studenci SP Florystyka i Wy-
działu Ogrodniczego. Dochód z biletów zo-
stanie przeznaczony na Hospicjum św. Łaza-
rza w Krakowie. 

www.studentnews.pl

www.miesiacwkrakowie.pl 5.12.2010 r.
Wystawa kompozycji Bożonarodzeniowych 

na Uniwersytecie Rolniczym

Zaproszenie na Wystawę Kompozycji Roślin-
nych na Boże Narodzenie, która odbędzie się
5 grudnia (niedziela) przy al. 29 listopada 54
(Wydział Ogrodniczy UR w Krakowie).

GAZETA KRAKOWSKA 6.12.2010 r.
FAKTY 24 – Doktorat honoris causa 

dla Słowaka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie nadał tytuł doktora honoris
causa prof. Ing. Dušanowi Húsce, PhD, wy-
bitnemu i znanemu w świecie uczonemu. 
Jest on ceniony za wkład w rozwój nauk rol-
niczych i technicznych m.in. w zakresie me-
lioracji wodnych, inżynierii krajobrazu oraz
kształtowania i ochrony środowiska.

GAZETA KRAKOWSKA 6.12.2010 r.
Honoris causa UR dla Słowaka

Krakowski Uniwersytet Rolniczy nadał ty-
tuł doktora honoris causa słowackiemu eks-
pertowi w dziedzinie nauk rolniczych
i technicznych, prof. Ing. Dušanowi Húsce,
PhD. Jest on ceniony za wkład w rozwój
nauk rolniczych i technicznych m.in. w za-
kresie melioracji wodnych, inżynierii krajo-
brazu oraz kształtowania i ochrony środo-
wiska. Prof. Húska, prodziekan ds. rozwoju
Wydziału Studiów Europejskich i Rozwoju
Regionalnego Uniwersytetu Rolniczego
w Nitrze na Słowacji, jest ceniony za wkład
w rozwój nauk rolniczych i technicznych
m.in. w zakresie melioracji wodnych, inży-
nierii krajobrazu oraz kształtowania
i ochrony środowiska. W swoim dorobku
ma ponad sto publikacji.

DZIENNIK POLSKI 7.12.2010 r.
Występ Kabaretu UR „O co chodzi”

Klub Buda zaprasza na występ Kabaretu UR
„O co chodzi”, godz. 20, Klub Buda (przyzie-
mie DS. UR „Bratniak” przy ul. Jabłonow-
skich 10/12; wejście od ulicy Czapskich).

DZIENNIK POLSKI 7.12.2010 r.
Biznes można robić nawet na Saharze

Marcin Osman, absolwent Uniwersytetu
Rolniczego, krakowski przedsiębiorca wygrał
polską edycję konkursu Young Interactive
Enterpreneur.
Celem konkursu, organizowanego co roku
przez British Council, jest uhonorowanie
osiągnięć i wsparcie młodych przedsiębior-
ców działających w branży interaktywnej
rozrywki i mediów. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: krajo-
wego i międzynarodowego. W drugim eta-
pie, obok Marcina Osmana, wystartowali

młodzi przedsiębiorcy m.in. z Chin, Indii,
Estonii, Indonezji, Libanu, Argentyny, Ko-
lumbii, Rosji i Turcji.

DZIENNIK POLSKI 10.12.2010 r.
I karpie bywają szczęśliwe

Naturalna hodowla wymaga spełnienia wa-
runków, o których zwykły konsument nie ma
pojęcia. Karp przybiera na wadze i żeruje
w temperaturze do 15 stopni C, a więc tylko
od końca kwietnia do końca września. Jeżeli
woda, w której przechowywane są karpie jest
zabarwiona krwią, jest brudna lub jest spie-
niona – to sygnał, że coś nie jest w porządku.
Mięso karpia jest lekkostrawne o znakomi-
tych walorach odżywczych, dietetycznych
i smakowych, zaznacza dr Jerzy Szymacha
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Karp jest królewskim daniem każdego wigi-
lijnego stołu.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska



Spotkanie przedświąteczne Pracowników i Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 16 grudnia 2010 r.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło licznie społeczność akademicką oraz dostojnych gości. 
Program artystyczny inauguruje występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Hagard

Jego Eminencja Kardynał Franciszek Macharski błogosławi chleb (po prawej prof. Kazimierz Wiech)




