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Dwu dzie ste czwar te po sie dze nie Se na tu od by ło się 17
grud nia 2014 ro ku, dwu dzie ste pią te zaś 28 stycz nia 2015

ro ku w Ko le gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. Ob -
ra dom prze wod ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na XXIV po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go dr. hab. Da nie lo wi Li piń skie mu.

� Stu den tom wrę czo no na gro dy i wy róż nie nia za rok aka de -
mic ki 2013/2014.

� Po zy tyw nie za opi nio wa no wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Me -
lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska w spra wie za trud nie nia dr. hab.
Je rze go By kow skie go, na pod sta wie umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny, na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w In -
sty tu cie Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji.

� Na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii Se nat
nadał ty tuł dok to ra ho�no�ris�cau�sa Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu prof. dr. hab. Ste fa no wi Pru szyń skie mu,
wy bit ne mu en to mo lo go wi, spe cja li ście z dzie dzi ny ochro -
ny ro ślin.

� Wy ra żo no zgo dę na za war cie przez JM rek to ra po ro zu mie -
nia o współ pra cy z Uni wer sy te tem w Pa dwie (Wło chy) oraz
z L. N. Gu mi lyov Eu ra sian Na tio nal Uni ver si ty (Asta na, Re pu -
bli ka Ka zach sta nu).

� Do ko na no ko rek ty „Pla nu rze czo wo -fi nan so we go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi do -
świad czal ny mi oraz Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro -
biz ne su na rok 2014”.

� Wy ra żo no zgo dę na za mia nę nie ru cho mo ści po ło żo nej
w Po zna niu w ob rę bie Ła wi cy, sta no wią cej wła sność Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na in ne nie ru cho -
mo ści po ło żo ne w Po zna niu w ob rę bie Ła wi cy i Go lę ci na,
sta no wią ce wła sność Mia sta Po znań.

� Na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów Se nat
po wo łał: w miej sce Lu izy Da wi do wicz – Mar ka Lo ren ca;
w miej sce Aga ty Ma ter ny – Pau li nę Tom czak; w miej sce Bar -
tło mie ja Pi jew skie go – Na ta lię Ma zur kie wicz oraz: Ka ro li nę
Da bu lis, Mi ko ła ja Ga łę zew skie go, Pio tra Ka sper kie wi cza,
Ane tę Ko niecz ną i Mi cha ła So ko łow skie go.

� Na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu -
den tów Se nat po wo łał: w miej sce Mał go rza ty Frąc ko wiak
– Lesz ka Stęp nia oraz: Ewe li nę An drze jew ską, Kry stia na
Brzę ka, Prze my sła wa Pio tra Olej ni ka, Woj cie cha Ra fiń skie -
go, Elż bie tę Ste fa no wicz, Ma riu sza Ty lic kie go i Mar le nę Woj -
now ską.

� Na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów Se -
nat po wo łał: w miej sce mgr inż. Ani ty Za wor skiej – mgr. inż.

Bar to sza Kie roń czy ka oraz: mgr inż. Han nę Du kie wicz, mgr.
inż. Ja ku ba Ja ku bow skie go, mgr inż. Wio le tę Kot, mgr. inż.
Se ba stia na Ku ja wia ka, mgr inż. Agniesz kę Kup ską i mgr inż.
Pau li nę Worsz ty no wicz.

� Na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok -
to ran tów Se nat po wo łał: w miej sce mgr. inż. Mar ka Pod sie -
dli ka – mgr inż. An nę Ko wal ską; w miej sce mgr inż. An ny Ślę -
zak – mgr Pa try cję Kwa śniew ską oraz: mgr inż. Pau li nę
Gó rec ką, mgr. inż. Ma te usza Plu tę, mgr inż. Bar ba rę Ste fań -
ską, mgr. Pio tra Szcze pań skie go i mgr inż. San drę Wajch man.

Na XXV po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP
ty tu łów pro fe sor skich prof. dr. hab. Ada mo wi Cie śla ko wi
(Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt) oraz prof. dr. hab. Woj -
cie cho wi Mu el le ro wi (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii).

� Wrę czo no po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go dr. hab. Je rze mu By kow skie mu.

� Ab sol wen tom wrę czo no na gro dy im. prof. Je rze go Zwo liń -
skie go, a opie ku nom prac ma gi ster skich – li sty gra tu la cyj -
ne. Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła, że w tym
ro ku z ca łej uczel ni do kon kur su zgło szo no pięć prac ma gi -
ster skich, osta tecz nie przy zna no trzy na gro dy: jed ną na gro -
dę dru gie go stop nia i dwie na gro dy trze cie go stop nia. Na -
gro dę dru gie go stop nia Rek tor ska Ko mi sja ds. Na gród
i Wy róż nień Stu denc kich po sta no wi ła przy znać mgr inż. Jo -
an nie Łu czak (z kie run ku ar chi tek tu ra kra jo bra zu, stu dia sta -
cjo nar ne) za pra cę pt. „Kon cep cja za go spo da ro wa nia nad -
brze ża War ty w re jo nie daw ne go por tu i przy sta ni przy ul.
Est kow skie go w Po zna niu”, wy ko na ną pod kie run kiem dr
inż. Ma rii Choj nac kiej w Ka te drze Te re nów Zie le ni i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu. Dwie rów no rzęd ne na gro dy trze cie go
stop nia otrzy ma li: mgr Ewa Do liń ska (z kie run ku bio lo gia)
za pra cę pt. „Kar po lo gia wy bra nych ga tun ków ro ślin zie lar -
skich z ro dzi ny Aste�ra�ce�ae”, wy ko na ną pod kie run kiem dr
Ane ty Czar nej w Ka te drze Bo ta ni ki, oraz mgr Piotr Hil de -
brandt (z kie run ku ochro na śro do wi ska, stu dia nie sta cjo nar -
ne) za pra cę pt. „Od dzia ły wa nie zbio ro wisk ro ślin nych na ja -
kość wód w wy bra nych od cin kach rze ki Wrze śni ca”,
wy ko na ną pod kie run kiem prof. Ja na Kry sza ka w Ka te drze
Łą kar stwa i Kra jo bra zu Przy rod ni cze go. Po nad to pro rek tor
Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła, że au to rzy po zo sta łych
dwóch prac ma gi ster skich, no mi no wa nych do na gro dy:
mgr Mar ta Resz czyń ska (z kie run ku le śnic two) oraz mgr Ar -
tur Kab za (z kie run ku tech ni ka rol ni cza i le śna), otrzy ma li li -
sty gra tu la cyj ne.

� Ab sol wen tom wrę czo no me da le „Za osią gnię cia w stu -
diach”.

� Stu den tom i dok to ran tom wrę czo no dy plo my po twier dza -
ją ce przy zna nie sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go na rok aka de mic ki 2014/2015 – za wy bit ne osią -
gnię cia.

Z Senatu



� Po zy tyw nie za opi nio wa no wnio ski dzie ka nów:

Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii o mia no wa nie prof. dr
hab. Han ny Su lew skiej na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj -
ne go

Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o prze dłu że nie za -
trud nie nia dr. hab. Sta ni sła wa Pasz kow skie go na pod sta -
wie umo wy o pra cę na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na czas
okre ślo ny.

� Po zy tyw nie za opi nio wa no wnio sek Ra dy Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt o zmia nę na zwy Wy dzia łu na Wy dział Me -
dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach.

� Zmie nio no uchwa łę Se na tu nr 50/2013 z dnia 30 stycz -
nia 2013 ro ku w na stę pu ją cy spo sób: na zwę an glo ję -
zycz nych sta cjo nar nych, in ter dy scy pli nar nych stu diów
dok to ranc kich w za kre sie na uk rol ni czych i le śnych Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zmie nio no na 
„An glo ję zycz ne Stu dia Dok to ranc kie Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu” (w wer sji an giel skiej: „Po znań
Uni ver si ty of Li fe Scien ces PhD Stu dies” – w skró cie PULS
PhD Stu dies).

� Po zy tyw nie za opi nio wa no re gu la min An glo ję zycz nych Stu -
diów Dok to ranc kich Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu (Po znań Uni ver si ty of Li fe Scien ces PhD Stu dies), któ ry
bę dzie obo wią zy wał od 1 paź dzier ni ka 2015 ro ku.

� Wy ra żo no zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo -
ści grun to wej za bu do wa nej – dział ki po ło żo nej w Hu cie Pu -
stej, gmi na Mu ro wa na Go śli na, ob ręb Zie lon ka.

� JM rek tor Grze gorz  Skrzyp czak ser decz nie po dzię ko wał
człon kom Wy so kie go Se na tu, a tak że ca łej spo łecz no ści aka -
de mic kiej na sze go uni wer sy te tu, za god ne po że gna nie
zmar łe go nie spo dzie wa nie Pro rek to ra Cze sła wa Sza frań -
skie go. Za pro po no wał, że by uchwa łę o wy ga śnię ciu man -
da tu człon ka Se na tu, śp. prof. Cze sła wa Sza frań skie go, Wy -
so ki Se nat przy jął przez akla ma cję (co uczy nio no).

� W ostat niej czę ści po sie dze nia Se na tu, w dzia le „Ko mu ni ka -
ty”, JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po wia do mił, że Mi ni ster
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go po wo ła ła prof. Ja na Pi ku la na
człon ka ko mi sji dys cy pli nar nej pierw szej in stan cji na la -
ta 2015–2018. 

Ob�szer�ne�frag�men�ty�pro�to�ko�łu�spo�rzą�dzo�ne�go�
przez�Woj�cie�cha�Grot�te�la�cy�to�wa�ła�Ewa�Stryc�ka
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Sty czeń 2015

3 stycz nia. Na za pro sze nie Mar szał ka Wiel ko pol ski Mar ka
Woź nia ka i wo je wo dy Pio tra Flor ka w Au li UAM od by ło się no -
wo rocz ne spo tka nie, w któ rym uczest ni czy li rek to rzy po znań -
skich uczel ni.

9 stycz nia. Tra dy cją jest, że na po cząt ku stycz nia kie row nic -
two uczel ni spo ty ka się z pra cow ni ka mi, przed sta wi cie la mi
wszyst kich jed no stek, by wspól nie po wi tać no wy rok. Rek tor
przy po mniał naj waż niej sze wy da rze nia i fak ty mi nio ne go ro ku. 

10 stycz nia. Rek tor uczest ni czył w ga li konkursu Rolnik Ku jaw
i Po mo rza w Byd gosz czy. Pod czas tej uro czy sto ści wrę czył na sze -
mu ab sol wen to wi Ja nu szo wi Łu cza ko wi sta tu et kę Li de ra Pra cy
Or ga nicz nej przy zna ną przez To wa rzy stwo im. H. Ce giel skie go.

10 stycz nia. Pro rek tor prof. Jan Pi kul wziął udział w uro czy -
sto ści wrę cze nia na gród dzien ni kar skich „Znak Do bra” im. Ro -
my Brze ziń skiej w Wyż szej Szko le Umie jęt no ści Spo łecz nych
w Po zna niu. Jed ną z na gród uho no ro wa no dwu mie sięcz nik
„Wie ści Aka de mic kie”, wy da nie spe cjal ne po świę co ne pa tro -
no wi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Au gu sto wi hr.
Ciesz kow skie mu.

12 stycz nia. Rek to rzy po znań skich uczel ni spo tka li się
w sie dzi bie ar chi die ce zji po znań skiej na tra dy cyj nym opłat ku
z ar cy bi sku pem Sta ni sła wem Gą dec kim, prze wod ni czą cym
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. 

13 stycz nia. Rek tor prze wod ni czył kon kur so wi Zło te go Me -
da lu MTP – wy róż nie nia dla pro du cen tów naj lep szych pro duk -
tów, wrę cza ne w trak cie lutowych tar gów ogrod ni czych „Gar -
de nia”.

14 i 28 stycz nia. Kie row nic two uczel ni dwu krot nie pod czas
ro bo czych spo tkań z dziekanami oma wia ło naj waż niej sze
spra wy cze ka ją ce uczel nię w 2015 ro ku. 

15 stycz nia. Wła dze uczel ni (rek to rzy i kanc le rze) spo tka ły się
z kie row nic twem tech ni kum na Go lę ci nie ce lem omó wie nia naj -
istot niej szych spraw zwią za nych z funk cjo no wa niem szko ły. 

16 stycz nia. Rek tor spo tkał się ze spo łecz no ścią Ze spo łu
Szkół Rol ni czych w Śro dzie Wiel ko pol skiej. W go dzi nach po -
po łu dnio wych uczest ni czył w spo tka niu no wo rocz nym w Sta -
ro stwie Po wia to wym. 

17 stycz nia. Te go dnia w go dzi nach po ran nych, w trak cie
no wo rocz ne go spo tka nia kie row nic twa uczel ni z eme ry to wa -
ny mi pra cow ni ka mi, do tar ła smut na wia do mość o na głej
śmier ci pro rek to ra ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr. hab. Cze -
sła wa Sza frań skie go. 

21 stycz nia. O godz. 11.00 w wy peł nio nej sa li Ko le gium
Run ge go od by ło się nad zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UP po -
świę co ne pa mię ci zmar łe go pro rek to ra. O godz. 12.00 – msza

ża łob na w ko ście le pw. św. Ja na Vian neya, a go dzi nę póź niej
po że gna li śmy Pro fe so ra Cze sła wa Sza frań skie go na cmen ta -
rzu pa ra fial nym przy ul. Lu tyc kiej w Po zna niu. 

22 stycz nia. Rek tor przy jął przed sta wi cie li ame ry kań skiej
fir my „Car gill” (ryn ki rol ne). W pod pi sa nym li ście in ten cyj nym
zo sta ły wy szcze gól nio ne for my przy szłej współ pra cy. 

23 stycz nia. Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia, któ re go
wi ce prze wod ni czą cym jest rek tor prof. Grze gorz Skrzyp czak,
po raz pierw szy spo tka ło się z no wo wy bra nym Pre zy den tem
Mia sta Po zna nia Jac kiem Jaś ko wia kiem. 

24 stycz nia. Wy da rze nie kul tu ral ne na UP. W ka me ral nej sa -
li Ko le gium Run ge go od był się re ci tal for te pia no wy Łu ka sza
Byr de go, lau re ata ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych kon -
kur sów. Kon cert był na gro dą JM rek to ra ufun do wa ną w Trze -
cim Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym „Ha li na
Czer ny -Ste fań ska in�me�mo�riam”.

28 stycz nia. XXV po sie dze nie Se na tu UP. Se nat mię dzy in -
ny mi po zy tyw nie za opi nio wał zmia nę na zwy Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt na Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj -
nej i Na uk o Zwie rzę tach. 

29 stycz nia. Rek tor przy jął pre ze sa fir my „Kra isel”, dr. Szcze -
pa na Gaw łow skie go i z pra cow ni ka mi Ka te dry Gle bo znaw -
stwa (WRiB) omó wił przy szłą współ pra cę.

30 stycz nia. Rek tor wraz z dzie ka nem Wy dzia łu Le śne go
uczest ni czy li w uro czy sto ściach 95-le cia przed się bior stwa 
La sy Pań stwo we, zor ga ni zo wa nych w Pa ła cu Dzia łyń skich
w Po zna niu. 

30 stycz nia. Wła dze gmi ny Tar no wo Pod gór ne za pro si ły
rek to ra na spo tka nie noworoczne, pod czas któ re go m.in. oma -
wia no wspól ne przed się wzię cia in we sty cyj ne. 

31 stycz nia. Ju bi le usz 25-le cia ZPiT „Ła ni ki”. Z tej oka zji
w Au li Ar tis Wyż szej Szko ły Na uk Hu ma ni stycz nych i Dzien ni -
kar stwa od był się Kon cert Ga lo wy dzie cię co -mło dzie żo we go
Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ni ki”. Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska
prze ka za ła kie row nic twu ze spo łu i mło dym mi ło śni kom folk -
lo ru gra tu la cje i naj lep sze ży cze nia wraz z ko szem sło dy czy.

Lu ty 2015 

3 lu te go. Rek tor uczest ni czył w po sie dze niu Za rzą du Fun da -
cja Kór nic ka. Oma wia no mię dzy in ny mi for my dal szej współ -
pra cy Fun da cji z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym. Te go sa me go
dnia JM rek tor przy jął de le ga cję Uni wer sy te tu Tech nicz ne go
w Ti bi li si (Gru zja). Pod pi sa ny zo stał list in ten cyj ny do ty czą cy
form współ pra cy mię dzy oby dwo ma uni wer sy te ta mi.

5 lu te go. Prorektorzy Monika Kozłowska oraz Jan Pikul
spotkali się z przed sta wi cie la mi uczel nia ne go NSZZ „So li dar -
ność”. 

Kalendarium
Prze�gląd�naj�waż�niej�szych�wy�da�rzeń�na�uni�wer�sy�te�cie�oraz�ka�len�da�rium�
prac�rek�tor�skich



7 lu te go. Rek tor uczest ni czył w otwar ciu na terenie MTP
Tar gów My śli stwa, Węd kar stwa i Że glar stwa. 

9 lu te go. Rek tor spo tkał się z za stęp cą Pre zy den ta Mia sta
Po zna nia ce lem omó wie nia bie żą cej sy tu acji spo ru o grun ty
przy Szpi ta lu Wo je wódz kim w Po zna niu.

10 lu te go. W po czet oso bi sto ści Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu przy ję to wy bit ne go en to mo lo ga, spe cja li -
stę z dzie dzi ny ochro ny ro ślin, prof. dr. hab. Ste fa na Pru szyń -
skie go. Nada nie naj wyż szej ho no ro wej aka de mic kiej god no ści
– dok to ra ho�no�ris cau�sa od by ło się po raz pięć dzie sią ty w 64-
-let niej au to no micz nej hi sto rii uczel ni. 

11 lu te go. Pro rek tor Jan Pi kul zo stał po wo ła ny przez Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go na człon ka Ko mi sji Dys cy -
pli nar nej Mi ni stra. Te go dnia w sie dzi bie mi ni ster stwa w War -
sza wie no wo po wo ła ni człon ko wie Ko mi sji pierw szej in stan cji
ode bra li z rąk mi ni stra no mi na cje.

12 lu te go. Uczel nia na Ko mi sja Wy bor cza (UKW) ogło si ła
ter min wy bo rów no we go pro rek to ra ds. kadr i roz wo ju Uczel -
ni (w miej sce zmar łe go prof. Cze sła wa Sza frań skie go). 

13 lu te go. Rek tor i przed sta wi ciel Pre zy den ta Mia sta Po zna -
nia pod pi sa li akt no ta rial ny w spra wie ure gu lo wa nia sta nu nie -
ru cho mo ści te re nów na Mar ce li nie.

16 lu te go. Prze wod ni czą ca UKW po in for mo wa ła spo łecz -
ność o pro po zy cji JM rek to ra, by kan dy da tem na wa ku ją ce
miej sce pro rek to ra by ł – prof. Ro man Gor no wicz, dzie kan Wy -
dzia łu Le śne go. 

23 lu te go. Od by ło się spo tka nie elek to rów z kan dy da tem
na sta no wi sko pro rek to ra. 

24 lu te go. Rek tor uczest ni czył w po sie dze niu Ka pi tu ły „Mar -
ka Wiel ko pol ski” ce lem wy ło nie nia osób i in sty tu cji do te go
pre sti żo we go wy róż nie nia. 

25 lu te go. Na XXVI po sie dze niu ob ra do wał Se nat UP. Te go
też dnia w go dzi nach po po łu dnio wych od by ły się wy bo ry
uzu peł nia ją ce. W taj nym gło so wa niu na no we go pro rek to ra
ds. kadr i roz wo ju Uczel ni wy bra no prof. dr. hab. Ro ma na Gor -
no wi cza. 

27–28 lu te go. W Po zna niu ob ra do wa li człon ko wie Pre zy -
dium Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Wyż szych
(KRASP). Go spo da rzem spo tka nia był Uni wer sy tet Eko no micz -
ny. Oma wia no mię dzy in ny mi pro gram roz wo ju szkol nic twa
wyż sze go w Pol sce do ro ku 2020. Uni wer sy te ty przy rod ni cze
i rol ni cze re pre zen to wał rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp czak.

rzecz�nik�pra�so�wy
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
Sie dzi ba: ul. Woj ska Pol skie go 28, 60-637 Po znań

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 
PKO BP II Od dział w Po zna niu: 61 1020 4027 0000 1002 0973 5319

Tel. 061 846 67 52

ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki

S P R O S T O W A N I E
W związ ku z po ja wia ją cy mi się py ta nia mi i ko men ta rza mi do ty czą cy mi ar ty ku łu prof. dr. hab. Sta ni sła wa Dzię gie lew skie go,

opu bli ko wa ne go w nu me rze 11–12/2014 „Wie ści Aka de mic kich”, in for mu je my, że oce ny i po glą dy za war te we wzmian ko wa -
nym tek ście są pry wat ną opi nią je go au to ra – eme ry to wa ne go pra cow ni ka Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na – i nie są one toż -
sa me ze sta no wi skiem władz oraz spo łecz no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wszyst kich, któ rzy po czu li się ura że ni lub do tknię ci za rów no tre ścią, jak i for mą ar ty ku łu prof. Dzię gie lew skie go, re dak cja
„Wie ści” prze pra sza.

Po znań, 16 mar ca 2015 ro ku
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Wdniu 19 li sto pa da 2014 ro ku od szedł od nas prof. dr hab.
Ka zi mierz Sze biot ko, Rek tor Aka de mii Rol ni czej w Po -

zna niu w la tach 1984–1987, Pro dzie kan obec ne go Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu w la tach 1972–1975, or ga ni za tor
i wie lo let ni Dy rek tor In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho -
dze nia Ro ślin ne go (1972–1992) oraz Kie row nik Za kła du Tech -
no lo gii Fer men ta cji i Bio syn te zy Skład ni ków Pa szo wych w la -
tach 1972–1992.

Z wiel kim smut kiem po że gna li śmy wy bit ne go uczo ne go
o ogrom nym au to ry te cie, ini cja to ra waż nych dla na uki i prak -
ty ki ba dań, krze wi cie la do bre go imie nia pol skiej na uki i wiel -
kie go przy ja cie la mło dzie ży.

Ka zi mierz Sze biot ko uro dził się 14 li sto pa da 1921 ro ku w So -
kół ce w wo je wódz twie bia ło stoc kim (obec nie wo je wódz two
pod la skie). Szko łę po wszech ną i gim na zjum ukoń czył w So -
kół ce, a li ceum w Grod nie w 1939 ro ku. Pod czas dru giej woj -
ny świa to wej, po za ję ciu te re nu przez Niem ców, pra co wał ja -
ko kie row ca w Mle czar ni Po wia to wej w So kół ce. W 1943 ro ku
za nie zgło sze nie się na wy jazd do prac przy mu so wych
w Niem czech zo stał aresz to wa ny i ska za ny na pół to ra ro ku kar -
ne go obo zu pra cy, a na stęp nie prze wie zio ny do Prus Wschod -
nich i skie ro wa ny do pra cy w Bar to szy cach i Kró lew cu.

W mar cu 1945 ro ku po wró cił do kra ju i je sie nią roz po czął stu -
dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go.
W 1949 ro ku ukoń czył je ze spe cja li za cją w za kre sie tech no lo -
gii rol no -spo żyw czej, a w stycz niu 1950 ro ku uzy skał dy plom
ma gi stra in ży nie ra (pra ca ma gi ster ska: „Wpływ gra nu la cji i za -
nie czysz czeń so li ku chen nej na prze bieg pro ce su so le nia dor -
sza” pod kie run kiem prof. dr. Jó ze fa Ja nic kie go). Już w la tach
1948–1949 pra co wał u pro fe so ra Ja nic kie go w Za kła dzie Tech -
no lo gii Rol nej ja ko za stęp ca asy sten ta, a od 1 stycz nia 1949 ro -
ku ja ko młod szy asy stent. Pra cę dok tor ską „Za cho wa nie be ta -
-ka ro te nu przy nie któ rych spo so bach kon ser wo wa nia pasz
zie lo nych” ukoń czył w 1957 ro ku. Naj waż niej sze pro wa dzo ne
przez Nie go w tym cza sie ba da nia, re ali zo wa ne w ze spo le prof.
Ja nic kie go, do ty czy ły pro duk cji i prze cho wy wa nia pasz, otrzy -
my wa nia kry sta licz nej wi ta mi ny B12 i me tod tech no lo gicz nych
zwięk sza ją cych za so by cen nych skład ni ków pasz (bio syn te za
biał ka i wi ta min). Re zul ta tem tych ba dań by ła obro nio na
w 1965 ro ku pra ca ha bi li ta cyj na: „Me to dy otrzy my wa nia i trwa -
łość nie któ rych kon cen tra tów wi ta mi ny A w mie szan kach pa -
szo wych i mi ne ral nych” i uzy ska nie rok póź niej sta no wi ska do -
cen ta na uk tech nicz nych.

Ten okres ka rie ry Pro fe so ra Sze biot ko to czas wie lu sta ży za -
gra nicz nych, ta kich jak: dwu mie sięcz ny staż w Ro sto ku (1960
u pro fe so ra K. Neh rin ga), ośmio mie sięcz ny po byt w USA 
(Cor nell Uni ver si ty, Kan sas Sta te Uni ver si ty, Da vis Uni ver si ty of 
Ca li for nia, 1963 rok) czy trzy mie sięcz ny staż w Da nii (Kol ding
1970 rok). Czę sto wy jeż dżał rów nież na sta że krót ko ter mi no -
we do ZSSR, Buł ga rii, Ru mu nii, An glii, Ho lan dii, Fran cji, Szwe -
cji i Ka na dy. W ogrom nym do rob ku na uko wym Pro fe so ra Sze -
biot ko, pu bli ko wa nym nie rzad ko w cza so pi smach o ran dze
świa to wej, miesz czą się wy ni ki wie lu ba dań pro wa dzo nych
czę sto wła śnie we współ pra cy mię dzy na ro do wej, a tak że w ra -
mach pro gra mów rzą do wych i mię dzy na ro do wych (zwa nych
ame ry kań ski mi).

W 1973 ro ku Ka zi mierz Sze biot ko uzy skał ty tuł pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go, a re cen zen ta mi Je go do rob ku by li wy bit ni na -
ukow cy z dzie dzi ny tech no lo gii żyw no ści: prof. Jó zef Ja nic ki,
prof. Eu ge niusz Pi ja now ski, dr h. c. i prof. An to ni Rut kow ski, dr
h.c. W 1982 ro ku zo stał pro fe so rem zwy czaj nym.

Pro fe sor Sze biot ko od zna czał się bar dzo sze ro ki mi za in te re -
so wa nia mi ba daw czy mi i sku piał wo kół sie bie nie tyl ko tech no -
lo gów, ale tak że che mi ków, mi kro bio lo gów, in ży nie rów pro ce -
so wych, eko no mi stów i spe cja li stów z in nych dzie dzin. Spo śród
roz le głej te ma ty ki ba daw czej po dej mo wa nej przez Pro fe so ra na
czo ło wy bi ja ją się trzy gru py te ma tycz ne, ma ją ce du że zna cze -
nie go spo dar cze.

Pierw sza do ty czy ła wy ko rzy sta nia su row ców bo ga tych w ce -
lu lo zę do bio syn te zy biał ka. Ja ko pod ło ża do wy pro du ko wa nia
bo ga tej w biał ko bio ma sy or ga ni zmów jed no ko mór ko wych in -
te re so wa ły Pro fe so ra przede wszyst kim pro duk ty ubocz ne i od -
pa do we prze my słu spo żyw cze go i rol nic twa. Do tej gru py ba -
dań moż na za li czyć wpro wa dzo ną w prak ty ce me to dę pro duk cji
wy so ko biał ko wej pa szy dla trzo dy chlew nej na ba zie za cie rów
ziem nia cza nych i zbo żo wych.

Dru gą gru pą za gad nień, dzię ki któ rym Pro fe sor Sze biot ko
stał się na ukow cem zna nym w kra ju i na świe cie, by ły pra ce
nad mi ko tok sy na mi w zbo żach, udo sko na la niem me tod ich
wy kry wa nia oraz spo so ba mi de tok sy ka cji. Dzię ki waż nym
aspek tom teo re tycz nym i apli ka cyj nym tych ba dań ośro dek
po znań ski stał się pla ców ką li czą cą się w tej dzie dzi nie w ska li
mię dzy na ro do wej.

Trze ci pro blem, wią żą cy się w za sa dzie z po przed nim, do ty -
czył opra co wa nia no wych me tod i po pra wia nia ist nie ją cych pro -
ce sów tech no lo gicz nych w prze twór stwie róż nych su row ców
i pro duk tów ubocz nych na ce le ży wie nio we i pa szo we. Trze ba
wspo mnieć rów nież o ba da niach, w któ rych kie ro wa ny przez
Nie go Za kład Tech no lo gii Fer men ta cji i Bio syn te zy Skład ni ków
Pa szo wych zaj mo wał się moż li wo ścia mi poprawy war to ści ży -
wie nio wej na sion ro ślin strącz ko wych na dro dze fer men ta cji,
a tak że pra ca mi ma ją cy mi na ce lu do sko na le nie tech no lo gii pro -
duk cji eta no lu i wó dek.

Dzię ki re zul ta tom tych ba dań ze spół Pro fe so ra Sze biot ko stał
się jed nost ką li czą cą się w ska li mię dzy na ro do wej. Skut ko wa ło
to po śred nio uzy ska niem przez pra cow ni ków In sty tu tu i Za kła -
du wie lu gran tów na uko wych i sty pen diów, w tym rów nież
dwóch wy so ko ce nio nych na are nie mię dzy na ro do wej sty pen -
diów Ful bri gh ta.

Współ pra ca z wie lo ma ośrod ka mi ba daw czy mi w kra ju i za -
gra ni cą to waż na część roz le głej dzia łal no ści Pro fe so ra Sze biot -
ko. Oso bi ste kon tak ty z na ukow ca mi oraz ak tyw ny udział w wie -
lu kon gre sach i kon fe ren cjach na uko wych w kra ju i za gra ni cą,
a tak że licz ne funk cje w to wa rzy stwach na uko wych, umac nia -
ły Je go po zy cję. Z waż niej szych funk cji peł nio nych po za uczel -
nią na le ży wy mie nić udział w pra cach Ra dy Na uko wej i Tech no -
lo gicz nej przy Mi ni strze Prze my słu Spo żyw cze go i Sku pu oraz
przy Mi ni strze Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej, funk cję
Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu ds. two rze nia pro gra mu rzą do we -
go PR -4, do ty czą ce go pro duk cji i wy ko rzy sta nia biał ka. Był tak -
że człon kiem rad na uko wych wie lu in sty tu tów re sor to wych
i cen tral nych la bo ra to riów.

Pro fe sor dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko

Wspomnienia – żegnamy byłego Rektora,
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Świę tej pa mię ci prof. Ka zi mie rza Sze biot ko, by łe go człon ka
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go (ZNP), a na stęp nie sym -

pa ty ka te go Związ ku, ni gdy nie za po mni my. Bę dzie my Go wspo -
mi nać ja ko czło wie ka wiel kie go ser ca, przy ja cie la, uzna ną po -
stać i za słu żo ne go wy cho waw cę licz nych po ko leń mło dzie ży
aka de mic kiej oraz ce nio ne go or ga ni za to ra na uki pol skiej, wy -
róż nio ne go naj wyż szy mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi, re sor -
to wy mi, uczel nia ny mi.

Pro fe sor za wsze słu żył swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi nie tyl -
ko ma cie rzy stej uczel ni, ale też dzia łał na rzecz roz wo ju go spo -
dar ki żyw no ścio wej, ak tyw nie uczest ni cząc przez wie le lat w pra -
cach Ra dy Na uko wej przy Mi ni strze Prze my słu Spo żyw cze go

oraz Mi ni strze Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej. Miał tak -
że du ży wkład w dzie dzi nę wdra ża nia wy ni ków ba dań na uko -
wych do prak ty ki go spo dar czej, był człon kiem wie lu or ga ni za -
cji, sto wa rzy szeń oraz to wa rzystw na uko wych i spo łecz nych.

Pa sja pra cy, du że umie jęt no ści or ga ni za tor skie i dar wzbu dza -
nia za ufa nia – nie tyl ko wśród naj bliż sze go oto cze nia – spra wia -
ły, że był ob da rza ny licz ny mi i przy tym waż ny mi funk cja mi. Pa -
mię ta my przede wszyst kim Pro fe so ra Sze biot ko z lat 1984–1987
ja ko wiel ce sza no wa ne go Rek to ra daw nej Aka de mii Rol ni czej.
Był to nie ła twy okres, a szcze gól nie trud ny w za rzą dza niu uczel -
nia mi wyż szy mi. Jed nak że JM Rek tor po tra fił zna ko mi cie do bie -
rać ka drę kie row ni czą i współ pra co wać z ca łą spo łecz no ścią

Pa mię ci prof. dr. hab. Ka zi mie rza Sze biot ko

za wsze ofia ro wać młod szym adep tom na uki. Do ty czy ło to nie
tyl ko spraw roz wo ju na uko we go, ale tak że da le ko idą cej po mo -
cy w roz wią zy wa niu na szych pro ble mów ży cio wych i by to wych.

Pro fe sor Ka zi mierz Sze biot ko na za wsze po zo sta nie w na szej
wdzięcz nej pa mię ci.

Ja�cek�No�wak,�Zbi�gniew�Czar�nec�ki
In�sty�tut�Tech�no�lo�gii�Żyw�no�ści�Po�cho�dze�nia�Ro�ślin�ne�go,�

Za�kład�Fer�men�ta�cji�i Bio�syn�te�zy

Pro fe sor Sze biot ko współ dzia łał z or ga ni za cja mi mię dzy na ro -
do wy mi, mię dzy in ny mi FAO i IAU. Trze ba rów nież wspo mnieć
Je go wie lo let nią dzia łal ność w Ko mi te cie Tech no lo gii i Che mii
Żyw no ści PAN, któ ry w tym cza sie miał zna czą cy wpływ na
kształ to wa nie się kie run ków ba daw czych w pol skiej na uce
o żyw no ści. 

Pro fe sor dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko w 1992 ro ku prze szedł
na eme ry tu rę. Wy kształ cił wie lu ab sol wen tów, któ rzy ode gra li
zna czą cą ro lę w pol skim prze my śle spo żyw czym i w roz wo ju na -
uk o żyw no ści. Wśród je go wy cho wan ków by ło 187 dy plo man -
tów oraz 14 dok to rów – więk szość tych osób na dal dzia ła w na -
uce i prze my śle. Pro fe sor opie ko wał się bez po śred nio pię cio ma
ha bi li tan ta mi. War to pod kre ślić, że po zo sta wił licz ne gro no
uczniów pra cu ją cych na na szym Wy dzia le, a wśród nich czte rech
pro fe so rów ty tu lar nych, któ rzy ode gra li i na dal od gry wa ją waż -
ną ro lę w funk cjo no wa niu Wy dzia łu. Wy kształ cił tak że pro fe so -
rów pra cu ją cych obec nie na in nych uczel niach i w pla ców kach
na uko we go za ple cza prze my słu.

Pro fe sor Sze biot ko otrzy mał wie le wy róż nień pań stwo wych,
od zna czeń, me da li i na gród, w tym: Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski, Zło ty Krzyż Za słu gi, Or der Za słu żo ne go Na uczy -
cie la PRL, Na gro dy Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech -
ni ki, Od zna kę Za słu żo ne go Pra cow ni ka Rol nic twa, Od zna kę
Za słu żo ne go Pra cow ni ka Prze my słu Spo żyw cze go i Sku pu, Me -
dal 150-le cia Cu krow nic twa Pol skie go, Ho no ro wą Od zna kę Ko -
mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji, Na gro dę i Od zna kę Mia sta Po zna nia.
W 2006 ro ku zo stał Lau re atem Zło te go Hi po li ta.

Pod su mo wu jąc, trze ba pod kre ślić wiel ki wkład zmar łe go Pro -
fe so ra w kształ to wa nie się oraz roz wój tech no lo gii i na uki o żyw -
no ści, w tym rów nież two rzą cej się no wej dzie dzi ny – bio tech -
no lo gii – za rów no na uczel ni, jak i w Pol sce. Pro fe sor Sze biot ko
ode grał rów nież opi nio twór czą ro lę w kształ to wa niu się kie run -
ków roz wo ju wie lu ob sza rów na uk rol ni czych za rów no w śro do -
wi skach na uko wych, jak i prze my sło wych. Po wo ła nie Pro fe so ra
Sze biot ko do peł nie nia funk cji rek to ra z wy bo ru w trud nych cza -
sach tuż po za koń cze niu sta nu wo jen ne go by ło waż nym, ale
i trud nym wy zwa niem, z któ re go w peł ni się wy wią zał. By ło rów -
nież świa dec twem je go wiel kie go au to ry te tu za rów no ja ko na -
ukow ca, jak i czło wie ka od da ne go bez resz ty uczel ni.

Ja ko wy cho wan ko wie Pro fe so ra pra gnie my pod kre ślić Je go
wy jąt ko wą życz li wość i wszech stron ną po moc, któ rą był go tów
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uczel nia ną tak, by osią gać okre ślo ne, waż ne dla uczel ni ce le
i rów no cze śnie omi jać lub ła go dzić wszel kie na pię cia wy wo ły -
wa ne czę sto nie tyl ko przez lu dzi o nie co in nych po glą dach na
kwe stie za rzą dza nia Aka de mią Rol ni czą. By ły to la ta, jak pa mię -
ta my, nie spo koj ne spo łecz nie i trud ne go spo dar czo.

Rek tor Ka zi mierz Sze biot ko był za wsze otwar ty na wszyst kie
dys ku sje, chciał być z ludź mi i ak cep to wał wszel kie pro po zy cje,
któ re przy czy nia ły się do po pra wy wi ze run ku uczel ni. Zręcz nie
omi jał wszel kie prze szko dy wy ni ka ją ce ze zło żo no ści ów cze -
snych uwa run ko wań spo łecz no -po li tycz nych. Z du żym prze ję -
ciem oraz wni kli wo ścią trosz czył się o spra wy waż ne dla uczel ni
i wspie rał lu dzi twór czych, pra gną cych dzia łać dla do bra ca łej
spo łecz no ści aka de mic kiej.

Ga bi net śp. Rek to ra Sze biot ko był za wsze otwar ty dla tych,
któ rzy po trze bo wa li po mo cy lub wspar cia, cze go ni ko mu ni gdy
nie od ma wiał. W spra wach waż nych usil nie szu kał po ro zu mie -
nia i wy ka zy wał wdzięcz ność za osią gnię te roz wią za nia. Z wiel -
ką aten cją od no sił się do lu dzi za an ga żo wa nych w dzie ło 
two rze nia no wych war to ści, któ re słu ży ły ca łej spo łecz no ści
uczel nia nej. Był przy chyl ny i do sko na le ro zu miał po trze by ist nie -
nia oraz dzia ła nia na uczel ni wszyst kich or ga ni za cji spo łecz nych,
funk cjo nu ją cych zgod nie z pra wem. Nie tyl ko wspie rał te dzia -
ła nia, ale też oso bi ście an ga żo wał się w spra wy waż ne i czę sto
trud ne. Do ta kich pro ble mów nie wąt pli wie na le ża ły wów czas
kwe stie miesz kal nic twa, któ re Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie -
go czę sto po ru szał w róż nych gre miach. Z wiel kim sza cun kiem
i zro zu mie niem przy jął JM Rek tor Sze biot ko pro po zy cję ZNP
pod ję cia sta rań o bu do wę dom ków jed no ro dzin nych. Pro blem
ten w imie niu ZNP przed sta wił Rek to ro wi śp. prof. Jó zef Gracz.
Już przy pierw szej roz mo wie z Rek to rem po mysł ten zo stał w ca -
ło ści przez Nie go za ak cep to wa ny. Dzię ki przy chyl ne mu sta no -
wi sku Rek to ra utwo rzo no przy ZNP ze spół ds. zor ga ni zo wa nia
spół dziel ni miesz ka nio wej w skła dzie: prof. Jó zef Gracz, prof.
Zdzi sław Ja ku bow ski oraz prof. Sta ni sław Dzię gie lew ski. Rek tor
zo bo wią zał też dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go do udzie la nia
wszel kiej po mo cy w po wo ła niu na uczel ni spół dziel ni miesz ka -

nio wej, bo tak na ka zy wa ło pra wo. Wy stą pio no rów nież do Urzę -
du Mia sta o przy dział grun tów bu dow la nych. W nie dłu gim cza -
sie otrzy ma no 40 dzia łek na Edwar do wie, 20 na Świer cze wie i 20
na Wil czym Mły nie. Rek tor Sze biot ko był bar dzo za do wo lo ny
z ta kie go prze bie gu spra wy. Ogło szo no więc na uczel ni za pi sy
do spół dziel ni i sprze daż dzia łek. Po wy ko na niu pro jek tów dom -
ków i uzy ska niu ze zwo le nia na bu do wę uczel nia udzie la ła za in -
te re so wa nym pra cow ni kom dłu go ter mi no wej po życz ki bez
opro cen to wa nia oraz po moc w na by wa niu ma te ria łów bu dow -
la nych i trans port po „kosz tach wła snych”. Pro fe sor Ka zi mierz
Sze biot ko bar dzo in te re so wał się tym do syć śmia łym przed się -
wzię ciem, mi mo że już nie peł nił za szczyt nej funk cji rek to ra.
W ten spo sób wie lu pra cow ni ków Aka de mii (lub ich dzie ci) wy -
bu do wa ło 80 dom ków. Ra da Za kła do wa ZNP wy ra zi ła du żą
wdzięcz ność Pro fe so ro wi Sze biot ce za po moc w speł nia niu ma -
rzeń tak licz nej gru py pra cow ni ków.

Przed sta wio ny po krót ce przy kład współ pra cy ZNP z ów cze -
snym Rek to rem w spra wach tak waż nych jest tyl ko jed nym
z wie lu ob sza rów owoc ne go współ dzia ła nia władz rek tor skich
ze związ ka mi za wo do wy mi na rzecz spo łecz no ści. Tak już jest,
że lu dzie od cho dzą na za wsze, ale ich do bre uczyn ki po zo sta ją,
po zwa la ją się cie szyć ży ją cym i czcić twór ców suk ce su. Niech za -
tem tych 80 pięk nych dom ków bę dzie trwa łym po mni kiem pa -
mię ci pra cow ni ków uni wer sy te tu i ich dzie ci o na szym śp. Rek -
to rze, pro fe so rze Ka zi mie rzu Sze biot ko, któ ry swo ją wie dzę
i umie jęt no ści bez resz ty po świę cił lu dziom i na uce. Przez ca łe
swo je dłu gie ży cie pra cę trak to wał jak wiel ce od po wie dzial ną
służ bę dla do bra uczel ni i ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej.

Dzię ku je my Ci, Dro gi Pro fe so rze. Je ste śmy głę bo ko wdzięcz -
ni za wszyst ko i na za wsze zo sta niesz w na szej pa mię ci ja ko życz -
li wy i nie za po mnia ny Przy ja ciel, wiel ce szla chet na, wraż li wa
i god na sza cun ku, pięk na Po stać.

Cześć Two jej Pa mię ci!

Ra�da�Za�kła�do�wa�ZNP
wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Sta�ni�sław�Dzię�gie�lew�ski

Wspomnienia – żegnamy byłego Rektora,

dio wych w bar dzo przy stęp nej, po pu lar no nau ko wej for mie
oma wiał mię dzy in ny mi wy ko rzy sta nie na ce le pa szo we bo ga -
tych w biał ko su row ców i od pa dów prze my słu ziem nia cza ne -
go oraz zbo żo we go. Po pu la ry zo wał na an te nie ra dio wej no we
me to dy pro ce sów fer men ta cyj nych w prze twór stwie rol no -
-spo żyw czym. O bar dzo czę stym wy stę po wa niu Pro fe so ra
przed mi kro fo nem ra dio wym przy po mniał mi Je go syn, dr Je -
rzy Sze biot ko: „Ta to, wy cho dząc z do mu, ma wiał: »Słu chaj cie
dziś w po łu dnie ra dia, bę dę do was mó wił«. Ma ma i mój brat
by li śmy wier ny mi słu cha cza mi ra dio wych po ga da nek Oj ca”. 

Dok tor Je rzy przy po mniał mi rów nież in ne zda rze nie, któ re
uszło mo jej pa mię ci. Po jed nej z au dy cji z udzia łem Pro fe so -
ra, nada wa nej na an te nie ogól no pol skiej o go dzi nie 13.00, roz -
dzwo ni ły się te le fo ny (mi mo że nie by ło wów czas po łą czeń
au to ma tycz nych), na de szła też wy jąt ko wo du ża por cja li stów.

Wśród wie lu na gród i od zna czeń, ja kie Pro fe sor Ka zi mierz
Sze biot ko otrzy mał, by ły tak że wy róż nie nia re sor to we.

Z du mą przy pi nał w kla pie ma ry nar ki Ho no ro wą Od zna kę Pol -
skie go Ra dia i Te le wi zji, nada ną za dłu go let nią współ pra cę
z me dia mi. A by ły to la ta sie dem dzie sią te i osiem dzie sią te, gdy
po pu la ry za cja wie dzy rol ni czej na fa lach ete ru do cie ra ła do
wie lu od bior ców. Zna na i słu cha na – nie tyl ko przez rol ni ków
– by ła jed na z wie lu au dy cji ra dio wych o te ma ty ce rol ni czej,
dzie się cio mi nu to wa po ga dan ka „Na ukow cy Rol ni kom”, emi -
to wa na wów czas na fa lach dłu gich. Na róż ne te ma ty wy po -
wia da li się wte dy na ukow cy z Aka de mii Rol ni czej. Przy to czę
tu hi sto rię, któ ra w śro do wi sku star szych ra diow ców przy róż -
nych oka zjach jest wspo mi na na. 

Pro fe sor – z ra cji swych na uko wych za in te re so wań i roz le -
głych prac ba daw czych – pod czas cy klicz nych po ga da nek ra -

Jak Pro fe sor Sze biot ko po pu la ry zował…
na lew ki
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Pro fe sor dzie lił się ze słu cha cza mi wie dzą na te mat, naj kró cej
okre śla jąc, pro ce sów fer men ta cyj nych. Nie spo sób dziś wspo -
mnieć, czy by ło to za mie rzo ne, czy spon ta nicz ne. Au tor po ga -
dan ki „prze my cił” na an te nie ta jem ną wie dzę na te mat mu bli -
ski, a jed no cze śnie bę dą cy wów czas „ta bu”. I sta ło się, w eter
po szedł prze pis o re we la cyj nej na lew ce do mo wej, a do cie kli -
wi słu cha cze w li stach na ga by wa li nas po tem o do kład niej sze
spre cy zo wa nie przez Pro fe so ra pro ce su fer men ta cyj ne go i na -
de sła nie in for ma cji na te mat do bo ru skład ni ków. Dziś nie by -
ło by pro ble mu, ale wte dy na ra że ni by li śmy na re pry men dę ze
stro ny de cy den tów. Na szą obro ną był jed nak au to ry tet pre le -
gen ta. Rów nież pry wat nie, na wła sny uży tek, by li śmy za cie ka -
wie ni bliż szy mi in for ma cja mi na te mat pro ce su wy twa rza nia
tej na lew ki i efek tu jej dzia ła nia. Zwró ci li śmy się więc do au -
to ra o bliż sze spre cy zo wa nie prze pi su te go ta jem ne go na po -
ju. Pro fe sor ze swa dą i szcze ro ścią od po wie dział nam wprost:
„Nie wie cie pa no wie, jak sma ku ją mo je pro duk ty? Je śli chce -
cie się prze ko nać, to za pra szam do mnie, do Pusz czy ko wa”. No

i w mę skim re dak cyj nym gro nie: ów cze sny kie row nik Re dak -
cji Rol nej Roz gło śni Pol skie go Ra dia w Po zna niu Ju rek Frąc ko -
wiak i Ja siu Ziar ko (star si czy tel ni cy „Wie ści” być mo że pa mię -
ta ją na zwi ska tych osób) oraz ni żej po pi sa ny, po je cha li do
Pań stwa Sze biot ków. Go ścin ność Za cnych Go spo da rzy prze -
szła na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia, a Pro fe sor udo wod nił, ja -
kie zna cze nie ma wie dza i zna jo mość pro ce sów fer men ta cyj -
nych. Je dy nym wte dy na szym zmar twie niem by ły te go skut ki
i po wrót do Po zna nia. Za mó wie nie tak sów ki w Pusz czy ko wie
gra ni czy ło z cu dem, a po ra tak póź na, że po cią gi noc ne rza -
dziej kur so wa ły. Ta kie to by ły cza sy. Po dróż do do mu by ła wy -
jąt ko wo we so ła. 

Wspo mi na jąc dziś ten epi zod, za sta na wiam się, ja ki wpływ
mia ły ni sko pro cen to we na lew ki wy twa rza ne z wła sne go ogro -
do we go su row ca na zna ko mi tą, wręcz mo de lo wą kon dy cję fi -
zycz ną i in te lek tu al ną Pa na Pro fe so ra…

Je�rzy�Lo�rych

Pa mię ci
Pro fe so ra Ka zi mie rza Sze biot ki
Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu
i oby wa te la Pusz czy ko wa

Po znasz go, Bo że, 
po dło niach
zmę czo nych prze wra ca niem stro nic
ksiąg mą dro ścią prze peł nio nych,
utru dzo nych trzy ma niem rek tor skie go ber ła
w trud ny czas,
po znasz
po pal cach na zna czo nych wgłę bie nia mi
po prze su wa niu ró żań co wych zia ren
i kart z wer se ta mi li ta nii.

Po znasz go, Bo że,
po oszro nio nych cza sem skro niach
skry wa ją cych żar uni wer sy tec kiej mą dro ści.
i bo gac two do świad czeń ży cia.

Po znasz go, Bo że,
po uśmie chu,
któ rym ob da ro wy wał
każ de go ze spo tka nych
na ży cio wym szla ku, 
nie tyl ko uni wer sy tec kich dróg.

Po znasz go, Bo że,
po sło wach
Praw dą i Mi ło ścią prze peł nio nych,
peł nych za chwy tu nad pięk nem i przy ro dą.

Po znasz go, Bo że,
po ser cu
mą drym, wier nym i po kor nym,
roz mi ło wa nym w To bie i w Czło wie ku
w każ dym stwo rze niu 
co wy szło z Two ich rąk.

Po znasz go. Zdą ża do Cie bie.
Za cze kaj chwi lę.
Spóź ni się za pew ne,
wszak na nie biań skich wy ży nach
po szu ku je Au gu sta,
sy na Zo fii (z ro du Kic kich) i Paw ła (z ro du Ciesz kow skich),
aby po zdro wić go od przy rod ni cze go uni wer sy te tu,
któ ry o nim pa mię ta.
On – naj god niej szy z nas –
dziś do Au gu sta przy by wa
w ju bi le uszo wy czas.

Po znasz, że zdą ża do Cie bie,
wszak miej sca 
w ko ścio łach Pusz czy ko wa i So ła cza,
w któ rych tkwił,
roz ma wia jąc z To bą
– są pu ste. 

Po znasz go
kie dy przy klęk nie przed To bą 
i wy zna
Pan�mój�i Bóg�mój…
Dźwi gnij go wów czas,
weź w oj cow skie ra mio na
i wpro wadź do swo je go do mu.
Do mu wiecz ne go trwa nia.

Sta�ni�sław�Ko�złow�ski

Po znasz go, Bo że
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Wdniu 17 stycz nia 2015 ro ku od szedł od nas na gle prof.
dr hab. Cze sław Sza frań ski, wie lo let ni Kie row nik, a na -

stęp nie Dy rek tor In sty tu tu Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi -
ska i Geo de zji. 

Pro fe sor Cze sław Sza frań ski uro dził się 7 lu te go 1953 ro ku
w Ple ban kach (woj. wiel ko pol skie). Był ab sol wen tem Tech ni -
kum Me lio ra cji Wod nych w Po zna niu (1973 rok) i Wy dzia łu Me -
lio ra cji Wod nych Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu (1978 rok).
Był uczniem ś. p. Pro fe so ra An drze ja Ko stur kie wi cza i pod je -
go kie run kiem wy ko nał pra cę ma gi ster ską pt. „Zwią zek re ten -
cji cał ko wi tej z za pa sem wo dy w pół me tro wej i me tro wej war -
stwie gle by oraz ze sta na mi wo dy grun to wej w pro fi lach
gle bo wych”, a na stęp nie dok tor ską pt. „Spły wy po wierzch nio -
we i pod po wierzch nio we w go spo dar ce wod nej me lio ro wa -
ne go te re nu” – wy róż nio ną na gro dą in dy wi du al ną trze cie go
stop nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. 

Sto pień dok to ra na uk tech nicz nych w za kre sie me lio ra cji
wod nych uzy skał w 1986 ro ku, a dok to ra ha bi li to wa ne go na -
uk rol ni czych w za kre sie kształ to wa nia śro do wi ska w 1994 ro -
ku – na pod sta wie oce ny ogól ne go do rob ku na uko we go
i przed ło żo nej roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt. „Go spo dar ka wod -
na gleb te re nów bo ga to rzeź bio nych i po trze by ich me lio ra -
cji”. Za rów no prze wód dok tor ski, jak i ha bi li ta cyj ny zo sta ły
prze pro wa dzo ne na Wy dzia le Me lio ra cji Wod nych Aka de mii
Rol ni czej we Wro cła wiu. Ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk rol ni -
czych uzy skał w 2000 ro ku. 

Pro fe sor Cze sław Sza frań ski prze szedł przez wszyst kie eta -
py roz wo ju ka rie ry na uko wej w ma cie rzy stej uczel ni, po cząw -
szy od asy sten ta, po przez ad iunk ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go (od 1995) i pro fe so ra zwy czaj ne go (od 2004 ro ku). W 1994
ro ku zo stał Kie row ni kiem Ka te dry Me lio ra cji i Kształ to wa nia
Śro do wi ska, a na stęp nie (od 2013 ro ku) Dy rek to rem In sty tu -
tu Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji. Przez dwie
ka den cje (2002–2008) peł nił obo wiąz ki Dzie ka na Wy dzia łu
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, a od 2008 ro ku do przed -
wcze snej śmier ci spra wo wał funk cję Pro rek to ra ds. kadr i roz -
wo ju Uczel ni. 

W la tach 1996–2002 był Prze wod ni czą cym Wy dzia ło wej Ko -
mi sji ds. Kadr Na uko wych. Ak tyw nie, ja ko czło nek, brał udział
w pra cach Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Wod nych
i Me lio ra cyj nych (1980–1996), Pol skie go To wa rzy stwa Me lio ra -
cyj ne go (od 1990), Ze spo łu Go spo da ro wa nia Za so ba mi Wod ny -
mi Ko mi te tu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska Rol ni cze go PAN
(od 1994). Był ak tyw nym człon kiem Ko mi sji Na uk Rol ni czych 
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (od 1999), Ko mi sji
Ba dań Czwar to rzę du „Od dzia łu Po znań skie go PAN” (od 1999),
Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Ochro ny Gleb z sie dzi bą w Trier
(Niem cy) (od 1993) oraz Sek cji „Go spo dar ki wod nej i le śnej oraz
kształ to wa nia ob sza rów rol ni czych i le śnych” (PO 6H) KBN (1996–

–1999). Od 2003 ro ku był też człon kiem Ko mi te tu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska Rol ni cze go PAN.

W pa mię ci śro do wi ska na uko we go Pro fe sor Cze sław Sza -
frań ski po zo sta nie jed nak przede wszyst kim wy bit nym spe -
cja li stą i au to ry te tem w dzie dzi nie me lio ra cji i go spo dar ki
wod nej gleb. Je go łącz ny do ro bek na uko wy obej mu je po -
nad 260 po zy cji, w tym oko ło 170 prac opu bli ko wa nych
oraz 90 nie pu bli ko wa nych: stu dial no -ba daw czych, pro jek tów,

eks per tyz i opi nii na uko wych. Re cen zo wał 12 prac dok tor skich
i ha bi li ta cyj nych oraz 15 wnio sków o nada nie ty tu łu lub mia -
no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra.

W ca łym okre sie swej pra cy na uko wo -ba daw czej wy ka zy -
wał ogrom ną pra co wi tość oraz in wen cję twór czą, umiał też

Wspomnienia – żegnamy Prorektora,

Pro fe sor dr hab. Cze sław Sza frań ski
(1953–2015)

Profesor dr hab. Czesław Szafrański (1953–2015)



za in te re so wać swy mi po my sła mi na uko wy mi za rów no dok to -
ran tów, jak i stu den tów, z któ ry mi pro wa dził za ję cia. Był do -
cie kli wym i rze tel nym na ukow cem, sta le się do kształ cał, chciał
i po tra fił dzie lić się swo ją wie dzą z in ny mi.

Szcze gól nie in te re so wał się ba da nia mi prak tycz ny mi, któ re
pro wa dził na obiek tach te re no wych zlo ka li zo wa nych w róż -

nych miej scach Pol ski (Mo kro no sy, Zie lon ka, Ko nin, Sie mia ni -
ce i in ne), co po zwo li ło Mu na opra co wa nie wie lu waż nych pu -
bli ka cji i opra co wań o cha rak te rze uty li tar nym, w tym mię dzy
in ny mi dwóch za łącz ni ków do ogól no pol skich „Wy tycz nych
dre no wa nia grun tów or nych”. Wśród naj waż niej szych osią -
gnięć w do rob ku na uko wym Pro fe so ra Cze sła wa Sza frań skie -
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go moż na wy mie nić tak że za pro jek to wa nie i wy ko na nie uni -
ka to wych w ska li kra ju po le tek spły wo wych oraz pro wa dze nie
ba dań nad spły wa mi po wierzch nio wy mi i pod po wierzch nio -
wy mi na te re nach rów nin nych bo ga to urzeź bio nych. Ba da nia
wy ka za ły, że na te re nach o więk szych spad kach spły wy ta kie
od gry wa ją waż ną ro lę w go spo dar ce wod nej gleb w okre sach
du że go uwil got nie nia, czy li pod czas roz to pów wio sen nych
i dłu go trwa łych opa dów la tem. Wie le uwa gi w ba da niach po -
świę cił tak że róż nym for mom za bie gów me lio ra cyj nych, wy ka -
zu jąc przy tym, że w kształ to wa niu za so bów wod nych te re nów
rów nin nych bo ga to urzeź bio nych na le ży pre fe ro wać dre no -
wa nie nie sys te ma tycz ne miejsc nad mier nie uwil got nio nych
oraz za bie gi agro me lio ra cyj ne po pra wia ją ce wła ści wo ści fi zy -
ko -wod ne gleb na zbo czach. Agro me lio ra cje, zwięk sza jąc zdol -
no ści re ten cyj ne gleb na zbo czach, wy rów nu ją uwil got nie nie
w prze kro ju od wierz choł ka do pod nó ża sto ku, za po bie ga ją
prze su sze niu po przez spły wy z gór nych par tii zbo czy i rów no -

cze śnie w la tach mo krych za pew nia ją szyb sze od pro wa dze nie
nad mia ru wo dy przez nie sys te ma tycz ną sieć dre nar ską. Wie -
dzę i do świad cze nie w tej ma te rii przed sta wił w pod ręcz ni ku
Agro�me�lio�ra�cje�w kształ�to�wa�niu�śro�do�wi�ska�rol�ni�cze�go, któ re go
był współ au to rem. 

Pro fe sor Cze sław Sza frań ski jest au to rem ory gi nal ne go mo -
de lu sy mu la cyj ne go, po zwa la ją ce go na pro gno zo wa nie wpły -
wu sie ci dre nar skiej i za bie gów agro me lio ra cyj nych na po ło -
że nie lu stra wo dy grun to wej i sta nów wo dy w oczkach
wod nych. 

Ba da nia za pla no wa ne i zre ali zo wa ne przez ze spół kie ro wa -
ny przez Pro fe so ra Cze sła wa Sza frań skie go wy ka za ły ko rzyst ny
wpływ za bie gów re kul ty wa cyj nych na go spo dar kę wod ną re -
kul ty wo wa nych rol ni czo grun tów po gór ni czych. Wraz z ze spo -
łem współ pra cow ni ków z in sty tu tu wy ka zał też istot ny wpływ
le śnych zbior ni ków wod nych i ba gien na go spo dar kę wod ną
la sów, któ re peł nią ro lę ma łych zbior ni ków re ten cyj nych. 

Pro fe sor Cze sław Sza frań ski był człon kiem kil ku ko mi te tów
or ga ni za cyj nych i na uko wych ogól no pol skich kon fe ren cji na -
uko wych oraz se kre ta rzem Szko ły Let niej Ko mi te tu Me lio ra cji
PAN. W la tach 1995–2010 kie ro wał czte re ma pro jek ta mi ba -

daw czy mi, a w la tach 1991–2010 był głów nym wy ko naw cą
ośmiu pro jek tów ba daw czych fi nan so wa nych przez KBN. W la -
tach 1994–1997 był też człon kiem ze spo łu ko or dy nu ją ce go
pol sko -nie miec ką współ pra cę, któ rej or ga ni za to rem ze stro ny
pol skiej był Ko mi tet Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska Rol ni -
cze go PAN, a ze stro ny nie miec kiej DVWK. 

Pro fe sor Cze sław Sza frań ski był bar dzo ce nio nym i uzna nym
na uczy cie lem aka de mic kim. Pro wa dził wy kła dy z pod staw
me lio ra cji, me lio ra cji od wad nia ją cych, agro me lio ra cji w kształ -
to wa niu śro do wi ska, me lio ra cji te re nów bo ga to rzeź bio nych
oraz re no wa cji i mo der ni za cji sys te mów in ży nier skich. Był kie -
row ni kiem spe cja li za cji kształ to wa nie śro do wi ska rol ni cze go
(od 1994 ro ku) i pro wa dził se mi na ria dy plo mo we dla stu den -
tów re ali zu ją cych pra ce ma gi ster skie na tej spe cja li za cji – wy -
pro mo wał 60 ma gi strów. Szcze gól nie bar dzo so bie ce nił bez -
po śred nie kon tak ty ze stu den ta mi, bio rąc przez wie le lat
udział w kom plek so wych ćwi cze niach te re no wych od by wa -
nych na te re nie ca łe go kra ju, pod czas któ rych, szcze gól nie
wie czo ra mi, pro wa dzo no czę sto go rą ce dys ku sje nie tyl ko na
te ma ty na uko we.

Bez wąt pie nia moż na stwier dzić, że Pro fe sor Cze sław Sza -
frań ski jest Twór cą swo jej szko ły na uko wej – szko ły Pro fe so ra
Cze sła wa Sza frań skie go. Świad czą o tym licz ne i war to ścio we
pra ce na uko we, ale przede wszyst kim ucznio wie – pię ciu dok -
to rów, z któ rych czte rech zaj mu je dzi siaj sa mo dziel ne sta no -
wi ska na uko we, a tak że bar dzo licz ne gro no in ży nie rów i ma -
gi strów, któ rzy współ de cy du ją o kształ to wa niu śro do wi ska
w Wiel ko pol sce i nie tyl ko. To wła śnie ta gru pa wy cho wan ków
sta no wi o naj cen niej szym ele men cie Je go do rob ku na uko we -
go i za wo do we go. 

Za wy bit ne osią gnię cia na uko we, or ga ni za cyj ne i dy dak -
tycz ne Pro fe sor Cze sław Sza frań ski zo stał od zna czo ny Krzy -
żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem
Za słu gi oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Dla nas, współ pra cow ni ków z In sty tu tu Me lio ra cji, Kształ to -
wa nia Śro do wi ska i Geo de zji, Pro fe sor Cze sław Sza frań ski był
przede wszyst kim wy ma ga ją cym, od po wie dzial nym i życz li -
wym Prze ło żo nym. Był nie zwy kle ko le żeń ski, ser decz ny
i uczyn ny wo bec pod wład nych oraz ko le gów. Był wiel kim
Przy ja cie lem stu den tów i pra cow ni ków na uko wych, a przy
tym skrom nym i wraż li wym na ludz kie spra wy Czło wie kiem.
Więk szość z nas – pra cow ni ków In sty tu tu, któ rzy osią gnę li
okre ślo ną po zy cję w śro do wi sku na uko wym – za wdzię cza to
nie tyl ko przy mio tom swe go cha rak te ru i wła snej pra co wi to -
ści, ale tak że te mu, że na swo jej dro dze ży cio wej spo tka li ta -
kich lu dzi, jak Pro fe sor Cze sław Sza frań ski. To wła śnie też dzię -
ki pa sji Pro fe so ra, je go za an ga żo wa niu, do cie kli wo ści,
in te li gen cji, a na de wszyst ko pra cy za wdzię cza my po stęp
i zna czą ce osią gnię cia, któ ry mi szczy ci się In sty tut i Wy dział. 

Mie li śmy wiel ki za szczyt i ho nor na le żeć do gro na Je go
współ pra cow ni ków, co za wsze z du mą bę dzie my pod kre ślać. 

Cześć Je go Pa mię ci!

Ko�le�żan�ki�i ko�le�dzy�z In�sty�tu�tu�Me�lio�ra�cji,�
Kształ�to�wa�nia�Śro�do�wi�ska�i Geo�de�zji

Wspomnienia – żegnamy Prorektora,
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Doktor inż. Czesław Szafrański podczas kompleksowych ćwiczeń
terenowych (1990 rok)
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Przed wcze sna śmierć Ko le gi Pro fe so ra Cze sła wa Sza frań -
skie go wstrzą snę ła ca łą spo łecz no ścią aka de mic ką. Od -

szedł na za wsze wiel ce szla chet ny Ko le ga, Przy ja ciel, uzna ny
i ce nio ny na uczy ciel aka de mic ki. Ca łe swo je do ro słe i za wo -
do we ży cie zwią zał z na szą uczel nią – Je go uczel nią. Pra co wał
dla niej, nie szczę dząc sił i cza su. Był zna ko mi tym i do cie kli -
wym ba da czem, ce nio nym wy cho waw cą mło dzie ży aka de -
mic kiej oraz nie za stą pio nym na uczy cie lem waż nej za wo do -
wo i go spo dar czo dys cy pli ny na uko wej. Zna ko mi cie łą czył
obo wiąz ki na uko wo -dy dak tycz ne z dzia łal no ścią or ga ni za tor -
ską i spo łecz ną, w któ rą an ga żo wał się już w cza sach stu denc -
kich. Był też człon kiem Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go
(ZNP) do cza su, nim pod jął funk cję naj pierw pro dzie ka na,
a na stęp nie dzie ka na i pro rek to ra. Uwa żał, że ja ko nie zrze szo -
ne mu ła twiej mu bę dzie współ pra co wać ze wszyst ki mi or ga -
ni za cja mi uczel nia ny mi, i słusz nie. 

Na każ dym szcze blu wy peł nia nia swo ich obo wiąz ków Pro fe -
sor wy ka zy wał głę bo ką tro skę o uczel nię i ca łą jej spo łecz ność.

Był świet nym i sku tecz nym ne go cja to rem. Każ dą roz mo wę czy
też dys ku sję koń czył re al ny mi wnio ska mi. Du żo też cza su po -
świę ca li śmy na dys ku sje do ty czą ce spraw so cjal nych. Zwią zek
Na uczy ciel stwa Pol skie go nie ustę pli wie wska zy wał na po trze bę
wy bu do wa nia no wo cze snej sto łów ki dla stu den tów i pra cow ni -
ków. Trwa ło to dłu go, bo rze czy waż ne nie po wsta ją z dnia na
dzień. Po jej otwar ciu wszy scy cie szy li śmy się pięk nym obiek tem. 

Pod czas roz mów czę sto wra ca li śmy do pod ję cia sta rań o do -
pra co wa nie pod staw praw no -for mal nych do ty czą cych bu do -
wy ko lej ne go osie dla miesz ka nio we go, na co nie cier pli wie
ocze ku je pra wie 400-oso bo wa gru pa pra cow ni ków. Wspie rał
ini cja to rów te go do syć trud ne go przed się wzię cia i wy ra żał prze -
ko na nie, że da się po ko nać prze szko dy. Był za wsze wśród tych,
któ rzy chcie li słu żyć na szej uczel nia nej spo łecz no ści jak naj sze -
rzej i jak naj bar dziej twór czo. Ja ko pro rek tor ds. kadr i roz wo ju
Uczel ni trosz czył się o wszyst kie gru py pra cow ni cze. Szu kał spo -
so bów i przy chy lał się do tych roz wią zań, któ re by ły ak cep to -
wa ne nie tyl ko przez związ ki za wo do we, ale też ca łą spo łecz -
ność. Był ini cja to rem i współ twór cą waż nych i śmia łych
in we sty cji na uko wo -dy dak tycz nych oraz ca łej in fra struk tu ry
uczel nia nej. Dzię ki te mu uczel nia wy glą da es te tycz nie i speł nia
wy ma ga nia ośrod ka na uko wo -dy dak tycz ne go na mia rę eu ro -
pej ską. Do ce niał wszel kie ini cja ty wy, nie ty ko wy pły wa ją ce ze
stro ny ZNP. Wie le też ra zy dys ku to wa li śmy na te mat utwo rze -
nia na na szej uczel ni „Do mu Se nio ra”. Jest bo wiem ta ka po trze -
ba, bo we dług na szych usta leń du ża gru pa pra cow ni ków eme -
ry to wa nych to lu dzie sa mot ni. Pro rek tor Cze sław Sza frań ski
usil nie wspie rał ten po mysł i za pew niał o je go re ali za cji, bo wi -
dział w tym po pra wę ży cia wie lu osób. Do wo dzi to nie zbi cie, że
spra wy pra cow ni cze bar dzo Go zaj mo wa ły. 

Za wsze uczest ni czył w im pre zach or ga ni zo wa nych przez
ZNP i cał ko wi cie iden ty fi ko wał się z tą or ga ni za cją. War to

wspo mnieć o Je go obec no ści na spo tka niach in te gra cyj nych
zor ga ni zo wa nych dla ro dzin i sym pa ty ków ZNP w 2012 ro ku
przez Ra dę Za kła do wą w pięk nej Pusz czy Zie lon ka czy też
w 2014 ro ku w uro czym par ku przy go spo dar stwie Mar ce lin,
gdzie ba wi ły się dzie ci i ro dzi ny człon ków na sze go Związ ku.
Ko le ga Cze sław wraz ze swo imi wnu ka mi był ura do wa ny mi -
łym przy ję ciem. Nie ste ty, za bra kło Go na no wo rocz nym spo -
tka niu Ra dy Za kła do wej ZNP w dniu 22 stycz nia 2015 ro ku,
jed nak że już na wstę pie chwi lą ci szy uczci li śmy pa mięć na sze -
go zmar łe go Ko le gi. Pa dło też pod czas wy stą pień na tym spo -
tka niu wie le wy po wie dzi na te mat wiel ko ści i zna cze nia dla
uczel ni przed wcze śnie zmar łe go pro rek to ra, wy bit ne go pro -
fe so ra i za słu żo ne go wy cho waw cy mło dzie ży.

Z wiel kim smut kiem po że gna li śmy śp. Cze sła wa pod czas ża -
łob ne go po sie dze nia Se na tu w dniu 21 stycz nia, w któ rym
uczest ni czy li nie tyl ko Se na to rzy i człon ko wie Ra dy Wy dzia łu,
ale też licz nie przy by li współ pra cow ni cy, przy ja cie le, ko le dzy
i wy cho wan ko wie. Smut ne, lecz uj mu ją ce prze mó wie nia skła -
nia ły do za du my i re flek sji, dla cze go już, tak szyb ko? W tym sa -
mym dniu śp. Pro fe so ra Sza frań skie go że gna ły na za wsze tłu -
my bli skich na cmen ta rzu przy ul. Lu tyc kiej. 

Wła dzom Uczel ni oraz Wy dzia łu skła da my wy ra zy ża lu. Za -
wsze bę dzie my wspo mi nać śp. Cze sła wa ja ko na sze go Przy ja -
cie la i by łe go wiel ce życz li we go i twór cze go człon ka na sze go
Związ ku. 

Cześć Je go pa mię ci.

Sta�ni�sław�Dzię�gie�lew�ski
wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Za�kła�do�wej�

Związ�ku�Na�uczy�ciel�stwa�Pol�skie�go

Od szedł na za wsze 
śp. prof. dr hab. 
Cze sław Sza frań ski

prof. dr. hab. Czesława Szafrańskiego
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Wdniu 11 li sto pa da 2014 ro ku zmarł prof. dr John De nis
Na le wa ja z North Da ko ta Sta te Uni ver si ty w Far go (Sta -

ny Zjed no czo ne), wiel ce za słu żo ny na uczy ciel aka de mic ki,
świa to wej sła wy na uko wiec w dzie dzi nie her bo lo gii, nie oce -
nio ny men tor i przy ja ciel licz ne go gro na pra cow ni ków na uko -
wych z Pol ski, dok tor ho�no�ris�cau�sa Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. 

Pro fe sor John D. Na le wa ja uro dził się 7 paź dzier ni ka 1930
ro ku na ma łej far mie pol skich emi gran tów w Bro we rvil le,
w sta nie Min ne so ta, ja ko ostat ni spo śród 11-oso bo we go ro -
dzeń stwa. La ta spę dzo ne w do mu ro dzin nym i na by te tam do -
świad cze nia sta ły się so lid nym fun da men tem fi lo zo fii je go ży -
cia ro dzin ne go i za wo do we go. Jak czę sto wspo mi nał, cięż ka
pra ca na far mie w okre sie do ra sta nia na uczy ła go nie tyl ko tro -
ski o do bro wspól ne i po ko ry wo bec sił przy ro dy, ale przede
wszyst kim twór cze go my śle nia i roz wią zy wa nia trud nych
i bez na dziej nych – jak by się wy da wa ło – wy zwań, ko niecz no -
ści wza jem nej po mo cy i współ dzia ła nia, a co naj waż niej sze
– umi ło wa nia rol nic twa, któ re mu ja ko na uko wiec, ale też ja ko
prak tyk, w pew nym za kre sie po zo stał wier ny do koń ca swe go
ży cia. Po ukoń cze niu szko ły śred niej kon ty nu ował edu ka cję
na wy dzia le agro no micz nym Uni ver si ty of Min ne so ta w Min -
ne apo lis. W 1953 ro ku, po ukoń cze niu stu diów pod sta wo -
wych, zo stał po wo ła ny do służ by w ar mii ame ry kań skiej, a po
jej od by ciu na uczał przez krót ki czas przed mio tów agro no -
micz nych w szko le śred niej. Wró cił jed nak do ma cie rzy stej
uczel ni w Min ne apo lis, gdzie w 1959 ro ku uzy skał ty tuł ma gi -
stra, a na stęp nie w 1962 ro ku sto pień na uko wy dok to ra na uk
rol ni czych. W 1959 ro ku za warł też zwią zek mał żeń ski z Don -
ną Spe er – póź niej szą se na tor sta nu Pół noc na Da ko ta, wiel ką
przy ja ciół ką Pol ski i Po la ków. John i Don na zo sta li ro dzi ca mi
czwór ki dzie ci. 

Bez po śred nio po dok to ra cie Pro fe sor Na le wa ja pod jął pra -
cę na Uni wer sy te cie Sta no wym Pół noc nej Da ko ty w Far go.
Tam, po za pra cą dy dak tycz ną, kie ro wał ze spo łem pra cow ni -
ków i ak tyw nie za an ga żo wał się w ba da nia nad bio lo gią, 
eko lo gią i zwal cza niem chwa stów (na uka zwa na her bo lo gią).
Po cząt ko wo pra co wał nad owsem głu chym, jed nym z naj groź -
niej szych chwa stów pól upraw nych, a póź niej po świę cił się
opty ma li za cji szyb ko roz wi ja ją cej się me to dy che micz nej
zwal cza nia chwa stów. Je go wy bit ne osią gnię cia o zna cze niu
fun da men tal nym i prak tycz nym, szcze gól nie w tym dru gim
kie run ku, są zna ne, do ce nia ne i licz nie cy to wa ne w li te ra tu rze
her bo lo gicz nej na ca łym świe cie. Osią gnię cia te zwią za ne są
przede wszyst kim z ba da nia mi pod sta wo wy mi i apli ka cyj ny -
mi nad sub stan cja mi wspo ma ga ją cy mi dzia ła nie che micz nych
środ ków chwa sto bój czych zwa nych ad iu wan ta mi. Pra ce te,
w więk szo ści pio nier skie, wy ka za ły ol brzy mie ko rzy ści za sto -
so wa nia od po wied nio do bra nych ad iu wan tów do po pra wie -

nia efek tyw no ści her bi cy dów, zwłasz cza w wa run kach nie -
sprzy ja ją cych ich dzia ła niu (na przy kład przy nie ko rzyst nym
prze bie gu po go dy czy sto so wa niu wo dy twar dej do za bie -
gów). Osią gnię cia te wska za ły jed no cze śnie na moż li wo ści
dra stycz ne go ogra ni cze nia zu ży cia środ ków che micz nych
w rol nic twie, zmniej sze nia przez to ich nie ko rzyst ne go wpły -
wu na śro do wi sko i, co jest nie mniej waż ne, znacz ne j po pra -
wy opła cal no ści go spo da ro wa nia. 

Pro fe sor J. D. Na le wa ja ini cjo wał wie le pio nier skich prac ba -
daw czych na te mat opty ma li za cji do bo ru ad iu wan tów, po zna -
nia me cha ni zmów ich dzia ła nia oraz roz wo ju ja ko ścio wo no -
wych ad iu wan tów. Pra ce te, po za zna cze niem pod sta wo wym,
za owo co wa ły sfor mu ło wa niem wie lu za le ceń, któ re zre wo lu -
cjo ni zo wa ły nie tyl ko rol nic two ame ry kań skie, ale rów nież roz -
wój ino wa cyj nych pro duk tów. Wy mie nić tu na le ży przede
wszyst kim od kry cie przez nie go i upo wszech nie nie ad iu wan -
tów opar tych na es trach me ty lo wych kwa sów tłusz czo wych
po cho dze nia ro ślin ne go. Ad iu wan ty te do tej po ry są z wiel -
kim po wo dze niem sto so wa ne w ochro nie ro ślin na ca łym
świe cie. Spo śród in nych in no wa cyj nych osią gnięć, któ re by ły
wy ni kiem ol brzy miej pa sji i oso bi ste go za an ga żo wa nia Pro fe -
so ra, na le ży wy mie nić roz wój i upo wszech nie nie ad iu wan tów
o dzia ła niu wie lo funk cyj nym. Opra co wa ne przez nie go pro -
duk ty do sko na le opty ma li zu ją dzia ła nie her bi cy dów, przy czy -
nia jąc się do po pra wy efek tyw no ści i wier no ści ich dzia ła nia
w zmien nych wa run kach przy rod ni czych i tech nicz nych, a za -
ra zem do uzy ska nia wy mier nych ko rzy ści eko no micz nych
i śro do wi sko wych. Li stę osią gnięć na uko wych Pro fe so ra Na le -
wa ji moż na by znacz nie roz sze rzyć. Prak tycz nie in te re so wa ły
go wszyst kie za gad nie nia zwią za ne z ochro ną ro ślin, łącz nie
z po stę pu ją cym zja wi skiem uod par nia nia się chwa stów na
her bi cy dy oraz ada pta cją do upra wy od mian ro ślin uod por -
nio nych na her bi cy dy na dro dze ge ne tycz nych mo dy fi ka cji
(GMO). 

Jak czę sto wspo mi nał, wia ra w po wo dze nie roz wią zy wa nia
rze czy trud nych zro dzi ła się u nie go już w dzie ciń stwie – na
ro dzin nej far mie. Swą pa sją Pro fe sor za ra żał współ pra cow ni -
ków, ma gi stran tów i dok to ran tów, a tak że licz ne gro no sta ży -
stów z in nych kra jów, wśród któ rych zde cy do wa nie do mi no -
wa li mło dzi na ukow cy z Pol ski. We współ pra cy z każ dym był
nie zmier nie ser decz ny i życz li wy, ale wy ma ga ją cy za ra zem rze -
tel ne go, po zba wio ne go skró tów i nie do cią gnięć me to dycz -
nych spo so bu do cho dze nia do praw dy. Z od kry cia na wet
drob nych rze czy czy praw rzą dzą cych re pre zen to wa ną przez
nie go dzie dzi ną na uko wą cie szył się ra zem z ty mi, z któ ry mi
współ pra co wał. Prze by wa jąc nim przez po nad osiem lat w róż -
nych sy tu acjach – w la bo ra to rium, na po lu do świad czal nym,
a tak że w je go do mu ro dzin nym i na far mie, któ rą po śmier ci

Wspomnienia

Zmarł prof. dr John D. Na le wa ja 
(1930–2014) – dok tor ho no ris cau sa
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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ro dzi ców w pew nym za kre sie pro wa dził – mo gę o tym z wiel -
ką sa tys fak cją po wie dzieć. 

Pro fe sor John D. Na le wa ja opu bli ko wał kil ka set pu bli ka cji,
w tym licz ne pra ce ory gi nal ne, któ re uka za ły się w re no mo -
wa nych cza so pi smach na uko wych („We ed Scien ce”, „We ed
Tech no lo gy” i„We ed Re se arch”), ar ty ku ły na uko we i pra ce po -
pu lar no nau ko we, re fe ra ty, ra por ty i eks per ty zy. W spo sób
bez po śred ni an ga żo wał się rów nież w upo wszech nia nie wie -
dzy, o czym świad czą je go licz ne spo tka nia szko le nio we
z far me ra mi. Był człon kiem i ak tyw nie uczest ni czył w pra cach
wie lu or ga ni za cji oraz sto wa rzy szeń na uko wych. Peł nił mię -
dzy in ny mi funk cję pre zy den ta w tak re no mo wa nych to wa -
rzy stwach her bo lo gicz nych, jak: North Cen tral We ed Scien -
ce So cie ty (1978–1979), We ed Scien ce So cie ty of Ame ri ca
(1984–1985) i Ame ri can So cie ty for Te sting and Ma te rials,
Com mit tee E -35 for Pe sti ci des (1996–1997). W uzna niu za -
sług zo stał wy róż nio ny licz ny mi pre sti żo wy mi na gro da mi,
mię dzy in ny mi Fel low of the We ed Scien ce So cie ty of Ame -
ri ca for Out stan ding Te acher and Out stan ding Re se ar cher,
the Far go Mo or he ad Cham ber of Com mer ce Di stin gu ished
NDSU Pro fes sor Award, Ho no ra ry Mem ber North Cen tral We -
ed Scien ce So cie ty. 

Pro fe sor John D. Na le wa ja wy kształ cił licz ną rze szę stu den -
tów stu diów pod sta wo wych, wy pro mo wał 34 ma gi strów
oraz 24 dok to rów. Dzię ki bez po śred niej współ pra cy i za pew -
nie niu warsz ta tu ba daw cze go Pro fe sor Na le wa ja przy czy nił
się tak że do roz wo ju i awan sów na uko wych wie lu pra cow ni -
ków na uko wych z in nych czę ści świa ta, a szcze gól nie z uczel -
ni rol ni czych i in sty tu tów re sor to wych w Pol sce. Współ pra cę
z na szym kra jem roz po czął Pro fe sor już pod ko niec lat 60.
ubie głe go wie ku, za pra sza jąc do swej uczel ni – dzię ki dzia łal -
no ści Church of the Bre th ren w USA i współ pra cu ją ce go z tym
ko ścio łem pro fe so ra Szcze pa na Pie niąż ka z ów cze sne go In -
sty tu tu Sa dow nic twa, Wa rzyw nic twa i Kwia ciar stwa w Skier -
nie wi cach – po nad 20 sta ży stów z na sze go kra ju. Dzie się ciu
spo śród nich to pra cow ni cy na szej uczel ni. W ko lej no ści al fa -
be tycz nej, z po mi nię ciem ty tu łów na uko wych, by li to: Ka zi -
mierz Adam czew ski, Ma ciej Czaj ka, Sta ni sław Grześ, Wie sław
Ko zia ra, Ro bert Ma ty siak, Piotr Mił kow ski, Eu ge niusz Pa cho -
lak, Je rzy Pu deł ko, Grze gorz Skrzyp czak i Ze non Woź ni ca. Bez
wąt pie nia na sza współ pra ca z pro fe so rem Joh nem D. Na le -
wa ją przy czy ni ła się nie tyl ko do oso bi ste go roz wo ju na uko -
we go, ale przede wszyst kim dzie dzi ny na uko wej, któ rą re pre -
zen tu je my – her bo lo gii pol skiej. Za nie zmier nie waż ne
i owoc ne uznać na le ży czyn ne uczest nic two Pro fe so ra we
wspól nych ba da niach nad ad iu wan ta mi w ra mach pol sko -
-ame ry kań skie go pro jek tu fi nan so wa ne go przez Fun da cję im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, re ali zo wa ne go przez na szą uczel -
nię w la tach 1995–1998. Z ini cja ty wy Pro fe so ra oraz je go żo -
ny na ów cze snym Wy dzia le Rol ni czym na szej uczel ni utwo -
rzo no „Na gro dę im. prof. Joh na D. Na le wa ji”. Na gro da ta od
wie lu lat jest przy zna wa na wy róż nia ją cym się stu den tom re -
ali zu ją cym pra ce ma gi ster skie z dzie dzi ny upra wy ro li i ro ślin.
Bli skie kon tak ty z na szą uczel nią Pro fe sor Na le wa ja utrzy my -
wał jesz cze dłu go po przej ściu na eme ry tu rę (w 1998 ro ku). 

W dniu 25 ma ja 1991 ro ku, w uzna niu wy bit nych za sług Pro -
fe so ra dr Joh na D. Na le wa ji w dzie dzi nie her bo lo gii, a w szcze -
gól no ści Je go za sług dla roz wo ju tej dzie dzi ny na uko wej w na -

szym kra ju i na na szej uczel ni, Se nat ów cze snej Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu nadał Mu za szczyt ny ty tuł dok to ra ho�no�ris
cau�sa.�Pro fe sor Na le wa ja był szcze gól nie dum ny z te go wy róż -
nie nia – wy róż nił go prze cież kraj, z któ re go wy wo dzą się je -
go ko rze nie. Rów nież i my, je go ucznio wie, je ste śmy nie zmier -
nie za szczy ce ni i dum ni, że w pew nym okre sie Pro fe sor sta nął
na na szej dro dze i stał się na szym nie do ści gnio nym Mi strzem.
Je go oso bo wość i dzie ła, któ re stwo rzył, po zo sta ją nie tyl ko
w na szej pa mię ci.

prof.�dr�hab.�Ze�non�Woź�ni�ca
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Profesor dr John D. Nalewaja (1930–2014)
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Nie kwe stio no wa nym pre kur so rem na uk we te ry na ryj nych
w Po zna niu był prof. dr Sta ni sław Izy dor Run ge, w la -

tach 30. ubie głe go wie ku rek tor Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Czło wiek le gen da, ob da rzo ny nie zwy kłą pa sją, na zna czo ny
cha ry zmą, uwiel bia ny przez stu den tów. W la tach 20. ubie głe -
go wie ku kie ro wał Ka te drą We te ry na rii i Ana to mii Zwie rząt
Do mo wych na Uni wer sy te cie Po znań skim. Pla ców ki o ta kiej
na zwie sta wa ły się na in nych uni wer sy te tach za cząt kiem wy -
dzia łów we te ry na ryj nych. W 1922 ro ku na Uni wer sy te cie Po -
znań skim wy dzie lo no Ka te drę We te ry na rii Rol ni czej. Jed nak
ma rze nia o utwo rze niu pol skiej szko ły we te ry na ryj nej w Po -
zna niu prze rwa ła dru ga woj na świa to wa. Pro fe sor pró bo wał
ją stwo rzyć na ob czyź nie, w da le kim Edyn bur gu. Tam z gru pą
Po la ków, pa trio tów, stwo rzył szko łę we te ry na ryj ną, któ rej dy -
plo my by ły uzna wa ne przez wła dze w po wo jen nej Pol sce.
Wśród twór ców tej szko ły wy pa da wy mie nić ta kie oso by, jak:
prof. dr Ta de usz Ol brycht, dr Sta ni sław Mglej, prof. Lech Dzia -
ło szyń ski i in ni. 

Po woj nie Pro fe sor Run ge wró cił do Po zna nia, ale do in nej
już rze czy wi sto ści. W 1946 ro ku ob jął na po wrót kie row nic two
Ka te dry We te ry na rii Rol ni czej, któ ra po po wsta niu Wyż szej
Szko ły Rol ni czej we szła w skład utwo rzo ne go w 1951 ro ku Wy -
dzia łu Zoo tech nicz ne go, miesz cząc się od tąd w pięk nie dziś
od re stau ro wa nym bu dyn ku Po znań skie go Brac twa Strze lec -
kie go (obec nie Ko le gium Run ge go). Tam też funk cjo no wa ła –

na bar dzo przy zwo itym po zio mie – kli ni ka we te ry na ryj na kie -
ro wa na przez Pro fe so ra. 

Po wo jen ne re alia nie sprzy ja ły no wym ini cja ty wom. Czę ścio -
wo na ba zie lwow skich pro fe so rów utwo rzo no kra jo we wy dzia -
ły we te ry na ryj ne w Lu bli nie i Wro cła wiu. Po rzu ciw szy swo je
wcze śniej sze ma rze nia, Pro fe sor wsparł we te ry na rię wro cław -
ską, pro wa dząc wy kła dy na Kli ni ce Cho rób We wnętrz nych. Po
je go śmier ci (w 1953 ro ku) Ka te dra We te ry na rii Rol ni czej prze -
cho dzi ła róż ne ko le je lo su, bę dąc przez dłu gie la ta Ka te drą Zoo -
hi gie ny, by póź niej, w ro ku 1996 ro ku, wró cić do hi sto rycz nej
na zwy. Przez dłu gie la ta kie ro wa li nią głów nie le ka rze we te ry -
na rii – prof. Al fons Chwoj now ski (w la tach 1953–1972) czy prof.
Ta de usz Dziu bek (1972–1985). Pro fe sor Sta ni sław Win nic ki kie -
ro wał Ka te drą w la tach 1985–2003. W 2010 ro ku jed nost ka przy -
ję ła na zwę Ka te dry We te ry na rii. 

Ko lej ną szan sę na po wo ła nie nie za leż ne go wy dzia łu we te ry -
na ryj ne go miał Po znań w la tach 70. XX wie ku. Jak ma ło kie dy
w hi sto rii dys po no wał wów czas bo ga tą ka drą we te ry na ryj ną,
wpraw dzie roz pro szo ną po róż nych pla ców kach na uko wo -ba -
daw czych, ale jed nak zna czą cą. W ra mach struk tur uczel ni wy -
mie nić na le ży ana to ma – prof. dr. hab. Ma ria na So bo ciń skie go,
wspo mnia ne go już wcze śniej prof. dr. hab. Al fon sa Chwoj now -
skie go, po za uczel nią zaś: prof. dr. hab. Ka zi mie rza Ro sła now -
skie go, kie row ni ka pu ław skie go od dzia łu In sty tu tu We te ry na -
rii w Swa rzę dzu, a tak że póź niej szych pro fe so rów – Win cen te go
Więc kow skie go, wiel kie go en tu zja sty po wo ła nia we te ry na rii
w Po zna niu i Zyg mun ta Dem biń skie go – obu pra cow ni ków
tam tej sze go od dzia łu; prof. dr. hab. An drze ja Śle bo dziń skie go;
prof. dr. hab. Bro ni sław Ko za kie wi cza oraz zna ko mi tych le ka rzy
prak ty ków, w tym mię dzy in ny mi dr. Je rze go Fry ca. 

Mi mo tych nie wąt pli wych atu tów per so nal nych, a tak że ko -
rzyst nej lo ka li za cji Po zna nia (cen trum zna ko mi cie pro spe ru -
ją ce go rol nic twa), sa mo dziel ny wy dział we te ry na ryj ny nie po -
wstał. Nie sprzy ja ła at mos fe ra we wnętrz na, jak i – mo że
w więk szym stop niu – umiar ko wa na przy chyl ność władz cen -
tral nych. Kon ku ren tem Po zna nia w sta ra niach o we te ry na rię
stał się Olsz tyn. Być mo że więk sza de ter mi na cja i sil niej sze, le -
piej do bra ne ar gu men ty prak tycz ne prze są dzi ły by spra wę.
Tym cza sem po wo ła no Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej na
Aka de mii Tech nicz no -Rol ni czej w Olsz ty nie (dziś to Uni wer sy -
tet War miń sko -Ma zur ski). W tym mo men cie wy da je się, że
osta tecz nie umar ła w Po zna niu idea utwo rze nia nie za leż ne -
go wy dzia łu we te ry na ryj ne go. 

Po raz trze ci po mysł utwo rze nia we te ry na rii po ja wił się oko -
ło 2007 ro ku. W za my śle – ja ko dys cy pli na o ho li stycz nym wy -
mia rze i naj szer szych upraw nie niach – mia ła ona spi nać ist nie -
ją ce już kie run ki Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt.
Bu do wa na na sil nych pod sta wach, któ re da wał ist nie ją cy już,
bar dzo do bry wy dział, pro jekt ten miał du że szan se na po wo -
dze nie. Praw do po do bień stwo po wo ła nia ko lej ne go kie run ku
zna czą co zwięk sza ły ist nie ją ce wów czas uwa run ko wa nia praw -
ne, któ re umoż li wia ły je go po wo ła nie w opar ciu o sto sun ko -
wo skrom ne ka dry: jed ne go pro fe so ra kie run ko we go oraz pię -
ciu pro fe so rów po moc ni czych, wy wo dzą cych się z kie run ków
po krew nych. Mo ment ten Po znań wy ko rzy stał per fek cyj nie.
Od tąd też pra ce nad po wo ła niem kie run ku za czę ły na bie rać
tem pa. Z tam te go okre su zna ko mi cie pa mię tam po dróż zagra -
ni cę z prof. dr. hab. Krzysz to fem No wa kiem, pod czas któ rej,
pro wa dząc nie koń czą ce się dys ku sje, od wie dzi li śmy mię dzy in -

Hi sto ria po znań skiej we te ry na rii
(część 1)
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Profesor Stanisław Runge w stroju rektorskim (obraz pędzla
prawdopodobnie Włodzimierza Joahima Bartoszewicza wiszący 
w Sali Senatu Collegium Maximum)



ny mi Uni wer sy tet Ju stu sa -Lie bie ga w Gies sen. Wy bór Gies sen
nie był przy pad ko wy. Po sia da on w swo ich struk tu rach bar dzo
do brze funk cjo nu ją cy kie ru nek we te ry na ryj ny. Jed no cze śnie
mia sto le ży w cen trum He sji, nie miec kie go lan du o po dob nym
po ten cja le agrar nym i ho dow la nym jak Wiel ko pol ska. Ze szcze -
gól ną uwa gą obej rze li śmy kli ni ki uni wer sy tec kie, ra czej ka me -
ral ne, jed nak zna ko mi cie po my śla ne i wy po sa żo ne. To one sta -
ły się – w pew nym stop niu – in spi ra cją dla póź niej szych pla nów
na szej Kli ni ki Du żych i Ma łych Zwie rząt. 

Dru gim mo men tem klu czo wym – po zor nie od le głym te ma -
tycz nie – by ła or ga ni za cja XXV Ju bi le uszo we go Kon gre su Eu -
ro pej skie go To wa rzy stwa Trans fe ru Za rod ków (AETE) w 2009
ro ku. Bra ło w niej udział 136 osób z 32 kra jów (głów nie UE).
Mo że nie do sta tecz nie w kra ju na gło śnio ny, kon gres ten stał się
jed nak wi docz nym i prze ko nu ją cym suk ce sem skrom nej jesz -
cze wów czas ka dry Ka te dry We te ry na rii Rol ni czej. Wte dy też,
pod czas uro czy stej ko la cji od by wa ją cej się w pa ła cu w Wą so -
wie, JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, za pew nił nie
tyl ko o swo im za in te re so wa niu, ale i sze ro kim po par ciu ini cja -
ty wy po wo ła nia no we go kie run ku stu diów. Zna czą cą plat for -
mą in te gra cji śro do wi ska uczel nia ne go by ła za ini cjo wa na
przez Ka te drę We te ry na rii Rol ni czej kon fe ren cja wy dzia ło wa,
funk cjo nu ją ca od 2004 ro ku pod na zwą „Fo rum Zoo tech nicz -
no -We te ry na ryj ne”. W po nad dzie się cio let niej hi sto rii te go wy -
da rze nia od wie dzi ło nas wie le osób z za gra ni cy, mię dzy in ny -
mi wie lo krot nie prof. dr hab. Klaus Pe ter Brüssow z In sty tu tu
Bio lo gii Zwie rząt Go spo dar skich w Dum mer storf, pro fe so ro -
wie Har twig Bo stedt i Wa eh rend z Gies sen, prof. Jo zef Rat ky
– dy rek tor In sty tu tu Ho dow li i Ży wie nia Zwie rząt z He rze gha -
lon ko ło Bu da pesz tu, dr Gu erin z Ma ison d’Al fort oraz dr Cla ire
Pon sart z Fran cji, obec na pre zy dent AETE – dr Hiem ke Knijn
z Ho lan dii, a tak że wie lu pro fe so rów i dok to rów z kra jo wych
uczel ni. Przy po mi nam so bie tak że prze mi łe spo tka nia z ne sto -
ra mi we te ry na rii, pro fe so ra mi Ste fa nem Wierz bow skim oraz
Ma ria nem Ti sch ne rem (bra tem ks. Jó ze fa Ti sch ne ra). Pierw szy
z nich, bli sko dzie więć dzie się cio let ni se nior o nie na gan nych
ma nie rach, ubra ny za wsze w ele ganc ką szkoc ką ma ry nar kę
i bia łą ko szu lę ozdo bio ną sub tel ną musz ką, dał nam wszyst kim
praw dzi wy po pis eru dy cji pod czas uro czy stej in au gu ra cji no -
we go ro ku aka de mic kie go w Mię dzy wy dzia ło wym Cen trum

Me dy cy ny We te ry na ryj nej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go i Uni -
wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie w ro ku 2012, prze ka zu jąc kil -
ka cen nych wska zó wek no wo po wsta ją cym kie run kom we te -
ry na ryj nym. Ich ce lem po win na być prak ty ka i jesz cze raz
prak ty ka, sta ły kon takt ze zwie rzę ciem re ali zo wa ny przez
wspie ra nie klu bów jeź dziec kich, schro nisk dla zwie rząt oraz
stad do świad czal nych, a tak że na uka ję zy ków ob cych, za pew -
nia ją ca więk szy udział ab sol wen tów we te ry na rii w eu ro pej -
skich gre miach de cy zyj nych. 

Tym cza sem wcze śniej uru cho mio ny w Po zna niu me cha -
nizm dzia łał. W 2010 ro ku prze ka za no do Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go od po wied nio udo ku men to wa ną
proś bę o wy ra że nie zgo dy na uru cho mie nie w 2011 ro ku no -
we go kie run ku. Zgo dę ta ką nasz uni wer sy tet otrzy mał.
W paź dzier ni ku 2011 ro ku, do kład nie w 250-le cie otwar cia
pierw szej szko ły we te ry na ryj nej w Lyon we Fran cji oraz w Ju -
bi le uszo wym Ro ku We te ry na rii, przy ję to pierw szych stu den -
tów. W Au li Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza mia łem
przy jem ność wy gło sić wy kład pod ty tu łem: „Ro la we te ry na -
rii na prze strze ni wie ków”. Krót ko po tem na wnio sek Ra dy Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt z dnia 22 lu te go 2012 ro -
ku 13 mar ca 2013 ro ku na pod sta wie za rzą dze nia JM rek to ra
pod nie sio no do tych cza so wą Ka te drę We te ry na rii do ran gi In -
sty tu tu We te ry na rii. Nie speł na pół ro ku póź niej, 20 sierp -
nia 2012 ro ku, sta le roz wi ja ją cy się i po więk sza ny o no wych
pra cow ni ków na uko wych In sty tut prze niósł się do no wej sie -
dzi by ulo ko wa nej na dwóch pię trach bu dyn ku Fi zjo lo gii przy
ul. Wo łyń skiej 35. W dniu 28 stycz nia 2014 ro ku od by ło się ofi -
cjal ne otwar cie In sty tu tu z udzia łem władz uczel ni oraz Wy -
dzia łu. Bra li w nim udział tak że stu den ci obec ne go IV ro ku
we te ry na rii w jed no li tych, przy pi sa nych kie run kom ki tlach la -
bo ra to ryj nych, opa trzo nych cha rak te ry stycz nym trój barw -
nym sym bo lem wę ża esku la pa. War to do dać, że spon so ra mi
gra na to wych uni for mów kli nicz nych są fir my: MSD, Bio wet -
-Drwa lew oraz Ve to qu inol. 

Ję�drzej M.�Jaś�kow�ski

Do koń cze nie ar ty ku łu za mie ści my w ko lej nym nu me rze „Wie ści
Aka de mic kich” (przyp. red.).
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Uroczyste podpisanie umowy z dyrektorem firmy SKANSKA S.A.; od lewej: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul;
dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel; dyrektor SKANSKA S.A. Paweł Haberland; JM rektor,
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; kwestor, mgr Barbara Gierszewska-Szrajber oraz kanclerz, mgr. Marek Klimecki (18 czerwca 2013 roku)
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Ostat nie go dnia lu te go 2008 ro ku od by ła się w Ko le gium
Run ge go uro czy sta ce re mo nia wrę cze nia dy plo mu dok -

to ra ho no ro we go Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow -
skie go w Po zna niu pro fe so ro wi An drze jo wi Grzy wa czo wi, czł.
rzecz. PAN. By ło to pięk ne zwień cze nie ini cja ty wy i sta rań dzie -
ka na i spo łecz no ści Wy dzia łu Le śne go, pro wa dzo nych od wio -
sny 2007 ro ku, a uko ro no wa nych uchwa łą Se na tu w dniu 28
li sto pa da 2007 ro ku.

Pan prof. dr hab. An drzej Grzy wacz, czł. rzecz. PAN, ja ko wy -
bit ny le śnik i zna ko mi ty fi to pa to log, któ ry po ło żył ogrom ne
za słu gi na po lu na uk le śnych, or ga ni za cji na uki, wy cho wa nia
po ko leń mło dych le śni ków i po pu la ry za cji za gad nień zwią za -
nych z la sem i ochro ną przy ro dy, jest oso bą szcze gól nie pre -
de sty no wa ną do otrzy ma nia tej naj wyż szej god no ści aka de -
mic kiej. 

Re cen zen ta mi w spra wie nada nia ty tu łu ho no ro we go by li
prof. dr hab. Ste fan Ko wal ski z Aka de mii Rol ni czej im. Hu go -
na Koł łą ta ja w Kra ko wie, prof. dr hab. Zbi gniew Sie ro ta z In sty -
tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w Sę ko ci nie Sta rym i prof. zw. dr
hab. Je rzy Wi śniew ski z Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Po zna niu. Funk cję pro mo to ra po wie rzo no prof.
dr hab. Mał go rza cie Mań ce, czł. ko resp. PAN. 

Uro czy stość otwo rzył JM rek tor Aka de mii Rol ni czej im. Au -
gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu, prof. dr hab. Er win Wą so -
wicz, któ ry przed sta wił prze bieg pro ce du ry nada wa nia ty tu łu
dok to ra ho�no�ris�cau�sa i naj waż niej sze za słu gi pro fe so ra An -
drze ja Grzy wa cza. Na stęp nie dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof.
dr hab. Le sław Ła budz ki, omó wił ży cio rys lau re ata, a pro mo -
tor, prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, wy gło si ła lau da cję, któ rej
ob szer ne frag men ty przy ta czam po ni żej. 

Wieści 2008

Profesor dr hab. Małgorzata Mańka odczytuje tekst dyplomu honorowego; obok niej stoją (od lewej): prof. dr hab. Andrzej Grzywacz; dziekan
Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Lesław Łabudzki oraz JM rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, prof. dr hab. Erwin Wąsowicz

Pro fe sor dr hab. An drzej Grzy wacz 
ko lej nym dok to rem ho no ro wym 
Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go w Po zna niu
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Pro fe sor An drzej Piotr Grzy wacz uro dził się 10 lip ca 1943
ro ku w To ru niu. Tam że ukoń czył szko łę pod sta wo wą i li ceum
ogól no kształ cą ce, po czym w la tach 1961–1966 stu dio wał na
Wy dzia le Le śnym Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
(SGGW) w War sza wie. Zwień cze niem stu diów by ła pra ca ma -
gi ster ska „Grzy by na drzew ne w Le śnic twach Wiar tel i Zie lo -
ne (Pusz cza Pi ska)” zre ali zo wa na pod kie run kiem prof. dr.
hab. Je rze go Waż ne go. Ta pra ca, wraz z ba da nia mi pro wa -
dzo ny mi w Ko le Na uko wym Le śni ków, by ła jed ną z pierw -
szych oznak wy bo ru fi to pa to lo gii le śnej ja ko głów ne go kie -
run ku za in te re so wań.

Bez po śred nio po stu diach, ja ko ma gi ster in ży nier le śnic -
twa, An drzej Grzy wacz za czął pra cę w Nad le śnic twie Smol ni -
ki (obec nie Iła wa; OZLP Olsz tyn), a na stęp nie w Nad le śnic twie
Olek (obec nie To ruń; OZLP To ruń). Rok 1969, w któ rym za czął
re ali zo wać pra cę dok tor ską na Wy dzia le Le śnym SGGW (ja ko
dok to rant do 1972 ro ku), sta no wi po czą tek Je go trwa ją ce go
do chwi li obec nej związ ku z ma cie rzy stym Wy dzia łem. Ka rie -
ra aka de mic ka pro wa dzą ca ko lej no przez sta no wi ska asy sten -
ta, ad iunk ta, do cen ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne go i od 1995
ro ku pro fe so ra zwy czaj ne go za wie ra w so bie tak że kie row nic -
two Za kła du Mi ko lo gii i Fi to pa to lo gii Le śnej w Ka te drze
Ochro ny La su i Eko lo gii (od 1981 ro ku). 

Pod czas nie prze rwa nej pra cy na Wy dzia le Le śnym był tak -
że wi ce mi ni strem ochro ny śro do wi ska – głów nym kon ser wa -
to rem przy ro dy (1992–1993) oraz głów nym spe cja li stą ds.
ba dań na uko wych (1995–1997) w Kra jo wym Za rzą dzie Par -
ków Na ro do wych. Ko niec XX wie ku przy niósł człon ko stwo
w Pol skiej Aka de mii Na uk oraz wy bór na funk cje za stęp cy
prze wod ni czą ce go (1999–2002), a na stęp nie prze wod ni czą -
ce go (2003–2006 i 2007–2010) Wy dzia łu Na uk Rol ni czych,
Le śnych i We te ry na ryj nych PAN.

W bo ga tej dzia łal no ści i zróż ni co wa nym do rob ku An drze -
ja Grzy wa cza za zna cza ją się wy raź nie trzy ob sza ry za in te re -
so wań: fi to pa to lo gia le śna, ochro na przy ro dy oraz pro ble ma -
ty ka spo łecz na le śnic twa i na uk le śnych. W każ dym z tych
ob sza rów do ro bek An drze ja Grzy wa cza jest bo ga ty i wy bit -
ny, a czę sto tak że pio nier ski. Naj wcze śniej – bo już w okre sie
stu diów – roz wi nę ła się Je go dzia łal ność w dzie dzi nie fi to pa -
to lo gii le śnej. Roz pra wa dok tor ska „Wpływ prze my sło wych
za nie czysz czeń po wie trza na nie któ re pa to ge nicz ne grzy by
drzew le śnych”, któ rej pro mo to rem był pro fe sor Je rzy Waż -
ny, to po czą tek, a za ra zem cen ny wkład w ciąg prac po świę -
co nych wpły wo wi prze my sło wych za nie czysz czeń po wie trza
na pa to ge ny drzew le śnych. Pra ce te za li cza ją się do pierw -
szych zgłę bia ją cych tę jak że istot ną dziś dla le śnic twa i ochro -
ny śro do wi ska te ma ty kę.

Sie dem lat po dok to ra cie An drzej Grzy wacz uzy skał sto -
pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk le śnych. Roz -
pra wa ha bi li ta cyj na „Me cha nizm od por no ści na sion Pi�nus�
sil�ve�stris L. na pa so żyt ni czą zgo rzel przed wscho do wą” przy -
nio sła (po dob nie jak roz pra wa dok tor ska) uzna nie śro do -
wi ska na uko we go i na gro dy. Sta ła się za ra zem istot nym
ele men tem ko lej nej se rii prac na te mat me cha ni zmów od -
por no ści sie wek so sny na pa so żyt ni czą zgo rzel. Pra ce te
wy róż nia ły się mię dzy in ny mi wpro wa dze niem no wo cze -
snych me tod ana liz che micz nych, dzię ki któ rym moż li we
by ło uchwy ce nie znacz ne go zróż ni co wa nia od por no ści na
tę groź ną cho ro bę. Mia ły też aspekt apli ka cyj ny w po sta ci
opra co wa nia spo so bów che micz ne go jej za po bie ga nia
w szkół kach le śnych.

Ko lej ne za gad nie nie, któ re sku pi ło na so bie uwa gę ba daw -
czą An drze ja Grzy wa cza, to bio lo gia grzy bów roz kła da ją cych
drew no i ochro na drew na przed ni mi. Wcho dził tu w grę za -
rów no wpływ za nie czysz czeń po wie trza na na tu ral ną od por -

ność drew na na roz kład, jak i che micz na ochro na te go su -
row ca i słu żą ce jej me to dy ba da nia fun gi tok sycz no ści no -
wych środ ków che micz nych. Do dat ko wym aspek tem ba dań
by ło wy stę po wa nie grzy bów w obiek tach za byt ko wych,
w drew nie ar che olo gicz nym oraz w bu dyn kach. 

Roz le głość za in te re so wań ba daw czych An drze ja Grzy wa -
cza prze ja wia ła się (i prze ja wia) w po dej mo wa niu prac nad
za gad nie nia mi, któ re dziś przez wie lu za li cza ne są do „urban
fo re stry”, czy li kom plek su spraw zwią za nych z pie lę gna cją
ro ślin drze wia stych w mia stach i w naj bliż szym oto cze niu
czło wie ka. Oprócz zdro wot no ści drze wo sta nów (i pro ble ma -
ty ki wie lu cho rób róż nych ga tun ków drzew le śnych wy stę -
pu ją cych w Pol sce) ba dał bo wiem tak że wpływ roz ma itych
czyn ni ków na zdro wot ność drzew w śro do wi sku miej skim
i opra co wał no we pro po zy cje środ ków do le cze nia ran drzew
po mni ko wych w za drze wie niach. 

Wie lo let nie ba da nia te re no we ob cych ga tun ków drzew
igla stych przy nio sły w re zul ta cie współ au tor stwo mo no gra -
fii o za gro że niach tych ga tun ków ze stro ny ro dzi mej en to -
mo fau ny oraz mi ko bio ty, a tak że zna ko mi tą zna jo mość
wszyst kich pol skich nad le śnictw, od wie dzo nych pod czas re -
ali za cji te ma tu. 

Wśród pol skich mi ko lo gów An drzej Grzy wacz wy róż nia się
ogrom nym za in te re so wa niem ga tun ko wej róż no rod no ści
bio lo gicz nej grzy bów, któ re za owo co wa ło za rów no atla sa -
mi grzy bów wiel ko owoc ni ko wych, jak i uni ka to wy mi opra -
co wa nia mi mo no gra ficz ny mi. Te ostat nie za wie ra ją ory gi nal -
ne wy li cze nia licz by za re je stro wa nych, opi sa nych oraz
po ten cjal nie wy stę pu ją cych w Pol sce ga tun ków grzy bów
wraz z pro po zy cją no wych pol skich ter mi nów i nazw dla róż -
nych grup sys te ma tycz nych (na przy kład  fun gia, grzy bo -
pływ ki, schył cza ki, płuc nia ki i in ne). Ta wła śnie dzie dzi na za -
in te re so wań An drze ja Grzy wa cza przy nio sła plon w po sta ci
bo ga to ilu stro wa nych po pu lar no nau ko wych ksią żek o grzy -
bach i eko sys te mach le śnych, któ rych na kład osią gnął łącz -
nie po nad ćwierć mi lio na eg zem pla rzy. Ta dzie dzi na to rów -
nież wkro cze nie w te ma ty kę ochro ny przy ro dy: ochro ny
grzy bów i grzy bo wisk, czyn nej ochro ny nie któ rych ga tun -
ków grzy bów rzad kich i za gro żo nych, a tak że grzy bów ek to -
mi ko ry zo wych, pro ble mów re gu la cji ma so wych grzy bo brań
w la sach i wie lu in nych. 

Ta w skró cie przed sta wio na ewo lu cja bo ga tych za in te re -
so wań ba daw czych An drze ja Grzy wa cza do pro wa dzi ła do
Je go za an ga żo wa nia się w za gad nie nia pod sta wo we dla leś -
nic twa w Pol sce, ta kie jak roz wój na uk le śnych i edu ka cja stu -
den tów wy dzia łów le śnych, ide owe ra my ochro ny przy ro dy,
kom plek so wa ochro na za so bów le śnych, spo łecz ne aspek ty
go spo dar ki le śnej oraz po li ty ka le śna pań stwa.

Spo śród wszyst kich sza cow nych in sty tu cji i or ga ni za cji,
w któ rych pra co wał i pra cu je, chcia ła bym (dzia ła jąc pro�do�-
mo�sua) wy róż nić tu Pol skie To wa rzy stwo Le śne, któ re mu
An drzej Grzy wacz prze wod ni czy od 11 lat i – w od czu ciu je -
go człon ków – czy ni to zna ko mi cie, pie lę gnu jąc naj szla chet -
niej sze tra dy cje pol skie go le śnic twa i in te gru jąc lu dzi zwią -
za nych za wo do wo al bo  po przez za mi ło wa nie z la sem
i przy ro dą. 

Sze ro kie za in te re so wa nia na uko we i przy ja zne po dej ście
do adep tów na uk le śnych oraz ko le gów i współ pra cow ni ków
zna la zły od zwier cie dle nie w pra cach dok tor skich wy ko na -
nych pod kie run kiem An drze ja Grzy wa cza (pięć z za kre su fi -
to pa to lo gii le śnej i pięć z ochro ny przy ro dy oraz czte ry ko -
lej ne w to ku), a tak że w bar dzo licz nych re cen zjach do rob ku
na stop nie i ty tu ły na uko we (łącz nie 83!). Szcze gól ną ran gę
ma ją trzy re cen zje w po stę po wa niach o nada nie god no ści
dok to ra ho�no�ris�cau�sa. 
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Wieści 2008

Na le ży też pod kre ślić wiel ki wkład An drze ja Grzy wa cza
w dy dak ty kę, któ rą pro wa dzi na róż nych wy dzia łach SGGW
nie prze rwa nie od 1969 ro ku, wy pro mo waw szy 224 ma gi -
strów i 39 in ży nie rów. Peł nio ne prze zeń w SGGW licz ne
funk cje by ły rów nież zwią za ne z dy dak ty ką. Naj waż niej sze
z nich (pro dzie ka na ds. dy dak ty ki, po tem dzie ka na i pro rek -
to ra ds. dy dak ty ki i wy cho wa nia) przy pa dły na trud ny okres
straj ków na uczel ni, sta nu wo jen ne go, prze mian po li tycz -
no -ustro jo wych w kra ju, ak tyw no ści NSZZ „So li dar ność”
i Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów. Wią za ło się to z opie -
ką nad stu den ta mi in ter no wa ny mi, aresz to wa ny mi, ka ra ny -
mi za dzia łal ność opo zy cyj ną przez są dy i ko le gia ds. wy -
kro czeń – opie kę tę spra wo wał z wiel kim od da niem. Pod
wpły wem tych do świad czeń An drzej Grzy wacz, z wła ści wą
so bie ener gią, za an ga żo wał się w pra ce mi ni ste rial ne i spo -
łecz ne, or ga ni zu jąc dwa spo tka nia na te mat re for mo wa nia
stu diów le śnych, ma ją ce słu żyć ca łe mu wyż sze mu szkol nic -
twu le śne mu w Pol sce. Je go sta ra nia na rzecz kształ ce nia
wy kra cza ją po za ra my uczel nia ne i do ty czą tak że edu ka cji
le śnej spo łe czeń stwa. Ten ogrom pra cy i za mi ło wa nia wło -
żo ny w bo ga tą i owoc ną dzia łal ność zo stał do strze żo ny
i wy róż nio ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi i na gro da mi,
z któ rych naj waż niej sze to Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej, Krzyż Ka wa ler ski oraz Krzyż Ofi cer ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski i Lo renz -Wap pes -Pre is (Na gro da Nie miec kie go To -
wa rzy stwa Le śne go za wkład w roz wój wie dzy le śnej oraz
roz wi ja nie współ pra cy mię dzy le śni ka mi Nie miec i Pol ski).
Dzi siej sza uro czy stość w Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go w Po zna niu, po świę co na na sze mu Czci -
god ne mu Ko le dze, sta no wi – w mo im prze ko na niu – god -
ne zwień cze nie do tych cza so wych prac i wy sił ków na sze go
no we go Dok to ra ho�no�ris�cau�sa. 

Po zo sta je je dy nie za koń czyć to wy stą pie nie cy ta tem z„Pa -
na Ta de usza”: 

Kto zba dał puszcz li tew skich prze past ne kra iny, 
Aż do sa me go środ ka, do ją dra gę stwi ny?

Otóż oka zu je się, że wła śnie Pan Pro fe sor Grzy wacz jest
tym, któ re go na zwi sko moż na wy mie nić w od po wie dzi na za -
cy to wa ne py ta nie. Je go pra ce i do ko na nia wy peł nia ją w róż -
nych aspek tach owo zba da nie prze past nych głę bin pusz czań -
skich, o któ re py ta Po eta. Za rów no bo wiem zna ko mi te
po zna nie ca ło ści la sów pol skich, jak i wni kli we i do głęb ne
prze ba da nie pa to fi zjo lo gii na szych drzew oraz roz po zna nie
grzy bów, któ re po wo du ją ich cho ro by, zna ko mi cie przy sta ją
do tej od po wie dzi.

Po lau da cji na stą pi ło uro czy ste wrę cze nie prof. dr. hab. An -
drze jo wi Grzy wa czo wi dy plo mu dok to ra ho�no�ris�cau�sa, chór
„Co ro Da Ca me ra” pod dy rek cją Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej
od śpie wał Gau�de�Ma�ter�Po�lo�nia, a Dok tor ho�no�ris�cau�sawy gło -
sił wy kład za ty tu ło wa ny „Mo je przy rod ni cze fa scy na cje i dro -
gi do le śnic twa” *. 

Wy stęp chó ru i gra tu la cje go ści zwień czy ły uro czy stość. 

Mał�go�rza�ta�Mań�ka
Po�znań,�wmar�cu 2008�ro�ku

* Tekst wy kła du prof. dr. hab. An drze ja Grzy wa cza za mie ści my w ko -
lej nych nu me rach „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).
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Uroczysty toast po zakończeniu uroczystości w absydzie Kolegium Rungego
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Wra mach ob cho dów Dni Pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go wła dze uczel ni, wy cho dząc na prze ciw ini cja ty -

wie prof. Sta ni sła wa Ko złow skie go, zor ga ni zo wa ły wie czor ni -
cę po świę co ną pa mię ci pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, za ty tu ło wa ną „Na tchnie nie, wie dza i czyn”. Do -
kład nie w rocz ni cę otwar cia je dy nej pol skiej wyż szej uczel ni
na zie miach za bo ru pru skie go o Au gu ście Ciesz kow skim opo -
wia da ła Bar ba ra Wa cho wicz. 

Dnia 21 li sto pa da 2014 ro ku na wie czor ni cę przy by ło licz ne
gro no pra cow ni ków uczel ni oraz za pro szo nych przez JM rek -
to ra, prof. Grze go rza Skrzyp cza ka, osób za an ga żo wa nych
w ob cho dy dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow -
skie go. W ho lu Ko le gium Run ge go na go ści cze ka ło kil ka wy -
staw, zor ga ni zo wa nych dzię ki An nie Zie liń skiej -Kry bus, kie ru -
ją cej wy daw nic twem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Ewie
Stryc kiej, re dak tor na czel nej „Wie ści Aka de mic kich”. Wśród wy -
daw nictw zna la zły się dwie no wo ści książ ko we: Nie�tyl�ko�Wie�-
rze�ni�ca.�O Au�gu�ście�Ciesz�kow�skim�w dwu�set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin

(wy daw nic two UP) oraz Wy�bit�ni�Wiel�ko�po�la�nie:�bł.�Ed�mund�Bo�-
ja�now�ski�i hr.�Au�gust�Ciesz�kow�ski.�W 200.�rocz�ni�cę�uro�dzin�(Sto -
wa rzy sze nie Kul tu ral no -Oświa to we „Fo rum Lu boń skie” im. Au -
gu sta Ciesz kow skie go).� Wie rze ni ca w pra cach stu den tów
ar chi tek tu ry kra jo bra zu by ła za pre zen to wa na na plan szach,
któ rym to wa rzy szył por tret hr. Au gu sta na ma lo wa ny przez
stu dent kę Li dię Szu ster (wzo ro wa ny na ob ra zie Ka zi mie rza Po -
chwal skie go). Ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ły się: wy -
sta wa ry sun ków i ko mik sów po wsta łych w ra mach kon kur sów
zor ga ni zo wa nych pod egi dą Szko ły Pod sta wo wej w Wie rzon -
ce oraz ręcz nie prze pi sa ne Oj�cze�nasz�z lu boń skiej Ciesz ko -
wian ki (Szko ła Pod sta wo wa nr 2). Zwień cze niem cią gu wy sta -
wien ni cze go by ła wy sta wa ju bi le uszo wa, po raz pierw szy
za pre zen to wa na 16 mar ca 2014 ro ku w Wie rze ni cy (au tor stwa
Hen ry ka Błach nio, Ewy J. oraz Wło dzi mie rza Bu czyń skich). 

Ma gni fi cen cja prof. Grze gorz Skrzyp czak ta ki mi oto sło wy
zwró cił się do przy by łych:
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Barbara Wachowicz oraz JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (z lewej) i prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, inicjator wieczornicy

Wieści o naszym patronie

„Na tchnie nie, wie dza i czyn”
Wie�czor�ni�ca�po�świę�co�na�pa�mię�ci�pa�tro�na�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�
w Po�zna�niu,�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�go
Po�znań, 21�li�sto�pa�da 2014�ro�ku
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„Sza now ni Pań stwo,
Do stoj ni Go ście!

Chcę bar dzo ser decz nie po wi tać wszyst kich przy by łych Go -
ści na dzi siej sze spo tka nie. Spo tka nie szcze gól ne i wy jąt ko we,
w Ko le gium Run ge go bo wiem gro ma dzi nas dzi siaj pa mięć
o Wiel kim Po la ku z XIX wie ku – Au gu ście Ciesz kow skim.

Przed 144 la ty otwar ła swo je po dwo je Szko ła Rol ni cza im.
Ha li ny w Ża bi ko wie – wiel kie dzie ło Au gu sta Ciesz kow skie go.
W tej szko le od naj du je swój ro do wód Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu. Dzień 21 li sto pa da jest więc dla na szej uni -
wer sy tec kiej spo łecz no ści dniem świą tecz nym. W tym ro ku
świę to wa nie ma wy miar szcze gól nie głę bo ki i uro czy sty za ra -

zem – prze ży wa my je bo wiem w at mos fe rze ob cho dów dwu -
set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go. Po przez tę
rocz ni cę po stać Au gu sta Ciesz kow skie go za ja śnia ła moc no nie
tyl ko na na szej uczel ni, ale i w Po zna niu, Wiel ko pol sce i Pol -
sce. Li sta in sty tu cji i osób pry wat nych, któ rym dro ga jest pa -
mięć Au gu sta Ciesz kow skie go, oraz wy kaz do ko nań zwią za -
nych z ob cho da mi Ro ku Ciesz kow skie go jest dłu ga. Świad czy
o tym obec ność Pań stwa na dzi siej szej uro czy sto ści. 

[…] Szcze gól nie go rą co pra gnę dzi siaj po wi tać w pro gach
na szej uczel ni roz mi ło wa ną w dzie jach Wiel kich Po la ków Pa -
nią Bar ba rę Wa cho wicz – wiel ką mi strzy nię sło wa, ob da rzo -
ną ty tu łem »Pi sar ki lo su pol skie go«, lau re at kę or de ru »Po lo -
nia ma ter no stra est«, na gro dy Wo je wo dy Wiel ko pol skie go,
Epi sko pa tu Pol ski oraz wie lu, wie lu in nych na gród i wy róż -
nień. 

Nasz Ho no ro wy Gość przy by wa do nas z War sza wy, a ra -
czej z Pod la sia, z miej sca uro dze nia i mło do ści Au gu sta

Ciesz kow skie go. Przy by wa na zie mię, w któ rej ja śnie je Wie -
rze ni ca i Po znań, i nasz uni wer sy tet. Przy by wa, aby pięk nym
sło wem […] nam tu taj zgro ma dzo nym opo wie dzieć o ży ciu
i czy nach wiel kie go Po la ka, Au gu sta hra bie go Ciesz kow -
skie go. 

Z wiel ką aten cją wi ta my Pa nią Bar ba rę Wa cho wicz na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym i pro si my o sło wo […].

Pa ni Bar ba ro – go rą co za pra sza my do nas!”

Bo ha ter ka wie czo ru ser decz nie po wi ta ła słu cha czy i po na -
kre śle niu ob ra zu epo ki ze swa dą mó wi ła o Au gu ście Ciesz -
kow skim, od wo łu jąc się też do oso bi stych związ ków z Su chą

– miej scem je go na ro dzin: jej dzia dek był tam ple ni po ten -
tem Au gu sta ju nio ra. Ma te rial nym śla dem tych związ ków
jest wpi sa ny w burz li we dzie je jej ro dzi ny i sam ma ją cy rów -
nie fa scy nu ją cą hi sto rię ob raz „Chry stu sa Sy be ryj skie go”, ofia -
ro wa ny przez nią obec ne mu wła ści cie lo wi dwo ru w Su chej,
prof. Mar ko wi Kwiat kow skie mu. Kil ka krot nie po wo ły wa ła się
na świa dec twa ze stro ny prof. Sta ni sła wa Ko złow skie go i ni -
żej pod pi sa nych. Po to czy sty prze kaz zna ko mi cie tra fiał do
słu cha czy, cze mu dał wy raz rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp -
czak. Bar dzo bli skie mu oka za ły się sło wa o ochron kach, przy -
po mnia ły tę miej ską, do któ rej sam uczęsz czał. Dzię ku jąc Pa -
ni Ba si, oprócz wią zan ki kwia tów wrę czył jej eg zem plarz
an to lo gii wier szy Na�skrzy�dłach�my�śli.�Au�gust�Ciesz�kow�ski�i zie�-
mia�wie�rze�nic�ka�w po�ezji.�Pre le gent ka zre wan żo wa ła się swo -
imi pu bli ka cja mi, a na ko niec ode bra ła ko lej ne gra tu la cje
i pod pi sa ła swo je książ ki. 

Na to wszyst ko w pięk nie przy stro jo nej kwia ta mi sa li pa -
trzył z por tre tu sam Au gust Ciesz kow ski. Przed po łu dniem

Wieści o naszym patronie

Wystawa najnowszych publikacji wydanych w 2014 roku z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego
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Członkowie Koła Naukowego Architektury Krajobrazu –
organizatorzy wystawy na temat terenów zieleni w Wierzenicy

W ręczne przepisywanie opus�magnum Augusta hr. Cieszkowskiego
Ojcze nasz włączyło się wielu pracowników naszej uczelni; 
na zdjęciu fragment przepisany przez śp. prof. dr. hab. Czesława
Szafrańskiego

te go dnia – pod czas tra dy cyj nej uro czy sto ści zwią za nej
z uho no ro wa niem pra cow ni ków i osób za słu żo nych dla
ucze ni oraz awan sa mi na uko wy mi – Fun da cja Za kła dy Kór -
nic kie prze ka za ła ko pię (au tor stwa Je rze go Win kle ra) por -
tre tu na ma lo wa ne go przez Mar ce le go Kra jew skie go na uro -
czy stość 50-le cia pra cy na uko wej Au gu sta Ciesz kow skie go
w 1893 ro ku. 

Bar dzo mi łym upo min kiem dla wszyst kich przy by łych na
wie czor ni cę był nu mer spe cjal ny „Wie ści Aka de mic kich”, któ -
re od 2009 ro ku sys te ma tycz nie pre zen tu ją pa tro na uczel ni.
Naj now szy ze szyt w ca ło ści zo stał po świę co ny dwu set nej
rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go. 

Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy

„August Cieszkowski w oczach dzieci i młodzieży” – wystawa rysunków i komiksów powstałych w ramach konkursów zorganizowanych przez
Szkołę Podstawową w Wierzonce
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Wieści o naszym patronie

Au gust Ciesz kow ski
in me mo riam

Wdniu 18 grud nia 2014 ro ku w sie dzi bie Po znań skie go To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk przy ul. Miel żyń skie go 27/29

od by ło się nie zwy kle cie ka we wy da rze nie. Jak czy ta my w za -
pro sze niu: „W ro ku po świę co nym oso bie i do ko na niom Au gu -
sta Ciesz kow skie go, w dwu set ną rocz ni cę uro dzin współ za ło -
ży cie la i pierw sze go Pre ze sa Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk, wy bit ne go Wiel ko po la ni na, my śli cie la, po li -
ty ka, teo re ty ka i prak ty ka »fi lo zo fii czy nu«” obec ny Pre zes tej
za słu żo nej in sty tu cji zor ga ni zo wał wal ne ze bra nie człon ków
PTPN, na któ re za pro sił wie lu zna ko mi tych go ści. Na szą uczel -
nię re pre zen to wał JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, a to wa rzy szy li mu: prof. dr hab. An na Golcz (Wy dział
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu), prof. dr hab. Mał go -
rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN (Wy dział Le śny), prof. dr hab. An -
drzej Du bas, dr h.c. mul ti (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii),
prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski (Wy dział Rol nic twa i Bio in -
ży nie rii), prof. dr hab. Ja cek Mi chal ski (Wy dział Le śny) oraz An -
na Zie liń ska -Kry bus (kie row nik Dzia łu Wy daw nictw) i ni żej
pod pi sa na. 

W pro gra mie spo tka nia zna la zło się wy stą pie nie Pre ze sa
PTPN, prof. UAM dr. hab. An drze ja Gul czyń skie go oraz dwa wy -
kła dy. Pierw szy wy gło sił prof. dr hab. Je rzy Fieć ko (Za kład Li -
te ra tu ry Ro man ty zmu Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza)
na te mat: „Ciesz kow ski – Kra siń ski – Mic kie wicz: re la cje i wpły -
wy”. W dru gim mgr Jo an na Pie tro wicz (Bi blio te ka Po znań skie -
go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk) opo wie dzia ła o„Ciesz ko wia -
nach” ze zbio rów Bi blio te ki PTPN.

Wal ne ze bra nie po prze dzi ła rów nie cie ka wa kon fe ren cja na -
uko wa za ty tu ło wa na „Au gust Ciesz kow ski in�me�mo�riam”, któ ra
od by ła się te go sa me go dnia w go dzi nach przed po łu dnio wych. 

W pierw szej se sji swo je wy stą pie nia mie li: dr hab. Prze my sław
Ma tu sik z In sty tu tu Hi sto rii UAM („Ciesz kow ski a po cząt ki po -
znań skich prac or ga nicz nych”), dr Elż bie ta Li jew ska z Pra cow ni
Do ku men ta cji Li te rac kiej UAM („Ob ra zy wspól no ty w trak ta cie
Oj�cze�naszAu gu sta Ciesz kow skie go i Pie�śni�spo�łecz�nej Cy pria na
Nor wi da”) oraz prof. UAM dr hab. Wie sław Ra taj czak z Pra cow ni
Ba dań nad Tra dy cją Eu ro pej ską UAM („Pre po zy ty wi stycz ny pro -
gram od no wy or ga ni zmu spo łecz ne go. Na mar gi ne sie Oochro�-
nach�wiej�skich Au gu sta Ciesz kow skie go”).

Po prze rwie wy stą pi li: prof. dr hab. Zbi gniew Przy chod niak
z Za kła du Li te ra tu ry Ro man ty zmu UAM („Z fi lo zo ficz ne go
dzien ni ka Au gu sta Ciesz kow skie go [czy ta ne w rę ko pi sie]”),
prof. UAM dr hab. An drzej Waw rzy no wicz z Za kła du Fi lo zo fii
Spo łecz nej i Po li tycz nej („Miej sce fi lo zo fii Au gu sta Ciesz kow -
skie go w ewo lu cji pol skie go me sja ni zmu”), Mag da le na Sa ga -
niak („Sym phi lo so phie – Au gust Ciesz kow ski i Zyg munt Kra -
siń ski”) oraz mgr Ka ta rzy na Fe do ro wicz z Za kła du Li te ra tu ry
Ro man ty zmu UAM („Gno za i neo gno za w Oj�cze�nasz Au gu sta
Ciesz kow skie go – za rys pro ble mu”).

Ewa�Stryc�ka

Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz
zaproszeni goście na walnym zebraniu 18 grudnia 2014 roku
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Tegoroczne zaproszenie na walne zebranie członków PTPN było stylizowane na zaproszenie
z 1889 roku (z czasów Augusta Cieszkowskiego)
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Mi nio ny rok 2014 de cy zją Se na tu RP zo stał ogło szo ny ro -
kiem Au gu sta Ciesz kow skie go, któ ry w Wiel ko pol sce

od by wał się pod pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej. Był to zna mien ny akt przy po mi na ją cy Pol sce te go
wiel kie go Po la ka. Wy ra żał naj wyż szy hołd i uzna nie nie tyl ko
dla Je go roz le głe go i po nad cza so we go do rob ku na uko we go,
był bo wiem ge nial nym fi lo zo fem i prze wi du ją cym eko no mi -
stą, ale rów nież dla Je go do ko nań w dzie dzi nie or ga ni za cji
ży cia kul tu ral ne go i spo łecz ne go, dzia łań na rzecz po stę pu
edu ka cyj ne go na wszyst kich szcze blach na ucza nia oraz
utrzy ma nia pol sko ści na zie miach pru skich w XIX wie ku.

Ten wiel ki Po lak od ro ku 1996 jest pa tro nem Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, dla te go dwu set na rocz ni ca Je go uro dzin by ła
szcze gól ną oka zją do uczcze nia Je go pa mię ci wła śnie przez na -
szą uczel nię oraz przy po mnie nia związ ków łą czą cych Go z na -
szym uni wer sy te tem. Licz ne uro czy sto ści, ja kie na tę oko licz ność
zor ga ni zo wa li śmy lub w nich uczest ni czy li śmy, do bit nie to ak -
cen to wa ły. Po głę bi ły i utrwa li ły w ca łym śro do wi sku uczel nia nym
pa mięć i za słu gi na sze go wiel kie go Pa tro na. Bar dzo wy mow nym
te go ak cen tem był wy kład pro fe so ra Sta ni sła wa Ko złow skie go –
„Non�omnis�mor�tu�us�est” – wy gło szo ny na in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go 2014/2015. Szcze gól nie uro czy sty był też Dzień Pa -
tro na, ob cho dzo ny co rocz nie w dniu 21 li sto pa da, na któ rym
zna na z barw nych opo wie ści o wiel kich Po la kach Bar ba ra Wa -
cho wicz w spo sób bar dzo re flek syj ny i wzru sza ją cy przy po mnia -
ła wie le fak tów z ży cia Au gu sta Ciesz kow skie go. Uczel nia po nad -
to uczci ła ju bi le usz swe go Pa tro na uro czy stym kon cer tem, któ ry
od był się w Au li No va po znań skie go Uni wer sy te tu Mu zycz ne go,
otwar ciem grun tow nie od no wio ne go gma chu Ko le gium Ciesz -
kow skich na So ła czu oraz wmu ro wa niem ta bli cy pa miąt ko wej,
ufun do wa nej przez spo łecz ność aka de mic ką Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, przy wej ściu do ro dzin ne go dwor ku
Ciesz kow skie go wWie rze ni cy. Na kła dem na sze go wy daw nictwa
w ro ku ju bi le uszo wym uka za ło się wie le pu bli ka cji po świę co nych
Pa tro no wi, w tym zwłasz cza an to lo gia wier szy Na�skrzy�dłach�
my�śli…�Au�gust�Ciesz�kow�ski�i zie�mia�wie�rze�nic�ka�w po�ezji oraz Nie
tyl�ko�Wie�rze�ni�ca.�O Au�gu�ście�Ciesz�kow�skim�w dwu�set�ną�rocz�ni�cę
uro�dzin, a tak że spe cjal ne  wy da nie „Wie ści Aka de mic kich”. 

Pra cow ni cy Uczel ni uczest ni czy li w licz nych uro czy sto ściach
po świę co nych Ciesz kow skie mu, któ re w ro ku ju bi le uszo wym
od by wa ły się po za Po zna niem, naj czę ściej w Wie rze ni cy, Swa -
rzę dzu i Ża bi ko wie. W mar cu wła dze uczel ni, na cze le z JM Rek -
to rem, pro fe so rem Grze go rzem Skrzyp cza kiem oraz licz nym
gro nem pra cow ni ków, uczest ni czy ły w in au gu ra cji Ro ku Au -
gu sta Ciesz kow skie go, któ ra mia ła miej sce w ko ście le św. Mi -
ko ła ja w Wie rze ni cy, gdzie oko licz no ścio wą ho mi lię wy gło sił
Me tro po li ta Po znań ski Sta ni sław Gą dec ki. Uczest ni czy li śmy
też w od sło nię ciu po mni ka Au gu sta Ciesz kow skie go na ryn -
ku w Swa rzę dzu. JM Rek tor wraz z dzie ka nem Wy dzia łu Rol -
nic twa i Bio in ży nie rii, pro fe so rem Wie sła wem Ko zia rą, zwie -
dzi li ro dzin ną po sia dłość Au gu sta Ciesz kow skie go w Su chej
i od da li hołd na sze mu Pa tro no wi, skła da jąc wią zan ki kwia tów
przed ka mie niem po świę co nym wiel kie mu fi lo zo fo wi i eko -
no mi ście.

Ob cho dy dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta hra bie go
Ciesz kow skie go or ga ni zo wa ne za rów no przez nasz uni wer sy -
tet, jak i te, w któ rych ak tyw nie uczest ni czy li śmy, na wią zy wa ły
nie ty le do Je go wiel kie go i po nad cza so we go do rob ku na uko -
we go, ale przede wszyst kim do za sług na po lu or ga ni za cji 
no wo cze snych form ży cia spo łecz ne go, go spo dar cze go i kul -
tu ral ne go oraz po stę pu edu ka cyj ne go. Una ocz ni ły Je go or ga -
nicz ne, in te lek tu al ne i ma te rial ne związ ki z po wsta niem szkol -
nic twa wyż sze go w Wiel ko pol sce, w tym rów nież rol ni cze go
i le śne go, na po zio mie uni wer sy tec kim. 

W tym świe tle w peł ni uza sad nio ne i za szczyt ne by ło przy -
ję cie w ro ku 1996 przez ów cze sną Aka de mię Rol ni czą imie nia
Au gu sta Ciesz kow skie go. Po prze kształ ce niu w ro ku 2005 Aka -
de mii Rol ni czej w dzi siej szy Uni wer sy tet Przy rod ni czy Au gust
Ciesz kow ski po zo stał wpraw dzie na dal Pa tro nem, ale z nie zro -
zu mia łych – dla mnie – wzglę dów nie zo sta ło to uwzględ nio -
ne w na zwie uczel ni. Wy pa da mieć na dzie ję, że po kło siem tak
uro czy ście ob cho dzo ne go ju bi le uszu dwu set nych uro dzin na -
sze go Pa tro na bę dzie wpro wa dze nie do na zwy Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go imie nia Au gu sta Ciesz kow skie go.

prof.�dr�hab.�An�drzej�Du�bas

Re flek sje ju bi le uszo we

Profesor dr hab., dr h.c. multi Andrzej Dubas w swoim gabinecie
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Me da la mi „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu”, nada ny mi przez Se nat Uni wer sy te -

tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, zo sta ły od zna czo ne na stę -
pu ją ce oso by:

� Pan Pro fe sor Wie sław Bucz kow ski z Wy dzia łu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska

� Pan Ma gi ster Iwo Ga łec ki, dy rek tor Le śnych Za kła dów Do -
świad czal nych Sie mia ni ce

� Pan Ry szard Go la z Dzia łu Tech nicz ne go
� Pan Pro fe sor Gin ter J. Hru zik z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� Pan Pro fe sor Ję drzej Jaś kow ski z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo -

gii Zwie rząt
� Pa ni Li cen cjat Ma ria Ję drzej czak z Dzia łu Tech nicz ne go
� Pan Pro fe sor Edward Po spiech z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści

i Ży wie niu
� Pan Pro fe sor Je rzy Szu ka ła z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -

nie rii
� Pan Ma gi ster Woj ciech Śli wa, dy rek tor Le śnych Za kła dów

Do świad czal nych Mu ro wa na Go śli na
� Pan Pro fe sor Ju lian Waw rzy niak z Wy dzia łu Eko no micz no -

-Spo łecz ne go
� Pan Bła żej We nc lew ski z Dzia łu Tech nicz ne go.

Me da le otrzy ma ły rów nież – ale w in nym ter mi nie – oso by
nie obec ne te go dnia na uro czy sto ści pro mo cyj nej: Pan prof.
dr hab. Mi chał Sznaj der z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne -

go, Pan Ga briel Szcze ciń ski z Dzia łu Tech nicz ne go oraz Pan
mgr inż. Ze non Mu siał, kie row nik ds. or ga ni za cyj nych Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”.

Me da la mi „Aca de mia Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis”,
nada ny mi przez Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, zo sta ły od zna czo ne na stę pu ją ce oso by:
� Pan Pro fe sor Woj ciech Bu dzyń ski, kie row nik Ka te dry Agro -

tech no lo gii i Za rzą dza nia Pro duk cją Ro ślin ną Uni wer sy te tu
War miń sko – Ma zur skie go w Olsz ty nie i prze wod ni czą cy Sek -
cji III Na uk Bio lo gicz nych, Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj -
nych Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów

� Pan Le karz we te ry na rii Ma ciej Go gul ski, pre zes Ra dy Wiel -
ko pol skiej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej w Po zna niu

� Pan In ży nier Ma rian Grodz ki, dy rek tor Ar bo re tum Le śne go
w Zie lon ce

� Pan In ży nier Sta ni sław Ka lem ba, po seł na Sejm RP (od
1991 ro ku); Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi w la tach
2012–2014

� Pan Pro fe sor Mi ko łaj Kna flew ski, pro fe sor Wy dzia łu Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu.

Srebr ne Me da le Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów ode bra -
ły te go dnia na stę pu ją ce oso by:
� Pa ni Pro fe sor Iwo na Bart ko wiak -Bro da, kie row nik Po znań -

skie go Od dzia łu In sty tu tu Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin,
ab sol went ka Wy dzia łu Rol ni cze go 1971

Li sta osób od zna czo nych 
pod czas uro czy sto ści pro mo cyj nych
21 li sto pa da 2014 ro ku

Medale „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” odebrali (od lewej): inż. Stanisław Kalemba, prof. dr hab. Wojciech Budzyński, lekarz wet.
Maciej Gogulski oraz prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski
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� Pan Ma gi ster Wła dy sław Osad kow ski, ab sol went Wy dzia łu
Rol ni cze go 1982 – twór cy i wła ści cie le naj lep szej w Pol sce
Fir my Ob słu gi i Za opa trze nia Rol nic twa, Bie ru tów. 

Srebr ne Me da le Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów otrzy ma ły
rów nież oso by nie obec ne te go dnia na uro czy sto ści pro mo -
cyj nej: Pan mgr inż. Ro man Bar lik, wła ści ciel Przed się bior stwa
Rol no -Ho dow la ne go Dąb ki, ab sol went Wy dzia łu Rol ni cze -
go 1978; Pan dr inż. Ry szard Ja wor ski, dy rek tor Wiel ko pol skie -
go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go, ab sol went Wy dzia łu Rol -
ni cze go 1978 oraz Pan mgr inż. Ma rian Pan kow ski, pre zes
Stra te gicz nej Spół ki Skar bu Pań stwa „GA ŁO POL”, czo ło wy in -
we stor in no wa cyj nych tech no lo gii, Ga ło wo k. Sza mo tuł, ab -
sol went Wy dzia łu Rol ni cze go 1982. (es)

� Pan Ma gi ster To masz Dut kie wicz, dy rek tor Po znań skie go
Od dzia łu Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych, ab sol went Wy -
dzia łu Ogrod ni cze go 1988

� Pan Ma gi ster Ja ro sław Ka mie niarz, pre zes NORD -ZU KER Pol -
ska SA, Opa le ni ca, ab sol went Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go
1992

� Pan Ma gi ster Ma te usz Kle men ski, Wi ce mar sza łek Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, ab sol went Wy dzia łu Ogrod ni -
cze go 1975

� Pan Ma gi ster Ja cek Ko wal ski, Pre zy dent Mia sta Gnie zna, ab -
sol went Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go 1973

� Pan Ma gi ster To masz Mar kie wicz, nad le śni czy Nad le śnic twa
Pnie wy, ab sol went Wy dzia łu Le śne go 1996

� Pa ni Ma gi ster Be ata Osad kow ska, ab sol went ka Wy dzia łu
Rol ni cze go 1982 oraz…

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznał wybitnym absolwentom naszej uczelni Srebrne Medale 
za osiągnięcia w pracy zawodowej; 21 listopada odebrali je (od lewej): prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, mgr Tomasz Dutkiewicz, mgr Jarosław
Kamieniarz, mgr Mateusz Klemenski, mgr Jacek Kowalski, mgr Tomasz Markiewicz oraz mgr Beata Osadkowska i mgr Władysław Osadkowski
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Od 6 do 8 lu te go 2015 ro ku na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich pod ho no ro wym pa tro na tem JM rek -

to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr. hab.
Grze go rza Skrzyp cza ka, od by ły się Tar gi „Knie je”. By ła to je dy na
ta k du ża im pre za w Pol sce, de dy ko wa na jed no cze śnie pa sjo na -
tom my śli stwa, węd kar stwa oraz że glar stwa. Na po wierzch -
ni 25 000 m2 swo ją ofer tę za pre zen to wa ło łącz nie po nad 300 wy -
staw ców. Wśród nich by ło sto isko Ka te dry Ło wiec twa i Ochro ny
La su Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, któ re cie szy ło się du żym za in te re so wa niem. Bar dzo waż nym
za ło że niem tar gów by ło pro mo wa nie kul tu ry ło wiec kiej. Do sko -
na le w ten nurt wpi sy wał się kon cert na sze go Ze spo łu Trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor”. Przez trzy dni tar gi od wie dzi ło 29 700
osób. Du ża fre kwen cja, roz bu do wa ny pro gram wy da rzeń to wa -
rzy szą cych i nie spo ty ka na at mos fe ra spra wi ły, że tar gi trzech pa -
sji prze szły do hi sto rii pod zna kiem spek ta ku lar ne go suk ce su.

Za pra szam do obej rze nia fo to re la cji z te go wy da rze nia: 
http://wles.up.po znan.pl/pl/wy dzia -le -ny -uni wer sy te tu -

przy rod ni cze go -w
Jo�lan�ta�Wę�giel

Fo
t. 

El
żb

ie
ta

 P
as

tw
ik

Nasze stoisko na targach „Knieje 2015”

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
na Tar gach „Knie je 2015”
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Na gro da „Znak Do bra” im. Ro my Brze ziń skiej to „kon kurs
dla dzien ni ka rzy, któ rzy w swo ich tek stach kie ru ją się do -

brem pu blicz nym i pra cu ją na rzecz spo łecz no ści lo kal nej, łą -
czą dzien ni kar stwo z po sta wą oby wa tel ską i czy nie niem do -
bra”. Kon kurs po wo ła li do ży cia dzien ni ka rze chcą cy uczcić
pa mięć zmar łej w 2005 ro ku po znań skiej pu bli cyst ki Ro my
Brze ziń skiej. Ofi cjal nym or ga ni za to rem kon kur su jest Ka to lic -
kie Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy i re dak cja „Gło su Wiel ko pol -
skie go”, a prze wod ni czą cą Ka pi tu ły Na gro dy zo sta ła cór ka
zmar łej dzien ni kar ki – Ka ta rzy na Laj bo rek -Ja rysz. Od po cząt -
ku kon kurs zo stał też ob ję ty ho no ro wym pa tro na tem Ar cy bi -
sku pa Me tro po li ty Po znań skie go Sta ni sła wa Gą dec kie go.

W tym ro ku lau re ata mi dzie wią tej edy cji kon kur su „Znak Do -
bra” zo sta li:
� Re dak cja „Gło su Wolsz tyń skie go”„za 25 lat pra cy na rzecz

bu do wa nia wspól no ty miesz kań ców przez po dej mo wa nie
roz licz nych ini cja tyw i kon se kwent ne przy bli ża nie lo kal nej
hi sto rii”.

� Jo lan ta So wiń ska -Go gacz za ar ty kuł Ma�ły�Oświę�cim o pra -
wie zu peł nie nie zna nym hi tle row skim obo zie pra cy utwo - rzo nym pod czas dru giej woj ny świa to wej w Ło dzi wy łącz -

nie dla dzie ci i mło dzie ży pol skiej; ar ty kuł uka zał się na ła -
mach nu me ru 7/2014 „Prze wod ni ka Ka to lic kie go”.

Wy róż nie nia „Znak Do bra” otrzy ma li:
� Re dak cja „Wie ści Aka de mic kich” Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu „za wzo ro wy nu mer ju bi le uszo wy po -
świę co ny pa tro no wi uczel ni, Au gu sto wi Ciesz kow skie mu”
(ubie gło rocz ny XXIV nu mer spe cjal ny).

� Pro fe sor Wal de mar Ła zu ga „za zmu sza ją cy do re flek sji nad
na szą współ cze sno ścią i hi sto rią cykl fe lie to nów „Okiem
Stań czy ka” pu bli ko wa ny w »Ga ze cie Wy bor czej«”.

War to w tym miej scu po wie dzieć, że wy róż nie nie dla „Wie -
ści Aka de mic kich” przy zna ne zo sta ło nie ja ko po za kon kur -
sem, po nie waż – we dług Re�gu�la�mi�nu – na gro dą tą ho no ru je
się wy łącz nie „pu bli ka cje, ak cje spo łecz ne w wiel ko pol skiej
pra sie re gio nal nej, lo kal nej, sa mo rzą do wej, za kła do wej, stu -
denc kiej i pa ra fial nej”. Tym bar dziej więc cie szy fakt, że nasz
dwu mie sięcz nik zo stał przez Ka pi tu łę Kon kur su za uwa żo ny
i do ce nio ny.

Na gro dę ode bra ła ni żej pod pi sa na, re dak tor na czel na „Wie -
ści Aka de mic kich”, w obec no ści prze wod ni czą ce go Ra dy Pro -
gra mo wej, a za ra zem pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za -
gra ni cą, prof. dr. hab. Ja na Pi ku la oraz osób współ pra cu ją cych
z re dak cją i sym pa ty ków „Wie ści”.

Uro czy stość wrę cze nia na gród od by ła się 10 stycz nia 2015
ro ku o go dzi nie 16.00 w sie dzi bie Wyż szej Szko ły Umie jęt no -
ści Spo łecz nych w Po zna niu. Po pro wa dził ją ak tor Te atru No -
we go w Po zna niu An drzej Laj bo rek, a roz mo wy z lau re ata mi,

Wy róż nie nie spe cjal ne 
Na gro dy Dzien ni kar skiej 
„Znak Do bra” 
im. Ro my Brze ziń skiej 
dla „Wie ści Aka de mic kich”
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Roma Brzezińska (1954–2005)

Logo nagrody „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej



to wa rzy szą ce roz da niu na gród, prze pro wa dzi ła re dak tor Gra -
ży na Wroń ska z „Ra dia Mer ku ry”. Część mu zycz ną spo tka nia
wy peł nił wy stęp Mar ty Gra bow skiej, któ ra wy ko na ła pio sen ki
z re per tu aru An ny Ger man.

Wię cej na te mat hi sto rii i za ło żeń kon kur su, a tak że sa mej
Pa tron ki tej ini cja ty wy – Ro my Brze ziń skiej – znaj dą Pań stwo
na stro nie in ter ne to wej: 

http://www.znak do bra.pl/

Ewa�Stryc�ka
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Na zdjęciu od prawej siedzą: redaktor naczelny Radia „Emaus” – 
ks. Maciej Karol Kubiak jeden z członków Kapituły Nagrody „Znak
Dobra”; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. dr hab.
Jan Pikul; redaktor naczelna „Wieści Akademickich” – Ewa Strycka
oraz fotoreporterzy prasowi
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Redaktor Grażyna Wrońska z Radia „Merkury” (po lewej) oraz 
Ewa Strycka, redaktor naczelna „Wieści Akademickich”, prezentują
nagrodzony zeszyt czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu...

Wdniu 26 lu te go 2015 ro ku na te re nie Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Po znań skich w Po zna niu od by ło się ko -

lej ne, już dzie wią te se mi na rium „Miej ska Sztu ka Ogro do wa”,
któ re przy go to wa ła re dak cja „Zie le ni Miej skiej” we współ pra -
cy z Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Po znań ski mi. Te mat te go -
rocz ne go spo tka nia brzmiał: „Zie leń dla miast, mia sta dla zie -
le ni”. Pa tro nat ho no ro wy nad te go rocz nym spo tka niem ob jął
Pre zy dent Mia sta Po zna nia, Ja cek Jaś ko wiak oraz JM rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak.

Se mi na rium zo sta ło po prze dzo ne wrę cze niem na gród
kon kur su „In spi ra cje w prze strze ni”, któ ry miał na ce lu pro -
mo cję pro jek tów urba ni stycz nych kształ tu ją cych wy so ką ja -
kość prze strze ni pu blicz nej. W tym ro ku oce nia ne by ły pro -
jek ty ogro du przed szkol ne go. Kon kurs skie ro wa ny był do
stu den tów, ab sol wen tów kie run ków zwią za nych z ar chi tek -
tu rą kra jo bra zu, pro jek tan tów, ar chi tek tów kra jo bra zu, a tak -
że jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz pra cow ni re ali -
zu ją cych te go ty pu pro jek ty. Ob ra dy trwa ły od 11.00 do

16.00. Se mi na rium, jak co  roku, pro wa dził pra cow nik Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, dr hab. Piotr Urbań ski,
kie row nik Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu. Na se mi na rium wy gło szo no sie dem re fe ra tów, a pre le -
gen ta mi by li spe cja li ści z dzie dzi ny ar chi tek tu ry kra jo bra zu,
za rów no prak ty cy, jak i pra cow ni cy na uko wi z róż nych uczel -
ni wyż szych w Pol sce.

Na spo tka niu po ru szo no wie le pro ble mów zwią za nych
z kształ to wa niem te re nów zie le ni i ar chi tek tu rą kra jo bra zu.
Re fe ra ty po dzie lo no na kil ka pa ne li. Po za koń cze niu każ de -
go z nich pro wa dzo no dys ku sję. Omó wio no mię dzy in ny mi:
ga tun ki ro dzi me dla te re nów zie le ni oraz za gro że nia po wo -
do wa ne przez wpro wa dza nie do miast ga tun ków ob cych;
in for ma cje o ga tun kach i od mia nach drzew sto so wa nych na
te re nach pu blicz nych; po da no przy kła dy zie lo nych ścian
i pną czy na ze wnątrz oraz do de ko ra cji wnętrz; omó wio no
pro blem ochro ny prze ciw sol nej ro ślin no ści w po znań skich
pa sach dro go wych; po ru szo no tak że pro ble ma ty kę bez pie -
czeń stwa po mni ków przy ro dy na te re nie miast oraz oma -

„Zie leń dla miast, mia sta dla zie le ni”
Dzie�wią�te�se�mi�na�rium�„Miej�ska�Sztu�ka�Ogro�do�wa”
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wia no za sa dy pro jek to wa nia i pla -
no wa nia drze wo sta nu w mia stach
zgod nie z po trze ba mi utrzy ma nia
du że go po ten cja łu zie le ni. Waż nym
ele men tem spo tka nia by ły re fe ra ty
o ochro nie zie le ni w pro ce sach in -
we sty cyj nych oraz o nie bez pie czeń -
stwie dla zie le ni w mia stach, ja kie
nio są ze so bą za mó wie nia pu blicz -
ne, któ rych je dy ną for mą wy ła nia nia
wy ko naw cy jest kry te rium ce ny.

Po za koń cze niu ob rad trwa ła jesz -
cze oży wio na dys ku sja, któ ra świad -
czy ła o du żym za in te re so wa niu
uczest ni ków te go rocz nym spo tka -
niem. W przy szłym ro ku świę to wać
bę dzie my dzie sią te spo tka nie w ra -
mach se mi na rium „Miej ska Sztu ka
Ogro do wa”. 

dr�hab.�Piotr�Urbań�ski
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Wykład „Gatunki rodzime w zieleni miast amerykańskich” przygotowali: prof. dr hab. Mieczysław Czekalski (emerytowany nauczyciel akademicki z
Katedry Roślin Ozdobnych) oraz dr Tomasz Aniśko z firmy „Aniśko Architektura Krajobrazu” (na zdjęciu po lewej)

Dość emocjonująca i burzliwa dyskusja w trakcie seminarium; przy mikrofonie 
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

... na Targach „Gardenia 2015”
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Wra mach Tar gów „Gar de nia” w dniu 26 lu te go 2015 ro ku
od by ło się se mi na rium „Miej ska Sztu ka Ogro do wa” za -

ty tu ło wa ne „Zie leń dla miast, mia sta dla zie le ni”. Pierw sza se -
sja po świę co na by ła twór czej pra cy przy na sa dze niach. Je den
z te ma tów w ra mach te go spo tka nia wpi su je się w mo je za in -
te re so wa nia za wo do we: „Od mia ny drzew i krze wów do na sa -
dzeń pu blicz nych”. Chciał bym przy bli żyć Pań stwu kil ka przy -
kła dów oma wia nych od mian ro ślin drze wia stych, któ re
po ja wi ły się w tym wy stą pie niu. 

Za nim to jed nak uczy nię, za sta nów my się nad za gad nie -
niem: czym jest zie leń pu blicz na? Jak ją de fi nio wać? Co wcho -
dzi w jej skład? Co ją sta no wi? Od po wie dzi na te py ta nia wca -
le nie są oczy wi ste. No bo czym róż ni się skwer miej ski od
ogro du przy do mo we go? Za rów no w jed nym, jak i dru gim wy -
pad ku ma my okre ślo ną prze strzeń, gle bę, pod wyż szo ną tem -
pe ra tu rę oto cze nia la tem, a ob ni żo ną zi mą, nie do bo ry wo dy
w okre sie we ge ta cji oraz oso by wy ka zu ją ce wraż li wość na ota -
cza ją ce nas ro śli ny. Je dy nie for ma wła sno ści jest róż na. Czy za

kry te rium do bo ru ga tun ków i od mian moż na przy jąć ro dzaj
gle by? W mia stach jest ona tak zróż ni co wa na, że mo że my spo -
dzie wać się każ dej. Od te re nów pod mo kłych przy rze kach
i stru mie niach do zmie nio nych przez czło wie ka w spo sób nie -
od po wie dzial ny przy bu do wie dróg i bu dyn ków wszel kie go
ro dza ju. Mu si my więc naj pierw za po znać się z wa run ka mi pa -
nu ją cy mi na te re nach przy szłych na sa dzeń, a do pie ro póź niej
wy brać od po wied nie ro śli ny.

Skup my się za tem ma wa lo rach ozdob nych i użyt ko wych
po szcze gól nych ga tun ków i od mian drzew oraz krze wów. Acer
cam�pe�stre�(klon po lny) i A.�cam�pe�stre�‘Na num’ – mo że my za -
sto so wać za rów no do ob sa dza nia wą skich ulic, jak i w par kach.
Od mia na ‘Na num’ do sko na le na da je się tak że do ozdo by pa -
sa ży i upra wy w po jem ni kach. Co�ry�lus�co�lur�na (lesz czy na tu -
rec ka), o pięk nym stoż ko wa tym kształ cie ko ro ny, do sko na le
się spraw dzi przy uli cach. Wy ka zu je du żą to le ran cję na za nie -
czysz cze nie po wie trza, mo że być jed nak nisz czo na ze wzglę -
du na owo ce. Cra�ta�egus × me�dia ‘Paul’s Scar let’ – głóg po śred -

„Od mia ny drzew i krze wów 
do na sa dzeń pu blicz nych”
Wy�kład�w ra�mach�se�mi�na�rium�„Miej�ska�Sztu�ka�Ogro�do�wa”
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Wykład dr. hab. Marcina Kolasińskiego z Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ni – wy ka zu je po cząt ko wo wol ny wzrost. Na da je się do upra -
wy w po jem ni kach (szcze gól nie for my pien ne), ale ro snąc ja -
ko krzew, bę dzie zdo bił oto cze nie pięk ny mi ciem no ró żo wy -
mi, peł ny mi kwia ta mi. Fra�xi�nus�pen�n�sy�lva�ni�ca ‘Cri spa’ – je sion
pen syl wań ski – ma ku li stą, bar dzo zwar tą ko ro nę. Ide al nie na -
da je się do za sto so wa nia w miej scach, gdzie dys po nu je my
nie wiel ką prze strze nią. Gink�go�bi�lo�ba�– mi ło rząb dwu kla po wy
– od mia na ‘Fa sti gia ta’, a tak że kil ka in nych (w tym ho dow li prof.
Sta ni sła wy Kor szun) są sa dzo ne za rów no w ogro dach przy do -
mo wych, jak i w cią gach ko mu ni ka cyj nych. 

Mi ło rząb to je dy na ro śli na na go za ląż ko wa ma ją ca li ście. Ich
je sien ne zło ci sto żół te za bar wie nie przy cią ga uwa gę wie lu lu -
dzi. Mi ło rząb do sko na le spraw dza się w trud nych wa run kach
miej skich. Gle�dit�sia�tria�can�thos f. in�er�mis i ‘Sky li ne’ – to drze wa
bez cier nio we, du żych roz mia rów, z ażu ro wą ko ro ną i sze ro kim
sys te mem ko rze nio wym. Ma ją rzad ko spo ty ka ne, du że, pa rzy -
sto po dwój nie pie rza sto zło żo ne li ście. Są jed ny mi z naj bar -
dziej od por nych na wa run ki miej skie drzew.

Ko lej ną gru pę od mian łą czy ze so bą pur pu ro wo -czer wo ne
za bar wie nie li ści. Na le ży do niej Acer�pla�ta�no�ides�– klon po spo -
li ty ‘Crim son King’, Ber�be�ris�xot�ta�wen�sis – ber be rys ot taw ski ‘Su -
per ba’, Ber�be�ris�thun�ber�gii�– ber be rys Thun ber ga ‘Atro pur pu -
rea Na na’, Ber�be�ris�thun�ber�gii�‘Red Roc ket’, Ber�be�ris xcho�pi�nii
– ber be rys Cho pi na ‘Pur pu ro wy’, Co�ry�lus�avel�la�na�– lesz czy na
po spo li ta ‘Fu sco ru bra’, Co�ti�nus�cog�gy�gria�–pe ru ko wiec po dol -
ski ‘Roy al Pur ple’, Fa�gus�sy�lva�ti�ca�– buk po spo li ty ‘Pur pu rea
Pen du la’, Phy�so�car�pus�opu�li�fo�lius�– pę cherz ni ca ka li no list na
‘Dia bo lo’ czy też Pru�nus�ce�ra�si�fe�ra�– ały cza (śli wa wi śnio wa) ‘Pi -
sar dii’. Po mi mo po dob nej bar wy li ści róż nią się for mą po kro -
jo wą, si łą wzro stu, wy ma ga nia mi sie dli sko wy mi oraz kształ -
tem owo ców. W tej gru pie ma my za rów no du że drze wa
(‘Crim son King’), jak i for my szcze pio ne o prze wie sza ją cych pę -
dach (‘Pur pu rea Pen du la’). Du żą gru pę sta no wią krze wy: od
bar dzo ni skich (‘Atro pur pu rea Na na’) do bar dzo wy so kich (‘Fu -

sco ru bra’ i ‘Pi sar dii’). Każ dy mo że więc do brać dla sie bie od -
mia nę o od po wied nich roz mia rach. 

Ma my do dys po zy cji tak że kil ka od mian o ca ło rocz nym żół -
tym za bar wie niu li ści. Są wśród nich drze wa, ta kie jak:Acer�ne�-
gun�do�– klon je sio no list ny ‘Ode ssa num’, Acer�pseu�do�pla�ta�nus
– klon ja wor ‘Wor ley’, Gle�dit�sia�tria�can�tos�– gle di czja trój cier -
nio wa ‘Sun burst’ czy sła biej ro sną cy Ulmus – wiąz ‘Wre dei’.
Wśród krze wów bę dą ni skie Spi�ra�ea�ja�po�ni�ca�– ta wu ła ja poń -
ska ‘Gold fla me’ i ‘Gol den Prin cess’, wyż szy Ber�be�rys�thun�ber�gii
– ber be rys Thun ber ga ‘Ma ria’ czy po naddwu me tro wy Phy�so�-
car�pus�opu�li�fo�lius�– pę cherz ni ca ka li no list na ‘Lu teus’. 

A co w okre sie zi my? Do dys po zy cji jest kil ka od mian o nie -
ty po wym kształ cie pę dów, na przy kład lesz czy na po spo li ta
– Co�ry�lus�avel�la�na ‘Con tor ta’ czy też mo drzew ja poń ski – La�rix
ka�emp�fe�ri�‘Dia na’. Są tak że krze wy o barw nej ko rze: de reń bia -
ły Cor�nus�al�ba ‘Si bi ri ca’ i ‘Kes sel rin gii’ (obie od mia ny cha rak te -
ry zu ją się czer wo ną ko rą) lub de reń roz ło go wy Cor�nus�se�ri�cea
‘Fla vi ra mea’ o zło ci stej ko rze. 

A któż z nas nie lu bi kwia tów? Przed roz wo jem li ści za chwy -
cą nas: pi gwo wiec ja poń ski – Cha�eno�me�les�ja�po�ni�ca�– o kwia -
tach czer wo nych, pi gwo wiec oka za ły – Cha�eno�me�les�spe�cio�sa
‘Jet Tra il’ – bia ło kwit ną cy, do sko na le wszyst kim zna na for sy -
cja – For�sy�thia sp., naj wcze śniej ze wszyst kich kwit ną cy na żół -
to oczar omszo ny –Ha�ma�me�lis�mol�lis�czy też wie lo barw ne od -
mia ny ocza ru po śred nie go Ha�ma�me�lis xin�ter�me�dia. Nie są to
oczy wi ście wszyst kie ga tun ki i od mia ny przy dat ne do sa dze -
nia w te re nach pu blicz nych. Każ dy z nas mo że do brać ta ki ze -
staw od mian, któ ry jest mu naj bliż szy, naj bar dziej przy pad nie
do gu stu. War to jed nak przed za ku pem ro ślin za po znać się
z ich bio lo gią i wy ma ga nia mi, aby unik nąć przy krych nie spo -
dzia nek pod czas dal szych lat upra wy. 

dr�inż.�Mar�cin�Ko�la�siń�ski

Robinia�pseudoacacia�‘Umbraculifera’ w Tarnowie Podgórnym
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na Targach „Gardenia 2015”

Wdniu 28 mar ca na Tar gach Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu „Gar de nia” od by ło się wy da rze nie spe cjal ne

zor ga ni zo wa ne przez Ka te drę Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie. Pra cow -
ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go wraz z dok to ran ta mi oraz
Ko łem Na uko wym Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu uru cho mi li „Po go -
to wie Pro jek to we”. Przy pię ciu sto li kach kil ku oso bo we ze spo -
ły udzie la ły po rad ogrod ni czych. Prze wi dzia ny czas po ra dy zo -
stał okre ślo ny na 30 mi nut. W związ ku z du żą liczbą chęt nych
pro wa dzo ne by ły wcze śniej sze za pi sy. Naj częst sze pro ble my,
z któ ry mi przy cho dzi ły oso by, do ty czy ły za go spo da ro wa nia
ogro du czy ta ra su oraz do bo ru od po wied nie go ma te ria łu ro -
ślin ne go. Mło dzi pro jek tan ci udzie la li tak że in for ma cji do ty -
czą cych pie lę gna cji oraz wy ma gań po szcze gól nych ro ślin. Nad
pra cą stu den tów trzy ma li pie częć pra cow ni cy Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go: dr inż. An na Ga łec ka -Droz da oraz dr inż. An -
na Du dziń ska.

„Po go to wie Pro jek to we” zo sta ło zlo ka li zo wa ne w pa wi lo -
nie 3A przy sto isku nr 85. Wy da rze nie to od by ło się na Tar gach
„Gar de nia” już po raz trze ci i cie szy ło się ogrom nym za in te re -
so wa niem. 

dr�inż.�An�na�Du�dziń�ska

„Po go to wie Pro jek to we” 
na Tar gach „Gar de nia”
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… oraz podczas udzielania porad

„Pogotowie Projektowe” przy stoisku…
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Dnia 3 grud nia 2014 ro ku w Ko le gium Run ge go od by ła się
kon fe ren cja na uko wa, któ rej ce lem by ło uka za nie osią -

gnięć w go spo dar ce le śno -drzew nej w mi nio nym 25-le ciu
oraz przed sta wie nie wi zji dal sze go roz wo ju te go waż ne go
sek to ra. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ły: Re gio nal na Dy rek -
cja La sów Pań stwo wych w Po zna niu, Za rząd Od dzia łu Sto wa -
rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew nic twa
w Po zna niu oraz Wy dzia ły: Le śny i Tech no lo gii Drew na Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ho no ro wy pa tro nat
nad kon fe ren cją spra wo wa li: Mar sza łek Wo je wódz twa Wlkp.
mgr inż. Ma rek Woź niak; JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak i Dy rek tor Ge ne ral ny La sów Pań stwo wych, mgr
inż. Adam Wa siak.

Kon fe ren cję otwo rzył i uczest ni ków oraz go ści po wi tał mgr
inż. Piotr Gry gier, dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych (RDLP) w Po zna niu. Mów ca pod kre ślił, że le śnic two
i drzew nic two pol skie ma ją dłu gie i bo ga te tra dy cje, a przede
wszyst kim zna czą cy dla go spo dar ki do ro bek. Po 1989 ro ku na -
stą pi ły du że zmia ny w oby dwu sek to rach, oba też po więk szy -
ły swój wpływ na wzrost pol skie go PKB. Kon fe ren cja ma więc
na ce lu uka za nie waż niej szych pro ble mów zwią za nych z dal -
szym roz wo jem go spo dar ki le śno -drzew nej na tle efek tów
uzy ska nych w mi nio nym 25-le ciu. 

Dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na (WTD), prof. Bar tło miej
Ma ze la prze ka zał po zdro wie nia i ży cze nia owoc nych ob rad,
z ko lei dzie kan Wy dzia łu Le śne go (WL), prof. Ro man Gor no wicz,
w swo im wy stą pie niu wy ra ził za do wo le nie, że do szło do zor ga -
ni zo wa nia kon fe ren cji po świę co nej pol skie mu le śnic twu
i drzew nic twu oraz za zna czył, iż le śnic two pol skie za wsze cie -
szy ło się du żym uzna niem – głów nie dla te go, że mia ło du że
osią gnię cia go spo dar cze i za wsze współ pra co wa ło z na uką.
Ostat nie 25 lat mia ło wpływ na sto so wa nie no wych me tod
w go spo dar ce le śnej, gdyż na le ża ło się do sto so wać do no wych
wy zwań wy ni ka ją cych z kon ku ren cji nie tyl ko na ryn kach eu ro -
pej skich. Dla te go też do brze się sta ło, że RDLP w Po zna niu oraz
Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew nic -
twa (SI TLiD) za ini cjo wa ły kon fe ren cję na po wyż szy te mat.

Ma gi ster inż. Wie sław Krze wi na, za stęp ca Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go ds. Stra te gii, Or ga ni za cji i Roz wo ju, wy ra ził du że
uzna nie dla po my słu zor ga ni zo wa nia kon fe ren cji in te gru ją -
cej sek to ry le śny i drzew ny. Mów ca pod kre ślił, że kon dy cja
go spo dar cza obu sek to rów jest wy śmie ni ta, a wy ni ka to
z wie lu uwa run ko wań i wza jem ne go współ dzia ła nia. W dal -
szej czę ści wy stą pie nia dy rek tor omó wił po trze bę de fi nio -
wa nia kie run ków dzia łań w ce lu uzy ska nia za mie rzo nych
lep szych efek tów go spo dar czych. La sy Pań stwo we są zde -
ter mi no wa ne do te go, aby wdra żać opra co wa ną w 2013 ro -
ku stra te gię Pań stwo we go Go spo dar stwa Le śne go na la ta
2014–2030. Dy rek tor przed sta wił też pro gra my dzia ła nia,
któ re umoż li wią osią ga nie efek tów opi sa nych w stra te gii.
Wy ra ził przy tym swój opty mizm, że wspól ne dzia ła nia po -
zwo lą w ca ło ści wy ko rzy stać moż li wo ści roz wo ju sek to ra leś -
no -drzew ne go.

Dok tor hab. Pa weł Ko za kie wicz z Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na SGGW w War sza wie przed sta wił in te re su ją cy re fe rat

na te mat drzew nic twa w Pol sce, je go tra dy cji i no wo cze sno -
ści. Pod kre ślił, że pa nu ją cy w Pol sce kli mat, ukształ to wa nie te -
re nu i do sta tek la sów uczy ni ły z drew na pod sta wo wy i za ra -
zem nie zbęd ny su ro wiec wy ko rzy sty wa ny już przez na szych
przod ków. Stąd też ma my wie lo wie ko wą tra dy cję prze ro bu
drew na uży wa ne go w cie siel stwie i sto lar stwie. Roz wój drzew -
nic twa był zwią za ny z po stę pem tech nicz nym, któ ry do ko ny -
wał się przez ca łe stu le cie. Dzie le nie wów czas i kształ to wa nie
drew na wy ma ga ło cięż kiej pra cy ręcz nej. Zmia ny na stą pi ły od
cza sów za sto so wa nia na pę du me cha nicz ne go, co spo wo do -
wa ło dy na micz ny roz wój tech no lo gii, dzię ki cze mu po wstał
prze mysł praw dzi wie no wo cze sny i kon ku ren cyj ny.

Dok tor inż. Ja nusz Da wi dziuk i mgr inż. Sta ni sław Za jącz -
kow ski przed sta wi li pro ble my roz wo ju struk tu ry i moż li wo ści
zwięk sza nia użyt ko wa nia za so bów le śnych w Pol sce w per -
spek ty wie do 2080 ro ku. Au to rzy uka za li ak tu al ny stan la sów
oraz moż li wo ści użyt ko wa nia ręb ne go i przed ręb ne go dla
dwóch ka te go rii wła sno ści: la sów pań stwo wych i la sów pry -
wat nych. Zo sta ły więc opra co wa ne pro gno zy roz wo ju za so -
bów le śnych oraz moż li wo ści ich użyt ko wa nia. Pro gno zy te
– we dług au to rów – wska zu ją, że do 2080 ro ku na stą pi wzrost
za so bów o oko ło 20% w la sach pań stwo wych i oko ło 80%
w la sach pry wat nych. 

Pro fe sor dr hab. An drzej Czer niak, pro dzie kan ds. stu diów
sta cjo nar nych Wy dzia łu Le śne go, przed sta wił na wstę pie moż -
li wo ści na uko wej współ pra cy Wy dzia łu Le śne go z sek to rem
le śno -drzew nym. Za po znał uczest ni ków kon fe ren cji z de cy zją
Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej o przy zna niu naj wyż szej oce -
ny dla Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu za ja kość kształ ce nia
na kie run ku: le śnic two. Omó wił też za kres pro gra mo wy no wo
utwo rzo ne go kie run ku – ochro na przy ro dy – oraz re ali zo wa -
ne przez WL stu dia po dy plo mo we. Wy ra ził du że za do wo le nie
ze współ pra cy WL z sek to rem le śno -drzew nym. Ja ko przy kład
po dał dzia ła nia Ra dy Pra co daw ców, któ ra współ uczest ni czy
w kształ to wa niu stu diów i wska zu je po żą da ne w go spo dar ce
kom pe ten cje ab sol wen tów. 

Dru gą część kon fe ren cji po pro wa dził prof. dr hab. Gin ter J.
Hru zik, któ ry wspo mniał, że prze rób drew na oraz me blar stwo
pol skie roz wi nę ły się na du żą ska lę i są zna ne na ryn kach eu -
ro pej skich oraz świa to wych. Stąd też me blar stwo w Pol sce jest
waż nym od bior cą su row ca drzew ne go wy so kiej ja ko ści, zu ży -
wa jąc po nad 36 mln m3 rocz nie. Na sze ro ką ska lę roz wi nął się
też prze mysł pro du ku ją cy ele men ty wy po sa że nia wnętrz (na
przy kład wy twa rza się po nad 18 mln m2 ma te ria łów pod ło go -
wych).

Pro fe sor UP dr hab. Woj ciech Lis, kie row nik Ka te dry Eko no -
mi ki Drzew nic twa UP, omó wił te mat sek to ra le śno -drzew ne -
go do 2015 ro ku oraz za opa trze nie tej bran ży w drew no okrą -
głe. Au tor pod kre ślił, że sy tu acja go spo dar cza prze my słu
drzew ne go w Pol sce za le ży od ko niunk tu ry go spo dar czej
w kra ju, Unii Eu ro pej skiej, Eu ro pie i na świe cie, na co w du żym
stop niu wpły wa ją czyn ni ki bran żo we: głów nie ce na drew na
i je go do stęp ność na ryn ku. Czyn ni ki te są ze so bą ści śle po -
wią za ne i od lat bu dzą du że kon tro wer sje. Obec nie waż niej -
sza niż ce na jest ilość drew na, czy li ina czej mó wiąc, hos sa

Osią gnię cia sek to ra le śno -drzew ne go
w mi nio nym 25-le ciu
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Otwarcie konferencji przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, mgr. inż. Piotra Grygiera

w prze my śle drzew nym. La sy Pań stwo we, ja ko naj więk szy do -
staw ca pol skie go ryn ku drew na okrą głe go, zde rza ją się z bar -
dzo du żym zróż ni co wa niem za po trze bo wa nia na to drew no,
gdyż ist nie je oko ło 8000 od bior ców. Spor nym pro ble mem sta -
je się zu ży wa nie drew na przez ener ge ty kę i spa la nie bio ma sy
le śnej z wę glem. Przy czy nia się to do nie do bo ru drew na
i wpły wa na wzrost je go ce ny.

Ma gi ster inż. Mi chał Bud nic ki, dy rek tor ds. za ku pów w fir -
mie Sto ra En so Wo od Pro ducts Sp. z o.o., omó wił po trze by
prze my słu z punk tu wi dze nia przed się biorstw zwią za nych
z pier wiast ko wym prze ro bem drew na. Zwró cił przede wszyst -
kim uwa gę na ko niecz ność osią gnię cia sta bi li za cji do staw su -
row ca przy ujed no li ce niu ja ko ścio wym i wy mia ro wym drew -
na okrą głe go. Do kucz li we dla prze my słu są czę ste zmia ny
za sad sprze da ży, w tym i ce ny. Nie zbęd ne są za tem dłu go fa -
lo we umo wy na sprze daż su row ca, co po zwo li ło by na uni ka -
nie za kłó ceń re ali za cji pro gra mów pro duk cyj nych.

Pro fe sor dr hab. Je rzy Smar dzew ski, kie row nik Ka te dry Me -
blar stwa na WTD, wy gło sił cie ka wy wy kład „Mi nio ne 25 lat
– stan i per spek ty wy dla me blar stwa w Pol sce”. Pod kre ślił, że
pol ski prze mysł me blar ski na le ży do ści słe go gro na li de rów
pro duk cji i eks por tu me bli na świe cie. W ostat nich la tach Pol -
ska awan so wa ła na ósmą po zy cję w ka te go riach war to ści pro -
duk cji me bli. Wy prze dza ją je dy nie nas Chi ny, USA, Wło chy,
Niem cy, Ja po nia i Bra zy lia. Me blar stwo pol skie wpły wa na
wzrost PKB w gra ni cach 2%, a w Unii war tość ta wy no si 0,5%. 

W ran kin gu eks por te rów me bli me blar stwo pol skie zaj mu je
pod wzglę dem war to ści czwar te miej sce z wy ni kiem 6,9 mld
eu ro, za raz za Chi na mi, Niem ca mi i Wło cha mi. Na to miast pod
wzglę dem eks por tu li czo ne go w ki lo gra mach i to nach Pol ska
ustę pu je je dy nie Chi nom. Z Pol ski dla przy kła du w 2012 ro ku

wy wie zio no 2,7 mln ton me bli, a z Nie miec czy Włoch oko ło
2 mln ton. Na ta ki stan bran ży me blar skiej mia ły de cy du ją cy
wpływ ma szy ny i urzą dze nia pro duk cyj ne, na rzę dzia, ma te ria -
ły, tech no lo gie ob rób ki, au to ma ty za cja i ro bo ty za cja oraz in -
for ma ty za cja. Bar dzo waż ne są or ga ni za cja i za rzą dza nie, wzor -
nic two oraz me to dy sprze da ży, a tak że współ pra ca mię dzy
pod mio ta mi go spo dar czy mi – kla stry. Z punk tu wi dze nia po -
py tu me ble są do brem kon sump cyj nym o dłu gim okre sie za -
stę po wal no ści (11–13 lat, w za leż no ści od ro dza ju me bla). Zna -
czą cą kon ku ren cję bran ży me blar skiej sta no wią pro du cen ci
o ni skich kosz tach wy twa rza nia LCC w sto sun ku do kra jów
o wy so kich kosz tach wy twa rza nia (HCC), zwłasz cza USA. Na -
su wa się za tem py ta nie, co na le ży zro bić w prze my śle me blar -
skim, a szcze gól nie w kra jach o wy so kich kosz tach wy twa rza -
nia (HCC), aby utrzy mać na szą przy szłą pozycję w sto sun ku do
kon ku ren cji po cho dzą cych z kra jów o ni skich kosz tach wy twa -
rza nia (LCC)? 

Szan są dla roz wo ju prze my słu me blar skie go w Pol sce są in -
te li gent ne spe cja li za cje, któ re wzmoc nią bu do wę war to ści
mar ki, roz wój szkol nic twa za wo do we go i przed się biorstw
opar ty na wie dzy, sta ły udział opar ty w biz ne sie, roz wój struk -
tur kla stro wych, ob ni że nie kosz tów pro duk cji, roz wią za nia ICT,
au to ma ty za cja i ro bo ty za cja, in te gra cja w bu do wie sie ci dys -
try bu cji oraz zwięk sze nie oszczęd no ści, opty ma li za cja pro duk -
cji, in te li gent na per so na li za cja pro duk tów i skró ce nie cza su
wpro wa dze nia pro duk tów na ry nek.

Dok tor inż. Ma rek Wie ru szew ski przed sta wił kie run ki i spe -
cjal no ści kształ ce nia na WTD. Wy dział ma już 60-let nią tra dy -
cję w dzia łal no ści na uko wo -dy dak tycz nej. Kształ ce nie od by -
wa się w sys te mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
na po zio mie trój stop nio wym. Pod sta wo wym kie run kiem jest
tech no lo gia drew na. Na pierw szym stop niu te go kie run ku
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wy dzie lo ne są ta kie spe cjal no ści, jak me cha nicz na, me blar -
ska, che micz na oraz ochro ny i mo dy fi ka cji drew na. Dy dak ty -
ka zwią za na jest z kształ ce niem in ży nie rów dla sze ro ko ro zu -
mia nej bran ży drzew nej, od prze ro bów pier wiast ko wych,
przez wy so ko zauto ma ty zo wa ne prze ro by pły to we ma te ria -
łów drew no po chod nych, bran żę ce lu lo zo wo-pa pier ni czą aż
po dzia łal ność me blar ską. Od dwóch lat dzia ła no wo utwo -
rzo ny kie ru nek: pro jek to wa nie me bli w ukła dzie stu diów
pierw sze go stop nia, przy go to wu ją cy mło dych in ży nie rów do
ko or dy no wa nia prac w wie lo bran żo wych ze spo łach pro jek -
to wych, sa mo dziel ne go pro wa dze nia dzia łal no ści pro jek to -
wej i two rze nia no wych sys te mów przy go to wa nia wy ro bów
me blo wych dla od bior ców fi nal nych. 

W tym ro ku otwar to trze ci kie ru nek: in ży nie ria bio ma te ria -
łów, któ ry w sys te mie dwu stop nio wym kształ ci stu den tów
w dzie dzi nie prze twór stwa bio ma sy na bio ma te ria ły dla po -
trzeb na przy kład prze my słu far ma ceu tycz ne go, ener ge tycz -
ne go, mo to ry za cyj ne go. Kształ ce nie na WTD ce chu je dą że -
nie do po zna nia no wo cze snych tech no lo gii i pro ce sów
wy twór czych oraz do bre przy go to wa nie ka dry wo bec cią gle
wzra sta ją cych wy ma gań przed się biorstw bran ży drzew nej. 

W pod su mo wa niu kon fe ren cji głos za brał dy rek tor Piotr Gry -
giel, na świe tla jąc ro lę SI TLiD w sek to rze le śno -drzew nym,
wska zu jąc na róż no rod ne za da nia słu żą ce pol skiej go spo dar -
ce le śno -drzew nej oraz wy cho dze nie na prze ciw po trze bom
wy ni ka ją cym z sy tu acji te go sek to ra po dru giej woj nie świa to -
wej. Stąd też do naj waż niej szych za dań na le ża ło w pierw szej
ko lej no ści od bu do wa nie ka dry tech nicz nej i cią głe pod wyż -
sza nie kwa li fi ka cji oca la łych pra cow ni ków oraz wpro wa dza nie
no wych tech nik i tech no lo gii prze twór stwa drzew ne go. 

Do głów nych ce lów sta tu to wych Sto wa rzy sze nia, od sa me -
go po cząt ku po wo ła nia tej or ga ni za cji in ży nier skiej, na le ża ło
re pre zen to wa nie, in te gro wa nie oraz ochro na in te re sów za wo -
do wych i by to wych pra cow ni ków. Dzia ła nia te obej mo wa ły

rów nież roz wój na uki i tech ni ki w le śnic twie i drzew nic twie
oraz pod no sze nie kwa li fi ka cji i ety ki za wo do wej. Waż ną dzia -
łal no ścią SI TLiD są spra wy zwią za ne z ochro ną śro do wi ska
przy rod ni cze go oraz za po bie ga nie je go de gra da cji. Do waż -
nych ce lów na le ży po pu la ry zo wa nie w spo łe czeń stwie za gad -
nień tech nicz nych i tech nicz no -eko no micz nych z dzie dzi ny 
le śnic twa i drzew nic twa, a tak że zaj mo wa nie sta no wi ska i wy -
ra ża nie opi nii we wszyst kich spra wach waż nych dla bran ży 
le śno -drzew nej, wspie ra nie dzia łal no ści klu bo wej, to wa rzy skiej
i tu ry stycz nej, or ga ni zo wa nie kon fe ren cji na uko wo -tech nicz -
nych, se mi na riów, sym po zjów, na rad, prze pro wa dza nie kon -
kur sów, przy go to wy wa nie wy staw i po ka zów tech nicz nych. 
SI TLiD zaj mu je się tak że wy daw nic twa mi, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pu bli ka cji szko le nio wych, do rad czych, po pu -
lar no nau ko wych, upo wszech nia ją cych do ro bek le śnic twa
i drzew nic twa. 

Du że zna cze nie dla go spo dar ki le śno -drzew nej ma rze czo -
znaw stwo tech nicz ne oraz do radz two i współ pra ca z in sty tu -
cja mi na uko wo -tech nicz ny mi, kra jo wy mi i za gra nicz ny mi oraz
ze szkol nic twem śred nim i wyż szym. Głów ne kie run ki dzia łal -
no ści SI TLiD na naj bliż szy okres po win ny – zda niem mów cy
– uwzględ niać re ali za cję za dań wy ni ka ją cych z po li ty ki le śnej
pań stwa, sy tu acji kra jo we go ryn ku drzew ne go i ko niecz no ści
do sko na le nia edu ka cji eko lo gicz nej spo łe czeń stwa, in te gra cję
ka dry in ży nie ryj no -tech nicz nej, sta bi li za cję ka dry kie row ni czej,
a przede wszyst kim wy pra co wa nie part ner skich sto sun ków
mię dzy go spo dar ką le śną a prze my sła mi prze ra bia ją cy mi su -
ro wiec drzew ny. 

Na za koń cze nie mów ca po dzię ko wał wszyst kim tak licz nie
przy by łym uczest ni kom kon fe ren cji oraz za pro szo nym go -
ściom, przede wszyst kim au to rom in te re su ją cych re fe ra tów
i dys ku tan tom.

Sta�ni�sław�Dzię�gie�lew�ski
Ka�rol�Ła�bę�da

Liczni uczestnicy konferencji w Kolegium Rungego
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Wdniach 6–8 lu te go 20105 ro ku Sek cja Te rio lo gicz na Ko -
ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,

wspie ra na przez za przy jaź nio nych „nie to pe rzow ców” z róż -
nych ośrod ków, prze pro wa dzi ła in wen ta ry za cję nie to pe rzy zi -
mu ją cych w Oj cow skim Par ku Na ro do wym i je go oko li cy. Li -
cze nie to ma już dłu gą tra dy cję; te go rocz na in wen ta ry za cja
by ła dwu dzie stą siód mą z ko lei. Ko or dy na to rem ak cji był opie -
kun Sek cji Te rio lo gicz nej, dr hab. Wi told Grzy wiń ski.

Pod czas trzech dni po by tu w Oj co wie zin wen ta ry zo wa li -
śmy 19 ja skiń. Wśród nich zna la zły się ja ski nie Ciem na i Ło kiet -
ka, któ re są jed ną z głów nych atrak cji tu ry stycz nych Par ku,
oraz mniej sze ja ski nie, nie udo stęp nio ne dla tu ry stów. Od wie -
dzi li śmy rów nież Ja ski nię Nie to pe rzo wą, któ ra le ży tuż po za
gra ni ca mi Par ku i jest jed nym z naj więk szych zi mo wisk nie to -
pe rzy na Wy ży nie Kra kow sko -Czę sto chow skiej. 

W trak cie li cze nia stwier dzi li śmy re kor do wą licz bę 641 zi mu -
ją cych osob ni ków. By ły wśród nich na stę pu ją ce ga tun ki: pod -
ko wiec ma ły (Rhi�no�lo�phus�hip�po�si�de�ros) pod ko wiec du ży (Rhi�-
no�lo�phus�fer�ru�me�qu�inum), no cek du ży (My�otis�my�otis), no cek
orzę sio ny (My�otis�emar�gi�na�tus), no cek Nat te re ra (My�otis nat�te�-

re�ri), no cek ru dy (My�otis�dau�ben�to�nii), no cek wą sa tek/Brand ta
(My�otis�my�sta�ci�nus/brand�tii), ga cek bru nat ny (Ple�co�tus�au�ri�tus)
i mo pek (Bar�ba�stel�la bar�ba�stel�lus). Ga tun kiem naj licz niej spo ty -
ka nym pod czas te go rocz nej in wen ta ry za cji był pod ko wiec ma -
ły, któ re go liczebność wy nio sła pra wie 500 osob ni ków. Jest to
re kor do wy wy nik w po rów na niu z la ta mi ubie gły mi.

Mi mo po kaź nej war stwy śnie gu oraz trud no ści te re no wych
w do tar ciu do nie któ rych ja skiń uda ło nam się zin wen ta ry zo -
wać wszyst kie za pla no wa ne obiek ty. Waż nym do świad cze -
niem dla człon ków Sek cji by ła moż li wość zo ba cze nia z bli ska
ga tun ków, któ rych za sięg wy stę po wa nia nie obej mu je te re -
nów ni zin nych kra ju. Je ste śmy za chwy ce ni uro kli wo ścią miej -
sca, ja kim jest Oj cow ski Park Na ro do wy. Na dłu go za cho wa ją
się w na szej pa mię ci ob ra zy nie sa mo wi tych ja skiń oraz za pie -
ra ją ce go dech w pier siach kra jo bra zu. Z nie cier pli wo ścią cze -
ka my na wy pra wę za rok i ma my na dzie ję, że zo sta ną po bi te
ko lej ne re kor dy.

Mał�go�rza�ta�Hop�pe
pre�zes�Sek�cji�Te�rio�lo�gicz�nej�Ko�ła�Le�śni�ków�
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Zi mo wy mo ni to ring nie to pe rzy 
w Oj cow skim Par ku Na ro do wym
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Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zaprzyjaźnieni „nietoperzowcy” w Ojcowskim Parku
Narodowym
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Od lu te go 2015 ro ku na na szej uczel ni ru szył dru gi już „Pro -
gram Roz wo ju Kom pe ten cji”. Stu den ci ostat nich se me -

strów dzie wię ciu kie run ków stu diów li cen cjac kich i ma gi ster -
skich otrzy ma li nie po wta rzal ną szan sę. W roz po czę tym od
1 mar ca se me strze let nim uczel nia ofe ru je stu den tom moż li -
wość pod nie sie nia swo ich umie jęt no ści w dzie dzi nie przed -
się bior czo ści, umie jęt no ści ana li tycz nych oraz in ter dy scy pli -
nar nych tuż przed wej ściem na ry nek pra cy. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
„Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go, Prio ry tet IV Szkol nic -
two wyż sze i na uka, Dzia ła nie 4.1 Wzmoc nie nie i roz wój po -
ten cja łu dy dak tycz ne go uczel ni oraz zwięk sze nie licz by ab sol -
wen tów kie run ków o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar ki
opar tej na wie dzy, Pod dzia ła nie 4.1.1 Wzmoc nie nie po ten cja -
łu dy dak tycz ne go uczel ni, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki”.

W czerw cu 2014 ro ku Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go ogło si ło kon kurs na pro jek ty pi lo ta żo we w ra mach

no wej ini cja ty wy, któ ra ma na ce lu po pra wę sy tu acji ab sol -
wen tów stu diów wyż szych w Pol sce. „Pro gra my Roz wo ju
Kom pe ten cji” uwzględ nia ją ba da nia po trzeb pra co daw ców,
a na stęp nie fi nan su ją zdo by wa nie przez stu den tów tych
kom pe ten cji, któ re są szcze gól nie po trzeb ne i wy ma ga ne na
ryn ku pra cy. 

Pro jekt pod ty tu łem „Wie dza, prak ty ka, suk ces. Pro gram
roz wo ju kom pe ten cji na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu” zo stał przy go to wa ny przez Sek cję ds. Fun du -
szy Struk tu ral nych w ści słej współ pra cy z wła dza mi czte -
rech Wy dzia łów: Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
(kie ru nek: ogrod nic two), Eko no micz no -Spo łecz ne go (eko -
no mia, fi nan se i ra chun ko wość), Me dy cy ny We te ry na ryj nej
i Na uki o Zwie rzę tach (bio lo gia i zoo tech ni ka) oraz Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii (rol nic two, ochro na śro do wi ska, tech ni -
ka rol ni cza i le śna oraz bio tech no lo gia). Po dob ny pro gram
jest już re ali zo wa ny na Wy dzia le Le śnym od paź dzier ni -
ka 2014 ro ku i cie szy się du żym za in te re so wa niem. War to

Pro gram roz wo ju kom pe ten cji 
dla stu den tów 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

Uczestnicy projektu „Produkcja zwierzęca – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy”
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za zna czyć, że wśród kil ku dzie się ciu uczel ni w kra ju, któ re
zo sta ły re ko men do wa ne do prze pro wa dze nia pi lo ta żu
„Pro gra mu Roz wo ju Kom pe ten cji” w ro ku aka de mic kim
2014/2015, po znań ska uczel nia jest jed ną z dwóch o pro fi -
lu przy rod ni czym, któ re otrzy ma ły ta ką moż li wość.

Sze ro kie moż li wo ści roz wo ju 

Pro gram jest od po wie dzią na po trze by wiel ko pol skie go
ryn ku pra cy, co zo sta ło wy so ko oce nio ne przez eks per tów
Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Dzię ki uru cho mie -
niu w stycz niu do dat ko wej pu li środ ków tak że dru gi pro jekt
zo stał za apro bo wa ny i do fi nan so wa ny kwo tą bli sko mi lio na
zło tych. Ca ła kwo ta zo sta nie prze zna czo na w se me strze let -
nim 2015 ro ku na pod nie sie nie kom pe ten cji przy szłych ab -
sol wen tów na szej uczel ni. Do fi nan so wa nie pro jek tu po cho -
dzi z fun du szy unij nych bę dą cych w dys po zy cji NCBiR
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. 

Aby za pew nić ab sol wen tom do brą po zy cję star to wą na
ryn ku pra cy, za pla no wa no wie le atrak cyj nych moż li wo ści
zdo by wa nia do dat ko wych umie jęt no ści za wo do wych. Po za
pod sta wo wym pro gra mem za jęć na stu diach 140 osób bę -
dzie mo gło nie od płat nie zdo być ce nio ne na ryn ku cer ty fi ka -
ty ukoń cze nia kur sów za wo do wych, a ich te ma ty są zbież ne
ze stu dio wa nym kie run kiem. Bę dą to mię dzy in ny mi spe cja -
li stycz ne kur sy za wo do we dla przy szłych bio lo gów, eko no -
mi stów; kur sy in se mi na cyj ne i ko rek cji ra cic dla zoo tech ni -
ków; dla ma gi stran tów ogrod nic twa: ar bo ry sta, drwal pi larz
i flo ry sta; a dla stu den tów rol nic twa i oraz in ży nie rii rol ni czej
kur sy ope ra to ra ma szyn rol ni czych.

Za ję cia u przy szłych pra co daw ców 

Zgod nie z za le ce nia mi Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go du żą wa gę przy wią zu je się do za pew nie nia moż li -
wo ści na uki od prak ty ków w śro do wi sku pra cy. Dla te go pro -
gra my stu diów dla stu den tów wy bra nych kie run ków uzu peł -
nią za ję cia za wo do we, pro wa dzo ne przez prak ty ków spo za
śro do wi ska aka de mic kie go, w ich sie dzi bie. Te ma ty kę za jęć
wy jaz do wych za pro po nu ją sa mi pra co daw cy, co skło ni ich do
włą cze nia się w uzu peł nia nie pro gra mów stu diów. Dzię ki peł -
ne mu do fi nan so wa niu za pla no wa no za ję cia u pra co daw ców
na te re nie ca łe go kra ju.

Wła sna ini cja ty wa, po mysł i od wa ga w po łą cze niu z wie dzą
o za kła da niu dzia łal no ści go spo dar czej mo gą za owo co wać
po wsta niem no wych firm. Chcąc za chę cić stu den tów ostat -
nich se me strów, by po dej mo wa li ra cjo nal ne de cy zje o sa mo -
za trud nie niu, za pla no wa no dzie sięć warsz ta tów roz wi ja ją -
cych kom pe ten cje przed się bior cze. Uczest ni cy po zna ją swo je
pre dys po zy cje, na uczą się me to dy ana li zo wa nia po my słów
pod ką tem wy ma gań ryn ku i po zna ją me to dy two rze nia biz -
ne spla nów. Roz wi ną też umie jęt no ści przy wód cze, za rzą dza -
nia cza sem i pla no wa nia za dań. Każ dy uczest nik warsz ta tów
zo sta nie za pro szo ny do udzia łu w jed nym z trzech kon kur -
sów na naj lep sze po my sły biz ne so we. Oce na nie za leż nej ko -
mi sji i atrak cyj ne na gro dy dla trzech naj lep szych po my słów
w każ dej edy cji (moż li wość od by cia dru gie go kur su za wo do -
we go, za ję cia in dy wi du al ne z tre ne rem ka rie ry al bo ze sta wy
do sa mo dziel nej na uki) z pew no ścią za chę cą nie jed ne go
uczest ni ka do kre atyw no ści.

„Wo lę kon tro lo wać, czy pra co wać?”

Ci, któ rzy jesz cze nie od kry li w so bie żył ki przed się bior cy,
bę dą mo gli dia gno zo wać oraz roz wi jać kom pe ten cje in ter -
per so nal ne i ana li tycz ne. Zda niem pra co daw ców wie lu ab -
sol wen tom bra ku je tych cech, al bo nie do ce nia ją ich zna cze -
nia. „Le piej spraw dzę się w przyj mo wa niu, czy zle ca niu
za dań?” „Wo lę kon tro lo wać, czy pra co wać?” „Co mnie mo ty -
wu je?” – od po wie dzi na te i in ne py ta nia przy szli ab sol wen ci
bę dą mo gli zna leźć pod czas 16-go dzin nych warsz ta tów pro -
wa dzo nych przez prak ty ków biz ne su. Wśród za pla no wa nych
te ma tów znaj dą się tak że za rzą dza nie przed się wzię cia mi me -
to dą pro jek to wą czy ne go cjo wa nie, ar gu men to wa nie i pro -
wa dze nie dys ku sji. Nie za brak nie ele men tów sa�vo�ir�-vi�vre
w biz ne sie. Wszyst ko po to, by już od roz mo wy kwa li fi ka cyj -
nej z po ten cjal nym pra co daw cą moż na by ło wy wrzeć na nim
jak naj lep sze wra że nie.

Ba za ofert sta ży

Czy stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wy -
po sa że ni w no we kom pe ten cje bę dą spraw niej się po ru szać
na ryn ku pra cy? Od po wie dzi bę dzie moż na uzy skać w ko lej -
nych mie sią cach trwa nia pro jek tu. 

Wio sną ru sza pro gram sta żo wy dla stu den tów i ab sol wen -
tów (pla no we za koń cze nie stu diów w czerw cu 2015 ro ku),
któ ry po trwa do koń ca pro jek tu, czy li do wrze śnia 2015 ro ku.
Po wsta nie ba za ofert sta ży pro po no wa nych przez przed się -
bior stwa i in nych pra co daw ców, dla któ rych kom pe ten cje za -
wo do we stu den tów na szej uczel ni są waż ne i po trzeb ne. Sta -
że po trwa ją od czte rech (dla stu den tów I stop nia) do sze ściu
ty go dni (II stop nia). Bę dzie je moż na re ali zo wać w trak cie ro -
ku aka de mic kie go i w okre sie wa ka cyj nym. Każ da ofer ta zo -
sta nie zwe ry fi ko wa na przez uczel nię, co wpły nie po zy tyw nie
na te ma ty kę i ja kość sta żu. 

Dzię ki do fi nan so wa niu sta że bę dą od płat ne, co umoż li wi
stu den tom utrzy ma nie się po za miej scem za miesz ka nia. Wy -
bór do dat ko wych bez płat nych za jęć dla stu den tów ostat nich
se me strów wy bra nych kie run ków jest bar dzo du ży. We
wszyst kich za pla no wa nych dzia ła niach bę dą mo gli uczest ni -
czyć stu den ci stu diów sta cjo nar nych wy żej wska za nych kie -
run ków, koń czą cych się w se me strze let nim 2014/2015. 

Pro jekt pod ty tu łem „Wie dza, prak ty ka, suk ces. Pro gram
roz wo ju kom pe ten cji na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu” jest re ali zo wa ny od 1 lu te go do 30 wrze śnia
2015 ro ku. 

Stu den cie! War to już te raz za sta no wić się nad swo imi po -
trze ba mi i okre ślić, ja kie za ję cia roz wo jo we bę dą szcze gól nie
przy dat ne, zwłasz cza że za in te re so wa nie pla no wa nym pro -
gra mem jesz cze przed uru cho mie niem re kru ta cji by ło bar dzo
du że. Wkrót ce po wsta nie stro na in ter ne to wa pro jek tu i na
bie żą co bę dą pu bli ko wa ne in for ma cje o ter mi nach na bo rów
na po szcze gól ne dzia ła nia.

Ka�ro�li�na�Sa�lis�-Ma�cie�jew�ska�(kie�row�nik�pro�jek�tu)
Je�rzy�Lo�rych
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Stu dia w la tach 1959–1964 na Wy dzia le Ogrod ni czym by -
łej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu ukoń czy ły 64 oso -

by. Przez dłu gich 50 lat na zwa wspa nia łe go Wy dzia łu się
zmie nia ła, tak jak na zwa uczel ni. Po 50 la tach Ju bi le uszo we
Zło te Spo tka nie od by ło się na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Stu dia – za na szych cza sów jed no stop nio we, pię cio let nie –
koń czy ło się z ty tu łem ma gi stra in ży nie ra ogrod nic twa. Przez
ca ły czas by li śmy i je ste śmy dum ni, że wie dza wy nie sio na z tej
uczel ni zo sta ła jak naj le piej wy ko rzy sta na, przy no sząc sa tys fak -
cję w pra cy za wo do wej i ży ciu oso bi stym. Ukoń czyć po znań ski
Wy dział Ogrod ni czy by ło po wo dem do du my. Sła wę te go Wy -
dzia łu – rocz ni ka 1964 – dum nie pre zen tu ją pro fe so ro wie, dok -
to ran ci, wła ści cie le wspa nia łych firm, re no mo wa ni me na dże ro -

wie firm ogrod ni czych, wy so kiej kla sy spe cja li ści w kra ju i zagra -
ni cą. Na zjazd Zło te go Ju bi le uszu w dniach 13–14 li sto pa -
da 2014 ro ku przy by ło 30 ab sol wen tów. Z uwa gi na róż ne, bar -
dzo po waż ne pro ble my zdro wot ne nie przy by ło 11 osób.
W licz bie obec nie ży ją cych 49 osób nie zna ny jest los tyl ko jed -
nej, prze by wa ją cej praw do po dob nie w USA. Bar dzo wie le Ko -
le ża nek i Ko le gów ode szło na wiecz ną wach tę. 

Or ga ni za to rzy spo tka nia by li peł ni bo jaź ni: li sto pa do wy ter -
min spo tka nia, a więc pro blem moż li wej nie po go dy. A po go -
da… wspa nia le do pi sa ła. Pierw sze go dnia uro czy ście i ele -
ganc ko spo tka li śmy się głów nie w ce lu na cie sze nia się so bą.
Dru gie go dnia ra no uczest ni czy li śmy we mszy świę tej (w in -
ten cji mszal nej by li na si zmar li Ko le dzy i Ko le żan ki oraz proś -
by o ła skę zdro wia dla ży ją cych ab sol wen tów i ich ro dzin).
Spo tka nie w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, gdzie
miesz czą się hi sto rycz ne in sy gnia uni wer sy tec kie i gdzie na
ich stra ży wi szą por tre ty wszyst kich do tych cza so wych rek to -
rów, by ło wspa nia łe i do stoj ne. Zo sta li śmy uro czy ście przy ję -
ci przez JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, oraz
dzie kan Wy dzia łu, prof. dr hab. Bar ba rę Po li tyc ką.

Po przed sta wie niu nam te go, co by ło po nas, te go, co jest
i te go, do cze go zmie rza Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu, JM rek tor oraz dzie kan Wy dzia łu uho no ro wa li nas od no -
wio ny mi dy plo ma mi ma gi stra in ży nie ra ogrod nic twa. Po bar -
dzo uro czy stym Gau�de�amus oraz spon ta nicz nie i grom ko
od śpie wa nym Marsz,�marsz,�Po�lo�nia za czę ły się po że gna nia,
któ rym nie by ło koń ca. Ko le żan ki i Ko le dzy roz po czę li po wro -
ty do swo ich ro dzin, do swo ich gniazd, w Pol sce i za gra ni cą.
Uchwy co ne na no śni kach cy fro wych wspa nia łe sce ny ra do ści
po wi tań i smut ku po że gnań są do wo dem na to, że war to i na -
le ży się spo ty kać, aby sła wić wspa nia łość na szej Al�ma�Ma�ter. 

Je�rzy�Ad�ler
or�ga�ni�za�tor�Zło�te�go�Ju�bi�le�uszo�we�go�Spo�tka�nia,�

ab�sol�went�rocz�ni�ka 1964

Ju bi le uszo we spo tka nie ab sol wen tów
Wy dzia łu Ogrod ni cze go – rocz nik 1964

Absolwenci – rocznik 1964 – przed kościołem św. Jana Vianneya na Sołaczu
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JM rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz dziekan Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Barbara
Politycka, podczas wręczania odnowionych dyplomów
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Stu dent dru gie go ro ku tech ni ki rol ni czej i le śnej Sta ni sław
Kro ehn ke od był trzy mie sięcz ny staż za wo do wy – obo wiąz -

ko wy ele ment pro gra mu stu diów dzien nych. Po byt do szedł
do skut ku w ra mach mię dzy na ro do we go pro gra mu re ali zo -
wa ne go (i fi nan so wa ne go) przez part ner ski Uni wer sy tet w Pe -
ki nie (CAU scho lar ship). By ło to moż li we mię dzy in ny mi dzię -
ki te mu, że w 2009 ro ku na sza uczel nia za war ła umo wę
o współ pra cy z Chi na Agri cul tu ral Uni ver si ty in Be ijing (CAU)
(„Wie ści Aka de mic kie” nr 7–8 z 2010 ro ku).

Chi ny – Pań stwo Środ ka – je den z azja tyc kich „ty gry sów go -
spo dar czych”. Do nie daw na kraj bar dzo za co fa ny, po zba wio -
ny za awan so wa nych tech no lo gii i za ple cza na uko we go. Dziś
naj pręż niej roz wi ja ją cy się kraj świa ta.

Wy róż nia ją cy się stu den ci by li za chę ca ni do od by cia za gra -
nicz nych sta ży dzię ki udzia ło wi w za ję ciach dy dak tycz nych
re ali zo wa nych w In sty tu cie In ży nie rii Bio sys te mów (IIB) oraz
ak tyw no ści mię dzy in ny mi w przed się wzię ciach po nad pro -
gra mo wych: udzia ło wi w ba da niach po lo wych zno sze nia cie -
czy opry sko wej oraz po mo cy w re ali za cji warsz ta tów dys ku -
syj nych (Ba ra now ski i Bzow ska 2015). Dok tor inż. Zbi gniew
Cza czyk umoż li wił lub wspie rał ini cja ty wy wy jaz dów za gra -
nicz nych kil ku dzie się ciu stu den tów (pro gra my: Le onar do da
Vin ci, Era smus i in ne) oraz kil ku na stu pra cow ni ków na szej
uczel ni, a tak że kil ku osób spo za na sze go gro na. Miał zna czą -
cy wkład w uru cho mie nie pro jek tu unij ne go, re ali zo wa ne go
obec nie w Ka te drze Hi gie ny Ży wie nia Czło wie ka. Z je go re -
ko men da cją uda ło się zy skać ak cep ta cję ko mi sji CAU, kwa li -
fi ku ją cej na trzy mie sięcz ny scho�lar�ship dla Sta ni sła wa Kro ehn -
ke w ro ku 2014. By ło to moż li we dzię ki wie lo let nim (od 1996
ro ku) owoc nym kon tak tom z prof. Xiong kui He (vi�ce�-de�an Col -
le ge of Scien ce, He ad of Cen tre for Che mi cals Ap pli ca tion
Tech no lo gy [CCAT]). Staż umoż li wił be ne fi cjen to wi włą cze nie
się do ba dań do ty czą cych roz wi ja nia i do sko na le nia no wo -
cze snych i bez piecz nych tech no lo gii opry ski wa nia ro ślin
upraw nych. 

Staż za wo do wy trwał od 1 wrze śnia do 30 li sto pa da 2014
ro ku. Po byt w Pe ki nie obej mo wał uczest nic two w Trze cich
Mię dzy na ro do wych Warsz ta tach na te mat Urzą dzeń do
Ochro ny Ro ślin (3rd In ter na tio nal Work shop of Plant Pro tec tion
Ma chi ne ry), podczas któ rych be ne fi cjent wystąpił z pre zen ta -
cją pod ty tu łem „The opti mi zed drop -si ze frac tions as ele ment
of im pro ve ment of PPP ap pli ca tion sa fe ty and ef fi cien cy” oraz
ja ko współ au tor po ste ru „MMAT noz zles cha rac te ri stics ac cor -
ding stan dards for envi ron ment frien dly PPP ap pli ca tion”.

Ko lej nym ele men tem re ali za cji pro gra mu sta żu „Pe sti ci de
Scien ce” by ły te sty dro nów (wer sji jed no - i ośmio wir ni ko wych
ul tra lek kich stat ków po wietrz nych), któ re w Chi nach wy ko rzy -
sty wa ne są do opry sków pól ry żo wych (do te stów użyto roz -
tworu te tra zy ny). Ba da nia do star czy ły klu czo wych in for ma cji
na te mat moż li wo ści wy ko rzy sta nia dro nów róż nej kon struk -
cji w ta kich za sto so wa niach oraz ja ko ści po kry cia środ kiem
che micz nym, jed nost ko we go zu ży cia pre pa ra tu i je go zno sze -
nia. Te sty by ły prze pro wa dza ne w pro win cji Jian gxi, znaj du ją -
cej się oko ło 1000 km na po łu dnie od Pe ki nu. 

Re la cja ze sta żu 
na Chiń skim 
Uni wer sy te cie 
Rol ni czym

Beneficjent stażu Stanisław Kroehnke (z lewej) oraz profesor
Xiongkui He; w tle laboratorium Centre of Chemicals Application
Technology

Fo
t. 

2 
× 

ar
ch

iw
um

 S
ta

ni
sł

aw
a 

Kr
oe

hn
ke

Drony w Chinach są używane do oprysku pól ryżowych

Be ne fi cjent uczest ni czył tak że w ba da niach przy dat no ści
dro nów po rów ny wa nych z dwo ma róż ny mi ty pa mi opry ski -
wa czy sa dow ni czych oraz tech ni ką ręcz ną (ple ca ko wą). Te sty
by ły prze pro wa dzo ne w sa dach brzo skwi nio wych w pro win -
cji Ping gu.

Ostat nim eta pem sta żu był udział w pra cach la bo ra to ryj nych
(ana li zach), któ ry obej mo wał od czy ty wa nie ilo ści sub stan cji na -
nie sio nej na prób ni kach i pra cę na ana li za to rze wiel ko ści kro -
pel (Spray tec Ma lvern). Dzię ki spraw ne mu opa no wa niu ob słu -
gi urzą dze nia sta ży sta przez mie siąc był za an ga żo wa ny ja ko
in struk tor do prowadzenia zajęć dy dak tycz nych re ali zo wa nych
w Cen trum Tech no lo gii Apli ka cji Pe sty cy dów (The Cen tre for
Che mi cals Ap pli ca tion Tech no lo gy [CCAT]) dla ma gi stran tów
i dok to ran tów CAU.

Po za zdo by ciem wie dzy teo re tycz nej i umie jęt no ści prak -
tycz nych (cel pro gra mo we go sta żu za wo do we go) trzy mie -
sięcz ny staż po zwo lił po znać spe cy fi kę kul tu ry, zwy cza jów,
kuch ni oraz śro do wi ska Chin. War to za uwa żyć, że ta ki wy jazd
to nie tyl ko pra ca i na uka. W cza sie wol nym po za kam pu sa mi
CAU (za chod nim i wschod nim) uda ło się zwie dzić róż ne cie -
ka we i za byt ko we miej sca: Pa łac Let ni, Wiel ki Mur, Za ka za ne
Mia sto, sta dion olim pij ski (Olim pia da 2008) i wie le in nych.

Po byt był bar dzo owoc ny i po twier dził, że stu den ci na sze -
go uni wer sy te tu rze czy wi ście mo gą ko rzy stać z róż nych wa -
rian tów wy jaz do wych, po zwa la ją cych po go dzić obo wiąz ko -
we ele men ty pro gra mu stu diów z moż li wo ścia mi i ofer ta mi
do stęp nych sta ży za gra nicz nych – bez utra ty ro ku stu diów.
Pod kre ślić tu taj trze ba, że od pra co wa nie za jęć dy dak tycz nych
za czas sta żu by ło moż li we dzię ki przy chyl no ści dy rek to ra IIB
i pro dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, prof. dr. hab.
Jac ka Przy by ła oraz pro wa dzą cych za ję cia w tym se me strze.

Sta�ni�sław�Kro�ehn�ke
dr�inż.�Zbi�gniew�Cza�czyk
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Znie ukry wa ną du mą i ra do ścią pra gnę po wia do mić, że 16
stycz nia 2015 ro ku od był się eg za min TO EIC (The Test of

En glish for In ter na tio nal Com mu ni ca tion*), zor ga ni zo wa ny
przez Stu dium Ję zy ków Ob cych (SJO) pod au spi cja mi ETS
– Edu ca tio nal Te sting Se rvi ce, fir my, któ ra na pod sta wie te stów
jest upo waż nio na do wy sta wia nia cer ty fi ka tów uzna wa nych
przez wie le firm w Pol sce oraz umoż li wia ją cych stu dio wa nie
i po dej mo wa nie pra cy zagra ni cą. Przy ak tyw nym udzia le i po -
mo cy mgr Elż bie ty Forsz pa niak, mgr Ewy Ja nic kiej -Tho mas,
mgr Ali ny Nur czyk, mgr Syl wii Sta ni szew skiej i mo im uda ło się
nam prze pro wa dzić pierw szy ta ki eg za min po myśl nie i bez za -
kłó ceń.

Sam po mysł, aby na wią zać współ pra cę z fir mą ETS, na ro dził
się po roz mo wach ze stu den ta mi z Fran cji i in nych kra jów, stu -
diu ją cy mi na na szej uczel ni w ra mach pro gra mu Era smus, któ -
rzy py ta li, czy mo gą przy stą pić do te go eg za mi nu. Na wie lu
uczel niach w Eu ro pie stu den ci obo wiąz ko wo przy stę pu ją do
eg za mi nu TO EIC przed uzy ska niem dy plo mu.

W paź dzier ni ku 2014 ro ku zo sta łam za pro szo na na kon fe -
ren cję po świę co ną po wyż sze mu eg za mi no wi przez fir mę ETS.
Mia łam wów czas oka zję roz ma wiać z wie lo ma kie row ni ka mi
pla có wek po dob nych do na szej z in nych szkół wyż szych. Wie -
lu z nich pod pi sa ło już umo wę z fir mą ETS i wy ra ża ło za do -
wo le nie z fak tu, że mo gą ofe ro wać swo im stu den tom moż li -
wość uzy ski wa nia cer ty fi ka tów świad czą cych o po zio mie
ję zy ko wym. 

Po roz mo wie z wła dza mi na szej uczel ni i uzy ska niu ak cep -
ta cji dla mo je go po my słu pod pi sa łam umo wę, w wy ni ku któ -
rej Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu zdo był pra wo or ga -
ni zo wa nia ta kich eg za mi nów dla na szych stu den tów cał kiem
bez płat nie przez dwa la ta.

W grud niu na si stu den ci uczest ni czy li w pre zen ta cji po świę -
co nej eg za mi no wi TO EIC, zor ga ni zo wa nej przez fir mę ETS. Du -
ża fre kwen cja i za an ga żo wa nie na szych stu den tów oraz roz mo -
wy prze pro wa dza ne przez lek to rów ze stu den ta mi wska zu ją,
że ist nie je spo ra gru pa osób za in te re so wa nych po dej ściem do
te stu TO EIC, a w kon se kwen cji moż li wo ścią zdo by cia cer ty fi ka -
tu. 

W tym sa mym mie sią cu wszy scy lek to rzy ję zy ka an giel skie -
go i nie miec kie go uczest ni czy li w kur sie szko le nio wym i po
zda niu te stu otrzy ma li cer ty fi ka ty eg za mi na to ra. 

Pra gnę za chę cić wszyst kich stu den tów uczą cych się ję zy ka
an giel skie go i nie miec kie go do sko rzy sta nia z tej nie po wta -
rzal nej oka zji, aby spraw dzić swój po ziom ję zy ko wy i roz wa -
żyć moż li wość uzy ska nia cer ty fi ka tu, któ ry moż na uzy skać po
pro mo cyj nej ce nie.

Na stęp na edy cja eg za mi nu TO EIC od bę dzie się 20 mar -
ca 2015 ro ku w sa lach A i D Col le gium Ma xi mum, a ko lej ne
pla nu je my na maj te go ro ku. 

Szcze gó ły po da wa ne są na stro nie Stu dium Ję zy ków Ob -
cych, a w se kre ta ria cie SJO moż na się za pi sać na eg za min.
Ofer ta do ty czy rów nież dok to ran tów i in nych pra cow ni ków
na szej uczel ni.

Ser decz nie za pra szam i za chę cam do sko rzy sta nia z na szej
ofer ty.

Da�nu�ta�Świt
Kie�row�nik�SJO

* W tłu ma cze niu na ję zyk pol ski: ‘świa to wy stan dard po mia ru kom -

Wie ści ze Stu dium Ję zy ków Ob cych

Bal Przy rod ni ka stał się chlu bą Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. Chwa ła je go po my sło daw com, po nie waż

dzię ki nim zro dzi ło się to wy da rze nie, któ re na dłu go za pa da
w pa mięć je go uczest ni ków i za chę ca do przyj ścia na ko lej ne
edy cje. Te go ro ku bal od był się już po raz trze ci, cie sząc się
znów du żą po pu lar no ścią. W Bio cen trum 14 lu te go 2015 ro -
ku wy śmie ni cie ba wi ło się po nad 200 osób. Na par kie cie ca ły
czas by ły tłu my tan ce rzy, a do dat ko wo uczest ni kom czas umi -
la ły wy myśl ne kon kur sy, w któ rych moż na by ło wy grać atrak -
cyj ne na gro dy. Du żą po pu lar no ścią cie szy ła się lo te ria fan to -
wa, w któ rej moż na by ło zdo być cen ne upo min ki. Da ta Ba lu

by ła na praw dę wy jąt ko wa, po nie waż wszy scy mie li nie tyl ko
oka zję po ba wić się przy zna ko mi tej mu zy ce, ser wo wa nej
przez świet nych DJ -ów, ale tak że spę dzić ten wy jąt ko wy wa -
len tyn ko wy wie czór w nie zwy kłym miej scu z uko cha ną oso -
bą. Bal łą czy za ko cha nych, o czym po wszech nie wia do mo, bo
w pod czas je go pierw szej edy cji w 2013 ro ku do szło do
oświad czyn. Wszy scy uczest ni cy Ba lu by li bar dzo za do wo le ni.
Ma my na dzie ję, że w przy szłym ro ku lu dzie przy bę dą rów nie
tłu mie!

Ewelina�Andrzejewska

Bal Przyrodnika 2015

Organizatorki egzaminu TOEIC (The Test of English for International
Communication): od lewej: mgr Danuta Świć, mgr Elżbieta
Forszpaniak i mgr Sylwia Staniszewska
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„Las, człowiek i czas”
Wy�sta�wa�ma�lar�ska�w ho�lu�Ko�le�gium�Ciesz�kow�skich

Wstycz niu 2015 ro ku w ho lu Ko le gium Ciesz kow skich
moż na by ło zwie dzać wy sta wę ma lar ską An ny Woź niak

„Las, czło wiek i czas”.
Las od daw na in spi ro wał ar ty stów. Dla ma lar ki An ny Woź -

niak las to mi lio ny krzy wych li nii, fa li stych, wi ją cych się we
wszyst kich kie run kach. Da riusz Pie trzak – ku ra tor pre zen to -
wa nej wy sta wy – tak się wy po wia da na te mat jej ma lar stwa:
„Ma lu jąc, An na Woź niak wpro wa dza pro ste li nie […]. In spi ra -
cją do le śnych ob ra zów sta ła się im pre sja, kie dy we frag ment
prze strze ni, mię dzy drze wa, za in ge ro wa ło słoń ce. Dla wraż li -
we go oka ar ty sty to wy star czy […]”.

An na Woź niak to ab sol went ka wzor nic twa Wyż szej Szko -
ły Sztu ki Sto so wa nej „Scho la Po sna nien sis”. W ma lar stwie in -
spi ru je ją czło wiek wi dzia ny w róż nej per spek ty wie – głów -
nie je go emo cje. W swo jej twór czo ści łą czy efek ty róż nych
tech nik. In spi ra cją do pre zen to wa nej wy sta wy sta ły się spa -
ce ry po le sie po ło żo nym nie opo dal jej do mu oraz przy jaźń
z le śni ka mi. Ma lar ka, pro wa dząc wraz z mę żem Mi cha łem
stu dio gra ficz ne „Or na tus”, od dzie się ciu lat współ pra cu je
z Wy dzia łem Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Współ pra ca ta wy war ła wpływ na twór czość „ar ty -
stycz ne go mał żeń stwa”, któ re stwo rzy ło dwa cy kle wy staw,
prze zna czo nych spe cjal nie do wy sta wie nia w ho lu Ko le -
gium Ciesz kow skich (dwa la ta wcze śniej – w 2013 ro ku –
Mi chał Woź niak za pre zen to wał wy sta wę „Akt & Pusz cza No -
tec ka”).

Hol Ko le gium Ciesz kow skich to du że, do brze oświe tlo ne
wnę trze, w któ re bar dzo do brze wpi su ją się w wy sta wy. Moż -
na po ku sić się o po rów na nie ho lu z „ser cem” Ko le gium Ciesz -
kow skich. Tu znaj du je się głów ny ciąg ko mu ni ka cyj ny bu dyn -
ku wraz z por tier nią. Pra cow ni cy, stu den ci oraz wszy scy go ście
prze mie rza ją co dzien nie to miej sce i za trzy mu ją się, aby przez

mo ment po ob co wać ze sztu ką. A ja wie rzę, że dzię ki ob co wa -
niu na co dzień z przed mio ta mi o naj wyż szym po zio mie ar ty -
stycz nym na sze ży cie sta je się lep sze.

Jo�lan�ta�Wę�giel

Or ga ni za to rzy wy sta wy: Wy dział Le śny, Wy dział
Tech no lo gii Drew na i Sa mo rząd Stu den tów Wy dzia -
łu Le śne go – wszy scy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu – oraz Fun da cja RA MUS AR TIS.

Pa tro ni me dial ni: drew no.pl, „Dzien nik Le śny”,
„puls po zna nia”, „Prze gląd Le śni czy”, „Wie ści Aka -
de mic kie”.

„Artystyczne małżeństwo” – Anna i Michał Woźniakowie

Przechodzący holem Kolegium Cieszkowskich przez kilka tygodni
mogli „poobcować ze sztuką”
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Wieści z ArtLife University Gallery

Eks po zy cję w Ar tLi fe Uni wer si ty Gal le ry współ two rzą dwa
cy kle. Pierw szy to dzia ła nia dwu wy mia ro we z udzia łem tech -
nik tra dy cyj nych, utwo rzo ne przez zło że nia i war stwy za pi su,
któ rych ilu zyj na prze strzen ność przez „prze źro czy stość”
i „pust ki” form ażu ro wych skon fron to wa no w ob rę bie te ma -
tu z no ta cją dru gie go cy klu, ob ra zu ją ce go kre acje wy ko na ne
w na tu ral nej prze strze ni. Re ali zo wa ne in sta la cje są re ak cją na
obiekt i miej sce, a włą czo ne w struk tu rę re al nej rze czy wi sto -
ści pod kre śla ją ist nie ją ce od nie sie nia, eks po nu ją wła ści wość
rze czy lub na da ją im zu peł nie no wy kon tekst. Są za mie rzo ną
in ge ren cją twór czą w stan/ob raz za sta ny.

Od nie sie niem za wie ra ją cym swo iste punk ty sty ku i moż li -
we ana lo gie do pre zen to wa nych w ga le rii prac – do wi zu al -
nych in ter pre ta cji in spi ro wa nych rze czy wi sto ścią prze strze ni
na tu ry – jest li te rac kie prze sła nie au striac kie go fi lo zo fa Mar ti -
na Bu be ra za war te w tre ści utwo ru Ja�i TY. Je go tekst w war -
stwie li te rac ko -ob ra zo wej, we frag men cie Przy�glą�dam�się�drze�-
wu, mi mo al ter na tyw nej for my wy po wie dzi jest wy ra zem
po etyc kiej pa ra le li w uj mo wa niu i wy ra ża niu isto ty na tu ry. Bu -
ber znaj du je ko lej ne ka te go rie i uję cia pod mio tu ob ser wa cji,
eks plo ru je środ ki eks pre sji słow nej, bu du jąc li te rac ki ob raz
obiek tu. Za ich spra wą au tor mo że drze wo „po trak to wać ja ko
ob raz” czy „świa tła słup al bo try ska ją cą zie leń za la ną ła god no -

„Prze strze nie na tu ry” to in dy wi du al ny po kaz prac – pierw -
szy w Ar tLi fe Uni ver si ty Gal le ry – cał ko wi cie no wym

miej scu pre zen ta cji ar ty stycz nych w Po zna niu. Za pro sze nie do
wy sta wy, któ rej wer ni saż jest jed no cze śnie ak tem in au gu ru -
ją cym dzia łal ność ga le rii, bez wąt pie nia no bi li tu je au to ra prac,
ale też nie sie z so bą na pię cie wy ni ka ją ce z pierw sze go kro ku.
Kon cep cja i wy bór za gad nie nia pro ble mo we go, wresz cie sam
za mysł i przy ję ta for ma pre zen ta cji wpi su ją się w za kres i cha -
rak ter przed sta wio nych za ło żeń pro gra mo wych, w wy zna czo -
ną ku ba tu rę i ob szar te ma tycz ny ga le rii.

Aran ża cja eks po zy cji, wy bór for mu ły i upo rząd ko wa nia po -
wo do wa ne są spe cy fi ką miej sca i re flek sją wła sną, re spek tu ją
też ocze ki wa nia roz po zna ne w przed sta wio nej wi zji kre ślą cej
przy szły pro fil i mi sję miej sca. Pre zen to wa ne pra ce to spoj rze -
nie re tro spek tyw ne i wy bór spo śród re ali za cji do ko na nych
w róż nym cza sie i miej scach, któ rych wy mo wa w spo sób so bie
wła ści wy sta no wi ro dzaj prze ka zu wpi su ją ce go się w ty tu ło we
ha sło. To tak że wy po wie dzi w róż nych tech ni kach i wła snych
for mach za pi su, jed nak łą czy je wspól ny te mat – „Prze strze nie
na tu ry” – twór cze in ter pre ta cje jej struk tur. Po szu ki wa nia te
oscy lu ją mię dzy ana li zą i stu dium for my obiek tów, pe ne tru ją
róż no rod ność ko no ta cji i wła ści wo ści in dy wi du al ne go po strze -
ga nia prze strze ni. 

„Prze strze nie na tu ry” – trans gre sja
struk tur za pi su

ArtLife University Gallery oficjalnie otworzył dyrektor Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej mgr Mariusz Polarczyk (przy mikrofonie)
oraz JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (pierwszy od lewej)
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ścią błę ki tu”. In nym ra zem „ode brać ja ko ruch” lub „nie ustan -
ną wy mia nę” al bo na wet ja ko „sam ta jem ni czy wzrost”. Od -
no sząc się do fi zycz no ści by tu, mo że on „po mi nąć je go kon -
kret ne ist nie nie i kon kret ną for mę”, mo że też „je (drze wo)
zde ma te ria li zo wać i uwiecz nić przez spro wa dze nie do licz by”.
Wresz cie Mar tin Bu ber za uwa ża, że każ da ta ka for ma per so -
nal nej kre acji ob ra zu – opi su obiek tu w prze strze ni na tu ry –
jest nie sprzecz na z je go in spi ru ją cym ist nie niem, któ re „ma
swo je miej sce i swój czas, swo ją ja kość i swo je wła ści wo ści”.
Je go li te rac ka in ter pre ta cja ob ser wa cji – kla sy fi ka cji obiek tu

wy bra ne go do ty ka też tak istot ne go tu po szu ki wa nia sen su –
ten od naj du je się, wcho dząc w re la cje i wza jem ność szcze gól -
ne go ro dza ju.

Li te rac ka kre acja Mar ti na Bu be ra w war stwie wi zu al nej
i sym bo li ce tek stu to nie mal że ko men tarz do wy sta wia nych
prac, opi su je ge ne ra tyw ność for my i tre ści w re ali za cjach
i twór czych in ter pre ta cjach wy sta wy „Prze strze nie na tu ry”
– w eks po zy cji Ar tLi fe Uni ver si ty Gal le ry w Po zna niu.

Alek�san�dra�Ja�giel�ska
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Pierwsza wystawa poświęcona została pracom artystycznym Aleksandry Jagielskiej, pedagog z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Galeria działa w ścisłym powiązaniu z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu; na zdjęciu jej prorektor ds. artystycznych, profesor Jacek Jagielski
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Co ma wspól ne go bu do wa Osie dla 
Bo ta nicz na z Ogro dem Den dro lo gicz nym?

Mieliśmy okazję wykonać zdjęcia portretowe w profesjonalnym studiu

Spra woz da nie z warsz ta tów 
fo to gra ficz nych

Wdniach 21–23 li sto pa da 2014 ro ku na te re nie Tech ni kum 
Le śne go w Go ra ju od by ły się Warsz ta ty Fo to gra ficz ne, któ re

zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu oraz Wer bi stow skie Cen trum Mło dych (WCM)
TA BOR. W warsz ta tach uczest ni czy ło po nad 20 osób, przede wszyst -
kim stu den ci Wy dzia łu Le śne go, ucznio wie tech ni kum oraz człon -
ko wie WCM TA BOR. Week end ten był świet ną oka zją do za po zna -
nia się z teo rią fo to gra fii oraz do za sto so wa nia po zna nej wie dzy
w prak ty ce. Wy słu cha li śmy cie ka wych wy kła dów re dak to ra na czel -
ne go mie sięcz ni ka „W na szej ro dzi nie” Szy mo na Cie śla ra, któ ry zgłę -
biał z na mi taj ni ki na szych apa ra tów fo to gra ficz nych, przed sta wiał
pod sta wo we za sa dy kom po zy cji w fo to gra fii i na uczył nas za sad fil -
mo wa nia lu strzan ką. Mie li śmy oka zję wy ko nać zdję cia por tre to we
w pro fe sjo nal nym stu diu, przy go to wa nym przez do świad czo ne go
fo to gra fa stu dyj ne go Ar tu ra Ka ise ra. Po nad to sko rzy sta li śmy z do -
stę pu do uro kli wych miejsc wo kół in ter na tu Tech ni kum Le śne go,
co po zwo li ło nam wy ko nać wie le zdjęć ple ne ro wych. Pod czas spa -
ce ru wy ko rzy sty wa li śmy na by tą wie dzę w prak ty ce, a wie czo rem
wspól nie spę dzi li śmy mi ło czas przy ogni sku, gdzie uczy li śmy się
no wych tech nik noc nej fo to gra fii. Cze ka my na ko lej ną edy cję.

We�ro�ni�ka�My�siak,�Iza�be�la�Bełz
Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu

W imie niu wszyst kich or ga ni za to rów chciał bym ser decz nie po -
dzię ko wać dy rek to ro wi Ze spo łu Szkół Le śnych im. Ja na Klo ski Al -
ber to wi Ta ba ce za życz li we przy ję cie w mu rach go raj skie go zam ku
i udo stęp nie nie wszyst kie go, co by ło po trzeb ne do prze pro wa dze -
nia na szych warsz ta tów. Ser decz nie dzię ku ję za za an ga żo wa nie na -
szym wy kła dow com oraz wszyst kim uczest ni kom: stu den tom Wy -
dzia łu Le śne go, uczniom Tech ni kum Le śne go oraz mło dzie ży
z WCM TA BOR. Po dzię ko wa nia skła dam po nad to dzie ka no wi Wy -
dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma no wi Gor no wi czo wi, za po moc

pod czas re ali za cji te go przed się wzię cia. Czas warsz ta tów mi nął
nam bar dzo szyb ko, był wy peł nio ny wy kła da mi oraz za ję cia mi prak -
tycz ny mi. Li czę na to, że już nie dłu go uda się nam zor ga ni zo wać
ko lej ne warsz ta ty fo to gra ficz ne w ra mach współ pra cy Wy dzia łu 
Le śne go z tech ni ka mi le śny mi.

dr�inż.�Ja�kub�Glu�ra
or�ga�ni�za�tor,�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu

Mo im zda niem warsz ta ty by ły bar dzo cie ka wym wy da rze niem.
Mo gli śmy spoj rzeć na fo to gra fo wa nie z punk tu wi dze nia eks per -
tów. Wy ko ny wa nie zdjęć stu dyj nych by ło no wym do świad cze niem
oraz nie złą za ba wą. Gdy ostat nie go dnia pre zen to wa li śmy swo je
zdję cia, z ust pro wa dzą cych warsz ta ty usły sze li śmy sło wa po chwa -
ły, ale i kon struk tyw nej kry ty ki. Dzię ki te mu wie my, ja kie ele men ty
wy ma ga ją po pra wy, aby nasz warsz tat fo to gra ficz ny był co raz lep -
szy. Z chę cią we zmę udział w na stęp nych warsz ta tach.

Na�ta�lia�Dur�czyń�ska
Tech�ni�kum�Le�śne�wGo�ra�ju

Oka zu je się, że ma. Fir ma Nic kel De ve lop ment bu du je w Po -
zna niu Osie dle Bo ta nicz na i za ra zem prze bu do wu je frag -

ment ul. św. Waw rzyń ca. Dzię ki te mu Ogród Den dro lo gicz ny Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w ro ku ju bi le uszu 90-le cia swe go
ist nie nia wzbo ga ci się w ro ku bie żą cym o no we na sa dze nia drzew
i krze wów. I to w po kaź nej licz bie.

Przy oka zji tej in we sty cji de we lo per zmu szo ny był wy ciąć bli -
sko 170 drzew i 122 m2 krze wów. W za mian wspól nie z Wy dzia -
łem Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mia sta Po zna nia usta lo no, że
fir ma Nic kel po sa dzi drze wa i krze wy mię dzy in ny mi na te re nie
Ogro du Den dro lo gicz ne go na le żą ce go do na szej uczel ni. Jak in -
for mu je dr inż. Ewa Je rzak, star szy spe cja li sta Ogro du, po sa dzo -
ne zo sta ną 203 gra by ko lum no we o wy so ko ści po nad 2,5 m oraz
244 krze wy irg. Na sa dze nia ma ją się za koń czyć do koń ca li sto pa -
da te go ro ku. De we lo per nie tyl ko bez płat nie do star czy ro śli ny,
ale rów nież zo bo wią zał się udzie lić po mo cy w for mie uży cze nia
sprzę tu i za ku pu nie zbęd nej zie mi. Po dob ne na sa dze nia o cha -
rak te rze re kom pen sa cyj nym by ły już wy ko na ne w oto cze niu od -
re stau ro wa ne go bu dyn ku Che mii Rol nej. Od ubie głe go ro ku ro -
sną tu drzew ka wi śni ozdob nej i klo ny po lne. W ubie głym ro ku
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

do fi nan so wał kwo tą 15 tys. zł za ło że nie na te re nie Ogro du ścież -
ki edu ka cyj nej „Na sze drze wa le śne”. 

War to przy po mnieć, że Ogród Den dro lo gicz ny w Po zna niu ob -
cho dzi w tym ro ku ju bi le usz 90-le cia. Pra ce zwią za ne z je go za ło -
że niem roz po czął w 1925 ro ku prof. Kon stan ty Stec ki na oko ło
6-hek ta ro wym ob sza rze, któ ry obej mo wał te re ny daw ne go par -
ku na So ła czu i nie wiel kiej ko lek cji stwo rzo nej przez prof. Ru dol -
fa Bo et t ne ra. Zgro ma dzo no wów czas 228 ga tun ków drzew i krze -
wów, dziś ich licz ba się ga po nad 900. W la tach 2010–2013 na
mo cy de cy zji Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
Ogród Den dro lo gicz ny zo stał znacz nie po więk szo ny o pół noc no -
-za chod ni frag ment La sku Go lę ciń skie go i obec nie jego po -
wierzch nia wy no si oko ło 20 ha. 

Co raz czę ściej od wie dza ny przez po zna nia ków Ogród Den dro -
lo gicz ny z ro ku na rok sta je się przy rod ni czą pe reł ką Po zna nia,
z bo ga tym drze wo sta nem, naj więk szą (po nad 100 ga tun ków)
i jed no cze śnie naj cen niej szą w Eu ro pie ko lek cją je żyn. War to więc
od wie dzać ten czyn ny przez ca ły rok uni wer sy tec ki Ogród.

rzecz�nik�pra�so�wy�
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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Dnia 24 stycz nia 2015 ro ku Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po -
zna niu zor ga ni zo wał pierw szy rzut Aka de mic kich Mi -

strzostw Wiel ko pol ski w bad min to nie. Ha la uczel ni przy ul. Do -
żyn ko wej od ra na do póź nych go dzin go ści ła za wod ni ków,
któ rzy wal czy li o punk ty, roz gry wa jąc me cze. Sys tem roz gry -
wek spo wo do wał, że nie raz trze ba by ło bar dzo dłu go cze kać
na swój mecz lub grać po raz ko lej ny z tą sa mą oso bą, co nie
wszyst kim za wod ni kom od po wia da ło.

An na Daj czak – na sza re pre zen tant ka – za ję ła dru gie miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet, a z za wod nicz ką, z któ rą
prze gra ła w ostat nim me czu, wcze śniej w tym sa mym tur nie -
ju wy gra ła. Re pre zen to wa li nas jesz cze: Mag da le na Mu siał
oraz Alek san dra Si miń ska, któ re za ję ły dzie wią te miej sca.
Wśród pa nów dziel nie wal czył dla nas Da mian Głu chow ski,
któ ry upla so wał się na 13. po zy cji (na 25 za wod ni ków, czy li
bar dzo do brze); trze ba tu wziąć pod uwa gę fakt, że za wod nik
ten tre nu je spor ty si ło we. 

Wszy scy wy mie nie ni po wy żej za wod ni cy to oso by nie zwy -
kle za słu żo ne dla na szej uczel ni, na któ re za wsze moż na li czyć.
Re pre zen tu ją nas one w wie lu dys cy pli nach spor to wych, zdo -
by wa jąc cen ne punk ty.

Gra tu la cje!

Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła
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Reprezentantka Uniwersytetu Przyrodniczego Anna Dajczak –
wicemistrzyni zawodów

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w bad min to nie –
pierw szy rzut

Suk ce sy Alek san dry Gry giel 
w ju do

Alek san dra Gry giel jest za wod nicz ką ju do w ka te go rii
do 78 kg. Na każ dym z rzu tów Aka de mic kich Mi strzostw

Wiel ko pol ski, od mo men tu, kie dy nas re pre zen tu je – trze ci
se zon – za wsze wy gry wa ła ka te go rię. Tak do bry wy nik jest
efek tem cięż kich i sys te ma tycz nych tre nin gów za wod nicz ki.
Po twier dza jąc wy so ką for mę, Ola rów nież zwy cię ży ła w te -
go rocz nym pierw szym rzu cie Aka de mic kich Mi strzostw
Wiel ko pol ski w ju do. Po nad to dwu krot nie re pre zen to wa ła

nas pod czas Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski w ju do i dwa
ra zy przy wio zła dla nas me dal. W tym ro ku bę dzie wal czyć
dla uczel ni po raz ko lej ny. Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w ju do od bę dą się w Ka to wi cach.

Ki bi cu je my Oli i ży czy my dal szych uda nych wy stę pów!

Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła
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Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
we wspi nacz ce spor to wej 2015

Pierw szy rzut Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski od był
się 21 stycz nia 2015 ro ku na ścia nie wspi nacz ko wej „Clim bing

Spot” ha li AZS przy ul. Pu ła skie go 30 w Po zna niu. Dru ży na Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w skła dzie: Jo an na Dziar -
ska, Woj tek Kacz ma rek oraz Ję drzej Dą brow ski, od nio sła du ży
suk ces. Na si re pre zen tan ci za ję li pierw sze miej sce – dru ży no wo
– na 23 star tu ją ce ze spo ły. We dług re gu la mi nu w dru ży nie mu -
sia ła być przy naj mniej jed na ko bie ta, bra wa więc dla Jo an ny, któ -
ra dziel nie wal czy ła z ko le ga mi w dru ży nie i jesz cze do dat ko wo
za ję ła in dy wi du al nie szó ste miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko -
biet. Pa no wie: Woj tek Kacz ma rek i Ję drzej Dą brow ski, rów nież
osią gnę li in dy wi du al ne suk ce sy. Woj tek za jął dru gie, a Ję drzej
trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej męż czyzn, czy li po dium.

Gra tu lu je my na szym za wod ni kom i ży czy my dal szych suk ce -
sów. Re pre zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go na dal tre nu je
i w tym ro ku po raz pierw szy re pre zen to wać nas bę dzie na Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski, gdzie dru ży na mu si być nie co
licz niej sza (mi ni mum trzech męż czyzn i dwie ko bie ty).

Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w strze lec twie spor to wym 2014/2015
– pierw szy rzut

Dnia 10 grud nia 2014 ro ku Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad -
mi ni stra cji im. Miesz ka I w Po zna niu zor ga ni zo wa ła w ra -

mach Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski za wo dy w strze -
lec twie spor to wym. Od by ły się one na strzel ni cy „Ma gnum”,
co by ło ko rzyst ne dla na szych za wod ni ków, gdyż tam wła śnie
od by wa ją się tre nin gi sek cji. 

Wy star to wa li śmy w dość licz nym skła dzie za rów no w dru -
ży nie mę skiej, jak i żeń skiej. Strze lec two na na szej uczel ni
w dwóch ostat nich la tach roz wi ja się pręż nie dzię ki tre nin gom
or ga ni zo wa nym przez KU AZS UP oraz za an ga żo wa niu
i współ pra cy ze stu den tem Ada mem Mil czar kiem, któ ry po zy -
tyw nie mo ty wu je za wod ni ków do roz wi ja nia tej pa sji. Przy tej
oka zji więc wiel kie po dzię ko wa nia dla Ada ma Mil czar ka.

Suk ce sy na de szły, gdyż na si za wod ni cy za ję li bar dzo wy so -
kie lo ka ty in dy wi du al nie oraz dru ży no wo.

Ko lej ność koń co wa męż czyzn:
1. Za bo row ski Sta ni sław 
2. Ignal ski Krzysz tof 
5. Grzan ka Mar cel
6. Li be rek Da wid 
11. Kor nac ki Hu bert
15. Mil cza rek Adam
20. De mi do wicz Ja kub

29. Łu ka szew ski An drzej
49. Li gow ski Mi chał
52. Ra doń Piotr
68. Głu chow ski Da mian
71. Mar ci nak Mi chał.
Tak licz na dru ży na i zdo by te punk ty da ły re pre zen ta cji mę -

skiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu pierw sze miej -
sce dru ży no wo w pierw szym rzu cie za wo dów.

Na sze re pre zen tant ki rów nież da ły po pis zna ko mi tej for my
strze lec kiej.

Ko lej ność koń co wa ko biet:
1. Mu siał Mag da le na
2. Ćwiej kow ska Alek san dra
9. Si miń ska Alek san dra
10. Kra soń Sa ra
17. Mi ko łaj czak Pa try cja
28. Wier nic ka Mar ty na.
Dru ży na ko biet upla so wa ła się dru ży no wo rów nież na

pierw szym miej scu.
Ta kie wy ni ki do brze pro gno zu ją przed dru gim rzu tem za -

wo dów – ży czy my dal szych suk ce sów i utrzy ma nia tak wy so -
kich po zy cji.

Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Zwycięska drużyna we wspinaczce sportowej
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Trze cia ba za noc le go wa w trak cie na szej ubie gło rocz nej pe -
re gry na cji przez Be skid Ni ski znaj do wa ła się w Iwo ni czu

Zdro ju. Jest to naj więk sze uzdro wi sko w po łu dnio wo -
-wschod niej czę ści Pol ski, a jed no cze śnie jed no z naj star szych,
pierw szy bo wiem opis tu tej szych wód mi ne ral nych przed sta -
wił na dwor ny le karz Ste fa na Ba to re go, dr Woj ciech Oczko
w 1578 ro ku. Sa ma miej sco wość jest wzmian ko wa na jesz cze
wcze śniej, bo w 1413 ro ku. W XIX wie ku pi sa no, że pi ją cy wo -
dę iwo nic ką „[…] od zy sku ją rześ kość i zwy kły wi gor i stąd tu -
tej si miesz kań cy dłu go wiecz ni są do 100 i 150 lat ży cia […]”
Al bo au tor tych słów tro chę prze sa dził, al bo po iwo nic kich
star cach dzi siaj nie wi dać tej dłu go wiecz no ści. A mo że wo da
już nie ta ka do bra? 

Za byt ko wa ar chi tek tu ra uzdro wi ska po cho dzi na ogół z dru -
giej po ło wy XIX wie ku. Za kwa te ro wa li śmy się na trzy no ce w do -
mu wcza so wym „Trzy Li lie” po ło żo nym o kil ka mi nut spa ce rem
od hi sto rycz ne go cen trum uzdro wi ska. Po pierw szym noc le gu
po je cha li śmy (we wto rek, 5 sierp nia) po now nie za Du klę w do -

li nę Ja sioł ki, aby kon ty nu ować tra sę śla da mi św. Ja na z Du kli.
W No wej Wsi prze kro czy li śmy rze kę i uda li śmy się na po szu ki -
wa nie Zło tej Stu dzien ki, nad któ rą wznie sio no ka pli cę upa mięt -
nia ją cą po byt św. Ja na (bo tu by ła po dob no jed na z je go pu stel -
ni). Mi mo ma ło czy tel ne go ozna ko wa nia ścież ki spa ce ro wej
(szcze gól nie na po cząt ko wym od cin ku) od na leź li śmy to uro cze
miej sce, po ło żo ne na pół noc no -za chod nim zbo czu gó ry Cer go -
wej. Cer go wa (718 m) jest to sa mot na gó ra na pół noc nym skra -
ju Be ski du Ni skie go, ze wzglę du na swą wy nio słość do sko na le
z wie lu stron wi docz na. Po dej ście – szcze gól nie od pół no cy,
a więc i od stro ny Zło tej Stu dzien ki – jest bar dzo stro me. Przy -
da ły się za tem od zy ska ne po iwo nic kich wo dach „rześ kość i zwy -
kły wi gor”. Dal sza tra sa już by ła ła twiej sza. Za trzy ma li śmy się na
chwi lę w Lu ba to wej. Jest to du ża wieś o bo ga tej hi sto rii, naj czę -
ściej pi sa nej krwią wal czą cych i po le głych (kon fe de ra cja bar ska,
wio sna lu dów, pierw sza woj na świa to wa, par ty zan ci AK, pa cy fi -
ka cja przez hi tle row ców, ofen sy wa Ar mii Czer wo nej w trak cie
ope ra cji du kiel skiej…). Przy neo go tyc kim ko ście le znaj du je się

W Be ski dzie Ni skim (część 3) 
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Odpoczynek w drodze na Cergową



Wieści Akademickie50 Styczeń – Luty 2015

mo gi ła roz strze la nych i po mnik mau zo leum ku czci ofiar woj ny.
Koń co wy od ci nek tra sy do miej sca noc le gu pro wa dził wśród roz -
ło żo nych w do li nie Iwo nic kie go Po to ku za bu do wań uzdro wi ska. 

Na za jutrz (w śro dę, 6 sierp nia) mgli sta i po chmur na po go -
da nie za chę ca ła do da le kich wę dró wek, na szczę ście za pla -
no wa łem tyl ko krót ką tra sę przez Su chą Gó rę (611 m) do Ry -
ma no wa Zdro ju. Re jon Su chej Gó ry to te re ny eks plo ata cji ro py

naf to wej (prze cież nie da le ko jest Bó br ka, w któ rej to się za czę -
ło), za tem uroz ma ice niem by ły pra cu ją ce ki wo ny pom pu ją ce
ro pę ze zło ża. Ry ma nów oto czo ny jest la sem, o któ rym Sta ni -
sław Wy spiań ski pi sał: „Je den mi się po do bał ten las, ja ko ścia -
na stał przede mną po sęp ny, dum ny, ta jem ni czy, by ła weń
uro czy stość set -let nia cho wa na, mil czał, a mnie zda wa ło się,
że pie śnią krzy czy […]” Od na pi sa nia tych słów mi nę ło spo ro

Wieści z koła PTTK
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Odpoczynek w rejonie Suchej Góry
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Wieś Lubatowa, za nią wzniesienie Żabie
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cza su i las już nie ten, ale na dal jest. My za pa mię ta li śmy przede
wszyst kim błot ni ste dro gi. Uzdro wi sko Ry ma nów Zdrój po -
wsta ło w XIX wie ku, obec nie jest od no wio ne i zmo der ni zo wa -
ne po wo jen nych znisz cze niach. Za cho wa ły się rów nież star -
sze sa na to ria i pen sjo na ty, ale po go da za chę ca ła ra czej do
re lak su w ka wiar ni. War to w tym miej scu wspo mnieć, że ry -
ma now ski zdrój swe po wsta nie i roz wój za wdzię cza mał żeń -
stwu po cho dzą cej z na sze go pod po znań skie go Kór ni ka An -
nie z Dzia łyń skich i Sta ni sła wo wi Po toc kim. 

Po trze ciej (i ostat niej) no cy w Iwo ni czu Zdro ju kon ty nu -
owa li śmy (w czwar tek, 7 sierp nia) wę drów kę z Ry ma no wa
Zdro ju da lej w kie run ku wschod nim. Tra sa pro wa dzi ła mię dzy
in ny mi przez te re ny dwóch daw nych wsi (Woł tu szo wa w po -

Na horyzoncie Bieszczady
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Miejsce odpoczynku przy cerkwisku w Wołtuszowej

Fo
t. 

2 
× 

Je
rz

y 
Św

ig
oń

Kładka przez Wisłoczek
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„A może dalej konno?”
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bli żu Ry ma no wa, a da lej Tar naw ka w do li nie Wi słocz ka – do -
pły wu Wi sło ka), po któ rych po zo sta ły tyl ko reszt ki cmen ta rzy
i cer kwi ska oto czo ne sta ry mi drze wa mi. Po po łu dniu do szli -
śmy do gór nej czę ści wsi Pu ła wy. W miej sce wy sie dlo nych po
woj nie Łem ków za miesz ka li tu oko ło 1970 ro ku re pa trian ci
z Za ol zia, któ rzy wpro wa dzi li swo isty – mo że nie zbyt atrak cyj -
ny wi zu al nie, ale bar dzo funk cjo nal ny – typ bu dyn ków miesz -
kal nych i go spo dar czych. Są wy zna nia zie lo no świąt ko we go,
nie daw no wznie śli we wsi no wy dom mo dli twy. Z do li ny Wi -
sło ka do Pu ław pro wa dzi te raz wy god na as fal to wa dro ga. Gdy
by łem tu 35 lat te mu, naj wy god niej sze po dej ście na znacz nej

czę ści tra sy pro wa dzi ło ko ry tem nie wiel kie go po to ku. Tak
z cza sem zmie nia ją się nie któ re atrak cje gór skich wę dró wek. 

Z Pu ław po je cha li śmy na ostat nią już kwa te rę, do Ko mań czy.
Prze jazd uroz ma ici ła do dat ko wa atrak cja w po sta ci re mon tu mo -
stu na Wi sło ku mię dzy Pu ła wa mi a Be skiem i wy ni ka ją ca stąd ko -
niecz ność po ko na nia rze ki po żel be to wych pły tach. Ko mań cza
jest to wieś po ło żo na nad Osła wi cą, czy li jed ną z rzek roz gra ni -
cza ją cych Be skid Ni ski i Biesz cza dy. Wśród tu ry stów zna na jest
głów nie ja ko punkt wy pa do wy w Biesz cza dy, cho ciaż cen trum
i więk szość za bu do wań znaj du ją się na le wym, a więc be skidz -
kim brze gu rze ki. Noc le gi za re zer wo wa łem w go spo dar stwie
agro tu ry stycz nym, któ re do brze wspo mi na li śmy po jed nym
z obo zów biesz czadz kich (w 2008 ro ku).

W piąt ko wy po ra nek (8 sierp nia) po po now nej prze pra wie
sa mo cho do wej przez Wi słok wy ru szy li śmy z Pu ław na grzbiet
Bu ko wi cy (778 m), na przed ostat ni już od ci nek tra sy. Grzbiet
jest za le sio ny, wi do ków więc wie le nie by ło, ale las – na Bu -
ko wi cy oczy wi ście bu ko wy – jest na wet atrak cyj niej szy niż
opie wa ny przez Wy spiań skie go ry ma now ski. Po po łu dnio -
wej stro nie grzbie tu usta no wio no dość du ży te ren ochro ny
re zer wa to wej. Po za wa lo ra mi es te tycz ny mi to wa rzy szy ły
nam rów nież – nie ste ty – bar dzo in ten syw ne zja wi ska me te -
oro lo gicz ne: znacz ną część tra sy po ko na li śmy w desz czu.
Gdy by śmy w dro dze śpie wa li: „choć bu rza hu czy wko ło nas
[…]”, to też by ło by zgod ne z praw dą. Za sta na wia łem się na -
wet, czy nie zmie nić tra sy i nie zejść ja kąś nie zna ko wa ną dro -
gą w do li nę. Na szczę ście w re jo nie ka plicz ki św. Hu ber ta
grzmo ty się od da li ły, deszcz ustał, a nie da le ko by ły na wet
ław ki umoż li wia ją ce spo ży cie za pa sów (by li śmy głod ni, bo
wcze śniej nie by ło chęt nych do je dze nia w desz czu) i ewen -
tu al ne (w mia rę po trzeb i moż li wo ści) prze bra nie się w mniej
mo krą odzież. 

Nie co da lej rów nież las ustą pił, od sła nia jąc da le ki ho ry zont.
Wkrót ce z prze łę czy pod To kar nią ze szli śmy do Wo li Pio tro -

wej, któ rą – po dob nie jak Pu ła wy – za sie dli li Po la cy z Za ol zia
(i też wznie śli nie daw no zie lo no świąt ko wy dom mo dli twy).
War to do dać, że na po łu dnie od Ry ma no wa Zdro ju jest wieś
Wi sło czek o po dob nej hi sto rii.

Z tej że Wo li Pio tro wej na stęp ne go dnia (so bo ta, 9 sierp nia)
po no cy spę dzo nej w Ko mań czy wy ru szy li śmy po now nie na
prze łęcz pod To kar nią, aby przez To kar nię (778 m) i Ka mień
(717 m) przejść ostat ni od ci nek – do ba zy w Ko mań czy. Za To -
kar nią grzbiet Bu ko wi cy koń czy się ma low ni czym i wi do ko -
wym zej ściem w do li nę po to ku Płon ka, nad któ rym le ża ła nie -
gdyś wieś Przy by szów. Po dej ście z tej do li ny na Ka mień by ło

ostat nim zna czą cym po dej ściem w tym ro ku. Na zwę swą Ka -
mień za wdzię cza licz nym ska łom znaj du ją cym się w re jo nie
wierz choł ka. Znacz na część dal szej tra sy wio dła przez roz le -
głe grzbie to we po la ny, przy po mi na ją ce biesz czadz kie po ło -
ni ny, któ re zresz tą – przy ład nej, sło necz nej po go dzie – by ły
wi docz ne w da li na po łu dnio wym wscho dzie. Ostat nią część
tra sy pa mię ta li śmy z po przed nich wę dró wek w oko li cach Ko -
mań czy. 

Część gru py do tar ła w Ko mań czy do pra wo sław nej cer kwi,
któ ra zo sta ła nie daw no zre kon stru owa na po po ża rze (w 2008
ro ku trwa ły jesz cze pra ce bu do wal ne). Dru gi wa riant po wro -
tu pro wa dził obok klasz to ru sióstr Na za re ta nek. To tam w cza -
sie in ter no wa nia (w la tach 1955-1956) Kar dy nał Ste fan Wy -
szyń ski na pi sał Ja�sno�gór�skie�Ślu�by�Na�ro�du�Pol�skie�go. Ce la, któ rą
zaj mo wał, jest udo stęp nio na do zwie dza nia.

Z przed sta wio nej (w trzech czę ściach) re la cji wy ni ka, że za ło -
żo ny plan wę drów ki zo stał zre ali zo wa ny. Znacz na część tra sy
(po czy na jąc od Prze łę czy Hał bow skiej nad Kremp ną) pro wa dzi -
ła zgod nie z prze bie giem Głów ne go Szla ku Be skidz kie go. Kie -
dyś prze sze dłem ten szlak (od Ustro nia w Be ski dzie Ślą skim do
Wo ło sa te go w Biesz cza dach) pra wie bez zba cza nia z tra sy
(oczy wi ście w kil ku eta pach). Po now ne przej ście te go od cin ka
nie by ło ko niecz ne, ale tak się ład nie tra sa skom po no wa ła. Przy
tej oka zji mo głem za ob ser wo wać zmia ny (na ogół ko rzyst ne),
ja kie w cią gu ostat nich lat na stą pi ły w Be ski dzie Ni skim. Utwier -
dzi łem się też w prze ko na niu, że Be skid Ni ski mi mo nie zbyt 
za chę ca ją cej do wę dró wek na zwy jest pa smem god nym za in -
te re so wa nia, że moż na tu zna leźć licz ne atrak cje za rów no przy -
rod ni cze i kra jo bra zo we, jak i ar chi tek to nicz ne, a hi sto ria tej zie -
mi też za słu gu je na do kład ne po zna nie. Mam na dzie ję, że
z po dob ny mi wnio ska mi wró ci li do do mów rów nież po zo sta li
uczest ni cy tej wy pra wy. A wra ca li śmy w nie dzie lę (10 sierp nia)
po ostat nim noc le gu w Ko mań czy.
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Panorama Beskidu Niskiego

Wieści z koła PTTK



Nad Wolą Piotrową już nie pada

Przybyszów – pozostałości cmentarza Ikonostas w cerkwi prawosławnej

Na Kamieniu

Kaskady na Wisłoczku

Kościół w Lubatowej

W Be ski dzie Ni skim 
(część 3) 




