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Wielkie święto na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach:
otwarcie Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej oraz
nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. Klausowi-Peterowi Brüssowowi
Poznań, 7 maja 2015 roku

Profesor Klaus-Peter Brüssow odsłania swoje nazwisko na tablicy prezentującej wszystkich doktorów
honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej; przecięcia wstęgi dokonali (od prawej): 
JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; dziekan Wydziału, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
oraz dyrektor Instytutu Weterynarii, prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Szerzej o tych uroczystościach napiszemy w kolejnym numerze „Wieści Akademickich” (przyp. red.).
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Dwu dzie ste ósme po sie dze nie Se na tu od by ło się 29 kwiet -
nia 2015 ro ku w Ko le gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol -

skie go 52. Ob ra dom prze wod ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak. 

W tym dniu na po sie dze niu Se na tu:
� Pro fe sor dr hab. Gra ży nie Le wan do wicz wrę czo no mia no -

wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.
� Pro fe so ro wi dr. hab. Wie sła wo wi Bucz kow skie mu wrę czo no

po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.
� Po zy tyw nie roz pa trzo no wnio sek Ra dy Wy dzia łu Me dy cy ny

We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach o nada nie ty tu łu dok -
to ra ho no ris cau sa prof. dr. hab. Klau so wi -Pe te ro wi Brüsso -
wo wi.

� Uchwa lo no Re gu la min stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu oraz Re gu la min stu diów dok to ranc kich Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

� Pod ję to uchwa łę w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia dok to ranc kie w ro ku
aka de mic kim 2015/2016 oraz w spra wie wa run ków i try bu
re kru ta cji na an glo ję zycz ne stu dia dok to ranc kie Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (Po znań Uni ver si ty of Li fe
Scien ces PhD Stu dies, w skró cie PULS PhD Stu dies) na rok
aka de mic ki 2015/2016.

� Se nat nadał Ze spo ło wi Pie śni i Tań ca „Ła ny” imię Wie sła wa
Ka szub kie wi cza.

� Pod ję to uchwa łę w spra wie wa run ków i try bu prze pro wa -
dze nia kon kur su na kie ru ją ce go Rol ni czym Go spo dar stwem
Do świad czal nym Dłoń.

� Wy ra żo no zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo -
ści grun to wej nie za bu do wa nej (nr 135/1), o po wierzch -
ni 0,1275 ha i nie ru cho mo ści grun to wej za bu do wa nej
(nr 135/2), o po wierzch ni 0,1070 ha, po ło żo nych w Ra kow ni,
gmi na Mu ro wa na Go śli na, a tak że dwóch dzia łek grun tu
(nr 37 i 41), sta no wią cych dro gi, o łącz nej po wierzch -
ni 0,6500 ha, po ło żo nych w Mu cho ci nie, gmi na Mię dzy chód.

� Na za koń cze nie po sie dze nia JM rek tor po dzię ko wał w imie -
niu Wy so kie go Se na tu Woj cie cho wi Grot te lo wi za dwa dzie -
ścia lat pra cy dla Se na tu, za spo rzą dza nie pro to ko łów po sie -
dzeń przez kil ka ka den cji. Dzię ku jąc tak że za życz li wość
i cen ne uwa gi w mi nio nych la tach, rek tor ży czył koń czą ce mu
pra cę pro to ko lan to wi za słu żo ne go od po czyn ku po na by ciu
praw eme ry tal nych, do bre go zdro wia, wszel kiej po myśl no -
ści oraz wie lu do brych chwil, ra do ści i za do wo le nia w re ali za -
cji pry wat nych pla nów od kła da nych na czas wol ny.

Obszerne fragmenty protokołu sporządzonego 
przez Wojciecha Grottela 

cytowała Ewa Strycka

Z Senatu

Pani prof. dr hab. Monice Kozłowskiej

Prorektor ds. studiów

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

składają

Rektor, Senat i pracownicy

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Magister Wojciech Grottel, który protokołował posiedzenia Senatu
przez dwadzieścia lat, na zakończenie swej działalności zawodowej
otrzymał wiele dobrych życzeń oraz wiązankę kwiatów
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Wdniach 15–16 kwiet nia od by ło się w Po zna niu XI Fo rum
Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne pod hasłem „Sys te my

udo jo we – wa dy i za le ty”. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ło Po -
znań skie Ko ło Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go we
współ pra cy z Wiel ko pol skim Od dzia łem Pol skie go To wa rzy -
stwa Na uk We te ry na ryj nych oraz jed nost ka mi Wy dzia łu Me -
dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Te go rocz ne Fo rum zo sta ło po świę co ne pa mię ci prof. dr.
hab. An to nie go Kacz mar ka, któ ry z obec nym Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym w Po zna niu był zwią za ny od po cząt ku swo jej
ka rie ry za wo do wej, czy li od 1951 ro ku. Te ma ty ka Je go za in -
te re so wań obej mo wa ła im mu no ge ne ty kę zwie rząt go spo -
dar skich, chów i ho dow lę by dła oraz no wo cze sne tech no lo -
gie utrzy my wa nia i po pra wy do bro sta nu by dła. Pro fe sor miał
wie le ta len tów: był wy bit nym na ukow cem, wspa nia łym dy -
dak ty kiem i or ga ni za to rem, umie jęt nie łą czył osią gnię cia na -
uki z prak ty ką. W swo im do rob ku na uko wym Pro fe sor po sia -
da po nad 400 prac, w tym dzie sięć pod ręcz ni ków i skryp tów,
z któ rych do dzi siaj ko rzy sta ją stu den ci i zoo tech ni cy. Pro fe -
sor wy kształ cił wie le po ko leń ab sol wen tów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, w tym 88 ma gi stran tów i ośmiu dok to rów.
Dwóch uczniów Pro fe so ra uzy ska ło ty tuł pro fe so ra i ży cie za -
wo do we zwią za ło z na szą uczel nią. Pro fe sor peł nił wie le pre -
sti żo wych funk cji – był pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Zoo -
tech nicz ne go, prze wod ni czą cym Ko mi sji Ho dow li By dła

w Ra dzie Na uko wo -Tech nicz nej Mi ni stra Rol nic twa, człon -
kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt
PAN w Ja strzęb cu, człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ho -
dow li By dła i Pro duk cji Mle ka SGGW -AR oraz współ za ło ży cie -
lem dzia ła ją ce go do dzi siaj Pro fe sor skie go Klu bu Ho dow ców
By dła. Swo ją wie dzą i do świad cze niem Pro fe sor dzie lił się
chęt nie nie tyl ko ze stu den ta mi – po pu la ry zo wał na uki rol ni -
cze oraz edu ko wał ho dow ców w au dy cjach nada wa nych
w la tach sie dem dzie sią tych przez pro gram pierw szy Pol skie -
go Ra dia oraz ów cze sną te le wi zję. Wie lo płasz czyz no wa dzia -
łal ność Pro fe so ra by ła wie lo krot nie do ce nia na i na gra dza na
przez róż ne in sty tu cje i or ga na pań stwo we, jed nak że w pa -
mię ci współ pra cow ni ków i ab sol wen tów po zo stał ja ko czło -
wiek nie zwy kle skrom ny i od da ny pra cy za wo do wej.

W myśl idei gło szo nych przez Pro fe so ra An to nie go Kacz -
mar ka, któ re po win ny łą czyć na ukę z prak ty ką, or ga ni za to -
rzy XI Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go pierw sze go
dnia kon fe ren cji za pro si li uczest ni ków na warsz ta ty szko le nio -
we pod ha słem „No wo cze sne sys te my udo jo we w prak ty ce”.
W cza sie szko le nia przed sta wio no naj no wo cze śniej sze roz wią -
za nia tech no lo gicz ne zwią za ne z do jem i or ga ni za cją pro duk -
cji w naj lep szych sta dach krów mlecz nych w Wiel ko pol sce. Wi -
zy to wa no obo rę w Nie chło dzie na le żą cą do Przed się bior stwa
Rol ne go Dłu gie Sta re Sp. z o.o., Go spo dar stwo Ję drzy cho wi -
ce na le żą ce do Ho dow li Zwie rząt Za ro do wych Oso wa Sień Sp.
z o.o., Go spo dar stwo Rol ne Lesz ka Se rasz ka w Po go rze li koło

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, wręcza kwiaty wdowie po prof. dr. hab. Antonim Kaczmarku,
Genowefie Kaczmarek

XI Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne
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Go sty nia oraz Za kład Do świad czal ny In sty tu tu Zoo tech ni ki
Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy w Paw ło wi cach. W każ dej z za -
pre zen to wa nych obór uczest ni cy zo sta li za po zna ni z kon kret -
nym roz wią za niem ob słu gi co dzien nych udo jów: ro bo ta mi
udo jo wy mi firm Le ly oraz De La val, ha lą udo jo wą GEA i Ful l -
wo od oraz za gad nie nia mi zwią za ny mi z or ga ni za cją ob słu gi
sta da by dła mlecz ne go. 

Dru gi dzień XI Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go miał
cha rak ter wy kła do wy i od by wał się w bu dyn ku Bio cen trum
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po po wi ta niu
wszyst kich uczest ni ków przez prze wod ni czą ce go Ko mi te tu
Or ga ni za cyj ne go, prof. dr. hab. Zbi gnie wa Sob ka, Fo rum roz -
po czę ło się od wy kła du prof. dr. hab. Ry szar da Skrzyp ka po -
świę co ne go pa mię ci prof. dr. hab. An to nie go Kacz mar ka. Po
tym wpro wa dze niu JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, w obec no ści przed sta wi cie li uczniów Pro fe so ra Kacz mar -
ka wrę czył wią zan kę kwia tów wdo wie po Pro fe so rze, Ge no -
we fie Kacz ma rek. Te go dnia na sa li ob rad obec ne by ły też
dzie ci Pro fe so ra: cór ka Elż bie ta i syn Ire ne usz.

Po tej wzru sza ją cej chwi li przy stą pio no do wy gła sza nia re -
fe ra tów pro gra mo wych. Wy kład wpro wa dza ją cy, po świę co ny
hi sto rii i przy szło ści sys te mów udo jo wych, wy gło sił prof. dr
hab. Ma rian Li piń ski. Ko lej ne wy kła dy po dzie lo no na trzy se -
sje te ma tycz ne:
1. Me cha ni za cja i au to ma ty za cja do ju – stan obec ny i per spek -

ty wy (wy stą pie nia firm – głów nych spon so rów)
2. Ho dow cy o sys te mach i wa dach sto so wa nych sys te mów

udo jo wych
3. Za gad nie nia ży wie nio we, we te ry na ryj ne i eko no micz ne

w ho dow li by dła mlecz ne go. 

W se sji pierw szej głos od da no przed sta wi cie lom firm wdra -
ża ją cych naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne sto so wa ne
w ho dow li krów mlecz nych. Pierw szy re fe rat za wie rał wie le in -
no wa cji zwią za nych z po zy ski wa niem mle ka i oce ną kon dy cji
krów (De La val Sp. z o.o.). Dru gi re fe rat do ty czył roz wią zań Le -
ly sto so wa nych w ho dow li by dła (Le ly East Sp. z o.o.). Ko lej ne
pre zen ta cje obej mo wa ły zauto ma ty zo wa nie pro duk cji mle ka
(GEA Farm Tech no lo gies Sp. z o.o.), za le ty do ju ćwiart ko we go
(Mil kli ne, Wło chy) oraz wy ko rzy sta nie ro bo tów udo jo wych
w prak ty ce (PPHU ALI MA -BIS Sp. z o.o.).

W se sji dru giej czo ło wi kra jo wi ho dow cy by dła mlecz ne go
mó wi li o za le tach i wa dach tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych
w swo ich go spo dar stwach. Arend Jan Hen driks (Hen dri pol Sp.
z o.o.) szcze gó ło wo przed sta wił wpływ ro bo tów udo jo wych
na kro wy i ob słu gę sta da w swo jej obo rze. Dok tor inż. Ry szard
Ku ja wiak (Sa no Agrar In sti tut, Lu biń) po dzie lił się ze słu cha -
cza mi do świad cze niem w do ju ka ru ze lo wym w Sa no Agrar In -
sti tut. Prze my sław Ja gła prze ana li zo wał, czy opła ci ło się w je -
go go spo dar stwie in we sto wać w ro bo ta udo jo we go (GR
Prze my sław i Do mi nik Ja gła, Lu basz), a mgr inż. Ma ciej Bau -
rzy ca (GPM Cie szy mo wo Sp. z o.o.) omó wił pro blem do ju „na
okrą gło” w go spo dar stwach wiel ko to wa ro wych. W ostat nim
wy stą pie niu mgr inż. Ma rian Pan kow ski za pre zen to wał ko rzy -
ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia roz wią zań Mil kli ne po zwa la ją -
ce na pro wa dze nie do ju ćwiart ko we go.

Se sja trze cia po świę co na by ła za gad nie niom ży wie nio wym,
we te ry na ryj nym i eko no micz nym w ho dow li by dła. Pro fe sor
dr hab. Wło dzi mierz No wak (UP Po znań) wraz z mgr. Ka mi lem
Drza zgą (LNB) omó wi li, jak ży wić kro wy w obo rach wy po sa -
żo nych w ro bo ty udo jo we. Le karz wet. To masz Jan ko wiak
(pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia ds. Ma sti tis) przed sta wił pro -
ble my wy ni ka ją ce z róż no rod no ści sys te mów udo jo wych ja -
ko no we wy zwa nie dla le ka rzy we te ry na rii, a dr Ma rek Bal ce -
rzak (Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go, War sza wa)
zwró cił uwa gę na efek tyw ność eko no micz ną wy ko rzy sta nia
sys te mów udo jo wych w go spo dar stwach wy spe cja li zo wa -
nych w pro duk cji mle ka. 

Ob ra dy za koń czo no obia dem, bę dą cym de gu sta cją pol skiej
wo ło wi ny z krów ras mię snych oraz gę si ny i wiel ko pol skie go
re gio nal ne go przy sma ku – „gzi ku z py rą”. Wszyst kie da nia ser -
wo wa ne by ły przez sze fa kuch ni z Kra iny Wy po czyn ku i Kon -
fe ren cji Olan dia z Pru si mia ko ło Kwil cza, na to miast w cza sie
przerw ka wo wych uczest ni cy mo gli de gu sto wać wy ro by naj -
lep szych pol skich mle czar ni – OSM Ko ło, Śrem skiej SM Ja na,
OSM Go styń, OSM Ka lisz, SM La zur oraz Mle czar nia Ce ko, któ -
re ra czy ły go ści swo imi spe cja ła mi. 
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Arend Jan Hendriks podczas wykładu o wpływie robotów 
na organizację w stadzie
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Przewodniczący Poznańskiego Koła PTZ – prof. dr hab. Zbigniew
Sobek – podczas otwarcia XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego
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Pod su mo wu jąc, moż na uznać, że XI Fo rum Zoo tech nicz no -
-We te ry na ryj ne by ło uda ne pod wie lo ma wzglę da mi. Po raz
pierw szy w hi sto rii Fo rum zor ga ni zo wa no warsz ta ty te re no -
we, któ re cie szy ły się bar dzo du żym za in te re so wa niem, bo
zgromadziły aż 140 uczest ni ków (licz ba miejsc by ła li mi to wa -
na!). Nie mniej szym za in te re so wa niem cie szy ła się se sja wy -
kła do wa – po nad 300 osób, co po ka za ło, jak du że jest za in te -
re so wa nie te ma ty ką zwią za ną z ho dow lą i pro duk cją by dła
mlecz ne go. 

XI FO RUM moż na uznać za uda ne tak że dzię ki licz ne mu gro -
nu pa tro nów ho no ro wych, do któ rych na le że li mię dzy in ny -

mi: Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, pre zy dent Pol skiej Fe -
de ra cji Ho dow ców By dła i Pro du cen tów Mle ka, pre zes Agen -
cji Ryn ku Rol ne go, Głów ny Le karz We te ry na rii oraz JM rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Fo rum by ło też ob -
ję te pa tro na tem me dial nym pra sy rol ni czej. Owoc na się oka -
za ła rów nież współ pra ca z po nad 40 fir ma mi zwią za ny mi z rol -
nic twem, któ re mo gły pre zen to wać swo je pro duk ty w cza sie
kon fe ren cji.

dr inż. Jo lan ta Ró żań ska -Za wie ja
prof. dr hab. Zbi gniew So bek

Profesor dr hab. Zbigniew Sobek (PTZ) w gronie studentów uczestniczących w XI Forum
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Jak można łączyć działania konkurencyjnych firm; od lewej: Andrzej Adryan (Lely), Krzysztof Dembowski (DeLaval), Zbigniew Sobek (PTZ) 
i Tomasz Kruś (GEA)
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W trwa ją cej pra wie 40 lat mo jej pra cy na uko wej in te re so -
wa łem się róż ny mi pro ble ma mi: wpły wem prze my sło -

wych za nie czysz czeń po wie trza na grzy by cho ro bo twór cze
drzew le śnych; ze spo łem grzy bów cho ro bo twór czych stre su
prze sa dza nia drzew w star szym wie ku; che micz nym zwal cza -

niem zgo rze li sie wek i in nych cho rób w szkół kach le śnych;
zdro wot no ścią je sio nów w za drze wie niach ulicz nych War sza -
wy; prze wę że niem i za mie ra niem pę dów in tro du ko wa nych jo -
deł; nie któ ry mi aspek ta mi che micz nej ochro ny drew na; kla sa -
mi fun gi tok sycz no ści che micz nych środ ków grzy bo bój czych;
grzy ba mi roz kła da ją cy mi drew no; pro fi lak ty ką i te ra pią ho len -

der skiej cho ro by wią zów; pro we nien cyj ną od por no ścią na
szkoc ką osut kę da gle zji; me cha ni zmem od por no ści na sion so -
sny na pa so żyt ni czą zgo rzel przed wscho do wą; grzy ba mi cho -
ro bo twór czy mi róż nych ga tun ków ro dzi mych i in tro du ko wa -
nych drzew; ochro ną ga tun ko wą grzy bów; ga tun ko wą
róż no rod no ścią grzy bów w pol skich la sach; grzy ba mi ek to mi -
ko ry zo wy mi; za mie ra niem bu ka i ol szy.

Ze wzglę du na peł nie nie róż nych funk cji or ga ni za cyj nych:
w Pol skiej Aka de mii Na uk, sto wa rzy sze niach le śni ków, głów -
ne go kon ser wa to ra przy ro dy, prze wod ni czą ce go Pań stwo -
wej Ra dy Ochro ny Przy ro dy – zaj mo wa łem się rów nież in ny -
mi pro ble ma mi niż fi to pa to lo gią i mi ko lo gią le śną. By ły to:
kon cep cje roz wo ju na uk le śnych, ana li za sta nu i per spek ty -
wy roz wo ju kadr na uko wych le śnic twa, zmia ny w sys te mie
kształ ce nia le śni ków, pol ska po li ty ka kom plek so wej ochro ny
za so bów le śnych, edu ka cja le śna spo łe czeń stwa, po li ty ka 
le śna pań stwa, hi sto ria le śnic twa i Pol skie go To wa rzy stwa 
Le śne go, hi sto ria i do ko na nia wyż sze go szkol nic twa le śne go,
nie któ re aspek ty ochro ny przy ro dy w la sach.

Grzy by to bar dzo in te re su ją ca gru pa or ga ni zmów, na dal
dość sła bo na tle in nych, du żych grup sys te ma tycz nych, po -
zna na i wy ko rzy sty wa na w dzia łal no ści oraz go spo dar ce
czło wie ka. Po wie dział bym na wet, że są ta jem ni cze, in try gu -
ją ce, róż ne od ro ślin, do któ rych tak dłu go by ły za li cza ne, do
nich po rów ny wa ne i nie słusz nie na ich tle ana li zo wa ne. Tak
wie le jest tu do zro bie nia, zba da nia, od kry cia. Mam po my sły
na dal sze pra ce ba daw cze, nie któ re z nich bio rą się z fa scy -
na cji zło żo no ścią me cha ni zmów ży cio wych grzy bów przy
po zo rach pro sto ty ich bu do wy ana to micz nej i mor fo lo gicz -
nej, róż no rod no ścią form, funk cji i wła ści wo ści, do nio sło ścią
zna cze nia przy rod ni cze go, za ska ku ją cy mi stra te gia mi ży cio -
wy mi, trud ny mi do wy ja śnie nia za po mo cą do tych czas zgro -
ma dzo nej wie dzy. Grzy by nie są wła ści wie do ce nio ne i wy -
ko rzy sty wa ne z po wo du sła bej wie dzy spo łe czeń stwa na
te mat ich bio lo gii, eko lo gii, zna cze nia i ro li w go spo dar ce,
moż li wo ści bio tech no lo gicz nych ich wy ko rzy sty wa nia.
Chciał bym nie któ re pro ble my z tej pa sji grzy bo znaw czej
jesz cze ba dać i re ali zo wać. 

Chciał bym rów nież, aby na mo im Wy dzia le Le śnym kształ -
co no stu den tów dla le śnic twa przy szło ści, ta kie go, któ re z du -

Mo je przy rod ni cze fa scy na cje 
i dro gi do le śnic twa (część 2)
Wy stą pie nie na uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa
Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu

Wieści 2008
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Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu, 
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, oraz jego promotor, prof. dr hab.
Małgorzata Mańka, podczas uroczystości w Kolegium Rungego 
(29 lutego 2008 roku)

Przy po mi na my: zgod nie z wcze śniej szy mi obiet ni ca mi, zło żo ny mi w nu me rze 11–12/2014 na sze go cza so pi sma, dziś w se rii
„Wie ści 2008” pre zen tu je my ko lej ną (ostat nią już) od sło nę nada nia prof. dr. hab. An drze jo wi Grzy wa czo wi, czł. rzecz. PAN, ty -

tu łu dok to ra ho no ris cau sa przez Aka de mię Rol ni czą im. Au gu sta Ciesz kow skie go (dziś: Uni wer sy tet Przy rod ni czy) w Po zna niu. 
Tym ra zem pu bli ku je my dru gą część bar dzo in te re su ją ce go wy kła du aka de mic kie go, któ ry Bo ha ter tej uro czy sto ści wy gło -

sił 29 lu te go 2008 ro ku w Ko le gium Run ge go. 
Przy po mi na my rów nież, że z uwa gi na to, iż w 2008 ro ku „Wie ści” się nie uka zy wa ły, od 2009 ro ku wpro wa dzi li śmy no wą se -

rię za ty tu ło wa ną „Wie ści 2008”, bę dą cą kro ni ką te go, co w owym cza sie na uczel ni się wy da rzy ło. (mm, es)
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żym praw do po do bień stwem na stą pi, a w mniej szym stop niu
dla ta kie go, któ re by ło lub obec nie ist nie je. By łem ini cja to rem
i re dak to rem dwóch wy daw nictw o po trze bie re for mo wa nia
stu diów le śnych (War sza wa 1992, Sie mia ni ce 2003). Je stem
au to rem kil ku na stu ar ty ku łów na te ma ty dy dak tycz ne i wy -
cho waw cze. Nie ste ty, wpływ tych pu bli ka cji i dys ku sji, któ re
mia ły wy wo łać, jest mniej niż skrom ny. Jest wie le przy czyn
obiek tyw nych i su biek tyw nych ta kie go sta nu rze czy. W pla -
nach mam zor ga ni zo wa nie na stęp nej kon fe ren cji „Kształ ce -
nie le śni ków dla Eu ro py” – spró bu ję, „do trzech ra zy sztu ka”.

Nie za wsze i nie wszyst ko tak do brze się ukła da ło, jak by to
wy ni ka ło z przed sta wio nej dzi siaj lau da cji. Nie wszyst kie oso -
by i sy tu acje oka za ły się ta ki mi, ja ki mi chcia łem je wi dzieć.
Przez wie le lat nie otrzy my wa łem pasz por tu, mi mo skła da nia
re kla ma cji i od wo łań. Nie uda ło mi się uzy skać sta żu lub sty -
pen dium za gra nicz ne go po dok to ra cie i póź niej, mi mo pi sa -
nia wie lu wnio sków i próśb. Do dzi siaj nie wiem, ja kie by ły te -
go przy czy ny i ko mu te od mo wy „za wdzię czam”. Na szczę ście
w dzi siej szej rze czy wi sto ści po li tycz no -ustro jo wej ta kie sy tu -
acje nie ma ją już miej sca.

Przy go to wu jąc się do po dzię ko wań i prze ka za nia wy ra zów
wdzięcz no ści z oka zji tak do brej i uro czy stej jak dzi siej sza, do -
pie ro te raz w peł ni so bie uświa do mi łem, ilu lu dzi życz li wych
mnie ota cza ło, wspie ra ło, współ pra co wa ło ze mną na do tych -
cza so wej dro dze za wo do wej i spo łecz nej. Od ilu lu dzi czer pa -
łem za pał do pra cy i wie dzę o zja wi skach oraz rze czach po -
trzeb nych i uży tecz nych. Nie spo sób o wszyst kich wspo mnieć,
czy choć by tyl ko wy mie nić – prze pra szam, że uczy nię to w spo -
sób zbio ro wy. Bar dzo dzię ku ję daw nym i obec nym przy ja cio -
łom, ko le żan kom i ko le gom, prze ło żo nym i pod wład nym: z Za -
kła du Mi ko lo gii i Fi to pa to lo gii Le śnej, Ka te dry Ochro ny La su
i Eko lo gii, Wy dzia łu Le śne go SGGW; z Rek to ra tu SGGW,
a w szcze gól no ści Ma rii J. Ra dom skiej i Wie sła wo wi Ba re jo wi,
pro rek to rom, dzie ka nom, dy rek to ro wi ad mi ni stra cyj ne mu oraz
se na to wi z okre su 1984–1996, gdy by łem je go człon kiem, tak -
że z Mię dzy uczel nia ne go Ośrod ka Me to dycz ne go Aka de mii
Rol ni czych z je go dy rek to rem Edwar dem Gaj dą; z Mi ni ster stwa
Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa, Dy -
rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych, Kra jo we go Za rzą du Par -
ków Na ro do wych, Ra dy Le śnic twa, Pań stwo wej Ra dy Ochro ny
Przy ro dy, Ko le gium La sów Pań stwo wych, a tak że by łym i obec -
nym dy rek to rom ge ne ral nym i re gio nal nym La sów Pań stwo -
wych oraz Par ków Na ro do wych, z któ ry mi współ pra co wa łem
dla do bra pol skich la sów i oj czy stej przy ro dy; z Rad Na uko wych
– In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa, In sty tu tu Den dro lo gii PAN,
Ogro du Bo ta nicz ne go – Cen trum Za cho wa nia Róż no rod no ści
Bio lo gicz nej PAN, Za kła du Ba dań Śro do wi ska Rol ni cze go i Le -
śne go PAN, In sty tu tu Ochro ny Śro do wi ska, Kam pi no skie go
Par ku Na ro do we go i Par ku Na ro do we go Bo rów Tu chol skich;
z Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go z ów cze snym prze wod -
ni czą cym Sek cji Uczel ni Rol ni czych An drze jem Du ba sem, Cen -
tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów, Ze spo łu Na uk Rol ni czych
i Le śnych KBN; z Głów ne go Ko mi te tu Olim pia dy Wie dzy Eko -
lo gicz nej wraz z licz ny mi na uczy ciel ka mi i na uczy cie la mi
przed mio tów eko lo gicz nych, z wie lu szkół śred nich z ca łej Pol -
ski; z Ko mi te tów oraz rad pro gra mo wych i re dak cyj nych cza -
so pism na uko wych i bran żo wych, któ rych by łem lub je stem
prze wod ni czą cym lub człon kiem; z Pol skie go To wa rzy stwa Fi -
to pa to lo gicz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go, Li gii
Ochro ny Przy ro dy; z Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, w szcze -
gól no ści by łym prze wod ni czą cym Fran cisz ko wi Krzy si ko wi, An -

drze jo wi Szu jec kie mu, An drze jo wi Go rze la ko wi, wszyst kim ko -
le żan kom i ko le gom z Pre zy dium i Za rzą du Głów ne go, prze -
wod ni czą cym Za rzą dów Od dzia łów i prze wod ni czą cym ko mi -
sji pro ble mo wych i funk cjo nal nych oraz kie row nicz ce biu ra
PTL -u, od ty lu lat z peł nym za an ga żo wa niem wspo ma ga ją cej
nas w pra cy dla do bra śro do wi ska 
le śni ków; z Wy dzia łu Na uk Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj -
nych PAN, Pre zy dium i Ko le gium PAN, dy rek to rom i pra cow -
ni kom in sty tu tów Wy dzia łu V PAN, prze wod ni czą cym ko mi te -
tów na uko wych, pra cow ni com biu ra Wy dzia łu.

Skła dam bar dzo ser decz ne, oso bi ste po dzię ko wa nia ko le -
gom na ukow com le śni kom ze śro do wi ska war szaw skie go,
z któ ry mi współ pra co wa łem lub współ pra cu ję, przy jaź nię się:
Eu ge niu szo wi Ber nadz kie mu, To ma szo wi Bo rec kie mu, Łu ka -
szo wi Bro dzia ko wi, Ja no wi Do mi ni ko wi, An drze jo wi Kloc ko -
wi, An drze jo wi Kun dze wi czo wi, Sła wo mi ro wi Ma zu ro wi, He -
ro ni mo wi Olen der ko wi, Pio tro wi Pas cha li so wi, Le cho wi
Płot kow skie mu, Ka zi mie rzo wi Ry kow skie mu, An drze jo wi Szu -
jec kie mu, Ja no wi Szysz ko, Hen ry ko wi Tra czo wi, Ste fa no wi Za -
jącz kow skie mu i in nym. Mam rów nież przy ja ciół wśród pro fe -
so rów le śni ków w Aka de miach Rol ni czych w Kra ko wie
i Po zna niu, za wsze za cho wu ję ich w życz li wej pa mię ci.

Prze ka zu ję wy ra zy sza cun ku i po wa ża nia wszyst kim człon -
kom Wy dzia łu V Pol skiej Aka de mii Na uk oraz po dzię ko wa nia
za wspól ną pra cę dla do bra na uk rol ni czych, le śnych, we te -
ry na ryj nych i na uk o żyw no ści, a w szcze gól no ści Ry szar do wi
Ba bic kie mu, Eu ge niu szo wi Ber nadz kie mu, To ma szo wi Bran -
dy ko wi, Zbi gnie wo wi Ger ty cho wi, Ja nu szo wi Ha ma no wi, Ru -
dol fo wi Mi chał ko wi, Zyg mun to wi Re klew skie mu, An to nie mu
Rut kow skie mu, Ma ria no wi Trusz czyń skie mu, Je rze mu Waż -
ne mu, Ma cie jo wi Żur kow skie mu oraz nie ży ją cym już Lesz ko -
wi Ma lic kie mu, Emi lo wi Na lbor czy ko wi i Sa tur ni no wi Za wadz -
kie mu.

Prze sy łam cie płe po zdro wie nia wszyst kim ab sol wen tom
Wy dzia łu Le śne go, stu den tom, któ rzy uczest ni czy li w pro wa -
dzo nych prze ze mnie za ję ciach dy dak tycz nych. Jest ich sza -
cun ko wo po nad 10 ty się cy. Wpły wa li tak że na mój cha rak ter
dok to ran ci i ma gi stran ci, ucząc mnie wy ro zu mia ło ści i cier pli -
wo ści. By łem pro mo to rem dzie się ciu roz praw dok tor -
skich, 242 prac ma gi ster skich i 41 in ży nier skich, to cał kiem
spo ra gro ma da. Prze pra szam, że nie za wsze mia łem dla Was
do sta tecz nie du żo cza su w na wa le licz nych za jęć oraz obo -
wiąz ków za wo do wych i spo łecz nych.

Na ko niec wy jąt ko wo cie płe, peł ne mi ło ści po dzię ko wa nia
ślę dla mo jej żo ny Ma rii, praw dzi wej to wa rzysz ki ży cia, któ ra
mnie wspie ra ła, po ma ga ła, o wie le się trosz czy ła, wy rę cza ła
w co dzien nych spra wach i obo wiąz kach, im po no wa ła wy ro -
zu mia ło ścią, życz li wo ścią i mą dro ścią ży cio wą. Dzię ku ję sy -
nom – Pio tro wi i Mar ci no wi, że nie spra wia li wy cho waw czych
kło po tów i wy ro śli na dziel nych lu dzi. Star szy jest z wy kształ -
ce nia praw ni kiem, młod szy le śni kiem. Dzię ku ję tak że bliż szej
i dal szej ro dzi nie.

Przy po mnę, że Se ne ka Młod szy, fi lo zof i pi sarz rzym ski,
w swo ich dzie łach po zo sta wił wie le cen nych spo strze żeń i rad.
Mia ły one po ma gać w cią głej pra cy nad so bą, w dąż no ści do
we wnętrz nej har mo nii i uzy ska nia je dy ne go szla chec twa, ja -
kim jest szla chec two du szy. Jed na z rad brzmi: „Mu sisz żyć dla
in nych, je śli chcesz żyć z po żyt kiem dla sie bie”. Niech ta myśl
po słu ży za za koń cze nie mo je go wy stą pie nia.

prof. dr hab. An drzej Grzy wacz
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Wspomnienia

Ta xus bac ca ta L. w Pol sce”, wy ko na ną pod kie run kiem pro mo -
to ra prof. dr. hab. Sta ni sła wa Kró la, ukoń czył i obro nił w 1983
ro ku, uzy sku jąc sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych.
W tym sa mym ro ku uzy skał sta no wi sko ad iunk ta, na któ rym
pra co wał do 30 wrze śnia 2002 ro ku.

Dal sze Je go pra ce na uko we rów nież sku pia ły się na za gad -
nie niach den dro lo gicz nych. Oprócz kon ty nu acji prac nad ci -
sem zaj mo wał się pro ble ma mi in tro duk cji i akli ma ty za cji
drzew ob ce go po cho dze nia (Pi nus ni gra Arn., Pi nus ri gi da
Mill., Pseu dot su ga men zie sii Fran co) w pol skich la sach. Bli skie
by ły Mu tak że pra ce na rzecz sze ro ko po ję tej ochro ny przy -
ro dy. Ma pod tym wzglę dem bo ga ty do ro bek prak tycz ny
w po sta ci licz nych do ku men ta cji na uko wo -tech nicz nych, bę -
dą cych pod sta wą utwo rze nia wie lu re zer wa tów przy ro dy
(Tor fo wi sko To po rzyk, Zie lo ne Ba gna, Ci sy Hen ry kow skie, Ci -
sy Bo lesz ko wic kie, So kół ki, Pu stel nik, Bie ni szew, Zło ta Gó ra,
Ci świc kie Ba gna, Weł nian ko wy Mszar, Ko zia Gó ra) oraz par -
ków kra jo bra zo wych (Park Kra jo bra zo wy w An to ni nie ko ło
Ostro wa Wiel ko pol skie go, Po widz ki Park Kra jo bra zo wy). Brał
udział w opra co wa niach przy rod ni czych do ty czą cych sza ty
ro ślin nej gmin (Gro dziec, Lą dek, Ka zi mierz Bi sku pi, Pyz dry,
Za gó rów).

Efek tem Je go pra cy na uko wej jest do ro bek pu bli ka cyj ny
obej mu ją cy 17 prac oraz 34 pra ce nie pu bli ko wa ne (opra co -
wa nia i eks per ty zy), re cen zja do „Rocz ni ka Den dro lo gicz ne -
go”, a tak że czyn ny udział w licz nych kon fe ren cjach na uko -
wych. Był kie row ni kiem te ma tów ba daw czych: sta tu to wych,
wła snych i zle co nych. Dok tor Hen ryk Ku świk po tra fił efek tyw -
nie łą czyć na ukę z prak ty ką. Dzię ki po sia da nym upraw nie -
niom, ja ko rze czo znaw ca SITR, wy ko ny wał wie le spe cja li stycz -
nych eks per tyz.

W swej pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej dr Hen ryk Ku świk
był ce nio nym i lu bia nym przez stu den tów na uczy cie lem aka -
de mic kim. Swo ją wie dzę po tra fił prze ka zać w ja sny i pro sty
spo sób, co szcze gól nie do ce nia li stu den ci pierw sze go ro ku.
Pro wa dził za ję cia z bo ta ni ki dla stu den tów na Wy dzia le Ogrod -
ni czym (obec nie Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu), Rol -
ni czym (obec nie Rol nic twa i Bio in ży nie rii) i Zoo tech nicz nym
(obec nie Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach) na
na stę pu ją cych kie run kach: ogrod nic two, rol nic two, ochro na
śro do wi ska, bio tech no lo gia, eko no mi ka i fi nan so wa nie rol nic -
twa, agro tu ry sty ka i ho dow la zwie rząt. By ły to za ję cia za rów -
no dla stu den tów stu diów sta cjo nar nych, jak i nie sta cjo nar -
nych. Po nad to pro wa dził za ję cia dla pierw szych lat stu diów
nie sta cjo nar nych w ośrod kach za miej sco wych: w Mar sze wie,
Cho dzie ży, Go rzo wie i Ko ściel cu. W la tach 1977 i 1978 z du żym
za an ga żo wa niem brał udział w re kru ta cji stu den tów na pierw -
szy rok stu diów w cha rak te rze se kre ta rza Ko mi sji Wy dzia ło wej
ds. Re kru ta cji. Przez wie le lat, aż do mo men tu, kie dy na uczel -
ni zre zy gno wa no z eg za mi nów wstęp nych, był eg za mi na to -
rem z bio lo gii na Wy dzia łach: Ogrod ni czym, Rol ni czym (na kie -

W dniu 3 ma ja zmarł dr inż. Hen ryk Ku świk – bo ta nik i leś -
nik, by ły wie lo let ni na uczy ciel aka de mic ki, wy cho waw -

ca wie lu po ko leń stu den tów. Z głę bo kim smut kiem przy ję li -
śmy wia do mość, że nie ma Go już wśród nas. Swo ją ziem ską
wę drów kę za koń czył po cięż kiej cho ro bie, z któ rą dziel nie się
zma gał od ze szłe go ro ku.

Hen ryk Jó zef Ku świk uro dził się 18 sierp nia 1948 ro ku w Go -
rzy cach Wiel kich w wo je wódz twie wiel ko pol skim ja ko syn Jó -
ze fa Ku świ ka i Lu dwi ki z do mu Grze go row skiej. Szko łę po -
wszech ną, do któ rej uczęsz czał rów nież w Go rzy cach Wiel kich,
ukoń czył w 1962 ro ku. W la tach 1962–1966 był uczniem I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Ostro wie Wiel ko pol skim. Z na -
szą uczel nią był zwią za ny od 1966 ro ku, naj pierw ja ko stu dent
Wy dzia łu Le śne go ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej. Już
wów czas brał udział w pra cach gle bo znaw czych, sie dli sko -
wych i bo ta nicz no -ho dow la nych pro wa dzo nych przez In sty -
tut Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa (przez 11 mie się cy).
Stu dia ukoń czył w 1971 ro ku, uzy sku jąc dy plom ma gi stra in -
ży nie ra le śnic twa. Pra cę ma gi ster ską „Wa run ki sie dli sko wo -gle -
bo we Nad le śnic twa Mi licz” wy ko nał pod kie run kiem prof. dr.
hab. Wi tol da Mu chy w Ka te drze Gle bo znaw stwa Le śne go.
Swo je wy kształ ce nie uzu peł nił kur sa mi pe da go gicz ny mi: dwu -
se me stral nym Sta cjo nar nym Za wo do wym Stu dium Pe da go -
gicz nym w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, ukoń czo nym
w 1972 ro ku, oraz Kur sem Pe da go gicz nym dru gie go stop nia
w 1982 ro ku.

Po cząt ko wo (w la tach 1972–1975) za trud nio ny zo stał w Za -
kła dzie Bo ta ni ki Le śnej In sty tu tu Przy rod ni czych Pod staw Leś -
nic twa Wy dzia łu Le śne go ko lej no ja ko asy stent sta ży sta na -
uko wo -tech nicz ny, a na stęp nie asy stent na uko wo -tech nicz ny,
spe cja li sta ds. le śnic twa i star szy tech nik. W tym cza sie zaj mo -
wał się pie lę gna cją drzew i krze wów w Ogro dzie Den dro lo -
gicz nym, pro wa dził pra ce gle bo znaw cze i den dro lo gicz ne.
W 1975 ro ku prze szedł na sta no wi sko asy sten ta na uko wo -dy -
dak tycz ne go do Za kła du Bo ta ni ki Ogól nej In sty tu tu Przy rod -
ni czych Pod staw Pro duk cji Ro ślin nej na Wy dzia le Ogrod ni -
czym. Dwa la ta póź niej awan so wał na sta no wi sko star sze go
asy sten ta. W 1980 ro ku od był kra jo wy staż na uko wy pod kie -
run kiem prof. dr. hab. Je rze go Stasz kie wi cza w Za kła dzie
Zmien no ści Ro ślin In sty tu tu Bo ta ni ki PAN w Kra ko wie. Na sta -
żu za po znał się z me to da mi ba dań zmien no ści ro ślin oraz me -
to da mi bio me trycz ny mi sto so wa ny mi w tak so no mii ro ślin na -
czy nio wych.

Już od po cząt ku swej pra cy dok tor Ku świk wy ka zy wał du że
za in te re so wa nia na uko we. Pierw sze za gad nie nia, któ re zgłę -
biał, do ty czy ły gle by zbio ro wisk łą ko wych; by ły też ob ser wa -
cje mor fo lo gicz ne drzew, w tym oce na od por no ści drzew
i krze wów na za nie czysz cze nia prze my sło we, czy in wen ta ry -
za cja za byt ko wych par ków. Za sad ni czy nurt Je go ba dań obej -
mo wał jed nak głów nie ro śli ny drze wia ste, przez wie le lat był
to cis po spo li ty. Pra cę dok tor ską „Zmien ność ci sa po spo li te go

Doktor inż. Henryk Kuświk (1948–2015)

Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę.

Walter Flex
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ru nek ochro na śro do wi ska, stu dia sta cjo nar ne), Le śnym (na kie -
ru nek le śnic two, stu dia nie sta cjo nar ne) i Zoo tech nicz nym. Pro -
wa dził tak że kur sy przy go to waw cze z bio lo gii dla kan dy da tów
na stu dia sta cjo nar ne na szej uczel ni oraz nie sta cjo nar ne w Za -
wo do wym Stu dium Za ocz nym w Punk cie Kon sul ta cyj nym
w Go rzo wie. W 1987 ro ku zo stał po wo ła ny przez rek to ra ds.
stu diów na sta no wi sko Uczel nia ne go Kie row ni ka Kur su Przy -
go to waw cze go. Przez wie le lat pro wa dził kur sy wpro wa dza ją -
ce, zwa ne „kur sa mi ze ro wy mi”, dla stu den tów no wo przy ję tych
na stu dia.

W 1976 ro ku zo stał po wo ła ny na Ko men dan ta OHP, w la -
tach 1976–1983 był opie ku nem ro ku i opie ku nem grup stu -
denc kich, w tym opie ku nem prak tyk stu denc kich w NRD.
Wszyst kie po wie rzo ne Mu za da nia peł nił z du żym za an ga żo -
wa niem, co zna la zło uzna nie u Je go pod opiecz nych, któ rzy
da rzy li Go nie ukry wa ną sym pa tią.

Bo ga te do świad cze nie dy dak tycz ne wy ko rzy stał, opra co -
wu jąc pro gra my za jęć dla no wo two rzo nych kie run ków stu -
diów i spe cjal no ści. Dla Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go na kie run -
ki: ho dow lę zwie rząt i agro tu ry sty kę (ja ko współ au tor), dla
Wy dzia łu Rol ni cze go na kie ru nek ochro na śro do wi ska (ja ko
współ au tor dwóch pro gra mów) i dla Wy dzia łu Ogrod ni cze go
(fa kul tet: eko lo gia zbio ro wisk ro ślin nych i ochro na ga tun ko -
wa ro ślin). Swój trwa ły ślad po zo sta wił tak że ja ko współ au tor
skryp tu Ko mór ka ro ślin na. Wy bra ne za gad nie nia z bo ta ni ki dla
stu den tów na szej uczel ni, z któ re go ko rzy sta ją rów nież stu -
den ci wie lu in nych kie run ków stu diów róż nych pla có wek
w ca łej Pol sce. Był pro mo to rem 14 prac ma gi ster skich.

Osią gnię cia dy dak tycz ne dr. Hen ry ka Ku świ ka by ły wy so ko
ce nio ne nie tyl ko przez mło dzież aka de mic ką, ale spo tka ły się
tak że z uzna niem władz uczel ni, któ re wie lo krot nie Go z te -
go ty tu łu na gra dza ły (w la tach: 1978, 1979, 1980, 1982, 1983,
1984, 1987, 1988, 1999). Na gra dza ny był rów nież za in ne 
osią gnię cia: w 1979 ro ku otrzy mał wy róż nie nie JM rek to ra za
pra cę „Park LZD w Sie mia ni cach”, któ rej był współ au to rem,
w 1984 i 1991 otrzy mał na gro dę in dy wi du al ną trze cie go
stop nia za osią gnię cia w dzie dzi nie na uko wo -ba daw czej,
a w la tach 1992 i 1993 otrzy mał na gro dy z Fun du szu Na gród
za pra ce umow ne.

Dok tor Hen ryk Ku świk ak tyw nie udzie lał się w pra cach or -
ga ni za cyj nych uczel ni. W la tach 1990–1999 był człon kiem Se -
nac kiej Ko mi sji ds. Fi nan so wych i człon kiem Se nac kiej Ko mi -
sji ds. Przy dzia łu Miesz kań w Ho te lu Asy sten ta, po nad to był
człon kiem Ko le gium Elek to rów, człon kiem Ra dy Wy dzia łu
Ogrod ni cze go. W la tach 1990–1996 był człon kiem Wy dzia ło -
wej Ko mi sji ds. Na uki, od 1996 ro ku człon kiem Ko mi sji ds. Or -
ga ni za cji Wy dzia łu i Dzie kań skiej Ko mi sji ds. Wa run ków Pra cy.
Ak tyw nie uczest ni czył w ży ciu Ka te dry Bo ta ni ki, mię dzy in ny -
mi ja ko czło nek Ra dy Ka te dry czy opie kun ogro du dy dak tycz -
ne go przy Ka te drze Bo ta ni ki (w la tach 1976–2002). Pe łen życz -
li wo ści za wsze chęt nie słu żył po mo cą i ra dą swo im młod szym
ko le żan kom i ko le gom. Na le żał do to wa rzystw na uko wych:
PTPN i PTB.

Po za koń cze niu pra cy na na szej uczel ni w 2002 ro ku dal szą
pra cę za wo do wą – aż do przej ścia na eme ry tu rę w 2008 ro ku
– kon ty nu ował w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej
w Su le cho wie.

Pry wat ne za in te re so wa nia dr inż. Hen ry ka Ku świ ka nie ro ze -
rwal nie łą czy ły się z Je go ży ciem za wo do wym, a ni cią łą czą cą
oba świa ty by ły oczy wi ście ro śli ny. Z za mi ło wa niem pro wa dził
szkół kę róż oraz ozdob nych drzew i krze wów, któ rej po świę -

cał wie le ser ca. Po przej ściu na eme ry tu rę na dal zaj mo wał się
ro śli na mi, ale tak że uko cha nym wnucz kiem, przed któ rym od -
kry wał ta jem ni ce świa ta ro ślin.

Pra ca bo ta ni ka to w głów nej mie rze pra ce te re no we, czy li
kon takt z na tu rą da ją cy oprócz kon kret nej wie dzy wie le nie -
oce nio nych do znań i re flek sji na tu ry fi lo zo ficz nej, a tak że zwy -
kłych ra do ści bez po śred nie go ob co wa nia z przy ro dą. Trud no
zli czyć go dzi ny, któ re spę dzi li śmy wspól nie w te re nie, do kąd
jeź dzi li śmy w mniej szych bądź więk szych ze spo łach na szym

ka te dral nym tar pa nem, któ re go He niu był rów nież nie jed no -
krot nie do sko na łym kie row cą. Je go umie jęt no ści i ta lent do
or ga ni zo wa nia ta kich wy jaz dów, za zwy czaj od wcze snych go -
dzin po ran nych do póź nych go dzin wie czor nych, na trwa łe za -
pi sa ły się w na szej pa mię ci. Pod czas ta kich wy jaz dów za wsze
by li śmy cie ka wi i za da wa li śmy so bie py ta nia, czy „nie biań skie
łą ki” po ra sta ją ta kie sa me ro śli ny jak na sze ziem skie, czy też
„Tam” bę dzie my mu sie li uczyć się bo ta ni ki na no wo – Ty już
znasz od po wiedź na to py ta nie…

Zo stał po cho wa ny w pięk ny sło necz ny dzień 7 ma ja 2015
ro ku na cmen ta rzu pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej
w Po zna niu (Na ra mo wi ce) obok swo jej żo ny, zmar łej rok
wcze śniej.

Ro dzi nie Zmar łe go skła da my ser decz ne wy ra zy współ czu cia.

W imie niu pra cow ni ków Ka te dry Bo ta ni ki 
dr inż. Mał go rza ta Wy rzy kie wicz -Ra szew ska
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Doktor inż. Henryk Kuświk (1948–2015)
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Kie dy wio sną 1945 ro ku Wy dział Rol ni czo -Le śny wzno wił
dzia łal ność na Uni wer sy te cie Po znań skim, fi to pa to lo gię

– czy li na ukę o cho ro bach ro ślin – w Ra dzie Wy dzia łu re pre -
zen to wał do cent Ka rol Za le ski. Oso ba prof. Za le skie go sta no -
wi waż ne ogni wo suk ce sji fi to pa to lo gicz nej w na uce eu ro pej -
skiej i pol skiej. 

Oj cem na uki o cho ro bach ro ślin jest An to ni de Ba ry, nie -
miec ki fi to pa to log z po ło wy XIX wie ku. Je go uczniem był Jó -
zef Ro sta fiń ski, mistrz Bo le sła wa Na my słow skie go (przy by łe -
go na Uni wer sy tet Po znań ski z Kra ko wa po pierw szej woj nie
świa to wej), któ re go z ko lei uczniem był Ka rol Za le ski, mistrz
mo je go Oj ca, Ka ro la Mań ki. Od Za le skie go wy wo dzi się „po -
znań ska szko ła fi to pa to lo gii”. 

Po oba le niu teo rii sa mo ródz twa w od nie sie niu do mi kro or -
ga ni zmów, co na stą pi ło osta tecz nie oko ło po ło wy XIX wie ku
za spra wą prac Lu dwi ka Pa steura, otwo rzy ło się po le roz wo ju
na uk bio lo gicz nych, w tym tak że mi kro bio lo gii i fi to pa to lo gii,
trak to wa nych wów czas ja ko ga łę zie bo ta ni ki. 

An to ni de Ba ry (1831–1888) po cho dził z Frank fur tu nad
Me nem. W wie ku 22 lat uzy skał dok to rat z me dy cy ny i pod jął
prak ty kę le kar ską. Nie trwa ło to dłu go, po nie waż po zdia gno -
zo wa niu pa cjen ta dal sze le cze nie nie wy da wa ło mu się in te -
re su ją ce. Je go do cie kli wy umysł po żą dał wciąż no wych za ga -
dek i pro ble mów do roz wią za nia. To wła śnie zwró ci ło
za in te re so wa nia de Ba ry’ego w stro nę cho rób ro ślin. W bły -
ska wicz nym tem pie uzy skał ha bi li ta cję z fi to pa to lo gii na pod -
sta wie zna ko mi tej, kla sycz nej dziś pra cy o grzy bach głow nio -
wych i po wo do wa nych przez nie cho ro bach zbóż. Pra ca ta
przy spo rzy ła mu wiel kie go uzna nia, po nie waż do wiódł po raz
pierw szy eks pe ry men tal nie, że grzy by pa so żyt ni cze są od ręb -
ny mi od ro ślin or ga ni zma mi i opi sał ich bio lo gię. W re zul ta -

cie w 1855 ro ku de Ba ry ob jął ka te drę bo ta ni ki we Fry bur gu,
a 12 lat póź niej ka te drę w Hal le.

Uczniem de Ba ry’ego był Jó zef Ro sta fiń ski (1850–1928), naj -
wy bit niej szy spo śród pol skich bo ta ni ków dzia ła ją cych na
prze ło mie XIX i XX wie ku, au tor klu czy do ozna cza nia ro ślin
i świa to wej mo no gra fii ślu zow ców. Zaj mo wał się rów nież te -
ma ty ką fi to pa to lo gicz ną, pi sząc i wy kła da jąc o cho ro bach ro -
ślin. W Kra ko wie wśród uczniów Jó ze fa Ro sta fiń skie go wy róż -
niał się bo ta nik, Bo le sław Na my słow ski, któ ry ba dał wte dy
grzy by, w tym też pa to ge nicz ne dla ro ślin. Obiek tem je go za -
in te re so wań by ły rów nież ślu zow ce, a po świę co ne im pra ce
są cy to wa ne do dnia dzi siej sze go. Po utwo rze niu w 1919 ro -
ku Uni wer sy te tu Po znań skie go zo stał on pro fe so rem bo ta ni -
ki w Ka te drze Bo ta ni ki Ogól nej i Fi to pa to lo gii. 

Uczniem i dok to ran tem pro fe so ra Na my słow skie go był
od 1921 ro ku Ka rol Za le ski (1890–1969), czło wiek o wy jąt ko wych
za słu gach dla roz wo ju pol skiej fi to pa to lo gii. Je go wcze śniej szy
burz li wy ży cio rys obej mo wał krót ką służ bę w Le gio nach, za koń -
czo ną nie wo lą ro syj ską, a po tem so wiec ką, prze miesz cze nie ja -

ko jeń ca wo jen ne go w głąb Sy be rii i pra cę harc mi strza w pol -
skim har cer stwie na Sy be rii. Po wró cił do oj czy zny do pie ro
w 1920 ro ku wraz z du żą gru pą ro da ków pły ną cych stat kiem
z Wła dy wo sto ku. Ka rol Za le ski dok to ry zo wał się w 1927 ro ku na
pod sta wie dy ser ta cji o wy izo lo wa nych z pol skich gleb grzy bach
ro dza ju Pe ni cil lium, któ ra uzy ska ła świa to wy roz głos. Spo śród
opi sa nych w niej po nad 30 no wych ga tun ków Pe ni cil lium do dzi -
siaj oko ło dzie się ciu jest opa trzo nych je go na zwi skiem – ja ko au -
to ra ga tun ku. Póź niej (1930–1931) wy je chał na staż na uko wy do
USA, w cza sie któ re go ze tknął się z naj wy bit niej szy mi tam tej szy -
mi pla ców ka mi ba daw czy mi z dzie dzi ny fi to pa to lo gii. Ten staż
miał wiel kie zna cze nie dla je go póź niej szej pra cy na uko wej i roz -
wo ju fi to pa to lo gii w „szko le po znań skiej”. W 1947 ro ku Ka rol Za -

Suk ce sja fi to pa to lo gicz na 
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym 
w Po zna niu i nie tyl ko

Antoni de Bary (1831–1888), ojciec
fitopatologii

Bolesław Namysłowski (1882–1929) Karol Zaleski (1890–1969)Józef Rostafiński (1850–1928)
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Dom na Sołaczu, w którym przez wiele lat mieszkał Karol Zaleski

le ski ob jął kie row nic two no wej jed nost ki – Ka te dry Fi to pa to lo -
gii Wy dzia łu Rol ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go (póź niej:
Wyż szej Szko ły Rol ni czej). Je go za in te re so wa nia ba daw cze obej -
mo wa ły cho ro by ro ślin rol ni czych, le śnych i ogrod ni czych, a na -
wet za gad nie nia roz kła du drew na do ko ny wa ne go przez grzy by
w ko pal niach. Przy kła dał szcze gól ną wa gę do me to dycz nej po -
praw no ści pro wa dzo nych ba dań, prze ka zu jąc tę tro skę swym
licz nym uczniom. Dom, w któ rym la ta mi miesz kał z ro dzi ną, stoi
do dziś przy ul. Ślą skiej 5 w Po zna niu.

Krót ko przed wy bu chem dru giej woj ny świa to wej pod opie -
ką do cen ta Ka ro la Za le skie go pra cę dy plo mo wą na te mat hu -
by so sny w Pusz czy Zie lon ka wy ko nał Ka rol Mań ka (1915–2003).
Po krót kim okre sie pra cy w Pań stwo wej Szko le Ogrod nic twa
w Po zna niu, a po tem tu łacz ce wo jen nej (obóz kon cen tra cyj ny
w Da chau, a po tem w Sach sen hau sen, ro bo ty przy mu so we
w Su de tach) pra co wał krót ko w La sach Pań stwo wych na Ślą -
sku, aby w 1946 ro ku – na za pro sze nie swe go mi strza – zo stać
asy sten tem w Ka te drze Bo ta ni ki Ogól nej i Fi to pa to lo gii Uni wer -
sy te tu Po znań skie go, z któ rej wkrót ce wy ło ni ła się Ka te dra Fi -
to pa to lo gii. W 1951 ro ku Ka rol Mań ka obro nił wy ko na ną pod
opie ką prof. Za le skie go pra cę dok tor ską na te mat opień ko wej
zgni li zny ko rze ni drzew w Be ski dach, a w 1954 ro ku zo stał kie -
row ni kiem Za kła du (po tem Ka te dry) Fi to pa to lo gii Le śnej. W Ka -
te drze Fi to pa to lo gii na Wy dzia le Rol ni czym, a po tem Ogrod ni -
czym, zdo by wa li tym cza sem szli fy na uko we ko lej ni ucznio wie
prof. Za le skie go – prof. Wła dy sław Błasz czak i prof. Ta de usz Gla -
ser, tak że gro no fi to pa to lo gów pra cu ją cych w In sty tu cie Ochro -
ny Ro ślin po wsta łym w Po zna niu w 1951 ro ku. 

prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN Karol Mańka (1915–2003)
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Wieści o naszym patronie

Flo ren cji mi nia tu rę przed sta wia ją cą Au gu sta Ciesz kow skie go,
któ rą w 1851 ro ku od no to wa no ja ko bę dą cą w po sia da niu
Paw ła Ciesz kow skie go4. 

Spró buj my za tem usta lić czas na ma lo wa nia ob ra zu przed -
sta wio ne go na fo to gra fii wkle jo nej do al bu mu. W spi sie prac
Mon tie go, któ ry przy go to wał i opu bli ko wał Ro ber to Gio van -
nel li, wśród ob ra zów na ma lo wa nych pod czas po by tu ar ty sty
na zie miach pol skich wy mie nio no Por tret hra bie go Paw ła
Ciesz kow skie go ze swo imi ma ły mi dzieć mi. Mon ti prze by wał
w Sur ho wie od li sto pa da 1818 do wrze śnia 1820 ro ku, z prze -
rwa mi na wy jaz dy do War sza wy, Mo skwy i Pe ters bur ga5. Dzie -
ło to po wsta ło za tem w tym cza sie.

Jesz cze w la tach dwu dzie stych XX wie ku we dwo rze w Wie -
rze ni cy znaj do wał się – jak pi sał Ber nard Chrza now ski –„je -

dy ny por tret te go naj więk sze go pol skie go fi lo zo fa z lat chło -
pię cych”1. Ob raz ten nie ste ty za gi nął pod czas dru giej woj ny
świa to wej. Chrza now ski, dzia łacz spo łecz ny i oświa to wy, po -
li tyk, pre zes wiel ko pol skie go So ko ła, nie wie dział, że nie jest
to je dy ny wi ze ru nek przed sta wia ją cy Au gu sta Ciesz kow skie -
go we wcze snych la tach ży cia.

Na ślad in ne go ob ra zu na pro wa dza nas fo to gra fia umiesz -
czo na w al bu mie spo rzą dzo nym przez Au gu sta Adol fa Ciesz -
kow skie go (zwa ne go „Pan Gu ga”), młod sze go sy na fi lo zo fa. Al -
bum ten znaj du je się obec nie w zbio rach spe cjal nych
Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Ze bra -
no w nim kil ka dzie siąt fo to gra fii przed sta wia ją cych za byt ki ar -
chi tek tu ry i sztu ki eu ro pej skiej, przede wszyst kim wło skiej.
Zdję cia te zo sta ły za ku pio ne za pew ne pod czas po dró ży za gra -
nicz nych i wkle jo ne do al bu mu.

Oprócz wi ze run ków za byt ków al bum za wie ra też kil ka na ście
zdjęć sy tu acyj nych, przed sta wia ją cych róż ne oso by i obiek ty,
wy ko na nych naj praw do po dob niej przez fo to gra fa ama to ra. Na
jed nym z nich uwiecz nio ny zo stał frag ment ob ra zu. Wid nie ją
na nim męż czy zna, dziew czyn ka i chłop czyk sie dzą cy ra zem
przy sto le. Pier wot ny pod pis, wpi sa ny ołów kiem obok zdję cia
przez Au gu sta Ciesz kow skie go ju nio ra, brzmi: „Pa weł Ciesz kow -
ski z dzieć mi”. Póź niej w miej scu tej ad no ta cji na kar cie al bu mu
wkle jo no in ną fo to gra fię – obec nie za gi nio ną – przed sta wia ją -
cą Su chą od we ran dy. Mo że dla te go Pan Gu ga pod pi sał re pro -
duk cję jesz cze raz, tym ra zem pod zdję ciem, ja ko „Por tret Dziad -
ka z Tat ką i Ciot ką Ga bry elą / por tret Mon tie go”.

Au to rem ob ra zu jest we dług pod pi su ją ce go wło ski ma larz
Ni co la Mon ti. Ten po cho dzą cy z Pi stoi, a miesz ka ją cy we Flo -
ren cji ar ty sta w 1818 ro ku przy je chał z Włoch do Kró le stwa
Pol skie go, spro wa dzo ny przez Paw ła Ciesz kow skie go, któ ry
zle cił mu przy ozdo bie nie re zy den cji w Sur ho wie (pow. kra sno -
staw ski). Mon ti wy ko nał w sur how skim pa ła cu de ko ra cje 
al fre sco na te ma ty mi to lo gicz ne, re li gij ne i hi sto rycz ne (m.in.
Na ro dzi ny Jo wi sza, Ze fir uno szą cy Psy che, Hek tor ga ni Pa ry sa
oraz Moj żesz otrzy mu je dzie się cio ro przy ka zań od Bo ga, a tak -
że Śmierć księ cia Po nia tow skie go i Jan So bie ski na ko niu dep cze
Tur ków)2. Po nad to do miej sco we go ko ścio ła ar ty sta na ma lo -
wał ob ra zy olej ne Na wró ce nie św. Paw ła i Św. Zo fia. Pierw szy
z nich wy sta wio ny zo stał w ko ście le pi ja rów w War sza wie,
a póź niej na war szaw skiej wy sta wie sztuk pięk ny ch3. Po za tym
Mon ti wy ko ny wał wie le szki ców oko licz nych miesz kań ców. Po
po wro cie do Flo ren cji szki ce te po słu ży ły ar ty ście do stwo rze -
nia licz nych li to gra fii. W póź niej szym cza sie wy ko nał też we

Nie zna ny por tret dzie cię cy 
Au gu sta Ciesz kow skie go

1 Ber nard Chrza now ski, Z oj czy zny, Lwów –War sza wa 1925, s. 33.
2 http://www.sur how.dps.pl/Ga le ria_DPS_Sur how.htm [do stęp:

27.04.2015].
3 Ni co la Mon ti (ok. 1783–1854). Je go twór czość omó wio no w Słow -

ni ku ar ty stów pol skich i ob cych w Pol sce dzia ła ją cych (zmar łych przed
1966 r.), t. 5, War sza wa 1993, s. 636-637.

4 Edward Ra sta wiec ki, Słow nik ma la rzów pol skich tu dzież ob cych
w Pol sce osia dłych lub cza so wo prze by wa ją cych, t. 2, War sza wa 1851,
s. 60.

5 R. Gio van nel li, Trat ta tel lo sul Nu do di Nic co lo Mon ti, [w:] La by rin -
thos, VII -VIII (1988-1989), 13-16, s. 411-412.
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Karta z albumu Augusta Adolfa Cieszkowskiego (juniora)
przedstawiająca między innymi fragment obrazu Montiego, 
na którym przedstawiono rodzinę Cieszkowskich pod koniec drugiej
dekady XIX wieku: pośrodku siedzi ojciec filozofa z Wierzenicy –
Paweł, a obok niego dwójka dzieci: po lewej Gabryela, po prawej
August
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Wróć my do pod pi su pod zdję ciem. Męż czy zna uwiecz nio -
ny na ob ra zie to Pa weł Ciesz kow ski, oj ciec fi lo zo fa, a za ra zem
dzia dek pod pi su ją ce go fo to gra fię Au gu sta ju nio ra. Ciot ka Ga -
bry ela to młod sza sio stra fi lo zo fa, któ ra uro dzi ła się naj wcze -
śniej pod ko niec 1815 ro ku, a zmar ła 26 lip ca 18206. Tat ką ka -
zał się wszyst kim na zy wać sam Au gust Ciesz kow ski, o czym
wspo mi na ła Kla ra Dem biń ska w swo im pa mięt ni ku7. Za tem
dziec ko z dłu gi mi wło sa mi, obej mo wa ne rę ką przez sie dzą ce -
go przy sto le męż czy znę, to nie kto in ny, jak sam Au gust Ciesz -
kow ski w mło dym wie ku. Uro dzo ny 12 wrze śnia 1814 ro ku,
miał wów czas oko ło 4–6 lat. Ma larz przed sta wił chłop ca
z książ ką w rę ce. Że by oglą da ją cy al bum nie mie li wąt pli wo -
ści co do iden ty fi ka cji oso by, na mar gi ne sie obok tej po sta ci
do pi sa no: „fi lo zof”.

Trud no usta lić, gdzie umiesz czo ny był na ma lo wa ny ob raz. Al -
bum z fo to gra fia mi naj praw do po dob niej po wsta wał w la tach
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go i prze cho wy wa ny był w Wie -
rze ni cy. Nie by ło w nim zdjęć z sa mej Wie rze ni cy, gdyż wła ści ciel
al bu mu włą czał do nie go przed sta wie nia obiek tów z in nych
miejsc. Praw do po dob nie więc sfo to gra fo wa ny ob raz nie znaj do -
wał się w wie rze nic kim dwo rze, a w któ rejś z po zo sta łych po sia -
dło ści na le żą cych do Au gu sta Ciesz kow skie go ju nio ra.

Moż na tyl ko ubo le wać, że re pro duk cja wkle jo na do al bu mu
jest bar dzo złej ja ko ści. Nie dość, że przed sta wia tyl ko frag -
ment ob ra zu z czę ścią gór nej i za ry sem dol nej ra my, to jesz -
cze złe oświe tle nie uwi docz nio ne w po sta ci od bla sku utrud -
nia roz po zna nie szcze gó łów. Wiel ka to dla nas szko da, gdyż
jest to je dy ny zna ny nam obec nie wi ze ru nek Au gu sta Ciesz -
kow skie go w wie ku dzie cię cym, je dy ny wi ze ru nek je go przed -
wcze śnie zmar łej sio strzycz ki i ich oj ca.

Au tor ka ser decz nie dzię ku je Pań stwu Ewie J. i Wło dzi mie -
rzo wi Bu czyń skim za po moc w ze bra niu li te ra tu ry, a tak że za
dys ku sję nad po szcze gól ny mi ele men ta mi por tre tu.

mgr Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

6 „Do ku men ty zwią za ne ze spad kiem po Au gu ście Ciesz kow skim
jun. z lat 1903–1937”, k. 12. Rę ko pis 1868, Bi blio te ka Po znań skie go To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

7 „Pa mięt nik pan ny Kla ry Dem biń skiej”, rę ko pis Bi blio te ki PTPN
rkp. 1872. Druk. czę ścio wo w: „Pa mięt nik Bi blio te ki Kór nic kiej” z. 26
(2003), s. 81–95.

Dzie wią ty „Przy ja ciel Wie rze ni cy”

siń ski, Li sty do Del fi ny Po toc kiej, t. 2, s. 97 (list na pi sa ny w Wie -
rze ni cy, da to wa ny na 17 paź dzier ni ka 1843 ro ku).]. 

Dziś Ma ciej Do mi ni kow ski na pi sał w „Wie rze ni cze niach”:
„W ze szłym ro ku po wstał naj pięk niej szy po mnik dla Au gu sta
Ciesz kow skie go. Jest to Ale ja Fi lo zo fów. Z za po mnia ne go za ro -
śnię te go miej sca po wsta ła spa ce ro wa ale ja z wia tą do od po -
czyn ku. Lecz co naj waż niej sze, po ja wi ły się no we na sa dze nia
– szpa ler drzew. Ten po mnik bę dzie rósł wol no, tak na praw dę
cie sząc na stęp ne po ko le nia. Pa mięć o Au gu ście Ciesz kow skim
i je go tro sce o Oj czy znę bę dzie trwa ła w tych drze wach. Ja kiż
moż na po sta wić pięk niej szy po mnik czło wie ko wi, któ ry ko chał
i trosz czył się o swo je la sy?” 

Kie dy dzie ła le śni ków przy bra ły ma te rial ny kształt, by li śmy
świad ka mi wzru szeń i po dzię ko wań za upa mięt nie nie nie ła -
twej cza sa mi hi sto rii, a tak że zdu mie nia tu ry stów, że moż na
tak pięk nie za dbać o miej sca, któ re pra wie za ni kły. 

Ksiądz Prze my sław Kompf wspo mi na ja ko bar dzo me ry to rycz -
ne spo tka nia z te go rocz nym „Przy ja cie lem”. To wła śnie Mie czy -
sław Ka sprzyk do ra dzał w spra wie do bo ru drew na do bu do wy
wia ty tu ry stycz nej przy wie rze nic kim ko ście le św. Mi ko ła ja i przy -
po mi nał o naj lep szym ter mi nie je go po zy ska nia. Był to czas, kie -
dy ja ko pro boszcz ks. Kompf wcho dził w krąg spraw, na któ rych
się ab so lut nie nie znał. Jest też wdzięcz ny za wcze śniej sze wspar -
cie fi nan so we w cza sie od na wia nia przez pa ra fię kryp ty gro bo -
wej ro dzi ny Ciesz kow skich w 2011 ro ku. Przy zna jąc ty tuł „Przy -
ja cie la Wie rze ni cy AD 2015” nad le śni cze mu Mie czy sła wo wi
Ka sprzy ko wi, re dak cja „Wie rze ni czeń” i Za rząd Sto wa rzy sze nia
Po mo cy Ro dzi nie im. Au gu sta Ciesz kow skie go pra gnie po dzię -
ko wać za te dzia ła nia na rzecz zie mi wie rze nic kiej rów nież
wszyst kim le śni kom.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
_____________

Pier wo druk ar ty ku łu uka zał się 4 ma ja na stro nie in ter ne to wej Urzę -
du Mia sta i Gmi ny Swa rzędz: http://www.swa rzedz.pl/in dex.php?id
=49&no_ca che=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=9171&tx_ttnews%5
bback Pid%5d=200&cHash=70ce 661962 [do stęp: 25.06.2015] (przyp.
red.).

Re dak cja „Wie rze ni czeń” i Za rząd Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Ro dzi nie im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Wie rzon ce

w dniu 3 ma ja 2015 ro ku po raz dzie wią ty przy zna ły ty tuł
„Przy ja cie la Wie rze ni cy”. Tym ra zem do ce ni ły za an ga żo wa nie
i ser decz ną życz li wość nad le śni cze go Mie czy sła wa Ka sprzy ka
z Nad le śnic twa Bab ki. 

La sy w są siedz twie Wie rzon ki i Wie rze ni cy, sta no wią ce część
Pusz czy Zie lon ka, na le żą do le śnic twa Me cho wo, wcho dzą ce -
go w skład Nad le śnic twa Bab ki. W 2012 ro ku kie row nic two
Nad le śnic twa Bab ki, z nad le śni czym Mie czy sła wem Ka sprzy -
kiem na cze le, przy by ło do Wie rzon ki i Wie rze ni cy. Tam zo sta -
ło za po zna ne z hi sto rią cmen ta rzy ewan ge lic kich (w Wie rzon -
ce) i dzie ja mi po by tów Zyg mun ta Kra siń skie go w go ści nie
u Au gu sta Ciesz kow skie go (w Wie rze ni cy). Le śni cy bar dzo
szyb ko okre śli li za kres prac po rząd ko wych oraz in nych dzia -
łań i nie ba wem roz po czę li ich suk ce syw ną re ali za cję. Przy po -
mnij my: po wie rze nic kich la sach w la tach 1843–1845 Au gust
Ciesz kow ski spa ce ro wał ze swo im przy ja cie lem Zyg mun tem
Kra siń skim, a ten, za chwy co ny uro kiem te go miej sca, pięk nie
je opi sał w li ście do Del fi ny Po toc kiej [Zob. m.in. Zyg munt Kra -
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Dziewiąty „Przyjaciel Wierzenicy” – nadleśniczy Mikołaj Kasprzyk 
z Nadleśnictwa Babki – ze statuetką św. Mikołaja 
(Wierzenica, 3 maja 2015 roku)
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-Ogrod ni cza w Po zna niu). Moż li wo ści pro duk cji szpa ra ga w kon -
tek ście do płat unij nych przy bli żył Woj ciech Głu chow ski re pre -
zen tu ją cy Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
Szcze gól nie waż ne za gad nie nie dla pro du cen tów, ja kim jest
kom plek so wa ochro na szpa ra ga przed cho ro ba mi i szkod ni ka -
mi, po ru szył dr Hen ryk Ra taj kie wicz z Ka te dry Ochro ny Śro do -
wi ska Przy rod ni cze go i En to mo lo gii na szej uczel ni. Wy kład ten
przy go to wa ny zo stał przy współ udzia le prof. Mi ko ła ja Kna flew -
skie go i mgr. An ny Za wor skiej, au to rów ko lej nej pra cy na te mat
głów nych błę dów przy za kła da niu szpa ra gar ni. Szcze gó ło wych
wska zó wek, jak nie po peł niać tych błę dów, udzie lił w swo im wy -
kła dzie pro fe sor Kna flew ski. Ma gi ster inż. El wi ra Reus, współ wła -
ści ciel ka du żej szpa ra gar ni „Fa ta mor ga na” w wo je wódz twie lu -
bu skim, opo wie dzia ła o aspek tach praw nych za trud nia nia
pra cow ni ków se zo no wych do zbio ru szpa ra gów. Wspo mnia ny

Ko lej na już – dzie więt na sta – kon fe ren cja szpa ra go wa to
kon ty nu acja or ga ni zo wa nych w No wym To my ślu Mię dzy -

na ro do wych Kon fe ren cji Szpa ra go wych. Obec na kon fe ren cja
nie mia ła w na zwie przy miot ni ka Mię dzy na ro do wa, ale mia ła
ta kie ak cen ty. Jed nym z wy kła dow ców był Ga ry Brad bu ry, do -
rad ca w dzie dzi nie upra wy szpa ra ga w An glii. Wśród wy staw -
ców był przed sta wi ciel fran cu skiej for my Eu ro pla stic, do star -
cza ją cej fo lie do przy kry wa nia wa łów w szpa ra gar ni i wła ści ciel
fir my ho dow la nej Ro sen Deut sche Spar gel z Nie miec, któ ry
ofe ro wał kar py swo ich od mian szpa ra ga.

Te ma ty ka kon fe ren cji by ła bar dzo uroz ma ico na i wy cho dzi ła
na prze ciw za in te re so wań pro du cen tów. Ak tu al ne eko no micz -
ne aspek ty pro duk cji szpa ra gów przed sta wił dr Mi chał Trzę sow -
ski (Uni wer sy tet Przy rod ni czy i Wiel ko pol ska Gieł da Rol no -

XIX Kon fe ren cja Szpa ra go wa 
w Sie lin ku
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Jeden z prelegentów – dr Henryk Ratajkiewicz – z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Entomologii
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wcze śniej Ga ry Brad bu ry omó wił pro duk cję szpa ra ga w An glii
oraz w Pe ru, któ re jest dru gim po Chi nach naj więk szym pro du -
cen tem te go wa rzy wa na świe cie. Moż li wo ści uzy ska nia cer ty fi -
ka tów ja ko ścio wych w od nie sie niu do szpa ra ga i in nych wa rzyw
przed sta wi ła Ar le ta Zie liń ska z fir my Qu ali ty Sys tems. Cer ty fi ka -
ty, mię dzy in ny mi ta kie jak Glo bal Gap, BRC/IFS, HACCP,
ISO 22000 czy Te sco, są obec nie wy ma ga ne przez du że sie ci han -
dlo we i przez za gra nicz nych od bior ców szpa ra gów.

Pod czas kon fe ren cji moż na się by ło za po znać z ofer tą han -
dlo wą ta kich firm, jak Be jo Za den Po land, Pla na sa, Ce res, Eu -
ro pla sic i Ro sen Deut sche Spar gel Zucht czy PHU Puch – ofe -
ru ją cej opa ko wa nia fo lio we Xtend do wa rzyw i owo ców, któ re
po zwa la ją za cho wać świe żość i war to ści od żyw cze pro duk -
tów przy wy dłu żo nym okre sie prze cho wy wa nia. Uczest ni cy
kon fe ren cji mie li rów nież oka zję obejrzeć wy sta wę ma szyn
przed bu dyn kiem ob rad, wśród któ rych by ła mię dzy in ny mi
dwu rzę do wa sa dzar ka do szpa ra gów.

Pra ce kon fe ren cyj ne zo sta ły opu bli ko wa ne w ma te ria łach
kon fe ren cyj nych, opra co wa nych i przy go to wa nych do dru ku
przez au to rów te go ar ty ku łu i do stęp nych w Bi blio te ce Głów -
nej Uczel ni – Fi lii nr 2 na WO iAK na Ogro dach.

mgr Anna Zaworska
prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

Gary Bradbury – jeden z wykładowców – podczas dyskusji

Oferta reklamowa – karpy szparaga
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ży cia te go smacz ne go i ma ją ce go wie le wa lo rów proz dro wot -
nych wa rzy wa, ja kim jest szpa rag. 

Po otwar ciu kon fe ren cji przez pre ze sa Pol skie go Związ ku
Pro du cen tów Szpa ra ga Ma ria na Ja kob sze głos za brał pro fe -
sor Mi ko łaj Kna flew ski, któ ry po wi tał przy by łych go ści oraz
przed sta wił krót kie in for ma cje na te mat ak tu al nej sy tu acji
w pro duk cji szpa ra ga w na szym kra ju. Na stęp nie głos za brał
prof. dr. Ye Jin song, wi ce prze wod ni czą cy Chiń skie go Związ ku
Przed się bior ców Szpa ra go wych i eme ry to wa ny pro fe sor Pe -
kiń skiej Aka de mii Na uk Rol ni czych i Le śnych. We dług po da -
nych przez nie go in for ma cji Chi ny są obec nie naj więk szym
pro du cen tem szpa ra ga na świe cie. Wy stą pie nia przed sta wi -
cie li z Chin tłu ma czo ne by ły przez dok to rant kę Ka te dry Wa -
rzyw nic twa, mgr inż. We njing Chen.

O za le tach szpa ra ga i je go ko rzyst nym wpły wie na zdro wie
czło wie ka, co po twier dza ją ba da nia prze pro wa dzo ne w Chi -
nach, opo wie dział dru gi przed sta wi ciel chiń skiej de le ga cji – Liu
Cai, któ ry po dał tak że przy kła dy róż nych pro duk tów wy twa rza -
nych w Chi nach z wy pu stek i pę dów asy mi la cyj nych szpa ra ga.
Nie któ re z nich za pre zen to wa no na wy sta wie w ho lu, by ły to
mię dzy in ny mi: her ba ta, ma ka ron, pro szek na sen ny, a tak że
wód ka szpa ra go wa, któ rą moż na by ło zde gu sto wać. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła dys ku sja i od po wie dzi na
py ta nia, któ rą po pro wa dził pro fe sor Kna flew ski. Przed sta wi cie -
le me diów mie li oka zję do prze pro wa dze nia wie lu wy wia dów.

Ogól no pol skie uro czy ste otwar cie se zo nu szpa ra go we go
po łą czo ne ze szpa ra go wą kon fe ren cją pra so wą od by ło się,

jak to ma miej sce od kil ku na stu lat, w Ho te lu Rzym skim w Po -
zna niu w dniu 5 ma ja. Je go or ga ni za to ra mi był Pol ski Zwią zek
Pro du cen tów Szpa ra ga i Ka te dra Wa rzyw nic twa na szej uczel ni
oraz Ho tel Rzym ski. Spo tka nie mia ło szcze gól ny cha rak ter, po -
nie waż uczest ni czy ła w nim de le ga cja Chiń skie go Związ ku
Przed się bior ców Szpa ra go wych li czą ca osiem osób.

Kon fe ren cję za szczy ci li swo ją obec no ścią: po seł na Sejm
Rzecz po spo li tej Wal dy Dzi kow ski, Sta ro sta No wo to my ski Ire ne -
usz Ko zec ki, dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Urzę du Mar szał kow skie go Ma rek Be er i je go za stęp ca Mar cin
Nur kow ski. Na kon fe ren cji pra so wej mie li śmy za szczyt po wi tać
rów nież wła dze na szej uczel ni, z JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze -
go rzem Skrzyp cza kiem na cze le. Go ść mi Kon fe ren cji by li tak że:
dr inż. Ry szard Ja wor ski – dy rek tor Wiel ko pol skie go Ośrod ka
Do radz twa Rol ni cze go, mgr inż. Bar tosz De rech – wójt Gmi ny
Ro kiet ni ca, prof. dr hab. Je an Diat ta z Ka te dry Che mii Rol nej
i Bio ge oche mii Śro do wi ska na szej uczel ni oraz rad ny Gmi ny Ro -
kiet ni ca – Ewa Ro sik re pre zen tu ją ca Agen cję Ryn ku Rol ne go,
a tak że Jan Sta cho wiak – za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Dzia łal -
no ści Go spo dar czej i Rol nic twa Urzę du Mia sta Po zna nia. Licz -
nie przy by li przed sta wi cie le me diów – pra sy, ra dia i te le wi zji,
bez któ rych nie by ło by moż li we pro mo wa nie pro duk cji i spo -

Kon fe ren cja pra so wa
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Uczestnicy konferencji prasowej wraz z JM rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem

Szparagowe spotkania 2015
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Kon fe ren cja pra so wa, jak co ro ku, po łą czo na by ła z de gu sta -
cją wy śmie ni tych po traw ze szpa ra gów, któ re ku cha rze Ho te lu
Rzym skie go przy go to wu ją spe cjal nie na tę oka zję. Oprócz po -
traw na cie pło, na przy kład zu py mi ne stro ne ze szpa ra ga mi, mię -
sa i ryb z do dat kiem te go wa rzy wa, po pu lar no ścią cie szy ły się
tak że plac ki szpa ra go wo -ziem nia cza ne czy szpa ra gi ki szo ne.

De le ga cja Chiń skie go Związ ku Przed się bior ców Szpa ra go -
wych, prze by wa ją ca w na szym kra ju na za pro sze nie Pol skie -
go Związ ku Pro du cen tów Szpa ra ga, by ła gosz czo na mię dzy
in ny mi w sta cji do świad czal nej Ka te dry Wa rzyw nic twa w Mar -
ce li nie. Krót ką in for ma cję o Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu przed sta wi ła go ściom pro dzie kan dr hab. Han -
na Do rna, a Ka te drę Wa rzyw nic twa za pre zen to wał prof. dr
hab. Mi ko łaj Kna flew ski. By ła też moż li wość za po zna nia się
z do świad cze nia mi szpa ra go wy mi pro wa dzo ny mi w Ka te drze
Wa rzyw nic twa, ta ki mi jak do świad cze nie z szes na sto ma od -
mia na mi szpa ra ga i bank ge nów szpa ra ga na po lu. Po nad to
dr Wło dzi mierz Krze siń ski, któ ry jest kie row ni kiem mię dzy na -
ro do we go pro jek tu „Fo od to Wa ste to Fo od” (F2W2F), współ -
fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską, po ka zał no wo cze sną
szklar nię ak tyw ną BBBLS, wy bu do wa ną w ra mach te go pro -
jek tu. Go ście otrzy ma li in for ma to ry o Ka te drze i pre zen to wa -
nej szklar ni w ję zy ku an giel skim i chiń skim. 

Pod czas po by tu na uczel ni de le ga cja z Chin zo sta ła za po -
zna na z dzia łal no ścią Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii
Żyw no ści i opro wa dzo na po Sta cji Pi lo to wej Bio tech no lo gii
przez prof. dr. hab. To ma sza Jan kow skie go. Go ściom z Chin
umoż li wio no też zwie dze nie szpa ra gar ni i za po zna nie się
z pro duk cją te go wa rzy wa w na szym kra ju oraz w Niem czech
i we Wło szech. W ra mach przy go to wa ne go przez prof. dr. hab.
Mi ko ła ja Kna flew skie go i mgr inż. We njing Chen pro gra mu go -
ście mie li rów nież moż li wość po zna nia atrak cyj nych tu ry stycz -
nie miejsc i obiek tów w wy mie nio nych kra jach.

mgr An na Za wor ska
prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski

Wyśmienite potrawy z udziałem szparaga do degustacji 

Produkty szparagowe z Chin
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Od lewej: organizator spotkania, kierownik Katedry Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw., oraz zaproszeni
goście: Gerard Jóźwiak i Marcin Pastwa z grupy Klose

Jak zo stać sku tecz nym me ne dże rem?
Se mi na rium na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na

Wdniu 22 kwiet nia Wy dział Tech no lo gii Drew na (WTD) go -
ścił przed sta wi cie li Po mor skich Fa bryk Me bli „Klo se”

(przed się bior stwa pro du ku ją ce go me ble dla klien ta in dy wi -
du al ne go): dy rek to ra Fa bry ki Me bli w Czer sku Ge rar da Jóź wia -
ka, ab sol wen ta Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, oraz Mar ci na
Pa stwę, za stęp cę dy rek to ra Za kła du w No wym. Za pro sze ni go -
ście w ra mach se mi na rium zor ga ni zo wa ne go przez Ka te drę
Ob ra bia rek i Pod staw Kon struk cji Ma szyn oraz Sa mo rząd Stu -
denc ki WTD za pre zen to wa li fi lo zo fię „Le an Me na ge ment”.
Spo tka nie by ło skie ro wa ne do stu den tów i pra cow ni ków Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i mia ło na ce lu przed -
sta wie nie oraz za po zna nie uczest ni ków z kon cep cją „roz sąd -
ne go za rzą dza nia”, któ rą sto su je co raz wię cej firm. Pa no wie
za pre zen to wa li wy kład na te mat „Le an Ma na ge ment – jak zo -
stać sku tecz nym me ne dże rem. Do świad cze nia z wdro żeń
w gru pie Klo se”. 

Spo tka nie roz po czął krót kim wpro wa dze niem or ga ni za tor
se mi na rium, pro dzie kan Wy dzia łu oraz kie row nik Ka te dry Ob -
ra bia rek i Pod staw Kon struk cji Ma szyn – dr hab. An drzej
Krauss, prof. nadzw., a dzie kan Wy dzia łu – prof. dr hab. Bar tło -
miej Ma ze la uświet nił je swo ją obec no ścią. Pre le gen ci przed -
sta wi li ge ne zę fi lo zo fii, któ ra jest zwią za na z sys te mem pro -
duk cji za sto so wa nym w ja poń skiej fir mie To yo ta (To yo ta
Pro duc tion Sys tem, TPS). Za je go twór ców uwa ża się: Sa ki chi
Toy oda, Kii chirō Toy oda i Ta ii chi Ohno. W spo sób zwię zły i zro -
zu mia ły zo sta ły przed sta wio ne za ło że nia fi lo zo fii „szczu płe go
za rzą dza nia”. Go ście po dzie li li się do świad cze nia mi zwią za ny -
mi z wdro że niem kon cep cji w gru pie Klo se. 

Naj waż niej szym ce lem od chu dzo nej pro duk cji jest eli mi no -
wa nie mar no traw stwa, a tak że cią głe do sko na le nie i kon cen -
tra cja na war to ści do da nej dla klien ta. Na le ży eli mi no wać
czyn no ści, któ re pod czas two rze nia pro duk tu lub usłu gi nie

do da ją im war to ści. Po wo dem co raz więk szej po pu lar no ści tej
fi lo zo fii jest to, że dą ży ona do wy eli mi no wa nia pro ble mów
po wta rzal nych w róż nych struk tu rach i pod mio tach: zbęd ne -
go dzia ła nia, prze sto jów w pra cy, a tak że mar no traw stwa obej -
mu ją ce go: nad pro duk cję, ocze ki wa nie, prze miesz cza nie, nad -
mier ne prze twa rza nie, za pa sy, ruch oraz po pra wia nie.
Wa run kiem po wo dze nia jest wdro że nie od po wied nich za sad
oraz kon se kwent ne ich prze strze ga nie. „Le an Ma na ge ment”
za kła da: ela stycz ność struk tu ry or ga ni za cyj nej, cią głe udo sko -
na la nie or ga ni za cji dzię ki licz nym szko le niom ka dry i pra cow -
ni ków, wy od ręb nie nie ma łych jed no stek or ga ni za cyj nych, ze -
spo łów pra cu ją cych nad okre ślo nym za da niem, po dział
od po wie dzial no ści. Kon cep cja zmie rza do uzy ska nia do brej
pro duk tyw no ści i ja ko ści pro duk tów przy mak sy mal nym
uspraw nie niu or ga ni za cji i wszel kich pro ce sów pra cy. Ozna -
cza zmia ny w spo so bie my śle nia pra cow ni ków i ka dry za rzą -
dza ją cej. Po stu lo wa na jest tu pra ca ze spo ło wa, wspól ne po -
dej mo wa nie de cy zji, peł ne za an ga żo wa nie w pra cę oraz sta łe
pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych. Prio ry te tem w „za rzą -
dza niu wy szczu pla ją cym” jest in for ma cja i bez po śred ni do stęp
do niej dla wszyst kich pra cow ni ków. Waż ne jest sto so wa nie
me to dy „5S”, czy li sys te ma tycz ne go ucze nia się, dys cy pli ny,
stan da ry za cji i dą że nia do do sko na ło ści. Me to da ta obej mu je
wy ko na nie pię ciu kro ków: se lek cji, sys te ma ty ki, sprzą ta nia,
stan da ry za cji i sa mo dy scy pli ny. Oka zu je się, że sto so wa nie fi -
lo zo fii „Le an Me na ge ment” opła ca się nie tyl ko w du żych
przed się bior stwach, ale tak że w ży ciu co dzien nym.

Se mi na rium cie szy ło się za in te re so wa niem wśród stu den -
tów i pra cow ni ków, wy ra żo no chęć dal szej współ pra cy, a tak -
że uczest ni cze nia w warsz ta tach o tej te ma ty ce. 

mgr inż. Mag da le na Pier nik
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„Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”
IV Ogól no pol ska Kon fe ren cja Mło dych Na ukow ców

W dniach 23–25 kwiet nia 2015 ro ku na na szym uni wer sy -
te cie od by ła się IV Ogól no pol ska Kon fe ren cja Mło dych

Na ukow ców „Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”. Zor ga -
ni zo wa li ją już po raz czwar ty dok to ran ci i stu den ci z na szej
uczel ni w skła dzie: mgr inż. To masz Ł. Cła pa (Wy dział Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii) – prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj -
ne go, mgr inż. Lu iza Da wi do wicz (Wy dział Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu), mgr inż. Ma rian na Ra czyk (Wy dział
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu), inż. Mał go rza ta Zmy ślo na (Ko ło
Na uko we Tech no lo gii Żyw no ści, Wy dział Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu), mgr Mal wi na Ksz czot (Wy dział Eko no micz no -Spo -
łecz ny) oraz mgr inż. Woj ciech Bo rzysz kow ski (Wy dział Le śny).
Ce lem tej od by wa ją cej się co rocz nie kon fe ren cji jest wy mia -
na do świad czeń oraz roz wój mło dych na ukow ców, jak rów -
nież in te gra cja ca łe go śro do wi ska na uko we go. 

Do udzia łu za pro szo no wszyst kich mło dych ba da czy, któ -
rym bli ska jest pro ble ma ty ka róż nych dzie dzin na uk w po wią -
za niu z sze ro ko ro zu mia nym śro do wi skiem przy rod ni czym. Za -
rów no w tym ro ku, jak i la tach po przed nich przy je cha li do nas
pre le gen ci z ca łej Pol ski, z ośrod ków aka de mic kich ta kich jak:
Szcze cin, Wro cław, Kra ków, Olsz tyn, Lu blin, War sza wa, Łódź,
Sie dl ce, Gdańsk, Byd goszcz, To ruń, Kiel ce i Rze szów. Przy by li
rów nież pre le gen ci z uczel ni po znań skich – Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go i Po li tech ni ki Po znań skiej. Nie za bra kło
oczy wi ście przed sta wi cie li na sze go uni wer sy te tu – w tym ro -
ku na si re pre zen tan ci to: Ko ło Na uko we Ogrod ni ków, Ko ło Na -
uko we Ochro ny Śro do wi ska i Ko ło Na uko we Tech no lo gów
Żyw no ści oraz licz nie przy by li dok to ran ci z ca łej uczel ni. 

Uro czy ste roz po czę cie kon fe ren cji oraz po wi ta nie uczest ni -
ków przez pro rek to ra, prof. dr hab. Ro ma na Gor no wi cza oraz
or ga ni za to rów od by ło się w czwar tek, 23 kwiet nia, w sa li wy -
kła do wej w Bio cen trum. Po uro czy stej in au gu ra cji od by ła się
se sja po ste ro wa, pod czas któ rej pre le gen ci oma wia li przed ju -

ry swo je pra ce. Wie czo rem w Ko le gium Run ge go po uro czy -
stej ko la cji przy by li go ście mie li przy jem ność wy słu chać kon -
cer tu Zu zy i Mi cha ła oraz zin te gro wać się i ro ze grać tur niej pił -
ka rzy ków w pu bie Co olio zum. Se sja re fe ra to wa od by ła się
w pią tek, 24 kwiet nia, w dwóch sek cjach: przy rod ni czej i in -
ter dy scy pli nar nej, w sa li A Bio cen trum oraz w sa li wy kła do wej
w bu dyn ku przy ul. Szy dłow skiej. Pre le gen ci re fe ro wa li swo je
pra ce, a na stęp nie od po wia da li na py ta nia ju ry oraz po zo sta -
łych uczest ni ków, któ re czę sto prze kształ ca ły się w burz li wą
dys ku sję. Wy gło szo ne pra ce zo sta ną wy da ne w for mie 
re cen zo wa nej mo no gra fii książ ko wej, na to miast książ kę abs -
trak tów uczest ni cy otrzy ma li wraz z ma te ria ła mi kon fe ren cyj -
ny mi pod czas re je stra cji. Wie czo rem w Ko le gium Run ge go na -
stą pi ło ofi cjal ne za koń cze nie spo tka nia oraz uro czy sta ko la cja.
Lau re atom wy ło nio nym przez ju ry wrę czo no dy plo my oraz
na gro dy ufun do wa ne przez Re gio nal ną Dy rek cję La sów Pań -
stwo wych w Po zna niu. Wśród na gro dzo nych zna leź li się tak -
że przed sta wi cie le na szej uczel ni. Do dat ko wą atrak cją był kon -
cert ze spo łu Mi ła Star sza Pa ni, któ ry przy padł do gu stu
zwłasz cza ju ro rom. Później uczest ni cy kon fe ren cji ba wi li się
do bia łe go ra na na Sta rów ce w klu bie Czar na Owca. 

W so bo tę – 25 kwiet nia – or ga ni za to rzy za pro si li go ści na
wy ciecz kę: zwie dza nie naj cie kaw szych miejsc Po zna nia z pro -
fe sjo nal nym prze wod ni kiem. Obo wiąz ko wym punk tem pro -
gra mu by ły „try ka ją ce się” ko zioł ki na Sta rym Ryn ku, Ra tusz,
Fa ra Po znań ska, od bu do wa ny Za mek Kró lew ski oraz Plac Wol -
no ści. Po wy ciecz ce na stą pił czas wol ny na za kup pa mią tek
oraz po że gna nie uczest ni ków, któ rzy znów wy je cha li z Po zna -
nia bar dzo za do wo le ni, z po sta no wie niem po wro tu za rok.

mgr inż. Lu iza Da wi do wicz
dok to rant ka na Wy dzia le Ogrod nic twa 

i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
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Otwarcie konferencji: prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz
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Sesja posterowa w holu Biocentrum
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Zwiedzanie miasta nie mogło się obyć bez odwiedzenia poznańskich koziołków
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Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt – prof. dr
hab. Ma rek Świ toń ski, prof. dr hab. Do ro ta Cie ślak, dr inż.
An na Nie nar to wicz -Zdro jew ska, dr Piotr Paw lak, mgr Ma -
ciej Orsz ty no wicz, mgr An na Per kow ska, mgr Ka mi la Hry -
nie wicz
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, prof. dr hab.
Adam Cie ślak, mgr Do ro ta Ko wal czyk, mgr Jo an na Szcze -
cho wiak, mgr inż. Adam Rze szu tek, Ma ria Kaw ska,
Agniesz ka Woź niak, Pa try cja Kwiat kow ska, Mi chał Gruss,
Mag da le na Bry szak, Pau li na Szulc, Au re lia Du biec ka, Piotr
Zbo nik, Mał go rza ta Tu ziń ska
Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt – mgr Kin ga
Gwóźdź
Pra cow ni Kom pu te ro wej – dr inż. Woj ciech Perz, dr inż.
Jo lan ta Ró żań ska -Za wie ja.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na z: 
Ka te dry Me blar stwa – dr inż. Ju lia Lan ge
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, mgr
inż. Mo ni ka Mu szyń ska, Gra ży na Wil czyń ska
Ka te dry Che mii – prof. dr hab. Piotr Go liń ski, dr hab.
Agniesz ka Waś kie wicz, dr Zu zan na Mag dziak, dr Mi ro sław
Mle czek, dr Ma ciej Buś ko, dr Kin ga Drze wiec ka, dr Mo ni -
ka Gą sec ka
Ka te dry Me cha ni ki i Tech ni ki Ciepl nej – dr inż. Prze my -
sław Sie jak. 

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

Ka te dry Ro ślin Ozdob nych – dr inż. Ani ta Schro eter -Za -
krzew ska
Ka te dry Bo ta ni ki – dr Mag da le na Klu za -Wie loch, dr Re na -
ta No wiń ska, mgr Ilo na Wy sa kow 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.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu z:
Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka – prof. dr hab.
Jó zef Kor czak
Ka te dry Tech no lo gii Mle czar stwa – dr inż. Syl wia Chu dy
Ka te dry Fi zy ki – dr Gra ży na Plen zler, dr Da nu ta Na pie ra -
ła, 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 – dr inż. An na
Smocz kie wicz -Woj cie chow ska, dr inż. An na Szym czak -
-Gra czyk, dr inż. Ja cek Mą draw ski, mgr inż. Woj ciech Ko -
strzew ski, 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. inż. To -
masz Ka łu ża, dr inż. Pa weł Za wadz ki, dr inż. Na ta lia Wal -
czak, dr inż. Jo an na Wi cher -Dys arz, dr inż. Ma te usz Ham -
mer ling, dr inż. To masz Dys arz

Wdniu 14 kwiet nia 2015 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu od był się XVIII 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 po nad stu
dwu dzie stu im prez na te re nie na szej uczel ni. W ra mach te go -
rocz nej edy cji pra wie stu na ukow ców (z ośmiu wy dzia łów re -
pre zen to wa nych przez 27 jed no stek na uko wo -ba daw czych)
oraz po nad stu pięć dzie się ciu 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 19 wy kła dów, 97 po ka zów, pre -
zen ta cji, warsz ta tów, wy cie czek i wy staw oraz dzie więć sto isk
in te rak tyw nych. Za ję cia od by wa ły się w dwu na stu 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. In au gu ra cja mia ła miej sce
w bu dyn ku Bio cen trum przy ul. Do jazd 11, gdzie pro rek tor ds.
na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr hab. Jan Pi kul, uro czy -
ście otwo rzył osiem na stą już edy cję Po znań skie go Fe sti wa lu
Na uki i Sztu ki. Nad prze bie giem wy kła dów w obu sa lach czu -
wa li: prof. dr hab. Zbi gniew Bro da z Ka te dry Ge ne ty ki i Ho dow -
li Ro ślin oraz stu dent ka Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
– Ju sty na Świe tlic ka.

W te go rocz nej im pre zie wzię ło udział po nad sześć 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 sze go uni wer sy te tu
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 – dr inż. Ja ni na Ru do -
wicz -Na wroc ka, mgr inż. Wio le ta Kot, mgr inż. Woj ciech
Cze ka ła
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 – prof. dr hab. Piotr Ła ko my,
dr inż. Mar ta Beł ka
Ka te dry Urzą dza nia La su – dr hab. Ro man Jasz czak, prof.
nadzw., mgr San dra Wajch man.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach z:

In sty tu tu Zoo lo gii – dr hab. Hie ro nim Frąc ko wiak, prof.
nadzw., dr Mi ro sła wa Ku la wik, mgr Ka ro li na Ko wal czyk,
mgr Agniesz ka Gra slik

Po dzię ko wa nia za udział 
w XVIII Po znań skim Fe sti wa lu Na uki
i Sztu ki
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Ka te dry Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji – dr hab. inż. Jo -
lan ta Kanc lerz, dr hab. Ka ta rzy na Wia trow ska
Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska – dr hab. inż. Zbi -
gniew Sro ka, dr inż. Ma rek Urba niak, dr inż. Ry szard Sta -
ni szew ski, dr inż. Zbi gniew Wal czak, mgr inż. Klau dia
Ziem bliń ska, mgr inż. Bar ba ra An drze jew ska
Ka te dry Me te oro lo gii – dr hab. Ja cek Le śny.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go z:
Ka te dry Eko no mii i Po li ty ki Go spo dar czej w Agro biz ne sie
– Agniesz ka Sob czak.

Po nad to dzię ku ję pra cow ni kom:
� Stu dium Ję zy ków Ob cych – mgr Da nu cie Świt wraz z ze -

spo łem w skła dzie: mgr Zo fia Ła piń ska, mgr Ma ria Fen rich,
mgr Ewa Ja nic ka -Tho mas, mgr Ka ro li na Ko wal ska, mgr Bar -
ba ra Szy dło, mgr Ali na Nur czyk, mgr Elż bie ta Forsz pa niak,
mgr An na Łucz kow ska, mgr Jo lan ta Lang ka fel, mgr Wie sła -
wa Ba na szak, mgr Syl wia Sta ni szew ska, mgr Mał go rza ta
Som mer feld, oraz stu den tom, któ rzy przy go to wa li aż 52
pre zen ta cje w ję zy kach: an giel skim, fran cu skim, nie miec -
kim i ro syj skim.

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” (Wy dział
Rol nic twa i Bio in ży nie rii)

� Sek cji me dycz nej mAb (me dy cy na A bio tech no lo gia)
(Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)

� Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Die te ty ków (Wy dział
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu)

� Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów, sek cji Ana -
to mii Zwie rząt (Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na -
uk o Zwie rzę tach) 

– 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 wraz ze spo łem w skła dzie: mgr
Mag da le na No wy, Kry sty na Ma del ska -Paw lak. Dzię ku je my Ro -
ber to wi Le siń 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 oraz rzecz ni ko wi pra so -
we mu, mgr. Je rze mu Lo ry cho wi za wspar cie me dial ne.

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 Win cen te mu Skrze ko tow skie -
mu 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

Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

Sie dzi ba: ul. Woj ska Pol skie go 28, 60-637 Po znań

NIP: 7811874400           

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

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

Tel. 061 846 67 52
e-ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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Po terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda zaproszonych gości oprowadził JM rektor, 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

*

Ko lej na wi zy ta w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie
Do świad czal nym Przy bro da od by ła się 25 ma ja 2015 ro ku. By -
ło to spo tka nie wy jaz do we Ko le gium Rek to rów Pu blicz nych
Uczel ni w Po zna niu, zor ga ni zo wa ne przez JM rek to ra Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Na wstę pie prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak wraz dr. inż.
Je rzym Ma zu rem przy wi ta li przy by łych go ści i za pro si li na spa -
cer, aby za pre zen to wać go spo dar stwo, wy ja śnić za sa dy je go
funk cjo no wa nia, a tak że ob ja śnić za wi ło ści pro duk cji ro ślin -
nej, zwie rzę cej i sa dow ni czej w R -SGD Przy bro da. Po spa ce rze
w sa li kon fe ren cyj nej pa ła cu od by ło się me ry to rycz ne po sie -
dze nie Ko le gium. Uczest ni cy spo tka nia opusz cza li Przy bro dę
za uro cze ni po rząd kiem, at mos fe rą i prze pięk ną wio sen ną
przy ro dą.

Po raz ko lej ny się oka za ło, że Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo -
dar stwo Do świad czal ne Przy bro da, na le żą ce do Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, jest ide al nym miej scem na
spo tka nia i współ dzia ła nie biz ne su oraz na uki, a kie row nic two
go spo dar stwa sta ra się re ali zo wać te za sa dy w swo jej co dzien -
nej dzia łal no ści ryn ko wej. 

mgr inż. Fi lip Ma zur

Wdniu 20 ma ja 2015 ro ku w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go -
spo dar stwie Do świad czal nym (R -SGD) Przy bro da z ini -

cja ty wy pre ze sa Za rzą du Szy mo na Ho row skie go od by ło się
spo tka nie Tar now skie go Sto wa rzy sze nia Przed się bior ców
(TSP), sku pia ją ce go wła ści cie li i me ne dże rów firm dzia ła ją cych
na te re nie gmi ny Tar no wo Pod gór ne i oko li cy. Go ść mi spe cjal -
ny mi za pro szo ny mi do Przy bro dy by li: JM rek tor Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak oraz wójt gmi ny Tar no wo Pod gór ne, Ta de usz Czaj ka
– któ rzy wraz z dy rek to rem go spo dar stwa, dr. inż. Je rzym Ma -
zu rem przy wi ta li licz nie przy by łych człon ków sto wa rzy sze nia. 

W trak cie spo tka nia przed sta wio no za sa dy funk cjo no wa nia
go spo darstw do świad czal nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu oraz scha rak te ry zo wa no struk tu rę R -SGD Przy bro -
da, po czym go ści za pro szo no do zwie dze nia go spo dar stwa
i sa du w ce lu za pre zen to wa nia no wych in we sty cji i na sa dzeń
sa dow ni czych.

Spo tka nie za koń czy ło się w re pre zen ta cyj nej sa li kon fe ren -
cyj nej pa ła cu R -SGD Przy bro da ży wio ło wą dys ku sją uczest ni -
ków przy cie płym po sił ku. Go ście nie kry li po dzi wu nad utrzy -
ma niem i pro wa dze niem na wy so kim po zio mie go spo dar stwa
w Przy bro dzie, by li tak że za do wo le ni z wy bo ru miej sca oraz
or ga ni za cji i prze bie gu ca łe go spo tka nia.

Biz nes i na uka w Rol ni czo -Sa dow ni czym 
Go spo dar stwie Do świad czal nym 
Przy bro da

Wieści z zakładów doświadczalnych
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wie nio wych, a tak że zmia ny cią gów ko mu ni ka cyj nych dla
zwie rząt pod ką tem użyt ko wa nia no wej ha li udo jo wej.

Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie pra ce bu dow la ne i mo der -
ni za cyj ne mu sia ły zo stać po dzie lo ne na eta py, po nie waż pro -
wa dzo ne by ły pod czas nor mal ne go funk cjo no wa nia sta da
w R -SGD Przy bro da, co nie zmier nie utrud nia ło i wy dłu ża ło wy -
ko ny wa nie za pla no wa nych ro bót. Rów nież by ło to nie zwy kle
uciąż li we dla pra cow ni ków ob słu gu ją cych pro duk cję zwie rzę -
cą i stre su ją ce dla sa mych krów, co nie ste ty od bi ło się spad -
kiem wy daj no ści mle ka od no to wa nym w trak cie pro wa dzo -
nych prac bu dow la nych.

Po za koń cze niu prac kie row nic two R -SGD Przy bro da, aby
po pra wić kom fort, ko mu ni ka cję, czy stość i hi gie nę pra cy osób
ob słu gu ją cych zwie rzę ta, za de cy do wa ło o ko lej nych re mon -
tach, mię dzy in ny mi zlew ni mle ka oraz za ple cza so cjal ne go
pra cow ni ków obo ry; stan tych po miesz czeń znacz nie od bie -

Pod ko niec 2014 ro ku w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar -
stwie Do świad czal nym (R -SGD) Przy bro da dla po pra wy

wa run ków i wy daj no ści pra cy, wzra sta ją cej ilo ści udo jo ne go
mle ka, a tak że dla po lep sze nia do bro sta nu zwie rząt pod ję to
de cy zję o bu do wie ha li udo jo wej ty pu ry bia ość 2 × 5 sta no -
wisk oraz o mo der ni za cji do tych cza so wej obo ry uwią zo wej na
wol no sta no wi sko wą.

Pierw szym eta pem mo der ni za cji by ła do bu do wa no wo cze -
snej ha li udo jo wej przy ist nie ją cych za bu do wa niach schła dzal -
ni – zlew ni mle ka i po miesz cze niach so cjal nych oraz za kup cał -
ko wi te go wy po sa że nia tech nicz ne go do ha li udo jo wej. W tym
sa mym cza sie roz po czę to pra ce zwią za ne z wy bu rza niem do -
tych cza so wych le go wisk i ko ryt z jed no cze snym usu nię ciem
sta rych prze gród i de in sta la cją ru ro cią gów udo jo wych. Mo -
der ni za cja obo ry po le ga ła głów nie na zmia nie usy tu owa nia
no we go sto łu pa szo we go, wy mu ro wa niu no wych le go wisk
wraz z mon ta żem prze gród sta no wi sko wych i dwóch sta cji ży -

Mo der ni za cja obo ry i no wa ha la 
udo jo wa w Rol ni czo -Sa dow ni czym
Go spo dar stwie Do świad czal nym 
Przy bro da

Dobudowana hala udojowa
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gał od obo wią zu ją cych stan dar dów. Po więk szo no prze strzeń
chłod ni i zmie nio no usta wie nie zbior ni ków mle ka wraz z uło -
że niem no wych pły tek na po sadz ce i ścia nach, wy mie nio no
drzwi i okna, za in we sto wa no w no we po kry cie da cho we wraz
z ocie ple niem, za ło żo no no wą in sta la cję grzew czą i elek trycz -
ną, wy dzie lo no spe cjal ne po miesz cze nie kom pu te ro we dla
zoo tech ni ka w ce lu bez po śred nie go nad zo ru nad sys te mem
udo ju i ży wie nia sta da mlecz ne go. Za in we sto wa no do dat ko -
wo w sys tem in for ma tycz ny do ob słu gi sta da wraz z trans pon -
de ra mi dla zwie rząt, dzię ki któ re mu zoo tech nik na bie żą co bę -
dzie mógł za rzą dzać i kon tro lo wać sta do w dzie dzi nie
ży wie nia, wy daj no ści i zdro wot no ści na pod sta wie ze bra nych
i za re je stro wa nych da nych. Prze pro wa dzo no rów nież ge ne -
ral ny re mont po miesz czeń so cjal nych i sa ni ta ria tów dla pra -
cow ni ków ob słu gu ją cych pro duk cję zwie rzę cą.

Ze wzglę du na wcze śniej wspo mnia ne ogra ni cze nia in we -
sty cja trwa ła oko ło pół ro ku i po chło nę ła zna czą cą kwo tę po -
cho dzą cą w ca ło ści ze środ ków wła snych R -SGD Przy bro da.

mgr inż. Fi lip Ma zur
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Zmodernizowana wolnostanowiskowa obora

Zmodernizowana zlewnia mleka z pomieszczeniem dla zootechnika
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Wdniach 15–17 ma ja w Po zna niu od by ła się XXVII Kra jo -
wa Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych – naj waż niej sze

spo tka nie dla bran ży ho dow la nej, pod ho no ro wym pa tro na -
tem Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Pol scy ho dow cy
za pre zen to wa li tam mię dzy in ny mi by dło ras mię snych,
a wśród wy staw ców tra dy cyj nie zna la zły się za kła dy do świad -
czal ne Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne (RGD) Bro dy tym ra -
zem wy sta wi ło try ki i ma cior ki owcy ra sy wiel ko pol skiej i ma -
cior ki owcy ra sy ro ma now skiej. Wszyst kie wy sta wio ne zwie -
rzę ta zo sta ły zło ty mi me da li sta mi wy sta wy. RGD Swa dzim
– Go spo dar stwo w Złot ni kach wy sta wi ło zwie rzę ta ras: bia ło -
gło wa owca mię sna, owce ra sy fry zyj skiej oraz losz ki ra sy złot -
nic kiej bia łej. Świ nie złot nic kie zo sta ły wy róż nio ne zło ty mi me -
da la mi i ty tu łem „vi ce cham pio na” wy sta wy, owce zdo by ły
ty tuł „cham pio na” i zło te me da le.

Na zor ga ni zo wa nej w dniach 30–31 ma ja 2015 ro ku XXI Re -
gio nal nej Wy sta wie Zwie rząt Ho dow la nych „Sie lin ko 2015” RGD
Bro dy, RGD Swa dzim oraz RGD Dłoń rów nież wy sta wi ły swo je
re pre zen ta cyj ne zwie rzę ta ho dow la ne. 

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Bro dy za pre zen to -
wa ło trzy staw ki owiec: try ki ra sy wiel ko pol skiej, ma cior ki ra sy
wiel ko pol skiej oraz ma cior ki ra sy ro ma now skiej. Tryk ra sy wiel -
ko pol skiej zdobył ty tuł „cham pio na” wy sta wy. Go spo dar stwo
zo sta ło uho no ro wa ne tak że Pu cha rem Dzie ka na Wy dzia łu Me -
dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Mał go rza ty Szu ma -
cher -Stra bel, za wy bit ne osią gnię cia w ho dow li owiec oraz po -
dzię ko wa nia mi za do tych cza so wą współ pra cę z Wy dzia łem.
Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Swa dzim – Go spo dar -
stwo w Złot ni kach zdo by ło ty tuł „cham pio na” za owcę ra sy fry -
zyj skiej oraz pu char naj lep sze go ho dow cy owcy ra sy mię snej.
Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Dłoń za pre zen to wa ło
dwie kla cze ra sy wiel ko pol skiej. 

Pierw sze miej sce i ty tuł „cham pio na” otrzy ma ła klacz De mo -
na, jej sio stra Dra wa upla so wa ła się w po ło wie staw ki, na pią -
tym miej scu.

Biu ro ds. Za kła dów Do świad czal nych UP
in for ma cje z: RGD Bro dy, RGD Dłoń, RGD Swa dzim

Zwie rzę ta ho dow la ne 
z za kła dów do świad czal nych
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
me da li sta mi wy staw
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Zwycięska klacz Demona z Rolniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego Dłoń
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Białogłowa owca mięsna z Rolniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego Swadzim
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W Sielinku Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody zaprezentowało trzy stawki owiec
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Pracownicy Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim
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Wkwiet niu przez dwa ty go dnie na te re nie kam pu su Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w Ko le gium

Ciesz kow skich moż na by ło oglą dać au tor ską wy sta wę fo to -
gra ficz ną Mau ry ce go Igna cza ka za ty tu ło wa ną „Noc ni Łow cy”.
By ły to fo to gra fie kra jo wych ga tun ków nie to pe rzy uchwy co -
nych w lo cie, pre zen to wa ne po raz pierw szy w Pol sce. 

Nie to pe rze od za wsze ota cza ła mgła ta jem ni czo ści i choć
spo ro osób ob ser wo wa ło je w let ni wie czór na tle nie ba, tyl ko
nie licz ni mie li oka zję przyj rzeć im się z bli ska. Dzię ki pre zen -
to wa nym na wy sta wie zdję ciom stu den ci, pra cow ni cy i miesz -
kań cy Po zna nia mie li oka zję zo ba czyć nie to pe rze w ich na tu -
ral nym śro do wi sku. Wy sta wa zo sta ła wpi sa na w wy da rze nie
kul tu ral ne mia sta Po zna nia.

Au tor pre zen to wa nych zdjęć – Mau ry cy Igna czak – z wy -
kształ ce nia jest le śni kiem, a od dwu dzie stu lat zaj mu je się
za wo do wo rów nież ba da niem i ochro ną nie to pe rzy. Fo to -
gra fią in te re so wał się od po cząt ku swo jej przy go dy z nie to -
pe rza mi. W cią gu ostat nich lat udo sko na lił warsz tat oraz me -
to dy kę fo to gra fo wa nia tych ssa ków w lo cie. W chwi li
obec nej jest je dy nym w Pol sce i jed nym z nie licz nych w Eu -
ro pie fo to gra fów spe cja li zu ją cych się uka zy wa niu nie to pe -
rzy w ru chu. 

Uzu peł nie niem wy sta wy w Ko le gium Ciesz kow skich był wy -
kład. Pro sto z na szej uczel ni wy sta wa zo sta ła prze trans por to -
wa na na Pik nik Na uko wy, zor ga ni zo wa ny przez Cen trum Na uki
Ko per nik w War sza wie, gdzie cie szy ła się du żym za in te re so wa -
niem zwie dza ją cych. 

Or ga ni za to rzy wy sta wy: Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu oraz Ogól no pol skie To wa rzy stwo
Ochro ny Nie to pe rzy. Pa tro nat me dial ny nad wy da rze niem ob -
ję ły: „Wie ści Aka de mic kie”, „Dzien nik Le śny”, por tal Drew no.pl
i „Ma ga zyn Przy rod ni czy Sa la man dra”.

mgr Jo lan ta Wę giel

________________
Jed no ze zdjęć Mau ry ce go Igna cza ka pre zen tu je my na pierw szej

stro nie okład ki te go nu me ru „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Noc ni łow cy

Podkowiec w locie

Autor zdjęć nietoperzy w locie – Maurycy Ignaczak
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Ma da ga skar, zwa ny Czer wo ną Wy spą, to po łu dnio wo -
-wschod nia część Afry ki le żą ca na Oce anie In dyj skim.

Wy spa ta, o po wierzch ni 587 tys. km2, mo że po szczy cić się wy -
jąt ko wym kró le stwem ro ślin i zwie rząt, któ rych nie spo tka my
w żad nym in nym miej scu. Są to: le mu ry, ka me le ony, fos sy, ba -
oba by… Oprócz tych nie zwy kłych ga tun ków mo że my tu spo -
tkać cha rak te ry stycz ne dla kra jów tro pi kal nych by dło – ze bu. 

Na Ma da ga ska rze by dło wpro wa dzo no do ho dow li mię -
dzy I a V wie kiem. Ba da nia ar che olo gicz ne do pro wa dzi ły do
od kry cia ko ści by dła z V –VII wie ku. Kształt zba da nych cza szek
su ge ru je, że Bos tau rus wy stę po wał tu taj już w tym okre sie.
Na to miast ze bu (Bos in di cus) mo gło być ho do wa ne na tej wy -
spie co naj mniej od X wie ku. Co do miej sca po cho dze nia B. in -
di cus nie jest do koń ca ja sne, skąd przy by ły. Przy pusz cza się,
że za wę dro wa ły z In do ne zji, In dii lub Afry ki.

Ze bu to ssak śred niej wiel ko ści, ma ma łą gło wę o pro fi lu pro -
stym lub wklę słym oraz ma łe uszy. Je go ro gi są dość du że, lek ko
za okrą glo ne. Cha rak te ry stycz ny dla tych zwie rząt jest garb mię -
śnio wo -tłusz czo wy umiej sco wio ny w oko li cy kłę bu, wy raź nie
więk szy u sam ców (jest to naj cen niej sza część zwie rzę cia przy
ubo ju). Ubar wie nie ze bu jest róż ne. Naj czę ściej spo ty ka ne ko lo -
ry to: ła cia ty, czar ny, czer wo ny, pło wy, sza ry, na kra pia ny. Zwie -
rzę ta cha rak te ry zu ją się du żą od por no ścią na cho ro by, zdol no -
ścią prze trwa nia dłu go trwa łej su szy oraz umie jęt no ścią
po ko ny wa nia dzien nie bar dzo dłu gich dy stan sów.

Ze bu na Ma da ga ska rze jest ho do wa ne nie tyl ko dla mię sa,
ale rów nież do pra cy, po nie waż nie uży wa się tam ma szyn rol -
ni czych ze wzglę du na ich koszt. Do pra cy pod czas trans por -
tu lub w rol nic twie wy ko rzy stu je się głów nie wy ka stro wa ne
by ki. W upra wach ry żo wych, któ re sta no wią pod sta wę rol nic -
twa na wy spie, ze bu wy ko rzy sty wa ne jest do udep ty wa nia
wil got nej gle by pod upra wę. Od by wa się to na po cząt ku po -
ry desz czo wej, kie dy zwie rzę ta są już w sła bej kon dy cji. Zdol -
ność do pra cy ze bu to okres od 5 do 8 lat. 

Na le ży zwró cić uwa gę na to, że ze bu prak tycz nie nie prze -
by wa ją w obo rze. Je śli nie są wy ko rzy sty wa ne do pra cy, znaj -
du ją się na pa stwi skach, a noc spę dza ją w za gro dzie obok do -
mo stwa wła ści cie li. 

Wy daj ność mlecz na ze bu jest bar dzo ma ła (oko ło 5 l na
dzień), dla te go też do po zy ski wa nia mle ka ho do wa ne są ra sy
mlecz ne, głów nie ra sa czer wo na nor we ska. Re gio nem, któ ry
cha rak te ry zu je się ich ho dow lą, jest cen tral ny re gion wy spy
(Pła sko wyż Cen tral ny), zwa ny „trój ką tem mlecz nym”, ze sto li -
cą An ta na na ri vo.

Wiel kość po pu la cji ze bu za leż y od re gio nu wy stę po wa nia.
Jej cał ko wi ta liczebność na wy spie sza co wa na jest na 10 mln
sztuk. Po łu dnie wy spy jest bar dzo ubo gie, zie mia nie na da je
się do upraw – nie upra wia się tam ry żu czy wa rzyw, lu dzie ho -
du ją tyl ko ze bu, po nie waż jest ono bar dzo wy trzy ma łe na tak
trud ne wa run ki: ży wi się tra wą czy mło dy mi krze wa mi, dla te -
go co ro ku wy pa la się tam hek ta ry te re nów pod pa stwi ska. Ze -
bu jest tu ho do wa ne w ty sią cach osob ni ków. Im czło wiek bo -
gat szy, tym wię cej ma ze bu. Ja ko cie ka wost kę moż na tu po dać
in for ma cję, że po łu dnie wy spy za miesz ku je gru pa et nicz na,
któ ra prak ty ku je po li ga mię. W 2010 ro ku pi sa no w tu tej szej ga -
ze cie o pew nym 65-lat ku, któ ry miał dzie sięć żon, pięć dzie się -
cio ro dzie ci oraz… 17 ty się cy sztuk ze bu. W cen trum wy spy,
gdzie rol nic two jest naj bar dziej roz wi nię te, sta da ze bu nie są
tak licz ne.

W więk szych mia stach raz bądź dwa ra zy w ty go dniu od by -
wa ją się tar gi ze bu. Tar go wi sko za zwy czaj umiesz czo ne jest na

wiel kim pla cu, gdzie zwie rzę ta cho dzą lu zem, oczy wi ście pod
kon tro lą wła ści cie la. Ca ły te ren do dat ko wo jest pil no wa ny
przez żan dar me rię, aby za po biec ewen tu al nym kra dzie żom.
Scho dzą się wte dy lu dzie z oko licz nych wio sek z za mia rem za -
ku pu bądź sprze da ży by dła. Każ de zwie rzę jest do kład nie
oglą da ne, a po tem za czy na się trans ak cja. W kul tu rze Mal ga -
szów prak tycz nie o każ dy za kup trze ba się tar go wać. Sprze -
daw ca bar dzo za wy ża ce nę, a ku pu ją cy za czy na się z nim tar -
go wać aż do usta le nia ce ny przy stęp nej dla obu stron. By wa,
że sprze daw ca jest nie ugię ty, wte dy ku pu ją cy szu ka da lej. Po
za ku pie ze bu jest pro wa dzo ne do no we go wła ści cie la lu zem,
po ga nia ne ba tem lub ki jem. Po dob nie jest z trans por tem
zwie rząt na ubój. Wę drów ka trwa cza sem kil ka ty go dni. Zwie -

rzę ta rzad ko są trans por to wa ne spe cjal nym po jaz dem. Je śli
już, to przez ca ły czas po zo sta ją bez je dze nia i pi cia, prze by -
wa ją wciąż w tej sa mej po zy cji, aż do ubo ju. 

Ze bu oprócz funk cji trans por to wej peł nią rów nież ro lę cze -
goś w ro dza ju „ban ku”, czy li lo ka ty ka pi ta łu. Tak jest zwłasz cza
w re jo nach, gdzie wy do by wa  się zło to. Pie nią dze uzy ska ne za
je go sprze daż lu dzie lo ku ją,  ku pu jąc by dło, dla te go też miej sca
te cha rak te ry zu ją się wiel ki mi sta da mi tych zwie rząt.

Ze bu to wa rzy szy miesz kań com wy spy we wszyst kich eta -
pach ży cia, bez wzglę du na gru pę et nicz ną. Na ro dzi ny, ob rze -
za nie, za rę czy ny, mał żeń stwo i po grze by są oka zją do świę to -
wa nia, wy mia ny czy spo ży wa nia by dła. W wio skach zda rza się,
że mło dzi męż czyź ni, chcąc po ślu bić wy bra ną dziew czy nę,
mu szą ukraść ko muś ze bu, by uzy skać od przy szłe go te ścia
zgo dę na za war cie mał żeń stwa. Przez wie lu kra dzież by dła po -
strze ga na jest ja ko znak od wa gi i mę sko ści. Dość kon tro wer -
syj ny jest rów nież oby czaj za bi ja nia ca łe go sta da, gdy umrze
je go wła ści ciel. 

Garb ze bu jest nie tyl ko wiel kim ra ry ta sem w kuch ni mal ga -
skiej, ale też od gry wa du żą ro lę w wie lu ry tu ałach, mię dzy in ny -
mi w po strzy ży nach. Pod czas ce re mo nii pierw sze go ścię cia wło -
sów po środ ku do mu usta wia się du żą mi sę, w któ rej umiesz cza
się: go to wa ny ryż, su szo ną ry bę to ho, pie czo ne ka wał ki gar bu
ze bu, li ście ta ro oraz pierw sze ścię te wło sy dziec ka. We dług tra -
dy cji asy sto wa nie przy tej ce re mo nii przy no si szczę ście.  

mgr inż. Ali cja Ma ty siak
stu dent ka Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej 

i Na uk o Zwie rzę tach
opie kun na uko wy: prof. dr hab. Piotr Try ja now ski

Ze bu – cen ne by dło Ma da ga ska ru

Stada hodowanych zebu liczą niekiedy setki, a nawet tysiące sztuk
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W Po zna niu na po cząt ku XX wie ku Isi dor The mal, naj -
więk szy wy daw ca pocz tó wek po znań skich przed

pierw szą woj ną świa to wą1, wy pu ścił do obie gu kil ka se rii
pocz tó wek na zwa nych „Po znań skie wy da rze nia” (Po se ner Ere -
ignis se). Pierw sza se ria (10 nu me ro wa nych pocz tó wek) uka -
za ła się w 1901 ro ku, na stęp na w ro ku ko lej nym i tak da lej.
Jed ną z nich, pocz tów kę z se rii trze ciej (nr 22 z 1903 ro ku),
pocz tów kę po wo dzio wą zresz tą, czy tel ni cy „Wie ści” już obej -
rze li (w nu me rze 11–12/2011). War to tu jed nak przy to czyć
za Sku tec ki m2, że „żad na ze zna nych pocz tó wek tej se rii nie
ma na pi sów w ję zy ku pol skim” oraz żad na z nich „nie pre zen -
tu je miej sca czy zda rze nia zwią za ne go z ży ciem Po la ków
w mie ście”. 

Od dziel ne i nie we so łe wy da rze nia to skut ki dzia łań wo jen -
nych w ob rę bie War ty i do pły wów: znisz cze nia mo stów przez
sa pe rów, ich na pra wy i od bu do wa czy bu do wa prze praw tym -
cza so wych, prze marsz wojsk przez most na War cie, a na wet
po rząd ko wa nie te re nu po znisz cze niach wo jen nych. Jest kil -
ka pocz tó wek war ciań skich do ty czą cych dru giej woj ny świa -
to wej, nie któ re z nich by ły już prezento wa ne. Za in te re so wać

mo że na to miast to, że w okre sie oku pa cji nie miec kiej do obie -
gu tra fi ło kil ka pocz tó wek w wi do ka mi mo stu Chwa li szew skie -
go z je go ob ra zem z okre su mię dzy wo jen ne go, a więc sta nu,
do któ re go most ten ni gdy już nie po wró cił. 

W kon tek ście zdjęć re por ter skich do ty czą cych znisz czo ne -
go woj ną Po zna nia od no to wać trze ba przede wszyst kim wie -
le fo to gra fii wy ko na nych przez Zbi gnie wa Zie lo nac kie go, a wy -
da nych na kła dem wy daw nic twa Mer ku riusz ja ko pocz tów ki.
Se ria „Znisz czo ny Po znań” za wie ra ła 49 pocz tó we k3 ze bra nych
w czte rech to mi kach. Wśród nich tyl ko sie dem moż na zwią zać
z obiek ta mi war ciań ski mi: w to mi ku pierw szym nie ma żad nej,
a w to mi ku dru gim jest jed na – przed sta wia znisz czo ną ka te -
drę od stro ny Śród ki (nr 23), w to mi ku trze cim tak że jest jed na
– są to ru iny Chwa li sze wa nad War tą (nr 31), w to mi ku czwar -
tym zaś znaj du je my aż pięć pocz tó wek, a mia no wi cie: ru iny
Chwa li sze wa z wi do kiem na most z czoł giem na przy czół ku
(nr 40), Chwa li sze wo po usu nię ciu gru zów i za sie ków (nr 43)
oraz pocz tów ki przed sta wia ją ce znisz czo ny most Chro bre go
(nr 44) i Chwa li szew ski (nr 49), a tak że od bu do wę te go ostat -
nie go (nr 42). Tę ostat nią kart kę po zwa lam so bie przed sta wić
na ry ci nie 3. 

Wi dok jest od stro ny Chwa li sze wa, wzdłuż bie gu rze ki. Sa -
me go mo stu nie wi dać, jest jed nak ta bli ca z je go na zwą. Rze -
ki tak że pra wie nie wi dać, choć ma ły frag ment lu stra wo dy
chy ba jed nak moż na zi den ty fi ko wać. Przy wej ściu na most stoi
już krzyż, in ny niż ten me ta lo wy z okre su mię dzy wo jen ne go,
znisz czo ny przez oku pan ta i wrzu co ny do rze ki4. Ten skrom ny
krzyż drew nia ny usta wio no tak że ra mio na mi wzdłuż mo stu,
stoi w tym sa mym miej scu, w ob rę bie ce gla ne go mu ru wzdłuż
rze ki po ni żej mo stu, w po bli żu zej ścia scho da mi nad wo dę do
zna nej z wie lu pocz tó wek przy sta ni ry ba ków. Na pra wo wi dać
ru iny bu dyn ku (ma ga zy nu) przy ul. We ne cjań skiej, zna ne go
tak że z wie lu sta rych pocz tó wek, po woj nie już nieod bu do wa -
ne go. 

Z rze ką zwią za ne by ły tak że róż no ra kie wy da rze nia spor to -
we, od za wo dów pły wac kich po cząw szy, przez du że re ga ty
wio ślar skie, na skrom niej szych za wo dach węd ka rzy skoń czyw -
szy. By li za wod ni cy, by li sę dzio wie, ki bi co wa li miesz kań cy mia -
sta, są zdję cia, są oczy wi ście i pocz tów ki. Jed ną kart kę z re gat
war ciań skich w 1931 ro ku już po ka zy wa łem, i to w pierw szym
tek ście pocz tów ko wym („Wie ści Aka de mic kie” nr 9–10/2011),

Zja wi ska i wy da rze nia war ciań skie 
od no to wa ne na daw nych pocz tów kach
(część 2)

Stare warciańskie pocztówki profesora

Ryc. 3. Odbudowa mostu Chwaliszewskiego po zniszczeniach
wojennych w 1945 roku
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3 Ca łość wy sta wił w In ter ne cie Ma ciej Skrzyp czak: www.fi lo kar ty -
sta.prv.pl [do stęp: 25.06.2015].

4 Jan Kacz ma rek, Chwa li sze wo. Po znań ska We ne cja, Po znań 2011,
s. 155.

1 Ja kub Sku tec ki, Wi do ków ki po znań skie i ich wy daw cy, w: Mia sto na
pocz tów ce. Po znań na tle po rów naw czym, pod red. R. Ja wor skie go, 
W. Mo li ka, Po znań 1999, s. 37–47.

2 Ja kub Sku tec ki, op. cit., s. 46.
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przy oka zji pre zen ta cji mo stu Ro cha. Ale hi sto ria wio ślar stwa
w Po zna niu za czę ła się znacz nie wcze śniej, bo na prze ło -
mie XIX i XX wie ku. Po wsta ły to wa rzy stwa wio ślar skie za rów -
no nie miec kie, jak i cał ko wi cie pol skie. Re ga ty od by wa ły się
wów czas oczy wi ście na rze ce War cie. 

War to nad mie nić, że pierw szy w Pol sce tor re ga to wy o eu -
ro pej skim stan dar dzie (to ry o dłu go ści 2000 m, try bu ny
na 6000 osób, bu dy nek dla ło dzi, szat nie i na try ski) wy bu do -
wa no do pie ro w 1938 ro ku i wca le nie nad Je zio rem Mal tań -
skim (te go je zio ra, po wsta łe go w wy ni ku pod pię trze nia Cy bi -
ny, jesz cze wów czas nie by ło). To ry wy bu do wa no na je zio rze
Wi to bel skim ko ło Stę sze wa5, przez któ re prze pły wa Sa mi ca
Stę szew ska, le wo brzeż ny do pływ Ka na łu Mo siń skie go i tym
sa mym tak że War ty. Od by ły się tam już w 1938 ro ku mię dzy -
na ro do we re ga ty wio ślar skie. By ły re la cjo no wa ne w pra sie lo -
kal nej i ogól no pol skiej, są oczy wi ście po ka za ne na oko licz no -
ścio wej pocz tów ce (ło dzie i za wod ni cy, to ry, po mo sty,
try bu ny). War to zwró cić uwa gę, że dzi siaj, je śli na pocz tów -
kach po ka zy wa ne są za wo dy spor to we w Po zna niu zwią za ne,
z wo dą to z re gu ły nie do ty czą one War ty, lecz wła śnie róż no -
ra kich im prez na Mal cie. Jest oczy wi ście tro chę ta kich pocz tó -
wek, ale są zbyt mło de, a co gor sza – zwy kle nie naj lep szej ja -
ko ści. 

Po wróć my za tem do re gat wio ślar skich na War cie. Na ry ci -
nie 4 przed sta wiono przy by łych na re ga ty zor ga ni zo wa ne na
War cie w sierp niu 1913 ro ku przez To wa rzy stwo Wio ślar skie
„Ger ma nia” w klu bie Nep tun. Na pocz tów ce wi dać frag ment
pięk ne go bu dyn ku To wa rzy stwa (na zy wa ne go „sza ła sem dla
ło dzi”), usy tu owa ne go na pra wym brze gu War ty (ul. Obrzy ca 3
na Ra ta jach), wznie sio ne go w 1910 ro ku przez re no mo wa ną
po znań ską spół kę ar chi tek to nicz ną6. Bu dy nek, dziś już bar dzo
prze bu do wa ny, zna ny jest z pięk nej ko lo ro wej pocz tów ki ar -
ty stycz nej, któ rą kie dyś i ja być mo że po ka żę. Wi dok jest od
stro ny rze ki, moż na do strzec wo dę, a tak że frag ment po mo -
stu klu bo we go. Na brze gu zaś stoi licz nie ze bra ne (eli tar ne?)
to wa rzy stwo, wszy scy w od święt nych stro jach. Pa nie chy ba
wszyst kie w ja snych dłu gich suk niach, ka pe lu szach, nie któ re
z pa ra sol ka mi. Pa no wie są z re gu ły w stro jach ciem nych, tak -
że z na kry cia mi gło wy i tak że do mi nu ją ka pe lu sze. Mło dzień -
cy uży wa ją rów nież cza pek, ale za to na no gach z re gu ły ma -
ją wy so kie bu ty („ofi cer ki”). Wszy scy na coś cze ka ją, tak że ci
na ta ra sie sza ła su (log gia), pew nie na start i przy by cie za wod -
ni ków. Być mo że na wy so ko ści po mo stu wy zna czo no li nię me -
ty? A za tem, re asu mu jąc, waż ne dla te go To wa rzy stwa wy da -
rze nie spor to we, ale i to wa rzy skie, war te by ło pocz tów ki
i zo sta ło na niej utrwa lo ne. 

W tym kon tek ście moż na jesz cze zwró cić uwa gę na to, że
wy da rze nia waż ne dla gru py osób, na wet dla ro dzi ny, przy
któ rych był fo to graf (za pro szo ny lub sam się „wpro sił”), war te
by ły upa mięt nie nia zdję ciem (w for ma cie pocz tów ko wym
oczy wi ście) i roz po wszech nie nia w swo im gro nie. Wy sy ła ne

by ły bar dzo czę sto ja ko nor mal ne pocz tów ki. Sła no za tem od -
kry tą pocz tą zdję cia zro bio ne pod czas służ by woj sko wej, na
kwa te rze, pod czas ćwi czeń, ale rów nież z rau tu czy wspól nej
za ba wy, przy „waż nej” pra cy. 

W zbio rze au to ra jest kil ka pocz tó wek zdję cio wych do ty czą -
cych ta kich ewi dent nie z War tą zwią za nych wy da rzeń, uwiecz -
nia ją cych pra cę (ćwi cze nia) sa pe rów w Bie dru sku, umac nia -
nie wi kli ną brze gów War ty po wy żej Po zna nia czy bu do wę
izbic ma ją cych chro nić most Cy biń ski przed lo dem. Sam zresz -

tą cza sa mi wy sy ła łem zro bio ne zdję cie ja ko pocz tów kę, te raz
co praw da już bar dzo rzad ko, bo naj czę ściej ślę je w wer sji
elek tro nicz nej. 

Pro szę jesz cze zwró cić uwa gę, że w ta kim kon tek ście wy da -
rze niem zwią za nym z rze ką jest wspól na wy ciecz ka pa ro stat -
kiem. I choć nie zro bio no wów czas zdję cia (in dy wi du al ne go
czy gru po we go), to war to by ło na być pocz tów kę, zda rze nie
opi sać, czy choć by tyl ko wy słać po zdro wie nia. A za tem pocz -
tów ka po ka za na na ry ci nie 1 (opu bli ko wa na w po przed nim
nu me rze „Wie ści” na stro nie 36) upa mięt nia ła ja kieś szcze gól -
ne wy da rze nie (in dy wi du al ne, ro dzin ne, biz ne so we) zwią za -
ne z War tą w Po zna niu. Ta kie pocz tów ki o tym świad czy ły,
a ko re spon den cja lub za pi ski na ich awer sach ta kie zda rze nia
po twier dza ły. 

Bog dan J. Wo sie wicz

_________ 
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. 

Bogdana J. Wosiewicza

Ryc. 4. Regaty Towarzystwa Wioślarskiego „Germania” na Warcie 
w Poznaniu w 1913 roku
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5 Ja cek Łu czak, To pięk ny wiek. 100 lat Klu bu Wio ślar skie go 04 Po znań,
„Ga ze ta Wy bor cza” (wy da nie po znań skie) z dnia 21 czerw ca 2006 
ro ku.

6 Wal de mar Ka rol czak, War ta w Po zna niu. Od X wie ku do współ cze -
sno ści, Po znań 2001, s. 35.
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Już po raz dwu dzie sty dzie wią ty stu den ci Wy dzia łu Le śno -
-Drzew ne go Uni wer sy te tu Grze go rza Men dla w Brnie zor -

ga ni zo wa li za wo dy dla stu den tów le śnic twa z ca łej Eu ro py.
W tym ro ku w dru gim co do wiel ko ści mie ście Czech po ja wi -
ło się je de na ście czte ro oso bo wych ze spo łów, w każ dym z nich
znaj do wa ła się jed na dziew czy na oraz trzech chło pa ków. Wy -
dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w te go -
rocz nej ry wa li za cji re pre zen to wa li: Na ta lia Cza piew ska, Ka mil
Gę si kie wicz, To masz Ło zow ski oraz Ma ciej To ka rzew ski. Za wo -
dy od by wa ły się od 12 do 18 kwiet nia 2015 ro ku.

Pierw szym dniem zma gań był po nie dzia łek, czy li za wo dy
drwa li w sied miu kon ku ren cjach: prze rzyn ka na do kład ność,
od cię cie pla stra z kło dy sto ją cej pio no wo, prze rzyn ka kło dy
pi łą „mo ja -two ja”, zmia na łań cu cha na czas, okrze sy wa nie, łu -
pa nie sie kie rą na do kład ność oraz sin gle buck tim ber sport. Po
po łu dniu uczest ni cy po ka zy wa li swe umie jęt no ści ob słu gi sy -
mu la to ra har we ste ra. Po za koń cze niu pierw sze go dnia za wo -
dów na si stu den ci zaj mo wa li trze cie miej sce w kon ku ren cji pi -
la rek oraz szó ste w ob słu dze sy mu la to ra.

Dru gie go dnia na star cie za wod ni cy mu sie li się zmie rzyć
z bie giem na orien ta cję po łą czo nym z roz po zna wa niem eks po -
na tów. Na punk tach kon tro l nych moż na by ło zna leźć ro śli ny
ziel ne, prób ki i pę dy drzew, mi ne ra ły, pta ki, owa dy wraz z że ra -
mi, a tak że tro py, od cho dy oraz czasz ki zwie rząt. Wie rząc re la cji
uczest ni ków, twór cy bie gu bar dzo się po sta ra li, by nie by ło zbyt
ła two. To za da nie nie spra wi ło jed nak więk sze go pro ble mu dru -
ży nie z Po zna nia, po nie waż po ko na ła wszyst kie po zo sta łe. Na -
stęp nym za da niem te go dnia by ła tak sa cja drze wo sta nu oraz
in dy wi du al ne sza co wa nie drzew wraz z roz po zna wa niem ga -
tun ków. Na si stu den ci wy ka za li się do brym okiem i „wy pa trzy -
li” so bie trze cie miej sce.

Ostat nim dniem zma gań by ła wi zy ta uczest ni ków na strzel -
ni cy. Ry wa li za cja od by wa ła się w trzech kon ku ren cjach: ske et,
trap oraz strze la nie do tar czy z bro ni ma ło ka li bro wej. Wy ni ki
zo sta ły po da ne tyl ko in dy wi du al nie, war to za zna czyć, że To -
masz Ło zow ski za jął pierw sze miej sce w kon ku ren cji trap.

Na za koń cze nie za wo dów or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
wszyst kich uczest ni ków zwie dza nie uczel ni oraz mia sta. Roz da -
nie na gród od by ło się w piąt ko wy wie czór. Po wy czer pu ją cych
zma ga niach na si stu den ci zdo by li osta tecz nie dru gie miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej, pierw sze miej sce za ję ła dru ży na z Ru -
mu ni. Na naj niż szym stop niu po dium sta nę li Wę grzy. Naj lep -
szym za wod ni kiem oka zał się To masz Ło zow ski, zdo by wa jąc
tym sa mym ty tuł naj lep sze go le śni ka w Eu ro pie. Do rąk eki py
z Pol ski tra fi ła rów nież na gro da fa ir play za udzie le nie pierw szej
po mo cy ko le dze z Ser bii, któ ry pod czas bie gu upadł na ka mie -
nie, co za koń czy ło się dla nie go wi zy tą w szpi ta lu.

Wszy scy za wod ni cy z pew no ścią na dłu go za pa mię ta ją
wspól nie spę dzo ny czas. Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą się
go spo da rzom, czy li stu den tom Wy dzia łu Le śno -Drzew ne go
Uni wer sy te tu Grze go rza Men dla w Brnie za go ścin ność oraz
wspa nia łą or ga ni za cję ca łych za wo dów.

Na ta lia Cza piew ska
stu dent ka dru gie go ro ku stu diów pierw sze go stop nia 

na Wy dzia le Le śnym

Forestry Versatility 2015, 
czyli zawody wszechstronności
leśnictwa w Brnie
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Wszyscy uczestnicy zawodów Forestry Versatility 2015

Pierwszy dzień zawodów: konkurencja buck timbersport
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Po ło żo ne ko ło Zbą szyn ka Tech ni kum Le śne w Ro go ziń cu
jest jed ną z kil ku szkół le śnych, któ rych ab sol wen ci zo sta ją
póź niej stu den ta mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Dzię ki na wią za niu bez po śred nie go kon tak tu za mie rza my
bar dziej in ten syw nie za chę cić ma tu rzy stów le śni ków do wy -
bo ru stu diów wła śnie na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

dr hab. Wła dy sław Ku siak

Dnia 27 ma ja na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na go ści li śmy
uczniów z Tech ni kum Le śne go z Ro go ziń ca. Sze ścio ro

uczniów z trze ciej kla sy wraz z na uczy cie lem, mgr inż. Alek -
san drą Wi śniew ską, za po zna ło się z ofer tą dy dak tycz ną za pre -
zen to wa ną przez kil ka jed no stek Wy dzia łu. 

W Ka te drze Me blar stwa mgr Mar cin Pod skar bi wpro wa dził
uczniów w za gad nie nia wzor nic twa sto so wa ne go w me blach,
ak cen tu jąc obec ne tren dy oraz funk cjo nal ność i trwa łość nie -
któ rych ele men tów – zam ków. Na stęp nie mgr inż. Adam Ma -
jew ski za po znał mło dzież ze spo so ba mi ba da nia krze seł na
pod sta wie an kiet, zwra ca jąc uwa gę na naj now sze roz wią za -
nia er go no micz ne. W ha li ma szyn mgr inż. Ka rol Ła bę da omó -
wił za sa dy ba dań me bli, de mon stru jąc spo sób prze pro wa dza -
nia te stów wy trzy ma ło ścio wych. 

Dok tor inż. Bar tosz Pa łu bic ki z Ka te dry Ob ra bia rek i Pod staw
Kon struk cji Ma szyn za de mon stro wał moż li wo ści pra cy no wo -
cze snej stru gar ki czte ro stron nej „Po wer mat 600” fir my We inig,
a tak że za po znał z te ma ty ką i spo so ba mi re ali zo wa nia ćwi czeń
prak tycz nych.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło spo tka nie z pro dzie ka -
nem – prof. An drze jem Kraus sem, któ ry przy bli żył ofer tę dy -
dak tycz ną i spe cy fi kę stu diów na Wy dzia le Tech no lo gii Drew -
na. Od niósł się tak że do po zy cji prze my słu drzew ne go
w go spo dar ce i per spek ty wy pra cy dla ab sol wen tów. 

Dok tor inż. Ry szard Plen zler pod czas go dzin ne go, z pa sją
przed sta wio ne go wy kła du „Drew nia ne ko ścio ły Wiel ko pol ski
– od kry wa ne na no wo” wpro wa dził uczniów w świat drew na,
kon struk cji, hi sto rii i geo gra fii. Po wy kła dzie w krót kiej pre zen -
ta cji me dial nej go ściom przedstawio no kie run ki i wa run ki stu -
dio wa nia na na szym Wy dzia le.

Pod czas po by tu w Ka te drze Na uki o Drew nie ucznio wie mie li
oka zję zo ba czyć, jak są pro wa dzo ne ćwi cze nia z bu do wy i roz -
po zna nia drew na z za sto so wa niem mi kro sko pów i no wo cze -
snych me diów dy dak tycz nych. Pro wa dzą cy – mgr inż. Prze my -
sław Ma nia – oma wia jąc ga tun ki eg zo tycz ne, zwró cił uwa gę
mię dzy in ny mi na ich trwa łość i róż no rod ną gę stość drew na.

W In sty tu cie Che micz nej Tech no lo gii Drew na mgr inż.
Wal de mar Per doch za pre zen to wał za kres na uko wy jed nost -
ki. Naj cie kaw sze oka za ły się jed nak eks pe ry men ty ba daw -
cze do ty czą ce za gad nień z dzie dzi ny ochro ny i kon ser wa cji
drew na, z uwzględ nie niem ochro ny ognio wej. W ra mach
po ka zu ucznio wie zo ba czy li dzia ła nie po wło ko wych i sol -
nych pre pa ra tów ochron nych drew na, a tak że sa mo dziel nie
wy ko na li do świad cze nie na te mat ba da nia sku tecz no ści im -
pre gna tów ognio ochron nych do drew na za po mo cą Ru ry
Met za.

Pod czas obia du, któ ry ucznio wie spo ży li w sto łów ce stu -
denc kiej, dys ku to wa no jesz cze nad za le ta mi stu diów drzew -
nych i za chę ca no do więk szej otwar to ści na bran żę drzew ną.
Na go rą co go ście za bar dzo cie ka we uzna li za ję cia z roz po -
zna wa nia bu do wy mi kro sko po wej drew na, a po za tym: „by ło
bar dzo faj nie, szcze gól nie mi się po do ba ło, kie dy w spo sób
prak tycz ny mo gli śmy zo ba czyć jed ną z moż li wo ści spę dza nia
cza su na WTD, a wy kła dow cy mó wi li o swo ich pro fe sjach
z pa sją i za an ga żo wa niem” – stwier dził po spo tka niu je den
z uczniów.

Wi zy ta uczniów Tech ni kum Le śne go
z Ro go ziń ca na Wy dzia le Tech no lo gii
Drew na

O drewnianych kościołach opowiedział dr inż. Ryszard Plenzler 
z Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej
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Doktor inż. Bartosz Pałubicki z Katedry Obrabiarek i Podstaw
Konstrukcji Maszyn zapoznał młodzież z tematyką i sposobami
realizowania ćwiczeń praktycznych
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ali za cję kom pu te ro wą Ma te usza Cho rzę py, stu den ta KNAK.
Ca łość te re nu obej mo wa ła po wierzch nię bli sko pół hek ta ra.
Na uło że nie dy wa nu zu ży to po nad 850 ty się cy głó wek tu li -
pa nów, któ re zo sta ły do star czo ne przez Bar ba rę i Mi cha ła
Szy ma now skich. War to za zna czyć, że na je den metr kwa dra -
to wy kom po zy cji przy pa da ło 300 głó wek tu li pa nów.

W ak cję włą czy li się rów nież miesz kań cy mia sta, star si
i młod si, wspar li si ła mi człon ków SI TO i KNAK. By ła to przede
wszyst kim bar dzo do bra za ba wa dla naj młod szych. Naj wy tr -
wal si, któ rzy zo sta li do sa me go koń ca, ostat nie głów ki tu li pa -
nów wy sy pa li przed go dzi ną 22.00.

Dy wan i wy sta wę tu li pa nów moż na by ło po dzi wiać do
11 ma ja.

Ma te usz Cho rzę pa 
pre zes Ko ła Na uko we go Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

Wczwar tek 7 ma ja w Par ku im. Ada ma Mic kie wi cza przy
ope rze Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod -

nic twa (SI TO) oraz Ko ło Na uko we Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
(KNAK) Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu już po raz trze ci ukła -
da ło wiel ki dy wan kwia to wy z tu li pa nów. W cen tral nej czę -
ści kom po zy cji zna la zły się po znań skie ko zioł ki ma ją ce
15 me trów wy so ko ści. Jed no cze śnie w po bli skim ho lu au li
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza trwa ła wy sta wa tu li-
pa nów. 

Już od go dzi ny ósmej ra no trzy oso by pod okiem Mi cha ła
Grew lin ga (człon ka SI TO) wy ty cza ły wzór na traw ni ku, przy -
go to wu jąc od po wied nie po wierzch nie dla pierw sze go ze -
spo łu sy pią ce go od go dzi ny 10.00. W kom po zy cji zo sta ły wy -
ko rzy sta ne głów ki tu li pa nów w na stę pu ją cych ko lo rach:
żół ty, bia ły, czer wo ny, fio le to wy, po ma rań czo wy, pur pu ro wy,
oraz czer wo no -żół ty, a do re ali za cji pro jek tu wy bra no wi zu -

Dy wan kwia to wy 
w cen trum Po zna nia
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Dywan kwiatowy w Centrum Poznania
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Trze cią na gro dę w kon kur sie „Mo ja Wiel ko pol ska” otrzy ma -
ła Agniesz ka Skó ra za pra cę „Kon cep cja za go spo da ro wa -

nia te re nu Mu zeum Pierw szych Pia stów na Led ni cy”. Na gro -
dzo na pra ca ma gi ster ska zo sta ła na pi sa na pod kie run kiem dr
hab. inż. arch. Elż bie ty Ra szei, a jej ce lem by ło stwo rze nie kon -
cep cji kształ to wa nia prze strze ni mu zeum. Pra ce pro jek to we
zo sta ły po prze dzo ne ana li za mi na te mat funk cjo nal no ści, sta -
nu za bu do wy, zie le ni i na wierzch ni, eks po zy cji wi do ko wej mu -
zeum, je go po wią zań prze strzen nych oraz ob słu gi ru chu tu -
ry stycz ne go. 

Ana li zy wi do ko we oraz funk cjo nal ne wy ka za ły „ode rwa -
nie” eks po zy cji mu ze al nej od Je zio ra Led nic kie go, prze -
strzen ne od da le nie po szcze gól nych czę ści mu zeum oraz
brak po łą czeń kom po zy cyj nych mię dzy ni mi. Po nad to
stwier dzo no nie wy star cza ją cą ilość ele men tów słu żą cych
ob słu dze ru chu tu ry stycz ne go i błę dy w roz pla no wa niu
ukła du kom po zy cyj ne go. Na pod sta wie wnio sków sfor mu -
ło wa no wy tycz ne pro jek to we. Sta ły się one pod sta wą do
stwo rze nia pro jek tu kon cep cyj ne go za go spo da ro wa nia
prze strze ni mu zeum. Za kła dał on stwo rze nie tras zwie dza -
nia prze zna czo nych dla go ści o zróż ni co wa nych pre fe ren -
cjach. Za pla no wa ne zo sta ły czte ry szla ki spa ce ro we. Jed na
z tras to ro dzaj za ba wy, któ ra po le ga na od szu ki wa niu
w prze strze ni okre ślo ne go sym bo lu. Ten cha rak te ry stycz ny
znak po ja wia ją cy się w kra jo bra zie ma się stać dro go wska -
zem dla tu ry stów. Ko lej na z prze wi dzia nych tras iden ty fi ko -
wa na jest przez ko lor, któ ry po ja wia się na ele men tach ma -
łej ar chi tek tu ry, na na wierzch ni oraz ja ko ko lor kwia tów, li ści
czy owo ców. In na tra sa po pro wa dzo na zo sta ła wzdłuż brze -
gu je zio ra przez drew nia ne kład ki i po mo sty, a ko lej na to
szlak wod ny. Prze wi dzia no stwo rze nie in fra struk tu ry wod -
nej po zwa la ją cej na do pły nię cie do ko lej nych atrak cji mu -
ze al nych na ma łych łód kach i ża glów kach. 

W na gro dzo nej pra cy pod kre ślo no, że w kształ to wa niu
prze strze ni mu ze ów na wol nym po wie trzu na le ży kłaść na cisk
na for mo wa nie jej w spo sób sprzy ja ją cy po li sen so rycz ne mu
od bio ro wi. Spo so bem na osią gnię cie te go ce lu mo że być wy -
ko rzy sta nie idei nar ra cji kra jo bra zo wej. Jest to ta kie uży cie
czę ści skła do wych kra jo bra zu, za rów no abio tycz nych, jak i bio -
tycz nych, by kra jo braz peł nił ro lę me dium opo wia da ją ce go hi -
sto rię. Ma on pro wa dzić go ści mu zeum, za chę cać ich do po -
zna wa nia prze strze ni, a w efek cie przy czy nić się do lep sze go
zro zu mie nia pre zen to wa nych tre ści hi sto rycz nych.

Bar dzo waż ne jest rów nież stwo rze nie wła ści wej in fra struk -
tu ry tu ry stycz nej na te re nie mu zeum. Obec nie tu ry ści od wie -
dza ją mu zea nie tyl ko po to, by za po znać się z eks po zy cją, 
ale rów nież by wy po cząć na ło nie na tu ry czy uczest ni czyć
w warsz ta tach lub fe sty nach. Aby wyjść na prze ciw tym ocze -
ki wa niom, na le ży kształ to wać prze strze nie o funk cjach re kre -
acyj nych i wy po czyn ko wych, a tak że miej sca prze zna czo ne do
or ga ni zo wa nia du żych im prez. 

mgr inż. arch. kraj. Agniesz ka Skó ra
ab sol went ka Ka te dry Te re nów Zie le ni 

i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

Wy ko rzy sta nie kra jo bra zo wych i re kre acyj nych wa lo rów
rze ki War ty w Po zna niu na od cin ku mię dzy mo sta mi

Prze my sła I i Kró lo wej Ja dwi gi stał się te ma tem pra cy ma gi -
ster skiej wy ko na nej w 2014 ro ku w Ka te drze Kształ to wa nia Te -
re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu przez Jo an nę Przy by łę pod kie run kiem dr
inż. arch. Ga brie li Klau se. Pra ca uzy ska ła dru gą na gro dę
(pierw szej nie przy zna no) w kon kur sie „Mo ja Wiel ko pol ska” or -
ga ni zo wa nym co rocz nie przez po znań ski od dział To wa rzy -
stwa Urba ni stów Pol skich. 

Współ cze śnie wie le miast dą ży do po wro tu nad rze ki, któ re
po strze ga się ja ko in te gral ną, atrak cyj ną część ich ukła du kom -
po zy cyj ne go oraz śro do wi ska przy rod ni cze go. Rze ka War ta
w Po zna niu, przez wie le lat za nie dba na, po win na znów się
stać wi zy tów ką mia sta. Wszel kie dzia ła nia pro jek to we pod ję -
te w pra cy ma gi ster skiej Jo an ny Przy by ły mia ły na ce lu wy kre -
owa nie zróż ni co wa nej prze strze ni pu blicz nej, umoż li wia ją cej
na wią zy wa nie re la cji mię dzy ludz kich i rów no cze śnie przy ja -
znej śro do wi sku. Waż nym ele men tem pra cy by ły ba da nia an -
kie to we prze pro wa dzo ne wśród użyt kow ni ków te re nów nad -
war ciań skich, któ re po zwo li ły na spre cy zo wa nie kon cep cji
pro jek to wej. Dzię ki nim znacz na część od cin ka na brze ża mię -
dzy mo sta mi zo sta ła w nie wiel kim stop niu sko ry go wa na, do -
mi nu je tam „dzi ka na tu ra”. In ny cha rak ter otrzy mał frag ment
War ty przy le ga ją cy do mo stu Kró lo wej Ja dwi gi, któ ry zo stał
na zwa ny ro bo czo „Ku Mia stu”. Zo stał on roz wią za ny bar dziej
szcze gó ło wo, z wy do by ciem in te re su ją cej za chod niej pa no ra -
my mia sta wi docz nej mię dzy in ny mi sprzed pro jek to wa nej ka -
wiar ni ukry tej w skar pie oraz z wy ty czo nych cią gów pie szych.
Ofer ta re kre acyj na skie ro wa na do miesz kań ców Po zna nia jest
bo ga ta i wpi su je się w pla no wa ne kon cep cje oży wie nia War -
ty i przy wró ce nia jej mia stu. 

dr inż. arch. Ga brie la Klau se

Suk ce sy ab sol wen tów ogrod nic twa
w kon kur sie „Mo ja Wiel ko pol ska”
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Jeden z projektów zagospodarowania terenów wokół Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy wykonany przez naszą absolwentkę,
mgr inż. Agnieszkę Skórę (trzecia nagroda w konkursie 
„Moja Wielkopolska”)
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Na koniu Candy S Magda Majdan (studentka pierwszego roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), brązowa medalistka
Akademickich Mistrzostw Polski w jeździectwie

Spek ta ku lar ny suk ces od nio sła Ga brie la Bied ka, star tu ją ca
na ko niu o na zwie C., zdo by wa jąc po raz trze ci z rzę du ty tuł
Aka de mic kiej Mi strzy ni Pol ski w sko kach przez prze szko dy.
Ga bi bez błęd nie prze pro wa dzi ła swo je go kasz tan ka przez par -
ku ry pierw sze go i dru gie go pół fi na łu, bez punk tów kar nych
ukoń czy ła kon kurs fi na ło wy oraz roz gryw kę, w któ rej uzy ska -
ła naj lep szy czas prze jaz du. W po bi tym po lu zo sta wi ła 33 pa -
ry. Bra wu ro wy prze jazd na szej re pre zen tant ki wy wo łał ol brzy -
mi aplauz licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no ści. 

Bar dzo do brze wy star to wa ła rów nież Mag da le na Maj dan na
Can dy S. Po ze ro wych pół fi na łach pe cho wą zrzut kę za li czy ła
na pierw szej prze szko dzie prze jaz du fi na ło we go, co osta tecz -
nie da ło jej czternaste miej sce w punk ta cji ge ne ral nej pro fe -
sjo na li stów i brą zo wy me dal w ty pie uczel ni spo łecz no -przy -
rod ni czych. Tu me da le zdo by li: srebr ny Ma ria Goss na Za re ti no
– w sko kach przez prze szko dy ama to rów i rów nież srebr ny Mi -
chał No wac ki – w kom bi na cji (łącz ny wy nik ujeż dże nia i sko -

Już po raz sie dem na sty mia łem przy jem ność po wo łać re pre -
zen ta cję na sze go uni wer sy te tu na Aka de mic kie Mi strzo -

stwa Pol ski w jeź dziec twie. W tym ro ku w eki pie zna leź li się
uczest ni cy kil ku po przed nich mi strzostw: Ga brie la Bied ka
(drugi rok Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie -
rzę tach), Ma ria Goss (drugi rok Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu), Mi chał No wac ki (piąty rok Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na) oraz de biu tant ki z pierw sze go ro ku Wy dzia łu
Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach: Pa try cja So -
kół, Mag da le na Maj dan i Ka ta rzy na Wo sik. 

Za wo dy od by ły się we Wro cła wiu w dniach 21–24 ma -
ja 2015 ro ku. Do mi strzostw zgło si ła się re kor do wa licz ba 159
stu den tów na 173 ko niach. Za wo dy ro ze gra no w dwóch kon -
ku ren cjach: w sko kach przez prze szko dy oraz w ujeż dże niu.
Stu den ci ry wa li zo wa li w każ dej z kon ku ren cji w dwóch ka te -
go riach: ama to rów i pro fe sjo na li stów. Pro wa dzo no punk ta cję
ge ne ral ną oraz w ty pach uczel ni. 

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w jeź dziec twie

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej
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ków). Mi chał do sia dał w ujeż dże niu klacz Fleur de Lil le,
a w sko kach wa ła cha D’Emi lio na.

Nie ste ty, nie uda ło się po wtó rzyć ubie gło rocz ne go suk ce su
i wy grać w ge ne ral nej punk ta cji dru ży no wej. Za ję li śmy czwar -
te, tak nielu bia ne przez spor tow ców miej sce. Do brą zo we go
me da lu za bra kło nam za le d wie 0,7 punk ta. Zwy cię żył Uni wer -
sy tet War szaw ski (266,2 pkt.) przed Po li tech ni ką Po znań ską
(253,9 pkt.) i Uni wer sy te tem Wro cław skim (248,6 pkt.). Nasz wy -
nik to 247,9 pkt. Skla sy fi ko wa no łącz nie 27 szkół wyż szych. Na
po cie sze nie zde cy do wa nie wy gra li śmy punk ta cję dru ży no wą
w ty pie uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych, zdo by wa jąc efek -
tow ny pu char. Po zo sta łe miej sca na po dium wy wal czy li: Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu i Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Lu bli nie. 

W tym miej scu chciał bym ser decz nie po dzię ko wać koń czą -
ce mu stu dia Mi cha ło wi No wac kie mu za wie lo let nie re pre zen -
to wa nie uczel ni uwień czo ne wie lo ma suk ce sa mi. Dzię ku ję za
wszyst kie wspól nie prze ży te emo cje spor to we. Ży czę dal szych
osią gnięć spor to wych, po wo dze nia w pra cy za wo do wej i ży -
ciu oso bi stym.

dr Ma rek Hy ży

Zwycięska drużyna z pucharem za zajęcie pierwszego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w jeździectwie; od lewej stoją: Magdalena
Majdan, Gabriela Biedka, Maria Goss, dr Marek Hyży i Michał Nowacki

Dekoracja Gabrieli Biedki (studentki drugiego roku Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)
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Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w dar cie od by ły się
w dwóch rzu tach: je sie nią i wio sną. Or ga ni za to rem za wo -

dów był KU AZS Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Za wod ni cy spo tka li się w Klu bie „Aga wa”, gdzie wal -
czy li o jak naj lep sze lo ka ty. Dart wy da je się ła twą dys cy pli ną,
choć trze ba przy znać, że wy ma ga sku pie nia i pre cy zji. Jest 
za rów no pro fe sjo nal nym spor tem, jak i dla wie lu roz ryw ką
pod czas wspól nych spo tkań. Dla stu den tów ogrom ną przy -
jem no ścią by ła spor to wa ry wa li za cja w trakcie Aka de mic kich
Mi strzostw Wiel ko pol ski w dar cie pod czas dwóch rzu tów.

Pierw szy rzut był szczę śli wy dla za wod nicz ki Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go Alek san dry Si miń skiej, któ ra w kla sy fi ka cji in -
dy wi du al nej za ję ła dru gie miej sce, zdo by wa jąc w roz gryw -
kach 21 punk tów i tra cąc do pierw szej tyl ko dwa punk ty. Alek -
san dra Pie szak wy wal czy ła szó stą lo ka tę, Da ria Zie lon ka
dzie wią tą, Aga ta Kraw czyk trzy na stą, Ida So snow ska czter na -
stą. Miej sca i punk ty zdo by te przez za wod nicz ki za pew ni ły im
dru gie miej sce dru ży no wo. Przed star tem w dru gim rzu cie
dziew czy ny bar dzo chcia ły utrzy mać miej sce na po dium, ale
ozna cza ło to, że mu siał być peł ny skład i do bry start. Tym ra -
zem Au re lia Ba biarz, Alek san dra Si miń ska, Emi lia Budź ko, Alek -
san dra Pie szak i Aga ta Kraw czyk za ję ły trze cie miej sce. Po pod -
li cze niu punk tów z dwóch rzu tów za wo dów re pre zen ta cja
ko biet Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za ję ła dru -
gie miej sce.

Re pre zen ta cja mę ska po dwóch rzu tach upla so wa ła się na
szó stej pozycji, god nie re pre zen tu jąc UP w dar cie. Za wod ni -
cy, któ rzy za pra co wa li na koń co wy wy nik, to: Pa weł Ge dow -
ski, Da riusz No wic ki, Mi chał Bi liń ski i Kry stian Neu mann.

Po dzię ko wa nia dla re pre zen tan tów Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go za spor to wą po sta wę i wspa nia łe wy ni ki!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w dar cie – pod su mo wa nie
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Druga od lewej Aleksandra Simińska

Wtym ro ku po raz pierw szy re pre zen tan ci na szej uczel ni
wy star to wa li w za wo dach wspi nacz ki spor to wej, któ re

stan dar do wo od by ły się w dwóch rzu tach. Pierw sze star ty i od
ra zu du że suk ce sy. Dru ży na mu sia ła li czyć trzy oso by, w tym
mi ni mum jed ną ko bie tę. Na sza re pre zen ta cja: Jo an na Dziar -
ska, Woj ciech Kacz ma rek i Ję drzej Dą brow ski, dwu krot nie sta -
nę ła na po dium Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol -
ski 2014/2015. W pierw szym rzu cie za ję li pierw sze miej sce,
na to miast w dru gim nie znacz nie ustą pi li dru ży nie Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, któ ra wy gra ła trze ma punk ta mi. Za -
wod ni cy, tre nu jąc, wspi na ją się nie tyl ko na sztucz nych ścian -
kach, ale rów nież w gó rach.

Po ta kich suk ce sach dru ży na po sta no wi ła spró bo wać swych
sił na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski, gdzie by ła ogrom -
na kon ku ren cja i wy so ki po ziom. Tym ra zem skład mu siał być
licz niej szy: 

� Jo an na Dziar ska
� Mag da le na Mu siał
� Woj ciech Kacz ma rek
� Ję drzej Dą brow ski
� Zbi gniew To bjasz
� Pa weł Mu sia łow ski.
Mi strzo stwa od by ły się w So snow cu w dniach 17–19 kwiet -

nia. Naj le piej wy padł Woj ciech Kacz ma rek, któ ry na 220 za wod -

Wspi nacz ka spor to wa 
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ni ków star tu ją cych w „kon ku ren cji na trud ność” za jął in dy wi -
du al nie dwu na ste miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej, co da ło mu
czwar tą lokatę w ty pie „usp”.

Jak u nie któ rych roz po czę ła się przy go da ze wspi na niem?
Te opo wie ści z pew no ścią przy bli żą, jak u czło wie ka roz wi ja
się chęć ro bie nia „cze goś wię cej”, jak ro dzi się pa sja:

Woj ciech Kacz ma rek: IV rok we te ry na rii, wspi na się już od
dzie wię ciu lat: „Za czę ło się zwy czaj nie, od cho dze nia po gó -
rach, póź niej by ły wi zy ty na ścian ce wspi nacz ko wej AZS -u.
W wie ku 18 lat do sta łem pierw szą pra cę na ścia nie w Ki ne po -
lis, po zna łem po znań skie śro do wi sko wspi nacz ko we, za czą -
łem wspi nać się na skał ki Pol ski i Eu ro py, a od nie speł na ro ku
pra cu ję na ścia nie wspi nacz ko wej Blo khaus, gdzie zaj mu ję się
ukła da niem dróg wspi nacz ko wych i przy go to wy wa niem za -
wo dów”.

Jo an na Dziar ska:„Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym je stem
dok to rant ką w In sty tu cie Zoo lo gii na Wy dzia le Me dy cy ny We -
te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach. Je stem or ni to lo giem,
a w ra mach mo jej pra cy na uko wej ba dam wod nicz kę Acro ce -
pha lus pa lu di co la – ga tu nek pta ka mi gru ją ce go, któ ry jest naj -
bar dziej za gro żo ny w Eu ro pie. Wspi nam się od pół to ra ro ku:
z li ną lub bez, na sztucz nej ścia nie, bul de row ni, na ska łach,
a w sierp niu 2014 ro ku pró bo wa łam swo ich sił rów nież w gó -
rach na let nim kur sie ta ter nic kim. Wciąż czu ję się jak de biu -
tant, ale mi mo to wspi na nie spra wia mi ogrom ną sa tys fak cję”.

Ję drzej Dą brow ski:„Przy go da ze wspi na niem… Nie są dzę,
że bym mógł roz po cząć swo ją opo wieść wła śnie od te go
stwier dze nia. Gó ry i zwią za na z ni mi ak tyw ność fi zycz na to -
wa rzy szy ły mi przez ca łe ży cie i po dzień dzi siej szy nie są dla
mnie przy go dą, a ra czej ży cio wą fi lo zo fią. Fa scy na cja wspi na -
niem w gó rach by ła za ko rze nio na w mo jej gło wie od kąd pa -

mię tam, choć tak na praw dę tre nin gi roz po czą łem w 2007 ro -
ku. Jeź dzi li śmy wte dy na ścian kę wspi nacz ko wą do Wy soc ka
Wiel kie go, któ re mi mo na zwy w ża den spo sób nie łą czy się
z po ję ciem wiel kiej aglo me ra cji miej skiej. Wręcz prze ciw nie,
do jazd au to bu sem zaj mo wał oko ło 40 mi nut, po czym nie za -
leż nie od wa run ków po go do wych trze ba by ło przejść na pie -
cho tę 3 km w po szu ki wa niu sa li spor to wej, któ rej tyl ko część
za ję ta by ła przez kil ka dzie siąt me trów kwa dra to wych pa ne lu.
Książ ki z 1975 ro ku by ły wte dy je dy nym i nie oce nio nym prze -
wod ni kiem po po cząt kach wspi nacz ko wej teo rii. La ta mi ja ły,
świa do mość wzra sta ła wraz z mno żą cy mi się wy jaz da mi do
Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej, So ko lik, cze skich pia skow -
ców i ba war skich wa pie ni Fran ken ju ry. Re alia stu denc kie
i miesz ka nie na wła sną rę kę w bądź co bądź wiel kim mie ście
roz sze rzy ły wspi nacz ko we per spek ty wy. Na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym stu dio wa łem bio tech no lo gię, pra co wa łem
w Ka te drze Che mii Ogól nej Za kła du Fi zy ko che micz nych Me -
tod In stru men tal nych oraz w Eu ro pej skim Cen trum Bio in for -
ma ty ki i Ge no mi ki, a to skur czy ło czas wol ny. Na szczę ście uda -
ło się po łą czyć wszyst kie obo wiąz ki z co ty go dnio wy mi
tre nin ga mi, któ re do dziś przy no szą mi mnó stwo sa tys fak cji”.

Po zo sta li na si re pre zen tan ci: Zbi gniew To bjasz i Pa weł Mu -
sia łow ski, rów nież du żo tre nu ją, Pa weł zresz tą przez więk szą
część dnia pra cu je na ścian ce, gdzie rów nież ćwi czy. Mag da
Mu siał na co dzień jest za wod nicz ką sek cji ko lar stwa gór skie -
go, ale dzię ki swo jej wszech stron no ści i ogrom ne mu za an ga -
żo wa niu mo gła „za si lić” dru ży nę na AMP i do sko na le so bie po -
ra dzi ła.

Wspa nia ły po czą tek kon ty nu owa nia suk ce sów w ko lej nym
ro ku aka de mic kim dla za wod ni ków wspi nacz ki spor to wej.
Gra tu la cje!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Kon ku ren cje si ło we cie szą się du żym za in te re so wa niem za -
wod ni ków uczel nia nych zrze szo nych w AZS po znań skich

uczel ni. W za wo dach wy ci ska nia sztan gi bio rą udział rów nież
ko bie ty, w prze ci wień stwie do trój bo ju si ło we go skie ro wa ne -
go do męż czyzn. 

Wy ci ska nie sztan gi le żąc ja ko kon ku ren cja si ło wa jest jed -
ną z trzech skła do wych trój bo ju si ło we go, a w ra mach Aka -
de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski roz gry wa na jest pod czas
dwóch rzu tów ja ko osob na ry wa li za cja od dziel nie dla ko biet
i męż czyzn. Za wod nik, le żąc na ław ce, zdej mu je sztan gę ze
sto ja ków, gdzie przy więk szych cię ża rach po ma ga mu oso -
ba ase ku ru ją ca i na ko men dę sę dzie go opusz cza ją na klat -
kę pier sio wą. Na stęp nie, po krót kim przy trzy ma niu, wy ci ska
sztan gę do po zy cji wyj ścio wej – do za blo ko wa nia rąk w łok -
ciach. Za wod nik mu si być wy szko lo ny tech nicz nie, aby nie
spa lić pró by. 

Pod czas ry wa li za cji za wod ni cy by li punk to wa ni we dług
krzy wej Wilk sa. Or ga ni za to rem za wo dów był KU AZS Wyż szej
Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych, a miej scem zma gań si łow -
nia Po li tech ni ki Po znań skiej przy ul. Ja na Paw ła II.

Dnia 15 li sto pa da 2014 ro ku od by ła się edy cja je sien na, w któ -
rej re pre zen to wa li nas: Da mian Głu chow ski, Adam Mil cza rek,
Oskar Przy mu sza ła, Hu bert Kor nac ki i Mag da le na Mu siał. Da -
mian Głu chow ski wy padł naj le piej z na szych za wod ni ków i za -
jął pią te miej sce na 29 star tu ją cych. Wy ni ki po zo sta łych na szych
re pre zen tan tów da ły uczel ni czwar tą lo ka tę dru ży no wo wśród
ze spo łów mę skich. Bar dzo do brze wy pa dła Mag da le na Mu siał,
któ ra za ję ła dzie wią te miej sce.

W dru gim rzu cie na le ża ło co naj mniej utrzy mać wy ni ki 
dru ży no we. Dnia 25 kwiet nia 2015 ro ku w więk szym skła dzie
dru ży na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy stą pi -
ła do za wo dów. Re pre zen to wa li nas: Da mian Głu chow ski, Oskar
Przy mu sza ła, Mar cin Bi lon, Adam Mil cza rek, Fa bian Sło mo wicz,
Ka mil Kę dzio ra, Mag da le na Mu siał, An na Mu siał i An na Len kie -
wicz. Tym ra zem wi dać by ło mo bi li za cję wiel ko pol skich uczel -
ni, liczba za wod ni ków bo wiem znacz nie wzro sła: wy star to wa -
ło 50 męż czyzn i 19 ko biet. Da mian Głu chow ski po now nie
spi sał się zna ko mi cie i tym ra zem „wsko czył” na po dium, zaj mu -
jąc trze cie miej sce. Po zo sta li za wod ni cy rów nież uzy ska li do bre
re zul ta ty, co po zwo li ło mę skiej dru ży nie utrzy mać czwar te

Wy ci ska nie sztan gi le żąc 
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miej sce w kla sy fi ka cji ogól nej. Mag da le na Mu siał dzię ki wy -
trwa łym tre nin gom „pod okiem” Da mia na po pra wi ła swój re -
zul tat i za ję ła szó stą pozycję, a start po zo sta łych dziew czyn
rów nież za pew nił im czwar tą lo ka tę dru ży no wo.

Do bre wy ni ki to za słu ga wy trwa łej i cięż kiej pra cy za wod -
ni ków pod czas tre nin gów. Ćwi czą na si łow ni uczel nia nej
w każ dej wol nej chwi li, po tra fią po go dzić sport i na ukę. Ich

wy ni ki w spor tach si ło wych są co raz lep sze, po nie waż ćwi czą
re gu lar nie i wy mie nia ją się do świad cze nia mi. 

Na szym „si ła czom” ży czy my dal szych suk ce sów i wy trwa -
ło ści!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Nasi „siłacze” podczas kwietniowych zawodów

drew nia ną ram pą. In ter wa ło wa tra sa mia ła 4,5 km dłu go ści
i w za leż no ści od ka te go rii wie ko wej po ko ny wa ło się okre ślo -
ną licz bę rund. Po ło że nie tra sy oraz sztucz ne prze szko dy spo -
wo do wa ły, że wy ścig był wy ma ga ją cy dla za wod ni ków, ale
jed no cze śnie wi do wi sko wy dla oglą da ją cych.

Re pre zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
w peł nym skła dzie wy bra ła się do Pniew: dru ży na mę ska i żeń -
ska w peł niej go to wo ści do star tu i wal ki o jak naj lep sze lo ka -
ty in dy wi du al ne i dru ży no we. Na praw dę by ło o co wal czyć,
gdyż dla aka de mi ków to nie tyl ko Aka de mic kie Mi strzo stwa
Wiel ko pol ski, ale rów nież wy ścig open, gdzie kla sy fi ko wa ni
by li wszy scy star tu ją cy w po szcze gól nych ka te go riach wie ko -
wych. Po za tym start w świet nej ob sa dzie na pro fe sjo nal nie
przy go to wa nej i wy ma ga ją cej tra sie. Przy je cha ło wie lu do -

Dnia 16 ma ja Pnie wy po raz ko lej ny go ści ły ko la rzy wszyst -
kich ka te go rii wie ko wych ści ga ją cych się na wspa nia le

przy go to wa nej tra sie mtb. Dzię ki te mu, że za wo dy od by wa ły
się w ra mach cy klu Hu rom MTB Se ries, a po nad to by ły to
też II Mi strzo stwa Pniew i Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko -
pol ski – fre kwen cja do pi sa ła, po dob nie jak po go da i or ga ni -
za cja.

Księ że Gó ry w Pnie wach za pre zen to wa ły się od jak naj lep -
szej stro ny głów nie dzię ki sto wa rzy sze niu Od je cha ni. pl, któ -
re jest au to rem cie ka wej i se lek tyw nej tra sy. Śmia ło moż na
stwier dzić, że z te re nu, gdzie od by wał się wy ścig, „wy ci śnię -
to” jak naj wię cej wa lo rów, wy ko rzy stu jąc za rów no na tu ral ne
ukształ to wa nie po wierzch ni, jak i uroz ma ica jąc tra sę usy pa -
ny mi sek cja mi ka mie ni, dro pa mi i zbu do wa ną spe cjal nie

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski w ko lar stwie gór skim
– Pnie wy 2015



brych za wod ni ków, któ rzy ry wa li zo wa li o jak naj lep sze miej -
sca, a oprócz te go na pięć pierw szych osób open w ka te go rii
se nior ka i se nior cze ka ły na gro dy pie nięż ne, co by ło do dat ko -
wą mo ty wa cją.

Re pre zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go wal czą ca
w Pnie wach:

� We ro ni ka Ry bar czyk
� Ka ro li na Do pie ra ła
� Mag da le na Mu siał
� Mar ty na Wier nic ka
� Nad ia Na my słow ska
� To masz Hru świc ki
� Ad rian No wak
� Mie czy sław Ci cho szew ski.
Ko bie ty wy star to wa ły pierw sze, a We ro ni ka Ry bar czyk od

po cząt ku wy ści gu ob ję ła pro wa dze nie i nie od da ła go do koń -
ca – by ła po za za się giem ry wa lek i ra czej nikt nie był zdzi wio -
ny tym fak tem. W ry wa li za cji aka de mi czek Ka ro li na Do pie ra ła
za mel do wa ła się dru ga na me cie, Mag da Mu siał siód ma, Mar -
ty na Wier nic ka ósma, Nad ia Na my słow ska je de na sta. Mag da
i Mar ty na by ły bar dzo za do wo lo ne z te go, że ich po ziom zde -
cy do wa nie się pod niósł, gdyż czu ły się na tra sie le piej niż w ro -
ku ubie głym i ła twiej ją po ko na ły. Trze ba po wie dzieć, że dla
Nad ii był to pierw szy wy ścig ko lar ski w ży ciu i od ra zu rzut „na
głę bo ką wo dę”, a jed nak za wo dy – mi mo pro ble mów na tra -
sie – ukoń czy ła. Dziew czy ny by ły bez kon ku ren cyj ne, za ję te lo -

ka ty da ły im punk to wo pierw sze miej sce dru ży no wo przed
Po li tech ni ką Po znań ską – a więc wy nik ubie gło rocz ny obro -
nio ny! We ro ni ka Ry bar czyk i Ka ro li na Do pie ra ła za ję ły też lo -
ka ty na po dium w kla sy fi ka cji se nio rek open: ko lej no pierw -
sze i trze cie miej sce.

Póź niej do ry wa li za cji przy stą pi ła spo ra gru pa kil ku dzie się -
ciu męż czyzn i na tra sie zro bi ło się tłocz no. Pa no wie ści ga li się
na więk szej ilo ści rund i już po dwóch za czę ły być wi docz ne
znacz ne róż ni ce mię dzy za wod ni ka mi. Czo łów ka wy ści gu
dość da le ko od je cha ła ko lej nej gru pie po ści go wej, a sa me za -
wo dy by ły do koń ca pa sjo nu ją cym wi do wi skiem.

Wśród stu den tów re pre zen tant na szej uczel ni To masz Hru -
świc ki sta nął na trze cim stop niu po dium Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski, Ad rian No wak był dzie wią ty, a Mie czy -
sław Ci cho szew ski za mel do wał się na dwu na stej po zy cji.
Wy ni ki in dy wi du al ne da ły mę skiej dru ży nie dru gie miej sce,
za raz za Po li tech ni ką Po znań ską.

Za wo dy w Pnie wach by ły nie zwy kle uda ne dla sek cji ko lar -
stwa gór skie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Obie dru ży ny sta nę ły na po dium: ko bie ty za ję ły pierw sze,
a męż czyź ni dru gie miej sce. Oprócz te go suk ce sy in dy wi du -
al ne za wod ni ków, wspa nia ła po go da, po czę stu nek dla za wod -
ni ków po wy ści gu, świet ne na gro dy dla zwy cięz ców, upo min -
ki dla wszyst kich lo so wa ne w tom bo li – to by ła pięk na
spor to wa so bo ta…

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Start kobiet: na pierwszym planie od lewej: Karolina Dopierała i Weronika Rybarczyk

Na temat pozostałych wyników wiosennych zmagań naszych sportowców napiszemy w kolejnym numerze
„Wieści Akademickich” (przyp. red.)
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Dziew czy na, któ ra bok su je
Wy wiad z Na ta lią Le cie jew ską, zdo byw czy nią brą zo we go me da lu w bok sie 
taj skim pod czas Pierw sze go Aka de mic kie go Pu cha ru Świa ta w Bang ko ku

Ewe li na An drze jew ska: Jak to się sta ło, że za czę łaś tre -
no wać boks taj ski, czy li mu ay thai?

Na ta lia Le cie jew ska: Ko cham ko nie i ca łe ży cie jeź dzi łam
kon no. Nie ste ty, ura zy krę go słu pa spo wo do wa ły, że mu sia łam
zre zy gno wać z tej pa sji. Za wsze mia łam żył kę spor tow ca i szu -
ka jąc al ter na ty wy wo bec jeź dziec twa, pa dło na boks taj ski. 

– Przy bliż nam, je śli mo żesz, w pa ru sło wach, co to jest
boks taj ski.

– Jest to sztu ka wal ki, któ ra wy wo dzi się z Taj lan dii i jest tam
spor tem na ro do wym. Wal ka po le ga na za da wa niu cio sów

bok ser skich, ude rza niu łok cia mi, ko la na mi i kop nię ciach. Moż -
li wa jest wal ka w klin czu, czy li bli skim kon tak cie z prze ciw ni -
kiem.

– Jak dłu go już tre nu jesz mu ay thai?
– Mo ja przy go da z tym spor tem za czę ła się po nad dwa la ta

te mu i wkrót ce się sta ła waż nym ele men tem mo je go ży cia. Te -
raz nie wy obra żam so bie dnia bez tre nin gu. 

– Jak to się sta ło, że do sta łaś się do ka dry na ro do wej
bok su taj skie go? 

– W ze szłym ro ku wy star to wa łam w Mi strzo stwach Pol ski
i zdo by łam brą zo wy me dal. Tam też zo sta łam do strze żo na
przez se lek cjo ne ra ka dry na ro do wej, któ ry za pro po no wał mi
moż li wość star tu w Mi strzo stwach Eu ro py. Na tych za wo dach
z ko lei wy wal czy łam srebr ny me dal. 

– Z te go, co wiem, zo sta łaś rów nież po wo ła na na Pierw -
szy Aka de mic ki Pu char Świa ta w Bang ko ku. Opo wiedz,
jak to by ło.

– Ma rze niem każ de go za wod ni ka jest to, że by po je chać kie -
dyś do Taj lan dii, któ ra jest oj czy zną mu ay thai. Uda ło mi się to
ma rze nie zre ali zo wać i na za wo dach, któ re od by ły się
w dniach 16–24 mar ca te go ro ku, wy wal czy łam brą zo wy me -
dal. Wy jazd mu sia łam opła cić sa ma – z po mo cą spon so rów,
mię dzy in ny mi dzię ki fir mie Em mer son i Pol skie mu Związ ko -
wi Mu ay Thai. Za wo dy by ły na bar dzo wy so kim po zio mie.
Świa to wej kla sy za wod ni cy… Bar dzo się cie szę, że mo głam się
spraw dzić na are nie mię dzy na ro do wej. 

– Co Ci się naj bar dziej po do ba ło w Taj lan dii?
– Taj lan dia jest na zy wa na Kra iną Uśmie chu i fak tycz nie,

życz li wość lu dzi by ła dla mnie bar dzo po zy tyw nym do świad -
cze niem. W tym kra ju jest zu peł nie in ne po dej ście do bok su
taj skie go. Tam za wod ni cy są trak to wa ni ja ko bo ha te ro wie na -
ro do wi, a w Pol sce ten sport wciąż jesz cze się ko ja rzy z prze -
mo cą, co ab so lut nie nie jest praw dą. 

– Rze czy wi ście, jak na tak krót ki okres upra wia nia te go
spor tu, Two je osią gnię cia są na praw dę im po nu ją ce. Ja kie
masz pla ny na przy szłość zwią za ne z tym spor tem?

– W czerw cu od bę dą się Mi strzo stwa Pol ski – naj waż niej sze
kra jo we za wo dy. Od nich też za le żą mo je ko lej ne star ty. Mo -
im naj więk szym ma rze niem jest to, aby wy star to wać w Mi -
strzo stwach Świa ta, któ re od bę dą się w ma ju 2016 ro ku
w Szwe cji.

– Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę dal szych suk ce sów oraz
ma ło si nia ków.

– Dzię ku ję. 

Z Na ta lią Le cie jew ską, stu dent ką trzeciego ro ku Wy dzia łu
Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach 

roz ma wia ła Ewe li na An drze jew ska, 
stu dent ka te go sa me go Wy dzia łu, 

czło nek Ra dy Pro gra mo wej „Wie ści Aka de mic kich”
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Dziewczyna, która boksuje, a czasem nawet i kopie – czyli Natalia
Leciejewska, zdobywczyni brązowego medalu w dyscyplinie muay
tai w Bangkoku
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Wieści z ArtLife University Gallery

Wystawa dwudziestu plakatów
Eugeniusza Skorwidera, pracownika
naukowego Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, to kolejna
odsłona działalności ArtLife University
Gallery, którą do życia powołał dyrektor
Biblioteki Głównej i Centrum
Informacji Naukowej – mgr Mariusz
Polarczyk, zyskując dla tego pomysłu
niemal natychmiast akceptację władz
naszej uczelni. Projekt swym
patronatem objęli rektorzy
Uniwersytetu Przyrodniczego
i Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Wystawa plakatów
Eugeniusza Skorwidera to drugie
spotkanie w ramach ArtLife University
Gallery (pierwsze odbyło się 18
grudnia 2014 roku, o czym pisaliśmy
w numerze 1–2/2014 „Wieści
Akademickich”). Prace oglądać można
było do 30 czerwca 2015 roku
w budynku Biblioteki Głównej przy 
ul. Dojazd 45. (es)

Pla kat jest ulu bio ną prze ze mnie dzie dzi ną ko mu ni ka cji wi -
zu al nej. Speł niam się na tym po lu w sen sie prak tycz nym

– pro jek tu jąc pla ka ty, jak rów nież w sen sie dy dak tycz nym – pro -
wa dząc Pra cow nię Pla ka tu na Uni wer sy te cie Ar ty stycz nym
w Po zna niu. Do fa scy na cji tym me dium bar dzo przy czy nił się
ja poń ski ar ty sta Shi geo Fu ku da swo ją pra cą pod ty tu łem Vic to -
ry (pu bli ku je my ją po ni żej – przyp. red.). Jest ona dla mnie jak
wzo rzec ga tun ku z Se vres pod Pa ry żem. Za wie ra wszyst kie
istot ne ce chy, ja kie po wi nien mieć pla kat. Jest in try gu ją ca, prze -
kor na, za ska ku ją ca i w pew nym sen sie dow cip na. Po słu gu je się
uni wer sal nym, oszczęd nym ję zy kiem, czy tel nym we wszyst kich
sze ro ko ściach geo gra ficz nych. Jest hi sto rią z po cząt kiem i koń -
cem. Ten ko niec to świet na po in ta. Mam wra że nie, że ty tuł 
pla ka tu mo że się rów nież od no sić do je go au to ra – ja ko zwy -
cięz cy. Tak jest w isto cie, Vic to ry był bo wiem wie lo krot nie na -
gra dza ny na ca łym świe cie. Ta kich przy kła dów w hi sto rii pla ka -
tu jest oczy wi ście mnó stwo, jed nak ten wy da je mi się na dal

wy jąt ko wy. Do brze ob ra zu je spe cy fi kę te go ga tun ku pod
wzglę dem spo so bu ko mu ni ko wa nia się z od bior cą. 

Pla kat po tra fi wy ra żać kwe stie, któ re nie rzad ko trud no jest
zwer ba li zo wać. By wa bły ska wicz nym i krót kim ko men ta rzem,
od no szą cym się do róż no ra kich za gad nień oraz pro ble mów:
in for mu je, ostrze ga, po le ca, od ra dza, agi tu je, zmu sza, przy cią -
ga itd., za leż nie od za po trze bo wa nia. By wa, że draż ni bądź za -
wsty dza.

Nie ży ją cy już pro fe sor Wal de mar Świe rzy, wy bit ny pla ka ci -
sta i ma larz, mój mistrz, ma wiał, że pla kat to spo sób my śle nia.
Po dzie lam ten po gląd. Ce nię pra ce, któ re sza nu ją in te li gen cję
wi dza. 

Kie dyś, pró bu jąc okre ślić jed ną z po win no ści pla ka tu, do -
sze dłem do pa ra dok sal ne go wnio sku. Po my śla łem o tym, że
pla kat po wi nien wi dza za trzy mać po to, aby go po ru szyć.

W swo jej po nad stu let niej hi sto rii pla kat prze cho dził róż ne
okre sy, ewo lu ował, bę dąc bli sko waż nych wy da rzeń, po dą ża -
jąc za roz wo jem sztu ki, na uki, tech ni ki oraz wszel kich mód.
Mam wra że nie, że w dzi siej szym zdi gi ta li zo wa nym świe cie,
kie dy wszyst ko cią gle przy śpie sza, pla kat ma do brą i wy god -
ną po zy cję. Bły ska wicz ny prze sył ob ra zu znacz nie uła twia
szyb kie do tar cie do od bior cy. Roz wój tech no lo gii znacz nie
umoż li wia spraw ne po wie la nie pro jek tów. To waż ne dla sa mo -
dziel nych twór ców zaj mu ją cych się „pro jek tem au tor skim” (self
edi tion). Nie mu szą oni za bie gać o klien ta, ma jąc do po wie -
dze nia coś po przez pla kat.

Po wyż sze fak ty świad czą o tym, że pla kat ist nie je, jest w do -
brej kon dy cji, zmie nia ją się je dy nie je go uwa run ko wa nia. Prze -
ży wa swo isty zło ty okres, gdy idzie o po ziom za in te re so wa nia
na świe cie. Do brym do wo dem na to są nie ustan nie mno żą ce
się im pre zy o ran dze mię dzy na ro do wej je mu po świę co ne. Są
to naj czę ściej prze glą dy, wy sta wy o cha rak te rze cy klicz nym,
jak bien na le czy trien na le. Pra wie każ dy kraj ma am bi cje, aby
mieć swo ją im pre zę te go ty pu.

Z du żą sa tys fak cją stwier dzam, że w świe cie pla ka tu ja ko
kraj zaj mo wa li śmy i na dal zaj mu je my szcze gól ną ro lę. Przy po -
mnę tyl ko, że to wła śnie w Pol sce po wsta ło pierw sze na świe -
cie Mu zeum Pla ka tu w Wi la no wie oraz pierw szy na świe cie
mię dzy na ro do wy kon kurs na pla kat (bien na le). Nie wspo mnę
już o Pol skiej Szko le Pla ka tu (cho ciaż wspo mnia łem)…

Eu ge niusz Skor wi der, prof. nadzw. 
kie row nik Pra cow ni Pla ka tu II w Ka te drze Ko mu ni ka cji Wi zu al nej

na Wy dzia le Gra fi ki Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu

Kil ka słów o pla ka cie
Wy sta wa pla ka tu Eu ge niu sza Skor wi de ra pod pa tro na tem rek to rów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go i Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu
Bi blio te ka Głów na, 8 ma ja 2015 ro ku
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Czy tel ni kom „Wie ści Aka de mic kich” przy po mi na my, że je den z pla -
ka tów Eu ge niu sza Skor wi de ra zo stał wy ko rzy sta ny w pro jek cie lo go
Po znań skiej In au gu ra cji Aka de mic kiej – pierw szej wspól nej dla
wszyst kich uczel ni pu blicz nych Po zna nia – je sie nią 2013 ro ku. Pra cę

tę pokazaliśmy mię dzy in ny mi na dru giej stro nie okład ki XXII nu me -
ru spe cjal ne go „Wie ści”. Ko lej ne dwa pla ka ty Eu ge niu sza Skor wi de ra
pre zen tu je my obok – na trze ciej stro nie okład ki te go nu me ru na sze -
go dwu mie sięcz ni ka. (przyp. red.).

Na wystawę przybyli oczywiście pracownicy Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej naszego
uniwersytetu z kierowniczką Oddziału Udostępniania, kustosz mgr Elżbietą Zeyland na czele (druga od prawej)
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Podczas wernisażu o swojej pasji opowiedział sam autor zaprezentowanych plakatów, Eugeniusz Skorwider, prof.
nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (przy mikrofonie); tuż za nim stoi prorektor tejże uczelni, prof.
Jacek Jagielski, oraz rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Grzegorz Skrzypczak

Wieści z ArtLife University Gallery
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Victory – plakat pod tym tytułem autorstwa japońskiego artysty
Shigeo Fukuda zainspirował niegdyś do pracy Eugeniusza Skorwidera

Plakat Balety informujący o występach baletu Conrada Drzewieckiego
w Teatrze Wielkim w Poznaniu (Eugeniusz Skorwider)

Plakat Putin, Putin (Eugeniusz Skorwider)




