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Hor ten sja ogro do wa Mi lin ame ry kań ski

My dle niec wie cho wa tyTaw li na ja rzę bo list na

Sur mia żół to kwia to wa
Wi cio krzew po mor ski, 

od mia na póź na Pię cior nik krze wia sty

Hor ten sja Sar gen ta Ta wu ła kut ne ro wa ta

Wię cej o ga tun kach póź no kwit ną cych w tek ście o tym sa mym ty tu le, któ ry pu bli ku je my w se rii  „In te re su ją ce drze wa i krze wy w Ogro dzie Den dro lo gicz -
nym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” na stro nach 38–41 na sze go cza so pi sma (es)
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Wkoń czą cym się ro ku aka de mic kim 2009/2010 In sty tut In ży nie -
rii Rol ni czej go ścił kil ku za gra nicz nych go ści. Pierw szy z nich

– z Chiń skie go Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Pe ki nie (CAU – Chi na
Agri cul tu ral Uni ver si ty) prof. dr Ren jie Dong – prze by wał w ra mach
Pro gra mu Aka de mic ki Po znań, w 75% fun do wa ne go przez Mia sto Po -
znań. Siód me go grud nia 2009 ro ku w od no wio nej sa li wy kła do wej In -
sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej na sze go uni wer sy te tu prof. Dong wy gło sił
wy kład o ener giach od na wial nych, po zy ski wa nych w chiń skim rol nic -
twie m.in. z od pa dów or ga nicz nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
po pra wy efek tyw no ści pro duk cji bio ga zu. Jest to te ma ty ka, któ rą w In -
sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej od kil ku lat in ten syw nie roz wi ja ze spół dr.
Jac ka Da cha. Gość, po za pro wa dze nim no wo cze snych ba dań na uko -
wo -roz wo jo wych, peł ni funk cję peł no moc ni ka pre zy den ta Chiń skie -
go Uni wer sy te tu Rol ni cze go ds. kon tak tów za gra nicz nych w za kre sie
dy dak ty ki. Przy wiózł on pod pi sa ną przez JM rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka i pre -
zy den ta Chi na Agri cul tu ral Uni ver si ty (CAU), prof. dr. W. Zhao, dwu -
stron ną umo wę o współ pra cy i wy mia nie. Sta ło się tak w wy ni ku
wcze śniej szej wi zy ty prze wod ni czą ce go Se na tu CAU (w grud niu 2008
w ów cze snej Aka de mii Rol ni czej), prof. dr. W. Zhao. Uzgod nio no wte -
dy wstęp nie w sy gno wa nym przez prof. dr. hab. Ja na Pi ku la li ście in -
ten cyj nym za war cie umo wy o współ pra cy z moż li wo ścią przy jaz du
chiń skich kan dy da tów na stu dia na na szą uczel nię. Przed sta wi cie le
CAU, wy jeż dża jąc z Po zna nia w 2008 ro ku, wy ra ża li uza nie dla po zio -

mu ba dań i kształ ce nia, szcze gól nie po wi zy cie w Pi lo to wej Sta cji Bio -
tech no lo gii, stwo rzo nej i kie ro wa nej przez prof. dr. hab. Wło dzi mie -
rza Graj ka. 

Obo wią zu ją ca już umo wa otwie ra moż li wo ści współ pra cy mię -
dzy za in te re so wa ny mi jed nost ka mi obu uni wer sy te tów, a tak że bez -
po śred nio mię dzy spe cja li sta mi. Co mo że jesz cze waż niej sze – otwie ra
rów nież moż li wo ści wy mia ny stu den tów i dok to ran tów, w tym przyj -
mo wa nia na stu dia od płat ne. W ubie głym ro ku CAU ofe ro wa ło jed no
miej sce dla pol skie go dok to ran ta z peł nym fi nan so wa niem ze stro -
ny chiń skiej, nie ste ty, nikt nie sko rzy stał, ale po dob ne moż li wo ści ist -
nie ją.

Pod pi sa na umo wa po win na być jed nym z im pul sów do te go,
by przy spie szyć two rze nie an giel sko ję zycz nej ofer ty stu diów na na -
szej uczel ni w kom plet nych pro fi lach. Do tych czas je dy nym ma gi ster -
skim mo du łem w ję zy ku an giel skim jest ho dow la i na sien nic two
ro ślin ogrod ni czych na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo-
bra zu pod kie run kiem prof. dr. hab. Ro ma na Ho łu bo wi cza, kształ cą -
ca głów nie chiń skich stu den tów. Po nad to na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu ist nie je tyl ko li sta przed mio tów ofe ro wa nych
rów nież w ję zy ku an giel skim, z okre ślo ny mi punk ta mi kre dy to wany -
mi we dług sys te mu bo loń skie go (ECTS), z któ rej ko rzy sta ją głów nie
stu den ci Pro gra mu Era smus. Tak zwa na eu ro pe iza cja na szej uczel ni

Goście w Instytucie Inżynierii
Rolniczej

Od lewej: JM rektor naszej uczelni, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. Qu Zhenyuan, prorektorzy: prof. dr hab. Jan Pikul i prof. dr hab. Monika
Kozłowska oraz prof. Sun Zhenjun (obaj goście z Chin)



za le ży od ak tyw no ści na uczy cie li i władz, któ ra, miejmy nadzieję, po -
zwo li utwo rzyć kil ka mo du łów stu diów w ję zy ku an giel skim (stu dia
li cen cjac kie, ma gi ster skie do ktoranc kie), na któ re chcą i po win ni
przy jeż dżać zagraniczni kan dy dat ci, m.in. z Chin (pod pi sa na umo wa
ma głów nie te mu słu żyć). Są też in ne pro gra my, na przy kład Mun -
dus, któ rych mo że my być uczest ni kiem. Od nas sa mych za le ży, czy
sta nie my się uni wer sy te tem mię dzy na ro do wym, do cze go za chę cam
i wie rzę, że na szą uczel nię na to stać. 

Ko lej nym go ściem, któ ry zło żył nam wi zy tę, był prof. dr Emi lio
Gil Moya z Po li tec ni ca Ca ta lu nia w Bar ce lo nie, spe cja li sta od tech ni -
ki ochro ny ro ślin, wie lo let ni ko or dy na tor Pro gra mu Era smus na swo -
jej uczel ni. Prze by wał u nas w ostat nim ty go dniu stycz nia 2010 ro ku
w ra mach Pro gra mu Era smus i wy gło sił wy kład „Mo de lo wa nie do zo -
wa nia cie czy w opry ski wa czach do ochro ny wi no ro śli, za leż nie od in -
dek su po wierzch ni li ści”. Na stęp nie za pre zen to wał opra co wa ny przez
sie bie mo del Do sa via. 

Gość, po za spo tka niem z dy rek cją In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej,
zwie dził Sta cję Kon tro li Opry ski wa czy (w Hisz pa nii in spek cja opry ski -
wa czy jest na dal do bro wol na i ma ło po pu lar na, jed nak wszyst kie kra -
je Unii Eu ro pej skiej do 1 stycz nia 2014 ro ku mu szą ta ki obo wiąz ko wy
sys tem wpro wa dzić) oraz Prze my sło wy In sty tut Ma szyn Rol ni czych
(partnera Instytutu Inżynierii Rolniczej) – upo waż nio ny do cer ty fi ka -
cji apa ra tu ry po mia ro wej do te go ce lu i oce ny pro ce dur sto so wa nych
w SKO.

Na po cząt ku ma ja 2010 ro ku w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej go -
ścił PD dr hab. Hart mut Grimm z Uni wer sy te tu Ho hen he im w Stutt -
gar cie, spe cja li sta od opty ma li za cji i au to ma ty za cji do ju. Wy gło sił
wy kład na te mat ro bo tów udo jo wych i za rzą dza nia cho wem krów
mlecz nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem zdro wot no ści wy mion
i ja ko ści mle ka oraz efek tyw no ści wy ko rzy sta nia apa ra tu ry udo jo wej.
Pro fe so ro wie: Ma rian Li piń ski, Sta ni sław B. Win nic ki, He le na Kru czyń -
ska, An drzej Fran kie wicz, Wło dzi mierz No wak i Je rzy We res wy mie -
ni li się z go ściem do świad cze niem za wo do wym i omó wi li te ma ty kę
ewen tual nej współ pra cy. Wy mia na z Uni wer sy tetem Ho hen he im
trwa już wie le lat. Ist nie je jed nak po ten cjał, by ją jesz cze bar dziej
rozszerzyć, do cze go również za chę cam.

dr inż. Zbi gniew Cza czyk

Wieści Akademickie 3

Profesor dr hab. Jerzy Weres przedstawia gościa z Barcelony, 
prof. dr. Emilio Gil Moya

Profesor Renjie Dong z Chin w murach naszej uczelni
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Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa „No we ten den cje w ży wie niu
ro ślin ogrod ni czych” od by ła się w dniach 17–18 czerw ca 2010

ro ku w ma low ni czo po ło żo nym Ośrod ku Naukowo-Dy dak tycz nym
w sa mym ser cu Pusz czy Zie lon ka. Go spo da rza mi kon fe ren cji by li pra -
cow ni cy Ka te dry Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych Wy dzia łu Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na sze go uni wer sy te tu. Kon fe ren cja
zo sta ła po łą czo na z XIII Zjaz dem Ka tedr Upra wy Ro li i Ży wie nia Ro -
ślin Ogrod ni czych Uczel ni i In sty tu tów Ogrod ni czych. Przy by li na nią
na ukow cy z: Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie, Uni wer sy te tu
Rol ni cze go w Kra ko wie, Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu, Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go (SGGW) w War sza wie, a tak że In -
sty tu tu Wa rzyw nic twa w Skier nie wi cach. 

Go ść mi ho no ro wy mi by li prof. dr hab. Ol gierd No wo siel ski
oraz prof. dr hab. Jan R. Starck, któ rzy stwo rzy li pod sta wy kon tro -
lo wa ne go na wo że nia gleb i pod ło ży oraz ży wie nia ro ślin ogrod ni -
czych w Pol sce. By li oni pro mo to ra mi lub re cen zen ta mi wie lu prac
dok tor skich i ha bi li ta cyj nych pra cow ni ków na uko wych, obec nie już
pro fe so rów, bio rą cych udział w kon fe ren cji. Mi mo swo je go sę dzi -
we go wie ku Pro fe so ro wie za dzi wia li wszyst kich swo ją świet ną kon -
dy cją.

Kon fe ren cja roz po czę ła się wie czor nym ogni skiem, przy któ -
rym je dząc i śpie wa jąc, moż na by ło le piej się po znać. W ko lej nym
dniu od by ła się za sad ni cza część kon fe ren cji z re fe ra ta mi za ma wia -
ny mi i cie ka wą dys ku sją. Ja ko pierw sze za bra ły głos: pro rek tor Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Mo ni ka
Ko złow ska oraz pro dzie kan Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu, dr hab. Sta ni sła wa Szcze pa niak, prof. nadzw. Na stęp nie
za pre zen to wa no re fe ra ty za ma wia ne. 

Pro fe sor dr hab. Jó zef Nu rzyń ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Lu bli nie omó wił róż ne pod ło ża sto so wa ne w upra wie ro ślin
ogrod ni czych. Dok tor inż. Agniesz ka Lis -Krzy ścin z Uni wer sy te tu
Rol ni cze go w Kra ko wie mó wi ła o na wo zach szkli stych w pro eko lo -
gicz nym na wo że niu ro ślin, któ re ze wzglę du na swój skład i dzia ła -
nie mo gą za stą pić na wo zy o spo wol nio nym dzia ła niu. Au tor ka nie
tyl ko w cie ka wy spo sób przed sta wi ła pro ces pro duk cji tej gru py na -
wo zów, ale tak że omó wi ła moż li wo ści ich wy ko rzy sta nia, na przy -
kład w uniesz ko dli wia niu me ta li cięż kich. Trze cia pre le gent ka
– prof. dr hab. He le na Gaw roń ska z SGGW – na pod sta wie ba dań fi -
zjo lo gicz nych i ge ne tycz nych przed sta wi ła sty mu lu ją cy wpływ bio -
sty mu la to ra Asa hi Sl na wy bra ne ga tun ki ro ślin. Au tor ka pod kre śli ła,
że jest on szcze gól nie przy dat ny w okre sie stre su, zwłasz cza wy wo -
ła ne go su szą, gdyż w zna czą cym stop niu ła go dzi je go skut ki. Na -
stęp nie głos za bra ła prof. dr hab. An na Golcz z Ka te dry Na wo że nia
Ro ślin Ogrod ni czych Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra j-
o bra zu na sze go uni wer sy te tu, któ ra omó wi ła wy ni ki ba dań upra wy
i ży wie nia ro ślin lecz ni czych i przy pra wo wych, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem ba zy lii i ty mian ku. 

Pro fe sor An na Golcz zwró ci ła szcze gól ną uwa gę na ro lę i zna -
cze nie ziół we współ cze snym świe cie, przed sta wi ła tak że za gad nie -
nia zwią za ne z ro lą mi ko ry zy w upra wach pro eko lo gicz nych.
W pod su mo wa niu swo je go wy stą pie nia zwró ci ła uwa gę na zna cze -
nie ro ślin zie lar skich w in spi ra cji twór czej ar ty stów, zwłasz cza ma -
la rzy i po etów.

Po wy słu cha niu re fe ra tów od by ła się bar dzo burz li wa dys ku -
sja, tak że na te mat prac wszyst kich uczest ni ków kon fe ren cji przed -
sta wio nych w ma te ria łach kon fe ren cyj nych. Od by ło się to zgod nie
z tra dy cją zjaz dów ka tedr upra wy ro li i ży wie nia ro ślin ogrod ni czych
or ga ni zo wa nych na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, któ -
ra prze wi du je re fe ra ty za ma wia ne i brak se sji po ste ro wej. Sze ro ka
i czę sto burz li wa dys ku sja nad każ dą pra cą od by wa się na pod sta -
wie wy ni ków ba dań przed sta wio nych w ma te ria łach kon fe ren cyj -
nych, z któ ry mi wcze śniej za po zna ją się jej uczest ni cy. Po zwa la to
na bar dziej efek tyw ne wy ko rzy sta nie te go cza su oraz da je oszczęd -
no ści fi nan so we.

W ostat nim dniu zjaz du od był się wy jazd do Wie rze ni cy – ma -
jąt ku hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie go, pod czas któ re go mie li śmy
oka zję za po znać się z hi sto rią te go nie zwy kłe go zie mia ni na – pa -
tro na na szej uczel ni*.

mgr inż. To masz Trel ka

* O tym wy jeź dzie sze rzej w ar ty ku le na str. 6 (Co ja dał Au gust Ciesz -
kow ski? Wło dzi mie rza Bu czyn skie go) (przyp. red.).

Nowe tendencje w żywieniu roślin
ogrodniczych
Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa po łą czo na z XIII Zjaz dem Ka tedr Upra wy 
Ro li i Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych Uczel ni i In sty tu tów Ogrod ni czych

Uroki Zielonki

Przy ognisku
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Wystąpienie prof. dr hab. Anny Golcz

Obrady
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W dniach 17–18 czerw ca 2010 ro ku Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu zor ga ni zo wał Ogól no pol ską Kon fe ren cję Na uko wą

„No we ten den cje w ży wie niu ro ślin ogrod ni czych” po łą czo ną
z XIII Zjaz dem Ka tedr Upra wy Ro li i Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych
Uczel ni i In sty tu tów Ogrod ni czych. Uczest ni czy li w niej na ukow cy
z Uni wer sy te tów: Rol ni cze go w Kra ko wie, Przy rod ni cze go w Lu bli nie,
War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie, Przy rod ni cze go we Wro cła wiu
oraz In sty tu tu Wa rzyw nic twa w Skier nie wi cach, Szko ły Głów nej Go -
spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie i rzecz ja sna Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go z Po zna nia. 

Ofi cjal nym punk tem pro gra mu dru gie go dnia ob rad był wy jazd
do Wie rze ni cy – daw ne go ma jąt ku hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie -
go, pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wy gląd sa mej
sie dzi by, czy li dwo ru pa tro na, na ra zie jesz cze jest da le ki od cza sów
świet no ści, stąd bli sko pięć dzie się cio oso bo wa gru pa uczo nych uda ła
się do wie rze nic kie go ko ścio ła św. Mi ko ła ja. Ksiądz Prze my sław Kompf
za po znał go ści z tym co cen ne i uni kal ne w świą ty ni, kon cen tru jąc się
na pa miąt kach zwią za nych z Au gu stem Ciesz kow ski mi. Au tor ni niej -
szych słów za pre zen to wał po stać pa tro na po znań skiej uczel ni od stro -
ny je go związ ków z ogrod nic twem, sa dow nic twem i szkół kar stwem. 

Sam Au gust chęt nie ja dał wi no gro na; jesz cze za cza sów je go młod -
sze go sy na, Au gu sta Adol fa (zwa ne go Gu gą) – jak pi sa ła Ka zi mie ra Ił ła -
ko wi czów na w Pa ni We nus: „Dwo rek ob ra stał szla chet ną wi no ro ślą”.
W ja dło spi sie fi lo zo fa by ły też mo re le, po ziom ki, jabł ka (do dziś funk cjo -
nu je na zwa „sta ry sad” dla te re nu po ło żo ne go nie opo dal dwor ku Ciesz -
kow skich w Wie rze ni cy, a w nim zna leźć moż na kil ka zdzi cza łych już
drzew owo co wych). Do ro so łu za sy pa ne go kasz ką wsy py wał Ciesz kow -
ski ta le rzyk po sie ka ne go szczy pior ku, twier dząc, że to bar dzo zdro wo. 

Ku nie ma łe mu zdzi wie niu re pre zen tan tów więk szo ści ośrod ków
na uko wych, któ rych przed sta wi cie le od wie dzi li Wie rze ni cę, Au gust
Ciesz kow ski miał z ni mi róż ne go ro dza ju związ ki, naj sil niej wy ra żo ne
dok to ra tem ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go uzyskanym
w 1887 ro ku. 

mgr Wło dzi mierz Bu czyń ski
(Wie rzon ka –Wie rze ni ca)
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Pa miąt ko we zdję cie na scho dach pro wa dzą cych do ko ścio ła św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy 

Ksiądz Prze my sław Kompf opo wia da o hi sto rii te go miej sca

Co ja dał Au gust Ciesz kow ski?

We wnę trzu wie rze nic kiej świą ty ni
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Szó ste go lip ca 2010 ro ku w Ko le gium Run ge go od by ła się kon fe -
ren cja „Ro la i zna cze nie do radz twa rol ni cze go dla roz wo ju rol nic -

twa i wsi” or ga ni zo wa na przez Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz twa
Rol ni cze go, Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go i Wiel ko pol ską
Izbę Rol ni czą. 

Dys ku to wa no o ro li do radz twa rol ni cze go w Unii Eu ro pej skiej
w aspek cie za cho dzą cych zmian w rol nic twie i na ob sza rach wiej skich,
ak tu al nym sta nie i or ga ni za cji do radz twa w Wiel ko pol sce oraz ocze -
ki wa niach śro do wi ska rol ni cze go i miesz kań ców wsi.

mgr inż. Li dia Go lik

Wystąpienie jednego z gości, mgr. inż. Zbigniewa Ajchlera

Słowo powitania od organizatorów konferencji; na zdjęciu prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak

Głos z sali 

Ro la i zna cze nie do radz twa rol ni cze go
Kon fe ren cja w Ko le gium Run ge go
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Dwu dnio wą kon fe ren cję, któ ra zgro ma dzi ła kil ku dzie się ciu pro rek -
to rów ds. dy dak tycz nych i ds. na uki oraz kie row ni ków dzia łów

pol skich uczel ni przy rod ni czych i rol ni czych w Ośrod ku Naukowo-Dy -
dak tycz nym w Zie lon ce ko ło Mu ro wa nej Go śli ny, otwo rzył pro rek tor
ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr hab. Jan Pi kul – ja ko przed -
sta wi ciel or ga ni za to rów spo tka nia. Po nim głos za brał JM rek tor na -
szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, opo wia da jąc o hi sto rii
i dniu dzi siej szym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po krót -
kiej prze rwie przewodnictwo konferencji przejęła prof. dr hab. Monika
Kozłowska, prorektor ds. studiów, która poprosiła o zabranie głosu
prof. dr. hab. Bog dana J. Wo sie wicza, prze wod ni czą cego Ze spo łu Kie -
run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych Pań stwo wej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nych (PKA). Profesor za pre zen to wał wy kład za ty -
tu ło wa ny: „Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na w przeded niu no wych
za dań i wy zwań”. Po jego wy stą pie niu wy wią za ła się dłu ga i bar dzo
oży wio na dys ku sja na te mat ak tu al nych pro ble mów szkol nic twa wyż -
sze go. Pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czył wspól ny spa cer po Ar bo -
re tum Le śnym i spo tka nie przy ogni sku.

Dru gi dzień kon fe ren cji to by ły przede wszyst kim spo tka nia i ob -
ra dy w gru pach. Od dziel nie spo tka li się pro rek to rzy ds. dy dak tycz -
nych i kie row ni cy dzia łów, któ rzy dys ku to wa li o Kra jo wych Ra mach
Kwa li fi ka cji, no wych za sa dach do ty czą cych kre dy tów i po ży czek stu -
denc kich, wy so ko ści pen sum i spo so bu je go roz li cza nia oraz stu diów
z udzia łem pra co daw ców (we dług no we li za cji usta wy Pra wo o szkol -
nic twie wyż szym). 

Pro rek to rzy ds. na uki omó wi li w tym cza sie ta kie te ma ty, jak: bie -
żą ce pro ble my do ty czą ce oce ny pa ra me trycz nej jed no stek, spra woz -
da nia z ba dań sta tu to wych za rok 2009, wnio ski o do ta cje na ba da nia
sta tu to we na rok 2011, ba da nia wła sne, usta wa o fi nan so wa niu na uki
oraz au dyt ze wnętrz ny wy dat ko wa nia środ ków fi nan so wych na na ukę.

Na pod sta wie ma te ria łów do star czo nych przez or ga ni za to rów opra co wa ła
mgr Ewa Stryc ka

Pa miąt ko we zdję cie na scho dach Ośrod ka Dy dak tycz ne go „Zie lon ka”

Pro rek to rzy: Jan Pi kul, Woj ciech Jan czu ko wicz i Edward Pa łys oraz 
JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak (stoi)
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Spotkanie prorektorów
Kon fe ren cja w Zie lon ce, 21–22 czerw ca 2010 ro ku
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Kie row nik Ka ta rzy na No wa kow ska oraz pro rek tor 
Ja nusz Pru siń ski

Sie dzą od le wej: pro rek tor Kry sty na Ko ziec, kie row nik Te re sa Gosz czur na, 
kie row nik Han na Ja now ska, kie row nik Ali cja Kacz ma rek, pro rek tor 
Wło dzi mierz Sa dy, pro rek tor Ja cek Wró bel oraz pro rek tor Jó ze fa Chrza now ska

Py ta nie do prof. Bog da na J. Wo sie wi cza (w środ ku) kie ru je prof. Ja nusz
Pru siń ski (z le wej), cze mu przy słu chu je się prof. Jó zef Kor czak

Py ta nie za da je pro rek tor Wło dzi mierz Sa dy

Pro rek to rzy: Woj ciech Jan czu ko wicz, Ka zi mierz Jan kow ski 
i Edward Pa łys

Od le wej sie dzą: kie row nik Wa cław Tra jan, kie row nik Syl wia Ma zu rek,
pro rek tor Ali na Wie licz ko oraz pro rek tor Kry sty na Ko ziec
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KA LEN DA RIUM

12 paź dzier ni ka 2009 ro ku 

Wy ra że nie zgo dy na po wo ła nie Za miej sco we go Ośrod ka Dy dak -
tycz ne go (ZOD) na kie run ku stu diów le śnic two w Mi li czu przez Ra dę
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

4 grud nia 2009 ro ku

De le ga cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w skła dzie:
pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska; dzie kan Wy -
dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz; prze wod ni czą cy Se -
nac kiej Ko mi sji ds. stu diów, prof. dr hab. Jó zef Kor czak i peł no moc nik
dzie ka na Wy dzia łu Le śne go ds. ZOD w Mi li czu dr Ce za ry Be ker, wi zy -
tu je Ze spół Szkół Le śnych (ZSL) w Mi li czu na za pro sze nie dy rek to ra
szko ły. W trak cie spo tka nia pod pi sa no list in ten cyj ny w spra wie utwo -
rze nia za miej sco we go ośrod ka.

16 grud nia 2009 ro ku 

Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu pod jął uchwa -
łę w spra wie utwo rze nia za miej sco we go ośrod ka dy dak tycz ne go do
pro wa dze nia kie run ku: le śnic two na po zio mie stu diów pierw sze go
stop nia, w try bie nie sta cjo nar nym.

20 mar ca 2010 ro ku

Pro mo cja ZOD w Mi li czu w cza sie Drzwi Otwar tych Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

23 ma ja 2010 ro ku

Pro mo cja za miej sco we go ośrod ka dy dak tycz ne go w cza sie Dnia
Pa tro na ZSL w Mi li czu.

7 czerw ca 2010 ro ku

W Rek to ra cie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na stą pi -
ło uro czy ste pod pi sa nie umo wy o za sa dach funk cjo no wa niu Za miej -
sco we go Ośrod ka Dy dak tycz ne go w Mi li czu mię dzy Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym w Po zna niu i Ze spo łem Szkół Le śnych w Mi li czu. 

W imie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu umo wę
pod pi sał JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, a Ze spół Szkół
Le śnych w Mi li czu re pre zen to wa ła dy rek tor, mgr Elż bie ta Iwa nic ka. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska; dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz; peł no moc nik dzie ka na Wy dzia łu Le śne go ds. ZOD w Mi li -
czu, dr hab. Ce za ry Be ker; peł no moc nik ZSL, mgr inż. Ma ciej Niż niow -
ski i kie row nik ad mi ni stra cyj ny ZSL, inż. Krzysz tof Chli stun.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Milicz
Za miej sco wy Ośro dek Dy dak tycz ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Oto cze nie Ze spo łu Szkół Le śnych w Mi li czu

Pod pi sa nie umo wy mię dzy Ze spo łem Szkół Le śnych a Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym; Po znań, 7 czerw ca 2010 ro ku

Pro mo cja Za miej sco we go Ośrod ka Dy dak tycz ne go w cza sie ob cho dów
Dnia Pa tro na mi lic kiej szko ły; 23 ma ja 2010 ro ku

Fo
t. 

M
ac

ie
j N

iż
no

w
sk

i
Fo

t. 
Ew

a 
St

ry
ck

a
Fo

t. 
Ce

za
ry

 B
ek

er



Wieści Akademickie 11

Ze spół Szkół Le śnych i Za miej sco wy Ośro dek Dy dak tycz ny w Mi li czu na Drzwiach Otwar tych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; 20 mar ca 2010 ro ku

De le ga cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Ze spo le Szkół Le śnych w Mi li czu; 4 grud nia 2009 ro ku
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Sta wy mi lic kie

Pa łac Malt za na w Mi li czu, sie dzi ba Ze spo łu Szkół Le śnych Przy szkol ny park w sty lu an giel skim
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Fot. Cezary Beker
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Sym po zjum, zor ga ni zo wa ne przez Pol skie To wa rzy stwo Le śne Od dział
we Wro cła wiu, Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie, Cen trum In -

for ma cyj ne La sów Pań stwo wych, Za kład Ochro ny La su Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, Nad le śnic two Mi licz, Sta ro stwo Po wia to -
we w Mi li czu, Urząd Miej ski w Mi li czu oraz So łec two wsi Po sto lin, od by -
ło się w dniach 17–18 czerw ca 2010 ro ku. Pa tro nat ho no ro wy
spra wo wa li: Ma rek Ła piń ski – Mar sza łek Wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
prof. dr hab. An drzej Grzy wacz, dr h.c., czło nek rze czy wi sty PAN – prze -
wod ni czą cy Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go i dr inż. Ma rian Pi gan – dy -
rek tor ge ne ral ny La sów Pań stwo wych. Sym po zjum obej mo wa ło dwie
se sje. Pierw sza – re fe ra to wa – od by ła się w Ośrod ku Kul tu ry Le śnej w Go -
łu cho wie, dru ga – te re no wa – w Nad le śnic twie Mi licz. W pierw szym dniu
sym po zjum, w go dzi nach przed po łu dnio wych, uczest ni cy zwie dzi li
Ośro dek Kul tu ry Le śnej. Za po zna li się z wy sta wa mi w Mu zeum Le śnic -
twa, za so ba mi przy rod ni czy mi par ku (ar bo re tum), a tak że z hi sto rią żu -
bra. Pod czas po po łu dnio wej se sji re fe ra to wej, któ rej prze wod ni czył
pro fe sor An drzej Grzy wacz, wy stą pi li: Al brecht Mil nik (Eber swal de) –„La -
sy Ślą ska w la tach 1741–1945”; Mo ni ka Grau lich (Gies sen) –„Sa ga ro du
Sa li schów na Ślą sku”; Je rzy Wi śniew ski (Po znań) – „He in rich v. Sa lisch
(1846-1920) zie mia nin, le śnik, po li tyk, dar czyń ca” oraz Da riusz J. Gwiaz -
do wicz (Po znań) – „Es te ty ka la su w kon cep cji H. v. Sa li scha”. Na te mat
książ ki Sa li scha Es te ty ka la su wy po wie dział się tak że Wal ter L. Co ok
z Geo r gii (USA), któ ry prze tłu ma czył ją na ję zyk an giel ski.

W na stęp nym dniu, pod czas se sji te re no wej, go ście od wie dzi -
li la sy za rzą dza ne przez Sa li scha, m.in. pie lę gno wa ne przez nie go drze -
wo sta ny, li nię Danc kel man na, głaz  de dy ko wa ny  E. La bitz ky’emu,
a tak że pa łac my śliw ski na wzgó rzu Jo an ny. W ko ście le w Po sto li nie
od by ło się na bo żeń stwo eku me nicz ne oraz uro czy ste od sło nię cie ta -
bli cy po świę co nej He in ri cho wi von Sa li scho wi. Uczest ni cy sym po -

zjum, po dob nie jak w 1904 ro ku pod czas ob jaz du te re no we go Ogól -
ne go Po sie dze nia Ślą skie go To wa rzy stwa Le śne go, po sa dzi li na pa -
miąt kę trzy dę by. Na stęp nie na cmen ta rzu le śnym zło ży li kwia ty na
gro bie, w któ rym spo czy wa He in rich von Sa lisch wraz z mał żon ką.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Pod czas pi sa nia ar ty ku łu ko rzy sta łem z pu bli ka cji: prof. zw. dr. hab. Je rze -
go Wi śniew skie go He in rich v. Sa lisch (1846–1920) zie mia nin, le śnik, po li tyk, dar -
czyń ca i dr. hab. Da riu sza J. Gwiaz do wi cza Es te ty ka la su w kon cep cji H. v. Sa licha,
znaj du ją cych się w ma te ria łach kon fe ren cyj nych He in rich von Sa lischa (1846–
–1920) – w 90. rocz ni cę śmier ci, Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie, 2010.

He in rich von Sa lisch (1846–1920) 
– w 90. rocz ni cę śmier ci
Sympozjum międzynarodowe

Es te tyk la su
Zie mia nin, le śnik, po li tyk i spo łecz nik – He in rich von Sa lisch

(uro dzo ny 1 czerw ca 1846 ro ku w Ja szy cach [daw niej
Jeschütz], zmarł 6 mar ca 1920 ro ku w Po sto li nie [daw niej Po -
stel]), wy wo dził się z ro du szla chec kie go. Grun tow ne wy kształ -
ce nie le śne otrzy mał w cza sie stu diów w Aka de mii Le śnej
w Eber swal de, któ rą ukoń czył w 1872 ro ku. Po tem stu dio wał
jesz cze trzy se me stry bo ta ni kę na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
W ro ku 1874 prze jął ma ją tek Po sto lin, a wi dząc nie efek tyw ną
go spo dar kę rol ną, swo ją ak tyw ność skie ro wał na pro wa dze nie
ra cjo nal nej go spo dar ki le śnej. Roz po czął od bu do wę zde wa sto -
wa nych drze wo sta nów i ru na le śne go oraz za le sia nie nie uro -
dzaj nych grun tów rol ni czych. W ce lu uzy ska nia do brych
ja ko ścio wo drzew pie lę gno wał drze wo sta ny „me to dą trze bie ży
po sto liń skiej”. Użyt ko wa nie głów ne re ali zo wał, ba zu jąc na ba -
da niach przy ro sto wych. Go spo dar ka le śna w Po sto li nie sta ła się
wzor cem dla in nych wła ści cie li la sów. Sa lisch kładł tak że na cisk
na pla no wa nie prze strzen ne, eks po no wał szcze gól ne ele men -
ty kra jo bra zu: punk ty wi do ko we, drze wa po mni ko we, gła zy na -
rzu to we. Do ce nił w ten spo sób spo łecz ną funk cję la su,
stwa rza jąc wa run ki do od po czyn ku i po dzi wia nia pięk na przy -
ro dy. Swo ją wie dzę uni wer sy tec ką, po par tą wie lo let nim prak -
tycz nym do świad cze niem, na by tym w swo ich la sach,
wy ko rzy stał do na pi sa nia książ ki Es te ty ka la su, roz po wszech nio -
nej w trzech wy da niach (1885, 1902, 1911). 

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Tablica poświęcona Heinrichowi von Salischowi w kościele w Postolinie

Linia Danckelmanna na terenie Nadleśnictwa Milicz (rok 2010)
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Złożenie kwiatów na grobie Salischów

Gizela Ludwig – prawnuczka Salischa – oraz Albrecht Milnik – emerytowany pracownik Fachhochschule Eberswalde – na kamieniu, przy którym dawniej
odpoczywał Salisch
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Mo je głów ne za in te re so wa nia fi zy ką i przy ro dą ukształ to wa ły się
już w li ceum ogól no kształ cą cym. Re ali zo wa łem je na stu diach

na bar dzo mło dym wów czas Od dzia le Me cha ni za cji Rol nic twa Wy -
dzia łu Rol ni cze go w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu, któ re ukoń -
czy łem w 1973 ro ku, wspie ra ny sty pen dium na uko wym. Po uzy ska niu
ty tu łu za wo do we go ma gi stra in ży nie ra me cha ni za cji rol nic twa pod -
ją łem pra cę na uko wo -dy dak tycz ną w In sty tu cie Me cha ni za cji Rol nic -
twa Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. W tym okre sie od by łem sta że
na uko we, m.in. w In sty tu cie Agro fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk w Lu -
bli nie oraz w In sty tu cie Me lio ra cji i Użyt ków Zie lo nych w War sza wie
i Byd gosz czy, a tak że pół rocz ną prak ty kę rol ni czą w Da nii. Roz po czą -
łem tak że owoc ną współ pra cę na uko wą w Niem czech z Bun des for -
schung san stalt fu er Lan dwirt schaft (FAL) w Bran schwe igu oraz
z Ve re ine Deut sche In ge nieu re (VDI). 

Mo je głów ne za in te re so wa nia na uko we do ty czą waż ne go za -
gad nie nia współ od dzia ły wa nia dy na micz nie roz wi ja nej tech ni ki rol -
ni czej, śro do wi ska gle bo we go oraz ro ślin upraw nych. Po waż ne
miej sce zaj mu ją rów nież pra ce z za kre su teo rii ru chu po jaz dów oraz
ter ra me cha ni ki. Na le ży do te go ba da nie i wy ja śnia nie bar dzo zło żo -
ne go pro ble mu na uko we go, do ty czą ce go nad mier ne go wpły wu me -
cha ni zmów jezd nych cią gni ków i ma szyn rol ni czych na za gęsz cze nie
i wła ści wo ści wod no -po wietrz ne oraz struk tu rę agre ga to wą gleb pło -
wych, obej mu ją cych prze wa ża ją cą po wierzch nię Wiel ko pol ski i kra ju,
pro wa dzą ce go do wie lu nie ko rzyst nych zja wisk w pro duk cji rol ni czej
i śro do wi sku na tu ral nym. Pra ce te re ali zo wa łem w za kre sie zle co nych
te ma tów Cen tral ne go Pro gra mu Ba dań Roz wo jo wych (CPBR), prze -
pro wa dza jąc wie le ory gi nal nych eks pe ry men tów po lo wych i la bo ra -
to ryj nych wy ja śnia nia me cha ni zmu od dzia ły wa nia kół na pod ło że,
któ rych re zul ta tem by ło zba da nie i opi sa nie mo de la mi em pi rycz ny -
mi wpły wu wie lu pa ra me trów tech nicz nych i eks plo ata cyj nych me -
cha ni zmów jezd nych na za gęsz cze nie i struk tu rę agre ga to wą gleb
lek kich, od kry łem tak że no we sta dium ści na nia gleb, nie zna ne do -
tych czas w teo rii na uko wej. Na pod sta wie re zul ta tów ba dań nad wpły -
wem po śli zgu kół na pę do wych cią gni ka na za gęsz cze nie i wła ści wo ści
wod no -po wietrz ne gle by lek kiej, któ re mu to wa rzy szy nie od łącz nie
trans mi sja ener gii przez ukła dy jezd ne po jaz dów rol ni czych na pod -
ło że, zre ali zo wa łem roz pra wę dok tor ską, któ ra by ła pod sta wą uzy ska -
nia w 1982 ro ku stop nia na uko we go dok to ra na uk rol ni czych na
Wy dzia le Rol ni czym Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Osią gnię cia te
opu bli ko wa łem w ory gi nal nych roz pra wach na uko wych, tak że w naj -
waż niej szym wów czas w tech ni ce rol ni czej cza so pi śmie na uko wym
„Grun dla gen der Land tech nik” w Niem czech. Już wów czas wska za łem
na to, by w kom pu te rach po kła do wych cią gni ków uwzględ nić nad -
mier ne ugnia ta nie gle by, co za czy na się wpro wa dzać do prak ty ki do -
pie ro ostat nio.

Kon ty nu ując pra cę na uko wą na sta no wi sku ad iunk ta, roz wi ja łem
ba da nia me cha ni zmu współ pra cy kół z pod ło ża mi mięk ki mi, bę dą ce -
go pod sta wą wszel kie go ru chu ko ło we go na zie mi. Na le ży tu taj pod -
kre ślić, że mi mo użyt ko wa nia przez ludz kość ko ła teo ria współ pra cy
od kształ cal nych opon z od kształ ca ją cą się jed no cze śnie gle bą na dal
nie jest do koń ca po zna na i opi sa na. Szcze gól nym utrud nie niem by ło
to, że tyl ko kil ka ośrod ków na uko wych na świe cie pro wa dzi ło wów -
czas mo de lo wa nie te go ukła du, głów nie je go wła ści wo ści trak cyj ne.
By ło to in spi ra cją do stwo rze nia wła sne go kom plek so we go ma te ma -
tycz no -nu me rycz ne go mo de lu ukła du ko ło –gle ba, opar te go na wła -
snej ory gi nal nej me to dzie wy zna cza nia prze strzen nej po wierzch ni
kon tak tu opon z pod ło ża mi mięk ki mi, opu bli ko wa nej w naj waż niej -
szym dla spe cja li stów przed mio tu mię dzy na ro do wym cza so pi śmie na -
uko wym „Jo ur nal of Ter ra me cha nics” (IF). W efek cie ten tyl ko mo del
wy ja śnia zło żo ny wpływ wy bra nych pa ra me trów ogu mie nia po jaz dów
rol ni czych na zmia ny wła ści wo ści gle by. Zna lazł on rów nież za sto so -
wa nie w au tor skim sys te mie pro gno zo wa nia wy bra nych agro tech nicz -
nych i eko no micz nych skut ków ru chu agre ga tów rol ni czych w pra cach
po lo wych, wspo ma ga nym tech ni ką kom pu te ro wą. Na pod sta wie pu -
bli ka cji osią gnięć na uko wych i wy róż nio nej roz pra wy ha bi li ta cyj nej
(Ana li za wpły wu wy bra nych pa ra me trów opon rol ni czych na ugnia ta nie
gle by) w 1998 ro ku uzy ska łem sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa -

ne go na Wy dzia le Rol ni czym Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Po zna niu. 

W ko lej nych la tach swo jej dzia łal no ści po sze rza łem za in te re so -
wa nia na uko we o ba da nia i mo de lo wa nie wła ści wo ści trak cyj nych
gle by i agre ga tów rol ni czych, de cy du ją cych o emi sji ener gii i efek -

tyw no ści tech no lo gii prac po lo wych oraz o wpły wie na śro do wi sko
gle bo we i emi sję CO2. Wy ko rzy stu ję i roz wi jam pod sta wo wą i po -
wszech nie uzna ną do tąd na świe cie teo rię ru chu po jaz dów cy wil -
nych i woj sko wych prof. Mie czy sła wa Bek ke ra, wiel kie go uczo ne go
po cho dze nia pol skie go, od cza sów dru giej woj ny świa to wej pra cu -
ją ce go w USA (war to wie dzieć, że był on twór cą ukła du jezd ne go po -
jaz du księ ży co we go w wy pra wach Apol lo, a je go teo ria jest do dzi siaj
pod sta wą bu do wy ukła dów jezd nych po jaz dów – ro bo tów ba da ją -
cych in ne pla ne ty, na przy kład Mar sa). Dla wa run ków ziem skich two -
rzę no we mo de le ma te ma tycz no -nu me rycz ne, roz wi ja jąc wła sną
teo rię opi su prze strzen nej po wierzch ni kon tak tu opon z pod ło żem,
po zwa la ją ce na pro gno zo wa nie wła ści wo ści trak cyj nych cią gni ków,
środ ków trans por to wych i ma szyn rol ni czych, wy ko rzy sty wa nych
w in ży nie rii pro duk cji po lo wej. Na ten te mat zre ali zo wa no wy róż nio -
ną póź niej roz pra wę dok tor ską Ar tu ra Sza fa rza, któ rej by łem pro mo -
to rem. Dok to rant w okre sie stu diów uzy skał grant na sfi nan so wa nie
ba dań ze Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio -
nal ne go „Sty pen dia dla naj lep szych uczest ni ków stu diów dok to ranc -
kich w Wiel ko pol sce z za kre su na uk przy czy nia ją cych się do roz wo ju
stra te gicz ne go re gio nu” oraz sty pen dium na uko we Stu dium Dok to -
ranc kie go Wy dzia łu Rol ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. 

W znacz nej czę ści mo je pra ce do ty czą tak że od dzia ły wa nia czyn -
ni ków tech nicz nych tech no lo gii pie lę gna cji i zbio ru na ja kość ru ni łą -
ko wej i plo no wa nie traw. Ba dam wpływ me cha nicz nych czyn ni ków
no wych tech no lo gii upra wy na sys tem ko rze nio wy i plo no wa nie in -
nych ro ślin upraw nych, a tak że ana li zu ję struk tu rę mo cy cią gni ków
rol ni czych w rol nic twie pol skim i unij nym oraz zaj mu ję się roz wo jem
i oce ną od na wial nych źró deł ener gii. Przy go to wu ję na ten te mat au -
tor ską mo no gra fię, któ ra nie ba wem uka że się dru kiem. 

W do rob ku na uko wym mam ogól nie 148 prac na uko wych i na -
uko wo -ba daw czych. Na le ży do nich 68 ory gi nal nych roz praw na uko -
wych opu bli ko wa nych w ję zy ku an giel skim lub nie miec kim oraz
pol skim w zna czą cych cza so pi smach o za się gu mię dzy na ro do wym
i kra jo wym (w więk szo ści je stem ich je dy nym au to rem). Mo ja dzia łal -
ność in no wa cyj na zo sta ła uho no ro wa na 13 pa ten ta mi oraz licz ny mi

Zbigniew
Błaszkiewicz
Instytut Inżynierii
Rolniczej

Zbi gniew Błaszkiewicz
podczas odbierania
gratulacji z okazji 
nadania tytułu
profesorskiego; 
posiedzenie Senatu 
Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go 
w Po zna niu,
24 czerw ca 2009 ro ku



Wieści Akademickie16 LIPIEC – SIERPIEŃ

na gro da mi za roz wią za nia tech nicz ne w za kre sie urzą dzeń do pro duk -
cji ro ślin nej i zwie rzę cej oraz apa ra tu ry na uko wo -ba daw czej. Do mo -
jej twór czej dzia łal no ści in no wa cyj nej na le ży za li czyć tak że
opra co wa nie no wych lub zmo dy fi ko wa nie 14 me tod ba daw czych oraz
utwo rze nie dzie wię ciu pro gra mów kom pu te ro wych opar tych na ory -
gi nal nych mo de lach abs trak cyj nych. Mo je pra ce na uko we by ły pu bli -
ko wa ne w ta kich cza so pi smach, jak: „Jo ur nal of Ter ra me cha nics”,
„Grun dla gen der Lan dech nik”, „Gras sland Scien ce in Eu ro pe”, „An nu al
Re view of Agri cul tu ral En gi ne ering”, „Frag men ta Agro no mi ca”, „Ze szy -
ty Pro ble mo we Po stę pów Na uk Rol ni czych”, „Rocz ni ki Na uk Rol ni czych”
(se ria C), „Biul le tin of Plant Bre eding and Ac li ma ti za tion In sti tu te”, „Pro -
ble my In ży nie rii Rol ni czej”, „In ży nie ria Rol ni cza” i in ne. 

By łem i je stem za pra sza ny na naj waż niej sze kon fe ren cje i kon gre -
sy na uko we o za się gu eu ro pej skim i świa to wym, m.in. ta kich sto wa rzy -
szeń, jak In ter na tio nal So cie ty for Ter ra in -Ve hic le Sys tems (ISTVS),
Com mi sion In ter na tio na le du Ge nie Ru ral (CIGR), Eu ro pe an Au to mo bi -
le En gi ne ers Co ope ra tion (EAEC), Fédéra tion In ter na tio na le des So ciétés
d’Ingénie urs des Tech ni qu es de l’Au to mo bi le (FI SI TA Eu ro pe), Agri cul -
tu ral En gi ne ering (AgEng). Pre zen to wa łem re fe ra ty i po ste ry łącz nie
na 73 za gra nicz nych i kra jo wych kon fe ren cjach, sym po zjach i se mi na -
riach na uko wych, udo ku men to wa nych 30 pu bli ka cja mi kon fe ren cyj -
ny mi, w tym 17 w ję zy ku an giel skim lub nie miec kim. By łem lub je stem
człon kiem kil ku to wa rzystw na uko wych i na uko wo -tech nicz nych, ta -
kich jak: In ter na tio nal So cie ty for Ter ra in -Ve hic le Sys tems (ISTVS), In ter -
na tio nal So il Til la ge Re se arch Or ga ni za tion (ISTRO), Po lish So cie ty for
In for ma tion Tech no lo gy in Agri cul tu re (POL SI TA), Pol skie To wa rzy stwo
In ży nie rii Rol ni czej (PTIR) i Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Rol -
nic twa Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej (SITRNOT). Obec nie pre zen -
tu ję swo je osią gnię cia na uko we na za gra nicz nych uni wer sy te tach
w ra mach Pro gra mu Era smus. Pro wa dzi łem i pro wa dzę kon sul ta cje na -
uko we z wie lo ma ośrod ka mi na uko wy mi zaj mu ją cy mi się po dob ną te -
ma ty ką ba daw czą oraz od by łem wie le wi zyt na uko wych m.in. do:
For chung An stalt fu er Lan dwirt schaft (FAL) w Braun schwe igu oraz do
Zen trum fu er Agrar land scha fts - und Land nut zuns for schung (ZALF)
w Mu en chen ber gu (Niem cy); Na tio nal In sti tu te of Agri cul tu ral En gi ne -
ering (NIAE) w Bed ford oraz do Na tio nal Col le ge of Agri cul tu ral En gi ne -
ering, Sil soe (Wiel ka Bry ta nia); Uni ver si ty of Geo r gia, De part ment of
Agri cul tu ral and Ap plied Eco no mic oraz do USDA – ARS -NSDL Na tio nal
So il Dy na mics Lab, Au burn; U.S.Ar my En gi ne er Re se arch Cen ter and De -
ve lop ment Cen ter, Vicks burg, w USA; Swe dish Uni ver si ty of Agri cul tu -
ral Scien ce (De par ta ment of So il Scien ce) w Up psa li. 

Pod czas mo jej wie lo let niej pra cy w Aka de mii Rol ni czej (obec nie
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym) w Po zna niu pro wa dzi łem na stu -
diach dzien nych i za ocz nych za ję cia z in ży nie rii rol ni czej ze stu den ta -
mi róż nych wy dzia łów i spe cjal no ści, co wy ma ga ło przy go to wy wa nia
wie lu pro gra mów przed mio tów. Obec nie do ty czy to wy kła dów i ćwi -
czeń na kie run ku: rol nic two na róż nych spe cjal no ściach oraz wy kła -
dów, ćwi czeń, se mi na riów ma gi ster skich i za jęć fa kul ta tyw nych na
kie run ku: tech ni ka rol ni cza i le śna, na spe cjal no ściach: in for ma ty ka
w in ży nie rii rol ni czej, eko no mi ka i or ga ni za cja usług tech nicz nych
w rol nic twie oraz tech ni ka rol ni cza. Pro wa dzi łem też wy kła dy i ćwi -
cze nia w Fi lii Aka de mii Rol ni czej w Lesz nie. Je stem au to rem sied miu
opu bli ko wa nych ksią żek. Oprócz mo no gra fii (w po sta ci roz pra wy ha -
bi li ta cyj nej) czte ry są pod ręcz ni ka mi aka de mic ki mi o za się gu kra jo -
wym z za kre su tech ni ki rol ni czej oraz dwie pod ręcz ni ka mi dla szkół
śred nich (li ceum pro fi lo wa ne go) o pro fi lu rol no -spo żyw czym, do pusz -
czo ne do użyt ku szkol ne go przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor -
tu. Je stem au to rem kil ku sta no wisk dy dak tycz nych, la bo ra to rium do
ba dań wła ści wo ści fi zycz nych i me cha nicz nych gleb oraz wie lu wy -
kła dów mul ti me dial nych i po mo cy dy dak tycz nych. By łem pro mo to -
rem po nad 40 prac ma gi ster skich.

Dzia łam w wie lu jed nost kach or ga ni za cyj nych Aka de mii Rol ni -
czej (dziś Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go) w Po zna niu. Obec nie je stem
kie row ni kiem Za kła du In ży nie rii Pro duk cji Ro ślin nej w In sty tu cie In -
ży nie rii Rol ni czej. 

By łem przed sta wi cie lem mło dych pra cow ni ków na uki w Ra dzie
Wy dzia łu Rol ni cze go oraz w Ra dzie Na uko wej In sty tu tu In ży nie rii Rol -
ni czej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. By łem człon kiem Ko mi sji Na uki
oraz wie lo let nim człon kiem Wy dzia ło wej Ko mi sji Wy bor czej na Wy dzia -
le Rol ni czym (dziś je stem jej prze wod ni czą cym). By łem i je stem człon -
kiem wie lu ko mi sji do spraw prze wo dów dok tor skich, ha bi li ta cyj nych
i pro fe sor skich, a tak że re cen zen tem wie lu prac na uko wych dla wy -
daw nictw na uko wych oraz prac awan so wych i gran tów. Dzię ki mo je -
mu hob by In sty tut Me cha ni za cji Rol nic twa i Aka de mia Rol ni cza
zdo by ły wie le na gród i wy róż nień w uczel nia nych i śro do wi sko wych
za wo dach strze lec kich. 

Otrzy ma łem 13 na gród za osią gnię cia na uko we i ba daw cze oraz
czte ry za dzia łal ność in no wa cyj ną z rąk JM rek to ra na szej uczel ni. Za
ca ło kształt osią gnięć zo sta łem od zna czo ny przez Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej Srebr nym Krzy żem Za słu gi (zb).

Prze wod ni czą cy Wal ne go Zgro ma dze nia Sto wa rzy sze nia Wy -
daw ców Szkół Wyż szych Piotr Do bro łęc ki po in for mo wał, że

mgr An na Zie liń ska -Kry bus, kie row nik Dzia łu Wy daw nictw na -
sze go uni wer sy te tu, zo sta ła po now nie wy bra na Se kre ta rzem Sto -
wa rzy sze nia Wy daw ców Szkół Wyż szych na ka den cję 2010–2013.
Gra tu lu je my! (es)

Wieści z Działu 
Wydawnictw

Kierownik Działu Wydawnictw, mgr Anna Zielińska-Krybus
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W związ ku ze zmia ną kie row nic twa Ka te dry Sa dow nic twa 29
kwiet nia 2010 ro ku ad mi ni stra tor Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go -

spo dar stwa Do świad czal ne go Przy bro da, dr inż. Je rzy Ma zur, zor ga -
ni zo wał spo tka nie pod su mo wu ją ce współ pra cę z do tych cza so wym
kie row ni kiem ka te dry, prof. dr. hab. Eu ge niu szem Pa cho la kiem. W spo -
tka niu uczest ni czy li: pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko -
złow ska; dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go, prof. dr hab. Piotr Urbań ski;
a tak że dr Grze gorz Ły siak, peł nią cy obec nie obo wiąz ki kie row ni ka,
i pra cow ni cy Ka te dry Sa dow nic twa oraz przed sta wi cie le R -SGD Przy -
bro da.

Na po cząt ku spo tka nia dr Je rzy Ma zur przed sta wił pod su mo wa -
nie wie lo let niej dzia łal no ści i współ pra cy prof. dr. hab. Eu ge niu sza Pa -
cho la ka oraz uza sad nił, dla cze go zo sta ło zor ga ni zo wa ne wła śnie
w Przy bro dzie. Sad do świad czal ny zo stał za ło żo ny w chwi li two rze nia
Go spo dar stwa Do świad czal ne go w Przy bro dzie przy udzia le ów cze -
snej Ka te dry Sa dow nic twa i stał się od tej po ry „po li go nem” do świad -
czal nym dla wszyst kich pra cow ni ków ka te dry, w tym rów nież dla prof.
dr. hab. Eu ge niu sza Pa cho la ka. Jak pod kre ślił ad mi ni stra tor R -SGD
Przy bro da, to na te re nie przy brodz kie go sa du prof. Pa cho lak wy ko ny -
wał swo je pra ce pro mo cyj ne, to jest dok to rat i ha bi li ta cję, a tak że tu
re ali zo wał więk szość prac swo ich ma gi stran tów i dok to ran tów. Po -
nad to w sa dzie do świad czal nym Pro fe sor pro wa dzi swo je ba da nia na -
uko we do ty czą ce na wo że nia, na wad nia nia, spo so bów for mo wa nia
i pro wa dze nia ko ron, a tak że pra ce nad zmę cze niem gle by w upra -
wach sa dow ni czych. 

W la tach 1997–2010, ja ko kie row nik Ka te dry Sa dow nic twa, Pro fe -
sor ze swo imi współ pra cow ni ka mi przy czy nił się do pod ję cia w R -SGD
Przy bro da wie lu ba dań z za kre su upraw sa dow ni czych. Uno wo cze śnił
ba zę do świad czal ną – ba daw czą i dy dak tycz ną, a tak że uczest ni czył
w po pu la ry za cji wie dzy sa dow ni czej na spo tka niach or ga ni zo wa nych
przez Ad mi ni stra to ra w R -SGD Przy bro da.

Na za koń cze nie spo tka nia dr Je rzy Ma zur zło żył ser decz ne po -
dzię ko wa nia na rę ce prof. dr. hab. Eu ge niu sza Pa cho la ka za wie lo let -
nią i kon struk tyw ną współ pra cę.

Pod czas spo tka nia po dzię ko wa nia Pro fe so ro wi zło ży li rów nież
za pro sze ni go ście. Spo tka nie od by ło się w mi łej i cie płej at mos fe rze,
a za koń czy ło je wspól ne zdję cie na scho dach pa ła cu – sie dzi by R -SGD
Przy bro da.

mgr inż. Fi lip Ma zur

Zmiany w Katedrze Sadownictwa
Pod su mo wa nie współ pra cy z kie row ni kiem ka te dry, prof. dr. hab. Eu ge niu szem
Pa cho la kiem
Przybroda, 29 kwietnia 2010 roku

Pa miąt ko we zdję cie
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Po dzię ko wa nia od pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej
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„We spół w ze spół…” – to nie tyl ko cy tat z pio sen ki Je re mie go
Przy bo ry i Je rze go Wa sow skie go, ale rów nież przy kład do brej

współ pra cy.
Na po cząt ku kwiet nia 2010 ro ku po wstał pro jekt pol sko -fran cu -

ski „Bre ta gne & Wiel ko pol ska: Re gio nal Part ner ship in Li fe Scien ces
De ve lop ment”, re ali zo wa ny przez stu den tów Agro cam pus Ouest
z Ren nes oraz na szej Al ma Ma ter. Pro jekt do ty czy oce ny sy tu acji eko -
no micz nej go spo darstw rol nych, przede wszyst kim ma łych (o wiel ko -
ści 1–10 ha) i moż li wo ści zwięk sze nia do cho dów dzię ki dy wer sy fi ka cji
ich dzia łal no ści. 

Ośmio oso bo wa gru pa stu den tów fran cu skich przy je cha ła do Po -
zna nia we wto rek 6 kwiet nia i we spół ze stu den ta mi Wy dzia łu Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii za in au gu ro wa ła pro jekt sym po zjum na uko we go,
któ re mu prze wod ni czył JM rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak, a mo de ra to ra mi w po szcze gól nych pa ne lach te ma -
tycz nych 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 –„Bre ta gne & Wiel ko pol ska: Re gio nal Part -
ner ship in Li fe Scien ces De ve lop ment”

● dr Jan Chu do biec ki (Ka te dra Eko no mi ki i Or ga ni za cji Drzew nic -
twa Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go) – Part ner stwo i współ -
pra ca na uko wa im pul sem zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nów
– na szych ma łych oj czyzn

● mgr Wie sła wa No wak, za stęp ca dy rek to ra Wiel ko pol skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go (WODR) w Po zna niu – Wiel ko -
pol ska ja ko wio dą cy re gion go spo dar ki rol nej i za so bów na tu -
ral nych. 

Pię cio dnio wa wi zy ta przy bli ży ła stu den tom fran cu skim pro ble -
my rol nic twa wiel ko pol skie go. Wi zy ty w wy bra nych go spo dar stwach
po zwo li ły okre ślić wpływ zróż ni co wa nia pro wa dzo nej przez nie dzia -
łal no ści rol ni czej lub po za rol ni czej na sta tus eko no micz ny go spo -
darstw. Go ści, co pod kre śla li w bez po śred nich roz mo wach, za sko czy ły
nie tyl ko efek ty go spo da ro wa nia rol ni ków, ale i ich go ścin ność. Wi zy -
ty w go spo dar stwach czę sto by ły oka zją do po zna nia ich toż sa mo ści
re gio nal nej, cze go jed nym z prze ja wów by ły de gu sta cje lo kal nych
pro duk tów. Stu den ci fran cu scy w to wa rzy stwie pol skich ko le gów po -
zna wa li nie tyl ko in dy wi du al ne go spo dar stwa rol ne, ale tak że przed -
się bior stwa, na przy kład gru py pro du cen tów rol nych. Dys ku sje
pro wa dzo ne pod czas wi zyt z pro du cen ta mi in dy wi du al ny mi czy też
zor ga ni zo wa ny mi w róż ne for my go spo dar cze po zwo li ły na wstęp ne
po rów na nie sy tu acji rol nic twa we Fran cji, szcze gól nie re gio nu Bre ta -
nii, z rol nic twem wiel ko pol skim. Chcie li by śmy jed no cze śnie pod kre -
ślić, że znacz nym uła twie niem w pro wa dzo nych roz mo wach
z rol ni ka mi by ła do bra zna jo mość ję zy ków: fran cu skie go i an giel skie -
go stu den tów pol skich, któ rzy peł ni li rów no cze śnie ro lę tłu ma czy.

Cie ka wy mi punk ta mi pro gra mu by ły atrak cje przy go to wa ne
przez ko le gów pol skich:
● po byt w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo -

żyw cze go w Szre nia wie (szcze gól nym za in te re so wa niem cie szy -
ły się lo ko mo bi le)

● spo tka nie z Pre zy den tem m. Po zna nia Ry szar dem Gro bel nym,
do któ re go skie ro wa li wie le py tań, nie ko niecz nie zwią za nych
z rol nic twem, szcze gól nie cie ka wi ły ich przy go to wa nia Po zna nia
do Euro 2012

● wi zy ta w Do mu Bre ta nii, w któ rym Ewa Wa li szew ska przy bli ży ła
le gen dy o Po zna niu i Wiel ko pol sce.

Ostat ni dzień pra co wi te go ty go dnia za koń czył się pod su mo wa -
niem po by tu na spo tka niu zor ga ni zo wa nym przez bez po śred nie go
opie ku na, dr. Lesz ka Maj chrza ka we spół z dr. Ja nem Chu do biec kim
oraz za stęp cą dy rek to ra WODR, mgr Wie sła wą No wak.

Re wi zy ta na te re nie Bre ta nii roz po czę ła się bez po śred nio po za -
koń cze niu po by tu stu den tów fran cu skich w Pol sce, czy li w dniach 12–
17 kwiet nia 2010 ro ku, spo tka niem na te re nie tam tej szej uczel ni
z dy rek to rem ds. prak tyk stu denc kich, Ca ro li ne Le la dier, dy rek to rem
ds. na uki, Pier re Guy Mar ne tem, oraz przed sta wi cie la mi re gio nal nych

władz, na któ rym za pre zen to wa no ce chy cha rak te ry stycz ne rol nic twa
te go re gio nu.

Zgod nie z ce lem pro jek tu, po dob nie jak w Wiel ko pol sce, po zna -
wa no zróż ni co wa nie eko no micz ne go spo darstw oraz je go przy czy ny.
W ba da niach po słu żo no się me to dą an kie to wą, co po zwo li ło nie tyl -
ko uzy skać wie le in for ma cji, ale tak że opra co wać sta ty stycz nie ze bra -
ne wy ni ki. Szcze gól ne za in te re so wa nie wśród pol skich stu den tów
wzbu dzi ły róż ni ce wa run ków kli ma tycz nych, co m.in. wpły wa na za -
awan so wa nie we ge ta cji wie lu ro ślin upraw nych. 

Re wi zy ta mia ła rów nież aspekt tu ry stycz ny. Stu den ci mie li oka -
zję zwie dzić Pa ryż oraz cie kaw sze miej sca: Le Mont Sant  Mi che l, opac -
two be ne dyk tyń skie wpi sa ne na li stę Świa to we go Dzie dzic twa
Ludz ko ści UNE SCO w 1979 ro ku, jed no z naj czę ściej od wie dza nych
miejsc w Nor ma dii, re gio nie są sia du ją cym z Bre ta nią. 

Cie ka wost ką jest rów nież to, że na wy brze żu za ży cia księż nej An -
ny Bre toń skiej, któ ra pa no wa ła na prze ło mie XV i XVI wie ku, upo rząd -
ko wa no te ren pod upra wę i ho dow lę zwie rząt. Do dziś ho du je się tu
owce, mo utons de pré-salé (‘ba ra ny sło nych łąk”), któ rych mię so – ze
wzglę du na sło na we pa stwi ska – ma wy jąt ko wy smak.

Pod su mo wa niem wi zy ty w Bre ta nii by ło spo tka nie w Izbie Rol -
ni czej Il le -et -Vi la ine m.in. z przed sta wi cie lem ADE VIA Ga briel le Jo ly
i dys ku sja do ty czą ca dal szej współ pra cy mię dzy re gio na mi oraz na -
szy mi uczel nia mi.

Na le ży pod kre ślić, że re ali za cja te go pro jek tu po stro nie pol skiej
to przy kład moż li wo ści współ pra cy wie lu in sty tu cji, któ rym na ser cu
le ży pro mo cja na sze go re gio nu w Unii Eu ro pej skiej. Po dzię ko wa nia
na le żą się Urzę do wi Mar szał kow skie mu, Wiel ko pol skiej Izbie Rol ni -

Pa ryż, pod Łu kiem Trium fal nym

Dys ku sja stu den tów na te mat re ali za cji pro jek tu; sie dzi ba Ade vii

„We spół w ze spół…”
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Wió rek, Ma te usz Ka łuż ny oraz z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt:
Ma rian na Wie loch. Opie ku na mi by li: dr Le szek Maj chrzak (re pre zen -
tant Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii), dr Jan Chu do biec ki (re pre zen -
tant Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go i Ra dy Mia sta Po zna nia)
oraz mgr inż. Wie sła wa No wak (re pre zen tant Wiel ko pol skie go Ośrod -
ka Do radz twa Rol ni cze go).

dr inż. Le szek Maj chrzak (UP)
mgr Wie sła wa No wak (WODR) 

czej, dzie ka no wi Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, któ rzy wspar li fi -
nan so wo przed się wzię cie, jak rów nież Urzę do wi Mia sta Po zna nia
i Wiel ko pol skie mu Ośrod ko wi Do radz twa Rol ni cze go w Po zna niu, któ -
rzy wspar li pro jekt rze czo wo i po moc ni by li w or ga ni za cji te go pro -
jek tu. Uczest ni cy pro jek tu: stu den ci fran cu scy: De nes Je re my, Gat ti
Paul, Knud sen Chri stel le, Le Bo ur si caud Ra pha el, Le ve gue Oli vier, Lea
Pa ter kie wicz, Si mon Ritz i Schin dler Ju lia, a ze stro ny pol skiej, z Wy -
dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii: Da wid Woj cie szak (sta ro sta gru py), Jan
No żow nik, Jo an na Paw lic ka, Pa weł Du da, Ma ciej Zgo liń ski, Ję drzej
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Pol ska gru pa na Le Mont Stant Mi chel

Wi zy ta u me ra w Mor del les
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Zgod nie już z wie lo let nią tra dy cją w ma ju stu den ci pre zen tu ją wy ni -
ki prac ba daw czych, któ re po wsta ły w bie żą cym ro ku aka de mic kim

w ra mach dzia łal no ści stu denc kie go ru chu na uko we go. Miej scem spot -
ka nia li de rów tej for my na uko wej ak tyw no ści stu den tów jest oto czo ny
pięk ny mi la sa mi i są sia du ją cy z ar bo re tum Ośro dek Naukowo-Dy dak -
tycz ny w Zie lon ce. Te go rocz na Uczel nia na Se sja Stu denc kich Kół Na uko -
wych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ła się 11 ma ja. 

Ob ra dy od by wa ły się w trzech sek cjach: przy rod ni czej, na uk po -
zo sta łych i tech nicz nych oraz po ste ro wej. Naj wię cej – bo dzie sięć
– pre zen ta cji przed sta wio no w se sji na uki po zo sta łe i tech nicz ne;
w se sji przy rod ni czej za pre zen to wa no dzie więć do nie sień i 12 po ste -
rów w se sji po ste ro wej. Po nad to po za kon kur sem zo sta ły przed sta -
wio ne dwie pre zen ta cje Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Eko no mi stów
Agro biz ne su przy go to wa ne przez stu den tów z Fran cji.

Pre zen ta cje uczest ni ków wni kli wie oce nia ło ju ry. W skład ko mi -
sji oce nia ją cej wcho dzi li przed sta wi cie le wszyst kich wy dzia łów na sze -
go uni wer sy te tu:
● dr hab. Prze my sław Bar łóg – Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
● dr inż. Do ro ta Wroń ska -Pi la rek – Wy dział Le śny
● dr inż. Ja ro sław So snow ski – Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
● dr inż. To masz Kry sto fiak – Wy dział Tech no lo gii Drew na
● dr Agniesz ka Ry dzew ska – Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry

Kra jo bra zu
● dr n. farm. Jo an na Su li bur ska – Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu
● dr Sła wo mir Sza ła ta – Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
● dr inż. Elż bie ta Mi ko łaj czak – Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny.

Na le ży pod kre ślić wy so ki po ziom na uko wy pre zen ta cji, któ re by -
ły przy go to wa ne bar dzo sta ran nie, a oso by lub ze spo ły je wy gła sza ją -
ce po tra fi ły prze ka zać czę sto w spo sób ory gi nal ny i nie kon wen cjo nal ny

wy ni ki swo ich ba dań. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją stu den ci z Sek -
cji Geo ma tycz nej Ko ła Na uko we go Le śni ków, któ rzy w pre zen ta cji
„Sys tem in for ma cji prze strzen nej dla Ogro du Den dro lo gicz ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” przed sta wi li opra co wa ną przez
sie bie ma pę nu me rycz ną Ogro du, któ ra jest in te rak tyw ną ba zą da nych,
słu żą cą do ewi den cjo no wa nia, wi zu ali za cji i pro wa dze nia ana liz prze -
strzen nych na pod sta wie gro ma dzo nych da nych o po ło że niu i wza -
jem nych re la cjach mię dzy obiek ta mi ar bo ry stycz ny mi oraz in ny mi
obiek ta mi po ło żo ny mi na tym te re nie.

Pod czas ob rad sa la kon fe ren cyj na by ła wy peł nio na przez uczest -
ni ków se sji, a mię dzy ni mi od by wa ła się rze czo wa dys ku sja i pa no wa -
ła życz li wa at mos fe ra z ele men ta mi zdro wej ry wa li za cji.

Nad spraw nym prze bie giem sku tecz nie czu wa li pro wa dzą cy ob -
ra dy: w sek cji przy rod ni czej: Emi lia Po dęb ska oraz Mag da le na Pierz -
chle wicz (Ko ło Na uko we Mło dych Me ne dże rów); w sek cji na uk
po zo sta łych i tech nicz nych: Ka ta rzy na Kor dus -So cha z Ko ła Na uko we -
go Tech no lo gów Żyw no ści oraz Mał go rza ta Szych ta, a se sji po ste ro -
wej prze wo dził Bar tosz Mar chwac ki z Ko ła Na uko we go Mło dych
Me ne dże rów.

Po za koń cze niu pre zen ta cji od by ły się ob ra dy ju ry. Ko mi sja oce -
nia ją ca usta li ła na stę pu ją cy ran king lau re atów:

Sek cja przy rod ni cza 

I miej sce
Ma te usz Raw ski, Bar tosz Skal ski, Ane ta Wę sier ska, To masz Wró bel
i Ma te usz Ko sior z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów – Sek -
cja Ży wie nia Zwie rząt Ama tor skich i Mo no ga strycz nych (opie kun na -
uko wy: dr inż. Da mian Jó ze fiak) za pre zen ta cję „Wpływ ni zy ny na
wy bra ne po pu la cje mi kro flo ry żół wi won nych (Ster no the rus odo ra tus)
utrzy my wa nych w akwa ter ra riach” 

Se sja Uczel nia na Kół Na uko wych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Ob ra dy w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Dy dak tycz ne go w Zie lon ce



Na za koń cze nie ob rad prze wod ni czą cy ju ry ogło sił wy ni ki.
Wszy scy uczest ni cy te go rocz nej uczel nia nej se sji kół na uko wych
otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne pod pi sa ne i wrę czo ne przez pro rek tor
ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską, a lau re aci do dat ko wą
gra ty fi ka cję – uro czy ste wrę cze nie na gród, któ re od by ło się 7 ma -
ja 2010 ro ku w trak cie spo tka nia z JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze -
go rzem Skrzyp cza kiem i pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ką
Ko złow ską w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W trak cie spo tka nia uho no ro wa no tak że uczest nicz kę stu denc kiej
kon fe ren cji na Sło wa cji z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na.

Po raz ko lej ny uczel nia na se sja kół na uko wych do wio dła, że jest
świę tem stu denc kie go ru chu na uko we go. Pro rek tor ds. stu diów, prof.
dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, ota cza stu denc ki ruch na uko wy szcze gól -
na tro ską, in te re su jąc się oso bi ście prze bie giem przy go to wań
i uczest ni cząc w uczel nia nej se sji kół na uko wych. Du ży wkład w or -
ga ni za cję i spraw ny prze bieg se sji wniósł Stu denc ki Ko mi tet Or ga ni -
za cyj ny w skła dzie: Emi lia Po dęb ska, Mag da le na Pierz chle wicz,
Bar tosz Mar chwac ki (Ko ło Na uko we Mło dych Me ne dże rów), Ka ta rzy -
na Kor dus -So cha (Ko ło Na uko we Tech no lo gów Żyw no ści), Mał go rza -
ta Szych ta oraz Agniesz ka Grac lik (Ko ło Na uko we Zoo tech ni ków
i Bio lo gów).

Po nad to za wy kra cza ją ce po za obo wiąz ki służ bo we za an ga żo -
wa nie w przy go to wa nie ma te ria łów kon fe ren cyj nych sło wa po dzię -
ko wa nia na le żą się: dr. hab. Idzie mu Siat kow skie mu, kie row ni ko wi
Za kła du In for ma ty ki z Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz -
nych oraz mgr inż. Jo an nie Bryś z Dzia łu Stu denc kich Spraw By to wych
za wie le cen nych ini cja tyw i ogrom ne za an ga żo wa nie. Ko or dy no wał
ca łe przed się wzię cie dr hab. Hie ro nim Frąc ko wiak – peł no moc nik rek -
to ra ds. stu denc kich kół na uko wych.

Tro ska władz uczel ni i wy dzia łów o roz wój stu denc kie go ru chu
na uko we go, mi mo ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych, do brze ro -
ku je i po zwa la mieć na dzie ję, że zgod nie z tra dy cją za rok w Zie lon ce
od bę dzie się ko lej na se sja. 

dr inż. Ja ro sław So snow ski
dr hab. Hie ro nim Frąc ko wiak
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II miej sce
Pa weł Zmo ra, Mi le na Dy biec, An na Bil ska, Mar cin Hej dysz, Bar ba ra
No wak, Iza be la So bie raj, Le szek Bro nia rek, Ma te usz Bo busz kie wicz
z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów – Sek cja Ży wie nia
Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo du Po kar mo we go
(opie ku no wie na uko wi: dr inż. Adam Cie ślak, prof. dr hab. Mał go rza -
ta Szu ma cher -Stra bel) za pre zen ta cję „Moż li wość wy ko rzy sta nia od -
pa dów z pro duk cji so ków owo co wych w ży wie niu prze żu wa czy
w Pol sce”

III miej sce
Pa weł Zmo ra z Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gów OPE RON (opie kun
na uko wy: dr Piotr Dul lin) za pre zen ta cję „Czy spo sób po sie wu mo że
wpły wać na li czeb ność i ak tyw ność mi kro or ga ni zmów?”

Na uki po zo sta łe i tech nicz ne

I miej sce
Ka mil Kon drac ki, Ja cek Ła ko my, Sła wo mir Suł kow ski, Ma riusz Kruk,
Agniesz ka Ło tysz z Ko ła Na uko we go Le śni ków – Sek cja Geo ma tycz -
na (opie kun na uko wy: dr inż. Pa weł Strze liń ski) za pra cę „Sys tem in -
for ma cji prze strzen nej dla Ogro du Den dro lo gicz ne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu”

II miej sce
Fi lip Po rzu cek ze Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gów
OPE RON (opie kun na uko wy: dr inż. Piotr Dul lin) za pre zen ta cję „Mi -
nia tu ro wa elek tro fo re za dwu kie run ko wa w roz dzia le bia łek soi
upraw nej – opty ma li za cja me to dy oraz po rów na nie bia łek od mia -
ny soi kon wen cjo nal nej i ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nej”

III miej sce
Bar ba ra Ra ba, Syl we ster Wój kow ski i Ro man Pa sław ski z Ko ła Na -
uko we go In ży nie rii Rol ni czej (opie kun na uko wy: dr hab. inż. Ja cek
Przy był) za pre zen ta cję „Ba da nia efek tyw no ści me ta no wej od cho -
dów sło ni w kon tek ście moż li wo ści ogrza nia cie płem spa la ne go
bio ga zu sło niar ni w po znań skim ZOO”

Se sja po ste ro wa

I miej sce
Agniesz ka Grac lik z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów – Sek -
cja Ter ra ry stycz na (opie kun na uko wy: mgr Prze my sław Szwaj kow ski) 
za po ster „Utrzy ma nie i roz ród afry kań skie go je ża pig mej skie go (Ate le -
rix al bi ven tris) w wa run kach ho dow li ter ra ryj nej”

II miej sce
Mag da le na Gier tych z Ko ła Na uko we go Stu den tów Bio tech no-
lo gii OPE RON (opie kun na uko wy: dr inż. Piotr Dul lin) za po ster 
„Po rów na nie dzia ła nia bio lo gicz ne go i che micz ne go środ ka
ochro ny ro ślin w zwal cza niu cho ro by grzy bo wej mar chwi ja dal -
nej (Dau cus ca ro ta) po wo do wa nej przez chwo ści ka mar chwi (Cer -
co spo ra ca ro tea)”

Se sja po ste ro wa

In te gra cja... ... przy ogni sku
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Wdniach od 24 do 30 stycz nia 2010 ro ku stu den ci bio lo gii sto so -
wa nej: Do mi ni ka Oleś i Ma ciej Orsz ty no wicz (II rok stu diów uzu -

peł nia ją cych) oraz stu dent ka bio tech no lo gii Ka mi la Pol ley (II rok
stu diów uzu peł nia ją cych) od by li staż dy dak tycz ny na Uni wer sy te cie
w Ha no we rze (Wy dział We te ry na ryj ny, Kli ni ka dla By dła). 

W cza sie sta żu za po zna li śmy się teo re tycz nie i prak tycz nie z no -
wo cze sny mi bio tech ni ka mi roz ro du zwie rząt go spo dar skich. Część
teo re tycz na obej mo wa ła mię dzy in ny mi za gad nie nia zwią za ne z roz -
ro dem ko ni i by dła. Za de mon stro wa no po bie ra nie na sie nia od ogie -
ra oraz omó wio no je go oce nę, kon ser wa cję i przy go to wa nie da wek
in se mi na cyj nych. Te ma ty ka roz ro du by dła do ty czy ła po bie ra nia na -
sie nia bu ha ja, przy ży cio we go po zy ski wa nia oocy tów (ovum pick -up
OPU) z jaj ni ków kro wy oraz pro ce du ry po zy ski wa nia za rod ków in vi -
tro. Po nad to za po zna li śmy się z za sa dą dzia ła nia cy to me tru prze pły -
wo we go oraz moż li wo ścia mi wy ko rzy sta nia spek tro me tru ma so we go
w ba da niach roz ro du zwie rząt go spo dar skich.

W czę ści prak tycz nej bra li śmy udział w ru ty no wych ba da niach
we te ry na ryj nych pro wa dzo nych w uni wer sy tec kim sta dzie krów. Pod -
czas wi zy ty na far mie by dła mlecz ne go przed sta wio no za sa dy oce ny
dy na mi ki wzro stu pę che rzy ków jaj ni ko wych i za awan so wa nia cią ży,
wy ko rzy stu jąc do te go ul tra so no graf. Dia gno zo wa no nie któ re cho ro -
by by dła mlecz ne go, na przy kład ke to zy. Pra cow ni cy wy dzia łu przed -
sta wi li me to dę OPU wy ko rzy sty wa ną do aspi ra cji oocy tów z jaj ni ków
ży wej kro wy i za sa dy oce ny ich ja ko ści. 

Wi zy tę na Uni wer sy te cie w Ha no we rze wzbo ga ci ły wy jaz dy te re -
no we. Pierw szy wy jazd za pla no wa no do Pań stwo we go Sta da Ogie rów

(PSO) w Cel le. Jest to wy jąt ko wy i ce nio ny ośro dek, z któ re go wy wo -
dzi się wie le uzna nych w świe cie re pro duk to rów ra sy ha no wer skiej.
Tra dy cja i pre stiż obiek tu kul ty wo wa ne są od ro ku 1735. O ja ko ści sta -
da de cy du ją za sa dy se lek cji zwie rząt oraz ogrom ne do świad cze nie lu -
dzi. Go spo da rze po ka za li stu den tom staj nie, zwie rzę ta, la bo ra to rium
i po miesz cze nia do po bie ra nia na sie nia. Wy kład przed sta wio ny przez
pra cow ni ka PSO do ty czył cha rak te ry sty ki róż nych ty pów użyt ko wych
ko ni i me tod oce ny przy dat no ści ogie rów do spor tu i ho dow li. Mi łą
nie spo dzian ką był za pro po no wa ny wy jazd do mia stecz ka Cel le, spa -
cer po uro kli wym ryn ku i zwie dze nie zam ku. 

Ce lem dru gie go wy jaz du by ła sta cja na le żą ca do Uni wer sy te tu
w Ru the. Utrzy mu je się tam licz ne ga tun ki zwie rząt go spo dar skich, jak
by dło, świ nie, ko nie, drób. Tu taj stu den ci we te ry na rii Uni wer sy te tu
w Ha no we rze od by wa ją obo wiąz ko we, dwu ty go dnio we prak ty ki ho -
dow la ne. W sta cji pro wa dzi się rów nież licz ne ba da nia z za kre su na -
uk we te ry na ryj nych. 

W wol nych chwi lach zwie dza li śmy Ha no wer, a tak że in te gro wa -
li śmy się ze spo łecz no ścią uni wer sy tec ką, na przy kład uczest ni cząc
w zor ga ni zo wa nym na za koń cze nie se me stru kon cer cie ze spo łu we -
te ry na rzy Roc king Vets. Bo ga ty pro gram sta żu wniósł du żo cie ka wej
i prak tycz nej wie dzy. Umie jęt no ści na by te pod czas wi zy ty w Ha no -
we rze zna czą co po sze rzy ły na sze do świad cze nie.

Na koń cu chcie li by śmy po dzię ko wać dr hab. Do ro cie Cie ślak, prof.
nadzw., za po moc w or ga ni za cji sta żu i uzgad nia nie wsze la kich szcze -
gó łów z prof. Chri sti ne Wren zyc ki, któ ra pod ję ła się opie ki nad stu den -
ta mi pod czas po by tu w Ha no we rze. Stro na nie miec ka za gwa ran to wa ła
tak że bez płat ne noc le gi. Na sze po dzię ko wa nia kie ru je my po nad to na
rę ce pro rek tor ds. stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej za po kry cie kosz tów po dró ży do Ha -
no we ru oraz głów ne mu spon so ro wi na sze go wy jaz du, pre ze so wi Ta -
de uszo wi Łu cza ko wi z fir my Ali ma Bis ze Śro dy Wiel ko pol skiej.

Ma ciej Orsz ty no wicz,
student V roku bio lo gii Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

Staż dy dak tycz ny 
na Wy dzia le We te ry na ryj nym 
Uni wer sy te tu w Ha no we rze
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Dominika Oleś, Kamila Polley i Maciej Orsztynowicz

Zajęcia teoretyczne
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W bie żą cym ro ku Ko ło Le śni ków za miast Mię dzy na ro do wych Za -
wo dów Stu den tów Le śnic twa zor ga ni zo wa ło Za wo dy Mło dych

Le śni ków. Są to za wo dy pro mu ją ce Wy dział Le śny w Po zna niu wśród
tech ni ków le śnych. W dniach 22–24 mar ca 2010 ro ku go ści li śmy dru -
ży ny z ze spo łów szkół le śnych: w Bryn ku, Tu cho li, Go ra ju, Mi li czu, Za -
gnań sku, Bił go ra ju, War ci nie oraz z Tech ni kum Le śne go w Ro go ziń cu.

Za wo dy zo sta ły po dzie lo ne na trzy głów ne czę ści: test wie dzy
le śnej, za wo dy drwa li i bieg na orien ta cję. 

Za wod ni cy za czę li przy by wać do na sze go aka de mi ka (DS „Przy le -
sie”) już w nie dzie lę po po łu dniu, każ dy otrzy mał od nas pa kiet po wi -
tal ny, w któ re go skład wcho dzi ła m.in. ko szul ka, iden ty fi ka tor oraz
ga dże ty od uczel ni. Ofi cjal ne po wi ta nie od by ło się w po nie dzia łek w sa li
ło wiec kiej Dwor ku, gdzie za wod ni ków po wi tał dzie kan Wy dzia łu Le śne -
go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, opie kun Ko ła Le śni ków, dr inż. Ja -
ro sław Sza ban oraz pre zes Ko ła Le śni ków, stu dent ka V ro ku le śnic twa,
We ron ka No wic ka. Za raz po po wi ta niu w tej sa mej sa li od był się test
wie dzy le śnej skła da ją cy się z 50 py tań o róż nym po zio mie trud no ści
z za kre su sze ro ko po ję te go le śnic twa. Po teście zje dli śmy obiad w ba -
rze „Au gust” w„Ciesz kach”, a na stęp nie o 15.00 od by ły się za wo dy pi la -
rzy, nad któ ry mi pa tro nat usta no wi ła Ma ki ta. Za wod ni cy lo so wa li dla
sie bie jed ną z trzech kon ku ren cji: prze rzyn ka na do kład ność, prze rzyn -
ka zło żo na oraz okrze sy wa nie. Z po wo du ogra ni cze nia cza so we go po -
sta no wi li śmy, że każ dy za wod nik bę dzie star to wał tyl ko w jed nej
kon ku ren cji, co – jak się oka za ło – nie by ło naj lep szym roz wią za niem.

Dzień dru gi od był się pod ha słem bie gu na orien ta cję w Pusz czy
Zie lon ka, na te re nie Le śne go Za kła du Do świad czal ne go Mu ro wa na
Go śli na. Za wod ni cy co kil ka mi nut star to wa li w kil ku ki lo me tro wą tra -
sę w po szu ki wa niu 10 punk tów orien ta cyj nych. Na pię ciu z nich mie li
za za da nie roz po znać przy go to wa ne przez nas owa dy, prób ki su row -

ca, ro śli ny, pta ki oraz zwie rzę ta zwią za ne z go spo dar ką ło wiec ką. Choć
tra sa nie by ła trud na (przy naj mniej we dług nas, or ga ni za to rów), nie
wszy scy od na leź li punk ty kon tro l ne. Zda rza ły się też „kwiat ki” pod czas
roz po zna wa nia, na przy kład ktoś po my lił po ro że da nie la z po ro żem ło -
sia al bo tro py bor su ka z tro pa mi niedź wie dzia ☺.

Wie czo ra mi urzą dza li śmy ogni ska, któ re cie szy ły się za in te re so -
wa niem nie tyl ko za wod ni ków i opie ku nów, ale rów nież spo łecz no ści
stu denc kiej. Śpie wy i za ba wy trwa ły pra wie do ra na.

Ostat nie go dnia zor ga ni zo wa li śmy ma łą wy ciecz kę po Wy dzia le
Le śnym, Ogro dzie Den dro lo gicz nym i Mu zeum Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, by li śmy nie ste ty zbyt ogra ni cze ni cza so wo, aby zro bić jesz -
cze wy ciecz kę po Po zna niu, ale na na stęp nych za wo dach na pew no
to nad ro bi my.

O go dzi nie 15.00 od by ło się uro czy ste za koń cze nie po łą czo ne
z ogło sze niem wy ni ków w sa li te le wi zyj nej DS „Przy le sie”. Za wod ni kom
za przy by cie i ry wa li za cję po dzię ko wa ła pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni -
ka Ko złow ska wraz z dzie ka nem Wy dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Ro -
ma nem Gor no wi czem oraz opie kun Ko ła Le śni ków, dr inż. Ja ro sław
Sza ban i przed sta wi cie le or ga ni za to rów.

Pierw sze miej sce, i tym sa mym rocz ne sty pen dium na uko we
w wy so ko ści 350 zł mie sięcz nie, ufun do wa ne przez JM rek to ra Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp -
cza ka, zdo był Ma ciej To ka rzew ski z Ze spo łu Szkół Le śnych w Bił go ra ju.

Dru gie miej sce i sty pen dium 250 zł mie sięcz nie, ufun do wa ne
przez dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza,
otrzy mał Mi chał Mag da, z Ze spo łu Szkół Le śnych w Go ra ju.

Trze cie miej sce i sty pen dium ufun do wa ne przez Ko ło Le śni ków
w wy so ko ści 150 zł mie sięcz nie otrzy mał Mi ro sław  Jan kow ski
z War ci na.

Za wo dy Mło dych Le śni ków

Za wod ni cy, opie ku no wie i or ga ni za to rzy
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Oprócz sty pen diów na uko wych za pierw sze trzy miej sca za wod -
ni cy do sta li li sty gra tu la cyj ne od JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, na gro dy od Ma ki ty, książ ki Hi sto ria Ko ła Le śni ków,
dla każ de go też zna la zły się cie ka we pre zen ty od Gru be.

Pierw szą dru ży ną za wo dów by ły „Niedź wie dzie” z Go ra ja, za co
do sta li pu char wy ko na ny przez na sze go opie ku na, dr  inż.  Ja ro sła -
wa Sza ba na, oraz pre zen ty od Ma ki ty. Dru gie miej sce za ję li „Ło sie”
z War ci na, a trze cie – dru ży na z Bił go ra ja. Wszyst kie dru ży ny do sta -
ły książ kę o hi sto rii na sze go wy dzia łu

A jak sa mi za in te re so wa ni oce ni li Za wo dy Mło dych Le śni ków?
Ro ze sła li śmy do szkół an kie ty dla opie ku nów i uczest ni ków za -

wo dów, ich wy ni ki kształ tu ją się na stę pu ją co:
● 100% an kie to wa nych (za wod ni cy i opie ku no wie) twier dzi, że Za -

wo dy Mło dych Le śni ków są bar dzo do brą pro mo cją Ko ła Le śni -
ków, Wy dzia łu Le śne go oraz Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu

● 60% za wod ni ków po za wo dach pod ję ło de cy zję, że chcą stu dio -
wać na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu; 30% już wcze -
śniej wie dzia ło, że chce tu taj stu dio wać

● 70% za si li gro no Ko ła Le śni ków w przy szłym ro ku
● 100% stwier dzi ło, że za wo dy przy bli ży ły im ży cie stu denc kie
● 100% za wo dy się po do ba ły
● je śli cho dzi o na sta wie nie przed za wo da mi – 60% naj bar dziej

przy go to wy wa ło się na test wie dzy le śnej, 30% na za wo dy pi la -
rzy, a 10% na bieg na orien ta cję

Zwy cię ska dru ży na z ZSL w Go ra ju wraz z opie ku nem Ko ła Le śni ków,
dr. inż. Ja ro sła wem Sza ba nem

Bieg na orien ta cję

Trój ka zwy cięz ców: Mi ro sław Jan kow ski (III m.), Ma ciej To ka rzew ski
(I m.) i Mi chał Mag da (II m.)

Pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, wrę cza na gro dę za za ję cie pierw sze go miej sca Ma cie jo wi To ka rzew skie mu (ZSL w Bił go ra ju)

● 64% uwa ża, że test wie dzy le śnej był przy go to wa ny naj le piej, py -
ta nia by ły pod sta wo we, nie któ re pod chwy tli we, a po ziom me ry -
to rycz ny był od po wied ni dla uczniów śred nich szkół le śnych; 28%
stwier dzi ło, że naj le piej zor ga ni zo wa li śmy bieg na orien ta cję, a 8%
– że za wo dy drwa li

● 82% uwa ża, że naj go rzej zor ga ni zo wa li śmy za wo dy drwa li, za wod -
ni cy na rze ka li na sła by sprzęt i zbyt ma łą ilość kon ku ren cji – du żo
pra cy nas cze ka, du żo zmian; 18% uwa ża, że naj go rzej przy go to -
wa ny był bieg na orien ta cję: tra sa by ła zbyt dłu ga i zbyt trud na
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Okrze sy wa nie

● 60% uwa ża, że tra sa bie gu by ła trud na, na to miast 40% że ła twa
– od po wie dzi po śred nich nie by ło

● przy punk cie: „Przy je cha łeś na za wo dy, aby …” więk szość za kre -
śli ła wszyst kie moż li we od po wie dzi, a co za tym idzie, za wod ni -
cy przy je cha li, aby: zdo być rocz ne sty pen dium na uko we na
Wy dzia le Le śnym, spo tkać się ze zna jo my mi z in nych szkół, po -
znać na szą uczel nię, stu den tów i ży cie stu denc kie oraz oczy wi -
ście do brze się ba wić

● 100% uwa ża, że or ga ni za cja prze bie ga ła pra wi dło wo, chwa lą so -
bie pra cę i kon takt z or ga ni za to ra mi

● 60% jest za do wo lo nych z za ję te go miej sca, resz ta czu je nie do syt,
a 100% jest za do wo lo nych ze zdo by tych na gród; 100% po le ci
młod szym ko le gom i ko le żan kom na sze za wo dy na przy szły rok

● część opie ku nów nie jest za do wo lo na z miej sca zdo by te go przez
dru ży nę, bo za wsze mo gło być le piej, zgod nie twier dzą, że po -
ziom me ry to rycz ny za wo dów był od po wied ni i po sta ra ją się
przy je chać na Za wo dy Mło dych Le śni ków w przy szłym ro ku

● opie ku nom naj bar dziej po do ba ła się or ga ni za cja i za an ga żo wa -
nie stu den tów oraz at mos fe ra i duch ry wa li za cji.

My, ja ko or ga ni za to rzy, uwa ża my za wo dy za uda ne, mi mo drob -
nych po tknięć, któ re na szczę ście zo sta ły nam wy ba czo ne. Je ste śmy peł -
ni po dzi wu dla po zio mu, ja ki re pre zen to wa li za wod ni cy, dzię ki któ re mu
na sze za wo dy rów nież sta ły na wy so kim po zio mie. Wal ka by ła za cie kła
i nie zwy kle wy rów na na, co nie prze szko dzi ło w na wią za niu no wych
zna jo mo ści, któ re mo gą za owo co wać w dal szych la tach. 

Wy ni ki an kiet są opu bli ko wa ne na na szej stro nie in ter ne to wej: 
www.up.po znan.pl/ko lo le sni kow/zawtech1.html (data dostępu: 
5.08.2010).
Spon so ro wa li nas: Ma ki ta, Gru be, La sy Pań stwo we.
Ho no ro wy Pa tro nat: JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Po kła da my głę bo ką na dzie ję w przy szłych stu den tach, cze ka my tu

na nich, nie dłu go to ich za da niem bę dzie or ga ni za cja Za wo dów Mło dych
Le śni ków oraz Mię dzy na ro do wych Za wo dów Stu den tów Le śnic twa

Ka ta rzy na Mi cha lak, 
stu dent ka IV ro ku le śnic twa, Ko ło Le śni ków

Prze rzyn ka na do kład ność
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Nie co dzien na wi zy ta

Ran kiem 15 czerw ca Ka te dra Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści oraz jej
pra cow ni cy go ści li w swo ich mu rach przy uli cy Ma zo wiec kiej 48

nie co dzien nych go ści. Wi zy tę zło ży ła im kil ku dzie się cio oso bo wa „de le -
ga cja” z The Po znań Bri tish In ter na tio nal Scho ol, czy li Po znań skiej Szko -
ły An glo ję zycz nej miesz czą cej się przy uli cy Da rzy bor skiej (ucznio wie
klas 1–3 szko ły pod sta wo wej). Or ga ni za tor spo tka nia – dr Krzysz tof
Dwiec ki oraz in ten syw nie go wspo ma ga ją ca dr inż. Do ro ta Pia sec ka -
-Kwiat kow ska do szli do słusz ne go skąd inąd prze ko na nia, że o kan dy -
da tów na stu dia trze ba za bie gać jak naj wcze śniej, bo „czym sko rup ka
za mło du…” – to sta re przy sło wie nic nie tra ci na ak tu al no ści.

Dok tor Krzysz tof Dwiec ki oraz dr inż. Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska
pod chwy ci li po mysł, któ ry nie jest tak zu peł nie no wy na na szej uczel ni,
bo za ini cjo wał go dwa la ta te mu prof. dr hab. Je rzy R. War cha lew ski, 
któ ry wraz z dr inż. Pia sec ką -Kwiat kow ską, dr inż. Mag da le ną Zie liń ską -
-Da wi dziak oraz mgr inż. Do ro tą Ma daj za pro sił do Ka te dry dzie ci z przed -
szko la przy uli cy Ma zo wiec kiej i sta rał się wów czas mło dym umy słom
przy bli żyć taj ni ki bio che mii: dzie ci przy go to wa ły ogród che micz ny, ob -
ser wo wa ły, jak w cza sie ogrze wa nia ki sie lu „zni ka” skro bia, po dzi wia ły fa -
jer wer ki w pro bów ce i ba wi ły się pa pier ka mi lak mu so wy mi.

Te go rocz ne spo tka nie w Ka te drze Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści
prze bie gło w po dob nej at mos fe rze, a dzie ci mo gły uczest ni czyć
w wie lu cie ka wych eks pe ry men tach. Przy go to wa no dla nich na stę -
pu ją ce po ka zy:

● Gdzie jest skro bia?
Po szu ki wa nie skro bi w wy bra nych pro duk tach spo żyw czych (ki -

siel, ziem niak, mar chew, jabł ko, chleb, ma ka ron, ryż itp.)

● Sztucz ki skro bi
Wpływ tem pe ra tu ry na wy kry wa nie skro bi w ki sie lu

● Za kła da my w la bo ra to rium pod wod ny ogród che micz ny

● Od kry wa my sztucz ki che mi ków
Zmia ny bar wy in dy ka to rów pod wpły wem kwa sów i za sad, świe -

cą ce sub stan cje (flu ore scen cja)

● Kwa sy, któ re zja da my

Ba da nie pH wy bra nych pro duk tów spo żyw czych: co ca -co la,
mle ko, roz twór cu kru, roz twór so li, sok, wo da oraz dla po rów na nia
my dło.

Kil ku go dzin ny po kaz prze biegł spraw nie i bez za kłó ceń, dzie ci
– przy oble czo ne nie co zbyt du że jak na nie ki tle ochron ne oraz la tek -
so we rę ka wicz ki – z otwar ty mi bu zia mi ob ser wo wa ły przy go to wa ne
dla nich ćwi cze nia, wła sno ręcz nie na peł nia jąc pro bów ki ta jem ni czy -
mi sub stan cja mi i do da jąc do nich rów nie ta jem ni cze pły ny oraz od -
czyn ni ki. Dok tor Dwiec ki i dr inż. Pia sec ka -Kwiat kow ska już my ślą
o tym, aby w mu ry na szej uczel ni za pro sić ko lej ne gru py po ten cjal -
nych stu den tów. W ten cie ka wy i nie ba nal ny spo sób moż na naj młod -
sze po ko le nie za chę cić do te go, by pod ję ło na ukę na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu.

mgr Ewa Stryc ka

Doktor inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska nadzoruje ćwiczenia
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I zabawa, i nauka: zajęcia prowadzi dr Krzysztof Dwiecki
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In te gral ną czę ścią Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu jest Stu -
dium Wiej skie go Go spo dar stwa Do mo we go – je dy na te go ty pu

w kra ju ogól no uczel nia na jed nost ka dy dak tycz na. Ma pra wie 50-let nią
tra dy cję i dzia ła na za sa dach fa kul ta tyw nych. Kształ ci głów nie stu den -
tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ale tak że oso by za in te re so wa ne z in -
nych po znań skich uczel ni. Pro gram na ucza nia obej mu je 295 go dzin
dy dak tycz nych, w tym wy kła dy, ćwi cze nia i po ka zy.

Za in te re so wa ni na uczą się tu:
● pra wi dło we go od ży wia nia, w tym pla no wa nia i przy go to wy wa -

nia po sił ków
● ra dze nia so bie w sy tu acjach za gro że nia ży cia i dba nia o zdro wie

ro dzi ny
● urzą dza nia do mu, eko lo gicz nych za cho wań w go spo dar stwie

do mo wym i go spo da ro wa nia bu dże tem
● do bo ru stro ju i pod staw kra wiec twa
● za sad wi za żu, bu kie ciar stwa oraz do brych ma nier.

Na ukę w stu dium moż na pod jąć nie za leż nie od za sad ni cze go
kie run ku stu diów. Ter mi ny za jęć są do sto so wy wa ne do moż li wo ści
słu cha czy. Za ję cia od by wa ją się od po nie dział ku do piąt ku, za zwy czaj
w go dzi nach po po łu dnio wych, w mi łej, nie stre su ją cej at mos fe rze.
Zdo by ta wie dza i kwa li fi ka cje udo ku men to wa ne są dwo ma cer ty fi ka -
ta mi: za świad cze niem ukoń cze nia stu dium i kur su opie ki nad cho rym.
Do ku men ty te są za ra zem re fe ren cja mi po trzeb ny mi pod czas ubie -
ga nia się o pra cę, m.in. w szko łach rol ni czych, do radz twie rol ni czym.

Ab sol wen ci na sze go stu dium wy róż nia ją się w gro nie stu den -
tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go więk szym niż prze cięt ne za in te re -
so wa niem róż ny mi dzie dzi na mi ży cia. 

Stu dium mie ści się w Do mu Stu denc kim „Przy le sie” przy ul. Woj -
ska Pol skie go 85, ma wła sną ba zę dy dak tycz ną, jej kie row ni kiem jest
dr inż. Alek san dra Swu liń ska -Ka tul ska. Na si pra cow ni cy pro wa dzą
rów nież za ję cia fa kul ta tyw ne – przed miot: eko lo gicz ne go spo dar stwo
do mo we, cie szą ce się bar dzo du żym za in te re so wa niem stu den tów na
Wy dzia łach: Rol nic twa i Bio in ży nie rii (agro no mia, ochro na śro do wi -
ska), Eko no micz no -Spo łecz nym, Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu (ogrod nic two ogól ne i kształ to wa nie te re nów zie le ni), Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu oraz Le śnym. 

W ra mach stu dium dzia ła pra cow nia pro duk tów lo kal nych, re gio -
nal nych i tra dy cyj nych, któ rej za da niem jest współ pra ca z jed nost ka mi
sa mo rzą du te ry to rial ne go, in sty tu cja mi rzą do wy mi i po za rzą do wy mi
oraz in ny mi pod mio ta mi w dzie dzi nach zwią za nych z go spo dar stwem
do mo wym i ro dzi ną, oraz pro wa dze nie prac ba daw czych, roz wo jo -
wych, do ku men ta cyj nych i do rad czych na te mat pro duk tów tra dy cyj -
nych, lo kal nych i re gio nal nych. Na si pra cow ni cy po dej mu ją wie le
ini cja tyw na rzecz śro do wi ska wiej skie go. Opra co wu ją i re ali zu ją pro -
gra my edu ka cyj ne dla wsi i ma łych aglo me ra cji. Na uwa gę za słu gu ją
licz ne pu bli ka cje wszyst kich na szych pra cow ni ków: ar ty ku łów na uko -
wych i po pu lar no nau ko wych oraz wy dań książ ko wych.

Studium Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego

Metamorfoza: przed makijażem i po Stół bankietowy

Kompozycja wykonana podczas zajęć
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Ważniejsze pu bli ka cje Stu dium Wiej skie go 
Go spo dar stwa Do mo we go

● Kuch nia wiel ko pol ska wczo raj i dziś, wyd. 1, Po znań 1992; wyd. 2,
po pra wio ne i roz sze rzo ne, Po znań 1996

● R. Choj nac ka, K. Waw rzy niak, Szpa ra gi na 45 spo so bów, Lesz -
no 1997

● Al bum po traw wiel ko pol skich, pod red. J. Ga węc kie go i A. Swu liń -
skiej -Ka tul skiej, Po znań 2000

● R. Choj nac ka, J. Przy tu ła, A. Swu liń ska -Ka tul ska, J. Zdro jew ska,
Dy nia na 50 spo so bów, Po znań 2003 

● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, 365 obia dów na pol skim sto le, Po -
znań 2005

● J. Zdro jew ska, J. Przy tu ła: Ba da nia dia gno stycz ne – kom pen dium
wie dzy, Po zna ń 2005

● R. Choj nac ka, Zdro wa kuch nia do mo wa, Po znań 2005
● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, Pysz ne cia sta do mo we, Po znań 2006
● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, Uda ne przy ję cia, Po znań 2007
● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, T. Wiel gosz, Zio ła w kuch ni, Po -

znań 2006 
● R. Choj nac ka, Jem do mo wo czy li zdro wo, Po znań 2006
● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, T. Wiel gosz, Ulu bio ne obia dy, Po -

znań 2006
● E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, Re cep ty na każ dy dzień, Bra ty sła -

wa 2006
● Po rad nik Pa ni Do mu, Po znań 2007

● B. Dy kiel, E. Asz kie wicz, R. Choj nac ka, A. Swu liń ska -Ka tul ska, Do -
sko na ła Pa ni Do mu, Po znań 2007

● R. Choj nac ka, J. Przy tu ła, A. Swu liń ska -Ka tul ska, En cy klo pe dia
sztu ki ku li nar nej, Po znań 2008

● R. Choj nac ka, J. Przy tu ła, Księ ga ka lo rii i miar, Po znań 2008
● R. Choj nac ka, W. Rat kow ska, Syl wet ka pod kon tro lą, Po znań 2009. 

mgr Jolanta Przytuła
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Zajęcia z bukieciarstwa

Sala technologiczna w DS „Przylesie”
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Gardenalia
Poznań, 11 maja 2010 roku

Dzie kan Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry w Po zna niu, dr hab. Piotr Urbań ski oraz dr hab. Agnieszka Krzymińska ze studentkami pod czas te go rocz nych
Gar de na liów
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Dnia 5 czerw ca 2010 ro ku na te re nie Par ku Wil so na od był się Świa -
to wy Dzień Ochro ny Śro do wi ska, ob cho dzo ny co rocz nie w po -

nad stu kra jach. Je go ce lem jest przy po mnie nie głów nych ha seł
kon fe ren cji sztok holm skiej, do ty czą cych zgod no ści roz wo ju cy wi li za -
cji z roz wo jem eko lo gicz nym ota cza ją ce go świa ta. Ini cja to rem i jed -
no cze śnie or ga ni za to rem im pre zy by ło Ko ła Na uko we Ochro ny
Śro do wi ska, któ re już po raz czwar ty zor ga ni zo wa ło fe styn eko lo gicz -
ny. Przy go to wa no sta no wi ska edu ka cyj ne na te mat m.in. wo dy, gle -
by, po wie trza, przy ro dy, od pa dów, ener gii od na wial nej oraz
eko lo gicz nych za ku pów. Na każ dym sto isku przy go to wa no kon kur sy
o róż nych stop niach trud no ści, za któ re prze wi dzia ne by ły na gro dy.
Naj młod si za zgro ma dze nie pię ciu pod pi sów osób upo waż nio nych
z róż nych na mio tów mo gły ode brać na gro dę do dat ko wą na sto isku
in for ma cyj nym. Oprócz te go by ły licz ne kon kur sy, m.in. pio sen ka eko -
lo gicz na, ko ło for tu ny. 

Ogło szo no kon kurs pla stycz no -eko lo gicz ny dla szkół pod sta -
wo wych pod ha słem „Oszczę dzaj. Wy łą czaj. Od zy skuj. Świeć i Ty
przy kła dem!” Wiel kim za in te re so wa niem cie szył się po kaz mo dy al -
ter na tyw nej, w któ rym uczest ni czy ły pro fe sjo nal ne mo del ki oraz stu -
den ci ochro ny śro do wi ska. Za pre zen to wa no kre acje zro bio ne
z ta kich ma te ria łów, jak na przy kład fo lia, wor ki na śmie ci, kar to ny,
ulot ki, re kla mów ki. Wśród 15 stro jów wy ko na nych przez człon ków
KNOŚ zna la zły się m.in. stro je ślub ne, pla żo we, strój pa ni do mu, kre -
acje wie czo ro we. Na ko niec fe sty nu przy go to wa no grę miej ską na
te re nie par ku.

Miesz kań cy Po zna nia mie li moż li wość od da nia zu ży te go sprzę -
tu do gra to wo zu, a przy by łe dzie ci mo gły sko rzy stać z bez płat ne go
ma lo wa nia bu zi. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my w stro nę opie ku na ko ła
– dr. inż. Pio tra Le wan dow skie go – za wszel ką po moc w or ga ni za cji
fe sty nu. Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież wszyst kim spon so rom, któ -
rzy przy czy ni li się do ufun do wa nia wspa nia łych na gród.

Ka ta rzy na Kacz ma rek 
se kre tarz Ko ła Na uko we go Ochro ny Śro do wi ska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Poznań, 5 czerwca 2010 roku

Uczest nicz ki kon kur su – pio sen ki eko lo gicz nej

Dzie ci pod czas wy ko ny wa nia re bu sów Roz da nie na gród dla naj młod szych
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Po kaz mo dy al ter na tyw nej – ko lek cja ślub na
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Kon kurs na naj lep szą pra cę ma gi ster ską z za kre su na uk zoo tech -
nicz nych roz strzy gnię ty!

Pol skie To wa rzy stwo Zoo tech nicz ne im. M. Ocza pow skie go
w dniu 25 czerw ca 2010 ro ku ogło si ło wy ni ki kon kur su na naj lep -
szą pra cę ma gi ster ską z za kre su na uk zoo tech nicz nych.

Ogó łem do kon kur su zgło szo no 72 pra ce ma gi ster skie z dzie wię -
ciu uczel ni rol ni czych. Po kil ka na ście prac wpły nę ło z Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Kra ko wie – 18, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
– 17 i Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu – 14, z po zo sta łych
uczel ni po kil ka: sie dem ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie, po czte ry z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie i Uni -
wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie, po trzy z Aka de mii
Pod la skiej w Sie dl cach i Za chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu Tech -
no lo gicz ne go w Szcze ci nie oraz dwie pra ce z Uni wer sy te tu Tech no lo -
gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy. Re cen zen ci wy bra ni przez Sąd
Kon kur so wy pod prze wod nic twem prof. dr. hab. Bro ni sła wa Bo ry sa
oce nia li pra ce w ośmiu gru pach te ma tycz nych. Po za po zna niu się z re -
cen zja mi i dys ku sji przy zna no osiem na gród pierw szych, 14 dru gich, 16
trze cich oraz 13 wy róż nień. Ab sol wen ci Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt otrzy ma li 25,5% wszyst kich przy zna nych w kon kur sie na gród.
Po ni żej li sta na gro dzo nych stu den tów i ich pro mo to rów z po dzia łem
na sek cje te ma tycz ne: 

Chów i ho dow la ko ni

I na gro da – mgr Ali cja Bo row ska za pra cę „Oce na war to ści ge -
ne tycz nej ko ni pół krwi”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab.
To ma sza Szwacz kow skie go w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Ge ne ty ka

III na gro da – mgr Pau li na Pa czyń ska za pra cę „Po li mor fizm re -
gio nu 5”-flan ku ją ce go ge nu adi po nek ty ny czło wie ka i świ ni”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go w Ka te -
drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Ma ria Grześ za pra cę „Po li mor fizm re gio nu
5’-flan ku ją ce go ge nu re zy sty ny czło wie ka i świ ni”. Pra ca wy ko na na pod
kie run kiem prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go w Ka te drze Ge ne ty ki
i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Ży wie nie zwie rząt i pa szo znaw stwo

III na gro da – mgr Do ro ta Sob ko wiak za pra cę „Kwa sy tłusz czo -
we z gru py C 18 a li czeb ność po pu la cji En to di nium cau da tum oraz po -
ziom me ta no ge ne zy w wa run kach in vi tro”. Pra ca wy ko na na pod
kie run kiem dr. inż. Ada ma Cie śla ka w Ka te drze Ży wie nia Zwie rząt i Go -
spo dar ki Pa szo wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Ma riusz Mel ler za pra cę „Kwas ole ino wy, li no -
lo wy lub li no le no wy a li czeb ność mie sza nej po pu la cji orzę sków żwa -
czo wych oraz po ziom me ta no ge ne zy w wa run kach in vi tro”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem dr. inż. Ada ma Cie śla ka w Ka te drze Ży wie -

nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Chów i ho dow la by dła

III na gro da – mgr Da niel Alek san der za pra cę „Ge ne tycz ne
i śro do wi sko we uwa run ko wa nie dłu go wiecz no ści by dła”. Pra ca wy -
ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. To ma sza Szwacz kow skie go
w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Ma ciej Chru ściń ski za pra cę „Wpływ wy daj no -
ści mlecz nej krów w pierw szej lak ta cji na ich póź niej szą pro duk cyj -
ność”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. inż. Ja ro sła wa Py tlew skie go
w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Jo an na Ma cie jew ska za pra cę „Czyn ni ki od -
dzia ły wu ją ce na po ziom mocz ni ka w mle ku”. Pra ca wy ko na na pod kie -
run kiem prof. dr. hab. Ry szar da Skrzyp ka w Ka te drze Ho dow li By dła
i Pro duk cji Mle ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Ka ri na Kę sy za pra cę „Wy daj ność i skład mle -
ka krów ra sy pol skiej holsz tyń sko -fry zyj skiej i jer sey w za leż no ści od
dłu go ści okre su za su sze nia”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. inż.
Ire ne usza Ant ko wia ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Alek san dra Mar szał za pra cę „Chów i ho -
dow la by dła ra sy li mo usi ne i hi gh land na pa stwi skach z rol ni czym wy -
ko rzy sta niem ście ków”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. inż.
Ire ne usza Ant ko wia ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Pau li na Kacz ma rek za pra cę „Za leż ność mię -
dzy użyt ko wo ścią mlecz ną i roz rod czą w sta dzie wy so ko wy daj nych
krów”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. Ry szar da Skrzyp -
ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu.

Chów i ho dow la zwie rząt ama tor skich i dzi kich

Wy róż nie nie – mgr Mar ta Szul czyk za pra cę „Wstęp ne ba da nia
nad doj rze wa niem in vi tro oocy tów psa do mo we go”. Pra ca wy ko na -
na pod kie run kiem dr hab. Do ro ty Cie ślak, prof. nadzw., w Ka te drze
Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Chów i ho dow la trzo dy chlew nej 

Wy róż nie nie – mgr Pau li na Za błoc ka za pra cę „Po li mor fizm frak -
cji bia łek w mle ku loch ra sy złot nic kiej bia łej”. Pra ca wy ko na na pod
kie run kiem dr inż. Ewy Skrzyp czak w Ka te drze Ho dow li i Pro duk cji
Trzo dy Chlew nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Wszyst kim na gro dzo nym skła dam ser decz ne gra tu la cje. 

dr inż. Woj ciech An drze jew ski

Ab sol wen ci Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt po raz ko lej ny
w gro nie lau re atów
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w Wiel ko pol skiej Okrę go wej Izbie In ży nie rów Bu dow nic twa (WO IIB).
Na ostat nim Zjeź dzie WO IIB w mar cu 2010 ro ku zo stał wy bra ny
człon kiem Za rzą du.

Za wsze się an ga żo wał w ży cie spo łecz no ści w miej scu za miesz -
ka nia, wy ko nu jąc nie od płat nie pro jek ty, eks per ty zy czy też pro wa -
dząc nad zo ry bu dow la ne. Gdy miesz kał w Mo gil nie, z Je go ini cja ty wy
spo łecz nie wy bu do wa no bo isko do pił ki noż nej we wsi Kwie ci sze wo
(gdzie miesz kał z ro dzi ca mi do ukoń cze nia szko ły pod sta wo wej) oraz
nad zo ro wał bu do wę sta dio nu spor to we go w Mo gil nie. Miał swój
udział w bu do wie no wych i ra to wa niu uszko dzo nych ko ścio łów, m.in.
Opatrz no ści Bo żej w Ka li szu, Mat ki Bo żej Po cie sze nia w Po zna niu oraz
w Pru ś cach k. Wą grow ca. W ostat nim cza sie za an ga żo wał się w bu -
do wę no we go ko ścio ła na Strze szy nie Grec kim, gdzie miesz kał. Był
po my sło daw cą roz pi sa nia kon kur su na pro jekt te go ko ścio ła, a na -
stęp nie – ja ko czło nek Ra dy Eko no micz nej i do rad ca pro bosz cza pa -
ra fii pw. św. Oj ca Pio – czu wał nad re ali za cją bu do wy. 

Był dzia ła czem lu do wych ze spo łów spor to wych, ja ko tre ner pro -
wa dził gru pę lek ko atle tycz ną ko biet w Mo gil nie. Był tak że in struk to -
rem har cer skim i dla uczniów Tech ni kum Dro go we go w Mo gil nie
or ga ni zo wał i pro wa dził obo zy har cer skie. W la tach 1978–1985 był
człon kiem Ko men dy Cho rą gwi w Ka li szu i Prze wod ni czą cym Krę gu
In struk to rów. 

Świę tej pa mię ci Ja nusz po zo sta wił wspa nia łą ro dzi nę. Ra zem
z żo ną An ną do cho wa li się trój ki dzie ci oraz sied mior ga wnu cząt.
Był bar dzo zwią za ny z wnu ka mi, po tra fił im snuć barw ne opo wie -
ści, wy my ślać za gad ki i cie ka we za ba wy. Zdą żył ich na uczyć wie lu
har cer skich pio se nek. Mi mo wie lu za jęć znaj do wał dla nich czas.
Jed na z Je go wnu czek po chwa li ła się w szko le, że ma Dziad ka, któ -
ry pięk nie czy ta i pan Ko wal ski zo stał po pro szo ny o czy ta nie ba jek
ca łej kla sie. Je go po my sło wość i har cer skie za mi ło wa nia spra wi ły,
że nie wy jeż dżał na stan dar do we wcza sy, lecz co rocz nie sam or ga -
ni zo wał dla ro dzi ny wspa nia łe obo zy wa ka cyj ne. Wie lo krot nie opo -
wia dał o ich prze bie gu. Wspo mi nał o spe cjal nych wy pra wach
z wnu ka mi do miej sca, gdzie co rocz nie zbie ra ły się do od lo tu bo -
cia ny. Z przy ro dą śp. Ja nusz zwią za ny był rów nież przez swo je hob -
by, ja kim by ło my śli stwo. Kil ka ra zy w ro ku wy bie rał się na
po lo wa nia i po tra fił wspa nia le opo wia dać o swo ich le śnych przy -
go dach.

Ostat nio nie upra wiał czyn nie spor tu, ale za wsze ży wo się nim
in te re so wał i śle dził osią gnię cia spor tow ców, szcze gól nie lek ko atle -
tów i pił ka rzy. Ma jąc świet ną pa mięć, za dzi wiał swo ją wie dzą w tym
za kre sie, po tra fił na przy kład wy mie nić skład pol skiej dru ży ny na
ko lej nych olim pia dach czy mi strzo stwach bądź też wy ni ki w róż -
nych dys cy pli nach spor to wych.

Był ga wę dzia rzem, du szą to wa rzy stwa i „za pie waj łą”. Znał nie -
zli czo ną ilość pio se nek i przy śpie wek. Lu bił po dró że i prze by wa nie
wśród sze ro kie go gro na przy ja ciół.

Za sta na wia ją ce jest i peł ne po dzi wu, jak je den czło wiek mógł
w ży ciu do ko nać tak wie le, ja ki był ak tyw ny, a przy tym ni gdy nie
oka zy wał zmę cze nia czy znie chę ce nia, za wsze słu żył po mo cą i ra -
dą. Kil ka dni przed śmier cią zo stał po wo ła ny przez JM rek to ra
w skład ko mi sji, któ ra mia ła wy pra co wać sta no wi sko w spra wie ada -
pta cji by łej sto łów ki na sze go uni wer sy te tu. Nie ste ty, nie zdą żył nam
już nic w tej kwe stii do ra dzić.

W so bo tę 24 kwiet nia po że gna li śmy śp. Ja nu sza, naj pierw na
mszy św. w ko ście le pw. św. Oj ca Pio, a na stęp nie na cmen ta rzu pa -
ra fial nym w Su chym Le sie. W po grze bie uczest ni czy ło kil ka set osób.
Każ dy z uczest ni ków tej po że gnal nej uro czy sto ści miał Mu za co
dzię ko wać, każ dy chciał w ten spo sób od dać Zmar łe mu hołd.
Wszyst kich za ser ce chwy cił wi dok gro mad ki wnu cząt, któ re szły ra -
zem, tuż za trum ną i że gna ły swo je go wspa nia łe go Dziad ka.

Z wiel kim ża lem że gna my śp. Ja nu sza Ko wal skie go i po zo sta -
je my w głę bo kim prze ko na niu, że pa mięć o Nim przez dłu gie la ta
po zo sta nie w na szych ser cach.

dr hab. Wie sław Bucz kow ski

Dnia 22 kwiet nia 2010 ro ku zmarł na gle w wie ku 63 lat dr inż. Ja -
nusz Ko wal ski. Z na szą uczel nią zwią za ny był od 1993 ro ku,

gdzie wy kła dał bu dow nic two ogól ne na kie run ku: in ży nie ria śro do -
wi ska. Był wspa nia łym czło wie kiem o sze ro kich ho ry zon tach i du -
szy spo łecz ni ka. Wiel ce życz li wy, otwar ty na po trze by in nych. Ja ko
zna ko mi ty dy dak tyk swo ją wiel ką wie dzę za wo do wą umiał w pro -
sty i ja sny spo sób prze ka zać stu den tom; był lu bia nym na uczy cie -
lem. Pod Je go kie run kiem pra ce ma gi ster skie na pi sa ło i obro ni ło
po nad stu stu den tów.

Po ukoń cze niu w 1969 ro ku stu diów na Po li tech ni ce Po znań skiej
(Wy dział Bu dow nic twa) Ja nusz Ko wal ski pra co wał w wy ko naw -

czych przed się bior stwach bu dow la nych w Mo gil nie, na stęp nie
w biu rze pro jek tów In we st pro jekt w Ka li szu. W 1975 ro ku uzy skał
wy ko naw cze i pro jek to we upraw nie nia bu dow la ne bez ogra ni czeń
w bran ży kon struk cyj no -bu dow la nej. Je go ro dzi ce by li na uczy cie -
la mi i praw do po dob nie po nich odzie dzi czył pe da go gicz ne umie -
jęt no ści. Dy dak ty ka sta ła się Je go pa sją, to też już za rów no
w Mo gil nie, jak i w Ka li szu od po cząt ku swo jej ka rie ry za wo do wej
uczył w śred nich szko łach tech nicz nych.

Po obro nie dok to ra tu w 1985 ro ku pod jął pra cę w In sty tu cie
Kon struk cji Bu dow la nych na Po li tech ni ce Po znań skiej. W 1986 ro -
ku zo stał Rze czo znaw cą Bu dow la nym Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa (PZITB), a w 1993 Rze czo znaw cą
Bu dow la nym z li sty Wo je wo dy Po znań skie go. Prak ty ka za wo do wa
dr. inż. Ko wal skie go oraz upraw nie nia i do świad cze nie umoż li wi ły
Mu wy ko ny wa nie licz nych eks per tyz, orze czeń, opi nii tech nicz nych,
pro jek tów kon struk cji bu dow la nych oraz pro wa dze nie nad zo rów
bu dow la nych. Był oso bą zna ną i ce nio ną wśród „bu dow lań ców”.

Pod sta wo wym miej scem Je go pra cy by ła Po li tech ni ka Po znań -
ska, ale wy kła dał tak że na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna -
niu oraz ja ko Rze czo znaw ca Bu dow la ny pro wa dził za ję cia
z bu dow nic twa na Stu dium Po dy plo mo wym or ga ni zo wa nym przez
Aka de mię Gór ni czo -Hut ni czą w Kra ko wie.

Ja ko czyn ny za wo do wo in ży nier był au to rem lub współ au to -
rem oko ło 400 eks per tyz i opra co wań tech nicz nych. Nie za leż nie od
wspo mnia ne go ol brzy mie go do rob ku prak tycz ne go był au to rem
oko ło 50 pu bli ka cji na uko wych. Swój trwa ły ślad po zo sta wił ja ko
au tor roz dzia łu w książ ce Bu dow nic two ogól ne, tom IV – Kon struk -
cje bu dyn ków, wy da nej przez Ar ka dy w 2009 ro ku, któ ra to książ ka
za pew ne przez naj bliż sze la ta bę dzie pod sta wo wym pod ręcz ni kiem
dla stu den tów.

Ja ko spo łecz nik dr inż. Ko wal ski dzia łał w licz nych or ga ni za -
cjach na uko wo -tech nicz nych. Był mię dzy in ny mi: prze wod ni czą cym
Ko mi sji Rze czo znaw stwa i Od zna czeń Od dzia łu PZITB w Po zna niu,
człon kiem Ko mi te tu Rze czo znaw stwa Bu dow la ne go Za rzą du Głów -
ne go PZITB, człon kiem Ko mi te tu Trwa ło ści Bu dow li Za rzą du Głów -
ne go PZITB, człon kiem Ko mi te tu Na uki Za rzą du Głów ne go PZITB,
człon kiem Ko mi sji Eg za mi na cyj nej na upraw nie nia bu dow la ne

Janusz
Kowalski
(1947–2010)
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Osią gnię cia dy dak tycz ne Dok to ra Tom ko wia ka, wy so ko ce nio -
ne za rów no przez mło dzież aka de mic ką, jak i wła dze Wy dzia łu
Tech no lo gii Żyw no ści, na któ rym kie ro wał trze ma przed mio ta mi,
wie lo krot nie spo tka ły się tak że z uzna niem JM rek to ra.

Za mi ło wa nie do pra cy z mło dzie żą Dok to ra Tom ko wia ka oraz
głę bo ka wie dza teo re tycz na i prak tycz na za owo co wa ły Je go współ -
pra cą z Li ceum Ogól no kształ cą cym Sióstr Ur szu la nek Unii Rzym skiej
w Po zna niu, gdzie przez wie le lat (1985–1997) był na uczy cie lem
che mii. 

Dok tor Jan Tom ko wiak ak tyw nie uczest ni czył w ży ciu Ka te dry
Che mii, za wsze chęt nie słu żył ra dą i po mo cą swo im młod szym ko -
le żan kom i ko le gom. Nad zwy czaj su mien nie pro wa dził go spo dar -
kę ma te ria ła mi ewi den cjo no wa ny mi. Po przej ściu na eme ry tu rę
w 1997 ro ku na dal współ pra co wał z Ka te drą oraz Wy dzia łem Tech -
no lo gii Żyw no ści i do 2005 ro ku pro wa dził za ję cia dy dak tycz ne ze
stu den ta mi nie sta cjo nar ny mi te go wy dzia łu.

W ży ciu pry wat nym nasz Ko le ga i Przy ja ciel upra wiał pie szą
tu ry sty kę gór ską i że glar stwo. Wy ka zy wał rów nież du że za in te re so -
wa nie geo gra fią, co spra wi ło, że zgro ma dził po tęż ny zbiór li te ra tu -
ry z tej dzie dzi ny, szcze gól nie do ty czą cej cie ka wych od kryć
i po dró ży. Do sko na łe po czu cie hu mo ru Ja na i Je go skłon ność do
roz mów w dys ku sji spra wia ły, że czas w Je go to wa rzy stwie upły wał
nie po strze że nie i bar dzo sym pa tycz nie. Był rów nież za mi ło wa nym
ku cha rzem. Nie jed no krot nie przy rzą dzał ory gi nal ne po tra wy we -
dług wła snych prze pi sów, któ re cie szy ły się du żym uzna niem wśród
ko le gów i zna jo mych.

W pa mię ci pra cow ni ków Ka te dry Che mii i za pew ne wie lu in -
nych jed no stek uczel nia nych oraz licz ne go gro na ab sol wen tów
i przy ja ciół po zo sta nie czło wie kiem wiel kiej skrom no ści i po go dy
du cha, od da nym pra cy dy dak tycz nej i na uko wej.

Z głę bo kim ża lem że gna my Cię, Nie za po mnia ny Ja nie!

dr Ele ono ra Fo rem ska
dr Ire na Schne ider

prof. dr hab. Piotr Go liń ski

Dnia 19 sierp nia 2009 ro ku zmarł dr Jan Tom ko wiak, wie lo let ni
pra cow nik Ka te dry Che mii, eme ry to wa ny na uczy ciel aka de -

mic ki, wy cho waw ca wie lu po ko leń stu den tów Aka de mii Rol ni czej
im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu, wspa nia ły Ko le ga i Przy -
ja ciel. Wia do mość o Je go na głej śmier ci przy ję li śmy z ogrom nym
smut kiem i głę bo kim ża lem; od szedł od nas czło wiek ce nio ny, po -
wszech nie sza no wa ny i lu bia ny.

Uro czy sto ści po grze bo we od by ły się na cmen ta rzu w Sza mo -
tu łach 26 sierp nia 2009 ro ku, a po prze dzi ła je msza świę ta ża łob na
od pra wio na w ko le gia cie sza mo tul skiej. Na miej sce spo czyn ku
opro wa dzi ła Dok to ra ro dzi na oraz tłu my przy ja ciół i współ pra cow -
ni ków.

Jan Tom ko wiak uro dził się 29 czerw ca 1932 ro ku w Sza mo tu -
łach. Wy buch dru giej woj ny świa to wej spra wił, że edu ka cję roz po -
czął do pie ro w 1942 ro ku, w nie miec kiej szko le w Sza mo tu łach. Po
wy zwo le niu spod oku pa cji kon ty nu ował na ukę naj pierw w szko le
pod sta wo wej, a na stęp nie w Li ceum Ogól no kształ cą cym w Sza mo -
tu łach. W tym cza sie był ak tyw nym człon kiem Związ ku Har cer stwa
Pol skie go. W 1951 ro ku zdał ma tu rę i pod jął stu dia na Wy dzia le Ma -
te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu, któ re ukoń czył w 1955 ro ku, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra
che mii. W tym sa mym ro ku zo stał za trud nio ny w Wyż szej Szko le
Rol ni czej w Po zna niu na sta no wi sku asy sten ta. W 1960 ro ku awan -
so wał na star sze go asy sten ta. W tym okre sie pra cy Je go za in te re -
so wa nia na uko we kon cen tro wa ły się na ba da niu pro duk tów
na tu ral nych i ich za nie czysz czeń przy uży ciu róż nych tech nik chro -
ma to gra ficz nych, co za owo co wa ło uzy ska niem stop nia dok to ra na -
uk rol ni czych w 1966 ro ku. W la tach 1966–1982 pra co wał na
sta no wi sku ad iunk ta w In sty tu cie Fi zy ki i Che mii. Je go ory gi nal ne
i twór cze osią gnię cia na uko we, udo ku men to wa ne pu bli ka cja mi za -
rów no w za kre sie na uki o drew nie, ja k i ba dań ak tyw no ści oksy da -
zy IAA i pe rok sy da zy w tkan ce ziem nia ków zo sta ły kil ka krot nie
wy róż nio ne Na gro dą JM rek to ra ma cie rzy stej uczel ni. 

Dok tor Jan Tom ko wiak to na uczy ciel aka de mic ki od da ny pra -
cy dy dak tycz nej, nie stru dzo ny w mo der ni za cji i ulep sza niu pro ce -
su dy dak tycz ne go. Był dy dak ty kiem wy ma ga ją cym, mo bi li zu ją cym
stu den tów do rze tel nej pra cy i rów no cze śnie otwar tym na ich pro -
ble my. Pro wa dził ćwi cze nia dla stu den tów kil ku wy dzia łów i kie run -
ków stu diów: rol nic twa, le śnic twa, ho dow li zwie rząt i tech no lo gii
żyw no ści oraz wy kła dy z przed mio tów: che mia or ga nicz na oraz
che mia ogól na i nie orga nicz na dla stu den tów sta cjo nar nych i nie -
sta cjo nar nych Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści. Z du żym za an ga żo -
wa niem współ pra co wał z wła dza mi te go wy dzia łu: ulep sza jąc
i przy go to wu jąc no we pro gra my stu diów, re kru tu jąc stu den tów
na I rok stu diów, eg za mi nu jąc przez wie le lat kan dy da tów na ten
kie ru nek, or ga ni zu jąc i pro wa dząc kur sy wpro wa dza ją ce dla no wo
przy ję tych na stu dia. Wie le cza su po świę cał na za ję cia po na do bo -
wiąz ko we dla stu den tów – przede wszyst kim stu diów nie sta cjo nar -
nych, szcze gól nie w okre sie za trud nie nia na sta no wi sku star sze go
wy kła dow cy (w la tach 1982–1997). 

Je go wie dza i do świad cze nie zo sta ły w peł ni wy ko rzy sta ne
w opra co wa niu sied miu, wie lo krot nie wzna wia nych skryp tów
z che mii ogól nej, ana li tycz nej i or ga nicz nej, któ re peł ni ły ro lę nie -
odzow nej po mo cy dy dak tycz nej dla stu den tów wie lu kie run ków
stu diów, nie tyl ko ma cie rzy stej uczel ni. By ły pier wo wzo rem ko lej -
nych opra co wań po zy cji dy dak tycz nych o tej te ma ty ce dla stu den -
tów kie run ków nie che micz nych.

Jan
Tomkowiak
(1932–2009)
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Fi nał XII Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Ży wie niu od był się już
po raz siód my w go ścin nych mu rach Ze spo łu Szkół nr 6 im. M. Re ja

w Szcze ci nie. Nad prze bie giem olim pia dy czu wał Ko mi tet Głów ny
w skła dzie: prof. dr hab. Jan Ga węc ki – prze wod ni czą cy, mgr inż. Ha li na
Li ma nów ka – kie row nik or ga ni za cyj ny, mgr inż. Bo gu sła wa Pę ciak – za -
stęp ca kie row ni ka or ga ni za cyj ne go, prof. dr hab. Jó zef Kor czak i dr Jo -
lan ta Czar no ciń ska z Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu – se kre ta rze
na uko wi oraz prof. dr hab. Te re sa Mos sor -Pie tra szew ska z Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, prof. dr hab. Li dia Wą do łow ska
z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie, dr An na Koł łaj tis -
-Do ło wy ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, dr
Mał go rza ta Kul czak z In sty tu tu Bio tech no lo gii Prze my słu Rol no -Spo żyw -
cze go w Po zna niu i mgr inż. Wan da Rze czyc ka – człon ko wie.

Te ma ty ką wio dą cą te go rocz nej edy cji olim pia dy by ły „Zmy sły a ja -
kość żyw no ści i ży wie nia” i obej mo wa ła ta kie za gad nie nia, jak: zmy sły
ja ko łącz nik z oto cze niem i sty mu la tor za cho wań; bu do wa, funk cjo no -
wa nie i spraw ność zmy słów czło wie ka; sub stan cje ge ne ru ją ce wra że nia
zmy sło we; prze twa rza nie i prze cho wy wa nie żyw no ści a jej ce chy sen -
so rycz ne; przy pra wy i ich ro la w kształ to wa niu ja ko ści sen so rycz nej; sztu -
ka ku li nar na a per cep cja ja ko ści sen so rycz nej po traw; sen so rycz na
ana li za żyw no ści oraz sen so rycz ne me cha ni zmy re gu la cji spo ży wa nia
po kar mu.

W pierw szym eta pie olim pia dy wzię ło udział 7576 uczniów z 316
szkół śred nich z ca łej Pol ski, za rów no za wo do wych róż ne go ty pu, jak i li -
ce ów ogól no kształ cą cych. W sto sun ku do ro ku ubie głe go od no to wa li -
śmy wy raź ny wzrost licz by uczniów uczest ni czą cych w olim pia dzie
(o oko ło 16%).

Do eli mi na cji okrę go wych za kwa li fi ko wa ło się 773 uczniów z 291
szkół. Eli mi na cje roz gry wa no 11–12 stycz nia 2008 ro ku w dwu na stu
okrę gach, a ich uczest ni cy roz wią zy wa li test za wie ra ją cy pięć ro dza jów
za dań, któ re zo sta ły przy go to wa ne przez Ko mi tet Głów ny Olim pia dy.
Po nad to ucznio wie i na uczy cie le wy słu cha li wy kła dów wy gło szo nych
przez pra cow ni ków na uko wych szkół wyż szych, a w nie któ rych okrę -
gach przy go to wa no dla uczest ni ków atrak cyj ne pro gra my kul tu ral ne.

Do te go rocz ne go fi na łu olim pia dy za kwa li fi ko wa no 56 uczniów
z 41 szkół, z naj wyż szą ilo ścią punk tów uzy ska nych w eli mi na cjach okrę -
go wych. Pierw sza część ry wa li za cji obej mo wa ła roz wią zy wa nie te stu,
któ re go wy ni ki po zwo li ły wy ło nić 44 fi na li stów. Dru ga część ry wa li za cji
po le ga ła na pi sem nym opra co wa niu jed ne go z czte rech po da nych te -
ma tów:
● „Ma ki jaż” żyw no ści a zdro wie kon su men ta – ne ga ty wy i po zy ty wy.
● Ana li za sen so rycz na ja ko na rzę dzie obiek tyw nej oce ny żyw no ści.
● Śro do wi sko przy rod ni cze a war tość od żyw cza i bez pie czeń stwo

żyw no ści.
● Je an An thel me Bril lat -Sa va rin stwier dził w XVIII wie ku, że „Stwór -

ca, ka żąc czło wie ko wi jeść, aby mógł żyć, za za chę tę dał mu ape -
tyt, a za na gro dę – przy jem ność”. Czy Ty w XXI wie ku uwa żasz, że
ten afo ryzm jest wciąż ak tu al ny, czy też na le ży go uzu peł nić?
Ostat nim akor dem olim pia dy był fi na ło wy qu iz, w któ rym wzię ło

udział sze ściu uczniów z naj więk szą łącz ną licz bą punk tów z te stu i pra -
cy pi sem nej. Per fek cyj nie i z du żym wdzię kiem po pro wa dzi ła go dr Alek -
san dra Ko strze wa -Tar now ska z na szej uczel ni, a ko mi sji kon kur so wej, jak
zwy kle, prze wod ni czył prof. dr hab. Jó zef Kor czak. Po pół to ra go dzin nych
zma ga niach, pod czas któ rych ucznio wie po pi sy wa li się swo ją wie dzą
i umie jęt no ścia mi prak tycz ny mi przed ju ry, po zo sta ły mi uczest ni ka mi,
na uczy cie la mi oraz za pro szo ny mi go ść mi, zwy cięz cą XII Olim pia dy
Wie dzy o Ży wie niu zo sta ła Da ria Le con te z Ze spo łu Szkół nr 2 im. 
H. Koł łą ta ja w Wał brzy chu, któ ra otrzy ma ła pu char Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej oraz ta lo ny wy ciecz ko we war to ści 2000 zł. Dru gie miej sce zdo -
by ła Aga ta Szczu row ska z Ze spo łu Szkół nr 14 we Wro cła wiu, a trze cie
– Mar ta Błasz kie wicz z Li ceum Ogól no kształ cą ce go nr 13 w Szcze ci nie.
Ty tuł lau re ata uzy ska li tak że – w ko lej no ści za ję tych miejsc: Fi lip Stra -
mec ki z Wał brzy cha, To masz De ra z Kra ko wa, Mar ta Nie bo rak ze Szcze -
ci na, Be ata Praj sner z Po zna nia, Ilo na Ba ra niak z Ko sza li na, To masz
Skor czew ski z Byd gosz czy, Pau li na So wiń ska z Wro cła wia, Ka ta rzy na Ga -
jo z Lu bli na, Bar ba ra Śre dziń ska z Bia łe go sto ku, Mar ta Szy mo niak z Po -
zna nia, Ma te usz Bu czy niak z Wie lu nia i Ja cek Adam czyk z Go rzo wa
Wiel ko pol skie go. Dzię ki hoj no ści po zy ska nych spon so rów aż pię ciu
uczniów w na gro dę po je dzie na atrak cyj ne wy ciecz ki za gra nicz ne. War -
to do dać, że wszy scy lau re aci i ich opie ku no wie otrzy ma li cen ne na gro -
dy rze czo we: dla uczniów, oprócz ta lo nów wy ciecz ko wych, by ły to:
iPOD 8GB, cy fro wy apa rat fo to gra ficz ny i MP3, a dla na uczy cie li – week -
end w ho te lu Ra dis son SAS w Szcze ci nie, week end w ho te lu No vo tel
w Szcze ci nie, pro fe sjo nal ny sprzęt do gril lo wa nia i DVD Pa na so nik. Po -
nad to wszy scy ucznio wie otrzy ma li in te re su ją ce książ ki, by ło tak że wie -
le do dat ko wych wy róż nień w po sta ci na gród rze czo wych. Po raz dru gi
przy zna no na gro dę imie nia dr. Ze no na Ko sic kie go za naj lep szą pra cę
na pi sa ną przez ucznia szko ły za wo do wej. Zmar ły w ubie głym ro ku dr
Ze non Ko sic ki był wy bit nym tech no lo giem i pro du cen tem żyw no ści,
twór cą fir my „Ce li ko” i wie lu no wych pro duk tów bez glu te no wych, spon -
so rem i przy ja cie lem olim pia dy.

Po dob nie jak w la tach ubie głych, na te go rocz ny fi nał przy by li za -
pro sze ni go ście, wśród któ rych nie za bra kło przed sta wi cie li ad mi ni stra -
cyj nych i oświa to wych władz z War sza wy i Szcze ci na, a tak że tak
sza cow nej po sta ci świa ta na uki, jak prof. dr hab. Ni na Ba rył ko -Pi kiel na
– współ twór czy ni pol skiej szko ły ana li zy sen so rycz nej. Fi nał olim pia dy

XII Ogól no pol ska Olim pia da Wie dzy
o Ży wie niu
Szczecin, 3–5 kwietnia 2008 roku

Zbio ro we zdję cie uczest ni ków olim pia dy

Te sty roz da je prof. dr hab. Jó zef Kor czak
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za szczy ci ły rów nież swo ją obec no ścią wła dze na sze go uni wer sy te tu:
prof. dr hab. Le szek No gow ski – pro rek tor ds. stu diów i prof. dr hab. Zbi -
gniew Czar nec ki – dzie kan Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu.

Ucznio wie i ich opie ku no wie w cza sie po by tu w Szcze ci nie zwie -
dza li szcze ciń skie schro ny oraz wzię li udział w wy ciecz ce Szla kiem Ksią -
żąt Po mor skich. Wy słu cha li tak że dwóch wy kła dów: prof. dr hab. Ni ny
Ba rył ko -Pi kiel nej na te mat: „Zmy sły czło wie ka ja ko apa rat ana li tycz ny
w oce nie ja ko ści żyw no ści” oraz prof. dr. hab. Ja na Ga węc kie go: „O wo -
dzie w ży wie niu i an tro po lo gii ży wie nio wej”. Nie wąt pli wą atrak cją piąt -

ko we go wie czo ru by ło spo tka nie z Mel po me ną, w ra mach któ re go wy -
stę po wa li nie tyl ko ucznio wie, ale i na uczy cie le ze Szcze ciń skie go Ga -
stro no mi ka. Go ście i uczest ni cy olim pia dy zo sta li za pro sze ni na ma łe co
nie co, któ re oka za ło się uro czy stym ban kie tem przy go to wa nym przez
go spo da rzy. War ta pod kre śle nia jest też do sko na ła or ga ni za cja, wy śmie -
ni te wy ży wie nie przez wszyst kie dni, fa cho wa ob słu ga i nie zmier nie mi -
ła at mos fe ra w gosz czą cej szko le, co by ło za słu gą jej dy rek to ra, mgr inż.
Ja ni ny Kra jew skiej i ca łej spo łecz no ści szkol nej.

dr Jo lan ta Czar no ciń ska

Wła dze na sze go uni wer sy te tu, prof. dr hab. Le szek No gow ski i prof. dr hab.
Zbi gniew Czar nec ki pod czas wy ciecz ki Szla kiem Ksią żąt Po mor skich

Wy kład prof. dr hab. Ni ny Ba rył ko -Pi kiel nej – współ twór czy ni pol skiej
szko ły ana li zy sen so rycz nej

Wy stęp na uczy cie li ze Szcze ciń skie go Ga stro no mi ka – go spo da rza
olim pia dy

Fi na ło wa szóst ka qu izu

Da ria Le con te – zwy cięz ca olim pia dy i prof. dr hab. Le szek No gow ski Lau re aci wraz z opie ku na mi i or ga ni za to ra mi
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Większość drzew i krzewów kwitnie
u nas wiosną i wczesnym latem.
W drugiej połowie lipca i później
zakwitają już nieliczne gatunki,
przeważnie obcego pochodzenia.
Niektóre z nich są często uprawiane
i powszechnie znane, ale są i takie, które
nawet w kolekcjach dendrologicznych
należą do unikatów, na przykład
heptakodium chińskie czy Poliothyrsis
sinensis. Ze względu na okazałe kwiaty
i kwiatostany do najbardziej ozdobnych
letnich roślin drzewiastych należą liczne
odmiany hortensji i powojników oraz
katalpy. Długim okresem kwitnienia
charakteryzują się okazałe pnącza, takie
jak: milin amerykański czy odmiana
późna wiciokrzewu pomorskiego.
Późnym latem rozwija kwiaty nasz
rodzimy bluszcz pospolity, a jesienią
– oczar wirginijski. Od lipca do
października często się zdarza powtórne
kwitnienie gatunków wiosennych lub
wczesnoletnich, a w sprzyjających
warunkach pogodowych kilka krzewów
wczesnowiosennych rozpoczyna rozwój
pierwszych kwiatów. Niekiedy, w latach
o łagodnych zimach, kwitnienie drzew
i krzewów trwa niemal cały rok.
W niniejszym artykule przedstawiono
krótkie informacje na temat gatunków
późno kwitnących, jakie warto zobaczyć
latem lub jesienią w Ogrodzie
Dendrologicznym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

Po oko ło dwóch mie sią cach od kwit nie nia kasz ta now ców po -
spo li tych roz wi ja ją się kwia ty kasz ta now ca drob no kwia to we go
(Aescu lus pa rvi flo ra Wal ter.). Jest on krze wem do oko ło 4 m wy so ko -
ści, sze ro ko roz ra sta ją cym się po zio mo, na wet do kil ku dzie się ciu me -
trów (na przy kład w słyn nym par ku w Bad Mu skau nad Ny są
Łu życ ką), dzię ki pod ziem nym roz ło gom i du żej zdol no ści do uko rze -
nia nia ze wnętrz nych ga łę zi. Kwia ty ze bra ne w wy pro sto wa ne wie -
chy ma ją wą skie, bia łe płat ki i znacz nie dłuż sze od nich (do 4 cm)
sztyw ne prę ci ki za koń czo ne czer wo ny mi pyl ni ka mi. Za py la ne są
mię dzy in ny mi przez mo ty le, zwa bia ne za pa chem, in ten syw nym
zwłasz cza w go dzi nach wie czor nych. Ga tu nek ten po cho dzi z po łu -
dnio wo -wschod nich re jo nów Ame ry ki Pół noc nej, gdzie w za py la niu
uczest ni czą tak że ko li bry.

Mniej zna nym u nas ga tun kiem jest my dle niec wie cho wa ty (Ko -
el reu te ria pa ni cu la ta Laxm.), zna ny też pod na zwą roz trze plin wie cho -
wa ty, a w ję zy ku an giel skim ja ko Gol den ra in tree. Jest nie wy so kim
drze wem, w Pol sce do ra sta ją cym do 10 m. Ma cha rak te ry stycz ną ko -
rę, ta fel ko wa to i po dłuż nie spę ka ną, a li ście do 40 cm dłu go ści, zło żo -
ne z 4–7 par elip tycz nych, ząb ko wa nych lub kla po wa nych list ków.
Żół te, wie lo pł cio we kwia ty są drob ne, ale bar dzo licz ne w szczy to -
wych, wy pro sto wa nych, sze ro ko stoż ko wa tych, du żych wie chach
o dłu go ści do 40 cm. Kwit nie w lip cu i sierp niu. Oj czy zną my dleń ca są
pół noc ne i cen tral ne re jo ny Chin oraz Ko rea. In te re su ją ce jest to, że
zo stał on opi sa ny w 1772 ro ku na pod sta wie oka zu z upra wy o nie -
wia do mym po cho dze niu, a póź niej od kry ty w sta nie na tu ral nym. Wią -
że się to z je go po pu lar no ścią w Chi nach, gdzie od daw na jest
uzna wa ny za drze wo świę te i czę sto był wy ko rzy sty wa ny do ob sa dza -
nia świą tyń oraz cmen ta rzy. Kwia ty mia ły za sto so wa nie w chiń skiej
me dy cy nie lu do wej, a z li ści i ga łą zek otrzy my wa no czar ny barw nik.
My dle niec wie cho wa ty bar dzo do brze za akli ma ty zo wał się w Ogro -
dzie Den dro lo gicz nym, co rocz nie ob fi cie kwit nie, owo cu je i spon ta -
nicz nie roz mna ża się z na sion.

Cie ka wą hi sto rię od kry cia ma też rzad ki u nas krzew – hep ta ko -
dium chiń skie (Hep ta co dium mi co nio ides Reh der). Po raz pierw szy zo -
stał on zna le zio ny przez po dróż ni ka Er ne sta Wil so na w cza sie
wy pra wy do za chod nich Chin w 1916 ro ku, cze go świa dec twem jest
okaz ziel ni ko wy, na pod sta wie któ re go po wstał opis ga tun ku. Przez
kil ka dzie siąt na stęp nych lat ni ko mu nie uda ło się zna leźć ży wej ro śli -
ny, w związ ku z czym nie by ła ona zna na w upra wie. Suk ce sem za koń -
czy ła się do pie ro eks pe dy cja chiń sko -ame ry kań ska w 1981 ro ku, kie dy
zna le zio no je den okaz, któ re go po tom stwo wpro wa dzo no do ogro -
dów bo ta nicz nych USA. Hep ta ko dium chiń skie ma cha rak te ry stycz -
ną sil nie łusz czą cą się ko rę, li ście ja jo wa te z ostrym i wy cią gnię tym
wierz choł kiem. Kwia ty po ja wia ją się zwy kle we wrze śniu, są czte ro -
płat ko we, bia łe i pach ną ce, ze bra ne w sied mio kwia to we okół ki (stąd
an giel ska na zwa Se ven Son Flo wer) two rzą ce szczy to wy kwia to stan
wie cho wa ty. 

Do ro ślin o naj bar dziej oka za łych, atrak cyj nych kwia tach na le ży
mi lin ame ry kań ski [Camp sis ra di cans (L.) Se em.]. Jest pną czem o sła -
bo wi ją cych się pę dach, lecz o du żej zdol no ści przy cze pia nia się do
ścian i skał za po mo cą czep nych ko rzon ków przy by szo wych. Ze
wzglę du na oso bli wą bu do wę du żych, po ma rań czo wych kwia tów
o ko ro nie rur ko wej, roz sze rza ją cej się ku wierz choł ko wi, okre śla ny był
na zwą trą ba lub trąb ka. Po cho dzi ze Sta nów Zjed no czo nych (za sięg
od Pen syl wa nii do Flo ry dy i Tek sa su), gdzie w za py la niu kwia tów bio -
rą udział ko li bry.

In nym let nim pną czem, kwit ną cym czę sto aż do na sta nia mro zów,
jest od mia na póź na wi cio krze wu po mor skie go (Lo ni ce ra pe ric ly me -
num L. ‘Se ro ti na”), któ rej kwia ty w pą kach są ciem no kar mi no we,
a w mia rę roz wo ju sta ją się co raz ja śniej sze, we wnątrz pra wie bia łe.

W dru giej po ło wie la ta efek tow nie wy glą da ją ob fi cie kwit ną ce
hor ten sje. Do naj bar dziej po pu lar nych w upra wie na le żą licz ne od mia -
ny hor ten sji ogro do wej [Hy dran gea ma cro phyl la (Thunb. ex Mur ray)
Ser.]. Kwia ty, ze bra ne w du że wy pu kłe lub pła skie pod bal da chy, są płon -
ne, zmien ne pod wzglę dem za bar wie nia, od czer wo ne go i ró żo we go,
po nie bie ski i bia ły, w za leż no ści mię dzy in ny mi od od czy nu gle by. Wy -
mie nio ny ga tu nek wy stę pu je na tu ral nie w Azji (od Hi ma la jów po Ja -
po nię) i w dzi kiej for mie jest u nas pra wie nie zna ny, po dob nie jak
hor ten sja krze wia sta po cho dzą ca z USA, któ ra jest re pre zen to wa na nie -
mal wy łącz nie przez od mia nę wiel ko kwia to wą o bia łych, ste ryl nych
kwia tach (H. ar bo re scens L. ‘Gran di flo ra”). W Ogro dzie Den dro lo gicz nym
ro sną tak że póź no kwit ną ce ga tun ki z wy mie nio ne go ro dza ju – hor -
ten sja mięk ko wło sa w od mia nie Bret sch ne ide ra (H. he te ro ma la
D. Don), hor ten sja bu kie to wa (H. pa ni cu la ta Sie bold) i jej od mia na
wiel ko kwia to wa (H. p. ‘Gran di flo ra’) oraz rzad ka w Pol sce i bar dzo efek -
tow na – hor ten sja Sar gen ta (H. sar gen tia na Reh der) wy stę pu ją ca

INTERESUJĄCE DRZEWA I KRZEWY W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM

Gatunki późno kwitnące
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Bluszcz po spo li ty

Hep ta co dium chiń skie

Hep ta co dium chiń skie

Ewo dia ko re ań ska

Hor ten sja wie cho wa ta Hor ten sja mięk kowło sa, od mia na „Bretch ne ide ri”

Bu dle ja Da vi da
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w za chod nich Chi nach, o kwia tach ze wnętrz nych ste ryl nych, po cząt -
ko wo bia łych, na stęp nie li lio wych oraz środ ko wych – drob nych, ja sno -
pur pu ro wych, ja sno fio le to wych i fio le to wo -nie bie skich, z dłu gi mi
fio le to wy mi prę ci ka mi. 

Przy głów nej alei Ogro du znaj du je się gru pa ni skich drzew, zwra -
ca ją cych uwa gę ob fi tym, póź nym kwit nie niem, cza sa mi trwa ją cym aż
do je sien nych przy mroz ków. Gdy kwia ty są w peł ni roz wi nię te, roi się
tam od pszczół wa bio nych nek ta rem. Wspo mnia ne drze wa to ewo -
die, któ rych na zwa ro dza jo wa wy wo dzi się od won nych li ści (gr. eu -
odies – przy jem nie pach ną cy), na le żą ce do ga tun ku ewo dia Da nie la
[Eu odia da nie lii (Benn.) Hemsl.]. Je go oj czy zną są pół noc ne Chi ny i Ko -
rea. W la tach o cie płej i dłu giej je sie ni na sze ewo die ob fi cie owo cu ją,
a wio sną na stęp ne go ro ku wy da ją licz ne sa mo sie wy.

Eg zo tycz ny wy gląd ma ją drzew ko wa te sur mie (ka tal py) ze
wzglę du na du że li ście, ory gi nal ne, dłu gie i wą skie owo ce (to reb ki)
oraz barw ne dzwon ko wa te kwia ty. W dru giej po ło wie lip ca za kwi ta
sur mia żół to kwia to wa (C. ova ta D. Don) i sur mia po śred nia
(Ca tal pa × eru be scens Car riére). Pierw szy z wy mie nio nych ga tun ków
po cho dzi ze środ ko wych Chin, ma żół ta we kwia ty, we wnątrz ciem -
no na kra pia ne. Dru gi na to miast jest mie szań cem pół noc no ame-
ry kań skiej sur mii bi gno nio wej (C. bi gno nio ides Wal ter) i żół to kwia -
to wej, zna nym tyl ko z upra wy. Wy róż nia się wie lo kwia to wy mi, oka -
za ły mi wie cha mi i kwia ta mi o ko ro nie bia ła wej, we wnątrz fio le to wo
pla mi stej. 

W ko lek cji krze wów z ro dzi ny ró żo wa tych i pod ro dzi ny ta wu ło -
wych w lip cu oraz sierp niu kwit nie ta wu ła kut ne ro wa ta (Spi ra ea to -
men to sa L.) i taw li na ja rzę bo list na [Sor ba ria sor bi fo lia (L.) A. Braun].
Ta wu ła kut ne ro wa ta jest ga tun kiem in tro du ko wa nym z Ame ry ki Pół -
noc nej i choć daw no spro wa dzo nym do Pol ski (1806 rok), to rzad kim
w upra wie, na wet w ogro dach bo ta nicz nych, na to miast w kil ku re gio -
nach kra ju – bar dzo po spo li tym i in wa zyj nym w wol nej przy ro dzie
(Bo ry Dol no ślą skie, Bo ry Nie mo dliń skie, Pusz cza Draw ska). Ma spe cy -
ficz ne wy ma ga nia sie dli sko we, trud ne do za pew nie nia w sztucz nym

śro do wi sku. Do brze ro śnie na wil got nych gle bach tor fo wych, zno si
okre so we pod ta pia nie, a jest bar dzo wraż li wa na su szę. 

Taw li na ja rzę bo list na po cho dzi z chłod nych re jo nów pół noc nej
Azji (od Ura lu po Kam czat kę i Sa cha lin). Ozdob ne są jej bia łe, pu szy -
ste kwia ty ze bra ne w dłu gie i gę ste wie chy, a po za tym – li ście roz wi -
ja ją ce się bar dzo wcze śnie, zwy kle już w mar cu. Jest ro śli ną
mio do daj ną, o nie wiel kich wy ma ga niach sie dli sko wych, wpro wa dza -
ną nie kie dy do la sów w cha rak te rze do miesz ki bio ce no tycz nej. 

Do co raz czę ściej sa dzo nych krze wów póź no kwit ną cych na le -
ży bu dle ja Da vi da (Bud dle ja da vi dii Franch.) i pię cior nik krze wia -
sty (Po ten til la fru ti co sa L.). Pierw szy z nich no si mia no mo ty le go
krze wu, po nie waż je go kwia ty przy cią ga ją bar dzo sil nie mo ty le, któ -
re wy są cza ją nek tar z cy lin drycz nych, fio le to wej, li lio wej lub ró żo -
wej bar wy kwia tów. Kwia ty te roz wi ja ją się na szczy tach
te go rocz nych przy ro stów, kwit nąc naj sil niej w lip cu i sierp niu. Krze -
wy osią ga ją u nas wy so kość na wet do 4–5 m, choć nie przy ci na ne
kwit ną co raz sła biej i są co raz mniej ozdob ne. Bu dle ja ro śnie w środ -
ko wych i za chod nich re jo nach Chin. W Eu ro pie czę sto dzi cze je na
te re nach zur ba ni zo wa nych. 

Pię cior nik krze wia sty jest ga tun kiem o bar dzo du żym za się gu
geo gra ficz nym, roz cią ga ją cym się od Ame ry ki Pół noc nej oraz pół -
noc no -za chod niej Azji po ode rwa ne „wy spy” za się go we w pół noc -
no -za chod niej Eu ro pie. Ten ni ski krzew, zwy kle nie prze kra cza ją cy
jed ne go me tra wy so ko ści, wy twa rza bar dzo gę stą, ko pu la stą „ko -
ro nę”. Kwit nie na tu ral nie na żół to, nie prze rwa nie od ma ja do sierp -
nia, czę sto tak że we wrze śniu. Po przez licz ne krzy żów ki otrzy ma no
po nad 130 od mian, kwit ną cych tak że na bia ło, po ma rań czo wo
i czer wo no. Pię cior ni ki są krze wa mi bar dzo to le ran cyj ny mi w sto -
sun ku do wła ści wo ści gleb, świet nie ro sną za rów no na gle bach 
wil got nych, jak i na sta no wi skach w peł ni na sło necz nio nych, su -
chych. Są od por ne na mro zy i na le żą do ro ślin dłu go wiecz nych. Do
naj bar dziej atrak cyj nych od mian za li cza się od mia nę ‘Ab bot swo od’,
o du żych bia łych kwia tach i ‘Gold star’, któ rej żół te kwia ty osią ga ją
4–5 cm śred ni cy. 

INTERESUJĄCE DRZEWA I KRZEWY W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM

Je den z naj bar dziej oka za łych kasz ta now ców drob no kwia to wych w Eu ro pie: Park w Bad Mu skau (Par ku Mu ża kow skim)
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Ko lej nym ga tun kiem, rzad kim, spo ty ka nym tyl ko w ko lek cjach,
jest po cho dzą cy z Chin, a spro wa dzo ny do Eu ro py w 1908 ro ku Po -
lio thyr sis si nen sis Oliv. (nie ma pol skiej na zwy) na le żą cy do ro dzi ny
strze li gło go wa tych. Drze wo to, po cho dzą ce z Chin, osią ga w na tu rze
oko ło 15 m wy so ko ści, choć u nas czę ściej spo ty ka na jest for ma krze -
wu o 3–4 m wy so ko ści. Pę dy ma za mło du owło sio ne, li ście ja jo wa to
wy dłu żo ne osią ga ją dłu gość 8–16 cm. Kwit nie w sierp niu bar dzo cha -
rak te ry stycz ny mi, zie lon ka wo żół ta wy mi, sil nie pach ną cy mi kwia to -
sta na mi do 20 (30) cm dłu go ści. Jest to pięk ne par ko we drze wo, ale
nie ste ty, tyl ko w cie plej szych re jo nach Eu ro py. 

Ostat nim ga tun kiem, na któ ry chcie li by śmy zwró cić uwa gę, jest
bluszcz po spo li ty (He de ra he lix L.). Jest to pną cze peł za ją ce po zie mi
i wspi na ją ce się po pod po rach do 30 m wy so ko ści za po mo cą czep -
nych ko rzon ków przy by szo wych. Pę dy w mło do ści sza ro, gwiazd ko -
wa to owło sio ne, zróż ni co wa ne są na płon ne (z ko rzon ka mi) – pło żą ce
i do osią gnię cia fa zy ge ne ra tyw nej tak że wspi na ją ce się oraz kwit ną -
ce (bez ko rzon ków). Bluszcz ma li ście zi mo zie lo ne, o zmien nym kształ -
cie, za sad ni czo dwu po sta cio we: na pę dach płon nych, bar dziej
cha rak te ry stycz ne i czę ściej z tą ro śli ną ko ja rzo ne, 3–5-kla po we, na
ga łąz kach kwit ną cych na to miast ja jo wa te lub rom bo idal ne. Kwia ty
w ku li stych bal da chach, drob ne, zie lon ka wo żół te, chęt nie od wie dza -
ne przez pszczo ły i in ne owa dy ży wią ce się nek ta rem, roz wi ja ją się
póź no, za czy na jąc kwit nie nie do pie ro na prze ło mie wrze śnia i paź -
dzier ni ka. Owo ce (pest kow ce), czar ne z si nym na lo tem, doj rze wa ją
wio sną na stęp ne go ro ku. Wy mie nio ny ga tu nek wy stę pu je w za chod -
niej, środ ko wej i po łu dnio wej Eu ro pie oraz po łu dnio wo -za chod niej
Azji i pół noc nej Afry ce. Wschod nia gra ni ca za się gu prze bie ga nie da -
le ko Pol ski, przez Li twę, Bia ło ruś i Ukra inę. W na szym kra ju ga tu nek
ten czę ściej spo ty ka ny jest na za cho dzie i po łu dniu niż w re jo nach
wschod nich. To dłu go wiecz ne pną cze, mo gą ce żyć na wet kil ka set lat,
jest sil nie tru ją ce, zwłasz cza je go owo ce. Jest tak że ro śli ną w Pol sce
chro nio ną. 

dr hab. Wła dy sław Da nie le wicz
dr inż. To masz Ma liń ski
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Kasz ta no wiec drob no kwia to wy

Sur mia po śred nia

Hor ten sja krze wia sta, od mia na „Gran di flo ra”

Po lo ithyr sis si nen sis

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU (cz. 4)
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Za pro szo ne wła dze uczel ni: od le wej: dzie kan Piotr Urbań ski, pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska, dr hab. Anna Kryszak, dzie kan Jo lan ta Ko mi sa rek oraz 
pro rek tor Cze sław Sza frań ski

Sło wa po wi ta nia do stu den tów skie ro wa ła pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska

Agronalia
Poznań, 13 maja 2010 roku
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Je den z kon kur sów: do je nie sztucz nej kro wyDla tych, któ rzy lu bią się bok so wać…

Czas na kon sump cję pod pa ra so la mi Czas na roz mo wy ze zna jo my mi

Po wi ta nie przed sta wi cie li Sa mo rzą du Stu denc kie go

Ulu bio ne za ję cie stu den tów, a w tle… … wiel ka pla sti ko wa ku la, we wnę trzu któ rej moż na by ło po bie gać,
a tym sa mym po tur lać się po traw ni kach

Ujeż dża nie sztucz ne go by ka
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Gratulacje i podziękowania
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Dzień 10 kwiet nia 2010 ro ku za pi sał się na za wsze w pa mię ci Po la -
ków ja ko dzień pró by. Wia do mość o ka ta stro fie pre zy denc kie go

sa mo lo tu ude rzy ła w nas na tra sie do Ło dzi, dwie go dzi ny przed pla -
no wa ny mi za wo da mi, po wo du jąc ostu dze nie za pa łu do kon ku ro wa -
nia z dru ży na mi z ca łej Pol ski. Do tar li śmy na miej sce roz tar gnie ni
i przy gnę bi. Nie sprzy ja ła nam tak że po go da, któ ra z mi nu ty na mi nu -
tę za bie ra ła nam reszt ki ocho ty na ja kie kol wiek za wo dy. Ale nie pod -
da li śmy się. Bo spor tow cy się nie pod da ją.

Pierw sze na li nii star tu sta nę ły ko bie ty. Go dzi na 11: 30 na ze ga -
rach, 4 ki lo me try przed na mi i bieg roz po czę ty. Pierw sza pro sta, skręt
na od ci nek o sze ro ko ści 4 me trów, ścisk po nad 280 osób. Co to zna -
czy dla roz pę dzo ne go tłu mu ko biet pró bu ją cych po ko nać czas i wła -
sne sła bo ści, wie tyl ko ta, któ ra się tam zna la zła. Kil ka na stęp nych
skrę tów, po pia chu, po bło cie. Gdy już tra sa przy bra ła od po wied nią
sze ro kość, a gru pa za wod ni czek się roz cią gnę ła, do go nił nas on. Grad.
Pa da ją cy wciąż deszcz zmie nił się w lo do we kul ki bi ją ce nas po twa -
rzach. Ale to i tak za ma ło, że by za trzy mać spor tow ca. 

Do tar ły śmy na me tę w kom ple cie: Ma ry sia Płot ko wiak (naj lep -
szy czas wśród na szych bie ga czek: 17: 59; II rok WHiBZ), Mał go sia Bo -
ni kow ska (I rok WE -S), Ka ro li na No wak (III rok WL), Ka ro li na Pia sec ka
(I rok WNo ŻiŻ) i Mał go rza ta Czub (III rok WL).

Ja ko na stęp ni wy star to wa li męż czyź ni. Za wod ni ków by ło jesz -
cze wię cej niż za wod ni czek, a i tra sa dłuż sza o 2 ki lo me try (4 + 2 = 6
km). Co się dzia ło na zwę żo nym od cin ku pod czas te go bie gu, wie tyl -
ko ten, któ ry… prze żył. ☺

Naj lep sze miej sca wśród na szych lek ko atle tów za ję li: Ja kub Kacz -
ma rek (5 miej sce – czas: 18: 24) i Ma ciej Mu ślew ski (7 miej sce z cza -
sem 18: 27), a po nich ko lej no: Ja ro sław Ko złow ski, Ar tur Ol szew ski
(I rok WL) i Bog dan Ka zi mier czyk (III rok WE -S).

Nad pra wi dło wym prze bie giem za wo dów, bez pie czeń stwem i za -
do wo le niem za wod ni ków czu wa ła nie za stą pio na mgr Ma ria Grześ ko
wraz ze swo ją rów nie nie za stą pio ną ta blicz ką gorz kiej cze ko la dy☺.

Ca łość im pre zy za koń czy ła się wspól nym wiel kim po sił kiem (kar -
kó wecz ka z gril la) i roz da niem pa miąt ko wych me da li (je śli ktoś ta ko -
we go nie zdo był w żad nej z kla sy fi ka cji, to i tak wra cał do do mu
z czymś, czym moż na się po chwa lić przed ro dzi ną). Za ła do wa li śmy się
do au to bu su i wy bra li śmy kie ru nek na Po znań. Część za wod ni ków za -
do wo lo na, część zmę czo na, a część zła i zde ter mi no wa na na za koń -
cze nie ka rie ry lek ko atle ty bę dzie wspo mi nać ten dzień jesz cze przez
wie le lat. 

Mał go rza ta Czub, Ar tur Ol szew ski

Centrum Kultury Fizycznej

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski 
w bie gach prze ła jo wych w Ło dzi
Łódź, 10 kwietnia 2010 roku

Ja kub Kacz ma rekStart!

Ja kub Ol szew ski
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Centrum Kultury Fizycznej

X Puchar Rektora
w skokach przez przeszkody
Przybroda, 18 czerwca 2010 roku

Na hi po dro mie Cen trum Wy szko le nia Jeź dziec kie go w Po zna niu
od by ły się dzie sią te, ju bi le uszo we Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel -

ko pol ski w Sko kach przez Prze szko dy o Pu char Rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Jak na ju bi le usz przy sta ło, mi strzo stwa
zor ga ni zo wa no we wspa nia łej sce ne rii ja ko je den z kon kur sów Mię -
dzy na ro do wych Za wo dów Jeź dziec kich. Na star cie sta nę li re pre zen -
tan ci 11 wiel ko pol skich uczel ni, wy star to wa ło 48 par (koń –jeź dziec).

Za wo dy zdo mi no wa li jeźdź cy Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza, któ rzy zwy cię ży li za rów no w punk ta cji in dy wi du al nej, jak i dru -
ży no wej. Re pre zen ta cja na sze go uni wer sy te tu, w skła dzie: Ka rol
Ko min, Kry stian Ogra bek i Ma te usz Woj cie chow ski, zdo by li w punk -
ta cji dru ży no wej dru gie miej sce, wy prze dza jąc jeźdź ców Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go.

Me da le i pu cha ry wrę cza 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 pro rek tor Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go, prof. dr hab. Da riusz Wi liń ski.

Mi strzo stwa zo sta ły wy so ko oce nio ne za rów no pod wzglę dem
spor to wym, jak i or ga ni za cyj nym.

dr Ma rek Hy ży (tekst i podpisy pod fotografiami)
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Za wo dy otwie ra kie row nik Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, mgr Ma rian Łysz czak

Od le wej: dr Ma rek Hy ży (or ga ni za tor mi strzostw), Ma rian Ko wal czyk
(ne stor pol skie go jeź dziec twa) oraz prof. dr hab. Da riusz Wi liń ski 
(pro rek tor Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu)

Naj lep szy ki bic mi strzostw – rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
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Ma te usz Woj cie chow ski na ko niu Wul kan

Za wod ni cy oglą da ją par kur

Sta cjo na tę po ko nu je Kry stian Ogra bek
Ka rol Ko min (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu) 

na kla czy Ro na K. →

Ka rol Ko min (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu) 
na kla czy Ro na K.



AZS – at mos fe ra – za ba wa – sport: pod tym ha słem w dniach
28–29 ma ja 2010 ro ku w War sza wie ro ze gra no Aka de mic kie Mi -

strzo stwa Pol ski w lek kiej atle ty ce. 1500 za wod ni czek i za wod ni ków
z 80 uczel ni wal czy ło na skocz niach, rzut niach i bież ni sta dio nu Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go o jak naj wyż szą lo ka tę w kon kur sach.
Dość szczu pły skład re pre zen ta cji na szej uczel ni po ra dził so bie cał -
kiem nie źle w trud nych zma ga niach o me da le, dy plo my i pu cha ry. Oto
człon ko wie sek cji lek kiej atle ty ki Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej na sze go
uni wer sy te tu star tu ją cy w za wo dach:

● An na Ja ga ciak (I rok WNo ŻiŻ, skok w dal)

● Da mian Bru der (II rok WL, oszczep)

● Ar tur Kar gu le wicz (II rok WMiIŚ, skok wzwyż)

● Ja ro sław Ko złow ski (I rok WRiB, bie gi śred nie)

● Ma ciej Mu ślew ski (IV rok WE -S, bie gi dłu gie)

● Ja kub Kacz ma rek (II rok WNo ŻiŻ, bie gi dłu gie)

● Adam Ple wiń ski (II rok WNo ŻiŻ, ku la, dysk)

● Da riusz Pszczo ła (I rok WL, bie gi śred nie)

● Adam Wol niak (I rok WNo ŻiŻ, bie gi krót kie).

Star tu ją cy za ję li w swo ich kon ku ren cjach punk to wa ne miej sca,
przy czy nia jąc się do zdo by cia dru ży no wo brą zo we go me da lu w kla -
sy fi ka cji uni wer sy te tów spo łecz no -przy rod ni czych. Je dy na za wod -
nicz ka eki py lek ko atle tycz nej – An na Ja ga ciak – zo sta ła wi ce mi strzy nią
Pol ski w sko ku w dal tak w kla sy fi ka cji bran żo wej, jak i ogól nej. 

Ja kub Kacz ma rek w bie gu na 1500 m zdo był srebr ny me dal i ty -
tuł wi ce mi strza Pol ski w kla sy fi ka cji ogól nej i ty tuł mi strza Pol ski w kla -
sy fi ka cji szkół spo łecz no -przy rod ni czych. 

Po emo cjo nu ją cych zma ga niach po nad 2 m nad zie mią Ar tur
Kar gu le wicz wy wal czył osta tecz nie wy ni kiem 207 cm ty tuł ab so lut ne -
go aka de mic kie go mi strza Pol ski w sko ku wzwyż. 

Je stem dum na z mo ich pod opiecz nych i dzię ku ję Im za wo lę wal -
ki i chęć zwy cię stwa. Osta tecz nie wszy scy są zwy cięz ca mi. Świę ty Au -
gu styn – bi skup z Hip po ny – w IV wie ku wy po wie dział te sło wa: „Pó ki
wal czysz – je steś zwy cięz cą”. 

Ży cząc dal szych suk ce sów w na uce i spo rcie, pra gnę za koń czyć
to krót kie spra woz da nie sen ten cją: „Sport – to idea mię dzy na ro do wa,
któ ra łą czy na ro dy i lu dy. Je śli je dy ną chę cią zwy cię stwa bę dzie zdo -
by cie stu me trów ki czy ma ra to nu – nie bę dzie wo jen”.

mgr Ma ria Grześ ko -Czu bryj
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Suk ce sy lek ko atle tów

Ar tur Kar gu le wicz
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W do tych cza so wych wę drów kach po Pol sce kil ka krot nie za ha -
cza li śmy o re gion świę to krzy ski, ale tyl ko prze jaz dem, w dro -

dze w Biesz cza dy, Be ski dy lub na Roz to cze. Za trzy my wa li śmy się
wte dy na noc leg, cza sem na obiad lub tyl ko na „roz pro sto wa nie ko -
ści” pod czas zwie dza nia ja kie goś nie mal lo so wo wy bra ne go obiek -
tu. Do pie ro wy ni ki gło so wa nia w trak cie ubie gło rocz nej wy ciecz ki
prze są dzi ły o tym, że w ro ku 2010 wła śnie Kie lec czy zna sta ła się głów -
nym ce lem czerw co we go wy jaz du. Mu szę przy znać, że cze ka łem na
ta kie gło so wa nie od kil ku już lat (mo że na wet dłu żej). Mam wra że -

nie, że wa lo ry kra jo znaw cze te go re gio nu przez la ta prze gry wa ły
w świa do mo ści gło su ją cych z atrak cja mi in nych re gio nów Pol ski. Jak
się oka za ło – nie słusz nie.

Z Po zna nia wy je cha li śmy w so bo tę, 12 czerw ca. Na li czą cej nie -
mal 350 km tra sie za pla no wa li śmy oczy wi ście po sto je z pro gra mem
kra jo znaw czym. Pierw szy z nich umoż li wił zwie dze nie in te re su ją ce -
go kom plek su sa kral ne go fran cisz ka nów w Ła giew ni kach na pół noc -
nych obrze żach Ło dzi. W po bli żu ba ro ko we go ze spo łu klasz tor ne go
z XVIII wie ku, na skra ju La su Ła giew nic kie go (to naj więk szy w Eu ro pie
las miej ski) sto ją dwie drew nia ne ka pli ce – po zo sta ło ści więk sze go
kom plek su pu stel ni czo -pąt ni cze go. Jed na z nich – da to wa na na 1676
rok – uwa ża na jest za naj star szy za by tek Ło dzi.

Z po ło wy XVIII wie ku po cho dzi ze spół po ber nar dyń ski w miej -
sco wo ści Pa ra dyż ko ło Piotr ko wa Try bu nal skie go. Uwa gę na szą zwró -

ci ło bo ga te wy po sa że nie wnę trza i ory gi nal ny ar ka do wy dzie dzi niec
przed ko ścio łem, a tak że po zo sta ło ści sta re go klasz to ru.

Z Pa ra dy ża jest już nie da le ko do Siel pi Wiel kiej (oko ło 40 km
przed Kiel ca mi), gdzie w ho te lu pro wa dzo nym przez Ośro dek Spor tu
i Re kre acji za kwa te ro wa li śmy się na kil ka dni. Siel pia to jed na z waż -
niej szych miej sco wo ści wy po czyn ko wych w tej czę ści Pol ski. Wśród
so sno wych la sów, nad du żym i pięk nym za le wem zna leźć moż na do -
bre wa run ki do ak tyw ne go wy po czyn ku. Siel pia to rów nież daw ny
ośro dek prze my sło wy, ale o tym za chwi lę.

Nie dzie lę prze zna czy li śmy na zwie dza nie sto li cy re gio nu. Hi sto -
ria Kielc od koń ca XI wie ku aż do 1789 ro ku zde ter mi no wa na by ła
przez przy na leż ność mia sta do bi sku pów kra kow skich. Po cho dzą cy
z XVII wie ku pa łac bi sku pi – obec nie sie dzi ba Mu zeum Na ro do we go
– jest naj waż niej szym za byt kiem mia sta. W je go po bli żu wzno si się
wie lo krot nie prze bu do wy wa na ka te dra pod we zwa niem Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny, przy któ rej znaj du je się m.in. mo gi -
ła Woj cie cha Bar to sza -Gło wac kie go, zmar łe go w Kiel cach bo ha te ra
spod Ra cła wic. Spa ce ro wa li śmy też po miej skim par ku i po dep ta ku
w cen trum, po dzi wia jąc licz ne po mni ki (od Sta szi ca i Ko ściusz ki, aż do
ogrom ne go dzi ka). By li śmy też w re zer wa cie geo lo gicz nym „Ka dziel -
nia” na te re nie daw ne go ka mie nio ło mu. Znaj du ją cy się tam am fi te atr
jest w trak cie re mon tu, ale je go oto cze nie oraz roz le głe wi do ki za słu -
gu ją na uwa gę.

Wy ciecz ka na Kie lec czy znę

WYCIECZKI
KOŁA PTTK

Skar ży sko ‑Ka mien na, re pli ka wi leń skiej Ostrej Bra my
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Siel pia Wiel ka

Świę ta Ka ta rzy na

W re zer wa cie „Ka dziel nia”

Świę ty Krzyż, w mu zeum

Kiel ce, w par ku miej skim

Kiel ce, 
pa łac bi sku pów kie lec kichKo ło wod ne w Sta rej Kuź ni cy
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W Wąchocku

Ruchoma szopka historyczna w Kałkowie



Po nie dział ko we wę drów ki za czę li śmy na wschod nim skra ju Pa -
sma Ły so gór skie go w No wej Słu pi. W miej sco wym mu zeum za po -
zna li śmy się z tech no lo gią i or ga ni za cją hut nic twa że la za przed
dwo ma ty sią ca mi lat, a na stęp nie sta rym szla kiem pąt ni czym we szli -
śmy na Ły są Gó rę (Ły siec), zwa ną też – od prze cho wy wa nych w znaj -
du ją cym się w po bli żu szczy tu klasz to rze re li kwii Krzy ża Świę te go
– Gó rą Świę te go Krzy ża. Oczy wi ście zwie dzi li śmy naj waż niej sze
obiek ty zwią za ne z klasz to rem, a po tem przez zna ne z pod ręcz ni ków
geo gra fii i sa ba tów cza row nic go ło bo rze ze szli śmy do par kin gu na
Prze łę czy Huc kiej. Stam tąd au to kar za wiózł nas na za chod ni skraj Ły -
so gór – do Świę tej Ka ta rzy ny, gdzie cze kał obiad, a po tem zwie dza -
nie ko lej ne go ze spo łu klasz tor ne go, źró deł ka św. Fran cisz ka i ka plicz ki
zwa nej ka plicz ką Że rom skie go. Ko lej ny kon takt z piew cą Pusz czy Jo -
dło wej mie li śmy w dro dze po wrot nej do Siel pi w Cie ko tach, gdzie re -
kon stru owa ny jest daw ny dwo rek Że rom skich.

Przez te dwa dni opie ko wa ła się na mi prze wod nicz ka PTTK
z Kielc, Ha li na Lu żyń ska. Na na stęp ne trzy dni od da li śmy się w rę ce
Le cha Sta chu ry z Od dzia łu PTTK Koń skie.

We wto rek skon cen tro wa li śmy się głów nie na za byt kach Sta ro -
pol skie go Okrę gu Prze my sło we go z pierw szej po ło wy XIX wie ku,
po wsta łe go przede wszyst kim w efek cie dzia łań Sta ni sła wa Sta szi ca
i Ksa we re go Druc kie go -Lu bec kie go. Za kład w Ma leń cu zo stał uru cho -
mio ny jesz cze w 1784 ro ku, a w po ło wie XIX wie ku na stą pi ła znacz na
roz bu do wa. Pro du ko wa no tu m.in. ło pa ty i gwoź dzie (za de mon stro -
wa no nam pra cę gwoź dziar ki), a sta re tech no lo gie wal cow ni po zwa -
la ły pra co wać tam jesz cze w la tach sześć dzie sią tych XX wie ku.
Urzą dze nia na pę dza ne by ły za po śred nic twem pa sów trans mi syj nych
przez spraw ne do dzi siaj ko ło wod ne. Rów nież w Sta rej Kuź ni cy do
na pę du du że go mło ta me cha nicz ne go wy ko rzy sty wa no ko ło wod ne.
Dzia ła nie obu wy mie nio nych kół (w Ma leń cu i w Sta rej Kuź ni cy) mie -
li śmy oka zję zo ba czyć. Ale naj więk sze w Eu ro pie ko ło wod ne (o śred -
ni cy oko ło 9 m, nie ste ty – na ra zie nie mo że być uru cha mia ne)
znaj du je się w sta rych obiek tach prze my sło wych w Siel pi Wiel kiej.
Po zo sta łe wy po sa że nie te go za kła du w cza sie dru giej woj ny świa to -
wej zo sta ło prze zna czo ne na złom, ale miej sco we mu zeum gro ma dzi
w ha lach fa brycz nych sta re ma szy ny i urzą dze nia prze my sło we z in -
nych za kła dów.

Pew ną od mia ną te ma tycz ną w tym dniu był tyl ko po byt w Koń -
skich, gdzie znaj du je się m.in. du ży ze spół pa ła co wo -par ko wy oraz
mu ro wa ny z cio sów ka mien nych ko ściół, a tak że dwa (!) po mni ki Ta -
de usza Ko ściusz ki.

Tra sa śro do wa by ła prze zna czo na głów nie na zwie dza nie obiek -
tów sa kral nych. Naj pierw w Skar ży sku -Ka mien nej obej rze li śmy po -
wsta łą oko ło 20 lat te mu wier ną re pli kę wi leń skiej Ostrej Bra my. Tyl ko
kil ka lat star sze jest ko lej ne od wie dzo ne sank tu arium – Mat ki Bo skiej
Bo le snej w Kał ko wie. Znaj du je się tu ko pia ob ra zu Mat ki Bo skiej Li -
cheń skiej. Rów nież nie któ re in ne wznie sio ne w Kał ko wie obiek ty wzo -
ro wa ne są na li cheń skich. Zde cy do wa nie star sze jest po cho dzą ce
z po cząt ku XIII wie ku (cho ciaż póź niej roz bu do wy wa ne i mo der ni zo -
wa ne) Opac two Cy ster sów w Wą choc ku. Tu tej szy ka pi tu larz uwa ża -
ny jest za naj pięk niej sze ro mań skie wnę trze w Pol sce. Na wą choc kim
ryn ku stoi po mnik Ja na Piw ni ka „Po nu re go”, le gen dar ne go do wód cy
Ar mii Kra jo wej w Gó rach Świę to krzy skich, a w po bli żu obiek tów klasz -
tor nych usy tu owa no po mnik zna ne go z licz nych dow ci pów soł ty sa
z Wą choc ka.

Naj star sze, ale bar dzo wy raź ne śla dy dzia łal no ści czło wie ka wi -
dzie li śmy w re zer wa cie „Krze mion ki Opa tow skie” w po bli żu Ostrow -
ca Świę to krzy skie go. Oko ło 3–5 ty się cy lat te mu by ły tu czyn ne
ko pal nie krze mie nia pa sia ste go. Oprócz przej ścia pod ziem ną tra są tu -
ry stycz ną moż na też zwie dzać re kon struk cję osa dy z tam tych lat.

W czwar tek przed po łu dniem wy bra li śmy się na spa cer do la su
w po bli żu wsi Nie kłań, gdzie na nie wy so kim grzbie cie znaj du je się du -
że sku pi sko ma low ni czych form skal nych, zna ne ja ko re zer wat przy -
ro dy „Skał ki Pie kło pod Nie kła niem”.

Z przy czyn or ga ni za cyj nych mu sie li śmy wra cać już w czwar tek
do Po zna nia, za tem wi zy ta w „Pie kle” by ła ostat nim punk tem pro gra -
mu tu ry stycz ne go. Skró ce nie wy ciecz ki spra wi ło, że nie by ło kon kur su
i za ga dek kra jo znaw czych roz wią zy wa nych w dro dze po wrot nej. By ła
jed nak tra dy cyj na an kie ta z py ta niem m.in. o cel na stęp nej wy ciecz ki.
Roz rzut gło sów był bar dzo du ży, ale naj wię cej osób opo wie dzia ło się
za wy jaz dem na… Kie lec czy znę. Ozna cza to, że re gion ten za słu gu je
na znacz nie dłuż szy niż tyl ko kil ku dnio wy po byt i że zo sta ło tam jesz -
cze wie le miejsc god nych od wie dze nia. Dla uczest ni ków wy ciecz ki Zie -
mia Kie lec ka oka za ła się re gio nem bar dzo atrak cyj nym.

dr Je rzy Świ goń
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W re zer wa cie 
„Krze mion ki Opa tow skie”

Re kon struk cja 
osa dy 

neo li tycz nej 
w Krze mion kach

Opa tow skich

Kał ków, sank tu arium Mat ki Bo żej 
Bo le snej

Opac two cy ster skie 
w Wą choc ku



Kał ków, ko pia li cheń skiej Gol go ty

Pod bra mą do klasz to ru 
na Gó rze Świę te go Krzy ża

W re zer wa cie przy rod ni czym 
„Skał ki Pie kło pod Nie kła niem”

Siel pia Wiel ka

Pa ra dyż, ar ka do wy dzie dzi niec 
w ze spo le po ber nar dyń skim

Re zer wat „Ka dziel nia”




