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Osiem na ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 23 kwiet nia,
dzie więt na ste zaś 28 ma ja 2014 ro ku w Ko le gium Run ge -

go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. Obu spo tka niom prze wod -
ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

XVIII po sie dze nie Se na tu

� Dok to ro wi hab. Ju liu szo wi Per kow skie mu wrę czo no po wo -
ła nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na po wo ła no kie ru nek: in ży -
nie ria bio two rzyw na po zio mie stu diów pierw sze go i dru -
gie go stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic kim, w for mie stu -
diów sta cjo nar nych (uchwa ła nr 152/2014). Pod ję to rów nież
uchwa łę (nr 154/2014) w spra wie wa run ków i try bu re kru -
ta cji na sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia in ży nie rii bio -
two rzyw, na rok aka de mic ki 2014/2015.

� Pod ję to uchwa ły w spra wie:

okre śle nia licz by stu den tów stu diów sta cjo nar nych na rok
aka de mic ki 2014/2015 (uchwa ła nr 155/2014)

zmia ny uchwa ły nr 345/2012 Se na tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu z dnia 25 kwiet nia 2012 ro ku
w spra wie re gu la mi nu stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu (uchwa ła nr 157/2014)

wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar -
ne stu dia dok to ranc kie w ro ku aka de mic kim 2014/2015
(uchwa ła nr 158/2014)

wa run ków i try bu re kru ta cji na in ter dy scy pli nar ne an glo -
ję zycz ne stu dia dok to ranc kie w za kre sie na uk rol ni czych
i le śnych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (Agri -
cul tu re and Fo re stry In ter di sci pli na ry Do cto ral Stu dies –
AFIDS) na rok aka de mic ki 2014/2015 (uchwa ła nr 159/
/2014).

� Pod ję to uchwa łę, w myśl któ rej stu dent mo że ubie gać się
o zwol nie nie w ca ło ści lub w czę ści z obo wiąz ku od by cia
prak ty ki za wo do wej na pod sta wie udo ku men to wa nej pra -
cy za wo do wej w kra ju lub za gra ni cą lub udo ku men to wa -
nej in nej for my pra cy, na przy kład wo lon ta ria tu, sta żu,
prak tyk. Pra ca, o któ rej mo wa, po win na być zgod na z re ali -
zo wa nym kie run kiem stu diów oraz umoż li wić osią gnię cie
za kła da nych efek tów kształ ce nia za war tych w ra mo wym
pro gra mie prak ty ki (uchwa ła nr 156/2014).

� Po nad to Se nat:

po zy tyw nie za opi nio wał kan dy da tu rę mgr. Jac ka Waw -
rzy no wi cza na dy rek to ra Cen trum In no wa cji i Trans fe ru

Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
utwo rzo ne go zgod nie z po sta no wie nia mi uchwa ły
nr 122/2013 z dnia 27 li sto pa da 2013 ro ku

wy ra ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo -
ści grun to wych o łącz nej po wierzch ni 334,0316 ha, po ło -
żo nych w Mu cho ci nie, gmi na Mię dzy chód, sta no wią cych
część Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Go -
rzyń w Dzier ża wie, wraz ze znaj du ją cy mi się na tych nie -
ru cho mo ściach za bu do wa nia mi i wy po sa że niem, a tak że
nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Stob ni cy, gmi na
Obor ni ki, za bu do wa nej bu dyn ka mi Sta cji Te re no wej In -
sty tu tu Zoo lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, o po wierzch ni 3,6600 ha.

XIX po sie dze nie Se na tu

� Pro fe so ro wi dr. hab. Pio tro wi Ko niecz ne mu wrę czo no gra -
tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe -
so ra.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio ski: 

dzie ka na Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o mia no -
wa nie prof. dr. hab. Fe lik sa Wy soc kie go na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go

dzie ka na Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu w spra wie za trud nie nia dr hab. Han ny Pie kar skiej -Bo -
niec kiej, na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny,
na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze En -
to mo lo gii i Ochro ny Śro do wi ska.

� Od ro ku aka de mic kie go 2014/2015 zno si się kie ru nek stu -
diów: le śnic two pro wa dzo ny na Wy dzia le Le śnym na po zio -
mie stu diów dru gie go stop nia (uchwa ła nr 165/2014). Jed -
no cze śnie na tym że wy dzia le zo sta nie stwo rzo ny kie ru nek
stu diów: le śnic two na po zio mie stu diów dru gie go stop nia
o pro fi lu ogól no aka de mic kim. Kie ru nek ten koń czyć się bę -
dzie uzy ska niem ty tu łu za wo do we go ma gi stra i bę dzie pro -
wa dzo ny w for mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar -
nych (uchwa ła nr 166/2014).

� Na Wy dzia le Le śnym zo sta nie po wo ła ny kie ru nek stu diów:
ochro na przy ro dy na po zio mie stu diów dru gie go stop nia
o pro fi lu ogól no aka de mic kim, w for mie stu diów sta cjo nar -
nych i nie sta cjo nar nych (uchwa ła nr 168/2014).

� Pod ję to uchwa ły w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia na no -
wo uru cho mio nych kie run kach: le śnic two oraz ochro na
przy ro dy na rok aka de mic ki 2014/2015 (od po wied nio
uchwa ły nr 167/2014 i 169/2014).

Z Senatu
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� Zmie nio no uchwa łę nr 62/2013 Se na tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu z dnia 24  kwiet nia 2013 ro ku
w spra wie utwo rze nia na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu kie run ku stu diów: me dy cy na ro ślin oraz
okre śle nia dla nie go efek tów kształ ce nia w ten spo sób, że
§ 1 otrzy ma brzmie nie: „Na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu po wo łu je się kie ru nek me dy cy na ro ślin
na po zio mie stu diów pierw sze go i dru gie go stop nia o pro -
fi lu ogól no aka de mic kim, w for mie stu diów sta cjo nar nych
i nie sta cjo nar nych”.

� Na trzy ko lej ne la ta aka de mic kie: 2015/2016, 2016/2017
i 2017/2018 na stu dia pierw sze go stop nia i jed no li te stu dia
ma gi ster skie, sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne, bez po stę po wa -
nia kwa li fi ka cyj ne go bę dą przyj mo wa ni lau re aci i fi na li ści
olim piad stop nia cen tral ne go (uchwa ła nr 171/2014).

� Pod ję to uchwa ły w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia oraz
na jed no li te stu dia ma gi ster skie na rok aka de mic -
ki 2015/2016 (nr 172/2014), a tak że wa run ków i try bu re kru -
ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop -
nia na rok aka de mic ki 2015/2016 (uchwa ła nr 173/2014). 

� Se nat za twier dził spra woz da nie fi nan so we uczel ni za 2013
rok, obej mu ją ce rów nież spra woz da nia fi nan so we 11 za kła -
dów do świad czal nych za ten że rok (uchwa ła nr 174/2014),
a tak że po zy tyw nie oce nił: 

wy ni ki re ali za cji pla nu rze czo wo -fi nan so we go w 2013 ro -
ku, jed no cze śnie udzie la jąc rek to ro wi ab so lu to rium
z dzia łal no ści fi nan so wej uczel ni w 2013 ro ku (uchwa ła
nr 175/2014)

dzia łal ność uni wer sy te tu w 2013 ro ku, jed no cze śnie za -
twier dza jąc Spra woz da nie Rek to ra z dzia łal no ści Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w 2013 ro ku (uchwa ła
nr 176/2014)

dzia łal ność rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu w 2013 ro ku (uchwa ła nr 177/2014)

dzia łal ność ad mi ni stra cji cen tral nej uczel ni w 2013 ro ku
(uchwa ła nr 178/2014).

� Se nat po sta no wił nadać sa li wy kła do wej „E” w bu dyn ku
przy ul. Woj ska Pol skie go 38/42 imię prof. Sta ni sła wa Pro -
siń skie go (uchwa ła nr 179/2014).

� Z Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie li Aka de mic kich od -
wo ła no dwóch jej człon ków: dr. hab. Wie sła wa Ol ka, prof.
nadzw. i dr hab. Do ro tę Dziur kę (uchwa ła nr 180/2014).

Ob szer ne frag men ty pro to ko łu 
spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la

cy to wa ła Ewa Stryc ka

Panu prof. dr. hab. Erwinowi Wąsowiczowi

Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego 

w latach 2002–2008

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

CÓRKI DOROTY

składają Rektor i Senat oraz pracownicy

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Mię dzy na ro do wa gru ziń sko -pol ska
kon fe ren cja
„Współ pra ca w za kre sie le śnic twa
i ochro ny przy ro dy”

Do tych cza so wa współ pra ca Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu z Gru zją zwią za na by ła z Pro gra mem Urzę du

Mia sta Po zna nia „Aka de mic ki i Na uko wy Po znań”. W ro ku aka -
de mic kim 2009/2010 ze sty pen diów Pro gra mu ko rzy sta ło
czte rech ab sol wen tów Wy dzia łu Le śne go nie ist nie ją cej już
Aka de mii Rol ni czej w Tbi li si: Le van Cho plia ni, Va le rian Gu gu -
ni shvi li, Be ka Ko be ri dze oraz Ira kli Got si ri dze. Ich po byt i na -
uka na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu za koń czy ły się uzy ska niem przez nich ty tu łów ma gi stra
in ży nie ra le śnic twa. Po byt w Pol sce nie wąt pli wie wpły nął na
ich dal szą ka rie rę za wo do wą: trzech z nich pra cu je obec nie
w gru ziń skim Mi ni ster stwie Ochro ny Śro do wi ska i Za so bów
Na tu ral nych, a czwar ty, któ ry po zo stał w Pol sce, pla nu je dal -
szą edu ka cję w dzie dzi nie le śnic twa na stu diach dok to ranc -
kich na na szej uczel ni.

Od 2010 ro ku utrzy my wa ne są sta łe kon tak ty pra cow ni ków
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
z Gru zją, a ich wy mier nym efek tem by ła zor ga ni zo wa na
w dniach 13–21 ma ja 2014 ro ku pierw sza wspól na gru ziń sko -
-pol ska kon fe ren cja na te mat: „Współ pra ca w za kre sie le śnic -
twa i ochro ny przy ro dy”. Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez dzie ka na Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -

go w Po zna niu, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza, przy wspar -
ciu De par ta men tu Le śnic twa i Ochro ny Przy ro dy Mi ni ster stwa
Śro do wi ska oraz Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych.
Pod sta wo wym ce lem kon fe ren cji by ło na wią za nie wza jem -
nych kon tak tów in sty tu cji i osób, zaj mu ją cych się le śnic twem
oraz ochro ną przy ro dy, a tak że wy mia na do świad czeń w tych
dzie dzi nach, za rów no w aspek cie prak tycz nym, jak i na uko -
wo -dy dak ty czym.

De le ga cja gru ziń ska skła da ła się z 15 osób re pre zen tu ją cych:
� Pań stwo wą Agen cję Le śną Mi ni ster stwa Ochro ny Śro do wi -

ska i Za so bów Na tu ral nych Gru zji (Da vit Cha la ta shvi li
– Głów ny Le śnik Agen cji, Le ri Cho chua – Szef Do rad ców
Agen cji, Eli zbar Ma khu ashvi li  – szef De par ta men tu Praw ne -
go Agen cji)

� Pań stwo wą Agen cję Ob sza rów Chro nio nych Mi ni ster stwa
Ochro ny Śro do wi ska i Za so bów Na tu ral nych Gru zji (La sha
Mo istra pi shvi li – za stęp ca sze fa Agen cji, Za za Ga gni dze – szef
In spek cji Agen cji, Avtan dil Mi ka be ri dze – głów ny spe cja li sta
Za so bów Na tu ral nych Agen cji, Gior gi Su la ma ni dze – dy rek -
tor Ad mi ni stra cji La go dec kie go Ob sza ru Chro nio ne go)

� De par ta ment Kon tro li Śro do wi sko wej Mi ni ster stwa Ochro -
ny Śro do wi ska i Za so bów Na tu ral nych Gru zji (Ira kli Muk nia -
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Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul
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shvi li – szef De par ta men tu, Va le rian Gu gu ni shvi li – In spek -
tor Wy dzia łu Kon tro li Le śnej De par ta men tu)

� Gru ziń ski Uni wer sy tet Tech nicz ny w Tbi li si – prof. Zu rab Ge -
si ta shvi li, wi ce rek tor Uni wer sy te tu, prof. Otar Ge la shvi li
– dzie kan Wy dzia łu Trans por tu, Me cha ni za cji i In ży nie rii Uni -
wer sy te tu, prof. Ma ri ne Te ph na dze – pra cow nik na uko wo -
-dy dak tycz ny Ka te dry Tech ni ki Le śnej Uni wer sy te tu, prof. Le -
ri Gi gi ne ishvi li – pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny Ka te dry
Tech ni ki Le śnej Uni wer sy te tu, dr Ni no Ku pra shvi li – sze fo wa
Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą Uni wer sy te tu, Ma no ni Ji jie -
shvi li – star sza spe cja list ka Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą Uni -
wer sy te tu.

Dzień przed ofi cjal nym roz po czę ciem kon fe ren cji de le ga cja
gru ziń ska zo sta ła przy ję ta przez Wi ce pre zy den ta Mia sta Po -
zna nia, Je rze go Stęp nia. Pod czas te go spo tka nia za pre zen to -
wa no mię dzy in ny mi efek ty do tych cza so wej współ pra cy
z gru ziń skim mia stem part ner skim – Ku ta isi – oraz przed sta -
wio no moż li wo ści dal szej ko ope ra cji na po lu sa mo rzą do wym
i aka de mic kim z wy ko rzy sta niem środ ków unij nych.

Pierw sze go dnia kon fe ren cji w sa li Ko le gium Run ge go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ły się ob ra dy ple -
nar ne, pod czas któ rych wy gło szo ne zo sta ły re fe ra ty do ty czą -
ce ogól nych aspek tów zwią za nych z le śnic twem, ochro ną
przy ro dy, a tak że edu ka cją w Gru zji i Pol sce. W imie niu władz
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uczest ni ków kon fe -
ren cji przy wi tał pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą,
prof. dr hab. Jan Pi kul, a w imie niu or ga ni za to rów kon fe ren cji
głos za brał dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz oraz Peł no moc nik Dzie ka na Wy dzia łu Le śne go ds. Kon -
tak tów z Kra ja mi Kau ka zu, dr inż. Grze gorz Rącz ka.

Pierw szą pre zen ta cję ze stro ny gru ziń skiej wy gło sił Szef Do -
rad ców Agen cji Le śnej Mi ni ster stwa Ochro ny Śro do wi ska i Za -
so bów Na tu ral nych Gru zji, Le ri Cho chua, któ ry przy bli żył zgro -
ma dzo nym cha rak te ry sty kę przy rod ni czą la sów swo je go
kra ju, a tak że omó wił struk tu rę or ga ni za cyj ną za rzą dza nia la -
sa mi w Gru zji. W od po wie dzi Na czel nik Wy dzia łu Go spo da ro -
wa nia Eko sys te ma mi Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo -
wych w Po zna niu, Wal de mar Szy cho wiak, za pre zen to wał da ne
do ty czą ce la sów w Pol sce oraz przed sta wił aspek ty funk cjo -
no wa nia Pań stwo we go Go spo dar stwa Le śne go La sy Pań stwo -
we. Ko lej ne pre zen ta cje do ty czy ły pro ble ma ty ki ochro ny przy -
ro dy w obu kra jach. Re fe ra ty w tej kwe stii wy gło si li: Mar ta
Ga wor ska z De par ta men tu Le śnic twa i Ochro ny Przy ro dy Mi -
ni ster stwa Śro do wi ska oraz Avtan dil Mi ka be ri dze z Pań stwo -
wej Agen cji Ob sza rów Chro nio nych.

Na za koń cze nie czę ści ple nar nej kon fe ren cji pro rek tor Uni -
wer sy te tu Tech nicz ne go w Tbli si, prof. Zu rab Ge si ta shvi li oraz
pro rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr
hab. Jan Pi kul, przed sta wi li aspek ty edu ka cji i szkol nic twa wyż -
sze go na przy kła dzie swo ich uczel ni.

Zwień cze niem pierw sze go dnia kon fe ren cji był po kaz ścin ki
drzew z wy ko rzy sta niem tech nik al pi ni stycz nych (ścin ka na wy -
so ko ści) przez pra cow ni ka Ogro du Den dro lo gicz ne go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, a tak że sym bo licz ne po sa -
dze nie kau ka skich ga tun ków świer ka, bu ka, jo dły i so sny, któ re
zo sta ły przy wie zio ne spe cjal nie na tę oka zję przez gru ziń skich
go ści – ja ko sym bo le przy szłej gru ziń sko -pol skiej współ pra cy.
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Podczas zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego

Dwaj gruzińscy absolwenci naszej uczelni podczas sadzenia
jednego z pamiątkowych drzewek w Ogrodzie Dendrologicznym

Zwiedzanie Kolegium Cieszkowskich
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Od 14 do 21 ma ja prze pro wa dzo no część te re no wą kon fe ren -
cji, w trak cie któ rej gru ziń skim go ściom prze sta wio ne zo sta ły
prak tycz ne roz wią za nia or ga ni za cji i pro wa dze nia go spo dar ki
le śnej oraz ochro ny przy ro dy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
ob sza rów gór skich. Bo ga ty pro gram tej czę ści kon fe ren cji obej -
mo wał na stę pu ją ce punk ty:
� wi zy ta w Wiel ko pol skim Par ku Na ro do wym – pre zen ta cja

re kre acyj nych i zdro wot nych funk cji la su na przy kła dzie par -
ku na ro do we go po ło żo ne go w po bli żu du żej aglo me ra cji
miej skiej

� wi zy ta w In sty tu cie Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk
w Kór ni ku – pre zen ta cja ba dań nad bio lo gią ro ślin drze wia -
stych i przy bli że nie po sta ci gru ziń skie go le śni ka Sa lo mo na
Kur dia ni

� spo tka nie z Re gio nal ną Dy rek cją La sów Pań stwo wych we
Wro cła wiu, Ze spo łem Ochro ny La su we Wro cła wiu, Re gio -
nal ną Dy rek cją Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu oraz dol -
no ślą ski mi od dzia ła mi Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go
i Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew -
nic twa – pre zen ta cja aspek tów za go spo da ro wa nia i ochro -
ny la sów na po zio mie re gio nal nym

� wi zy ta w Le śnym Ban ku Ge nów w Ko strzy cy – pre zen ta cja
te ma ty ki za rzą dza nia le śny mi za so ba mi ge ne tycz ny mi

� po byt w gór skich nad le śnic twach Re gio nal nej Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych we Wro cła wiu (nad le śnic twa: Świe ra dów
i Zło to ry ja) – pre zen ta cja pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za -
cyj nej La sów Pań stwo wych – nad le śnic twa oraz le śnic twa

� wi zy ta w Biu rze Urzą dza nia La su i Geo de zji Le śnej Od dział
w Brze gu – pre zen ta cja spo so bów in wen ta ry za cji i mo ni to -
rin gu za so bów le śnych

� wi zy ta w nad le śnic twie Za wadz kie (RDLP Ka to wi ce) – pre -
zen ta cja pro gra mu ma łej re ten cji i wy ko rzy sta nia środ ków
unij nych

� wi zy ta w Biesz czadz kim Par ku Na ro do wym – pre zen ta cja
aspek tów ochro ny przy ro dy w gór skim par ku na ro do wym

� wi zy ta w fir mie MGGP Ae ro w Tar no wie – pre zen ta cja fir my
wy ko rzy stu ją cej tech ni ki geo ma tycz ne do in wen ta ry za cji
za so bów le śnych

� wi zy ta w le śnej szkół ce kon te ne ro wej w Nę dzy (RDLP Ka to -
wi ce) – pre zen ta cja no wo cze snej for my na sien nic twa
i szkół kar stwa

� wi zy ta w Ze spo le Szkół Le śnych w Tu ło wi cach – pre zen ta -
cja pro ble ma ty ki edu ka cji le śnej na po zio mie śred nim

� wi zy ta w Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym Sie mia ni ce
– pre zen ta cja za ple cza dy dak tycz no -na uko we go Wy dzia łu
Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

� wi zy ta w Ar bo re tum le śnym im. Ste fa na Bia ło bo ka w Sy co -
wie – pre zen ta cja z za kre su na sien nic twa i se lek cji.

Pod czas czę ści te re no wej kon fe ren cji de le ga cja gru ziń ska
na wią za ła for mal ną współ pra cę mię dzy La go dec kim Par kiem
Na ro do wym a Wiel ko pol skim i Biesz czadz kim Par kiem Na ro -
do wym. Jesz cze w tym ro ku, we wrze śniu, pla no wa na jest po -
dob na kon fe ren cja, któ ra tym ra zem zo sta nie zor ga ni zo wa na
przez stro nę gru ziń ską.

Da mian Su gie ro, Grze gorz Rącz ka

Podpisanie umowy partnerskiej między Dyrektorem Wielkopolskiego
Parku Narodowego, Adamem Kaczmarkiem i Dyrektorem
Lagodeckiego Parku Narodowego, Giorgi Sulamanidze
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Delegacja gruzińska w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu: wystąpienie zastępcy dyrektora, Marka Kmiecika

Wizyta w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy: wystąpienie dyrektora,
Czesława Kozioła

Pokaz pozyskania drewna w warunkach górskich nadleśnictwa
Świeradów
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Doktor inż. Mirosława Kulawik z Zakładu Anatomii Zwierząt Instytutu Zoologii podczas warsztatów „Tajemnice prosektorium”
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Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki to wy jąt ko we wy da rze nie
po pu la ry zu ją ce na ukę w ska li ca łe go kra ju, pod czas któ -

re go dzie ci, mło dzież oraz do ro śli ma ją nie po wta rzal ną oka -
zję kon tak tu ze śro do wi skiem aka de mic kim dzię ki udzia ło wi
w warsz ta tach i pre zen ta cjach zwią za nych z te ma ty ką pro wa -
dzo nych na uczel niach ba dań na uko wych.

Ósme go kwiet nia 2014 ro ku XVII Po znań ski Fe sti wal Na uki
i Sztu ki za wi tał rów nież na Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu. Jak co ro ku bar dzo ak tyw nie w tym wy da rze niu bra li
udział pra cow ni cy, dok to ran ci oraz stu den ci Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt. Wy kła dy, po ka zy oraz warsz ta ty od by wa ły
się w kil ku lo ka li za cjach. W Ko le gium Ga węc kie go przed sta -
wio no wy kła dy oraz warsz ta ty przy go to wa ne przez wie le ze -
spo łów ba daw czych. Ze spół prof. dr hab. Do ro ty Cie ślak w ra -
mach pre zen ta cji „Co dzie je się w pro bów ce? Od ga me ty do
za rod ka” przy bli żył pod sta wo we za gad nie nia z dzie dzi ny ga -
me to ge ne zy, przed im pla tan cyj ne go roz wo ju za rod ków ssa -
ków i pro ce du ry za płod nie nia in vi tro. Ze spół dr. hab. Ada ma
Cie śla ka, prof. nadzw., oraz prof. dr hab. Mał go rza ty Szu ma -
cher -Stra bel w pre zen ta cji „Kro wa ja ko bio re ak tor” zi lu stro wał
bu do wę żwa cza wraz z za cho dzą cy mi w nim prze mia na mi
i umoż li wił sa mo dziel ną ob ser wa cję pod mi kro sko pem mi kro -
or ga ni zmów w nim by tu ją cych. „Au to stra da świa tła” – to pro -
po zy cja dr. Woj cie cha Perza oraz mgr. inż. Bar to sza Wie rze jew -

skie go, przed sta wia ją ca zja wi ska zwią za ne ze świa tłem oraz
trans mi sją da nych za po mo cą łą cza świa tło wo do we go. W Ko -
le gium Ciesz kow skich ze spół dr Ma rii Urbań skiej przy go to wał
warsz ta ty „Jak roz po znać zwie rzę, któ re go nie wi dać”, pod -
czas któ rych naj młod si pa sjo na ci przy ro dy na pod sta wie sa -
mo dziel nie wy ko na nych od le wów tro pów i ze bra ne go ma te -
ria łu bio lo gicz ne go mo gli roz po znać róż ne ga tun ki zwie rząt,
a pod okiem dr Mi ro sła wy Ku la wik na za ję ciach „Ta jem ni ce
pro sek to rium” do wie dzie li się, ja kim ta jem ni czym miej scem
jest pro sek to rium oraz ja kie pre pa ra ty ana to micz ne moż na
w nim od na leźć. 

Ostat nim miej scem spo tka nia z na ukow ca mi Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt w te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu był
bu dy nek Bio cen trum, w któ rym uczest ni cy mo gli spraw dzić
„Jak miesz ka ją kro wy?” oraz do wie dzieć się, „Czy kro wie po -
trzeb ny jest pe di cu re?” 

Licz nie zgro ma dze ni do wie dzie li się, dla cze go wy so ko wy -
daj nym kro wom mlecz nym na le ży wy ko ny wać ko sme ty kę ra -
cic oraz „Jak ze sło my kro wa pro du ku je mle ko?” Nie zwy kle in -
te re su ją ce in for ma cje na ten te mat prze ka za no pod czas
wy kła dów mgr. inż. Paw ła Ste fań skie go oraz mgr inż. Bar ba ry
Ste fań skiej.

Bar ba ra Ste fań ska

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
na XVII Po znań skim Fe sti wa lu 
Na uki i Sztu ki
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Pro fe sor dr hab. Sta ni sław Rzą sa uro dził się w ro dzi nie rol -
ni czej Lu dwi ka i Zo fii 16 mar ca 1924 ro ku w Bła żo wej, pow.

rze szow ski. Do szko ły pod sta wo wej uczęsz czał w Bła żo wej, po
czym kon ty nu ował na ukę w Pań stwo wym Gim na zjum i Li -
ceum ty pu ma te ma tycz no -przy rod ni cze go w Rze szo wie, koń -
cząc w 1939 ro ku trzy kla sy gim na zjal ne. Pod czas oku pa cji nie -
miec kiej pra co wał u oj ca na go spo dar stwie, przy go to wy wał
się do eg za mi nu ma tu ral ne go, słu żył w sze re gach Ar mii Kra -
jo wej. Świa dec two doj rza ło ści li ceum ogól no kształ cą ce go
otrzy mał w 1944 ro ku. Po nad to prof. Rzą sa ukoń czył kurs Ofi -
cer skiej Szko ły Pie cho ty i otrzy mał sto pień ka pra la pod cho rą -

że go Ar mii Kra jo wej. Słu żył w łącz no ści zrzu to wej i w Od dzia -
le Ochro ny Zrzu tów (Ak cja „R”). Brał udział w wal kach Ak cji
„Bu rza” w Po do bwo dzie Rze szów -Po łu dnie. 

Za służ bę w Ar mii Kra jo wej zo stał od zna czo ny: Krzy żem Ar -
mii Kra jo wej, Brą zo wym Krzy żem Za słu gi z Mie cza mi, Me da -
lem Woj ska, Od zna ką Pa miąt ko wą Ak cji „Bu rza”.

Wio sną 1945 ro ku roz po czął stu dia le śne na Wy dzia le Rol -
ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ re ukoń czył
w 1948 ro ku. Bez po śred nio po ich ukoń cze niu zo stał przy ję -

Ju bi le usz 90-le cia uro dzin 
prof. dr. hab. Sta ni sła wa Rzą sy

Profesor dr hab. Stanisław Rząsa
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ty przez prof. Fe lik sa Ter li kow skie go na sta no wi sko młod sze -
go asy sten ta, a na stęp nie w 1950 ro ku – star sze go asy sten -
ta. Awans na sta no wi sko ad iunk ta otrzy mał w 1953 ro ku. Za -
ję cia dy dak tycz ne pro wa dził na Wy dzia le Le śnym i Wy dzia le
Rol ni czym. W 1952 ro ku roz po czął stu dia na Wy dzia le Rol ni -
czym na szej uczel ni, koń cząc je w 1956 ro ku. Sto pień dok to -
ra na uk rol ni czo -le śnych otrzy mał w 1959 ro ku, a sto pień na -
uko wy do cen ta – w 1963 ro ku.

Po ha bi li ta cji prof. Rzą sa zo stał od de le go wa ny na or ga ni -
zo wa ny wów czas od dział, a na stęp nie Wy dział Me lio ra cji
Wod nych. Po zor ga ni zo wa niu dy dak ty ki i ba dań oraz przy -
go to wa niu ka dry Pro fe sor wró cił w 1974 ro ku do Ka te dry
Gle bo znaw stwa, gdzie w la tach 1985–1994 peł nił funk cję
kie row ni ka. Po nad to w okre sie 1975–1984 spra wo wał funk -
cję pro dzie ka na na Wy dzia le Rol ni czym, przy czy nia jąc się do
dy na micz ne go roz wo ju stu diów nie sta cjo nar nych. W la -
tach 1976–1986 był człon kiem Ra dy Na uko wej Za kła du
Agro fi zy ki PAN w Lu bli nie. Ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go
otrzy mał w 1973, a pro fe so ra zwy czaj ne go w 1985 ro ku.

Prze bieg pra cy na uko wo -ba daw czej prof. Rzą sy moż na
w spo sób bar dzo syn te tycz ny stre ścić na stę pu ją co: w pierw -
szych la tach pra cy uczest ni czył w ze spo łach ba daw czych
gleb le śnych, któ rych ce lem by ło po zna nie wa run ków gle -
bo wych kształ tu ją cych roz wój i pro duk tyw ność sie dlisk leś -
nych. Wów czas opra co wa no wa run ki gle bo we dla kil ku na -
stu pań stwo wych nad le śnictw, któ re ów cze sne Mi ni ster stwo
Le śnic twa uzna ło za za kła dy do świad czal ne. W la tach 1949–
–1956 prof. Rzą sa brał udział w ze spo łach ba daw czych kar -
to gra ficz no -gle bo znaw czych dla kar to gra fii gleb Pol ski w ska -
li 1: 300 000. Pro wa dził ba da nia i był współ au to rem tych map
dla po wierzch ni po nad 2 mln ha, głów nie ob sza ru Wiel ko pol -
ski i Pol ski Za chod niej. Waż nym obiek tem ba dań w tym okre -
sie by ły ba da nia wła ści wo ści gleb piasz czy stych, któ rych 
re zul ta ty zo sta ły za war te w roz pra wie dok tor skiej trak tu ją cej
o gle bach skry to bie li co wych na wy dmach śród lą do wych i pia -
skach ta ra so wych. Roz pra wa ha bi li ta cyj na za ty tu ło wa na 
„Ge ne za i ewo lu cja mi ne ral nych gleb mur szo wych na te re nie
od wod nio nym” po świę co na by ła wła ści wo ściom pia sków
mur sza stych, ich ge ne zie, roz wo jo wi i pro duk tyw no ści. Pra ca
ta, na za mó wie nie Mi ni ster stwa Rol nic twa USA, zo sta ła w ca -
ło ści prze tłu ma czo na na ję zyk an giel ski.

W la tach 1950–1960 prof. Rzą sa zaj mo wał się te ma ty ką
zwię zło ści gleb rol nych. Mię dzy in ny mi do ba da nia tej wła -
ści wo ści gleb skon stru ował pneu ma tycz ny opo ro mierz gle -
bo wy. Ob szer ne wy ni ki tych ba dań opra co wał w 12 pu bli ka -
cjach na uko wych, wspól nie z prof. Ja nem Ben de rem.

Po 1972 ro ku głów nym obiek tem ba dań Pro fe so ra sta ły
się sze ro ko po ję te pro ble my de gra da cji pro duk tyw no ści
gleb w re jo nach przy le głych do od kry wek ko pal ni wę gla
bru nat ne go w Ko niń sko -Tu rec kim Za głę biu Wę glo wym.
W la tach 1976–1994 Pro fe sor był kie row ni kiem po nad 30
opra co wań (stu diów i eks per tyz gle bo znaw czych) re ali zo -
wa nych przez Ka te drę Gle bo znaw stwa i Pol skie To wa rzy -
stwo Gle bo znaw cze na ob sza rze po nad 20 tys. ha. Uko ro -
no wa niem wie lo let nich ba dań na te re nach ob ję tych
od dzia ły wa niem ko pal nic twa od kryw ko we go wę gla bru -
nat ne go by ła mo no gra fia w for mie pod ręcz ni ka Pro ble my
od wod nie nio wej de gra da cji gleb upraw nych w re jo nach ko -
pal nic twa od kryw ko we go na Ni żu Środ ko wo pol skim, na pi sa -
na wspól nie z prof. Woj cie chem Owcza rza kiem i prof. An -
drze jem Moc kiem, na gro dzo na w 2000 ro ku na gro dą
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Au tor skim wkła dem Pro fe so -
ra w tej mo no gra fii by ło opra co wa nie kla sy fi ka cji wód gle -

bo wo -grun to wych, kla sy fi ka cji go spo dar ki wod nej gleb
oraz kla sy fi ka cji de gra da cji pro duk tyw no ści gleb wy wo ła -
nej dzia łal no ścią od wod nie nio wą ko pal ni od kryw ko wych.

Pod sta wo wym jed nak kie run kiem ba dań prof. Rzą sy,
szcze gól nie po 1975 ro ku, by ła sze ro ko po ję ta te ma ty ka
struk tu ry gle by, a mia no wi cie: ba da nia nad wpły wem róż -
nych czyn ni ków na two rze nie, mo dy fi ko wa nie, utrwa la nie
i za ni ka nie róż nych struk tur gle bo wych, głów nie struk tu ry
agre ga to wej war stwy upraw nej gle by. Bar dzo du że moż li -
wo ści do ści słe go, obiek tyw ne go i wie lo stron nie do ku -
men to wa ne go ba da nia czyn ni ków i wa run ków struk tu ro-
twór czych po ja wi ły się w re zul ta cie przed sta wie nia przez
Pro fe so ra no wych kon cep cji ba dań nad struk tu rą gleb,
przede wszyst kim struk tur mo de lo wa nych. W te ma cie
struk tu ry gle by prof. Rzą sa kie ro wał w la tach 1975–1990 kil -
ko ma te ma ta mi rzą do wy mi i mię dzy re sor to wy mi, któ rych
ko or dy na to ra mi by ły Za kład Agro fi zy ki PAN w Lu bli nie i In -

sty tut Upra wy, Na wo że nia i Gle bo znaw stwa w Pu ła wach.
W tym te ma cie Pro fe sor opra co wał kil ka na ście me tod ba -
daw czych, za któ re – wspól nie z ze spo łem ba daw czym –
otrzy mał w 1984 ro ku na gro dę Se kre ta rza Na uko we go PAN.
Uko ro no wa niem wie lo let nich ba dań struk tu ry gleb jest ob -
szer na mo no gra fia Struk tu ra gleb mi ne ral nych, opra co wa na
wraz z prof. Woj cie chem Owcza rza kiem.

Osią gnię cia dy dak tycz ne i ba daw cze Pro fe so ra to przede
wszyst kim kie ro wa nie 183 pra ca mi ma gi ster ski mi, pro mo -
tor stwo dzie wię ciu dok to ra tów, opie ka nad sze ścio ma roz -
pra wa mi ha bi li ta cyj ny mi, kil ka dzie siąt re cen zji roz praw 
dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz po nad 220 opra co wań na -
uko wych, w tym 72 ory gi nal ne pu bli ka cje, w zde cy do wa nej
więk szo ści roz pra wy na uko we, czte ry mo no gra fie, 18 ory gi -
nal nych me tod ba daw czych. Kil ku Je go uczniów pia stu je
dziś sta no wi ska pro fe so rów zwy czaj nych i nad zwy czaj nych
na na szej uczel ni.

Za osią gnię cia dy dak tycz ne i ba daw cze prof. Rzą sa był od -
zna czo ny mię dzy in ny mi Zło tym Krzy żem Za słu gi, Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me da lem Edu ka cji
Na ro do wej. Od 1952 ro ku aż do przej ścia na eme ry tu rę
(w 1994 ro ku) był se kre ta rzem, a na stęp nie prze wod ni czą -
cym Po znań skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Gle bo -
znaw cze go. 

An drzej Mo cek
Woj ciech Owcza rzak
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Dnia 10 kwiet nia 2014 ro ku w za byt ko wych mu rach Ko -
le gium Run ge go na szej Al ma Ma ter od by ło się X Fo rum

Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne. Te ma tem prze wod nim spo -
tka nia by ła „Po pra wa zdro wot no ści świń dro gą do wzro stu
opła cal no ści trzo dy chlew nej”. Fo rum po świę co ne by ło pa -
mię ci prof. dr. hab. dr h. c. Ste fa na Ale xan dro wi cza – na uczy -
cie la i wy cho waw cy wie lu po ko leń zoo tech ni ków, spe cja li -
sty w dzie dzi nie ho dow li świń, twór cy ras złot nic kich,
na ukow ca wiel ce za słu żo ne go dla na szej uczel ni i zoo tech -
ni ki w Pol sce. Pro fe sor Ale xan dro wicz w swo jej dłu go let niej
pra cy zna ko mi cie łą czył śro do wi ska le ka rzy we te ry na rii i zoo -
tech ni ków, co jest głów nym prze sła niem na szych cy klicz -
nych kon fe ren cji. Ter min kon fe ren cji zbiegł się rów nież
ze 110. rocz ni cą uro dzin Pro fe so ra i 30. rocz ni cą uho no ro wa -
nia go ty tu łem dok to ra ho no ris cau sa. 

W przed dzień Fo rum Za rząd Po znań skie go Ko ła Pol skie go
To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go (PTZ) wraz z gru pą osób naj -
bli żej współ pra cu ją cych z Pro fe so rem spo tkał się w Złot ni -
kach na te re nie Rol ni cze go Za kła du Do świad czal ne go.
W obec no ści władz Wy dzia łu, re pre zen to wa nych przez prof.
dr. hab. Pio tra Śló sa rza oraz cór kę Pro fe so ra Ale xan dro wi cza
i jej mę ża, zo sta ła zło żo na sym bo licz na wią zan ka kwia tów
pod ta bli cą pa miąt ko wą po świę co ną Pro fe so ro wi.

Tra dy cyj nie już Fo rum by ło wspól nym przed się wzię ciem
Po znań skie go Ko ła Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne -
go oraz Wiel ko pol skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa
Na uk We te ry na ryj nych. Udział w or ga ni za cji kon fe ren cji
wzię li tak że: In sty tut We te ry na rii, Ka te dra Ho dow li i Pro duk -
cji Trzo dy Chlew nej, Ka te dra Ży wie nia i Go spo dar ki Pa szo -
wej, Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Po wia to wy Le karz
We te ry na rii w Po zna niu i Ko mi tet Na uk We te ry na ryj nych Pol -
skiej Aka de mii Na uk. Pa tro na mi ho no ro wy mi X Fo rum by li:
Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Głów ny Le karz We te ry na -
rii oraz Je go Ma gni fi cen cja Rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu.

Punk tu al nie o go dzi nie 9.00 prze wod ni czą cy Po znań skie -
go Ko ła PTZ i jed no cze śnie prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go przy wi tał go ści Fo rum, w tym dr Zo fię Szal czyk,
pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi, oraz cór kę Pro fe so ra Ale xan dro wi cza i jej mę ża. Po ofi -
cjal nym otwar ciu Fo rum przez JM prof. dr. hab. Grze go rza
Skrzyp cza ka przy stą pio no do ob rad w ra mach dwóch se sji.
Podczas se sji przed po łu dnio wej, któ rej wspól nie prze wod -
ni czy li dok tor na uk we te ry na ryj nych Jo lan ta Bu dzyk i prof.
dr hab. Wło dzi mierz No wak, moż na by ło wy słu chać mię dzy
in ny mi cie ka wych re fe ra tów na te ma ty zwią za ne z ży wie -
niem świń. Dok tor Nu ria Ca ni be z Uni wer sy te tu Aar hus (Da -
nia) przed sta wi ła in te re su ją cą pre zen ta cję o moż li wo ściach
ży wie nia świń fer men to wa ną pa szą płyn ną. 

Dok tor Mał go rza ta Ka spro wicz -Po toc ka omó wi ła kwe stie
przy szło ści wy ko rzy sta nia w ży wie niu trzo dy chlew nej
związ ków che micz nych ob ję tych wspól ną na zwą „eu bio ty -
ki”. W swo im wy stą pie niu zwró ci ła uwa gę na fakt, że we dług
opi nii wie lu spe cja li stów od po wied nio do bra ne eu bio ty ki
są pro duk ta mi efek tyw ny mi i zna czą co ob ni ża ją koszt pro -
duk cji zwie rzę cej. Dzię ki ich po cho dze niu ze źró deł bez -
piecz nych i na tu ral nych, a tak że moż li wo ści ze sta wia nia
w róż nych kon fi gu ra cjach, zna czą co zwięk sza się ich po ten -
cjał i są one istot ną al ter na ty wą dla an ty bio ty ko wych sty -
mu la to rów wzro stu. Na te mat we te ry na ryj nych aspek tów
ży wie nia trzo dy chlew nej z punk tu wi dze nia le ka rza prak ty -
ka mó wił dok tor n. wet. Piotr Ko ło dziej czyk (PZHiPTCh POL -
SUS). W pierw szej czę ści Fo rum moż na by ło tak że wy słu chać
wy kła du pro fe so ra Klau sa -Pe te ra Brüsso wa (Le ib niz In sti tu -
te For Ani mal Bio lo gy – Niem cy) na te mat bio tech nicz nych
me tod sto so wa nych w roz ro dzie świń. 

Dok tor na uk we te ry na ryj nych Alek san der Sko rac ki omó -
wił kwe stie zwią za ne z pro duk cją świń w gru pach tech no lo -
gicz nych, wska zu jąc na wy ko rzy sta nie ta kiej or ga ni za cji pro -
duk cji ja ko szan sy na po pra wę zdro wot no ści i wy daj no ści
w go spo dar stwach ro dzin nych. Za gad nie nie to jest bar dzo
ak tu al ne. Nie bez po wo du rok 2014 zo stał usta no wio ny
przez Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo nych Mię dzy na ro do -
wym Ro kiem Rol nic twa Ro dzin ne go. Za ło że niem po li ty ki rol -
nej Unii Eu ro pej skiej jest kształ to wa nie rol nic twa dzię ki roz -
wo jo wi go spo darstw ro dzin nych, któ re są pod sta wą
unij ne go rol nic twa, a w na szym kra ju nie mal wszyst kie go -
spo dar stwa rol ne to go spo dar stwa ro dzin ne.

Se sji po po łu dnio wej, po dob nie jak czę ści pierw szej, prze -
wod ni czył du et we te ry na ryj no -zoo tech nicz ny. Tym ra zem

X Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne

Wykład dr inż. Zofii Szalczyk, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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na uki we te ry na ryj ne re pre zen to wał prof. dr hab. Ję drzej M.
Jaś kow ski, a na uki zoo tech nicz ne prof. dr hab. An drzej Fran -
kie wicz. Se sję roz po czę ło wy stą pie nie dr inż. Zo fii Szal czyk,
pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi, pod ty tu łem „Za gad nie nia pro duk cji zwie rzę cej we
Wspól nej Po li ty ce Rol nej 2014–2020”. Mi ni ster przed sta wi ła
no we moż li wo ści fi nan so wa nia dzia łań na rzecz rol nic twa,
w tym mię dzy in ny mi po ja wia ją cych się po raz pierw szy
moż li wo ści fi nan so wa nia w ra mach PROW trans fe ru wie dzy
i in no wa cji do prak ty ki. Jest to nie wąt pli wie szan sa na po -
głę bie nie współ pra cy na ukow ców i prak ty ków. 

O stra te gicz nych ce lach sek to ra trzo dy chlew nej mó wił dy -
rek tor Biu ra POL SUS, dr Ta de usz Bli char ski (PZHiPTCh POL -
SUS). Pod kre ślił on, że cho ciaż pro duk cja trzo dy chlew nej jest
jed ną z waż niej szych ga łę zi pro duk cji rol ni czej w Pol sce, to
w ostat nich la tach jej zna cze nie sys te ma tycz nie ma le je.
Omó wił rów nież przy czy ny te go zja wi ska oraz moc ne i sła -
be stro ny bran ży. Te mat trud nej sy tu acji, ja ka do ty ka ho -
dow ców i pro du cen tów świń, po ru szył tak że prof. dr hab.
Zyg munt Pej sak (PIW PIB Pu ła wy). Mó wił o przy czy nach nie -
kon ku ren cyj no ści pro duk cji świń w Pol sce. Wśród naj waż -
niej szych przy czyn wska zał nie do sta tecz ną kon cen tra cję
uwa gi pro du cen tów na efek tyw no ści pro duk cji i nie do ce nia -
nie zna cze nia ra chun ku eko no micz ne go w pro duk cji, a tak -
że za nie dba nia w dzie dzi nie ochro ny zdro wia zwie rząt. 

Na te mat pa so ży tów we wnętrz nych u świń mó wi li: dr hab.
Da mian Knecht, prof. Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro -
cła wiu i dr inż. An na Jan kow ska -Mą ko sa. Jak do wo dzi li pre -
le gen ci, wy stę po wa nie pa so ży tów we wnętrz nych jest nie
tyl ko pro ble mem z epi zo otycz ne go punk tu wi dze nia. Wy ni -

ki ba dań wy ka za ły, że pa so ży ty je li to we po wo du ją stra ty
w pro duk cji, w tym mniej szą mię sność, przy ro sty do bo we
czy wy daj ność rzeź ną. Stra ty te moż na czę ścio wo ogra ni czyć.
O bar dzo ak tu al nym pro ble mie do ty ka ją cym sek to ra trzo do -
we go mó wił dr n. wet. Piotr Kne blew ski (Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu). Omó wił ak tu al ny stan re ali za cji pro -
gra mu zwal cza nia cho ro by Au jesz ke go w Pol sce. Spra wa
sku tecz ne go uwol nie nia pol skich stad od tej cho ro by jest
waż na, po nie waż po wo du je ona nie tyl ko bez po śred nie stra -
ty fi nan so we (upad ki zwie rząt), ale też wią że się z ogra ni cze -
nia mi w prze miesz cza niu zwie rząt z re jo nów do tknię tych tą
cho ro bą.

Do sko na łym uko ro no wa niem kon fe ren cji był wy kład pro -
fe so ra Rátky’ego z Wę gier, któ ry mó wił o moż li wo ściach wy -
ko rzy sta nia świń ras ro dzi mych, za le tach tak zwa nych tłu -
stych ras, do któ rych za li cza na jest wę gier ska Man ga li ca, ale
tak że na sza ro dzi ma świ nia złot nic ka pstra, któ rej twór cą był
ze spół na ukow ców z Po zna nia kie ro wa ny przez Pro fe so ra
Ale xan dro wi cza. 

W Fo rum uczest ni czy ło po nad 140 osób, człon ków PTZ
i PTNW, oraz spo ra gru pa prak ty ków zoo tech ni ki i we te ry na -
rii. Na za koń cze nie Fo rum uczest ni cy zo sta li za pro sze ni na
wspól ny obiad po łą czo ny z de gu sta cją po traw przygotowa -
nych z mię sa świń złot nic kich. Pro mo cja spo ży cia mię sa wie -
przo we go zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Sto wa rzy sze nie
Rzeź ni ków i Wę dli nia rzy Rze czy po spo li tej Pol skiej.

prof. dr hab. Zbi gniew So bek
dr inż. Ka ro li na Szulc
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Uczestnicy uroczystości podczas składania kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci profesora Stefana Alexandrowicza w Złotnikach
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Eks li bris jest pra wie tak sta ry, jak dru ko wa na książ ka. Jed -
nym z naj star szych jest drze wo ryt he ral dycz ny zna le zio ny

w sta rym słow ni ku ła ciń skim, na le żą cy do wi ka re go z He sji, Jo -
han ne sa Kna bens ber ga (Han sa Igle ra?–1501). Eks li bris ten da -
to wa ny jest na la ta 1450–1480. 

Tą dzie dzi ną sztu ki użyt ko wej zaj mo wa li się nie tyl ko wy -
spe cja li zo wa ni pla sty cy, ale nie kie dy tak że uzna ni ma la rze
i gra fi cy. Z po cząt ku XVI wie ku na le ży wy mie nić ar ty stów tej
mia ry, co Al brecht Dürer, Lu cas Cra nach Star szy, Hans Hol be in
Młod szy i Hans Burgk ma ir Star szy. W pierw szej po ło wie XVI
wie ku eks li bris po ja wił się tak że w Szwaj ca rii, Fran cji, Cze -

chach, Wło szech i Pol sce, a w dru giej po ło wie XVI wie ku rów -
nież w An glii.

Bi blio fi le czę sto za punkt ho no ru sta wia li so bie po sia da nie
tych, nie kie dy bar dzo wy szu ka nych, form pla stycz nych. Wy -
ko ny wa no je róż ny mi tech ni ka mi, ta ki mi jak drze wo ryt, mie -
dzio ryt, su cha igła, akwa for ta, li no ryt. W ostat nich la tach co -
raz czę ściej ar ty ści po słu gu ją się tech ni ką kom pu te ro wą.
Te ma ty ka eks li bri su na wią zu je naj czę ściej do po cho dze nia,
miej sca uro dze nia lub za miesz ka nia, na zwi ska, za wo du lub
hob by je go wła ści cie la. 

Je rzy Wi śniew ski

Ex li bris.
Eks li bri sy bi blio te ki 
i pra cow ni ków uczel ni w zbio rach 
Je rze go Wi śniew skie go
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Eks li bri sy wy ko na li m. in.:
Cze sław Kel ma (1912–1980)
Krzysz tof Kmieć (1950–2011)

Sta ni sław Mro wiń ski (1928–1997)
Cze sław Woś (ur. 1944)
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Wnie dzie lę 8 czerw ca 2014 ro ku pod czas mszy świę tej
w wie rze nic kim ko ście le św. Mi ko ła ja na stą pi ło wrę cze -

nie szó stej Sta tu et ki Au gu sta Ciesz kow skie go, przy zna wa nej
od kil ku lat przez Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” z Byd gosz czy.
Tym ra zem na gro da tra fi ła do rąk pro fe so ra Grze go rza Skrzyp -
cza ka, rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Przed sta wia jąc lau re ata, pre zes Klu bu, pro fe sor Jó zef Ba na szak
po wie dział, że „Au gust Ciesz kow ski był tak że zna ko mi tym rol -
ni kiem, któ ry uwzględ niał wszel kie no wo ści do ty czą ce na uk
rol ni czych. Znał je z oso bi stych kon tak tów z pio nie rem no wo -
cze sne go rol nic twa, ge ne ra łem De zy de rym Chła pow skim,
i wła snych ob ser wa cji z bar dzo licz nych wy jaz dów, choć by do
An glii czy Nie miec. Pro fe sor Skrzyp czak rów nież jest przed sta -
wi cie lem na uk rol ni czych, zaj mu je się bio lo gią ro ślin w upra -
wach nie po żą da nych, czy li chwa stów. Gdy by od wró cić czas,
Au gust Ciesz kow ski za pew ne za pro po no wał by pro fe so ro wi
Skrzyp cza ko wi wy kła dy w swo jej no wo cze snej szko le rol ni -
czej [im. Ha li ny w Ża bi ko wie]. Po za tym pro fe sor Skrzyp czak
ak tyw nie dzia ła na rzecz upo wszech nia nia za sług na sze go

wiel kie go fi lo zo fa i Eu ro pej czy ka. Na ma cal nym te go przy kła -
dem jest współ pra ca z Klu bem »Wie rze ni ca«”. 

Po ode bra niu sta tu et ki lau re at po dzię ko wał za to szcze gól -
ne wy róż nie nie, otrzy ma ne w tym miej scu i w tak wy jąt ko wym
świą tecz nym dniu. „Jest to dla mnie ogrom ną ra do ścią i oso -
bi stą sa tys fak cją – po wie dział. – Dzię ku ję księ dzu pro bosz czo -
wi, wszyst kim pań stwu, że dzi siaj tu taj ra zem je ste śmy”. 

Od no sząc się do pa tro na uczel ni – Au gu sta Ciesz kow skie -
go – rek tor Skrzyp czak przy po mniał o umiesz cze niu w nie -
daw nym cza sie po pier sia te go wy bit ne go Wiel ko po la ni na na
te re nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz
o wspar ciu przez tę uczel nię od no wie nia kryp ty Ciesz kow -

skich w Wie rze ni cy. Za po wie dział za wie sze nie w tym ro ku
rów nież tu taj, w Wie rze ni cy, na od no wio nym Dwo rze ta bli cy
pa miąt ko wej ufun do wa nej przez wła dze i spo łecz ność aka de -
mic ką uczel ni1. Na wią zał do pu bli ka cji po wsta łych dzię ki wy -
daw nic twu uczel nia ne mu, po ma ga ją cych za cho wać hra bie -
go Au gu sta w pa mię ci współ cze snych.

Nie mal do kład nie przed ro kiem, 11 ma ja 2013 ro ku, byd go -
ski klub za pro sił sym pa ty ków i przy ja ciół do sa lo nu w Dwo rze
Wie rze ni ca na wie czór po etyc ko -mu zycz ny, bę dą cy pre zen ta -
cją wier szy o Au gu ście Ciesz kow skim oraz Wie rze ni cy. Spo tka -
nie zwią za ne by ło z za my słem opu bli ko wa nia tych utwo rów
w związ ku ze zbli ża ją cą się dwu set ną rocz ni cą uro dzin Au gu -
sta Ciesz kow skie go. Za miar ten się po wiódł i w tym ro ku po
mszy i wrę cze niu sta tu et ki pro fe sor Ba na szak mógł przed sta -
wić sy gnal ny eg zem plarz an to lo gii Na skrzy dłach my śli… Au -
gust Ciesz kow ski i zie mia wie rze nic ka w po ezji. Książ ka po wsta -
ła w wy daw nic twie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
pod re dak cją Da riu sza To ma sza Le bio dy, Ewy Stryc kiej i sa me -
go pro fe so ra Ba na sza ka. Jest to zbiór po ezji róż no rod nej cza -
so wo. Od kil ku wier szy sa me go Ciesz kow skie go i tych, któ re
po wsta ły w cza sach, gdy żył, aż po twór czość po etów współ -
cze sny ch2. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Ko lej na Sta tu et ka Au gu sta 
Ciesz kow skie go wrę czo na

Wieści o naszym patronie

Tuż po mszy św. rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
udzielił wywiadu dla lokalnego Radia Emaus; audycji poświęconej
Augustowi Cieszkowskiemu, w której wystąpiło również kilka innych
osób, można było posłuchać 19 czerwca – w święto Bożego Ciała –
na falach tej rozgłośni
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Tegoroczny laureat Statuetki Augusta Cieszkowskiego – JM rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak wraz z małżonką w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy
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1 Pi sze my o tym na stro nach 15-16 (przyp. red.).
2 Wię cej o tej pu bli ka cji na pi sze my w ko lej nym nu me rze „Wie ści

Aka de mic kich”. Książ ka jest już do stęp na w sprze da ży: moż na ją 
na być w księ gar ni Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu znaj -
du ją cej się na par te rze Col le gium Ma xi mum przy ul. Woj ska Pol skie -
go 28 (przyp. red.).
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Spo łecz ność aka de mic ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu na dal włą cza się w ob cho dy Ro ku Au gu sta hr.

Ciesz kow skie go. Jesz cze wcze sną wio sną te go ro ku w gro nie
en tu zja stów i pa sjo na tów po wsta ła myśl, aby uczcić tę za słu -
żo ną dla Wiel ko pol ski po stać ta bli cą pa miąt ko wą. Po wsta ło
jed nak py ta nie: gdzie ją umiej sco wić? Czy na te re nie uczel ni,
czy mo że w in nym miej scu? Na mu rze Ko le gium Ciesz kow -
skich ta bli ca po świę co na Au gu sto wi se nio ro wi i Au gu sto wi ju -
nio ro wi już wi si, i to od wie lu dzie sią tek lat. W ho lu Col le gium
Ma xi mum od 2009 ro ku wcho dzą cych wi ta po pier sie na sze -
go pa tro na dłu ta prof. Jó ze fa Pe tru ka. 

Au to rzy po my słu dość szyb ko do szli do wnio sku, że na te -
re nie kam pu su nie ma już na ty le re pre zen ta cyj ne go miej sca,
by za wie sić ko lej ną ta bli cę. Po sta no wio no wziąć pod uwa gę
in ne miej sce, nie ro ze rwal nie zwią za ne z ży ciem i dzia łal no ścią
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. Po sta no wio no uczy nić to w Wie -
rze ni cy, uko cha nym Tu scu lum fi lo zo fa, przy drzwiach fron to -
wych nie daw no pięk nie od re mon to wa ne go (a w za sa dzie
pod nie sio ne go z ru iny) dwor ku.

Roz po czę to roz mo wy naj pierw z wła dza mi uczel ni, któ re do
po my słu od nio sły się z życz li wą apro ba tą, a na stęp nie z no -
wy mi wła ści cie la mi Dwo ru, pań stwem Kun dze wi cza mi. Po kil -
ku twór czych spo tka niach po wstał za rów no pro jekt gra ficz ny
ta bli cy, jak i tekst, któ ry się na niej znaj dzie (wy bra ny i osta -
tecz nie za ak cep to wa ny przez wszyst kich pro jekt pu bli ku je my
obok). Au to rem dzie ła jest ar ty sta pla styk Sta ni sław My stek,
któ ry w cza sie, gdy pi szę te sło wa (ko niec czerw ca 2014 ro ku),

Pa tron Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
zo sta nie uho no ro wa ny ta bli cą pa miąt ko wą

w dwusetną rocznicę urodzin

Dyskusja w wierzenickim Dworze nad kształtem i treścią napisu na tablicy; biorą w niej udział od lewej: Witold Kundzewicz (właściciel Dworu), 
ks. Przemysław Kompf (proboszcz wierzenickiego kościoła św. Mikołaja), prof. dr hab. Andrzej Dubas i prof. dr hab. Małgorzata Mańka 
(oboje z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Stanisław Mystek (artysta plastyk, twórca tablicy) oraz Ewa J. Buczyńska (regionalistka)
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Taka tablica, ufundowana przez naszą uczelnię, zostanie uroczyście
odsłonięta 13 września na ścianie frontowej Dworu w Wierzenicy
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już bar dzo in ten syw nie pra cu je nad wy ko na niem po wie rzo -
nej mu pra cy. 

Gro no na szych pra cow ni ków w skła dzie: prof. dr hab. Mał -
go rza ta Mań ka, prof. dr hab. An drzej Du bas oraz ni żej pod pi -
sa na, od by ło rów nież wi zję lo kal ną w sa mym Dwo rze wie rze -
nic kim, by wraz z ar ty stą pla sty kiem oraz wła ści cie la mi
i przy ja ciół mi Dwo ru wy brać od po wied nie miej sce do za mon -
to wa nia ta bli cy. Wy bra no le wą stro nę ele wa cji bu dyn ku, tuż
przy głów nych drzwiach wej ścio wych do obiek tu.

Uro czy ste od sło nię cie ta bli cy po świę co nej au to ro wi Oj cze
nasz za pla no wa no na so bo tę, 13 wrze śnia 2014 ro ku, a więc do -
kład nie dzień po dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go. Ta bli ca za wie rać bę dzie oczy wi ście po do bi znę na -
sze go pa tro na, herb Ciesz kow skich Do łę ga oraz herb na szej
uczel ni. Na pis gło sić bę dzie co na stę pu je: „W tym dwo rze w la -
tach 1842–1894 miesz kał i pra co wał świa to wej sła wy eko no mi -
sta i fi lo zof, me ce nas na uki i edu ka cji rol ni czej, fun da tor Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie Au gust hra bia
Ciesz kow ski […], pa tron Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. W dwu set ną rocz ni cę uro dzin Rek tor, Se nat i Spo łecz -
ność Aka de mic ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”. 

Ewa Stryc ka

Wieści o naszym patronie

Artysta plastyk Stanisław Mystek i właściciel Dworu w Wierzenicy
Witold Kundzewicz zastanawiają się nad dokładną lokalizacją
miejsca, w którym zawiśnie tablica
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Ko mi tet ob cho dów
200-le cia uro dzin i 120-le cia śmier ci 
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go 
Spra�woz�da�nie�z do�tych�cza�so�wej�dzia�łal�no�ści�– część�dru�ga

Pią te spo tka nie ko mi te tu po wo ła ne go do or ga ni za cji ob -
cho dów Ro ku Au gu sta hr. Ciesz kow skie go od by ło się

8 kwiet nia 2014 ro ku w Bi blio te ce Miej skiej w Lu bo niu przy ul.
Ża bi kow skiej 42 na za pro sze nie Ra fa ła Mar ka, za stęp cy bur -
mi strza Mia sta Lu boń. Bur mistrz ser decz nie po wi tał go ści
w pro gach lu boń skiej pla ców ki kul tu ral nej.

W spo tka niu uczest ni czy ły oso by re pre zen tu ją ce: ze spół re -
dak cyj ny pi sma „Wie rze ni cze nia” – Ma ciej Do mi ni kow ski, Ewa
J. Bu czyń ska, Wło dzi mierz Bu czyń ski; Ra dę Po wia tu w Po zna -
niu – za stęp ca prze wod ni czą ce go Ma rek Lis; Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu – An na Zie liń ska -Kry bus, Ewa Stryc ka,
Sta ni sław Ko złow ski; Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no -Oświa to we
Fo rum Lu boń skie im. A. Ciesz kow skie go – pre zes Krzysz tof
Mo liń ski; Ra dę Mia sta Lu boń – Mał go rza ta Ma chal ska; Urząd
Mia sta Lu boń – bur mistrz Da riusz Szmyt, za stęp ca bur mi strza
Ra fał Ma rek, An ge li ka Kur tys, sta no wi sko ds. pro mo cji; Bi blio -
te kę Miej ską w Lu bo niu – Elż bie ta Ste fań ska; Ośro dek Kul tu ry
w Lu bo niu – Re gi na Gór nia czyk; Szko łę Pod sta wo wą w Ki ci -
nie – Le szek Le sicz ka.

Przed sta wio no zre ali zo wa ne dzia ła nia, za mie rze nia oraz
uwa gi. I tak: Ra da Miej ska w Swa rzę dzu 25 mar ca po in for mo -
wa ła, że ko mu na li za cja pla cu przed ko ścio łem w Wie rze ni cy
umoż li wia nada nie mu imie nia Au gu sta hr. Ciesz kow skie go,
co jest do brą wia do mo ścią, na któ rą cze ka no już od ja kie goś
cza su. An ge li ka Kur tys przed sta wi ła za mie rze nia in sty tu cji
miej skich oraz współ dzia ła ją cych or ga ni za cji zwią za ne z po -
trój ny mi ob cho da mi ju bi le uszo wy mi: Au gu sta Ciesz kow skie -
go, bł. Ed mun da Bo ja now skie go oraz 60. rocz ni cą nada nia Lu -
bo nio wi praw miej skich. Im pre zy zwią za ne z Au gu stem
Ciesz kow skim to: fe styn z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Kon sty -
tu cji 3 Ma ja i rocz ni cy uro dzin Au gu sta hr. Ciesz kow skie go,
wy da nie gry plan szo wej „Ciesz ko -gra” oraz ko mik su o au to -
rze Oj cze nasz, dwie wy ciecz ki (wio sną i je sie nią) szla kiem Au -
gu sta hr. Ciesz kow skie go, wy sta wa na sta cji PKP „Kul tu ra na
Dwor cu”, opra co wa nie po pu lar no nau ko wych bio gra mów
w pu bli ka cji Wy bit ni Wiel ko po la nie – bł. Ed mund Bo ja now ski
i Au gust hr. Ciesz kow ski (wy da nie książ ki bę dzie po łą czo ne
z sym po zja mi oraz spo tka nia mi i kon kur sa mi). Pla nu je się tak -



że rajd pie szy po Lu bo niu – po miej scach zwią za nych mię dzy
in ny mi z Au gu stem hr. Ciesz kow skim, otwar cie wy sta wy hi sto -
rycz nej w ho lu Urzę du Mia sta pod ha słem „Ar chi tek tu ra 
szko ły oraz fol war ku Au gu sta hr. Ciesz kow skie go” po łą czo na
z wie czo rem hi sto rycz nym. Ewa J. Bu czyń ska przed sta wia ła za -
awan so wa nie prac zwią za nych z pu bli ka cją al bu mo wo -in for -
ma cyj ną na te mat po sta ci oraz do ko nań, jak rów nież miejsc
zwią za nych z Au gu stem Ciesz kow skim. Mał go rza ta Ma chal ska
po in for mo wa ła, że w ob rę bie daw ne go fol war ku ża bi kow skie -
go zo sta nie od sło nię ta ta bli ca upa mięt nia ją ca Au gu sta Ciesz -
kow skie go. Krzysz tof Mo liń ski przy po mniał, że trwa ręcz ne
prze pi sy wa nie Oj cze nasz. Po wsta ną dwa lub trzy to my, któ re
zo sta ną opi sa ne i opra wio ne. Po in for mo wał też, że w trak cie
ocie pla nia bu dyn ku Szko ły im. Ha li ny (bę dą ce go dziś wła sno -
ścią pry wat ną) ule gła uszko dze niu ta bli ca pa miąt ko wa, za wie -
szo na tam w 1970 ro ku przez wła dze wów czas jesz cze Wyż szej
Szko ły Rol ni czej (dziś to Uni wer sy tet Przy rod ni czy) w Po zna -
niu. Sump tem obec nych władz Lu bo nia zo sta ła wy ko na na jej
wier na re pli ka, któ rą za mon to wa no w miej scu uszko dzo nej
(sta ra ta bli ca znaj du je się w sa li hi sto rii mia sta).

An na Zie liń ska -Kry bus, kie row nik wy daw nic twa Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, omó wi ła stan za awan so wa nia
prac wy daw ni czych po wsta ją cych we współ pra cy z Klu bem
Pro fe so rów „Wie rze ni ca” z Byd gosz czy1. W imie niu władz Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go po in for mo wa ła też, że trwa re mont
Ko le gium Ciesz kow skich. Z ko lei Ewa Stryc ka, re dak tor na czel -
na „Wie ści Aka de mic kich”, po wie dzia ła, że Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy w po ro zu mie niu z wła ści cie la mi Dwo ru Wie rze ni ca za mie -

rza umie ścić przy wej ściu do bu dyn ku ta bli cę pa miąt ko wą2.
Przy po mnia ła rów nież, że w przy go to wa niu jest wy da nie spe -
cjal ne „Wie ści Aka de mic kich”, po świę co ne ob cho dom Dnia Pa -
tro na i je go 200-le cia uro dzin. Pro fe sor Sta ni sław Ko złow ski za -
pro po no wał za in te re so wa nie rocz ni cą Au gu sta Ciesz kow skie go
Ber liń skie go To wa rzy stwa Fi lo zo ficz ne go, Uni wer sy te tu w Hei -
del ber gu oraz pol skich ka tedr fi lo zo fii.

Elż bie ta Ste fań ska po in for mo wa ła o roz pi sa nych na ca ły rok,
cy klicz nych lek cjach bi blio tecz nych po świę co nych mię dzy in -
ny mi Au gu sto wi Ciesz kow skie mu, a Le szek Le sicz ka – że wo -
bec nada nia przez PTTK żół te mu szla ko wi pie sze mu (z Ko byl -
ni cy na Dzie wi czą Gó rę) imie nia Au gu sta Ciesz kow skie go
pro po no wa na przez nasz ko mi tet tra sa mię dzy Wie rze ni cą
a Ki ci nem mu si mieć in ną na zwę (ścież ki, dro gi itp.). 

Ko lej ne spo tka nie ro bo cze ko mi te tu od bę dzie się w Wie rze -
ni cy 13 wrze śnia 2014 ro ku, pod czas uro czy stego od sło nię cia
ta bli cy po świę co nej Au gu sto wi hr. Ciesz kow skie mu. 

Wło dzi mierz Bu czyń ski
se kre tarz ko mi te tu

Wieści Akademickie 17

w dwusetną rocznicę urodzin

1 Jed na z tych ksią żek – Na skrzy dłach my śli… Au gust Ciesz kow ski
i zie mia wie rze nic ka w po ezji – już w po ło wie czerw ca uka za ła się dru -
kiem, o czym in for mu je my na stro nie 14 w ar ty ku le Ko lej na sta tu et ka
Au gu sta Ciesz kow skie go wrę czo na (przyp. red.). 

2 Pi sze my o tym bar dziej szcze gó ło wo na stro nach 15-16 w ar ty ku -
le Pa tron Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go zo sta nie uho no ro wa ny ta bli cą
pa miąt ko wą (przyp. red.).

Komitet obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Luboniu (8 kwietnia)
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Wy kład prof. dr. hab. Sta ni sła wa Ko złow skie go 
w Swa rzę dzu

Pro fe sor Sta ni sław Ko złow ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu w po nie dzia łek 28 kwiet nia 2014 ro ku wy stą pił
z wy kła dem „Au gu sta Ciesz kow skie go pro mie nio wa nie my śli,
czy nu i ser ca”. Wy kład ten od był się w ra mach Uni wer sy te tu
Swa rzędz kie go w Ośrod ku Kul tu ry i przy cią gnął uwa gę licz ne -
go gro na słu cha czy. Pre le gent przed sta wił tło hi sto rycz ne epo -
ki, w ja kiej przy szło żyć Au gu sto wi Ciesz kow skie mu. Był to
wstęp do wej ścia w wie rze nic ki dom hra bie go Au gu sta, bo po
sze ro ko ro zu mia nym „do mu” po zna je się czło wie ka. Dla te go
– jak to okre ślił wy kła dow ca – przy by sza z kre sów tym do mem
sta ła się Wiel ko pol ska. Dla niej, ja ko po stać wie lo wąt ko wa,
zdzia łał bar dzo wie le. Pro fe sor przy po mniał za koń czo ne nie -
po wo dze niem sta ra nia o uni wer sy tet i uwień czo ne suk ce sem
dzia ła nia ogni ska ru chu na uko we go, ja kim sta ło się Po znań -
skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk, a tak że utwo rze nie Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Ża bi ko wie, któ rej spad ko bier cą był Uni wer -

sy tet Po znań ski, a dziś – je go ma cie rzy sta uczel nia, na któ rej
pra cu je. 

Pro mie nio wa nie my śli naj peł niej ujaw ni ło się w fi lo zo fii
Ciesz kow skie go, któ ry ana li zo wał nie tyl ko prze szłość i te raź -
niej szość, ale po szedł da lej niż He gel, do przy szło ści. Pro fe sor
Ko złow ski uwy pu klił, że to Po lak – Ciesz kow ski – za kła dał
Niem com to wa rzy stwo fi lo zo ficz ne. Au gust czyn ro zu miał ja -
ko do sko na le nie te go, co już jest za sta ne. Uwa żał, że po stę pu
nie moż na osią gnąć przez znisz cze nie i wal kę zbroj ną, stąd
brak en tu zja zmu, a wręcz kry tycz ne po dej ście do po wstań na -
ro do wych. Za kła dał i ocze ki wał na dej ścia cza sów, kie dy pra ca
nie bę dzie przy mu sem, a sta nie się służ bą wo bec in nych, źró -
dłem ra do ści. Sam był ide olo giem pra cy or ga nicz nej słu żą cej
umac nia niu te go, co pol skie, bę dą cej for mą wal ki z za bor cą. 

Pro mie nio wa nia ser ca wy kła dow ca upa try wał w sza cun ku
dla ro dzi ny, zie mi, przy ro dy. Pod kre ślił też, że hr. Au gust był
fi lo zo fem, ale i czło wie kiem prag ma tycz nym, twar do stą pa ją -
cym po zie mi. To po łą cze nie na uki i prak tycz ne go dzia ła nia
dla wiel ko pol skie go do mu (z wy bo ru) za pew ni ło mu po zy cję
wy bit nej oso bo wo ści XIX wie ku w re gio nie. 

Wieści o naszym patronie

Ko lej ne od sło ny ob cho dów 
Ro ku Au gu sta hr. Ciesz kow skie go

Profesor Stanisław Kozłowski po wykładzie rozdał wiele autografów (Swarzędz, 28 kwietna)
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Na za koń cze nie pro fe sor Ko złow ski za pro sił słu cha czy do
wspól ne go od śpie wa nia pierw szej zwrot ki z utwo ru Śpiew na
nu tę piosn ki o ma ju, mło dzień cze go wier sza Au gu sta Ciesz -
kow skie go. Póź niej, od po wia da jąc na py ta nie bur mistrz An ny
To mic kiej, opo wie dział, jak „wra stał” w wie dzę o pa tro nie swo -
jej uczel ni. Usły szał też po dzię ko wa nia za wy kład od dzie więć -
dzie się cio lat ka, pro fe so ra Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, a za ra zem miesz kań ca Swa rzę -
dza – pro fe so ra Jac ka Mi chal skie go. 

Ini cja ty wa Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

W kwiet niu 2014 ro ku od by ło się kolejne ze bra nie Za rzą du
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów. W imie niu więk szo ści swo ich
człon ków pod ję to wów czas uchwa łę, w któ rej czy ta my mię -
dzy in ny mi: „w świe tle ol brzy mich za sług Au gu sta hra bie go
Ciesz kow skie go dla na uki, oświa ty i szkol nic twa wyż sze go
oraz Je go związ ków z aka de mic kim Po zna niem i Uni wer sy te -
tem Przy rod ni czym [uzna je my] za sad ność wnio sku, aby na -
zwi sko je go pa tro na wró ci ło do na zwy na szej Uczel ni”.

Raj dy pie sze i nie tyl ko

W so bo tę 26 kwiet nia 2014 ro ku od był się XXXVI wo je wódz -
ki rajd wio sen ny „Szu ka my wio sny w le sie”. Je go or ga ni za to rem
był Od dział PTTK „Me blarz” ze Swa rzę dza. Ta edy cja pro wa dzi -
ła śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go do Wie rze ni cy. Więk szość
z po nad pięć dzie się ciu uczest ni ków wę dro wa ła pro wa dzo na
przez Ja na Mru lę i Pio tra Osie wi cza z Ko byl ni cy. W kil ku punk -
tach na tra sie: w do li nie rze ki Głów nej ko ło „Ko lan ka”, przy wia -
cie tu ry stycz nej na Alei Fi lo zo fów, miej scu po mły nie, ko ło daw -
nej karcz my – „Be tle jem ki” i w są siedz twie dwo ru, mło dzież
z Gim na zjum nr 2 w Swa rzę dzu od czy ty wa ła przy go to wa ne in -
for ma cje, uzu peł nio ne póź niej tak że przez Wło dzi mie rza Bu -
czyń skie go oraz pro wa dzą ce go rajd wia do mo ścia mi na te mat
wa lo rów przy rod ni czych oko lic Wie rze ni cy. 

Uczest ni cy te go raj du by li pierw szą gru pą, któ ra sko rzy sta ła
z ko lej nych ta blic in for ma cyj nych po sta wio nych przez Nad le -
śnic two Bab ki przy po zo sta ło ściach so sny – po mni ka przy ro dy
– w Alei Fi lo zo fów oraz wie rze nic kie go mły na. Wę drow cy prze -
miesz cza ją cy się za rów no tra są pie szą, jak i al ter na tyw ny mi (do -
wol ny mi) ra zem już zwie dzi li ko ściół św. Mi ko ła ja, kon cen tru jąc
się na pa miąt kach zwią za nych z Ciesz kow ski mi i kła nia jąc się
ich pro chom spo czy wa ją cym w nie daw no od re stau ro wa nej
kryp cie gro bo wej. Za koń cze nie raj du od by ło się pod no wo wy -
bu do wa ną wia tą.

Z ko lei w ra mach Jó ze fi nek – świę ta pa tro na Swa rzę dza –
2 ma ja 2014 ro ku Mia sto i Gmi na Swa rzędz za pro si ły na Ro -
dzin ny Tu ry stycz ny Rajd Sa mo cho do wy „Je dzie my do Au gu -
sta Ciesz kow skie go”. Je go uczest ni cy wy ru sza li ze Swa rzę dza,
a do Wie rze ni cy je cha li przez wie le miejsc, w tym Ki cin. Ów
piąt ko wy wie czór był desz czo wy i chłod ny, stąd or ga ni za to -
rzy się oba wia li, że po go da mo że znie chę cić część uczest ni -
ków. Wła sny dach nad gło wą i chęć spor to wej ry wa li za cji spra -
wi ły, że się po my li li. We dług ofi cjal nych wy ni ków raj du
skla sy fi ko wa no 41 za łóg (ilość chęt nych do wzię cia udzia łu by -

ła znacz nie więk sza), któ re two rzy ło bli sko 130 osób. W Wie -
rze ni cy raj dow cy zwie dzi li ko ściół św. Mi ko ła ja, opro wa dza ni
przez ks. Komp fa. Przed ko ścio łem, pod chmur ką, cze ka ła na
nich wy sta wa przy go to wa na na ju bi le usz dwu set nej rocz ni cy
uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go, a pod wia tą po si łek. Wy ni ki
raj do wej kla sy fi ka cji ogła sza li Mar cin Woj cie szak i To masz
Dusz czak. Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy od spon so rów i upo -
min ki od Gmi ny Swa rzędz, któ rą re pre zen to wał jej se kre tarz,
Ro bert Osta fiń ski -Bo dler. 

„Przy ja ciel Wie rze ni cy”

W so bo tę 3 ma ja 2014 ro ku pod czas mszy świę tej w imie -
niu ze spo łu re dak cyj ne go „Wie rze ni czeń” i za rzą du Sto wa rzy -
sze nia Po mo cy Ro dzi nie im. Au gu sta Ciesz kow skie go Ewa 
J. Bu czyń ska przed sta wi ła lau da cję ósme go lau re ata wy róż -
nie nia „Przy ja ciel Wie rze ni cy”, któ rym w tym ro ku zo stał pro -
fe sor Zbi gniew Kun dze wicz. Przy po mnia ła, że w wy pad ku te -
go rocz ne go lau re ata (a tak że wie lu in nych) za czę ło się od
wie rze nic kie go ko ścio ła, do któ re go od lat dzie więć dzie sią -
tych XX wie ku przy by wał wraz z ro dzi ną na msze świę te. Po
mszy przy ład nej po go dzie lu bi li spa ce ro wać i po zna wać oko -
li cę, „bo prze cież Wie rze ni ca jest ślicz nie po ło żo na na sto ku
gó ry, nad łą ka mi i rzecz ką, ma kra jo braz ci chy, le si sty, siel ski”
– my śle li. Tak tra fi li na zruj no wa ny dwór Au gu sta Ciesz kow -
skie go, któ ry za ku pi li, a po nie speł na sze ściu la tach wy re mon -
to wa ny i tęt nią cy ży ciem po ka za li świa tu. I być mo że hra bia
Au gust, spo glą da jąc na to dzie ło, sło wa mi wier sza Gra ży ny
Bie liń skiej Du chy prze szło ści:

„[…] mó wi do sie bie wzru szo ny –
Od re mon to wa li dom
gdzie mi do brze, błę kit nie by ło […]”.

Lau re at z rąk Ma cie ja Do mi ni kow skie go – re dak to ra od po -
wie dzial ne go „Wie rze ni czeń” – ode brał drew nia ną sta tu et kę
św. Mi ko ła ja. Wy raź nie wzru szo ny, dzię ku jąc, po wie dział: „Jest
to szcze gól ne miej sce i szcze gól na chwi la. Je stem przy ja cie -
lem Wie rze ni cy, jak wie lu tu taj obec nych”. A o sa mej na gro -
dzie, że na le ży się ca łej je go ro dzi nie. Roz wi ja jąc tę myśl, do -
dał: „Nie je stem naj wła ściw szą oso bą, któ ra ta ką na gro dę
po win na do stać, po nie waż znacz nie wię cej za słu żył się mój
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Rajd samochodowy, który się odbył 2 maja, mimo bardzo
niesprzyjającej aury zgromadził ponad setkę uczestników
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syn”. Wy ja śnił, że to on miał po mysł biz ne so wy na pro jekt od -
bu do wy, że by od re mon to wa ny dwór był w sta nie się sam
utrzy mać, co ro dzi na ma na dzie ję osią gnąć w tym ro ku. Bra -
kiem ru cho mo ści, czy li pa mią tek po Ciesz kow skim i kwe stia -
mi fi nan so wy mi wy tłu ma czył, dla cze go dwór nie funk cjo nu je
ja ko mu zeum. Za po wie dział też, że 13 i 14 wrze śnia te go ro ku
dwór bę dzie otwar ty dla od wie dza ją cych, a ro dzi na opro wa -
dzi chęt nych po wnę trzach urzą dzo nych w sty lu epo ki, czy li
jak za Au gu stów – oj ca i sy na. 

Gro no osób uho no ro wa nych wy róż nie niem „Przy ja ciel Wie -
rze ni cy” by ło pod czas tej mszy obec ne bar dzo licz nie: Sta ni sław
Wi tec ki, Ja cek Woj cie chow ski, ro dzi na Ka zi mie rza Okup ni ka,
Ma rek Kry gier, Mag da le na i Ja cek Gor czy co wie. Po za koń cze niu
li tur gii go ście prze nie śli się pod wia tę, gdzie od był się ro dzin ny
fe styn. O stra wę du cho wą za dba ły: Or kie stra Dę ta ze Swa rzę -
dza przy by ła w peł nym skła dzie, wy ko nu ją ca ukła dy cho re ogra -
ficz ne z ma żo ret ka mi, i ze spół mu zycz ny wspól no ty Od no wy
w Du chu Św. z Na ra mo wic. W trak cie spo tka nia ks. Kompf po -
świę cił i do ko nał ofi cjal ne go otwar cia wia ty, któ ra pierw szym
gru pom tu ry stów, wte dy jesz cze bez czyn ne go za ple cza sa ni -
tar ne go, za czę ła słu żyć już we wrze śniu 2013 ro ku. 

Trze cio ma jo wy fe styn w Lu bo niu

Trze cio ma jo we po po łu dnie by ło cza sem prze mi łe go spo -
tka nia – ma jów ki w Szko le Pod sta wo wej nr 2 im. Au gu sta hra -
bie go Ciesz kow skie go w Lu bo niu. Wy da rze nie to by ło czę ścią
lu boń skich ob cho dów 223. rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji

3 Ma ja i dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go.
Ze sce ny na szkol nym dzie dziń cu słu cha no ga wę dzia rza
i dzien ni ka rza Jac ka Ha ła si ka, mon ta żu słow no -mu zycz ne go
w wy ko na niu uczniów pre zen tu ją cych po stać pa tro na szko ły.
Ucznio wie i ab sol wen ci Ciesz ko wian ki, chór „Bard” oraz pu -
blicz ność śpie wa li pie śni pa trio tycz ne. Wśród od śpie wa nych
przez uczniów pie śni był Śpiew na nu tę piosn ki o ma ju au tor -
stwa Au gu sta Ciesz kow skie go. Z po sta cią pa tro na moż na się
by ło za po znać, prze glą da jąc li te rac kie i ry sun ko we pra ce
uczniów w po sta ci oko licz no ścio wych wy dań. For mą ak tyw -
ne go przy bli ża nia je go po sta ci by ła gra plan szo wa „Ciesz ko -
-gra”. Na go ści cze ka ła też wy sta wa przy go to wa na na ju bi le -

Wieści o naszym patronie

Tegoroczny laureat statuetki „Przyjaciel Wierzenicy” – profesor Zbigniew Kundzewicz (pierwszy od lewej) – wraz z rodziną i przyjaciółmi 
przed kościołem św. Mikołaja w Wierzenicy (3 maja)
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Fragment przedstawienia na temat życia Augusta Cieszkowskiego 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawiowej nr 2 w Luboniu (3 maja) 



usz dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go, któ -
ra przy je cha ła do Lu bo nia pro sto z Wie rze ni cy. Obec ni na ma -
jów ce z du żym za in te re so wa niem oglą da li ze bra ną w trzech
wo lu mi nach, ręcz nie prze pi sa ną (tak że z udzia łem osób z pa -
ra fii Wie rze ni ca) część Oj cze nasz Au gu sta Ciesz kow skie go.

Ko lej ne ini cja ty wy lo kal ne

Włą cza jąc się w ob cho dy Ro ku Au gu sta Ciesz kow skie go
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Gręb ko wie (po wiat wę grow -
ski) oprócz kon kur sów pla stycz nych zor ga ni zo wa ła kon kurs
wie dzy o ży ciu i twór czo ści fi lo zo fa. Dnia 28 kwiet nia zo sta ły
prze pro wa dzo ne roz gryw ki gmin ne. Kon kurs ad re so wa ny był
do uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjum.

Nie tyl ko Wiel ko pol ska czci pa mięć 
Au gu sta Ciesz kow skie go. 
Au tor Ojcze nasz po wró cił na Lu belsz czy znę

W so bo tę 14 czerw ca 2014 ro ku w imie niu Ko mi te tu ob -
cho dów dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie -
go uczest ni czy li śmy w nada niu je go imie nia Ze spo ło wi Szkół
Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go w Sien ni cy Ró ża nej, po łą -
czo nym z ju bi le uszem 50-le cia szko ły. Uro czy sto ści roz po -
czę ły się od prze mar szu do ko ścio ła Wnie bo wzię cia NMP
z udzia łem pocz tów sztan da ro wych szkół rol ni czych z ca łej
Pol ski oraz Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ja wor” Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Lu bli nie. Mszę ce le bro wał bi skup Ar tur Mi ziń -
ski. W ho mi lii zna ko mi cie przed sta wił po stać i do ko na nia Au -
gu sta Ciesz kow skie go ja ko gi gan ta wie dzy i czy nu, ty ta na
pra cy, od po wied nie go pa tro na na obec ne cza sy. Pod ko niec
mszy św. po świę cił no wy sztan dar szko ły. Po prze mar szu do
szko ły na stą pi ło od sło nię cie ta bli cy po świę co nej Au gu sto wi
Ciesz kow skie mu i otwar cie Ga le rii Pla ka tu Ar ty stycz ne go Ja -
nu sza Trze bia tow skie go. Na stęp nie roz po czę ła się ofi cjal na
część uro czy sto ści ju bi le uszu 50-le cia i nada nia imie nia,
w któ rej uczest ni czy ło oko ło 500 osób. W zwię złej for mie
przed sta wio no hi sto rię szko ły, a dy rek tor Iwo na Kor czak, re -
pre zen tu ją ca Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, od czy ta ła akt
nada nia pla ców ce imie nia Au gu sta Ciesz kow skie go. Skła da -
jąc ży cze nia, po wie dzia ła, że szko ła, któ ra ma pa tro na, ma
też swo ją toż sa mość. Ucznio wie zło ży li uro czy ste ślu bo wa -
nie na prze ka za ny im przez dy rek to ra CKR Jac ka Ja gieł łę no -
wy sztan dar. Za bie ra jąc głos, licz ni go ście (od sa mo rzą du wo -
je wódz kie go po czy na jąc) wska zy wa li na do ko na nia szko ły,
wy so ko oce nia li po stać pa tro na. My rów nież zło ży li śmy ży -
cze nia i prze ka za li śmy w imie niu Ko mi te tu ob cho dów dwu -
set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go oko licz no -
ścio wy ad res oraz ma te ria ły zwią za ne z ob cho da mi.
W imie niu bur mistrz An ny To mic kiej wrę czy li śmy list gra tu -
la cyj ny i upo min ki od Gmi ny Swa rzędz. Prze ka za li śmy tak że
ma te ria ły od wy daw nic twa i re dak cji „Wie ści Aka de mic kich”
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 im. Au gu sta hr. Ciesz kow skie go w Lu bo niu. Wrę czy -
li śmy po dzię ko wa nia w uzna niu oso bi ste go wkła du An ny
Ho rec kiej i Mo ni ki Na gow skiej na rzecz przy wró ce nia zie mi
kra sno staw skiej po sta ci hra bie go Au gu sta. Na za koń cze nie

czę ści ofi cjal nej ucznio wie przed sta wi li in sce ni za cję (uka zu -
ją cą dro gę ży cia i do ro bek Au gu sta Ciesz kow skie go) oraz
pro gram ar ty stycz ny. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
współ pra ca: Ewa Stryc ka
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Komiks o Auguście Cieszkowskim, wykonany przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Luboniu, którego wydanie sfinansowano 
z budżetu Miasta Luboń, cieszył się niezwykłym zainteresowaniem
wśród uczestników majówki zorganizowanej w tym mieście z okazji
200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego (3 maja)
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„Cieszko-gra” – nowa gra planszowa wydana przez Urząd Miasta
Luboń – połączenie zabawy z edukacją
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Dusz pa ster stwo Pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go oraz Za kład Fi lo zo fii Chrze ści jań skiej Wy dzia łu Teo lo -

gicz ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
zor ga ni zo wa ły mi ni kon fe ren cję pod ty tu łem „W Ro ku Au gu -
sta Ciesz kow skie go”, któ ra od by ła się 15 ma ja 2014 ro ku w mu -
rach Ko le gium Run ge go w Po zna niu.

Kon fe ren cję otwo rzył pro boszcz pa ra fii św. Ja na Ma rii Vian -
neya, a za ra zem opie kun du cho wy Dusz pa ster stwa Pra cow ni ków
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ks. Bog dan Re for mat. Przy po mniał
po stać Au gu sta hr. Ciesz kow skie go: „pol skie go zie mia ni na, eko -
no mi sty, spo łecz ni ka, fi lo zo fa, wiel kie go pa trio ty, me ce na sa sztu -
ki, jed ne go z za ło ży cie li Li gi Na ro do wej Pol skiej, współ twór cy
i pre ze sa Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, za ło ży cie -
la Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Ża bi ko wie, któ rej tra dy cje kon ty nu -
uje Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu”. 

Ksiądz Re for mat po wi tał wszyst kich przy by łych: pra cow ni -
ków na uko wych i ad mi ni stra cyj nych Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go i Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
„przed sta wi cie li władz miej skich i po wia to wych, śro do wisk
hoł du ją cych pa mię ci o Ciesz kow skim, mię dzy in ny mi z Lu bo -

nia, Swa rzę dza, Byd gosz czy, Wie rze ni cy” – sło wem wszyst kich
tych, „któ rych łą czy dzi siaj po stać i myśl wiel kie go Po la ka – Au -
gu sta Ciesz kow skie go”.

Przy wo łał pa mięt ne sło wa ks. ar cy bi sku pa Sta ni sła wa Gą dec -
kie go, któ ry w ho mi lii wy gło szo nej w wie rze nic kim ko ście le św.
Mi ko ła ja 16 mar ca – w dniu ofi cjal ne go roz po czę cia ob cho dów
Ro ku Au gu sta Ciesz kow skie go – uzmy sło wił nam wszyst kim
pe wien pa ra doks: „Jest ja kiś szcze gól ny tra gizm po le ga ją cy na
uka za niu się w tym sa mym 1848 ro ku książ ki Ciesz kow skie go
Oj cze nasz oraz Ma ni fe stu ko mu ni stycz ne go Mark sa. Za miast
Kró le stwa Bo że go na zie mi po dług my śli Ciesz kow skie go wy -
bra no nisz czy ciel ską za sa dę »re duk cji i ra dy ka li zmu« we dług
Mark sa” (swo ją dro gą te mat ten to świet ny ma te riał wyj ścio -
wy do dal szej dys ku sji fi lo zo ficz no -hi sto rycz nej).

Ksiądz pro boszcz wspo mniał o bar dzo in te re su ją cej ini cja -
ty wie, któ rej pa tro nu je prof. dr hab. Krzysz tof Mo liń ski, a ko -
or dy na to rem jest Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Lu bo niu – pro wa dzo nej już od wcze snej wio sny
te go ro ku ak cji ręcz ne go prze pi sy wa nia dzie ła Oj cze nasz.
Pierw szy tom (w trzech czę ściach) moż na by ło oglą dać na spo -
tka niu w Ko le gium Run ge go.

W imie niu władz uczel ni przy by łych go ści po wi ta ła też pro -
rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, któ ra pod -
kre śli ła, jak du że zna cze nie w ży ciu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu od gry wa po stać je go pa tro na, Au gu sta
Ciesz kow skie go.

Po ofi cjal nych po wi ta niach i sło wach wstę pu roz po czę ła się
część ar ty stycz na spo tka nia. Frag ment dzie ła Oj cze nasz Au -
gu sta Ciesz kow skie go re cy to wał prof. dr hab. Sta ni sław Ko -
złow ski, a w prze rwach wy słu chać mo gli śmy Me dy ta cji z ope -
ry Thaïs Ju le sa Mas se ne ta oraz frag men tu Ca va le ria Ru sti ca na
(In ter mez zo) Pie tro Ma sca gni’ego w opra co wa niu na skrzyp ce
(Eli za Schu bert) oraz for te pian (Mag da le na Wi śniew ska).

Głów nym punk tem pro gra mu mi ni kon fe ren cji by ło wy stą -
pie nie ks. prof. dr. hab. An to nie go Sie mia now skie go z Wy dzia -
łu Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu za ty tu ło wa ne „Au gust Ciesz kow ski – nie zna ny fi lo zof
z Wiel ko pol ski”. Z ob szer ny mi frag men ta mi te go wy kła du
moż na się bę dzie za po znać już je sie nią te go ro ku w pu bli ka -
cji po świę co nej Au gu sto wi hr. Ciesz kow skie mu, któ rą przy go -
to wu je wy daw nic two na szej uczel ni.

Na za koń cze nie głos za brał dr Prze my sław Strzy żyń ski z Za -
kła du Fi lo zo fii Chrze ści jań skiej Wy dzia łu Teo lo gicz ne go Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, któ ry po dzię -
ko wał wła dzom na szej uczel ni oraz je go dusz pa ster stwu za
za pro sze nie na tak in te re su ją ce spo tka nie.

Ewa Stryc ka

Mi ni kon fe ren cja po świę co na 
Au gu sto wi hr. Ciesz kow skie mu

Wieści o naszym patronie

Wykład ks. prof. dr. hab. Antoniego Siemianowskiego z Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zatytułowany „August Cieszkowski – nieznany filozof z Wielkopolski”
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Dwu na ste go mar ca 2014 ro ku do ob ro tu pocz to we go we -
szła oko licz no ścio wa kar ta pocz to wa wy da na w na kła -

dzie 2000 eg zem pla rzy z oka zji 200-le cia uro dzin Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go. Za pro jek to wał ją Ma rek Be re zow ski, a do -
stęp na jest – przy naj mniej teo re tycz nie – we wszyst kich kra -
jo wych pla ców kach Pocz ty Pol skiej S.A. (za mó wić ją jed nak
trze ba przez In ter net, wcho dząc na stro nę: www.pocz ta -pol -
ska.pl). 

Część na kła du do stęp na jest rów nież w Wie rze ni cy ko ło Po -
zna nia (w punk cie z pa miąt ka mi znaj du ją cym się w no wej wia -
cie tu ry stycz nej przy ple ba nii). 

Do dat ko wą atrak cją nu mi zma tycz ną wie rze nic kiej kart ki
jest oko licz no ścio wy stem pel przy go to wa ny przez re dak cję
miej sco we go cza so pi sma „Wie rze ni cze nia” (wi docz ny na ska -
nie pre zen to wa nym po ni żej).

Pu bli ka cja kar ty pocz to wej upa mięt nia ją cej po stać Au gu -
sta hr. Ciesz kow skie go jest ko lej ną od sło ną ob cho dów 200-le -
cia uro dzin i 120-le cia śmier ci te go wy bit ne go Wiel ko po la ni -
na. Po my sło daw cą tej ini cja ty wy i jej re ali za to rem jest ze spół
re dak cyj ny „Wie rze ni czeń”. 

(es)

Kart ka pocz to wa 
Pocz ty Pol skiej 
i stem pel oko licz no ścio wy
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Wdniu 29 ma ja 2014 ro ku Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo -
dar stwo Do świad czal ne Przy bro da wspól nie z Wiel ko -

pol skim Związ kiem Ogrod ni czym oraz fir ma mi Bay er Crop -
-Scien ce i Ad vi ser zor ga ni zo wa ło spo tka nie dla sa dow ni ków.
W sa li kon fe ren cyj nej R -SGD Przy bro da po ru szo no te ma ty kę
no wo cze snych me tod i tren dów w ochro nie sa dów przed cho -
ro ba mi i szkod ni ka mi oraz tech nicz nych aspek tów na wad nia -
nia i ochro ny prze ciw przy mroz kom w sa dach. 

Oko ło 60 uczest ni ków – sa dow ni ków z Wiel ko pol ski oraz
stu den tów z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od -
by wa ją cych prak ty ki w Przy bro dzie – przy wi tał go spo darz,
dr inż. Je rzy Ma zur. Go ście wy słu cha li cie ka we go wy kła du
wy gło szo ne go przez To ma sza Ga spar skie go z fir my Bay er,
któ ry zwró cił uwa gę na ko niecz ność pro wa dze nia pro duk cji
sa dow ni czej zgod nie z za sa da mi in te gro wa nej ochro ny oraz
po trze bę cią głe go mo ni to ro wa nia prze bie gu wa run ków po -
go do wych, któ re ma ją bez po śred ni wpływ na roz wój par cha
ja bło ni. 

Pre le gent szcze gó ło wo omó wił rów nież pro gram ochro -
ny sa dów przed głów ny mi cho ro ba mi i szkod ni ka mi z za sto -
so wa niem środ ków ochro ny ro ślin fir my Bay er. Du że za in te -
re so wa nie wśród uczest ni ków szko le nia wzbu dził te mat
re fe ro wa ny przez prak ty ka, mgr. inż. Ry szar da Łu ko wi cza, dy -
rek to ra fir my Ad vi ser zaj mu ją cej się pro jek to wa niem i in sta -
la cją spe cja li stycz nych sys te mów na wad nia nia i płyn ne go
na wo że nia w sze ro ko po ję tej pro duk cji ogrod ni czej. Pre le -
gent swój wy kład roz po czął od krót kie go omó wie nia pod -
sta wo wych za sad pla no wa nia i do bo ru ele men tów wcho -
dzą cych w skład sys te mu na wad nia nia. Zwró cił uwa gę na
moż li wość wy bo ru od po wied nie go sys te mu na wad nia nia
z sze ro kie go asor ty men tu przed sta wio ne go w ofer cie – w za -
leż no ści od kon kret ne go za po trze bo wa nia. Po ru szył rów nież
waż ne dla sa dow ni ków za gad nie nie ochro ny drze wek przed
wio sen ny mi przy mroz ka mi za po mo cą za sto so wa nia naj bar -
dziej eko no micz nej me to dy sys te mów desz czo wa nia ty pu
Flip per in sta lo wa nych w sa dach.

Na ko lej ną część „warsz ta tów sa dow ni czych” ad mi ni stra -
tor R -SGD Przy bro da, dr Je rzy Ma zur, za pro sił wszyst kich
uczest ni ków do przy brodz kie go sa du, gdzie moż na by ło zo -
ba czyć prak tycz ne dzia ła nie róż nych sys te mów na wad nia -
nia i ochro ny przed przy mroz ka mi za in sta lo wa ne w no wo
po sa dzo nej kwa te rze ja bło ni. Przed sta wi ciel fir my Bay er, Jan
Ja jor wraz z Lesz kiem Za wod nim – kie row ni kiem pro duk cji
sa dow ni czej R -SGD Przy bro da, omó wi li prak tycz ne dzia ła -
nie pe sty cy dów oraz na wo że nie za sto so wa ne w tu tej szym
sa dzie, a Ry szard Łu ko wicz z fir my Ad vi ser za pre zen to wał za -
in sta lo wa ne sys te my na wad nia nia łącz nie z moż li wo ścią 
za sto so wa nia fer ty ga cji (na wo że nia po przez na wad nia nie)
i au to ma tycz ne go ste ro wa nia. Pod czas przej ścia do sa du
oraz czę ści prak tycz nej warsz ta tów uczest ni kom to wa rzy -
szy ła fir ma zaj mu ją ca się dys try bu cją i sprze da żą po jaz dów
aku mu la to ro wych Se gway, któ re ide al nie na da ją się do
spraw ne go, ci che go i eko lo gicz ne go po ru sza nia się po sa -
dach i go spo dar stwach.

Po czę ści po ka zo wej wszy scy za pro sze ni go ście uda li się
na cie pły po si łek przy go to wa ny w no wo od re stau ro wa nych
piw ni cach Pa ła cu R -SGD Przy bro da, gdzie na stą pi ło nie for -
mal ne pod su mo wa nie ko lej ne go cie ka we go spo tka nia sa -
dow ni cze go.

Fi lip Ma zur

Warsz ta ty sa dow ni cze w Przy bro dzie

Wieści z zakładów doświadczalnych

Prelekcje sadownicze w przybrodzkim pałacu 

Praktyczne działanie różnych systemów nawadniania i ochrony
przed przymrozkami zainstalowanych w nowo posadzonej kwaterze
jabłoni
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Na sze za kła dy do świad czal ne 
na gro dzo ne 
Sie�lin�ko 2014

Wdniach 7 i 8 czerw ca 2014 ro ku od by ła się XX Re gio nal -
na Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin ko 2014. Jak

co ro ku wzię ły w niej udział rol ni cze za kła dy do świad czal ne
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Tra dy cyj nie już na -
si wy staw cy zdo by li pu cha ry, dy plo my i od zna cze nia dla naj -
lep szych ho dow ców by dła i owiec, a pre zen to wa ne zwie rzę -
ta na gro dzo no ty tu ła mi „cham pio nów”.

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Bro dy wy sta wia ło
owce ra sy wiel ko pol skiej, ro ma now skiej oraz by dło ra sy holsz -
tyń sko -fry zyj skiej. Zdo byw ca mi ty tu łów zo sta ły owce ra sy
wiel ko pol skiej: ma cior ka i tryk otrzy ma ły ty tuł „cham pio na”,
dru gi tryk –„vi ce cham pio na”. RGD Bro dy uho no ro wa ne zo sta -
ło Pu cha rem Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Lwó wek dla Naj lep -
sze go Ho dow cy.

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Dłoń za pre zen to -
wa ło czte ry ja ło wi ce ho dow la ne w trzech ka te go riach wie ko -

Kolejna jałówka z RGD Dłoń
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Jałówka z RGD Dłoń
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wych. Ja łów ka z pierw szej gru py wie ko wej zo sta ła wy róż nio -
na za pięk ną lo ko mo cję i upla so wa ła się na trze cim miej scu
(po zwie rzę tach z Ośrod ka Ho dow li Za ro do wej Ga rzyń Spół -
ka z o.o. i Przed się bior stwa Rol ni czo -Ho dow la ne go Ga ło -
pol Sp. z o.o.). Ja łów ka z dru giej gru py wie ko wej zo sta ła wy -
róż nio na ty tu łem „vi ce cham pio na” i za ję ła dru gie miej sce (po
ja łów ce z Top Farms Głup czy ce sp. z o.o.). Po zo sta łe dwie sztu -

ki (re pre zen tu ją ce trze cią gru pę wie ko wą) za ję ły ko lej no trze -
cie i czwar te miej sce (po ja ło wi cach z Przed się bior stwa Rol ne -
go Dłu gie Sta re Sp. z o.o. i Top Farms Głup czy ce sp. z o.o.).

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Swa dzim na wy sta -
wie za pre zen to wa ło owce ra sy: wschod nio fry zyj skia i bia ło -
gło wa mię sna, któ rych ma cior ki zdo by ły ty tu ły „cham pio na”
i „vi ce cham pio na”. Go spo dar stwo otrzy ma ło Pu char Dy rek -
to ra Wo je wódz kie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go dla Naj -
lep sze go Ho dow cy Owiec XX Re gio nal nej Wy sta wy Zwie rząt
Ho dow la nych Sie lin ko 2014.

Uczest ni cy oce ni li po ziom wy sta wy ja ko bar dzo wy so ki, tym
bar dziej cie szy osią gnię cie przez za kła dy do świad czal ne na -
sze go uni wer sy te tu tak do brych wy ni ków.

mgr Ka mi la Bryll
Biu ro ds. Za kła dów Do świad czal nych 

In for ma cje: Ra do sław Świer giel, mgr Ju lia For na lik, 
mgr inż. Piotr Busz czak 

Wieści z zakładów doświadczalnych
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Jeden z dyplomów uzyskanych przez naszą uczelnię: 
tu dla RGD Brody
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Prezentacja owiec
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RGD Swadzim odbiera wyróżnienia za owce
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Wio sen na zmien ność au ry przy no si czę sto krót kie, lecz
gwał tow ne zja wi ska po go do we. Na wie dza ją ce tej wio -

sny Wiel ko pol skę opa dy gra du wy rzą dzi ły szko dy go spo dar -
cze w Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Bro dy. Kil -
ku na sto mi nu to we, bar dzo sil ne po ry wy wia tru wy rwa ły
i po ła ma ły kil ka drzew w przy pa ła co wym par ku, a rap tow ne
i ob fi te opa dy gra du moc no znisz czy ły 10 ha upra wy gro chu

i zdzie siąt ko wa ły upra wę rze pa ku (ucier pia ło po nad 30 ze
130 ha pól tej upra wy). Nie usz ko dzo ne gra do bi ciem wze szły
bu ra ki i łu bin.

Biu ro ds. Za kła dów Do świad czal nych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Wio sen ne gra do bi cie 
w Rol ni czym Go spo dar stwie 
Do świad czal nym Bro dy

Zniszczenia wywołane wichurą i gradobiciem w przypałacowym parku
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Prezentowany na zdjęciu przez tancerkę „Łanów” muzyczny
instrument regionalny – kozioł wielkopolski – stał się inspiracją 
do wydania specjalnego znaczka pocztowego

„Łany” w programie telewizyjnym transmitowanym na żywo przez TVP 1 oraz TVP INFO z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej 
(29 kwietnia)

Wbie żą cym ro ku Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” ob cho dzić
bę dzie swo je czter dzie ste uro dzi ny. Ju bi le uszo wy rok

dzia łal no ści ar ty stycz nej ze spół roz po czął już 4 stycz nia 2014
ro ku udzia łem w dwóch Po znań skich Kon cer tach No wo rocz -
nych w Sa li Zie mi miesz czą cej się na te re nie Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Po znań skich. Dnia 20 stycz nia na za pro sze nie
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi za pre zen to wał swój pro gram
w War sza wie – na uro czy sto ści no wo rocz nej dla dy plo ma tów
akre dy to wa nych w Pol sce. 

W kwiet niu za kul ty wo wa nie folk lo ru wiel ko pol skie go na sce -
nach Eu ro py i świa ta ka pi tu ła kon su menc kie go kon kur su ja ko -
ści usług „Naj lep sze w Pol sce – The best in Po land” – przy zna ła
ze spo ło wi ten za szczyt ny cer ty fi kat wraz z pra wem do po słu gi -
wa nia się za strze żo nym go dłem. Or ga ni za to rem kon kur su jest
To wa rzy stwo im. Hi po li ta Ce giel skie go oraz Ra dio Mer ku ry,
TVP S.A. Odział w Po zna niu, Eu ro Part ner, Nasz Głos Po znań ski.
Uro czy stość wrę cze nia cer ty fi ka tu od by ła się 10 kwiet nia w Pa -
ła cu Dzia łyń skich na Sta rym Ryn ku w Po zna niu. 

Dnia 29 kwiet nia od wcze sne go ran ka przez kil ka go dzin
„Ła ny” uczest ni czy ły w pro gra mie te le wi zyj nym emi to wa nym
na ży wo przez TVP 1 i TVP IN FO z oka zji dzie sią tej rocz ni cy
wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. 

War to też od no to wać, że zo stał już wy da ny przez Pocz tę
Pol ską zna czek pocz to wy z wi ze run kiem in stru men tu re gio -
nal ne go – ko zioł wiel ko pol ski. Je go pro duk cja i pro mo cja pro -
wa dzo na jest dzię ki za so bom Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”.
Zna czek ten to pol ska część eu ro pej skiej se rii fi la te li stycz nej
ob ra zu ją cej unik ta owe in stru men ty z kra jów unij nych. 

W ra mach Fe sti wa lu Ak tyw nych Spo łecz no ści Lo kal nych
7 czerw ca ze spół wy stą pił na sce nach ple ne ro wych na po -
znań skiej Cy ta de li oraz Par ku Pod wor skie go na Osie dlu Ju ni -
ko wo. W pią tek 13 czerw ca kon cer to wał na te re nie Mu zeum
Na ro do we go Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go
w Szre nia wie dla licz nej gru py wi dzów z wie lu kra jów świa ta
w ra mach mię dzy na ro do wej kon fe ren cji me dycz nej. W so bo -

Ju bi le usz w „Ła nach” roz po czę ty



Wieści Akademickie 29

Fo
t. 

6 
× 

A
nd

rz
ej

 T
ar

no
w

sk
i

Podczas występu na Osiedlu Junikowo (7 czerwca)

Widowisko plenerowe „Noc Kupały” (22 czerwca)

tę 14 czerw ca na za pro sze nie Wiel ko pol skiej Izby Rol ni czej
za pre zen to wał pol skie tań ce na ro do we i wy bra nych re gio -
nów kra ju na Kon gre sie Rol nic twa Pol skie go w Sa li Zie mi na
te re nie MTP. 

Z ko lei Ko le gium Run ge go w dniu 17 czerw ca by ło miej -
scem ob cho dów ju bi le uszu 60-le cia ist nie nia Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na. W trak cie tej uro czy sto ści ze spół przed sta wił
pro gram „La ta dwu dzie ste, la ta trzy dzie ste”. 

I na ko niec tej czę ści se zo nu tra dy cyj nie w okre sie prze si le nia
dnia z no cą „Ła ny” przy go to wa ły wi do wi sko ple ne ro we za ty tu -
ło wa ne „Noc Ku pa ły”. W tym ro ku wi do wi sko wraz z po prze dza -
ją cym je kon cer tem zo sta ło zre ali zo wa ne we współ pra cy z Urzę -
dem Mar szał kow skim Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w ra mach
im pre zy „Cud ne wian ki” w Górz nie (gmi na Krze mie nie wo). 

Ze non Mu siał

Koncert plenerowy na poznańskiej Cytadeli (7 czerwca)

Występ w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie (13 czerwca)
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Jako że „Wieści Akademickie” są czasopismem czarno-białym, trzeba dokładnie opisać prezentowane zdjęcie: druga od prawej 
pani jest pracownikiem naukowym weterynarii, dlatego ma na sobie zielony mundurek; obok niej stoją studenci w mundurkach 
niebieskich, a z tyłu widać fragment białego kitla na innym pracowniku wydziału; wszystkie stroje opatrzone są logo kierunku 
w barwach amarantowo-srebrno-niebieskich (przyp. red.)
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Od wio sny te go ro ku stu den ci trze cie go ro ku me dy cy ny
we te ry na ryj nej po sia da ją jed no li te stro je kli nicz ne i la bo -

ra to ryj ne. Ini cja ty wa stwo rze nia ko lek cji jed no li tych ubio rów
dla stu den tów we te ry na rii po wsta ła przy oka zji usta la nia lo -
go po znań skiej me dy cy ny we te ry na ryj nej i jest kon ty nu acją
przy ję tej wte dy stra te gii mar ke tin go wej. Stu denc ki ubiór kli -
nicz ny skła da się z nie bie skiej blu zy oraz spodni, na to miast la -
bo ra to ryj ny – z bia łe go, do pa so wa ne go do syl wet ki ki tla. Za -
rów no stro je kli nicz ne, jak i la bo ra to ryj ne opa trzo ne są
opi sy wa nym wcze śniej cha rak te ry stycz nym trój ko lo ro wym lo -
go. Ca łość uzu peł nią bia łe bu ty or to pe dycz ne oraz jed no li te
nie bie skie czep ki chi rur gicz ne. 

Stu den tów zo bo wią za no do noszenia wy żej wy mie nio ne -
go ubra nia ochron ne go pod czas wszyst kich za jęć kli nicz nych
i przed kli nicz nych. Nie pi sa ne pra wo mó wi, że ubiór ta ki przy -
słu gu je stu den tom trze cie go ro ku stu diów i star szych. Stro je
stu den tów czwar te go, pią te go i szó ste go ro ku róż nić się bę -
dą bar wą apli ka cji. War to do dać, że pro jekt kro ju ubio ru wy -
bra ny zo stał de mo kra tycz nie przez stu den tów. Ma te riał, z któ -
re go wy ko na no ubra nia, ce chu je bar dzo do bra ja kość oraz

szcze gól ne wła ści wo ści. Ca łość po wsta ła dzię ki oso bi ste mu
za an ga żo wa niu pa ni Ku liń skiej -Wol nik, wła ści ciel ki pol skiej fir -
my Pro Me dia sp. z o.o., pro jek tu ją cej i wy ko nu ją cej odzież me -
dycz ną i far ma ceu tycz ną, przy chyl no ści dok to ra Grze go rza
Świer czyń skie go, któ re go wsta wien nic twu ini cja ty wa ta za -
wdzię cza fi nan so we wspar cie życz li wej nam fir my MSD oraz
wy trwa ło ści stu den tów re pre zen to wa nych przez Ka ta rzy nę
Łan gow ską, sta ro ści nę trze cie go ro ku we te ry na rii. 

Nie dłu go po tem po dob ne stro je otrzy ma li pra cow ni cy In -
sty tu tu We te ry na rii. W prze ci wień stwie do ubrań stu denc kich
odzie nie kli nicz ne dla pra cow ni ków jest jed no li tej ciem no zie -
lo nej bar wy, bia ły ki tel na to miast ma bar dziej kon wen cjo nal -
ny krój. Tak że i te ubio ry ma ją we te ry na ryj ne lo go. 

W naj bliż szej przy szło ści tę oso bli wą ko lek cję uzu peł nią mi -
łe w do ty ku, ba weł nia ne T -shir ty opa trzo ne dum nym na pi sem
„me di ci na ve te ri na ria po sna nien sis”. Ko szul ki uszy te zo sta ną
w li mi to wa nej se rii za rów no dla pra cow ni ków, jak i stu den tów
star szych lat stu diów.

Ję drzej M. Jaś kow ski

Stro je kli nicz ne stu den tów 
me dy cy ny we te ry na ryj nej
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Zgod nie z tra dy cją na po cząt ku se zo nu szpa ra go we go,
w tym ro ku był to 6 ma ja, od by ła się w Ho te lu Rzym skim

w Po zna niu Szpa ra go wa Kon fe ren cja Pra so wa. Zor ga ni zo wa -
no ją przy współ udzia le Ka te dry Wa rzyw nic twa Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Pol skie go Związ ku Pro du cen -
tów Szpa ra ga oraz Ho te lu Rzym skie go. Zgro ma dzi ła licz nych
przed sta wi cie li me diów, a tak że za pro szo nych go ści, mię dzy
in ny mi wła dze na szej uczel ni na cze le z JM rek to rem, prof. dr.
hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem. Kon fe ren cję za szczy ci li
swo ją obec no ścią tak że przed sta wi cie le władz mia sta i wo je -
wódz twa, w tym Urzę du Mar szał kow skie go i bur mi strzo wie
szpa ra go wych gmin. Wśród nich by li: Grze gorz Ga no wicz –
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, Jan Ma rek Sta cho wiak – wi ce -
dy rek tor Wy dzia łu Dzia łal no ści Go spo dar czej i Rol nic twa, bur -
mistrz Hen ryk Hel wing z No we go To my śla i wi ce bur mistrz
An drzej Ma in ka z Opa le ni cy. Or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz
rol nic twa re pre zen to wa li: dy rek tor Ire ne usz Ko zec ki z Wiel ko -
pol skiej Izby Rol ni czej i dy rek tor An drzej Bo brow ski z Wo je -
wódz kie go Od dzia łu Agen cji Ryn ku Rol ne go. 

Roz po czy na jąc kon fe ren cję, ja ko pierw szy głos za brał mgr
inż. Ma rian Ja kob sze, pre zes Pol skie go Związ ku Pro du cen tów
Szpa ra ga, a na stęp nie prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski, ho no -
ro wy czło nek Związ ku, po wi tał ser decz nie wszyst kich za pro -
szo nych, a w szcze gól no ści me dia, dzię ki któ rym moż li wa jest
co raz szer sza pro mo cja pro duk cji i spo ży cia te go naj wcześ -
niej sze go wa rzy wa z po la, ja kim jest szpa rag.

W krót kim wy stą pie niu, bę dą cym wpro wa dze niem do dys -
ku sji, pro fe sor Kna flew ski przed sta wił ak tu al ną sy tu ację na
ryn ku szpa ra ga, któ re go te go rocz ne zbio ry roz po czę ły się oko -
ło dwóch  ty go dni wcze śniej od śred nie go ter mi nu i oko ło
trzech ty go dni wcze śniej w po rów na niu z ro kiem ubie głym.
Pro duk cja szpa ra gów w Pol sce, jak po dał pro fe sor, wy no si
obec nie 5 tys. ton i moż na ob ser wo wać sta ły jej wzrost oraz
roz sze rza nie się na in ne re jo ny kra ju, jak na przy kład wo je -

wódz two war miń sko -ma zur skie czy na wet pod kar pac kie i ma -
zo wiec kie.

W Pol sce zwięk sza się za in te re so wa nie szpa ra ga mi zie lo ny -
mi, któ re są mniej włók ni ste, a ich zbiór mniej pra co chłon ny.
Jest to ten den cja ana lo gicz na do ob ser wo wa nej w świe cie,
gdzie po nad dwie trze cie zbio rów sta no wią szpa ra gi zie lo ne,
a tyl ko jed ną trze cią bia łe. Wzro sło też na świe cie do 80% spo -
ży cie szpa ra ga świe że go, a znacz nie mniej jest kon ser wo wa -
nych. W tej sy tu acji du że zna cze nie ma ją in te li gent ne opa ko -
wa nia, czy li spe cjal ne wor ki fo lio we, po zwa la ją ce utrzy mać
świe żość prze cho wy wa nych w od po wied niej tem pe ra tu rze
wy pu stek, co u szpa ra ga jest naj waż niej sze. Bia łe wy pust ki
moż na w tych to reb kach prze cho wy wać do czter dzie stu, a zie -
lo ne do dwu dzie stu ośmiu dni – bez utra ty do brej ja ko ści. 

Czo ło wym pro du cen tem szpa ra ga na świe cie są na dal Chi -
ny, a po nich Pe ru. Na ko lej nym miej scu, jak ob ja śnił pro fe sor
Kna flew ski, pla su je się obec nie Mek syk, a da lej Niem cy i Taj -
lan dia. Wśród eks por te rów pierw sze miej sce zaj mu je Pe ru.
W Chi nach bo wiem, dzię ki pro mo cji i wzro sto wi za moż no ści,

znacz nie zwięk szy ła się kon sump cja szpa ra ga świe że go, co
spo wo do wa ło, że obec nie kraj ten eks por tu je 30% swo jej pro -
duk cji, pod czas gdy 15 lat wcze śniej by ło to po nad 99%. 

W Chi nach szpa rag uzna wa ny jest za wa rzy wo naj waż niej -
sze dla zdro wia. Pro du ku je się z nie go sze ro ką ga mę pro duk -
tów, mię dzy in ny mi róż ne ro dza je her ba ty, so ki i sy ro py oraz

Szpa ra go wa Kon fe ren cja Pra so wa
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Autorka artykułu, mgr Anna Zaworska
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Władze naszej uczelni obecne na konferencji
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Stół z potrawami do degustacji
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wi no, pi wo, jak rów nież le ki na mi gre nę czy środ ki na sen ne.
Są wśród nich tak że trzy le ki an ty ra ko we, kli nicz nie prze ba da -
ne i za twier dzo ne przez mi ni ster stwo zdro wia. Po nad to
stwier dzo no, że eks trak ty z łę tów szpa ra ga sto so wa ne do ży -
wie nia zwie rząt, na przy kład dro biu, zwięk szy ły ich od por ność,
co po zwo li ło ogra ni czyć sto so wa nie an ty bio ty ków.

Na kon fe ren cji by ła moż li wość obej rze nia kil ku z wy mie nio -
nych pro duk tów, któ re pro fe sor przy wiózł z Chin, przy oka zji
wy jaz du na XIII Mię dzy na ro do we Sym po zjum Szpa ra go we.

Szpa ra gi ma ją wie le wła ści wo ści po zy tyw nie wpły wa ją cych
na nasz or ga nizm, za co by ły ce nio ne już od sta ro żyt no ści.

Oprócz te go, że są ni sko ka lo rycz ne, mo czo pęd ne i od tru wa -
ją ce, dzia ła ją też od mła dza ją co i prze ciw skle ro tycz nie. Ma ją
też wa lo ry ozdob ne, o czym moż na by ło się prze ko nać, zie lo -
ne wy pust ki bo wiem by ły czę ścią cie ka wej kom po zy cji kwia -
to wej, spe cjal nie przy go to wa nej przez dr hab. Agniesz kę Krzy -
miń ską z Ka te dry Ro ślin Ozdob nych; kom po zy cję tę na
za koń cze nie swo je go wy stą pie nia pro fe sor Kna flew ski wrę -
czył ma jo wej so le ni zant ce, pro rek tor prof. dr hab. Mo ni ce Ko -
złow skiej.

Or ga ni za to rzy kon fe ren cji od po wie dzie li na wie le py tań,
udzie la jąc licz nych wy wia dów dla pra sy, ra dia i te le wi zji. Py -
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Szparagi w kompozycji dekoracyjnej dr hab. Agnieszki Krzymińskiej

Szparagi podane tradycyjnie I szparagi trochę bardziej wymyślne 
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ta nia skie ro wa ne do pro fe so ra Kna flew skie go do ty czy ły mię -
dzy in ny mi opła cal no ści pro duk cji czy naj now szych ba dań
nad szpa ra ga mi. Za bar dzo obie cu ją ce pro fe sor uznał ba da -
nia pro wa dzo ne w Ka te drze Wa rzyw nic twa w ra mach dwóch
prac dok tor skich, któ rych jest opie ku nem. Ce lem jed nej z nich
jest oce na moż li wo ści plo no wa nia no wych od mian na pod -
sta wie cech mło dych ro ślin. Nie zwy kle waż ne z prak tycz ne go
punk tu wi dze nia są rów nież ba da nia nad pra wi dło wym okre -
śle niem ter mi nu koń cze nia zbio rów szpa ra ga – bę dą ce przed -
mio tem dru giej pra cy.

Dy rek tor Ho te lu Rzym skie go An drzej Tkacz za pew nił, że
szpa ra gi bę dą w me nu ho te lu do koń ca czerw ca, ku za do wo -
le niu nie tyl ko sta łej gru py po zna nia ków, któ rzy cze ka ją na se -
zon szpa ra go wy. Z ko lei Hu bert Go ne ra, re pre zen tu ją cy „Ku li -
nar ny Po znań”, za chę cał do przy łą cze nia się do ak cji „Se zon na
szpa ra gi”, któ rej za da niem jest po pu la ry zo wa nie kul tu ry je dze -
nia i mi strzow skie go przy go to wa nia te go wy śmie ni te go wa -
rzy wa. Sze ro ka pro mo cja me nu szpa ra go we go ma na ce lu
stwo rze nie wi zy tów ki dla sto li cy Wiel ko pol ski, tak aby tu ry ści
za rów no z kra ju, jak i ze świa ta chęt nie od wie dza li mia sto.

Bar dzo smacz nym ak cen tem w dru giej czę ści kon fe ren cji
pra so wej by ła de gu sta cja kil ku na stu po traw z udzia łem szpa -
ra ga, przy go to wa nych z po my słem przez ku cha rzy Ho te lu
Rzym skie go. Za pro po no wa no po tra wy na cie pło i na zim no
z mięs i ryb, jak też sa łat ki czy de se ry, szpa ra gi bo wiem do sko -
na le kom po nu ją się z róż ny mi pro duk ta mi. Wśród te go rocz -
nych no wo ści by ły mię dzy in ny mi zu pa szpa ra go wa z szyn ką
i ogór kiem ma ło sol nym, pierś kur cza ka fa sze ro wa na mu sem
szpa ra go wo -grzy bo wym czy sum wę dzo ny na zie lo nych szpa -
ra gach. Du żym po wo dze niem cie szy ła się zna na już szpa ra -
go wa sa kiew ka z kur ka mi w śmie ta nie czy car pac cio z po lę -
dwi cy wo ło wej z ma ry no wa ny mi szpa ra ga mi.

Wy śmie ni te po tra wy by ły ucztą nie tyl ko dla oka, ale i dla
pod nie bie nia, a ko rzyst ne dzia ła nie szpa ra gów na nasz or ga -
nizm niech za chę ca do czę ste go ich spo ży wa nia. 

Na zdro wie!
mgr An na Za wor ska

Profesor dr hab. Mikołaj Knaflewski wręcza szparagowo-kwiatową kompozycję prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Monice Kozłowskiej

Licznych wywiadów udzieliła też mgr inż. Wenjin Chen, doktorantka
Katedry Warzywnictwa

Profesor Knaflewski udziela jednego z wielu wywiadów
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ak cji „Wiel ka noc – Mię sne Świę ta – Pol ska Tra dy cja”. Ce lem spo -
tka nia z po zna nia ka mi by ła pro mo cja wy ro bów z wo ło wi ny, wie -
przo wi ny i dro biu, aby oży wić śród mie ście i pro mo wać zdro we
mię sne pro duk ty. 

Spo tka nie 5 kwiet nia 2014 ro ku by ło wy da rze niem pod su mo -
wu ją cym. W sa mym cen trum mia sta moż na by ło zo ba czyć mię -
dzy in ny mi ogrom ny po ka zo wy stół wiel ka noc ny i sko rzy stać
z wie lu de gu sta cji. Na spe cjal nych te le bi mach moż na by ło za -
po znać się z przy go to wa niem dań wiel ka noc nych. Do dat ko wo
na miej scu cze kał spe cja li sta do spraw bez pie czeń stwa mię sa,
o ile ktoś miał ja kieś oba wy zwią za ne z cho ro ba mi za gra ża ją cy -
mi na sze mu zdro wiu. Do dys po zy cji za in te re so wa nych był rów -
nież die te tyk oraz tech no lo dzy mię sa i ży wie nia, a tak że in spek -
tor we te ry na rii. 

Pod czas jar mar ku ku cha rze kil ku po znań skich re stau ra cji za -
pre zen to wa li in ter pre ta cje kla sycz nych po traw. Moż na by ło
spró bo wać po lę dwi czek wie przo wych w so sie z mło dych po -
krzyw, gę sich wą tró bek ma ry no wa nych w im bi rze i wi nie oraz
po licz ków wo ło wych du szo nych z wa rzy wa mi. Na Sta rym Ryn -
ku oprócz atrak cji zwią za nych z de gu sta cją by ła oka zja do po -
zna nia kil ku cie ka wo stek zwią za nych z Wiel ka no cą. Dzia ła nia te
pod ję li pra cow ni cy Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(WHiBZ). O bo ga tej tra dy cji i wie lu oby cza jach Świąt Wiel ka noc -
nych opo wia da ły pu blicz no ści dr Syl wia Gra ja -Zwo liń ska i dr An -
na Jęcz myk z Ka te dry Tu ry sty ki Wiej skiej. 

Do to ran ci wraz ze stu den ta mi WHiBZ w ra mach ak cji „Wiel ka -
noc – Mię sne Świę ta – Pol ska Tra dy cja” zor ga ni zo wa li sto isko pod
na zwą „Wiel ka noc ne in spi ra cje dla dzie ci”. W prze stron nym na -
mio cie zna la zło się miej sce nie tyl ko dla naj młod szych, ale tak że
dla ich ro dzi ców. Dzie ci za po zna wa ły się ze wszyst ki mi po tra wa -
mi, któ re tra fia ją do świę con ki, a na stęp nie skom po no wa ły swój
wła sny ko szy czek wiel ka noc ny. Pra cy by ło przy tym co nie mia -
ra. Na le ża ło po ko lo ro wać i wy ciąć wszyst kie ele men ty po trzeb -
ne do wy peł nie nia świę con ki. Zna la zły sie tam ulu bio ne przez
dzie ci pi san ki i ba ra nek cu kro wy, nie za bra kło też szyn ki i kieł -
ba sy, któ re zgod nie ze zwy cza jem ma ją za pew nić zdro wie i do -
sta tek ca łej ro dzi nie. Cie szy ło nas za an ga żo wa nie ro dzi ców, któ -
rzy wspie ra li naj młod szych w pra cach pla stycz nych. By ła to
szan sa nie tyl ko na edu ka cję, ale tak że wspól ne spę dze nie cza -
su. W po dzię ko wa niu za uczest nic two w warsz ta tach każ de
dziec ko otrzy ma ło dy plom oraz przy go to wa ną przez stu dent ki
agro tu ry sty ki fi gur kę z ma sy sol nej przed sta wia ją cą kur cza ka,
świ nię lub kro wę. Do dat ko wą atrak cją by ło lo so wa nie z na gro -
da mi. Dzie ci wy peł nia ły krzy żów kę, na zy wa jąc znaj du ją ce się na
ob raz kach sym bo le zwią za ne ze Świę ta mi Wiel ka noc ny mi.
Wrzu co ne do urny pra wi dło wo roz wią za ne krzy żów ki co go dzi -
nę bra ły udział w lo so wa niu. Wśród na gród zna la zły sie wzor co -
we świę con ki, fi gur ki oraz ma te ria ły pro mu ją ce WHiBZ.

Po nad to ty sią ce po zna nia ków przez ca ły dzień usta wia ły się
w bar dzo dłu gich ko lej kach: przy ogrom nym ko tle z bia łą kieł -
ba są, gi gan tycz nej pa tel ni, z któ rej ser wo wa no drób w ja rzy nach
i gril lu ją cej lo ko mo ty wie, w któ rej sma żo no wo ło we ko tle ci ki i ro -
lad ki.

Im pre za „Wiel ka noc – Mię sne Świę ta – Pol ska Tra dy cja” jest fi -
nan so wa na ze środ ków Fun du szy Pro mo cji: Mię sa Wo ło we go,
Mię sa Wie przo we go i Mię sa Dro bio we go.

Ani ta Za wor ska
Ka ta rzy na Rze wu ska

„Wiel ka noc – Mię sne Świę ta – Pol ska Tra dy cja” – to już ko -
lej na edy cja cy klu im prez pro mu ją cych pol skie mię so,

or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie Rzeź ni ków i Wę dli nia rzy.
Te go rocz na edy cja roz po czę ła się 6 mar ca 2014 ro ku na te re nie
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. Tu Zwią zek Rze mio sła
Pol skie go wraz z ogól no pol ski mi sto wa rzy sze nia mi bran ży mię -
snej oraz Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu po raz ko -
lej ny zor ga ni zo wał spo tka nie pro mu ją ce przed Wiel ka no cą pol -
ską żyw ność re gio nal ną i tra dy cyj ną. Ce lem przed się wzię cia by ło
rów nież wy ło nie nie naj lep szych pro du cen tów wę dlin, któ re nie -
od łącz nie ko ja rzą się z pol ską wiel ka noc ną tra dy cją, a tak że pro -
pa go wa nie re gio nal nych spe cja łów mię snych i wę dli niar skich. 

Jar mark zor ga ni zo wa ny po raz pią ty – tym ra zem na Sta rym
Ryn ku w Po zna niu – był jed ną z wie lu im prez to wa rzy szą cych

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
pro mu je po raz ko lej ny mię so
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Zaangażowani rodzice wspierali najmłodszych w pracach
plastycznych
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Eks plo ata cja i od dzia ły wa nie 
zbior ni ków ni zin nych
Wy�dział�Me�lio�ra�cji�i In�ży�nie�rii�Śro�do�wi�ska�współ�or�ga�ni�za�to�rem�ko�lej�nej�
kon�fe�ren�cji�zbior�ni�ko�wej

Trze cia już kon fe ren cja na uko wo -tech nicz na „Eks plo ata cja
i od dzia ły wa nie zbior ni ków ni zin nych – Je zior sko 2013”, or -

ga ni zo wa na przez śro do wi sko po znań skie, od by ła się Unie jo wie
w dniach 10-11 paź dzier ni ka 2013 ro ku. Kon fe ren cja sta no wi fo -
rum pre zen ta cji i dys ku sji pro ble mów eks plo ata cyj nych oraz od -
dzia ły wa nia ni zin nych zbior ni ków wod nych na te re ny przy le gle
i do li nę rze ki, ale tak że pro gra mo wa nia, pro jek to wa nia i wy ko -
naw stwa ta kich obiek tów, za rów no od stro ny ba dań i ana liz, jak
i róż no rod nych kwe stii in ży nier skich. Zor ga ni zo wa na zo sta ła
przez te sa me in sty tu cje, co obie po przed nie (po mi ja jąc zmia ny
nazw czę ści z nich i ko lej ność wy mie nie nia), a za tem przez: Sto -
wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Wod nych i Me lio ra cyj nych
– Za rząd Od dzia łu w Po zna niu, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Wiel ko pol -
ski Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w Po zna niu oraz Re -
gio nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu. Ko mi te to wi
or ga ni za cyj ne mu (10 osób) prze wod ni czył mgr inż. Ce za ry Si -

niec ki, prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu Sto wa rzy sze nia In ży -
nie rów i Tech ni ków Wod nych i Me lio ra cyj nych w Po zna niu, a na -
uko we mu (osiem osób) prof. dr hab. Bog dan J.  Wo sie wicz.
W skład ko mi te tu na uko we go we szli w więk szo ści człon ko wie
ko mi te tów na uko wych obu wcze śniej szych. 

War to przy po mnieć kon fe ren cje po przed nie. Pierw sza (20–
–21 ma ja 1999 ro ku) na kie ro wa na by ła na zbior ni ki du że i kon -
cen tro wa ła się wo kół zbior ni ka Je zior sko. Prze wod ni czą cym
ko mi te tu or ga ni za cyj ne go był mgr inż. Woj ciech Bia łek – ów -
cze sny prze wod ni czą cy Za rzą du Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Wod nych i Me lio ra cyj nych w Po zna niu, ko mi te -
tu na uko we go zaś nie ży ją cy już nie ste ty prof. dr hab. Bo gu -
sław Przed woj ski (z ów cze snej Aka de mii Rol ni czej w Po zna -
niu). Przed sta wio no 34 re fe ra ty i sześć po ste rów, a re fe ro wa ne
pra ce opu bli ko wa no w ob szer nym wy daw nic twie kon fe ren -
cyj nym (Wy daw nic two AR w Po zna niu). 

Dru ga kon fe ren cja zbior ni ko wa (24–25 ma ja 2007 ro ku) obej -
mo wa ła już szer szą te ma ty kę, od no szą cą się jed nak że do zbior -
ni ków ni zin nych. Ko mi te to wi or ga ni za cyj ne mu prze wod ni czył
mgr inż. Ce za ry Si niec ki – prze wod ni czą cy Za rzą du SI TWM
w Po zna niu, na uko we mu zaś tak że prof. dr hab. Bo gu sław
Przed woj ski. Wy gło szo no 26 re fe ra tów, któ re opu bli ko wa no
w no wym wte dy cza so pi śmie „Na uka Przy ro da Tech no lo gie”.
W se sji tech nicz nej by ły trzy re fe ra ty oraz kil ka po ste rów pre -
zen tu ją cych dzia łal ność i osią gnię cia spon so rów.

1 Se ria „Wie ści 2013” po wsta ła do raź nie – na po trze by opu bli ko wa -
nia ni niej sze go ar ty ku łu. Tekst do re dak cji do tarł jesz cze zi mą
2013/2014 ro ku, ale w po wo dzi in nych za gi nął i zo stał w ten spo sób
chwi lo wo za po mnia ny. Szczę śli wym tra fem po kil ku mie sią cach się
jed nak od na lazł, mo że my go więc na resz cie opu bli ko wać. Za opóź -
nie nie w dru ku prze pra sza my za rów no Au to ra, jak i Czy tel ni ków „Wie -
ści” (przyp. red.).
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Sala Rycerska podczas obrad; w pierwszym rzędzie prof. dr hab. Jolanta Komisarek, dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska
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Ob ra dy ubie gło rocz nej kon fe ren cji to czy ły się jak po przed -
nio w go tyc kim zam ku ar cy bi sku pów gnieź nień skich, wznie sio -
nym na po cząt ku dru giej po ło wy XIV wie ku na le wym brze gu
War ty. Udział wzię ło po nad 120 osób z uczel ni, in sty tu tów ba -
daw czych, biur pro jek to wych, jed no stek in we stor skich oraz
przed się biorstw wy ko naw czych zaj mu ją cych się te ma ty ką
zbior ni ko wą, ro zu mia ną bar dzo sze ro ko. Swe ba da nia pre zen -
to wa li przede wszyst kim przed sta wi cie le uczel ni pro wa dzą cych
uprzed nio stu dia na kie run ku „me lio ra cje wod ne”, a obec nie
głów nie „in ży nie ria śro do wi ska”, o spe cjal no ściach zwią za nych
z hy dro tech ni ką i me lio ra cja mi pod sta wo wy mi, (Szko ła Głów -
na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy we Wro cła wiu, Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie oraz
oczy wi ście Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), ale tak że
przed sta wi cie le uni wer sy te tów i po li tech nik, in sty tu tów ba daw -
czych PAN i bran żo wych oraz uczel ni za wo do wych. Ob ra dy od -
by wa ły się w pięk nej Sa li Ry cer skiej, a se sja pla ka to wa w Sa li Bia -
łej Da my. Przed sta wio no 24 re fe ra ty (z 30 za pla no wa nych) oraz
jed ną pre zen ta cję do dat ko wą, a po nad to 15 prac w se sji pla ka -
to wej (na 19 za pla no wa nych). Oko ło 80% przed sta wio nych prac
mia ło zde cy do wa nie cha rak ter na uko wy, po zo sta łe zaś zde cy -
do wa ny aspekt apli ka cyj ny. Stresz cze nia prac na uko wych ze -
bra no w przy go to wa nym to mie kon fe ren cyj ny m2, za wie ra ją -
cym rów nież tek sty prac o cha rak te rze tech nicz nym oraz
ma te ria ły pro mo cyj ne. Pra ce o cha rak te rze na uko wym au to rzy
prze ka za li (lub prze ka żą) do wy bra nych cza so pism. Spo dzie wa -
my się, że ich re zul ta ty za sta ną do strze żo ne w cy to wa niach, i to
cza so pism do brze punk to wa nych. 

Otwar cia kon fe ren cji do ko nał prze wod ni czą cy ko mi te tu or -
ga ni za cyj ne go – mgr inż. Ce za ry Si niec ki (nasz ab sol went, rocz -
nik pią ty). Po wi tał wszyst kich przy by łych, w tym kil ka waż nych
osób imien nie, rów nież mgr. inż. Woj cie cha Biał ka, or ga ni za to -
ra pierw szej kon fe ren cji (ab sol went wy dzia łu z dru gie go rocz -
ni ka). Przed sta wił in sty tu cje or ga ni zu ją ce oraz spon so rów kon -
fe ren cji. Po tem krót ko prze ma wia li or ga ni za to rzy – ja ko
pierw sza prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek – dzie kan Wy dzia łu
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska na szej uczel ni. 

Se sja pierw sza do ty czy ła wy ko naw stwa, eks plo ata cji i utrzy -
ma nia zbior ni ków oraz bu dow li wod nych. Prze wod ni czył prof.
dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz wspo ma ga ny przez mgr. inż. Ce -
za re go Si niec kie go (Wiel ko pol ski Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń
Wod nych w Po zna niu w Po zna niu). Roz po czę ła się przed sta wie -
niem zbior ni ka Je zior sko, ge ne zy je go bu do wy, hi sto rii i naj waż -
niej szych da nych eks plo ata cyj nych. Na stęp nie omó wio no two -
rze nie geo syn te tycz nych ba rier iło wych w uszczel nie niach
wa łów, za pre zen to wa no re ali za cję zbior ni ków re ten cjo nu ją cych
wo dy opa do we na zur ba ni zo wa nych te re nach w War sza wie,
omó wio no róż no rod ne za sto so wa nie geo syn te ty ków przy bu -
do wie zbior ni ków wod nych, na stęp nie gro dzic wi ny lo wych do
bu do wy i re no wa cji zbior ni ków oraz ka na łów wod nych, w koń -
cu kwe stie do bo ru sys te mu na praw i ochro ny kon struk cji żel -
be to wych. 

W se sji na stą pi ła kil ku mi nu to wa prze rwa zwią za na z przy by -
ciem de le ga cji Sto wa rzy sze nia „Po lder Go li na”, pi kie tu ją ce go
przed Zam kiem. Przed sta wi li krót ko swe po stu la ty i zło ży li pe -
ty cję. Prze wod ni czą cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go zo bo wią zał
się za po znać uczest ni ków kon fe ren cji z jej tre ścią, a do ku ment
przed sta wić sto sow nym wła dzom i urzę dom. Ten mo ment oży -

wił obec ne na sa li me dia. Ka me ry i mi kro fo ny po szły w ruch
i jesz cze te go dnia in for ma cje o pi kie cie oraz żą da niach po ja -
wi ły się w do nie sie niach ra dio wych i te le wi zyj nych. Uczest ni cy
kon fe ren cji zo sta li za po zna ni ze zło żo nym do ku men tem. Na -
pię ty pro gram unie moż li wił nie ste ty szer sze prze dys ku to wa nie
ich po stu la tów i żą dań. Po ru sza ne pro ble my nie po zo sta ną jed -
nak bez echa. Zmie rzyć się z ni mi mu si za rów no śro do wi sko hy -
dro tech ni ków, jak i de cy den ci oraz od po wied nie gre mia. 

Se sję dru gą, po świę co ną od dzia ły wa niu zbior ni ków na rze -
kę, do li nę i te re ny przy le głe, pro wa dzi ła prof. dr hab. Jo lan ta Ko -
mi sa rek ra zem z dr inż. To ma szem Ty miń skim (Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy we Wro cła wiu). W se sji przed sta wio no za pro jek to wa ne
i zre ali zo wa ne re no wa cje oraz za bez pie cze nia kon struk cji śluz
na Ka na le Śle siń skim. Na kon kret nym przy kła dzie omó wio no
moż li wo ści zwięk sza nia re ten cyj no ści eko sys te mów le śnych za
po mo cą ma łych zbior ni ków wod nych. Za pre zen to wa no ana li -
zę przej ścia wez bra nia z 2010 ro ku na od cin ku War ty ze zbior -
ni kiem gro ma dzą cym wo dę tyl ko okre so wo. Dys ku to wa no ba -
da nia zmian wód grun to wych na te re nach przy le głych do
spię trze nia Od ry stop niem w Brze gu Dol nym. Przed sta wio no
cha rak te ry sty kę wód (grun to wych i po wierzch nio wych) w za -
się gu od dzia ły wa nia zbior ni ków la te ral nych w zlew ni Or li, pod -
da no dys ku sji stu dium od dzia ły wań zbior ni ka o re ten cji ko ry-
to wej na Wkrze, a tak że moż li wo ści lo kal ne go sto so wa nia
mo bil nych sys te mów ochro ny prze ciw po wo dzio wej. Głów ny
nurt dys ku sji do ty czył w tej se sji za mu la nia zbior ni ków (w tym
zbior ni ka Je zior sko) oraz ero zji dna po ni żej, a tak że ko niecz no -
ści kon ty nu acji roz po czę tych już ba dań w tej dzie dzi nie oraz
współ pra cy prak ty ki z uczel nia mi. 

Se sję trze cią – na te mat sku tecz no ści dzia ła nia zbior ni ków
i ich ele men tów – po pro wa dził prof. dr hab. Je rzy So bo ta (Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu) wspie ra ny przez dr hab.
Zbi gnie wa Sro kę (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu). Przed -
sta wio no w niej wie lo let nie ba da nia na Zbior ni ku Mści wo jów,

2 Eks plo ata cja i od dzia ły wa nie zbior ni ków ni zin nych. Je zior sko -2013,
pod red. B.J. Wo sie wi cza i T. Ka łu ży, Po znań 2013.

Krótkie podsumowanie obrad podczas zamknięcia konferencji; za
stołem od lewej: przewodniczący komitetu organizacyjnego – mgr
inż. Cezary Siniecki oraz przewodniczący komitetu naukowego –
prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz, oboje absolwenci wydziału
(odpowiednio piątego i czwartego rocznika)
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sku pia jąc się na te ma cie ja ko ści wód i stę że nia fos fo ru (któ re go
zmia na po przej ściu przez zbior nik okre śla sku tecz ność te go ty -
pu kon struk cji), za pre zen to wa no wy ni ki po mia rów i ana liz we -
ry fi ku ją cych krzy we wy dat ku urzą dzeń zrzu to wych zbior ni ka
Je zior sko oraz ak tu ali za cję krzy wych na tę że nia prze pły wu dol -
ne go sta no wi ska. Przed sta wio no oce nę sku tecz no ści funk cjo -
no wa nia (ist nie ją cych i pro jek to wa nych) urzą dzeń od wad nia -
ją cych po wy żej stop nia wod ne go Mal czy ce. Prze dys ku to wa no
sku tecz ność urzą dzeń upu sto wych zbior ni ka na Mły nów ce
w Gó ro wie Iła wec kim oraz ba da nia i oce ny sta nu użyt ko wa nia
zlew ni i zbior ni ka wod ne go Mły ny w aspek cie za ło żo nych funk -
cji. Pod da no ana li zie pra cę zbior ni ków re ten cyj nych w wa run -
kach za gro że nia po wo dzio we go na przy kła dzie po wo dzi z 2010
ro ku. Ten ostat ni re fe rat, przed sta wio ny przez Ja nu sza Wi śniew -
skie go (ab sol went wy dzia łu z siód me go rocz ni ka), wy wo łał naj -
więk sze po ru sze nie i spo rą dys ku sję. 

Ob ra dy te go dnia za koń czy ła se sja czwar ta – pla ka to wa – do -
ty czą ca wy bra nych pro ble mów eks plo ata cji i od dzia ły wa nia
zbior ni ków ni zin nych, pro wa dzo na przez prof. dr hab. Krzysz -
to fa Szosz kie wi cza i dr inż. Jo an nę Wi cher -Dys arz (obo je z na -
szej uczel ni). Przed sta wio no 15 po ste rów. Se sja wzbu dzi ła spo -
re za in te re so wa nie i zgro ma dzi ła licz ne gro no dys ku tan tów.
Przed sta wio no ba da nia sku tecz no ści uszczel nia nia ben to ma -
ta mi, dys ku to wa no kwe stie trans por tu ru mo wi ska do i w ob rę -
bie zbior ni ków (w tym za sto so wa nie pro ce du ry SIAM oraz wzo -
rów em pi rycz nych), wy bo jów lo kal nych po ni żej pię trze nia
(w tym ba da nia geo me trii wy bo jów po ni żej Je zior ska oraz wy -
ko rzy sta nia opro gra mo wa nia SSIIM do mo de lo wa nia roz kła -
dów pręd ko ści w wy bo ju). Za pre zen to wa no pra ce do ty czą ce
zbior ni ków po wsta ją cych w wy ni ku dzia łal no ści ko pal ni od -
kryw ko wych, me tod re no wa cji ma łych zbior ni ków wod nych,
a tak że oce ny zmien no ści pa ra me trów eko lo gicz nych w no wo
wy bu do wa nych zbior ni kach. Dys ku sji pod da no kwe stie do ty -
czą ce wpły wu stop nia w Brze gu Dol nym na kształ to wa nie się
wód grun to wych po ni żej spię trze nia oraz funk cjo no wa nia ka -
na łu od wad nia ją ce go w re jo nie te go stop nia. Pra ce do ty czy ły
ba dań mo de lo wych roz kła du tur bu len cji w prze pław kach z za -
bu do wą ro ślin ną, ana li zy dzia ła nia kon kret nej prze pław ki i de -
po no wa nia drob ne go ru mo szu ro ślin ne go na te re nach za le wo -
wych czy kol ma to wa nia się ro ślin no ści krze wia stej tym
ru mo szem. Dys ku sji pod da no oce nę trans por tu za nie czysz czeń
w sys te mie rze ka i zbior nik. 

Po ca ło dnio wych ob ra dach uczest ni cy kon fe ren cji obej rze li
po kaz walk ry cer skich w oświe tlo nej po chod nia mi fo sie Zam -
ku, a po nim od by ła się uro czy sta ko la cja. To oczy wi ście rów nie
waż ny ele ment kon fe ren cji zbior ni ko wych, po ja wia się bo wiem
wów czas moż li wość ku lu aro we go prze dys ku to wa nia róż no ra -
kich pro ble mów na sty ku na uki, pro jek to wa nia, wy ko naw stwa
i eks plo ata cji zbior ni ków, a tak że wie lu in nych waż kich te ma -
tów. Pod czas po by tu wie lu uczest ni ków wy ko rzy sta ło tak że
moż li wość nie od płat ne go sko rzy sta nia z lo kal nej atrak cji – z ką -
pie li w wo dach ter mal nych Unie jo wa. 

W dru gim dniu za pla no wa no tyl ko dwie se sje. W se sji pią -
tej, pro wa dzo nej przez dr. hab. To ma sza Ka łu żę (Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu) wraz z dr. hab. To ma szem Wiat kow -
skim (Uni wer sy tet Opol ski), a po świę co nej zmia nom dna
zbior ni ków oraz ero zji po ni żej i po wy żej zbior ni ków, prze dys -
ku to wa no za le d wie dwa re fe ra ty z pię ciu za pla no wa nych. „Wy -
pa dły” przede wszyst kim re fe ra ty śro do wi ska kra kow skie go.
Przed sta wio no pra cę po świę co ną pro ce som ero zji ko ry ta rze -
ki po ni żej pię trze nia (na przy kła dzie War ty po ni żej Je zior ska)

oraz ba da nia do ty czą ce two rze nia nu me rycz nych mo de li te -
re nu z wy ko rzy sta niem mo de li ko mer cyj nych (w po sta ci TIN
oraz LI DAR) i nie ko mer cyj nych (w po sta ci GRID) do kon stru -
owa nia krzy wej na peł nie nia zbior ni ków oraz sza co wa nia ich
po jem no ści (na przy kła dzie po lde ru Maj da ny na War cie). 

Se sję szó stą, do ty czą cą pro ble mów śro do wi sko wych i przy rod -
ni czych oraz ja kość wód i osa dów, pro wa dził prof. dr hab. Le szek
Pły wa czyk (Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu) wspie ra ny
przez dr. inż. Ire ne usza Lak sa (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu). Omó wio no oce nę po ten cja łu eko lo gicz ne go 10 ni zin nych
zbior ni ków we dług wy ma gań Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej.
Przed sta wio no ba da nia po dat no ści wód grun to wych na za nie -
czysz cze nie w zlew ni bez po śred niej (kon kret ne go) zbior ni ka przy
wy ko rzy sta niu mo de lu DRA STIC. Prze dys ku to wa no kwe stie przy -
wró ce nia mi gra cji ryb przez obiek ty hy dro tech nicz ne oraz moż -
li wo ści tech no lo gii efek tyw nych mi kro or ga ni zmów przy re wi ta -
li za cji i oczysz cza niu zbior ni ków (na kon kret nym przy kła dzie). Ten
ostat ni te mat wzbu dził szcze gól nie du że za in te re so wa nie, wy -
wo łał wie le py tań i spo rą dys ku sję. 

Ofi cjal ne go za mknię cia kon fe ren cji do ko nał prze wod ni czą -
cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go. Po dzię ko wał spon so rom, a tak -
że ko mi te to wi or ga ni za cyj ne mu oraz ko mi te to wi na uko we mu,
przy po mi na jąc imien nie pra cu ją ce w nich oso by. Trze cia kon -
fe ren cja zbior ni ko wa prze szła tym sa mym do hi sto rii. Moż na
jed nak wy ra zić na dzie ję, że za lat kil ka spo tka my się zno wu na
rów nie uda nej kon fe ren cji. 

Pod su mo wu jąc kon fe ren cję, war to za sy gna li zo wać, że za pre -
zen to wa no na niej znacz nie wię cej prac niż na po przed nich.
Przed sta wio no wie le in te re su ją cych ba dań, ak tu al nych roz wią -
zań tech nicz nych i tech no lo gicz nych zwią za nych ze zbior ni ka -
mi i bu dow nic twem wod nym. Spo ro prac od no si ło się do pro -
ble mów ja ko ści wód i osa dów, pro ble mów ochro ny przy ro dy
oraz zrów no wa żo ne go roz wo ju. Prze dys ku to wa no rów nież,
zwłasz cza w roz mo wach ku lu aro wych, wie le te ma tów na sty ku
na uki, pro jek to wa nia, wy ko naw stwa i eks plo ata cji zbior ni ków. 

Udział na sze go wy dzia łu w kon fe ren cji był nie wąt pli wie zna -
czą cy, że by nie po wie dzieć do mi nu ją cy, za rów no w licz bie pre -
zen to wa nych prac, jak i w or ga ni za cji, ob słu dze oraz pro wa dze -
niu. W ko mi te cie or ga ni za cyj nym pra co wa ły trzy oso by
z wy dzia łu (dr inż. Ma te usz Ham mer ling, dr inż. Zbi gniew Wal -
czak i dr inż. Jo an na Wi cher -Dys arz), w ko mi te cie na uko wym
tak że trzy oso by (dr hab. inż. To masz Ka łu ża, prof. dr hab. Jo lan -
ta Ko mi sa rek oraz prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz). Pra cow -
ni cy wy dzia łu pro wa dzi li se sje kon fe ren cyj ne (prof. dr hab. Jo -
lan ta Ko mi sa rek, prof. dr hab. Krzysz tof Szosz kie wicz oraz prof.
dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz) lub je współ pro wa dzi li (dr inż. Ire -
ne usz Laks, dr inż. Jo an na Wi cher -Dys arz i dr hab. Zbi gniew Sro -
ka), ale przede wszyst kim by li au to ra mi lub współ au to ra mi 19
za pre zen to wa nych prac. Ich ty tu ły i stresz cze nia są do stęp ne
w wy da nym to mie kon fe ren cyj nym, a peł ne tek sty po ja wią się
wkrót ce w cza so pi smach wy bra nych przez au to rów. 

W kon fe ren cji uczest ni czy li przed sta wi cie le in sty tu cji ją or ga -
ni zu ją cych i spon so ru ją cych, ale tak że in nych in sty tu cji i pod -
mio tów. Wśród nich by ło spo ro ab sol wen tów na sze go wy dzia -
łu. Za zna czy li oni zna czą co swój udział w pro wa dzo nych
dys ku sjach. Wzię ło udział rów nież kil ku ab sol wen tów, któ rzy
w bran ży hy dro tech nicz nej i me lio ra cyj nej peł nią lub peł ni li
pro mi nent ne funk cje ad mi ni stra cyj ne i tech nicz ne, do brze
świad cząc o uczel ni oraz ukoń czo nych stu diach. 

Bog dan J. Wo sie wicz
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Drzwi Otwar te na Wy dzia le Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt za koń czo ne suk ce sem

Tra dy cją lat ubie głych Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(WHiBZ) w pierw sze dni ka len da rzo wej wio sny otwo rzył

swo je drzwi dla te go rocz nych ma tu rzy stów i przy szłych kan -
dy da tów na stu dia. Spo tka nie z kan dy da ta mi przy bli ży ło za -
in te re so wa nym naj waż niej sze fak ty z ży cia wy dzia łu oraz za -
sa dy re kru ta cji. 

Na spo tka niu wy dzia ło wym dzie ka ni wraz z przed sta wi cie -
la mi Sa mo rzą du Stu denc kie go oraz Sa mo rzą du Dok to ran tów
przy go to wa li ma te ria ły in for ma cyj ne i re kla mo we, a tak że cie -
ka wą pre zen ta cję mul ti me dial ną, za wie ra ją cą mię dzy in ny mi
krót ką hi sto rię wy dzia łu, kie run ki kształ ce nia, ofer tę dy dak -
tycz ną i na uko wo -ba daw czą. Spo tka nie by ło do sko na łą oka -
zją do prze pro wa dze nia bez po śred nich roz mów z przed sta -
wi cie la mi ka dry na uko wej WHiBZ oraz ze stu den ta mi na
te mat spo so bu i wa run ków re kru ta cji. Po dob nie jak w ubie -
głych la tach, za in te re so wa nie by ło bar dzo du że, a do wo dem
na to by ła choć by wy peł nio na po brze gi sa la wy kła do wa.
Zwie dza nie sal, oglą da nie po ka zów, warsz ta tów oraz wie le
atrak cji na te re nie wy dzia łu, a tak że po ra dy już stu diu ją cych
stu den tów i dok to ran tów – cze ka ły na wszyst kich od wie dza -
ją cych. Ba da nie zwie rząt tech ni ką ul tra so no gra fii, zwie rzy -
niec eg zo tycz ny, a tak że cie ka wost ki z ge ne ty ki, fi zjo lo gii, hi -
sto lo gii po zwo li ły przy bli zyć przy szłym stu den tom świat
ba da czy wy dzia łu. Na sma ko szy cze ka ły licz ne pysz no ści – ka -
nap ki i wy śmie ni te wy ro by przy go to wa ne przez Ze spół Ka te -
dry Tu ry sty ki Wiej skiej.

Przy go to wa ne sta no wi ska cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem. Od wie dza ją cy wy dział opusz cza li mu ry uczel ni z uśmie -
chem na twa rzy, co do wo dzi, że drzwi otwar te na WHiBZ za -
koń czy ły się nie wąt pli wym suk ce sem. 

Jak twier dzi li w ku lu aro wych roz mo wach przy szli ma tu rzy -
ści, „drzwi otwar te” na uczel niach są świet ną oka zją do po zna -
nia za sad re kru ta cji, po roz ma wia nia ze stu den ta mi i po zna nia
kli ma tu jed no stek uczel ni. 

Ani ta Za wor ska (Sa mo rząd Dok to ran tów WHiBZ)
Mał go rza ta Men cel (Sa mo rząd Stu den tów WHiBZ)
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Sala wykładowa w Kolegium Gawęckiego wypełniona po brzegi

Występ zespołu o wdzięcznej nazwie „PGR”
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Wdniu 8 kwiet nia 2014 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu od był się XVII Po znań ski Fe sti wal

Na uki i Sztu ki. W imie niu władz uczel ni skła dam wy ra zy po -
dzię ko wa nia wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom za ich za -
an ga żo wa nie i czyn ne uczest nic two w re ali za cji stu sied miu
im prez na te re nie na szej uczel ni. W ra mach te go rocz nej edy -
cji po nad 90 na ukow ców (z ośmiu wy dzia łów re pre zen to wa -
nych przez 23 jed nost ki na uko wo -ba daw cze) oraz 140 stu -
den tów z kół na uko wych przy go to wa ło dla uczniów szkół
pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych 14 wy -
kła dów, 91 po ka zów, pre zen ta cji i warsz ta tów oraz 10 sto isk
in te rak tyw nych. Im pre zy od by wa ły się w 12 obiek tach na -
sze go uni wer sy te tu oraz w Le śnym Ośrod ku Szko le nio wym
w Ły sym Mły nie ko ło Bie dru ska. Głów nym bu dyn kiem, w któ -
rym od by wa ły się im pre zy fe sti wa lo we, by ło Bio cen trum
przy ul. Do jazd 11, gdzie pro rek tor ds. Stu diów, prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska, uro czy ście otwo rzy ła sie dem na stą już
edy cję Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki.

W te go rocz nej im pre zie wzię ło udział oko ło sze ściu ty się -
cy mło dych lu dzi, któ rzy nie tyl ko zgłę bia li taj ni ki na uki, ale
rów nież za po zna li się z ofer tą edu ka cyj ną na szej uczel ni oraz
z wy kła dow ca mi. Otrzy ma li śmy mnó stwo mi łych słów i po -
dzię ko wań ze stro ny szkół, któ re wzię ły udział w za ję ciach.
Wy ra zi ły one rów nież chęć uczest ni cze nia w warsz ta tach
i wy kła dach w przy szłym ro ku.

Po dzię ko wa nia kie ru ję w stro nę wszyst kich, któ rzy czyn -
nie wzię li udział w Fe sti wa lu, a by li to:

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii z:

❍ In sty tu tu In ży nie rii Bio sys te mów – prof. dr hab. Ma rian
Li piń ski, dr hab. Ja cek Dach, prof. nadzw., dr hab. Ja cek
Przy był, prof. nadzw., dr hab. Ka rol Dur czak, dr inż. Mi -
ro sław Cze chlow ski, dr inż. Ma riusz Adam ski, dr inż. Ja -
ni na Ru do wicz -Na wroc ka, dr inż. Se ba stian Ku ja wa

❍ Ka te dry Bio che mii i Bio tech no lo gii – prof. dr hab. Ry -
szard Słom ski

❍ Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi sko wej – dr inż.
Ju sty na Sta rzyk, dr inż. Ali cja Nie wia dom ska, dr inż.
Agniesz ka Wol na -Ma ruw ka, dr inż. Do ro ta Swę drzyń ska,
dr Agniesz ka Mo cek -Płó ci niak, dr inż. Ka ta rzy na Głu -
chow ska

❍ Ka te dry Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin – prof. dr hab. Zbi -
gniew Bro da.

Pra cow ni cy Wy dzia łu Le śne go z:

❍ Ka te dry Fi to pa to lo gii Le śnej – dr inż. Mar ta Beł ka.

Pra cow ni cy Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt z:

❍ In sty tu tu Zoo lo gii – dr Mi ro sła wa Ku la wik, mgr Ka ro li na
Ko wal czyk, inż. Mi cha li na Jasz czak, dr Ma ria Urbań ska,
mgr Ka ta rzy na Przy byl ska, mgr Ka ta rzy na Żoł nie re wicz

❍ Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt – prof. dr
hab. Do ro ta Cie ślak, dr Ja ro sław So snow ski, mgr Ma ciej
Orsz ty no wicz, mgr An na Per kow ska

❍ Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej – prof.
dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, dr hab. Adam
Cie ślak, prof. nadzw., mgr Jo an na Szcze cho wiak, mgr
inż. Bar ba ra Ste fań ska, Agniesz ka Woź niak, Łu kasz Dy -
lew ski, Pa try cja Kwiat kow ska, Mi chał Gruss, Ję drzej
Lonc, Mar ta Ku biś, Ane ta Le wan dow ska, Mał go rza ta Tu -
ziń ska, Piotr Zbo nik

❍ Ka te dry Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka – mgr inż. Pa -
weł Ste fań ski

❍ Pra cow ni Kom pu te ro wej – dr inż. Woj ciech Perz

❍ Ośrod ka In for ma ty ki – mgr inż. Bar tosz Wie rze jew ski.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na z: 

❍ Ka te dry Me blar stwa – dr inż. Łu kasz Ma twiej, dr inż.
Krzysz tof Wia de rek

❍ Ka te dry Two rzyw Drzew nych – dr inż. To masz Kry sto fiak,
prof. dr hab. Sta ni sław Pro szyk, mgr inż. Bar ba ra Lis, Mo -
ni ka Mu szyń ska, An na Ślę zak, Gra ży na Wil czyń ska 

❍ Ka te dry Na uki o Drew nie – mgr inż. An na Rut kow ska,
mgr inż. Ja nusz Ce gie ła, dr inż. Edward Ro szyk.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kraj -
o bra zu z:

❍ Ka te dry Ro ślin Ozdob nych – dr inż. Ani ta Schro eter -Za -
krzew ska, dr inż. Be ata Ja now ska, mgr inż. Ma ria Pau li -
na Ulczyc ka -Wa lor ska

❍ Ka te dry Bo ta ni ki – dr Mag da le na Ja ny szek, dr So fia Ce -
le wicz -Goł dyn, dr Re na ta No wiń ska

❍ Ka te dry En to mo lo gii i Ochro ny Śro do wi ska – dr hab. Ma -
rek Bu nal ski, dr Pa weł Sien kie wicz, dr Woj ciech Ku ba sik,
dr Ro man Wą sal.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu z:

❍ Ka te dry Fi zy ki – prof. dr hab. Krzysz tof Po lew ski, dr Gra -
ży na Plen zler, dr Da nu ta Na pie ra ła, dr inż. An na Koł czyk,
dr Ry szard Re zler, mgr inż. Łu kasz Ma se wicz.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi -
ska z:

❍ In sty tu tu Bu dow nic twa i Geo in ży nie rii – mgr inż. arch.
Grze gorz Kmie cik, mgr inż. arch. Han na Szym czak

❍ Ka te dry In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej – dr hab. To masz
Ka łu ża, dr inż. Pa weł Za wadz ki, dr inż. Na ta lia Wal czak,

Po dzię ko wa nia za udział w XVII
Po znań skim Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki
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dr inż. Jo an na Wi cher -Dys arz, dr inż. Ma te usz Ham mer -
ling, dr inż. To masz Dys arz, mgr Krzysz tof Ach ten berg,
mgr inż. Mar ta Szo stak

❍ Ka te dry Me te oro lo gii – prof. dr hab. Ja nusz Olej nik, dr
inż. Ma rek Urba niak, mgr inż. Da ria Po lmań ska.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go z:

❍ Ka te dry Ryn ku i Mar ke tin gu – prof. dr hab. Mi chał Sznaj -
der, mgr Mi le na Ma li now ska.

Po nad to dzię ku ję pra cow ni kom:

� Stu dium Ję zy ków Ob cych – mgr Zo fii Ła piń skiej wraz
z ze spo łem w skła dzie: mgr Ma ria Fen rich, mgr Ewa Ja nic -
ka -Tho mas, mgr Ja dwi ga Ziem kow ska, mgr An na Bin cza -
row ska, mgr Ali na Nur czyk, mgr Pa weł Go der ski, mgr Ma -
ria Go lon, mgr An na Łucz kow ska, mgr Jo lan ta Lang ka fel,
mgr Bar ba ra Szy dło, mgr An na Ko mo sy, mgr Wie sła wa Ba -
na szak, mgr Da nu ta Świt, mgr Syl wia Sta ni szew ska, mgr
Ali cja Hinc, mgr Mał go rza ta Som mer feld, mgr Ka ro li na Ko -
wal ska, mgr Mo ni ka Sza ban, oraz stu den tom, któ rzy przy -
go to wa li aż 51 pre zen ta cji w ję zy kach: an giel skim, fran cu -
skim, nie miec kim, wło skim i ro syj skim.

� Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej – mgr inż. Ma rii Grześ ko.

Nie mo że my za po mnieć rów nież o na szych uzdol nio nych
stu den tach z:

� Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gii „OPE RON”
� Sek cji me dycz nej mAb (me dy cy na A bio tech no lo gia)

� Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Die te ty ków

� Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów
– któ rym rów nież dzię ku ję za za an ga żo wa nie.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się ko or dy na to ro wi Po -
znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu, dr inż. Ur szu li Moj siej z Biu ra Pro mo -
cji i Współ pra cy z Prak ty ką, bez któ rej ta im pre za nie mo gła by
się od być, mgr Mag da le nie No wy za wspa nia łą kam pa nię
pro mo cyj ną im pre zy, Kry sty nie Ma del skiej -Paw lak za opra wę
gra ficz ną. Dzię ku je my mgr Mar ko wi Re gul skie mu z Ośrod ka
In for ma ty ki za po moc w two rze niu stro ny in ter ne to wej Fe sti -
wa lu.

Dzię ku je my bar dzo kanc le rzo wi, mgr. inż. Mar ko wi Kli mec -
kie mu oraz Wie sła wo wi Ja nu so wi – kie row ni ko wi Dzia łu Go -
spo dar cze go i Za opa trze nia wraz z ze spo łem: Wal de mar Sta -
wiar ski, Mi ro sław Kaj ko, Ire na Owcza rek i in ni, a tak że mgr.
inż. Ja no wi Ta ber skie mu – kie row ni ko wi ze spo łu elek try ków
za za an ga żo wa nie w re ali za cję Fe sti wa lu na na szej uczel ni.
Skła da my tak że po dzię ko wa nia dla: Mar ka Haj de ra i Win cen -
te go Skrze ko tow skie go z Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -Ba daw -
czej i Dy dak tycz nej za wspar cie tech nicz ne pod czas trwa nia
im prez.

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą
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Nie ubła ga na śmierć za bra ła z na sze go gro na na uczy cie la
aka de mic kie go, ko le gę – spor tow ca. Dnia 3 czerw ca 2014

ro ku po dłu giej i wy czer pu ją cej cho ro bie zmarł mgr Ma rian
Łysz czak, by ły kie row nik Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Ma gi ster Ma rian Łysz czak miał 66 lat, był ab sol wen tem Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu, z wy kształ ce nia
śred nie go – tech ni kiem le śni kiem, na uczy cie lem – pa sjo na -
tem. Ko chał sport, przy ro dę i po dró że, a na de wszyst ko ko chał
lu dzi, ja ko na uczy ciel miał bo wiem nie zwy kle przy ja ciel ski sto -
su nek do swych pod opiecz nych. Wśród stu den tów i za wod ni -
ków, któ rych kształ cił w spraw no ści fi zycz nej i tre no wał, na zy -
wa ny był po pro stu „nasz Pan Ma ria nek” lub „Ko cha ny
Tre ne rek”. Czyż trze ba lep szej re ko men da cji o świet nym do -
ga dy wa niu się z mło dzie żą?

Rów nież w ze spo le aka de mic kim, któ rym przez 13 lat kie ro -
wał, oce nia ny był i jest ja ko czło wiek bez kon flik to wy, spo le gli -
wy, wraż li wy na pięk no, któ ry swym po zy tyw nym uspo so bie -
niem udzie lał się nie tyl ko naj bliż szym. Był zna ny ze swej
bez kom pro mi so wej po sta wy wo bec ota cza ją cej rze czy wi sto ści,
nie uzna wał mi ni ma li zmu. Po wszech nie lu bia ny i sza no wa ny.

Pra cę na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne go roz po czął
w szko le pod sta wo wej, koń cząc Stu dium Na uczy ciel skie w Ka -
li szu. Tam też zwią zał się z miej sco wym klu bem spor to wym,
czyn nie upra wia jąc grę w pił kę ręcz ną. Po prze nie sie niu się do
Po zna nia pra co wał w szko le pod sta wo wej oraz klu bie spor to -
wym Po sna nia. Od ro ku 1977 zwią zał się na sta łe z ów cze sną
Aka de mią Rol ni czą i tu prze ka zy wał swe zdol no ści pe da go -
gicz ne i tre ner skie, szcze gól nie w grach ze spo ło wych: w pił kę
ręcz ną i siat ków kę. Z po cząt ku w roz sia nych po mie ście obiek -
tach spor to wych, by w koń cu, bę dąc wi zjo ne rem bu do wy wła -
snej uczel nia nej ha li spor to wej, od 2008 ro ku – po jej wy bu -
do wa niu – kon ty nu ować swą pa sję w jak że zmie nio nych
wa run kach. 

Ma rian Łysz czak, bę dąc mi ło śni kiem spor tu, swą pa sją za -
ra żał in nych. Ja ko in struk tor nar ciar stwa i że glarz jach to wy
prze ka zy wał no we umie jęt no ści ko lej nym po ko le niom pod -
opiecz nych. Or ga ni za tor zbio ro wych uczel nia nych wy jaz -
dów na nar ty w Kar ko no sze, Do lo mi ty lub Al py, któ re ich
uczest ni kom do star czy ły wie le ra do ści i nie za po mnia nych
do dziś wra żeń.

Swo je pa sje za wo do we re ali zo wał rów nież w spo rcie wy -
czy no wym, tre nu jąc aka de mic kie ze spo ły pił ki ręcz nej i siat -
ków ki. Or ga ni zo wał wie le im prez spor to wych dla stu den tów,
uczest ni czył ak tyw nie w two rze niu aka de mic kiej kul tu ry fi -
zycz nej. Za za słu gi w tej dzie dzi nie zo stał uho no ro wa ny przez
Za rząd Głów ny AZS na gro dą im. Eu ge niu sza Pia sec kie go,
przy zna wa ną wy róż nia ją cym się na uczy cie lom i tre ne rom.

Za pa mię ta my Go ja ko do bre go ko le gę i wiel kie go pa sjo na -
ta na sze go za wo du, któ ry co dzien nie in spi ro wał nas do no -
wych za dań.

Gro no pra cow ni ków Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej

Wspomnienia
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Z nagrodą im. Eugeniusza Piaseckiego, przyznawaną wyróżniającym
się nauczycielom i trenerom

Marian Łyszczak

Wspo mnie nie o Ma ria nie Łysz cza ku
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Pod pi sa nie ko lej nej umo wy o kon ty nu acji współ pra cy na -
uko wej mię dzy Pań stwo wą Aka de mią Rol ni czą w Ir kuc ku

a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu w ro ku 2013 za -
owo co wa ło na szą wy pra wą przy rod ni czą na Sy be rię. Gru pie
prze wod ni czył prof. Ro man Ho łu bo wicz, znaw ca te go re gio -
nu. Dla nie go by ła to ko lej na wy pra wa na uko wa w ten re jon
– tym ra zem za jął się sy be ryj ski mi zio ła mi; dla nas – szan sa, że -
by zo ba czyć je zio ro Baj kał i ka wa łek Sy be rii. Ce lem wy jaz du
by ło po zna nie sa mej uczel ni, spo tka nie ze stu den ta mi, przed -
sta wie nie na sze go uni wer sy te tu, wy gło sze nie wy kła dów i po -
zna nie przy ro dy re gio nu.

Sy be ria prze cięt ne mu Po la ko wi ko ja rzy się z miej scem ka -
tor gi i ze sła nia, od le głym, nie do stęp nym, groź nym i zim nym.
W rze czy wi sto ści od wie dza ją cy znaj du ją Sy be rię ja ko prze -
pięk ną kra inę, w prze wa ża ją cej czę ści dzie wi czą. Po wszech nie
uwa ża na jest ona za skar biec Ro sji. Ty le tu bo gactw na tu ral -
nych, po cząw szy od złóż ka mie ni szla chet nych, me ta li, wę gla,
ga zu i in nych, a skoń czyw szy na flo rze i fau nie. Mi mo su ro we -
go kli ma tu (tyl ko dwie po ry ro ku: la to i zi ma) ro ślin ność jest
buj na i nie spo ty ka na ni gdzie in dziej na świe cie.

Do głów nych miast Sy be rii na le ży Ir kuck po ło żo ny nad je -
zio rem Baj kał, waż ny ośro dek ży cia go spo dar cze go azja tyc kiej
czę ści Ro sji. Od za wsze sto li ca kup ców, któ rzy rzą dzi li nim nie -
po dziel nie, ale tak że sta no wi li o si le roz wo ju re gio nu. W cza -
sie dru giej woj ny świa to wej był prze my sło wym za ple czem dla
wojsk ro syj skich (za kła dy zbro je nio we), a tak że miej scem ewa -

ku acji prze my słu z eu ro pej skiej czę ści Ro sji. Wo da, wę giel,
drew no są na tu bar dzo ta nie lub nie od płat ne. W Ir kuc ku bar -
dzo ta nia (w po rów na niu z na szą) jest tak że ener gia elek trycz -
na po cho dzą ca z elek trow ni wod nej zbu do wa nej na rze ce An -
ga rze. Jest to je dy na rze ka wy pły wa ją ca z Baj ka łu na po nad
300 rzek wpły wa ją cych do nie go. 

Waż ny wkład w roz wój kul tu ral ny mia sta wnie śli de ka bry -
ści (na zwa po cho dzi od ro syj skie go sło wa ‘de kabr’ – czy li „gru -
dzień”, „de ka bry ści” zaś to „po wstań cy gru dnio wi”, uczest ni -
cy po wsta nia prze ciw ko ca ra to wi z grud nia 1825 ro ku), któ rzy
w 1826 ro ku zo sta li ze sła ni w te oko li ce, o czym przy po mi na
spe cjal na hi sto rycz na stre fa z dwo ma do mo stwa mi de ka bry -
stów. Jed no z nich na le ża ło do S.G. Woł koń skie go, dru gie do
ro dzi ny Tur biec kich. Oba są udo stęp nio ne dla zwie dza ją cych.
Wi dok fo to gra fii oraz prze pięk nych me bli bę dą cych przed -
mio ta mi co dzien ne go użyt ku wspo mnia nych ro dzin ro bi du -
że wra że nie. 

Do dzi siaj Ir kuck to waż ny ośro dek prze my sło wy w ska li ca -
łe go kra ju. Znaj du ją się tu mię dzy in ny mi jed ne z naj więk -
szych za kła dów lot ni czych w Ro sji. Obec nie jest to też mia sto
kon tra stów. Hi sto rycz ne do my, zbu do wa ne cał ko wi cie
z drew na (oko ło dwu stu po zo sta łych po po ża rze mia sta
w 1879 ro ku), czę sto oto czo ne są współ cze snym bu dow nic -
twem. Dziel ni ce bar dzo za nie dba ne są sia du ją z luk su so wy mi
osie dla mi. Mi mo bra ku ze rwa nia z sys te mem ko mu ni stycz -
nym, któ re go wpły wy wi docz ne są prak tycz nie wszę dzie, mia -
sto roz wi ja się nie tyl ko pod wzglę dem prze my sło wym, ale

Przed Akademią Rolniczą w Irkucku; od lewej: prof. dr hab. Roman Hołubowicz, Sonia Jaskuła, Anna Gałczyńska, Robert Rochowiak

Sy be ria – naj waż niej sza jest przy ro da
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i kul tu ral nym. Zwięk sza się licz ba lud no ści, bar dzo po pra wił
się sys tem na ucza nia. W Ir kuc ku jest osiem szkół wyż szych,
w tym Pań stwo wa Aka de mia Rol ni cza, któ rej by li śmy go ść mi.
Za ło żo no ją na mo cy spe cjal ne go de kre tu Sta li na 30 mar -
ca 1934 ro ku. Dziś jest tu oko ło sied miu ty się cy stu den tów,
któ rzy uczą się na pię ciu wy dzia łach (rol ni czym, ener ge tycz -
nym, me cha nicz nym, eko no micz nym i przy rod ni czym) i na
osiem na stu spe cja li za cjach. 

Kul mi na cyj nym punk tem na sze go po by tu na Aka de mii Rol -
ni czej w Ir kuc ku był wy kład prof. Ho łu bo wi cza na te mat na -
sien nic twa ogrod ni cze go w Pol sce i na świe cie. Pod czas spo -
tka nia od był się też po kaz naj now sze go fil mu o na szej uczel ni,
a po tem spo tka nie ze stu den ta mi, spe cjal nie zor ga ni zo wa ne
z oka zji na sze go przy jaz du. Do wie dzie li śmy się wte dy spo ro,
na przy kład te go, że wie lu stu den tów chce kon ty nu ować na -
ukę po za kra jem oraz że stu dia w Ro sji są płat ne. 

Irkuck: kontrast między historią i nowoczesnością

Autorzy artykułu wraz z prof. Romanem Hołubowiczem badają
grubość pokrywy lodowej Bajkału

Zamarznięty Bajkał Bajkał – widok na drugi brzeg oddalony o 30 km
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Oprócz na ucza nia w trzy stop nio wym sys te mie bo loń skim
uczel nia pro wa dzi też róż no rod ne kur sy dla spe cja li stów z ca -
łej Sy be rii. Stu den ci z Ir kuc ka ma ją licz ne moż li wo ści (jak na
tam tej sze wa run ki) roz wo ju na uko we go, a tak że spe cjal ne sta -
cje (ba zy), gdzie od by wa ją za ję cia prak tycz ne. W sa mym
kształ ce niu za uwa ży li śmy jed nak mar gi na li za cję na uki ję zy -
ków ob cych, a na sa mym spo tka niu z na mi bar dzo do kład nie
kon tro lo wa ne przez wła dze uczel ni wy po wie dzi sa mych stu -
den tów, co nie uła twia ło szcze rej wy mia ny in for ma cji oraz na -
wią zy wa nia oso bi stych kon tak tów. Mi mo te go kil ku stu den -
tów wy ra zi ło chęć pod ję cia stu diów na na szej uczel ni, co
spra wi ło nam ogrom ne za do wo le nie. Trze ba przy znać, że
wpływ na to miał z ca łą pew no ścią film opi su ją cy na szą uczel -
nię, o któ rym wcze śniej wspo mi na łem, a któ ry to wy warł nie -
sa mo wi te wra że nie na na szych ro syj skich go spo da rzach. Film
(o dy dak ty ce) był rze czy wi ście bar dzo do bry i do sko na le
przed sta wił dro gę na szej uczel ni ja ko eu ro pej skiej jed nost ki
edu ka cyj nej dą żą cej do świa to we go po zio mu na ucza nia
i stan dar dów na uko wych, mo gą cej już obec nie się po szczy cić
wie lo ma zna czą cy mi osią gnię cia mi na uko wy mi.

Baj kał le ży w ro wie tek to nicz nym, lu stro wo dy znaj du je się
na wy so ko ści 456 m n. p. m. Roz cią ga się na dłu gość 636 km,
a w naj szer szym miej scu ma 79 km. Zwa ne jest też „Sy be ryj -
skim mo rzem” lub „Błę kit nym okiem Sy be rii”. Jest naj star szym

i naj głęb szym (ok. 1600 m) je zio rem na świe cie. Wo kół nie go
roz cią ga się wie le pasm gór skich. Uj ście je dy nej rze ki – An ga -
ry – ni gdy nie za ma rza, mi mo że przez więk szą część ro ku Baj -
kał jest sku ty lo dem, któ re go gru bość się ga na wet 1,5 me tra.
Dno je zio ra jest w cią głym ru chu w wy ni ku ru chów tek to nicz -
nych, któ re moż na za ob ser wo wać na sej smo gra fie (pra wie
czter dzie ści trzę sień zie mi w mie sią cu). Zda rza ją się też bar -
dzo sil ne trzę sie nia zie mi do cho dzą ce do 7,8 w ska li Rich te ra
(ostat nie tak sil ne trzę sie nie zie mi wy da rzy ło się w 2011 ro ku).
Dla od wie dza ją cych tę część świa ta naj cen niej szą pa miąt ką
jest cza ra it – ka mień o bar wie fio le to wej, uni ka to wy, wy do -
by wa ny wy łącz nie w oko li cach Baj ka łu. Je śli wie rzyć oko licz -
nym miesz kań com, to przy no si on szczę ście i do sta tek. 

W ba da niach nad baj kal skiej flo ry i fau ny ogrom ny wkład ma
trzech pol skich uczo nych – Jan Czer ski, Wik tor Go dlew ski i Be -
ne dykt Dy bow ski. Ich po pier sia, wy ni ki ba dań oraz od kry te ga -
tun ki zwie rząt i ro ślin zo ba czyć moż na w Mu zeum Baj ka łu
znaj du ją cym się nad brze giem je zio ra. Jest no wo cze śnie wy -
po sa żo ne i po sia da ogrom eks po na tów. Mię dzy in ny mi pod
mi kro sko pa mi oglą da się mi kro or ga ni zmy i sko ru pia ki za -
miesz ku ją ce Baj kał.

Wo dy Baj ka łu cha rak te ry zu ją się prze pięk ną szma rag do wo -
-błę kit ną bar wą i prze źro czy sto ścią, któ ra zwią za na jest z obec -
no ścią racz ka – Epi schu ra ba ika len sis. Ten en de mit je zio ra Baj -
kał za sie dla pe la gial je zio ra (prak tycz nie ca ły słup wo dy, od

Miejsce ujścia Angary z Bajkału nigdy nie zamarza
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po wierzch ni do głę bo ko ści 1400 m). Mi mo swo ich nie wiel kich
roz mia rów (oko ło 1mm) je den osob nik oczysz cza szklan kę
wo dy na do bę. Na ukow cy pró bo wa li wpro wa dzić go do in -
nych zbior ni ków wod nych, jed nak że w wy ni ku pro ble mów
roz mno że nio wych pró by te za koń czy ły się fia skiem.

W Baj ka le nie bra ku je ryb. Wie le z nich jest en de micz nych.
Trzy naj waż niej sze to: omul (Co re go nus mi gra to rius), ha rus
(Thy mal lus arc ti cus) oraz go ło mian ka du ża (Co me pho rus ba -
ika len sis). Dwie pierw sze są bar dzo ce nio ne ze wzglę du na wa -
lo ry sma ko we. Cha rak te ry stycz ną ce chą omu la jest bar dzo po -
wol ny wzrost oraz skła da nie ikry w rze ce. Ha rus sto so wa ny jest
w die tach spor tow ców i ko smo nau tów ze wzglę du na dużą
za war tość biał ka. Trze cia, go ło mian ka, dzi wacz na ry ba baj kal -
skich głę bin, ma nie pro por cjo nal nie du żą gło wę, po ma rań -
czo we oczy, a jej po zba wio ne łu sek bla do ró żo we cia ło jest
pra wie prze źro czy ste. Osią ga do 20 cm dłu go ści i ży je na sa -
mym dnie je zio ra, gdzie pa nu je bar dzo wy so kie ci śnie nie. Jest
ży wo rod na, sta no wi oko ło 50% wszyst kich ryb Baj ka łu i jest
ulu bio nym po kar mem fok. W znacz nej czę ści jej cia ło skła da
się z tłusz czu o du żej za war to ści wi ta mi ny A. Tłuszcz wy to pio -
ny z go ło mian ki to zna ne od wie ków w Chi nach i Mon go lii le -
kar stwo.

Ko lej nym en de mi tem je zio ra Baj kał jest ner pa (Pu sa si bri ca)
– je dy na fo ka słod ko wod na. Po zo sta je ta jem ni cą, jak się tu do -
sta ła. Ży je w ja mach ze śnie gu. Je den osob nik zja da śred nio
to nę ryb rocz nie. Dla za cho wa nia rów no wa gi łań cu cha po kar -
mo we go wpro wa dzo no li mit stu ty się cy fok mo gą cych za -
miesz ki wać wo dy Baj ka łu. Nad miar po pu la cji jest odła wia ny. 

W re jo nie je zio ra Baj kał znaj du je się pięć głów nych ob sza -
rów chro nio nej przy ro dy (trzy re zer wa ty i dwa par ki na ro do -
we) o łącz nej po wierzch ni po nad 17 000 km².

W 1996 ro ku Baj kał wraz z przy le gły mi te re na mi zo stał wpi -
sa ny na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.

Pra wie ca łą po wierzch nię Sy be rii zaj mu ją la sy. Taj ga skła da
się głów nie z ce dru sy be ryj skie go (ina czej so sny sy be ryj skiej)
Pi nus si bri ca (oko ło 20%), so sny zwy czaj nej Pi nus si lve stris L.
(oko ło 30%) oraz mo drze wia sy be ryj skie go La rix si bri ca (oko -
ło 40%). Cedr jest zna ny ze swo ich wła ści wo ści lecz ni czych,
w tym bak te rio bój czych, ze wzglę du na wy dzie la nie olej ków
ete rycz nych i fi ton cy dów. Z ko lei drew no mo drze wia sy be ryj -
skie go jest uzna wa ne za naj tward sze na świe cie. Nie od łącz -
nym ele men tem kra jo bra zu sy be ryj skie go są rów nież drze wa
li ścia ste, ta kie jak: brzo za bro daw ko wa ta (Be tu la pen du la L.)
oraz to po la i osi ka (Po pu lus tre mu la L.). Oprócz wy mie nio nych
wy stę pu je tam rów nież orzech man dżur ski (Ju glans mand shu -
ri ca L.). W la sach za ob ser wo wa li śmy licz ne drze wa z nad pa lo -
ną ko rą, co, jak się oka za ło, by ło wy ni kiem po ża rów ściół ki.
W la sach wy rąb drzew na wła sne po trze by jest do zwo lo ny
i nie re gu lo wa ny praw nie. Drew no na Sy be rii jest ła twym do
zdo by cia, ta nim i uni wer sal nym ma te ria łem bu dow la nym, na
przy kład do bu do wy do mów czy ło dzi.

Świat zwie rzę cy Sy be rii jest bar dzo zróż ni co wa ny. W każ -
dym pa sie rów no leż ni ko wym wy stę pu ją in ne zwie rzę ta. Pu -
sty nia ark tycz na to miej sce wy stę po wa nia niedź wie dzi bia -
łych, li sów po lar nych, fok i mor sów. W tun drze znaj dzie my
le min gi (gry zo nie wiel ko ści szczu rów), bia łe za ją ce, re ni fe ry,
a w taj dze, w któ rej prze by wa li śmy, ty gry sy sy be ryj skie, zwa -
ne też amur ski mi (Pan the ra ti gris al ta ica), bu run du ki (ma łe gry -
zo nie po dob ne do wie wiór ki), so bo le (Mar tens zi bel li na), bar -
dzo ce nio ne i cen ne ze wzglę du na swo je gę ste i pięk ne fu tro,
ro so ma ki (Gu lo gu lo), piż mow ce sy be ryj skie (Mo schus mo schi -
fe rus), na le żą ce do pa rzy sto ko pyt nych i przy po mi na ją ce je le -
nie o gło wie kan gu ra, ła si ce sy be ryj skie i niedź wie dzie bru nat -
ne (Ur sus arc tos). W la so ste pie z ko lei prze by wa ją su sły,
szcze kusz ki, orze chów ki i po lni ki.

Eks po na ty zwie rząt i pta ków, fu tra let nie i zi mo we, a tak że
róż ne ro dza je bro ni, pu ła pek, si deł uży wa nych do po lo wań,

kry jó wek dla my śli wych i in nych zdo by czy (ko lek cja po ro ży ło -
si ze wszyst kich miejsc ich wy stę po wa nia na świe cie) znaj du -
ją się w Mu zeum My śli stwa, któ re jest czę ścią Aka de mii Rol ni -
czej w Ir kuc ku. 

Wie lo go dzin ne wie czor ne roz mo wy ze zwy kły mi miesz kań -
ca mi Ir kuc ka po zwo li ły nam zro zu mieć, jak wie ki sza cu nek
i po ko rę ży wią oni do ota cza ją cej ich przy ro dy, mi mo że
miesz ka ją w mie ście. Nie ma wąt pli wo ści: naj waż niej sza na
Sy be rii jest przy ro da. Tu ży ją, a przy ro da da je im wszyst ko,
cze go po trze bu ją do ży cia i – jak twier dzą – to tu, na Sy be rii,
znaj du ją się le kar stwa na wszyst kie przy pa dło ści i cho ro by,
w tym na wet te naj cięż sze. Być mo że tu wła śnie moż na zna -
leźć od po wie dzi na naj więk sze bo lącz ki współ cze snej cy wi li -
za cji, a my nie chce my ich zna leźć lub jesz cze nie umie my ich
od czy tać… Je ste śmy prze ko na ni, że Sy be ria na dal skry wa
wie le ta jem nic.

Ro bert Ro cho wiak
An na Gał czyń ska

So nia Ja sku ła
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Prawdziwa rosyjska bania, miejsce relaksu, ale także załatwiania interesów

Futra w Muzeum Myślistwa w Irkucku
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Pra ca ze spo ło wa w mi kro świe cie 

Bra cia Wri ght swój pierw szy lot od by li w 1903 ro ku, Hen ry
Ford ta śmo wą pro duk cję sa mo cho du uru cho mił pięć lat

póź niej, a pierw szy okręt pod wod ny o na pę dzie spa li no wym
dzie wi czy rejs od był wcze śniej, bo już w 1879 ro ku. Od te go
cza su nie wy obra żal nie wiel ka liczba sa mo cho dów, au to bu -
sów, sa mo lo tów, stat ków i okrę tów, ni czym nie zmor do wa ny
Hob bit, prze mie rza ku lę ziem ską tam i z po wro tem, wy dzie la -
jąc spa li ny, ka piąc ben zy ną i ge ne ral nie rzecz uj mu jąc – za -
smra dza jąc na szą pla ne tę. W naj lep szym in te re sie Mat ki 
Zie mi le ży, by ludz kość szu ka ła nie tyl ko jak naj lep szych spo -
so bów zmniej sze nia emi sji za nie czysz czeń śro do wi ska na tu -
ral ne go, ale umia ła so bie z ni mi ra dzić, gdy te już wy stą pią.

Zgod nie z wy tycz ny mi Par la men tu Eu ro pej skie go, wy ni ka -
ją cy mi z ko niecz no ści ogra ni cze nia in ge ren cji czło wie ka
w eko sys tem, na tu ral ne me to dy usu wa nia za nie czysz czeń ze
śro do wi ska sta ły się pre fe ro wa nym spo so bem ra dze nia so bie
z wy cie ka mi ro py naf to wej. W tej dzie dzi nie du ży po ten cjał
ma ją tech ni ki bio re me dia cyj ne, wy ko rzy stu ją ce mi kro or ga ni -
zmy do wal ki z tok sycz ny mi związ ka mi ro po po chod ny mi. Za -
sto so wa nie zdol no ści drob no ustro jów do roz kła du sub stan cji
wę glo wo do ro wych na dwu tle nek wę gla i wo dę umoż li wia
opra co wa nie sku tecz nej, a przede wszyst kim bez piecz nej
tech no lo gii usu wa nia za nie czysz czeń. Z punk tu wi dze nia tych
pre fe ro wa nych me tod waż ne oka zu ją się być bio sur fak tan ty,
czy li związ ki po wierzch nio wo -czyn ne (ZPC) wy dzie la ne przez
mi kro or ga ni zmy. Związ ki te zmniej sza ją na pię cie po wierzch -
nio we na gra ni cy fa zy ole jo wej i wod nej, w efek cie cze go uła -

twio ny jest trans port związ ków ro po po chod nych do wo dy.
Sta ją się one dzię ki te mu bar dziej bio do stęp ne dla mi kro or -
ga ni zmów, a w uję ciu eko lo gicz nym sub stan cje tok sycz ne
– mó wiąc ob ra zo wo – są przez mi kro by po pro stu zja da ne. 

Dla cze go bio sur fak tan ty zwięk sza ją do stęp ność wę glo wo -
do rów do ko mó rek bak te ryj nych? Wszyst ko za le ży od struk -
tu ry związ ków po wierzch nio wo -czyn nych. Swo ją bu do wą
przy po mi na ją dwa bie gu ny ma gne tycz ne, skła da jąc się z jed -
nej stro ny z czę ści po lar nej, umow nie zwa nej gło wy „lu bią cej
wo dę”, a z dru giej z nie po lar ne go ogo na „lu bią ce go olej”. Ta
wła ści wość umoż li wia im ist nie nie na gra ni cy dwóch nie mie -
sza ją cych się wza jem nie ośrod ków. Do naj le piej po zna nych
do tej po ry sur fak tan tów po cho dze nia mi kro bio lo gicz ne go
na le żą ram no li pi dy pro du ko wa ne przez ga tu nek Pseu do mo -
nas aeru gi no sa.

W mi nio nych la tach ba da nia do ty czą ce bio re me dia cji sku -
pia ły się głów nie na wy ko rzy sty wa niu po je dyn czych szcze pów
bak te ryj nych. Ostat nie ana li zy wy ka zu ją jed nak, że z per spek -
ty wy mi kro bio lo gii oraz me tod eli mi na cji za nie czysz czeń śro -
do wi sko wych du żo lep szym roz wią za niem by ło by wy ko rzy -
sta nie kon sor cjum bak te ryj ne go, czy li dwóch lub wię cej
szcze pów bak te ryj nych, któ re ży ją ze so bą w ści słej sym bio -
zie. Ta kie roz wią za nie zna czą co wpły wa na efek tyw ność pro -
ce sów bio re me dia cyj nych – bak te rie, współ dzia ła jąc ze so bą
w kon kret nym ce lu, pra cu ją jak w szwaj car skim ze gar ku. Bo
trze ba wie dzieć, że z ty mi bak te ria mi to tro chę jak z czło wie -
kiem pier wot nym: ni by każ dy czło nek ple mie nia zdo by wał
żyw ność, zbie ra jąc grzy by i ła piąc ku ro pa twy, ale do pie ro gdy
wszy scy miesz kań cy ja ski ni chwy ci li za ma czu gi, da ło się upo -
lo wać ma mu ta do star cza ją ce go mię sa i skór na ca łą zi mę.

Wszę do byl skość drob no ustro jów jest zja wi skiem do brze
wszyst kim zna nym, jed nak że po cząt ko wo wy stę po wa nie mi -
kro or ga ni zmów bio de gra du ją cych ro pę naf to wą wią za no
z ob sza ra mi wy do by cia bądź ska że nia sub stan cja mi ro po po -
chod ny mi. Za sko cze nie wszyst kich by ło ogrom ne, gdy oka za -
ło się, że bak te rie ma ją ce zdol ność do roz kła du dość spe cy -
ficz nych, a za ra zem trud no bio de gra do wal nych związ ków,
wy izo lo wa no z gle by nie ska żo nej ro pą, kom po stow ni ka, przy -
do mo we go par ku, a na wet z ob sza rów An tark ty dy. I w tym
mo men cie nad gło wą po ja wi ła się sym bo licz na za pa lo na ża -
rów ka: sko ro bak te rie te go ty pu eg zy stu ją w każ dej ni szy, to
dla cze go nie spró bo wać wy izo lo wać ich ze śro do wisk do tąd
nie zba da nych?

Pro wa dzi my ba da nia nad bak te ria mi tle no wy mi wy izo lo wa -
ny mi z obor ni ka oraz od cho dów zwie rząt go spo dar skich (krów,
kur, świń). Za rów no kał zwie rzę cy, jak i obor nik są bo ga tym źró -
dłem Gram -ujem nych bak te rii ma ją cych du ży po ten cjał do
pro duk cji bio sur fak tan tów. Pierw szy etap ba dań był pod
wzglę dem or ga no lep tycz nym naj bar dziej aro ma tycz ny… Wy -
bra ny przez nas ma te riał śro do wi sko wy na le ża ło po brać ze ste -
ryl nych po jem ni ków i po siać na spe cjal ne pod ło ża ada pta cyj -
ne. Skład pod łóż ho dow la nych był znacz nie ogra ni czo ny
w pew ne skład ni ki mi ne ral ne, cho ciaż by w związ ki azo tu. Kie -
dy w śro do wi sku ho dow la nym za czy na bra ko wać ja kie goś
skład ni ka po kar mo we go, mi kro or ga ni zmy, zwięk sza jąc swo je
szan se na prze ży cie, przy sto so wu ją się do wy ko rzy sty wa nia ja -
ko po kar mu sub stra tów in nych niż do tych czas al bo „ucie ka ją”
z ta kie go miej sca i szu ka ją no wej ni szy do za miesz ka nia. Oka -
zu je się, że z tych dwóch me cha ni zmów to wła śnie uciecz ka,
czy li mo bil ność ko mór ko wa, ma więk szy po ten cjał. Naj now sza
li te ra tu ra do wo dzi, że wy dzie la nie bio sur fak tan tów jest dośćObserwowana emulsja na granicy faz wodnej i olejowej
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moc no zin te gro wa ne z sys te mem od po wie dzial nym mię dzy
in ny mi za ru chli wość ko mó rek. Czyn nik li mi tu ją cy, któ ry po -
ten cjal nie mo że ogra ni czyć ich wzrost, to znak, że bak te riom
się coś nie po do ba, szy ku ją się więc do uciecz ki z obec ne go
miej sca, na wet je śli źró dła wę gla jest w nim pod do stat kiem.
Pro jek tu jąc do świad cze nie, za sto so wa ły śmy dwa pod ło ża opi -
sa ne w li te ra tu rze świa to wej oraz czte ry do dat ko we zmo dy fi -
ko wa ne, w któ rych zna la zło się al bo ła two przy swa jal ne dla
więk szo ści bak te rii źró dło wę gla w po sta ci glu ko zy, al bo trud -
niej przy swa jal ny olej na pę do wy. Wpro wa dzo ne mo dy fi ka cje
mia ły umoż li wić wy se lek cjo no wa nie su per bak te rii, któ re mo -
gły by efek tyw nie usu wać za nie czysz cze nia ro po po chod ne.
Dzię ki ta kiej róż no rod no ści za sto so wa nych po ży wek ho dow -
la nych po zy ska no do sta tecz nie du żą pu lę aż 148 róż nych
szcze pów bak te ryj nych.

Ma jąc spo rą ilość wy izo lo wa nych mi kro or ga ni zmów, na le -
ża ło oce nić ich zdol ność do wy dzie la nia bio sur fak tan tów.
W tym ce lu wy bra ły śmy czte ry me to dy iden ty fi ka cyj ne, do
któ rych na le ża ły: test two rze nia się emul sji, test roz pry ski wa -
nia kro pli ro py naf to wej, test „za pa da nia” kro pli oraz ho dow la
kul tur bak te ryj nych na aga rze z krwią ba ra nią. Sur fak tan ty ma -
ją zdol ność do ku mu lo wa nia się na gra ni cy dwóch nie mie sza -
ją cych się ośrod ków. Na gro ma dze nie się ZPC na gra ni cy sty -
ku dwóch faz po wo du je zmniej sze nie wza jem nych sił
od py cha nia tych sub stan cji, a w re zul ta cie wy mie sza nie się
ich, co ob ser wu je my ja ko gę stą emul sję po wsta ją cą mię dzy
fa zą wod ną i ole jo wą. Pod czas te go te stu ła two moż na by ło
za ob ser wo wać, któ re szcze py pro du ku ją bio sur fak tan ty, a któ -
re nie. Do dat ko wo in te re su ją ce by ło to, że część szcze pów po -
cząt ko wo wy dzie la ła du żo tych związ ków, po czym ich ilość
gwał tow nie ma la ła (emul sja za ni ka ła). Bio sur fak tan ty naj praw -
do po dob niej po wy ko na niu okre ślo nych za dań w da nym śro -
do wi sku sta wa ły się po ten cjal nym źró dłem ener gii i do brą
„prze ką ską” dla mi kro or ga ni zmów.

Jak to w świe cie na uki by wa, wszyst kie eks pe ry men ty po tra -
fią pła tać fi gle. Me to da „za pa da nia” kro pli po ten cjal nie za wie -
ra ją cej bio sur fak tan ty wy ko rzy sty wa ła płyt ki mi kro ti tra cyj ne
wy peł nio ne cien kim fil mem ole ju na pę do we go. Pła ski kształt
na strzy ki wa nej kro pli świad czył o obec no ści ZPC, na to miast
kro pla wy pu kła, ,,nie za pad nię ta” w ole ju ich nie za wie ra ła. Z po -
zo ru tech ni ka ba nal na, jed nak wy wo ła ła du że za in te re so wa nie
po ło wy Ka te dry Mi kro bio lo gii, bo płyt ki mi kro ti tra cyj ne by ły
na praw dę bar dzo, bar dzo mi kro -… Po cząt ko wo ani go łym
okiem, ani pod lu pą nie da ło się za ob ser wo wać kształ tu owych
kro pel, do pie ro dzię ki dłu gim go dzi nom spę dzo nym w la bo -
ra to rium wy pra co wa ny zo stał pra wi dło wy warsz tat od czy ty -
wa nia stop nia ,,za pa da nia” się kro pel za wie ra ją cych bio sur fak -
tan ty.

Za pro po no wa ne przez nas ana li zy ja ko ścio we nie wy ma ga -
ły po sia da nia bar dzo spe cja li stycz ne go sprzę tu, a mi mo to da -
wa ły od po wiedź na py ta nie: czy ba da ne szcze py są pro du cen -
ta mi bio sur fak tan tów? Do dat ko wo na ich pod sta wie moż na
stwier dzić, że pod ło ża za wie ra ją ce ja ko źró dło wę gla glu ko zę
nie są wła ści wy mi pod ło ża mi do izo la cji drob no ustro jów zdol -
nych do wy dzie la nia ZPC. Po nad to prze ba da ne kul tu ry mie sza -
ne z ga tun ku Pseu do mo nas aeru gi no sa oraz ro dzi ny En te ro bac -
te ria ce ae nie by ły ja ki miś su per pro du cen ta mi bio sur fak tan tów,
a znacz nie lep sze re zul ta ty da wa ły czy ste szcze py bak te ryj ne.
Spo śród wszyst kich prze ba da nych mi kro or ga ni zmów wy bra ły -
śmy kil ka na ście po ten cjal nych kul tur bak te ryj nych, z cze go do
dal szych ba dań wy ty po wa ły śmy bak te rie wy izo lo wa ne z obor -
ni ka. Mi mo kil ku krot ne go prze sie wa nia na róż ne pod ło ża se -
lek cyj ne oka za ło się, że po zy ska na kul tu ra nie by ła mo no kul tu -
rą, lecz ści śle ze so bą po wią za nym kon sor cjum bak te ryj nym,
dla te go też po sta no wi ły śmy do kład niej przyj rzeć się te mu zja -
wi sku. Wy ko rzy stu jąc tech ni ki ge ne tycz ne – ana li zę se kwen cji
ko du ją cej 16S rRNA – okre śli ły śmy przy na leż ność ga tun ko wą

szcze pów w kon sor cjum. Układ skła dał się z trzech szcze pów:
En te ro coc cus fa eca lis, Pseu do mo nas aeru gi no sa oraz Esche ri chia
co li. Kon sor cjum bak te ryj ne zu peł nie no we, nie opi sa ne do tych -
czas w li te ra tu rze, a w do dat ku dość nie ty po we, gdyż En te ro -
coc cus fa eca lis na le ży do bak te rii Gram -do dat nich, pod czas gdy
resz ta to bak te rie Gram -ujem ne. Czyż by szczę śli wy traf po cząt -
ku ją ce go mi kro bio lo ga?

W ko lej nym eta pie, ba da jąc każ dy szczep z osob na, okre -
śli ły śmy, któ re z nich w tym kon sor cjum są od po wie dzial ne
za wy dzie la nie bio sur fak tan tów. Wy ni ki ana liz tyl ko po twier -
dzi ły ba da nia li te ra tu ro we, że to ga tu nek Pseu do mo nas aeru -
gi no sa jest win ny ich pro duk cji, jed nak że – co za ska ku ją ce –
kon sor cjum cha rak te ry zo wa ło się lep szą niż Pseu do mo nas
bio syn te zą ZPC.

Zba da ły śmy więc ki ne ty kę zmian wy dzie la nia bio sur fak tan -
tów przez kon sor cjum oraz wy izo lo wa ne go z nie go Pseu do -
mo nas aeru gi no sa pod czas ho dow li bio re ak to ro wej. Mi kro or -
ga ni zmy ho do wa ły śmy na pod ło żu ubo gim w skład ni ki
mi ne ral ne, gdzie je dy nym źró dłem wę gla był olej na pę do wy.
Prób ki po bie ra no w rów nych od stę pach cza su, a ana li za tor
kształ tu kro pli wy ko ny wał po mia ry na pię cia po wierzch nio we -
go. Za rów no Pseu do mo nas, jak i kon sor cjum znacz nie je ob -
ni ża ją, co jest po wią za ne z pro duk cją bio sur fak tan tów, lecz
w ob rę bie kon sor cjum mak sy mal ne zre du ko wa nie na stę po -
wa ło póź niej niż w wy pad ku po je dyn cze go szcze pu. W no -
wym śro do wi sku każ dy mi kro or ga nizm wal czy na rin gu o swo -
je, dla te go też bak te rie kon ku ru ją mię dzy in ny mi o skład ni ki
po kar mo we. Do ce lo wo jed nak spa dek na pię cia po wierzch nio -
we go dla kon sor cjum był więk szy niż w mo no kul tu rze. Wy ni -
ka z te go, że w gru pie moc. To tak, jak by kon sor cjum otwie ra -
ło sze rzej drzwi do sto łów ki.

I to już ko niec? Otóż wca le nie… Ba da nia, któ re obec nie
pro wa dzi my z wy ko rzy sta niem za awan so wa nych me tod ana -
li tycz nych, zbli żą nas do po zna nia, ja kie bio sur fak tan ty pro -
du ku je to nie ty po we kon sor cjum, jak na struk tu rę ko mór ko -
wą tych bak te rii wpły wa ich wy dzie la nie, a dzię ki che micz nej
mo wie mi kro bów zwa nej Qu orum Sen sing do wie my się, co
na praw dę dzie je się w tym ukła dzie. Nie ty po wy skład kon sor -
cjum, nie kon wen cjo nal ny ma te riał ba daw czy w po sta ci od -
cho dów zwie rzę cych i wie le ta jem nic do od kry cia spra wia, że
je ste śmy współ cze sny mi Ko lum ba mi zmie rza ją cy mi na nie -
zba da ne do tąd te re ny.

Mar ta Woź niak, Ko ło Na uko we,, Bioini cja ty wa”
In sty tut Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej 

Wy dzia łu Tech no lo gii Che micz nej Po li tech ni ki Po znań skiej
Ka mi la Mysz ka, Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii 

Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Wzrost drobnoustrojów wyizolowanych z obornika
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„Ma jów ka” Wy dzia łu Le śne go

Dnia 31 ma ja 2014 ro ku pra cow ni cy i stu den ci Wy dzia łu 
Le śne go spo tka li się na co rocz nej „Ma jów ce”. Ofi cjal ne

otwar cie im pre zy na stą pi ło o go dzi nie 17: 00 przed Dwor kiem
So łac kim. Dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz, wraz ca łym ko le gium dzie kań skim po wi tał licz nie
zgro ma dzo nych pra cow ni ków i stu den tów wy dzia łu oraz
przy by łych go ści. Dzie kan wy ra ził szcze gól ną ra dość z po wo -
du licz nej obec no ści eme ry to wa nych pra cow ni ków wy dzia łu.
Im pre zę za szczy ci ła pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow -
ska. Jak co ro ku, na uro czy sto ści po ja wi ła się tak że Ewa Stryc -
ka, re dak tor „Wie ści Aka de mic kich”.

Dla uczest ni ków ma jów ki prze wi dzia no licz ne atrak cje. Żąd -
ni moc nych wra żeń mo gli spraw dzić swo je si ły we wspi na niu
się po skrzyn kach (te go rocz ny re kord to 18 skrzy nek), strze la -
niu do tar czy, rzu cie to po rem, nie zwy kłych za pa sach po le ga -

ją cych na (lek kim oczy wi ście) obi ja niu prze ciw ni ka wor kiem
w ce lu zrzu ce niu go z pnia drze wa, wbi ja niu ośmio ca lo wych
gwoź dzi do to po lo we go pnia ka od wrot ną stro ną młot ka czy
bie gach w wor kach. By ły też za wo dy w prze cią ga niu li ny: pra -
cow ni cy (pa nie i pa no wie) kon tra stu dent ki i stu den ci. O dzi -
wo, te go ro ku w obu wy pad kach do świad cze nie wy gra ło
z mło do ścią! 

Ma jów ka Wy dzia łu Le śne go to im pre za ad re so wa na do pra -
cow ni ków wraz z ro dzi na mi, nie za bra kło więc atrak cji dla naj -
młod szych. Dzie ci mo gły udać się do ką ci ka ma lo wa nia twa -
rzy, skąd nikt nie wy szedł bez ko lo ro wej buź ki oraz ba lo ni ka.
Stu den ci z Sa mo rzą du Stu den tów Wy dzia łu Le śne go oraz
z Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków za dba li o in ne atrak cje dla
ma lu chów: spa cer edu ka cyj ny po Ogro dzie Den dro lo gicz nym,
licz ne gry, za ba wy oraz kon kur sy. Wiel ką atrak cją dla dzie ci był
prze jazd po ogro dzie po jaz dem Ga tor fir my John De ere.

Na spe cjal nie przy go to wa nej sce nie wy stą pi li uta len to wa -
ni stu den ci na sze go Wy dzia łu: Alek san dra Paw lic ka i To masz
Ku rę da, a tak że gru pa roc ko wa „Lu cy Dre am” i ze spół „Ko wal -
ski & Glin ka”. 

Po go da sprzy ja ła do bre mu na sto jo wi, tań ce przy mu zy ce
na ży wo na… tra wie, jak na im pre zę ple ne ro wą przy sta ło,
trwa ły do póź ne go wie czo ra.

Ser decz ne po dzię ko wa nia za zor ga ni zo wa nie tej bar dzo
uda nej im pre zy na le żą się oso bom z Sa mo rzą du Stu den tów
Wy dzia łu Le śne go, szcze gól nie Ka ro li nie Ba bu lis, Ali cji Ce liń -
skiej i Wio le cie Ro siak oraz stu dent kom z Sek cji Bo ta nicz nej
Ko ła Le śni ków, wspie ra nym przez dzie ka na, prof. dr. hab. Ro -
ma na Gor no wi cza, oraz pra cow ni ków Ogro du Den dro lo gicz -
ne go, z kie row ni kiem tej pla ców ki, dr. inż. To ma szem Ma liń -
skim na cze le. 

Do ro ta Wroń ska -Pi la rek
Ka ro li na Ba bu lis

Finał konkursów: zdobywcy dyplomów i nagród odbierają gratulacje – między innymi od dziekana Wydziału Leśnego, 
prof. dr. hab. Romana Gornowicza

„Majówka” Wydziału Leśnego to impreza rodzinna
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Jedna z malowanych „buziek”

W pogoni za bańkami mydlanymi
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Wspinaczka po skrzynkach od napojów
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Konkurs przeciągania liny pań trwał kilka minut

Wbijanie ośmiocalowych gwoździ

Przeciąganie liny panów – to były zaledwie sekundy; redakcja
„Wieści Akademickich” nie zdążyła ustawić ostrości w obiektywie
aparatu fotograficznego, gdy już było po zawodach…

Konkurs, w którym poruszać się można było tylko na skrzynkach 
po napojach
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Dnia 23 ma ja 2014 ro ku od był się pik nik Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt zor ga ni zo wa ny dla władz dzie kań skich,

wy kła dow ców oraz sa mo rzą du stu denc kie go. Miej scem ak cji
był Za kład Do świad czal ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Złot ni kach. Pod czas pik ni ku dzie kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt – prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
– wrę czy ła dy plo my i na gro dy naj bar dziej ak tyw nym człon -
kom Sa mo rzą du Stu denc kie go WHiBZ. Na gro dze ni zo sta li
rów nież wy kła dow cy, któ rzy ak tyw nie włą cza li się w or ga ni -
za cję im prez oraz ak cji or ga ni zo wa nych przez sa mo rząd. 

Po wrę cze niu na gród roz po czę ła się in te gra cyj na im pre za
ple ne ro wa przy akom pa nia men cie mu zycz nym. Moż na by ło
upiec kieł ba skę w ogni sku oraz skosz to wać pysz ne go je dze -
nia, któ re za pew nił na tę oka zję dr Hie ro nim Ma ry niak. Wy jazd
oka zał się bar dzo uda nym wy da rze niem: wszy scy chwa li li czas
spę dzo ny w mi łej at mos fe rze. Pik nik z pew no ścią na dłu go po -
zo sta nie w pa mię ci uczest ni ków.

Lu iza Da wi do wicz
Ewe li na An drze jew ska

Pik nik Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt

Uczestnicy pikniku wraz z dziekan, prof. dr hab. Małgorzatą Szumacher-Strabel
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Po raz trze ci na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt od by -
ło się spo tka nie stu den tów z przed sta wi cie la mi jed nej

z naj więk szych firm pa szo wych w Pol sce – De Heus.
Fir ma De Heus to dy na micz nie roz wi ja ją ce się przed się bior -

stwo, ofe ru ją ce atrak cyj ne wa run ki pra cy. Fir ma za trud nia spe -
cja li stów ds. ży wie nia dro biu, by dła oraz trzo dy chlew nej na
te re nie ca łej Pol ski. Pra cow ni kom za pew nia moż li wość cią głe -

go roz wo ju za wo do we go dzię ki szko le niom, do fi nan so wa niu
stu diów i kur sów ję zy ko wych. Głów ne wy ma ga nia sta wia ne
kan dy da tom to wy kształ ce nie wyż sze kie run ko we, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, za an ga żo wa nie i mo ty wa cja.

W trak cie prze pro wa dzo nych warsz ta tów stu den ci mo gli
spraw dzić swo ją wie dzę i umie jęt no ści pod ką tem po szu ki wa -
nia przy szłej pra cy, a przed sta wi cie le fir my mo gli oso bi ście po -
znać naj ak tyw niej szych stu den tów wy dzia łu.

Cie ka wą pro po zy cją dla przy szłych ab sol wen tów jest kon -
kurs na naj lep szą pra cę dy plo mo wą, zwią za ną z te ma ty ką ży -
wie nia zwie rząt. Po na pi sa niu pra cy, w po ro zu mie niu z jej
pro mo to rem, wy star czy zgło sić ją do koń ca wrze śnia wy dzia -
ło we mu ko or dy na to ro wi „Dnia z De Heus” oraz kon kur su – dr.
hab. Ada mo wi Cie śla ko wi (Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt i Go -
spo dar ki Pa szo wej).

Za in te re so wa nie stu den tów „Dniem z De Heus” świad czy
o po trze bie or ga ni zo wa nia te go ty pu spo tkań dla przy szłych
ab sol wen tów. Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, do strze ga -
jąc i ro zu mie jąc tę po trze bę, pla nu je ko lej ne spo tka nia
z przed się bior ca mi. Wpi szą się one na sta łe w ka len darz uni -
wer sy tec kich spo tkań, po zwa la ją cych na prze ni ka nie na uki
i prak ty ki, z per spek ty wą pra cy w re no mo wa nej fir mie.

dr hab. inż. Adam Cie ślak, prof. nadzw.

Ko lej na edy cja „Dnia z De Heus”

W spotkaniu udział wzięła również dziekan Wydziału Hodowli i
Biologii Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel 
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Już po raz dru gi na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(WHiBZ) Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zor ga -

ni zo wa no Po znań skie Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych (9–11 ma -
ja 2014 ro ku). Wy da rze nie to łą czy wy sta wę zwie rząt skie ro -
wa ną przede wszyst kim do naj młod szych mi ło śni ków zoo lo gii
i bio lo gii z kon fe ren cją na uko wą, w któ rej stu den ci z jed no -
stek ba daw czych z ca łe go kra ju mo gą wy mie niać się swo imi
spo strze że nia mi, wie dzą i do świad cze niem z dzie dzi ny cho -
wu i ho dow li zwie rząt. Spo tka nie to by ło wy jąt ko wą oka zją do
uzu peł nie nia prak tycz nej i teo re tycz nej wie dzy bio lo gicz nej,
ho dow la nej i me dycz nej zwie rząt do mo wych i ego tycz nych.
Tym ra zem ca łość im pre zy od by wa ła się w Bio cen trum – no -
wo po wsta łym bu dyn ku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Nie
bra ko wa ło po zy tyw nych ko men ta rzy na te mat roz wo ju na szej
uczel ni skie ro wa nych przez go ści kon fe ren cyj nych oraz po -
zna nia ków od wie dza ją cych wy sta wę. 

Or ga ni za to rzy, w tym dok to ran ci i stu den ci WHiBZ, kie ru jąc
się do świad cze niem po przed nich wy staw i pierw szej edy cji
kon fe ren cji, po sta no wi li wy dłu żyć im pre zę, two rząc dwu dnio -
we ob ra dy oraz eks po zy cję. Oka za ło się, że de cy zja ta zo sta ła
pod ję ta słusz nie ze wzglę du na nie spo dzie wa ną fre kwen cję.
Od wie dzi ło nas bli sko dwa ty sią ce sym pa ty ków zwie rząt. Pod -
czas wy sta wy moż na by ło ob ser wo wać z bli ska po nad dwie -
ście ga tun ków rzad kich zwie rząt, w tym te ju ar gen tyń skie (Tu -
pi nam bis me ria nae), py to na ty gry sie go (Py thon mo lu rus), boa
du si cie la (Boa con stric tor), żół wia ma ta ma ta (Che lus fim bria -
tus). No wo ścią w te go rocz nej edy cji by ły zie lo ne na drzew ne
wę że z ro dza ju Mo re lia (Mo re lia vi ri dis). Fe no me nem oka za ła
się tak że wy sta wa po łą czo na z kon kur sem pięk no ści ra so wych
świ nek mor skich. 

Współ pra ca z Wiel ko pol skim To wa rzy stwem Mi ło śni ków
Akwa ry sty ki za owo co wa ła po wsta niem wiel ko li tra żo wych
akwa riów w sty lu na tu re, gdzie pły wa ły rzad kie oka zy ryb,

Dru gie Po znań skie Dni Zwie rząt 
Eg zo tycz nych już za na mi

Pani Katarzyna Berger – uroczyste otwarcie konferencji

Akwarium w stylu nature
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w tym aro wa na srebr na (Oste oglos sum bi cir r ho sum), ga tu nek
ry by kost no -ję zy ko kształt nej, któ rej sie dli skiem na tu ral nym są
do rze cza Ama zon ki. Oprócz ze bra nych w jed nym miej scu uni -
ka to wych ga tun ków z ca łe go glo bu ob ser wo wać moż na by ło
fau nę Pol ski, któ ra nie rzad ko jest bar dziej eg zo tycz na i trud -
na w zi den ty fi ko wa niu. Do dat ko wo pod czas im pre zy zor ga -
ni zo wa no lo te rię. Dzie ci mia ły oka zję wy lo so wać na gro dy za -
chę ca ją ce do po sze rza nia wie dzy zoo lo gicz nej, a tak że do
po ka za nia moż li wo ści i przy go to wa nia się do utrzy my wa nia
zwie rząt w do mach. 

Istot nym ele men tem pro gra mu by ła Dru ga Kon fe ren cja
Na uko wa im. prof. dr. hab. Lesz ka Ber ge ra po ru sza ją ca za gad -
nie nia cho wu i ho dow li zwie rząt eg zo tycz nych. Wy słu chać
moż na by ło pre lek cji, na któ rych oma wia no za gad nie nia we -
te ry na ryj ne, zoo tech nicz ne i bio lo gicz ne zwie rząt eg zo tycz -
nych. Spo tka nie by ło do brą oka zją do przed sta wie nia wy ni -
ków ba dań i wy mia ny po glą dów ho dow la nych, a tak że sta ło
się waż nym miej scem spo tka nia prak ty ków, ama to rów i pa -
sjo na tów. Na ob ra dach nie mo gło za brak nąć naj waż niej szej
oso by: Ka ta rzy na Ber ger, cór ka pa tro na kon fe ren cji, ofi cjal nie
i ho no ro wo otwo rzy ła kon fe ren cję, ży cząc wszyst kim uczest -
ni kom owoc nych ob rad i cie ka wych spo strze żeń. Nie zwy kłym
za in te re so wa niem cie szył się wy kład dr. Ja ku ba Urbań skie go
– za ło ży cie la naj więk szej fir my zaj mu ją cej się ho dow lą owa -
dów kar mo wych „Fa bry ka owa dów”. Dok tor Urbań ski za brał
słu cha czy w nie zwy kły dla la ika świat owa dów. Z ko lei dr hab.
Se ba stian No wa czew ski (Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Za kład
Dro biar stwa) w swo im wy kła dzie ple nar nym wpro wa dził słu -
cha czy w barw ny świat za cho wań i upie rze nia ba żan ta łow -
ne go, a dr Pa weł Czap czyk opo wie dział w nie zwy kle kra so -
mów czy spo sób, o tym, że w dzi siej szych cza sach wy dać
do brą książ kę wca le nie jest ła two. 

Po nad to mło dzi na ukow cy i pa sjo na ci „eg zo tów” nie ba li się
po ru szać dość kon tro wer syj nych te ma tów, ta kich jak „Zja wi -
sko ka ni ba li zmu sek su al ne go u mo dli szek” czy „Wła ści wo ści
an ty ok sy da cyj ne eks trak tów otrzy my wa nych z wy bra nych ga -
tun ków owa dów ja dal nych” w kon tek ście ży wie nia czło wie -
ka. W te go rocz nej edy cji or ga ni za to rzy zde cy do wa li, że to wła -
śnie uczest ni cy kon fe ren cji bę dą na gra dzać pre le gen tów,
od da jąc ano ni mo we gło sy na naj lep szą pre zen ta cję. Gra tu lu -
je my zwy cię skie go wy stą pie nia Mi cha ło wi Grus so wi i Pa try cji

Deroplatys lobata

Michał Gruss oraz Patrycja Kwiatkowska podczas odbierania
pierwszej nagrody

Losowanie nagród
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Kwiat kow skiej – stu den tom III ro ku we te ry na rii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, któ rzy w nie tu zin ko wy spo sób zdra dzi li nam,
„Dla cze go mo ja pa pu ga jest ły sa? – o utra cie piór u pta ków”.
Dru gą na gro dę otrzy mał Mi chał Mi chle wicz za pra cę „Cu dze
chwa li cie, swe go nie zna cie, czy li ho dow la ro dzi mych sta wo -
no gów”. Trze cia lo ka ta przy zna na zo sta ła Ma te uszo wi Ko sio -
ro wi („Ak so lotl mek sy kań ski (Am by sto ma me xi ca num) – chów
i ho dow la”). 

Dru ga Edy cja Po znań skich Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych nie
mo gła by się od być, gdy by nie wspar cie spon so rów: Tro pi cal,
Bio min, LNB Po land, Ret ten ma ier Pol ska, NO VUS, Jo se ra, Zo etis,

Gru pa PIAST, Cen trum Ba dań DNA, Me la gris, „Ze szy ty Ter ra ry -
stycz ne”, „Ma ga zyn Akwa rium” oraz ter ra rium. com. pl. Wszyst -
kim dzię ku je my za obec ność i wspar cie na szych dzia łań. 

Już dziś za pra sza my na trze cią edy cję Po znań skich Dni
Zwie rząt Eg zo tycz nych, któ re od bę dą się za rok!

Bar tosz Kie roń czyk
Ma te usz Raw ski
Ani ta Za wor ska

Ja kub Dłu gosz

Morelia viridis Tupinambis merianae

Testudo hermanni
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Sesja posterowa w budynku Katedry Chemii
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Otwarcie Sesji Studenckich Kół Naukowych

Se sja Stu denc kich Kół Na uko wych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Zie lon ce
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Obrady w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce koło Murowanej Gośliny

Ko lej na Se sja Stu denc kich Kół Na uko wych Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ła się 20 ma ja 2014 ro -

ku. Jest to jed na z form spraw dza ją cych ak tyw ność stu den tów
zrze szo nych w ko łach na uko wych. Pod czas kon fe ren cji od by -
wa się pre zen ta cja do rob ku na uko we go, któ re go au to ra mi są
stu den ci. 

Tym ra zem miej scem spo tka nia był Ośro dek Na uko wo -Dy -
dak tycz ny w Zie lon ce ko ło Mu ro wa nej Go śli ny. W tym ro ku stu -
den ci za pre zen to wa li 23 re fe ra ty (osiem w sek cji przy rod ni czej,
sie dem w sek cji na uk tech nicz nych, sie dem w sek cji na uk eko -
no micz no -spo łecz nych) oraz 23 po ste ry. Pre zen ta cje oce nia ło
ju ry pod okiem prof. dr. hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka, Peł no moc -
ni ka Rek to ra ds. Kół Na uko wych. W skła dzie ko mi sji oce nia ją cej
re fe ra ty oraz po ste ry za sie dli przed sta wi cie le wszyst kich wy -
dzia łów na sze go uni wer sy te tu. Nad spraw nym prze bie giem or -
ga ni za cji se sji z ra mie nia Dzia łu Stu diów i Spraw Stu denc kich
czu wa ła mgr Ka ro li na Ma rek. Ofi cjal ne go za mknię cia se sji do -
ko na ła pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska,
któ ra pod kre śli ła za an ga żo wa nie stu den tów w pra cę na uko wą
i wy so ki po ziom za pre zen to wa nych wy ni ków ba dań. Po za koń -
cze niu ob rad wszy scy uczest ni cy za pro sze ni zo sta li na gril la,
gdzie mo gli skosz to wać pysz ne go je dze nia i po roz ma wiać
o wra że niach z kon fe ren cji.

Dnia 12 czerw ca w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
au to rzy naj lep szych wy stą pień – re fe ra tów i po ste rów – z rąk
pro rek tor Mo ni ki Ko złow skiej otrzy ma li na gro dy pie nięż ne, dy -
plo my i drob ne upo min ki. W sek cji przy rod ni czej pierw sze miej -
sce zdo by li: Lu iza Da wi do wicz, Ma rek Lo renc i An na Ko wal ska
z Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków, dru gie: Li lian na Gra czyk z Ko ła
Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów, trze cie: An na Gdu la
i Mar cin Dy der ski z Ko ła Na uko we go Le śni ków. W sek cji tech -
nicz nej pierw sze miej sce za ję li: Pa try cja Kra wiec, Do ro ta Jóź wiak
i To masz Ma kow ski z Ko ła Na uko we go In ży nie rów Śro do wi ska,
dru gie: Mar le na Woj now ska i Ma te usz Frost z Ko ła Na uko we go
Tech no lo gów Drew na, trze cie: Prze my sław Piotr Olej nik, Woj -
ciech Ju zwa i Grze gorz Kie rzen ka z Ko ła Na uko we go Stu den tów
Bio tech no lo gii „OPE RON”. W sek cji na uk eko no micz no -spo łecz -
nych pierw sze miej sce: Emi lia Zim na, Mag da le na Szam re to, Mi -

ko łaj So bie raj, Ma te usz Iwiń ski i Bła żej Ma tu szak z Ko ła Na uko -
we go Go spo dar ki Prze strzen nej, dru gie: An dże li ka An drze jew -
ska, Pa me la Bą kie wicz i Ka ro li na Bo ruc ka z Ko ła Na uko we go Eko -
no mi stów Agro biz ne su, trze cie: ex aequo Agniesz ka Cie płow ska
i Zu zan na Mo dze lew ska z Ko ła Na uko we go Die te ty ków oraz
Agniesz ka Sob czak, Nor bert Sza la ty i Da nu ta Wa lasz czyk z Ko ła
Na uko we go Eko no mi stów Agro biz ne su. W se sji po ste ro wej
pierw sze miej sce za ję li: Bar ba ra Ci chor ska, Syl wia Kles sa, Mar ty -
na Blok, Emi lia Bart ko wiak, Mał go rza ta Men cel, Ma te usz Bry lew -
ski, Piotr No wak, Bar tosz Ko sic ki, Ja kub Dłu gosz z Ko ła Na uko -
we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów, dru gie: Agniesz ka Woź niak
i Łu kasz Dy lew ski z Ko ła Na uko we go Bo ta ni ków, a trze cie: ex
aequo Krzysz tof Ro gow ski z Ko ła Na uko we go Bo ta ni ków oraz
Alek san dra Ni par ko i Ja kub Piń czak z Ko ła Na uko we go Tech no -
lo gów Żyw no ści. 

Efek ty pra cy w ko łach na uko wych na pew no bę dą pro cen -
to wać w przy szło ści, po ukoń cze niu stu diów, a tak że przy da -
dzą się w wy bo rze dal szej ka rie ry na uko wej. Z ro ku na rok
zwięk sza się ak tyw ność człon ków kół na na szym uni wer sy te -
cie, przy by wa żąd nych wie dzy stu den tów, a pre zen to wa ne
pra ce są co raz lep sze.

Lu iza Da wi do wicz

Uroczyste zamknięcie konferencji: prof. dr hab. Monika Kozłowska,
prorektor ds. studiów
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Ko lek cjo ne rzy i ba da cze daw nych pocz tó wek ry wa li zu ją
w znaj do wa niu naj star szych kar tek z ob sza ru ich za in te -

re so wań. Pierw si za in te re so wa ni są przede wszyst kim po sia -
da niem naj star szej, dru dzy przede wszyst kim pu bli ka cją ich
udo ku men to wa ne go opi su. Nie któ rzy jed nak za rów no jed -
nym, jak i dru gim. Czas po wsta nia pocz tów ki, obok ja ko ści
kart ki, jej rzad ko ści czy wręcz uni kal no ści, zwłasz cza gdy da ta
jest po świad czo na stem plem obie gu pocz to we go, jest waż ny
tak że dla na by wa ją cych kart ki, dla bu ki ni stów i an ty kwa riu szy
pro wa dzą cych au kcje, tak że dla oka zjo nal nych sprze daw ców.
Od „sta ro ści pocz tów ki” w spo rej bo wiem czę ści za le ży ce na,
ja ką przyj dzie za nią za pła cić, za ile moż na ją wy sta wić, ile
moż na na niej za ro bić itd. 

Ja cek Jac kow ski, re dak tor na czel ny po świę co ne go pocz tów -
kom kwar tal ni ka „Fi lo kar ty sta”, opi sa ł1 w 1999 ro ku po szu ki wa nie
naj star szych po znań skich obiek tów pocz tów ko wych, wy cho dząc
od stwier dze nia, że w do stęp nych, zna nych i opi sa nych pu blicz -
nych zbio rach pocz tó wek po znań skich, a mia no wi cie w Bi blio te -
ce Uni wer sy tec kiej w Po zna niu2, w Mu zeum Mia sta Po zna nia3

oraz w In sti tut Nor do st deut sches Kul tur werk w Lüne bur gu4 nie
ma pocz tó wek star szych niż po wsta łe w 1896 ro ku (naj star sza
opi sa na w tych że pra cach prze szła bieg pocz to wy 11 grud -
nia 1896 ro ku). Opi sał na stęp nie trzy star sze kar ty, wszyst kie wy -
da ne w 1895 ro ku pod czas trwa nia (nie miec kiej) Pro win cjo nal -
nej Wy sta wy Prze my sło wej (maj – wrze sień 1895). Kart ki te wy da li
róż ni wy daw cy, tak że spo za Po zna nia. Ad re so wa ne by ły za rów -
no do pol skich, jak i nie miec kich ad re sa tów. Opi sał wresz cie naj -
star szą je go zda niem pocz tów kę po znań ską, któ ra tak że prze szła
obieg pocz to wy (stem pel pocz to wy [st. p.] od bior czy w Ber li -
nie: 24 ma ja 1893 ro ku). Ta naj star sza – jak do tąd – udo ku men to -
wa na po znań ska pocz tów ka zo sta ła w cy to wa nej pra cy po ka za -
na (tam il. 8). Jest to barw na, wie lo obraz ko wa li to gra fia z na pi sa mi
za rów no po pol sku, jak i nie miec ku. Nie ma na niej żad nych tre -
ści hy dro tech nicz nych. Na pocz tów ce umiesz czo no i opi sa no wi -
dok ka te dry, dwóch ko ścio łów (o.o. Ber nar dy nów i św. Jó ze fa)
oraz dwie szko ły (Gim na zjum św. Ma rii Mag da le ny oraz Szko łę
Re al ną). War to zwró cić uwa gę, że w wy da nym trosz kę póź niej no -

wym ka ta lo gu zbio rów iko no gra ficz nych Bi blio te ki Uni wer sy tec -
kie j5 ja ko pierw sza (naj star sza!) wy mie nia na jest już kart ka po cho -
dzą ca tak że z 1893 ro ku, ale st. p. PO SEN do pie ro z 3 li sto pa -
da 1893 ro ku. Ry wa li za cja jest za tem na dal otwar ta. 

Au tor w jed nej ze swo ich wcze śniej szych pu bli ka cji6 za chę -
cał ko lek cjo ne rów do po szu ki wa nia naj star szych kart na zie -
miach pol skich, oczy wi ście o te ma ty ce hy dro tech nicz nej, oraz
ich do ku men to wa nia i pu bli ko wa nia. Pre zen to wa ny tekst, po -
ka zu ją cy trzy daw ne kart ki z mo ty wa mi hy dro tech nicz ny mi
zwią za ny mi z War tą, moż na za tem po trak to wać ja ko zgło sze -
nie do te go kon kur su, choć pre zen to wa ne w szki cu pocz tów -
ki są jed nak aż o pięć lat młod sze od naj star szych po znań skich,
prze szły bo wiem obieg pocz to wy do pie ro w 1898 ro ku, wszyst -
kie po cho dzą jed nak jesz cze XIX wie ku. W zbio rach au to ra
pocz tó wek, któ re prze szły obieg pocz to wy w tym sa mym ro -
ku, jest pó ki co dzie sięć. Trzy z nich by ły już po ka zy wa ne, w tym
dwie w „Wie ściach” (sta ry port na War cie w Po zna niu – nu -
mer 9-10/2012, s. 42 oraz rze ka w ob rę bie za ko la Chwa li szew -
skie go na pocz tów ce ar ty stycz nej – nu mer 11-12/2013, s. 54).

Wszyst kie wy mie nio ne do tąd w tek ście pocz tów ki da to wa ne
by ły na pod sta wie stem pla pocz to we go, nadaw cze go lub/i od -
bior cze go. To naj czę ściej uży wa ny spo sób da to wa nia ja ko ter -
mi nu an te qu em (przed uży ciem stem pla)7. Trze ba jed nak zda -
wać so bie spra wę, że pocz tów ka mo że być wy da na kil ka,
kil ka na ście, a na wet kil ka dzie siąt lat przed jej obie giem pocz to -
wy m8. Po nad to da to wa nie na pod sta wie stem pla pocz to we go
tak że w nie któ rych sy tu acjach nie mu si być ab so lut nie pew ne. 

Obej rzyj my dla przy kła du cie ka wą sa mą w so bie pocz tów kę
z wi do kiem mo stu Chwa li szew skie go (ryc. 1). Kart ka przed sta -
wia ty po wy wi dok od gó ry, w kie run ku obec nej ul. Wiel kiej,

O da to wa niu i naj star szych 
hy dro tech nicz nych pocztówkach 
w ko lek cji 
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1 Ja cek Jac kow ski, Naj star sze pocz tów ki po znań skie, w: Mia sto na
pocz tów ce. Po znań na tle po rów naw czym, pod red. R. Ja wor skie go
i W. Mo li ka, Po znań 1999, s. 49–52.

2 Ja kub Sku tec ki, Po znań na daw nych pocz tów kach, cz. 1: Wi do ków -
ki z lat 1896–1905, „Pra ce Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w Po zna -
niu” 19/1995.

3 Mag da le na War ko czew ska, Pocz tów ki z wi do ka mi daw ne go Po zna -
nia (1898–1939) ze zbio rów Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia, ka ta log
zbio rów Mu zeum Na ro do we go w Po zna niu, vol. 3, 1995.

4Pocz tów ki opo wia da ją hi sto rię: Mia sto Po znań 1896–1918, pod red.
S. Kem le in, Lüne burg 1997.

5 Ja kub Sku tec ki: Po znań na wi do ków kach z lat 1893-1918 ze zbio -
rów iko no gra ficz nych Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w Po zna niu, „Pra ce Bi -
blio te ki Uni wer sy tec kiej” 23/2000.

6 Bog dan J. Wo sie wicz, War ta na sta rych pocz tów kach – od źró deł aż
do uj ścia, „Go spo dar ka Wod na” 1/2011.

7 Mag da le na War ko czew ska, op. cit., s. 30.
8 W wy pad ku Po zna nia do ty czy to zwłasz cza (choć nie tyl ko) pocz -

tó wek po wsta łych w cza sie pierw szej woj ny świa to wej lub na wet przed
nią, a tra fia ją cych do obie gu w okre sie mię dzy wo jen nym. Więk szość
z nich ma pol skie na dru ki, choć nie wszyst kie. Na to miast po dru giej woj -
nie świa to wej pocz tó wek z nie miec ki mi na pi sa mi chy ba w Pol sce
w obie gu nie by ło, au to ro wi nie uda ło się na ta ką tra fić. Cie ka we zaś, że
w pierw szym okre sie oku pa cji hi tle row skiej, w 1939 i 1940 ro ku uży wa -
no pocz tó wek wy pro du ko wa nych w okre sie mię dzy wo jen nym z ko re -
spon den cją po nie miec ku, ale jed nak z pol ski mi na pi sa mi. Póź niej na -
dal ich uży wa no, jed nak z na dru kiem tek stów po nie miec ku, tak że
o na cjo na li stycz nym wy dźwię ku, jak na przy kład na jed nej z pocz tó wek
z mo stem Cy biń skim z na dru kiem: „Po sen wie der Deutsch!” War to po -
ka zać in ny przy kład. W 1919 ro ku, już rok pra wie od za koń cze nia woj -
ny, z po li go nu w Bie dru sku, z pol skiej szko ły pod ofi ce rów pie cho ty, wy -
sy ła no ko re spon den cję, sto su jąc sta ry po nie miec ki da tow nik.
W zbio rach au to ra jest pocz tów ka z prze pra wą nie miec kiej ar ty le rii pro -
mem przez War tę. Na pi sy na awer sie zo sta ły za czer nio ne – choć na dal
moż na je od czy tać – i do da no na dru ki pol skie, za to da tow nik po nie -
miec ki: WAR THE LA GER (st. p. 1 wrze śnia 1919)!



Wieści Akademickie 61

praw do po dob nie z pa ła cy ku En gla (bu dy nek ist nie je na dal na
Chwa li sze wie, z moc no zmie nio ną ele wa cją). Kon struk cja dwu -
przę sło we go mo stu kra to we go nad War tą (z jezd nią do łem)
jest do brze wi docz na. Wi dać tak że fi lar środ ko wy od stro ny wo -
dy dol nej i le wy przy czó łek mo stu z zej ściem scho da mi pro wa -
dzą cy mi do sa mej wo dy. Pocz tów ka jest do sko na łej ja ko ści, ob -
raz moż na wie lo krot nie po więk szyć, moż na wów czas obej rzeć
kon struk cję pa sa gór ne go, słup ków i krzy żul ców, nie mal do -
kład nie ro ze znać ni to wa ne po łą cze nia prę tów i róż ne szcze gó -
ły kon struk cji (na przy kład prze wiąz ki na krzy żul cach). Na
przed sta wio nym na kart ce ob ra zie na fi la rze mo stu umiesz czo -
no rok wy ko na nia pocz tów ki (1898), to spo ra rzad kość. Pocz -
tów ka zo sta ła wy sła na z Po zna nia do Karls ba du i po sia da stem -
pel nadaw czy (s.p.: 8 paź dzier ni ka 1898). Ze stem pla pocz ty
przy cho dzą cej wy ni ka ło by, że do ad re sa ta (Pro fe sor Stol le) do -
tar ła ona do pie ro po mie sią cu (s.p.: 9 li sto pa da 1898). Czyż by
rze czy wi ście szła tak nie praw do po dob nie dłu go? Przy kła do wo
bar dzo po dob na pocz tów ka z mo stem Chwa li szew skim
w zbio rach, ale z wi do kiem nie co tyl ko bar dziej na wprost
obec nej uli cy Wiel kiej, wy da na przez C. F. Nölte (No 49) wy sła -
na te go sa me go ro ku z Je życ, któ re wów czas by ły jesz cze od -
dziel ną miej sco wo ścią (s.p. JER SITZ, 28 grud nia 1898), do tar ła
do Mo na chium już dnia na stęp ne go (s.p. 29 grud nia 1898), i to
by ła ów cze sna nor ma do ty czą ca cza su do star cza nia ko re spon -
den cji. Na awer sie ana li zo wa nej pocz tów ki (ryc. 1) jest jed nak
wy raź na da ta ko re spon den cji (7 li sto pa da 1898), da ta o mie -
siąc póź niej sza niż da ta stem pla nadaw cze go? Je dy nym roz -
sąd nym wy ja śnie niem wy da je się przy ję cie, że w po znań skim
urzę dzie pocz to wym (nr 1) na sto so wa nym tam da tow ni ku
prze sta wia no sys te ma tycz nie ko lej ne dni mie sią ca, ale nie
zmie nio no paź dzier ni ka na li sto pad. Wła ści wa da ta nada nia tej
pocz tów ki to zda niem au to ra do pie ro 8 li sto pa da 1898, a kart -
ka do tar ła do Karls ba du już na stęp ne go dnia. Za tem stem plom
pocz to wym tak że nie za wsze moż na wie rzyć bez względ nie. 

Zwró cić war to uwa gę, że wy daw cy na ogół nie po da wa li
jed nak dat pro duk cji pocz tó wek, czy ni li to rzad ko. Nie kie dy
jed nak nu me ro wa li swo je pocz tów ki, choć nie za wsze jest 
to nu me ra cja cią gła. Nie któ rzy wy pusz cza li nu me ro wa ne se -
rie wy daw ni cze, zde cy do wa nie uła twia ją ce ich da to wa nie (na
przy kład J. The mal wy da wał od 1901 ro ku se rię: „Po se ner 
Ere ignis se”, zwie ra ją cą mię dzy in ny mi pocz tów kę nr 22 z du -
żej po wo dzi w 1903 ro ku – pu bli ko wa ną w „Wie ściach” w nu -
me rze 11-12/2011, s. 37). Przy da to wa niu kart ki po moc ne mo -
że być za wsze na zwi sko lub na zwa wy daw cy, je śli nie jest
oka zjo nal ny i zna ny jest okres pro duk cji pocz tó wek. Do brą ce -
zu rą cza so wą jest rok 1905, gdy moż na już by ło wy pusz czać
pocz tów ki umoż li wia ją ce ko re spon den cję tak że na czę ści ad -
re so wej pocz tów ki9. Do te go ro ku ko re spon den cja moż li wa
by ła wy łącz nie na awer sie (na czę ści z ob ra zem). Na re wer sie
kart by ły wów czas „dłu gie li nie ad re so we”. Kar ki z ta ki mi li nia -
mi na le żą z pew no ścią do naj star szych, dziś ma ją już po nad
sto dzie sięć lat. Przy da to wa niu pocz tó wek, któ re by ły w obie -
gu pocz to wym, waż ne są po nad to wszel kie zna ki pocz to we,
znacz ki (ob raz na znacz ku, war tość ofran ko wa nia itd.), stem -
ple, wszel kie tek sty, na dru ki oko licz no ścio we i spe cjal ne, tak -
że ad no ta cje. Brak znacz ka i stem pla pocz to we go, ale za to na -
pis „Feld post” wska zu je na obieg w trak cie pierw szej woj ny
świa to wej, gdyż kart ki zwol nio ne by ły z opła ty pocz to wej.

Wie le pocz tó wek zo sta ło jed nak „ogra bio nych ze znacz ków”,
któ re tak że by ły po wszech nie zbie ra ne. Pocz tów ka tra ci ła
w ten spo sób naj waż niej szy do wód da ty obie gu – w póź niej -
szym okre sie nie przy sta wia no już bo wiem stem pli pocz ty
przy cho dzą cej. 

W zbio rach te ma tycz nych lub do ty czą cych kon kret nych
miej sco wo ści czy ich dziel nic pod czas ana li zy czy pre zen to -
wa nia iko no gra fii waż niej sza jest czę sto da ta sa me go ob ra zu.
Dla au to ra ni niej sze go cy klu o daw nych po znań skich pocz -
tów kach war ciań skich ob raz jest zde cy do wa nie naj waż niej -
szy. Oczy wi ście du żo przy jem niej jest bar dzo sta rą pocz tów -
kę po sia dać, ale dla pro wa dze nia stu diów iko no gra ficz nych
waż ne są tak że pocz tów ki znaj du ją ce się w in nych za so bach,
te w zbio rach pu blicz nych czy pu bli ko wa ne w spe cja li stycz -
nych opra co wa niach, re prin ty lub kart ki wy pro du ko wa ne
obec nie, ze sta ry mi jed nak, do brze udo ku men to wa ny mi ob -
ra za mi, a na wet wy sta wia ne na au kcjach (i czę sto ce no wo nie -
osią gal ne). 

Wy raź nie od róż nić na le ży da to wa nie ob ra zu na pocz tów ce
od da ty jej wy two rze nia czy po ja wie nia się w sprze da ży, a tak -
że od da ty obie gu pocz to we go. W da to wa niu ob ra zu ko niecz -
ne jest z re gu ły po rów na nie go z in ny mi źró dła mi. Nie moż na
za do wo lić się w żad nym ra zie da tą ob ra zu umiesz cza ną nie -
kie dy na pocz tów ce. Ale da to wa nie nie za wsze jest ła twe i jed -

Bogdana J. Wosiewicza

9 Sto sow ną de cy zję pod jął w paź dzier ni ku 1904 ro ku Świa to wy
Zwią zek Poczt (Mag da le na War ko czew ska, op. cit., s. 9). 

Ryc. 1. Widok mostu Chwaliszewskiego (około 1895 roku) 
w kierunku obecnej ulicy Wielkiej i ratusza 
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no znacz ne. Zwy kle ana li zu je my obec ność (lub nie obec ność)
obiek tów zna nych i do brze da to wa nych na pod sta wie róż nych
in nych in for ma cji. Za wsze ko niecz na jest du ża ostroż ność
i wpar cie się na in nych źró dłach. Nie kie dy moż li we są jed nak
cie ka we prze my śle nia i in ter pre ta cje. 

Do brym przy kła da mi zwią za nym z da to wa niem ob ra zu mo -
gą tu być pocz tów ki z wi do kiem War ty i ufor ty fi ko wa ne go
Wzgó rza Wi niar skie go (Fort Wi nia ry, głów ne dzie ło Twier dzy Po -
znań, dzi siej sza Cy ta de la), w tym skle pień Ślu zy Wiel kiej prze -
gra dza ją cej rze kę, opar te na zna nym ry sun ku Ju liu sa von Mi nu -
to lie go. Wie le wer sji ta kich pocz tó wek, z ob ra zem po dob nym
do te go przed sta wio ne go na po ka zy wa nej w tym cy klu pocz -
tów ce („Wie ści Aka de mic kie” nu mer 5-6/2012, s. 37) by ło
w obie gu na po cząt ku XX wie ku z pod pi sem Po sen im Jah -
re 1835. Na to miast przy da to wa niu te go ob ra zu w pol skiej iko -
no gra fii po da je się zwy kle rok 193810, od po wia da ją cy wy da niu
(w Ber li nie) al bu mu li to gra fii opar tych na ry sun kach ar ty sty, jed -
no cze śnie pre zy den ta po li cji w Po zna niu (1830–1846). Być mo -
że ry su nek po wstał istot nie w 1835 ro ku i ist nia ły wów czas źró -
dła do ku men tu ją ce ta ką da tę, mo że su ge ro wa no się da tą
ukoń cze nia głów nych prac przy For cie Wi nia ry i ob sa dze niu go
woj skiem? Trud no dziś do ciec. Moż na je dy nie spe ku lo wać. In -
nym przy kła dem jest ko lo ro wa pocz tów ka li to gra ficz na przed -
sta wia ją ca per spek ty wicz ny ob raz Po zna nia z po cząt ków
XVII w., na pocz tów ce błęd nie da to wa ny na A.D. 1510. Kart ka
w tym cy klu pocz tów ko wym po ka za na zo sta ła zresz tą ja ko
pierw sza („Wie ści Aka de mic kie” nu mer 9-10/2011, s. 33). Mie -
dzio ryt uka zał się w Ko lo nii w 1618 ro ku i nie ma dziś wąt pli wo -
ści, że ob raz po cho dzi z te go okre su. Świad czy o tym mię dzy
in ny mi układ stu dzie nek Sta re go Ryn ku z no wy mi rzeź ba mi, za
któ re Ra da Mia sta za pła ci ła do pie ro w 1615 ro ku11. Tu taj róż ni -
ca w da to wa niu ob ra zu wy no si po nad sto lat. Trud no do ciec,

dla cze go tak się sta ło, choć mam pew ną hi po te zę, o któ rej jed -
nak za wcze śnie by ło by pi sać. 

Przy to czę jesz cze je den przy kład trud no ści w pre cy zyj nym
da to wa niu pocz tów ki, kie ru jąc się przed sta wio nym ob ra zem
z tre ścia mi hy dro tech nicz ny mi. Jak już kie dyś pi sa łe m12, War -
ta pod ko niec XIX wie ku mia ła jesz cze jed no ko ry to na zy wa -
ne Zgni łą War tą, opły wa ją ce od za cho du Gro blę, bę dą cą wów -
czas jesz cze wy spą. Ist nie je wie le pocz tó wek z sa me go
koń ca XIX i po cząt ku XX wie ku z wi do kiem lu te rań skie go ko -
ścio ła św. Krzy ża z wy raź nym wi do kiem uj ścia Zgni łej War ty.
W ko lek cji au to ra jest sie dem. Wia do mo skąd inąd, że Zgni ła
War ta zo sta ła za sy pa na w la tach 1896–1898. W jej miej scu wy -
ty czo no obec ną uli cę Mo sto wą, o nie ty po wym dla mia sta
prze bie gu, zde cy do wa nie łu ko wo, wzdłuż daw ne go ko ry ta tej
od no gi. Przed sta wio ne na tych pocz tów kach ob ra zy są za tem
wcze śniej sze, z okre su jesz cze przed za sy pa niem Zgni łej War -
ty, moż na je spo koj ne da to wać na oko ło 1895 ro ku. Ale pocz -
tów ki nie ko niecz nie!

Chcia ło by się po sia dać kart ki z te go ro ku al bo i wcze śniej -
sze? Ta kich w zbio rze pó ki co brak. Mi mo to przy naj mniej jed -
ną z kar tek z uj ściem Zgni łej War ty trze ba po ka zać (ryc. 2).
Prze szła ona obieg pocz to wy, ale do pie ro w 1898 ro ku. Na
pocz tów ce wi dać ewi dent nie, że Zgni ła War ta okre so wo nie
pro wa dzi ła wo dy, w jej ko ry cie wi dać tyl ko ka łu że i za sto iska.
Moż na na to miast zo ba czyć od cin ko we umoc nie nia brze gów
obu ko ryt wy so ki mi i so lid ny mi mu ra mi opo ro wy mi o nie -
znacz nym po chy le niu. Mu ry przy ko ściel ne są od stro ny ko ry -
ta wzmoc nio ne że bra mi. War to przy oka zji za sy gna li zo wać, że
w ob rę bie te go ko ścio ła w prze szło ści umiesz czo no kil ka trwa -
łych wy da wa ło by się zna ków po wo dzio wych wska zu ją cych
za sięg wiel kich po wo dzi na War cie. Nie ste ty, ża den się nie za -
cho wał. W zbio rach au to ra są dwie in ne kart ki z po dob nym

10 Por. np. Mag da le na War ko czew ska, Por tret mia sta. Po znań w ma -
lar stwie i gra fi ce, Po znań 2000, s. 28–29. 

11 Mag da le na War ko czew ska, op. cit., s. 4-5.

12 Bog dan J. Wo sie wicz, Przy czy nek do iko no gra fii zmian sie ci wod -
nej Po zna nia. Zgni ła War ta i Pierw szy Ka nał Ulgi na sta rych pocz tów -
kach, „Go spo dar ka Wod na” 4/2012.

Ryc. 2. Ujście Zgniłej Warty do koryta głównego w obrębie zakola Chwaliszewskiego (około 1895 roku) 
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ob ra zem, skon cen tro wa nym jed nak za sad ni czo na ko ście le.
Pierw sza nie prze szła obie gu pocz to we go, nie ma ko re spon -
den cji i żad nych ad no ta cji. Da wa ło to szan sę, że istot nie mo -
że po cho dzić z okre su sprzed za sy pa niem ko ry ta. Dru ga by ła
w obie gu pocz to wym, zo sta ła wy sła na do To ru nia, ale już
w XX wie ku (26 kwiet nia 1900 ro ku) i za sia ła po waż ne wąt pli -
wo ści w kwe stii da to wa nia tych pocz tó wek. Jed nak że na jed -
nej z in ter ne to wych au kcji po ja wi ła się ta ka sa ma pocz tów ka
(z nie ba ga tel ną ce ną wy wo ław czą), któ ra prze szłą obieg pocz -
to wy dwa la ta wcze śniej niż po sia da na (27 grud nia 1898 ro -
ku). Szan se, że pierw sze wy da nia tych pocz tó wek po cho dzą
jesz cze sprzed okre su za sy pa nia ko ry ta Zgni łej War ty, na dal
za tem ist nie ją, mo że na wet przed ro kie m1896? Być mo że kie -
dyś uda się to roz strzy gnąć i bę dzie spe cjal na oka zja, aby
pocz tów ki te przed sta wić bli żej. 

Za naj star szą w opi sy wa nych zbio rach pocz tów kę z mo ty wa -
mi hy dro tech nicz ny mi uzna ję obec nie bar dzo rzad ką pocz tów -
kę ar ty stycz ną, ko lo ro wą li to gra fię wy da ną przez C. F. Nölte’a da -
to wa ną prze ze mnie (in tu icyj nie) na oko ło 1895 ro ku. Pocz tów ka
prze szła obieg pocz to wy nie co póź niej. Ko re spon den cja w ję zy -
ku nie miec kim do li sto no sza w miej sco wo ści Ket zin nad Ha ve lą
opa trzo na jest da tą 23 mar ca 1898 ro ku. Kart ka zo sta ła nada na
dnia na stęp ne go (s.p. PO SEN 24 mar ca 1898 na zie lo nym znacz -
ku za 5 fe ni gów) i do tar ła do miej sco wo ści prze zna cze nia te go
sa me go dnia (s.p. od bior czy KET ZIN [HA VEL] 24 mar ca 1898).
Pocz tów ka z pew no ścią za tem wy pusz czo na zo sta ła przed koń -
cem mar ca 1898 ro ku. Cie ka wa jest sy gna tu ra z pra wej stro ny
pocz tów ki: Lit. B. No 468, nie spo ty ka na na sta rych kart kach, to
chy ba ozna cze nie li to gra fii bę dą cej pod sta wą jej spo rzą dze nia.
Wy daw ca nie opa trzył jesz cze pocz tów ki nu me rem, choć póź -
niej zwykł był (czę sto) to czy nić. 

Na pocz tów ce umiesz czo no pięć wi do ków uję tych w ozdob -
ne ram ki z na pi sa mi, w tym dwa wi do ki ewi dent nie hy dro tech -
nicz ne. Pierw szy ob ra zek (u do łu z le wej) przed sta wia wi dok
z pół noc ne go -wscho du na le wy brzeg War ty wzmoc nio ny wa -
ła mi obron ny mi (przed sza niec) ze Ślu zą Gro bel ną (prze lew wa -
ło wy z mo stem dwu przę sło wym) i wi do kiem na ko ściół przy
pla cu Ber nar dyń skim z dwo ma cha rak te ry stycz ny mi wie ża mi.

Ślu za słu ży ła do za si la nia Zgni łej War ty przy wyż szych sta nach
wo dy w ko ry cie głów nym i czysz cze nia tej że od no gi. Jej do bry
pocz tów ko wy ob raz i opis za in te re so wa ny czy tel nik znaj dzie
w od cin ku o hy dro tech nicz nych bu dow lach Twier dzy Po znań
(„Wie ści Aka de mic kie” nu mer 7-8/2012, s. 37). Póź niej, po za sy -
pa niu Zgni łej War ty i ro ze bra niu ślu zy (po czą tek XX wie ku), wał
uzu peł nio no i słu żył tak że ja ko prze ciw po wo dzio wy. Dru gi ob -
ra zek (tak że z le wej, ale w środ ku) przed sta wia ry su nek mo stu
ko le jo we go przez War tę w Sta ro łę ce od stro ny dol nej wo dy. To
kra to wy Most Dę biń ski o cie ka wej kon struk cji, o któ rym pi sa łem
w po przed nim szki cu („Wie ści Aka de mic kie” nu mer 1-2/2014).
Po ni żej mo stu, na pra wym brze gu wi dać wy so ki po most na kra -
to wych pod po rach słu żą cy do roz ła dun ku z wa go nów na bocz -
ni cy ko le jo wej przy sta cji Sta ro łę ka wprost na bar ki, i to jesz cze
za nim w 1901 ro ku wy bu do wa no przy nim ele wa tor Ra if fe ise -
na. To pocz tów ko wy do wód trans por to we go wy ko rzy sta nia
War ty po za na brze ża mi por to wy mi mia sta jesz cze w XIX wie ku. 

Trzy gór ne ob raz ki to za sad ni czo mi li ta ria. Od le wej ko ściół
gar ni zo no wy i ko sza ry na Wzgó rzu św. Woj cie cha, da lej ko sza ry
gre na die rów wy bu do wa ne w 1880 ro ku u zbie gu obec nych ulic:
Szy lin ga, Bu kow skiej i Grun waldz kiej oraz pa ra da woj sko wa na
obec nym Pla cu Wol no ści. Do dat ko wo na kart ce jest ry su nek
dwóch gre na die rów z uzbro je niem w stro jach pa rad nych.

Au tor ma na dzie ję, że uda się jesz cze tra fić i zdo być star sze
niż tu opi sa ne war ciań skie pocz tów ki po znań skie z mo ty wa -
mi hy dro tech nicz ny mi. Bę dzie wów czas spe cjal na oka zja, aby
je przed sta wić. 

Bogdan J. Wosiewicz

Za miesz czo ne w tek ście pocz tów ki po cho dzą wy łącz nie ze zbio -
rów au to ra. W pod pi sach wska za no pre zen to wa ne miej sce czy obiekt,
rok da to wa nia ob ra zu i/lub wy two rze nia pocz tów ki, choć by przy bli -
żo ny, tak że do stęp ne in for ma cje o wy daw cy, miej scu wy da nia i ewen -
tu al nym obie gu pocz to wym. W opi sie sto so wa no skró ty: wyd. = wy -
daw ca, b. wyd. = brak wy daw cy, mon. wyd. = mo no gram wy daw cy,
o.p. = obieg pocz to wy, b.o.p. = bez obie gu, dat. kor. = da ta ko re spon -
den cji, s.p.p. = stem pel pocz ty po lo wej, b.z. = brak znacz ka.

Ryc. 3. Wielowidokowa barwna litografia (około 1895 roku) z hydrotechnicznymi motywami 
na dwóch (dolnych) obrazkach 
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W1974 ro ku ów cze sny rek tor Aka de mii Rol ni czej w Po -
zna niu, prof. dr hab. Je rzy Zwo liń ski, wpro wa dził jaz dę

kon ną do pro gra mu wy cho wa nia fi zycz ne go. Szko le nie jeź -
dziec kie nie prze rwa nie przez 40 lat ko or dy no wa ło Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu (obec nie Cen trum Kul tu ry
Fi zycz nej). Po cząt ko wo za ję cia od by wa ły się tyl ko na Wy dzia -
le Zoo tech nicz nym. W ko lej nych la tach po sze rzo no ofer tę dy -
dak tycz ną dla po zo sta łych wy dzia łów. Na stęp nie stwo rzo no
fa kul te ty jeź dziec kie, po wo ła no sek cję jeź dziec ką, za czę to
sys te ma tycz nie or ga ni zo wać stu denc kie obo zy jaz dy kon nej
oraz za wo dy spor to we. 

Przez dłu gie la ta za ję cia od by wa ły się na wy naj mo wa nych
obiek tach. Naj pierw wy cho wa nie fi zycz ne z jaz dy kon nej od -
by wa ło się na Wo li, a na stęp nie w ośrod ku jeź dziec kim Hu ber -
tus w Lu so wie. Za wo dy spor to we or ga ni zo wa no na par ku rach
w Gnieź nie, Iw nie, Lu so wie oraz na po znań skiej Wo li. Obo zy
jeź dziec kie od by wa ły się w Sie ra ko wie, Pszcze wie, Bła że jew -

ku, Ka miń sku, Pław nie, Ra du szy nie, Lu so wie i Rad gosz czy. Do -
pie ro w 2007 ro ku dzię ki ol brzy miej de ter mi na cji dy rek to ra
Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Swa dzim, mgr.
inż. Je rze go Kacz mar ka i przy po par ciu władz uczel ni po wsta -
ła w Swa dzi mu nie du ża ha la jeź dziec ka (44 m × 16 m) oraz
znacz nie zwięk szo no po gło wie ko ni. W związ ku z tym de cy zją
Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej za ję cia od ro ku 2007/2008 prze nie -
sio ne zo sta ły do RGD Swa dzim. Praw dzi wym świę tem dla
śro do wi ska jeź dziec kie go na szej uczel ni oraz wspa nia łym
pre zen tem na ju bi le usz 40-le cia by ło otwar cie no wej, bar -
dzo no wo cze snej ha li jeź dziec kiej na te re nie RGD w Swa -
dzi miu. W obec no ści licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no ści sym -
bo licz ną wstę gę prze cię li po my sło daw cy po wsta nia obiek tu,
JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak i dy rek tor RGD
Swa dzim, mgr inż. Je rzy Kacz ma rek. Na otwar cie no wej ha li na
wspa nia łym pod ło żu od by ła się XIV edy cja Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski w sko kach przez prze szko dy o Pu char
Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

40-le cie jeź dziec twa na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu

Centrum Kultury Fizycznej
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Legenda polskiego jeździectwa – Marian Babirecki, absolwent Wydziału Technologii Drewna naszej uczelni
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W cią gu 40 lat jeź dziec two na na szej uczel ni roz wi ja ło się nie -
zwy kle dy na micz nie. Stu den ci, re ali zu jąc swo je pa sje spor to we,
przy da li uni wer sy te to wi wie le splen do ru, od no sząc suk ce sy za -
rów no w spo rcie wy czy no wym, jak i aka de mic kim. Naj wy bit -
niej si jeźdź cy na sze go uni wer sy te tu to: Ma rian Ba bi rec ki
– mistrz Eu ro py we wszech stron nym kon kur sie ko nia wierz cho -
we go (wkkw), uczest nik Igrzysk Olim pij skich w Rzy mie; Ja cek
Wierz cho wiec ki – olim pij czyk z Mo skwy, uczest nik Mi strzostw
Świa ta i Eu ro py, dwu krot ny mistrz Pol ski w wkkw; Woj ciech Mic -
ku nas – mistrz Pol ski w ujeż dże niu i w wkkw, olim pij czyk z Mo -
na chium; Jan Lip czyń ski – brą zo wy me da li sta Mi strzostw Eu ro -
py, uczest nik Mi strzostw Świa ta, dwu krot ny mistrz Pol ski
w wkkw; Ja cek Gał czyń ski – me da li sta Mi strzostw Pol ski, uczest -
nik Mi strzostw Świa ta; Ja cek Za gor – mistrz Pol ski w sko kach
przez prze szko dy. Suk ce sy w jeź dziec twie wy czy no wym od no -
si li rów nież: Woj ciech Ga no wicz, An drzej Ma tław ski, Ire ne usz
Kon dra to wicz, Ta de usz Szy mo niak, Ja ro sław Szy mo niak, Je rzy
Łu kom ski, Szy mon Ta rant, Bar tosz Szym bor ski. 

Wie le suk ce sów od no to wa li na swo im kon cie stu den ci sek -
cji jeź dziec kiej Klu bu Uczel nia ne go AZS. Do naj więk szych za -
li czyć na le ży: dwu krot ne Mi strzo stwo Pol ski Szkół Wyż szych
w ujeż dże niu (1999,2000), dwu krot ne Mi strzo stwo Pol ski Szkół
Wyż szych w jeź dziec twie (2002, 2004), Aka de mic kie Wi ce mi -
strzo stwo Pol ski w Jeź dziec twie (2013). W Mi strzo stwach Pol -
ski Aka de mii Rol ni czych, roz gry wa nych w la tach 1977–2002,
na si re pre zen tan ci w punk ta cji dru ży no wej za wsze pla so wa li
się na miej scach me da lo wych, zwy cię ża jąc w 1981, 1983
i 2002 ro ku). Mi strzo stwa Aka de mii Rol ni czych w 2004 ro ku
prze kształ ci ły się w Mi strzo stwa Uczel ni Eko no micz no -Przy -

rod ni czych. W tym ty pie uczel ni zwy cię ży li śmy w 2004 i 2013
ro ku oraz czte ro krot nie sta li śmy na trze cim miej scu po dium
(2007, 2009, 2010, 2012). 

In dy wi du al nie w aka de mic kich za wo dach ogól no pol skich
na si re pre zen tan ci wy wal czy li osiem me da li zło tych, pięć
srebr nych i sie dem brą zo wych. Na szcze gól ne pod kre śle nie
za słu gu je zdo by cie przez Bar to sza Szym bor skie go dwóch
srebr nych me da li na świa to wych za wo dach stu den tów
(Mi strzo stwa Świa ta 2002 i Pu char Świa ta 2004).

Uczel nia ną tra dy cją sta ło się or ga ni zo wa nie za wo dów jeź -
dziec kich o Pu char Rek to ra. Za czę ło się skrom nie w 1990 ro -
ku od Mi strzostw Uczel ni, na stęp nie im pre za prze kształ ci ła się
Mi strzo stwa Po zna nia (1998 rok), a od 2000 ro ku ma ran gę
Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. W czter na stu edy cjach
tych za wo dów Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu wy grał
punk ta cję dru ży no wą dzie sięć ra zy, dwa ra zy był dru gi i dwa
ra zy trze ci. In dy wi du al nie Pu char Rek to ra zdo by wa li: Szy mon
Ta rant, Bar tosz Szym bor ski (trzy krot nie), Ka ta rzy na Po et sch -
ke, Kry stian Ogra bek, Ja cek Za gor, Ma te usz Woj cie chow ski
i Mar cin Bęt kow ski. 

Na le ży też wspo mnieć o obo zach jeź dziec kich, pod czas któ -
rych 270 stu den tów na szej uczel ni zdo by ło upraw nie nia in -
struk to ra re kre acji ze spe cjal no ścią „jaz da kon na”.

Spo glą da jąc na osią gnię cia mi nio nych czter dzie stu lat, mo -
że my być dum ni z na szych stu den tów. Na le ży po gra tu lo wać
i po dzię ko wać tym wszyst kim, któ rzy ma ją swój udział w roz -
wo ju jeź dziec twa na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. 

dr Ma rek Hy ży
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Akademiccy wicemistrzowie Polski 2013 (od lewej: Gabriela Biedka, Maria Goss, Michał Nowacki, Alicja Borowska, Martyna Sęska)

Jacek Wierzchowiecki podczas próby terenowej wszechstronnego
konkursu konia wierzchowego; ukończył Wydział Zootechniczny
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Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak oraz dyrektor RGD Swadzim, mgr inż. Jerzy Kaczmarek
podczas uroczystości otwarcia hali jeździeckiej
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Wdniach 29 ma ja – 1 czerw ca 2014 ro ku w ośrod ku pię -
cio bo ju no wo cze sne go w Drzon ko wie od by ły się XXXI

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w jeź dziec twie. W za wo dach
wy star to wa li re pre zen tan ci 50 uczel ni wyż szych. Stu den ci ry -
wa li zo wa li w dwóch kon ku ren cjach: w ujeż dża niu oraz w sko -
kach przez prze szko dy. W ge ne ral nej punk ta cji mi strzostw
zwy cię żył Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (306,4 pkt.),
przed Uni wer sy te tem Gdań skim (301,1 pkt.) i Szko łą Wyż szą
Psy cho lo gii Spo łecz nej w War sza wie (290,8 pkt.). Łącz nie skla -
sy fi ko wa no 31 szkół wyż szych.

In dy wi du al nie ty tuł aka de mic kiej mi strzy ni Pol ski obro ni ła
stu dent ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – Ga brie -
la Bied ka – na ko niu Wers, któ ra bez błęd nie po ko na ła par ku -
ry w dwóch pół fi na łach oraz w fi na le, a w roz gryw ce de cy du -
ją cej o me da lach uzy ska ła naj lep szy czas 24, 00 s, wy prze dzi ła
Ka mi la Grzel czy ka na Wi ba ro (24,57 s) z Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Ło dzi i Aga tę Mi zi gier na kla czy La li ja (25,16 s) z Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu. Ogól nie w kon kur sie
star to wa ły 53 pa ry.

W ty pie uczel ni eko no micz no -przy rod ni czych dru ży no wo
wy grał Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (306, 4 pkt.), wy -

prze dza jąc wy raź nie Szko łę Głów ną Go spo dar stwa Wiej skie go
z War sza wy (238,4 pkt.) i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu
(236,4 pkt.). Me da le in dy wi du al nie w tym ty pie uczel ni zdo by -
wa li w ujeż dże niu ama to rów zło ty: Mi chał No wac ki (Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy w Po zna niu) na kla czy Fleur de Li lie (191,5%),
srebr ny: Ma ria Goss Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu) na
Za re ti no (185,3%) i brą zo wy: Ka ta rzy na Ku char czyk (Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu) na Mo del ce (183,0%).

Mi chał No wac ki wy wal czył rów nież zło ty me dal w kom bi -
na cji (łącz ny wy nik ujeż dże nia i sko ków), gro ma dząc 148,7 pkt.
(Ar ma ni, Fleur de Li lie), me dal srebr ny w tej kon ku ren cji przy -
padł w udzia le Mar ty nie Ko wal skiej ze Szko ły Głów nej Go spo -
dar stwa Wiej skie go (koń Don ca ster, 132,7 pkt.), z ko lei brąz na
ko niach Achil les i Wek tor K zdo by ła Rok sa na Ko niecz na z Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu (125 pkt.). Tra dy cyj -
nie kie row ni kiem eki py Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu był dr Ma rek Hy ży.

Pro fe sjo nal ną or ga ni za cję oraz opra wę za wo dów za pew ni -
ła Zie lo no gór ska Or ga ni za cja Śro do wi sko wa AZS.

dr Ma rek Hy ży

Jeźdź cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Aka de mic ki mi Mi strza mi
Pol ski

Centrum Kultury Fizycznej
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Reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: od lewej: mgr Alicja Borowska, Piotr Przydrożny, dr Marek Hyży, Michał Nowacki,
Małgorzata Goss i Gabriela Biedka
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Mi strzo stwa od by ły się w dniu 4 czerw ca 2014 ro ku na bo -
isku otwar tym Cen trum Spor tu Po li tech ni ki przy ul. Ja -

na Paw ła II. Zgło szo no dwa ze spo ły ko bie ce z Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go (UP 1 i 2) w Po zna niu, co by ło do brą stra te gią,
gdyż su ma punk tów jest za wsze ko rzyst na dla koń co we go wy -
ni ku. UP 1 re pre zen to wa ły: Aga ta Kraw czyk, Jo an na Tracz, Ka -
ta rzy na Szcze blew ska, a UP 2: Da ria Zie lon ka, An na Daj czak
oraz Mo ni ka Ci siel ska.

Na od pra wie tech nicz nej po ja wi ło się dzie więć ze spo łów,
któ re dzię ki lo so wa niu zo sta ły po dzie lo ne na trzy gru py. Na -
sze za wod nicz ki ma ją bar dzo uda ny se zon za so bą, dla te go
moż na się by ło spo dzie wać, że po wal czą o do bre miej sca. Tak
też się sta ło: dru gie miej sce za jął ze spół UP 1, a trze cie miej -
sce – ze spół UP 2, co w efek cie da ło Uni wer sy te to wi Przy rod -
ni cze mu pierw sze miej sce.

Po ro ze gra niu me czów fi na ło wych wrę czo no na gro dy dla
trzech naj lep szych ze spo łów. Na gro da mi by ły dy plo my, tor ba
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, książ ka Do mu Wy daw ni cze go
„Re bis”, fre epass do Fa bry ki For my oraz ga dże ty PwC i KU AZS UEP. 

Kla sy fi ka cja koń co wa (punk ty) 

1. Uni wer sy tet Eko no micz ny 10 

2. Uni wer sy tet Przy rod ni czy 18 

3. Uni wer sy tet Przy rod ni czy 27

4–6. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 5 

4–6. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 5 

4–6. Po li tech ni ka 15 

7–9. Po li tech ni ka 22 

7–9. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji 2 

7–9. Wyż sza Szko ła Ban ko wa 2 

Kla sy fi ka cja dru ży no wa uczel ni (punk ty)

1. Uni wer sy tet Przy rod ni czy 15 

2. Uni wer sy tet Eko no micz ny 10 

3. Po li tech ni ka 7 

4. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 5 

4. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 5 

6. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji 2 

6. Wyż sza Szko ła Ban ko wa 2

Za wod nicz ki po twier dzi ły for mę i zgra nie, co zresz tą pre -
zen to wa ły przez ca ły se zon. Tre ne rem sek cji jest Ka ro li na Do -
pie ra ła.

Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w stre et ba ske cie ko biet
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Turniej streetbasketu: oba nasze zespoły: UP 1 – żółte (na zdjęciu: jasne) stroje i UP 2 – czarne stroje
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Wso bo tę 10 ma ja 2014 ro ku od był się dru gi rzut Aka de -
mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w uni ho ke ju ko biet

i męż czyzn. Tur niej zo stał zor ga ni zo wa ny w ha li spor to wej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go przy ul. Do jazd 7, gdzie sta wi li
się re pre zen tan ci po znań skich uczel ni wyż szych. Wszyst kie
dru ży ny w du chu spor to wej ry wa li za cji wal czy ły o jak naj wyż -
sze miej sca w kla sy fi ka cji. 

Jest nam bar dzo mi ło po in for mo wać, że za rów no dru ży na
ko biet, jak i męż czyzn, re pre zen tu ją ce Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu, za ję ły dru gie miej sca w tur nie jach. W kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej po obu rzu tach na sze stu dent ki za ję ły trze -
cie miej sce w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski
w uni ho ke ju ko biet, za raz za Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go i Uni wer sy te tem Me dycz nym. 

Na si stu den ci oraz re pre zen tan ci Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go upla so wa li się na dru gim i trze cim miej scu z ta ką sa -
mą ilo ścią punk tów w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko -
pol ski w uni ho ke ju męż czyzn, za dru ży ną Po li tech ni ki
Po znań skiej, któ ra za ję ła pierw sze miej sce.

KO LEJ NOŚĆ KOŃ CO WA AKA DE MIC KICH 
MI STRZOSTW WIEL KO POL SKI W UNI HO KE JU KO BIET

W RO KU AKA DE MIC KIM 2013/2014

1. Uni wer sy tet Me dycz ny 11 pkt.
2. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 9 pkt.
3. Uni wer sy tet Przy rod ni czy 8 pkt.
4. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 6 pkt.
5. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji 3 pkt.
6. Uni wer sy tet Eko no micz ny 1 pkt.

KO LEJ NOŚĆ KOŃ CO WA AKA DE MIC KICH MI STRZOSTW 
WIEL KO POL SKI W UNI HO KE JU MĘŻ CZYZN 

W RO KU AKA DE MIC KIM 2013/2014

1. Po li tech ni ka Po znań ska 11pkt.
2/3. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 10 pkt.*
2/3. Uni wer sy tet Przy rod ni czy 10 pkt.*
4. Uni wer sy tet Me dycz ny 7 pkt.
5. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji 3 pkt.**
6. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 3 pkt.**
7. Uni wer sy tet Eko no micz ny 1 pkt.

*Miej sce dru gie/trze cie dla AWF i UP wy ni ka ją ce ze zdo by cia rów -
nej licz by punk tów w dwóch rzu tach mi strzostw.

**Miej sce V dla WSPiA, VI dla UAM przy rów nej licz bie punk tów za
udział w dwóch rzu tach AMW w uni ho ke ju dru ży ny WSPiA.

dr Alek san dra No wak

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski w uni ho ke ju 
ko biet i męż czyzn

Centrum Kultury Fizycznej
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Od lewej: drużyna Akademii Medycznej; drużyna Uniwersytetu Przyrodniczego w składzie: Błażej Filipiak (WRiB), Albert Miśko (WTD), Błażej
Jankowski (WMiŚ), Tomasz Wachowiak (WTD), Michał Stojanowski (WMiŚ); pozostali obecni na zdjęciu to przedstawiciele drużyny Politechniki
Poznańskiej

Żeńska drużyna unihokeja; od lewej: Beata Wilczyńska (WRiB),
Agnieszka Górczak (WE-S), Zuzanna Łopuszyńska (WE-S), 
dr Aleksandra Nowak (trener), Dominika Turbańska (WTD), Karolina
Pieczyńska (WNoŻiŻ), Justyna Smoła (WMiŚ), Karolina Szyszka (WRiB)
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Dnia 13 kwiet nia 2014 ro ku dru ży na stu den tów Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go re pre zen to wa ła nas pod czas Aka de mic -

kich Mi strzostw Pol ski w er go me trze wio ślar skim. Go spo da rzem
za wo dów by ła Or ga ni za cja Śro do wi sko wa Wo je wódz twa Ku jaw -
sko -Po mor skie go, a im pre za spor to wa od by wa ła się w Uni wer -
sy tec kim Cen trum Spor to wym Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w To ru niu.

Za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go:
� Aga ta Kraw czyk
� Au re lia Ba biarz
� Alek san dra Si miń ska
� Da ria Zie lon ka
� Alek san dra Gry giel
� Ol ga Grab ska
� Mag da le na Mu siał
� Ka ta rzy na Krze szew ska

� Mi rel la Dę bik
� To masz Ra chwał
� Adam Mil cza rek
� Kac per Nie brzy dow ski
� Da riusz No wic ki
� Oskar Naj dek
� Da mian Ob roc ki.

Stu den ci po twier dzi li, że są za do wo le ni ze star tu, gdyż więk -
szość po bi ła swo je ży cio we re kor dy na dy stan sie 1000 m. Po za
tym, zmo ty wo wa ni, w przy szłym ro ku za mie rza ją uzy skać jesz -
cze lep sze re zul ta ty. Za wo dy w er go me trze przy cią ga ją za wsze
licz ną rze szę za wod ni ków i tak też by ło w To ru niu: w wa dze lek -
kiej wy star to wa ło 121 ko biet, w ka te go rii open 92 ko bie ty.
Wśród męż czyzn wa gę lek ką re pre zen to wa ło 145 za wod ni ków,
a open 177.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski 
w er go me trze wio ślar skim 
To�ruń 2014
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Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim
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Centrum Kultury Fizycznej

Aga ta Kraw czyk w wa dze lek kiej za ję ła 46 miej sce na 121 star -
tu ją cych; na co dzień jest jed ną z na szych naj lep szych ko szy ka -
rek. Mag da Mu siał i Ka sia Krze szew ska, choć bar dzo do brze wy -
pa dły w er go me trze, są w sek cji ko lar stwa gór skie go. Ka sia
– od kąd roz po czął się se zon ko lar ski, star tu je w każ dy week end
za rów no w za wo dach ko lar stwa gór skie go, jak i szo so we go. Au -
re lia Ba biarz tre nu je w sek cji pił ki noż nej, Mi rel la Dę bik jest ko -
szy kar ką. Na sze re pre zen tant ki ka te go rii open tak że od no szą
nie ma łe suk ce sy w in nych sek cjach: Alek san dra Gry giel jest
za wod nicz ką ju do i w tym ro ku zdo by ła dla nas brą zo wy me dal
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski w ju do, a w mi nio nym ro ku
– srebr ny. Alek san dra Si miń ska jest wszech stron ną spor t -
smen ką pierw sze go ro ku i pró bu je z po wo dze niem star to wać
w wie lu dys cy pli nach. Da ria Zie lon ka to jed na z na szych czo -
ło wych ko szy ka rek, po dob nie jak Ol ga Grab ska.

Pa no wie rów nież mo gą po szczy cić się du ży mi osią gnię cia -
mi, choć tym ra zem zma ga li się na er go me trach. Adam Mil -
cza rek star tu je w lek kiej atle ty ce, ale je go nie za wod na ini cja -
ty wa „roz krę ci ła” na na szej uczel ni strze lec two. Re pre zen to wał
nas w wie lu za wo dach spor to wych i zawsze jest chętny, by zro -
bić coś dla AZS UP. Da mian Ob roc ki to by ły wio ślarz, któ ry
– mam na dzie ję – tym star tem roz po czął, ale nie za koń czył
spor to wej ka rie ry na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym. Kac per
Nie brzy dow ski – ko szy karz, ale rów nież spor to wiec od da ny
spra wie, któ ry dzię ki uroz ma ico ne mu tre nin go wi po tra fi wie -
le i re pre zen tu je nas w wie lu dys cy pli nach: bow ling, wy ci ska -
nie sztan gi le żąc, trój bój si ło wy, ko szy ków ka, er go metr. Oskar

Naj dek, po dob nie jak po przed nik, wy ka zu je nie by wa łą wszech -
stron ność. Jest w sek cji ko lar stwa gór skie go, ale z po wo dze -
niem star to wał dla nas w bi lar dzie, bow lin gu, dar cie, bad min -
to nie, ko lar stwie, nar ciar stwie, wy ci ska niu sztan gi le żąc,
trój bo ju. Da riusz No wic ki rów nież po tra fi wie le rze czy i moż -
na po wie dzieć, że jest po dob nie jak ko le dzy omni bu sem spor -
to wym, a tak że naj bar dziej od da nym ki bi cem na szych ko szy -
ka rek.

To masz Ra chwał to z pew no ścią spor to wiec du że go for -
ma tu, ma ją cy na kon cie licz ne suk ce sy. To mek tre nu je wio ślar -
stwo, dla te go er go metr jest wpi sa ny w je go spor to we zma ga -
nia. Star tu jąc w To ru niu w ka te go rii open, na 177 za wod ni ków
za jął ósme miej sce z re kor dem ży cio wym na 1000 m: 2: 52,8.
To mek w 2013 ro ku re pre zen to wał Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w wio ślar stwie oraz
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py w wio ślar stwie, gdzie
na sza dru ży na od nio sła ogrom ny suk ces.

Naj wspa nial sze jest to, że za wsze moż na li czyć na tych naj -
bar dziej od da nych spor tow ców. Prze cież, cy tu jąc je den z daw -
nych na głów ków na sze go cza so pi sma: „nie sa mą na uką ży je
stu dent” i czas spę dzo ny na uczel ni mo że so bie uroz ma icić.
Sport to jed na z moż li wo ści; z pew no ścią bę dzie co wspo mi -
nać.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski i Wiel ko pol ski w tym ro ku
aka de mic kim trwa ją, dla te go wspo mnia ni wy żej za wod ni cy
z pew no ścią „do rzu cą” jesz cze ja kieś suk ce sy in dy wi du al ne
i dru ży no we do swych osią gnięć. 

Karolina Dopierała

Nasi zawodnicy na mistrzostwach w Toruniu
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Zaciekły „Bój wydziałów”

„Bój wy dzia łów” 2014

Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go 27 mar ca 2014 ro ku
w klu bie MK Bow ling (Ga le ria MM, ul. Świę ty Mar cin) zor ga -

ni zo wał im pre zę z oka zji pięć dzie się ciu dni do Agro na liów 2014.
Wy da rze nie, okre ślo ne mia nem „Bój wy dzia łów 2014”, mia ło za
za da nie zin te gro wać stu den tów ze wszyst kich wy dzia łów na -
szej uczel ni oraz pro mo wać zbli ża ją ce się wiel ki mi kro ka mi
Agro na lia – naj więk szą ple ne ro wą im pre zę Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go. 

Stu den ci ry wa li zo wa li w trzech ka te go riach. Pierw szą z nich
był tur niej bow ling; każ dy wy dział wy sta wił dwie dru ży ny po
sześć osób. Na le ża ło strą cić jak naj więk szą licz bę krę gli i zdo -
być jak naj wię cej punk tów. Zwy cię ży ła dru ży na z Wy dzia łu
Rol nic twa i Bio in ży nie rii (eko ener ge ty ka). Dru gie miej sce za -
ję li miesz kań cy na szych aka de mi ków, re pre zen tu ją cy Wy dział
Tech no lo gii Drew na. Trze cie miej sce rów nież po wę dro wa ło do

WTD. Dru gą ka te go rią by ły in dy wi du al ne roz gryw ki w bi lard.
Trze cią kon ku ren cją – naj lep szy i naj gło śniej szy do ping dla
swo jej dru ży ny oraz naj więk sza ilość unie sio nych dło ni na par -
kie cie pod czas za ba wy do ra na w kli ma tach di sco.

„Bój wy dzia łów” spo tkał się z ogrom nym za in te re so wa niem
bra ci stu denc kiej, ba wio no się zna ko mi cie, co zo sta ło uwiecz -
nio ne na fil mie zre ali zo wa nym przez stu denc ką te le wi zję Kon -
traTV. Nie by ła to pierw sza te go ty pu im pre za zor ga ni zo wa na
przez Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go. In te gra cja stu den -
tów na szej uczel ni roz po czę ła się już na po cząt ku ro ku aka de -
mic kie go, a by ły to otrzę si ny dla pierw szo rocz nia ków – „otrzę -
si ny przy jem no ści”. Od by ły się one 17 paź dzier ni ka ubie głe go
ro ku w le gen dar nym po znań skim Aka de mic kim Cen trum Kul -
tu ry „Esku lap”; przy by ło wów czas pra wie 1500 osób. Za pew -
nio no mnó stwo atrak cji dla „świe ża ków” oraz – przede wszyst -
kim – do brą za ba wę przy naj lep szej mu zy ce gra nej na ży wo
(mię dzy in ny mi ze spół Te -Tris) oraz przez di dże jów. Po nad sie -
dem go dzin so lid nej za ba wy w dwóch sa lach po zwo li ło god -
nie roz po cząć ko lej ny rok aka de mic ki. 

Ko lej ną oka zją do in te gra cji stu den tów ze wszyst kich na -
szych ośmiu wy dzia łów by ły an drzej ki Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, któ re od by ły się 28 li sto pa da mi nio ne go ro ku
w dwóch po znań skich klu bach: „Club 22” oraz „Van Die sel”,
znaj du ją cych się na Sta rym Ryn ku. Im pre za po łą czo na zo sta -
ła z ak cją cha ry ta tyw ną. Ca ły do chód z im pre zy Kon went prze -
zna czył na ra to wa nie ży cia ma łej dziew czyn ki – Ga bry si Do -
mań skiej, któ ra uro dzi ła się z po waż ną wa dą ser ca. Stu den ci
po ja wi li się licz nie i udo wod ni li, że po tra fią po ma gać. 

Ko lej ne im pre zy Kon wen tu za po wia da ją się rów nie in te re -
su ją co i oby ni ko go na nich nie za bra kło, a za ba wa by ła ta ka,
jak do tych czas.

Lu iza Da wi do wicz

Publiczność dopisała
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A na koniec dobra zabawa
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Tort przygotowany na 50 dni przed Agronaliami
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Sa mo rząd Stu denc ki Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu (WO iAK) zor ga ni zo wał cykl im prez cha ry ta tyw -

nych na rzecz ra to wa nia ży cia ma łej dziew czyn ki – Ga bry si Do -
mań skiej, któ ra uro dzi ła się z po waż ną wa dą ser ca i wy ma ga ła
kosz tow nej ope ra cji za gra ni cą. Pierw szym ta kim wy da rze niem
by ły otrzę si ny WO iAK w klu bie „Czar na Owca”. Pod czas im pre -
zy sprze da wa ne by ły ce gieł ki – ku po ny (koszt: 5 zł), dzię ki któ -
rym moż na by ło wy grać prze róż ne ga dże ty (mię dzy in ny mi
dłu go pi sy z lo go WO iAK, no te sy). Każ dy los wy gry wał, tak więc
lo te ria cie szy ła się du żym za in te re so wa niem bra ci stu denc kiej.
Ca ły do chód z bi le tów wstę pu tak że zo stał prze ka za ny na ope -
ra cję Ga bry si. 

Ko lej nym wy da rze niem po łą czo nym z ak cją cha ry ta tyw ną
by ły mi ko łaj ki zor ga ni zo wa ne ra zem z Sa mo rzą dem Stu denc -
kim Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, rów nież w klu bie „Czar -
na Owca”. Tu taj, po dob nie jak po przed nio, zor ga ni zo wa no lo -
te rię fan to wą, z któ rej ca ły do chód prze ka za ny zo stał
po trze bu ją cej. Wy grać moż na by ło wie le cie ka wych rze czy (na
przy kład pen draj wy, ze gar ki). 

W ślad za Sa mo rzą dem Stu denc kim Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu po szły in ne sa mo rzą dy. I tak Sa mo -
rząd Stu denc ki Wy dzia łu Le śne go prze ka zał Ga bry si 50%
wpły wu z bi le tów ze swo jej im pre zy mi ko łaj ko wej w„Ar cy Klu -
bie”. Sa mo rząd Stu denc ki Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie -

niu (WNo ŻiŻ) zor ga ni zo wał se ans fil mo wy, a do chód z bi le tów
prze zna czył dla cho rej dziew czyn ki. W jed nej z sal wy kła do -
wych wy dzia łu od by ło się wspól ne oglą da nie fil mu Nie bo
w gę bie z cy klu „Ki no Ku li nar ne na WNo ŻiŻ”. Przed se an sem
stu den ci sprze da wa li wła sne wy ro by, aby umi lić go ściom po -
byt w „ki nie”. 

Ko lej ną oka zją do po mo cy Ga bry si by ły an drzej ki Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go, któ re zor ga ni zo wał Kon went Sa mo rzą -
du Stu denc kie go. Ca ły do chód z im pre zy – od by wa ją cej się
w klu bach: „Club 22” oraz „Van Die sel” – prze zna czo ny zo stał
na ra to wa nie ży cia dziew czyn ki. 

Na wszyst kich tych wy da rze niach stu den ci po ja wi li się bar -
dzo licz nie i udo wod ni li, że po tra fią po ma gać. Ze bra no spo re
kwo ty pie nięż ne, któ re prze ka za no po trze bu ją cej. Na po cząt -
ku ro ku Ga bry sia prze szła ope ra cję ra tu ją cą ży cie w kli ni ce
w Niem czech. Na szczę ście wszyst ko się uda ło i stan dziew -
czyn ki jest sta bil ny. Ale jej wal ka na tym się nie za koń czy ła. Ga -
bry sia wy ma ga jesz cze kil ku za bie gów oraz dłu giej re ha bi li ta -
cji, aby w peł ni od zy skać spraw ność. Jed nak że dzię ki po mo cy
do brych lu dzi, w tym stu den tów na sze go uni wer sy te tu, moż -
li wy był wy jazd na ope rację, która uratowała jej życie, a to jest
najważniejsze.

Luiza Dawidowicz

„Serce Gabrysi” –
czyli akcja charytatywna studentów

Gabrysia Domańska
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Na bo isku przy do mach stu denc kich na szej uczelni 5 ma ja
Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go Uni wer sy te tu Przy -

rod ni cze go zor ga ni zo wał zum bę na świe żym po wie trzu. Zum -
ba jest to ta niec za in spi ro wa ny po łą cze niem ele men tów fit -
ness i tań ców la ty no ame ry kań skich. Wstęp był wol ny dla
wszyst kich chcą cych po ćwi czyć, po tań czyć i po słu chać do brej
mu zy ki. Kurs po pro wa dzi ła pro fe sjo nal na in struk tor ka, Pa try -
cja Ma jor czyk z klu bu Zum ba Po znan. com. Wy ci snę ła „siód me
po ty” z uczest ni ków, któ rzy licz nie przy by li na wy da rze nie. Na
uga sze nie pra gnie nia Pro duk cja i Roz lew nia Wód „Wi ren ka”
ofia ro wa ła ża kom wo dę mi ne ral ną, a Sa mo rzą dow cy roz da li
w na gro dę wszyst kim tań czą cym przy dat ne ga dże ty. O opra -
wę mu zycz ną za dbał zna ny po znań ski klub Pa cha Po znań,
z któ re go przy je cha li DJ -e, gwa ran tu jąc do brą za ba wę. 

Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go przy go to wał rów nież
kil ka nie spo dzia nek. Prze pro wa dzo no spor to we kon kur sy,
w któ rych do wy gra nia by ły mię dzy in ny mi te go rocz ne agro -
na lio we ko szul ki, bi le ty do Mul ti ki na, wej ściów ki do klu bu Pa -
cha Po znań. Stu den tom dziel nie ki bi co wa ła świn ka – ma skot -
ka na sze go uni wer sy te tu. Dzię ki obec no ści sto iska SCAN MED
moż na by ło spraw dzić swój stan zdro wia: po ziom glu ko zy we
krwi oraz po jem ność płuc. 

Po zum bie dla wszyst kich zgro ma dzo nych wy stą pił Miesz -
ko Wło dar czyk. Jest to czło wiek, któ ry z pił ką po tra fi zro bić
prak tycz nie wszyst ko. I oczy wi ście jest jed nym z naj lep szych
pol skich fre esty le rów! Po po nie dział ko wym wy stę pie ża cy dłu -
go mie li je go imię na ustach, gdyż po ka zał, że z pił ką moż na
do słow nie czy nić cu da! Po wy stę pie Miesz ko roz da wał au to -
gra fy, po zo wał do zdjęć oraz po ka zy wał chęt nym, jak „krę cić”
pił ką. Na za koń cze nie wy da rze nia od był się grill z mu zy ką dla
wszyst kich przy by łych stu den tów.

Lu iza Da wi do wicz

Wszyscy uczestnicy majowego spotkania wraz z uczelnianą maskotką – świnką
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Mieszko Włodarczyk i jego piłki

Zumba: połączenie elementów fitness i tańców
latynoamerykańskich

Agro Zum ba 2014
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Uroczyste otwarcie Agronaliów – prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Monika Kozłowska
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Czter na ste go ma ja na te re nach zie le ni przy Col le gium Ma -
xi mum Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ły

się Agro na lia, któ re zor ga ni zo wał Kon went Sa mo rzą du Stu -
denc kie go. Jest to świę to stu den tów na szej Uczel ni, a jed no -
cze śnie jed na z cy klicz nych, ple ne ro wych im prez po prze dza -
ją cych po znań skie Ju we na lia. Pod czas siód mej już edy cji
Agro na liów or ga ni za to rzy jak co ro ku sta ran nie przy go to wa li
część kon cer to wą, aby za spo ko ić pra gnie nia mu zycz ne
wszyst kich uczest ni ków. Na agro na lio wej sce nie za gra li: 
nieogra ni cza ją cy się sty li stycz nie „Za kręt”; me lo dyj ny, al ter na -
tyw ny rock, „na dzie ja ro ku 2014” „Ter ri fic Sun day”; gra ją cy
eklek tycz ną od mia nę al ter na tyw ne go po pu du et pro du cenc -
ki „Pla stic”; gwiaz da wie czo ru – po znań ski ra per Pa luch oraz
du et Re be ka, któ ry z jed nej stro ny sta wia na po po wość i me -
lo dyj ność, a z dru giej na szu ka nie cie ka wych brzmień i eks pe -
ry men to wa nie. Pod czas kon cer tów ża cy ba wi li się pod sce ną
i śpie wa li utwo ry wraz z ar ty sta mi. 

W na mio cie klu bo wym, dwa ra zy więk szym niż przed ro -
kiem, na sce nie Go od Ti me Ra dio gra ne by ły naj śwież sze pro -
duk cje z Pol ski i z za gra ni cy, prze pla ta ne utwo ra mi ar ty stów,
bez któ rych elek tro nicz ny styl ni gdy by nie po wstał. Moż na
by ło spo tkać tam DJ -ów ta kich jak: Gro ove Cock ta il, Lo ui & Sci -
bi, Vik tor Drze wiec ki, Nol bert & Fe edo, Maxx, Lic kart, Pier ce
Whi te, Iann, Avan, Pan Ka vka i Bart G. Na miot klu bo wy aż do
za koń cze nia im pre zy w póź nych go dzi nach noc nych był pe -
łen tań czą cych stu den tów. 

Po za so lid ną opra wą mu zycz ną na uczest ni ków Agro na liów
cze ka ły jesz cze in ne atrak cje. Jed ną z nich był Su nvan Lip ton
Ice Tea, któ ry stwo rzył praw dzi wą „stre fę chil lo utu”. Uczest ni -
kom Agro na liów roz da wa no orzeź wia ją cy na pój oraz oku la ry
prze ciw sło necz ne, moż na by ło po grać w gry zręcz no ścio we,
po ska kać na tram po li nie, zro bić pa miąt ko we zdję cie, któ re od
ra zu by ło dru ko wa ne i opra wia ne w ram kę oraz po le żeć na
wy god nych pu fach, le ża kach i ha ma kach z po dusz ka mi. Jak
co ro ku do dys po zy cji go ści by ły dmu cha ne za baw ki do roz -
gry wa nia róż nych kon ku ren cji, sto li ki z pa ra so la mi, gdzie moż -
na by ło zjeść gril lo wa ne spe cja ły oraz pysz ne lo dy Cor ti na, roz -
da wa ne przy wej ściu na te ren Agro na liów. Or ga ni za to rzy
ob da ro wa li rów nież go ści wu wu ze la mi, któ re bar dzo się przy -

da ły w Po cho dzie Ju we na lio wym (re la cja z tej im pre zy na stro -
nach 76–77). 

Tra dy cyj nie na im pre zę za wi ta ły wła dze na szej uczel ni. Ofi -
cjal ne go otwar cia fe sti wa lu do ko na ła pro rek tor ds. stu diów,
prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, któ ra po dzię ko wa ła or ga ni -
za to rom za ogrom pra cy zwią za nej z przy go to wa niem tak du -
że go przed się wzię cia oraz ży czy ła wszyst kim przy by łym uda -
nej i bez piecz nej za ba wy. Licz nie przy by ło tak że gro no
dzie kań skie oraz wy kła dow cy i pra cow ni cy na sze go uni wer -
sy te tu, któ rzy mi ło spę dzi li czas na zor ga ni zo wa nym przez
Kon went po czę stun ku. Go ści li śmy rów nież przed sta wi cie li sa -
mo rzą dów po zo sta łych uczel ni po znań skich. 

Ale Agro na lia to nie tyl ko kon cer ty! Od by ła się ko lej na od -
sło na Agro Zum by (wię cej na ten te mat w re la cji na stro nie 74).
Po dob nie jak przed kil ku dnia mi po pro wa dzi ła ją pro fe sjo nal -
na in struk tor ka – Pa try cja Ma jor czyk z klu bu Zum ba Po znan.
com., a o orzeź wie nie „spor tow ców” znów za dba ła Pro duk cja
i Roz lew nia Wód „Wi ren ka”, roz da jąc wo dę mi ne ral ną. Po
zum bie moż na by ło spraw dzić swo ją wie dzę w Pu bQu izie, czy -
li in te lek tu al nej roz gryw ce zor ga ni zo wa nej przez Sport Bar
Co olio zum. Pro wa dzą cy za da wa li py ta nia z róż nych dzie dzin,
a dru ży ny za pi sy wa ły swo je od po wie dzi na kar tach. Po spraw -
dze niu od po wie dzi naj lep sze dru ży ny otrzy ma ły na gro dy pie -
nięż ne. 

Agro na lia – naj więk sza ple ne ro wa im pre za Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go – spo tka ły się z ogrom nym za in te re so wa niem
bra ci stu denc kiej i nie tyl ko. Ba wio no się zna ko mi cie, co zo -
sta ło uwiecz nio ne na fil mie zre ali zo wa nym przez stu denc ką
te le wi zję Kon traTV oraz na ob fi tej do ku men ta cji fo to gra ficz -
nej. Od go dzi ny 12:00 za rzą dzo ne zo sta ły go dzi ny rek tor skie,
co po zwo li ło wszyst kim za in te re so wa nym wziąć udział w wy -
da rze niu. Jak na stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
przy sta ło, oby ło się bez żad nych in cy den tów, za ba wa by ła kul -
tu ral na i wszy scy stu den ci ca ło do tar li do swo ich do mów. Po
za mknię ciu bram im pre zy Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie -
go po sprzą tał te ren tak, że ra no nie by ło na wet śla du po od -
by wa ją cym się fe sti wa lu. Z nie cier pli wo ścią cze ka my na ko lej -
ną edy cję Agro na liów za rok.

Lu iza Da wi do wicz

Agro na lia 2014
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W dniach 5-8 czerw ca od by ło się po znań skie świę to
wszyst kich stu den tów – Ju we na lia 2014. Przez czte ry

dni w mie ście trwa ły rzą dy stu denc kiej bra ci, od by ły się licz -
ne kon cer ty i wy da rze nia to wa rzy szą ce. Ju we na lia rok w rok
otwie ra po chód, czy li wiel ki prze marsz stu den tów uli cami
na sze go mia sta. W po przed nich la tach stu den ci spo ty ka li się
w cen trum, przed po mni kiem Ada ma Mic kie wi cza, skąd ma -
sze ro wa li na Sta dion AZS -u, któ ry był miej scem Ju we na liów.
Na to miast w tym ro ku po raz pierw szy wy ru szo no z no we -
go miej sca, czy li spod Ha li Are na Po znań. Ce lem by ły te re -
ny wo kół Sta dio nu IN EA. Bio rąc pod uwa gę nie da le ką od le -
głość Are ny od sta dio nu oraz wy jąt ko wą oko licz ność, ja ką
jest 40-le cie jej po wsta nia, trud no by ło za cząć te go rocz ne
wy da rze nie gdzie in dziej. 

Co ro ku po znań skie uczel nie ry wa li zu ją o mia no naj cie ka -
wiej prze bra nej oraz o na gro dę za in dy wi du al ne prze bra nie
(na gro dą jest wy jazd za gra nicz ny z biu rem po dró ży). Stu -
den ci z ro ku na rok za ska ku ją swo imi kre acja mi, któ re z bie -
giem lat sta ją się co raz bar dziej ory gi nal ne. W 2014 ro ku ob -

cho dzi my ju bi le usz 25-le cia wol no ści w Pol sce. Świę to stu -
den tów to świę to wol no ści, dla te go też te ma tem prze wod -
nim po cho du by ło „25 lat Wol no ści. Rok 1989 w Pol sce i na
świe cie”. Za da niem stu den tów i uczel ni bio rą cych udział
w po cho dzie by ło prze bra nie in spi ro wa ne wy da rze nia mi
kul tu ral no -po li tycz ny mi ro ku ‘89. Kon went Sa mo rzą du Stu -
denc kie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go po sta no wił, że
w tym ro ku wszy scy ra zem ru szy my ja ko SO LI DAR NOŚĆ.
Prze kła da ło się to na obo wiąz ko we za pusz cze nie wą sów
i stwo rze nie wła snych trans pa ren tów. Oczy wi ście nie tyl ko
So li dar ność ko ja rzy się z ro kiem 1989, stro ja mi na wią za no
więc rów nież do in nych wy da rzeń z te go ro ku: Po ma rań czo -
wej Al ter na ty wy, ba jek po wsta łych w ’89 ro ku. 

Miej scem zbiór ki na szych ża ków by ły Do my Stu denc kie
przy ul. Piąt kow skiej, gdzie przy go to wa no trans pa ren ty, fla -
gi oraz prze bra nia. Ko or dy na to rzy po cho du już kil ka go dzin
przed je go roz po czę ciem na wo ły wa li stu den tów z aka de mi -
ków do przy łą cze nia się do wy da rze nia. I tak dość spo rą
grup ką przed sta wi cie le Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go uda li

Ju we na lia i po chód ju we na lio wy 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

Ruszamy!
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się pod Are nę. Na miej scu cze kał na nich wcze śniej przy go -
to wa ny cią gnik, któ ry peł nił funk cję re pre zen ta cyj ną. Na jed -
nej ze ścian Are ny z da le ka rzu cał się w oczy gi gan tycz ny
pla kat wy bor czy z 1989 ro ku „W sa mo po łu dnie”. Wie lo barw -
ny tłum z wie lu uczel ni chęt nie ro bił so bie zdję cia na je go
tle, trą bił w wu wu ze le i ma chał fla ga mi. Stu den ci ode gra li
też scen ki na wią zu ją ce do wy da rzeń sprzed lat. By ła mi li cja
ata ku ją ca de mon stran tów, straj ki oku pa cyj ne oraz za trzy -
ma nia. 

Ży cze nia uda nej, ale przede wszyst kim bez piecz nej za ba -
wy skła da li ża kom przy by li rek to rzy po szcze gól nych uczel -
ni oraz wi ce wo je wo da wiel ko pol ski Prze my sław Pa cia. Po za -
koń cze niu ofi cjal nej czę ści ko ro wód po prze bie ra nych
stu den tów, re pre zen tu ją cych nie mal wszyst kie po znań skie
uczel nie, w tym na szą, ru szył spod Are ny na sta dion. Tam
roz po czę ła się mu zycz na uczta zło żo na z róż nych krę gów
mu zycz nych. Za gra ły ta kie gwiaz dy, jak „Mu chy”, „Stra chy na
La chy”, „Far ben Leh re” i„Kult”. Je den wie czór po świę co ny zo -
stał brzmie niom klu bo wym, wy stą pił mię dzy in ny mi Kamp
i Tom No vy. 

W ostat nim dniu uczest ni cy ba wi li się w rytm hip-ho pu
w obec no ści ta kich gwiazd, jak Zeus, So kół i Ma ry sia Sta ro sta. 

Stu den ci na szej uczel ni bar dzo do brze ba wi li się za rów -
no na po cho dzie, jak i na Ju we na liach, co wi dać na licz nych
re la cjach fo to re por te rów. Mi mo że nasz uni wer sy tet nie wy -
grał po cho du ju we na lio we go, to jed nak zro bił spo ro „po zy -
tyw ne go ha ła su” i zo stał za uwa żo ny w krę gu aka de mic kim
Po zna nia. Spo ra część na szych stu den tów za an ga żo wa ła się
tak że w or ga ni za cję Ju we na liów, dzię ki cze mu ta im pre za
mo gła się od być.

Lu iza Da wi do wicz
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W Juwenaliach wystąpiła też nasza uczelniana maskotka
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„Prze je dzie my 130 km przez trzy po wia ty; od wie dzi my
trzy ma łe mia sta, w któ rych obej rzy my m. in.: *sank tu -

arium z gro bem świę tej oso by, *du ży bru ko wa ny ry nek z tra -
dy cją co ty go dnio wych jar mar ków, *in ny ry nek w miej scu, na
któ rym po dob no zmarł Miesz ko I; zo ba czy my też grób Emi lii
Scza niec kiej, a obiad zje my w pa ła cu, w po bli żu któ re go stoi
sta ry ko ściół, a przed ko ścio łem ro śnie sta ra li pa, na zwa tej wsi
ko ja rzy się z ana to mią czło wie ka”. Tak przed sta wił pro gram ko -
lej nej wy ciecz ki „w nie zna ne” nie stru dzo ny or ga ni za tor tych
im prez, dr inż. Wło dzi mierz Łęc ki. Uczest ni cy mie li w tym ro -
ku wska zać miej sce spo ży cia po sił ku. Zgod nie ze skru pu lat nie
pro wa dzo nym ar chi wum dr. Łęc kie go by ła to już czter dzie sta
pią ta wy ciecz ka z tej se rii. 

W pierw szą so bo tę po prze si le niu wio sen nym (czy li 22 mar -
ca) po go da za chę ca ła do wy jaz du, wszyst kie miej sca w au to -
ka rze by ły więc za ję te, a spo ra grup ka chęt nych z powodu bra -
ku miejsc mu sia ła zo stać w do mu.

Pierw szym z od wie dzo nych mia ste czek by ły Pnie wy, a za tem
ową „świę tą oso bą” oka za ła się świę ta Ur szu la Le dó chow ska,
za ło ży ciel ka (w 1920 ro ku) Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek Ser -
ca Je zu sa Ko na ją ce go. By li śmy w kom plek sie klasz tor nym, gdzie

obok ka pli cy z no wo cze snym wy stro jem wnę trza znaj du je się
sar ko fag Świę tej. Zaj rze li śmy rów nież do ce li klasz tor nej, w któ -
rej urzą dzo no izbę pa mią tek po za ło ży ciel ce Zgro ma dze nia. Przy
oka zji po by tu w Pnie wach zwie dzi li śmy go tyc ki ko ściół Świę te -
go Waw rzyń ca (z XV wie ku) oraz ko ściół św. Du cha – jak wy ni ka
z we zwa nia, daw ny ko ściół szpi tal ny. W po bli żu tej nie wiel kiej
ba ro ko wej świą ty ni na skra ju du że go par ku stoi ba ro ko wy pa -
łac bę dą cy sie dzi bą Ze spo łu Szkół im. Emi lii Scza niec kiej. Przed
bu dyn kiem usta wio no po pier sie pa tron ki szko ły. W dal szej czę -
ści wy jaz du zwie dzi li śmy jesz cze in ne miej sca zwią za ne z oso bą
tej XIX -wiecz nej za słu żo nej Wiel ko po lan ki.

W po bli żu Pniew za trzy ma li śmy się jesz cze na skra ju la su
w Ośrod ku Edu ka cji Przy rod ni czo -Le śnej. Tam pod jął nas pre -
lek cją (ale rów nież ka wą i cia stecz ka mi) za stęp ca nad le śni cze -
go z Pniew, pan Cze sław Ku row ski, któ ry po za pre zen to wa -
niu dzia łal no ści Ośrod ka po pro wa dził nas frag men tem ścież ki
przy rod ni czej „ka ni ru dej” do re zer wa tu przy ro dy „las grą do -
wy nad Mo gil ni cą”. Mo gli śmy się prze ko nać, że wio sna rze czy -
wi ście już na de szła. 

Du ży ry nek, z ka mien nym bru kiem uło żo nym jesz cze
w XV wie ku w kształ cie wiel kiej gwiaz dy (na wzór bru ku w Ra -

Ju bi le uszo wa wy ciecz ka w nie zna ne

Wieści z koła PTTK
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Sarkofag św. Urszuli Ledóchowskiej (1865–1939) w kaplicy
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 
w Pniewach
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W izbie pamiątek po św. Urszuli Ledóchowskiej
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Na szlaku wzdłuż Mogilnicy



wen nie), jest cen tral nym pla cem Lwów ka. Nie ty po wy jest
rów nież obiekt zaj mu ją cy cen tral ne miej sce ryn ku: nie jest to
ra tusz, lecz tyl ko nie wiel ka wie życz ka z ze ga rem. W po bli żu
ryn ku wznie sio no – rów nież w XV wie ku – du ży póź no go tyc -
ki ko ściół z ba ro ko wym obec nie wy po sa że niem wnę trza.
Wzrok przy cią ga ły ozdob ne po li chro mie Hen ry ka Jac kow skie -
go z pierw szej po ło wy XX wie ku. 

Po nie waż po ra zro bi ła się już obia do wa, au to kar skie ro wał
się do miej sco wo ści Bro dy, gdzie w pa ła cu bę dą cym sie dzi bą
na sze go uczel nia ne go Rol ni cze go Za kła du Do świad czal ne go
(a do kład niej – w pa ła co wej sa li ba lo wej) zje dli śmy za słu żo ny
po si łek. By ła też oka zja do zwie dze nia czę ści wnętrz pa ła co -
wych oraz do spoj rze nia w głąb roz le głe go par ku (w któ rym
też by ło już wi dać na dej ście wio sny). Naj cen niej szym za byt -
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Rynek we Lwówku z XV-wiecznym kamiennym brukiem ułożonym w kształcie gwiazdy (na wzór podobnego w Rawennie)
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Wnętrze późnogotyckiego kościoła we Lwówku
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kiem wsi jest nie wąt pli wie drew nia ny ko ściół pw. św. An drze -
ja, po cho dzą cy z dru giej po ło wy XVII wie ku. O hi sto rii ko ścio ła
i o bo ga to wy po sa żo nym wnę trzu opo wia dał nam miej sco wy
pro boszcz, ks. Sła wo mir Groś ty. 

War to jesz cze wspo mnieć, że od XVIII wie ku Bro dy na le ża ły
do Scza niec kich, a w 1804 ro ku uro dzi ła się tu wspo mnia na
w pro gra mie wy ciecz ki Emi lia. Ta wy bit na dzia łacz ka spo łecz -

na za słu ży ła się mię dzy in ny mi ja ko or ga ni za tor ka służb sa ni -
tar nych w cza sie po wstań na ro do wych (1831, 1848, 1863), jed -
no cze śnie sa ma peł ni ła obo wiąz ki sa ni ta riusz ki. Zmar ła w 1896
ro ku i zo sta ła po cho wa na na cmen ta rzu przy ko ściel nym w Mi -
cho rze wie. W dro dze do trze cie go mia stecz ka za trzy ma li śmy
się oczy wi ście (zgod nie z pro gra mem wy ciecz ki) przy tym na -
grob ku, aby jesz cze raz wspo mnieć jej pa trio tycz ną po sta wę
w obro nie Pol ski i pol sko ści. 

Trze cim mia stecz kiem oka zał się Buk, bę dą cy nie gdyś
(przez kil ka set lat) sie dzi bą bi sku pów po znań skich. Spa cer od
ryn ku do od bu do wa ne go po spa le niu w 1945 ro ku póź no kla -
sy cy stycz ne go ko ścio ła św. Sta ni sła wa i da lej do bu dyn ku
daw nej sy na go gi zo stał tro chę za kłó co ny przez prze miesz cza -
ją cą się w po bli żu wio sen ną bu rzę (nie któ rzy uczest ni cy wy -
ciecz ki na wet wi dzie li bły ska wi ce!). Ostat nim punk tem pro -
gra mu by ła wi zy ta w Izbie Mu ze al nej Zie mi Bu kow skiej.
Pro wa dzo na przez miej sco wy od dział PTTK pla ców ka pre zen -
tu je licz ne pa miąt ki re gio nal ne – szko da, że w bar dzo trud -
nych wa run kach lo ka lo wych. Współ twór cą i ku sto szem Izby
jest pa ni Elż bie ta Ci cha, któ ra (wraz z dwo ma in ny mi oso ba -
mi) prze ka zy wa ła nam in for ma cje o eks po na tach. 

Po nie waż na py ta nie kon kur so we od po wie dzia ło pra wi dło -
wo spo re gro no uczest ni ków, ko niecz ne by ło lo so wa nie na -
gród. Szczę ście sprzy ja ło mię dzy in ny mi pa ni re dak tor „Wie ści
Aka de mic kich”. Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my. 

Do zo ba cze nia za rok na ko lej nej wy pra wie w nie zna ne
(a mo że jesz cze wcze śniej na in nych wy ciecz kach). 

Je rzy Świ goń
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Pod sędziwą lipą przy kościele św. Andrzeja w Brodach
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Brody: pomnik poświęcony okolicznym mieszkańcom poległym
podczas pierwszej wojny światowej, uczestnikom powstania
wielkopolskiego oraz wojny z bolszewikami w 1920 roku
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Grób Emilii Sczanieckiej (1804–1896) – jak głosi napis na nagrobku:
„wybitnej Polki, wielkiej patriotki, uczestniczki powstań
narodowowyzwoleńczych w 1830, 1848, 1863, strażniczki wiary,
mienia i języka polskiego, organizatorki pomocy i służby
samarytańskiej oraz opiekuńczej propagatorki oświaty, edukacji 
i czytelnictwa”
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Buk: dawna synagoga (w deszczu)
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Zwiedzanie Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej



Kaplica w nowoczesnym kompleksie klasztornym Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach

W rezerwacie przyrody „las grądowy nad Mogilnicą”

Witraż poświęcony pamięci błogosławionego 
ks. Włodzimierza Laskowskiego (1886–1940), proboszcza kościoła
parafialnego we Lwówku, zamordowanego w niemieckim obozie
koncentracyjnym Gusen 

Zastępca nadleśniczego z Pniew – Czesław Kurowski 
i dr Włodzimierz Łęcki podczas wędrówki po lasach otaczających
rezerwat przyrody nad Mogilnicą

Ksiądz Sławomir Grośty, proboszcz parafii w Brodach, opowiada 
o historii drewnianego kościoła św. Andrzeja

Elżbieta Cicha, kustosz niezwykle ciekawego muzeum regionalnego
w Buku, oraz organizator naszej wycieczki, dr Włodzimierz Łęcki




