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Nagrodę odebrał dr inż. J. Ma zur z żoną...

... oraz mgr inż. E. An drzej czak z żoną

W desz czo we mar co we po po łu dnie Au la UAM w Po zna niu go ści ła lau re atów
VIII edy cji kon kur su Wiel ko pol ski Rol nik Ro ku 2008. 

Przed wej ściem usta wio no cięż ki sprzęt…

VIII edy cja kon kur su Wiel ko pol ski Rol nik Ro ku 2008

Ad mi ni stra tor 
R -SGD Przy bro da 
dr inż. J. Ma zur 

z Rek to rem

Ad mi ni stra tor 
RGD Dłoń 

mgr inż. E. An drzej czak 
z Rek to rem
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Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nie za mó wio ne i za strze ga
so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de sła nych tek stów
oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od po wia da za treść za -
miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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Od Re dak cji

Trze ci nu mer „Wie ści Aka de mic kich” zdo mi no wa ły dwa wi -
do wi sko we wy da rze nia: chro no lo gicz nie pa trząc, są to: ode -

bra nie przez prof. dra hab. Wło dzi mie rza Graj ka w imie niu
ca łej Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści na szej
Uczel ni na gro dy oraz cze ku na 100 000 zło tych za zwy cię stwo
w kon kur sie „i -Wiel ko pol ska – In no wa cyj ni dla Wiel ko pol ski”
w ka te go rii „In no wa cyj na In we sty cja” (3 mar ca) – na okład ce
pu bli ku je my zdję cie dy plo mu, a w ko lej nych nu me rach „Wie ści”
za pre zen tu je my Pań stwu dwu czę ścio wy wy wiad prze pro wa dzo ny
z prof. Wło dzi mie rzem Graj kiem.

Dru ga waż na uro czy stość mar co wa to ósma edy cja kon kur su
Wiel ko pol ski Rol nik Ro ku 2008, któ re go lau re ata mi zo sta li
mgr inż. Eu ge niusz An drze jak z Rol ni cze go Go spo dar stwa
Do świad czal ne go Dłoń oraz dr inż. Je rzy Ma zur z Rol ni czo -
-Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Przy bro da.
Obaj na si pra cow ni cy otrzy ma li sta tu et ki Siew cy, oko licz no ścio -
we dy plo my i cze ki na 10 000 zło tych (dzia ło się to 21 mar ca).

War to pod kre ślić, że oba kon kur sy zor ga ni zo wał Mar sza łek
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Po zo sta łe wy da rze nia uto nę ły jak by z lek ka w cie niu. Mo że
nie by ły aż tak do nio słe, nie wzbu dzi ły ty lu emo cji i nie przy nio -
sły na szej Uczel ni cze ków na tak du że kwo ty – pa mię taj my jed -
nak, że dla spo łecz no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go są one
rów nie waż ne.

1

Spro sto wa nie
Z Ka te dry Za rzą dza nia i Pra wa Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go na de szło
do re dak cji „Wie ści Aka de mic kich” spro sto wa nie in for ma cji za war tych w stresz cze -
niu V po sie dze nia Se na tu UP, opu bli ko wa ne go w nu me rze 2/2009 na sze go pi sma:
kie row ni kiem ka te dry, któ ry przy go to wał po zy tyw nie oce nio ny grant, jest prof. dr
hab. Wi told Sznaj der, a nie – jak błęd nie to po da je „Pro to kół V po sie dze nia Se na tu”
(na stro nie 79, wer sy 3-4 od gó ry) – prof. dr hab. Mi chał Sznaj der, za co obu Pra -
cow ni ków na sze go Uni wer sy te tu prze pra sza my.

Re dak cja
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Szó ste po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu od by ło się 25 lu te go 2009 ro ku, jak zwy kle
w Sa li Ko le gium Run ge go, pod prze wod nic twem JM Rek -

to ra – prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka.

Gra tu la cje i mia no wa nia
Gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów pro fe -
sor skich wrę czył JM Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Otrzy ma li je:
l prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka
l prof. dr hab. Le szek Piech nik
l prof. dr hab. Ro man Za krzew ski.

Na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go mia no wa nia otrzy -
ma li:
l dr hab. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek
l dr hab. Han na Jac ko wiak
l dr hab. Ele ono ra Lam part -Szcza pa
l dr hab. To masz Stra bel.

JM Rek tor wrę czył rów nież na gro dy im. prof. Zwo liń skie go dla
ab sol wen tów, któ rzy wy róż ni li się na pi sa niem naj lep szych prac
ma gi ster skich. Li sty gra tu la cyj ne otrzy ma li opie ku no wie tych
prac. Lau re at ką na gro dy z dzie dzi ny na uk przy rod ni czych zo sta -
ła mgr Ewa De Me zer, ab sol went ka kie run ku ogrod nic two,
za pra cę pod ty tu łem „Stu dium i kon cep cja ochro ny eks po zy cji
kra jo bra zo wej oraz osi wi do ko wych zwią za nych z ko ścio ła mi
drew nia ny mi na te re nie gmin związ ku mię dzyg min ne go Pusz cza
Zie lon ka”, któ rą wy ko na no w Ka te drze Te re nów Zie le ni pod kie -
run kiem dr ar chi tekt Elż bie ty Ra szei. Z ko lei lau re atem z dzie -
dzi ny na uk po zo sta łych (po za przy rod ni czy mi) na gro dę otrzy mał
mgr Mi chał Ja rzy na, ab sol went kie run ku tech ni ka rol ni cza i le śna,
za pra cę pod ty tu łem „Ana li za ener ge tycz na go spo dar stwa rol ne -
go w aspek cie ae ro ener ge ty ki”, któ rą wy ko na no w In sty tu cie In -
ży nie rii Rol ni czej pod kie run kiem prof. Cze sła wa Rzeź ni ka.

Ko lej ne punk ty ob rad Se na tu do ty czy ły wy ra że nia zgo dy
na mia no wa nie prof. dra hab. Wła dy sła wa Barz daj na oraz prof.
dra hab. Wal de ma ra Mo liń skie go na sta no wi ska pro fe so rów
zwy czaj nych, a na stęp nie roz pa trze nie wnio sków Dzie ka na Wy -
dzia łu Rol ni cze go o mia no wa nie na sta no wi ska pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go na okres pię ciu lat: dr hab. Ire ny Ma łec kiej oraz dra
hab. Hu ber ta Wa li gó ry. Wszyst kie wnio ski zy ska ły po par cie Se -
na tu, co skut ko wa ło przy ję ciem od po wied nich uchwał (nr nr od -
po wied nio: 57/2009, 58/2009, 59/2009 oraz 60/2009).

Pod ję cie uchwa ły w spra wie za sad po li ty ki ka dro wej
To był naj go ręt szy punkt ob rad Se na tu. Jesz cze na sa mym po -
cząt ku spo tka nia prof. M. Mań ka wy stą pi ła z wnio skiem
o prze su nię cie te go punk tu na ko lej ne po sie dze nie Se na tu
z uwa gi na to, że – jak po wie dzia ła – „Se nac ka Ko mi sja ds.
Sta tu to wo -Re gu la mi no wych […] nie by ła w sta nie w tak krót -
kim ter mi nie za opi nio wać te go pro jek tu”. For mal ne za strze że -
nia do te go punk tu ob rad przed sta wi li rów nież dr hab. W. Olek
i mgr J. Ce gie ła. Wy nik gło so wa nia, któ re mu pod da no pro po -
zy cję prof. M. Mań ki, był jed nak nie ko rzyst ny dla wnio sko daw -
ców, po nie waż „wnio sek for mal ny nie uzy skał więk szo ści, czy li
w tej sy tu acji po zo stał w po rząd ku ob rad Se na tu”.

Pro rek tor Cz. Sza frań ski na sa mym wstę pie za zna czył, że „ce -
lem pro po no wa nych [no wych] za sad po li ty ki ka dro wej nie jest
zwal nia nie pra cow ni ków na sze go Uni wer sy te tu […] ani gru po -
wych, ani po je dyn czych”. Ja kie za tem ce le przy świe ca ją no we mu
pro jek to wi? Dwa pod sta wo we – jak to przed sta wił Pro rek tor 
Cz. Sza frań ski: „Pierw szy do ty czy zmia ny struk tu ry za trud nie nia

w po szcze gól nych jed nost kach or ga ni za cyj nych na sze go Uni wer -
sy te tu. Dru gim […] jest zróż ni co wa nie źró deł fi nan so wa nia wy na -
gro dzeń oso bo wych pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi. Moż na za dać ko lej ne py ta nie, po co sta wia my so -
bie ta kie ce le? Osią gnię cie tych ce lów po zwo li na de cen tra li za cję
wiel ko ści za trud nie nia i je go kosz tów w na szym Uni wer sy te cie”.

Jed nym z uza sad nień wpro wa dze nia no wej po li ty ki ka dro wej
jest usta wa z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym, któ re w art. 94 ust. 1 pkt 1 sta no wi, że na sza Uczel nia
otrzy mu je do ta cję je dy nie na „za da nia zwią za ne z kształ ce niem
stu den tów stu diów sta cjo nar nych, uczest ni ków sta cjo nar nych
stu diów dok to ranc kich i kadr na uko wych oraz na utrzy ma nie
uczel ni, w tym na re mon ty”. Mó wiąc do kład nie: środ ki fi nan so -
we idą za stu den ta mi stu diów sta cjo nar nych.

W dal szej czę ści po sie dze nia Se na tu Pro rek tor Cz. Sza frań ski
mó wił, że na pod sta wie róż nych ran kin gów uczel ni wyż szych moż -
na roz po znać, ja kie kry te ria pre fe ru je mło dzież, wy bie ra jąc kon -
kret ną szko łę wyż szą: chce „stu dio wać na uczel ni no wo cze snej,
przy ja znej stu den tom, ma ją cej do brą, no wo cze sną in fra struk tu rę.
[…] No wo cze sność bar dzo du żo kosz tu je, ale mi mo to mu si my
[…] jesz cze wie le zro bić […]. Je że li nie bę dzie my mie li kan dy da -
tów na stu dia sta cjo nar ne, to od ra zu mi ni ster stwo zmniej szy nam
do ta cję bu dże to wą. Przez dwa la ta (mię dzy 2006 a 2008) licz ba
stu den tów stu diów sta cjo nar nych zmniej szy ła się o 900 osób.
W ten spo sób do sta li śmy do ta cję mniej szą pra wie o 2 mln zło tych”.

„W przy szłym ro ku – kon ty nu ował Pro rek tor Cz. Sza frań ski
– mi ni ster stwo nie prze ka że uczel niom środ ków na ba da nia wła -
sne. Ja kie to bę dą kon se kwen cje dla na sze go Uni wer sy te tu? Nie
bę dzie my mie li do dys po zy cji […] oko ło 600 tys. zł, bo mniej
wię cej ty le wy no szą obec nie kosz ty po śred nie od ba dań wła -
snych. Po nad to nie bę dzie oko ło 500 tys. zł na po kry cie kosz tów
pro mo cji. […] Pań stwo Dzie ka ni wie dzą, że z kosz tów po śred -
nich od ba dań wła snych po kry wa my kosz ty wnio sków pro fe sor -
skich, ha bi li ta cyj nych i dok tor skich. Jesz cze nie wia do mo, jak bę -
dzie w tym ro ku, ale w przy szłym ro ku – tyl ko z po wo du bra ku
środ ków na ba da nia wła sne – za brak nie nam łącz nie po nad mi -
lion zło tych na po kry cie tych nie zbęd nych kosz tów. […] W przy -
szłym ro ku […] nie wszy scy otrzy ma ją do fi nan so wa nie na ba da -
nia sta tu to we. Wie my, że ma być no wa pa ra me try za cja
wy dzia łów. Bę dą wy dzia ły ka te go rii A, B i C. Wy dzia ły C otrzy -
ma ją fi nan so wa nie tyl ko na 6 mie się cy. Naj le piej, że by na sze wy -
dzia ły do sta ły ka te go rię A lub na wet A+, bo wte dy, we dług okre -
śle nia Pa ni Mi ni ster, bę dą to »okrę ty fla go we«. […] Co praw da
kry te ria pa ra me try za cji nie są jesz cze zna ne, ale mi ni ster stwo
pla nu je, że za osz czę dzi na wy dzia łach, któ re otrzy ma ją ka te go rię
niż szą, i uzy ska ne środ ki prze zna czy na fi nan so wa nie wy dzia łów
»fla go wych«. I tak po win no być. Ja się z tym zga dzam”.

Opi nie se nac kich ko mi sji i związ ków za wo do wych
Se nac ka Ko mi sja ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu,
któ rą re pre zen to wał prof. R. Za krzew ski, ne ga tyw nie za opi nio -
wa ła pro jekt „Za sad po li ty ki ka dro wej” przed sta wio ny po wy żej
przez Pro rek to ra Cz. Sza frań skie go, z ko lei Se nac ka Ko mi sja
ds. Kadr Na uko wych (w jej imie niu wy po wie dział się prof. 
A. Mo cek) ów pro jekt za opi nio wał po zy tyw nie, ale z kil ko ma po -
praw ka mi, uzgod nio ny mi wcze śniej z Pro rek to rem Cz. Sza frań -
skim.

Pro fe sor M. Mań ka z Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu -
la mi no wych opi nii w sen sie for mal nym nie przed sta wi ła, nie -
mniej na te mat dwóch kwe stii za bra ła głos: po pierw sze, stwier -
dzi ła, że „ten pro jekt […] nie za wie ra wła ści wie kry te riów
me ry to rycz nych awan so wa nia pra cow ni ków”, a po dru gie, za py -
ta ła, „czy by ła prze pro wa dzo na ja kaś sy mu la cja – na za sa dzie
„co by by ło, gdy by wcie lić ten pro jekt w ży cie w ta kiej po sta ci,
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w ja kiej go do sta li śmy”. To zna czy np. ilu pra cow ni ków nie bę dą -
cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi by ło by – w ska li Uczel ni
i w ska li wy dzia łów – do fi nan so wa nia ze źró deł in nych niż do -
ta cja bu dże to wa na dy dak ty kę”.

Opi nie na te mat pro jek tu „Za sad po li ty ki ka dro wej” wy gło si ły
związ ki za wo do we. Ja ko pierw szy ich przed sta wi ciel wy stą pił prof.
S. Dzię gie lew ski z Ra dy Za kła do wej ZNP. Po wie dział m.in.:
„Przed sta wio ny […] do ku ment trud no jest w peł ni przy jąć ja ko
za sa dy po li ty ki ka dro wej. Jest to ra czej in struk cja – wska zów ki
do za trud nie nia. Po li ty ka ka dro wa jest czymś szer szym, po nad cza -
so wym i win na być opar ta o cer ty fi kat ja ko ści i sto sow ne au dy ty,
jak to te raz ro bi się w do brych in sty tu cjach. […] Da ne za war te
w opi nio wa nym do ku men cie na su wa ją też pew ne wąt pli wo ści,
a mia no wi cie: dla cze go licz ba pro fe so rów zwy czaj nych na wy dzia -
le nie po win na prze kra czać 50%? dla cze go licz ba osób z ty tu łem
na uko wym pro fe so ra jest nie ogra ni czo na? dla cze go w jed no st ce,
w któ rej nie ma pro fe so ra z ty tu łem, mo że być za trud nio ny tyl ko
je den pro fe sor nad zwy czaj ny? Prze cież w da nej jed no st ce mo że
być kil ku dok to rów ha bi li to wa nych i dwu dzie stu in nych na uczy cie -
li. Skąd, na ja kiej pod sta wie te da ne wzię to?” 

Pro fe sor S. Dzię gie lew ski stwier dził, że „w na szym [ZNP]
prze ko na niu ilo czyn eta tów na wy dzia le i ob cią że nie dy dak tycz -
ne da je wiel ką licz bę […]. Zwią zek pro po nu je, by wskaź ni ki za -
war te w § 2 pkt. 1–4 trak to wać ela stycz nie – tzn. w za leż no ści
od go dzin dy dak tycz nych i licz by na uczy cie li aka de mic kich,
a w szcze gól no ści licz by pra cow ni ków sa mo dziel nych”.

Zda niem człon ków Ko mi sji po wo ła nej w ZNP w ce lu za opi -
nio wa nia pro jek tu „Za sad po li ty ki ka dro wej” na le ża ło by wpro -
wa dzić jesz cze in ne zmia ny: „W § 3 pro po nu je się w pkt. 2
wskaź nik 0,3 po więk szyć do 0,5. Cho dzi bo wiem głów nie o bez -
piecz ne i efek tyw ne pro wa dze nie za jęć w ta kich pra cow niach, jak
pra cow nie che micz ne, bio lo gicz ne i tech nicz ne, gdzie mu si być
ob słu ga i mu si być za bez pie czo ne wszyst ko to, co wią że się z ja -
ko ścią pra cy”, a w „§ 3 pkt 4 pro po nu je się, że by zmie nić […]
wskaź nik, tzn. że by je den pra cow nik dzie ka na tu przy pa dał
na 300 stu den tów (a nie 450, jak jest w do ku men cie) – do cza -
su wpro wa dze nia spraw ne go i nie za wod ne go sys te mu kom pu te -
ro we go […]. W opi nii Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go po li ty -
kę ka dro wą na le ży pro wa dzić w opar ciu o ra cjo nal ne sys te my
i w spo sób ewo lu cyj ny, by nie po gor szyć pra cy Uczel ni. Po usto -
sun ko wa niu się Władz Uczel ni do przed sta wio nych uwag Zwią -
zek po prze pro gram ra cjo na li za cji za trud nie nia”.

Ostat nią opi nię przed sta wił mgr W. Ja nik z KU NSZZ „So li -
dar ność” w imie niu prze wod ni czą cej te go związ ku, inż. J. Woj ta -
siak. W do ku men cie, bę dą cym za łącz ni kiem do pro to ko łu VI po -
sie dze nia Se na tu, czy ta my m.in., że w przed sta wio nym pro jek cie
„od stę pu je się bez po da nia przy czyn od obo wią zu ją cych za sad
po li ty ki ka dro wej wy pra co wa nej przez wie lo let nie do świad cze -
nie […]. Jest nie zro zu mia łe, dla cze go twór ca pro jek tu za ne go wał
na wet wy ni ki pra cy Ko mi sji Rek tor skiej […] po wo ła nej wła śnie
w ce lu opra co wa nia pro jek tu uchwa ły Se na tu »Za sa dy po li ty ki ka -
dro wej w Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow skie go« […] [przed -
sta wio nej] w stycz niu 2008 r.” 

Opi nia KU NSZZ „So li dar ność” za wie ra ła li stę bra ków w pro -
jek cie (np. brak „za sad ogól nych po li ty ki ka dro wej”, „od ręb nej
czę ści za wie ra ją cej za sa dy po li ty ki ka dro wej wo bec na uczy cie li
aka de mic kich [oraz] pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi” i in ne). „Tak oka le czo ny obec ny pro jekt – czy ta -
my da lej w do ku men cie – ma za tem cha rak ter ka dłu bo wy i sta -
no wi wy raź ny re gres […]. Jest [on] opar ty na bez pod staw nym
za ło że niu, że Uni wer sy tet [nasz] ja ko uczel nia pu blicz na – pań -
stwo wa szko ła wyż sza – otrzy mu je z bu dże tu pań stwa do ta cję
na swą dzia łal ność nie za leż nie od licz by za trud nio nych w niej
pra cow ni ków”. Do wio dła te go – zda niem KU NSZZ „So li dar -
ność” – „prze pro wa dzo na na na szej Uczel ni w ro ku 1992 re duk -
cja gru po wa za trud nie nia oko ło 200 pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi aka de mic ki mi, po któ rej Mi ni ster stwo w ro -
ku 2003 ob ni ży ło do ta cje dla Aka de mii sto sow nie do zmniej szo -
ne go w ro ku 1992 sta nu za trud nie nia”.

Wie le jesz cze in nych błę dów i nie ści sło ści oma wia ne go pro jek tu
przed sta wiał do ku ment wy pra co wa ny w KU NSZZ „So li dar ność”
(nie spo sób tu cy to wać go w ca ło ści, to bli sko trzy stro ny tek stu),
nie mniej pa dły w nim bar dzo po waż ne za rzu ty: „Pod ogól ną, zna -
ną już do tych czas nie kon tro wer syj ną na zwą »za sa dy po li ty ki ka -
dro wej« ukry to rze czy wi sty, głów ny cel za mie rzo ne go pro jek tu
[…]: do ko na nie dra stycz nej re duk cji fi nan so wa nia i za trud nie -
nia z do ta cji bu dże to wej pra cow ni ków w ka te drach i in sty tu tach
oraz w Bi blio te ce Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej, a tak -
że re duk cji wśród po zo sta łych pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy -
cie la mi aka de mic ki mi. […] Pro ce du ry za pi sa ne w pro jek cie pro -
wa dzą też do prak tycz ne go ogra ni cze nia kom pe ten cji kie row ni ków
sa mo dziel nych jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych i dy dak tycz nych
oraz ko mó rek or ga ni za cyj nych w za kre sie po stę po wa nia w spra -
wach za trud nia nia ich pra cow ni ków”. 

Na koń cu do ku ment spo rzą dzo ny przez inż. J. Woj ta siak za -
wie rał li stę „nie zgod no ści i sprzecz no ści z obo wią zu ją cy mi ze -
wnętrz ny mi i we wnętrz ny mi prze pi sa mi pra wa”, m.in. z Pra wem
o szkol nic twie wyż szym, usta wą o zwol nie niach gru po wych,
usta wą o związ kach za wo do wych i sta tu tem na szej Uczel ni. Nie -
trud no się więc z po wyż szych przy wo łań do my ślić, że opi nia KU
NSZZ „So li dar ność” w pre zen to wa nej kwe stii by ła ne ga tyw na,
a człon ko wie związ ku „do ma ga li się od rzu ce nia przed sta wio ne -
go pro jek tu uchwa ły Se na tu (wraz z za łącz ni kiem) w spra wie za -
sad po li ty ki ka dro wej”.

Od po wiedź JM Rek to ra G. Skrzyp cza ka
Ja ko pierw szy głos za brał JM Rek tor G. Skrzyp czak, od po wia da -
jąc na za rzu ty za war te w pi śmie KU NSZZ „So li dar ność”. Po -
wie dział m.in., że „opi nia Związ ku jest pra wi dło wa, bo przede
wszyst kim bro ni się tu praw pra cow ni czych, na to miast nie jest
tam po da na praw da do koń ca. Wska za no wy biór czo na pew ne
pa ra gra fy, ale nie ma mo wy o in nych, któ re też są waż ne, a mó -
wią o czymś in nym. Tę opi nię tak sfor mu ło wa no, że by Pań stwa
prze ko nać, że to Wła dze Rek tor skie ro bią błę dy al bo nie in ter -
pre tu ją do koń ca pra wi dło wo pew nych prze pi sów. My też mo że -
my przy wo łać in ne za pi sy, któ re moż na po dać w kon tek ście tych
cy to wa nych”. 

JM Rek tor G. Skrzyp czak opi sał też prze bieg spo tka nia z mi -
ni ster Or łow ską, „któ ra ja sno i wy raź nie po wie dzia ła, że w tym
ro ku nie bę dzie oce ny pa ra me trycz nej, po nie waż or ga na pań -
stwo we nie są w sta nie do ko nać zmian, po wo łać ko mi sji i wy pra -
co wać no wych kry te riów. A za tem do sta nie my pie nią dze na pod -
sta wie te go, co by ło do tąd […]. Wy dzia ły pierw szej ka te go rii
otrzy ma ją 100% (i nic wię cej), na to miast wy dzia ły dru giej i trze -
ciej ka te go rii do sta ną mniej” – nie wia do mo jed nak, o ile mniej. 

Po nad to mi ni ster Or łow ska za po wie dzia ła, że „w na stęp nych la -
tach z pie niędz mi na pew no bę dzie du żo trud niej. Do tej po ry
z oce ny pa ra me trycz nej wy ni ka ło, że 72% jed no stek na uko wych
w Pol sce jest w ka te go rii pierw szej”. Póź niej zaś „pod kre śli ła, że
nie bę dzie w Pol sce ty le jed no stek pierw szej ka te go rii. Kry te ria bę -
dą tak usta wio ne, że by ta kich jed no stek by ło naj wy żej 30%. Resz -
ta otrzy ma tyl ko te pie nią dze, któ re zo sta ną […]. Już zde cy do wa -
no, że w tym ro ku bę dzie przy zna na tyl ko po ło wa pie nię dzy
na ba da nia wła sne. Za miast 140 mln zł bę dzie do po dzia łu tyl ko 70
mln zł. Resz ta bę dzie prze zna czo na na fi nan so wa nie pro jek tów.
Do mar ca –kwiet nia mło dzi pra cow ni cy i ze spo ły ba daw cze ma ją
skła dać swo je pro jek ty, aby od czerw ca moż na by ło się gnąć po pie -
nią dze ze wnętrz ne – po za ty mi, któ re są w bu dże cie”.

Dru gą kwe stią, któ rą po ru szył JM Rek tor G. Skrzyp czak, by ła
„ścież ka ka rie ry na uko wej. W tych za pi sach – mó wił Pan Rek -
tor – ce lo wo nie się gnę li śmy do wszyst kich ma te ria łów przy go to -
wa nych przez Ko mi sję pod prze wod nic twem Pa ni prof. Klim ko.
W tych za sa dach po da li śmy tyl ko ogól ne za ło że nia, któ re zu peł -
nie wy star czą na dzień dzi siej szy, bo w usta wie i na szym Sta tu -
cie wszyst ko jest szcze gó ło wo opi sa ne”. 

Na ko niec JM Rek tor po pro sił wszyst kich ze bra nych o „dys ku -
sję rze czo wą i kon kret ną”.
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Od po wiedź Pro rek to ra Cz. Sza frań skie go
Pro rek tor Cz. Sza frań ski na po cząt ku dys ku sji usto sun ko wał się
do opi nii se nac kich ko mi sji. Pro fe so ro wi R. Za krzew skie mu od -
po wie dział, że „jest le piej, je śli śred ni współ czyn nik usta la ny jest dla
ca łe go wy dzia łu. To dzie ka ni ra zem z kie row ni ka mi ka tedr, ra dą
wy dzia łu i od po wied ni mi ko mi sja mi le piej zna ją struk tu rę za trud -
nie nia i po trze by po szcze gól nych ka tedr. Współ czyn nik na pew no
ła twiej uzy skać na wy dzia le niż w po szcze gól nych jed nost kach. Se -
nat nie mo że zde cy do wać, któ re jed nost ki or ga ni za cyj ne na da nym
wy dzia le ma ją mieć współ czyn nik 0,7, a któ re np. 0,4. […] Je że li
człon ko wie Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju wska żą
nam źró dła oszczęd no ści, to sam wy stą pię o na gro dę dla tych osób,
któ re znaj dą oszczęd no ści w kosz tach rze czo wych”.

Na stęp nie po dzię ko wał za opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr
Na uko wych, któ rej pro po zy cje obie cał roz pa trzyć po zy tyw nie,
a na ko niec od po wie dział prof. M. Mań ce: „To usta wa za bra nia
nam wpi sa nie do za sad po li ty ki ka dro wej wy mo gów me ry to rycz -
nych do ty czą cych za trud nia nia na uczy cie li aka de mic kich. Oczy -
wi ście wiem, że ta ki za łącz nik opra co wa ła Ko mi sja, któ rej prze -
wod ni czy ła Pa ni prof. Klim ko, jed nak na pod sta wie opi nii
na szych rad ców praw nych ten za łącz nik wy łą czo no z za sad po li -
ty ki ka dro wej. Jest to rze czy wi ście bar dzo do bry ma te riał, któ ry
na pew no prze ka żę Do raź nej Se nac kiej Ko mi sji ds. No we li za cji
Sta tu tu pod prze wod nic twem Pa na prof. Piech ni ka”.

W od nie sie niu do za rzu tów przed sta wio nych w imie niu inż. 
J. Woj ta siak z KU NSZZ „So li dar ność” przez mgra W. Ja ni ka po -
wie dział: „Do upraw nień Wy so kie go Se na tu na le ży mię dzy in ny mi
usta la nie, na wnio sek Rek to ra, za sad po li ty ki ka dro wej. Bar dzo
waż nym ele men tem tych za sad jest rów nież eta ty za cja, czy li ilość
eta tów w po szcze gól nych gru pach pra cow ni ków. Nie praw dą jest,
że pro po zy cja tych za sad jest nie zgod na z prze pi sa mi. Nie je stem
z wy kształ ce nia praw ni kiem i być mo że nie mam ta kiej wie dzy jak
Pan mgr Ja nik, ale Uczel nia ma rad ców praw nych. Za rów no pro -
jekt uchwa ły, jak i pro jekt za sad po li ty ki ka dro wej był opi nio wa ny
przez na szych rad ców praw nych pod wzglę dem je go zgod no ści
z prze pi sa mi ustaw i z wszel ki mi roz po rzą dze nia mi. Ten pro jekt
jest zgod ny z prze pi sa mi i tak pro szę go trak to wać”.

Dys ku sja nad pro jek tem
Głos w dys ku sji za bra li ko lej no: prof. M. Świ toń ski, wska zu jąc
na nie ści sło ści, a nie kie dy rów nież nie ja sno ści nie któ rych punk tów
pro jek tu i pro po nu jąc do ko na nie w nich pew nych zmian; a po nim
– w mniej lub bar dziej szcze gó ło wych kwe stiach – wy po wie dzie li
się: prof. A. Rut kow ski, Dzie kan R. Gu zen da, mgr P. Urbań ski,
prof. K.W. No wak, prof. J. Czap ski, inż. J. Woj ta siak, mgr J. Ce gie -
ła, mgr W. Ja nik oraz prof. M. Mań ka. Wszyst kie gło sy pod su mo -
wał Pro rek tor Cz. Sza frań ski, mó wiąc: „By ła to me ry to rycz na dys -
ku sja. Wi dzi my pew ne nie do sko na ło ści w oma wia nym dzi siaj
pro jek cie za sad po li ty ki ka dro wej […]. Prze ana li zu je my zgło szo ne
uwa gi i po tem jesz cze raz ro ze ślę pro jekt do trzech ko mi sji se nac -
kich i do związ ków za wo do wych z proś bą o przy go to wa nie opi nii
na naj bliż sze po sie dze nie Se na tu”. Na za koń cze nie tej czę ści dys -
ku sji Pro rek tor Cz. Sza frań ski za ape lo wał do człon ków ko mi sji
i związ ków za wo do wych „o wcze śniej sze prze ka zy wa nie opi nii, po -
nie waż my też chce my za po znać się z [ni mi] przed po sie dze niem
Se na tu, bo wte dy mo że my się przy go to wać i ewen tu al nie udzie lić
nie zbęd nych od po wie dzi na po sie dze niu Se na tu. Chce my też mieć
moż li wość prze sła nia opi nii wszyst kim człon kom Se na tu”.

Ko lej ne punk ty ob rad Se na tu
W ko lej nych gło so wa niach Se nat wy ra ził zgo dę na „sprze daż
praw wła sno ści nie ru cho mo ści zlo ka li zo wa nych w Swa dzi miu,
po ło żo nych wzdłuż tra sy kra jo wej E92, na za chód od Osie dla Pta -
sie go w Prze źmie ro wie, w ewi den cji grun tów ozna czo nych ja ko
dział ka nr 58/3 o po wierzch ni 2,0223 ha oraz dział ka nr 58/16
o po wierzch ni oko ło 20 ha” (prof. Z. Woź ni ca za su ge ro wał, że
„środ ki fi nan so we po cho dzą ce z przed mio to wej sprze da ży po win -

ny być prze zna czo ne na do fi nan so wa nie in we sty cji zwią za nych
z dzia łal no ścią o cha rak te rze dy dak tycz no -szko le nio wym [we
wszyst kich na szych] rol ni czych za kła dach do świad czal nych”). 

Po dob ną zgo dę Se nat wy dał na „sprze daż pra wa wła sno ści nie -
ru cho mo ści po ło żo nej w Po zna niu przy ul. Lu tyc kiej 97”. Ma gi -
ster P. Urbań ski w tym miej scu za ape lo wał: „Wszyst ko to, co że -
śmy prze dys ku to wa li i prze my śle li przed »czar nym piąt kiem«
– czy li przed tym dniem, kie dy w ze szłym ro ku za ła ma ły się no to -
wa nia gieł do we i od te go mo men tu li czy my po czą tek kry zy su
– wła ści wie jest ty le war te, co pa pier, na któ rym jest to na pi sa ne.
Wszyst kie na sze po my sły, de cy zje trze ba we ry fi ko wać w sto sun ku
do obec nej sy tu acji. Wo bec po wyż sze go w przy pad ku nie któ rych
[…] nie ru cho mo ści […] po ło żo nych dość bli sko kam pu su […]
pro po nu ję, że by jed nak py tać wcze śniej wy dzia ły i […] jed nost ki,
czy nie znaj dą po my słu na ja kieś wy ko rzy sta nie tych nie ru cho mo -
ści w obec nej sy tu acji. Po nie waż wy da je mi się, że bę dzie kiep sko
ze zbu do wa niem cze go kol wiek w naj bliż szym cza sie, ze wzglę dów
eko no micz nych, to do brze by ło by, gdy by ta ka de cy zja by ła roz wa -
ża na nie tyl ko na ko mi sjach, w Se na cie czy w sfe rze kie row ni czej
Uczel ni, ale rów nież że by py tać wy dzia ły i jed nost ki, czy przy pad -
kiem nie ma ją ja kie goś po my słu […], któ ry by przy niósł do ce lo wo
znacz nie więk sze efek ty niż sprze daż tych nie ru cho mo ści”.

Zgo dę na sprze daż Se nat wy ra ził rów nież wo bec ko lej nych
dzia łek: po ło żo nej w Po zna niu przy uli cy Lu tyc kiej 111, ozna -
czo nej w ewi den cji grun tów ja ko dział ka nr 2, o po wierzch -
ni 2,0423 ha; po ło żo nej w Ba ra no wie, gmi na Tar no wo Pod gór -
ne, w re jo nie ulic Sza mo tul skiej i Kam pin go wej (w ewi den cji
grun tów ozna czo nej ja ko dział ka nr 12/75, o pow. 0,1601 ha
i dział ka nr 12/77, o pow. 0,1549 ha) oraz sied miu dzia łek bu -
dow la nych po ło żo nych w Przy bro dzie, gmi na Ro kiet ni ca.

Gło so wa nie w spra wie wy ra że nia zgo dy na sprze daż pra wa
wła sno ści nie ru cho mo ści sta no wią cych dział ki bu dow la ne po ło -
żo ne w Ra kow ni, gmi na Mu ro wa na Go śli na, o łącz nej po -
wierzch ni 3,5410 ha – ze wzglę dów for mal nych zo sta ło prze ło -
żo ne na ko lej ne po sie dze nie Se na tu.

Ostat ni me ry to rycz ny punkt ob rad Se na tu do ty czył wy ra że nia
zgo dy na za bez pie cze nie we ksla mi dwóch umów mię dzy LZD
Sie mia ni ce a Na ro do wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie. W wy ni ku gło so wa nia „Se -
nat UP wy ra ił zgo dę na na by cie mie nia o war to ści 1 025 900 zł
[…] w związ ku z re ali za cją pro jek tu LZD Sie mia ni ce: »Po pra wie -
nie ja ko ści ma te ria łu szkół kar skie go na po trze by prze bu do wy
drze wo sta nów w Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym Sie mia ni ce
po przez mo der ni za cję ba zy szkół kar skiej w Go spo dar stwie Szkół -
kar skim Do bry gość«, jak rów nież za bez pie cze nie ewen tu al nych
rosz czeń NFO ŚiGW w War sza wie, z ty tu łu udzie lo nej na ten cel
do ta cji, we kslem do wy so ko ści 1 231 080 zł”. Po dob ną zgo dę
otrzy mał dru gi pro jekt: „Se nat UP wy ra ził zgo dę na na by cie mie -
nia o war to ści 2 361 838 zł […] w związ ku z re ali za cją pro jek tu
LZD Sie mia ni ce: »Prze bu do wa drze wo sta nów na te re nie Le śne go
Za kła du Do świad czal ne go w Le śnym Kom plek sie Pro mo cyj nym
La sy Rych tal skie«, jak rów nież za bez pie cze nie ewen tu al nych rosz -
czeń NFO ŚiGW w War sza wie, z ty tu łu udzie lo nej na ten cel do ta -
cji, we kslem do wy so ko ści 2 267 364 zł”.

Wol ne gło sy i wnio ski
Na po cząt ku JM Rek tor G. Skrzyp czak za ape lo wał o włą cze nie się
pra cow ni ków na szej Uczel ni do udzia łu w I Kon gre sie Na uk Rol -
ni czych, któ ry od bę dzie się w dniach 14–15 ma ja br. w Pu ła wach.

Pro fe sor Z. Woź ni ca za in te re so wał się kwe stią lo go na sze go
Uni wer sy te tu. Spra wę wy ja śniał JM Rek tor G. Skrzyp czak. Przy -
po mniał, że wpraw dzie kon kurs na no we lo go UP zo stał roz strzy -
gnię ty, ale więk szo ści osób, któ re się z owym zna kiem za po zna ły,
nie przy padł do gu stu. Pan Rek tor obec nie ana li zu je tę spra wę
z jed nym z pro fe so rów Aka de mii Sztuk Pięk nych, być mo że w ra -
mach współ pra cy uczel ni uda się ten pro blem roz strzy gnąć. 

Stresz cze nie ob rad Se na tu 
na pod sta wie pro to ko łu mgra Woj cie cha Grot te la 

spo rzą dzi ła Ewa Stryc ka
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Uro dził się 11 li sto pa da 1946 w Po zna niu. Jest ab sol wen -
tem VI Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. I.J. Pa de rew skie go. W la -
tach 1964–1969 stu dio wał na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na ów -

cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Uczest ni czył w se mi na rium
ma gi ster skim prof. dra Sta ni sła wa Pro siń skie go i pod Je go na uko wą opie -
ką kon ty nu ował edu ka cję na stu diach dok to ranc kich w la tach 1969–1972.
Po ukoń cze niu stu diów dok to ranc kich zo stał za trud nio ny na sta no wi -
sku star sze go asy sten ta w In sty tu cie Che micz nej Tech no lo gii Drew na AR
w Po zna niu.

Sto pień dok to ra na uk tech nicz nych uzy skał w ro ku 1974 na pod sta -
wie roz pra wy pt. „Ba da nia nad po chod ny mi ce lu lo zy z 2,4- dwu izo cy -
ja nia nem to li le nu i 3, 4 dwu chlo ro fe ny lo izo cy ja nia nem”. W ro ku 1975
zo stał po wo ła ny na sta no wi sko ad iunk ta. Po cząt ko wo pra co wał w Za -
kła dzie Che mii Drew na. Po przed wcze snej śmier ci pro fe so ra S. Pro siń -
skie go otrzy mał pro po zy cję przej ścia do Za kła du Che micz ne go Prze ro -
bu Drew na, w któ rym pra cu je nie prze rwa nie do chwi li obec nej. Sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał w ro ku 2002 w dzie dzi nie na uk le śnych
w za kre sie drzew nic twa. Pod sta wą do je go uzy ska nia by ły: ko lo kwium
ha bi li ta cyj ne oraz roz pra wa pt.: „Nie któ re aspek ty ter micz ne go roz kła -
du drew na i wy bra nych su row ców li gno ce lu lo zo wych”. W ro ku 2004 zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go Aka de mii Rol -
ni czej im. A. Ciesz kow skie go, obec nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Rów no le gle z pra cą na uczel ni prof. R.M. Za krzew ski wzbo ga cał kwa -
li fi ka cje za wo do we, pra cu jąc do dat ko wo w la tach 1987–1991 w Przed -
się bior stwie Usług Tech nicz nych „Tech nus” w Po zna niu, a w la tach
1991–1993 w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Ma szyn Pa ku ją cych
w Po zna niu na sta no wi sku głów ne go spe cja li sty ba daw czo -tech nicz ne -
go, bę dąc rów no cze śnie człon kiem Ra dy Na uko wej w tej jed no st ce.

Do ro bek na uko wy i tech nicz no -tech no lo gicz ny prof. dra hab. R.M.
Za krzew skie go obej mu je łącz nie 131 po zy cji, w tym 40 ory gi nal nych prac
twór czych, dwie mo no gra fie, trzy ar ty ku ły na uko we, 52 ko mu ni ka ty
na mię dzy na ro do wych i kra jo wych kon fe ren cjach na uko wych, sześć pa -
ten tów oraz 28 opra co wań tech nicz no -tech no lo gicz nych i eks per tyz.

Po cząt ko wy okres dzia łal no ści ba daw czej obej mo wał che micz ną
mo dy fi ka cję drew na i je go kom po nen tów. Te ma ty ka ta in spi ro wa na by -
ła po szu ki wa niem me tod zwięk sze nia od por no ści drew na na dzia ła nie
czyn ni ków bio tycz nych i abio tycz nych na dro dze che micz ne go lub me -
cha nicz ne go blo ko wa nia hy dro fi lo wych grup hy drok sy lo wych obec nych
w struk tu ral nych skład ni kach sub stan cji drzew nej. Spo śród ca łej ga my
róż no rod nych związ ków che micz nych, wy ko rzy sty wa nych w pro ce sach
mo dy fi ka cji drew na, obie cu ją ce wy ni ki uzy ski wa no, sto su jąc do tych ce -
lów izo cy ja nia ny, związ ki re ak tyw ne z sub stan cja mi za wie ra ją cy mi ugru -
po wa nia hy drok sy lo we i nie da ją ce ubocz nych pro duk tów re ak cji. Kwe -
stia mo dy fi ka cji kon ty nu owa na by ła w za kre sie in te rak cji mo no me rów
wi ny lo wych ze skład ni ka mi drew na.

Rów no cze śnie re ali zo wał i roz wi jał ba da nia, któ rych te ma ty kę moż -
na usy tu ować w po niż szych gru pach te ma tycz nych:
l ana li za ter micz na ma te ria łów li gno ce lu lo zo wych
l ki ne ty ka pro ce sów ter micz ne go roz kła du su row ców li gno ce lu lo zo wych

oraz sie cio wa nia ży wic fe no lo wo - i mocz ni ko wo -for mal de hy do wych
l ba da nia nad otrzy my wa niem ak tyw nych ma te ria łów wę glo wych z su -

row ców li gno ce lu lo zo wych.

Cykl ba dań obej mu ją cych ana li zy ter micz ne (TA) i ter mo gra wi me trycz -
ne (TG) oprócz zna cze nia po znaw cze go cha rak te ry zo wał się aspek ta -
mi uty li tar ny mi. Wy ni ki ana liz in stru men tal nych sta no wi ły pod sta wę
do usta la nia pa ra me trów pro ce sów tech no lo gicz nych (pi ro li zy) w ska li
la bo ra to ryj nej i ułam ko wo tech nicz nej oraz trans po no wa nia ich do wa -
run ków prze my sło wych.

Wy ko rzy stu jąc me to dy róż ni co wej ana li zy ter micz nej (DTA), prof. R.M.
Za krzew ski roz pa try wał szcze gó ło wo za gad nie nia ki ne ty ki pro ce su ter -
micz ne go roz kła du ba da nych ma te ria łów, a tak że pod jął sa tys fak cjo nu -
ją ce pró by wy zna cza nia pa ra me trów ki ne tycz nych pro ce su utwar dza nia
ży wic sto so wa nych w prze my śle drzew nym.

Współ pra ca z Woj sko wym In sty tu tem Che mii i Ra dio me trii – obej -
mu ją ca wy twa rza nie ziar no wych i włók ni stych wę gli ak tyw nych z su row -
ców li gno ce lu lo zo wych, wpływ wa run ków pro ce su kar bo ni za cji i ak ty -
wa cji na ich struk tu rę ka pi lar ną i zwią za ne z nią wła ści wo ści ad sorp cyj ne
– za owo co wa ła opa ten to wa ną tech no lo gią wy twa rza nia ziar no wych, ak -
tyw nych ma te ria łów wę glo wych z od pa do wych od twa rzal nych su row -

ców li gno ce lu lo zo wych (łu pin pe stek śliw, wi śni itp.) oraz włók ni stych
ma te ria łów wę glo wych z pre kur so ra ce lu lo zo we go. W ra mach dru giej
tech no lo gii zo sta ło opa ten to wa ne urzą dze nie do wy twa rza nia włók ni ny
wę glo wej.

W ostat nich la tach pro fe sor po wró cił do ba dań nad mo dy fi ka cją drew -
na – ter mo che micz ną mo dy fi ka cją te go su row ca, któ rej ce lem jest otrzy -
ma nie pro duk tów o zmie nio nej, atrak cyj nej bar wie, zwięk szo nej sta bil -

no ści wy mia ro wej i od por no ści
na dzia ła nie czyn ni ków bio tycz nych, bez
sto so wa nia tok sycz nych bio cy dów. Ba -
da nia te ma ją cha rak ter za rów no po -
znaw czy, jak i prak tycz ny, po nie waż ich
wy ni ki są pod sta wą zgło sze nia, któ re uzy ska ło ochro nę pa ten to wą.

Ce lo wość pro wa dzo nych ba dań i ich wy so ki po ziom po twier dza ją za -
pro sze nia do współ pra cy z Woj sko wym In sty tu tem Che mii i Ra dio me -
trii w War sza wie, Głów nym In sty tu tem Gór nic twa w Ka to wi cach, Kon -
sor cjum „Bio ener gia na rzecz Roz wo ju Wsi”. Wy ni ki ba dań pod sta wo wych
ter micz nej kon wer sji su row ców li gno ce lu lo zo wych zna la zły za sto so wa -
nie prak tycz ne w Przed się bior stwie Sprzę tu Ochron ne go MA SK POL
przy wdro że niu tech no lo gii wy twa rza nia ziar no we go ad sor ben tu wę glo -
we go z łu pin pe stek owo co wych. In no wa cyj ność w ba da niach nad ter -
mo che micz ną mo dy fi ka cją drew na za owo co wa ła umo wa mi li cen cyj ny -
mi, za war ty mi z nie miec kim przed się bior stwem INO PLAN oraz fir mą
DĄ BEX z Gro dzi ska Wiel ko pol skie go.

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski kie ru je dziś na stę pu ją cy mi przed -
mio ta mi:
l za rys che micz nej tech no lo gii drew na
l che micz ny prze rób drew na
l mo dy fi ka cja drew na.

Jest współ au to rem skryp tu do ćwi czeń z „Che micz ne go prze ro bu drew -
na”. Peł nił funk cje opie ku na stu denc kich prak tyk kra jo wych i za gra nicz -
nych. Był pro mo to rem 28 prac ma gi ster skich i re cen zen tem dwóch roz -
praw dok tor skich.

W 2004 ro ku za koń czył się prze wód dok tor ski, któ re go pro mo to rem
był prof. R.M. Za krzew ski, obec nie pro fe sor kie ru je jed nym otwar tym
prze wo dem dok tor skim.

Pro fe sor Ro man Mi chał Za krzew ski jest głę bo ko za an ga żo wa ny w dzia -
łal ność or ga ni za cyj ną na Uczel ni i Wy dzia le. Kil ka krot nie był przed sta -
wi cie lem ad iunk tów w Se na cie Uczel ni, wie lo krot nie człon kiem ko mi -
sji se nac kich i rek tor skich. Prze wod ni czył ko mi sjom rek tor skim sta łym
i do raź nym. Obec nie jest prze wod ni czą cym Se nac kiej Ko mi sji ds. Or -
ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu. Peł nił i peł ni funk cje prze wod ni czą -
ce go ko mi sji Ra dy Wy dzia łu, jest tak że człon kiem tych ko mi sji.

W In sty tu cie Che micz nej Tech no lo gii Drew na prof. dr hab. R.M. Za -
krzew ski peł ni funk cję za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu oraz kie row ni ka Za -
kła du Che micz ne go Prze ro bu Drew na.

Po za Uczel nią prof. dr hab. Ro man M. Za krzew ski uczest ni czył
w pra cach ze spo łu oce nia ją ce go wnio ski na 29 kon kur sie KBN,
a na ka den cję 2009–2013 Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi po wo -
łał go na człon ka Ra dy Na uko wej w In sty tu cie Włó kien Na tu ral nych
i Ro ślin Zie lar skich.

Za dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną oraz or ga ni za cyj ną wie lo krot -
nie na gra dza ny na gro da mi JM Rek to ra. Od zna czo ny Zło tym i Srebr nym
Krzy żem Za słu gi, a tak że me da lem Za słu żo ny dla Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów 
do star czo nych przez prof. dra hab. R.M. Za krzew skie go

N O W Y  P R O F E S O R

Pro fe sor dr hab. 
Ro man Mi chał 

Za krzew ski
In sty tut Che micz nej
Tech no lo gii Drew na

F
ot

: E
w

a 
St

ry
ck

a



MARZEC 2009

AKADEMICKIE6

l WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kampus Piątkowska: ul. Piątkowska 94 E, 29 maja 2009,
godz. 10.00–16.00, sala 111

WYKŁADY
„Zrównoważony rozwój – idea i realizacja” – prof. dr hab. Janina

Zbierska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.00, Kampus Piątkowska: ul.

Piątkowska 94 E, sala 111 

„Skorzystamy czy stracimy na zmianie klimatu?” – dr Jacek Leśny,
Katedra Agrometeorologii

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.30, Kampus Piątkowska: ul.
Piątkowska 94 E, sala 111

„Biomasa jako ważne odnawialne źródło energii” – dr Sławomir Szałata,
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 11.00, Kampus Piątkowska: ul.
Piątkowska 94 E, sala 111 

Wdniach od 25 do 29 ma ja 2009 ro ku już po raz dwu na sty
od bę dzie się Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki (PFNiSz),

zgod nie z tra dy cją ob ję ty pa tro na tem ho no ro wym przez Ko le gium
Rek to rów Mia sta Po zna nia. Przy współ two rze niu fe sti wa lo we go pro -
gra mu udział wzię ły po znań skie pań stwo we uczel nie wyż sze (Aka -
de mia Mu zycz na im. I.J. Pa de rew skie go, Aka de mia Sztuk Pięk nych,
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. E. Pia sec kie go, Po li tech -
ni ka Po znań ska, Uni wer sy te ty: Eko no micz ny, Me dycz ny im. K. Mar -
cin kow skie go, Przy rod ni czy i Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza
oraz in sty tu cje współ pra cu ją ce z Biu rem Po znań skie go Fe sti wa lu
Na uki i Sztu ki od kil ku ostat nich edy cji, m.in. Pol ska Aka de mia Na -
uk, Ar chi wum Pań stwo we czy Mu zeum Ar che olo gicz ne. 

W tym ro ku do szło do zmian for mal nych im pre zy: czas trwa nia
wy dłu żył się do pię ciu dni, a za tem na stą pi ła moż li wość wy bo ru dnia
dla każ dej uczel ni; brak na kła da nia się du żej licz by im prez jed no -
cze śnie; wy zna cze nie dnia rek tor skie go dla każ dej uczel ni; po now -
ne włą cze nie kół na uko wych w re ali za cję PFNiSz. Umoż li wi to stu -
den tom pre zen ta cję w for mie re fe ra tów czy po ste rów za kre su ich
za in te re so wań ba daw czych oraz pro wa dzo nych ana liz, a re ali zo -
wa nych do tąd tyl ko na fo rum stu denc kich kół na uko wych. Udział
stu den tów w Fe sti wa lu wpły nie na in te gra cję śro do wi ska stu denc -
kie go, wzmoc nie nie iden ty fi ka cji z uczel nią oraz na by cie no wych
umie jęt no ści or ga ni za cyj nych. 

UCZELNIANE DNI FESTIWALOWE

25 maja – Akademia Muzyczna 
26 maja – Politechnika Poznańska, Polska Akademia Nauk 
27 maja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania 
Fizycznego

28 maja – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Akademia Sztuk Pięknych

29 maja – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozpoczęcie Festiwalu na naszej Uczelni odbędzie się 29 maja
(piątek) o godz. 9.00 w Kolegium Rungego wystąpieniem Mai
Jaroszewskiej i Kamili Osieckiej, studentek Sekcji Architektury
Krajobrazu z Koła Naukowego Ogrodników, które zaprezentują
prace i ogłoszą wyniki konkursu „ Nocne ucieczki drzew”. Na stęp -
nie dla uczest ni ków kon kur su dr inż. Jo an na By kow ska z Ka te dry
Den dro lo gii i Szkół kar stwa Wy dzia łu Ogrod ni cze go przed sta wi cie -
ka wy wy kład na wią zu ją cy do za in te re so wań lau re atów „Re kor dy
i ma gicz ne wła ści wo ści drzew”, a prof. dr hab. Bar ba ra Szpa kow -

ska omó wi „Zna cze nie zbior ni ków re kre acyj nych dla Mia sta Po -
zna nia”.

Pod czas te go rocz ne go świę ta spo łecz ność aka de mic ka na sze go
Uni wer sy te tu zor ga ni zu je 58 pre zen ta cji. Wśród tej licz by przy go -
to wa nych pro po zy cji fe sti wa lo wych 16 z nich to po my sły i wy stą -
pie nia stu denc kich kół na uko wych. 

Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska za pra sza Pań stwa
na pięć wy kła dów, warsz tat i dwie wy sta wy do Kam pu su Piąt kow -
ska: ul. Piąt kow ska 94 E. W Ko le gium Run ge go i sa li D w Col -
le gium Ma xi mum swo je pro po zy cje bę dą pre zen to wać stu den ci
z ośmiu kół na uko wych. Na uwa gę za słu gi wać bę dzie wy sta wa w ho -
lu „Po co nam die te tyk?” i „Punkt die te tycz ny” – zor ga ni zo wa ne
przez stu den tów Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści, Sek -
cja Ży wie nia Czło wie ka i Die te ty ki WNo ŻiŻ. W sa lach: A, 260 i 261
zo ba czy my „Warsz ta ty me to dycz ne po łą czo ne z 24 pre zen ta cja mi
mul ti me dial ny mi stu den tów przy go to wa ne pod kie run kiem wy kła -
dow ców Stu dium Ję zy ków Ob cych w ję zy kach: an giel skim, nie miec -
kim, fran cu skim i ro syj skim”. 

W Kolegium im. Kazimierza Gawęckiego (ul. Wołyńska 33) prof.
dr hab. Dorota Cieślak z zespołem, Katedra Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt zapraszają na wykład „Zwierzę z probówki – czy
to możliwe?” i warsztaty w laboratorium. Do zwiedzania Stacji
Doświadczalnej w Stobnicy zaprasza prof. Andrzej Bereszyński,
a dr inż. Anna Posłuszna z Zakładu Hodowli Koni na wykład „Matka
i źrebię – zachowania przyjazne i nieprzyjazne”, który zakończy
prezentacje w Kolegium Rungego.

Dużą porcję ruchu oferuje nam Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu w nowej Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego
– „Yogę z elementami aerobiku + relaks”, „Spinning Maraton”
wieczorową porą oraz Warsztaty Aqua aerobiku – aqua jogging”.

Wszystkich miłośników kapeli i tańca Zespół Pieśni i Tańca „Łany”
zaprasza na koncert do Sali Widowiskowej, ul. Dożynkowa 9 G
(pierwsze piętro). 

Ogrodnicze spotkanie w Stacjach Doświadczalnych Wydziału
Ogrodniczego w Marcelinie zakończy XII Poznański Festiwal Nauki
i Sztuki. Gospodarzem spotkania będzie Dziekan Wydziału
Ogrodniczego prof. dr hab. Piotr Urbański.

Po ni żej przed sta wiam Pań stwu szcze gó ło wy pro gram XII Po znań -
skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki or ga ni zo wa ne go na Uni wer sy -
te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, na któ ry wszyst kich mi ło śni ków
przed sta wio nej te ma ty ki ser decz nie za pra szam. 

Koordynator festiwalu
dr inż. Urszula Mojsiej

Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką

XII POZNAŃSKI FESTIWAL 
NAUKI I SZTUKI

Program XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
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„Energia odnawialna w Polsce na tle Unii Europejskiej” – mgr Tomasz
Zgoła, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 11.30, Kam pus Piąt kow ska: ul.
Piąt kow ska 94 E, sa la 111

„Ka ja kiem na Sta ry Ry nek w Po zna niu? Czy Chwa li sze wo bę dzie zno -
wu wy spą? Czy li moż li wo ści od two rze nia za ko la Chwa li szew skie go
na War cie w Po zna niu” – dr inż. Pa weł Za wadz ki, dr inż. To masz Ka łu -
ża, Ka te dra Bu dow nic twa Wod ne go

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 12.00, Kam pus Piąt kow ska: ul.
Piąt kow ska 94 E, sa la 111

WARSZ TA TY
„Jak śle dzić CO2 w śro do wi sku” – mgr Ma ria Mi cha lak, mgr Pa weł Sie -

dlec ki, Ka te dra Agro me te oro lo gii
Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 9.00–15.00 (tu ry co go dzi nę), Kam -

pus Piąt kow ska: ul. Piąt kow ska 94 C, Sa le Ka te dry Agro me te oro lo gii 

WY STA WA Z PRE LEK CJĄ
„Or ga ni zmy ja ko wskaź ni ki śro do wi ska” – prof. dr hab. Ja ni na Zbier -

ska, dr hab. Krzysz tof Szosz kie wicz, dr Ry szard Sta ni szew ski, dr Klau dia
Bo ro wiak, dr Agniesz ka Ław ni czak, dr Szy mon Ju sik, mgr To masz Zgo -
ła, Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 9.00–16.00 (tu ry co pół go dzi -
ny), Kam pus Piąt kow ska: ul. Piąt kow ska 94 C, sa le Ka te dry Eko lo gii i Ochro -
ny Śro do wi ska

WY STA WA 
„Ro la kar to gra fii w ochro nie dzie dzic twa kul tu ro we go wsi” – prof. dr

hab. Ja nusz Go ła ski, dr inż. Ma ria Jan kow ska, dr inż. An na Oli skie wicz -
-Krzy wic ka, dr inż. Elż bie ta Wy cza łek, mgr inż. An na Zbier ska, Ka te dra
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji, Za kład Geo de zji i Kar -
to gra fii Śro do wi ska, mgr Ar ka diusz Je ło wic ki, mgr Woj ciech Mie lew czyk
(z Mu zeum Na ro do we go Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go w Szre -
nia wie)

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 9.00–16.00, Kam pus Piąt kow ska:
ul. Piąt kow ska 94 C, hol Za kła du Geo de zji i Kar to gra fii Śro do wi ska

l WY DZIAŁ HO DOW LI I BIO LO GII ZWIE RZĄT

WY KŁAD I WARSZ TA TY W LA BO RA TO RIUM 
„Zwie rzę z pro bów ki – czy to moż li we?” – dr hab. Do ro ta Cie ślak, 

dr Ja ro sław So snow ski, dr Ewe li na Wa rzych -Ple jer, mgr Emi lia Pers -Kam -
czyc, mgr Piotr Paw lak, mgr Na ta lia Reń ska, Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw
Ho dow li Zwie rząt

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, wy kład – ul. Wo łyń ska 33; godz.
10.00–10.45 (sa la wy kła do wa, par ter), warsz ta ty – ul. Wo łyń ska 33, I gru -
pa), godz. 11.00–12.30; II gru pa), godz. 13.00–14.30 (sa la nr 08, piw -
ni ca, w gru pach 16-oso bo wych), ul. Wo łyń ska 33
1) wy kład (45 mi nut) – bo ga to ilu stro wa na pre zen ta cja do ty czą ca pod -

sta wo wych za gad nień z za kre su ga me to ge ne zy, przed im plan ta cyj ne go
roz wo ju za rod ków ssa ków i pro ce du ry po za ustro jo we go za płod nie nia.
W znacz nym stop niu uła twi to zro zu mie nie prak tycz nej pre zen ta cji tej
tech ni ki w la bo ra to rium ka te dry 

2) warsz ta ty w la bo ra to rium (ok. 1,5 go dzi ny) – przed sta wie nie tech nicz -
nych aspek tów pro ce du ry za płod nie nia in vi tro z moż li wo ścią sa mo dziel -
ne go wy ko na nia pod sta wo wych ma ni pu la cji i pra cy przy mi kro sko pie

WYKŁAD
„Matka i źrebię – zachowania przyjazne i nieprzyjazne” – dr inż. Anna

Nowicka-Posłuszna, mgr Katarzyna Balińska, mgr Magdalena Zugehoer,
Zakład Hodowli Koni

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 12.40–13.10, Kolegium Rungego,
ul. Wojska Polskiego 52

ZWIEDZANIE STACJI DOŚWIADCZALNEJ W STOBNICY
„Kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej w za kre sie ochro ny gi ną -

cych ga tun ków zwie rząt w Sta cji Do świad czal nej w Stob ni cy” – prof.
dr hab. An drzej Be re szyń ski, dr inż. Alek san dra Kraś kie wicz, mgr inż. Iwo -
na Jin dra, Ja cek Więc kow ski, Ka te dra Zoo lo gii

Da ta i miej sce zwie dza nia Sta cji Do świad czal nej w Stob ni cy, 29 ma -
ja 2009 o godz. 11.00

Do jazd: Stob ni ca – 18 km od Obor nik w kie run ku Obrzyc ka, we wła -
snym za kre sie

ad res: Sta cja Do świad czal na w Stob ni cy, 64-607 Ki sze wo, Stob ni ca 1,
tel. 061 291 36 39

WYSTAWA
„TUR Bos pri mi ge nius (Bo ja nus 1827) wy ga sły przo dek by dła do -

mo we go” – dr hab Hie ro nim Frąc ko wiak, mgr Hau bert Ja ku bow ski, Ka -
te dra Ana to mii Zwie rząt

Da ta i miej sce: 29 ma ja 2009, godz. 9.00–15.00, hol Col le gium Ma -
xi mum, ul. Woj ska Pol skie go 28

KONCERT
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu pt.: „35 lat na scenie tańczy i śpiewa kolejne pokolenie” – mgr
Zenon Musiał

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 20.00, Sala Widowiskowa, ul.
Dożynkowa 9 G (pierwsze piętro)

l STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

„Yoga z elementami aerobiku + relaks” – mgr Maria Grześko
Praktyczne warsztaty ćwiczeń jogi z elementami aerobiku i dodatkowo

joga z medytacją
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 15.15, Hala Sportowa Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 7

„Warsztaty Aqua aerobiku – aqua jogging” – mgr Karolina Dopierała
Lekcja aqua aerobiku w formie aqua joggingu. Wspaniała atmosfera

i ćwiczenia w wodzie przy odpowiedniej muzyce
Data i miejsce: 30 maja 2009, godz. 16.15, Poznań, Basen Rataje „Os.

Piastowskie”

„Spinning Maraton” – mgr Karolina Dopierała
Trzygodzinny maraton na rowerach stacjonarnych. Start o godz. 21.00,

zakończenie z godziną duchów. Zapraszamy!!!
Data i miejsce: 29 maja 2009, ul. Dojazd 7, Hala Sportowa Uniwersytetu

Przyrodniczego, godz. 21.00

7
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l STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

„Warsz ta ty me to dycz ne po łą czo ne z 24 pre zen ta cja mi mul ti me dial -
ny mi stu den tów przy go to wa ne pod kie run kiem wy kła dow ców Stu dium
Ję zy ków Ob cych w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim, fran cu skim i ro -
syj skim”

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–12.00, sala A, sala 264, sala
260 Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

JĘZYK ANGIELSKI

Imię i nazwisko Wydział/kierunek Rok Temat Praca
studenta biorącego prezentacji pod kierunkiem
udział w prezentacji     lektora (nazwisko)
Marcin Ścisły Ekonomia IV Rynek wódki mgr Alina Nurczyk
godz. 9.00–9.15 w Polsce
sala A
Przemysław Grzembka Ekonomia IV Jak wydać mgr Alina Nurczyk
godz. 9.15–9.30 swoją pierwszą
sala A  wypłatę

Matylda Suchorska Ekonomia IV Rynek pracy mgr Alina Nurczyk
godz. 9.30–9.45 w Polsce
sala A

Marcin Mańkowski Nauk o Żywności III Wszystko mgr Zofia Łapińska
godz. 9.45–10.00 i Żywieniu o piwie
sala A
Wojciech Podolski Hodowla Zwierząt III Produkcja mgr Ewa Janicka-
godz. 10.00–10.15 mleka -Thomas
sala A
Magda Szulz Hodowla Zwierząt III Powożenie mgr Ewa Janicka-
godz. 10.15–10.30 -Thomas
sala A
Paweł Boruń Biotechnologia III Forensic mgr Ewa Janicka-
godz. 10.30–10.45 Science -Thomas
sala A
Bartosz Rodziewicz Biotechnologia III Broń mgr Ewa Janicka-
godz. 10.45–10.50 biologiczna -Thomas
sala A

JĘZYK NIEMIECKI

Imię i nazwisko Wydział/kierunek Rok Temat Praca
studenta biorącego prezentacji pod kierunkiem
udział w prezentacji     lektora (nazwisko)
Agata Sobiak Ogrodniczy II Ogród ziołowy mgr Anna Komosa
Magdalena Langa
godz. 9.00–9.15
sala 264
Marta Alkadi Ogrodniczy II Nasze owoce mgr Anna Komosa
Marta Binek – wykorzystanie,
Agnieszka Czajka spożycie 
godz. 9.15–9.30 i ich wpływ
sala 264 na zdrowie
Weronika Stefaniak Ekonomia I Niemcy – sąsiad mgr Maria Piosik
godz. 9.30–9.45 Polski
sala 264

Natalia Dziwak Ochrona II Alternatywne mgr Maria Piosik
Paulina Mikołajewska Środowiska źródła energii
godz. 9.45–9.50
sala 264
Magdalena Antkowiak Ekonomia III Firma Nestle mgr Wiesława 
godz. 9.50–10.15 Banaszak
sala 264
Joanna Dakowska Ogrodniczy II Projekt ogrodu mgr Wiesława 
Paulina Sznajder Banaszak
godz. 10.15–10.30
sala 264
Katarzyna Adamska Nauk o Żywności III Gatunki herbat mgr Jolanta
Michał Danyluk i Żywieniu Langkafel
godz. 10.30–10.45 
sala 264
Łukasz Daleki Nauk o Żywności III Używki mgr Jolanta
godz. 10.45–11.00 i Żywieniu Langkefel
sala 264
Malwina Kozłowska-Halik Nauk o Żywności III Produkcja mgr Jolanta
godz. 11.00–11.15 i Żywieniu czekolady Langkafel 
sala 264

JĘZYK FRANCUSKI

Imię i nazwisko Wydział/kierunek Rok Temat Praca
studenta biorącego prezentacji pod kierunkiem
udział w prezentacji     lektora (nazwisko)
Marzena Jeleniewska Kształtowanie V Międzynarodowy mgr Anna 
godz. 9.55–10.10 Terenów Zieleni Festiwal Ogrodów Łuczkowska
sala 260 w Chaumont-sur-

-Loire we Francji
Katarzyna Borycha Ogrodniczy II Rośliny cebulowe mgr Anna 
godz. 10.10–10.25 Łuczkowska
sala 260 

JĘZYK ROSYJSKI

Imię i nazwisko Wydział/kierunek Rok Temat Praca
studenta biorącego prezentacji pod kierunkiem
udział w prezentacji     lektora (nazwisko)
Miłosz Wysocki Leśny III Owady mgr Maria Golon 
godz. 9.00–9.15
sala 260
Dominika Flasińska Nauk o Żywności IV Produkcja mgr Maria Golon 
godz. 9.15–9.25 i Żywieniu czekolady
sala 260
Marietta Frydrychowska Ekonomia IV Spacerkiem mgr Maria Fenrich 
godz. 9.25–9.40 po Kazachstanie
sala 260
Alona Mochowa Hodowla Zwierząt II Zmiany w rolnictwie mgr Maria Fenrich 
godz. 9.40–9.55 Białorusi 
sala 260 na przykładzie

prywatnej firmy
„Milena Agro”

Magdalena Kalinowska Hodowla Zwierząt II Koń mgr Maria Fenrich 
godz. 10.25–10.40 we współczesnym
sala 260 świecie

WYDZIAŁ OGRODNICZY

WYKŁAD
„Rekordy i magiczne właściwości drzew” – dr inż. Joanna Bykowska,

Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.00–10.30, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52

WYKŁAD
„Znaczenie zbiorników rekreacyjnych dla miasta Poznania” – prof.

dr hab. Barbara Szpakowska, Katedra Terenów Zieleni
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.30–11.00, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52

ZWIEDZANIE STACJI DOŚWIADCZALNYCH W MARCELINIE
„Ogrodnicze spotkanie w Marcelinie – zakończenie XII PFNiSz”

– prof. dr hab. Piotr Urbański, dziekan Wydziału Ogrodniczego 
Data i miejsce: 29 maja 2009, Poznań, ul. Zgorzelecka 4
Dodatkowo serdecznie zapraszamy 30.05 na Festyn Przyrodniczy w godz.

10.00–18.00
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KOŁA NAUKOWE
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, sala D i hol
Kolegium Rungego, ul Wojska Polskiego 52, sala i hol

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
l Koło Naukowe Zootechników, Sekcja Ichtiologiczna

WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
„Co z tą szczeżują?” – Piotr Wojcieszak
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–9.30, sala D, Collegium

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
l Koło Naukowe Zootechników, Sekcja Żywienia Zwierząt

Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego
PREZENTACJA 
„EM = Efektywne Mikroorganizmy = Efektywna Modyfikacja

środowiska żwacza?” – Mariusz Lesiecki, Filip Porzucek, Barbara
Nowak, Paweł Zmora, Marcin Hejdysz, Anna Walkowiak, Beata Budaj, Anna
Wolnicka, Anna Krajewska

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.30–10.00, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYKŁAD
„Kto jest kim w żwaczu?” – Barbara Nowak, Paweł Zmora, Anna Bilska,

Mariusz Lesiecki, Marcin Hejdysz, Anna Walkowiak, Karolina Bukowska,
Karolina Pertek

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.00–10.30, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

PREZENTACJA
„Czy mikroorganizmy probiotyczne przeżyją w żwaczu krowy?” – Paweł

Zmora, Barbara Nowak, Filip Porzucek, Mariusz Lesiecki, Anna Walkowiak,
Marcin Hejdysz, Agnieszka Graclik, Urszula Brzezińska

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 10.30–11.00, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
l Koło Naukowe Zootechników, Sekcja Biotechnologii Rozrodu

Zwierząt
„Jak zbadać garnitur chromosomowy plemników ssaków?” – Sylwia

Dziwak, Anna Koper, Małgorzata Marszałek, Dominika Oleś, Maciej
Orsztynowicz, Małgorzata Woszczyńska

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz.13.00–13.15, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
l Koło Naukowe Zootechników – Sekcja Hodowli Koni

PREZENTACJA
„Przygotowanie konia do startu w zawodach” – Karolina Bora i wsp.
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 13.15–14.00, sala D, Collegium

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
l Koło Naukowe Technologów Żywności, Sekcja Biotechnologów Żywności

PREZENTACJA
„Produkty spożywcze otrzymywane na drodze fermentacji” – Sławomir

Franaszek, Radosław Woźniak
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 11.00–11.30, sala D, Collegium

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
l Koło Naukowe Technologów Żywności, Sekcja Żywienia

Człowieka i Dietetyki
PREZENTACJA
„Co wiemy o racjonalnym żywieniu: fakty i mity żywieniowe –

funkcjonujące wśród młodzieży” – Joanna Nowaczyk, Lidia Wojciechowska,
Katarzyna Kordus-Socha

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 11.30–12.00, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYSTAWA
„Po co nam dietetyk?” – członkowie koła: Joanna Nowaczyk, Katarzyna

Kordus-Socha, Lidia Wojciechowska, Karolina Majewska, Anna Łakoma,
Michalina Narożna, Małgorzata Szychta, Michał Kopera, Sylwia Wrzalska,
Joanna Zimna, Laura Bartkowska

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–15.00, hol Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

„PUNKT DIETETYCZNY” – Joanna Nowaczyk, Katarzyna Kordus-
-Socha, Lidia Wojciechowska, Karolina Majewska, Anna Łakoma,
Michalina Narożna, Małgorzata Szychta, Michał Kopera, Sylwia Wrzalska,
Joanna Zimna, Laura Bartkowska

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–15.00, hol Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
l Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu

PREZENTACJA
„Preferencje studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w wyborze mleka i napojów
mlecznych” – Paulina Anioła, Katarzyna Stefanowicz

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 12.00–12.30, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

PREZENTACJA
„SIFE team 2008/09 activities Sumary” – podsumowanie całorocznej

pracy nad projektami drużyny SIFE Uniwersytetu Przyrodniczego – Antonina
Jójka, Ewelina Prządak, Katarzyna Rybnik, Michał Napierała

Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 12.30–13.00, sala D, Collegium
Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁ OGRODNICZY
l Koło Naukowe Ogrodników

KONKURS
PREZENTACJA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

„Nocne ucieczki drzew” – Maja Jaroszewska, Kamila Osiecka
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–10.00, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52
l Koło Naukowe Hodowli Roślin i Nasiennictwa 

POSTER
„Malokarpatská vínna cesta” – Marta Wassel, Anna Bednarz
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–15.00, hol Collegium

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYSTAWA
„Wrażenia z wyjazdu naukowego do Chin” – Zuzanna Satory,

Agnieszka Górczak, Magdalena Szymanowska
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 9.00–15.00, hol Collegium

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁ ROLNICZY
l Koło Naukowe Ochrony Środowiska

PREZENTACJA A
„Nadwarciański Park Krajobrazowy – ostoja przyrody” – Daria Łukasik,

Izabella Jahns
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 11.10–11.40, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52
PREZENTACJA B
„Elektrownia jądrowa tak, czy nie?” – Alicja Kortas, Tomasz Cłapa
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 11.40–12.10, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52
PREZENTACJA C
„Człowiek – największy drapieżnik na ziemi! Jak go oswoić?” – Monika

Florek, Karolina Jarysz, Natalia Halaburda
Data i miejsce: 29 maja 2009, godz. 12.10–12.40, Kolegium Rungego,

ul. Wojska Polskiego 52

koordynator XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

dr inż. Urszula Mojsiej
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl

tel. 061 848 70 82, www.up.poznan.pl
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Drzwi Otwar te
28 mar ca 2009

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu po raz ko lej ny przy go to -
wał Drzwi Otwar te dla mło dzie ży, któ ra jest za in te re so wa na stu -

dio wa niem na na szej Uczel ni. By ło spo tka nie z Rek to rem UP prof.
dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem, z pa nią Pro rek tor ds. stu diów
prof. dr hab. Mo ni ką Ko złow ską oraz dzie ka na mi, pra cow ni ka mi
i stu den ta mi. Po szcze gól ne wy dzia ły i kie run ki zor ga ni zo wa ły w tym
dniu spe cjal ne za ję cia, moż na by ło zwie dzać la bo ra to ria i pra cow -
nie, przy glą dać się eks po na tom, za da wać py ta nia, zde gu sto wać spe -
cjal nie na tę oka zję przy go to wa ne po tra wy, do wie dzieć się wszyst -
kie go na te mat na sze go Uni wer sy te tu i za sad re kru ta cji. 

Spo tka nia od by ły się w dwóch tu rach: od go dzi ny 10.00 do 12.00
i od 12.00 do 14.00, w róż nych bu dyn kach na szej Uczel ni: w Col -
le gium Ma xi mum (ul. Woj ska Pol skie go 28); w gma chu Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (ul. Woj ska Pol skie go 31); w sa li wy -
kła do wej Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin (ul. Wo łyń ska 35); w gma chu Wy -
dzia łu Rol ni cze go (ul. Szy dłow ska 50); w bu dyn ku Wy dzia łu Me -
lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska (ul. Piąt kow ska 94); w sa li wy kła do wej
Ko le gium Ka zi mie rza Ga węc kie go (ul. Wo łyń ska 33); w gma chu Wy -
dzia łu Tech no lo gii Drew na (ul. Woj ska Pol skie go 38/42).

Za in te re so wa nie by ło du że, ale znacz nie mniej sze niż w la tach
ubie głych. Czyż by mło dzież nie chcia ła już stu dio wać...?

10
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Dnia 22 mar ca 2009 ro ku w Au li Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza od by ło się wrę cze nie na gród VIII edy cji kon kur su Wiel -

ko pol ski Rol nik Ro ku 2008. Sta tu et ki „Siew cy” przy zna no dzie się -
ciu wy róż nia ją cym się go spo dar stwom rol nym wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, wśród któ rych zna la zły się tak że Rol ni czo -Sa dow -
ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy bro da oraz Rol ni cze Go -
spo dar stwo Do świad czal ne Dłoń. Na gro dy – cze ki o war to -
ści 10 000 zło tych, sta tu et ki i dy plo my – ode bra li dr inż. Je rzy Ma zur
z Przy bro dy oraz mgr inż. Eu ge niusz An drzej czak z Dło ni, ad mi -
ni stra to rzy za kła dów, wraz z mał żon ka mi.

Kon kurs Wiel ko pol ski Rol nik Ro ku zor ga ni zo wał Mar sza łek Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go Ma rek Woź niak, któ ry po wi tał wszyst -
kich za pro szo nych, zwłasz cza zaś no mi no wa nych do na gro dy, wy -
gło sił też sło wo wstęp ne. Po wie dział m.in.: „Kon kurs Wiel ko pol ski
Rol nik Ro ku słu ży pro mo wa niu no wo cze sne go rol nic twa i tych pro -
du cen tów rol nych, któ rzy dzię ki po my sło wo ści, ini cja ty wie i ro -
zum ne mu dzia ła niu po tra fią do sto so wać swój warsz tat pra cy
do zmie nia ją ce go się ryn ku i no wych re aliów, przy czy nia jąc się tym
sa mym do kre owa nia po zy tyw ne go wi ze run ku wielkopolskiego
rolnictwa”.

Oprócz Marszałka na sali obecni byli wszyscy przedstawiciele
Kapituły Konkursu złożonej „z przedstawicieli uczelni wyższych,
instytucji i organizacji rolniczych związanych z nauką i praktyką
rolniczą” – z prze wod ni czą cym prof. dr. hab. Wło dzi mie rzem Fi -
sze rem z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na cze le, a tak -
że in ni za pro sze ni na tę uro czy stość pra cow ni cy na uko wi na szej
Uczel ni, pro fe so ro wie: Grze gorz Skrzyp czak, Je rzy Pu deł ko,
Mi ko łaj Kna flew ski, An to ni Przy był i Ja nusz Bu czyń ski.

Do na gród głów nych kon kur su no mi no wa nych by ło osiem na -
stu rol ni ków, któ rym czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go Ar ka diusz Bło cho wiak prze ka zał oko licz no ścio we dy plo my.
Do dat ko wą na gro dę spe cjal ną przy zna no Wła dy sła wo wi Cał ce z Ro -
so szy cy w po wie cie ostrow skim – „za wy bit ne osią gnię cia w dzie -
dzi nie pszcze lar stwa”.

Wielkopolski
Rolnik Roku

2008
Rząd „Siewców” cierpliwie czekał 

na swych właścicieli

Pamiątkowy dyplom dla laureatów i pąsowa róża dla ich żon
– to otrzymali wszyscy nominowani; na zdjęciu powyżej: 

dr inż. J. Mazur z żoną (R-SGD Przybroda).
Magister inż. E. Andrzejczak 

(tu w otoczeniu rodziny i JM Rektora)

Rozpoczęcie 
uroczystości

12
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Wszy scy „wy róż nie ni rol ni cy z wo je wódz twa wiel ko pol skie go
pre zen tu ją wy so ki po ziom pro duk cji rol ni czej, sto su ją no wo cze -
sne tech no lo gie, od zna cza ją się do brą or ga ni za cją go spo darstw,
wy so ki mi efek ta mi eko no micz ny mi, tro ską o śro do wi sko na tu -
ral ne oraz es te ty ką go spo darstw. Po nad to po sia da ją wy so ki po -
ziom wie dzy w dzie dzi nie re pre zen to wa nych kie run ków pro duk -
cji” – na pi sa no w pod su mo wa niu te go wy da rze nia na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w Po zna niu.

Cytaty pochodzą z Uzasadnienia do uchwały 1732/2008 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

13

Dyplomy i róże rozdawały dziewczęta z „Łanów”…

… a całą imprezę poprowadziła – jak zawsze
profesjonalnie i z dużym wdziękiem 

– pani A. Przewoźniak

Nominowani (w tyle) i laureaci (w pierwszym rzędzie 
– z symbolicznymi czekami i statuetkami „Siewców”)

Na zakończenie części oficjalnej coś dla ucha…
… i żołądka
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W2007 ro ku Stu dium Dok to ranc kie przy Wy dzia le Ogrod ni -
czym ob cho dzi ło ju bi le usz 10-le cia po wsta nia. Z tej oka zji

19 paź dzier ni ka 2007 od by ła się w Ko le gium Run ge go uro czy stość,
w któ rej udział wzię ło licz ne gro no za pro szo nych go ści. Na uro -
czy stość przy by li mię dzy in ny mi JM Rek tor, Pro rek to rzy, Dzie ka -
ni na sze go Wy dzia łu oraz po zo sta łych Wy dzia łów Aka de mii Rol -
ni czej, człon ko wie Ra dy Wy dzia łu Ogrod ni cze go, opie ku no wie
i pro mo to rzy prac dok tor skich, kie row ni cy stu dium in nych Wy -
dzia łów, a tak że obec ni dok to ran ci i ab sol wen ci Stu dium Dok to -
ranc kie go. Za pro sze ni zo sta li rów nież pro fe so ro wie z Uni wer sy -
te tu Man so ura z Egip tu, prze by wa ją cy z wi zy tą na na szej Uczel ni.

Na wstę pie kie row nik Stu dium prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew -
ski ser decz nie po wi tał wszyst kich przy by łych go ści, szcze gól nie JM
Rek to ra prof. dra hab. Er wi na Wą so wi cza oraz Pro rek to ra prof.
dra hab. Ja nu sza No wac kie go, któ re mu pod le ga ją stu dia dok to -
ranc kie na na szej Uczel ni. Sło wa po wi ta nia w ję zy ku an giel skim
skie ro wał rów nież do go ści z Egip tu.

Z ko lei JM Rek tor do ko nał ofi cjal ne go otwar cia uro czy sto ści,
po czym w krót kim prze mó wie niu pod kre ślił ogrom ne zna cze nie,
ja kie ma ją stu dia dok to ranc kie w kształ to wa niu mło dych lu dzi po -
dej mu ją cych dal szą na ukę.

Na stęp nie głos za brał Dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go prof. dr
hab. Zbi gniew We ber, któ ry przed sta wił naj waż niej sze wy da rze -
nia z ży cia Wy dzia łu Ogrod ni cze go.

Pro fe sor dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski, peł nią cy funk cję kie row -
ni ka Stu dium Dok to ranc kie go od 2003 ro ku, przed sta wił je go hi -
sto rię, po cząw szy od mo men tu po wsta nia, po cza sy te raź niej sze.
Pro fe sor przy po mniał, że za nim po wsta ło Stu dium Dok to ranc kie
na Wy dzia le Ogrod ni czym, dok to ran ci na sze go Wy dzia łu po dej -
mo wa li na ukę na Stu dium Dok to ranc kim Wy dzia łu Rol ni czego,
któ re w po cząt ko wych la tach ist nie nia kształ ci ło dok to ran tów ze
wszyst kich wy dzia łów Uczel ni.

Stu dium Dok to ranc kie Wy dzia łu Ogrod ni czego roz po czę ło swo -
ją dzia łal ność 1 paź dzier ni ka 1997 ro ku, a pierw szym je go kie row -
ni kiem zo stał prof. dr hab. Ma rian Ga piń ski, któ ry peł nił tę funk -
cję do mo men tu przej ścia na eme ry tu rę, czy li do 2003 ro ku. Du żą
ro lę w utwo rze niu i dal szej dzia łal no ści stu diów dok to ranc kich ode -
grał pro rek tor ds. roz wo ju kadr na uko wych i współ pra cy z za gra -
ni cą prof. dr hab. Piotr Go liń ski, któ re mu te stu dia wów czas pod -
le ga ły.

W cią gu 10 lat w Stu dium Dok to ranc kim na sze go Wy dzia łu słu -
cha cza mi by ło ogó łem 130 uczest ni ków, w tym 47 na stu diach nie -
sta cjo nar nych. Naj wię cej słu cha czy w cią gu 10 lat mia ły Ka te dry:
Wa rzyw nic twa (21), Te re nów Zie le ni (15), Na wo że nia Ro ślin
Ogrod ni czych (13), Fi zjo lo gii Ro ślin (10).

Do ro ku 2007 sto pień dok to ra uzy ska ło 71 słu cha czy. Licz ba dok -
to ran tów na dzień 1 paź dzier ni ka 2007 wy no si ła 48 osób, czy li oko -
ło 20% wszyst kich dok to ran tów na Uczel ni. Ana li zu jąc licz bę osób
kształ cą cych się na stu diach dok to ranc kich w ostat nich 10 la tach,
moż na za uwa żyć ten den cję wzro sto wą w od nie sie niu do ca łej Uczel -
ni do ro ku 2002, a na na szym Wy dzia le aż do ro ku 2003. W ro -
ku 1997 na Wy dzia le by ło 19 dok to ran tów (na po zo sta łych wy dzia -
łach 269), w ro ku 2002 licz ba ta wy no si ła 80, a w 2003 ro ku 84 oso by

Dzie się cio le cie 
Stu dium Dok to ranc kie go 

Wy dzia łu Ogrod ni czego
Aka de mii Rol ni czej 

im. A. Ciesz kow skie go 
w Po zna niu1997–2007
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(na po zo sta łych wy dzia łach od po wied nio 506 i 475 osób). Od te -
go mo men tu licz ba dok to ran tów zmniej sza ła się do 48 w 2007 ro -
ku (251 na in nych wy dzia łach). W bie żą cym ro ku aka de mic kim [tzn.
w ro ku 2007/2008, kie dy ten tekst po wsta wał – przyp. red.] zre kru -
to wa no na stu dia dok to ranc kie na na szym Wy dzia le osiem osób.

Stu dium Dok to ranc kie na szego Wy działu kształ ci tak że stu den -
tów z ka tedr in nych wy dzia łów, mię dzy in ny mi z Agro me te oro lo -
gii (WMiIŚ), Che mii Ogól nej (WTD), In sty tu tu In ży nie rii Rol nic -
twa, (WR), Na uk Spo łecz nych (WES) czy Eko no mi ki Go spo dar ki
Żyw no ścio wej (WES).

Obec nie ist nie je moż li wość re ali za cji pra cy dok tor skiej w na stę -
pu ją cych spe cjal no ściach: bio lo gia w ogrod nic twie; pod sta wy bio -
lo gicz ne i agro tech nicz ne pro duk cji ogrod ni czej; ochro na i kształ -
to wa nie śro do wi ska i kra jo bra zu. 

Te ma ty ka ba daw cza, w ja kiej re ali zo wa ne są pra ce dok tor skie
na na szym Wy dzia le, jest bar dzo sze ro ka i obej mu je za gad nie nia
z róż nych dzie dzin. Ogól nie moż na ująć ją w kil ku gru pach te ma -

tów, obej mu ją cych ta kie za gad nie nia, jak: wpływ wa run ków śro -
do wi ska i za bie gów agro tech nicz nych na wzrost, kwit nie nie i plo -
no wa nie; opty ma li za cja na wo że nia ro ślin wa rzyw nych w gle bie
i pod ło żach; wpływ nie któ rych czyn ni ków, a w szcze gól no ści pod -
ło ża, na plo no wa nie grzy bów upraw nych; epi de mio lo gia i bio lo gicz -
ne pod sta wy ochro ny ro ślin; roz mna ża nie ro ślin, w tym in vi tro;
me cha ni zmy re ak cji obron nych ro ślin na bio tycz ne i abio tycz ne czyn -
ni ki stre so we; ba da nia flo ry stycz ne i nad zmien no ścią ro ślin; wa -
lo ry za cja te re nów zie le ni i kra jo bra zu; wa lo ry za cja i ochro -
na zbior ni ków wod nych; in ne, do ty czą ce na przy kład me cha ni za cji,
na wad nia nia, eko no mi ki.

Znacz nie zwięk szy ła się licz ba gran tów pro mo tor skich, od dwóch
do pię ciu w la tach 1997–2002 i dzie wię ciu –dwu na stu w la -
tach 2003–2006.

Bar dzo cie ka wych spo strze żeń do star cza ana li za cza su, w ja kim
re ali zo wa ne są pra ce dok tor skie. W cza sie krót szym niż czte ry la -
ta pra ce dok tor skie zre ali zo wa ło 12,7% dok to ran tów, w cza sie
od czte rech do czte rech i pół ro ku – 21,1%. Naj wię cej dok to ran -
tów re ali zu je swo je pra ce w cza sie po wy żej czte rech i pół do pię -
ciu lat (31%), a mię dzy pią tym a szó stym ro kiem – 22,5%. Nie -
licz ni ukoń czy li pra cę do pie ro po sze ściu lub na wet po sied miu la tach,
ale przy pad ki te do ty czy ły głów nie pra cow ni ków, któ rzy by li jed -
no cze śnie dok to ran ta mi na sze go Stu dium.

Na za koń cze nie prof. Kna flew ski po wie dział, że za trud nie nie
na na szej Uczel ni zna la zło po nad 25% osób spo śród wszyst kich dok -
to ran tów i pra wie 50% spo śród tych, któ rzy uzy ska li sto pień dok -
to ra w Stu dium Dok to ranc kim przy na szym Wy dzia le.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło wrę cze nie in dek sów ośmiu
no wym dok to ran tom. Uczy nił to JM Rek tor w obec no ści dzie ka -
na i kie row ni ka Stu dium. Słów otu chy na no wy etap ich ży cia do -
da ła przed sta wi ciel ka dok to ran tów mgr Mag da le na Waw rzy niak.
Po wie dzia ła: „Je stem prze ko na na, że po czte rech la tach pra cy na -
uko wej i dy dak tycz nej osią gnie cie za mie rzo ne ce le, gdyż, jak po -
wie dział Eu ry pi des, »suk ces jest wy ni kiem wła ści wej de cy zji«”. Zda -
niem mgr Mag da le ny Waw rzy niak dok to rat jest wspa nia łym
cza sem roz wo ju oso bi ste go. Prze ka za ła też in for ma cję, że za swo -

ja pra cę i ak tyw ność na rzecz Uczel ni dok to ran ci mo gą uzy skać do -
dat ko we sty pen dium za wy ni ki w na uce. Za chę ci ła dok to ran tów
do uczest nic twa w dzia łal no ści Sa mo rzą du Dok to ran tów, gdzie ist -
nie je moż li wość wy po wia da nia się na te mat po trzeb i pro ble mów
zwią za nych z trze cim eta pem edu ka cji. Przy to czy ła sło wa Jo ha -
na Wol fgan ga Go ethe go: „Nie wy star czy chcieć, trze ba rów nież dzia -
łać”. Po wie dzia ła, że ma na dzie ję, iż to ostat nie zda nie bę dzie do -
brą my ślą prze wod nią na ca łe stu dia.

Na stęp ną czę ścią uro czy sto ści by ły do nie sie nia z prze bie gu naj -
cie kaw szych ba dań dok to ran tów. Ja ko pierw sza wy stą pi ła mgr inż.
Iza bel la Grze bie lu cha, pre zen tu jąc pra cę na te mat: „Wpływ nie któ -
rych czyn ni ków na wzrost grzyb ni i plo no wa nia la kow ni cy lśnią -
cej Gan do der ma lu ci dium (Fr., Karst.)”, re ali zo wa ną pod opie ką
dra hab. Krzysz to fa So bie ral skie go w Ka te drze Wa rzyw nic twa. Grzyb
ten zna ny jest w Chi nach od sta ro żyt no ści, a obec nie wy ko rzy stu -
je się go ja ko śro dek wzmac nia ją cy układ od por no ścio wy, a tak -
że skład nik ko sme ty ków.

Ko lej nym pre le gen tem był mgr inż. Pa weł Ad ler z Ka te dry Den -
dro lo gii i Szkół kar stwa, któ ry przed sta wił pra cę pt.: „Zmien ność
czar cich mio teł so sny po spo li tej (Pi nus si lve stris L.)”, pro wa dzo -
ną pod opie ką na uko wą prof. dr hab. Sta ni sła wy Kor szun. Ba da -
nia te go ty pu mo gą do pro wa dzić do otrzy ma nia no wych od mian.

Ja ko ostat nia wy stą pi ła mgr Jo an na Gme rek z Ka te dry Fi zjo lo -
gii Ro ślin, oma wia jąc „Me cha ni zmy al le lo pa tycz ne go dzia ła nia kwa -
sów hy drok sy cy na mo no wych na wzrost ko rze ni wy bra nych ga tun -
ków ro ślin”. Swo ją pra cę re ali zu je pod kie run kiem dr hab.
Bar ba ry Po li tyc kiej. 

Na za koń cze nie ob cho dów ju bi le uszu 10-le cia Stu dium Dok to -
ranc kie go Wy dzia łu Ogrod ni czego kie row nik Stu dium, prof. dr hab.
Mi ko łaj Kna flew ski, za pro sił wszyst kich na oko licz no ścio wy po -
czę stu nek. W mi łej at mos fe rze go ście chęt nie wy pi li ka wę, her ba -
tę lub sok i zje dli ka nap ki, ciast ka oraz owo ce. Wszyst ko by ło ele -
ganc ko po da ne na pięk nie ude ko ro wa nym sto le. 

mgr An na Za wor ska
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Dnia 10 mar ca o go dzi nie 11.00 w sa li Ko le gium Run ge go od -
by ła się kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez Uni wer sy tet Przy rod -

ni czy oraz Zwią zek Pra co daw ców Rol nych w Po zna niu z udzia łem
po znań skie go od dzia łu Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych na te mat funk -
cjo no wa nia to wa ro wych go spo darstw rol nych Wiel ko pol ski. Sło wo
wpro wa dza ją ce i przy bli ża ją ce cel kon fe ren cji wy gło sił prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, po nim zaś re fe ra ty pro gra mo we wy gło si li prof.
dr hab. Wa len ty Pocz ta („Or ga ni za cyj no -praw ne i eko no micz ne aspek -
ty go spo darstw to wa ro wych w pra wo daw stwie unij nym”) oraz dr inż.
Ra fał Baum („Kie run ki zmian w struk tu rze go spo darstw to wa ro wych
Wiel ko pol ski i wnio ski na przy szłość”).

Na te mat kie run ków dzia ła nia Związ ku Pra co daw ców Rol nych
i Fe de ra cji Związ ków Pra co daw ców, Dzier żaw ców i Wła ści cie li
Rol nych wy po wie dzie li się: pre zes Związ ku Pra co daw ców Fran -
ci szek Ra taj czyk, pre zes Za rzą du Fe de ra cji ZPDiW Le szek De -
re ziń ski oraz prze wod ni czą cy Ra dy Fe de ra cji Igna cy Urbań ski.
Z ko lei o prze wi dy wa nych wa run kach funk cjo no wa nia dzier żaw
na za so bach nie ru cho mo ści rol nych od dzia łu Agen cji Nie ru cho -
mo ści Rol nych w Po zna niu opo wie dział dy rek tor tej pla ców ki
Krzysz tof Urba niak.

Rek tor na sze go Uni wer sy te tu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, po wie dział m.in.:

„Ce lem ni niej szej kon fe ren cji jest stwo rze nie za ple cza na uko wo -
-de cy zyj ne go do tar cia do jak naj szer szych krę gów spo łe czeń stwa z ar -
gu men ta mi o zna cze niu to wa ro wych go spo darstw rol nych, aby prze -
ciw sta wić się ak tu al nej po li ty ce, w któ rej prze wa ża po gląd, że tyl ko
go spo dar stwa ro dzin ne ma ją ra cję by tu, a go spo dar stwa po pe ge -
erow skie po win ny znik nąć ze struk tu ry pol skie go rol nic twa. Na szym
za da niem jest uświa do mie nie spo łe czeń stwa i prze ko na nie de cy den -
tów o waż nej ro li i zna cze niu go spo dar czym więk szych go spo darstw
to wa ro wych, któ re do star cza ją na ry nek więk szość pro duk tów rol -
nych i są no śni kiem no wo cze sne go go spo da ro wa nia. W Pol -
sce 20% go spo darstw du żych, prze waż nie dzier żaw ców, do star -
cza 80% ma sy to wa ro wej pro duk tów rol ni czych, a 80% go spo darstw
drob nych tyl ko po zo sta łe 20%. To tyl ko je den z ar gu men tów prze -
ma wia ją cych na ko rzyść go spo darstw więk szych, do brze zor ga ni -
zo wa nych, sto su ją cych no wo cze sne tech no lo gie wy twa rza nia. Po -
za tym do ce nić trze ba si łę eu ro pej skiej i świa to wej ten den cji
do zwięk sza nia po wierzch ni go spo darstw rol nych: du ży ma więk -
sze szan se, by być sil niej szym. 

Chce my, aby te ar gu men ty tra fi ły do spo łe czeń stwa, któ re czę -
sto ule ga nie wła ści wym po glą dom, lan su ją cym oce ny i sta no wi ska
czę ści po li ty ków oraz dzia ła czy go spo dar czych. Dwóch ostat nich na -
le ży prze ko nać, że szer szy aspekt spra wy jest waż niej szy od par ty -
ku lar nych in te re sów śro do wi ska czy par tii. 

W tym du chu już od dłuż sze go cza su, głów nie na szcze blu kra -
jo wym, pro wa dzo na jest kam pa nia w obro nie wła ści wie za go spo -
da ro wa nej spu ści zny po zli kwi do wa nych w la tach dzie więć dzie sią -
tych XX wie ku go spo dar stwach pań stwo wych. Sprzy mie rzeń cem tych
go spo darstw, któ re wy ka zu ją się do brą pro duk cją, mo gą zo stać uczel -
nie i sto sow ne in sty tu ty na uko we, są one tak że w sta nie wy dać obiek -
tyw ny osąd oraz wy ka zać po trze bę za cho wa nia i wspie ra nia tej czę -
ści rol nic twa. Jest to rów nież waż ne wo bec na sze go człon kow stwa
w Unii Eu ro pej skiej, gdzie te go spo dar stwa mu szą zna leźć so bie miej -
sce i pra wo do funk cjo no wa nia.

Szer mie rzem tych ra cji są Związ ki Pra co daw ców Rol nych, któ -
rych w kra ju jest szes na ście, oraz Kra jo wa Fe de ra cja tych związ -
ków, a sprzy mie rzeń cem te go ro dza ju dzia łań po win na być Agen -
cja Nie ru cho mo ści Rol nych, re pre zen tant wła ści cie la grun tów,
na któ rych go spo dar stwa to wa ro we funk cjo nu ją.

[…] Uczel nia po znań ska, któ ra wy kształ ci ła i na dal kształ ci ka -
drę dla tych go spo darstw, też po win na mieć swój udział w spra wie -
dli wym osą dzie oma wia ne go za gad nie nia. Trze ba pa mię tać, że wła -
śnie na te re nie Wiel ko pol ski go spo dar stwa to wa ro we wy stę pu ją
w naj więk szym na si le niu i ma ją swo ją dłu gą hi sto rię oraz osią gnię -
cia, któ re we wrze śniu 2008 ro ku zo sta ły po ka za ne na kon fe ren cji
i wy sta wie przy go to wa nej przez Mu zeum Rol nic twa w Szre nia wie z oka -
zji 60-le cia usta no wie nia Pań stwo wych Go spo darstw Rol nych”.

Ewa Stryc ka
Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów po cho dzą cych z kon fe ren cji

Tar gi Edu ka cyj ne 2009 
Tar gi Edu ka cyj ne 2009 od by ły się w pa wi lo nie ósmym

na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich

Funk cjo no wa nie 
to wa ro wych go spo darstw rol nych Wiel ko pol ski

Konferencja w Kolegium Rungego

Sto isko Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go pre zen to wa ło się 
na praw dę bar dzo atrak cyj nie...

... a za in te re so wa nie zwie dza ją cych by ło spo re
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Mia no wa nia na Se na cie
Na VII po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

25 mar ca 2009 ro ku wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia
ty tu łu pro fe so ra przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
prof. dr. hab. Krzysz to fo wi Ba be ło wi. 

Chwi lę po tem roz da no:
l mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go dla:

– prof. dra hab. Wła dy sła wa Barz daj na
– prof. dra hab. Wal de ma ra Mo liń skie go

l mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go dla:
– dr hab. Jo lan ty Flo ry szak -Wie czo rek
– dr. hab. Pio tra Ko niecz ne go
– dr hab. Ire ny Ma łec kiej
– dr. hab. Hu ber ta Wa li gó ry.

Re dak cja
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Peł ne za an ga żo wa nie w dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną nie ogra -
ni cza się za zwy czaj tyl ko do for mal ne go okre su ak tyw no ści za -

wo do wej. Wkro cze nie w wiek eme ry tal ny pra cow ni ka na uko we go
zmie nia zwy kle je dy nie rytm i pod sta wo we for my udzia łu w pra cach
bę dą cych głów nym nur tem ży cia jed nost ki, z któ rą był przez dłu gie
la ta zwią za ny – ni gdy nie mal nie wy łą cza jąc go cał ko wi cie z an ga -
żo wa nia się we wszyst ko, co sta no wi isto tę jej roz wo ju.

Re gu ła ta w peł ni się spraw dzi ła w od nie sie niu do Pro fe so ra Je -
rze go Stru miń skie go. Przej ście w stan spo czyn ku po pra cy
na Uczel ni w nie wiel kim tyl ko stop niu zmie ni ło uczest nic two w funk -
cjo no wa niu ów cze sne go Za kła du Pro jek to wa nia Sys te mów Prze -
my sło wych, któ rym kie ro wał 31 lat – od 1953 do 1984 ro ku. 

Naj pierw by ło to jed nak bar dzo ak tyw ne włą cze nie się, u sa mych
po cząt ków lat pięć dzie sią tych ubie głe go wie ku, w pio nier skie wy -
sił ki gru py en tu zja stów, z wiel kim od da niem po dej mu ją cych się two -
rze nia struk tur or ga ni za cyj nych i kom ple to wa nia ze spo łów pra cow -
ni czych ka tedr po wsta ją ce go Od dzia łu Tech no lo gii Drew na na
Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go, a po tem sa mo dziel -
ne go już Wy dzia łu w Wyż szej Szko le Rol ni czej. Pro fe sor Stru miń -
ski utwo rzył od pod staw Ka te drę Or ga ni za cji i Pro jek to wa nia Za -
kła dów Prze my słu Drzew ne go, zmie nio ną póź niej na Ka te drę
Pro jek to wa nia Tech no lo gicz ne go Za kła dów Prze my sło wych. 
Na stęp nie kie ro wał In sty tu tem Pod staw Tech ni ki i w ostat nim okre -
sie przed eme ry tu rą – Ka te drą Ob ra bia rek i Urzą dzeń Prze my sło -
wych. W dwu tych ostat nich jed nost kach pier wot na ka te dra funk -
cjo no wa ła ja ko sa mo dziel ny za kład. Za an ga żo wa nie to na ce cho wa ne
by ło od sa me go po cząt ku ści słym po wią za niem prac na uko wych
i po czy nań dy dak tycz nych z re alia mi wy ni ka ją cy mi z do sko na łe -
go ro zu mie nia ro li in ży nie ra w świe cie tech ni ki i ze ści słej współ -
pra cy na uki z prze my słem.

Szczyt ak tyw no ści or ga ni za cyj nej przy padł na prze łom lat
sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych, a miał bez po śred ni zwią zek
z in ten syw nie pro wa dzo ny mi wów czas in we sty cja mi, któ re w de -
cy du ją cej mie rze ukształ to wa ły dzi siej szą struk tu rę bu dow la ną cen -
tral nych te re nów Uczel ni. Pro fe sor Stru miń ski od ro ku 1966 peł -
nił funk cję pro dzie ka na WTD, a po tem, przez dwie ka den cje

w la tach 1967–1972, funk cję pro rek to ra
ds. roz wo ju uczel ni i spraw or ga ni za cji mło -
dzie żo wych – obie ści śle zwią za ne z tą dzia -
łal no ścią. Wcze śniej, jesz cze w ro ku 1965,
po wie rzo no Mu nad zór nad przy go to wa -
niem pro jek to wym i eta pem re ali za cyj nym
in we sty cji wy dzia ło wej, mia nu jąc Go Se -
nio rem Bu do wy Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na. Przy go to wa nie za wo do we, kon -
tak ty oso bi ste oraz prak tycz na zna jo mość
isto ty prac pro jek to wych i wy ko naw czych
w bu dow nic twie da wa ły efek ty przez po -
nad trzy dzie siąt ki lat – w for mie obiek tów
wy dzia ło wych trwa le wi docz ne – i dzię ki
te mu na za wsze zwią za ne z oso bą Pa -
na Pro fe so ra.

Po przej ściu na eme ry tu rę (w ro ku 1984)
przez dzie sięć na stęp nych lat – do 30 wrze -

śnia 1991 w ra mach za trud nie nia w nie peł nym wy mia rze go dzin, a póź -
niej jesz cze do koń ca ro ku aka de mic kie go 1993/1994 w for mie 
go dzin zle co nych – pro wa dził wy kła dy, spra wo wał opie kę nad ma gi -
stran ta mi, re cen zo wał pra ce dy plo mo we i uczest ni czył w two rze niu no -
wa tor skich roz wią zań w za kre sie trans por tu pneu ma tycz ne go i od py -
la nia, w więk szo ści wdro żo nych po tem w prze my śle.

Świa tły umysł oraz peł ne ro zu mie nie ak tu al nych pro ble mów na -
uko wych i tech nicz nych nie mo gły być jed nak już dłu żej w peł ni
wy ko rzy sty wa ne w związ ku z po stę pu ją cym scho rze niem wzro ku,
utrud nia ją cym co raz bar dziej pra ce na rzecz Ka te dry, a po tem na -
wet speł nia nie co dzien nych czyn no ści ży cio wych. Naj pierw za tem
ak tyw ność dy dak tycz na, a z cza sem już na wet oko licz no ścio we wi -
zy ty Pa na Pro fe so ra w Ka te drze ule ga ły stop nio wym ogra ni cze niom.
Sta le za cho wy wa ne by ły jed nak bez po śred nie kon tak ty, sta jąc się
co raz czę ściej od wie dzi na mi w Je go pry wat nym miesz ka niu. By ły
to za wsze spo tka nia szcze gól ne, w at mos fe rze, któ rą go spo da rze
przy wo łu ją tyl ko z oka zji wi zyt osób naj bar dziej ocze ki wa nych. Ra -
dość Pro fe so ra, za wsze zwie lo krot nia na spon ta nicz ną ser decz no -
ścią i nad zwy czaj ną go ścin no ścią, dziś już śp. Je go Mał żon ki, na -
zna cza ły te wi zy ty nie zwy kłym cie płem i sta no wi ły usta wicz ne
za pro sze nie do skła da nia na stęp nych.

Pro fe sor Je rzy STRU MIŃ SKI
– po nad pół wie ku ści słych kon tak tów z Uczel nią

Rok 1969. 
Ko le gium Rek tor skie w ka den cji władz Uczel ni 

(prof. Stru miń ski trzeci z lewej wśród osób sto ją cych)

Rok 1955. 
Ma gi stran ci i pra cow ni cy Ka te dry Pro jek to wa nia 

Za kła dów Prze my słu Drzew ne go w tar ta ku Ru cia ne -Ni da
(prof. Stru miń ski czwar ty od pra wej)

Rok 1968. Od czy ty wa nie ak tu erek cyj ne go, a na stęp nie
udział we wmu ro wa niu ka mie nia wę giel ne go 

pod bu do wę rek to ra tu i ze spo ły ka tedr teo re tycz nych
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Z nie usta ją cą du mą spo glą da my na za pi sy w ko lej nych edy cjach
skła dów oso bo wych na szej Aka de mii [dziś: Uni wer sy te tu – przyp.
red.], za li cza ją cych Pa na Pro fe so ra do ze spo łu pra cow ni cze go Ka -
te dry In ży nie rii Śro do wi ska Pra cy. Za szczyt ne jest bo wiem mieć
w swo im gro nie i cią gle jesz cze ko rzy stać z bo ga te go do świad cze -
nia za wo do we go i ży cio we go pra cow ni ka na uko we go, spi na ją ce -
go swo ją oso bą po cząt ki two rze nia z dniem dzi siej szym Wy dzia -
łu Tech no lo gii Drew na. Kształ to wa na z Je go bar dzo ak tyw nym
udzia łem hi sto ria te go wy dzia łu, obej mu ją ca ewo lu cyj ne prze obra -
że nia or ga ni za cyj ne, stop nio we kształ to wa nie oraz do sko na le nie pro -
fi lu dy dak tycz ne go i na uko we go wy dzia łu, zo sta ła przez Pro fe so -
ra spi sa na i zde po no wa na wraz z kro ni ką bu do wy obiek tów rek to ra tu
i ze spo łu ka tedr teo re tycz nych oraz głów ne go gma chu i wy dzia -
ło wej ha li la bo ra to ryj no -warsz ta to wej w tej Ka te drze. Jest to bez
wąt pie nia bar dzo cen ny ma te riał źró dło wy do kom plek so wych opi -
sów tam tych lat, zwłasz cza okre su obej mu ją ce go po wsta wa nie dzi -
siej szej ba zy ma te rial nej – cza su naj bar dziej chy ba dy na micz nych
zda rzeń i zmian w dzie jach wy dzia łu. Zo stał on przed sta wio ny w po -
sta ci, któ ra nie jest jesz cze na zna czo na in ter pre ta cja mi osób od -
twa rza ją cych te dzie je – z ko niecz no ści na pod sta wie re la cji po zy -
ski wa nych w spo sób po śred ni.

Czer piąc z na uk i ze wspól nych do ko nań Je go ma gi strant i asy -
stent naj pierw, a po tem dok to rant, po usa mo dziel nie niu na uko wym
pro mu je ko lej ne po ko le nie dok to rów zaj mu ją cych się od py la niem
fil tra cyj nym w drzew nic twie, któ re bar dzo traf nie zo sta ło przed kil -
ku dzie się cio ma la ty w ka te drze roz po zna ne i wy od ręb nio ne, a te -
raz co raz do kład niej, ory gi nal ny mi, no wa tor ski mi me to da mi jest
opi sy wa ne. Pod trzy my wa na jest przez to cią głość trwa nia jed nost -
ki się ga ją cej swy mi ko rze nia mi naj niż szej war stwy hi sto rycz nych
po cząt ków Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. On sam, Pro fe sor Stru -
miń ski, ab so lut ny Se nior wśród na uczy cie li aka de mic kich te go wy -
dzia łu, z sa tys fak cją wszyst ko to ob ser wu je i w oso bi ste za do wo -
le nie za mie nia kil ku dzie się cio let ni twór czy trud po świę co ny
or ga ni za cji oraz do sko na le niu te go śmia łe go i na uko wo -dy dak tycz -
nie uży tecz ne go przed się wzię cia. Do ko na nia Ka te dry, wszyst kie bez
wy jąt ku, za wie ra ją za wsze ja kąś cząst kę osią gnięć wcze śniej szych,
co naj mniej w swym wąt ku in spi ra cyj nym, i przez to za cho wa na jest
cią głość te go, co by ło za wsze isto tą wy sił ków po dej mo wa nych w mi -
nio nych la tach. Za tem na wet i te raz, w ten po tro sze sym bo licz ny
spo sób, uczest ni czysz, Dro gi Pro fe so rze, w dniu dzi siej szym
swo jej nie gdyś jed nost ki.

Pro fe so rze, Two ją sym pa tię i życz li wość od czu wa li śmy, gdy na -
mi kie ro wa łeś, czer pa li śmy ra dość ze wszyst kich póź niej szych kon -
tak tów, w pa mię ci ma my prze ka zy wa ne ra dy, wra że nia barw nych
ga węd i wspo mnień. Ak cen tu je my dziś moc no szcze re pra gnie nie
licz nych i czę stych spo tkań dla pod trzy my wa nia łą czą cych nas wię -
zów, a z oka zji 90-le cia uro dzin skła da my Ci, Do stoj ny Ju bi la cie,
naj go ręt sze ży cze nia, by wspól ne go świę to wa nia ko lej nych rocz -
nic by ło jesz cze bar dzo wie le.

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny przez prof. dra hab. Sta ni sła wa Dol ne go 
w mar cu 2008 ro ku

Rok 2004. Wrę cze nie przez JM Rek to ra, 
prof. Er wi na Wą so wi cza, me da lu 

„Za słu żo ny dla Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, 
nada ne go przez Se nat AR z oka zji 50-le cia WTD 

pod czas spo tka nia gwiazd ko we go 
w Ka te drze In ży nie rii Śro do wi ska Pra cy

Rok 2003. Prze ka za nie przez dzie ka na WTD, 
prof. Wło dzi mie rza Prą dzyń skie go, li stu gra tu la cyj ne go

z oka zji 85-le cia uro dzin w cza sie pry wat nej wi zy ty 
u Pro fe so ra 

Rok 1984 i rok 2004. Mistrz i uczeń – w chwi li 
zmia ny po ko le nio wej i po dwu dzie stu la tach 

(prof. Stru miń ski i au tor)
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Dwu dzie ste go czwar te go mar ca 2009 ro ku w wie ku 92 lat
zmarł prof. dr hab. Je rzy Ge dy min, by ły wi ce dy rek tor In -
sty tu tu Ho dow li i Tech no lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej

(1970–1980) oraz kie row nik Za kła du Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt (1970–1980) w tym In sty tu cie, a tak że kie row nik Ka te -
dry Ogól nej Ho dow li Zwie rząt (1969–1970) oraz Za kła du Ho dow li
Dro biu i Zwie rząt Fu ter ko wych (1966–1969) w Ka te drze Szcze -
gó ło wej Ho dow li Zwie rząt. 

Ży cie pro fe so ra Je rze go Ge dy mi na jest wy jąt ko wym od zwier cie -
dle niem hi sto rii na szej Uczel ni. Uro dzo -
ny 1 paź dzier ni ka 1916 ro ku (we dług ka -
len da rza ju liań skie go 16 wrze śnia)
w Sankt Pe ters bur gu, za miesz kał w Po -
zna niu wraz z ro dzi ca mi już w 1920 ro -
ku. Je go oj ciec Sta ni sław zo stał wów -
czas za trud nio ny na eta cie asy sten ta
w Za kła dzie Che mii Ogól nej na no wo
po wsta łym Uni wer sy te cie Po znań -
skim, ale przed wcze sna śmierć (w 1922
ro ku) prze rwa ła do pie ro co roz po czę -
tą ka rie rę aka de mic ką. 

W 1934 roku Je rzy Ge dy min zdał 
eg za min ma tu ral ny w Gim na zjum im. 
Ka ro la Mar cin kow skie go i w tym sa mym ro ku pod jął stu dia na Wy -
dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Pra cę dy plo -
mo wą pt.: „Ba da nia nad po kro jem i weł ną owiec me ry no so wych
w Pa po wie Bi sku pim na Po mo rzu z uwzględ nie niem wa run ków ich
ho dow li” przy go to wał pod kie run kiem pro fe so ra Ta de usza Ve tu -
la nie go i w 1939 ro ku uzy skał dy plom ma gi stra. Nie ste ty, wy -
buch II woj ny świa to wej unie moż li wił pod ję cie pra cy na uko wej za -
raz po ukoń cze niu stu diów. Czas woj ny pro fe sor Ge dy min spę dził
na No wo gród czyź nie (obec nie Bia ło ruś), pra cu jąc ja ko zoo tech -
nik i agro nom. 

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych po wró cił wraz z mat ką do Po -
zna nia i już w sierp niu 1945 ro ku roz po czął pra cę na sta no wi sku asy -
sten ta w Ka te drze Ry bac twa, Ło wiec twa i Ho dow li Zwie rząt Fu ter -
ko wych. W 1952 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk rol ni czych
na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej pt.: „Roz wo jo we i se zo no we zmia -
ny owło sie nia u kró li ków ras fu ter ko wych”, któ rej pro mo to rem był
pro fe sor Edward Schech tel. W tym sa mym ro ku awan so wał na sta -

no wi sko ad iunk ta w Ka te drze Ogól nej Ho dow li Zwie rząt, gdzie pra -
co wał pod kie run kiem pro fe so ra W. Fo le jew skie go. W 1962 ro ku
uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych na pod sta -
wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt.: „Za leż ność nie któ rych wskaź ni ków
he ma to lo gicz nych od ty pu i ra sy owiec”. Po mia no wa niu w 1963 ro -
ku na sta no wi sko do cen ta prze szedł do Ka te dry Szcze gó ło wej Ho -
dow li Zwie rząt, kie ro wa nej przez pro fe so ra S. Ale xan dro wi cza, gdzie
ob jął funk cję kie row ni ka Za kła du Ho dow li Dro biu i Zwie rząt Fu -
ter ko wych. Po przed wcze snej śmier ci pro fe so ra W. Fo le jew skie go
w 1969 ro ku po wró cił do Ka te dry Ogól nej Ho dow li Zwie rząt i ob -
jął jej kie row nic two. W 1970 ro ku Ka te dra Ogól nej Ho dow li Zwie -

rząt i Ka te dra Szcze gó ło wej Ho dow li Zwie rząt zo sta ły po łą czo ne w In -
sty tut Ho dow li i Tech no lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej. W no wo
utwo rzo nym in sty tu cie Pro fe sor ob jął funk cje je go wi ce dy rek to ra oraz
kie row ni ka Za kła du Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt. Obie peł -
nił do mo men tu roz wią za nia in sty tu tu (li sto pad 1981). 

W 1976 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Po utwo -
rze niu je sie nią 1981 ro ku Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt zrzekł się jej kie row nic twa na rzecz pro fe so ra Cze sła wa
Ja nic kie go. W 1983 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go, 
a 1 paź dzier ni ka 1986 ro ku prze szedł na eme ry tu rę, co nie osła -
bi ło ak tyw no ści na uko wej i or ga ni za cyj nej Pro fe so ra oraz ży wych
kon tak tów z ka te drą i wy dzia łem. Po twier dze niem mo że być to,
że w tym okre sie był pro mo to rem pra cy dok tor skiej (obro na od -
by ła się w 1989 ro ku) oraz re cen zen tem wie lu prac ma gi ster skich
i dok tor skich (ostat nią re cen zo wał wio sną 2008 ro ku), a tak że
pierw szym au to rem dwóch skryp tów wy da nych w 1988 ro ku. 

Wie lo let nia pra ca na uko wa pro fe so ra Je rze go Ge dy mi na do ty -
czy ła ge ne ty ki, ho dow li i użyt ko wo ści zwie rząt, a zwłasz cza ja ko -
ści okry wy wło so wej zwie rząt fu ter ko wych, wskaź ni ków he ma to -

Pro fe so r dr hab. 

Jerzy Gedymin
(1916–2009)
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[…] Pan prof. Ge dy min miał dział kę i przed Świę ta mi [wiel ka noc ny -
mi] za wsze przy no sił nam do Ka te dry wią zan kę buksz pa nu, któ rą wy ko -
rzy sty wa no naj pierw do wspa nia łe go ude ko ro wa nia sto łu, przy któ rym wszy -
scy za sia da li śmy w na szej Ka te drze. Póź niej te ga łąz ki za bie ra li śmy
do na szych do mów, bo nie by ło sen su zo sta wiać ich w pra cy. Te raz bę -
dzie nam bar dzo przy kro, że na tra dy cyj nym spo tka niu wiel ka noc nym w Ka -
te drze po raz pierw szy nie bę dzie Pa na Pro fe so ra wśród nas, ale na pew -
no bę dzie my Pa na Pro fe so ra wspo mi nać i o nim pa mię tać, nie tyl ko
przy ta kiej oka zji […].

mgr Sta ni sła wa Du dziń ska
Nad zwy czaj ne Po sie dze nie Se na tu (26 mar ca 2009)

[…] Otóż Pan Pro fe sor był dum ny z te go buksz pa nu. Kie dyś za pro sił
mnie na swo ją dział kę – by ło to po nad 20 lat te mu. Wte dy do sta łem od Pa -
na Pro fe so ra jed ną ga łąz kę te go buksz pa nu. Po sa dzi łem ją przed swo im
do mem. Dzi siaj oka za ły krzak buksz pa nu ma po nad dwa me try. Spo glą -
da jąc przez 20 lat na ten buksz pan, za wsze my śla łem o Pa nu Pro fe so rze.
Na dal tak bę dzie. Ju tro jed ną ga łąz kę za bio rę na cmen tarz […].

dr Grze gorz Cho le wiń ski
Nad zwy czaj ne Po sie dze nie Se na tu (26 mar ca 2009)
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lo gicz nych owiec i świń oraz po wią zań ge ne tycz nych grup krwi z ce -
cha mi użyt ko wy mi zwie rząt. Po ob ję ciu kie row nic twa Za kła du Ge -
ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt skon cen tro wał się na ba da niach
z za kre su ge ne ty ki cech ilo ścio wych zwie rząt fu ter ko wych.

Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież to, że był au to rem lub
współ au to rem skryp tów aka de mic kich z ge ne ty ki, ogól nej ho dow li
oraz me tod ho dow li zwie rząt.

Wo kół Pro fe so ra chęt nie sku pia li się mło dzi adep ci pra cy na uko -
wej. Pro fe sor był otwar ty na no we po my sły, chęt nie o nich dys ku -
to wał, da wał du żą swo bo dę pro wa dze nia ba dań, ale za wsze po zo -
sta wał bli sko nas – wspie ra jąc i słu żąc po mo cą. Ak tyw na po sta wa

ba daw cza Pro fe so ra zna la zła swo je od zwier cie dle nie w licz nej gru -
pie uczniów. Wy pro mo wał dzie wię ciu dok to rów, spo śród któ rych
trzy oso by uzy ska ły ty tuł na uko wy pro fe so ra, a jed na sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go. Je stem bar dzo dum ny z te go, że za li czam się
do gro na Je go uczniów. Pro fe sor był rów nież czę stym re cen zen -
tem prac pro mo cyj nych oraz prac zło żo nych do dru ku.

Pro fe sor Je rzy Ge dy min bar dzo ak tyw nie dzia łał na te re nie wy -
dzia łu, uczel ni i po za nią. Oprócz wspo mnia nych wcze śniej funk -
cji kie row ni ka za kła du, ka te dry oraz wi ce dy rek to ra in sty tu tu, przez
trzy ka den cje był de le ga tem Wy dzia łu do Se na tu Aka de mii Rol ni -
czej, prze wod ni czą cym ko mi sji se nac kich ds. oce ny in sty tu tów, prac
zle co nych i na gród rek tor skich. Prze wod ni czył tak że Sek cji Zoo -
tech nicz nej przy NOT -SITR oraz był człon kiem Ko mi te tu Na uk
Zoo tech nicz nych PAN (przez dwie ka den cje), Po znań skie go To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (PTPN) i Pol skie go To wa rzy stwa Zoo -
tech nicz ne go (PTZ). Dzia łal ność ta zo sta ła wy róż nio na Me da -
lem 135-le cia Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (2005)
oraz od zna ką ho no ro wą PTZ (1980) i ho no ro wym człon ko stwem
PTZ (2008). Za ca ło kształt dzia łal no ści na uko wej, or ga ni za cyj nej
i dy dak tycz nej był od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej oraz Me da lem za Za słu gi w Roz wo ju Wo je wódz -
twa Po znań skie go.

Pro fe sor uczest ni czył w ży ciu na szej Ka te dry do mo men tu, kie -
dy cho ro ba unie moż li wi ła od wie dza nie nas. Spo ty ka li śmy się za wsze
na tra dy cyj nych spo tka niach świą tecz nych (bo żo na ro dze nio wych
i wiel ka noc nych) oraz ob cho dach imie nin. Od cza su do cza su za -
glą dał do nas rów nież przy oka zji po sie dzeń Rad Wy dzia łu, któ re
tra dy cyj nie od by wa ją się w bu dyn ku, w któ rym mie ści się na sza Ka -
te dra. Za wsze zja wiał się na obro nach prac dok tor skich na szych licz -
nych dok to ran tów i wy wo ły wał stres nie tyl ko dok to ran tów, ale rów -
nież ich pro mo to rów. Pro fe sor był ab so lut nym mi strzem dys ku sji
na uko wej i za da wa nia py tań, któ re tra fia ją w sa mo sed no. I nie by -
ło ła two zy skać apro ba tę dla udzie lo nej od po wie dzi.

Po mi mo nie dy spo zy cji Pro fe so ra w ostat nich mie sią cach, kie dy
od wie dza li śmy Go w miesz ka niu przy ul. Szy dłow skiej, za wsze
po krót kiej, ogól nej wy mia nie zdań Pan Pro fe sor od py ty wał nas:
„Co dzie je się w Ka te drze? Co sły chać na Wy dzia le? Jak się roz -
wi ja Uczel nia?” Do ostat nich chwil in te re so wał się na szy mi ba da -

nia mi i szcze rze cie szył się osią gnię cia mi i suk ce sa mi. Je go nie prze -
bra ne po kła dy życz li wo ści bar dzo nas onie śmie la ły.

Pro fe sor był nie do ści gnio nym wzo rem skrom no ści. Kie dy nie co po -
nad dwa la ta te mu or ga ni zo wa li śmy w Ko le gium Run ge go uro czy -
ste po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu z oka zji Je go dzie więć dzie sią tej rocz -
ni cy uro dzin, to naj trud niej nam by ło uzy skać in for ma cje od sa me go
Pro fe so ra. Jak zwy kle ba ga te li zo wał swo je osią gnię cia i uwa żał, że
nie war to im po świę cać uwa gi. Kwin te sen cją skrom no ści Pro fe so -
ra, o wy dźwię ku wręcz aneg do tycz nym, by ło uro czy ste po sie dze nie
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk wio sną 2005 ro ku.
Na spo tka niu tym Pro fe sor zo stał wy róż nio ny ho no ro wym me da lem
To wa rzy stwa. By ła lau da cja, wrę cze nie me da lu, kwia ty, a po tem wy -
po wiedź Pa na Pro fe so ra, któ ra brzmia ła mniej wię cej tak: „Szcze -
rze mó wiąc, nie bar dzo wiem, dla cze go spo ty ka mnie to wy róż nie -
nie. Przy znam, że kie dy się do wie dzia łem o pla no wa nej uro czy sto ści,
to za dzwo ni łem do se kre ta ria tu To wa rzy stwa i za py ta łem, czy na
pew no cho dzi o mnie. Oka za ło się, że to nie po mył ka. My śla łem
da lej o tym wy róż nie niu i do sze dłem do prze ko na nia, że me dal ten
otrzy mu ję za obec ność, bo od lat 40. ubie głe go wie ku nie opu ści -
łem żad ne go ze bra nia To wa rzy stwa”.

Wy po wiedź na gro dzo no wiel kim aplau zem – po pro stu bu rzą okla -
sków na sto ją co. A Pan Pro fe sor, jak to zwy kle czy nił w ta kich sy -
tu acjach, skrom nie opu ścił gło wę. Ta kie go Pro fe so ra za pa mię ta -
my – mą dre go, skrom ne go i życz li we go, po pro stu bar dzo do bre go
Czło wie ka.

prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski
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[…] Moi przed mów cy już po wie dzie li, jak trud no jest mó -
wić w cza sie prze szłym o oso bie, o bli skim nam na uczy cie -
lu. Dla wszyst kich z nas Pan Pro fe sor był „od za wsze”. Pro -
fe so ra Ge dy mi na po zna łem ja ko stu dent w 1981 ro ku, a był
to czas szcze gól ny. Pro fe sor pro wa dził wy kła dy z ge ne ty ki
i me tod ho dow li zwie rząt. Prze ka zy wał nam nie tyl ko wie -
dzę, ale tak że ży cio wą mą drość. Przy po mi nam so bie sło wa,
ja kie wów czas pa dły na jed nym z wy kła dów: „na uka zro dzi -
ła się z wia ry w ma te ma tycz ny sens przy ro dy”, ale z ogrom -
ną skrom no ścią Pro fe sor od ra zu do dał, że nie jest ma te ma -
ty kiem, że je dy nym ma te ma ty kiem w Ka te drze Ge ne ty ki
i Pod staw Ho dow li Zwie rząt jest dr So bek (obec nie pro fe -
sor). Sło wa te głę bo ko za pa dły mi w pa mięć i sta ły się dla
mnie mot tem do dal szej pra cy.

Prof. Ge dy min był rze czy wi ście bar dzo skrom ną oso bą – na -
wią zu ję tu taj do słów wy po wie dzia nych przed chwi lą przez
Pa na prof. Świ toń skie go. Kie dy przy go to wy wa li śmy wnio sek
o przy zna nie Pa nu prof. Ge dy mi no wi Od zna ki Ho no ro wej
Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go, to w róż ny spo sób
mu sie li śmy po szu ki wać po trzeb nych w tym ce lu in for ma cji.
Bar dzo cen ne by ły in for ma cje od Mał żon ki i od przy ja ciół
Pa na Pro fe so ra, któ ry do na szej ini cja ty wy za cho wy wał du -
ży dy stans. Wte dy jesz cze bar dziej po zna li śmy syl wet kę wiel -
kie go czło wie ka, uczo ne go, ba da cza, któ ry był da le ki
od wszel kich ko niunk tu ra li zmów, a jed no cze śnie zoo tech ni -
ka – za rów no te go z go spo dar stwa w po wie cie no wo grodz -
kim w cza sie woj ny, jak i pro fe so ra zoo tech ni ki, któ ry dla więk -
szo ści z nas był mi strzem. Pol skie To wa rzy stwo Zoo tech nicz ne
nada ło Pa nu prof. Ge dy mi no wi nie tyl ko Od zna kę Ho no ro -
wą, ale tak że god ność Człon ka Ho no ro we go, jed nak że
w dal szym cią gu po zo sta je my dłuż ni ka mi Pa na Pro fe so ra.
Bar dzo wie le, szcze gól nie pod czas ze brań re fe ra to wo -dys ku -
syj nych, mo gli śmy się od Pro fe so ra na uczyć. Miał bar dzo cel -
ne uwa gi i my śli, któ re bę dą dla nas in spi ra cją do dys ku sji
i do ba dań […].

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski
Nad zwy czaj ne Po sie dze nie Se na tu (26 mar ca 2009)
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Trze cie go czerw ca 2008 ro ku mi nę ła 25 rocz ni ca śmier ci pro -
fe so ra Ju lia na Ja ra now skie go, lu mi na rza na uki, jed ne go z fi -

la rów na szej Uczel ni, czło wie ka, któ ry ca łe ży cie po świę cił na uce,
szu ka niu praw dy i wal ce o nią. Był szcze ry i skrom ny, jak każ da
praw dzi wa wiel kość. Je go mistrz i na uczy ciel – prof. dr hab. Ste -
fan Bar bac ki – tak pi sał o Nim: „Jest świet nym spe cja li stą z za kre -
su ge ne ty ki i ho dow li ro ślin”. Pod kre ślał pra wość i rze tel ność Je -
go cha rak te ru, co mia ło głę bo kie zna cze nie dla wia ry god no ści
osią gnięć na uko wych. Ja ra now ski od dzia ły wał nie tyl ko wspo mnia -
ny mi ce cha mi cha rak te ru, ale i du żym
za mi ło wa niem do ge ne ty ki i ho dow li,
wiel ką pra co wi to ścią i wy so ki mi wy -
ma ga nia mi wobec wła snej oso by. Tym
dzia łał naj sil niej na mło dzież i swych
współ pra cow ni ków.

Pro fe sor dr hab. J. Ja ra now ski uro -
dził się 31 sierp nia 1922 ro ku w Kar -
no wie, w gmi nie Na kło nad No te cią.
W Na kle uczęsz czał do gim na zjum i li -
ceum ogól no kształ cą ce go. W cza sie
oku pa cji pra co wał ja ko ro bot nik rol -
ny. W ro ku 1947 otrzy mał świa dec -
two doj rza ło ści. W la tach 1947–1951 stu dio wał na Wy dzia le Rol -
ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go, a po je go ukoń cze niu otrzy mał
sto pień ma gi stra na uk agro tech nicz nych z od zna cze niem. Jesz cze
w cza sie stu diów otrzy mał sta no wi sko w Ka te drze Do świad czal -
nic twa Rol ni cze go i Bio me trii Uni wer sy te tu Po znań skie go, kie ro -
wa nej przez prof. Ste fa na Bar bac kie go. Pra co wał więc nie prze rwa -
nie od 1950 ro ku na uczel ni, prze cho dząc ko lej no wszyst kie stop nie
awan su. Od ro ku 1969 peł nił funk cje dy rek to ra In sty tu tu Ge ne -
ty ki i Ho dow li Ro ślin, a po re or ga ni za cji Uczel ni aż do swo jej śmier -
ci – kie row ni ka Ka te dry Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin. Peł nił tak że
in ne funk cje or ga ni za cyj ne: pro dzie ka na (1965–1966), a na stęp -
nie dzie ka na Wy dzia łu Rol ni cze go (1967–1969) oraz pro rek to ra
ds. na uki Aka de mii Rol ni czej (1972–1975).

Na ca ło kształt Je go do rob ku skła da ją się pra ce z za kre su upra -
wy i ho dow li ro ślin, cy to ge ne ty ki, em brio lo gii oraz mu ta ge ne zy.

Ba da nia upra wo we sta no wi ły pierw szy okres pra cy i by ły pro wa -
dzo ne w ści słym związ ku z ho dow lą ro ślin strącz ko wych. Wnio -
sły one no we ele men ty po znaw cze do roz wo ju i fi zjo lo gii no wych
form ho dow la nych w okre ślo nych wa run kach agro eko lo gicz nych.

W ro ku 1955 dok to ry zo wał się na pod sta wie pra cy pt.: „Wpływ
ter mi nu sie wu i roz sta wy na ce chy mor fo lo gicz ne i fi zjo lo gicz ne róż -
nych ga tun ków i od mian łu bi nu”. Ze wzglę du na ory gi nal ność w ów -
cze snym cza sie zo sta ła wy róż nio na spe cjal nym od zna cze niem. Je -
go pra ce za wsze znaj do wa ły się w głów nych nur tach te ma ty ki
ba daw czej re ali zo wa nej w kra ju i na świe cie, na przy kład roz wią -
za nie pro ble mu biał ko we go wi dział w ba da niach oraz ho dow li ro -
ślin strącz ko wych i mo tyl ko wych drob no na sien nych. Wy bór te go
in te re su ją ce go kie run ku ba dań oraz do głęb ne uję cie za gad nień ba -
daw czych przy pi sać na le ży Je go wy bit nej wy obraź ni na uko wej i wręcz
do sko na łe mu opa no wa niu me tod po szu ki wań.

Za sad ni cze pra ce ba daw cze o cha rak te rze pod sta wo wym roz po -
czę ły się od kie ro wa nia za in te re so wa nia na zja wi ska cy to ge ne tycz -
ne i em brio lo gicz ne za cho dzą ce w pro ce sie krzy żo wa nia oraz w mie -
szań cach we wnątrz ga tun ko wych i mię dzy ga tun ko wych. Pra ce te
wy ja śni ły wie le kwe stii do ty czą cych ba rier izo la cji re pro duk cji ge -
ne ra tyw nej, ich prze zwy cię ża nia, a tak że wła ści wo ści mie szań ców
od da lo nych. Wnio sły one no we, nie zna ne da ne z za kre su cy to ge -
ne ty ki i em brio lo gii po rów naw czej, otwie ra jąc dal sze moż li wo ści
ana li zy de ter mi na cji roz wo ju ro ślin kwia to wych. 

W ro ku 1963 ha bi li to wał się, przed kła da jąc pra cę pt.: „Pro ce -
sy za płod nie nia i roz wój za rod ków w ro dza ju Lu pi nus (Torn)”. Pra -
ca skła da ła się z dwóch czę ści: „Roz wój na sion w przy pad ku au -
to ga mii” oraz „Za płod nie nie i roz wój za rod ków w na stęp stwie
wza jem no -prze mien ne go mię dzy ga tun ko we go krzy żo wa nia”.

Rów no le gle z nur tem za in te re so wań krzy żo wa niem od da lo nym
roz po czął pra cę nad mu ta ge ne zą ro ślin. Był to rów nież – jak na ów -
cze sne cza sy – no wy kie ru nek, w któ rym upa try wa no szyb kie two -
rze nie zmien no ści ge ne tycz nej przy dat nej w ho dow li ro ślin. Efek -
tem mu ta ge ne zy ra dia cyj nej i che micz nej by ło uzy ska nie sze re gu
ory gi nal nych mu ta cji roz wo jo wych, mor fo lo gicz nych i bio che micz -
nych, u któ rych zmia na cech wy kra cza ła po za zmien ność tak so -
nów bo ta nicz nych. Pro gram krzy żo wa nia ra dio mu tan tów gro chu
z od mia na mi upraw ny mi róż nych ty pów użyt ko wa nia po zwo lił

na wy ja śnie nie har mo nicz ne go i dys har mo nicz ne go współ dzia ła -
nia al le li, usta le nie zdol no ści kom bi na cyj nej i re kom bi na cyj nej szcze -
gól nie zmu to wa nych al le li.

Pro fe sor kie ro wał rów nież pra ca mi nad mu ta cja mi ge no mo wy -
mi, a efek tem tych ba dań by ło wy two rze nie ory gi nal nych form po -
li plo idal nych gro chu i ko ni czy ny czer wo nej.

Pra ce nad so ją roz po czął w Ka te drze w 1973 ro ku. Ko lek cja wyj -
ścio wa spro wa dzo na z pół noc nych re jo nów upra wy li czy ła 2412
ge no ty pów i zo sta ła prze ba da na pod wzglę dem przy dat no ści
do prac se lek cyj nych i krzy żów ko wych. W po cząt ko wych cy klach
ba dań pod kie run kiem prof. J. Ja ra now skie go do ko na no więc wie -
lu ob ser wa cji fe no lo gicz no -agro tech nicz nych oraz ge ne tycz no -ho -
dow la nych. Na le ży pod kre ślić, że z krzy żo wań od da lo nych G. max
↔ G. so ja otrzy ma no sze ro ką zmien ność ge no ty po wą przy dat ną
dla ho dow li te go ga tun ku w wa run kach kli ma tycz nych Pol ski. Ca -
ło kształt tych prac za owo co wał wy two rzo ny mi w Ka te drze i za re -
je stro wa ny mi w póź niej szym okre sie, ce nio ny mi w upra wie od mia -
na mi soi: Na wi ko, Au gu sta i Gaj.

Pra ce pro fe so ra J. Ja ra now skie go prze peł nio ne by ły no wy mi
kon cep cja mi, ma ją cy mi na ce lu prze mo de lo wa nie pro duk tyw no ści
ro ślin upraw nych. We dług Nie go prze mo de lo wa nie pa ra me trów pro -
duk cyj no ści ro ślin po zwo li na uzy ska nie ro ślin, któ re bę dą w znacz -
nym stop niu speł nia ły wy ma ga nia prak ty ki. Słusz ność tej kon cep -
cji zo sta ła udo wod nio na uzy ska niem no wych form ro ślin, któ re
prze ka zał do dal szej ho dow li.

Dzia łal no ści na uko wej pro fe so ra Ja ra now skie go to wa rzy szy ła idea
wią za nia ba dań pod sta wo wych z prak ty ką ho dow la ną. Zna la zło to
swój wy raz w prze ka za niu wy ni ków je go ba dań, w po sta ci ro dów
lub li nii, za in te re so wa nym pla ców kom ho dow la nym. Oko ło 300 róż -
nych form wy ki ja rej, gro chu, lu cer ny i ko ni czy ny wzbo ga ci ło ze -
staw ma te ria łów wyj ścio wych wie lu sta cji ho dow li ro ślin.

W pra cy ba daw czej pro fe sor J. Ja ra now ski utrzy my wał ży wy kon -
takt nie tyl ko z in sty tu cja mi kra jo wy mi, ale tak że z licz ny mi ośrod -
ka mi eu ro pej ski mi i w USA. Po zwo li ło to na na wią za nie licz nych
kon tak tów z naj wy bit niej szy mi re pre zen tan ta mi na uki z za kre su ge -
ne ty ki teo re tycz nej oraz sto so wa nej, roz wi nąć bli ską współ pra cę,
wy ra ża ją cą się wy mia ną ma te ria łów ro ślin nych, pu bli ka cji, a tak -
że kon sul ta cji me ry to rycz no -me to dycz nych z na uką świa to wą.

Był rów nież wy bit nym dy dak ty kiem. Wy ni ka ło to za rów no z pre -
dys po zy cji oso bi stych, jak i ol brzy mie go wkła du pra cy w sta łe do -
sko na le nie pro ce su dy dak tycz ne go. Twier dził, że w pod sta wo wym
nur cie bio lo gii, w któ rym ge ne ty ka od gry wa istot ną ro lę, ru ty -
na i sche ma tyzm nie wy star cza ją. Ko niecz ne jest więc cią głe ak -
tu ali zo wa nie, a przede wszyst kim in ter pre ta cja. Ge ne ty ka bo wiem,

Pro fe so r dr hab. 

Julian Jaranowski
(1922–1983)

w 25. rocznicę śmierci
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Pro fe sor dr hab. Zbi gniew Ha ber uro dził się w 1930 ro ku
w Szym bo rzu, w wo je wódz twie byd go skim. W 1950 ro ku
ukoń czył Gim na zjum im. J. Ka spro wi cza w Ino wro cła wiu. Stu -

dia wyż sze od był w la tach 1950–1954 w Wyż szej Szko le Rol ni czej
w Po zna niu i uzy skał ty tuł in ży nie ra ogrod nic twa. W 1955 ro ku otrzy -
mał ty tuł ma gi stra, a w ro ku 1969 – sto pień na uko wy dok to ra na -
uk rol ni czych. Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol -
ni czych, de cy zją Ra dy Wy dzia łu Ogrod ni cze go SGGW -AR
w War sza wie, uzy skał w 1976 ro ku na pod sta wie roz pra wy pt: „Wpływ
wap no wa nia na po bie ra nie mi kro ele men tów przez ro śli ny ozdob ne
upra wia ne w pod ło żu tor fo wym”.
W ra mach sty pen dium Ja na de Gra -
af fa w 1970 ro ku od był rocz ny staż
na uko wy na Uni wer sy te cie w sta nie
Ore gon (USA). Pra cu jąc w Ka te drze
Ro ślin Ozdob nych, zor ga ni zo wał
spe cja li za cję „kształ to wa nie i kon ser -
wa cja te re nów zie le ni”. W ro ku 1978
na na szej Uczel ni po wstał Za kład
Kształ to wa nia i Kon ser wa cji Te re nów
Zie le ni, na któ re go kie row ni ka po wo -
ła no pro fe so ra Ha be ra. W ro ku 1990
Za kład prze kształ co no w Ka te drę
Te re nów Zie le ni. 

W ro ku 1980 Pro fe sor Zbi gniew Ha ber zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko do cen ta na Wy dzia le Ogrod ni czym. Ty tuł na uko wy pro -
fe so ra na uk rol ni czych uzy skał w ro ku 1991. Do 2001 ro ku peł -
nił funk cję Kie row ni ka Ka te dry Te re nów Zie le ni. 

Wśród waż nych osią gnięć na uko wych Pro fe so ra na le ży wy mie nić:
l opra co wa nie agro tech ni ki i na wo że nia ro ślin ozdob nych upra -

wia nych w tor fie
l do sko na le nie tech no lo gii pro duk cji kra jo wych do ni czek tor fo -

wych
l od twa rza nie ro ślin no ści z okre su póź ne go śre dnio wie cza na te -

re nie Wiel ko pol skie go Par ku Et no gra ficz ne go
l opra co wa nia z za kre su kształ to wa nia te re nów zie le ni w mia stach

i w kra jo bra zie otwar tym
l in tro duk cję traw ra ba to wych na te re ny zie le ni
l wy ko rzy sta nie nie któ rych ga tun ków traw ra ba to wych do re kul -

ty wa cji hałd i nie użyt ków.

W okre sie swo jej dzia łal no ści na uko wej opu bli ko wał 265 opra -
co wań, w tym 66 ory gi nal nych prac twór czych. Po zo sta łe po zy cje
to ar ty ku ły po pu lar no -na uko we, eks per ty zy i licz ne pra ce zle co ne.

Spo śród nich – 29 zo sta ło opu bli ko wa nych po za gra ni ca mi kra -
ju. Pan Pro fe sor jest au to rem sze ściu pod ręcz ni ków i dwóch skryp -
tów. Uzy skał czte ry pa ten ty i je den wzór użyt ko wy. Był pro mo to -
rem za koń czo nej pu blicz ną obro ną pra cy dok tor skiej
i opie ku nem 105 prac ma gi ster skich.

Pro fe sor Zbi gniew Ha ber był or ga ni za to rem czte rech i współ -
or ga ni za to rem trzech na uko wych kon fe ren cji mię dzy na ro do -
wych. Waż ną po zy cję w Je go dzia łal no ści sta no wi ła pro ble ma ty -
ka ochro ny Bał ty ku, ja ko wy nik współ pra cy z Uni wer sy te tem
w Up psa li. Dzię ki Nie mu 1012 stu den tów ukoń czy ło kurs z za -
kre su eko lo gii Bał ty ku. 

Pro wa dził za ję cia dy dak tycz ne z za kre su kształ to wa nia te re nów
zie le ni. Był ini cja to rem i współ twór cą uru cho mie nia spe cjal no ści
kształ to wa nie te re nów zie le ni (1998) i wspie rał nas w dą że niu
do uru cho mie nia kie run ku ar chi tek tu ra kra jo bra zu (2007).

Pan Pro fe sor był człon kiem wie lu to wa rzystw na uko wych, m.in.:
l Ra dy Na uko wej Mu zeum Pierw szych Pia stów na Led ni cy
l Ra dy Na uko wej Ar bo re tum Le śne go LZD -AR w Zie lon ce
l Ra dy ds. zie le ni przy Pre zy den cie Mia sta Po zna nia
l Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Tor fo we go.

Dzia łal ność Pro fe so ra Ha be ra zo sta ła uwień czo na licz ny mi na -
gro da mi: Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Pre zy den -
ta Mia sta Po zna nia i Wo je wo dy, a tak że Na czel nej Or ga ni za cji Tech -
nicz nej oraz JM Rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

W 2001 ro ku Pro fe sor Zbi gniew Ha ber prze szedł na eme ry tu -
rę. Na dal pra co wał, pro wa dził za ję cia ze stu den ta mi i pro mo wał
pra ce ma gi ster skie.

Był przy ja cie lem mło dzie ży, a swo ją życz li wo ścią ob da rzał
wszyst kich na po tka nych na swo jej dro dze. Zmarł 13 mar ca 2009
ro ku. 

Cześć Je go pa mię ci!

prof. Piotr Urbań ski

W S P O M N I E N I E

Pro fe so r dr hab. 

Zbigniew Haber
(1930–2009)

po za aspek tem czy sto przy rod ni czym, ma wie lo ra kie po wią za nia
z kie run ka mi fi lo zo fii, ety ki, mo ral no ści spo łecz nej, eko no mii i in -
ny mi. Pro fe sor Ja ra now ski w swo ich wy kła dach na wią zy wał
do tych za gad nień, do ku men tu jąc róż ne punk ty wi dze nia w świe -
tle za szłych fak tów oraz prze wi dy wał moż li wo ści na przy szłość.
Na te mat in ży nie rii ge ne tycz nej wy po wia dał się już w 1979 ro -
ku w ar ty ku le pt.: „Ge ne ty ka w krzy wym zwier cia dle”, opu bli ko -
wa nym na ła mach mie sięcz ni ka po pu lar no nau ko we go „Pro ble -
my”. Po dej mu jąc te ma ty kę in ży nie rii ge ne tycz nej, za da wał
py ta nie: „Jak moż na mó wić o in ży nie rii przy lo so wym dzia ła niu
i przy pad ko wo ści na stępstw?” Po 29 la tach od wy su nię cia tej te -
zy ba da nia w ob sza rze okre ślo nym ja ko mo le ku lar na ana li za ge -
no mu – ge no mi ka – wnio sła no we war to ści po znaw cze, a pod
wzglę dem apli ka cyj nym two rzy się dzi siaj od mia ny zwa ne trans -
ge nicz ny mi. Zna jąc Pro fe so ra przy pusz czam, że z du żym en tu -
zja zmem przy jął by te no we ge ne tycz ne war to ści po znaw cze, lecz
z głę bo ką, wy wa żo ną in ter pre ta cją kry tycz no -mo ral ną. Pro blem
jed nak po zo stał.

Za osią gnię cia na uko we, dy dak tycz no -wy cho waw cze i or ga ni -
za cyj ne otrzy mał wie le od zna czeń i na gród, m.in. Srebr ny i Zło ty
Krzyż Za słu gi, Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, na -
gro dy Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki oraz Me -
dal Ko mi sji Na ro do wej.

Trud no jest ob jąć wszyst kie szcze gó ły, któ re two rzy ły syl wet kę
Pro fe so ra. W ser cach uczniów i współ pra cow ni ków po zo stał ja ko
wy ma ga ją cy – naj wię cej od sie bie – na uko wiec, twór ca i na uczy -
ciel, krze wi ciel i pro pa ga tor po stę pu w na uce i prak ty ce rol ni czej.
Był czło wie kiem nie zwy kłym, o sze ro kich ho ry zon tach umy słu. Cha -
rak te ry zo wa ła Go od wa ga cy wil na, pra co wi tość i pra wość cha rak -
te ru.

Je go oso bo wość bar dzo pięk nie cha rak te ry zu ją sło wa Cald wel -
la „Du ża wie dza czy ni skrom nym… Kło sy peł ne ziar na w po ko -
rze po chy la ją się ku zie mi”.

Był szcze ry, skrom ny i po kor ny, jak każ da praw dzi wa wiel -
kość. I ta kim po zo sta nie w na szej pa mię ci.

prof. Zbi gniew Bro da

☙ ☙
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Wczwart ko we po po łu dnie 26 mar ca
w sa li 154 Col le gium Ma xi mum od by -

ło się spo tka nie z oj cem dok to rem Grze go -
rzem Chrza now skim, do mi ni ka ni nem z Kra -
ko wa, wy kła dow cą na tam tej szej Pa pie skiej
Aka de mii Teo lo gicz nej, w Wyż szym Se mi na -

rium Du chow nym oraz w Ko le gium Fi lo zo -
ficz no -Teo lo gicz nym. Wy kład za ty tu ło wa ny
„Dia log mię dzy re li gij ny i mię dzy kul tu ro wy.
Mię dzy fun da men ta li zmem a re la ty wi zmem”
zor ga ni zo wał zwią zek za wo do wy NSZZ „So -
li dar ność”, a sło wo po wi tal ne wy gło si ła je go
prze wod ni czą ca, inż. Ja dwi ga Woj ta siak.

Gość z Kra ko wa, dok tor na uk fi lo zo ficz -
nych zaj mu ją cy się w szcze gól no ści fi lo zo fią
re li gii, przez po nad go dzi nę opo wia dał słu -
cha czom o róż nych po sta wach ludz kich
wzglę dem – naj ogól niej mó wiąc – świa ta ze -
wnętrz ne go. Roz róż nił na sa mym po cząt ku

dwa skraj ne po dej ścia do rze czy wi sto ści: fun -
da men ta lizm z jed nej stro ny i re la ty wizm
z dru giej. Pod czas gdy pierw szy okre ślić

moż na sło wa mi; „wo ju ją cy”, „bez kom pro mi -
so wy”, wy zna ją cy jed ną, nie na ru szal ną praw -
dę – to dru gi stoi na zu peł nie prze ciw nym
bie gu nie, przyj mu jąc, że tych prawd ist nie je
wie le, a wszyst kie są wzglę dem sie bie rów ne.
Oj ciec Chrza now ski przed sta wił jesz cze jed -
ną dro gę, po śred nią, od naj du ją cą się mię dzy
fun da men ta li zmem a re la ty wi zmem, i na zwał
ją toż sa mo ścią otwar tą (ter min za czerp nię ty
zo stał od księ dza pro fe so ra Wa cła wa Chry -
nie wi cza, eku me ni sty we wnątrz chrze ści jań -
skie go, a w ostat nich la tach rów nież mię dzy -
re li gij ne go). 

Trzy wy żej opi sa ne dro gi po zna nia i po dej -
ścia do świa ta oraz je go prze ja wów, tu
w szcze gól no ści re li gij nych, od po wia da ją
– zgod nie z tym, co usły sze li śmy od oj ca
Chrza now skie go – trzem współ cze snym pa -

ra dyg ma tom: eks klu zy wi zmu, in klu zy wi zmu
i teo lo gii plu ra li stycz nej. Pierw szy gło si, że
zba wie nie czło wie ka mo że się do ko nać je dy -
nie w Ko ście le oraz dzię ki Je zu so wi Chry stu -

so wi i za św. Cy pria nem po wta rza: „Po za Ko -
ścio łem nie ma zba wie nia”.

Na skraj nie prze ciw nym sta no wi sku stoi teo-
lo gia plu ra li stycz na, za kła da ją ca, że wszyst kie
re li gie są jed na ko we, ma ją tę sa mą wa gę i zna -
cze nie, wszyst kie pro wa dzą do Bo ga (i tym sa -
mym zba wie nia), dla te go nie moż na ich po -
rów ny wać. Dzia ła nie Bo ga po strze ga zgod nie
z za sa dą re la ty wi zmu: wi dzi je ja ko świa tło
prze ni ka ją ce wie lo barw ny wi traż: pro mień
świa tła jest je den, ale prze pły wa przez wie le
róż nych szkie łek, każ de ma in ny ko lor, ale
świa tło, je go źró dło, po zo sta je to sa mo.

Mię dzy ni mi ist nie je jesz cze trze ci pa ra dyg -
mat – in klu zy wizm – i du chow ny z Kra ko wa
nie ukry wał, że ten wła śnie sys tem jest mu naj -
bliż szy. Naj ogól niej mó wiąc, jest to prze ko na -
nie, że lu dzie in nych re li gii mo gą osią gnąć
zba wie nie, a zbaw czej mo cy Bo ga – Chry stu -
sa – nie moż na ogra ni czać tyl ko do chrze ści -
jań stwa. W in nych re li giach ist nie ją pew ne ele -
men ty praw dy, w mniej szym lub więk szym
stop niu, ale są. Nie mniej trze ba pod kre ślić, że
owo zba wie nie wy znaw ca in nej niż chrze ści -
jań ska re li gii mo że osią gnąć tyl ko dzię ki Je zu -
so wi Chry stu so wi i Du cho wi Świę te mu. In ny -
mi sło wy: po za Ko ścio łem jest zba wie nie, ale
nie ma go po za Chry stu sem i Du chem Świę -
tym. Ta ką teo lo gię wy zna wa li twór cy So bo ru
Wa ty kań skie go II, Jan Pa weł II i wie lu in nych
współ cze snych my śli cie li re li gij nych.

Ja ki za tem ma być dia log mię dzy re li gij ny?
Zgod ny z tym, co Jan Pa weł II za warł w swo -
jej en cy kli ce Re demp to ris mi sjo: nie mo że
zwal niać od obo wiąz ku ewan ge li za cji, ale jed -
no cze śnie mię dzy dia lo giem a sło wem Chry -
stu sa nie ma żad nej sprzecz no ści.

Ist nie ją trzy wa run ki dia lo gu mię dzy re li gij -
ne go – jak gło sił oj ciec Chrza now ski za in nym

teo lo giem fran cu skim, Clau dem Gefré.
Po pierw sze, peł ne sza cun ku uzna nie toż sa -
mo ści „in ne go”, czę sto wią żą ce się z prze kro -
cze niem wła snych uprze dzeń; po dru gie,
wier ność wła snej re li gii i po trze cie, rów ność
mię dzy part ne ra mi, stro na mi, któ re pro wa dzą
dia log; wszy scy mu szą się trak to wać nie tyl ko
z sza cun kiem, ale nikt nie mo że oka zy wać, że
jest lub czu je się lep szy. Ko niecz ne jest tu więc
szcze re za an ga żo wa nie i au ten tycz ność po -
staw osób, któ re dia log pro wa dzą.

Toż sa mość otwar ta przy stę pu je do dia lo gu
szcze rze wie rząc w Bo ga i nie boi się, że zo -
sta nie prze ko na na do te go, by wy rzec się
swo ich po glą dów czy wia ry. W ten spo sób
mo że le piej po znać swo ją re li gię.

Dia log mię dzy re li gij ny we współ cze snym
świe cie jest nie zbęd ny, po ro zu mie nie mu si
ist nieć, by wspól nie dbać o po kój na świe cie
czy wal czyć o to, by re li gia w ogó le, ja kie kol -
wiek my śle nie trans cen dent ne, prze trwa ło
w zse ku la ry zo wa nej dziś moc no kul tu rze.

Dia log mię dzy re li gij ny jest moż li wy, ale
teo lo gicz ny mię dzy róż ny mi re li gia mi – nie.

Ewa Strycka

AKADEMICKIE

„Dia log mię dzy re li gij ny i mię dzy kul tu ro wy”
Wykład ojca doktora G. Chrza now skiego z Kra ko wa
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Po znań, 9 mar ca 2009. Kom ple men ty, kwia ty, cze ko lad ki. Na to
i wie le wię cej mo gą te go dnia li czyć wszyst kie ko bie ty. Czy w tym

ro ku się nie prze li czy ły? Otóż nie! Sa mo rząd Stu denc ki Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu sta nął na wy so ko ści za da nia! Mnó -
stwo czer wo nych tu li pa nów po wę dro wa ło w stro nę stu den tek oraz
pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ca łej ak -
cji nie od łącz nym po moc ni kiem oka zał się Siew ca – po mnik przed bu -
dyn kiem Col le gium Ma xi mum! 

„Bar dzo mi ły ak cent”, „Po zy tyw nie mnie za dzi wi li” – ko men -
tu ją kom plet nie za sko czo ne stu dent ki. Do bry hu mor udzie lił się
wszyst kim, tak że or ga ni za to rom! „Świet na za ba wa, mi ło jest wi -
dzieć ty le za do wo lo nych ko biet w jed nym miej scu” – rzu ca na za -
koń cze nie Prze wod ni czą cy Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go
– Kac per Wy pi jew ski.

Dla lu bią cych za ba wę Sa mo rząd Stu denc ki UP oraz Par la ment
Stu den tów UE zor ga ni zo wa li nie za po mnia ną noc w klu bie Tu ba.
Oprócz do sko na łej mu zy ki, spe cjal nie dla ko biet wy stą pił ze spół
Chip pen da les „Best Men”. 

Ży we za in te re so wa nie za rów no ze stro ny ko biet, jak i pew na do -
za cie ka wo ści ze stro ny męż czyzn spra wi ły, że wie czór ten wszy -
scy za pa mię ta ją na dłu go.

Na ko lej ne czer wo ne tu li pa ny bę dzie trze ba tro chę po cze kać, do -
kład nie ca ły rok, do na stęp ne go 8 mar ca. Tak jak na wy stęp „naj -
lep szych pa nów”. A tak swo ją dro gą, cie ka we, czym ko bie ty za sko -
czą płeć prze ciw ną w dniu ich świę ta?

Ewa Stasz kie wicz

Studencki Dzień Kobiet



Pierw sze go lu te go na te re nie po znań skie go TKKF -u od był
się I Me mo riał Zbysz ka Ję drzej cza ka i Mar ka Waw rzy nia ka.

Od kąd do wie dzia łem się o tej im pre zie, wie dzia łem, że trze ba wziąć
w niej udział, aby w tak pięk ny spo sób roz po cząć se zon 2009. Mo -
ja pierw sza wi zja tej im pre zy to du ża ilość za wod ni ków i ła twa tra -
sa, przy naj mniej na ta ką wy glą da ła na map ce, ale wszyst ko się zmie -
ni ło, co ubar wi ło wy da rze nie. 

Dzień przed za wo da mi za czął pa dać śnieg, a na do da tek tem -
pe ra tu ra spa dła po ni żej ze ra – przy naj mniej nie two rzy ło się bło -
to, tyl ko po wsta ła war stwa mięk kie go pu chu ła go dzą ce go upad -
ki. To wszyst ko mnie nie znie chę ci ło, a wręcz prze ciw nie,
wy wo ła ło więk szy za pał do jaz dy. Gdy do tar łem na miej sce star -
tu, oka za ło się, że tra sa nie jest jed nak ta ka ła twa, a fre kwen cja
wśród za wod ni ków jest bar dzo ni ska, po ja wi li się tyl ko naj bar dziej
wy trwa li. Na tra sie zna la zło się bar dzo du żo ostrych za krę tów,
wręcz na wro tów, z któ ry mi by ło wie le pro ble mów, a z każ dym okrą -
że niem ro bi ło się co raz trud niej, bo śnie gu przy by wa ło i sta wał się
co raz bar dziej zbi ty. Tra sę uroz ma ici ła stro ma gór ka, pod któ rą
nie by ło szans pod je chać, a na wet by ły pro ble my z po dej ściem. Wie -
lu za wod ni ków tra ci ło tam du żo cza su, zdo by wa jąc szczyt
na róż ne spo so by, na wet po kil ka ra zy na jed no okrą że nie, wcho -
dząc do po ło wy i zjeż dża jąc do sa me go do łu i na no wo. Pięć dzie -
się cio mi nu to wa jaz da po run dach nie oby ła się bez upad ków i po -
śli zgów, ale wy pad ki się nie zda rzyły, więc służ by me dycz ne
znaj du ją ce się na te re nie TKKF -u nie mia ły co ro bić. 

*
Wszy scy uczest ni cy do tar li do me tę z uśmie chem na twa rzy,

za do wo le ni, że po ko na li prze szko dy na tra sie, mi mo tak trud -
nych wa run ków, bo wszy scy ro bi li to z pa sją, ja ką jest dla nich
ko lar stwo. 

Szy mon Lu dwi czak
III rok Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

za wod nik sek cji ko lar stwa gór skie go

PIERWSZY
ME MO RIAŁ

Zbysz ka Ję drzej cza ka 
i Mar ka Waw rzy nia ka

Jak wi dać, nie by ło ła two…

... była zacięta

Ma te usz No wic ki i Szy mon Lu dwi czak

Wal ka z ob lo dzo nym pod jaz dem...

Ma te usz No wic ki na tra sie


