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Dwu dzie ste dru gie po sie dze nie Se na tu od by ło się 29 paź -
dzier ni ka, dwu dzie ste trze cie zaś 26 li sto pa da 2014 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 XXII po sie dze niu Se na tu:

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

Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu o mia no wa nie prof.
dr. hab. Jó ze fa Kor cza ka na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj -
ne go

Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii w spra wie za trud nie -
nia dr. hab. Jac ka Da cha, 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 In ży nie rii Bio sys te mów

Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii w spra wie za trud nie -
nia dr. hab. Da nie la Li piń 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 Ka te drze Bio che mii i Bio tech no lo gii

Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o prze dłu że nie za -
trud nie nia dr. hab. Ka zi mie rza Woj now 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, do koń ca
ro ku aka de mic kie go 2014/2015 na okres czte rech lat.

� Pod ję to uchwa łę w spra wie utwo rze nia na Wy dzia le Me lio -
ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska kie run ku „go spo dar ka prze -
strzen na” na po zio mie stu diów dru gie go stop nia o pro fi lu
ogól no aka de mic kim, w for mie stu diów sta cjo nar nych i nie -
sta cjo nar nych.

� Se nat wy ra ził zgo dę na nada nie me da lu „Za słu żo ny dla Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”:

na uczy cie lom aka de mic kim Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu:
❍ prof. dr. hab. Wie sła wo wi Bucz kow skie mu
❍ prof. dr. hab. Gin te ro wi Hru zi ko wi
❍ prof. dr. hab. Ję drze jo wi Jaś kow skie mu
❍ prof. dr. hab. Edwar do wi Po spie cho wi
❍ prof. dr. hab. Mi cha ło wi Sznaj de ro wi
❍ prof. dr. hab. Je rze mu Szu ka le
❍ prof. dr. hab. Ju lia no wi Waw rzy nia ko wi

pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi:
❍ mgr. inż. Iwo Ga łec kie mu
❍ lic. Ma rii Ję drzej czak
❍ mgr. inż. Ze no no wi Mu sia ło wi
❍ mgr. inż. Woj cie cho wi Śli wie
❍ Ry szar do wi Go li
❍ Ga brie lo wi Szcze ciń skie mu
❍ Bła że jo wi Węc lew skie mu.

� Se nat za twier dził wa run ki udzia łu w po stę po wa niu oraz kry -
te rium oce ny ofert dla wy ło nie nia bie głe go re wi den ta do
ba da nia spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy-
rod ni cze go w Po zna niu, Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska
i Agro biz ne su w Po zna niu oraz dzie się ciu przy na leż nych rol -
ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za 2014 rok.

� Se nat wska zał na stę pu ją cych swo ich człon ków na kan dy -
da tów do skła du ko mi sji prze tar go wej po wo ły wa nej w ce -
lu wy ło nie nia bie głe go re wi den ta do ba da nia rocz ne go
spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz -
ne su w Po zna niu oraz dzie się ciu przy na leż nych rol ni czych
i le śnych za kła dów do świad czal nych za 2014 rok:

prof. dr. hab. Zbi gnie wa Sob ka

prof. dr. hab. Mi cha ła Sznaj de ra

dr. inż. Mar ci na Ko la siń skie go

mgr Mo ni kę Ko ściu kie wicz

Mar le nę Woj now ską.

� Wy ra żo no zgo dę na nie od płat ne na by cie od Mia sta Po znań
mie nia ru cho me go o war to ści 1 542 560,52 zł, w tym po mo -
cy dy dak tycz nych bę dą cych na sta nie zli kwi do wa ne go
Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su przy ul. Go -
lę ciń skiej 9 w Po zna niu, zgod nie z za rzą dze niem nr 517/
/2014/P Pre zy den ta Mia sta Po zna nia z dnia 1 wrze śnia 2014
ro ku oraz za rzą dze niem nr 596/2014/P Pre zy den ta Mia sta
Po zna nia z dnia 13 paź dzier ni ka 2014 ro ku.

� Wyrażono zgodę na ustanowienie hipoteki na rzecz Miasta
Poznań na nieruchomościach położonych w Poznaniu przy
ul. Golęcińskiej 9, składających się z następujących dzia-
łek: 14/54, cz. 14/55, 14/57, 14/58, 14/60, 14/61, 14/62,
14/63, 14/65, 14/66, 14/67, 14/68, 14/70, 14/71, 14/7, 
15/2, 20/1, arkusz mapy 15, obręb Golęcin, do kwoty
39 204 000,00 zł na okres dziesięciu lat od dnia ich nabycia
w celu zabezpieczenia zwrotu Miastu Poznań udzielonej
bonifikaty od ceny sprzedaży wyżej wymienionych
nieruchomości – po jej waloryzacji.

� Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tu człon ka Se na tu mgr
inż. Ani ty Za wor skiej i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo -
rzą du Dok to ran tów o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł -
nia ją cych w ter mi nie do 29 li sto pa da 2014 ro ku.

� Se nat zmie nił uchwa ły:

nr 6/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w miej sce zmar łe go prof. dr. hab. Ro ma na Za krzew -
skie go na prze wod ni czą ce go Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga -
ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu po wo łał prof. dr. hab. Pio -
tra Go liń skie go
nr 7/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w miej sce Ewy Urba no wicz na człon ka Se nac kiej Ko -
mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów po wo łał An nę Sza blew ską

Z Senatu



nr 8/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w miej sce Ar tu ra Pasz kow skie go na człon ka Se nac kiej
Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych po wo łał Prze my -
sła wa Pio tra Olej ni ka.

Na XXIII po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne -
go prof. dr. hab. Jó ze fo wi Kor cza ko wi (Wy dział Na uk o Żyw -
no ści i Ży wie niu).

� Wrę czo no po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go dr. hab. Jac ko wi Da cho wi (Wy dział Rol nic twa i Bio in -
ży nie rii).

� Pod ję to uchwa łę w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia na no -
wo utwo rzo nym kie run ku „go spo dar ka prze strzen na” na
rok aka de mic ki 2014/2015.

� Se nat usta no wił wy so kość na gród za naj lep sze pra ce ma gi -
ster skie wy ko na ne w ro ku aka de mic kim 2013/2014 w na -
stę pu ją cych kwo tach brut to:

4000,- zł – na gro da I stop nia

2000,- zł – na gro da II stop nia

1000,- zł – na gro da III stop nia.

� Se nat wska zał, że ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, dzie się ciu przy na -
leż nych rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych
oraz Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su w Po -
zna niu za rok 2014 prze pro wa dzi Wiel ko pol skie Cen trum
Au dy tor sko -Księ go we Spół ka z o.o., ul. Grun waldz ka 21, 
60-783 Po znań.

� Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tów człon ków Se na -
tu: Fi li pa Da wi dzia ka (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu) oraz Ju li ty Jur gi (Wy dział Eko no micz no -Spo -
łecz ny) i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo rzą du Stu denc -
kie go o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter -
mi nie do 26 grud nia 2014 ro ku.

� Se nat zmie nił uchwa ły:

nr 5/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w miej sce mgr inż. Ani ty Za wor skiej na człon ka Se nac -
kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych po wo ła no mgr. inż. Da -
wi da Woj cie sza ka

nr 9/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w miej sce mgr inż. Jo lan ty Behn ke -Bo row czyk na człon -
ka Ra dy ds. Ogól no uczel nia nych Jed no stek Dy dak tycz -
nych po wo łał mgr San drę Wajch man.

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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Dni Pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu ob -
cho dzo ne są za wsze w oko li cach da ty 21 li sto pa da z uwa -

gi na rocz ni cę otwar cia Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny
w Ża bi ko wie – na szej „uczel ni mat ki” – za ło żo nej w 1870 ro ku
przez Au gu sta Ciesz kow skie go. 

W tym ro ku głów na uro czy stość  – pro mo cje ha bi li ta cyj ne
i dok tor skie po łą czo ne z wrę cze niem me da li dla osób za słu -
żo nych dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – od -
by ła się w dniu 20 li sto pa da w naj więk szej sa li dy dak tycz nej
uczel ni – sa li wy kła do wej Bio cen trum. Wśród osób za pro szo -
nych na tę uro czy stość by li mię dzy in ny mi: mi ni ster Sta ni -
sław Ka lem ba, po seł na Sejm RP od 1991 ro ku, któ ry ode brał
te go dnia przy zna ny mu rok te mu me dal „Aca de mia Re rum
Ru sti ca rum Po sna nien sis”; Ma te usz Kle men ski, wi ce mar sza -
łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, któ ry rów nież ode brał
te go dnia me dal Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; pro fe so ro wie Wło dzi mierz 
Fi szer i Je rzy Pu deł ko, by li rek to rzy na szej uczel ni; pro fe sor
An drzej Le goc ki z In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej PAN
w Po zna niu, dok tor ho�no�ris� cau�sa na sze go uni wer sy te tu;
pro fe so ro wie i dok to rzy ho no ro wi wie lu uczel ni pol skich
i za gra nicz nych: An drzej Du bas i Jan Ga węc ki; pro fe sor Woj -
ciech Bu dzyń ski z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie, któ ry te go dnia ode brał me dal „Aca de mia Re -
rum Ru sti ca rum Po sna nien sis”; pro fe sor An drzej Za wa la,
dzie kan Wy dzia łu Bio lo gii Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go; Ma -
ria Wła dy ka -Przy by lak, za stęp ca dy rek to ra ds. na uko wych In -

sty tu tu Włó kien Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich w Po zna niu
oraz pro mo to rzy; prze wod ni czą cy se nac kich ko mi sji; pro fe -
so rzy na szej uczel ni za sia da ją cy w Cen tral nej Ko mi sji ds.
Stop ni i Ty tu łów w ka den cji obec nej i mi nio nych; kie row ni -
cy stu diów dok to ranc kich; kie row ni cy ka tedr i dy rek to rzy in -
sty tu tów; przed sta wi cie le władz ad mi ni stra cyj nych na sze go
uni wer sy te tu; przed sta wi cie le związ ków za wo do wych; pra -
cow ni cy se nio rzy i współ pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu.

Pierw szą część uro czy sto ści po pro wa dził JM rek tor Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak, któ ry po wi tał przy by łych go ści i wy gło sił prze mó -
wie nie do wszyst kich ze bra nych (pu bli ku je my je w ca ło ści na
stro nach 8–10). Mi nu tą ci szy uczcił też zmar łe go dzień wcze -
śniej by łe go rek to ra na szej uczel ni, nie od ża ło wa nej pa mię ci
prof. dr. hab. Ka zi mie rza Sze biot kę. 

Dal szą część uro czy sto ści pro mo cyj nych po pro wa dził pro -
rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr hab. Cze sław Sza frań -
ski. Wrę czo no wów czas me da le: „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu” – przy zna wa ne w do wód uzna -
nia za za słu gi na rzecz roz wo ju i po pu la ry za cji na szej uczel ni;
„Aca de mia Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis” – dla osób za słu -
żo nych dla roz wo ju uczel ni, re gio nu oraz pol skie go rol nic twa
i le śnic twa, a tak że Srebr ne Me da le za osią gnię cia w pra cy za -
wo do wej – wrę cza ne na szym wy bit nym ab sol wen tom (peł ną
li stę osób od zna czo nych opu bli ku je my w ko lej nym ze szy cie
„Wie ści Aka de mic kich”).

Ob cho dy Dni Pa tro na na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu
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Uroczystości promocyjne poprowadził prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Czesław Szafrański

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego
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lu głów ne go Col le gium Ma xi mum, by pod po pier siem pa tro -
na uczel ni, Au gu sta hr. Ciesz kow skie go, zło żyć wią zan kę kwia -
tów. Dzień wcze śniej, tuż po uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok -
to ra ho�no�ris� cau�sa prof. dr. hab. An drze jo wi Ja wor skie mu,
rów nież w ho lu Col le gium Ma xi mum – na prze ciw ko po pier -
sia pa tro na – od sło nię te zo sta ły dwie no we ta bli ce: na jed nej
uwiecz nio no na zwi ska wszyst kich do tych cza so wych rek to rów
uczel ni, na dru giej zaś jej dok to rów ho no ro wych.

O po zo sta łych wy da rze niach zwią za nych z ob cho da mi Dni
Pa tro na in for mu je my szcze gó ło wo w bie żą cym nu me rze
„Wie ści Aka de mic kich”: na te mat uro czy ste go otwar cia od -
no wio ne go Ko le gium Ciesz kow skich oraz nada nia ty tu łu dok -
to ra ho no ro we go prof. dr. hab. An drze jo wi Ja wor skie mu
z Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło wrę cze nie dy plo mów
dok to rom ha bi li to wa nym oraz pro mo cje dok tor skie po łą czo -
ne z wrę cze niem dy plo mów dok to ra i li stów gra tu la cyj nych.
Po prze dzi ło je od czy ta nie „Ak tu pro mo cyj ne go” i zło że nie
przez dok to rów ślu bo wa nia.

Na stęp nie wszy scy wy słu cha li pie śni Gau�de�Ma�ter�Po�lo�nia
w wy ko na niu Chó ru Aka de mic kie go „Co ro Da Ca me ra” pod kie -
row nic twem Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej, a po tem wy kła du dr.
hab. inż. Ma riu sza Soj ki (z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska) pod ty tu łem „Zin te gro wa ne go spo da ro wa nie wo da mi
opa do wy mi w mia stach w aspek cie zmian kli ma tycz nych”. Kil -
ka słów wy gło si ła też przed sta wi ciel ka pro mo wa nych dok to -
rów, dr inż. Ju lia Lan ge (z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na).

Ostat nim punk tem pro gra mu by ło wy stą pie nie pre ze sa
Fun da cji Za kła dy Kór nic kie Ka zi mie rza Grze sia ka, któ ry prze -
ka zał na rę ce JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka,
wier ną ko pię por tre tu Au gu sta Ciesz kow skie go, któ re go ory -
gi nał znaj du je się w Bi blio te ce Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk.

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za pew nił Chór Aka de mic ki
„Co ro Da Ca me ra”, któ ry na za koń cze nie wy ko nał jesz cze pieśń
To�ur�dion Pier ra At ta gnant, a tak że Ze spół Trę ba czy My śliw -
skich „Ve na tor” pod kie row nic twem Bar tło mie ja Sij ki. Po mo cą
pod czas wrę cza nia me da li i dy plo mów słu ży li człon ko wie Ze -
spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”.

Przed sta wi cie le dok to rów i dok to rów ha bi li to wa nych po za -
koń cze niu uro czy sto ści w Bio cen trum uda li się jesz cze do ho -

Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
odbiera prof. dr hab. Wiesław Buczkowski z Wydziału Melioracji 
i Inżynierii Środowiska

Dyplom za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk rolniczych w dziedzinie zootechniki odbiera dr hab. Sebastian
Nowaczewski

Doktor hab. Wawrzyniec Czubak uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii
nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie

Ślubowanie promowanych doktorów

w Poznaniu
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pi sze prof. dr hab. Piotr Ła ko my; pu bli ku je my rów nież sam
wy kład dok to ra ho�no�ris�cau�sa. Na te mat Pią te go Kon cer tu Ga -
lo we go, któ ry za koń czył ofi cjal ne ob cho dy Dni Pa tro na (22 li -
sto pa da), pi sze kie row nik Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej Pa weł
Ant ko wiak, a swo imi re flek sja mi po wy słu cha niu i obej rze niu
wy stę pów Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny” dzie li się mgr An na
Ju sik z Od dzia łu Opra co wa nia Bi blio te ki Głów nej i Cen trum
In for ma cji Na uko wej. 

Na te mat wie czor ni cy, któ ra od by ła się 21 li sto pa da z udzia -
łem Bar ba ry Wa cho wicz, oraz wie lu cie ka wych im prez to wa -
rzy szą cych te mu wy da rze niu – z uwa gi na brak miej sca w tym
nu me rze na sze go dwu mie sięcz ni ka – po in for mu je my w ko -
lej nym ze szy cie „Wie ści Aka de mic kich”, po dob nie jak o uro czy -
sto ściach z dnia 3 grud nia, zwią za nych z po dzię ko wa nia mi dla
dar czyń ców, któ rzy wal nie się przy czy ni li do od no wie nia Ko -
le gium Ciesz kow skich. 

Ewa�Stryc�ka

Wykład dr. hab. Mariusza Sojki na temat „Zintegrowanego
gospodarowania wodami opadowymi w miastach w aspekcie zmian
klimatycznych”

Wystąpienie przedstawicielki promowanych doktorów, 
dr inż. Julii Lange

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego

Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie Kazimierz Grzesiak (pierwszy od prawej) przekazuje JM rektorowi Grzegorzowi Skrzypczakowi kopię obrazu
przedstawiającego Augusta Cieszkowskiego
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W czasie odsłaniania nowych tablic w holu Collegium Maximum… … zebrało się wielu gości 

W holu głównym Collegium Maximum 20 listopada umieszczono dwie tablice: po lewej widnieją nazwiska 
wszystkich dotychczasowych rektorów uczelni, po prawej – doktorów honorowych

w Poznaniu

Tablice za chwilę odsłoni JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak, wraz z byłymi rektorami naszej uczelni: prof. dr. hab.
Erwinem Wąsowiczem i prof. dr. hab. Włodzimierzem Fiszerem
(pierwszy i drugi od lewej) oraz JM rektorem Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, prof. dr. hab. Włodzimierzem Sady

Tego dnia swoje nazwisko na nowej tablicy odsłania też prof. dr hab.
Andrzej Jaworski, doktor honoris�causa naszego uniwersytetu
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Wy so ki Se na cie,
Do stoj ni Go ście,
Sza now ni Pań stwo,
Dro dzy Pro mo wa ni Dok to rzy Ha bi li to wa ni i Dok to rzy!

Uho no ro wa nie me da la mi i od zna cze nia mi wy bit nych oso -
bi sto ści Uczel ni oraz uro czy ste pro mo cje dok tor skie na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu to waż ne i wznio słe
wy da rze nie. Uro czy stość ta na wią zu je do 95-let niej tra dy cji
Uni wer sy te tu Po znań skie go, do jesz cze wcze śniej szej ko leb -
ki na sze go ist nie nia u pro gu Wszech ni cy Pia stow skiej, a więc

do po sta ci na sze go Pa tro na – Au gu sta hra bie go Ciesz kow -
skie go, któ re go dzień ob cho dzi my rokrocz nie w li sto pa dzie.
W tym ro ku, ro ku szcze gól nym – w 200-le cie uro dzin na sze -
go Pa tro na.

Au gust hra bia Ciesz kow ski uro dził się na Pod la siu, kształ cił
w War sza wie, Kra ko wie i Ber li nie. Dok to rat z fi lo zo fii obro nił
w He idel ber gu. Ja ko uczo ny, my śli ciel, fi lo zof, a tak że przed -
się bior ca i eko no mi sta wią zał przy szłość ludz ko ści z prze bu do -
wą spo łecz no -mo ral ną na za sa dach chrze ści jań skich i wiel ką
ro lę w tych prze mia nach prze zna czył Po la kom. Był prze ciw ni -

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego

„Nie obawiajcie się 
popełnić błędu”
Prze�mó�wie�nie�JM�Rek�to�ra�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w�Poznaniu
pod�czas�uro�czy�sto�ści�pro�mo�cyj�nych
Po�znań, 21�li�sto�pa�da 2014�ro�ku
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Przemówienie JM Rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka



kiem re wo lu cji, po chwa lał ewo lu cyj ne zmia ny, cią głe do sko -
na le nie i tak bli ską uni wer sy te to wi usta wicz ną edu ka cję.

Wła dze car skie zmu si ły hra bie go do szu ka nia bez piecz ne -
go miej sca na zie mi. Zna lazł je w wiel ko pol skiej Wie rze ni cy,
któ rą ku pił na po cząt ku lat czter dzie stych XIX wie ku i po zo stał
w niej do śmier ci w 1894 ro ku.

Hra bia Au gust wpi sał się zło ty mi zgło ska mi w bar dzo wie le
jak że istot nych dzia łań zwią za nych z na szym re gio nem. Był
jed nym z za ło ży cie li nie zwy kle za słu żo nej dla pol skiej na uki
i kul tu ry in sty tu cji, ja ką jest do dzi siaj Po znań skie To wa rzy stwo
Przy ja ciół Na uk. Za wdzię cza my jej so lid ne pod wa li ny pod wy -
ma rzo ny przez Wiel ko po lan uni wer sy tet w Po zna niu, o któ ry
kon se kwent nie za bie gał w sej mie pru skim. Nie do żył wiel kiej
ra do ści, ja ką by ła in au gu ra cja Wszech ni cy Pia stow skiej w 1919
ro ku. Jed nak syn hra bie go Au gust Adolf Ciesz kow ski, wy peł -
nia jąc te sta ment oj ca, prze ka zał do bra ża bi kow skie no we mu
uni wer sy te to wi, co po zwo li ło mło dej uczel ni za ku pić te re ny
na Go lę ci nie i wy bu do wać tam póź niej Ko le gium Ciesz kow -
skich, dzi siaj pięk nie od re mon to wa ne przez Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy. Moż na hi sto rycz nie po wie dzieć, że za cząt kiem wła -
śnie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu by ła szko ła
rol ni cza w Ża bi ko wie im. Ha li ny, ufun do wa na przez hra bie go
Au gu sta Ciesz kow skie go i na zwa na imie niem je go uko cha nej,
mło do zmar łej żo ny. 

Pa mię ta jąc o tych wszyst kich do ko na niach Au gu sta hra bie -
go Ciesz kow skie go, Uni wer sy tet Przy rod ni czy czci Je go pa -
mięć po przez usta no wie nie Go swo im pa tro nem, ufun do wa -
niem po pier sia, któ re zdo bi hol głów ny Col le gium Ma xi mum,
od re stau ro wa ny mi: kryp tą w ko ście le w Wie rze ni cy i Ko le gium
Ciesz kow skich w Po zna niu, czy ufun do wa ną przez Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy w Po zna niu ta bli cą pa miąt ko wą, któ ra we
wrze śniu zo sta ła od sło nię ta na od bu do wa nym Dwo rze w Wie -
rze ni cy.

Od po wiedź na py ta nie o ak tu al ność dzia łań i ży cia na sze -
go Pa tro na wy ni ka w du żej mie rze z od po wie dzi na py ta -
nie, jak XXI wiek róż ni się od wie ku XIX, w któ rym żył i two -
rzył Au gust hra bia Ciesz kow ski. Czas i prze strzeń w cią gu
mi nio nych dwu stu lat zmie ni ły swój wy miar. Czło wiek XXI
stu le cia, wy po sa żo ny w lap to py, ko mór ki, Sky pe, Twit ter, 
Fa ce bo ok, blo gi, fo ra in ter ne to we, prze kro czył gra ni ce wy -
zna czo ne od kry ciem Gut ten ber ga w XV wie ku. Re wo lu cje
tech no lo gicz ne wy mu si ły re wo lu cje kul tu ro we. Dzię ki osią -
gnię ciom cy wi li za cji po ko nu je my nie wy obra żal ne cza so -
prze strze nie. Na sza kon dy cja mo ral na nie do trzy mu je 
jed nak im kro ku. Dy stans mię dzy wy two ra mi ludz kie go ro -
zu mu a in stynk tem mo ral nym czło wie ka po ka zu je nie -
zmien ność wie lu prawd. Od wiecz ne po zo sta ją py ta nia
o sens eg zy sten cji, pra cy, po trze bę po czu cia bez pie czeń -
stwa, przy na leż no ści do wspól no ty, dą że nia jed no stek
i grup do do mi na cji. Po ko na li śmy mo no par tyj ną dyk ta tu rę,
a oba wia my się de mo kra cji, wy wal czy li śmy wol ność, a nie
po tra fi my się z nią ob cho dzić, od zy ska li śmy su we ren ne
pań stwo, ale brak nam su we ren no ści we wnętrz nej; na dal
je ste śmy za kład ni ka mi uprze dzeń, ste reo ty pów, par tyj no -
ści i nie wie dzy. Znik nął jed no wy mia ro wy świat, a po rząd -
ko wa nie plu ra li stycz ne go po rząd ku zda je się nas prze ra stać.
Au gust hra bia Ciesz kow ski po przez swo je dzia ła nia i spu -

ści znę hi sto rycz ną mo że wes przeć nas w pod ję ciu od po wie -
dzial no ści za rze czy wi stość tu i te raz.

Dzi siej szy dzień to szcze gól ne świę to osób pro mo wa nych
i wy róż nio nych. Po zwól cie za tem Pań stwo, że przy po mnę, iż
w ostat nim ro ku aka de mic kim na na szym Uni wer sy te cie 
wy pro mo wa no 37 dok to rów, a 35 osób uzy ska ło sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go. Po nad to czter na stu na szych
pra cow ni ków pod wyż szy ło swo je kwa li fi ka cje na in nych uczel -
niach, uzy sku jąc sto pień dok to ra – 3 oso by i sto pień dok to ra
ha bi li to wa ne go – 11 osób. War ty pod kre śle nia jest roz wój na -
szej ka dry pro fe sor skiej – w mi nio nym ro ku 11 oso bom nada -
no ty tuł na uko wy pro fe so ra, 4 wnio ski ocze ku ją na de cy zję
Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów, a ko lej ne 2 są w trak -
cie re cen zji.

Dzi siej sze pro mo cje dok to rów i dok to rów ha bi li to wa nych
sta no wią do brą oka zję do re flek sji na te mat sta nu na szej na -
uki, wa run ków re ali za cji ba dań oraz uzy ska nych suk ce sów.
Oprócz szcze gól nych gra tu la cji i słów uzna nia dla na szych na -
uczy cie li aka de mic kich istot ne jest za sta no wie nie się, jak co -
dzien nie w ska li Uczel ni wdra ża my pa kiet do ty czą cy spraw na -
uko wych.

Prak tycz ne ba da nia ota cza ją ce go nas świa ta pro wa dzą do
ta kie go gro ma dze nia wie dzy, kie dy moż li we sta je się głęb sze
zro zu mie nie i syn te za; z ko lei prze słan ki teo re tycz ne su ge ru ją
no we py ta nia i za sto so wa nia prak tycz ne – w ten spo sób to -
czy się cykl po zna nia. Jest on dia lo giem mię dzy umy słem i ma -
te rią. Do ko na nia na uki skła nia ją nas do po now ne go roz wa że -
nia re la cji na uki z in ny mi dą że nia mi czło wie ka. Mło dzi lu dzie
nie do cho dzą na ogół do po my słów sa mo ist nie, nie przy swa -
ja ją ich też w na tu ral ny spo sób w swo im co dzien nym ży ciu.
Na by cie ta kich cech nie jest ła twe. Wy ma ga to szcze gól ne go
wy sił ku i ukie run ko wa nej wy obraź ni. A wszyst ko za czy na się
od cie ka wo ści po zna nia praw dy.

Upra wia nie na uki to pa sja – bo szu ka my za jej po mo cą
praw dy o ota cza ją cym nas świe cie i o nas sa mych. Od da je -
my jej swo je umy sły, rę ce i ser ce. Świat jest pięk ny, a je go
zro zu mie nie to pięk no jesz cze bar dziej nam uświa da mia.
Dla te go pra ca na uko wa to tak że mi sja: zro zu mieć le piej i po -
móc w ta kim zro zu mie niu in nym. Dzię ki zgłę bia niu ta jem -
nic i po sze rza niu ho ry zon tów wie dzy dą ży my do te go, aby
uczy nić ży cie lep szym. Ale tak że za pew nić, aby wie dza trwa -
ła i by ła roz wi ja na – prze ka zać ją na stęp com i wy kształ cić
ich na ba da czy lep szych od nas. Po nie waż re zul ta tem pra cy
ba daw czej jest w pierw szym rzę dzie roz wój ludz kiej wie dzy,
a w aspek cie in dy wi du al nym przy rost kom pe ten cji i do -
świad czeń na ukow ców. Ale… jak pi sa li Cra ig Ven ter i Da niel
Co hen: „czło wiek ery ge no mu – do trze w jak naj bar dziej do -
słow nym sen sie do osta tecz nej gra ni cy swo je go lo su – po -
zna plan umoż li wia ją cy prze kształ ce nie wła sne go ga tun ku.
Cen tral nym za gad nie niem nie bę dzie wte dy pro blem gra -
nic państw na ro do wych, lecz gra ni ce oso by ludz kiej. Kie dy
zro zu mie my za sa dy dzia ła nia wszyst kich ludz kich ge nów,
bę dzie moż li we stwo rze nie no wej isto ty ludz kiej? To wca le
nie żart. Je śli coś jest moż li we, to prę dzej czy póź niej się 
wy da rzy”. Czło wiek jest ga tun kiem na pę dza nym przez cie -
ka wość i aż strach po my śleć, co by się z na mi sta ło, gdy by -
śmy roz szy fro wa li ta jem ni ce na tu ry i do tar li do kre su py tań.

Wieści Akademickie 9

w Poznaniu
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To nam – przy naj mniej na ra zie – nie gro zi. Ale wkrót ce się
do wie my, ja kie są mo ce na sze go mó zgu i ja ki tkwi w nim
po ten cjał, po nie waż trwa pro jekt zo bra zo wa nia wszyst kich
po łą czeń w ludz kim mó zgu (USA). Na uka zwięk sza sfe rę na -
szej wol no ści, da je wręcz nie ogra ni czo ne moż li wo ści prze -
kształ ca nia świa ta i sa me go sie bie, ale jed no cze śnie sta wia
przed co raz bar dziej dra ma tycz ny mi wy bo ra mi. Mu si my też
tak że zmie rzyć się z py ta niem – czy rze czy wi ście po tra fi my
spro stać zdu mie wa ją cym od kry ciom na szych cza sów i jak
po tra fi my z tej mo cy na szych od kryć sko rzy stać?

Nasz Dok tor Ho no ro wy ks. prof. Mi chał Hel ler mó wi – „Na -
uka jest zbio ro wym pro duk tem ludz kich mó zgów, ludz ki
mózg jest naj bar dziej zło żo nym i wy ra fi no wa nym pro duk tem
Wszech świa ta. To w ludz kim mó zgu struk tu ra Wszech świa ta
osią gnę ła swój ogni sko wy punkt: świa do mość wła snej świa -
do mo ści”.

Moc no za ak cen to wa ne! To po zwo lę so bie te raz na prze ka -
za nie in nej ra dy. Je śli są dzi cie, że ma cie do bry po mysł, pu bli -
kuj cie! Nie oba wiaj cie się po peł nić błę du. Błę dy na uce nie
szko dzą, bo jest wie lu in te li gent nych lu dzi, któ rzy je na tych -
miast sko ry gu ją. Mo że cie wyjść na nie roz sąd nych, ale to też
nie czy ni szko dy ni cze mu po za wa szą du mą. Na to miast je śli
wasz po mysł na praw dę oka że się do bry, a wy nie ogło si cie go
dru kiem, na uka na tym ucier pi. To ko lej ny krok w dzie dzi nie
agno to lo gii, wie dzy o nie wie dzy, roz wi ja nej ra czej nie spiesz -
nie, a szko da, bo na uka naj wyż szych lo tów nie mal za wsze roz -
gry wa się na gra ni cy igno ran cji lub śmiesz no ści, a zwy kle i jed -
nej, i dru giej. Jest to waż ne, po nie waż wska zu je się, że co 10
lat po dwa ja się licz ba pu bli ka cji na uko wych, co ozna cza, że
śle dze nie po stę pów choć by tyl ko we wła snej dzie dzi nie ba -
dań sta no wi wy zwa nie po nad ludz kie si ły. Za so by nie wie dzy
ro sną – bo każ de no we od kry cie ro dzi wię cej py tań niż od po -
wie dzi. Na uka po win na więc po le gać na roz bu dza niu i pie lę -
gno wa niu igno ran cji – ale nie tej zwy kłej, try wial nej, pły ną cej
z or dy nar ne go bra ku in for ma cji, lecz ro zu mia nej ja ko umie -
jęt ność za da wa nia pro stych py tań w co raz bar dziej zło żo nej
rze czy wi sto ści, umie jęt ność utrzy ma nia przy tom no ści umy -
słu pod la wi ną fak tów i da nych. Dzi siaj to tak że od wa ga sta -
wia nia pro stych py tań. Bo po mył ki Dar wi na, Ke lvi na, Po ulin -
ga, Fre da (astro nom) czy Ein ste ina na bie ra ją na leż ne go im
zna cze nia. Oto na uka praw dzi wa, cha otycz na i me an dru ją -
ca. I ca łe dla nas szczę ście.

I jesz cze jed na ra da. Uwa żam mo bil ność uczo nych, zwłasz -
cza mło dych, za rzecz o klu czo wym zna cze niu, ale nie ła twą.
Ja sam spę dzi łem wie le cza su w róż nych ośrod kach na świe -
cie i nie mam wąt pli wo ści, że to pro cen tu je w pra cy za wo -
do wej. Zmie nia ją ce się oto cze nie, no wi ko le dzy, kul tu ra –
nie sły cha nie nas wzbo ga ca ją ja ko na ukow ców, ale też ja ko
lu dzi. W do bie glo ba li za cji je ste śmy nie ja ko zo bo wią za ni, że -
by być otwar ci, zwłasz cza, że nie moż na zro zu mieć świa ta,
je śli się w nim nie by wa ło, nie tyl ko ja ko tu ry sta. Pod sta wo -
wą ce chą na ukow ca po win na być kre atyw ność. Że by ją
zwięk szyć, trze ba się roz glą dać, po zna wać, pró bo wać zro zu -
mieć. A do te go wszel kie wy jaz dy, tak że we wnątrz kra ju, są
nie zbęd ne. 

Pa mię taj cie! Speł nio ne ży cie opie ra się na trzech fi la rach.
Pierw szy to ży cie przy jem ne i wy peł nio ne po zy tyw ny mi do -

zna nia mi, ale po zba wio ne he do ni stycz ne go ko ło wro tu. Dru -
gi to ży cie za an ga żo wa ne, peł ne pa sji, lecz bez po świę ca nia
zdro wia i ro dzi ny. Wresz cie trze ci fi lar to ży cie peł ne sen su,
ukie run ko wa ne na re ali za cję istot nych war to ści. W zbu do -
wa niu tych trzech fi la rów do brej kon dy cji po ma ga roz wi ja -
nie cnót cha rak te ru i wspo ma ga ją cych je sił psy chicz nych.
Do dat ko wo po win no do te go być włą czo ne na tchnie nie. Bo
jak pi sa ła Wi sła wa Szym bor ska: „Na tchnie nie, czym kol wiek
ono jest, ro dzi się z bez u stan ne go nie wiem”.

Wie lu z nas ma po czu cie nie do sy tu. Ja tak że, po nie waż są -
dzę, że stać nas na wię cej. Że mo że my we drzeć się do świa -
to wej eli ty. Mrzon ki? Nie, to re al ny cel. A dro ga do nie go jest
tyl ko jed na i wie dzie przez pra ce ba daw czo -roz wo jo we oraz
la bo ra to ria. Nie mam wąt pli wo ści, że mu si my być czymś
wię cej niż tyl ko świet ny mi wy ko naw ca mi cu dzych po my -
słów. Aby to osią gnąć, po trze bu je my pra cow ni ków no wej
ge ne ra cji, ta kich, któ rzy bę dą mie li kom pe ten cje na mia rę
na szych aspi ra cji. Ja kie to kom pe ten cje? Kre atyw ność,
umie jęt ność pra cy ze spo ło wej – rów nież w ze spo łach glo -
bal nych (to nie moż li we bez otwar cia się na in ne kul tu ry!),
od wa ga i śmia łość w pre zen to wa niu swych my śli, pew ność
sie bie wy ni ka ją ca z wia ry we wła sne si ły i moż li wo ści. Nie
mniej sze zna cze nie ma tak że umie jęt ność spraw ne go i ela -
stycz ne go my śle nia oraz ro zu mie nia zło żo no ści pro ce sów.
Krót ko rzecz uj mu jąc, cho dzi o kom pe ten cje, któ rych mu si -
my uczyć w na szych szko łach. Chcąc roz wi nąć skrzy dła, trze -
ba więc po sta wić na edu ka cję trwa ją cą od przed szko la aż
do póź nej sta ro ści, aby móc na dą żać za wy zwa nia mi i po -
trze ba mi współ cze sne go świa ta.

W imie niu Se na tu, ca łej na szej spo łecz no ści aka de mic kiej
i wła snym skła dam Wam, Sza now ni Dok to rzy Ha bi li to wa ni
i Dok to rzy, ser decz ne gra tu la cje. Gra tu lu ję Wa szym naj bliż -
szym, Wa szym ro dzi com, ro dzi nom i przy ja cio łom, któ rych
udział w dzi siej szym suk ce sie jest znacz ny, al bo wiem z pew -
no ścią wspie ra li Was w chwi lach trud no ści i zwąt pie nia, a tym
sa mym po mo gli osią gnąć za mie rzo ny cel i dziś cie szą się
i świę tu ją ra zem z Wa mi.

Gra tu lu ję od zna czo nym, któ rych zna czą ce suk ce sy w pra -
cy za wo do wej w spo sób do nio sły zo sta ły do ce nio ne przy -
zna niem od zna czeń prze gło so wa nych przez Se nat i tych
przy zna nych przez Rek to ra Uczel ni, a tak że Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów. Te in dy wi du al ne suk ce sy są rów nież ogrom -
nym osią gnię ciem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Dzię ku ję więc Pań stwu za po dej mo wa ny trud, za mo bi -
li za cję oraz kon se kwen cję w re ali za cji cie ka wych i trud nych
ba dań na uko wych oraz dzia łań or ga ni za cyj nych. To dzię ki
Pań stwa pra cy nasz Uni wer sy tet trwa i wciąż się roz wi ja dla
do bra wie lu po ko leń stu den tów i mło dych pra cow ni ków
oraz dla do bra na sze go śro do wi ska i pol skiej na uki.

Dzię ku ję i ser decz nie raz jesz cze wszyst kim Pań stwu gra -
tu lu ję.

prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak
JM�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego
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Dnia 20 li sto pa da 2014 ro ku od by ła się uro czy stość otwar -
cia po re mon cie bu dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Miesz czą się tu sa le dy -
dak tycz ne, la bo ra to ria i ga bi ne ty pra cow ni ków Wy dzia łu
Le śne go. Re mon tem ob ję to wnę trze ca łe go bu dyn ku. Wy mie -
nio no okna, drzwi oraz in sta la cję. Po ło żo no tyn ki i gła dzie na
po wierzch ni po nad 11 ty się cy me trów kwa dra to wych. Pra ce
trwa ły po nad rok. Był to pierw szy, od cza su po wsta nia, re mont

bu dyn ku. Uro czy stość zgro ma dzi ła wła dze uczel ni w oso bach:
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, JM rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu; pro rek to rów: prof. dr. hab. Ja na Pi -
ku la, prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską i prof. dr. hab. Cze sła wa
Sza frań skie go; dzie ka nów wszyst kich wy dzia łów Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; kanc le rza i je go za stęp ców oraz
dy rek to rów Le śnych Za kła dów Do świad czal nych. Licz nie przy -
by li na spo tka nie rów nież dy rek to rzy Ge ne ral nej i Re gio nal -
nych Dy rek cji La sów Pań stwo wych – ja ko przed sta wi cie le in -
sty tu cji współ fi nan su ją cych re mont; dy rek tor Biu ra Urzą dza nia
La su i Geo de zji Le śnej; przed sta wi cie le Ko mi te tu Or ga ni za cyj -
ne go Ob cho dów 200-le cia uro dzin Au gu sta oraz pra cow ni cy
i stu den ci Wy dzia łu Le śne go.

Po przy wi ta niu go ści na stą pi ło prze cię cie wstę gi, któ rej ro -
lę peł ni ły trzy klo no we tycz ki. Otwar cia do ko na li w ko lej no ści:
dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz;
za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych, Wie -
sław Krze wi na i JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Po prze mó wie niach rek to ra i dzie ka na prof. dr hab. Mał go rza -
ta Mań ka wy gło si ła wy kład pt. „Hra bia Au gust Ciesz kow ski”,
w któ rym przed sta wi ła dzie je ro du Ciesz kow skich, oko licz no -
ści po wsta nia rol ni czo -le śne go szkol nic twa wyż sze go w Wiel -
ko pol sce oraz hi sto rię bu dyn ku na zy wa ne go dzi siaj Ko le gium
Ciesz kow skich.

W dal szej czę ści dzie kan wrę czył me da le za za słu gi dla Wy -
dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Me -
da le otrzy ma li: JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
(UP Po znań), dy rek tor Adam Wa siak (Dy rek cja Ge ne ral na La -

Uro czy stość otwar cia wy re mon to wa ne go
bu dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich

Władze uczelni oraz licznie przybyli goście
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Uroczystość otwarcia wyremontowanego Kolegium 
Cieszkowskich rozpoczął dziekan Wydziału Leśnego, 
prof. dr hab. Roman Gornowicz
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sów Pań stwo wych [DGLP] War sza wa), a tak że Re gio nal ne Dy -
rek cje La sów Pań stwo wych [RDLP] w Gdań sku, Pi le, Po zna niu,
Szcze ci nie, Szcze cin ku, To ru niu, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze.
Na stęp nie imien ne po dzię ko wa nia otrzy ma li: Wie sław Krze -
wi na (za stęp ca dy rek to ra DGLP), Jan Szram ka (dy rek tor RDLP

Gdańsk, Ry szard Stan dio (dy rek tor RDLP Pi ła), Piotr Gry gier
(RDLP Po znań), Wi told Koss (dy rek tor RDLP Szcze cin), Sła wo -
mir Ci choń (dy rek tor RDLP Szcze ci nek), Ja nusz Kacz ma rek (dy -
rek tor RDLP To ruń), Grze gorz Pie truń ko (dy rek tor RDLP Wro -
cław), Le szek Ba nach (dy rek tor RDLP Zie lo na Gó ra), Ry szard

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, czł. koresp. PAN, pod tytułem „Hrabia August Cieszkowski”

Symboliczne przecięcie wstęgi (na zdjęciu: zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Wiesław Krzewina)
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Ziem blic ki (dy rek tor RDLP Bia ły stok), Ka zi mierz Sza bla (dy rek -
tor RDLP Ka to wi ce), Sta ni sław Sen nik (dy rek tor RDLP Kra ków),
Bo gu sław Fa mie lec (dy rek tor RDLP Kro sno), Jan Kra czek (dy rek -
tor RDLP Lu blin), Edward Ja nusz (dy rek tor RDLP Łódź), Mał go -
rza ta Bły skun (dy rek tor RDLP Olsz tyn), To masz Sot (dy rek tor
RDLP Ra dom), Kon rad Grzy bow ski (dy rek tor RDLP War sza wa),
Woj ciech Śli wa (dy rek tor LZD Mu ro wa na Go śli na) i Iwo Ga łec ki
(dy rek tor LZD Sie mia ni ce).

Po prze mó wie niu Wie sła wa Krze wi ny, za stęp cy dy rek to ra
Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych, na stą pi ło od sło nię cie pa -
miąt ko wej ta bli cy upa mięt nia ją cej 200-le cie uro dzin Au gu sta

hra bie go Ciesz kow skie go, 95-le cie stu diów le śnych w Po zna -
niu oraz od no wie nie Ko le gium Ciesz kow skich.

Po po świę ce niu od no wio ne go bu dyn ku przez księ dza ka -
no ni ka Bog da na Re for ma ta, pro bosz cza Pa ra fii św. Ja na Vian -
neya w Po zna niu, na stą pi ło za koń cze nie uro czy sto ści, któ rą
uświet nił swo ją grą Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”
dzia ła ją cy przy Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. W czę ści nie ofi cjal nej przy by li go ście po dzi -
wia li wy gląd sal dy dak tycz nych, la bo ra to riów i ga bi ne tów pra -
cow ni ków.

Piotr�Ła�ko�my

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 200-lecie urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego, 95-lecie studiów leśnych w Poznaniu oraz odnowienie
Kolegium Cieszkowskich

Wręczanie pamiątkowych medali i tabliczek (na zdjęciu: 
dziekan Wydziału Leśnego i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu Grzegorz Pietruńko)

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego
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Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego

Dnia 20 li sto pa da 2014 ro ku w sa li Ko le gium Run ge go od -
by ła się uro czy stość nada nia dok to ra ho�no�ris�cau�sa Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (UP) prof. dr. hab. 
An drze jo wi Ja wor skie mu, eme ry to wa ne mu pra cow ni ko wi
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kra ko wie. Po wy stą pie niach 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 i dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma na Gor -
no wi cza, lau da cję wy gło sił pro mo tor, prof. dr hab. Wła dy sław
Barz dajn. Po wrę cze niu dy plo mu dok to ra ho�no�ris�cau�sa przez
JM rek to ra prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka w obec no ści
dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi -
cza, prof. dr hab. An drzej Ja wor ski wy gło sił wy kład „Wy bra ne
kar pac kie dol no re glo we la sy o cha rak te rze pier wot nym”. 

Uro czy stość zgro ma dzi ła wie lu go ści. Uni wer sy tet Rol ni czy
w Kra ko wie re pre zen to wa li JM rek tor, prof. dr hab. Wło dzi -
mierz Sa dy; pro rek tor, dr hab. Sta ni sław Ma łek, prof. UR; dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Sta ni sław Orzeł oraz licz -
ne gro no pra cow ni ków Wy dzia łu Le śne go kra kow skiej
uczel ni. By li obec ni rów nież re cen zen ci: prof. dr hab. Hen ryk
Ży bu ra, dzie kan Wy dzia łu Le śne go SGGW w War sza wie oraz
prof. dr hab. Je rzy Mo drzyń ski z Ka te dry Sie dli sko znaw stwa
i Eko lo gii La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po -
nad to w uro czy sto ści wzię li udział in ni przed sta wi cie le na szej
uczel ni: dzie ka ni po zo sta łych wy dzia łów; pro dzie ka ni Wy dzia -
łu Le śne go; człon ko wie Se na tu; dok to rzy oraz pra cow ni cy
uho no ro wa ni tą god no ścią przez in ne uczel nie; pra cow ni cy
Wy dzia łu Le śne go i dy rek to rzy Le śnych Za kła dów Do świad -

Pro fe sor An drzej Ja wor ski 
dok to rem ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Gości przybyłych na uroczystość powitał JM rektor naszej uczelni, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak



czal nych oraz le śni cy w oso bach dy rek to rów Ge ne ral nej i Re -
gio nal nych Dy rek cji La sów Pań stwo wych; Biu ra Urzą dza nia
La su i Geo de zji Le śnej; nad le śni czo wie i dy rek to rzy Le śnych
Za kła dów Do świad czal nych.

Uro czy stość uświet nił chór Aka de mic ki „Co ro Da Ca me ra”
pod ba tu tą dy ry gent ki Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej oraz Ze -
spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” dzia ła ją cy przy Wy dzia le
Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Pro fe sor dr hab. An drzej Ja wor ski jest wy bit nym na ukow -
cem w dys cy pli nie „le śnic two”, nie kwe stio no wa nym li de rem
w Pol sce naj waż niej sze go dzia łu w le śnic twie – ho dow li la su.

Pro fe sor dr hab. An drzej Ja wor ski uro dził się 2 stycz nia 1944
ro ku w Lasz ko wie (woj. tar no pol skie). Stu dia ukoń czył na Wy -
dzia le Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, uzy sku -
jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra le śnic twa (1966). Sto pień dok to ra
(1972) i dok to ra ha bi li to wa ne go (1979) na uk le śnych uzy skał
na Wy dzia le Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Kra ko wie.
W 1986 ro ku otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj -

ne go, a w 1995 – sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go Aka de -
mii Rol ni czej Kra ko wie. W la tach 1987–1990 był dzie ka nem
Wy dzia łu Le śne go.

Na uko wo in te re su je się głów nie: po zna niem wa run ków
eko lo gicz nych wzro stu i roz wo ju od no wień jo dły oraz drze -
wo sta nów jo dło wych; oce ną przy dat no ści go spo dar czej waż -
niej szych ga tun ków drzew le śnych ob ce go po cho dze nia; za -
go spo da ro wa niem la sów gór skich (od na wia nie, pie lę gna cja,
prze bu do wa i prze mia na drze wo sta nów); ba da niem drze wo -
sta nów o cha rak te rze pier wot nym; wdra ża niem za sad ho dow -
li la su bli skiej na tu rze w gó rach. Opra co wał mo del za sad pie -
lę gna cji od na wia nia jo dły wdro żo ny w la sach kar pac kich.

Jest au to rem lub współ au to rem 96 pu bli ka cji na uko wo -ba -
daw czych oraz sze ściu pod ręcz ni ków, w tym naj bar dziej war -

Wieści Akademickie 15

Wystąpienie dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr. hab. Romana Gornowicza

Laudacja promotora, prof. dr. hab. Władysława Barzdajna

w Poznaniu
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to ścio we go z le śnic twa w ostat nich la tach trzy to mo we go dzie -
ła Ho�dow�la�la�su, za któ re w 2011 ro ku uzy skał Na gro dę Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go I stop nia. Był pro mo to rem
dzie wię ciu roz praw dok tor skich i po nad stu prac ma gi ster skich.
Zre cen zo wał wie le prac dok tor skich, roz praw ha bi li ta cyj nych,
do rob ków w po stę po wa niu ha bi li ta cyj nym i o nada nie ty tu łu
pro fe so ra. Re cen zo wał set ki ar ty ku łów dla róż nych cza so pism

na uko wych, kil ka na ście ksią żek, pro jek tów ba daw czych, róż -
ne go ro dza ju pla nów za go spo da ro wa nia itp.

Współ pra cu je z Ka te dra mi Wy dzia łów Le śnych w Zvo le niu
(Sło wa cja) i we Lwo wie (Ukra ina) oraz Ko mi sją Ochro ny Alp
(CI PRA).

Piotr�Ła�ko�my

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego

Odczytanie treści dyplomu doktora honorowego

Wręczenie dyplomu doktora honoris�causa
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Życzenia i gratulacje od współpracowników i przyjaciół

Wystąpienie JM rektora Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
prof. dr. hab. Włodzimierza Sady

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wręczył nowemu
doktorowi honorowemu unikatowy egzemplarz reprintu
pierwszego tomu dzieła Ojcze�nasz Augusta hr. Cieszkowskiego
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Par ki na ro do we i re zer wa ty le śne two rzo ne są na ogół w ce -
lu ochro ny na tu ral nych kom plek sów le śnych. Każ dy park

na ro do wy i re zer wat przy ro dy wy róż nia się wła ści wy mi so bie
ce cha mi.

Wy ni ki wie lo let nich ba dań w kar pac kich par kach i re zer wa -
tach wska zu ją na ist nie nie pro ce sów, któ re róż nią te obiek ty
mię dzy so bą. W ni niej szym wy kła dzie zo sta ły przed sta wio ne
wy bra ne ce chy la sów w par kach i re zer wa tach na pod sta wie
ba dań pro wa dzo nych w Biesz czadz kim Par ku Na ro do wym,
Ba bio gór skim Par ku Na ro do wym i Gor czań skim Par ku Na ro -
do wym (re zer wat Do li na Ło pusz nej) oraz re zer wa tach: Ła bo -
wiec, Las li po wy Ob ro ży ska i Oszast.

Biesz czadz ki Park Na ro do wy

Utwo rzo ny w 1973 ro ku Biesz czadz ki Park Na ro do wy zaj -
mu je po wierzch nię 29 200,96 ha, wcho dząc w skład mię dzy -
na ro do we go pol sko -sło wac ko -ukra iń skie go Re zer wa tu Bio-
s fe ry „Kar pa ty Wschod nie”. Ści słą ochro ną zo sta ło ob ję te 70%
Par ku; la sy o cha rak te rze pier wot nym zaj mu ją oko ło 15% po -
wierzch ni. Wy stę pu ją tu dwa pię tra ro ślin ne: re giel dol ny do
1150 m n.p.m. i pię tro po ło nin – łąk wschod nio kar pac kich
(zbio ro wi ska sub al pej skie i al pej skie).

„Charakterystyka wybranych
karpackich dolnoreglowych lasów 
o charakterze pierwotnym”
Obszerne�fragmenty�wykładu�doktora�honorowego,�prof.�dr.�hab.�Andrzeja�Jaworskiego
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Podczas wygłaszania wykładu w auli Kolegium Rungego



Ce chą cha rak te ry stycz ną Par ku są drze wo sta ny bu ko we i ja -
wo ro wo -bu ko we, któ re do cho dzą do po ło nin i za ro śli ol szy
zie lo nej.

Usta le nie prze bie gu gór nej gra ni cy la su w Kar pa tach, w tym
i w Biesz cza dach, za wdzię cza my ba da niom pro wa dzo nym
w la tach 1978-1983 przez dr. inż. Jac ka Zien tar skie go z Ka te -
dry Ho dow li La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Na tu ral na gór na gra ni ca la su się ga 1250 m n.p.m. (gra ni ca kli -
ma tycz na). Two rzy ją bu czy na kar pac ka Den�ta�rio�glan�du�lo�sae�-
-Fa�ge�tum (bu czy ny krzy wul co we – krzy wo le sia). Rzad ko spo -
ty ka nym ze spo łem zwią za nym z gór ną gra ni cą la su jest tu
ja wo rzy na zio ło ro ślo wa Ace�ri�-Fa�ge�tum. W drze wo sta nach
współ pa nu ją ja wor i buk, czę sto do mi nu ją też sta no wi ska ja -
rzę bi ny Sor�bus�au�cu�pa�ria var. gla�bra�ta. Wy so kość drzew nie
prze kra cza 20 m, a przy gra ni cy la su (pas krzy wo le sia) wy no si
od 4 do 5 m. Za sob ność drze wo sta nów jest ma ła, ustę pu ją
one pod tym wzglę dem ni żej po ło żo nym drze wo sta nom bu -
czy ny kar pac kiej.

W ja wo rzy nie zio ło ro ślo wej nie stwier dzo no sta dium roz pa -
du cha rak te ry stycz ne go dla więk szo ści pier wot nych la sów
kar pac kich. Lu ki po ob umar łych, po je dyn czych drze wach zaj -
mu je od no wie nie, czę sto po cho dze nia od ro ślo we go. Dzię ki
tym ce chom Ace�ri�-Fa�ge�tumw spo sób do sko na ły peł ni funk cje
ochron ne.

Re zer wat Ła bo wiec

Re zer wat po ło żo ny w Be ski dzie Są dec kim w pa śmie Ja wo -
rzy ny Kry nic kiej, w Nad le śnic twie Na wo jo wa, utwo rzo no
w 1905 ro ku. Po cząt ko wo po wierzch nia ob ję ta ochro ną wy -
no si ła 3 ha, na stęp nie w 1957 ro ku zo sta ła po więk szo na
do 10,26 ha, a w 2004 ro ku do 53,85 ha. Re zer wat le ży w re glu
dol nym (840-960 m n.p.m.). Ze spół le śny pa nu ją cy sta no wi bu -
czy na kar pac ka. 

Do 1945 ro ku w pa śmie Ja wo rzy ny Kry nic kiej część te re nów
sta no wi ła wła sność Ada ma hr. Stad nic kie go (2907,13 ha,
w tym po wierzch nia le śna 2824,67 ha). W 1905 ro ku utwo rzył
on jesz cze re zer wa ty Bar no wiec i Uhryń, któ re są naj star szy mi
re zer wa ta mi w gra ni cach na sze go kra ju.

O ce lu swej dzia łal no ści pi sał Stad nic ki w opra co wa niu Pro�-
to�kół�ob�ja�śnia�ją�cy�do�ope�ra�tu�re�wi�zyj�ne�go�la�sów�na�wo�jow�skich
z 1933 ro ku:

Aby za cho wać po wiecz ne cza sy szcząt ki daw nej pusz czy
kar pac kiej i prze ka zać je w sta nie moż li wie pier wot nym – po -
tom no ści – utwo rzy łem ob jąw szy za rząd la sów na wo jow skich
w ro ku 1905 trzy re zer wa ty wy łą cza jąc je z wszel kie go użyt -
ko wa nia.

Opi sy re zer wa tu Ła bo wiec znaj du je my m.in. w pra cy Las po -
wsta łej w 1946 ro ku: 

Dru gi re zer wat w la sach Na wo jow skich w Ła bow cu oddz.
59c – jest to ty po wy kar pac ki sta ro drzew jo dło wo -bu ko wy, na
ła god nym skło nie pół noc no -wschod nim po ło żo ny, prze cho -
dzą cy w czę ści wyż szej (pod ha lą Ła bow ską) w li tą bu czy nę.

Wznie sie nie nad po ziom mo rza od 800 do 1000 m. Gle ba gli -
nia sto -piasz czy sta, głę bo ka, ży zna, próch nicz na. Drze wo stan
na po wierzch ni oko ło 3 ha, nie ru sza ny, na resz cie przy le głej
po wierzch ni prze rą by wa ny. Sto ją tam obok jo deł ko lo sów
– prze szło 50 m wy so kich, a do 150 cm śred ni cy, jesz cze zdro -
wych, a li czą cych do 400 lat, tru py już daw no ob umar łych jo -
deł – obok zwa łów le żą cych już po dob nych ol brzy mów w roz -
ma itych sta djach roz kła du się znaj du ją cych.

Pod wzglę dem moż li wo ści pro duk cyj nych drze wo stan w re -
zer wa cie za li czyć moż na do śred nio za sob nych. W re zer wa cie
Ła bo wiec stwier dzo no wy raź ny spa dek udzia łu jo dły i wzrost
udzia łu bu ka. Zja wi sko to jest cha rak te ry stycz ne dla więk szo ści
kar pac kich la sów na tu ral nych i o cha rak te rze pier wot nym zło -
żo nych z tych ga tun ków drzew. 

Las li po wy Ob ro ży ska

Re zer wat le ży w Be ski dzie Są dec kim, w pa śmie Ja wo rzy ny
Kry nic kiej ko ło Mu szy ny (Nad le śnic two Piw nicz na) na wy so -
ko ści 450-610 m n.p.m.

Po wstał w 1919 ro ku, zaj mu jąc wów czas po wierzch -
nię 17,80 ha; na stęp nie dwu krot nie go po więk sza no: w 1945
ro ku do 35,50 ha i w 1963 ro ku do 100,38 ha (w tym po -
wierzch nia le śna 99 ha). W re zer wa cie ukształ to wał się grąd
sub kon ty nen tal ny Ti�lio�-Car�pi�ne�tum w od mia nie ma ło pol skiej
z jo dłą i bu kiem. Ce lem re zer wa tu jest ochro na drze wo sta nu
zło żo ne go z li py drob no list nej Ti�lia�cor�da�ta Mill.

Las li po wy Ob ro ży ska jest la sem po łą czo nym (tzn. po wsta -
łym z od ro śli i na sion) i przy tym sta no wi re likt okre su atlan -
tyc kie go (77005-100 BP). Li pa drob no list na zaj mu je w re zer -
wa cie 58,9%, jo dła 14,8%, grab 12,6%, ja wor 5,8%, buk 3,0%,
świerk 2,7%; po zo sta łe ga tun ki to m.in.: klon zwy czaj ny i mo -
drzew. Na sta dium do ra sta nia przy pa da 77%, na sta dium
opty mal ne 19%, a na sta dium roz pa du 4%. 

Las li po wy na le ży do naj za sob niej szych drze wo sta nów li -
ścia stych w Pol sce i praw do po dob nie naj za sob niej szych la -
sów po łą czo nych w Eu ro pie Środ ko wej.

Gor czań ski Park Na ro do wy
Re zer wat Do li na Ło pusz nej

Gor czań ski Park Na ro do wy zo stał utwo rzo ny 1 stycz -
nia 1981 ro ku i zaj mu je po wierzch nię 7030 ha, w tym 5627
ha to po wierzch nia le śna. Re zer wat Do li na Ło pusz nej po -
wstał w 1970 ro ku, obej mu jąc po wierzch nię 112,78 ha. Po -
ło żo ny jest na wy so ko ści 915-1260 m n.p.m. W re zer wa cie
ochro nie pod le ga sta ro drzew bu ko wy i gór no re glo wy bór
świer ko wy w źró dli sko wej czę ści po to ku Ło pusz na. W re glu
dol nym do mi nu je bu czy na kar pac ka Den�ta�rio�glan�du�lo�sae�-
-Fa�ge�tum. Od 1981 ro ku pro wa dzo ne są tu ba da nia na trzech
sta łych po wierzch niach do świad czal nych po ło żo nych w re -
glu dol nym.

W la tach 1981-2011 w wie lo ga tun ko wych drze wo sta nach
re zer wa tu Do li na Ło pusz nej:
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� wzrósł udział bu ka w drze wo sta nie i od no wie niu

� zwięk szył się lub utrzy mał udział jo dły w drze wo sta nie
i wzrósł jej udział w pod ro ście (ce cha ta wy róż nia ba da ne
drze wo sta ny wśród kar pac kich la sów na tu ral nych i o cha -
rak te rze pier wot nym)

� spadł udział świer ka w drze wo sta nie i po je dyn cze wy stę po -
wa nie w od no wie niu.

Zmniej sze nie udzia łu świer ka pro wa dzi do zmia ny drze wo -
sta nów wie lo ga tun ko wych zło żo nych ze współ pa nu ją cych
bu ka, jo dły i świer ka na drze wo sta ny z pa nu ją cym bu kiem lub
współ pa nu ją cy mi bu kiem i jo dłą.

W la sach za go spo da ro wa nych utrzy ma nie wszyst kich
trzech ga tun ków drzew ja ko współ pa nu ją cych jest ko niecz ne
ze wzglę du na ich pro duk cyj ność i wią że się z przy ję ciem
opty mal nych me tod po stę po wa nia ho dow la ne go: od no wie -
niem i pie lę gna cją.

Zmniej sze nie udzia łu świer ka w Gor cach ob ser wu je się przy -
naj mniej od koń ca XVIII wie ku. W nie któ rych czę ściach Gor ców,
na przy kład w la sach wiel ko po ręb skich, świerk w 1785 ro ku zaj -
mo wał 80% po wierzch ni, a w niż szych po ło że niach two rzył 
na tu ral ne, li te drze wo sta ny (Chwi stek 2008). Nie do stęp ność
drze wo sta nów unie moż li wia ła ich użyt ko wa nie. Przy czy ny
ustę po wa nia świer ka są zło żo ne. Moż li we, że opi sa ne w Gor -
cach zmia ny zo sta ły wy wo ła ne przez ten sam czyn nik, któ ry
spo wo do wał roz pad mo no kul tur świer ko wych w Be ski dzie Ślą -
skim i Ży wiec kim (2006), a więc przez stres hy dro ter micz ny. Nie
da się też wy klu czyć, że zmia ny skła du ga tun ko we go drze wo -
sta nów w Gor czań skim Par ku Na ro do wym są „spo wo do wa ne
dłu go fa lo wy mi zmia na mi kli ma tu” (Chwi stek 2008).

Re zer wat Oszast

Re zer wat Oszast le ży w Be ski dzie Ży wiec kim (Nad le śnic -
two Uj so ły), w re glu dol nym na zbo czach wznie sie nia Oszast
(950-1147 m n.p.m.). Zo stał utwo rzo ny w 1971 ro ku i zaj mu -
je po wierzch nię 47,31 ha. W re zer wa cie do mi nu je bu czy na
kar pac ka Den�ta�rio� glan�du�lo�sae�-Fa�ge�tum, wy stę pu ją tak że
Ace�ri�-Fa�ge�tum, Abie�ti�-Pi�ce�etum�mon�ta�num i na ma łej po -
wierzch ni Sor�bo�-Ace�re�tum.

Ce lem utwo rze nia re zer wa tu by ła ochro na frag men tu pusz -
czy kar pac kiej.

W re zer wa cie w 1999 ro ku za ło żo no trzy po wierzch nie
prób ne; po mia ry kon tro l ne prze pro wa dzo no w 2009 ro ku.

Udział jo dły, bu ka i świer ka w drze wo sta nie re zer wa tu
Oszast moż na uznać w uję ciu hi sto rycz nym za mo de lo wy dla
re gla dol ne go (sie dli sko la su mie sza ne go gór skie go). W re zer -
wa cie od no to wa no bar dzo du żą za sob ność (1949 rok – 1291
m3/ha).

Wy ni ki ba dań w re zer wa cie Oszast moż na pod su mo wać na -
stę pu ją co:

� w wie lo ga tun ko wym drze wo sta nie dol no re glo wym świerk
nie tyl ko nie wy ka zu je symp to mów ob umie ra nia, lecz na -
wet zwięk sza swój udział miąż szo ścio wy kosz tem jo dły, jest
więc trwa łym kom po nen tem ta kich drze wo sta nów Be ski du
Ży wiec kie go 

� nie licz ny na lot i pod rost świer ka ro śnie w wa run kach sil nej
kon ku ren cji ze stro ny do mi nu ją ce go od no wie nia bu ka, dla -
te go świerk nie osią ga fa zy pod ro stu wy ro śnię te go 

� buk w tym okre sie utrzy mał swój udział okre śla ny na pod -
sta wie miąż szo ści, a w la tach 1999–2009 zwięk szył udział
okre śla ny na pod sta wie licz by drzew

� wzrost udzia łu bu ka w drze wo sta nie i je go do mi na cja w od -
no wie niu po zwa la ją przy pusz czać, że w re zer wa cie Oszast
bę dzie on ga tun kiem pa nu ją cym

� uzy ska nie po żą da ne go udzia łu jo dły i świer ka w la sach za -
go spo da ro wa nych o skła dzie ga tun ko wym po dob nym jak
w re zer wa cie Oszast wy ma ga sto so wa nia ręb ni stop nio wej
gniaz do wej udo sko na lo nej lub cią głej oraz pie lę gna cji od -
no wie nia na tu ral ne go al bo sztucz ne go; po wy ko na niu cięć
gniaz do wych jo dłę i świer ka na le ży wpro wa dzać w for mie
grup i kęp pod osło ną drze wo sta nu bu ko we go; ga tun ki te
po win no się rów nież po pie rać w pła tach od no wie nia bu ko -
we go z do miesz ką jo dły i świer ka.

Ba bio gór ski Park Na ro do wy

Ba bio gór ski Park Na ro do wy po ło żo ny jest w Be ski dzie Ży -
wiec kim. Po wsta wał w dwóch eta pach: przed woj ną, w 1934
ro ku utwo rzo no Park Na ro do wy na Ba biej Gó rze o po -
wierzch ni 1046,05 ha, a w 1945 ro ku Ba bio gór ski Park Na ro -
do wy o po wierzch ni 1703,70 ha; w 1997 ro ku po wierzch nię
Par ku po więk szo no do 3392 ha (ra zem z otu li ną 8437 ha).
Re zer wa ty ści słe sta no wią naj więk szy zwar ty kom pleks la -
sów gór skich o cha rak te rze pier wot nym w Pol sce. Do mi nu -
je w nim ze spół bu czy ny kar pac kiej Den�ta�rio�glan�du�lo�sae�-
-Fa�ge�tum. Rza dziej wy stę pu je bór mie sza ny re gla dol ne go
(bór świer ko wo -jo dło wy re gla dol ne go) Abie�ti�-Pi�ce�etum
mon�ta�num.

W 1976 ro ku za ło żo no trzy po wierzch nie prób ne: Czar na
Ha la, Ja ło wiec ki Po tok i Dol ny Płaj, na któ rych po mia ry kon -
tro l ne wy ko ny wa no co 10 lat (ostat ni po miar w 2006 ro ku).
Po ło żo ne są one w re glu dol nym (890-1010 m n.p.m.).

Du ży wkład w po zna nie drze wo sta nów Ba bio gór skie go Par -
ku Na ro do we go wnie śli pra cow ni cy Ka te dry Urzą dza nia La su
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Opra co wa li oni plan
ochro ny drze wo sta nów Par ku. Ba da nia mi kie ro wał prof. dr
hab. Bo le sław Za biel ski, a uczest ni czy li w nich: mgr inż. Kon -
rad Ma gnu ski, mgr inż. Boh dan Wa żyń ski i mgr inż. Edward
Żół ciak.

Po dob nie jak w wie lu in nych re zer wa tach Kar pat rów nież
na Ba biej Gó rze na stę pu je zmia na skła du ga tun ko we go – ma -
le je udział jo dły i świer ka, a wzra sta bu ka.

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego



Pod su mo wa nie

Ba da ne kar pac kie la sy o cha rak te rze pier wot nym w za leż -
no ści od po ło że nia geo gra ficz ne go wy róż nia ją na stę pu ją ce
ce chy:

Biesz czadz ki Park Na ro do wy 

� po ło ni ny – łą ki wschod nio kar pac kie
� gór na kli ma tycz na gra ni ca la su, któ rą two rzą buk i ja wor

w ze spo łach bu czy ny kar pac kiej i sta bil nej, nie ule ga ją cej
roz pa do wi ja wo rzy nie zio ło ro ślo wej.

Re zer wat Ła bo wiec, naj star szy re zer wat le śny w Pol sce,
chro nio ny od 1905 ro ku

� zmia ny skła du ga tun ko we go; wzrost udzia łu bu ka i zmniej -
sze nie udzia łu jo dły. 

Re zer wat Las li po wy Ob ro ży ska 

� skład ga tun ko wy – two rzy go li pa drob no list na
� re likt okre su atlan tyc kie go
� las po łą czo ny
� wy so ka za sob ność – naj za sob niej szy drze wo stan li ścia sty

po łą czo ny w Eu ro pie Środ ko wej (oko ło 962 m3/ha).

Do li na Ło pusz nej 

� ustę po wa nie świer ka
� utrzy ma nie lub wzrost udzia łu jo dły
� du ża dy na mi ka od na wia nia jo dły
� kształ to wa nie się drze wo sta nu z udzia łem bu ka i jo dły

oraz brak świer ka.

Re zer wat Oszast

� sta bil ny i ży wot ny drze wo stan z udzia łem świer ka, bu ka
i jo dły, brak symp to mów ob umie ra nia świer ka

� brak od no wie nia świer ka i jo dły, do mi na cja na lo tu i pod -
ro stu bu ka

� wzrost udzia łu bu ka w drze wo sta nie, co po zwa la przy -
pusz czać, że w re zer wa cie Oszast bę dzie on ga tun kiem
pa nu ją cym.

Ba bio gór ski Park Na ro do wy

� naj więk szy kom pleks gór skich la sów o cha rak te rze pier -
wot nym chro nio ny od 1934 ro ku

� zmniej sze nie udzia łu jo dły, a wzrost udzia łu bu ka.

W kar pac kich la sach na tu ral nych i o cha rak te rze pier wot -
nym od oko ło 30 lat za cho dzi pro ces zmia ny skła du ga tun -
ko we go. W drze wo sta nach zło żo nych z bu ka, jo dły i świer -
ka w od no wie niu do mi nu je buk, któ ry praw do po dob nie
w przy szło ści ukształ tu je drze wo sta ny jed no ga tun ko we.
Wy ją tek pod tym wzglę dem sta no wi Re zer wat Do li na Ło -
pusz nej, w któ rym od no wie nie jo dły utrzy mu je, a na wet
zwięk sza swój udział.

Sza now ni Pań stwo

Uro czy stość tę od bie ram ja ko do wód przy jaź ni, życz li wo ści
i uzna nia nie tyl ko dla mnie, ale przede wszyst kich dla Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, je go osią gnięć na uko wych i dy -
dak tycz nych.

Dzię ku ję ser decz nie Je go Ma gni fi cen cji Rek to ro wi prof. dr.
hab. Grze go rzo wi Skrzyp cza ko wi i Se na to wi, Dzie ka no wi prof.
dr. hab. Ro ma no wi Gor no wi czo wi oraz Ra dzie Wy dzia łu Le śne -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, a tak że pro mo to -
ro wi prof. dr. hab. Wła dy sła wo wi Barz daj no wi oraz re cen zen -
tom: prof. dr. hab. Je rze mu Mo drzyń skie mu, prof. dr. hab.
Ja no wi Za jącz kow skie mu i prof. dr. hab. Hen ry ko wi Ży bu rze.

Dzię ku ję rów nież człon kom Wy dzia ło wej Ko mi sji Opi nio -
daw czej w spra wie nada nia god no ści dok to ra ho�no�ris�cau�sa:
prof. dr hab. Mał go rza cie Mań ce – prze wod ni czą cej Ko mi sji,
prof. dr. hab. An drze jo wi Czer nia ko wi, prof. dr. hab. Pio tro wi
Ła ko me mu, prof. dr. hab. Wi tol do wi Paz drow skie mu i prof. dr.
hab. Woj cie cho wi We so łe mu.

Ży czę Uczel ni Po znań skiej dal szych wy bit nych osią gnięć na -
uko wych i dy dak tycz nych god nych Jej nie mal 100-let niej hi -
sto rii.

prof.�dr�hab.�Andrzej�Jaworski
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Od 1992 ro ku co dwa la ta od by wa ją się kon fe ren cje Eu -
ro pej skiej Fun da cji Fi to pa to lo gicz nej (Eu ro pe an Fo un -

da tion for Plant Pa tho lo gy, EFPP). Or ga ni za to rem jest to wa -
rzy stwo fi to pa to lo gicz ne – czło nek EFPP – z kra ju, w któ rym
od by wa się kon fe ren cja. Pol skie To wa rzy stwo Fi to pa to lo -
gicz ne (PTFit) zor ga ni zo wa ło już trze cią kon fe ren cję EFPP
w 1994 ro ku w Po zna niu (3rd EFPP Con fe ren ce, Po znań, Po -
land 05-09.09.1994 Envi ron men tal bio tic fac tors in in te gra -
ted plant di se ase con trol), a po dwu dzie stu la tach – je de na -
stą kon fe ren cję w Kra ko wie (11th EFPP Con fe ren ce, Cra cow,
Po land 08-13.09.2014). Wśród współ or ga ni za to rów kon fe -
ren cji był Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (Wy dzia ły:
Le śny oraz Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu), a tak że
Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie, Ko mi tet Ochro ny Ro ślin
PAN oraz In sty tut Ogrod nic twa i In sty tut Ge ne ty ki Ro ślin
PAN. Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję li Ma rek Sa -
wic ki – Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, oraz Adam Wa siak

– Dy rek tor Ge ne ral ny La sów Pań stwo wych (w ro ku dzie -
więć dzie sią tej rocz ni cy ist nie nia tej in sty tu cji).

Po nad 300 uczest ni ków z pię ciu kon ty nen tów i 42 kra jów
za ję ło się róż ny mi aspek ta mi te ma tu „He al thy plants – he al -
thy pe ople” („Zdro we ro śli ny – zdro wi lu dzie”). Przed sta wio -
no łącz nie 91 wy kła dów i 179 po ste rów na te mat no wych pa -
to ge nów, ich wy stę po wa nia w śro do wi sku, iden ty fi ka cji
i mo ni to rin gu, ge no mi ki, tok sycz nych me ta bo li tów pa to ge -
nów, od por no ści ro ślin na cho ro by i ochro ny przed ni mi –
w od nie sie niu do ro ślin rol ni czych, ogrod ni czych i le śnych. 

Na ca łość Kon fe ren cji skła da ło się wie le róż nych spo tkań na -
uko wych. 

Jesz cze przed kon fe ren cją od by ły się na na szym uni wer sy -
te cie czte ro dnio we warsz ta ty „In ter na tio nal Se ed Te sting As -
so cia tion” („ISTA; Se ed He alth Te sting Work shop”) zor ga ni zo -
wa ne przed dr Do ro tę Szo piń ską, prze wod ni czą cą Sek cji
Zdro wot no ści Na sion ISTA, po świę co ne iden ty fi ka cji pa to ge -

Je de na sta Kon fe ren cja Eu ro pej skiej
Fun da cji Fi to pa to lo gicz nej
Kra�ków, 8–13�wrze�śnia 2014�ro�ku

Doktor Dorota Myszkowska (UJ) przedstawia wyniki monitoringu biologicznego powietrza w Wieliczce

Fitopatologiczna jesień w Krakowie



nów na sion. Wy kła dow cy z ca łe go świa ta oraz uczest ni cy tych
warsz ta tów (30 osób z 14 kra jów) do łą czy li do gro na uczest -
ni ków kon fe ren cji w Kra ko wie. 

Pierw szym wy da rze niem kon fe ren cyj nym w Kra ko wie by ły
warsz ta ty „Ra�mu�la�riaWork shop”, któ re zgro ma dzi ły gro no na -
ukow ców (oko ło 60) ści śle współ pra cu ją cych w ba da niach nad
pla mi sto ścią siat ko wą jęcz mie nia. Wy da rze nia mi za my ka ją cy -
mi by ły ko lej ne warsz ta ty („Blac kleg Work shop i Clu bro ot
Work shop”) oraz kon fe ren cja Sek cji Pa to lo gii Na sion PTFit (5th

Se ed He alth Con fe ren ce). Obie edy cje warsz ta tów po świę co -
ne by ły cho ro bom ro ślin ka pust nych: Blac kleg Work shop
– cho ro bie rze pa ku zwa nej czar ną nóż ką, któ ra sta no wi po -
waż ny pro blem w upra wie tej ro śli ny i jest in ten syw nie ba da -
na we wszyst kich re jo nach jej upra wy na świe cie, a Clu bro ot
Work shop – ki le ka pu sty, któ ra wra ca obec nie na po la Eu ro py
i Ame ry ki, sta no wiąc po now nie du że za gro że nie upraw ro ślin
ka pust nych. 

Kon fe ren cja Sek cji Pa to lo gii Na sion zgro ma dzi ła 40 uczest -
ni ków z trzech kon ty nen tów, któ rzy przed sta wi li naj now sze
wy ni ki ba dań nad prze no sze niem się pa to ge nów na sion, me -
to da mi ba da nia zdro wot no ści na sion i spo so ba mi ich uwal -
nia nia od pa to ge nów.

Bo ga ty pro gram se sji te re no wych roz po czę ła wi zy ta w ko pal -
ni so li w Wie licz ce, gdzie oprócz dłu gich ko ry ta rzy i ogrom nych
ko mór po ka zy wa nych tu ry stom jest też wie le po miesz czeń
prze zna czo nych do pod ziem nej te ra pii pul mo no lo gicz nej. Dok -
tor Do ro ta Mysz kow ska (UJ) przed sta wi ła wy ni ki bio lo gicz ne -

go mo ni to rin gu po wie trza w tych ko mo rach. Pro wa dzo ne co
kwar tał od 2012 ro ku ba da nia wy ka zu ją, że stę że nie za rod ni -
ków grzy bów w po wie trzu ko pal nia nym jest 20–30 ra zy mniej -
sze niż w po wie trzu na po wierzch ni i za le ży w znacz nej mie rze
od te go, co wno szą ze so bą pa cjen ci i per so nel me dycz ny. Wy -
kład, a po nim ko la cja, od by ły się w Ko mo rze War sza wa, 120 me -
trów pod po wierzch nią zie mi. 

Pod su mo wa nie kon fe ren cji po łą czo ne by ło z wrę cze niem
na gród dla au to rów 16 po ste rów. Na gro dy mia ły po stać dy -
plo mów i wdzięcz nych fi gu rek na wią zu ją cych do Kra ko wa
(smok wa wel ski, ob wa rza nek, Laj ko nik), a po ło wa z nich przy -
pa dła pol skim ze spo łom au to rów.

Dwie al ter na tyw ne se sje te re no we pro wa dzi ły tra są „ogrod -
ni czą” i „le śną”. 

Na pierw szej znaj do wa ła się Lip ni ca Mu ro wa na – wieś słyn -
na z naj wyż szych w Pol sce palm wiel ka noc nych i drew nia ne go
ko ściół ka św. Le onar da (XII/XIII wiek) ze wspa nia ły mi po li chro -
mia mi. Głów nym punk tem pro fe sjo nal nym by ło zwie dza nie
eko lo gicz nych sa dów w Żmią cej ko ło Li ma no wej (Be skid Wy -
spo wy), gdzie pro du ko wa ne i prze twa rza ne są jabł ka, grusz ki,
śliw ki i wi śnie. Sa dy usy tu owa ne są na spa dzi stych zbo czach, co
sta no wi du że utrud nie nie w pro duk cji. Pro ble my fi to pa to lo gicz -
ne przed sta wił zna ko mi ty fi to pa to log z In sty tu tu Ogrod nic twa
w Skier nie wi cach, prof. dr hab. Piotr So bi czew ski, któ ry pro wa -
dził ba da nia w tym re gio nie. Uczest ni cy se sji zo sta li też wpro -
wa dze ni w za gad nie nia prze twa rza nia owo ców (su sze nie, wę -
dze nie, pro duk cja so ku) me to dą tra dy cyj ną i z uwzględ nie niem
wy mo gów unij nych. Oka za ło się, że nie za le ca na obec nie me to -
da su sze nia za po mo cą dy mu da je pro dukt trwa ły i go to wy do
spo ży cia, a spo sób za le ca ny przez Unię Eu ro pej ską da je pro dukt
(płat ki su szo nych owo ców), dla któ re go trwa ło ści nie odzow na
jest do dat ko wa kon ser wa cja środ ka mi che micz ny mi. 

Tra sa „le śna” pro wa dzi ła przez Oj cow ski Park Na ro do wy,
wzdłuż Do li ny Prąd ni ka – wśród pięk ne go kra jo bra zu i drzew
le śnych, w znacz nej licz bie do tknię tych cho ro ba mi li ści, igieł
oraz pnia. Ro lę prze wod ni ka peł nił zna ko mi ty fi to pa to log 
le śny z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, prof. dr hab. 
Ta de usz Ko wal ski.

Uczest ni cy obu grup te re no wych spo tka li się w Mie cho wie,
gdzie zwie dzi li ba ro ko wą ba zy li kę Gro bu Bo że go i spo ży li po -
że gnal ną ko la cję w za byt ko wych mu rach klasz tor nych. 

Ostat ni dzień wy peł ni ła se sja te re no wa dla uczest ni ków
warsz ta tów i kon fe ren cji pa to lo gii na sion, któ rzy ob ra do wa li
pod czas opi sa nych wy żej se sji te re no wych. Oj cow ski Park Na -
ro do wy sta no wił głów ny punkt za wo do wy tej se sji, a Pu sty nia
Błę dow ska i za mek w Ogro dzień cu (z wal ka mi ry cer ski mi) do -
peł ni ły pro gra mu. 

Mał�go�rza�ta�Mań�ka
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Nagrody za postery: smok wawelski, obwarzanek i Lajkonik

Dyskusja w sadzie w Żmiącej
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Pod ko niec paź dzier ni ka w Cen trum Kon gre so wym Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie od by -

ła się uro czy stość nada nia ty tu łu dok to ra ho�no�ris�cau�sa prof.
dr. hab. An drze jo wi Grzy wa czo wi, któ ry od 2008 ro ku jest dok -
to rem ho no ro wym na sze go uni wer sy te tu. Do�ctor�ho�no�ris�cau�-
sa jest wy bit nym le śni kiem, pra cu ją cym na uko wo na po lu fi -
to pa to lo gii le śnej i ochro ny przy ro dy, za słu żo nym dla na uki
i go spo dar ki le śnej oraz kształ ce nia po ko leń pol skich le śni -

ków. Od 1997 ro ku jest też prze wod ni czą cym Pol skie go To wa -
rzy stwa Le śne go, któ re zrze sza po nad 4000 le śni ków i sym pa -
ty ków la su. 

Pod czas uro czy sto ści pro fe sor Grzy wacz re zy do wał na fo te -
lu bar dzo przy po mi na ją cym tron (co pre zen tu je my na fo to -
gra fii). Pro mo to rem dok to ra tu ho no ro we go był prof. dr hab.
Ta de usz Ko wal ski, kie row nik In sty tu tu Ochro ny Eko sys te mów
Le śnych, któ ry wy gło sił lau da cję. Ak tu nada nia ty tu łu ho no ro -

Pro fe sor An drzej Grzy wacz, 
doktor ho no ris cau sa Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu, 
dok to rem ho no ro wym Uni wer sy te tu
Rol ni cze go w Kra ko wie 

Profesor dr hab. Andrzej Grzywacz zasiadł na fotelu przypominającym prawdziwy tron (Kraków, 24 pażdziernika 2014 roku)

Fitopatologiczna jesień w Krakowie
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we go do ko nał JM rek tor Uni wer sy te tu Rol ni cze go, prof. dr
hab. Wło dzi mierz Sa dy. Po za koń cze niu ce re mo nii dok tor ho�-
no�ris�cau�sa po sa dził przed bu dyn kiem Wy dzia łu Le śne go dąb
szy puł ko wy (Qu�er�cus�ro�bur L.), aby upa mięt nić ten uro czy sty
dzień. Tuż obok drzew ka umiesz czo no ta blicz kę z na pi sem:
„Dąb szy puł ko wy (Qu�er�cus�ro�bur L.) po sa dzo ny przez prof. dr.
hab. inż. An drze ja Grzy wa cza w dniu nada nia ty tu łu dok to ra
ho�no�ris�cau�sa Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kra ko wie”.

Mał�go�rza�ta�Mań�ka

Nada nie ty tu łu 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. An drze jo wi Grzy wa czo wi od by ło się w ro -
ku 2008. Z uwa gi na to, że w owym ro ku „Wie ści Aka de mic kie” się nie
uka zy wa ły, sze rzej o tej uro czy sto ści na pi sze my w ko lej nym nu me rze
na sze go dwu mie sięcz ni ka (1–2/2015) w se rii „Wie ści 2008” (przyp.
red.).

Na pamiątkę tej doniosłej uroczystości przed budynkiem Wydziału Leśnego krakowskiej
uczelni nowy doktor honorowy zasadził pamiątkowe drzewko – dąb szypułkowy 
(Quercus�robur L.)

JM rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab.
Włodzimierz Sady, wręcza dyplom doktora honoris�causa
prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi 
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Koń czą cy się 2014 rok jest oka zją do pod su mo wa nia efek -
tów wy ko na nej pra cy, po rów na nia ich z za ło żo ny mi pla na -

mi, jak rów nież do opra co wa nia za ło żeń go spo dar czo -fi nan so -
wych na rok nad cho dzą cy. Mia rą efek tów go spo da ro wa nia
Rol ni czych i Le śnych Za kła dów Do świad czal nych są in we sty cje
i re mon ty wy ko na ne w ba zie do świad czal nej, dy dak tycz nej
i pro duk cyj nej.

W Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Bro dy
prze pro wa dzo no ada pta cję ha li na ma ga zyn zbo żo wy, wy re -
mon to wa no si los na ki szon kę i utwar dzo no na wierzch nię przy
si lo sie. 

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Dłoń kon ty nu -
owa ło pra ce przy re stau ra cji ele wa cji pa ła cu i bu dyn ków go -
spo dar czych. Od re stau ro wa ło za byt ko wy pa wi lon chiń ski przy
pa ła cu, oczysz czo ne zo sta ły też zbior ni ki wod ne na te re nie po -
dwó rza.

W Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad czal -
nym Przy bro da wy re mon to wa no więź bę da cho wą w pa ła cu,
nie zwy kłą me ta mor fo zę prze szły rów nież po miesz cze nia piw -
nicz ne: po grun tow nym re mon cie po wsta ły tam sal ki kon fe -
ren cyj ne two rzą ce dru gą część (po wcze śniej od no wio nej sa li
na par te rze) kom plek su kon fe ren cyj no -szko le nio we go. 

W Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Swa dzim
wy re mon to wa na i zmo der ni zo wa na zo sta ła dru ga staj nia dla

ko ni. Po miesz cze nia po by łej chłod ni mle ka za adap to wa no na
za ple cze so cjal ne (szat nię, aneks ku chen ny i ja dal nię) dla stu -
den tów sek cji jaz dy kon nej. 

W Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym Mu ro wa na Go śli -
na ter mo izo la cję z wy mia ną okien prze szła le śni czów ka w Po -
ta szach, część bu dyn ku go spo dar cze go w Zie lon ce za adap to -
wa no na miesz ka nie, by umoż li wić wy bu rze nie sta rej bur sy,

a na te re nie sie dzi by Za kła du za mon to wa no wia tę na sprzęt. 
Ośro dek Na uko wo -Edu ka cyj ny „Dwór My śliw ski” Ustro nie

(Le śny Za kład Do świad czal ny Sie mia ni ce) otrzy mał no wy
obiekt – bie siad nik „Pod Dę bem”. Od no wio no po miesz cze nia
w bu dyn ku ośrod ka, po wsta ła sal ka edu ka cyj na (izba le śna).
Utwar dzo no znacz ną część te re nu po dwó rza w ba zie me cha -
ni za cji w Sie mia ni cach (peł nią ce go funk cję skła du drew na ko -
min ko we go) oraz zbu do wa no zbior nik na wo dę opa do wą.

Dzię ki za an ga żo wa niu i pra cy stu den tów na szej uczel ni
w Za kła dzie Do świad czal no -Dy dak tycz nym Ar bo re tum
Le śne w Zie lon ce po wsta ła ścież ka dy dak tycz na na ob sza rze
ba gien nym do li ny rze ki Tro jan ki po świę co na fau nie i flo rze
tor fo wi ska oraz ścież ka dy dak tycz na „Owa do gród” z sie dli ska -
mi róż nych grup owa dów.

Za kład Do świad czal no -Dy dak tycz ny Upra wy Ro li i Ro -
ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po zna niu za in we sto wał w ogro dze -
nie po la do świad czal ne go na te re nie fi lii w Go rzy niu, by za -

In we sty cje w uczel nia nych za kła dach
do świad czal nych

Wieści z zakładów doświadczalnych

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim: wyremontowana stajnia
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tow nie wy re mon to wa no tam ze wnętrz ne ba se ny, ha lę wy lę -
gar ni i pod cho wal nię ryb, za ku pio no wy po sa że nie ha li i łódź
z przy cze pą pod ło dzio wą oraz sie ci pa ne lo we.

War tość wy ko na nych w tym ro ku in we sty cji i re mon tów
(z wła snych, wy pra co wa nych środ ków fi nan so wych) we
wszyst kich za kła dach do świad czal nych uczel ni wy nio sła bli -
sko 6 mi lio nów zło tych. Czy nio ne tam in we sty cje i re mon ty
pod no szą ja kość ofer ty do świad czal nej i dy dak tycz nej dla na -
ukow ców i stu den tów uczel ni oraz dla in nych in sty tu cji i pod -
mio tów go spo dar czych.

mgr�Ka�mi�la�Bryll

bez pie czyć po let ka przed szko da mi wy rzą dza ny mi przez dzi -
ką zwie rzy nę.

W Za kła dzie Do świad czal nym Ży wie nia Zwie rząt Go -
rzyń dla no wo za ku pio nych świń ra sy złot nic kiej pstrej wy bu -
do wa no sza łas wraz z ogro dzo nym wy bie giem i ta bli cą in for -
ma cyj ną na te mat tej ra sy. 

Pro wa dzą cy na co raz więk szą ska lę do świad cze nia w dzie -
dzi nie ho dow li ryb oraz za go spo da ro wu ją cy je zio ra po je zie -
rza Mię dzy chodz ko -Sie ra kow skie go Za kład Do świad czal ny
Tech no lo gii Pro duk cji Pasz i Akwa kul tu ry w Mu cho ci nie
wy ko nał nie zwy kle waż ne in we sty cje i re mon ty ba zy: grun -

Nowy nabytek Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin w Gorzyniu: wybieg dla świni złotnickiej

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce: ścieżka dydaktyczna
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Uro czy stość ju bi le uszo wa 45-le cia 
pra cy za wo do wej i 70-le cia uro dzin
prof. dr. hab. Hen ry ka Ró żań skie go

Wdniu 24 paź dzier ni ka 2014 w Ko le gium Run ge go od by -
ła się uro czy stość z oka zji 45-le cia pra cy na uko wej i 70-

-le cia uro dzin prof. dr. hab. Hen ry ka Ró żań skie go. Pro fe sor
Hen ryk Ró żań ski, po wie lu la tach owoc nej pra cy, za koń czył
z po cząt kiem paź dzier ni ka pra cę na na szej uczel ni. Spo tka nie
mia ło cha rak ter uro czy sty, wzię li w nim bo wiem udział JM rek -
tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni,
prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, by ły rek tor prof. dr hab. Er win

Wą so wicz, dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz oraz wie lu go ści – pra cow ni ków na sze go uni wer -
sy te tu, Wy dzia łów Le śnych w War sza wie i Kra ko wie, a tak że 
le śni cy z te re nu, ro dzi na i zna jo mi. 

Pod czas spo tka nia po dzię ko wa no Pro fe so ro wi za wie lo let -
nią pra cę, za ser ce, któ re wło żył w kształ ce nie stu den tów, za
za an ga żo wa nie w pra cę ba daw czą oraz za po sta wę na co
dzień. Po wy stą pie niach rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu oraz dzie ka na Wy dzia łu Le śne go i kie row ni -
ka Ka te dry Tech ni ki Le śnej głos za brał dr hab. Krzysz tof Ja -
błoń ski i za pre zen to wał re fe rat oko licz no ścio wy po świę co ny
syl wet ce Pro fe so ra. Na stęp nie za pro sze ni go ście skła da li wy -
ra zy po dzię ko wa nia, ży cząc zdro wia, po myśl no ści i wsze la -
kie go do bra na dal szej dro dze ży cia. Spo tka niu to wa rzy szy -
ła część ga stro no micz na, pod czas któ rej ze bra ni mo gli ze
so bą po roz ma wiać, wspo mi nać daw ne cza sy i snuć pla ny na
przy szłość. 

Z oka zji ju bi le uszu Pro fe sor Ró żań ski otrzy mał wie le upo min -
ków. Od ze spo łu Ka te dry Tech ni ki Le śnej, któ rej kie row ni kiem
był przez 18 lat, otrzy mał ma lo wa ny na płót nie i opra wio ny
w od po wied nią ra mę por tret na tle ma szy ny do po zy ski wa nia
drew na. Wła śnie ma szy na mi sto so wa ny mi w le śnic twie zaj mo -
wał się Pro fe sor przez dłu gie la ta, pro wa dząc na ten te mat ba -
da nia na uko we i za ję cia dy dak tycz ne. 

Przy po mnij my, że pro fe sor Hen ryk Ró żań ski uro dził się
19 paź dzier ni ka 1943 ro ku w Gru dzią dzu. W 1969 ro ku ukoń -
czył stu dia na Wy dzia le Me cha nicz nym i Tech no lo gicz nym Po -
li tech ni ki Po znań skiej. Sto pień na uko wy dok to ra na uk le śnych
otrzy mał w 1976, a sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go – w ro -
ku 1992. W 1998 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra. W la tach 1991–
–2009 był kie row ni kiem Ka te dry Tech ni ki Le śnej (przed 1991
Ka te dry Me cha ni za cji Prac Le śnych). Pro fe sor Ró żań ski peł nił
też funk cję pro dzie ka na ds. stu diów w la tach 1993–1996 oraz
dzie ka na Wy dzia łu Le śne go przez dwie ka den cje w la tach
1996–2002. W 2004 ro ku otrzy mał sta no wi sko pro fe so ra zwy -
czaj ne go. 

Pro fe sor Hen ryk Ró żań ski pro wa dził ba da nia na uko we
głów nie z dzie dzi ny tech no lo gii po zy ski wa nia drew na ener -
ge tycz ne go w po sta ci syp kiej oraz me cha ni ki roz drab nia nia
po zo sta ło ści zrę bo wych. Wy jąt ko wo do brze orien to wał się
w hi sto rii me cha ni za cji prac le śnych, znał się rów nież na ma -
szy nach le śnych. Pro fe sor przez dłu gie la ta pro wa dził za rów -
no przed miot: ma szy ny le śne (wcze śniej: ma szy no znaw stwo
le śne), jak i wie le in nych przed mio tów, na przy kład: eks plo ata -
cja par ku ma szy no we go, tech ni ka le śna a śro do wi sko oraz in -
ne przed mio ty spe cja li za cyj ne lub fa kul ta tyw ne.

Kil ka ty go dni te mu prof. dr hab. Hen ryk Ró żań ski skoń -
czył 71 lat. 

dr�hab.�Krzysz�tof�Ja�błoń�ski

Uroczysty toast wygłosił JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak;
obok niego stoją (od lewej): prof. dr hab. Czesław Szafrański, 
prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, Jubilat oraz były rektor, 
prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
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Profesor dr hab. Henryk Różański odbiera jeden z wielu
podarunków: portret (malowany na płótnie) na tle maszyny do
pozyskiwania drewna
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„Re gio nal ny i lo kal ny wy miar po li ty ki
spo łecz nej – ba da nia i prak ty ka”
Ogól�no�pol�ska�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu

Wdniu 28 li sto pa da 2014 ro ku z udzia łem prof. dr. hab. Ja -
na Pi ku la – pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za gra ni -

cą i To ma sza Bu gaj skie go – człon ka Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go w Sa li Se na tu Col le gium Ma xi mum od by ła
się ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa „Re gio nal ny i lo kal ny
wy miar po li ty ki spo łecz nej – ba da nia i prak ty ka”. Kon fe ren cja
zo sta ła zor ga ni zo wa na pod ho no ro wym pa tro na tem Mar szał -
ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go – Mar ka Woź nia ka i Pre ze -
sa Pol skie go To wa rzy stwa Po li ty ki Spo łecz nej – pro fe so ra Ju -
lia na Au leyt ne ra. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le Szko ły
Głów nej Han dlo wej w War sza wie, Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu, Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi -
cach, Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, Wyż szej
Szko ły Pe da go gicz nej im. Ja nu sza Kor cza ka w War sza wie oraz
na szej uczel ni.

Ce le kon fe ren cji by ły na stę pu ją ce: prze gląd naj now szych
osią gnięć ba daw czych (uzy ski wa nych w okre sie ostat nich kil -
ku na stu lat) przed sta wi cie li po szcze gól nych ośrod ków na uko -
wych zaj mu ją cych się ba da nia mi w dzie dzi nie re gio nal nej i lo -
kal nej po li ty ki spo łecz nej; uzy ska nie od przed sta wi cie li sfe ry
prak ty ki po li ty ki spo łecz nej ak tu al nych wnio sków, po stu la tów
i pro po zy cji do ty czą cych uspraw nie nia sys te mu po li ty ki spo -
łecz nej w wy mia rze re gio nal nym i lo kal nym w ce lu po pra wy
re ali za cji jej za dań; sfor mu ło wa nie na po wyż szej pod sta wie
re ko men da cji ba daw czych i prak tycz nych do ty czą cych re gio -
nal nej i lo kal nej po li ty ki spo łecz nej oraz skie ro wa nie ich do
od po wied nich ad re sa tów.

Kon fe ren cja od by ła się w ro ku ju bi le uszu 90-le cia po wo ła -
nia Pol skie go To wa rzy stwa Po li ty ki Spo łecz nej (1924–2014).
Jej głów ny mi or ga ni za to ra mi by ły Ka te dra Na uk Spo łecz nych
i Ka te dra Pe da go gi ki na sze go uni wer sy te tu, we współ pra cy

z czo ło wy mi in sty tu cja mi ze sfe ry prak ty ki po li ty ki spo łecz nej
w na szym re gio nie – Re gio nal nym Ośrod kiem Po li ty ki Spo -
łecz nej w Po zna niu oraz Wy dzia łem Po li ty ki Spo łecz nej i Zdro -
wia Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu,
a po nad to z Wy daw nic twem Adam Mar sza łek w To ru niu i Wy -
daw nic twem AR Pro druk w Po zna niu.

dr�hab.�Eu�ge�niusz�Ko�śmic�ki,�prof.�nadzw.�
prze�wod�ni�czą�cy�ko�mi�te�tu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go�kon�fe�ren�cji

dr�hab.�An�drzej�Kusz�te�lak,�prof.�nadzw.�
za�stęp�ca�prze�wod�ni�czą�cy�

ko�mi�te�tu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go�kon�fe�ren�cji

Referat prof. dr. hab. Juliana Auleytnera, prezesa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
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Konferencja zgromadziła wielu wybitnych naukowców i działaczy 
z różnych zakątków Polski 
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Wdniu 2 paź dzier ni ka 2014 ro ku zmar ła dr inż. Jo an na
Krau se, wie lo let ni pra cow nik Ka te dry Ro ślin Ozdob nych

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wiel ki na uko wiec
i na uczy ciel, wspa nia ła ko bie ta, nie oce nio ny przy ja ciel.

Dok tor Jo an na Krau se uro dzi ła się 24 sierp nia 1939 ro ku
w Lesz nie. Koń cząc stu dia na Wy dzia le Ogrod ni czym ów cze -
snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu w 1961 ro ku, zwią -
za ła się za wo do wo z tą uczel nią na ko lej nych 39 lat, do 2000
ro ku. Od roz po czę cia pra cy po dej mo wa ła te ma ty kę ba daw -
czą obej mu ją cą ozdob ne ro śli ny ce bu lo we i bul wia ste. Wie lu
oso bom Pa ni Dok tor ko ja rzy się z hia cyn ta mi, bo im po cząt -
ko wo po świę ci ła szcze gól nie du żo uwa gi, opra co wu jąc no wą
tech no lo gię roz mna ża nia. Ba da nia te by ły uwień czo ne w 1969
ro ku przed ło że niem na ma cie rzy stej uczel ni pra cy dok tor skiej
„Pro ces two rze nia się ce bu lek przy by szo wych u hia cyn tów
(Hy�acin�thus�orien�ta�lis L.) od mian ‘L’In no cen ce’ i ‘La dy Der by’
roz mna ża nych z sa dzo nek li ścio wych” i uzy ska niem stop nia
dok to ra na uk rol ni czych w za kre sie ogrod nic twa. Za pra cę tę
zo sta ła przy zna na na gro da in dy wi du al na III stop nia Mi ni stra
Oświa ty i Szkol nic twa Wyż sze go (1970).

Dzia łal ność na uko wa dr inż. Jo an ny Krau se obej mo wa ła tak -
że in ne ro śli ny ce bu lo we i bul wia ste – mię dzy in ny mi tu li pa -
ny, nar cy zy, li lie, glo rio zę, ne ri nę. Opra co wa ła tech no lo gie
upra wy pod osło na mi wie lu ga tun ków i do sko na li ła me to dy
przy spie sza nia i pę dze nia mię dzy in ny mi ro ślin drob no ce bu -
lo wych. By ła ce nio nym spe cja li stą nie tyl ko w kra ju, ale tak że
za gra ni cą. Wy ni ki ba dań pre zen to wa ła na mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cjach w Da nii (1980), Fran cji (1981), Ho lan dii
(1985, 1992), RFN (1987), Cze cho sło wa cji (1987), na Ło twie
(1989). Zaj mo wa ła się tak że no wy mi w Pol sce ro śli na mi
ozdob ny mi z gru py jed no rocz nych, nie zi mu ją cych w grun cie,
czy by lin. W la tach 1971–2000 by ła człon kiem Ko mi sji ds. Re -
je stra cji Od mian Ro ślin Ozdob nych przy Cen tral nym Ośrod ku
Ba da nia Ro ślin Upraw nych w Słu pii Wiel kiej.

Pa ni Jo an na Krau se pra co wa ła ak tyw nie tak że na rzecz
uczel ni. Peł ni ła funk cję człon ka Ra dy Na uko wej In sty tu tu Pro -
duk cji Ogrod ni czej, człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Współ pra cy
z Za gra ni cą, człon ka Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie li
Aka de mic kich, peł no moc ni ka dzie ka na ds. Prak tyk Stu denc -
kich oraz człon ka Ko mi sji ds. Do sko na le nia Pla nów i Pro gra -
mów Stu diów.

Swo ją wie dzą Pa ni Dok tor dzie li ła się chęt nie ze stu den ta -
mi. Wy kła dy pro wa dzi ła w bar dzo przy stęp ny, lo gicz ny spo -
sób, z wła ści wą so bie gra cją. Cie szy ła się wiel kim uzna niem
wśród stu den tów. Aby pi sać pod opie ką Pa ni Dok tor pra cę
ma gi ster ską, na le ża ło się za pi sać kil ka mie się cy przed wy ma -
ga nym ter mi nem. Wy pro mo wa ła 80 ma gi strów in ży nie rów
ogrod nic twa. 

Z ogrom nej wie dzy Pa ni Dok tor ko rzy sta ły in ne oso by
– spo za uczel ni. Współ pra co wa ła z Wiel ko pol skim Związ kiem
Ogrod ni czym, pro wa dząc licz ne kon sul ta cje. Każ dy mógł li -
czyć na Jej do brą po ra dę. Pro wa dzi ła wie le szko leń nie tyl ko
dla pro du cen tów, ale tak że dla dział ko wi czów. Przez kil ka na -
ście lat by ła człon kiem Za rzą du Po znań skie go Od dzia łu Sto -
wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa. Na le ża ła
do Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Ozdob nych Ro ślin Ce bu lo -
wych, w któ rym szcze gól nie ce nio no Jej mą drość za wo do wą
i ży cio wą. Za za słu gi or ga ni za cje te przy zna ły dr Jo an nie Krau -
se ho no ro we człon ko stwo.

Do ro bek na uko wy dr Jo an ny Krau se jest znacz ny i prze kra -
cza 500 prac. Obej mu je 45 prac twór czych oraz 40 prac kon fe -
ren cyj nych. Na szcze gól ne wspo mnie nie za słu gu je 16 ksią żek,
w po ło wie na pi sa nych we współ au tor stwie, two rzo nych z wiel -
kim za an ga żo wa niem tak że po przej ściu na eme ry tu rę. War to
je wy mie nić, po nie waż druk nie któ rych był wie lo krot nie wzna -
wia ny, tym bar dziej że obej mu ją czę sto uni ka to we na swo je
cza sy in for ma cje. Są to: Ro�śli�ny�ozdob�ne�upra�wia�ne�w grun�cie
(1975, 1978, 1983, 1991), Tu�li�pa�ny�i hia�cyn�ty (1975, 1978, 1986),
Nar�cy�zy� i kro�ku�sy (1976, 1984), Ro�śli�ny�ozdob�ne�do�de�ko�ra�cji
wnętrz (1977, 1985), Kwia�ty�cię�te�upra�wia�ne�pod�szkłem�i fo�lią
(1985, 1991), Kwia�ty�wio�sny�– tu�li�pa�ny,�nar�cy�zy,�hia�cyn�ty (1986),
Ni�skie,�ale�pięk�nie�kwit�ną�ce�ro�śli�ny�ce�bu�lo�we (1987), Roz�mna�ża�-
nie�ro�ślin�ozdob�nych (1986), Upra�wa�ce�bu�lo�wych�i bul�wia�stych
ro�ślin�ozdob�nych (1987), Ro�śli�ny�ozdob�ne (1987, 1990), Ozdob�-
ne� ro�śli�ny� ce�bu�lo�we� i bul�wia�ste (1992), Kwia�ty� jed�no�rocz�ne
(1998), Kwia�ty�ce�bu�lo�we (2002), Ozdob�ne�ro�śli�ny�jed�no�rocz�neDoktor Joanna Krause (1939–2014)

Jo an na Krau se (1939–2014)

Wspomnienia
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i dwu�let�nie (2004, 2006), Kwia�ty�cię�te�upra�wia�ne�pod�osło�na�mi
(2006), Upra�wa�ro�ślin�bal�ko�no�wych�i ta�ra�so�wych (2006).

Wy róż nio na zo sta ła wie lo ma na gro da mi rek to rów (szes na -
ście ra zy) i mi ni strów (trzy ra zy) za osią gnię cia w pra cy na uko -
wo -dy dak tycz nej i po pu la ry za tor skiej. Za cykl prac ba daw -
czych nad upra wą ro ślin ozdob nych przy sztucz nym świe tle
otrzy ma ła na gro dę ze spo ło wą Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go (1987), a za skrypt Ro�śli�ny�ozdob�ne – na gro dę ze -
spo ło wą Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej (1988). Zo sta ła od zna -
czo na Zło tym Krzy żem Za słu gi (1982) oraz Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej (2004). 

W ostat nich la tach ży cia Pa ni Dok tor wal czy ła o zdro wie.
Na wet gdy cia ło od ma wia ło po słu szeń stwa, a na twa rzy po -
ja wia ły się ozna ki cier pie nia, to nie ustan nie mia ła dla każ de -
go do bre sło wo i nie oce nio ną po ra dę. Za wsze sta ra ła się po -
zo stać w cie niu, od da jąc in nym za słu gi. Po zo sta nie w na szej
pa mię ci ja ko skrom na oso ba o ogrom nej wie dzy i wiel kim
ser cu.

dr�hab.�Agniesz�ka�Krzy�miń�ska
Ka�te�dra�Ro�ślin�Ozdob�nych

Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu

Doktor Joanna Krause (stoi druga od prawej) w otoczeniu współpracowników
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Dwu dzie ste go siód me go wrze śnia 2014 ro ku zmarł na gle
w wie ku 82 lat prof. zw. dr hab. inż. Jó zef Szosz kie wicz, za -

słu żo ny na uczy ciel aka de mic ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, by ły pro dzie kan Wy dzia łu Rol ni cze go (1981–1984)
oraz pro dzie kan Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
(1984–1989). W oso bie Pa na Pro fe so ra stra ci li śmy wy bit ne go,
uzna ne go uczo ne go, nie zwy kle lu bia ne go człon ka na szej spo -
łecz no ści, przy ja cie la, wzór pe da go ga i wy cho waw cę wie lu po -
ko leń mło dzie ży. 

Pro fe sor dr hab. Jó zef Szosz kie wicz uro dził się 6 kwiet -
nia 1932 ro ku w Bel nach, w po wie cie ko niń skim. Po ukoń cze -
niu stu diów na Wy dzia le Rol ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu w 1959 ro ku roz po czął pra cę na uko wo -dy dak tycz -

ną w Ka te drze Upra wy Łąk i Pa stwisk na na szej uczel ni. W jed -
no st ce tej Pro fe sor zdo by wał ko lej ne stop nie na uko we dok to -
ra (1967) i dok to ra ha bi li to wa ne go (1977) oraz sta no wi ska za -
wo do we: asy sten ta (1967), ad iunk ta (1967), do cen ta (1977).
W la tach 1978–1981 Pro fe sor kie ro wał tą jed nost ką, funk cjo nu -
ją cą wów czas ja ko Za kład Łą kar stwa w ra mach In sty tu tu Upra -
wy Ro li i Ro ślin. W1984 ro ku prze szedł na Wy dział Me lio ra cji
Wod nych na szej uczel ni, gdzie w la tach 1984–2000 był kie row -
ni kiem Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska. W 1987 ro ku
uzy skał ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1995 pro fe so ra
zwy czaj ne go. Pra co wał tak że w Aka de mii Tech nicz no -Rol ni czej
w Byd gosz czy ja ko kie row nik Za kła du Łą kar stwa (1991–1996)
oraz w Wyż szej Szko le Śro do wi ska w Byd gosz czy. 

Pro fe sor zw. dr hab. inż. 
Jó zef Szosz kie wicz (1932–2014)

Con�tra�vim�mor�tis�non�est�me�di�ca�men�in�hor�tis.
Prze ciw ko si le śmier ci nie ma le kar stwa w ogro dach.



Wieści Akademickie32 Listopad – Grudzień 2014

Wspomnienia

Ca ły okres swo je go ży cia za wo do we go, na uko we go i dy -
dak tycz ne go po świę cił przy ro dzie i śro do wi sku, w szcze gól -
no ści łą kar stwu. Był mi ło śni kiem przy ro dy i wiel kim znaw cą
ro ślin łą ko wych. Po cząt ki swo jej pra cy na uko wej Pro fe sor po -
świę cił głów nie fi to so cjo lo gii łą kar skiej i geo bo ta ni ce, wno -
sząc zna czą cy wkład w roz wój tych dys cy plin na uko wych.
Szcze gól nie cen ne są mo no gra fie opra co wa ne wów czas
przez Pro fe so ra Szosz kie wi cza, jak rów nież Pro fe sor Ma rię
Gry nię i Pro fe so ra Zyg mun ta De ni siu ka, do ty czą ce wie lu do -
lin rzecz nych, do któ rych od wo łu ją się współ cze śni ba da cze
ro ślin no ści oraz zbio ro wisk łą ko wych i z któ rych ko rzy sta ją
prak ty cy opra co wu ją cy pla ny zwią za ne z me lio ra cja mi i za -
go spo da ro wa niem te re nu oraz two rze niem ob sza rów chro -
nio nych. Pro fe sor zaj mo wał się tak że aspek ta mi prak tycz ny -
mi łą kar stwa, w tym go spo dar czym wy ko rzy sta niem traw
i trwa łych użyt ków zie lo nych. Ko or dy no wał czę ścią łą kar ską
w du żym pro gra mie ba daw czym do ty czą cym uty li za cji gno -
jo wi cy, kie ro wa nym przez prof. Alek san dra Pie tra szew skie go
oraz re ali zo wał ba da nia w pro gra mie za ma wia nym do ty czą -
cym pro duk cji pasz, ko or dy no wa nym przez prof. An drze ja
Du ba sa i prof. Ka zi mie rza Ga węc kie go. 

Od chwi li przej ścia do Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi -
ska Pro fe sor po sze rzył swo je za in te re so wa nia o za gad nie nia
agro eko lo gii i ochro ny śro do wi ska, a tak że roz sze rzył za kres
dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej na szej Ka te dry. Po dej mo wa -
ne te ma ty ba daw cze do ty czy ły mię dzy in ny mi: wpły wu emi sji
za nie czysz czeń na ro śli ny upraw ne i gle by; kształ to wa nia się fi -
to ce noz tra wia stych i tu rzy co wych w na tu ral nych i zan tro po -
ge ni zo wa nych sie dli skach w Pol sce i in nych kra jach; wy stę po -
wa nia, zna cze nia eko lo gicz ne go i rol ni cze go mo tyl ko wa tych
upraw nych i dzi ko ro sną cych w zbio ro wi skach łą ko wych wy -
bra nych re gio nów Pol ski; ochro ny śro do wi ska i kie run ków eko -
lo gi za cji w rol nic twie w aspek cie zrów no wa żo ne go roz wo ju
ob sza rów wiej skich. Był au to rem bli sko 300 pu bli ka cji, w tym
prac na uko wych, po pu lar no nau ko wych, mo no gra fii, pod ręcz -
ni ków i skryp tów oraz opra co wań dla prak ty ki.

Pro fe sor Jó zef Szosz kie wicz był ce nio nym i lu bia nym przez
stu den tów na uczy cie lem aka de mic kim. Po cząt ko wo pro wa -
dził za ję cia głów nie z łą kar stwa na kie run kach: rol nic two i zoo -
tech ni ka, póź niej tak że z eko lo gii i ochro ny śro do wi ska, ochro -
ny przy ro dy, agro eko lo gii, ochro ny mo kra deł na kie run kach:
in ży nie ria śro do wi ska oraz: ochro na śro do wi ska. Za ję cia pro -
wa dził z wiel ką pa sją i w spo sób nie zwy kle in te re su ją cy. Uroz -
ma icał je cie ka wost ka mi ze swo ich za in te re so wań ra die ste zją
i zja wi ska mi bu rzo wy mi. Przez stu den tów za pa mię ta ny zo stał
ja ko wy ma ga ją cy i życz li wy na uczy ciel, po tra fią cy w krót kich
i pre cy zyj nych sło wach wska zać za gad nie nia, któ re są do opa -
no wa nia. Ze szcze gól nym upodo ba niem i ta len tem pe da go -
gicz nym Pro fe sor pro wa dził za ję cia te re no we – i ro bił to po
mi strzow sku. Za ję cia te czę sto znacz nie się prze dłu ża ły z uwa -
gi na licz ne i cie ka we dy gre sje do ty czą ce świa ta przy ro dy i ro li
czło wie ka. W pro wa dze niu tej for my za jęć Pro fe sor po zo sta -
nie nie do ści gnio nym wzo rem. 

Pro fe sor wy kształ cił licz ne rze sze stu den tów na kil ku kie run -
kach stu diów, wy pro mo wał wie lu ma gi strów, in ży nie rów i li -
cen cja tów. Wniósł rów nież zna czą cy wkład w roz wój ka dry 
na uko wej w dzie dzi nie łą kar stwa, agro eko lo gii i ochro ny śro -
do wi ska dzię ki wy pro mo wa niu czte rech dok to rów, a tak że re -
cen zo wa niu kil ku na stu prac ha bi li ta cyj nych oraz do rob ku 
na uko we go do stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go i ty tu łu pro -
fe so ra. Z wie lo ma swo imi wy cho wan ka mi i dy plo man ta mi

Pro fe sor utrzy my wał trwa łe kon tak ty rów nież po ukoń cze niu
stu diów. W swo ich pod opiecz nych Pro fe sor za szcze pił cie ka -
wość świa ta. Wie le po sta wio nych przez Nie go py tań wciąż
cze ka na od po wiedź. 

W pra cy za wo do wej Pro fe sor przy wią zy wał bar dzo du żą wa -
gę do współ pra cy z róż ny mi spe cja li sta mi i in sty tu cja mi w kra -
ju i za gra ni cą. Ini cju jąc i re ali zu jąc ba da nia, two rzył lub włą czał
się w in ter dy scy pli nar ne ze spo ły ba daw cze, za pew nia ją ce wyż -
szy po ziom ba dań i szer sze ich spek trum. Był wy ko naw cą lub
kie row ni kiem kil ku na stu te ma tów ba daw czych, pro jek tów za -
ma wia nych i gran tów. Współ pra co wał mię dzy in ny mi z róż ny -
mi jed nost ka mi na szej uczel ni, ze wszyst ki mi ka te dra mi łą kar -
stwa na uczel niach rol ni czych w kra ju, ka te dra mi eko lo gii
i ochro ny śro do wi ska w brat nich uczel niach, In sty tu tem Me lio -
ra cji i Użyt ków Zie lo nych, In sty tu tem Zoo tech ni ki, MEC CA Con -
sul ting w Wied niu, For schung sin ti tu te für Bio lo gi sche Land bau
(Szwaj ca ria). W la tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku
Pro fe sor za ini cjo wał współ pra cę ka tedr jed no imien nych, któ -
ra kon ty nu owa na jest do chwi li obec nej i za owo co wa ła zor ga -
ni zo wa niem kil ku kon fe ren cji kra jo wych (w War sza wie, Po zna -
niu i Kra ko wie) oraz za gra nicz nych (w Bre iten furt i Mi stel bach,
Au stria), wie lo ma pu bli ka cja mi oraz licz ny mi kon tak ta mi i cen -
ną wy mia ną do świad czeń. 

Pro fe sor bar dzo ak tyw nie współ pra co wał z prak ty ką w dzie -
dzi nie upo wszech nia nia wy ni ków ba dań oraz szko le nia i do -
sko na le nia ka dry, w tym mię dzy in ny mi z Sek cją Łą kar ską Na -
czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej, Za rzą dem Kó łek Rol ni czych,
Związ kiem Ho dow ców Zwie rząt, Wo je wódz kim Za rzą dem
Wod nych Me lio ra cji, Cen tral nym Biu rem Stu diów i Pro jek tów
Wod nych i Me lio ra cyj nych, Ośrod ka mi Do radz twa Rol ni cze go
w Wiel ko pol sce (Sie lin ko, Mar szew, Sta ra Łu bian ka), na Zie mi
Lu bu skiej (Kalsk) i Opolsz czyź nie (Ło siów). In ten syw nie współ -
pra co wał z prak ty ką w dzie dzi nie pro duk cji łą kar skiej oraz roz -
wo ju pro eko lo gicz nych form rol nic twa. Był pio nie rem po pu -
la ry za cji idei rol nic twa eko lo gicz ne go i in te gro wa ne go.
Fa cho wą wie dzę rol ni czą po pu la ry zo wał na szko le niach pra -
cow ni ków służ by rol nej oraz w for mie licz nych wy daw nictw
po pu lar no nau ko wych i in struk cji tech no lo gicz nych. 

Pro fe sor Szosz kie wicz dzia łał rów nież spo łecz nie. Był człon -
kiem Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej, Pol skie go To wa rzy -
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stwa Na uk Agro no micz nych, Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne go,
Pol skie go To wa rzy stwa Eko lo gicz ne go, Ko mi te tu Upra wy Ro -
ślin PAN (se kre tarz na uko wy), a tak że re dak to rem dzia ło wym
Prac Ko mi sji Na uk Rol ni czych i Le śnych Po znań skie go To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Na uk. 

Za swo ją ak tyw ną dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną i po -
pu la ry za tor ską otrzy mał Zło ty Krzyż Za słu gi, Krzyż Ka wa ler ski
Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Od zna kę „Za słu żo ny dla Wo je wódz -
twa Po znań skie go”, trzy Na gro dy Mi ni stra za Dzia łal ność Na -
uko wą i Edu ka cyj ną. Zo stał tak że wy róż nio ny me da lem ATR
w Byd gosz czy za wkład w roz wój tej uczel ni, me da lem PTPN
za ak tyw ną dzia łal ność wy daw ni czą i roz wój To wa rzy stwa oraz
me da lem Aca�de�mia�Re�rum�Ru�sti�ca�rum�Po�sna�nien�sis i me da lem
za za słu gi dla Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska UP
w Po zna niu.

Kie ru jąc na szą Ka te drą, Pro fe sor był na szym na uczy cie lem,
prze ło żo nym, men to rem i przy ja cie lem. Był dla nas dro go -
wska zem, któ ry wy ty czał ce le na uko we i nie jed no krot nie ży -
cio we, pod po rą w chwi lach trud nych i burz li wych, a tak że
po sta cią sca la ją cą ze spół. Wpro wa dzał at mos fe rę ro dzin ną
i przy ja ciel ską. 

Pro fe sor był uczo nym o wiel kiej wie dzy i rów nie wiel kim ser -
cu, życz li wym dla lu dzi, a jed no cze śnie czło wie kiem nie zwy -
kle skrom nym i po god nym, ma ją cym fan ta stycz ne po czu cie
hu mo ru. Ta kim Go za pa mię ta my. 

Ja�ni�na�Zbier�ska�
Ka�te�dra�Eko�lo�gii�i Ochro�ny�Śro�do�wi�ska

Wgrud niu ubie głe go ro ku po że gna li śmy Ja na Po sa dze go,
dłu go let nie go Pra cow ni ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -

go w Po zna niu, od da ne go Człon ka Po znań skie go Od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych.

Jan Po sa dzy ukoń czył stu dia na Wy dzia le Ogrod ni czym Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w 1961 ro ku. Za wo do -
wo re ali zo wał się po cząt ko wo w Pań stwo wym Go spo dar stwie
Ogrod ni czym w Ko wa le wie. Pra cę na uczel ni pod jął 1 wrze -
śnia 1963 ro ku w Sta cji Do świad czal nej Ogro dy, pod le ga ją cej
Rol ni cze mu Za kła do wi Do świad czal ne mu Swa dzim -Złot ni ki.
Od 1 lip ca 1992 ro ku, wy ko nu jąc do tych cza so we obo wiąz ki,
pra co wał na eta cie głów ne go spe cja li sty w Ka te drze Ro ślin
Ozdob nych. Pan Po sa dzy z wiel kim za an ga żo wa niem pro wa -
dził ko lek cje chry zan tem i ozdob nych ro ślin grun to wych. Przy -
go to wy wał pod ło że do in spek tów, wy sie wał na sio na ro ślin jed -
no rocz nych i dwu let nich, pi ko wał siew ki oraz sa dził ro śli ny na
miej scu do ce lo wym. By ły to czyn no ści pro za icz ne, ale wy ko ny -
wa ne z wiel ką skru pu lat no ścią, su mien no ścią i od da niem. Opie -
ko wał się tak że ko lek cją ro ślin by li no wych. Hi sto ria każ dej ro -
śli ny tra fia ją cej na Ogro dy by ła za pi sy wa na w spe cjal nych
ze szy tach. Nic dziw ne go, że ko rzy sta li z ko lek cji ro ślin nie tyl ko
stu den ci, ale wie lu za in te re so wa nych przy jeż dża ją cych z ca łej
Pol ski. Pan Ja nusz, bo tak był na zy wa ny w Ka te drze, mógł się
po szczy cić naj więk szą ko lek cją w Pol sce i chęt nym udzie lał
szcze gó ło wych in for ma cji. Ko lek cja by ła waż na tak że ze wzglę -
du na te sto wa nie wie lu od mian. Obec nie trud no uwie rzyć, że
Pan Po sa dzy czu wał nad kil ku set tak so na mi ro ślin ozdob nych.

Pan Jan Po sa dzy był su mien nym i kom pe tent nym na uczy -
cie lem za wo du. Przez wie le lat opie ko wał się za rów no stu -
den ta mi, jak i ucznia mi tech ni kum, od by wa ją cy mi prak ty ki.
Kil ka na ście lat był tak że eg za mi na to rem Olim pia dy Wie dzy
i Umie jęt no ści Rol ni czych. Za swo ją pra cę otrzy mał na gro dy
JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ja ko
współ au tor opu bli ko wał kil ka na ście prac ory gi nal nych i ar ty -
ku łów po pu lar no nau ko wych.

Po 36 la tach pra cy, 1 lip ca 1999 ro ku, Pan Jan Po sa dzy prze -
szedł na eme ry tu rę. Jed nak nie ze rwał kon tak tów z uczel nią.
Przez wie le ko lej nych lat udzie lał się w co ty go dnio wych spo -
tka niach Sek cji Bry dżo wej w Ko le Se nio ra. Był obec ny na każ -
dym spo tka niu PTNO. Ak tyw nie dzia łał rów nież spo łecz nie na
te re nie miej sca za miesz ka nia.

Pan Ja nusz Po sa dzy zmarł 14 grud nia 2013 ro ku. Po zo sta -
nie w na szej pa mię ci ja ko oso ba skrom na, o du żej wie dzy,
wiel ce od da na swo jej pra cy.

dr�hab.�Agniesz�ka�Krzy�miń�ska

Jan Po sa dzy (1934–2013) – w pierw szą
rocz ni cę śmier ci

Jan Posadzy (1934–2013)
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In te re su ją cą kon cep cję no we go spoj rze nia na go spo dar kę
le śną za pre zen to wał w dniu 7 paź dzier ni ka 2014 ro ku w Po -

zna niu dr inż. Ka zi mierz Sza bla, dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji
La sów Pań stwo wych (RDLP) w Ka to wi cach. Je go re fe rat
„Wpływ zróż ni co wa nych ce lów oraz kry te riów oce ny go spo -
dar ki le śnej na kie run ki za go spo da ro wa nia la sów w re gio nach
przy rod ni czo -funk cjo nal nych w RDLP Ka to wi ce” zo stał wy gło -
szo ny pod czas se mi na rium na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Zda niem dy rek to ra Sza bli z uwa gi na po sia da nie szer szej
wie dzy oraz pro pa go wa nie mo de lu le śnic twa wie lo funk cyj -
ne go, uwzględ nia jąc uwa run ko wa nia hi sto rycz ne, przy rod ni -
cze, spo łecz ne i eko no micz ne, na le ży roz wa żyć po dej mo wa -
nie dzia łań w ka te go riach le śnic twa re gio nal ne go. Na
pod sta wie ta kich prze sła nek w RDLP Ka to wi ce, naj więk szej re -
gio nal nej dy rek cji w kra ju, opra co wa no kon cep cję po dzia łu
na re gio ny przy rod ni czo -funk cjo nal ne.

Ob szar ka to wic kiej dy rek cji po dzie lo no na czte ry re gio ny
przy rod ni czo -funk cjo nal ne: opol ski, czę sto chow ski, ślą ski oraz
be skidz ki. Dla każ de go z wy mie nio nych opra co wa no cha rak -
te ry stycz ne ce chy – wy róż ni ki przy rod ni cze, eko no micz ne
i spo łecz ne, wy zna czo no ce le go spo dar ki le śnej oraz za le ce -

nia do pla nów urzą dze nia la su i za le ce nia do pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Aby le piej zro zu mieć przed sta wio -
ną ideę, wy pa da po krót ce przy bli żyć po szcze gól ne re gio ny.

Wy róż ni kiem „re gio nu opol skie go” jest ni zin ny kra jo braz;
zwar te kom plek sy la sów so sno wych, ro sną cych na sie dli skach
bo ro wych z du żym udzia łem sie dlisk wil got nych; ma ły udział
la sów uszko dzo nych przez prze mysł i la sów ochron nych; ni -
ski prze cięt ny wiek drze wo sta nów; du że moż li wo ści pro duk -
cyj ne; ma łe za lud nie nie i sła by sto pień urba ni za cji prze strze -
ni; do brze roz wi nię te rol nic two.

Wy róż ni kiem „re gio nu czę sto chow skie go” jest wy żyn ny te -
ren; roz pro szo ne kom plek sy le śne; do mi na cja ubo gich so śnin;
znacz ny udział te re nów ob ję tych usta wo wy mi for ma mi ochro -
ny przy ro dy; du że zna cze nie tu ry stycz ne.

Wy róż ni kiem „re gio nu ślą skie go” jest wy żyn ny te ren; kon -
cen tra cja prze my słu; du ża le si stość; du ża frag men ta cja la sów
i na sy ce nie in fra struk tu rą dro go wą, ko le jo wą, ener ge tycz ną,
ga zo wą; szko dy gór ni cze; naj wyż szy sto pień uszko dze nia imi -
sja mi prze my sło wy mi; waż ne zna cze nie dla miesz kań ców;
trwa ją ca prze bu do wa la sów.

Wy róż ni kiem „re gio nu be skidz kie go” jest ob szar gór ski
i pod gór ski; świer czy ny nie zgod ne z sie dli skiem i o złym sta -
nie zdro wot nym, w znacz nej czę ści bę dą ce w fa zie roz pa du;
uszko dze nia od imi sji prze my sło wych, opień ki, hu ra ga no wych
wia trów; du ży udział la sów pry wat nych; licz na i roz pro szo na
za bu do wa miesz kal na; zna cze nie wo do chron ne i gle bo chron -
ne la sów; roz bu do wa na in fra struk tu ra tu ry stycz na i re kre acyj -
na; du ża ska la kon flik tów.

Dla każ de go z re gio nów opra co wa no ce le go spo dar ki leś -
nej. I tak dla „re gio nu opol skie go” za pro po no wa no: utrzy ma -
nie i mak sy ma li za cję du żej pro duk cyj no ści la sów (pro duk cji
drew na), a tym sa mym wpły wa nie na two rze nie miejsc pra cy
w bran żach zwią za nych z ob ro tem i prze twa rza niem drew na;
zmniej sze nie udzia łu po wierzch nio we go drze wo sta nów so -
sno wych star szych klas wie ku (po wy żej 100 lat); utrzy ma nie
struk tu ry wie ko wej drze wo sta nów gwa ran tu ją cej cią głość
pro duk cji dzię ki rów no mier ne mu roz ło że niu klas wie ku; pro -
pa go wa nie i or ga ni za cję re kre acyj ne go wy ko rzy sta nia la su
(wy po czy nek, ło wiec two, grzy bo bra nia) dzię ki bu do wie par -
kin gów, wiat oraz za go spo da ro wa niu ło wisk.

W „re gio nie czę sto chow skim” ce lem dzia łań po win no być
utrzy ma nie i wzbo ga ca nie ist nie ją cej struk tu ry ga tun ko wej
i wie ko wej drze wo sta nów dzię ki po zo sta wie niu frag men tów
sta rych drze wo sta nów bu ko wych, ol szo wych, dę bo wych; po -
więk sze nie po wierzch ni le śnej przez za le sie nie prze ję tych
grun tów rol nych; go dze nie funk cji pro duk cyj nej z ochron ną,
re kre acyj ną za po mo cą róż ni co wa nia prze strzen ne go drze -
wo sta nów cen nych przy rod ni czo oraz pro duk cyj nych na po -
zo sta łym te re nie; zwięk sze nie udzia łu po wierzch nio we go po -
nadstu let nich drze wo sta nów Bk, Db, Ol, Wz, Jw. 

W „re gio nie ślą skim” ce lem go spo dar ki le śnej po win no być
kształ to wa nie zło żo nej struk tu ry ga tun ko wej i wie ko wej w ce lu
po tę go wa nia ochron nych funk cji la sów dla miesz kań ców aglo -
me ra cji; roz pro sze nie ry zy ka ho dow la ne go przez uroz ma ice nie
skła dów ga tun ko wych; pro pa go wa nie i or ga ni za cja re kre acyj -
ne go wy ko rzy sta nia la sów; zwięk sze nie udzia łu po wierzch nio -
we go po nadstu let nich drze wo sta nów Bk, Db, Ol, Wz, Jw.

W„re gio nie be skidz kim” dzia ła nia po win ny dą żyć do do pa -
so wa nia struk tu ry ga tun ko wej i wie ko wej do wła ści wych sie -

Kie run ki za go spo da ro wa nia la sów 
w re gio nach przy rod ni czo -funk cjo nal nych

Fo
t. 

4 
× 

Ew
a 

St
ry

ck
a

Doktor inż. Kazimierz Szabla



Wieści Akademickie 35

dlisk le śnych; wy ho do wa nie drze wo sta nów wie lo ga tun ko -
wych, wie lo wie ko wych, o zróż ni co wa nej struk tu rze pię tro wej
dzię ki zróż ni co wa niu ro dza jów cięć i okre sów od no wie nia;
zróż ni co wa nie stre fo we drze wo sta nów we dług wy so ko ści nad
po zio mem mo rza przez do bór fe no ty pów i eko ty pów; zmniej -
sze nie udzia łu po wierzch nio we go po nadstu let nich drze wo -
sta nów świer ko wych; utrzy ma nie ba zy na sien nej cen nych do -
mie szek Jd, Wz, Md, Bk.

Syn te tycz nie uj mu jąc, w„re gio nie opol skim” ma do mi no wać
funk cja go spo dar cza, a funk cja re kre acyj na bę dzie do dat ko wa.
W„re gio nie czę sto chow skim” funk cje go spo dar cze i spo łecz ne
ma ją być rów no rzęd ne. W „re gio nie ślą skim” do mi no wać ma ją
funk cje ochron ne i re kre acyj ne, a funk cja pro duk cyj na ma być
trak to wa na do dat ko wo. Z ko lei w„re gio nie be skidz kim” do mi -
nu ją funk cje spo łecz ne i ochron ne oraz re kre acyj ne, a funk cje
pro duk cyj ne ma ją być trak to wa ne ja ko do dat ko we.

Na le ży do dać, że dla wszyst kich oma wia nych re gio nów
opra co wa no za le ce nie do pla nów urzą dza nia la su oraz za le -
ce nia do pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

W koń co wych wnio skach po stu lo wa no, aby: 
� pla no wa nie w le śnic twie roz po czy na ło się od wy zna cze nia

re gio nów i usta le nia dla nich funk cji wio dą cych wy zna czo -
nych za rów no na pod sta wie kry te riów przy rod ni czo -fi zjo -
gra ficz nych, jak i for mu ło wa nych re gio nal nych po trzeb
i ocze ki wań w sto sun ku do la sów i go spo dar ki le śnej

� głów ne kie run ki roz wo ju le śnic twa, czy li funk cje la sów, za -
da nia i ce le le śnic twa win ny być opra co wa ne dla re gio nów
przy rod ni czo -funk cjo nal nych

� funk cje la su po win ny być kształ to wa ne tyl ko w zgo dzie
z pra wa mi przy ro dy

� ro lą urzą dza nia la su, w od nie sie niu do po szcze gól nych re -
gio nów po win no stać się okre śle nie ce lów i spo so bów zmie -
rza ją cych do ich osią gnię cia, przy czym wy tycz ne po win ny
być for mu ło wa ne ja ko dzia ła nia dłu go fa lo we i dłuż sze
niż 10 lat

� jed no rod ność oraz kon se kwen cja po stę po wa nia win na pro -
wa dzić do wzmoc nie nia i utrwa le nia po żą da nych funk cji
w da nym re gio nie

� pla ny z za kre su le śnic twa opra co wa ne dla więk szych ob sza -
rów po win ny zo stać wpi sa ne do „re gio nal nych pro gra mów
ope ra cyj nych po li ty ki le śnej pań stwa” i po win ny być nad -
rzęd ne w sto sun ku do pla nów urzą dza nia la su nad le śnictw
i w ra mo wym uję ciu win ny wska zy wać spo sób kształ to wa -
nia wio dą cych funk cji. 

Ko rzy ścią naj więk szą z za pre zen to wa ne go mo de lu bę dzie
spój ność dłu go okre so wych ce lów go spo da ro wa nia dla
wszyst kich nad le śnictw wcho dzą cych w skład re gio nu.

Po wy stą pie niu, w trak cie dys ku sji, re fe rent wy ja śnił, że za -
pre zen to wa na kon cep cja po wsta ła w od po wie dzi na zgła sza -
ne po trze by i zo sta ła opra co wa na przez pra cow ni ków RDLP
w Ka to wi cach. Uzna no też, że od wra ca ona pa nu ją cy obec nie
po rzą dek po stę po wa nia, kie dy to plan urzą dze nia la su jest su -
mą dą żeń le śni ków, po czy na jąc od prac tak sa cyj nych po przez
KZP, a koń cząc na NTG.

Wła�dy�sław�Ku�siak

Wykład „Wpływ zróżnicowanych celów oraz kryteriów oceny
gospodarki leśnej na kierunki zagospodarowania lasów w regionach
przyrodniczo-funkcjonalnych w RDLP Katowice”

Głos z sali – prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno władz, jak i pracowników oraz studentów Wydziału Leśnego
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Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu oraz Mu zeum Hi sto rii
Mia sta Po zna nia 14 li sto pa da 2014 ro ku już po raz pią ty zor -

ga ni zo wa ły spo tka nie za ty tu ło wa ne „Po po łu dnie z do ku men -
tem”. Tym ra zem bo ha te rem głów nym wie czor nej kon fe ren cji
zo stał „Au gust Ciesz kow ski – w dwu set ną rocz ni cę uro dzin”. 

Sło wo na po wi ta nie wy gło si li: dr Mag da le na Mru gal ska -Ba -
na szak, kie row nik Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia, po niej
zaś głos za brał JM rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak oraz mgr Hen ryk Kry stek, dy rek tor Ar chi wum Pań -
stwo we go w Po zna niu.

Po po łu dnie z do ku men tem
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Spotkanie otworzyła dr Magdalena Mrugalska-Banaszak, kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania

Słowo powitania od JM rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, 
prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka…

… oraz mgr. Henryka Krystka, dyrektora Archiwum Państwowego 
w Poznaniu

Wieści o naszym patronie
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Te ma ty ka za pre zen to wa nych re fe ra tów by ła bar dzo bo ga -
ta. Na po cząt ku wy stą pił ks. prof. Do mi nik Ku bic ki z Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, któ ry przy bli żył ze bra nym
„Myśl hi sto rio zo ficz ną Au gu sta hr. Ciesz kow skie go”. Po nim
o „Ma te ria łach źró dło wych zwią za nych z Au gu stem Ciesz -
kow skim i je go ro dzi ną w zbio rach Ar chi wum Pań stwo we -
go” opo wie dzia ła mgr Ka ta rzy na Zie liń ska, bo ga to ilu stru jąc
swe wy stą pie nie zdję cia mi i ska na mi do ku men tów. Hi sto rię
po wsta nia i dal sze dzie je „Pa miąt ko we go ta ble au Au gu sta
Ciesz kow skie go, pre ze sa Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Na uk” przed sta wił dr Ja ro sław Mul czyń ski z Mu zeum Hi -
sto rii Mia sta Po zna nia.

Po krót kiej prze rwie ka wo wej, pod czas któ rej wszy scy mo -
gli za po znać się za rów no z oko licz no ścio wą wy sta wą przy go -
to wa ną przez Mu zeum Mia sta Po zna nia, jak rów nież ze spe -
cjal nym nu me rem „Wie ści Aka de mic kich”, po świę co nych
dwu set nej rocz ni cy uro dzin pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu (UP) oraz z od no wio nym rę ko pi sem „O dro -
gach du cha”, bę dą cym od ośmiu lat w po sia da niu Bi blio te ki
Głów nej na szej uczel ni, na stą pi ła dru ga część spo tka nia.

O wspo mnia nym rę ko pi sie, je go lo sach i tre ści, naj pierw
opo wie dział mgr Ma riusz Po lar czyk, dy rek tor Bi blio te ki Głów -
nej UP w Po zna niu, po nim zaś o szcze gó łach kon ser wa cji sa -
me go ma nu skryp tu – mgr Prze my sław Woj cie chow ski z Ar -
chi wum Pań stwo we go w Po zna niu. Cha ry zma tycz ny ks.
Prze my sław Kompf, pro boszcz pa ra fii św. Mi ko ła ja w Wie rze -
ni cy, przy bli żył szcze gó ły „Kon ser wa cji kryp ty Ciesz kow skich”

znaj du ją cej się w pod zie miach ko ścio ła, o „Ko re spon den cji 
A. Ciesz kow skie go w zbio rach Bi blio te ki PTPN” opo wie dzia-
ła mgr Jo an na Pie tro wicz, a na te mat ma ło zna ne go dzie ła 
Cy pria na Ka mi la Nor wi da Psal�mów�-psalm, de dy ko wa ne go
Au gu sto wi Ciesz kow skie mu, re fe rat wy gło si ła mgr Agniesz -
ka Basz ko z Bi blio te ki Ra czyń skich w Po zna niu.

Wykład dyrektora Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mgr. Mariusza Polarczyka 
na temat: „Rękopis A. Cieszkowskiego »O drogach ducha« – jego losy i treść”

JM rektor Grzegorz Skrzypczak, dyrektor Mariusz Polarczyk 
oraz dyrektor Henryk Krystek oglądają rękopis Augusta hr.
Cieszkowskiego „O drogach ducha”, którego konserwacji 
podjęło się Archiwum Państwowe w Poznaniu pod kierownictwem
Przemysława Wojciechowskiego
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Wieści o naszym patronie

Ak tu al ność my śli 
Au gu sta Ciesz kow skie go
Mię�dzy�na�ro�do�wa�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�Wy�dzia�łu�Za�miej�sco�we�go�Pra�wa�
i Na�uk�o Spo�łe�czeń�stwie�Ka�to�lic�kie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Lu�bel�skie�go��
Ja�na�Paw�ła II w Sta�lo�wej�Wo�li

Wy dział Za miej sco wy Pra wa i Na uk o Spo łe czeń stwie 
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go (KUL) Ja na Paw -

ła II w Sta lo wej Wo li zor ga ni zo wał mię dzy na ro do wą kon fe -
ren cję na uko wą na te mat: „Ak tu al ność my śli Au gu sta Ciesz -
kow skie go (1814–1894). W dwu set ną rocz ni cę uro dzin”. Na
stro nie in ter ne to wej KUL na pi sa no: „Au gust Ciesz kow ski, ze

wzglę du na roz le głość te ma tycz ną za in te re so wań i prac, mo -
że zo stać przed sta wio ny ja ko hi sto rio zof, fi lo zof spo łecz ny,
my śli ciel re li gij ny, eko no mi sta, hi sto ryk, dzia łacz spo łecz ny,
po li tyk, a tak że ja ko pre kur sor pra cy so cjal nej. We wszyst kich
tych ob sza rach był on nad to wy bit nym Eu ro pej czy kiem
i chrze ści ja ni nem. W ni czym nie po mniej sza ło to je go pa trio -

Na zakończenie spotkania wybrane listy Augusta hr. Cieszkowskiego odczytał mgr Mariusz Jankowski z Archiwum Państwowego w Poznaniu

Koń co wym punk tem pro gra mu by ło od czy ta nie przez mgr.
Ma riu sza Jan kow skie go (Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu)
kil ku wy bra nych li stów – po cho dzą cych od róż nych nadaw -
ców – do wła ści cie la Wie rze ni cy. Re cy ta cji to wa rzy szył przy
for te pia nie Prze my sław Woj cie chow ski.

Spo tka nie od by ło się na Sta rym Mie ście – w mu rach Ar chi -
wum Mia sta Po zna nia, a po pro wa dzi li je Hen ryk Kry stek i Prze -
my sław Woj cie chow ski.

Ewa�Stryc�ka
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ty zmu i przy wią za nia do pol sko ści. O wol ną Pol skę wal czył
me to da mi le gal ny mi, na fo rum par la men tar nym, a tak że 
ca łym swo im ży ciem, wy peł nio nym tro ską o naj bar dziej 
po krzyw dzo nych i po trze bu ją cych. Ja ko pol ski ary sto kra ta
po czu wał się do od po wie dzial no ści za ich los, łą cząc „kwe stię
so cjal ną” z przy szło ścią Pol ski, Eu ro py i świa ta”. 

Ob ra dy kon fe ren cji to czy ły się 16 paź dzier ni ka 2014 ro ku
w bu dyn ku Au li im. So li dar no ści. Bez po śred nio kwe stii so cjal -
nej u Ciesz kow skie go do ty czył re fe rat: „Au gust Ciesz kow ski ja -
ko pre kur sor pra cy so cjal nej” An ny Wit kow skiej -Pa leń (KUL,
Sta lo wa Wo la). Ten te mat uka zu je zu peł nie no we wi dze nie je -
go po sta ci, przed sta wio ne w po wią za niu z funk cjo nu ją cym na
KUL od 2010 ro ku kie run kiem: pra ca so cjal na. O edu ka cji spo -
łe czeń stwa w trze cim to mie Oj�cze�nasz Ciesz kow ski na pi sał:
„Przy tem upo wszech nie niu edu ka cji spo łe czeń stwa, sta ra -
niem ad mi ni stra cji so cjal nej bę dzie do star cza nie im cią głych
środ ków dal sze go kształ ce nia i za spo ka ja nia raz obu dzo nych
umy sło wych po trzeb […]”. Kwe stie spo łecz ne zna la zły się rów -
nież w re fe ra tach: „»Wol ność, rów ność, bra ter stwo« w Oj�cze
nasz Au gu sta Ciesz kow skie go” Wie sła wy Saj dek i „Au gust
Ciesz kow ski o eko no mii” Ma rii Bo row skiej, obie pre le gent ki
z KUL, Sta lo wa Wo la. O szer szym aspek cie my śli Ciesz kow skie -
go mó wił Pa weł Saj dek (Uni wer sy tet Pe da go gicz ny im. Ko mi -

sji Edu ka cji Na ro do wej, Kra ków) w re fe ra cie: „Au gust Ciesz -
kow ski o In diach”. Jak wy glą da ją ak tu al ność my śli i dzia ła nia
wo kół po sta ci Ciesz kow skie go w śro do wi sku lo kal nym – tę
kwe stię przed sta wi ła i zi lu stro wa ła zdję cia mi Ewa Ja ro sła wa
Bu czyń ska w re fe ra cie: „Wie rze ni ca w dwu set ną rocz ni cę uro -
dzin Au gu sta Ciesz kow skie go”. Z ko lei bez po śred nie do ko na -
nia sa me go bo ha te ra kon fe ren cji dla re gio nu, w któ rym stał
się jed ną z czo ło wych po sta ci w XIX wie ku, omó wił Wło dzi -
mierz Bu czyń ski w rów nież ilu stro wa nym zdję cia mi re fe ra cie:
„Dzia łal ność or ga ni za cyj na Au gu sta Ciesz kow skie go w Wiel -
ko pol sce”. 

Szko da, że część wy stą pień pre le gen tów z przy czyn nie za -
leż nych od or ga ni za to rek – dr Wie sła wy Saj dek i dr An ny Wit -
kow skiej -Pa leń – nie do szła do skut ku. Cie ka wie za po wia da ły
się re fe ra ty: „Idea so li dar no ści spo łecz nej w Oj�cze�nasz Au gu -
sta Ciesz kow skie go” i„Chle ba na sze go po wsze dnie go daj nam
dzi siaj. Na kan wie Oj�cze�nasz Au gu sta Ciesz kow skie go”. 

Na kon fe ren cji go ści li tak że Mo ni ka Na gow ska i Ja cek Ja -
gieł ło z Ze spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go w Sien -
ni cy Ró ża nej. Przy po mnij my, Au gust Ciesz kow ski zo stał pa tro -
nem tej szko ły 14 czerw ca 2014 ro ku. 

Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy
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Przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, 
a także pracownicy i dyrekcja szkoły w Siennicy Różanej oraz autorzy artykułu na wspólnym pamiątkowym zdjęciu
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ro ślin nych i zwią za ne z tym po trze by ana li tycz ne przy bli żył
uczest ni kom kon fe ren cji dr Ma riusz Sze li ga z In du strial Ope -
ra tions Di rec tor Bun ge EMEA, czło nek Ra dy Nad zor czej Za kła -
dów Tłusz czo wych „Krusz wi ca” SA, pre zes Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Pro du cen tów Ole ju. Szcze gól nie cen ne oka za ły się
uwa gi prof. dr György Kar lo vit sa do ty czą ce naj now szych ba -
dań na uko wych nad ja ko ścią ole jów ro ślin nych. W kon fe ren -
cji wzię li też udział: prof. dr hab. Krzysz tof Kry gier ze Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go oraz prof. dr hab. Jó zef
Kor czak, prof. dr hab. Jan Pi kul i prof. dr hab. Er win Wą so wicz
z na szej uczel ni – wy bit ni na ukow cy z dys cy pli ny che mii i tech -
no lo gii tłusz czów. 

Po nie waż za rów no ana li ty ka, jak i tech no lo gia rzą dzi się pra -
wa mi eko no mii, nie za bra kło na kon fe ren cji przed sta wi cie li
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, któ rzy po dzie li li się
wy ni ka mi swo ich ba dań nad sta bil no ścią tłusz czów i ocze ki -
wa nia mi kon su men tów w tej dzie dzi nie. Na le ży też wy ra zić
po dzię ko wa nie fir mie Shim -Pol A.M. Bo rzy mow ski oraz Do nau
Lab Sp. z o.o. za moż li wość za po zna nia się z naj no wo cze śniej -
szy mi urzą dze nia mi do ana li zy ja ko ścio wej i ilo ścio wej tłusz -
czów spo żyw czych. 

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no sześć re fe ra tów ple nar -
nych, dzie sięć wy stą pień ust nych oraz za pre zen to wa no 35 e -
-po ste rów. Stresz cze nia wszyst kich wy stą pień do stęp ne są na
stro nie in ter ne to wej Sek cji (http://scitt. up. po znan. pl/) oraz
Eu ro pe an Fe de ra tion for Scien ce and Tech no lo gy of Li pids
(http://www. eu ro fe dli pid. org/me etings/ar chi ve/in dex. php). 

dr�hab.�Mag�da�le�na�Ru�dziń�ska

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jan Pikul – prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą
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Wdniach 20–21 paź dzier ni ka 2014 ro ku w au li Ko le gium
Run ge go od by ła się kon fe ren cja na uko wa „Po stę py

w ana li ty ce li pi dów żyw no ści” zor ga ni zo wa na przez Sek cję
Che mii i Tech no lo gii Tłusz czów Pol skie go To wa rzy stwa Tech -
no lo gów Żyw no ści oraz Za kład Kon cen tra tów Spo żyw czych
In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go Wy -
dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. 

W kon fe ren cji udział wzię ło oko ło 70 osób z dzie wię ciu kra -
jo wych jed no stek na uko wych oraz dwóch za kła dów prze my -
słu tłusz czo we go. Mie li śmy za szczyt go ścić ta kich spe cja li stów
z dzie dzi ny ana li ty ki, jak dr hab. Bog da na Smy ka z Uni wer sy -
te tu War miń sko -Ma zur skie go czy dr Grze go rza Kieł bo wi cza
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu. Z dzie dzi ny
che mii li pi dów uzy ska li śmy wspar cie na uko we od dr Wie sła -
wy Wa li sie wicz -Nie dbal skiej z In sty tu tu Che mii Prze my sło wej,
a naj now sze osią gnię cia tech no lo gicz ne w pro duk cji ole jów

„Po stę py w ana li ty ce li pi dów żyw no ści”
Konferencja�Naukowa�w�Kolegium�Rungego

Profesor dr György Karlovits z Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” SA
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Powitanie gości przez organizatorkę konferencji – dr hab.
Magdalenę Rudzińską

Fo
t. 

D
om

in
ik

 K
m

ie
ci

k



W Hot Springs w sta nie Ar kan sas (USA) w ma ju 1943 ro -
ku przed sta wi cie le 44 państw człon kow skich ko ali cji

an ty hi tle row skiej po wo ła li ko mi sję w ce lu opra co wa nia pro -
jek tu umo wy za ło ży ciel skiej Or ga ni za cji do Spraw Wy ży wie -
nia i Rol nic twa (FAO – Fo�od�and�Agri�cul�tu�re�Or�ga�ni�za�tion). Na
pierw szej se sji FAO w paź dzier ni ku 1945 ro ku w Qu ebec
pod pi sa no umo wę za ło ży ciel ską tej or ga ni za cji, zwa ną „kon -
sty tu cją”. Pier wot nie sie dzi bą FAO był Wa shing ton, a od 1951
ro ku jest Rzym. W la tach 1949–1951 or ga ni za cję tę opu ści -
ły Pol ska, Cze cho sło wa cja i Wę gry, człon ko wie za ło ży cie le.
Pol ska po now nie przy stą pi ła do tej or ga ni za cji w 1957 ro -
ku, a więc do pie ro po „wy pad kach po znań skich” i „paź dzier -
ni ku ‘56”. Do FAO w 2013 ro ku na le ża ły 194 pań stwa człon -
kow skie oraz Unia Eu ro pej ska. Przy tej or ga ni za cji, któ rej
mot to brzmi „Fiat�pa�nis” (Niech bę dzie chleb, Let�the�re�be�
bre�ad) dzia ła ją mię dzy in ny mi ko mi te ty do spraw rol nic twa,
su row ców, ry bo łów stwa i le śnic twa. 

W 1979 ro ku FAO po sta no wi ło po wo łać Świa to wy Dzień
Żyw no ści (World�Fo�od�Day), ob cho dzo ny co rocz nie 16 paź -
dzier ni ka. Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ na swo im po sie dze niu

w 1980 ro ku po par ło tę ini cja ty wę, stwier dza jąc mię dzy in ny -
mi w swej re zo lu cji nr 35/70 z 5 grud nia, że: „żyw ność jest
wstęp nym wa run kiem prze trwa nia i po myśl ne go roz wo ju
czło wie ka i sta no wi je go fun da men tal ną po trze bę”. 

Do ce nia jąc pro pa gan do wą i edu ka cyj ną ro lę fi la te li sty ki,
pocz ty w wie lu pań stwach na róż nych kon ty nen tach, a tak -
że agen dy ONZ w Ge ne wie i Wied niu roz po czę ły druk nie tyl -
ko znacz ków pocz to wych, ale rów nież ko pert pocz to wych
i ko pert pierw sze go dnia obie gu – FDC (First�Day�Co�ver) o te -
ma ty ce wal ki z gło dem. Tak że oko licz no ścio we da tow ni ki po -
świę co no tej pro ble ma ty ce. Pre zen to wa ne wa lo ry fi la te li -
stycz ne są zróż ni co wa ne za rów no pod wzglę dem for my,
sza ty gra ficz nej, jak i tech ni ki wy ko na nia. Ich oce nę po zo sta -
wiam Czy tel ni ko wi. 

Choć na nu mi zma tach pro ble ma ty ka wal ki z gło dem po ja -
wia się rów nież czę sto, przed sta wio no je dy nie pol skie mo ne -
ty emi to wa ne w se rii prób nej i obie go wej. 

Tekst�i�ilustracje�z�własnej�kolekcji�przygotował
Je�rzy�Wi�śniew�ski

Fiat pa nis.
Pro ble ma ty ka wal ki z gło dem 
w fi la te li sty ce i nu mi zma ty ce
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Wna wią za niu do spo tka nia, któ re od by ło się 23 ma ja 2014
ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu z na -

uczy cie la mi aka de mic ki mi za in te re so wa ny mi me to da mi pra cy
CK ds. stop ni i ty tu łów na uko wych, pra gnę wnieść swo je uwa -
gi. Jed nak że już na wstę pie do dam, iż po roz mo wie z wie lo ma
uczest ni ka mi te go spo tka nia zde cy do wa na ich więk szość wy -
ra ża ła du że za nie po ko je nie przy szło ścią roz wo ju na uko we go,
zwłasz cza lu dzi mło dych, nie tyl ko wsku tek ma ło trans pa rent -
nych me tod po stę po wa nia CK. Spra wy te uzna ję nie zmien nie
za waż ne i mam ogrom ną po trze bę, by sze rzej po ru szyć kwe -
stie, któ re od dłuż sze go już cza su nur tu ją ca łe śro do wi sko na -
uko we. Mam prze to du żą na dzie ję, że w naj bliż szej przy szło ści
bę dą one przed mio tem pu blicz nej dys ku sji. Po sta no wi łem za -
tem nie któ re z nich prze ka zać pi sem nie pod roz wa gę nie tyl ko
wy so kiej ran gi Przed sta wi cie lom CK, a na stęp nie opu bli ko wać
z prze ko na niem, że uwa gi te do trą do Władz i być mo że wpły -
ną w ja kimś stop niu na po pra wę me to dy pra cy CK, tak by nie
wy stę po wa ło z jed nej stro ny krzyw dze nie mło dych i zdol nych
lu dzi ubie ga ją cych się o awans na uko wy, a z dru giej od da la nie
wnio sków kan dy da tów nie speł nia ją cych wy ma gań, lecz oce -
nia nych przez fa chow ców, w opar ciu o ja sne i me ry to rycz nie
za sad ne kry te ria, a nie na pod sta wie opini  re cen zen tów do bie -
ra nych sprzecz nie z wy mo ga mi usta wo wy mi. Pi sze też o tym
do syć do sad nie prof. Piotr Ja ro szyń ski na stro nie in ter ne to wej
CK, że nie spra wie dli we i nie zgod ne z obo wią zu ją cym usta wo -
daw stwem de cy zje Pre zy dium CK nie tyl ko są de mo ra li zu ją ce,
ale rów nież bar dzo znie chę ca ją ce, gdyż „su per re cen zent”, z da -
le ce od le głej dys cy pli ny, ne gu je opi nie kom pe tent nej Ra dy Wy -
dzia łu i jej Re cen zen tów, co jest po ża ło wa nia god ne. Ta kie prak -
ty ki sto so wa ne przez CK są wy so ce nie po ko ją ce i w peł ni
za słu gu ją na głę bo ką dez apro ba tę.

Na wstę pie pra gnę po ru szyć kil ka pro ble mów, o któ rych na -
le ży gło śno mó wić, a mia no wi cie:

10 kwiet nia br. uczest ni czy łem w kon fe ren cji, pod czas któ rej
Pa ni Mi ni ster prof. Le na Bo biń ska -Ko lar ska w swo im wy stą pie -
niu du żo uwa gi po świę ci ła spra wom szkol nic twa wyż sze go. Do
waż niej szych z nich mo im zda niem, a przy tym trud nych należy
po dział uczel ni wyż szych w Pol sce na: uczel nie na uko we – aka -
de mic kie i„prak tycz ne”. Zmia ny te są już za war te w zno we li zo -
wa nej usta wie i obo wią zu ją od dnia 1 paź dzier ni ka br. Pierw szy
typ uczel ni, czy li uczel nie na uko we, ma ją być w ca ło ści fi nan so -
wa ne przez pań stwo. Na to miast uczel nie o pro fi lu prak tycz nym
bę dą zmu szo ne do wy pra co wy wa nia środ ków na swo je utrzy -
ma nie oraz ko rzy sta nia z róż ne go ro dza ju pro jek tów. Na su wa
się za tem py ta nie: jak w świe tle po wyż szych po dzia łów uczel ni
bę dzie prze bie gał roz wój kadr na uko wych? Skąd uczel nie o pro -
fi lu prak tycz nym bę dą czer pać środ ki na kształ ce nie kadr? Nie
za wsze bo wiem kie row ni cy jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych
bę dą w sta nie, w za po wia da nym sys te mie fi nan so wa nia uczel -
ni, za bez pie czać środ ki – zwłasz cza mło dym pra cow ni kom

i dok to ran tom – na ta kim po zio mie, by mo gli w na le ży ty spo -
sób or ga ni zo wać swo je sta no wi ska ba daw cze i fi nan so wać te -
ma ty prac dok tor skich czy ha bi li ta cyj nych. Tym bar dziej, że
obec nie co dwa la ta od by wa ją się okre so we oce ny na uczy cie li
aka de mic kich. Że by uzy skać oce nę po zy tyw ną, kan dy dat mu -
si zgro ma dzić – w za leż no ści od sta no wi ska – od 20 do 60 punk -
tów. Chcąc osią gnąć ta ki do ro bek, na le ży opu bli ko wać mi ni -
mum dwie pra ce w ro ku w li czą cych się wy daw nic twach, np.
z li sty fi la del fij skiej. Któ re go za tem asy sten ta lub ad iunk ta bę -
dzie stać na ta kie przed się wzię cie, tym bar dziej, że za każ dą pu -
bli ka cję w wie lu wy daw nic twach na le ży za pła cić? Pro ces ubie -
ga nia się o gran ty, jak wi ado mo, trwa po nad rok lub dłu żej i nie
wszyst kie, na wet do brze oce nio ne pro jek ty, uzy sku ją fi nan so -
wa nie. Jak więc w świe tle po wyż sze go wi dzi ten pro blem CK 
ja ko or gan rzą do wy od po wie dzial ny za ja kość roz wo ju kadr na -
uko wych? Czy CK w swo jej do tych cza so wej dzia łal no ści w ogó -
le zaj mu je się wa run ka mi, w sen sie ogól nym, roz wo ju mło dej
ka dry w Pol sce (a jak wia do mo, wa run ki te co ro ku się po gar -
sza ją)? Przy pusz czam, że py ta nie to wy wo ła zdzi wie nie. Być mo -
że bę dzie od po wiedź, że CK nie jest od te go, by zaj mo wać się
ty mi spra wa mi. Je śli ta ka by ła by re ak cja CK, obym się my lił, to
tym go rzej świad czy ło by nie tyl ko o tej in sty tu cji.

Jak jest oce nia na do tych cza so wa dzia łal ność CK ja ko or ga -
nu rzą do we go, z per spek ty wy jej utwo rze nia? Pier wot nie Ko -
mi sja ta dzia ła ła przy Ra dzie Głów nej ja ko or gan opi nio daw czy
mi ni ster stwa. Na stęp nie Ko mi sję w tym kształ cie, w jakim funk -
cjo nu je obec nie, po wo ła no do ży cia po nie po ko jach stu denc -
kich, któ re prze to czy ły się przez uczel nie pol skie w 1968 ro ku.
W na stęp stwie tych wy da rzeń po wo ła no Cen tral ną Ko mi sję na
wzór Go su dar stwien nej At te sta cjon nej Ko mi sji. Jak wia do mo,
za po wsta łe na uczel niach nie po ko je oskar ża no wów czas w du -
żym stop niu część ka dry na uko wo -dy dak tycz nej. W związ ku
z tym po wo ła na Ko mi sja, ja ko or gan sa mo dziel ny, przy wszyst -
kich awan sach mia ła tak że obo wią zek oce ny ka dry nie tyl ko
pod wzglę dem do rob ku na uko we go. Pol skie śro do wi ska na -
uko we, szcze gól nie „star sza pro fe su ra”, przy ję ły ten fakt z du żą
re zer wą, bo jak wia do mo głę bo ka cen tra li za cja w sys te mie
awan so wa nia kadr na uko wych na dal nie wzbu dza sza cun ku
w śro do wi skach twór czych. W prze ko na niu zde cy do wa nej
więk szo ści pra cow ni ków na uki pol skiej naj bar dziej kom pe tent -
ne do pro mo wa nia kadr na uko wych są ta kie sa mo rząd ne i nie -
za leż ne or ga na na uko we, jak Ra dy Wy dzia ło we i Ra dy Na uko -
we, któ re sku pia ją naj wy żej kwa li fi ko wa ne ka dry. Te wła śnie
or ga na win ny być wład ne i od po wie dzial ne za nada wa nie stop -
ni i ty tu łu na uko we go, a nie cen tral nie ste ro wa ne wy bo ry do
po szcze gól nych sek cji, skła da ją ce się czę sto z po le ca nych lub
przy pad ko wych człon ków, i to z róż nych ob sza rów na uko wych,
jak się oka zu je w prak ty ce – nie rzad ko ma ło kom pe tent -
nych. Mi ni ster stwo na to miast win no je dy nie nad zo ro wać prze -
bieg tych pro ce sów od stro ny for mal nej, jak to by ło pier wot nie

Py ta nia i ko men ta rze 
do ty czą ce te ma ty ki spo tka nia 
z wi ce prze wod ni czą cym Cen tral nej
Ko mi sji ds. stop ni i ty tu łów na uko wych,
prof. To ma szem Bo rec kim
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i jak na dal jest w kra jach o ugrun to wa nej po zy cji na uko wo -
-tech nicz nej i doj rza łej de mo kra cji. Me to dy pra cy CK po pie ra li
i kształ to wa li od sa me go po cząt ku głów nie eta to wi pra cow ni -
cy tej in sty tu cji, być mo że ze wzglę du na ni by pre sti żo we, do -
dat ko we sta no wi ska i atrak cyj ne upo sa że nia, a jak wia do mo,
in sty tu cja ta po chła nia ogrom ne środ ki fi nan so we. 

Jed nak że o ile ta ki or gan pań stwo wy ist nie je, to po wi nien
funk cjo no wać trans pa rent nie i zgod nie z pra wem, tak by na -
wet naj bar dziej cy nicz ny i nie przy chyl ny czło nek sek cji, czę sto
niena dą ża ją cy za po stę pem na uko wym, nie mógł za szko dzić
nie lu bia ne mu kan dy da to wi. Wia do mo, że przed tak nie bez -
piecz ny mi ludź mi, tym bar dziej z ty tu ła mi na uko wy mi, trud no
jest się ustrzec, cho ciaż by dla te go, że nie któ rzy moc no osa dzi li
się w or ga nach de cy zyj nych. Na to miast wy so ko ce nić na le ży
pro fe so rów wy ma ga ją cych, z du żą wie dzą i kla są. War to przy
tym wspo mnieć, że po przed nia pa ni mi ni ster wpro wa dzi ła ka -
den cyj ność wśród człon ków CK i ob ni ży ła wiek do 70 lat, co
znacz nie osła bi ło moż li wo ści two rze nia się ukła dów. Przy tej
też oka zji na le ży po sta wić py ta nie, jak po wi nien po stę po wać
de mo kra tycz nie wy bra ny do or ga nów cen tral nych przed sta -
wi ciel da ne go śro do wi ska? Czy mo że na po zio mie CK sto so -
wać swo ją, sprzecz ną z Ra dą Wy dzia łu, a przy tym czę sto pod -
stęp ną tak ty kę, czy też po wi nien wy peł niać mak sy mal nie
obiek tyw ną i trans pa rent ną mi sję, okre ślo ną przez pra wo i wy -
bie ra ją ce go śro do wi ska? Py ta nie to na le ży trak to wać ja ko re -
to rycz ne, ale waż ne. Na le ży w związ ku z tym two rzyć ta kie sys -
te my dzia ła nia, by po je dyn cze oso by, czy na wet gru py, nie
mo gły wy wie rać wpły wu na efekt koń co wy dzia łań CK, tak
prze cież waż ne go or ga nu pań stwo we go.

Bę dąc w la tach 2001–2004 człon kiem Pre zy dium Ra dy
Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go, mia łem do stęp do licz nych
i wy so ce kry tycz nych uwag na te mat dzia łal no ści CK. Prze -
wod ni czą cym CK w tym cza sie był prof. Ja nusz Ta zbir, wy bit -
ny hi sto ryk, ale nie naj lep szy or ga ni za tor. In sty tu cja ta by ła
zdo mi no wa na przez biu ro kra cję, a nie spe cja li stów. Stąd też
Pre zy dium RG od by ło kil ka spo tkań z Pre zy dium CK, w któ -
rych oso bi ście uczest ni czy łem. Roz mo wy by ły czę sto trud ne.
Gdy czy ta się na stro nie in ter ne to wej CK tekst „Kom pro mi ta -
cja Cen tral nej Ko mi sji ds. stop ni i ty tu łu” au tor stwa dr. Ar tu ra
Gór skie go, ogar nia prze ra że nie. Jak wy ni ka z tre ści te go tek -
stu, ta wy so ce kry tycz na oce na CK jest efek tem ba da nia pro -
wa dzo ne go przez NIK, a na stęp nie przez Pod ko mi sję Sej mo -
wą. Wnio sko wać za tem na le ży, iż CK na dal nie kon tro lu je i nie
prze strze ga pro ce dur wy ni ka ją cych z usta wy o stop niach i ty -
tu le na uko wym. Mam licz ne i bar dzo nie po ko ją ce do wo dy na
tę oko licz ność, mi mo że je stem eme ry to wa nym na uczy cie lem
aka de mic kim z bli sko pięć dzie się cio let nim sta żem pra cy na -
uko wo -dy dak tycz nej, to jed nak na dal je stem czyn ny w tym
ob sza rze i z głę bo kim prze ra że niem pa trzę na nie któ re dzia -
ła nia człon ków CK, któ rzy tar ga ją mo imi daw ny mi wy cho wan -
ka mi, nie tyl ko w za kre sie pro ce du ry do bo ru re cen zen tów, ale
też po czu cia od po wie dzial no ści za ja kość oce ny do rob ku na -
uko we go i przed sta wia nych do oce ny roz praw, ja ko pod sta -
wo wych ele men tów nie zbęd nych do awan su na uko we go.
Znacz nie bar dziej kry tycz ną opi nię w tej spra wie wy ra ża
wspo mnia ny prof. Piotr Ja ro szyń ski na te mat CK, na zy wa jąc tę
waż ną in sty tu cję „są dem kap tu ro wym”, do da jąc przy tym, że
nie spe cja li sta z da nej dzie dzi ny oce nia kan dy da ta, pod wa ża -
jąc w ten spo sób opi nię usta wo wo upraw nio ne go sa mo dziel -
ne go or ga nu, czy li Ra dy Wy dzia ło we. Zło śli wi twier dzą, że
daw niej na or gan ten, czy li CK, mia ły wpływ czyn ni ki po li tycz -
ne, a obec nie ukła dy ko le żeń skie oraz in ne zo bo wią za nia. Stąd
te le fo ny do ko le siów lub spo tka nia w wy kwint nych re stau ra -
cjach za miast otwar tych i wy czer pu ją cych dys ku sji w gro nie
kom pe tent nych fa chow ców na te te ma ty pod czas le gal nych
po sie dzeń sek cji lub pod sek cji czy za ła twia nie waż nych ludz -
kich spraw w po śpie chu i po wierz chow nie lub te le fo nicz nie.

Usta wa o stop niach i ty tu le na uko wym w art. 20 ust. 6 i art. 27
jed no znacz nie sta no wi, że re cen zen ta mi roz pra wy i wnio sku
o ty tuł na uko wy są spe cja li ści z tej sa mej lub po krew nej dys cy -
pli ny. Po twier dza to praw nik Cen tral nej Ko mi sji, któ ry na stro -
nie in ter ne to wej in for mu je, że nie do pusz czal ne jest wy zna cza -
nie re cen zen tów roz praw i wnio sków o ty tuł na uko wy z in nych
dys cy plin niż pro mo tor lub do ro bek kan dy da ta, a nie ste ty prak -
ty ka jest zgo ła in na. Po dob nie jest je śli cho dzi o za li cze nie da -
nej roz pra wy do okre ślo nej dys cy pli ny na uko wej. O tym de cy -
du ją, jak in for mu je CK na stro nie in ter ne to wej, Ra da Wy dzia łu
lub Ra da Na uko wa, a nie CK. Zna ny jest już na wet gło śny przy -
pa dek, gdzie da ną roz pra wę CK za li czy ło na wnio sek ma ło zor -
ien to wa ne go i nie kom pe tent ne go w przed mio cie i przy tym
pa mię tli we go – na szczę ście by łe go już – człon ka sek cji do gru -
py roz praw in ter dy scy pli nar nych tyl ko dla te go, że au tor w swo -
ich ba da niach ja ko czyn ni ka ba daw cze go (na rzę dzia ba daw -
cze go, a nie ba da ne go) użył ele men tów in for ma ty ki sto so wa nej
i me cha ni ki. Na su wa się za tem py ta nie, czy w obec nej do bie in -
for ma tycz nej moż na wy ko nać w spo sób na le ży ty ja kie kol wiek
ba da nia bez tych uni wer sal nych na rzę dzi, a w szcze gól no ści
w ba da niach tech no lo gicz nych i kon struk cyj nych? Nie ro zu mie -
ją te go wy łącz nie ci pro fe so ro wie, któ rzy już daw no za mknę li
swo je zbio ry bi blio tecz ne i nie uzu peł nia ją na bie żą co swo jej
wie dzy, jak to na ka zu ją KRK z obo wią zu ją cy mi efek ta mi w dzie -
dzi nie na uk rol ni czych, le śnych i we te ry na ryj nych (patrz efek ty:
R1A_U03 sto su je pod sta wo we tech no lo gie in for ma tycz ne,
R2A_U03 ro zu mie i sto su je od po wied nie tech no lo gie in for ma -
tycz ne). Zna jo mość tych efek tów obo wią zu je stu den tów, ale
nie ro zu mie ją te go, jak do wo dzi prak ty ka, pro fe so ro wie, któ rzy
za bie ra ją głos na te te ma ty, opi niu ją roz pra wy sprzecz nie z ty -
mi wy mo ga mi i nie tyl ko że się ośmie sza ją, ale go rzej, szko dzą.
Źle to świad czy o ca łym śro do wi sku na uko wym. Re cen zo wać
mo że tyl ko fa cho wiec, znaw ca ba da ne go pro ble mu. Złym przy -
kła dem na tę oko licz ność, jak do no si ły me dia, by ła ne ga tyw na
oce na pro jek tu zło żo ne go do NCN do ty czą ca pro jek tu tech no -
lo gii wy twa rza nia gra fe nu wy sta wio na przez po li to lo ga. Ca ła
Pol ska roz ba wi ła się na tę oko licz ność, że tak uni ka to wy pro jekt
od rzu co no, a Unia Eu ro pej ska pra wie na tych miast sfi nan so wa -
ła je go re ali za cję. Wra ca jąc do roz pra wy za kwa li fi ko wa nej przez
CK do roz praw in ter dy scy pli nar nych, przy dzie lo no re cen zen -
tów, oczy wi ście nie zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą, a więc z in -
ne go ob sza ru na uko we go i z cał ko wi tym bra kiem kom pe ten -
cji oraz zna jo mo ści dys cy pli ny do ty czą cej roz pra wy, o czym
pi sa li sa mi re cen zen ci w swo ich wy so ce wąt pli wych opi niach.
Na su wa się za tem py ta nie, dla cze go re cen zen ci owi pod ję li się
ta kie go za da nia, czyż by dla ho no ra rium? Jest to ogrom ne nie -
po ro zu mie nie i wiel ka szko da, bo nie tyl ko zlek ce wa żo no obo -
wią zu ją cy za pis usta wo wy oraz Roz po rzą dze nie Mi ni stra w tej
spra wie (nr 125 z 2004 ro ku z późn. zm. § 14.1), któ ry mó wi: re -
cen zja za wie ra szcze gó ło wą oce nę czy do ro bek na uko wy lub
ar ty stycz ny i speł nia wy ma ga nia. A sa mi re cen zen ci te go wnio -
sku na pi sa li w swo ich opi niach, że do ro bek kan dy da ta jest im
ob cy. W ten też spo sób nie tyl ko zlek ce wa żo no usta wę, ale też
na ru szo no za sa dy ety ki za wo do wej, a przede wszyst kim
skrzyw dzo no mło de go, uta len to wa ne go i am bit ne go czło wie -
ka. Na po twier dze nie te go fak tu do dam, że uczest ni czy łem
w po sie dze niu Ra dy Wy dzia łu, gdzie roz pa try wa no wnio sek
o awans na uko wy i wi dać by ło wy raź nie, że CK w do bo rze re -
cen zen tów kie ru je się na dal swo imi nie zro zu mia ły mi pra wa mi,
od le gły mi od za pi sów usta wo wych. Jest to w mo im prze ko na -
niu nie tyl ko lek ce wa że nie obo wią zu ją cej usta wy, ale też wi dać
jaw ną in ge ren cję zna jo mych, źle na sta wio nych do kan dy da ta,
by łych człon ków CK. Do wo dzi to nie zbi cie bra ku trans pa rent -
no ści i obiek tyw ne go po stę po wa nia CK. 

Pro fe sor Ma rian Je rzak, wy bit ny uczo ny i za słu żo ny wy cho -
waw ca mło dzie ży, na pi sał: „je śli ktoś na kimś czy ni gwałt, to
trze ba krzy czeć, pro te sto wać, bo ina czej na ten gwałt da je my
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przy zwo le nie i sta je my się współ win ni”. Stąd też z du żym nie -
po ko jem prze czy ta łem uza sad nie nie CK na oko licz ność od rzu -
ce nia wnio sku o sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a osta tecz -
ną opi nię w tej spra wie CK opar ło na ko lej nych re cen zjach
pro fe so rów, w mo im głę bo kim prze ko na niu tak że ab so lut nie
nie kom pe tent nych, bo wy wo dzą cych się z od le głych dys cy -
plin, nie ro zu mie ją cych te ma tu ha bi li ta cyj ne go. W od po wie dzi
na od wo ła nie kan dy da ta CK wy tknę ło na to miast rze ko me nie -
do cią gnię cia re cen zen tów po wo ła nych przez Ra dę Wy dzia łu,
któ rzy przy go to wa li re cen zje do syć kry tycz ne, a przy tym przy -
chyl ne. Na ja kiej więc pod sta wie CK opar ło swo je uza sad nie -
nie? Wśród człon ków sek cji trze ciej i Pre zy dium nie do strze -
gam ta kich znaw ców. Ko lej ny raz na le ży tu przy to czyć
wy po wiedź prof. Ja ro szyń skie go, że Pre zy dium CK po dej mu je
sa mo dziel ne de cy zje, a wśród jej człon ków nie ma ani jed ne -
go znaw cy dys cy pli ny. Oso bi ście tak że nie do strze gam w skła -
dzie Pre zy dium CK i III sek cji spe cja li sty z za kre su li nio wych
pro ce sów tech no lo gii wy twa rza nia wy ro bów z drew na. Jest to
w mo im prze ko na niu nie do pusz czal ne, wręcz aro ganc kie, by
w ta ki spo sób uza sad niać sta no wi sko CK. Ta kie dzia ła nia szko -
dzą na uce. W myśl za sa dy nu�pa�ga�di, jak w ru skiej baj ce, jak ty
dok to rze śmia łeś się od wo ły wać od de cy zji tak wiel kie go or -
ga nu, ja kim jest CK. Na po twier dze nie bra ku od po wie dzial no -
ści za po dej mo wa nie tak waż nych de cy zji raz jesz cze moż na
się po de przeć opi nia mi cy to wa ne go wcze śniej prof. Ja ro szyń -
skie go, że pra wo nie jest dla cie bie, bądź ci cho, od cze kaj. To są
tzw. szep ta ne ra dy nie któ rych człon ków CK na swo je uspra -
wie dli wie nie. Stąd ośmie li łem się skie ro wać w sto sow nym cza -
sie pi sma do prof. Bo rec kie go i do prze wod ni czą ce go Sek -
cji III o wni kli we za po zna nie się z wnio skiem kan dy da ta,
o któ rym by ła wy żej mo wa. Bez od po wie dzi, sku tek zna ny,
a więc ab so lut na nie tyl ko igno ran cja, lecz coś gor sze go. In -
nym złym przy kła dem na tę oko licz ność mo że być wnio sek
o ty tuł pro fe so ra z dys cy pli ny tech no lo gia drew na. Na re cen -
zen tów CK po wo ła ło spe cja li stów z od le głych dys cy plin,
jak eko no mia i gar bar stwo. Są to smut ne przy kła dy, ale jak że
wy mow ne. Ko lej nym nie smacz nym przy kła dem mo że być to,
że kan dy dat ubie ga ją cy się o sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go
na pod sta wie cy klu dzie wię ciu pu bli ka cji, a ma ją cy łącz nie tyl -
ko 11 opu bli ko wa nych prac, z in nej dys cy pli ny niż drzew nic -
two, bez kło po tu po ko nu je pro ce du rę. Po zwa la to przy pusz -
czać, że w tym wy pad ku ktoś z ty łu stał za kan dy da tem.
Rów nie nie po ko ją cy przy kład po dał na wspo mnia nym spo tka -
niu sam prof. Bo rec ki, że kan dy dat ubie ga ją cy się o ty tuł pro -
fe so ra po sia dał tyl ko 60 punk tów mi ni ste rial nych i miał po zy -
tyw ne gło so wa nie, a in ny kan dy dat z do rob kiem po nad 600
punk tów nie ste ty, jak to po wie dział Pan Pro fe sor, prze padł. Na -
su wa się za tem prze ko na nie, że CK to ra czej lo te ria, a nie or -
gan kie ru ją cy się pra wem i ja sno spre cy zo wa ny mi pro ce du ra -
mi. Po wy po wie dzi Pa na Pro fe so ra, co w ca ło ści znaj du je
po twier dze nie we wspo mnia nym tek ście dr. Ar tu ra Gór skie go
i wy ni kach pra cy NIK, sy tu acja jest wy jąt ko wo smut na. Po spo -
tka niu z prof. Bo rec kim mło dzi na uczy cie le aka de mic cy wy szli
wręcz za ła ma ni, sta wia jąc so bie py ta nie, czy war to na dal tkwić
w tym śro do wi sku? 

Tak róż nym i nie ja snym dzia ła niom w mo im prze ko na niu słu -
ży też obec nie obo wią zu ją cy sta tut Cen tral nej Ko mi sji, a kon -
kret nie art. 27, któ ry na kła da obo wią zek na prze wod ni czą ce go
sek cji do bór kan dy da tów na re cen zen tów, a człon ko wie sek cji
nie ma ją na ten waż ny te mat żad ne go wpły wu i moż li wo ści
zgła sza nia kan dy da tów na re cen zen tów. Nie sek cja za tem od -
po wia da za do bór re cen zen tów, a prze wod ni czą cy. To tak, jak -
by na Ra dzie Wy dzia łu mógł kan dy da tów na re cen zen tów zgła -
szać je dy nie dzie kan, a człon ko wie tej ra dy już nie, co by ło by
sprzecz ne nie tyl ko z de mo kra cją, ale też z do bry mi zwy cza ja -
mi na uko wy mi. Na le ży się za tem dzi wić, że pro fe so ro wie, człon -
ko wie po szcze gól nych sek cji CK, to le ru ją ta ki sta tut i prak ty ki

z te go wy ni ka ją ce. Na le ży prze cież mieć świa do mość, że nie
pre mier two rzył ten sta tut, je dy nie go pod pi sał i za le cił re ali za -
cję. Wspo mnieć przy tej oka zji rów nież na le ży, że ist nie je prak -
ty ka dy stan so wa nia się człon ków CK, a w szcze gól no ści je go
Pre zy dium, od oto cze nia na uko we go, zwłasz cza od lu dzi ma ją -
cych od wa gę wy ty ka nia błę dów i po dej mo wa nia kry ty ki. Nie
od po wia da się na pi sma i uni ka roz mów. W myśl za sa dy – ja je -
stem u gó ry i ci po ka żę, gdzie two je miej sce. Z nie po ko jem ob -
ser wo wa łem to zja wi sko bę dąc w róż nych or ga nach opi nio -
daw czych lub do rad czych Mi ni ster stwa. Zda rza się, że pro fe sor,
czło nek da ne go or ga nu, na swo jej uczel ni zna czył nie wie le
i czę sto miał mier ny do ro bek, co moż na bez prze szkód spraw -
dzić na stro nie in ter ne to wej, za cho wu je się ja ko wszech wie dzą -
cy waż niak. Przy pad ki ta kie win ny być na gła śnia ne i po tę pia ne.
Du ża część człon ków Władz, tak że CK, za po mi na o nie prze mi -
ja ją cej praw dzie, a mia no wi cie: „nie mów dru gie mu, żeś by le ja -
ki, je śli sam je steś ni ja ki”. Wy wo dy mo je wca le nie zmie rza ją
w tym kie run ku, że by bro nić czy też osła niać by le ja kość, lecz
na wo łu ję do prze strze ga nia za sad i obo wią zu ją ce go pra wa.
We wspo mnia nej pu bli ka cji dr. Gór skie go w spo sób su ro wy
i bez względ ny wy ty ka się błę dy pra cy CK, a przede wszyst kim
brak kry te riów po wo ły wa nia re cen zen tów, co ca ły czas w swo -
im pi śmie au tor sil nie pięt nu je. Ża ło wać na le ży, że do chwi li
obec nej kie row nic two Cen tral nej Ko mi sji nic nie zmie ni ło w tej
spra wie. Zmia na w sta tu cie CK art. 27 ab so lut nie nie po pra wia
sy tu acji, a prze ciw nie, jak już wspo mnia no, wręcz po zba wia
człon ków sek cji wpły wu na do bór re cen zen tów. Jest to spra wa
nie zwy kle waż na, o czym też prof. Bo rec ki wspo mi nał na spo -
tka niu z pra cow ni ka mi UP w Po zna niu, pod kre śla jąc, że kan dy -
da ci z du żym do rob kiem wsku tek nie wła ści we go do bo ru re -
cen zen tów „prze pa da ją” w gło so wa niu, a in ni kan dy da ci,
ma da ją cy dzie się cio krot nie mniej szy do ro bek mie rzo ny we dług
punk ta cji mi ni ste rial nej, uzy sku ją gło so wa nia po zy tyw ne, co
jest wy so ce nie po ko ją ce. I co w tej sy tu acji czy nić, Pa nie Pro fe -
so rze? W mo im prze ko na niu jest to skan dal i po wód do po -
wszech nej kry ty ki me tod dzia ła nia CK. Prze wod ni czą cy sek cji
przed gło so wa niem nad opi nio wa nym wnio skiem po wi nien za -
cho wać neu tral ność lub bez stron ność. W cy to wa nym wy pad -
ku za bra kło te go ele men tu. Bar dzo źle to świad czy. Ta kie po stę -
po wa nie Władz sek cji i opi nie do wo dzą te go, że CK nie ma na dal
wy pra co wa nych oraz  zgod nych z pra wem me tod dzia ła nia,
a tak że od po wied nio przy go to wa nych lu dzi funk cyj nych. Oka -
zu je się, że kry ty ka dzia łal no ści CK na wet przez tak waż ne or ga -
na pań stwo we jak NIK i Pod ko mi sja Sej mo wa, nie wpły nę ły na
ja kość dzia ła nia Ko mi sji. Na dal li czą się ukła dy i to, aby nie na -
ra zić się wy żej po sta wio nym prze ło żo nym, a wręcz na wet schle -
bia nie oraz tro ska o wła sne in te re sy prze wa ża ją nad po czu ciem
od po wie dzial no ści i waż no ści spraw. W ten też spo sób prze pa -
da ją kan dy da ci o do brym przy go to wa niu. Bar dzo nie po ko ją ce
jest po stę po wa nie nie któ rych pro fe so rów, któ rzy w ta ki czy in -
ny spo sób na wią za li kon tak ty z de cy den ta mi i upra wia ją swo -
ją, prze waż nie pa skud ną, ro bo tę.

Pro szę za tem Pa na Pro fe so ra oraz wszyst kich Ko le gów, ad re -
sa tów te go li stu, o po waż ne po trak to wa nie uwag w nim za war -
tych i wła ści wą re ak cję na przy to czo ne, nie któ re tyl ko, ra żą ce
nie do cią gnię cia w pra cy Cen tral nej Ko mi sji. Wąt pić na le ży, czy
sek cje obej mu ją ce róż ne dzie dzi ny na uki i dys cy pli ny, na przy -
kład na uki rol ni cze, le śne i we te ry na ryj ne, win ny być ra zem, bo
prze cież w skła dzie sek cji trze ciej jest tyl ko je den czło nek z tech -
no lo gii drew na i nie wiem, czy jest na le ży cie wy ko rzy sty wa ny.
A za tem w peł ni po twier dza się opi nia cy to wa ne go wie lo krot -
nie prof. Ja ro szyń skie go, we dług któ re go nie spra wie dli we de -
cy zje są de mo ra li zu ją ce.

Po znań, dnia 5 li sto pa da 2014 ro ku

prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Dzię�gie�lew�ski
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Uczel nia na Ra da Sa mo rzą du Dok to ran tów po sta no wi ła
za pro po no wać dok to ra tom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -

go w Po zna niu spo tka nie kon fe ren cyj no -warsz ta to we, ma -
ją ce na ce lu in te gra cję śro do wi ska oraz moż li wość roz wo ju
oso bi ste go dok to ran tów. Wy da rze nie pod pa tro na tem JM
rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ło
się 29 i 30 wrze śnia 2014 ro ku w Ko le gium Run ge go pod ha -
słem „Dni Dok to ran ta 2014”.

Dzień pierw szy roz po czął się od spo tka nia z pro rek to rem,
prof. dr. hab. Cze sła wem Sza frań skim, kiedy to dok to ran ci mo -
gli za da wać różne py ta nia na te mat funk cjo no wa nia stu diów
dok to ranc kich na na szej uczel ni. W ko lej nej czę ści wy da rze -
nia, w któ rym wzięło udział po nad sto osób, dok to ran ci uczest -
ni czy li w kon fe ren cji na uko wej. Pod czas pre zen ta cji po ru sza -
no aspekt prak tycz ny po ten cjal ne go wy ko rzy sta nia wy ni ków
ba dań, przed sta wio no ce le ba daw cze oraz zna cze nie na tle in -
nych ba dań o po dob nej te ma ty ce. Po kon fe ren cji od by ło się
spo tka nie in te gra cyj ne na te re nach zie lo nych uczel ni, skie ro -
wa ne za rów no dla dok to ran tów, jak i ka dry na uko wej, któ re
by ło oka zją do na wią za nia no wych kon tak tów i świet nej za -
ba wy w do brym to wa rzy stwie.

Dru ga część Dni Dok to ran ta, któ ra od by ła się we wto rek,
skła da ła się z se rii pre lek cji wy gło szo nych przez bar dziej do -
świad czo nych na ukow ców. Szcze gól nie in te re su ją cy był re fe -
rat dr. Ma cie ja Za bo ro wi cza na te mat tech nicz nych taj ni ków pi -
sa nia ar ty ku łów na uko wych oraz mgr. Mar ci na Do ko wi cza,
prze wod ni czą ce go Po znań skie go Po ro zu mie nia Dok to ran tów,
któ ry wy ja śnił ze bra nym, jak wy glą da ich sta tus praw no -spo -
łecz ny w na szym kra ju. Re fe ra ty, ja kie wy gło si li rów nież in ni
pre le gen ci, za wie ra ły wie le prak tycz nych in for ma cji, któ re każ -
dy dok to rant po wi nien znać. Omó wio no mię dzy in ny mi moż -
li wość uczest ni cze nia w naj więk szym pro gra mie fi nan so wa nia
ba dań na uko wych w UE „Ho ry zont 2020” oraz w pro gra mie
„Bio start”. War ta uwa gi by ła rów nież pre zen ta cja fir my Al chem
– głów ne go spon so ra wy da rze nia, a tak że pro du cen ta i dys try -
bu to ra od czyn ni ków oraz sprzę tu che micz ne go, z któ rym nasz
uni wer sy tet współ pra cu je od lat. Fir ma przy go to wa ła do dat ko -
wo sto isko w ho lu Ko le gium Run ge go, na któ rym moż na by ło
za po znać się ze szcze gó ło wą ofer tą han dlo wą, a tak że wziąć
udział w lo te rii i wy grać atrak cyj ne na gro dy. Uczest ni cy mo gli
rów nież spo tkać się na wy bra nych warsz ta tach pro wa dzo nych
przez wy śmie ni tych tre ne rów i prak ty ków. Zor ga ni zo wa no na -
stę pu ją ce warsz ta ty: 

Dni Dok to ran ta 2014 – no wa ini cja ty wa
na na szej uczel ni

Fo
t. 

3 
× 

D
aw

id
 W

oj
ci

es
za

k

Referatów wysłuchało ponad stu uczestników konferencji, którzy wypełnili Kolegium Rungego
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� emi sja gło su i sztu ka wy po wie dzi – pro wa dzo ne przez Pau -
li nę Grzmil – dy ry gent kę, chó rzyst kę i prak ty ku ją cą na uczy -
ciel kę mu zy ki

� sztu ka au to pre zen ta cji – pro wa dzo na przez Woj cie cha La -
skow skie go – do świad czo ne go wy kła dow cę, tre ne ra i do -
rad cę w za kre sie ko mu ni ka cji

� za rzą dza nie so bą w cza sie – pro wa dzo ne przez Ju lia na Dą -
brow skie go – na co dzień współ pra cu ją ce go z kor po ra cja -
mi, śred niej wiel ko ści przed się bior stwa mi oraz or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi w kra ju. 

Pod czas Dni Dok to ran ta wy gło szo no ogó łem 22 re fe ra ty,
a na trwa ją cej w ho lu se sji po ste ro wej moż na by ło obej rzeć
aż 36 pla ka tów o zróż ni co wa nej te ma ty ce, obej mu ją cej ba -
da nia pro wa dzo ne przez dok to ran tów na po szcze gól nych
wy dzia łach uni wer sy te tu. Jest to świet ny wy nik, je śli weź mie
się pod uwa gę, że wy da rze nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne po raz
pierw szy. Po ka zu je to też wiel ką chęć na szych dok to ran tów
do in te gra cji i wy mia ny my śli za rów no na te ma ty na uko we,
jak i ogól ne, co na pa wa nas opty mi zmem przed ko lej ny mi
edy cja mi te go waż ne go wy da rze nia w uczel nia nym ka len -
da rzu. 

Do zo ba cze nia na Dniach Dok to ran ta 2015!

Krzysz�tof�Du�dek
An�ge�li�ka�Śmi�do�wicz
Dag�ma�ra�Le�śniak

Dniom Doktoranta towarzyszyło stoisko głównego sponsora – firmy Alchem

Dni Doktoranta 2014 oficjalnie rozpoczął prorektor ds. kadr 
i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Czesław Szafrański
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Przy ro da – Las – Tech no lo gia

Wdniach 16–18 paź dzier ni ka 2014 ro ku w Po zna niu od by -
ła się II Ogól no pol ska Kon fe ren cja Mło dych Na ukow ców

„Przy ro da – Las – Tech no lo gia”, zor ga ni zo wa na przez Sa mo -
rząd Dok to ran tów Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go. Kon fe ren cja skie ro wa na by ła przede wszyst kim do
mło dych na ukow ców (stu den tów, dok to ran tów, dok to rów)
pro wa dzą cych swo je ba da nia w dzie dzi nie sze ro ko po ję tych
na uk przy rod ni czych. Wy ni ki ba dań przed sta wia ne by ły przez
dwa dni w cza sie sze ściu se sji re fe ra to wych oraz to wa rzy szą -
cej im se sji po ste ro wej.

Pierw szy dzień kon fe ren cji, któ ry od był się w Ko le gium Run -
ge go, otwo rzył pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr
hab. Cze sław Sza frań ski. W mi łych sło wach po wi tał wszyst kich
go ści i pre le gen tów, zwra ca jąc uwa gę na du żą war tość uczest -
nic twa w te go ro dza ju kon fe ren cjach. Pierw sze go dnia za pre -
zen to wa no 14 re fe ra tów. 

Dru gi dzień kon fe ren cji od był się w bu dyn ku Bio cen trum.
Otwo rzył go dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz, a wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił gość za gra nicz -

ny – dr Jan Hušek re pre zen tu ją cy nor we ską szko łę – Hed -
mark Uni ver si ty Col le ge. Te go dnia wy gło szo no łącz nie 14 re -
fe ra tów. 

W trze cim dniu kon fe ren cji od by ła się se sja te re no wa po łą -
czo na ze zwie dza niem Po zna nia.

Kon fe ren cja by ła bar dzo uda na, o czym świad czy nie tyl ko
wy so ki me ry to rycz ny po ziom za pre zen to wa nych re fe ra tów
i po ste rów, ale tak że sym pa tycz na at mos fe ra pa nu ją ca za rów -
no pod czas ob rad, jak i w cza sie im prez in te gra cyj nych. Na wią -
za ne kon tak ty są nie zwy kle cen ne, gdyż po zwa la ją na pla no -
wa nie wspól nych pro jek tów ba daw czych przez przed sta wi cie li
róż nych jed no stek aka de mic kich, co w obec nych cza sach ma
ogrom ne zna cze nie dla spo łecz no ści aka de mic kiej.

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny chciał by wy ra zić głę bo ką wdzięcz -
ność wszyst kim go ściom za przy by cie, pre le gen tom za trud
wło żo ny w przy go to wa nie wy stą pień oraz wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do suk ce su przed się wzię cia.

mgr�inż.�Krzysz�tof�Po�lo�wy
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Otwarcie konferencji przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego 
mgr. inż. Wojciecha Borzyszkowskiego

Sesja posterowa
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Na gro dy dla Sek cji Bo ta nicz nej 
Ko ła Le śni ków

Wdniach 6–8 li sto pa da 2014 ro ku w Zie lo nej Gó rze od -
by ła się IX In ter na tio nal Con fe ren ce of Young Na tu ra -

li sts – „From Bio tech no lo gy to Envi ron men tal Pro tec tion”.
W kon fe ren cji uczest ni czy li stu den ci oraz dok to ran ci z Pol -
ski, Ukra iny, Nie miec, Hisz pa nii i Wiet na mu, pre zen tu jąc re -
fe ra ty i po ste ry w sied miu sek cjach: bio tech no lo gia, bio lo -
gia mo le ku lar na, bio lo gia czło wie ka, zoo lo gia, bo ta ni ka,
eko lo gia oraz ochro na śro do wi ska. Sek cja Bo ta nicz na Ko ła
Le śni ków za pre zen to wa ła dwa re fe ra ty – oba zo sta ły na gro -
dzo ne przez Ko mi tet Na uko wy Kon fe ren cji.

Pierw szym z nich był re fe rat pre zen tu ją cy wy ni ki obo zu na -
uko we go zor ga ni zo wa ne go w dniach 15–21 wrze śnia 2014
ro ku przez dr. An drze ja M. Ja go dziń skie go z Ka te dry Ło wiec -
twa i Ochro ny La su w Par ku Na ro do wym Bo ry Tu chol skie. Pre -
zen ta cję pod ty tu łem „Di ver si ty of plant com mu ni ties in ra ised
and trans i tio nal bogs in the »Bo ry Tu chol skie« Na tio nal Park”
przed sta wi li Na ta lia Cza piew ska i Mar cin Dy der ski, a jej współ -
au to ra mi by li rów nież stu den ci z Sek cji Bo ta nicz nej: Alek san -

dra Ćwiej kow ska, An na Gdu la, Na ta lia Min ta, Ja ro sław Ty bor -
ski oraz Ma te usz Zaj dler. Pra ca ta za ję ła II miej sce w sek cji
„Ochro na śro do wi ska”.

Dru gim re fe ra tem by ła pre zen ta cja Mar ci na Dy der skie go
„Re spon se of an cient wo odland in di ca tor spe cies to an th ro -
po pres su re in urban fo re sts”, któ ra za ję ła I miej sce w sek cji
„Eko lo gia”.

Kon fe ren cja by ła oka zją nie tyl ko do za pre zen to wa nia osią -
gnięć Sek cji Bo ta nicz nej, ale tak że do wy mia ny do świad czeń
oraz na wią za nia no wych kon tak tów ze stu den ta mi re pre zen -
tu ją cy mi in ne ko ła na uko we. Nasz suk ces był moż li wy dzię ki
ogrom nej po mo cy opie ku nów Sek cji Bo ta nicz nej – dr. An drze -
ja M. Ja go dziń skie go i dr hab. Do ro ty Wroń skiej -Pi la rek, któ -
rym dzię ku je my za na uko we wspar cie i za an ga żo wa nie w na -
sze pra ce.

Na�ta�lia�Cza�piew�ska�i Mar�cin�Dy�der�ski
Sek�cja�Bo�ta�nicz�na�Ko�ła�Le�śni�ków



Uczy my się od naj lep szych

Wdniach 9–14 czerw ca 2014 ro ku pięt na stu stu den tów
zoo tech ni ki ze spe cjal no ści „Ani mal Pro duc tion Ma na ge -

ment” wraz z opie ku na mi (prof. dr. hab. To ma szem Szwacz kow -
skim oraz dr. inż. Se ba stia nem Kacz mar kiem) od by ło wy jazd
stu dyj ny do Nie miec i Ho lan dii. Tra sa z Po zna nia prze bie ga ła
przez Cu xha ven, Bo xme er, Bar ne veld, Wa ge nin gen z ostat nim
noc le giem w Ha no we rze, czy li po nad 2100 km. Moż li wość od -
wie dzin czo ło wych, pręż nie roz wi ja ją cych się w róż nych dzie -
dzi nach firm oraz współ pra cu ją ce go z na szą uczel nią Uni wer -
sy te tu w Wa ge nin gen mia ło po móc w po głę bie niu wie dzy
i po sze rza niu ho ry zon tów. 

Loh mann Tie rzucht – „Bre eding for suc cess…
to ge ther!”

Pierw szy dzień oczy wi ście ca ły mi nął w po dró ży do Cu xha -
ven. Ko lej ny roz po czął się wi zy tą w sie dzi bie nie miec kiej fir -
my Loh mann Tie rzucht GmbH (LTZ). Jest ona czo ło wym pro -
du cen tem kur nio sek, sły ną cym rów nież z jaj wy lę go wych do

pro duk cji szcze pio nek (VA LO SPF). Jej dzia łal ność się ga 1932
ro ku. Fir ma ta two rzy „od po wied nią ku rę dla każ de go sys te -
mu utrzy ma nia – od po wied nie jaj ko dla każ de go ryn ku”, osią -
ga jąc jed no cze śnie wspa nia łe efek ty ho dow la ne. Po wy kła -
dach oma wia ją cych głów nie struk tu rę i dzia łal ność fir my
wy ru szy li śmy obej rzeć za kła do we fer my. Na stęp ny dzień roz -
po czę li śmy wy kła da mi na te mat ży wie nia i spe cy fi ka cji pro -
duk tów fir my, a na za koń cze nie od wie dzi li śmy la bo ra to rium
we te ry na ryj ne. Wszy scy pra cow ni cy LTZ ob da rzy li nas nie -
zwy kłą go ścin no ścią i ser decz no ścią, za co ser decz nie im
dzię ku je my!

Hen drix Ge ne tics – „Bet ter Bre eding To day. 
Bri gh ter Li ght To mor row”

Czwar te go dnia na szej wy pra wy od wie dzi li śmy sie dzi bę fir -
my Hen drix Ge ne tics w ho len der skim mie ście Bo xme er. Dok -
tor Ka trijn Pe eters (któ ra obro ni ła swo ją pra cę dok tor ską
w Cen trum Ge no mi ki Zwie rząt Uni wer sy te tu w Wa ge nin gen)
oraz dr Abe Hu isman przed sta wi li nam jej struk tu rę i ob sza ry
dzia łal no ści. Nie tyl ko są ni mi nio ski (ISA), ale rów nież in dy ki
(Hy brid), trzo da chlew na (Hy por), akwa kul tu ra (Land catch)
oraz fran cu ski drób tra dy cyj ny (in dy ki, kur czę ta, per licz ki, nio -
ski). Za kład za trud nia 2400 pra cow ni ków z 24 kra jów, a ich
pro duk ty fir mo we są do stęp ne na ca łym świe cie. Na za koń -
cze nie spo tka nia dy rek tor ds. sprze da ży i mar ke tin gu Arian
Gro ot wy gło sił nie zwy kle in spi ru ją cy wy kład na te mat swo jej
dzia łal no ści w fir mie.

Ma rel – „We lo ve pro ces sing”

Te go sa me go dnia w tym sa mym mie ście od wie dzi li śmy
sie dzi bę fir my Ma rel, świa to we go do staw cy urzą dzeń, sys te -
mów i usług do prze twór stwa dro biu, ryb oraz mię sa czer -
wo ne go. Swo ją ofer tą obej mu ją wszyst kie eta py pro duk cji,
od od bio ru su row ca aż do pa ko wa nia i ety kie to wa nia go to -
wych wy ro bów. Ich za awan so wa ne sys te my pro duk cyj ne 
po zwa la ją na „prze two rze nie” na wet 30 000 pta ków na go -
dzi nę. Po za po zna niu się z dzia łal no ścią fir my przez jej przed -
sta wi cie li mo gli śmy zwie dzić ca ły za kład wraz z ha lą do pro -
duk cji ma szyn. Cie ka wym ele men tem był dość „eks klu zyw ny
punkt”, w któ rym klient mógł spró bo wać go to wych wy ro -
bów. 

Ron de el – „For a su ita ble egg pro duc tion”

Wraz z roz po czę ciem przed ostat nie go dnia na szej wy pra -
wy uda li śmy się do Bar ne veld. Jest to cie ka we miej sce o na -
zwie „Ron de el” (ron do), w któ rym sys tem utrzy ma nia kur ma
na ce lu przede wszyst kim za pew nie nie zwie rzę tom wy so kie -
go po zio mu do bro sta nu. Ma ją one sta ły do stęp do wy bie gu
na świe żym po wie trzu, rów nież z drew nia ny mi ele men ta mi
do użyt ku. Wy tła czan ki są wy ko na ne z bio de gra da cyj ne go

Wy jaz dy za gra nicz ne stu den tów 
zoo tech ni ki w 2014 ro ku

Naszych studentów wszędzie witano niezwykle serdecznie

Uczestnicy czerwcowego wyjazdu
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ma te ria łu, do wy ro bu któ re go uży to ziem nia ków, ma ją kształt
po dob ny do bu dyn ku, z miej scem na sie dem ja jek. Cie ka wost -
ką jest rów nież to, że pi sklę ta wy klu wa ją się tam na spe cjal -
nym sys te mie pod wie sza nym pod su fi tem bu dyn ku i od ra zu
(do słow nie) mo gą wy lą do wać na pod ło go wej ściół ce.

Wa ge nin gen UR – „For qu ali ty of li fe”

Ostat nim punk tem na szej wi zy ty w Ho lan dii był Uni wer sy -
tet w Wa ge nin gen. Na szy mi go spo da rza mi by li dr Mar le en Vi -
sker i dr Pi ter Bij ma. Na praw dę przy jem nie by ło zwie dzać wnę -
trza tej uczel ni, aż chcia ło by się wy emi gro wać...☺ Pra cu je
tam 6500 osób, a stu diu je 10 000 stu den tów z po nad 100 kra -
jów. Ich głów nym za my słem jest „ba da nie po ten cja łu przy ro -
dy w ce lu po pra wy ja ko ści ży cia”. Po wy kła dach mu sie li śmy
nie ste ty ru szać w dro gę po wrot ną, uda jąc się na ostat ni noc -
leg do Han no ve ru.

„Na ucza nie po win no po le gać na tym, 
że by to, co się ma do za ofe ro wa nia uczniom, 
po strze ga li [oni] ja ko dro go cen ny dar, 
a nie przy kry obo wią zek” 

(Ein ste in)

Ta kim da rem był dla nas wła śnie ten wy jazd. Ja ko stu den ci
za wie le ta kich moż li wo ści nie ma my. Wie rzy my więc, że
w przy szło ści za cznie się to zmie niać. To, że „po dró że kształ cą”,
a „ucze nie jest nie koń czą cą się po dró żą” rów nież wie my, oby
więc jak naj wię cej. 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do te go przed -
się wzię cia!

Ka�ro�li�na�Szu�ta�i Mag�da�le�na�Szu�ba
stu�dent�ki�„Ani�mal�Pro�duc�tion�Ma�na�ge�ment”�

Po sze rza jąc ho ry zon ty wie dzy

Ko lej na gru pa pięt na stu stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu kie run ku: zoo tech ni ka, spe cjal ność:

„Ani mal Pro duc tion Ma na ge ment” mia ła oka zję po sze rzyć
swo ją wie dzę za gra ni ca mi kra ju. W po dróż do Czech, Nie miec,
Włoch oraz Szwaj ca rii wy ru szy li śmy 12 paź dzier ni ka 2014 ro -
ku wraz z opie ku na mi: prof. dr. hab. To ma szem Szwacz kow -
skim oraz dr. Se ba stia nem Kacz mar kiem.

Pierw szym punk tem do ce lo wym wy jaz du by ła miej sco -
wość Sla tiňany (Cze chy), gdzie znaj du je się stad ni na ko ni sta -
ro kla drub skich oraz Mu zeum Ko nia. Stad ni na zo sta ła za ło żo -
na pod ko niec XIX wie ku przez księ cia Fran cisz ka Jó ze fa
Au er sper ga. Od 1992 ro ku na le ży do Na ro do wej Stad ni ny Kla -
dru by nad Ła bą. Dla wszyst kich mi ło śni ków ko ni naj bar dziej
in te re su ją cą czę ścią po by tu by ło po dzi wia nie pięk nych zwie -
rząt o mo de lo wym po kro ju, gar bo no sym pro fi lu, cha rak te ry -
stycz nym umasz cze niu (ka rym lub si wym). Zo sta li śmy opro -
wa dze ni po wo zow ni, gdzie znaj du je się im po nu ją ca ko lek cja
wo zów za przę go wych, w któ rych daw niej przod ko wie ów -
cze snych kla dru bów prze wo zi li waż ne po sta ci hi sto rycz ne.
Na te re nie stad ni ny znaj du je się naj więk sze w Eu ro pie Mu -
zeum Ko nia, w któ rym od naj dzie my po cho dzą ce z ubie głych
epok pod ko wy, uprzę że, stro je jeź dziec kie, por tre ty ko ni,
a tak że re kwi zy ty przed sta wia ją ce ana to mię zwie rząt. Stro na
cze ska (a szcze gól nie ko or dy nu ją cy te dzia ła nia prof. Jo sef Pri -
byl z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Pra dze) przy go to wa ła
bar dzo bo ga tą ofer tę po by tu na szej gru py. Jed nak ze wzglę -
du na ogra ni czo ne moż li wo ści cza so we trwał on je dy nie kil -
ka go dzin. 

Na stęp ne go dnia od by ły się ko lej ne za ję cia, tym ra zem
w Ba war skim Ośrod ku Ba daw czym w Fre ising w Niem czech,
któ re go dy rek to rem jest prof. Kay -Uwe Go etz. Na sza wi zy ta
roz po czę ła się wy kła dem na te mat obec nej sy tu acji Ba wa rii
pod wzglę dem ilo ści ob sza rów wiej skich, pro duk cji mię snej
oraz mlecz nej. Stu den ci do wie dzie li się, że aż 85% po wierzch -
ni te go lan du sta no wią ob sza ry wiej skie, a głów ny do chód po -
cho dzi z pro duk cji mlecz nej, mię snej, prze my słu zbo żo we go

W stadninie koni w Slatiňanach (Czechy)
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oraz bro war nic twa. Przed sta wio no rów nież obec ne kie run ki
dzia łal no ści i pro wa dzo nych ba dań. Ak tyw ność ba daw cza tej
jed nost ki na uko wej kon cen tru je się na pra cach z dzie dzi ny
pro duk cji ro ślin nej, pasz, upraw spe cjal nych, sys te mów ho -
dow li by dła, pro jek to wa nia eko no micz nych i funk cjo nal nych
obiek tów in wen tar skich oraz ochro ny śro do wi ska. W Ba wa rii
po gło wie krów mlecz nych li czy obec nie 1,22 mln, z cze go
aż 81% pod le ga oce nie mlecz no ści. Naj czę ściej spo ty ka ne ra -
sy krów utrzy my wa ne na te re nie te go lan du to: Flec kvieh,
Brau nvieh, Gel bvieh i Hol ste in. Po gło wie trzo dy chlew nej
kształ tu je się na stę pu ją co: 6050 stad trzo dy chlew nej, w któ -
rych jest 3,37 mln świń. Głów ne ra sy ho dow la ne to Lan dra ce,

Edel schwe in oraz Pie tra in. Pod czas po by tu pra cow ni cy tej jed -
nost ki ba daw czej do ko na li wszel kich sta rań, aby przy bli żyć
wie dzę zwią za ną z pro duk cją zwie rzę cą. Zo ba czy li śmy rów -
nież obo rę przy sto so wa ną do ba dań z za kre su ży wie nia by dła
mię sne go ra sy Si men tal, no wo cze sną obo rę z ro bo tem udo -
jo wym dla krów mlecz nych oraz sta cję do świad czal ną przy -
sto so wa ną do ho dow li owiec. 

Pro sto z Nie miec po je cha li śmy na spo tka nie z pra cow ni ka -
mi na uko wy mi Ka te dry Rol nic twa, Żyw no ści, Za so bów Na tu -
ral nych, Zwie rząt i Śro do wi ska (DAF NAE) Uni wer sy te tu w Pa -
dwie. Ka te dra po wsta ła w 2012 ro ku w wy ni ku re or ga ni za cji
Uni wer sy te tu. Po dob nie jak w wy pad ku Uni wer sy te tu w Wa -

Polsko-włoskie spotkanie w Montagnanie (Włochy)

Podczas wykładu prowadzonego przez dr. Jana-Thijsa van Kaama w Krajowym Związku Hodowców Bydła Holsztyńsko-Fryzyjskiego w Cremonie
(Włochy)
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ge nin gen (dru gie go part ne ra w pro jek cie), nie ma tu wy dzia -
łów. Pro fe sor Mar ti no Cas san dro opro wa dził stu den tów po te -
re nie kam pu su, a na stęp nie za pro sił na wy kład z dzie dzi ny
struk tu ry, hi sto rii oraz dzia łań jed nost ki na uko wej. Uni wer sy -
tet w Pa dwie po wstał już w 1222 ro ku i na le ży do naj star szych
na świe cie. Obec nie uczy się w nim 60 000 stu den tów. DAF NAE
zaj mu je się ba da nia mi na te mat rol nic twa, bio tech no lo gii, ho -
dow li zwie rząt oraz śro do wi ska. Ze wzglę du na bli ską współ -
pra cę Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z Uni wer sy te -
tem w Pa dwie rów nież prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski
opo wie dział o moż li wo ściach stu dio wa nia oraz o głów nych ob -
sza rach ba daw czych na szej uczel ni. Po wy stą pie niu głos za bra -
li śmy my: inż. Mi cha li na Ku nec ka, inż. Ka ta rzy na Gra bow ska
oraz inż. Ja kub Dłu gosz, pre zen tu jąc te ma ty oraz pro ble ma ty -
kę wła snych prac ma gi ster skich i uzy sku jąc cen ne ra dy od

prof. M. Cas san dro. Na ko niec zo sta li śmy opro wa dze ni po do -
brze wy po sa żo nym la bo ra to rium, gdzie po ka za no nam prze -
bieg głów nych ana liz prze pro wa dza nych na co dzień. Na le ży
wspo mnieć, że współ pra ca mię dzy Uni wer sy te tem w Pa dwie
a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu trwa już kil ka lat.
Jej efek tem jest mię dzy in ny mi wy mia na stu den tów. Jed ną
z ta kich stu den tek by ła mgr Giu lia Ros si (wy ko nu ją ca w 2013
ro ku pra cę ma gi ster ską pod kie run kiem prof. To ma sza Szwacz -
kow skie go), któ ra wspól nie z gru pą dok to ran tów z Pa dwy zor -
ga ni zo wa ła część tu ry stycz ną po by tu we Wło szech. 

Ko lej nym punk tem wy jaz du by ło za zna jo mie nie się z tech -
no lo gią pro duk cji szyn ki „Pro sciut to” w miej sco wo ści Mon ta -
gna na. W pro duk cji szyn ki (Ve ne to Be ri co -Eu ga neo) wy ko rzy -
stu je się tyl ko mię so świń miej sco wej ra sy (utrzy my wa ne na
okre ślo nych te re nach kra ju), w wie ku co naj mniej dzie wię ciu
mie się cy, któ re prze kro czy ły 150 kg ma sy cia ła.Ca ły pro ces po -
wsta nia te go przy sma ku trwa oko ło 365 dni. Go to wy pro dukt
wa ży od 8 do 11 ki lo gra mów.

Dru gie go dnia po by tu we Wło szech uda li śmy się do ANA FI
(Kra jo we go Związ ku Ho dow ców By dła Holsz tyń sko -Fry zyj -
skie go) w Cre mo nie. Tam przed sta wio no nam sy tu ację kra ju
pod wzglę dem pro duk cji mle ka oraz prac ho dow la nych. Wy -
kład prze pro wa dził dr Jan -Thijs van Ka am (ab sol went Uni wer -
sy te tu w Wa ge nin gen). We Wło szech obec nie prze pro wa dza
się oce nę ta kich cech, jak wy daj ność mlecz na oraz za war tość

tłusz czu, bia łek, a tak że oce nę ty pu, za war to ści ko mó rek so -
ma tycz nych, dłu go wiecz no ści, płod no ści, ła two ści wy cie leń.

Ostat ni dzień za jęć te re no wych spę dzi li śmy w Szwaj car -
skim Ośrod ku Ba daw czym Agro sco pe w Po sieux. Ośro dek
ten jest zwią za ny z Fe de ral nym Urzę dem Rol nic twa w Szwaj -
ca rii (FO AG), a dzie dzi ny je go dzia łal no ści to ob sza ry wiej -
skie, in ten sy fi ka cje eko lo gicz ne, ochro na kli ma tu, żyw ność
itp. Dok tor Pa trick Schle gel przy bli żył nam za kres ba dań
zwią za nych z żyw no ścią po cho dze nia zwie rzę ce go oraz do -
świad czeń prze pro wa dza nych na zwie rzę tach. Za pre zen to -
wa no nam rów nież in for ma cje na te mat ogól nej dzia łal no -
ści tej jed nost ki ba daw czej oraz wpły wu ta nin na śro do wi sko
żwa cza krów. Go spo da rze stwo rzy li nam moż li wość do kład -
ne go za po zna nia się z pro wa dzo ny mi eks pe ry men ta mi, mię -
dzy in ny mi ba da nia mi krów z prze to ką. Na stęp nie przy bli żo -

no nam te ma ty zwią za ne z ho dow lą trzo dy chlew nej,
do bro sta nem zwie rząt oraz ży wie niem w po szcze gól nych
gru pach tech no lo gicz nych. Zo sta li śmy opro wa dze ni po
chlew ni, gdzie mo gli śmy zo ba czyć urzą dze nia do ba dań po -
bo ru pa szy przez lo chy, sta no wi ska do po mia rów przy ro stów
ma sy cia ła pro siąt oraz koj ce uży wa ne w ba da niach nad war -
chla ka mi i tucz ni ka mi.

Po sied miu dniach za jęć te re no wych re ali zo wa nych na ob -
sza rze Eu ro py wró ci li śmy za do wo le ni i wdzięcz ni za moż li wość
zo ba cze nia cie ka wych miejsc oraz po zna nia życz li wych, chęt -
nych do współ pra cy i dzie le nia się wie dzą lu dzi. Do świad cze -
nie ze bra ne pod czas wy jaz du z pew no ścią bę dzie my mo gli
wy ko rzy stać już w nie da le kiej ka rie rze za wo do wej.

inż.�Syl�wia�Bą�kow�ska�i inż.�We�ro�ni�ka�Czła�pa
stu�dent�ki�„Ani�mal�Pro�duc�tion�Ma�na�ge�ment”

Wy jazd stu dyj ny jest ele men tem pro jek tu „Pro duk cja
zwie rzę ca – do sto so wa nie ofer ty edu ka cyj nej do po trzeb
eu ro pej skie go ryn ku pra cy”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go.

Przed wejściem na fermę trzody chlewnej w Szwajcarskim Ośrodku Badawczym Agroscope w Posieux
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Suk ce sy Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków
na kon fe ren cjach na uko wych w 2014 roku
(część 1)

Ko ło Na uko we Ogrod ni ków (KNO) jest jed nym z pręż niej -
szych kół na uko wych dzia ła ją cych na na szej uczel ni. Przez

ostat nie dwa la ta je go człon ko wie in ten syw nie pra co wa li, an -
ga żu jąc się w licz ne no we pro jek ty i przed się wzię cia. Za owo -
co wa ło to wie lo ma wy jaz da mi na kon fe ren cje na uko we, pod -
czas któ rych stu den ci mie li moż li wość za pre zen to wa nia
swo jej dzia łal no ści na fo rum ca łe go kra ju. Pra ce te zdo by ły
licz ne na gro dy i wy róż nie nia, a tak że za owo co wa ły cie ka wy -
mi pu bli ka cja mi. 

Suk ce sy Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków przed sta wia ją się na -
stę pu ją co: w dniach 15–16 ma ja 2012 ro ku uczest ni czy li śmy
w XLI Mię dzy na ro do wym Se mi na rium Kół Na uko wych „Ko ła
na uko we szko łą twór cze go dzia ła nia”, któ re od by wa ło się
w Olsz ty nie. Otrzy ma li śmy wy róż nie nie za pra cę „Pro jekt ogro -
du dla Szko ły Spe cjal nej Nr 105 w Po zna niu”. Po za koń cze niu
ob rad po byt umi lił nam kil ku go dzin ny rejs stat kiem, na któ ry
wy ru szy li śmy z po bli skiej Ostró dy. Mie li śmy rów nież oka zję do
zwie dze nia Olsz ty na i kam pu su stu denc kie go Kor to wo. 

Co rocz nie w ma ju od by wa się Se sja Stu denc kich Kół Na uko -
wych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w Ośrod ku Na -
uko wo -Dy dak tycz nym w Zie lon ce. KNO za wsze bie rze udział
w tej kon fe ren cji i pre zen tu je wy ni ki swo ich ba dań. Ósme go
ma ja 2012 r. uda ło nam się za jąć trze cie miej sce za pra cę „Pro -
jekt ogro du dla Szko ły Spe cjal nej Nr 105 w Po zna niu”. 

W dniach 6–07 czerw ca 2013 ro ku wzię li śmy udział w kon -
fe ren cji „Ochro na śro do wi ska – wy zwa nia i per spek ty wy w XXI
wie ku” zor ga ni zo wa nej we Wro cła wiu. Otrzy ma li śmy trze cie

miej sce za pra cę „Pro jekt i wy ko na nie ogro du pię ciu zmy słów
dla Szko ły Spe cjal nej Nr 105 w Po zna niu”. Przed sta wi li śmy
rów nież dru gi re fe rat: „Chwa li sze wo – pro jekt ogro du nad War -
tą”. Mie li śmy wów czas moż li wość zwie dze nia Wro cła wia za -
rów no w dzień, jak i w no cy, uczest ni czy li śmy też w po ka zie
mul ti me dial nej fon tan ny na Per go li. 

Uczest ni czy li śmy w II Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Stu den -
tów i Dok to ran tów „Czło wiek – Na uka – Śro do wi sko” w Gdań -
sku, któ ra od by ła się w dniach 27–28 czerw ca 2013 ro ku. Po
raz ko lej ny do ce nio no na szą pra cę i za pre zen ta cję „Ła zarz
– pro jekt ogro du dla miesz kań ców” otrzy ma li śmy na gro dę
spe cjal ną pa ni dzie kan Wy dzia łu Che mii Uni wer sy te tu Gdań -
skie go. Ko rzy sta jąc z oka zji, w wol nym cza sie zwie dzi li śmy to
pięk ne mia sto, a tak że wstą pi li śmy na pla żę po opa lać się i wy -
ką pać w mo rzu. 

W dniach 6–8 wrze śnia 2013 ro ku wzię li śmy udział w I Mię -
dzy na ro do wej Kon fe ren cji Mło dych Na ukow ców „Przy ro da
– Las – Tech no lo gia”, zor ga ni zo wa nej przez Sa mo rząd Dok to -
ran tów Wy dzia łu Le śne go i Wy dział Le śny na sze go uni wer sy -
te tu. Przed sta wi li śmy re fe rat „Wil da – gar den pro ject for re si -
dents”. Po ob ra dach od by ła się wy ciecz ka do Ośrod ka Edu ka cji
Le śnej w Ły sym Mły nie oraz do Nad le śnic twa Ło pu chów ko.
Uczest ni czy li śmy w ogni sku in te gra cyj nym przy aka de mi ku
„Przy le sie”. 

Mie li śmy przy jem ność uczest ni czyć w XII Kon fe ren cji Stu -
denc kich Kół Na uko wych „Na uka mło dych w dro dze do zrów -
no wa żo ne go Roz wo ju”, zor ga ni zo wa nej w Sie dl cach w dniach

Gdańsk – zwycięska prezentacja
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8–10 wrze śnia 2013 ro ku. Przed sta wi li śmy re fe rat „Re pu bli ka
Śród ka – pro jekt ogro du dla miesz kań ców”, któ ry zo stał bar -
dzo po zy tyw nie ode bra ny przez ju ry oraz po zo sta łych uczest -
ni ków. Po kon fe ren cji mie li śmy moż li wość zwie dze nia Sie dlec
i uczest nic twa w bie sia dzie przy gril lu w ma low ni czym go spo -
dar stwie agro tu ry stycz nym. Ko lej ny dzień kon fe ren cji upły nął
nam na po by cie w Ogro dzie Ja poń skim w Su cho że brach, nie -
da le ko Sie dlec. To tu pan Ry szard Ma now ski na dział ce na le -
żą cej do je go po se sji w 1995 ro ku za ło żył ogród ja poń ski. 
Po cząt kiem te go nie zwy kłe go za ło że nia sta ła się pa sja wła ści -
cie la za fa scy no wa ne go kul tu rą ja poń ską. 

W dniach 26–28 wrze śnia 2013 ro ku uczest ni czy li śmy
w II Ogól no pol skiej Kon fe ren cji „Je stem na ukow cem, je stem 
in ter dy scy pli nar ny” w Kiel cach. Dro ga by ła bar dzo da le ka, ale
war to by ło po je chać. Zdo by li śmy wy róż nie nie za naj lep sze wy -
stą pie nie ust ne za pra cę „Za war tość kad mu, ni klu i oło wiu w wy -
bra nych ga tun kach ro ślin drze wia stych w te re nach miej skich”.
Uda ło nam się tak że wie czo ra mi tro chę po zwie dzać mia sto,
a w prze rwach mię dzy ob ra da mi wy sko czyć na za ku py. Wzię li -
śmy tak że udział w „8-th In ter na tio nal Con fe ren ce of Young Na -
tu ra li sts From Bio tech no lo gy to Envi ron men tal Pro tec tion”
w Zie lo nej Gó rze, od by wa ją cej się w dniach 7–9 li sto pa da 2013
ro ku. Za pre zen to wa li śmy pro jekt „Wil da – gar den pro ject for re -
si dents”. Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla uczest ni ków wie le
atrak cji na czas po kon fe ren cyj ny: zwie dza nie lo kal ne go mi ni -
bro wa ru, wy ciecz ka po mie ście, wi zy ta w Mu zeum Zie mi Lu bu -
skiej oraz Mu zeum Wi na. Miej scem, któ re szcze gól nie war to zo -
ba czyć, jest Pal miar nia znaj du ją ca się w oto cze niu win nic na
wzgó rzu. W jej wnę trzu znaj du je się eg zo tycz na ro ślin ność, któ -
rą moż na po dzi wiać z róż nych per spek tyw i wy so ko ści, dzię ki
spe cjal nie do te go przy go to wa nym ta ra som. 

Ko ło Na uko we Ogrod ni ków na dal pręż nie dzia ła, zdo by wa -
jąc ko lej ne wy róż nie nia na kon fe ren cjach w ca łej Pol sce, a je -
go sze re gi za si la ją no wi, żąd ni wie dzy i roz wo ju na uko we go
stu den ci. Dal sze suk ce sy KNO zo sta ną przed sta wio ne w ko lej -
nym ar ty ku le na ła mach „Wie ści Aka de mic kich”.

mgr�inż.�Lu�iza�Da�wi�do�wicz

Część dru ga ar ty ku łu w nu me rze 1–2 (sty czeń –lu ty) „Wie ści Aka de -
mic kich” (przyp. red.).

Rozdanie dyplomów – Siedlce

Koło Naukowe Ogrodników na sesji posterowej w Zielonej Górze
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Wy jazd do Al za cji był pod su mo wa niem ca ło rocz nej pra cy
na za ję ciach z j. fran cu skie go. Wie lo krot nie pra co wa li -

śmy z tek sta mi do ty czą cy mi wi na, je go pro duk cji oraz upra -
wy wi no ro śli. Wy jazd po zwo lił nam na prak tycz ne wy ko rzy -
sta nie zdo by tej wie dzy.

Al za cja to re gion ad mi ni stra cyj ny we Fran cji po ło żo ny
w pół noc no -wschod niej czę ści kra ju nad Re nem. Gra ni czy od
pół no cy i wscho du z Niem ca mi, od po łu dnia ze Szwaj ca rią i re -
gio nem Fran che -Comté, a od za cho du z Lo ta ryn gią. Al za cja
jest naj mniej szym re gio nem ad mi ni stra cyj nym Fran cji, jed no -
cze śnie na le ży do naj gę ściej za lud nio nych. Jest ob sza rem
o zróż ni co wa nej go spo dar ce, do mi nu je tam przede wszyst -
kim upra wa wi no ro śli i pro duk cja win oraz bro war nic two i se -
ro war stwo. Naj więk szym mia stem re gio nu jest je go ośro dek
ad mi ni stra cyj ny – Stras burg, w któ rym miesz ka po nad 270 tys.
miesz kań ców, a je go za byt ko we śród mie ście (Gran de île) wid -
nie je na li ście świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go ludz ko -
ści UNE SCO. W prze szło ści mia sto no si ło przy do mek „mia sta
ty sią ca ko ścio łów” z po wo du swo ich licz nych klasz to rów, kon -
gre ga cji, ko ścio łów i sy na gog. W ra mach zwie dza nia war to wy -
brać się rów nież do bar dzo kli ma tycz nej oko li cy na zwa nej 
Pe ti te Fran ce, któ ra le ży na po prze ci na nych ka na ła mi wy sep -
kach, z cha rak te ry stycz ną za byt ko wą za bu do wą i licz ny mi 
re stau ra cja mi oraz ka fej ka mi. Cen trum Stras bur ga jest oto czo -
ne sie cią ka na łów, dzię ki cze mu du żo w nim mo stów, co na -
da je mu uro cze go cha rak te ru. 

W cią gu kil ku dni po by tu trud no nam by ło spró bo wać
wszyst kich spe cja łów al zac kiej kuch ni. Al za cja po zo sta je pod
du żym wpły wem kuch ni nie miec kiej, ba zu ją cej na pi wach
i da niach tre ści wych. Po pu lar na jest tu taj ki szo na ka pu sta
– cho�ucro�ute�gar�nie, sta no wią ca ba zę wie lu dań. A jest w czym
wy bie rać: na każ dym kro ku prec le, cho�ucro�ute�à�l'al�sa�cien�ne
(tu tej sza da le ka ku zyn ka bi go su – po tęż ne da nie z ki szo nej ka -
pu sty, z wiel ki mi ka wa ła mi wę dzo ne go bocz ku, wie przo wi ny,
ca ły mi kieł ba sa mi, po da wa ne czę sto w to wa rzy stwie go to wa -
nych ziem nia ków). W da niach głów nych, po dob nie jak u są -
sia dów zza Re nu, kró lu je wie przo wi na. Nie za po mi naj my, że
Al za cja sły nie też z fo�ie�gras. Jed nak naj bar dziej ostrzy li śmy so -
bie zę by na al zac ką wer sję piz zy przy rzą dza ną na cien kim cie -
ście, na zy wa ną tu tar�te�flambée (po al zac ku flam�me�ku�eche,
a po nie miec ku flam�m�ku�chen). Na zwa od no si się do spo so bu
jej pie cze nia – w bar dzo go rą cym, opa la nym drew nem pie cu
chle bo wym. Tar ta w tak wy so kiej tem pe ra tu rze rze czy wi ście
pra wie pło nie, a na pew no moc no pod pa la ją się jej brze gi. Tar�-
te�flambée to piz za na cie niu teń kim i lek ko chru pią cym spo -
dzie, ob ło żo na krąż ka mi ce bu li, ka wa łecz ka mi chu de go be ko -
nu (lar�dons), créme�fra�î�che, a cza sa mi jesz cze se rem (wte dy
na zy wa na jest: tar�te� flambée gra�tinée) lub grzy ba mi (tar�te
flambée fo�re�stière). Moż na ją po da wać tak że na słod ko. 

W cza sie na sze go krót kie go, ale bar dzo in ten syw ne go po -
by tu we Fran cji mie li śmy oka zję zwie dzić Par la ment Eu ro pej -
ski. Tam spo tka li śmy się z eu ro po seł Agniesz ką Ko złow ską -Ra -

Wy jazd ję zy ko wo -szko le nio wy 
stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
do Al za cji

Strasburg
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któ ry ozna cza, że wi no po cho dzi z jed nej win ni cy – bez do da -
wa nia skład ni ków z in nych.

Oprócz win Fran cja wszyst kim ko ja rzy się z se ra mi. Szcze -
gól nie ty mi, któ re nie nę cą za pa chem. Jed nak jak to w przy -
pad ku se rów naj czę ściej by wa – te, któ re „źle” pach ną, wy bor -
nie sma ku ją. Tra dy cje se ro we w Al za cji są bar dzo bo ga te.
Naj po pu lar niej szy jest Mun ster, któ ry po wsta je w miej sco wo -
ści o tej sa mej na zwie. Jest to kre mo wy far mer ski ser żół ty
o okrą głym kształ cie, z po ma rań czo wą, kle istą skór ką. Mun -
ster ma mięk ki miąższ, a czer wo na pleśń na da je skór ce ko lo -
ru i jest źró dłem cha rak te ry stycz ne go, sil ne go aro ma tu. Naj -
le piej sma ku je z ciem nym pie czy wem, po sy pa ny kmin kiem
i po pi ty ku flem zim ne go pi wa. W Al za cji za miast chle ba po da -
je się do nie go go to wa ne ziem nia ki.

Wy ciecz kę za koń czy li śmy, zwie dza jąc Col mar – uro cze mia -
stecz ko po ło żo ne w ser cu szla ku win ne go. Moż na w nim spró -
bo wać wi na i po dzi wiać śre dnio wiecz ną ar chi tek tu rę. Mia -
stecz ko wy róż nia się oka za łą ba zy li ką i ro man tycz ny mi
ulicz ka mi, na któ rych w okre sie świą tecz nym kró lu ją jar mar ki.

Jo�an�na�Po�zna�niak
An�na�So�bań�ska

Be�ata�Pie�trow�ska
Woj�ciech�Kusz�tal

je wicz, któ ra ugo ści ła nas na ka wie i ciast ku. Pa ni po seł jest po -
li ty kiem, bio lo giem i sa mo rzą dow cem, po słem na Sejm VI
i VII ka den cji, se kre ta rzem sta nu w Kan ce la rii Pre mie ra i peł -
no moc ni kiem rzą du ds. rów ne go trak to wa nia, od 2014 ro ku
de pu to wa ną do Par la men tu Eu ro pej skie go VIII ka den cji.

W Al za cji obo wiąz ko wo trze ba skosz to wać miej sco we go wi -
na. Nie wąt pli wie nu me rem je den jest „rie sling”. Ko lej ny szczep
wi na to „mu scat”, któ ry za swo ją sło dycz jest lu bia ny przez ko -
bie ty. Ko lej nym jest „pi not gris” – to już zde cy do wa nie moc -
niej szy tru nek, o wy raź nie wy czu wal nej nu cie owo ców.
W sma ku nie ustę pu je mu „gewürztra mi ner”: ten ele ganc ki
tru nek ma naj bar dziej ze wszyst kich ko rzen ny smak. Je go
moc ny aro mat spra wia, że do sko na le sma ku je z pi kant ny mi
se ra mi, cia sta mi oraz de se ra mi. Sma ko sze wy czu ją w nim aro -
ma ty owo ców li czi i płat ków ró ży. Po wyż sze czte ry szcze py
okre śla ne są mia nem czar nych pe reł Al za cji. 

Ku pu jąc wi no, war to wie dzieć, któ re wy brać, by tru nek był
jak naj wyż szej ja ko ści. Skrót AOC, czy li ap�pel�la�tion�d'ori�gi�ne
con�trze, ozna cza, że da ne wi no po wsta ło w okre ślo nym re gio -
nie Fran cji, w któ rym za cho wa ne są od po wied nie nor my, pro -
ce du ry i spo so by upra wy wi no ro śli (od po wied nie na wo że nie,
spe cjal ne przy ci na nie wi no ro śli) oraz pro duk cji wi na (okre ślo -
ne me to dy fer men ta cji, a na wet spo so by bu tel ko wa nia i kor -
ko wa nia). War to rów nież szu kać na bu tel ce na pi su re�col�tant,

Pamiątkowe zdjęcie z poseł Agnieszką Rajewicz-Kozłowską 

Winorośl Parlament Europejski 
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Od lewej stoją: Jolanta Węgiel (koordynator konkursu), Anna Zienkiewicz (nauczycielka X LO w Gdyni), prof. dr hab. Roman Gornowicz (dziekan
Wydziału Leśnego), Marta Wiśniewska i Emilia Mariańska (laureatki)

Wdniach od 3 do 5 wrze śnia 2014 ro ku wspól nie z uczen -
ni ca mi kla sy II c: Emi lią Ma riań ską oraz Mar tą Wi śniew -

ską, uda ły śmy się na wy ciecz kę do Po zna nia. Wy jazd był głów -
ną na gro dą w wy gra nym przez dziew czę ta ogól no pol skim
kon kur sie fil mo wym „Film w de chę!”. Kon kurs zor ga ni zo wa ły
wspól nie: Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, Fo rest Con sul ting Cen ter oraz por tal in ter ne to wy
drew no.pl.

Do Po zna nia do tar ły śmy w piąt ko we po łu dnie. Na dwor -
cu PKP przy wi ta ła nas mgr inż. Jo lan ta Wę giel, spe cja li sta do
spraw pro mo cji Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu, któ ra
opie ko wa ła się na mi przez ca ły nasz po byt w tym mie ście.
Po przy jeź dzie uda ły śmy się na te ren kam pu su Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w ce lu za kwa te ro wa nia. Na miej scu do -
wie dzia ły śmy się, że uczel nia przy go to wa ła nam noc leg
w dwóch luk su so wych apar ta men tach. Po czu ły śmy się na -
praw dę wy jąt ko wo!

Na stęp nym punk tem pro gra mu był uro czy sty obiad, na któ -
ry za pro sił nas sam dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro -
man Gor no wicz. Po zje dze niu wy kwint ne go po sił ku „pod eskor -
tą” oso bi ste go prze wod ni ka w po sta ci stu dent ki II ro ku Aka de mii
Sztuk Pięk nych – Mar ty, wy ru szy ły śmy na pod bój Po zna nia.

Na stęp ne go dnia, wspól nie ze współ or ga ni za to ra mi kon -
kur su „Film w de chę”: Ka ta rzy ną i Do mi ni kiem Ja błoń ski mi
z por ta lu drew no.pl oraz z na szą opie kun ką Jo lan tą Wę giel,
wy ru szy li śmy na wy ciecz kę do Kór ni ka. Cu dow ny za mek wraz
z ota cza ją cym go Ar bo re tum zro bił na nas pio ru nu ją ce wra -
że nie. War to w tym miej scu wspo mnieć, że to wła śnie w Kór -
ni ku 91 lat te mu przy szła na świat jed na z na szych naj wy bit -
niej szych pol skich po etek, lau re at ka na gro dy No bla – Wi sła wa
Szym bor ska.

Ko lej nym miej scem, któ re od wie dzi li śmy, był Ro ga lin ze
słyn ny mi 400-let ni mi dę ba mi: Le chem, Cze chem oraz Ru sem.

Week end w de chę – na sza na gro da 
za film pro mu ją cy drew no
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Do wie dzie li śmy się, że Ro ga lin jest naj więk szym sku pi skiem
po mni ko wych dę bów w Eu ro pie. Obec nie li czy ono oko ło
2000 dę bów.

Pro sto z Ro ga li na uda li śmy się do Pusz czy ko wa, gdzie uro -
dził się, miesz kał i two rzył swo je dzie ła pi sarz i po dróż nik Ar -
ka dy Fie dler. Ma kie ta sa mo lo tu lot ni ków Dy wi zjo nu 303 czy
też re pli ka le gen dar ne go ża glow ca Krzysz to fa Ko lum ba „San -
ta Ma ria” – to tyl ko część atrak cji, któ re moż na obej rzeć
w pusz czy kow skim mu zeum Ar ka de go Fie dle ra.

Z wiel kim ża lem opusz cza ły śmy Po znań. Naj chęt niej zo sta -
ły by śmy jesz cze pa rę dni dłu żej, aby zwie dzić to, cze go nie
zdą ży ły śmy zo ba czyć. Week end jed nak szyb ko do biegł koń ca
i każ dy z nas mu siał wró cić do swo ich co dzien nych obo wiąz -
ków: do szko ły, ale tak że i do pra cy.

Koń cząc, chcia ły by śmy bar dzo ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy w pro fe sjo nal ny spo sób zor ga ni zo wa li nasz
po byt w Po zna niu i do ło ży li wszel kich sta rań, aby nie za bra -
kło nam wra żeń i atrak cji. Pięk nie dzię ku je my! Ten week end
był… w de chę! 

mgr�An�na�Zien�kie�wicz
na�uczy�ciel�ka X Li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce�go�

w Gdy�ni

Ce lem ogól no pol skie go kon kur su „Film w de chę!” by -
ła pro mo cja drew na ja ko su row ca eko lo gicz ne go, w peł -
ni od na wial ne go, o sze ro kim za sto so wa niu w ży ciu co -
dzien nym. 

Kon kurs skie ro wa ny był do szkół po nad gim na zjal nych
i od by wał się pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa
Go spo dar ki. W 2015 ro ku pla no wa na jest je go dru ga
edy cja (jw.).

Z wizytą w Kórniku
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Goście z Gdyni oraz Marcin Włoch na schodach Dworku Sołackiego
w Ogrodzie Dendrologicznym
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Bio ni ka

Wdniu 1 paź dzier ni ka 2014 ro ku w bu dyn ku Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na od był się wer ni saż wy sta wy koń co -

wo rocz nej przed mio tu: bio ni ka. Stu den ci pierw sze go ro ku kie -
run ku: pro jek to wa nie me bli wy sto so wa li za pro sze nie do
władz uczel ni, dzie ka na i pro dzie ka nów Wy dzia łu oraz pro wa -
dzą cych za ję cia z przed mio tu: ry su nek. Po my sło daw cą i or ga -
ni za to rem wy sta wy był prof. dr hab. Ma rek Owsian, wy kła dow -
ca bio ni ki, dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Wzor nic twa
Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu (UAP).

Pro fe sor Ma rek Owsian od 1980 ro ku pro wa dzi pra cow nię
pro jek to wą z dzie dzi ny bio ni ki dla stu den tów Wy dzia łu Ar chi -
tek tu ry i Wzor nic twa UAP. Otwar cia wy sta wy koń co wo rocz nej
do ko na ła pro rek tor prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pod kre -
śla jąc war tość, atrak cyj ność no we go kie run ku stu diów i je go
zna cze nie dla go spo dar ki. Uro czy stość uświet ni li swo im przy -
by ciem prof. dr hab. Sta ni sław Dzię gie lew ski, prof. dr hab. Sta -
ni sław Pro szyk, prof. dr hab. Jo lan ta Usa re wicz -Owsian, dr hab.
An drzej Krauss, prof. nadzw., dr hab. Piotr Urbań ski, a na de
wszyst ko stu den ci pierw sze go i dru gie go ro ku kie run ku: pro -
jek to wa nie me bli.

Bio ni ka w pro jek to wa niu jest pro ce sem dy dak tycz nym, łą -
czą cym po stu la ty do ty czą ce spo łecz nych za dań de si gnu i je -
go od po wie dzial no ści za stan śro do wi ska, któ re wa run ku je
i okre śla ja kość ludz kie go ży cia. Kształ ce nie umie jęt no ści od -
czy ty wa nia form, struk tur, funk cji, pro ce sów i zna czeń sta no wi
pod sta wę edu ka cji. Dla okre ślo ne go pro ble mu stu den ci wy -

zna cza ją za kre sy po szu ki wań, ba da jąc spo so by roz wią za nia
pro ble mu w przy ro dzie. Pra ce pro wa dzo ne są w moż li wie sze -
ro kim kon tek ście re la cji. Wła sna in ter pre ta cja zna czeń bio lo -
gicz nych, kon struk cyj nych, psy cho lo gicz nych, spo łecz nych
i kul tu ro wych to ma te riał pod da wa ny pró bom syn te zy. Wy ab -

Anna Siesiuk: Forma�przestrzenna

Aleksandra Czuwara: Forma�przestrzenna

Bartosz Sumionka: Zmiana�formy�w�czasie



Wieści Akademickie 63

stra ho wa ne ele men ty lub tre ści do ty czą ce za da ne go pro ble -
mu zo sta ją prze tłu ma czo ne na ję zyk form tech no lo gicz nych
i obiek tów prze strzen nych. Po szu ki wa nie har mo nii mię dzy
tym, co pięk ne i ludz kie kształ tu je ho ry zont in te lek tu al ny przy -
szłych pro jek tan tów.

W trak cie za jęć re ali zo wa nych pod opie ką pro fe so ra Mar -
ka Owsia na stu den ci mie li za za da nie prze ana li zo wać kart -
kę pa pie ru o wy mia rach 30 × 30 cm pod ką tem wła sno ści
geo me trycz nych. Na stęp nie, wpro wa dza jąc za gię cia i mi -
ni mum jed no na cię cie, zgod ne z wcze śniej prze pro wa dzo -
ną ana li zą, za pro jek to wa li i wy ko na li dwie zde cy do wa nie
róż ne for my prze strzen ne. Za da nie zo sta ło przed sta wio ne
na plan szach o for ma cie 30 × 30 cm we dług usta lo nych za -
sad i za po mo cą mo de li prze strzen nych wy ko na nych z pa -
pie ru.

Dru gim za da niem, z ja kim zmie rzy li się stu den ci, to zmia na
for my w cza sie. Za da nie po le ga ło na wy bo rze wy róż nia ją ce -
go się miej sca w do wol nej otwar tej prze strze ni la su, łą ki, po -
la, ogro du. Stu den ci za in ge ro wa li w za sta ną prze strzeń tak, że
ro dzą ca się przy ro da uka za ła i pod kre śli ła wpro wa dzo ne zmia -
ny, co zo sta ło udo ku men to wa ne w cza sie.

Te ma tem trze cie go za da nia był: „Ślad”. Stu den ci w ra mach
za jęć pod opie ką pro wa dzą ce go dwu krot nie wy bra li się na te -
ren po znań skie go Par ku So łac kie go, w któ rym po zo sta wi li po
so bie śla dy bę dą ce czę ścią wła snych cech oso bo wo ści. Ta in -
ge ren cja uka za ła, jak stu den ci sta ra li się od na leźć w no wym
miej scu. Ich pra ce by ły pró bą stwo rze nia har mo nii lub kon tra -
stu z ota cza ją cą na tu rą.

Czwar tym za da niem by ło wy bra nie do wol ne go or ga ni zmu
ży we go, a na stęp nie prze pro wa dze nie je go szcze gó ło wej ana -
li zy bu do wy ze wnętrz nej i we wnętrz nej, spo so bu po ru sza nia się
itp. Wy ni kiem tej syn te zy by ło zbu do wa nie pro ste go ukła du
prze strzen ne go wy ko rzy stu ją ce go wy bra ną ce chę lub ce chy.

Za chę ca jąc wszyst kich obec nych do obej rze nia wy sta wy,
prof. Ma rek Owsian za uwa żył, że za pro jek to wa ne i zre ali zo wa -
ne przez stu den tów obiek ty fa scy nu ją doj rza ło ścią, świe żo ścią
od kry cia, ła dun kiem my śli i wy obraź ni. Jed nak nie po rów ny -
wal nie więk szą war to ścią jest świa do mość, do świad cze nie
i umie jęt no ści, któ re sta ły się wła sno ścią stu den tów.

Wy sta wę moż na by ło oglą dać od 1 do 31 paź dzier ni ka 2014
ro ku.

mgr�Mar�cin�Pod�skar�bi

Mateusz Starosta: Analiza�organizmu�żywego
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„To jest do bry znak cza su, 
że gdzieś w pew nym mo men cie 
na uka i sztu ka się łą czą…”

Przez dwa gru dnio we ty go dnie w bu dyn ku Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

moż na by ło oglą dać wy bra ne rzeź by po wsta łe pod czas te go -
rocz ne go ple ne ru rzeź biar skie go RA MUS AR TIS Fe sti val. Zdję -
cia po zo sta łych dzieł po wsta łych pod czas fe sti wa lu pre zen to -
wa no na te re nie kam pu su Ko le gium Ciesz kow skich.

RA MUS AR TIS Fe sti val to ko lej na edy cja Mię dzy na ro do we go
Ple ne ru Rzeź biar skie go Pusz cza Zie lon ka, któ ry cy klicz nie od -
by wa się od 2007 ro ku na te re nie gmi ny Mu ro wa na Go śli na. Ko -
or dy na to rem dzia łań ar ty stycz nych ple ne rów od sa me go po -
cząt ku jest Gra ży na Szy ma ła -Wo łyń ska. W przed się wzię ciu tym
uczest ni czą rzeź bia rze z róż nych za kąt ków świa ta.

W dniach od 2 do 12 wrze śnia 2014 ro ku kil ku na stu ar ty -
stów z Włoch (Va len ti na Paz zi ni), Ho lan dii (Hans Re ijn ders),
Nie miec (Ma rek Czar nec ki), Czar no gó ry (Lu ka Ra do je vić),
Szko cji (Su she ila Ja mien son) i Pol ski (Ja cek Ja giel ski, Ka mil Ku -
sy, Krzysz tof Krzysz tof, Da wid Sza frań ski, Wal de mar Ru dyk,
Gra ży na Szy ma ła -Wo łyń ska) two rzy ło w róż nych ga tun kach
drew na im pre sje na te mat „Nie skoń czo no ści”. Ar ty ści spo tka li
się już po raz ósmy w Pław nie – w Par ku Kra jo bra zo wym Pusz -
czy Zie lon ka – na zor ga ni zo wa nym przez Fun da cję RA MUS
AR TIS fe sti wa lu.

W po przed nich wy da rze niach bra li udział ar ty ści z Au strii,
Bel gii, Bia ło ru si, Czar no gó ry, Egip tu, Fran cji, Ho lan dii, Izra ela,

Hisz pa nii, Ko rei Po łu dnio wej, Taj lan dii, Nie miec, No wej Ze lan -
dii, Szko cji, Ukra iny, Włoch, Wiel kiej Bry ta nii, Sło wa cji i Pol ski.

Owo cem pra cy rzeź bia rzy są co rocz ne po ple ne ro we wy sta -
wy. Od by wa ły się one już w ta kich miej scach, jak: Po znań ska
Pal miar nia (2007), Mal ta (2008), Mu zeum Za mek Gór ków
w Sza mo tu łach (2009), na te re nach Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich (sze ścio krot nie w la tach 2009–2014) oraz
w Yve tot (Fran cja 2011), gdzie po ka za ne zo sta ły wiel ko for ma -
to we zdję cia rzeźb z kil ku ple ne rów. 

Wie le rzeźb z ple ne rów znaj du je swo je sta łe miej sce na te -
re nie gmi ny Mu ro wa na Go śli na, w Par ku Orien ta cji Prze strzen -
nej w Owiń skach, w Ogro dzie Bo ta nicz nym w Po zna niu oraz
w Ar bo re tum w Zie lon ce. 

Wspól ne dzia ła nia Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na i Wy dzia -
łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu spra wi -
ły, że w tym ro ku z pra ca mi ar ty stów za po znać się moż na by -
ło rów nież na te re nie na szej uczel ni. Dnia 4 grud nia 2014 ro ku
w bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na od był się wer ni saż
po ple ne ro wej wy sta wy rzeź by w drew nie. Go spo da rza mi spo -
tka nia by li dzie ka ni: dr hab. Bar tło miej Ma ze la, prof. nadzw.
(Wy dział Tech no lo gii Drew na) i prof. dr. hab. Ro man Gor no -
wicz (Wy dział Le śny), a wśród go ści by li mię dzy in ny mi: prof.
dr hab. Ja cek Ja giel ski, pro rek tor ds. ar ty stycz nych Uni wer sy -
te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu; To masz Łęc ki, Bur mistrz Mia -

Otwarcie wystawy: dziekan Wydziału Technologii Drewna, dr hab. Bartłomiej Mazela, prof. nadzw. oraz koordynator działań artystycznych 
Grażyna Szymała-Wołyńska
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sta i Gmi ny Mu ro wa na Go śli na; Ma rian Grodz ki, dy rek tor Ar -
bo re tum Le śne go w Zie lon ce; Ewa Grodz ka, ku ra tor wy sta wy;
Gra ży na Szy ma ła -Wo łyń ska, ko or dy na tor dzia łań ar ty stycz -
nych ple ne rów.

„To jest do bry znak cza su, że gdzieś w pew nym mo men cie
na uka i sztu ka się łą czą, bu du jąc war to ści, któ re są nam po -
trzeb ne” – po wie dział pro fe sor Ja cek Ja giel ski i do dał: „To sy -
tu acja, któ ra jest stan dar dem dla po ka za nia spo so bu, jak
uczel nie po win ny współ pra co wać”.

Fun da cja RA MUS AR TIS prze ka za ła Wy dzia ło wi Tech no lo gii
Drew na dwie rzeź by:
� Do�ce�lu – au tor stwa Da wi da Sza frań skie go
� Pom�paz�tur�bo�sce�nic,�czy�li�po�wrót�Ką�śli�ka�znad�je�zio�ra – Ka mi -

la Ku se go.

Pra ce te bę dą na sta łe wy sta wio ne w bu dyn ku przy uli cy
Woj ska Pol skie go 38/42.

Or ga ni za to ra mi wy sta wy po ple ne ro wej by li: Fun da cja RA -
MUS AR TIS, Wy dział Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu oraz Wy dział Le śny Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Pa tro nat nad fe sti wa lem ob ję li:
Uni wer sy tet Ar ty stycz ny w Po zna niu oraz Ogród Bo ta nicz ny
Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza. Or ga ni za to ra mi sa me go fe -
sti wa lu by li: Fun da cja RA MUS AR TIS, Mię dzy na ro do we Tar gi
Po znań skie oraz Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry i Re kre acji
w Mu ro wa nej Go śli nie. Współ fi nan so wa nie: Sa mo rząd Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go i Gmi na Mu ro wa na Go śli na. Współ -
pra ca: An dre as Stihl Sp. z o.o., Iko gra fstu dio gra ficz ne, Nad leś -
nic two Ło pu chów ko. Pa tro nat me dial ny: Ra dio Mer ku ry Ra dio
Emaus, Drew no.pl, Mię dzy na ro do wa Sieć Miast Do bre go Ży -
cia Cit ta slow, Mu ro wa na Go śli na, Po znań ska Lo kal na Or ga ni -
za cja Tu ry stycz na PLOT.

Jo�lan�ta�Wę�giel
Ewa Grodzka i dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw., podczas
oglądania wystawy

„To jest dobry znak czasu, że gdzieś w pewnym momencie nauka i sztuka się łączą” – tak wystawę w budynku Wydziału Technologii Drewna
podsumował prof. dr hab. Jacek Jagielski, prorektor ds. artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (pierwszy od prawej)
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zji wrze śnio wych ob cho dów dwu set nej rocz ni cy uro dzin hra -
bie go Au gu sta Ciesz kow skie go. Na kon cer cie po ja wi ła się
rów nież kla sy ka mu zy ki roz ryw ko wej – Mi�chel�le The Be atles
oraz po wszech nie zna na Ra�in�drops�ke�ep�fal�lin�on�my�he�ad Bur -
ta Ba cha ra cha.

Pod su mo wa niem ubie głe go ro ku aka de mic kie go był wy -
stęp na VIII Ogól no pol skim Prze glą dzie Pie śni Sa kral nej „Vox
Do mi ni” w Pru si cach, gdzie „Co ro Da Ca me ra” zdo był trze cie
miej sce w ka te go rii chó rów mie sza nych. Otrzy mał rów nież na -
gro dy rze czo we i na gro dę fi nan so wą.

Co ro ku chór Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go kon cer tu je
w wie lu po znań skich ko ścio łach oraz cha ry ta tyw nie – w Wiel -
ko pol skim Cen trum On ko lo gii. Z re per tu arem ko lę do wym
w se zo nie 2013/2014 wy stą pił na dwóch kon cer tach pod -
czas VI Fe sti wa lu Chó rów Aka de mic kich „Aka de mic kie ko lę -
do wa nie” w Byd gosz czy 19 stycz nia 2014 ro ku.

Z oka zji ju bi le uszu „Co ro Da Ca me ra” na grał pły tę. Al bum za -
wie ra kom po zy cje chó ral ne, na gra nia ar chi wal ne oraz Ma�gni�fi�-
cat�g�-moll�RV 610 An to nio Vi val die go, na gra ny wraz z Or kie strą
Ba ro ko wą Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu, a tak że so list ka mi:
Gra ży ną Fli ciń ską (so pran) i Mar tą Pan fil (mez zo so pran). 

Pa ni dy ry gent oraz wszyst kim człon kom chó ru „Co ro Da Ca -
me ra” ży czy my dal szych suk ce sów i ser decz nie za pra sza my
na kon cer ty!

Bar�ba�ra�Tu�szyń�ska

Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

Chór Akademicki „Coro Da Camera”

Chó ral ne suk ce sy

Wubie głym ro ku Chór Aka de mic ki Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu „Co ro Da Ca me ra”, pro wa dzo ny

przez Bar ba rę Dą brow ską -Sil ską, ob cho dził XX -le cie dzia łal no -
ści ar ty stycz nej. Zo bacz my, ja kie wy zwa nia przy niósł po ju bi -
le uszo wy czas. 

Ostat nim osią gnię ciem „Co ro Da Ca me ra” jest zdo by cie
Srebr ne go Dy plo mu w ka te go rii chó rów ka me ral nych
na VI Ogól no pol skim Kon kur sie „Ars Li tur gi ca” w Gnieź nie. To
dzię ki wy ko na niu pie śni sa kral nych: Kry�ste,�dniu�na�szej�świa�-
tło�ści Wa cła wa z Sza mo tuł do słów Mi ko ła ja Re ja, Ain�si�qu’on
oit�le�cerf�bru�ire, czy li psal mu 42, Pa�ter�No�ster�współ cze sne go
cze skie go kom po zy to ra Zden ka Lukáša oraz Glo�rii – dru giej
czę ści Mis�sy�Afro�-Bra�si�le�ira bra zy lij skie go twór cy Car lo sa Fon -
se ca mo gli śmy zdo być tak pięk ne wy róż nie nie. 

Wa ka cyj ny czas chór za koń czył śpie wa ją cą wi zy tą w sło -
necz nej Ita lii. Na VI Mię dzy na ro do wy Kon kurs Chó ral ny w Ri -
mi ni (Ri mi ni In ter na tio nal Cho ral Com pe ti tion) zje cha ło się kil -
ka dzie siąt chó rów z ca łe go świa ta. „Co ro Da Ca me ra” za śpie wał
w Te atro No vel li dwu krot nie. Za pre zen to wał mię dzy in ny mi
frag ment Li�ta�nii�Lo�re�tań�skichWol fgan ga Ama de usza Mo zar ta,
pie śni folk lo ry stycz ne: mo tyw kur piow ski Uwoz�ma�mo�roz oraz
Nie�chcę�cię,�Ka�siu�niu i Em�bra�ce�able�you Geo r ga Ger sh wi na.
Efek tem wło skich zma gań jest zdo by cie Brą zo we go Dy plo mu
w ka te go rii chó rów mie sza nych.

Utwo ry przy go to wa ne na kon kurs w Ri mi ni usły szeć moż -
na by ło pod czas wy stę pu gru py w Ko le gium Run ge go z oka -
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Mecenasi oraz gospodarz koncertu, JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (przy mikrofonie)
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Ko lej ny Kon cert Ga lo wy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu stał się fak tem. Jak zwy kle świę to wa li śmy rocz -

ni cę uro dzin pa tro na na szej uczel ni, tym ra zem jed nak szcze -
gól nie – ze wzglę du na fakt, że by ła to rocz ni ca dwu set na. Pią -
ty Kon cert Ga lo wy wień czył ofi cjal nie usta no wio ne przez
Sej mik wo je wódz ki i sa mo rzą dy gmin ne ob cho dy, na któ re
skła da ły się licz ne spo tka nia, wy kła dy i ini cja ty wy spo łecz ne.
Po ja wi ły się wy daw nic twa i ta bli ce pa miąt ko we. Ho no ro wa -
no lu dzi na uki i sztu ki.

Sce na riusz te go kon cer tu był więc nie la da wy zwa niem.
Wspo mi nam za wsze przy tej oka zji o for mu le kon cer tów ga -
lo wych, bo to ona jest czymś wy róż nia ją cym na tle in nych
kon cer tów te go ty pu. Za da niem by ło po zo stać jej wier nym,
a jed no cze śnie bez pa to su i „aka de mii ku czci” w spo sób
szcze gól ny uho no ro wać Pa tro na. A żył i two rzył Au gust hra -
bia Ciesz kow ski w cza sach ob fi tu ją cych w wiel kie na zwi ska
in te lek tu ali stów, dzia ła czy po li tycz nych i ar ty stów. Two rzy li
lu dzie tej mia ry, co Cho pin, Mo niusz ko, Pa de rew ski, Mic kie -
wicz, Sło wac ki, Sien kie wicz, Prus, Ma tej ko – by wy mie nić tyl -
ko nie któ re pol skie na zwi ska. Był to okres twór czo ści: Beetho -
ve na, Brahm sa, Ver die go, Schu ber ta, Wa gne ra, Go ethe go,

dzia łal no ści Mark sa i En gel sa. Okres dla Pol ski ob fi tu ją cy rów -
nież w zna czą ce wy da rze nia hi sto rycz ne: wy buch po wsta nia
li sto pa do we go i stycz nio we go oraz ich na stęp stwa po li tycz -
ne. Na tym tle spu ści zna in te lek tu al na i twór cza Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go w każ dym wy mia rze tym więk szej na bie ra
war to ści i zna cze nia.

For mu ła Kon cer tu Ga lo we go, o któ rej wspo mi nam, to dwie
róż ne re per tu aro wo i me ry to rycz nie czę ści, two rzą ce jed nak
spój ny spek takl, za wie ra ją cy sło wo, śpiew, ta niec i mu zy kę. Ar -
ty ści, któ rzy bio rą w nim udział, to – rów nież zgod nie z for mu -
łą – so li ści i ze spo ły ar ty stycz ne sku pio ne w Cen trum Kul tu ry
Stu denc kiej na szej uczel ni.

Na spek takl za pra szał wi dzów jak zwy kle Ze spół Trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor”. W foy�erAu li No va, gdzie kon cert się od -
by wał, sy gna li zo wał roz po czę cie obu czę ści kon cer tu. Pierw -
sza część na zna czo na by ła ry sem hi sto rycz nym. Za wie ra ła
utwo ry kom po zy to rów współ cze snych hra bie mu Ciesz kow -
skie mu, je go my śli fi lo zo ficz nej i twór czo ści po etyc kiej. 

Kon cert roz po czął Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” Po�lo�ne�zem
szla�chec�kimw cho re ogra fii Wie sła wa Ka szub kie wi cza, po czym
po wsta ła w tym ro ku Or kie stra Ka me ral na Cen trum Kul tu ry

Pią ty Kon cert Ga lo wy
Po�znań, 22�li�sto�pa�da 2014�ro�ku
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Stu denc kiej pod ba tu tą Pio tra Za biel skie go – stu den ta dy ry -
gen tu ry Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu – za gra ła nie zwy kle
uro kli wą su itę or kie stro wą. Skom po no wa ny spe cjal nie przez
nie go na tę oka zję utwór za brzmiał bar dzo na ro do wo i pod -
nio śle. Spo tkał się z go rą cym przy ję ciem pu blicz no ści, tak jak
sam fakt po wsta nia Or kie stry Uni wer sy tec kiej, w któ rej za gra li
nie tyl ko mło dzi mu zy cy Aka de mii Mu zycz nej, ale rów nież stu -
den ci in nych kie run ków i uczel ni. 

Na sce nie po ja wi ła się rów nież no wo  pow sta ła for ma cja
ta necz na Wiel ko pol ski Klub Tań ców Polskich, któ rej tan ce -
rze: Mar ta Bu dziak, Bar tło miej Bud ka i Mi chał Ci choc ki wy -
ko na li Ku�ja�wia�ka�a�-moll Hen ry ka Wie niaw skie go Ko�bie�ca�lo�-
gi�ka�w cho re ogra fii Paw ła Tom czy ka oraz ta niec sa lo no wy
Ka�ro�ma�zu�ro�we do mu zy ki Han ny Dą brow skiej Ma�zu�ro�we�za�-
lo�ty�– rów nież w cho re ogra fii sze fa for ma cji Paw ła Tom czy -
ka. Ka�ro�ma�zu�ro�we za tań czy li: Jo an na Bo nic ka, Mar ta Strze -
le wicz, Ad rian na Szy ma niak, Li lia na Tar now ska, Mi chał
Ci choc ki, Bar tło miej Bud ka, Łu kasz Ża kow ski i Zbi gniew
Strze le wicz.

Mi mo że część pierw sza kon cer tu by ła zde cy do wa nie bar -
dziej ta necz na, to moż na by ło usły szeć rów nież utwo ry wo kal -
ne. By ły to dwa utwo ry a ca�pel�law wy ko na niu na sze go ze szło -
rocz ne go ju bi la ta, a te go rocz ne go lau re ata kon kur sów
wo kal nych – Aka de mic kie go Chó ru „Co ro Da Ca me ra”: utwór

Ed mun da Mać ko wia ka Uwoz�ma�mo�roz – opar ty na au ten tycz -
nym te ma cie kur piow skim, wy ko rzy sta nym tak że przez Ka ro -
la Szy ma now skie go – oraz Nie�chcę�cię�Ka�siu�niu Sta ni sła wa
Wie cho wi cza. Utwo ry przy go to wa ła i dy ry go wa ła za ło ży ciel -
ka ze spo łu i je go kie row nik ar ty stycz ny – Bar ba ra Dą brow ska -
-Sil ska.

Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”
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Wielkopolski Klub Tańców Polskich pod kierownictwem Pawła Tomczyka



Na stęp nie Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” wpro wa dził wi dzów
w kli mat na szej ma łej oj czy zny – Wiel ko pol ski, któ rą uko chał
so bie hra bia Ciesz kow ski. Ze spół przed sta wił tań ce wiel ko -
pol skie, gdzie mo gli śmy rów nież po słu chać wo kal nych po pi -
sów Mar ci na Bu dzia ka, po czym po now nie chór aka de mic ki
wy ko nał – tym ra zem z to wa rzy sze niem or kie stry – trzy zna -
ne utwo ry: By�waj�dziew�czę�zdro�we (pieśń po wsta łą w okre sie
po wsta nia li sto pa do we go), Tam�na�bło�niu�błysz�czy�kwie�cie
(praw do po dob nie au tor stwa hra bie go Gal len ber ga – zna ne -
go twór cy ba le tów, któ rej au tor stwo ba da cze przy pi su ją sa -
me mu Fry de ry ko wi Cho pi no wi, szcze gól nie po pu lar ną wśród
żoł nie rzy po wsta nia li sto pa do we go) oraz Jesz�cze�je�den�ma�zur
dzi�siaj (utwór skom po no wa ny przez Lu dwi ka Łu biń skie go,
twór cę wier szo wa nych utwo rów pa trio tycz nych, uczest ni ka
po wsta nia stycz nio we go). Dy ry go wał Piotr Za biel ski. Po bra -
wu ro wo wy ko na nych pie śniach przy szła po ra na fi nał pierw -
szej czę ści. Za koń czy ła ją w kli ma cie cza sów Księ stwa War -
szaw skie go Su�ita�ułań�ska w wy ko na niu Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Ła ny”. Tan ce rzy przy go to wał kie row nik ar ty stycz ny ze spo łu
An drzej Tar now ski, o stro nę wo kal ną za dba ła Alek san dra Pu -
ra, a pie czę or ga ni za cyj ną spra wo wał Ze non Mu siał. 

Idąc śla dem na szych wiesz czów na ro do wych, prze cha dza -
jąc się po rzym skiej sta rów ce, pa trząc na ta bli ce pa miąt ko we
wmu ro wa ne w ścia ny tam tej szych ka mie nic, rzec moż na: tu
za czę ła się Pol ska.

Wło chy, ja ko ko leb ka cy wi li za cji eu ro pej skiej, od wie ków in -
spi ro wa ły wiel kich ar ty stów, uczo nych, świę tych i cie ka wych
świa ta po dróż ni ków. Przez to sta ły się „do mem” dla wie lu ob -
co kra jow ców, w tym tak że Po la ków – w myśl po wie dze nia:
„Wszyst kie dro gi pro wa dzą do Rzy mu”. Wło chy sta ły się ich
dru gą oj czy zną. Tam two rzy li i roz my śla li nad lo sa mi oj czy zny:
Cy prian Ka mil Nor wid, Ju liusz Sło wac ki, Hen ryk Sien kie wicz
i Adam Mic kie wicz. Tam wła śnie Jó zef Igna cy Kra szew ski to czył
świa to po glą do we spo ry z mło dym Zyg mun tem Kra siń skim,
a „Caf fe Gre co” oprócz Mic kie wi cza, Sło wac kie go, Kra siń skie -
go i Nor wi da do sko na le pa mię ta Le nar to wi cza, Kra szew skie -
go, Ma tej kę, Ko nop nic ką, Że rom skie go i Przy by szew skie go. 

W Wiecz nym Mie ście mo że my prze śle dzić naj waż niej sze
dzie je na sze go kra ju – od na ro dzin pań stwo wo ści, nie ro zer -
wal nie zwią za nych z przy ję ciem wia ry chrze ści jań skiej przez
Miesz ka I, aż po dzień, gdy na Sto li cy Pio tro wej za siadł nasz
ro dak – Ka rol Woj ty ła. Ja ko Jan Pa weł II stał się nie kwe stio no -
wa nym au to ry te tem koń ca XX wie ku.

Wieści Akademickie 69

You�raise�mi�ab wykonują: Marek Behnke, Jakub Kociński, Adam Emil
Szukała i Tomasz Kubat

Quando�sento�che�mi�ami – duet Pawła Antkowiaka i Adama Emila
Szukały

Kolejny duet: The�Preyer – w wykonaniu Pawła Antkowiaka i Anny
Marii Antkowiak-Podolańczuk
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Świa do mość tych fak tów sta ła się in spi ra cją dla dru giej czę -
ści kon cer tu. Wy peł ni ły ją utwo ry współ cze snej mu zy ki wło -
skiej wy ko na ne w tym że ję zy ku – z ga tun ku mu zy ki fil mo wej,
mu si ca lu i pop ope ry. Can�to�del�la�Ter�ra (Pieśń�dla�zie�mi) – tak
za ty tu ło wa na by ła dru ga część kon cer tu. Przy pul pi tach za -
sia dła Or kie stra Ka me ral na Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go. Za pul pi tem dy ry genc kim sta nął
po now nie Piotr Za biel ski, au tor wszyst kich aran ża cji pre zen -
to wa nych pod czas kon cer tu.
Par�la�piu�pia�no, Lu�na, In�can�to�– to ty tu ły utwo rów wy ko na -

nych so lo wo z to wa rzy sze niem so li stów Te atru PULS i adep -
tów Sce ny Mu zycz no -Te atral nej. Świet nie po ra dzi li so bie
w par tiach ze spo ło wych. Naj więk szą sa tys fak cję jed nak spra -
wi ły pi szą ce mu te sło wa so li ście i mam na dzie ję rów nież wi -
dzom – du ety wo kal ne. Nie ła twe, ale nie zwy kle pięk ne kom -
po zy cje, w któ rych ko lej no mi part ne ro wa li Ja kub Ko ciń ski
(Ma�ria), An na Ma ria Ant ko wiak -Po do lań czuk (The� Prey�er),
Adam Emil Szu ka ła (Qu�an�do�sen�to�che�mi�ami) i Mag da le na
Przy był (Vi�vo�per�lei).

W spe cjal nej aran ża cji Ma rek Behn ke, Ja kub Ko ciń ski,
Adam Emil Szu ka ła i To masz Ku bat wy ko na li zna ny utwór You
ra�ise�me�up z to wa rzy sze niem żeń skiej czę ści for ma cji te atral -
no -mu zycz nej. Fi na łem tej czę ści, a jed no cze śnie ca łe go kon -
cer tu ga lo we go, był ty tu ło wy utwór Can�to�del�la�Ter�ra. W tej

czę ści wy stą pi li: An na Ma ria Ant ko wiak -Po do lań czuk, Mag -
da le na Przy był, Zu zan na Bur ghardt, Agniesz ka Boł zan, Ur szu -
la Jan ko wiak, Ma ria Plu cin ska, Ja kub Ko ciń ski, Adam Emil
Szu ka ła, Ma rek Behn ke, To masz Ku bat i pi szą cy te sło wa te -
nor Pa weł Ant ko wiak. 

Akom pa nio wa ła Or kie stra Ka me ral na Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go pod dy rek cją Pio tra Za -
biel skie go, au to ra aran ża cji i in stru men ta cji ca łe go kon cer tu.
Dźwięk i oświe tle nie kon cer tu zre ali zo wał Ja kub Bu dasz – fir -
ma Sce na Sys tem. Lek to rat tra dy cyj nie już pro wa dził Pa weł
Mar kow ski. Sce na riusz kon cer tu, treść me ry to rycz ną i re ży se -
rię zre ali zo wał pi szą cy te sło wa.

Szcze gól ne po dzię ko wa nie za po moc i współ pra cę skła dam
Pa ni Pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ce Ko złow skiej. Dzię ku ję pra -
cow ni kom: Biu ra Rek to ra, Dzia łu Stu diów i Spraw Stu denc kich
oraz Dzia łu Trans por tu i Za opa trze nia. Dzię ku ję za współ pra -
cę Ale xan dro wi Ant ko wia ko wi i Ma rii Bo gac kiej. Dzię ku ję na -
szym wspa nia łym Me ce na som.

Go spo da rzem kon cer tu był JM Rek tor, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak.

Za pra szam Pań stwa na ko lej ne kon cer ty ga lo we i pro jek ty
Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej.

Pa�weł�Ant�ko�wiak

Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

Paweł Antkowiak i soliści Sceny Muzyczno-Teatralnej
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Z Ze spo łem Pie śni i Tań ca „Ła ny” spo tka łam się wie lo krot -
nie z ra cji dłu go let niej pra cy na uczel ni. Wie le uro czy -

sto ści i waż nych wy da rzeń by ło uświet nio nych wy stępami
ze spo łu. Nie zda wa łam so bie spra wy, że czas tak szyb ko pły -
nie i „Ła ny” osią gnę ły wiek cał kiem słusz ny – czter dzie sto -
lat ka!

Nie daw no mia łam przy jem ność uczest ni czyć w ju bi le uszu
ze spo łu. Za sko czy ła mnie wspa nia ła at mos fe ra, wręcz ro dzin -
na. Wy stęp był na po zio mie pro fe sjo nal nym. Bo ga ty pro gram,
pre zen ta cja folk lo ru z róż nych re gio nów Pol ski. Przed ocza mi
wi ro wa ły na sze stro je na ro do we i re gio nal ne, ośle pia jąc bar -
wa mi.

Do ce niam cięż ką pra cę mło dych (i nie tyl ko) lu dzi, ich pa sję
i za an ga żo wa nie. By łam tyl ko wi dzem, oglą da łam efekt koń -
co wy, ale zda ję so bie spra wę, że ten wy stęp zo stał oku pio ny
po tem, wieloma pró ba mi i chę cią da nia z sie bie wszyst kie go.

Mó wi się „Nie sa mą na uką uni wer sy tet ży je”. Jest to praw da!
Oglą da jąc „Ła ny”, za sta na wia łam się, jak moż na to wszyst ko
po go dzić i za pre zen to wać tak do sko na łe wi do wi sko.

Cie szy mnie to, że pol ski folk lor ta necz no -mu zycz ny jest na -
dal pro pa go wa ny przez gru pę lu dzi w kra ju i po za je go gra ni -
ca mi. Po dej rze wam, że dzia łal ność Ze spo łu „Ła ny” wy ma ga
pew nych na kła dów fi nan so wych. Miej my na dzie ję, że spon -
so rzy bę dą hoj ni – jak do tej po ry.

Kon cert ga lo wy z oka zji 40-le cia dzia łal no ści ar ty stycz nej
był do pra co wa ny w każ dym ca lu.

Od był się w Sa li Zie mi Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań -
skich, gdzie wa run ki za rów no dla wy ko naw ców, jak i pu blicz -
no ści by ły do sko na łe.

„Ła ny” – jak na swój po waż ny wiek – dziar sko i z przy tu pem
śpie wa ły i tań czy ły. Pu blicz ność re ago wa ła spon ta nicz nie, na -
gra dza jąc grom ki mi bra wa mi wspa nia ły wy stęp.

Z ca łe go ser ca ży czę im na stęp nych lat w tak do brej kon dy -
cji i we rwie!

mgr�An�na�Ju�sik
ku�stosz�w Od�dzia�le�Opra�co�wa�nia�Bi�blio�te�ki�Głów�nej�

i Cen�trum�In�for�ma�cji�Na�uko�wej

Występy Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” wzbudzają ogromny aplauz

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 T
ar

no
w

sk
i

Ju bi le usz 40-le cia dzia łal no ści 
ar ty stycz nej 
Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”
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„Adapt Przy jem no ści” to wy jazd stwo rzo ny spe cjal nie
z my ślą o no wych stu den tach Uni wer sy te tu Przy rod -

ni cze go w Po zna niu, or ga ni zo wa ny przez Kon went Sa mo -
rzą du Stu denc kie go oraz Fun da cję Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Od był się on w dniach 9–13 wrze śnia
2014 ro ku w Dar łów ku nad mo rzem, w ośrod ku wy po czyn -
ko wym „Ur szu la”. 

Przed sta wi cie le Kon wen tu przy go to wa li wie le atrak cji dla
przy by łych na obóz pierw szo rocz nia ków. W dzień oprócz
pla żo wa nia od by wa ły się licz ne warsz ta ty, szko le nia i wy kła -
dy, z ko lei wie czo ry sprzy ja ły in te gra cji na róż ne go ro dza ju
im pre zach te ma tycz nych, ogni skach i za ba wach. Uczest ni -

cy zo sta li ob da ro wa ni ko szul ka mi wy jaz do wy mi oraz ga dże -
ta mi. Stu den tów od wie dzi ła rów nież pro rek tor ds. stu diów,
prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, z któ rą moż na by ło po roz -
ma wiać o stu dio wa niu na na szej uczel ni. 

Był to bar dzo owoc ny wy jazd. Stu den ci pierw sze go ro ku
mo gli za po znać się z za sa da mi pa nu ją cy mi na uczel ni, a tak -
że za się gnąć po rad i in for ma cji u star szych ko le gów i ko le -
ża nek z sa mo rzą du. Mie li rów nież świet ną oka zję do in te -
gra cji oraz od po czyn ku przed zbli ża ją cym się po cząt kiem
ro ku aka de mic kie go.

Lu�iza�Da�wi�do�wicz

„Adapt Przy jem no ści 2014”
Obóz�ada�pta�cyj�ny�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Uczestnicy „Adaptu 2014”

Spotkanie uczestników z prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Moniką Kozłowską
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Dwanaście godzin, 12 minut 
i 11 sekund. W takim czasie podczas
zawodów triathlonowych IronMan
przepłynął (3,8 km), przejechał 
na rowerze (180 km) oraz przebiegł
pełen dystans klasycznego maratonu
(42,2 km) (łącznie 226 km) i zajął 
jedno z czołowych miejsc nasz
„człowiek z żelaza”, dr hab. 
Wawrzyniec Czubak z Katedry
Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie. Doktor Czubak jest
doskonałym pozytywnym przykładem
łączenia pracy naukowca ekonomisty
z niezwykle trudną pasją sportową, 
jaką niewątpliwie jest triathlon.
W czerwcu miał kolokwium
habilitacyjne, a już w sierpniu stanął 
na starcie jakże wyczerpującej
dyscypliny.

JL: Gra tu lu ję zna ko mi te go wy czy nu!

Dzię ku ję. Nie ukry wam, że ukoń cze nie tria th lo nu na dy stan -
sie Iron Man to dla mnie ogrom ny wy czyn, a za ra zem zwień cze -
nie kil ku let nich tre nin gów, wie lo mie sięcz nych przy go to wań
przed star to wych i speł nie nie ma rzeń o star cie w naj bar dziej wy -
ma ga ją cej dys cy pli nie atle tycz nej, ja ką ludz kość (so bie) wy my -
śli ła. Nie prze sa dzam, po nie waż nie ma trud niej szej dys cy pli ny
spor to wej niż tria th lon Iron Man. Tria th lon jest też olim pij ską
dys cy pli ną, z tą róż ni cą, że jest ona kom bi na cją: 1,5 km pły wa -
nia + 40 km ko lar stwa + 10 km bie gu.

JL: Dla cze go upra wia Pan, bę dąc na ukow cem, tak trud -
ną dys cy pli nę?

Pra ca na uko wa i sport uzu peł nia ją się, współ gra ją, sta no -
wią spój ną pa sję. Za ry zy ku ję twier dze nie, że ich wła ści wa
kom bi na cja w ży ciu jest nie odzow na. W roz mo wie z ko le ga -
mi z Ka te dry, któ rzy tak że bie ga ją ma ra to ny, do cho dzi my do
tych sa mych wnio sków, że tre ning jest czę ścią pra cy. W mo -
zol nym, żmud nym co dzien nym tre nin gu, przy mia ro wym
ryt mie ko lej nych kro ków my śli sa me au to ma tycz nie i nie za -
leż nie bie ga ją. A po nie waż po ca łym dniu gło wa peł na jest
na uko wych re flek sji, to nie unik nie się po wra ca nia do wy da -
rzeń z pra cy pod czas upra wia nia spor tu. Mię dzy in ny mi z te -
go wła śnie po wo du lu bię po po łu dnio we tre nin gi. Wte dy po -
rząd ku ję spra wy za wo do we, ukła dam plan na na stę py dzień,
na rzu cam so bie pro blem na uko wy i w nim za ta piam my śli.
Oczy wi ście jest to moż li we przy du żym do świad cze niu tre -
nin go wym, kie dy nie trze ba się kon cen tro wać nad wszyst ki -
mi de ta la mi da nej dys cy pli ny – uło że niem cia ła w wo dzie,

mia ro wym od de chem pod czas bie gu, „czu ciem” wia tru i pod -
po rząd ko wa niem syl wet ki na ro we rze. Pro szę so bie wy obra -
zić, że w okre sie przed star to wym mam do wy ko na nia 2,5
do 3 go dzin tre nin gu dzien nie. Co dzien nie, w sa mot no ści,
w rów nym ryt mie kro ków, pe da ło wa nia lub ude rzeń rę ki
w wo dzie. Wte dy naj le piej wstać wcze śnie ra no i pod czas po -
ran ne go roz ru chu zbu do wać plan pra cy, a na ko niec dnia
niech przez 20 km bie gu ko tłu je się w gło wie wszyst ko, co
in te lek tu al nie w cza sie dnia po ru szy ło. Co wię cej – to się
u mnie dzie je sa mo czyn nie, nie zmu szam się do na uko wych
my śli i nie ukie run ko wu ję ich. A star ty? Na szczę ście część
du żych im prez od by wa się la tem, w cza sie wa ka cji, a po zo -
sta łe za wsze w week en dy. Przy do brym pla nie tre nin go wym,
pod po rząd ko wa nym pra cy, nie ma ko li zji cza so wej.

JL: Jak prze bie ga ły przy go to wa nia do tej mor der czej
sierp nio wej im pre zy w oko li cach Byd gosz czy?

Po za mię śnia mi w za wo dach naj waż niej szą ro lę gra gło wa.
Sa me wy tre no wa ne mię śnie nic nie zro bią. Wie dzia łem, że
po ło wa (al bo wię cej) suk ce su sie dzi w psy chi ce. Dla te go by -
łem re we la cyj nie przy go to wa ny tak że pod tym wzglę dem.
Tre nin gi i star ty przy go to wy wa ły mnie do ra dze nia so bie
z kry zy sa mi. Mia łem świa do mość, że pod czas tak dłu gie go
wy sił ku przyj dzie kry zys, a mi mo to przez pół ro ku tre no wa -
łem psy chi kę. Wy sze dłem z za ło że nia, że nie ma cze goś ta kie -
go jak „ścia na” czy kry zys, wma wia łem so bie – je steś nie znisz -
czal ny. I tak by ło (śmiech). Po za wo dach, w po nie dzia łek
w pra cy ko le żan ki wy szu ka ły w in ter ne cie zdję cia z tych za -
wo dów. Na dwóch z nich je stem. Śmia ły się, że mam mi nę,
a by ła to go dzi na szó sta ra no, jak by wła śnie zdechł mi cho -
mik. Rze czy wi ście, sam te raz wi dzę w oczach ty sią ce my śli,
któ re to wa rzy szy ły mi na chwi lę przed wy strza łem star te ra.
To by ła mie szan ka kon cen tra cji, wi zu ali za cji każ de go mach -
nię cia w wo dzie, każ de go na ci śnię cia na pe da ły, każ de go kro -
ku bie go we go, jed no cze śnie po mie sza na z re spek tem przed
tym dy stan sem i cze ka ją cym wy sił kiem. Ukła da łem so bie
w gło wie ca ły dy stans 226 km. Mu sia łem ogar nąć my śla mi
pra wie 4 km pły wa nia, prze je cha nia 180 km i roz ło żyć si ły
w ma ra to nie. Sku pio ny, skon cen tro wa ny, na chwi lę odłą czo -
ny od świa ta wie dzia łem jed no – je stem przy go to wa ny i sil -
ny. Dwa na ście go dzin póź niej udo wod ni łem so bie, że rze czy -
wi ście by łem.

JL: Tria th lon to okrop na ha rów ka, nie mal przez 360 dni
w ro ku!

Tre nin gi dzie lę na dwie za sad ni cze fa zy. Pierw szy okres to
je sien no -zi mo wy czas bu do wa nia for my. W tym cza sie wy ko -
nu ję tre nin gi wy dol no ścio we, któ re zwięk sza ją wy dol ność ser -
ca, pod no szą próg tle no wy (zdol ność do po chła nia nia tle nu),
po więk sza się po jem ność płuc, uspraw nia me ta bo lizm gli ko -
ge nu w mię śniach. Dla mnie naj lep szym tre nin giem wy dol no -
ścio wym jest bieg, jed nak ze wzglę du na krót ki dzień, tre nin -
gi i pra cę trze ba do brze za pla no wać. Wte dy bie gam po 10
lub 18 km, za zwy czaj co dru gi dzień.

JL: Ko rzy sta Pan z in fra struk tu ry spor to wej na szej
uczel ni?

Nie zwy kła pa sja 
dok to ra Waw rzyń ca Czu ba ka
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Oczy wi ście, od paź dzier ni ka do czerw ca uczęsz czam na sa -
lę spin ning, na któ rej nie tyl ko sam tre nu ję, ale pro wa dzę za -
ję cia dla za przy jaź nio nej gru py spor to wo za krę co nych osób
– przy oka zji chęt nych ser decz nie za pra szam! Do te go do da -
ję tre nin gi wszech stron ne, głów nie ćwi cze nia wzmac nia ją ce
na si łow ni, zwy kle dwa ra zy w ty go dniu. Kie dy koń czy się zi -
ma i no gi roz ry wa chęć ry wa li za cji, wte dy za czy nam okres
star to wy. Do tre nin gów wy dol no ścio wych do łą czam za ję cia
wy trzy ma ło ścio we, czy li na prze mien nie (w in ter wa łach) po -
pra wiam dy na mi kę mię śni i ich si łę. Wio sna i la to to jest mój
czas star to wy. Nie pod cho dzę do te go za wo do wo, mo gę więc
so bie po zwo lić na wie le star tów w róż no rod nych za wo dach.
Za zna czę, że nie pcha mnie tyl ko chęć ry wa li za cji, ale at mo-
s fe ra za wo dów. Uwiel biam być na za wo dach z du żym wy prze -
dze niem cza so wym, chło nąć at mos fe rę, po cząw szy od re je -
stra cji, przez te ma gicz ne ostat nie mi nu ty od li cza nia do star tu,
oglą dać za cię te mi ny ry wa li, ra dość na me cie, aż po re flek sje
za sły sza ne w mę skiej, „pach ną cej” wy sił kiem szat ni. W star tach
jest coś ma gicz ne go, dla te go na ło go wo za pi su ję się na
wszyst ko, co się da. Dwa la ta te mu zro bi łem trzy ma ra to ny
(we Wro cła wiu, w War sza wie i Po zna niu) w jed nym mie sią cu.
W bie żą cym se zo nie star to wa łem nie mal w każ dy week end,
i to za rów no w ma ra to nach na ro we rach szo so wych i MTB,
bie gach, w tym ul tra ma ra ton gór ski: Szklar ska Po rę ba – Śnież -
ka i po wrót (ra zem 47 km i 2150 m prze wyż szeń), jak i też pły -
wac kich. Po za star ta mi ze wzglę du na tria th lon mu sia łem włą -
czyć tre nin gi „na za kład kę”. A więc bez po śred nio po pły wa niu
w je zio rze za czy na łem bieg na dy stan sie 20 km, prze sia da jąc
się od ra zu na ro wer. Cie ka wym do świad cze niem by ło nie tyl -
ko od czu cie mię śni przy zmia nach dys cy plin. Nie wie dzia łem,
że po pły wa niu zu peł nie roz chwia ny bę dzie błęd nik i mu sia -
łem na uczyć się ko or dy na cji ru cho wej po wyj ściu z wo dy, sta -
rać się utrzy mać pion i pró bo wać biec na wprost. Za to po jeź -
dzie ro we rem i po roz po czę ciu bie gu za bu rza się po czu cie
pręd ko ści. Na gle po ro we rze, na któ rym je cha łem z pręd ko -
ścią oko ło 34 km/h, za czy nam biec w tem pie 4:30 min/km
(cał kiem szyb ko), a wy da je mi się, jak bym co naj wy żej czła pał.

To by ły dla mnie no we i, przy zna ję, śmiesz ne od czu cia. Mu -
szę wspo mnieć, że bez wzglę du na cykl, fa zę czy ro dzaj tre -
nin gu każ de wyj ście roz po czy nam roz grzew ką, koń czę roz cią -
ga niem. O tych dwóch ele men tach za wsze pa mię tam, bo
dzię ki te mu ni gdy (!) od 19 lat nie mia łem żad nej kon tu zji. 

JL: Po tak wy czer pu ją cym wy sił ku nie zbęd na jest re ge -
ne ra cja or ga ni zmu. 

Po mi jam roz cią ga nie, ma sa że, ką pie le lo do we – naj bar dziej
re ge ne ra cyj ne jest zim ne piw ko al bo do bra ka wa w to wa rzy -
stwie lub z ga ze tą w rę ku. Lu bię wy cią gnąć no gi w ki nie i za -
to pić się w świat fil mu. Je śli tyl ko czas po zwa la, uwiel biam
głów ko wa nie przy bry dżu. To nie ko kie te ria na uży tek „Wie ści
Aka de mic kich”, ale bar dzo lu bię po pra co wać wie czo rem po
tre nin gu. To mnie re lak su je. Szcze rze po wie dziaw szy, więk -
szość cie ka wych po my słów wte dy wła śnie prze le wam na pa -
pier. Niech do wo dem na to bę dzie fakt, że w tym ro ku zdo ła -
łem przy go to wać się do Iron Ma na (star tu jąc od stycz nia w 15
za wo dach), by w czerw cu przy stą pić do ko lo kwium ha bi li ta -
cyj ne go przed Ra dą Na uko wą IE RiGŻ -PIB w War sza wie.

JL: Sko ro mó wi Pan o osią gnię ciach na uko wych, jak
Pań ska pa sja po strze ga na jest na uczel ni? 

W pra cy za wsze mo gę li czyć na wspar cie. At mos fe ra w pra cy
też re ge ne ru je si ły po każ dym star cie. Mam gro no osób, z sze -
fem na cze le, któ re ro zu mie ją i sza nu ją mo ją pa sję, wspie ra ją
i ki bi cu ją – za co wszyst kim dzię ku ję, a część z nich tak że tre nu -
je. Chy ba je ste śmy naj bar dziej roz bie ga ną Ka te drą na ca łym
uni wer sy te cie, bo ma my na po kła dzie trzech ma ra toń czy ków.

JL: Wi dzia łem Pa na pod czas jed ne go z pół ma ra to nów.
Dla cze go star tu je Pan ja ko za wod nik nie zrze szo ny, a nie
w bar wach uczel nia ne go AZS -u, w ko szul ce z lo giem na -
szej uczel ni. To by ła by do sko na ła pro mo cja Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ma Pan spon so ra?

Wszystkie trzy dyscypliny sportowe dr. hab. Wawrzyńca Czubaka: pływanie, rower i bieg
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Nie ste ty, nad tym ubo le wam. Co raz czę ściej na li nii pra ca
– sport sta ją pie nią dze. W tym ro ku na sa me tyl ko opła ty
star to we wy da łem po nad 4000 zł (nie wiem do kład nie – wo -
lę te go nie zli czać dla spo ko ju my śli pod czas tre nin gów).
Trze ba być przy go to wa nym, że sa ma opła ta star to wa w tria -
th lo nie to wy da tek rzę du 400–500 zł, do te go do cho dzi do -
jazd, czę sto noc leg, za kup od po wied nich od ży wek, re ge ne -
ra cja mię śni po za wo dach (na przy kład ma saż spor to wy). 

Na tym po zio mie, na któ rym ja star tu ję, dro gi też jest
sprzęt spor to wy. Dla przy kła du pian ka pły wac ka kosz tu je
od 800 zł. Bar dzo ce nię so bie mo je nie znisz czal ne ko la na
i dla te go przy naj mniej raz w se zo nie ku pu ję pro fe sjo nal ne
bu ty bie go we, a ce ny ro we rów szo so wych/tria th lo no wych
za czy na ją się od 3 i pół ty sią ca (za zna czam „od”, bo tu li mi -
tów nie ma – wi dzia łem ro wer za 60 000 zł!). Na szczę ście
nie da łem się zwa rio wać i jeż dżę na mo jej sta rej ko la rzów -
ce, war tej mo że ze… dwa ty sią ce, ale za to wy tre no wa ne
mię śnie wy ci ska ją z niej 100% moż li wo ści fa brycz nych.
Spon so ra nie mam, po nie waż nie pre ten du ję do miejsc na
po dium – przy jem ność i fraj da jest mo im ce lem, nie zale ży
mi więc na „pu dle”. A o star tach w bar wach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go kie dyś my śla łem, jed nak mo ja pro po zy cja
za ku pu choć pa ry bu tów bie go wych, mi mo po par cia władz
uczel ni, utknę ła w ad mi ni stra cji – ja koś nie by ło wia do mo,
po co i z cze go sfi nan so wać ten wy da tek. W kon tek ście po -
ka zy wa nia in ne go (spor to we go) ob li cza uni wer sy te tu – to
tro chę szko da, po nie waż bie ga łem w wie lu miej sco wo -
ściach, w któ rych od by wa ją się za wo dy.

JL: Ma jąc tak du że spor to we do świad cze nie, mo że Pan
się nim po dzie lić z ty mi, któ rzy za mie rza ją pójść w Pań -
skie śla dy.

Hmmm. Dla każ de go mam dwie ra dy: za chę cam i prze strze -
gam. Za chę cam, bo to na praw dę wiel ka przy go da. Wy star czy
za cząć, po tem już wpa da się w rytm, z każ dym kro kiem po pra -
wia się sa mo po czu cie, kon dy cja, wy ni ki. Ja sne, że przyj dzie
okres sta gna cji w po pra wie efek tów i znie chę ce nie do dal szych
wy sił ków, ale wy star czy przez to przejść i przy jąć mo je: „nie ma
kry zy sów”; „ścia na nie ist nie je”. Po wstęp nych przy go to wa niach
pro po nu ję kil ka star tów, za czy na jąc od bie go wych „dy szek”,
przez pół ma ra ton, mo że ja kiś udział w za wo dach ro we ro wych
na 20 km. Star ty po zwa la ją oswo ić się z czy imś od de chem na
ple chach, uczą rów no wa gi mię dzy ry wa li za cją z in ny mi a wła -
snym ce lem. I na tym eta pie prze strze gam – to gro zi uza leż nie -
niem! Od tąd każ da wol na myśl bę dzie krą ży ła wo kół ba se nu,
bież ni, ro we ru. Obiad w sto łów ce aka de mic kiej bę dzie wpa so -
wy wa ny w die tę spor to wą, har mo no gram tre nin gów zgra ny
z pla nem za jęć, a gdy ro dzi na je dzie sa mo cho dem – ja wy bie -
ram ro wer (je śli mniej niż 40 km, to wte dy bie giem). Od te go
nie ma uciecz ki. Mo je śla dy znaj dzie cie na pia chu lub śnie gu
nad Ru sał ką, a se rio – je śli ktoś chciał by za cząć przy go dę ze
spor tem (na przy kład bie ga nie) i po trze bu je na star cie wspar -
cia, po mo cy, mo bi li za cji (ostrze gam – je stem nie zwy kle wy ma -
ga ją cy, nie tyl ko wo bec sie bie) – to pro szę o kon takt. Chęt nie
po dzie lę się swo im do świad cze niem.

Opo�wie�ści�dr.�hab.�Waw�rzyń�ca�Czu�ba�ka�
wy�słu�chał�Je�rzy�Lo�rych

Na mecie triathlonu w Borównie (2014 rok)
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Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

Wpo nie dzia łek 20 paź dzier ni ka 2014 ro ku w klu bie Shan -
ti od by ło się uro czy ste pod su mo wa nie Aka de mic kich

Mi strzostw Wiel ko pol ski 2013/2014. Na gro dzo ne zo sta ły naj -
lep sze uczel nie wyż sze w kla sy fi ka cji ge ne ral nej oraz zwy cięz -
cy wszyst kich dys cy plin z ca łe go cy klu. 

W ro ku aka de mic kim 2013/2014 od by ło się po nad 100 im -
prez spor to wych, w tym 84 w 59 dys cy pli nach spor to wych
w ra mach Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. Z ko lei
w grach ze spo ło wych ro ze gra no pra wie 300 spo tkań. Aka de -
mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski to naj więk sze te go ty pu roz -
gryw ki mię dzy uczel nia ne w Pol sce. W Mi strzo stwach wzię li
udział stu den ci 24 szkół wyż szych z ca łej Wiel ko pol ski (Po -
znań, Gnie zno, Ka lisz, Ko nin, Lesz no, Pi ła) zrze szo nych w Aka -
de mic kim Związ ku Spor to wym. 

Na po dium w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski edy cji 2013/2014 na pierw szym miej -
scu sta nę ła Po li tech ni ka Po znań ska, na dru gim Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza, któ ry wy prze dził Wyż szą Szko łę Pe -
da go gi ki i Ad mi ni stra cji.

W każ dej dys cy pli nie pro wa dzo no ry wa li za cję dru ży no wą
wśród ko biet i męż czyzn, a zwy cię skie dru ży ny zo sta ły wy róż -
nio ne. Ja ko uczel nia zdo by li śmy trzy pierw sze lo ka ty. Dru ży -
na ko biet Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go za ję ła pierw sze miej -
sce w stre et ba ske cie, pierw sze miej sce w bad min to nie oraz
pierw sze miej sce w ko lar stwie gór skim (wszyst kie wy mie nio -
ne sek cje pro wa dzi Ka ro li na Do pie ra ła z Cen trum Kul tu ry Fi -
zycz nej). An na Daj czak oraz Aga ta Kraw czyk ode bra ły na sze
tro fea.

Po nad to na ga li spor to wej wy róż nio no czte rech naj lep -
szych za wod ni ków w Wiel ko pol sce. Bar dzo cie szy fakt, że
wśród wy róż nio nych zna lazł się Da wid Gra bow ski – stu dent
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, któ ry tre nu je wio ślar stwo. Da -
wid w ter mi nie 12–14 wrze śnia re pre zen to wał Pol skę na Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Świa ta w Gra ve li nes we Fran cji,
gdzie z za wod ni kiem Mir kiem Zię tar skim (Wyż sza Szko ła Go -
spo dar ki w To ru niu) pły nę li na dwój ce po dwój nej i zdo by li
zło ty me dal. Da wid Gra bow ski nie mógł oso bi ście ode brać
swo je go wy róż nie nia, ponieważ prze by wał wów czas na zgru -
po wa niu w Wał czu.

Oprócz wy żej wy mie nio nych dys cy plin dzię ki na szym re pre -
zen tan tom i tre ne rom za ję li śmy wie le miejsc na po dium. Trze -
ba pod kre ślić, że wszy scy wło ży li w zma ga nia spor to we wie le
pra cy i ser ca. 

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Pod su mo wa nie Aka de mic kich 
Mi strzostw Wiel ko pol ski 2013/2014 

Studentki Agata Krawczyk…
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… i Anna Dajczak (obie z sekcji koszykówki AZS UP prowadzonej
przez Karolinę Dopierała) odbierają trofea za pierwsze miejsca 
w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski – drużyna:
streetbasket kobiet, badminton kobiet, kolarstwo górskie kobiet



Z ko lei licz nie re pre zen tu ją cy nas pa no wie za ję li dru ży no wo
trze cie miej sce. Za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w wy ci ska niu sztan gi le żąc to: Da mian Głu chow ski, Adam Mil -
cza rek, Le szek Du rzyń ski, Ra fał Po go rzel ski, Oskar Przy mu sza -
ła, Ja kub De mi do wicz, Hu bert Kor nac ki, Krzysz tof Ignal ski. Naj -
le piej w in dy wi du al nej roz gryw ce wy padł Da mian Głu chow ski,
któ ry za jął pią te miej sce i Adam Mil cza rek – ósme. 

Gra tu lu je my na szym spor tow com i ży czy my po pra wy wy -
ni ków w dru gim rzu cie na wio snę 2015 ro ku!

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła
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Klub Uczel nia ny Wyż szej Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych
był or ga ni za to rem pierw sze go rzu tu za wo dów w wy ci ska -

niu sztan gi le żąc. Za wo dy od by ły się w ra mach Aka de mic kich
Mi strzostw Wiel ko pol ski 15 li sto pa da 2014 ro ku, a stu dent ki
i stu den ci bę dą ry wa li zo wać ogó łem w dwóch rzu tach za wo -
dów. Cen trum Spor tu Po li tech ni ki Po znań skiej przy ul. Ja na
Paw ła II go ści ło te go dnia spo rą gru pę spor tow ców.

Wśród ko biet re pre zen to wa ła nas stu dent ka II ro ku Mag da -
le na Mu sioł, któ ra za ję ła dzie wią te miej sce, a jej wy nik upla so -
wał nas na czwar tym miej scu w kla sy fi ka cji mię dzy uczel nia -
nej ko biet. W dru gim rzu cie dziew czy ny mu szą po wal czyć, aby
„wsko czyć” na po dium, tym bar dziej, że du żo nie bra ko wa ło.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w wy ci ska niu sztan gi le żąc

IV miej sce – To masz Ra chwał (1: 20,6 21)
VII miej sce – Adam Mil cza rek (1: 22,5 18)
VIII miej sce – Mar cin Dziu bań ski (1: 22,9)
IX miej sce – Oskar Naj dek (1: 24,1)
XII miej sce – Da mian Ob roc ki (1: 24,7)
XXI miej sce – Da mian Głu chow ski (1: 29,4)
XXX miej sce – Mi chał Kut kow ski (1: 32,7)
XXXVI miej sce – Mie czy sław Ci cho szew ski (1: 35,6)
XL miej sce – Pa weł Ge dow ski (1: 37,3)
XLI miej sce – Da mian Sit kow ski (1: 37,6)
XLII miej sce – Hu bert Pściuk (1: 38,2)
XLVIII miej sce – Ka rol Tom czak (1: 41,2).

Dnia 25 li sto pa da 2014 ro ku Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu był go spo da rzem pierw sze go rzu tu Aka de -

mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w er go me trze wio ślar skim.
Za wo dy od by wa ły się na dy stan sie 500 m w ka te go rii ko biet
i męż czyzn w wa dze lek kiej i open. Po nad sto osób z wiel ko -
pol skich uczel ni wy star to wa ło w na szych za wo dach, a wie lu
ki bi ców za grze wa ło star tu ją cych do wal ki. Du ża fre kwen cja
za pew ni ła nie ma łe emo cje spor to we po łą czo ne z gło śnym do -
pin go wa niem. 

Za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go licz nie re pre zen -
to wa li na szą uczel nię. 

Wy ni ki re pre zen tan tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu po da je my po ni żej.

KLA Sy FI KA CJA IN Dy WI DU AL NA

Wa ga lek ka ko biet
V miej sce – Aga ta Kraw czyk (01: 51,5 8)
VII miej sce – Mag da le na Mu siał (01: 53,9 6)
XVI miej sce – Nad ia Na my słow ska (02: 21,2)

Wa ga open ko biet
VII miej sce – We ro ni ka Bam ber UP 1: 48,0
VIII miej sce – An na Len kie wicz UP 1: 52,1
X miej sce – Ka ta rzy na Krze szew ska UP 1: 57,0
XI miej sce – Bar ba ra Wal czak UP 1: 57,7
XIII miej sce – Mar ta Ma re cik UP 1: 59,4

Wa ga open męż czyzn
II miej sce – Da wid Gra bow ski (1: 18,3 23)

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w er go me trze wio ślar skim – pierw szy rzut

Na zdjęciu nasze reprezentantki czekające na start
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KLA Sy FI KA CJA DRU Ży NO WA KO BIET

1. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza – 41,0
2. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji – 28,0
2. Uni wer sy tet Me dycz ny – 28,0
4. Uni wer sy tet Przy rod ni czy – 25,0
5. Po li tech ni ka Po znań ska – 22,0
6. Uni wer sy tet Eko no micz ny – 7,0.

KLA Sy FI KA CJA DRU Ży NO WA MęŻ CZyZN

1. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza – 87,0
2. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji – 69,0
3. Po li tech ni ka Po znań ska – 64,0
4. Uni wer sy tet Przy rod ni czy – 62,0
5. Uni wer sy tet Me dycz ny – 42,0
6. Uni wer sy tet Eko no micz ny – 38,0
7. Wyż sza Szko ła Ban ko wa – 27,0
8. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go – 22,0.

Za wo dy by ły bar dzo uda ne pod wzglę dem or ga ni za cyj nym,
a re pre zen tan ci UP są za do wo le ni z wy ni ków in dy wi du al nych.
Nie do syt w wy ni kach dru ży no wych – mu si my wzmoc nić wa -
gę lek ką. Na szczę ście po zo stał dru gi rzut na wio snę 2015 ro -
ku, już na dy stan sie 1000 m – i tam mu si my po wal czyć.

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej
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Start najlepszych zawodników kategorii mężczyzn open

Start naszego wioślarza – Dawida Grabowskiego – w kategorii
mężczyzn open
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KLA Sy FI KA CJA DRU Ży NO WA UCZEL NI (W PUNK TACH)
1. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza – 170
2. Po li tech ni ka Po znań ska – 168
3. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji – 153,5
4. Uni wer sy tet Eko no micz ny – 147,5
5. Uni wer sy tet Przy rod ni czy – 92
6. Szko ła Wyż sza Psy cho lo gii Spo łecz nej – 50.

Gra tu lu je my na szym za wod ni kom!
mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Po li tech ni ka Po znań ska zor ga ni zo wa ła pierw szy rzut za wo -
dów w po ol bi lar dzie. Stu den ci ry wa li zo wa li w Klu bie Bi -

lar do wym „Ha des”, a do za wo dów przy stą pi ło 58 za wod ni ków
(ko biet i męż czyzn). 

Na szą uczel nię re pre zen to wa li na Hu bert Pściuk i Sa man ta
Zię tek. Hu bert za jął sie dem na ste miej sce, a Sa man ta trzy dzie -
ste trze cie – i są to do bre lo ka ty jak na ta ką liczbę star tu ją cych,
wśród któ rych by ło wie lu za wo do wych gra czy.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w po ol bi lar dzie – pierw szy rzut

WA GA LEK KA KO BIET

1. Nad ia Na my słow ska (4: 44,7)
2. Ida So snow ska (4: 48,7).

WA GA OPEN KO BIET

1. Iwo na Ka wac ka (4: 06,1)
2. An na Len kie wicz (4: 09,2)
3. Mar ta Ma re cik (4: 16,8).

WA GA OPEN MęŻ CZyZN

1. Ka rol Tom czak (3: 44,0).

KLA Sy FI KA CJA DRU Ży NO WA KO BIET

I KLA Sy FI KA CJA DRU Ży NO WA MęŻ CZyZN

Ko bie ty

1. Uni wer sy tet Przy rod ni czy
2. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 

Męż czyź ni

1. Uni wer sy tet Eko no micz ny
2. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 
3. Uni wer sy tet Przy rod ni czy.

Wtym ro ku Mi strzo stwa Stu den tów Pierw szych Lat od by -
ły się jed ne go dnia i w jed nym miej scu, co pod nio sło

atrak cyj ność spor to wej ry wa li za cji. Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu (UAM) udo stęp nił swo ją wspa nia łą
ba zę spor to wą na Mo ra sku, gdzie stu den ci I ro ku mie li szan sę
star to wać: na ba se nie, w bie gach prze ła jo wych, er go me trze
wio ślar skim, grach ze spo ło wych oraz bie gach prze ła jo wych.
Mi strzo stwa wy ła nia ją naj lep szych za wod ni ków w po szcze -
gól nych dys cy pli nach in dy wi du al nych oraz naj lep sze ze spo ły
w grach. Zwy cięz cy re pre zen tu ją na stęp nie po znań ski AZS
w ogól no pol skich mi strzo stwach, któ re w tym ro ku od by wa -
ły się w War sza wie. Stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
(UP) bar dzo do brze spi sa li się w te go rocz nych zma ga niach.

Dnia 15 li sto pa da 2014 ro ku o go dzi nie 10.30 wy star to wa li
za wod ni cy i za wod nicz ki na tra sie bie gu prze ła jo we go. Wśród
ko biet wy gra ła Mar ty na Ga lant – I rok, UP. Ra fał Ło dzia to był
pięt na sty. Lo ka ty na szych re pre zen tan tów da ły Uni wer sy te to -
wi Przy rod ni cze mu dru gie miej sce dru ży no wo wśród ko biet
i szó ste miej sce dru ży no wo wśród męż czyzn. Nad bie ga mi
prze ła jo wy mi czu wał mgr Ra fał Goz dec ki (UP).

Pra wie jed no cze śnie w ha li UAM za czy na li się roz grze wać
za wod ni cy na er go me trach wio ślar skich, a na ba se nie do star -
tów przy go to wy wa li się pły wa cy. 

Er go metr wio ślar ski opa no wa li na si re pre zen tan ci – wy star -
to wa li śmy ja ko naj licz niej sza re pre zen ta cja. Ry wa li za cja od -
by ła się na dy stan sie 1000 m dla ko biet i męż czyzn w dwóch
ka te go riach wa go wych: lek kiej i open. Za wod ni cy UP w er -
go me trze star to wa li pod opie ką mgr Ka ro li na Do pie ra ły.
Wszy scy uzy ska li bar dzo do bre koń co we wy ni ki.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
Stu den tów Pierw szych Lat
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Ma gi ster Ma te usz Ra do jew ski z licz ną rze szą pły wa ków
przy był na ba sen UAM, gdzie wal czy li – i to z po wo dze niem
– o jak naj lep sze lo ka ty.

PŁy WA NIE KO BIET I MęŻ CZyZN

50 m sty lem do wol nym ko biet

I miej sce – An na So bo lew ska (0: 29,53)
XV miej sce – Pau li na Ma rek (0: 38,13)
XVIII miej sce – Ka ro li na Kiepś (0: 38,86)
XXI miej sce – Ada mi na Bu dziń ska (0: 39,00)
XXIII miej sce – Na ta lia Kroll (0: 45,85)

50 m sty lem do wol nym męż czyzn

VIII miej sce – Mi chał Kut kow ski (0: 26,47)
XVI miej sce – Ma te usz Wrzeszcz (0: 28,09)
XXII miej sce – Bar tosz Ola chow ski (0: 30,19)
XXVI miej sce – Ra do sław Przy był (0: 32,50)

50 m sty lem kla sycz nym ko biet

III miej sce – Ad rian na Ra dzik (0: 41,03)

50 m sty lem grzbie to wym ko biet

I miej sce – Ho no ra ta Stru ga ła (0: 31,82)
II miej sce – Ad rian na Ra dzik (0: 34,06)
X miej sce – Pau li na Ma rek (0: 43,12)

50 m sty lem grzbie to wym męż czyzn

I miej sce – Ar ka diusz Osses (0: 27,82)
VII miej sce – Mi chał Kut kow ski (0: 32,45)

50 m sty lem mo tyl ko wym ko biet

III miej sce – Ho no ra ta Stru ga ła (0: 33,70)
IV miej sce – An na So bo lew ska (0: 33,78)

50 m sty lem mo tyl ko wym męż czyzn

III miej sce – Ar ka diusz Osses (0: 26,04)

Szta fe ta 4 × 50 do wol nym ko biet

I miej sce: 2: 10,34 – Uni wer sy tet Przy rod ni czy 
w Po zna niu:
1. Ho no ra ta Stru ga ła
2. Ad rian na Ra dzik
3. An na So bo lew ska
4. Pau li na Ma rek

Szta fe ta 4 × 50 do wol nym męż czyzn

III miej sce: 1: 49,19 – Uni wer sy tet Przy rod ni czy 
w Po zna niu:
1. Osses
2. Wrzeszcz
3. Ol chow ski
4. Kut kow ski.

KLA Sy FI KA CJA GE NE RAL NA KO BIET PŁy WA NIE

1. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
2. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu 
3. Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 
4. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu 
5. Po li tech ni ka Po znań ska 
6. Wyż sza Szko ła Na uk Hu ma ni stycz nych 

i Dzien ni kar stwa w Po zna niu
7. Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu. 

KLA Sy FI KA CJA GE NE RAL NA MęŻ CZyZN PŁy WA NIE

1. Po li tech ni ka Po znań ska 
2. Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 
3. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu 
4. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu 
5. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
6. Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu 
7. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji w Po zna niu.

GRy ZE SPO ŁO WE

Fut sal:
VI miej sce – Uni wer sy tet Przy rod ni czy (tre ner mgr Ra fał

Goz dec ki)

Siat ków ka ko biet
IV miej sce – Uni wer sy tet Przy rod ni czy (tre ner mgr Sła wo -

mir Ju ry ta)

Siat ków ka męż czyzn
V miej sce – Uni wer sy tet Przy rod ni czy (tre ner mgr Ma te usz

Ra do jew ski).

Ma gi ster Piotr Jur wy sta wił licz ną gru pę za wod ni ków re pre -
zen tu ją cych nas w te ni sie sto ło wym. Na sza za wod nicz ka Han na
Po rad ka za ję ła dru gie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet.

Start re pre zen ta cji Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Mi strzo -
stwach Stu den tów Pierw szych Lat był bar dzo uda ny, szcze gól -
nie w spor tach in dy wi du al nych. Do bre lo ka ty za pew ni ły wie lu
za wod ni kom start w War sza wie w za wo dach ogól no pol skich
(er go metr wio ślar ski, pły wa nie, te nis sto ło wy, bie gi prze ła jo we).

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej
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Start mężczyzn: 50 m stylem motylkowym
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Dra ma tycz ny fi nał tur nie ju

Dnia 15 li sto pa da 2014 ro ku od by ły się Mi strzo stwa Stu den -
tów Pierw szych Lat w pił ce siat ko wej. Do tur nie ju swo je

dru ży ny mo gły zgło sić wszyst kie uczel nie z Wiel ko pol ski. Za -
wo dy by ły bar dzo wy rów na ne i trwa ły do póź nych go dzin wie -
czor nych. Re pre zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, któ ra wy stą pi ła w skła dzie: Ma te usz Kaź mier czak, Ka mil
Du bic ki, Kac per Ma ni kow ski, Ma ciej Tu tak, Ma te usz Czyż, Grze -
gorz Ol szew ski, Se ba stian Jac ko wiak i Ma ciej Do mi ni czak – za -
ję ła pią te miej sce. 

Za do wo le nie z do brej gry pod czas tur nie ju nie trwa ło jed -
nak zbyt dłu go. Po za koń cze niu zma gań do szło do dra ma tycz -
nych wy da rzeń. W no cy z 15 na 16 li sto pa da, wra ca jąc z tur nie -
ju, Ma te usz Kaź mier czak wraz z żo ną Mag da le ną uczest ni czy li
w wy pad ku sa mo cho do wym, w wy ni ku któ re go Ma te usz

zmarł, na to miast Mag da le na tra fi ła w cięż kim sta nie do szpi ta -
la. Ak tu al nie jej ży ciu nie za gra ża nie bez pie czeń stwo, jed nak
po wrót do zdro wia zaj mie jesz cze dłu gie mie sią ce. 

Ma te usz był bar dzo am bit nym za wod ni kiem, któ ry po skrę -
ce niu kost ki na wła sne ży cze nie chciał jak naj szyb ciej wró cić
do gry. Był tak że do brym czło wie kiem, do pie ro wkra cza ją cym
w śro do wi sko aka de mic kie. Trud no po go dzić się z fak tem, że
ta ka oso ba, bę dą ca u pro gu swo je go ży cia, ode szła. 

Bar dzo dzię ku je my za god ne re pre zen to wa nie Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i ma my na dzie ję, że zdro wie
Mag da le ny bę dzie szyb ko się po pra wiać.

Żo nie, ca łej ro dzi nie oraz wszyst kim przy ja cio łom skła da my
naj szczer sze wy ra zy współ czu cia.

Ma�te�usz�Ra�do�jew�ski
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Nasza drużyna podczas tegorocznych Mistrzostw Studentów Pierwszych Lat w piłce siatkowej; w górnym rzędzie od lewej: Kacper Manikowski,
Mateusz Kaźmierczak, Maciej Dominiczak, Kamil Dubicki, Grzegorz Olszewski, Mateusz Czyż; rząd dolny od lewej: Maciej Tutak, Sebastian
Jackowiak i Mateusz Radojewski (trener)
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Wpierw szej czę ści re la cji z wę drów ki przez Be skid Ni ski
wspo mnia łem, że po pię ciu noc le gach w Wy so wej Zdro -

ju prze pro wa dzi li śmy się do Kremp nej. Jest to wieś gmin na,
jed na z czte rech (obok Ko ta ni oraz Wiel kiej i Ma łej Świąt ko -
wej) two rzą cych nie mal en kla wę na te re nie Ma gur skie go
Par ku Na ro do we go (MPN) (nie mal, bo jed na z kil ku dróg do -
jaz do wych jed nak nie prze ci na te re nu Par ku). Aż do sław nej
(a mo że i nie sław nej) ak cji „Wi sła” więk szość miesz kań ców sta -
no wi li Łem ko wie, któ rych część po wró ci ła tu, gdy już to by ło
moż li we. Głów nym za byt kiem Kremp nej jest daw na cer kiew
gre ko ka to lic ka z dru giej po ło wy XVIII wie ku. W jej po bli żu 
po bu do wa no nie daw no no wą świą ty nię. Na nie wiel kim wzgó -
rzu na skra ju wsi znaj du je się cmen tarz z pierw szej woj ny świa -
to wej (za pro jek to wa ny, jak wie le in nych, przez Dušana Jur ko -
viča), na któ rym spo czy wa ją żoł nie rze obu wal czą cych stron,
naj czę ściej zmar li w miej sco wym la za re cie. Na cmen ta rzu
umiesz czo no zna mien ny na pis: „Zma ga li śmy się pierś prze ciw
pier si, rę ka w rę kę po wsta nie my z mar twych”. 

W po bli żu cen trum wsi znaj du je się kom pleks bu dyn ków
o no wo cze snej ar chi tek tu rze miesz czą cy dy rek cję Ma gur skie -
go Par ku Na ro do we go oraz cie ka wie urzą dzo ny ośro dek edu -
ka cyj ny MPN. Po mysł ob ję cia ochro ną re jo nu Ma gu ry Wąt kow -
skiej po ja wił się w la tach trzy dzie stych ubie głe go wie ku

w gor lic kim od dzia le Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go.
Głów ną atrak cją przy rod ni czą mia ły być po rów ny wal ne z pie -
niń ski mi łą ki ze skał ka mi na po łu dnio wych zbo czach Ma gu ry.
Park usta no wio no do pie ro w 1995 ro ku, gdy atrak cja ta już
prze szła do hi sto rii – po pro stu daw ne łą ki po ra sta las. Obec -
nie ochro nie pod le ga 20 ty się cy hek ta rów, z te go 93% sta no -
wią la sy, czę sto po nadstu let nie. No wy mi eko sys te ma mi są
przej mo wa ne przez przy ro dę do li ny opusz czo nych wsi łem -
kow skich. 

Kremp na po ło żo na jest nad Wi sło ką, któ rej ko ry to prze gro -
dzo no, two rząc nie wiel ki za lew. Wła śnie nad nim, w pew nym
od da le niu od cen trum wsi, znaj du je się ośro dek wy po czyn -
ko wy „Pod Jo dłą”, w któ rym kwa te ro wa li śmy przez ko lej ne
czte ry dni.

Pierw sze go dnia (w pią tek, 1 sierp nia) prze by li śmy tra sę łą -
czą cą no wą ba zę i wieś Ożen na, gdzie za koń czy li śmy wę drów -
kę w po przed nim dniu. Opła tę za wstęp na te ren par ku na ro -
do we go na le ża ło uiścić, wy sy ła jąc te le fo nem ko mór ko wym
wia do mość o od po wied niej tre ści na od po wied ni nu mer. Na
tra sie uwa ga na sza sku pi ła się na dwóch obiek tach. Jed nym
z nich był punkt wi do ko wy o dum nej na zwie „Wy so kie”,
cho ciaż po ło żo ny tyl ko 657 me trów nad po zio mem mo rza. Wi -
dok jed nak był roz le gły i nie mal nie ogra ni czo ny. Po dob no

W Be ski dzie Ni skim (część 2) 
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Ośrodek edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego
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„… grzybów było w bród”
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Z prawej dolina Wisłoki
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Wotum wdzięczności za pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
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Parkowe ułatwienia dla wędrowców
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Widok z wieży w stronę Kamienia i Przełęczy Hałbowskiej
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Centrum Kątów z drogi na Grzywacką Górę
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przy nie co lep szej po go dzie moż na stąd do strzec na wet Ta try.
In ne go ro dza ju atrak cją był pro wa dzą cy przy szla ku frag ment
ścież ki tu ry stycz nej „Ki cze ra” w re jo nie daw nej wsi Ży dow -
skie, z miej scem po cer kwi, reszt ka mi cmen ta rza itp. Po nie -
waż tra sa nie by ła dłu ga, po po łu dniu zdą ży li śmy za po znać się
z eks po zy cją we wspo mnia nym wy żej ośrod ku Ma gur skie go
Par ku Na ro do we go (część gru py by ła tu już w 2009 ro ku
w cza sie wy ciecz ki au to ka ro wej). 

Tak że tra sa so bot nia (2 sierp nia) pro wa dzi ła na spo rym od -
cin ku przez te ren MPN. Z Kremp nej po de szli śmy na Prze łęcz
Hał bow ską, w po bli żu któ rej w 1942 ro ku hi tle row cy roz strze -
la li 1250 Ży dów z oko licz nych miej sco wo ści. O wy da rze niu
tym przy po mi na za dba ny cmen tarz. Dal sza tra sa pro wa dzi ła
nas w po bli żu wierz choł ka gó ry Ka mień (714 m) do po ło żo -
nej po pół noc nej stro nie gór wsi Ką ty. Jest to pol ska wieś,
wzmian ko wa na już w XIV wie ku. W mo jej pa mię ci za pi sa ła się
ist nie ją ca tu nie gdyś sta cja tu ry stycz na PTTK (by ły ta kie obiek -
ty!), w któ rej w 1979 ro ku wraz z żo ną su szy li śmy ekwi pu nek
i cze ka li śmy, aż prze sta nie pa dać (nie do cze ka li śmy się, trze -
cie go dnia – przy słab szych już opa dach, ru szy li śmy w dal szą
tra sę przez be skidz kie bło to). 

W tym ro ku na szczę ście au ra by ła ła skaw sza. Mi mo to
w Ką tach prze rwa li śmy wę drów kę, aby po wró cić tu na stęp -
ne go dnia (nie dzie la, 3 sierp nia) i po dejść tra są dro gi krzy żo -
wej na Grzy wac ką Gó rę (567m), na któ rej usta wio no Krzyż
Mi le nij ny po łą czo ny z plat for mą wi do ko wą. Rów nież na dal -
szej tra sie wio dą cej grzbie tem gór skim przez Po la nę (651 m)
nie bra ko wa ło roz le głych wi do ków. Koń co wym ak cen tem hi -
sto rycz nym i ar chi tek to nicz nym tra sy by ła drew nia na cer kiew
w Chy ro wej (we dług nie któ rych prze wod ni ków – w Hy ro -
wej). Jesz cze przed dru gą woj ną świa to wą do cie ra ły tu licz ne
piel grzym ki (szcze gól nie z te re nów Sło wa cji) do uwa ża ne go
za cu dow ny ob ra zu Mat ki Bo skiej. Po woj nie świą ty nia po pa -
dła w ru inę (mi mo for mal nej opie ki pa ra fii rzym sko ka to lic -
kiej), a w 1982 ro ku roz po czę to na wet jej roz biór kę. Do pie ro
po in ter wen cjach tu ry stów od stą pio no od prac roz biór ko -
wych. Póź niej roz po czę to re mont, któ ry ura to wał ten war to -
ścio wy obiekt przed za gła dą. 

Wieś Chy ro wa le ży w gór nej czę ści do li ny po to ku Iwiel ka.
Do li na ta od cza sów ostat niej woj ny no si też in ną na zwę – Do -
li ny Śmier ci. Je sie nią 1944 ro ku w trak cie „ope ra cji du kiel skiej”
Niem cy za blo ko wa li tu pró bę przedar cia się Ar mii Czer wo nej
przez gó ry do nie od le głej do li ny Wi sło ki. Te raz w se zo nie zi -
mo wym dzia ła tu sta cja nar ciar ska. 

Po ostat nim już noc le gu w Kremp nej po szli śmy (w po nie -
dzia łek, 4 sierp nia) od cmen ta rza i cer kwi w Chy ro wej zbo cza -
mi gó ry no szą cej tę sa mą na zwę do pu stel ni św. Ja na z Du -
kli. Na po cząt ku tra sy oka za ło się, że zmie nio no prze bieg
szla ków, praw do po dob nie w ce lu omi nię cia pry wat nych pa -
stwisk nad wsią. Szko da, bo omi nę li śmy ład ne wi do ki na oto -
cze nie do li ny i mu sie li śmy iść tra są mniej cie ka wą, a po cząt -
ko wo po nad 2 km as fal tem. W koń cu jed nak le śny mi dro ga mi
do tar li śmy do miej sca na zy wa ne go pu stel nią św. Ja na „Na
Pusz czy”. Ży ją cy w XV wie ku Jan, uro dzo ny w po bli skiej Du kli,
w mło do ści pro wa dził ży cie pu stel ni cze, póź niej wstą pił do
klasz to ru fran cisz ka nów kon wen tu al nych, a na stęp nie prze -
szedł do ber nar dy nów (od po wia da ła mu ich bar dziej su ro wa
re gu ła). Dzia łał głów nie we Lwo wie, cho ciaż przez krót ki czas
zwią za ny był z klasz to rem po znań skim. Pro ces be aty fi ka cyj ny
za koń czył się w 1733 ro ku, a ka no ni za cja (przez Ja na Paw ła II)
na stą pi ła w 1997 ro ku. 

„Na Pusz czy”, gdzie we dług tra dy cji by ła pu stel nia, po be -
aty fi ka cji po sta wio no ka pli cę. Obec ny ko śció łek po cho dzi
z po cząt ku XX wie ku. Obok znaj du je się drew nia ny bu dy nek
pu stel ni (bo okre so wo prze by wa tu je den z du kiel skich za kon -
ni ków) oraz dom piel grzym ko wy. Ca ły kom pleks zlo ka li zo wa -
ny jest na gór nym skra ju zbo czo wej po la ny z wi do kiem na do -
li nę rze ki Ja sioł ki, wzdłuż któ rej bie gnie waż na dro ga ze
Sło wa cji przez Prze łęcz Du kiel ską do Du kli. Ko rzy sta jąc z tej
dro gi, do je cha li śmy po po łu dniu do Iwo ni cza Zdro ju, bo tam
mie li śmy za pla no wa ne ko lej ne noc le gi. 

Przed sta wio na wy żej tra sa pro wa dzi ła przez wznie sie nia
zde cy do wa nie niż sze niż w dniach po przed nich, czy li mię dzy
Flo ryn ką a Ożen ną. Za to od wie dzi li śmy je dy ny na te go rocz -
nej tra sie park na ro do wy. Na ko niec do tar li śmy w oko li ce Du -
kli – mia sta roz sła wio ne go za rów no przez skrom ne go za kon -
ni ka z XV wie ku, jak i krwa we wal ki w la tach dru giej woj ny
świa to wej. Oby dwa du kiel skie wąt ki po ja wią się jesz cze w ko -
lej nej czę ści re la cji. 
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Przechodząc, trzeba się pokłonić…

Pustelnia św. Jana „Na Puszczy”



Zejście do Chyrowej (wsi), na wprost Chyrowa (695 m n.p.m.)

Dawna cerkiew w Chyrowej Wnętrze odnowionej cerkwi w Chyrowej

Na słońcu, ale z rozległym widokiem

Na pniu, a nie huba

W drodze na Wysokie




