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Wpro gra mie wy bor czym na no wą ka den cję pi sa łem
–„Uni wer sy tet to jed na z naj wspa nial szych in sty tu cji, ja -

kie ludz kość stwo rzy ła. Zna my nasz Uni wer sy tet, je ste śmy do
nie go przy wią za ni, ale czy do sta tecz nie za sta na wia my się nad
je go za da nia mi, czy po tra fi my od po wie dzieć na py ta nie, ja ki
ma być, cze go ocze ku je my?”

Chce my, by Uni wer sy tet był ośrod kiem my śli na uko wej,
miej scem twór czych po szu ki wań, in te lek tu al nych spo rów, na -
uko wej, a nie dy dak tycz nej kon ku ren cji. Uni wer sy tet ma od -
dzia ły wać na swo je oto cze nie. Je go mi sja to już nie tyl ko na -
uka, bu do wa nie i roz wój wie dzy, to rów nież sym bio za ży cia
jed nost ki aka de mic kiej z re gio nem, z mia stem, miej scem,
w któ rym po pro stu jest. Utrzy maj my i na dal wy kształ caj my
at mos fe rę po szu ki wań ob sza rów, w któ rych mo że roz wi jać się
współ pra ca pod kre śla ją ca uży tecz ność Uczel ni dla mia sta i re -
gio nu. Nie bój my się ta kich dzia łań, stwórz my wa run ki dla
współ pra cy, włącz my się – ja ko spo łecz ność aka de mic ka – do
współ two rze nia kul tu ro we go i go spo dar cze go ob li cza Po zna -
nia, re gio nu, a tak że sub re gio nu za chod nie go. Uwa żam, że my,
ja ko Uni wer sy tet, je ste śmy otwar ci i go to wi na ta ką współ pra -
cę. Chce my być po trzeb ni mia stu i re gio no wi, słu żyć na szym
po ten cja łem i spra wić, by co raz le piej przy go to wa ni do pra cy
ab sol wen ci chcie li po zo stać w na szym re gio nie. Aby spro stać
wy zwa niom współ cze sno ści, z wiel ką de ter mi na cją, po ko nu -
jąc wie le prze ciw no ści, wzmac nia my po ten cjał na uko wy i dy -
dak tycz ny na szej Uczel ni. Od kil ku na stu lat roz wi ja my in fra -
struk tu rę ba daw czą i dy dak tycz ną.

Do pod ję cia de cy zji o po now nym kan dy do wa niu na sta no -
wi sko rek to ra na szej Uczel ni skło ni ło mnie prze ko na nie o po -
trze bie za rów no kon ty nu acji, jak i dal szych zmian, któ re po -
zwo lą prze kształ cić Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
w no wo cze sny, na mia rę XXI wie ku, uni wer sy tet na po zio mie
eu ro pej skim. By te go do ko nać, ko niecz ne są wie lo ra kie dzia -
ła nia. „Roz wój jest nie moż li wy bez zmia ny. Ci, któ rzy nie mo -
gą zmie nić sie bie, wła sne go spo so bu my śle nia nie mo gą zmie -
nić cze go kol wiek” – pi sał Geo r ge Ber nard Shaw. A ksiądz prof.
Mi chał Hel ler, dok tor ho no ro wy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, w jed nym ze swo ich wy kła dów prze ka zy wał,
że „Sa ma na uka, ze swej isto ty, nie jest de mo kra tycz na: jed ni
po bie ra ją na ukę, dru dzy uczą, jed ni są zdol niej si, in ni mniej.
Znacz ny pro cent po bie ra ją cych na ukę eli mi nu je się nie mal au -
to ma tycz nie. Na uka jest eli tar na i je że li się o tym za po mni, dro -
ga do by le ja ko ści sta je otwo rem. Na uka jest de mo kra tycz na,
bo po win na być do stęp na dla wszyst kich, ale jest rów nież eli -
tar na, bo wy ma ga od swo ich adep tów zdol no ści i pra cy znacz -
nie po nad prze cięt ną mia rę”.

Uczel nia na sza mu si po szu ki wać po ten cja łu, któ ry moż na
by wy do być z mło dych lu dzi. Zdol nych do my śle nia ho li stycz -
ne go i nie sche ma tycz ne go, umie ją cych się uczyć, po tra fią cych
pra co wać w ze spo le lub w sie ci, ma ją cych zdol ność ro zu mie -
nia in nych, od waż nych. Ce lem edu ka cji rów nież na uczel ni jest
po ma ga nie lu dziom w na ucze niu się te go, jak sa mi ma ją się
uczyć. Uczel nia po win na wpa jać mło dym lu dziom pra gnie nie
po dej mo wa nia wy zwań, kwe stio no wa nia dok tryn, po szu ki -
wa nia al ter na tyw, ko rzy sta nia z wy obraź ni i twór czej współ -
pra cy z in ny mi. Ma ją być nie po kor ni i bun tow ni czy, nie bać się

śmiesz no ści i błę dów. Mu szą się do wie dzieć, jak wy glą da resz -
ta świa ta. Za da nie to na der trud ne do wy ko na nia, po nie waż
na stu dia przy cho dzi mło dzież nie roz bu dzo na in te lek tu al nie,
nie czy ta ją ca, ma ło twór cza i kry tycz na. Stu den ci nie na dą ża ją
za wy wo dem, brak im kon tek stu, do któ re go mo gli by od nieść
no wo przyj mo wa ne tre ści.

O no wej fi lo zo fii kształ ce nia w tym nu me rze „Wie ści” pi sze
pro rek tor ds. Stu diów, prof. Mo ni ka Ko złow ska. Pa mię taj my,
że ja kość kształ ce nia uni wer sy tec kie go jest uwa run ko wa na:
war to ścią na uczy cie li aka de mic kich, po zio mem in te lek tu al -
nym stu den tów, pro gra ma mi stu diów i in fra struk tu rą uczel ni.
Do dać na le ży, że nie zwy kle waż nym ele men tem no we go sys -
te mu edu ka cji jest re flek sja nad stwo rze niem efek tyw nych za -
sad we ry fi ka cji osią gnięć stu den ta. Po trze ba pod wyż sza nia ja -
ko ści dy dak ty ki wy ni ka już nie tyl ko z od po wie dzial no ści
pra cow ni ka na uko wo -dy dak tycz ne go za swą pra cę, lecz tak -
że z je go spo łecz nej od po wie dzial no ści i prze obra ża nia się
uni wer sy te tu. Je go efek tyw ność po strze ga się co raz czę ściej
przez pry zmat ja ko ści kształ ce nia. Sa mo prze ka zy wa nie wie -
dzy już nie wy star cza, aby na le ży cie wy ko ny wać obo wiąz ki
dy dak tycz ne. Cho dzi o to, że by dy dak tyk kre ował wła ści we re -
la cje uczest ni ków pro ce su kształ ce nia, bu dził w stu den cie
zdol ność by cia ak tyw nym, kre atyw nym i in no wa cyj nym.
Z pew no ścią na le ży we ry fi ko wać ofe ro wa ną stu den tom wie -
dzę pod ką tem przy dat no ści i funk cjo nal no ści w dal szym pro -
ce sie kształ ce nia. Na le ży jed nak z du żą tro ską za dbać o za cho -
wa nie rów no wa gi mię dzy tym, co eko no micz nie uza sad nio ne
i tym, co ko niecz ne, aby dy plom in ży nie ra nie był tyl ko za -
świad cze niem o zdo by ciu kwa li fi ka cji psy cho spo łecz nych.
Oczy wi ście po sia da nie wy so kich mięk kich umie jęt no ści jest
we współ cze snym świe cie nie zwy kle istot ne. Jed nak że oprócz
te go dy plom in ży nie ra po wi nien być sy no ni mem umie jęt no -
ści i wie dzy prak tycz nej. Przed mio ty hu ma ni stycz ne ogól nie
do ty czą po zna wa nia lu dzi, pod czas gdy przed mio ty ści słe wy -
po sa ża ją w umie jęt ność po zna wa nia świa ta.

Jesz cze bar dziej na przyj rze nie się za słu gu je kon dy cja na -
szych kom pe ten cji oso bo wych (in tra per so nal nych). Czy two -
rzy my na na szym Uni wer sy te cie spo łecz ność sil nych, zrów no -
wa żo nych, pod mio to wych oso bo wo ści? Czy umie my
za rzą dzać so bą – swo ją toż sa mo ścią, ener gią, swo imi ta len ta -
mi? Czy je ste śmy sa mo ste row ni i sa mo od po wie dzial ni? Czy
ma my po czu cie wła snej war to ści i god no ści po zwa la ją ce nam
my śleć o eks pre sji sie bie i za wo jo wa niu świa ta? Ty mi za gad -
nie nia mi i re flek sją nad „fi lo zo fią” roz wo ju, spo so bem kon ku -
ro wa nia i po żą da ny mi kom pe ten cja mi mu si my po świę cać
wię cej uwa gi i cza su.

Świat, któ ry nas ota cza, jest nie pew ny, zmien ny, nie prze wi -
dy wal ny, co raz bar dziej wy ma ga ją cy. W tej sy tu acji war to się
za sta no wić nad tym, na co ma my jesz cze wpływ i co ma za -
wsze bar dzo istot ne zna cze nie – nad na szy mi klu czo wy mi
kom pe ten cja mi ro zu mia ny mi ja ko pew ne wzor ce my śle nia
i dzia ła nia, obej mu ją ce wie dzę, umie jęt no ści i po sta wy. Szcze -
gól nie ude rza ją cy jest ni ski po ziom kom pe ten cji w za kre sie
my śle nia i dzia ła nia zbio ro we go. Bez kom pe ten cji spo łecz -
nych: em pa tii, do brej ko mu ni ka cji, wza jem ne go zro zu mie nia,
po sza no wa nia wza jem nej god no ści, wza jem ne go uzna nia, lo -
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jal no ści i współ pra cy, mo że my rów nież za po mnieć o wy bi ciu
się na roz wój pro in no wa cyj ny, opar ty na kre atyw no ści i łą cze -
niu róż nych war to ści. O uni wer sy te cie wy so kiej ja ko ści moż -
na mó wić wte dy, je śli wszyst kie ob sza ry je go dzia ła nia – ba -
da nia na uko we, kształ ce nie, za rzą dza nie uczel nią – spraw nie
funk cjo nu ją. Do bry uni wer sy tet okre śla swo ją mi sję i re ali zu -
je za da nia, któ re za spo ka ja ją po trze by stu den tów, na uczy cie li
aka de mic kich, spo łecz no ści re gio nu, a na wet kra ju. Dla te go
mu si my kon se kwent nie re ali zo wać wła sną stra te gię roz wo ju,
pro mo wać roz wią za nia in no wa cyj ne, być atrak cyj nym ośrod -
kiem aka de mic kim dla pra cow ni ków i stu den tów oraz or ga -
ni za cji ze wnętrz nych, wzmac niać au to ry tet i sys te ma tycz nie
oraz pro fe sjo nal nie za pew niać osią ga nie za ło żo nych ce lów.
Wy ma ga to za pa łu i wła ści we go za rzą dza nia. Dal szy roz wój
in fra struk tu ry dy dak tycz no -ba daw czej oraz mo der ni za cja
kam pu su, za pew nia ją ce wy so ką ja kość kształ ce nia i ba dań,
a tak że du że moż li wo ści w re ali za cji istot nych przed się wzięć
ze spo ło wych, tak nie zbęd nych do zdo by cia prak tycz nych
umie jęt no ści, są istot nym ele men tem na sze go roz wo ju. Je -
stem prze ko na ny, że stra te gicz ne wi zje Uczel ni, re ali zo wa ne
przez pra wi dło wo wska za ne ce le i przy uży ciu no wo cze snych
Tech no lo gii, da ją szan sę na wy raź ny po stęp na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu.

Pro po nu ję tak że po wo łać do ży cia Klu bu Przy ja ciół i Mi ło śni -
ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na wy pra co wa -
nych przez in nych, ale uwzględ nia ją cych na szą spe cy fi kę 
for mach współ pra cy, dla do bra i roz wo ju ba zy dy dak tycz no -na -
uko wej, me cha ni zmów roz wo ju ze spo łów ba daw czych, po lep -
sze nia wa run ków pro wa dze nia pro jek tów oraz ich pro mo cji. 

Tak więc z mą dro ścią i wy obraź nią kon ty nu uj my re ali za cję
na szych wspól nych za mie rzeń. O suk ce sie za de cy du je
w pierw szej ko lej no ści po ziom na uko wy i dy dak tycz ny ka dry,
a szcze gól nie jej ak tyw ność, otwar tość na zmia ny i nie usta ją -
ce twór cze po szu ki wa nia. Wła ści wa dia gno za, wi zja na szej ro li
edu ka cyj nej oraz od wa ga i kon se kwen cja we wpro wa dza niu
zmian są wa run kiem si ne qua non za pew nie nia na szej Uczel ni
bez piecz nej przy szło ści i roz wo ju. Wią że się to rów nież z opra -
co wa niem czy tel nych za sad po dej mo wa nia de cy zji i od po wie -
dzial no ści za ich wy ko na nie, wpro wa dza jąc w ży cie za sa dę:
„kto de cy du je, ten od po wia da za skut ki de cy zji”.

Ży czę wszyst kim efek tyw ne go ro ku aka de mic kie go w mu -
rach na szej Uczel ni.

Grze gorz Skrzyp czak
Rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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No we li za cja Pra wa o szkol nic twie wyż szym, przy ję ta usta wą
z dnia 18 mar ca 2011 ro ku, sta ła się oka zją do pu blicz nej

de ba ty nad sta nem i kon dy cją szkol nic twa wyż sze go. W opi -
nii prof. dr hab. Ka ta rzy ny Cha ła siń skiej -Ma cu kow – rek tor Uni -
wer sy te tu War szaw skie go i by łej prze wod ni czą cej Kon fe ren -
cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich –„naj więk szą za le tą
no we li za cji usta wy jest to, że po ru szy ła śro do wi sko”. Choć
przy ję te pra wo uzna wa ne jest za re stryk cyj ne, idea no wych
re gu la cji jest ko rzyst na dla uczel ni. 

Zmia ny w usta wie zna czą co po pra wi ły sy tu ację stu den tów
i dok to ran tów. Zo sta ła za gwa ran to wa na więk sza au to no mia
pro gra mo wa uczel ni i wzmoc nio na ro la rek to ra. No we re gu -
la cje ogra ni cza ją jed nak wzrost licz by stu den tów stu diów sta -
cjo nar nych, a uru cho mie nie wie lu no wych kie run ków stu diów
wy ma ga zgo dy mi ni stra. 

Waż ny aspekt wpro wa dza nych zmian to tak że za sa dy fi nan -
so wa nia uczel ni i pla no wa ne pod wyż sze nie upo sa że nia ka dry
aka de mic kiej. Fi nan so wa nie od by wać się bę dzie we dług za -
sad pro ja ko ścio wych, a co naj istot niej sze – na stą pi uwol nie -
nie do ta cji pod sta wo wej od de cy du ją ce go do tąd wskaź ni ka
– licz by stu den tów. 

Uma so wie nie stu diów i przyj mo wa nie wszyst kich chęt nych
(zwłasz cza na nie któ re kie run ki stu diów) trud no po go dzić
z ocze ki wa ną ja ko ścią kształ ce nia i eli tar no ścią uczel ni. W ska li
kra ju stu diu je nie co dzie sią ty, a co dru gi mło dy czło wiek z da -
ne go rocz ni ka. W kon se kwen cji spa da po ziom wy kształ ce nia
ab sol wen tów, a ro śnie wskaź nik bez ro bo cia w tej gru pie spo -
łecz nej. Okre śla ne li mi ty przy jęć w ża den spo sób nie od po -
wia da ją wy ma ga niom ryn ku pra cy. 

W ta kich oto wa run kach, przy ogrom nych przy zwy cza je -
niach na uczy cie li aka de mic kich, wie lo eta to wo ści oraz bra ku
wpły wu ja ko ści re ali zo wa nej dy dak ty ki na awans na uko wy,
wszyst kie uczel nie przy stę pu ją do re for mo wa nia pro ce su dy -
dak tycz ne go.

Z dniem 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku wpro wa dzo ne zo sta ły no -
we za sa dy sys te mu sty pen dial ne go, obo wią zek pod pi sy wa nia
umów ze stu den ta mi stu diów sta cjo nar nych, a tak że ko niecz -
ność do sto so wa nia pro gra mów stu diów do kra jo wych ram
kwa li fi ka cji. Prze sta ła obo wią zy wać cen tral na li sta kie run ków
stu diów i stan dar dy kształ ce nia. Zgod nie z mi sją i stra te gią,
uczel nia ma pra wo do two rze nia wła snych pro gra mów,
uwzględ nia jąc tra dy cję, po sia da ne ka dry i za so by lo ka lo we
oraz po wią za nia z oto cze niem ze wnętrz nym.

Pod sta wo wym wy mo giem no we li za cji pra wa o szkol nic twie
wyż szym jest ja kość kształ ce nia. Po suk ce sie ilo ścio wym
uczel nie zo sta ły wręcz zo bli go wa ne do wy ko na nia sko ku ja -
ko ścio we go. W osią gnię ciu no wej ja ko ści klu czo we zna cze nie
ma kształ ce nie opar te na kra jo wych ra mach kwa li fi ka cji
(KRK), po le ga ją ce na eg ze kwo wa niu efek tów kształ ce nia.
Uczel nie zo sta ły zo bo wią za ne do pod ję cia sys te mo wych dzia -

łań pod no szą cych ja kość pro ce su dy dak tycz ne go, ta kich jak:
sta łe mo ni to ro wa nie pro gra mów stu diów, sys te ma tycz na
oce na ja ko ści pro wa dzo nych za jęć oraz za się ga nie opi nii ab -
sol wen tów ce lem do sto so wa nia kie run ków stu diów i pro gra -
mów kształ ce nia do po trzeb ryn ku pra cy. Za pew nia jąc Mi ni -
ster stwu Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go nad zór nad ja ko ścią
kształ ce nia w uczel niach, usta wa wpro wa dzi ła no wą for mę
akre dy ta cji w po sta ci oce ny in sty tu cjo nal nej. 

Z jed nej stro ny wy ma ga nia wo bec uczel ni i stu den tów ros -
ną, z dru giej jed nak wy so ka po zy cja wy dzia łu po sia da ją ce go
naj wyż szą oce nę pro wa dzo nych stu diów upraw nia do otrzy -
ma nia do dat ko wych fun du szy z do ta cji pro ja ko ścio wej. W try -
bie kon kur so wym moż na ubie gać się o do fi nan so wa nie prze -
zna czo ne na po pra wę ja ko ści kształ ce nia oraz po lep sze nie
współ pra cy z go spo dar ką. 

Znacz nie wyż sza niż do tąd ja kość kształ ce nia bę dzie też wy -
mu szać wpro wa dza nie me cha ni zmów eli mi nu ją cych oso by
nie dość zmo ty wo wa ne do stu dio wa nia lub nie przy go to wa -
ne do pod ję cia stu diów. Do ty czyć to bę dzie w szcze gól no ści
stu diów dru gie go stop nia, a za da nie to bę dzie spo czy wać na
od waż nych de cy zjach rad wy dzia łów. 

No we stan dar dy ja ko ścio we to kształ ce nie pro wa dzą ce
do osią gnię cia wszyst kich za ło żo nych efek tów kształ ce -
nia, wy ko rzy stu ją ce no wo cze sne me to dy i do brą ba zę dy -
dak tycz ną, re ali zo wa ne przez na uczy cie li z ak tu al nym do -
rob kiem w za kre sie dys cy pli ny obej mu ją cej pro wa dzo ne
za ję cia. 

Du żym atu tem na szej Uczel ni w pro ja ko ścio wym po dej ściu
do kształ ce nia są no we lub zmo der ni zo wa ne obiek ty dy dak -
tycz ne, no wo cze sne la bo ra to ria, pra cow nie i warsz ta ty, a tak -
że ła two do stęp na ba za do pro wa dze nia za jęć prak tycz nych
i prak tyk za wo do wych w za kła dach do świad czal nych. Nie
zmar nuj my tej war to ści, osią gnię tej dzię ki wy sił kom Uczel ni
oraz po zy ska nym środ kom ze wnętrz nym. Na ma wiam szcze -
gól nie mło dych pra cow ni ków na uki do po szu ki wa nia no -
wych me tod kształ ce nia, an ga żu ją cych stu den tów, opar tych
tak że na do świad cze niach zdo by tych w ra mach współ pra cy
mię dzy uczel nia nej, w tym mię dzy na ro do wej. Na ma wiam do
pod no sze nia efek tyw no ści wszyst kich za jęć, szcze gól nie
w do bie za ni ku cie ka wo ści stu den tów i nad mia ru wie dzy
„nie fil tro wa nej”.

Mi ja ją cy rok aka de mic ki to okres wy tę żo nej pra cy wie lu na -
uczy cie li aka de mic kich, ko mi sji, rad wy dzia łów i Se na tu nad
prze bu do wą pro gra mów kształ ce nia. Na pod sta wie wy tycz -
nych Se na tu opra co wa no no we pro gra my stu diów. Okre ślo -
no kie run ko we efek ty kształ ce nia. Do ko na no zło żo ne go pro -
ce su le gi sla cji we wnątrz u czel nia nej. 

Ten etap był oka zją i bodź cem do zwe ry fi ko wa nia ist nie ją -
cych pro gra mów, przyj rze nia się im pod ką tem za in te re so wań
przy szłych stu den tów i po trzeb ryn ku pra cy. 
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W tym miej scu dzię ku ję za ogrom ny wy si łek, za zro zu mie -
nie, za wy ko na nie wiel kie go za da nia, w od czu ciu wie lu – re -
wo lu cyj ne go.

Isto tą przy ję tych re gu la cji by ło wpro wa dze nie do każ de go
pro gra mu stu diów przed mio tów za wie ra ją cych kie run ko we
efek ty kształ ce nia, skon cen tro wa nie uwa gi na umie jęt noś -
ciach i tzw. kom pe ten cjach spo łecz nych, ja kie stu dent wi nien
osią gnąć. Ze wzglę du na ko niecz ność uwzględ nie nia wszyst -
kich efek tów z danego ob sza ru kształ ce nia, do ja kie go przy -
po rząd ko wa no kie ru nek stu diów – wie le z nich ma cha rak ter
uni wer sal ny. Nie któ re z tych efek tów stu den ci bę dą mo gli
osią gnąć w ra mach za jęć ogól no uczel nia nych. 

Na uczy cie li aka de mic kich cze ka jesz cze jed no waż ne za da -
nie – do sto so wa nie każ de go z na ucza nych przed mio tów do
przy ję tych dla kie run ku efek tów kształ ce nia. Efek ty te na le ży
okre ślić w sy la bu sie przed mio tu, któ ry bę dzie udo stęp nio ny
wszyst kim stu den tom. Naj istot niej sze jest to, że każ dy za pi sa -
ny efekt mu si być we ry fi ko wal ny. Ko niecz ne jest okre śle nie
me tod spraw dze nia, czy stu dent osią gnął wszyst kie za kła da -
ne dla przed mio tu efek ty kształ ce nia. 

Co to ozna cza w prak tyce? Trzeba upew nić się, że stu dent
nie tyl ko zdo był wie dzę w wy zna czo nym za kre sie, ale i na był
umie jęt no ści wła ści we dla re ali zo wa ne go przed mio tu, sa mo -
dziel nie wy ko nał, opra co wał i przea na li zo wał okre ślo ne za da -
nia, na był umie jęt ność ar gu men to wa nia, pra cy w gru pie, za -
rzą dza nia cza sem itp.

Sta je my więc wo bec no wej fi lo zo fii kształ ce nia. Z sys te -
mu „pro fe sor skie go” na le ży przejść na sys tem na kie ro wa ny na
stu den ta. Za da nie nie jest ła twe i wy ma ga naj trud niej sze go
– odej ścia od przy zwy cza jeń.

No we pro gra my stu diów bę dą obo wią zy wać stu den tów
roz po czy na ją cych stu dia w ro ku aka de mic kim 2012/2013. Po -

zo sta li re ali zu ją stu dia we dług do tych cza so wych pro gra mów,
jed nak tak że z na sta wie niem na osią ga nie okre ślo nych efek -
tów kształ ce nia. 

Na ko niec dwie re flek sje.

No we za sa dy to nie tyl ko no we opi sy pro gra mów kształ ce -
nia i wie le pra cy pa pier ko wej. Nie wy star czy za do wo lić się de -
cy zja mi przy ję ty mi przez Se nat i ra dy wy dzia łów. To fak tycz -
nie no we po dej ście, w któ rym uczel nia i każ dy wy dział mu szą
brać pod uwa gę swo je moż li wo ści. 

Za da nie trud ne, ale mo że war to być tym szcze gól nym uni -
wer sy te tem w Wiel ko pol sce, z wciąż ro sną cą re no mą. Uni wer -
sy te tem, któ re go ab sol wen ci uzyskują wy so kiej ja ko ści kwa li -
fi ka cje i sze ro kie kom pe ten cje za wo do we, etycz ne i spo łecz ne.
Za dbaj my o to, by na si ab sol wen ci, nie za leż nie od stu dio wa -
ne go kie run ku, by li przy go to wa ni do wy zwań ta kich jak:
ochro na śro do wi ska na tu ral ne go, wy czer pu ją ce się źró dła
ener gii, in no wa cyj na go spo dar ka, po stęp tech no lo gicz ny,
szan se i za gro że nia wy ni ka ją ce z glo ba li za cji, ja kość ży cia czło -
wie ka, roz wój re gio nu i je go ob sza rów wiej skich. Cząst ka tej
wie dzy i ele men ty kom pe ten cji w tych za kre sach mo gą być
osią gnię te w ra mach każ de go przed mio tu. 

Czy za ten wy si łek bę dzie re kom pen sa ta? Wpro wa dze nie
rze tel nej i uczci wej oce ny pra cy dy dak tycz nej każ de go na -
uczy cie la oraz sys te mu mo ty wa cyj ne go dla naj lep szych – to
jed no z wiel kich za dań na rok aka de mic ki 2012/2013.

U pro gu ko lej ne go ro ku aka de mic kie go ży czę Ka drze Aka -
de mic kiej i wszyst kim Pra cow ni kom wie lu sa tys fak cji z kształ -
ce nia i kształ to wa nia na szej mło dzie ży.

prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska
pro rek tor ds. stu diów
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Trzy dzie ste dzie wią te po sie dze nie Se na tu od by ło się 23 ma -
ja 2012 ro ku w Ko le gium Run ge go. Tra dy cyj nie ob ra dom

prze wod ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Poz -
na niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na XXXIX po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Wie sła wo wi Bucz kow skie mu wrę czo no
gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe -
so ra.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz § 58
ust. 7 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na Wy -
dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska po wo ła no kie ru nek:
in ży nie ria i go spo dar ka wod na, na po zio mie stu diów pierw -
sze go stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic kim, w for mie stu -
diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. 

� Pod ję to uchwa łę nr 351/2012 w spra wie wa run ków i try bu re -
kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia pierw sze go
stop nia oraz na jed no li te stu dia ma gi ster skie na rok aka de -
mic ki 2013/2014 oraz uchwa łę nr 352/2012 w spra wie wa run -
ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia
dru gie go stop nia na rok aka de mic ki 2013/2014.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 w związ ku z art. 68
usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat okre ślił
efek ty kształ ce nia dla stu diów dok to ranc kich pro wa dzo nych
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. 

� Na pod sta wie art. 62 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 14 i § 102 ust. 9 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, w związ ku z art. 45 ust. 2 i art. 53
ust. 1 usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994 ro ku o ra chun ko wo ści

(tekst jed no li ty: Dz. U. z 2002 ro ku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Se nat za twier dził spra woz da nie fi nan so we uczel ni za 2011
rok, obej mu ją ce rów nież spra woz da nia fi nan so we je de na stu
za kła dów do świad czal nych za 2011 rok.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 102 ust. 10 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw -
nie oce nił wy ni ki re ali za cji pla nu rze czo wo -fi nan so we go
w 2011 ro ku i udzie lił rek to ro wi ab so lu to rium z dzia łal no ści fi -
nan so wej uczel ni w 2011 ro ku.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 27 oraz 28 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie oce nił dzia łal -
ność Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w 2011 ro ku,
jej rek to ra oraz ad mi ni stra cji cen tral nej i za twier dził Spra wo-
z da nie Rek to ra z dzia łal no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu w 2011 ro ku.

� Na pod sta wie art. 100 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13 i § 101 ust. 2 i 3 Sta tu tu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu – po za po zna niu się z pro jek tem pla nu
rze czo wo -fi nan so we go na rok 2012 oraz z opi nia mi na ten te -
mat Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów oraz Se nac kiej
Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju, a tak że po prze pro wa dzo -
nej dys ku sji – za twier dził przed ło żo ny Plan rze czo wo -fi nan so -
wy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi
do świad czal ny mi na rok 2012.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę
na re ali za cję in we sty cji pt. „Bu do wa Kli ni ki We te ry na ryj nej Ma -
łych i Du żych Zwie rząt”, zgło szo nej do pla nu in we sty cyj ne go
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Na pod sta wie pro to ko łu spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la
opra co wa ła Ewa Stryc ka

z Senatu

W Kolegium Rungego 26 września  odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie Senatu w nowym składzie
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Wdniu 15 czerw ca 2012 ro ku w Au li Cen trum Kon gre so -
we go Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja

(UR) w Kra ko wie od by ła się nie co dzien na, ale nie zwy kle mi ła
dla spo łecz no ści na szej uczel ni uro czy stość nada nia ty tu łu
dok to ra ho no ris cau sa prof. dr. hab. Kon ra do wi Ma gnu skie mu,
eme ry to wa ne mu pro fe so ro wi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu (UP).

Uro czy stość, w obec no ści Se na tu kra kow skiej uczel ni i za pro -
szo nych go ści, prze wo dził JM rek tor UR w Kra ko wie, prof. dr hab.
Ja nusz Żmi ja. Wła dze po znań skiej uczel ni re pre zen to wał pro rek -
tor, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, a wśród re pre zen tan tów Wy -
dzia łu Le śne go był dzie kan, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz
– wraz z pro dzie ka na mi: prof. dr. hab. An drze jem Czer nia kiem,
prof. dr. hab. Pio trem Ła ko mym i dr hab. Ma cie jem Sko rup skim
– dr. hab. Ce za ry Be ker, dr. hab. Ro man Jasz czak, prof. nadzw. (kie -
row nik Ka te dry Urzą dza nia La su) oraz dr. hab. Mie czy sław Tur ski
(kie row nik Za kła du Den dro me trii i Pro duk cyj no ści La su). W tej
do nio słej uro czy sto ści obec nych by ło tak że wie lu leśni ków,
w tym za stęp ca dy rek to ra ge ne ral ne go – Jan Szram ka.

Lau da cję wy gło sił prof. dr hab. An drzej Ja wor ski z Ka te dry
Szcze gó ło wej Ho dow li La su, a tekst dy plo mu od czy tał prof. dr
hab. Sta ni sław Orzeł, dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te -
tu Rol ni cze go w Kra ko wie. Dok tor ho no ris cau sa wy gło sił wy -
kład pt.: „Las – bo gac two dóbr na tu ry i war to ści kul tu ro wych”.

Uro czy stość za koń czy ło po sa dze nie przez pro fe so ra Ma gnu -
skie go dę bu przed bu dyn kiem Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy -
te tu Rol ni cze go w Kra ko wie.

Pro fe sor Kon rad Ma gnu ski, eme ry to wa ny pro fe sor Ka te dry
Urzą dza nia La su na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, był pod każ dym wzglę dem wy róż nia ją -
cym się na uczy cie lem aka de mic kim za rów no od stro ny dy dak -
tycz nej, jak i wy cho waw czej. Pro wa dził za ję cia ob ję te pen sum
dy dak tycz nym (wy kła dy, ćwi cze nia, se mi na ria, kon wer sa to -
ria). Zaj mo wał się or ga ni za cją i pro wa dze niem bez de wi zo wej
wy mia ny stu denc kich prak tyk mię dzy Wy dzia łem Le śnym UP
w Po zna niu a Wy dzia łem by łej Wyż szej Szko ły Le śnic twa
i Drzew nic twa w Zvo le niu (Cze cho sło wa cja) oraz Wy dzia łem
Le śnym Uni wer sy te tu w Bel gra dzie (Ju go sła wia). Or ga ni zo wał
stu denc kie prak ty ki wa ka cyj ne, był też peł no moc ni kiem dzie -
ka na ds. prak tyk se me stral nych w kra ju. 

Przez wie le lat był ko lej no czło nkiem, se kre tarzem i prze wod -
ni czą cym ko mi sji re kru ta cyj nych na stu dia le śne. Wie lo krot nie
zasiadał też w ju ry do oce ny prac na uko wych re fe ro wa nych
pod czas uczel nia nych sym po zjów stu denc kich kół na uko wych.
Pod je go kie run kiem kil ka dzie siąt osób napisa ło pra ce ma gi -
ster skie. Był pro mo to rem w sze ściu za koń czo nych prze wo dach
dok tor skich (czte ry z wy róż nie niem). Pi sał re cen zje w wie lu
prze wo dach dok tor skich i ha bi li ta cyj nych, a tak że w po stę po -

Doktor honoris causa w towarzystwie dziekanów wydziałów leśnych (od lewej) z Poznania, Warszawy i Krakowa

Uro czy stość nada nia ty tu łu 
dok to ra ho�no�ris�cau�sa pro fe so ro wi
kon ra do wi Ma gnu skie mu



Wieści Akademickie8 Lipiec – Sierpień

Profesor Konrad Magnuski na początku uroczystości…

… i na końcu, z dyplomem w dłoniach



Wieści Akademickie 9

wa niach o nada nie ty tu łu pro fe so ra oraz sta no wisk pro fe so ra.
Ja ko czło nek Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni iTy tu łów (1991–2010)
przy go to wał 66 opi nii do ty czą cych wnio sków o nada nie ty tu łu
pro fe so ra lub za twier dze nia stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go
oraz osiem opi nii oce nia ją cych po ziom i pra wi dło wy prze bieg
prze wo dów dok tor skich. Je go twór cze i kon struk tyw ne za an -
ga żo wa nie sta ło się cen nym wkła dem w kształ to wa nie ja ko ści
pol skiej ka dry na uko wej i dy dak tycz nej.

W la tach 1981–1990 był pro dzie ka nem ds. stu diów, a na -
stęp nie dzie ka nem Wy dzia łu Le śne go. Wy bit ny pe da gog i wy -
cho waw ca wie lu po ko leń stu den tów, ce nio ny ich opie kun,
przy ja ciel i pro fe sor, wy róż nia ją cy się wy so ką kul tu rą oso bi -
stą, tak tem i szcze gól nie życz li wym sto sun kiem do dru gie go
czło wie ka. Od 1984 ro ku do przej ścia na eme ry tu rę (2001) był
kie row ni kiem Ka te dry Urzą dza nia La su na Wy dzia le Le śnym
po znań skiej uczel ni, szcze gól nie dba ją cym o wy so ki po ziom
pro ce su dy dak tycz ne go. Był wie lo let nim re dak to rem dzia łu
Le śnic two Wy daw nic twa UP w Po zna niu, pod któ re go kie run -
kiem uka za ło się wie le pod ręcz ni ków i skryp tów z za kre su 
le śnic twa. Pro fe sor Ma gnu ski był współ au to rem wy daw nictw
dy dak tycz nych – kil ka krot nie (1984, 1994, 1997, 2001) wzna -
wia ne go skryp tu Urzą dza nie la su. Za gad nie nia prak tycz ne
oraz wy da ne go w 2010 ro ku pod ręcz ni ka Urzą dza nie la su,
któ ry na XIV Po znań skich Dniach Książ ki Na uko wej zdo był
wy róż nie nie Sto wa rzy sze nia Wy daw ców Szkół Wyż szych
w kon kur sie im. Księ dza Edwar da Pu deł ko na naj lep szy pod -
ręcz nik aka de mic ki w ro ku 2010 oraz na gro dę Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go w 2011 ro ku.

Pro fe sor jest sa mo dziel nym au to rem lub zna czą cym współ -
au to rem 74 ory gi nal nych prac twór czych i 57 opra co wań prze -
glą do wych, do nie sień na uko wych oraz ar ty ku łów po pu lar no -
na uko wych; wy ni ki swych ba dań pre zen to wał na licz nych
kon fe ren cjach i sym po zjach na uko wych w kra ju i zagra ni cą.
Na opra co wa nia nie opu bli ko wa ne (170) skła da ją się: au tor skie
pla ny urzą dze nio we, pro jek ty, eks per ty zy, opi nie, re cen zje
i spra woz da nia na uko we.

Jest lub był człon kiem wie lu to wa rzystw, or ga ni za cji i rad
na uko wych, mię dzy in ny mi: Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go
(od 1954, w la tach 1956–1958 skarb nik, a od 1979 do 1985
prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu Po znań skie go, w la -
tach 1985–1991 czło nek Za rzą du Głów ne go PTL), Po znań skie -
go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (od 1971, czło nek Ko mi sji Na -
uk Le śnych oraz czło nek Wy dzia łu Na uk Rol ni czych i Le śnych
te go to wa rzy stwa), Ko mi te tu Na uk Le śnych PAN (1980–2006),
Ko mi sji Na uk Le śnych i Drzew nych PAN w Po zna niu (od 1980),
Wo je wódz kie go Ko mi te tu Ochro ny Przy ro dy w Po zna niu
(1983–1988), Wo je wódz kiej Ko mi sji Ochro ny Przy ro dy (1993–
–1998), Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa
(1987–1999), Ra dy Na uko wej Sło wiń skie go Par ku Na ro do we -
go (1988–1991), Ra dy Ar bo re tum Le śne go AR w Zie lon ce
(1988–2005), Ra dy Na uko wej Za kła du Ba dań Śro do wi ska Rol -
ni cze go i Le śne go PAN w Po zna niu (od 1999, od 2007 wi ce -
prze wod ni czą cy tej ra dy), Ra dy Na uko wo -Spo łecz nej Le śne -
go Kom plek su Pro mo cyj ne go „La sy Rych tal skie” (1996–2006).

Za swo ją bo ga tą dzia łal ność i za słu gi otrzy mał od zna cze nia:
Zło ty Krzyż Za słu gi (1976), Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski (1986), Krzyż Ofi cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski
(1989). Wy róż nie nia: Srebr na Od zna ka Ho no ro wa PTL (1973),
Zło ta Od zna ka Ho no ro wa PTL (1982), Człon ko stwo Ho no ro -
we PTL (2000), Człon ko stwo Ho no ro we i Od zna ka Ko ła Na uko -
we go Le śni ków AR w Po zna niu (1983), od zna ka „Za słu żo ny dla
Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go” (1989). Uzy skał rów nież na -
gro dy: Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki oraz
wie lo krot nie Rek to ra AR w Po zna niu.

dr hab. Ro man Jasz czak, prof. nadzw.

Szcze gó ło wy ży cio rys przed sta wia ją cy prze bieg ka rie ry na uko wej
prof. dr. hab. Kon ra da Ma gnu skie go oraz wy kład za ty tu ło wa ny: „Las
– bo gac two dóbr na tu ry i war to ści kul tu ro wych”, wy gło szo ny przez
nie go pod czas uro czy sto ści w Kra ko wie, uka że się w ko lej nym nu me -
rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Czesław Szafrański, w trakcie składania gratulacji
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Wczerw cu 2012 ro ku, w cza sie XIV Kon gre su In ter na tio nal
Pe at So cie ty (IPS) w Sztok hol mie prof. dr. hab. Pio tro wi

Il nic kie mu, eme ry to wa ne mu pro fe so ro wi Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, wrę czo no do rocz ną Na gro dę „Award
of Excel len ce”. Na gro da od 2005 ro ku jest wrę cza na co rocz nie
jed nej oso bie z gro na spe cja li stów w dziedzinie tor fo znaw stwa
i go spo dar ki tor fo wej. Do tych czas jej lau re ata mi by li spe cja li -
ści z Eu ro py Za chod niej i Ka na dy. Na gro dę Exe cu ti ve Board of
IPS przy zna ło za „wy bit ną dzia łal ność w za kre sie ba dań tor fu
i tor fo wisk, ze szcze gól nym uwzględ nie niem fi zycz nych właś -
ci wo ści tor fu i gleb or ga nicz nych, rol ni cze go użyt ko wa nia tor -
fo wisk ni skich, eko lo gii mo kra deł oraz mię dzy na ro do wej
współ pra cy”.

Pro fe sor Il nic ki od 1964 ro ku dzia łał w mię dzy na ro do wych
or ga ni za cjach zaj mu ją cych się tor fo znaw stwem. Był człon kiem
In ter na tio na le Ge sel l schaft für Mo or for schung, a od 1968 ro ku
In ter na tio nal Pe at So cie ty. Or ga ni za cja ta po sia da na ro do we
ko mi te ty w 16 kra jach oraz 1450 człon ków in dy wi du al nych
i zbio ro wych w 36 pań stwach. Dzia ła w ośmiu ko mi sjach i gru -
pach ro bo czych. W la tach Pro fe sor 1976–1995 był człon kiem,
a na stęp nie (1995–2000) prze wod ni czą cym Ko mi sji III, zaj mu -
ją cej się rol ni czym użyt ko wa niem tor fo wisk i gle ba mi or ga nicz -
ny mi. W IPS w la tach 1988–1996 był człon kiem Ra dy Wy ko naw -
czej, a w la tach 1996–2000 wi ce pre zy den tem. W 2004 ro ku
zo stał Ho no ro wym Człon kiem tej or ga ni za cji. Uczest ni czył ak -
tyw nie w licz nych jej kon gre sach. W la tach 1997  i 1999 współ -
or ga ni zo wał mię dzy na ro do we kon fe ren cje tor fo we w Sa int

Ma lo we Fran cji i Jo kio inen w Fin lan dii. W la tach sześć dzie sią -
tych i sie dem dzie sią tych XX wie ku ak tyw nie uczest ni czył w licz -
nych sym po zjach tor fo wych or ga ni zo wa nych w Pol sce i NRD. 

Pro fe sor Piotr Il nic ki w Pol skim Ko mi te cie Na ro do wym Mię -
dzy na ro do we go To wa rzy stwa Tor fo we go dzia łał od 1970 ro -
ku. Był je go wie lo let nim człon kiem, wi ce prze wod ni czą cym
(1990–1993) i prze wod ni czą cym (1993-1999). Ko mi tet zor ga -
ni zo wał mię dzy in ny mi mię dzy na ro do we sym po zja tor fo we
w Gdań sku (1974) i War sza wie/Bie brzy (1994) oraz V Mię dzy -
na ro do wy Kon gres Tor fo wy w Po zna niu (1976).

Pro fe sor Piotr Il nic ki był współ au to rem książ ki Glo bal pe at re -
so ur ces, wy da nej przez IPS w Fin lan dii w 1996 ro ku pod re dak -
cją E. Lap pa la inen. Uczest ni czył w mię dzy na ro do wym pro gra -
mie ba daw czym „Glo bal Pe atland In i tia ti ve”, ini cju jąc ba da nia
nad „Re sto ra tion of car bon se qu estra ting ca pa ci ty and bio di -
ver si ty in aban do ned gras sland on pe atland in Po land” (2002),
a w ra mach gru py ro bo czej IPS –„Hi stic So il Qu ali ty” wspól nie
z prof. L. E. Pa ren tem z Uni wer sy te tu w Qu ebec wy dał w USA
książ kę Or ga nic so ils and pe at ma te rials for su sta ina ble agri cul -
tu re (2003), de dy ko wa ną pol skie mu tor fo znaw cy, prof. dr. Hen -
ry ko wi Okrusz ko. Licz ne mię dzy na ro do we kon tak ty uła twi ły
prof. Il nic kie mu wy da nie je dy ne go pol skie go pod ręcz ni ka z za -
kre su tor fo znaw stwa: Tor fo wi ska i torf (2002), książ ki wy róż nio -
nej Na gro dą Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu. 

prof. dr hab. Lech W. Szaj dak
prze wod ni czą cy Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go IPS

IPS – „Award of Excel len ce 2012” 
dla pro fe so ra Pio tra Il nic kie go

Ceremonia wręczenia dyplomu „Award of Excellence 2012”; w imieniu prof. Piotra Ilnickiego dyplom odebrał prof. Lech W. Szajdak 
(w środku) w towarzystwie Jaakko Silpola – sekretarza generalnego IPS (z lewej) oraz Donala Clarke’a – prezydenta IPS
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Wdniu 14 czerw ca br. w Ka te drze Bio che mii i Bio tech no -
lo gii odbyło się spo tka nie Se kre ta rza Mia sta Sao Pau lo

ds. Sto sun ków Mię dzy na ro do wych, Al fre do Co ta it Ne to z Rad -
cą ds. Sto sun ków Mię dzy na ro do wych, Lu izem Fran ci sco V. de
To le do oraz z przed sta wi cie la mi na szej uczel ni: prof. prof. Ry -
szar dem Słom skim i Wło dzi mie rzem Graj kiem oraz pro dzie ka -
nem Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, prof. Ce za rym Mą drza -
kiem. Przy jazd se kre ta rza do Po zna nia i wi zy ta w Bio cen trum
wiążą się z pod pi sa niem Po ro zu mie nia o współ pra cy mię dzy
Wo je wódz twem Wiel ko pol skim a Mia stem Sao Pau lo, któ re jest
uko ro no wa niem pro wa dzo nej od kil ku lat współ pra cy go spo -
dar czej mię dzy re gio na mi. 

Bra zy lia to nie tyl ko głów ny pro du cent ka wy i ba weł ny, lecz
rów nież kraj na le żą cy do świa to wej czo łów ki w dziedzinie bio -
tech no lo gii i pro duk cji bio pa liw. Go ście z Sao Pau lo wy ra zi li
za in te re so wa nie pro jek tem „Uzy ska nie trans ge nicz nych świń

i wy ko rzy sta nie ich skó ry i za sta wek ser ca w me dy cy nie”, za
któ ry ze spół prof. Słom skie go otrzy mał na gro dę „i -Wiel ko pol -
ska – In no wa cyj ni dla Wiel ko pol ski”. Chcieli też zwie dzić Bio -
cen trum, dla te go wy da rze nie to do da no do ofi cjal ne go pro -
gra mu wi zy ty. 

Spo tka nie na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym by ło do sko na -
łą oka zją do za pre zen to wa nia po ten cja łu ba daw cze go Ka te -
dry Bio che mii i Bio tech no lo gii oraz Ka te dry Bio tech no lo gii
i Mi kro bio lo gii Żyw no ści. Bra zy lij scy go ście by li ży wo za in te -
re so wa ni re ali zo wa ny mi pro jek ta mi ba daw czy mi, szcze gól nie
ty mi, któ re znaj du ją za sto so wa nie w prak ty ce. Przy jazd go ści
wzbu dził za in te re so wa nie rów nież dla te go, że ze wzglę du na
ran gę wi zy ty przy by li w eskor cie dwóch ra dio wo zów. 

prof. dr hab. Ry szard Słom ski

Se kre tarz Mia sta Sao Pau lo w ka te drze
Bio che mii i Bio tech no lo gii

Pamiątkowe zdjęcie
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I ni cja ty wy pro wa dzą ce do or ga ni zo wa nia na wy dzia łach
rocz ni co wych uro czy sto ści ab sol wen tów są na na szej

uczel ni dość czę ste. Stwa rza ją one oka zję do co raz bar dziej
do ce nia nych – wraz z upły wem lat – spo tkań w ko le żeń skim
gro nie, by w ra do snej at mos fe rze, prze peł nio nej wie lo wąt -
ko wy mi i gwar ny mi roz mo wa mi, we so ło ko men to wać czas
wspól ne go stu dio wa nia, a tak że po znać na sze dalsze lo sy
z cza sów pra cy za wo do wej i życia rodzinnego. Za pro sze nie
i uczest nic two w tych rocz ni co wych uro czy sto ściach dzie ka -
nów i by łych na uczy cie li aka de mic kich jest po twier dze niem
wię zi ju bi la tów z uczel nią i wy dzia łem. 

Rocz ni co wym zda rze niem by ły też nie daw ne ob cho dy Ju -
bi le uszu 50-le cia Ab so lu to rium 1962–2012, jed nak mia ły one
wy miar szcze gól ny, i to za rów no dla przy by łych na tę uro czy -
stość ab sol wen tów – ju bi la tów, jak i dla ca łej na szej uczel ni,
sta jąc się pierw szym tej ran gi aka de mic kim świę to wa niem.

Uro czy stość Ju bi le uszu 50-le cia Ab so lu to rium, nad któ rą
ho no ro wy pa tro nat spra wo wał JM rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak,
zgro ma dzi ła w sa li wy kła do wej Bio cen trum ab sol wen tów – ju -
bi la tów z wszyst kich wy dzia łów ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol -
ni czej (WSR) w Po zna niu, któ rzy w 1962 ro ku ukoń czy li stu dia,
czy li ab sol wen tów Wy dzia łu Rol ni cze go, Wy dzia łu Le śne go,
Wy dzia łu Ho dow li Zwie rząt, Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na,

Wy dzia łu Ogrod ni cze go i Wy dzia łu Tech no lo gii Rol no -Spo -
żyw cze j1. 

War to wspo mnieć, że Ab so lu to rium w 1962 ro ku zor ga ni -
zo wa no w Au li Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, po raz
pierw szy dla ab sol wen tów wszyst kich wy dzia łów ów cze snej
WSR w Po zna niu. 

I oto w dniu 2 czerw ca 2012 ro ku o go dzi nie 11:00, z nie mal
astro no micz ną do kład no ścią, po pięć dzie się ciu la tach od uzy -
ska nia ab so lu to rium, w pod nio słym ce re mo nia le aka de mic -
kim, z udzia łem JM rek to ra, pro rek to rów i dzie ka nów wszyst -
kich wy dzia łów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
ab sol wen ci – ju bi la ci sta li się uczest ni ka mi ju bi le uszo wej uro -
czy sto ści ab so lu to ryj nej. Go ść mi uro czy sto ści by li też za pro -
sze ni na uczy cie le aka de mic cy oraz kie row ni cy nie któ rych
dzia łów ad mi ni stra cyj nych sprzed pięć dzie się ciu lat i oso by ze
ści słe go kie row nic twa na sze go uni wer sy te tu. 

Punk tem kul mi na cyj nym uro czy sto ści by ło wrę cze nie przez
JM rek to ra i dzie ka nów po szcze gól nych wy dzia łów imien nych
ju bi le uszo wych kart ab so lu to ryj nych, po twier dza ją cych od -
no wie nie udzie lo ne go w ro ku 1962 Ab so lu to rium i po dzię ko -

Na zjazd przybyło ponad 160 absolwentów rocznika 1962
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ju bi le usz 50-le cia Ab so lu to rium
1962–2012

1 W ca łym ar ty ku le sto sujemy daw ne na zwy wy dzia łów Wyż szej Szko -
ły Rol ni czej: ta kie, któ re obo wią zy wa ły w 1962 ro ku (przyp. red.).
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wa nie za jak naj lep sze wy ko rzy sta nie wie dzy wy nie sio nej
z uczel ni w pra cy dla do bra wspól ne go oraz za sze rze nie re -
no my na sze go uni wer sy te tu. Ju bi le uszo we kar ty ab so lu to ryj -
ne opa trzo ne zo sta ły zna ka mi uczel ni i wy dzia łu, wy ci skiem
okrą głej pie czę ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
z go dłem oraz pod pi sa mi rek to ra i dzie ka na. 

Po mysł zor ga ni zo wa nia w 2012 ro ku spo tka nia ab sol wen -
tów wszyst kich wy dzia łów ów cze snej WSR w pięć dzie się cio -
le cie ukoń cze nia stu diów wy szedł od ko le gi Cze sła wa Kieł -
czyń skie go, ab sol wen ta Wy dzia łu Le śne go. Wie lo krot nie, i to
już od kil ku lat, dzie lił się on tą ini cja ty wą mię dzy in ny mi z oso -
ba mi za trud nio ny mi na uczel ni. Do bry po mysł to jed no, ale
po trzeb ne by ły dzia ła nia, któ re roz po czę to nie mal dwa la ta
wcze śniej, naj pierw po szu ku jąc kon tak tów z ab sol wen ta mi
wy dzia łów. Tu war to wspo mnieć, że wy ka zy ab sol wen tów
z po szcze gól nych wy dzia łów i rocz ni ków, w tym ab sol wen tów
z 1962 ro ku, za war te w opra co wa niu Dzie je aka de mic kich stu -
diów rol ni czych i le śnych w Wiel ko pol sce 1919–1969 (Po -
znań 1970), nie są kom plet ne. 

By ło to pa sjo nu ją ce za ję cie. Kie dy w koń cu na wią za no kon -
tak ty z nie mal wszyst ki mi oso ba mi (po szu ki wa no jesz cze ab -
sol wen tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na), na pierw szym
wspól nym ze bra niu 3 mar ca 2011 ro ku usta lo no kon wen cję
i na zwę uro czy sto ści: „Ju bi le usz 50-le cia Ab so lu to rium 1962–
2012”, de mo kra tycz nie po wo ła no ko mi tet, któ re go prze wod -
ni czą cym i współ prze wod ni czą cym zo sta li kol. Szy mon Go dy -
nic ki i kol. Wi told Wie lic ki, za trud nie ni na uczel ni. Przy ję to też
plan i har mo no gram dzia łań or ga ni za cyj nych. 

Osta tecz nie Ko mi tet Ju bi le uszo wy two rzy li: Wi told Wie lic ki
i Ma rek Mo ry son z Wy dzia łu Rol ni cze go, Cze sław Kieł czyń ski
z Wy dzia łu Le śne go, Ed mund Du dziń ski, Szy mon Go dy nic ki
i Ste fan Gór ski z Wy dzia łu Ho dow li Zwie rząt, Je rzy Ka sprzak
i Je rzy Knaj dek z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, Te re sa Ba na -
szak z Wy dzia łu Ogrod ni cze go oraz An drzej Koź ma z Wy dzia -
łu Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej. 

Roz strzy ga ją ca dla kształ tu pla no wa nej uro czy sto ści, a tym
sa mym dla try bu przy go to wań or ga ni za cyj nych, by ła wi zy ta
współ prze wod ni czą cych Ko mi te tu Ju bi le uszo we go u JM rek -
to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka (22 mar ca 2011 ro -
ku), któ re go za pro szo no na Ju bi le usz 50-le cia Ab so lu to rium.
Rek tor przy jął za pro sze nie z peł ną apro ba tą, a po pro szo ny o to
– ob jął nad nią ho no ro wy pa tro nat. Wy ra ził sło wa sza cun ku
dla ab sol wen tów uczel ni sprzed pięć dzie się ciu lat i oznaj mił,
że z uwa gi na roz miar or ga ni za cyj ny – zwo ły wa no wszak ab -
sol wen tów wszyst kich wy dzia łów rocz ni ka 1962 – mu si to być
uro czy stość aka de mic ka z udzia łem rek to rów i dzie ka nów,
któ rzy wkro czą do sa li przy dźwię kach po lo ne za. Rów no cześ -

nie za de kla ro wał wielostronną po moc uczel ni w or ga ni za cji
ju bi le uszu. Ko men tu jąc za pro sze nie na tę uro czy stość z ta kim
wy prze dze niem, za żar to wał, że od bę dzie się ona w miej scu,
gdzie dziś jesz cze jest po le; w Bio cen trum bo wiem wów czas
pro wa dzo no jesz cze pra ce in we sty cyj ne, a bu dy nek od da no
do użyt ku na po cząt ku 2012 ro ku.

Do 20 czerw ca 2011 ro ku na ju bi le usz za pro szo no pro rek -
to rów i dzie ka nów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Rów nież od nich otrzy ma li śmy po par cie i de kla ra cje po mo cy
w pra cach przy go to waw czych, a po moc ta – oka zy wa na póź -
niej przez biu ra rek to ra i pro rek to rów oraz przez dzie ka na ty
wy dzia ło we – oka za ła się bez cen na i bar dzo uspraw ni ła na sze
dzia ła nia.

W kwiet niu 2011 ro ku z proś bą o po moc zwró co no się do
Kanc le rza uczel ni, któ ry po wy ra że niu swo jej apro ba ty prze -
ka zał ją kie row ni ko wi Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia.
Je go kon struk tyw na, na ce cho wa na wiel ką życz li wo ścią po -
moc i współ pra ca trwa ła aż do za koń cze nia świę to wa nia ju bi -
le uszu. 

Na ogól ny wi ze ru nek i bardzo po zy tyw ną oce nę ju bi le uszu
ogrom ny wpływ mia ły wa lo ry es te tycz ne wy stro ju i ma te ria -
łów oraz prze ka zy i środ ki in for ma cyj ne o uczel ni. W tym za -
kre sie ko rzy sta li śmy z kon struk tyw nej współ pra cy i po mo cy
udzie lo nej nam przez kie row nicz kę i pra cow ni ków Biu ra Pro -
mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką oraz re dak cję „Wie ści Aka de mic -
kich”. Ma te ria ły i wy sta wa dotyczące uczel ni, jej hi sto rii, licz ne
drob ne upo min ki skła da ją ce się na za war tość ozdob nej to reb -
ki, a wszyst ko opa trzo ne lo go uczel ni, wrę czo ne każ de mu
uczest ni ko wi zjaz du – wy zwa la ły u nich po czu cie du my i ra -
do ści, bo przy po mnia ły daw ne wię zi z uczel nią, któ ra w tym
dniu tak bar dzo się z ni mi iden ty fi ko wa ła. 

Współ pra ca z kie row nicz ką Za kła du Gra ficz ne go, jej otwar -
tość w to ku kon sul ta cji szcze gó łów me ry to rycz nych, gra ficz -
nych i es te tycz nych, za owo co wa ła przy go to wa niem pięknych
ju bi le uszo wych kart ab so lu to ryj nych, wrę czo nych ab sol wen -
tom – ju bi la tom.

Nic bez fi nan sów, a te prze zna czo ne na or ga ni za cję ju bi le -
uszu po cho dzi ły wy łącz nie z wpłat ab sol wen tów, już eme ry -
tów, a więc nie by ły wy so kie. Gro ma dzi li śmy je na spe cjal nie
utwo rzo nym sub kon cie. W ra cjo nal nym spo so bie ich wy dat -
ko wa nia z po mo cą przy szła nam pa ni Kwe stor i pra cow ni cy
księ go wo ści na szej uczel ni.

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny trzy krot nie zwra cał się ko re spon den -
cyj nie do ko le żeń stwa – ab sol wen tów. Pierw szy raz z in for ma -
cją o za mia rze zor ga ni zo wa nia ju bi le uszo we go spo tka nia,
z ape lem o wzię cie w nim udzia łu oraz o zwrot ne przy sła nie za -
łą czo nej an kie ty i de kla ra cji uczest nic twa; dru gą ko re spon den -

Na uroczystość przybyły władze naszej uczelni Wystąpienie Szymona Godynickiego, przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego
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cję wy sła no do osób, któ re za de kla ro wa ły swój udział, prze sy -
ła jąc im aktualne in for ma cje or ga ni za cyj ne, do któ rych za łą czo -
no druk prze ka zu z po da niem kon ta uczel ni i sub kon ta ju bi le -
uszu, na któ re na le ża ło do ko nać wpła ty; trze cia ko re spon den cja
za wie ra ła uro czy ste za pro sze nie na uro czy stość i jej pro gram
oraz wy czer pu ją cą in for ma cję lo gi stycz ną, mię dzy in ny mi
o miej scu spo tkań, spo so bie do jaz du itp.

Suk ce sem Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go by ło na wią za nie kon -
tak tu z wie lo ma Ko le żan ka mi i Ko le ga mi; tyl ko do nie licz nych
nie uda ło się do trzeć. Rów no cze śnie z wiel kim ża lem przyj mo -
wa no in for ma cje o tych, któ rzy na za wsze już opu ści li na sze
gro no. Szcze gól nie bo le sne by ły odej ścia kil ku osób, któ re
wcze śniej za de kla ro wa ły swo je uczest nic two w ju bi le uszu.
W kil ku wy pad kach po wo dem re zy gna cji by ło też na głe po -
gor sze nie sta nu zdro wia. 

Na dzień uro czy sto ści dys po no wa no in for ma cją licz bo wą
i pro cen to wą o ab sol wen tach, któ rą ilu stru je po niż sze ze sta -
wie nie. 

Łącz nie w ju bi le uszo wym zjeź dzie uczest ni czy ło (wraz
z oso ba mi to wa rzy szą cy mi) 228, a z za pro szo ny mi go ść mi
i człon ka mi Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go – 258 osób.

Uro czy stość po prze dzi ła Msza św. o godz. 9:00, od pra wio na
w ko ście le św. Ja na Vian neya na So ła czu w in ten cji zmar łych
ab sol wen tów i pra cow ni ków na uko wych uczel ni. Ofi cjal na
część na stą pi ła w sa li wy kła do wej – au li naj now sze go obiek tu
uczel ni – Bio cen trum. Punk tu al nie o go dzi nie 11:00, przy
dźwię kach po lo ne za, na sa lę wy peł nio ną ab sol wen ta mi – ju -
bi la ta mi, oso ba mi to wa rzy szą cy mi oraz za pro szo ny mi go ść mi
wkro czy li odzia ni w to gi człon ko wie Se na tu: JM rek tor, prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak, pro rek to rzy oraz dzie ka ni wy dzia -

Wręczanie kart absolutoryjnych Obraz olejny dla dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana
Gornowicza

Pamiątka dla rektora wykonana przez jednego z absolwentów –
jubilatów, Jerzego Knajdka

Wy dział Licz ba Licz ba Od se tek Uczest ni cy Od se tek 
ab sol wen tów ży ją cych w stosunku ju bi le uszu licz by
w 1962 ro ku ab solwentów do 1962 roku 2.06.2012 ży ją cych

Rol ni czy 91 72 79% 43 60%

Le śny 67 45 69% 35 78%

Ho dow li Zwie rząt 32 23 72% 13 57%

Tech no lo gii Drew na 68 51 75% 26 51%

Ogrod ni czy 57 50 88% 23 46%

Tech no lo gii Rol no -Spożywczej 37 31 84% 15 48%

Ra zem 352 272 77% 155 57%
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łów. Po ode gra niu i od śpie wa niu hym nu na ro do we go kol. prof.
Szy mon Go dy nic ki po wi tał wszyst kich przy by łych na uro czy -
stość. W imie niu ab sol wen tów zło żył szcze gól ne po dzię ko wa -
nie JM rek to ro wi i kie row nic twu uczel ni za przy ję cie w mu ry
uni wer sy te tu. Ser decz nie po dzię ko wał za pro szo nym go ściom,
w szcze gól no ści na uczy cie lom aka de mic kim se nio rom oraz
oso bom z daw ne go kie row nic twa, któ re współ or ga ni zo wa ły
ów cze sny pro ces stu diów. Prze ka zał krót ką in for ma cję o ini cja -
ty wie i or ga ni za cji te go rocz ne go zjaz du. Na wią zu jąc do tre ści
wcze śniej skie ro wa nych za pro szeń, po pro sił JM rek to ra, pro -
rek to rów i dzie ka nów o„prze ję cie nad ab sol wen ta mi – ju bi la -
ta mi aka de mic kie go zwierzch nic twa”. 

Rek tor po wi tał ze bra nych na uro czy sto ści, skie ro wał nad -
zwy czaj cie płe sło wa do przy by łych ab sol wen tów. W mi łej
i życz li wej for mie przed sta wił ich ro lę w roz wo ju pol skie go rol -
nic twa, po gra tu lo wał świet nej for my fi zycz nej i in te lek tu al nej,
a na ko niec w krót kiej pre zen ta cji au dio wi zu al nej prze ka zał
in for ma cję o uczel ni i jej roz wo ju. 

Po rek to rze głos za brał kol. Ed mund Du dziń ski, któ ry z ma -
ły mi skró ta mi po wtó rzył treść swo je go wy stą pie nia sprzed
pięć dzie się ciu lat, bę dą ce go po dzię ko wa niem prze ka za nym
w imie niu ów cze snych ab sol wen tó w2. 

Na stęp nie rek tor wraz z dzie ka na mi wrę czy li wszyst kim
ab sol wen tom ju bi le uszo we kar ty ab so lu to ryj ne, w któ rych
na pi sa no, że obec ne wła dze uczel ni „od na wia ją udzie lo ne
w ro ku 1962 Ab so lu to rium” oraz „dzię ku ją za jak naj lep sze
wy ko rzy sta nie wy nie sio nej z uczel ni wie dzy w pra cy dla do -
bra wspól ne go oraz za sze rze nie re no my na sze go uni wer sy -
te tu”. 

W imie niu ab sol wen tów kol. prof. dr hab. Wi told Wie lic ki
krótko przed sta wił róż ne ob sza ry pięć dzie się cio let niej dzia łal -
no ści za wo do wej ju bi la tów na tle za cho dzą cych w kra ju zmian
spo łecz no -po li tycz ny ch3.

Ra do snym wy da rze niem ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści, bę -
dą cym wy ra zem po dzię ko wa nia zło żo ne go przez ab sol wen -
tów, by ło prze ka za nie rek to ro wi, pro rek to rom i dzie ka nom
oraz za pro szo nym go ściom oso bo wo de dy ko wa nych po dzię -
ko wań, wpra wio nych w ele ganc kie ra my ka se to nów wy ko na -
nych z drew na. Szcze gól nym pre zen tem, zło żo nym na rę ce
rek to ra, był wy ko na ny z drew na tryp tyk za wie ra ją cy w ukła -
dzie pio no wym: u gó ry go dło pań stwo we, po ni żej lo go uczel -
ni z na zwa mi wy dzia łów i na do le ale go rię wie dzy z sen ten -
cją: „Du ża wie dza czy ni skrom nym, ma ła za ro zu mia łym. Pu ste
kło sy dum nie wzno szą się ku nie bu, kło sy peł ne ziar na w po -
ko rze chy lą się ku zie mi” (Er ski ne Cald well).

Po dzię ko wa nia i pre zen ty oraz ró że wrę cza li człon ko wie Ko -
mi te tu Or ga ni za cyj ne go w asy ście sied mior ga ubra nych
w pol skie stro je folk lo ry stycz ne stu den tów – człon ków uczel -
nia ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”. Drew nia ne ra my -ka se -
to ny, prze zna czo ne do wpra wie nia ju bi le uszo wych kart ab so -
lu to ryj nych, otrzy ma li wszy scy ab sol wen ci przy by li na tę
uro czy stość. Pro jekt i wy ko na nie opi sa nych form pla stycz nych
i ka se to nów jest dzie łem kol. Je rze go Knajd ka – też ju bi la ta,
a za ra zem ab sol wen ta Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na.

Część ofi cjal ną uro czy sto ści za koń czy ło od śpie wa nie Gau -
de amus igi tur. Jesz cze tyl ko zbio ro we zdję cie na sa li wraz
z wła dza mi uczel ni – i wszy scy spo tka li śmy się w ob szer nym
ho lu na po czę stun ku ka te rin go wym. 

Po po łu dnio wą po rą te go dnia od by ły się spo tka nia wy dzia -
ło we zor ga ni zo wa ne w kil ku lo ka lach w Po zna niu i po za nim:
Wy dział Rol ni czy ze brał się w Pusz czy ko wie, a Wy dział Le śny
– w Po ra ży nie.

Na ostat nim pod su mo wu ją cym spo tka niu Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go 17 lip ca 2012 ro ku pod su mo wa no or ga ni za cję
i prze bieg ju bi le uszu. Po dzie lo no się opi nia mi i re flek sja mi,
któ re wy ra ża ło ko le żeń stwo za rów no na spo tka niach wy dzia -
ło wych, jak i w póź niej szych prze ka zach – li stach, ko re spon -
den cjach elek tro nicz nych i w roz mo wach te le fo nicz nych. Za -
wie ra ły one po dzię ko wa nia dla Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, co
by ło re kom pen sa tą za po nie sio ny trud or ga ni za cyj ny. We
wszyst kich tych gło sach prze bi jał je den głów ny ak cent: że to,
co w tym dniu Ju bi la ci prze ży li, prze szło ich naj śmiel sze ocze -
ki wa nia. 

Głów na uro czy stość ju bi le uszu by ła dla ab sol wen tów cał -
ko wi cie no wym prze ży ciem. Wy ra żo no po dziw dla pod nio słej,

aka de mic kiej at mos fe ry. Cho ciaż wszyst ko od by ło się z za cho -
wa niem po wa gi aka de mic kiej, a po cze sne miej sce na sa li zaj -
mo wa ły oso by z naj wyż szych władz uni wer sy tec kich, wy róż -
nia ją cych się wiel kim do sto jeń stwem, to aka de mic ki na strój
prze nik nął tak że sa mych ju bi la tów, któ rzy od nie śli wra że nie,
że są peł no praw ny mi uczest ni ka mi tych wy da rzeń. Pod kre śla -
no nad zwy czaj har mo nij ny i ra do sny prze bieg uro czy sto ści,
któ ra wy zwo li ła w ju bi la tach po czu cie po wro tu do lat stu -
denc kich, tak od le głych, ale jak że wspa nia le przy wró co nych.
Wszy scy bo wiem wie my, że te pięć lat na stu diach to ni by tak
nie du żo, a jed nak bar dzo wie le. 

Przyjaźnie, które narodziły się podczas wy kła dów, ćwi czeń
la bo ra to ryj nych, prak ty k, za ję ć woj sko wych, raj dów tu ry stycz -
nych, wy war ły ogrom ne pięt no na nas, lu dziach wte dy mło -
dych, a wspo mnie nia po ty lu la tach mu sia ły wy wo łać no stal -
gię i nie jed ne mu łza za krę ci ła się w oku.

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
Ju bi le uszu 50-le cia Ab so lu to rium 1962–2012 

Po znań, 19 lip ca 2012 ro ku

Pamiątkowe dyplomy dla gości, którzy przyjęli zaproszenie
absolwentów rocznika 1962

2 Wy stą pie nie Ed mun da Du dziń skie go przed sta wi my Czy tel ni kom
„Wie ści Aka de mic kich” w ko lej nym nu me rze na sze go cza so pi sma (bę -
dzie to nu mer wrze śnio wo -paź dzier ni ko wy) (przyp. red.).
3 Wy stą pie nie prof. dr. hab. Wi tol da Wie lic kie go – po dob nie jak 
wy stą pie nie Ed mun da Du dziń skie go – przed sta wi my Czy tel ni kom
„Wie ści Aka de mic kich” w ko lej nym nu me rze na sze go cza so pi sma
(przyp. red.).
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Wdniach 13–25 czerw ca 2012 ro ku z wi zy tą w Chi nach prze -
by wał prof. Grze gorz Skrzyp czak, JM rek tor na szej uczel -

ni. Ce lem wy jaz du by ły spo tka nia z wła dza mi dwóch wy bra nych
uni wer sy te tów chiń skich i omó wie nie moż li wo ści współ pra cy
w za kre sie dy dak ty ki i ba dań na uko wych. Obie jed nost ki nie
współ pra co wa ły jesz cze z uczel nia mi pol ski mi. 

Pierw szy był Uni wer sy tet Zhe jiang w mie ście Hang zhou, oko -
ło 200 km na po łu dnie od Szan gha ju. To du ża uczel nia, na wet
jak na wa run ki chiń skie. Po wsta ła przez po łą cze nie w 1998 ro ku
czte rech uczel ni: na uk hu ma ni stycz nych i sztuk pięk nych, po li -
tech ni ki, me dycz nej i rol ni czej. W pię ciu mia stecz kach aka de -
mic kich, o łącz nej po wierzch ni 800 ha, uczy się dziś oko ło 54 ty -
się cy stu den tów. Pan rek tor spo tkał się z prof. Ping Wu
– ho dow cą ry żu, a obec nie pro rek to rem tej uczel ni oraz z prof.
Shen Jie – dy rek to rem Biu ra ds. Kon tak tów z Za gra ni cą. Pan rek -
tor Wu przed sta wił pla ny roz bu do wy i re or ga ni za cji uni wer sy te -
tu (fot. 1), któ ry w przy szło ści swo je dzia ła nia chce sku pić tyl ko
w dwóch lo ka li za cjach na pe ry fe riach mia sta. Po zo sta łe grun ty
na le żą ce do Uni wer sy te tu, po ło żo ne w cen trum mia sta, za mie -
rza sprze dać, uzy sku jąc w ten spo sób do dat ko we pie nią dze na
dal sze in we sty cje. Pla ny są ogrom ne: głów ne mia stecz ko aka de -
mic kie ma się stać mia stem o dwu krot nie więk szej po wierzch ni
i jesz cze więk szej licz bie stu den tów. 

Z ko lei prof. Shen pod kre ślił zna cze nie ści słej współ pra cy uni -
wer sy te tu z za gra ni cą. Uczel nia utrzy mu je kon tak ty z 150 in ny -
mi uczel nia mi za gra nicz ny mi. W ro ku aka de mic kim 2009/2010
stu dio wa ło na niej bli sko 4200 stu den tów za gra nicz nych ze 115
kra jów, a 52 go ści za gra nicz nych wy gło si ło wy kła dy. Przy po mniał,

że jesz cze w la tach dzie więć dzie sią tych, przed wspo mnia nym po -
łą cze niem czte rech uczel ni, w ów cze snej Aka de mii Rol ni czej
w Hang zhou stu dio wa ło ogrod nic two (po chiń sku) kil ko ro Po la -
ków. Pro fe sor Shen omó wił też krót ko ba da nia uni wer sy te tu, na
któ re w 2009 ro ku wy da no łącz nie 2,7 mld ju anów (1 yuan to oko -
ło 48 gro szy). Czter na ście la bo ra to riów ma sta tus jed no stek wio -
dą cych i naj wyż sze fi nan so wa nie kra jo we, czy li po cho dzą ce
z bud że tu cen tral ne go. W 2009 ro ku pra cow ni cy uni wer sy te tu
opu bli ko wa li po nad 6 ty się cy tytułów, w tym bli sko 1000 z IF.

Ko lej nym punk tem pro gra mu po by tu w Chi nach by ło spo tka -
nie rek to ra Skrzyp cza ka z prof. Hu Jin z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii, kie row ni kiem Cen trum Ba dań nad Na sio na mi, któ ry
jest ab sol wen tem naszej uczelni. Pro fe sor przed sta wił swój ze -
spół oraz re ali zo wa ne te ma ty ba daw cze, do ty czą ce głów nie na -
sion ry żu i ba weł ny. Na swo je ba da nia otrzy mał grant kra jo wy
w wy so ko ści 2,3 mln ju anów. Rek tor Skrzyp czak zwie dził tam też
kil ka no wych la bo ra to riów ba daw czych (fot. 2). W spo tka niu
wzię li udział dwaj przed sta wi cie le chiń skich firm na sien nych
z pro win cji Zhe jiang, za in te re so wa nych współ pra cą z Pol ską. Na
za koń cze nie wi zy ty pro rek tor Wu zapewnił, że wła dze uni wer -
sy te tu sta le szu ka ją no wych part ne rów za gra nicz nych do współ -
pra cy nie tyl ko w USA i Au stra lii, ale tak że w Unii Eu ro pej skiej.
Dla te go z za do wo le niem przy jął za pro sze nie rek to ra Skrzyp cza -
ka do od wie dze nia na szej uczel ni. 

Wi zy ta w Hang zhou sta ła się oka zją do zo ba cze nia zna ne go
w świe cie Je zio ra Za chod nie go, któ re opi sał w swo jej książ ce
z XIII wie ku Mar ko Po lo oraz spró bo wa nia naj słyn niej szej w Chi -
nach zie lo nej her ba ty lon gjing cha („smo cza stud nia”) o cha rak -

Dwa czo ło we uni wer sy te ty w chi nach
chcą z na mi współ pra co wać

Plan rozbudowy uczelni w Hangzhou jest już w połowie zrealizowany
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te ry stycz nym ja sno żół tym ko lo rze, zna nej już w cza sach dy na -
stii Song (1127–1279). Jej ma łe, pła skie li ście zbie ra się tyl ko
przez kil ka na ście kwiet nio wych dni.

Dru gą jed nost ką, któ rą od wie dził nasz rek tor, był Uni wer sy tet
wYang zhou, po ło żo ny 300 km na pół noc od Hang zhou. To uczel -
nia po dob na do wy żej opi sa nej, tyl ko o słab szych kon tak tach
mię dzy na ro do wych, któ re ogra ni cza ją się do Taj wa nu, In dii
i Kam bo dży. Stu diu je tam 42 ty sią ce stu den tów, miesz ka ją cych
w sze ściu mia stecz kach aka de mic kich. Po wsta ła przez po łą cze -
nie sze ściu uczel ni. Naj wię cej osią gnięć na uko wych ma w me -
cha ni ce, in for ma ty ce i au to ma ty ce oraz li te ra tu rze chiń skiej. Wy -
dział Rol nic twa i Na uk Przy rod ni czych ma kil ku bar dzo do brych
ho dow ców i ge ne ty ków ry żu. Rek tor Skrzyp czak naj pierw spo -
tkał się z prof. Guo Rong – rek to rem (fot. 3) oraz prof. Jiao Xi nan
– pro rek to rem. W spo tka niu uczest ni czy ła też pa ni Hang Yi – kie -
row nik Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą. Rek tor Guo py tał o sy tu -
ację go spo dar czą w Pol sce, per spek ty wy roz wo ju dla rol nic twa
oraz wpływ tych czyn ni ków na edu ka cję rol ni czą w Pol sce. Z ko -

lei pro rek tor Jiao py tał o po wo dy ostat niej zmia ny na zwy na szej
uczel ni. Pa ni Hang pod kre śli ła dą że nie kie row nic twa uni wer sy -
te tu do dal sze go roz wo ju kon tak tów mię dzy na ro do wych. Obie
stro ny pod kre śli ły chęć roz po czę cia współ pra cy od wy mia ny stu -
den tów na stu diach ma gi ster skich i dok to ranc kich, a w dal szej
per spek ty wie tak że wy zna cze nie wspól nych ob sza rów ba dań.
Wy ra zem te go by ło pod pi sa nie li stu in ten cyj ne go (fot. 4). Na stęp -
nie go spo da rze po ka za li dwa ze swo ich mia ste czek aka de mic -
kich, w jed nym z nich no wy aka de mik i po ko je go ścin ne zbu do -
wa ne z my ślą o stu den tach i wy kła dow cach za gra nicz nych. 

Na za koń cze nie wi zy ty rek tor Skrzyp czak za pro sił rek to ra Guo
do od wie dze nia na szej uczel ni. 

Wi zy ta w Chi nach by ła ele men tem stra te gii re ali zo wa nej przez
wła dze na szej uczel ni, któ ra po le ga na nada niu jej cha rak te ru
jed nost ki mię dzy na ro do wej. Ma gi stran ci i dok to ran ci z Chin
w pew nym stop niu po mo gą też roz wią zać pro blem male ją cej
od kil ku lat licz by kan dy da tów na stu dia. 

Ro man Ho łu bo wicz

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy naszej uczelni z Uniwersytetem w Yangzhou

Profesor Hu Jin – nasz absolwent – jest dziś kierownikiem Centrum
Badań nad Nasionami na Uniwersytecie w Hangzhou

Spotkanie z rektorem Uniwersytetu w Yangzhou 
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Wte go rocz nej edy cji kon kur su cza so pi sma „Top Agrar Pol -
ska”  na naj cie kaw szą pra cę dy plo mo wą lau re atem

pierw szej na gro dy zo stał ab sol went Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii, mgr inż. Ma riusz Ko wal ski. Pra cę ma gi ster ską na te -
mat „Wpływ pa so wej upra wy ro li wy ko na nej z jed no cze sną
apli ka cją płyn nych na wo zów or ga nicz nych na wzrost i plo no -

wa nie ku ku ry dzy” lau re at zre ali zo wał w Ka te drze Agro no mii,
a opie kę na uko wą nad pra cą spra wo wał dr inż. To masz Pie -
cho ta. Wy so kie oce ny ju ry kon kur su pra ca zy ska ła za no wa -
tor ską te ma ty kę, wy ko rzy sta nie wy ni ków prac ba daw czych
oraz przy dat ność dla prak ty ki rol ni czej.

dr To masz Pie cho ta

Ab sol went na szej uczel ni lau re atem
kon kur su Top Agrar Pol ska

Do koń ca bie żą ce go ro ku aka de mic kie go uczel nie pu blicz -
ne, któ re mia ły co naj mniej czte ry upraw nie nia do nada -

wa nia stop nia na uko we go dok to ra, pro wa dzi ły stu dia we dług
wła snych re gu la mi nów. W zno we li zo wa nym pra wie o szkol -
nic twie wyż szym (usta wa z dnia 18 mar ca 2011 ro ku) wpro -
wa dzo no re gu la cję, we dług któ rej wa run ki, ja kim mu szą od -
po wia dać po sta no wie nia re gu la mi nu stu diów we wszyst kich
uczel niach, okre śla Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
w dro dze roz po rzą dze nia. Ta kie roz po rzą dze nie opu bli ko wa -
no dnia 19 lip ca 2011 ro ku (Dz. U. Nr 160, poz. 958).

Wo bec po wyż sze go w obo wią zu ją cym do tąd re gu la mi nie
nie zbęd ne by ło wpro wa dze nie licz nych zmian. No wy re gu la -
min zo stał przy ję ty uchwa łą Se na tu nr 345/2012 Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z dnia 25 kwiet nia 2012 ro ku,
z mo cą obo wią zu ją cą od 1 paź dzier ni ka 2012 ro ku.

W za pi sach no we go re gu la mi nu stu diów na le ża ło uwzględ -
nić mię dzy in ny mi:

� ter min i spo sób po da wa nia do wia do mo ści stu den tów pla -
nów stu diów i pro gra mów kształ ce nia

� wa run ki i tryb od by wa nia za jęć dy dak tycz nych, w tym uzys -
ki wa nia za li czeń i skła da nia eg za mi nów oraz spo sób i tryb
od by wa nia i za li cza nia stu denc kich prak tyk za wo do wych

� sto so wa ne me to dy wy ra ża nia osią gnięć stu den ta zgod nie
z Eu ro pej skim Sys te mem Trans fe ru i Aku mu la cji Punk tów
(ECTS) oraz prze no sze nia i uzna wa nia za jęć za li czo nych
przez stu den ta

� spo sób in for mo wa nia stu den tów o uzy ska nych wy ni kach
eg za mi nów i za li czeń

� wa run ki od by wa nia stu diów we dług in dy wi du al ne go pla -
nu stu diów i pro gra mu kształ ce nia

� tryb i wa run ki re ali za cji kształ ce nia w ra mach in dy wi du al -
nych stu diów mię dzy ob sza ro wych

� za kres i wa run ki pro wa dze nia w ję zy ku ob cym za jęć dy dak -
tycz nych, spraw dzia nów wie dzy lub umie jęt no ści i eg za mi -

nów dy plo mo wych oraz przy go to wy wa nia w ję zy ku ob cym
prac dy plo mo wych

� spo sób stwier dza nia nie pod ję cia stu diów oraz for mę skła -
da nia re zy gna cji ze stu diów

� spo sób i tryb stwier dza nia bra ku po stę pów w na uce

� wa run ki prze pro wa dza nia eg za mi nu ko mi syj ne go, w tym
for my te go eg za mi nu oraz uwzględ nie nie udzia łu w eg za -
mi nie ob ser wa to ra wska za ne go przez stu den ta

� tryb prze pro wa dza nia, na wnio sek stu den ta lub pro mo to -
ra, otwar te go eg za mi nu dy plo mo we go.

Po nad to zgod nie z roz po rzą dze niem na le ża ło okre ślić spo -
sób do sto so wa nia or ga ni za cji i wła ści wej re ali za cji pro ce su dy -
dak tycz ne go do po trzeb stu den tów bę dą cych oso ba mi nie -
peł no spraw ny mi, w tym do sto so wa nia wa run ków od by wa nia
stu diów do ro dza ju nie peł no spraw no ści.

Do sto so wa niem re gu la mi nu stu diów na szej uczel ni do no -
wych wy mo gów praw nych zaj mo wa ła się ko mi sja w skła dzie:
dr hab. Bo gu sła wa Wa li szew ska, prof. nadzw. – ja ko prze wod -
ni czą ca, oraz dr hab. Piotr Ko niecz ny, prof. nadzw., dr hab.
An na Kry szak, prof. nadzw., dr hab. Ce za ry Mą drzak, prof.
nadzw., dr inż. Te re sa Gosz czur na i stu den ci: Mał go rza ta Frąc -
ko wiak, Piotr Ka sper kie wicz, Sta ni sław Świ tek, Ka mil Woj cie -
chow ski. 

Pra ce nad no wym re gu la mi nem by ły też oka zją do zwe ry fi -
ko wa nia nie któ rych za pi sów, by ten waż ny dla pra wi dło we go
prze bie gu stu diów do ku ment był jed no znacz ną wy kład nią dla
stu den ta, dzie ka na i każ de go na uczy cie la aka de mic kie go.

No wy re gu la min stu diów otrzy mał po chleb ne opi nie śro -
do wi ska, w tym Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów, Se nac kiej Ko -
mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych oraz Kon wen tu Sa mo -
rzą du Stu denc kie go.

dr inż. Te re sa Gosz czur na
kie row nik Dzia łu Stu diów i Spraw Stu denc kich

Re gu la min stu diów – w świe tle 
no wych prze pi sów
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Za koń czy ła się XXXVI edy cja Olim pia dy Wie dzy i Umie jęt -
no ści Rol ni czych. Olim pia da, któ ra od by wa się corocznie

bez prze rwy od 1977 roku, jest naj więk szą wśród wszyst kich
olim piad i kon kur sów za re je stro wa nych w Mi ni ster stwie Edu -
ka cji Na ro do wej – tak pod wzglę dem licz by uczniów bio rą -
cych w niej udział, jak i te ma ty ki, któ rą obej mu je. 

Do okrę gu olim pia dy Po znań, po wo ła ne go przy na szej
uczel ni, na le żą 53 szko ły rol ni cze, ogrod ni cze i le śne oraz in -
ne, kształ cą ce dla po trzeb ob sza rów wiej skich. Ry wa li za cja
uczniów od by wa się w dzie wię ciu blo kach te ma tycz nych:
„pro duk cja ro ślin na”, „pro duk cja zwie rzę ca”, „me cha ni za cja rol -
nic twa”, „ogrod nic two”, „ar chi tek tu ra kra jo bra zu”, „le śnic two”,
„in ży nie ria i ochro na śro do wi ska”, „ży wie nie czło wie ka i go spo -
dar stwo do mo we” oraz „agro biz nes”.

W eli mi na cjach szkol nych w na szym okrę gu każ de go ro ku
uczest ni czy od 3300 do 3800 uczniów, w eli mi na cjach okrę -
go wych od 175 do 215, a do fi na łu cen tral ne go kwa li fi ku je się
od 30 do 35 uczniów. Łącz nie w 36 olim pia dach w na szym
okrę gu uczest ni czy ło: w eli mi na cjach szkol nych – oko -
ło 100 000 uczniów, w eli mi na cjach okrę go wych – oko ło 5500,
a w fi na le cen tral nym wzię ło udział oko ło 1050 uczniów.

Ucznio wie – uczest ni cy olim pia dy z na sze go okrę gu (okrę -
gów jest dzie więć) – od wie lu lat od no szą zna czą ce suk ce sy
w ska li kra ju, a licz ba naj wy żej kla sy fi ko wa nych sta le ro śnie.
W te go rocz nej olim pia dzie cen tral nej, któ ra od by ła się w Ze -
spo le Szkół Rol ni czych – Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go

w Mięt nem ko ło Gar wo li na w dniach 1 i 2 czerw ca 2012 ro ku
(okręg olim pia dy: Sie dl ce), ucznio wie z na sze go okrę gu oka -
za li się naj lep szy mi w kra ju, zaj mu jąc czte ry pierw sze miej sca
na dzie więć moż li wych do uzy ska nia. Na si ucznio wie za ję li po -
nad to miej sca dru gie, a w pierw szej dzie siąt ce naj lep szych
w po szcze gól nych blo kach te ma tycz nych zna la zło się ich kil -
ku na stu. Naj więk szy suk ces od nie śli ucznio wie Ze spo łu Szkół
Rol ni cze go Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go w Trzcian ce
ko ło Opa le ni cy, któ rzy za ję li pierw sze miej sce w blo ku te ma -
tycz nym „pro duk cja ro ślin na” – Mar cin Du da i„pro duk cja zwie -
rzę ca” – Ma te usz Smo raw ski, a sze ściu ko lej nych uczniów tej
szko ły uzy ska ło ty tu ły lau re ata olim pia dy. Uczeń Ze spo łu Szkół
w Opa tów ku – Ka mil Mi siak – za jął pierw sze miej sce w blo ku
„ogrod nic two”, a uczeń Ze spo łu Szkół Rol ni czo -Bu dow la nych
w Lesz nie – To masz Sta chow ski – był naj lep szy w blo ku „ar chi -
tek tu ra kra jo bra zu”. Uczeń Da mian Mar kow ski z Ze spo łu Szkół
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go w Ko ściel cu za jął dru gie
miej sce w blo ku „pro duk cja zwie rzę ca”. 

W ran kin gu okrę gów i szkół ogła sza nym na za koń cze nie
każ dej olim pia dy cen tral nej bez a pe la cyj nie naj lep si oka za li się
ucznio wie z okrę gu Po znań, a naj lep szą szko łą – Ze spół Szkół
Rol ni cze go Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go w Trzcian ce,
któ ry za jął pierw sze miej sce. Za rów no nasz okręg, jak i szko ła
w Trzcian ce wy prze dzi ły in ne okrę gi olim pia dy i szko ły z du żą
prze wa gą. Trzcia nec ka szko ła od wie lu lat lo ku je się w czo łów -
ce naj lep szych w kra ju, zaj mu jąc re gu lar nie pierw sze lub dru -

XXXVI olim pia da prze szła 
do hi sto rii

Podziękowania dla dr. inż. Witolda Nowakowskiego za 21 lat pracy na stanowisku sekretarza Komitetu Okręgowego olimpiady; 
na zdjęciu od lewej: prorektor naszej uczelni, prof. dr hab. Monika Kozłowska, dr inż. Witold Nowakowski i przewodniczący komitetu, 
prof. dr hab. Andrzej Łyczyński 
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za mi nów teo re tycz nych i prak tycz nych oraz wy ko nać wie le do -
dat ko wych róż no rod nych za dań. War to do dać, że wszyst kie
pra ce osób zwią za nych z or ga ni za cją i prze bie giem olim piad
wy ko ny wa ne są spo łecz nie. Na uczy cie le tych szkół uwa ża ją po -
nad to, że ja ko or ga ni za to rzy mu szą po ka zać, że ich ucznio wie
są bar dzo do brze przy go to wa ni do olim pia dy i nie miej sce,
a wie dza i umie jęt no ści uczniów de cy du ją o ich suk ce sie. Że
tak wła śnie jest, po twier dza ją to wy ni ki olim piad cen tral nych. 

W tym ro ku mi ja 21 lat od po wo ła nia mnie przez JM rek to -
ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, śp. prof. dr. hab. Ry szar da
Ga no wi cza, do peł nie nia obo wiąz ków se kre ta rza Ko mi te tu
Okrę go we go Olim pia dy. I cho ciaż obo wiąz ków zwią za nych
z tą funk cją jest du żo, uzna ję, że tych 21 lat wzbo ga ci ło mnie
o wie le do świad czeń i wspa nia łych prze żyć zwią za nych ze
współ pra cą ze szko ła mi i ra do ścią uczniów oraz ich opie ku -
nów, kie dy wrę cza no im dy plo my lau re atów olim pia dy. 

Po nie waż po sta no wi łem za koń czyć pra cę se kre ta rza Ko mi -
te tu Okrę go we go olim pia dy, pra gnę zło żyć ser decz ne po dzię -
ko wa nie JM rek to rom: prof. dr. hab. Je rze mu Pu deł ko, prof. dr.
hab. Er wi no wi Wą so wi czo wi i prof. dr. hab. Grze go rzo wi
Skrzyp cza ko wi – za życz li we za in te re so wa nie i wspie ra nie ko -
lej nych edy cji olim pia dy. Mi ło wspo mi nam tak że kil ka lat
współ pra cy z nie ży ją cym już JM rek to rem prof. dr. hab. Ry szar -
dem Ga no wi czem. Ser decz nie dzię ku ję prof. dr. hab. Cze sła -
wo wi Mu śnic kie mu, prof. dr. hab. Bog da no wi Wo sie wi czo wi,
prof. dr. hab. Lesz ko wi No gow skie mu i prof. dr hab. Mo ni ce
Ko złow skiej – pro rek to rom na szej uczel ni – za ogrom ną po -
moc i wspar cie, ja kich do świad cza łem przez ko lej ne la ta peł -
nie nia tej funk cji. Ser decz nie dzię ku ję JM rek to ro wi, prof. dr.
hab. Grze go rzo wi Skrzyp cza ko wi oraz pro rek tor, prof. dr hab.
Mo ni ce Ko złow skiej – za po dzię ko wa nia i cie płe sło wa, któ re
skie ro wa li pod mo im ad re sem na za koń cze nie mo jej pra cy se -
kre ta rza, pod czas za koń cze nia te go rocz nej olim pia dy okrę go -
wej w Trzcian ce.

gie miej sce, rzad ko trze cie. Znaj du je to zresz tą od zwier cie dle -
nie w wy ni kach osią ga nych przez uczniów na eg za mi nach ma -
tu ral nych z przed mio tów za wo do wych, któ rych „zda wal ność”
w ostat nich la tach w po szcze gól nych kie run kach kształ ce nia
wy no si od 90–100%. Po rów ny wal ny mi wy ni ka mi mo że się po -
chwa lić tak że Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą cych
we Wrze śni, któ rego ucznio wie zaj mu ją wy so kie miej sca
w olim pia dach okrę go wych i cen tral nych, lo ku jąc tym sa mym
szko łę w czo łów ce kra jo wej oraz uzy sku jąc bar dzo do bre wy -
ni ki na eg za mi nach ma tu ral nych.

Suk ce sy uczniów ze szkół na sze go okrę gu są wy ni kiem
ogrom nej pra cy na uczy cie li, któ rzy dzie siąt ki go dzin spę dza -
ją na do dat ko wych kon sul ta cjach z mło dzie żą, tak przed olim -
pia dą okrę go wą, jak i cen tral ną. 

Po za szko ła mi w Trzcian ce i Wrze śni w czo łów ce szkół na -
sze go okrę gu są od wie lu lat: Ze spół Szkół – Rol ni cze Cen trum

Kształ ce nia Usta wicz ne go w Ko ściel cu, Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Ni tąż ko wie, Ze spół Szkół w Opa tów ku oraz
Ze spół Szkół Rol ni czych i Tech nicz nych w Po wo do wie. Wśród
szkół le śnych o pierw sze miej sce sku tecz nie ry wa li zu ją ucznio -
wie z ze spo łów szkół le śnych w Tu cho li, Mi li czu i Go ra ju. Dy -
rek to rom i na uczy cie lom tych i wie lu in nych szkół na sze go
okrę gu na le żą się sło wa po dzię ko wa nia oraz uzna nia za ich
wy si łek i mo zol ną pra cę, któ ra da je prze cież wy mier ne efek ty,
przy czy nia jąc się do pod trzy my wa nia do brej opi nii o szkol nic -
twie i rol nic twie wiel ko pol skim.

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia na le żą się dy rek to rom, na -
uczy cie lom i pra cow ni kom szkół w Trzcian ce i Wrze śni, któ re
od wie lu lat prze mien nie or ga ni zu ją olim pia dy okrę go we. Po -
nad to szko ły te na bar dzo wy so kim po zio mie zor ga ni zo wa ły
olim pia dy cen tral ne – Wrze śnia (2000) i Trzcian ka (2009). To
wiel ki wy si łek dla szko ły, któ ra mu si przy jąć oko ło 230–250
uczniów, eg za mi na to rów, na uczy cie li i go ści olim pia dy, za pew -
nić noc le gi i wy ży wie nie, przy go to wać sa le i sta no wi ska do eg -
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Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych blokach tematycznych
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Egzamin praktyczny w bloku tematycznym: „mechanizacja rolnicza”

Egzamin praktyczny w bloku: „ochrona i inżynieria środowiska”

Współ pra ca z Pań stwem by ła i jest dla mnie ogrom nym za -
szczy tem.

Bar dzo dzię ku ję na uczy cie lom aka de mic kim na szej uczel ni,
któ rzy peł ni li obo wiąz ki eg za mi na to rów olim piad okrę go -
wych i cen tral nych. Dzię ki ich su mien nej pra cy olim pia dy
w na szym okrę gu za wsze prze bie ga ją bez za kłó ceń.

Ser decz nie dzię ku ję pp. dy rek to rom, na uczy cie lom i pra -
cow ni kom ze spo łów szkół w Trzcian ce i Wrze śni, ale tak że z ze -

spo łów szkół w Mar sze wie, Woj sła wi cach, Kacz kach Śred nich,
Bo ja no wie i Szpro ta wie, w któ rych to szko łach olim pia dy okrę -
go we by ły or ga ni zo wa ne w la tach 1992–1998.

Ży czę mo je mu na stęp cy, dr. inż. Ire ne uszo wi Ant ko wia ko -
wi, aby czer pał z tej pra cy wie le ra do ści i za do wo le nia.

Wi told No wa kow ski
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Pra cow ni cy Wy dzia łu Le śne go na szej uczel ni la tem te go ro -
ku bra li udział w te le me trii nie to pe rza pod kow ca ma łe go.

W ser cu Be ski du Wy spo we go – w Szczy rzy cu – na stry chu
klasz to ru znaj du je się jed no z naj cen niej szych sta no wisk te go
nie to pe rza w na szym kra ju. Wła śnie pod kow com ze szczy rzyc -
kie go klasz to ru po raz trze ci zo sta ły za mon to wa ne na daj ni ki.
Ce lem ba dań jest zdo by cie jak naj więk szej ilo ści in for ma cji
o spo so bie że ro wa nia te go ga tun ku.

W te go rocz nych ba da niach bio rą udział: pra cow ni cy pro -
jek tu „Ochro na pod kow ca ma łe go w Pol sce” z PTPP „pro Na tu -
ra” oraz stu den ci i na ukow cy na stę pu ją cych uczel ni: Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Uni wer sy te tu

Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra -
ko wie, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu i Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ob ser wa cjach wzię ła
tak że udział mło dzież z IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Po -
zna niu i Gim na zjum nr 12 w Po zna niu.

Spon so rem pro jek tu „Ochro na pod kow ca ma łe go w Pol sce”
jest Unia Eu ro pej ska (przed się wzię cie fi nan so wa ne ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go). Za da -
nie współ fi nan su je Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej.

Jo lan ta Wę giel

Nietoperzowe lato

Szczyrzyc 2012
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Doktor Andrzej Węgiel z Katedry Urządzania LasuPodkowiec w całej swej okazałości

W czasie zakładania nadajników podkowce są starannie mierzone 
i ważone
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Pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy „Sa la man dra” wraz
z Wy dzia łem Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -

zna niu wio sną te go ro ku zor ga ni zo wa li Ogól no pol ski Kon kurs
Pla stycz ny „Gac ki 2012”. Na kon kurs wpły nę ło aż 2081 prac pla -
stycz nych z ca łej Pol ski z po nad 300 pla có wek. Wszyst kie zo -
sta ły oce nio ne w trzech ka te go riach wie ko wych. Pra ce oce -
nia ła ko mi sja kon kur so wa w skła dzie:
� Mar cin Sze ląg – Mu zeum Na ro do we w Po zna niu (prze wod -

ni czą cy ko mi sji)
� Ro man Gor no wicz – Wy dział Le śny, Uni wer sy tet Przy rod ni -

czy w Po zna niu
� An na No wak – Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry nr 2 w Po zna niu
� Ewa Olej nik – Pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy „Sa la -

man dra”
� An drzej Wę giel – Ogól no pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Nie -

to pe rzy
� Mar ta Wę giel – Li ceum Ogól no kształ cą ce nr 4 w Po zna niu.

Ju ry wy ty po wa ło dzie więć prac na gro dzo nych i sześć wy -
róż nio nych. Oce nia jąc pra ce, bra no pod uwa gę: po my sło wość,
es te ty kę i wa lo ry ar ty stycz ne, tech ni kę wy ko na nia oraz zro zu -
mie nie te ma tu.

Wy sta wę po kon kur so wą moż na by ło oglą dać w Ko le gium
Ciesz kow skich przy ul. Woj ska Pol skie go 71C od ra na do wie -
czo ra w dniach od 9 do 30 czerw ca 2012 ro ku.

Spon so rem wy sta wy był Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Jo lan ta Wę giel

Wy sta wa po kon kur so wa „Gac ki 2012”
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Nagrodzone i wyróżnione prace wykonane w różnych technikach

Hol w Kolegium Cieszkowskich na jakiś czas zamienił się w grotę wypełnioną „nietoperzami”…
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Druga nagroda 
dla pracy 

Agnieszki Zagraby
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Klacze Demona i Drawa wystawione przez RGD Dłoń
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Wdniach 26–27 ma ja 2012 ro ku od by ła się XVIII Re gio nal -
na Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin ko 2012, zor -

ga ni zo wa na przez Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze -
go (WODR) w Po zna niu Cen trum Wy sta wo wo -Szko le nio we
w Sie lin ku. Jak co ro ku, rów nież dziś nie mo gło za brak nąć
zwie rząt na le żą cych do rol ni czych za kła dów do świad czal nych
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Bro dy za pre zen to -
wa ło na wy sta wie owce i ja ło wi ce ho dow la ne. Try ki ra sy wiel -
ko pol skiej uzy ska ły ty tuł „Cham pio na” i„V -ce Cham pio na”, try -
ki ra sy bia ło gło wej owcy mię snej – ty tuł „Cham pio na”, ma cior ki
ra sy ro ma now skiej – ty tuł „Cham pio na” i „V -ce Cham pio na”;
RGD Bro dy zo sta ło też na gro dzo ne pu cha rem dy rek to ra
WODR dla naj lep sze go ho dow cy owiec.

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Dłoń wy sta wi ło ja -
ło wi ce ho dow la ne w dwóch gru pach wie ko wych: 10–12 mie -
się cy oraz 12–16 mie się cy, za któ re otrzy ma ło dy plom. Po raz
pierw szy na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ły ko nie: dwie
kla cze ra sy wiel ko pol skiej – De mo na i Dra wa. Klacz De mo na

od nio sła suk ces, zdo by wa jąc ty tuł „V -ce Cham pio na”. Go spo -
dar stwo w Dło ni ma w swo jej ho dow li wy so ko wy daj ne by dło
mlecz ne – mi nio ny rok za koń czył się wy ni kiem 10 239 kg mle -
ka o za war to ści 4% tłusz czu i 3,51% biał ka. Pol ska Fe de ra cja
Ho dow ców By dła i Pro du cen tów Mle ka do ce ni ła go spo dar -
stwo, przy zna jąc szcze gól ny cer ty fi kat 100 000 kg mle ka dla
kro wy FIN KI, któ ra jest w sta dzie od 16 lat, a jej wy daj ność ży -
cio wa wy no si 106 691 kg mle ka. 

Wy sta wio ne zwie rzę ta Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad -
czal ne go Swa dzim zdo by ły ty tu ły „Cham pio na” (ma cior ka ra -
sy bia ło gło wa owca mię sna, kóz ka ra sy bur skiej, ma cior ka ra -
sy owca mlecz na) i „V -ce Cham pio na” (ma cior ka ra sy owca
mlecz na). 

Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy -
bro da zo sta ło uho no ro wa ne cer ty fi ka tem po twier dza ją cym
przy na leż ność go spo dar stwa do Sie ci Go spo darstw De mon -
stra cyj nych, utwo rzo nej przez Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz -
twa Rol ni cze go w Po zna niu.

Ka mi la Bryll

Sie lin ko 2012
Suk�ce�sy�na�szych�za�kła�dów�do�świad�czal�nych�na�Re�gio�nal�nej�Wy�sta�wie�
Zwie�rząt�Ho�dow�la�nych
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„Vice-Champion” RGD Swadzim – maciorka owcy mlecznej
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Wręczenie dyplomu dyrektorowi RGD Dłoń
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„Champion” RGD Swadzim – kózka rasy burskiej
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Zawody strzeleckie dla młodzieży

Dnia 26 ma ja 2012 ro ku już po raz czwar ty od by ła się Ma -
jów ka Wy dzia łu Le śne go. Ofi cjal ne otwar cie im pre zy mia -

ło miej sce o go dzi nie 16:00 przed Dwor kiem So łac kim. Dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz wraz
ca łym Ko le gium Dzie kań skim po wi tał licz nie zgro ma dzo nych
pra cow ni ków i stu den tów wy dzia łu oraz przy by łych go ści. Im -
pre zę za szczy ci ła swo ją obec no ścią pro rek tor, prof. dr hab. Mo -
ni ka Ko złow ska. 

Jak co ro ku dla uczest ni ków spo tka nia prze wi dzia no licz ne
atrak cje. Spe cjal nie na tę oka zję Sek cja Tech ni ki Le śnej Ko ła
Le śni ków przy go to wa ła wy sta wę za byt ko wych pi la rek. Żąd -

ni moc nych wra żeń mo gli spró bo wać swo ich sił we wspi nacz -
ce po skrzyn kach, rzu cie to po rem do ce lu czy strze la niu do
tar czy. By ły też za wo dy w prze cią ga niu li ny oraz bux de lux.
W obu wy pad kach mło dość wy gra ła z do świad cze niem!
W prze cią ga niu li ny, mi mo nad ludz kich wy sił ków dru ży ny
pra cow ni ków na sze go wy dzia łu i dziel nej po sta wy jej ka pi ta -
na – pro dzie ka na, dr. hab. Ma cie ja Sko rup skie go, ule gli oni si -
le krzep kich stu den tów le śnic twa. W za baw nej grze bux de lux
dru ży na stu den tek po za cię tej wal ce po ko na ła trzy po zo sta -
łe ze spo ły, w tym pa nów z dru ży ny pra cow ni ków Wy dzia łu
Le śne go.

Ja ko że Ma jów ka Wy dzia łu Le śne go to im pre za nie tyl ko dla
stu den tów, ale rów nież pra cow ni ków wraz z ro dzi na mi, nie za -
bra kło atrak cji dla naj młod szych. Dzie ci mo gły udać się do ką -
ci ka ma lo wa nia twa rzy, skąd nikt nie wy szedł bez ko lo ro wej
buź ki oraz ba lo ni ka. Pre zes Sek cji Bo ta nicz nej, Woj ciech Bo -
rzysz kow ski, za dbał tak że o in ne atrak cje dla ma lu chów: spa -

cer edu ka cyj ny po Ogro dzie Den dro lo gicz nym, licz ne gry, za -
ba wy oraz kon kur sy. 

Te go dnia mie li śmy przy jem ność po dzi wiać nie zwy kły wy -
stęp Miesz ka Wło dar czy ka, stu den ta pierw sze go ro ku na sze -
go wy dzia łu, któ ry z suk ce sa mi upra wia stre et ball. Fre esty le jest
je go pa sją od wie lu lat i jak się prze ko na li śmy, jest w tej dys -
cy pli nie praw dzi wym mi strzem. 

Pięk na po go da sprzy ja ła do bre mu na sto jo wi, naj pierw przy
akom pa nia men cie akor de onu, na któ rym pięk nie grał Da niel
Bocz nie wicz (stu dent dru gie go ro ku na sze go wy dzia łu) – mu -
zyk, gwiaz da Pol sa tu „Must be the Mu sic – Tyl ko Mu zy ka”; śpie -

czwarta „majówka” Wydziału Leśnego

Powitanie gości: dziekan Wydziału Leśnego Roman Gornowicz oraz prorektor ds. studiów Monika Kozłowska 
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wa no le śne przy śpiew ki, a po tem już do póź ne go wie czo ra
trwa ły tań ce na… tra wie, jak przy sta ło na im pre zę ple ne ro wą.

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

Agniesz ka Kacz mar czyk, Do ro ta Wroń ska -Pi la rek
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Najefektowniejszy punkt programu: streetball, czyli po polsku: pokaz
żonglerki…

… nawet czterema piłkami do koszykówki naraz!

Przeciąganie liny: pracownicy (po lewej stronie zdjęcia) kontra
studenci

Konkursy dla najmłodszych

Maluchom najbardziej podobało się malowanie twarzy

Tradycyjna wspinaczka na kontenery po butelkach; tu: w chwili
efektownego (i oczywiście asekurowanego) upadku
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Te go rocz ny Przy ja ciel Wie rze ni cy był jej miesz kań cem. Tra -
fił tu po nad pół wie ku te mu. Pa trzył wów czas na nią z per -

spek ty wy ucznia pią tej kla sy szko ły pod sta wo wej w Ko byl ni -
cy (w Wie rze ni cy na uka od by wa ła się do po zio mu kla sy
czwar tej). Tam te wie rze nic kie la ta był to czas, w któ rym dzi -
siej szy pro fe sor po zna wał od stro ny prak tycz nej nie któ re roś -
li ny, choć by zry wa jąc bę dą ce kar mą dla zwie rząt do mo wych
lu cer nę i po krzy wy; in ne roz po zna wał, gdy z upodo ba niem
wę dro wał po la sach i łą kach. Kie dy przy szło do wy bo ru kie -
run ku stu diów, nie miał wąt pli wo ści, bo – jak sam mó wił: „Wie -
rze ni ca uczy ni ła mnie przy rod ni kiem”.

Po stu diach by ła pra ca w Swa rzę dzu i w Po zna niu, a na stęp -
nie w 1989 ro ku prze no si ny do Byd gosz czy. W tym mo men cie
Wie rze ni ca sta ła się dla nie go od le głym miej scem wspo mnień
z dzie ciń stwa, ot, ta kim, któ re cza sa mi wspo mi na się z no stal -
gią o po cząt kach i cięż kim ży ciu na wsi. Tym bar dziej, kie dy
pra ca w no wym miej scu obfituje w suk ce sy – ty tuł pro fe so ra,
dy rek to ro wa nie in sty tu tem i wresz cie funk cja rek to ra Wyż szej
Szko ły Pe da go gicz nej (1996–1999). Miesz czuch i na uko wiec
peł ną gę bą, gdzie mu do od le głej, po łoż nej nie co na ubo czu,
ci chej i skrom nej Wie rze ni cy. A jed nak przy sło wio we li cho nie
śpi i cią gnie wil ka do la su. Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych XX wie ku (w 1991 ro ku) wra ca do Wie rze ni cy, chy ba jesz -
cze tro chę z przy pad ku, no bo na te ren zna ny – zbie rał na nim
ma te ria ły do swo ich wcze śniej szych prac. Je go in ter dy scy pli -
nar ny ze spół pro wa dził w oko li cy ba da nia, któ re za owo co wa -
ły wy da niem w 1998 ro ku książ ki Eko lo gia wysp le śnych. Nie -
dłu go po tem ziar no wspo mnień za kieł ko wa ło i po czę ło
z nie go wy ra stać drze wo pa mię ci. Ro sło szyb ko i za czę ło pięk -
nie łą czyć to, co byd go skie, z tym, co wie rze nic kie. Bo – jak
sam mó wi: „Mo je po wro ty do Wie rze ni cy by ły po dwój ne – we
wspo mnie niach, z tę sk no ty za mło do ścią i póź niej sze, te rze -
czy wi ste, w ce lach ba daw czych”.

Z tej tę sk no ty, obok uczo nych słów z pu bli ka cji na uko wych,
po ja wią się wier sze. Od 2001 ro ku roz po czy na ją się po wro ty
– nie tyl ko sen ty men tal ne, ale i twór cze. U schył ku wa ka cji pa -
ro go dzin ne spo tka nie, wypełnione roz mo wa mi o Ciesz kow -
skim i Wie rze ni cy, roz pocz nie bliż sze kon tak ty z zie mią wie -
rze nic ką. W na stęp nym ro ku, jakby nie po strze że nie, z je go
udzia łem za czyna się ro dzić Klub Pro fe so rów przy Aka de mii
Byd go skiej im. Ka zi mie rza Wiel kie go. Wkrót ce przej mu je ster
Klu bu i do je go na zwy do da je bli ski mu człon: „Wie rze ni ca”,
przez wzgląd na sa mą Wie rze ni cę i Au gu sta Ciesz kow skie go.
Tak o nim po wie: „Au gust to po stać na da ją ca się świet nie na
pa tro na na sze go Klu bu, in te gru ją ce go uczo nych na uk hu ma -
ni stycz nych i przy rod ni czych, pi sa rzy, ar ty stów, lu dzi otwar -
tych, ży ją cych twór czo, z pa sją. Co waż ne, w Klu bie spo ty ka ją
się ucze ni i ar ty ści z róż nych miast, nie tyl ko z Byd gosz czy, ale
mię dzy in ny mi z To ru nia, Po zna nia, Ło dzi, Zie lo nej Gó ry”. Pod -

czas któ re goś z po by tów na zie mi wie rze nic kiej de kla ru je
udział Klu bu Pro fe so rów „Wie rze ni ca” w ob cho dach 850-le cia
Wie rze ni cy i Wie rzon ki. I tak 1 czerw ca 2003 ro ku po mszy roz -
po czę ła się mi ni se sja. Lau re at mó wił wte dy o ro zu mie niu eko -
lo gii – Ba da nia eko lo gicz ne w oto cze niu Wie rze ni cy. Pre zen to -
wał pu bli ka cje, w tym po an giel sku. Po tem był spa cer Ale ją
Fi lo zo fów i roz mo wy przed nisz cze ją cym wów czas dwo rem
Ciesz kow skich. To pierw sze spo tka nie Klu bu z Wie rze ni cą 
za owo co wa ło wy da ną w na stęp nym ro ku książ ką Spa cer Ale -
ją Fi lo zo fów. Au gust Ciesz kow ski i je go in te lek tu al na spu ści zna.
Na 5-le cie Klu bu Pro fe so rów „Wie rze ni ca” po ja wia się oko licz -
no ścio we wy daw nic two: Z Au gu stem Ciesz kow skim w tle.
W tym ro ku Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” ob cho dzi dzie się cio -
le cie swo je go ist nie nia. Z tej oka zji przy go to wy wa na jest ko -
lej na książ ka z se rii Bi blio te ka Klu bu Pro fe so rów „Wie rze ni ca”
(pią ta!) pod ty tu łem: Co po Au gu ście Ciesz kow skim?

W spo tka niach klu bo wych przez te la ta wzię ło udział bli -
sko 70 osób o róż nych za in te re so wa niach. Zo sta ły one za po -
zna ne i w du żej czę ści za ra żo ne Ciesz kow skim i Wie rze ni cą,
o czym naj do bit niej świad czą ich gru po we i in dy wi du al ne wi -
zy ty na na szej zie mi. Kil ko ro spo śród nich sło wem czy róż ny -
mi for ma mi gra ficz ny mi utrwa li ło zie mię wie rze nic ką. We
Wspo mnie niach przy rod ni ka… Profesor za pi sał: „Każ de go dnia
tę sk no mi do Wie rze ni cy!” I to chy ba ja kiś „zew krwi” spra wił,
że kie dy w kwiet niu 2008 ro ku w wie rze nic kim ko ście le był
dzień otwar ty i pro mo cja Szla ku Ko ścio łów Drew nia nych wo -
kół Pusz czy Zie lon ka (SKD), on, nie za po wie dzia ny i nie po in -
for mo wa ny o tym wy da rze niu, po ja wił się wśród tu ry stów.

Rów nież tu taj, na na szej wie rze nic kiej zie mi, w czerw -
cu 2008 ro ku, pro mu jąc swo ją książ kę Czas nie prze szedł obok.
Wspo mnie nia przy rod ni ka, przy cią gnął nie tyl ko wier nych z pa -
ra fii. Po mszy przed sta wił wy peł nia ją cym po brze gi ko ściół lu -
dziom opi sa ną w niej swo ją dro gę ży cio wą, ze szczególnym
podkreśleniem te go, co wią za ło się z Wie rze ni cą. Mó wił o fa -
scy na cji oso bo wo ścią i twór czo ścią Au gu sta Ciesz kow skie go
– wy bit ne go Wiel ko po la ni na i Eu ro pej czy ka. Ta fa scy na cja po -
wo du je też po szu ki wa nie je go dzieł. Ja każ ra dość prze bi ja się
z je go za pi su w Dzien ni ku: „Oj cze – Nasz le ży na mo im biur ku
– wła sny! – Kil ka lat na nie go po lo wa łem”.

Drze wo pa mię ci, a te raz i oży wio nych przez te la ta kon tak -
tów z Wie rze ni cą, sta le się roz ra sta. Na jed nym z je go ko na rów
wy ro sła sta tu et ka Au gu sta Ciesz kow skie go, usta no wio na
przez Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” dla osób wy róż nia ją cych
się w upo wszech nia niu idei Ciesz kow skie go ja ko wy bit ne go
fi lo zo fa, Po la ka, pa trio ty i za ra zem Eu ro pej czy ka oraz za dzia -
ła nia na rzecz swo jej ma łej oj czy zny. W trak cie jed nej z klu bo -
wych wi zyt w Wie rze ni cy Profesor po wie dział: „Z ra do ści ser -
ce drży, za wsze tak się czu ję, kie dy prze kra czam próg te go

Wieści o naszym patronie

Pro fe sor jó zef Ba na szak – Przy ja ciel
Wie rze ni cy An no Do mi ni 2012
Lau�da�cja�przed�sta�wio�na�przez�Ewę�J.�Bu�czyń�ską 3�ma�ja�w imie�niu�ze�spo�łu�
re�dak�cyj�ne�go�„Wie�rze�ni�czeń”�i Za�rzą�du�Sto�wa�rzy�sze�nia�Po�mo�cy�Ro�dzi�nie�
im.�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go
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wspa nia łe go ko ścio ła i mam na dzie ję, że po dob nie czu ją się
moi ko le dzy z Klu bu, któ rych zra żam Wie rze ni cą i tą zie mią”.
Opi su jąc swo je byd go skie la ta w książ ce Wy bra łem Byd goszcz.
Dzien nik 1989–2009, nie po mi nął hi sto rii po wro tów do Wie rze -
ni cy. Nasz te go rocz ny lau re at nie mógł też nie za ra zić nią swo -
ich dzie ci. W ko ście le u św. Mi ko ła ja prze ży ły one kil ka do nio -
słych ro dzin nych uro czy sto ści. Żo na mó wi o nim: „Mój mąż jest
Wie rze ni cą za uro czo ny; czę sto żar tu ję, że jest to dla nie go pę -
pek świa ta”. Jest to o ty le mi łe, że prze cież te go rocz ny Przy ja -
ciel ka wał świa ta po znał. Ten „pę pek świa ta” w oso bach ze spo -
łu re dak cyj ne go „Wie rze ni czeń” i Za rzą du Sto wa rzy sze nia
Po mo cy Ro dzi nie im. Au gu sta Ciesz kow skie go przy znał ty tuł:
„Przy ja ciel Wie rze ni cy An no Do mi ni 2012” prof. Jó ze fo wi Ba -
na sza ko wi z Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz -
czy, pra gnąc w ten spo sób uho no ro wać to, co w tak wie lu

miej scach i w tak róż ny spo sób czy nił i czy ni już przez dru gie
dzie się cio le cie dla po pu la ry zo wa nia Au gu sta Ciesz kow skie go
i na szej wie rze nic kiej zie mi.

Ksiądz Prze mek na pi sał w „Wie rze ni cze niach”: „Kie dy pa -
trzę na pa na pro fe so ra Jó ze fa Ba na sza ka, te go rocz ne go lau -
re ata, na myśl przy cho dzą mi dwa sło wa, któ re, jak są dzę, od -
da ją wszyst ko: Am ba sa dor Wie rze ni cy. Tam, gdzie przy szło
mu żyć, pięk nie roz sła wił Wie rze ni cę, wzbu dza jąc za in te re -
so wa nia nią wie lu wspa nia łych lu dzi. Wy cho dząc z te go miej -
sca, ni gdy się go nie wsty dził, od wrot nie, czę sto tu po wra ca,
ubo ga ca jąc nas swo ją wie dzą i świa dec twem. Za to na sze
ser decz ne dzię ki”.

Ewa J. Bu czyń ska

Profesor Józef Banaszak – Przyjaciel Wierzenicy Anno Domini 2012
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Dwu na ste go ma ja 2012 ro ku w sa li wy kła do wej Ko le gium
Ga węc kie go od by ła się wy sta wa zwie rząt eg zo tycz nych

zor ga ni zo wa na przez stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. Na spo tka niu swo je zwie rzę ta pre zen to wa li za -
rów no po cząt ku ją cy adep ci ter ra ry sty ki, jak i ma ją cy wie lo let -
nie do świad cze nie ho dow cy. Za in te re so wa nie wśród dzie ci
i mło dzie ży oraz tych trosz kę star szych od wie dza ją cych bu -
dzi ła przede wszyst kim róż no rod ność i wie lo barw ność zwie -
rząt utrzy my wa nych przez pry wat nych ho dow ców.

Pod czas po ka zu zo ba czyć moż na by ło za rów no sta wo no gi,
jak i krę gow ce. Naj więk szą atrak cją wy sta wy był nie mal że czte -
ro me tro wy py ton ty gry si. Zwie rzę, mi mo swej groź nie brzmią -
cej na zwy oraz ol brzy mich roz mia rów, oka za ło się bar dzo ła -
god ne. Bar dzo du żą po pu lar no ścią cie szy ło się sta no wi sko
z te ju ar gen tyń ski mi (Tu pi nam bis me ria nae) – bli ski mi krew nia -
ka mi wa ra nów, któ re choć w na tu rze dra pież ne, w wa run kach
do mo wych bar dzo ła two ule ga ją oswo je niu. Nie mo gło rów -
nież za brak nąć jak że po pu lar nych w ostat nim cza sie afry kań -
skich je ży pig mej skich czy róż nych od mian barw nych py to nów
kró lew skich. Wy sta wa obfitowała w róż no rod ne ga tun ki żół wi
wod no -lą do wych: były żół wie won ne (Ster no the rus odo ra tus),
pe lu sios kasz ta no wa ty (Pe lu sios ca sta neus), pe lo me du sa afry -
kań ska (Pe lo me du sa sub ru fa) i emy du ra ró żo wo brzu cha (Emy -
du ra sub glo bo sa).

Do nie zmier nie cie ka wych do mo wych pu pi li pre zen to wa -
nych na eks po zy cji na le ża ły rów nież stra szy ki, ka ra cza ny, jed -
ne z naj więk szych pa ję cza ków – ptasz ni ki czy też wi do wi sko -
we afry kań skie śli ma ki ol brzy mie (Acha ti na sp.). Dzię ki
pro fe sjo nal nej wie dzy wy staw ców z za kre su cho wu i ho dow -
li zwie rząt eg zo tycz nych zwie dza ją cy mo gli za spo ko ić swo -
ją naj głęb szą cie ka wość. Nad kon dy cją i zdro wiem pod opiecz -
nych czu wa ła dr n. wet. Do ro ta Bu kow ska, któ ra słu ży ła
rów nież do brą ra dą. W trak cie wy sta wy stu den ci Ko ła Na uko -
we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów sek cji Ży wie nia Zwie rząt Mo -
no ga strycz nych i Ama tor skich sze rzej za po zna wa li mi ło śni -
ków zwie rząt ze swo imi osią gnię cia mi oraz za chę ca li do
uczest nic twa w pro wa dzo nych przez ko ło pra cach.

Z ra cji bar dzo du żej fre kwen cji zwie dza ją cych wy sta wę
spo tka nie z nie co dzien ny mi pu pi la mi naj praw do po dob niej
mo że prze ro dzić się w cy klicz ną im pre zę or ga ni zo wa ną dla
mi ło śni ków eg zo tycz nej fau ny na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo -
gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

mgr inż. Bar tosz Pie roń czyk
mgr inż. Ma te usz Raw ski
mgr inż. Ani ta Za wor ska

Wy sta wa zwie rząt eg zo tycz nych

Teju argentyński, należący do pani Haliny Szlachetki…

… wzbudzał zachwyt wśród zwiedzających wystawę
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Spotkanie z niezwykłymi pupilami wzbudziło duże zainteresowanie; planowana kolejna edycja już w październiku tego roku
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Mimo ogromnych rozmiarów i groźnej nazwy pyton tygrysi dał się uwieść…
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„Ciekawe, jak to jest, że ślimaki chodzą tak
wolno, a zdążają” 
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Dziewięć odmian kolorystycznych pytona królewskiego 
pana Janusza Rybkowskiego
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W Ko le gium Run ge go od by ła się dru ga edy cja spo tkań
z cy klu „Im pre zy ma jo we”, or ga ni zo wa nych przez Cen -

trum Kul tu ry Stu denc kiej. Na pierw szej z im prez mo gli śmy
podziwiać pro gram au tor ski Pio tra Nę dzyń skie go „Wo kół Wiel -
kiej Sce ny” – na ży wo. Pro gram ten po nad 20 lat emi to wa ny
był w TVP. Piotr Nę dzyń ski z nie zwy kłą pa sją i nie spo ty ka ną
dziś ga lan te rią pro mu je sztu kę ope ro wą i ba le to wą, nie tyl ko
tę two rzo ną w 100-let nim Te atrze Wiel kim w Po zna niu, ale tak -
że na in nych waż nych sce nach świa ta.

Re dak tor Nę dzyń ski re gu lar nie uczest ni czy w fe sti wa lach
mu zycz nych, gdzie spo ty ka sła wy ope ro wej sce ny i na te mat
spo tkań oraz pre mier z nie zwy kłą eru dy cją opo wia da. W pro -
gra mie„Im prez ma jo wych” Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej wie -
czo rem 12 ma ja 2012 ro ku mo gli śmy zo ba czyć frag men ty i po -
słu chać o pre mie rze Tra via ty Ver die go z fe sti wa lu w Sal zbur gu,
któ ra od bi ła się sze ro kim echem w świe cie kul tu ry. Spo tka nie
roz po czął kie ru ją cy Cen trum Kul tu ry te nor – Pa weł Ant ko wiak
– re cy ta ty wem i arią Al fre da z tej że ope ry.

Na dru gim spo tka niu z cy klu „Im prez ma jo wych” mo gli -
śmy po słu chać An ny Ma rii Ant ko wiak -Po do lań czuk i Zu zan -

ny Bur ghardt, któ rym przy for te pia nie to wa rzy szy ła pia nist -
ka Ewe li na Cza ja. Ar tyst ki Te atru Uni -Wer sal ne go wy stą pi ły
z re per tu arem Agniesz ki Osiec kiej i Ewy De mar czyk. Wie czór
no sił ty tuł „AC TA ad ac ta?” i był spo tka niem  z pro fe so rem
Jac kiem Sob cza kiem – sę dzią Są du Naj wyż sze go w War sza -
wie i re dak to rem Wi tol dem Ma chu rą – re dak to rem na czel -
nym kwar tal ni ka na uko we go „Me dia i Me dio znaw stwo”, wła -
ści cie lem wy daw nic twa Scrip to rium. Wszy scy pa no wie
z wro dzo nym so bie dow ci pem i nie zwy kłym znaw stwem te -
ma tu opo wie dzie li o „in nej stro nie twór czo ści”. Wie czór
z hu mo rem i mu zy ką od był się w so bot ni wie czór 19 ma -
ja 2012 ro ku.

„Im pre zy ma jo we” Cen trum Kul tu ry stu denc kiej Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – któ re za szczy ci li swą obec -
no ścią pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska i peł no moc -
nik rek to ra ds. kul tu ry stu denc kiej, prof. dr hab. Piotr Go liń ski
– od by ły się pod pa tro na tem JM Rek to ra, prof. dr hab. Grze -
go rza Skrzyp cza ka.

Pa weł Ant ko wiak

Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

Im pre zy ma jo we 2012

Redaktor Piotr Nędzyński z autorskim programem telewizyjnym na żywo w Kolegium Rungego
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Od lewej: pianistka Ewelina Czaja oraz solistki: Anna Maria Antkowiak-Podolańczuk i Zuzanna Burghardt (koncert „ACTA ad acta?”)
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Redaktor Witold Machura i prof. dr hab. Jacek Sobczak (koncert „ACTA ad acta?”)



Wieści Akademickie34 Lipiec – Sierpień

Wdniach 22–24 czerw ca 2012 ro ku w Byd gosz czy Uczel -
nia na Ra da Dok to ran tów Uni wer sy te tu Ka zi mie rza

Wiel kie go i War szaw skie Po ro zu mie nie Dok to ran tów wraz
z Kra jo wą Re pre zen ta cją Dok to ran tów i Uczel nia ną Ra dą Dok -
to ran tów Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go zor -
ga ni zo wa ły pią tą edy cję kon fe ren cji z cy klu „Mo del funk cjo -
no wa nia stu diów dok to ranc kich”. To naj więk sza ogól no pol ska
kon fe ren cja sa mo rzą dów dok to ranc kich, któ rej mo ty wem
prze wod nim by ło ha sło: rok pod rzą da mi zno we li zo wa nej
usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym.

Uczest nic two w kon fe ren cji by ło oka zją do dys ku sji nad wi -
zją stu diów trze cie go stop nia w świe tle no wej usta wy. For mu -
ła spo tka nia opie ra ła się na pa ne lach dys ku syj nych, do któ -
rych zo sta li za pro sze ni eks per ci z dzie dzi ny szkol nic twa
wyż sze go. Wy mia na do świad czeń i my śli oscy lo wa ła wo kół za -
gad nień ta kich jak:
� wi zja stu diów trze cie go stop nia w świe tle usta wy
� kształ ce nie na stu diach dok to ranc kich
� stu dia dok to ranc kie w in sty tu tach Pol skiej Aka de mii Na uk
� akre dy ta cja stu diów trze cie go stop nia oraz sa mo rząd ność.

W ra mach pa ne li dys ku syj nych pro wa dzo ne by ły warsz ta ty
pra cy w gru pach, gdzie uczest ni cy mo gli mię dzy in ny mi opra -
co wać pro gram kształ ce nia dla da ne go ob sza ru wie dzy, któ ry
obo wią zu je w Kra jo wych Ra mach Kwa li fi ka cji, po ru szo no za -
gad nie nie ce lów stra te gicz nych i ba daw czych kra ju na la -
ta 2012–2020, a pod czas me ry to rycz nej de ba ty nad wi zją stu -

diów trze cie go stop nia i zmia na mi zwią za ny mi z no we li za cją
usta wy przed sta wio no wie le cen nych wnio sków i uwag. Po za
tym przy by li z ca łe go kra ju dok to ran ci pod ję li ży wą dys ku sję na
te mat zmian, któ re na stą pią z dniem 1 paź dzier ni ka 2012 ro ku
w związ ku z wej ściem w ży cie zno we li zo wa nej usta wy Pra wo
o szkol nic twie wyż szym, a tak że zmian w spra wie ro dza jów
i moż li wo ści przy zna wa nia sty pen diów dok to ran tom na uczel -
niach wyż szych oraz w in sty tu tach Pol skiej Aka de mii Na uk.

mgr inż. Ani ta Za wor ska

Sa mo rząd ni dok to ran ci w Byd gosz czy
Pią�ta�Ogól�no�pol�ska�Kon�fe�ren�cja�„Mo�del�funk�cjo�no�wa�nia�stu�diów�dok�to�ranc�kich”.
Rok�pod�rzą�da�mi�zno�we�li�zo�wa�nej�usta�wy�Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym

Uczestnicy konferencji w Bydgoszczy
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Wspaniały tort przygotowany na jubileuszowe spotkanie doktorantów
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Pierw sza część pre zen to wa ne go szki cu kon cen tro wa ła się
wo kół bu dow li Twier dzy Po znań na le wym brze gu War ty,

przede wszyst kim na Ślu zie Wiel kiej. Przed sta wio na zo sta ła
jed nak tak że Ka po nie ra War ciań ska, ma ją ca pod ob strza łem
od ci nek rze ki mię dzy mo stem Chwa li szew skim a usy tu owa ną
już na pra wym brze gu rze ki Re du tą Ka te dral ną. 

Re du ta Ka te dral na (na zy wa na póź niej For tem Ra dzi wił ła) na -
le ża ła za tem do umoc nień Ostro wa Tum skie go i peł ni ła ro lę
dzia ło bit ni ar ty le ryj skiej. By ło to po tęż ne czte ro kon dy gna cyj ne
dzie ło o prze kro ju ko ło wym (o śred ni cy oko ło 40 m), z we -
wnętrz nym dzie dziń cem oraz z plat for mą ar ty le ryj ską na gó rze
(osła nia ną mu rem kre ne la żo wym) i z dwie ma cha rak te ry stycz -
ny mi wie ża mi. Fort Ra dzi wił ła jest wi docz ny na kil ku przy naj -
mniej pocz tów kach war ciań skich, z róż nych okre sów, na ogół
na wi do kach za ko la od stro ny mo stu Chwa li szew skie go (pod
prąd pły ną cej wo dy). Oka la ją ce Fort Ra dzi wił ła drze wa (sa mo -
siej ki?) początkowo nie wie le przy sła nia ją, ale na naj młod szych
pocz tów kach są już bar dzo wy so kie i pra wie cał ko wi cie bu dow -
lę za kry wa ją. Ry ci na 4 przed sta wia ta ką fo to gra ficz ną pocz tów -
kę, być mo że na wet ostat nią wy da ną z wi do kiem na Fort Ra dzi -
wił ła (oko ło 1940 ro ku), osło nię ty już wy so ki mi drze wa mi. Na
pocz tów ce wi dać po nad to, że rze kę prze gra dza most (ko le jo -

wy, wy bu do wa ny oko ło 1915 ro ku w celu do star cza nia wę gla
do ga zow ni i elek trow ni). Most, czę ścio wo znisz czo ny we wrześ -
niu 1939 ro ku, zo stał wzmoc nio ny pro wi zo rycz ny mi drew nia -
ny mi kon struk cja mi sa per ski mi. Na rze ce ho low nik cią gnie bar -
kę, a in ne bar ki i ło dzie cu mu ją po obu brze gach, głów nie od
stro ny Chwa li sze wa. Wi docz ne są tak że ka mie ni ce nad rzecz ne,
jak rów nież (wzmian ko wa ny w od cin ku o po wo dziach) oka za -
ły bu dy nek czyn szó wek na Chwa li sze wie. 

Z umoc nień tum skich za pre zen tu ję jesz cze jed ną pocz tów -
kę (ryc. 5), a mia no wi cie wi dok na ka te drę z po łu dnio we go
wscho du, z pra we go brze gu Cy bi ny. Na le wym brze gu war -
ciań skie go do pły wu wi dać wy so kie mu ry obron ne z okna mi
strzel ni czy mi i usko ka mi do flan ko wa nia ognia. Rze kę spi na
most Tum ski. War to zwró cić uwa gę, że tu taj, od wrot nie niż za -
zwy czaj, wznie sio ne na ma syw nych ce gla nych kon struk cjach
opo ro wych mu ry obron ne sta no wi ły jed no cze śnie za bez pie -
cze nie przed po wo dzia mi (by ły bu dow la mi prze ciw po wo dzio -
wy mi). Cie ka wost ką mo że być i to, że prezentowa na pocz tów -
ka prze szła obieg pocz to wy krótko przed wy bu chem dru giej
woj ny świa to wej. W cza sie woj ny zaś by ły w obie gu pocz tów -
ki fo to gra ficz ne pra wie z ta kim sa mym uję ciem (tyl ko bez frag -
men tu z mo stem Tum skim). 

Stare warciańskie pocztówki profesora...

zwią za ne z War tą bu dow le Twier dzy
Po znań na sta rych kart kach (2)

Ryc. 4. Widok na Zakole Chwaliszewskie w kierunku wschodnim, za drzewami Fort Radziwiłła
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Ryc. 6. Zakole Chwaliszewskie po 1902 roku, Kaponiera Warciańska już rozebrana
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Ryc. 5. Ufortyfikowany murami ze strzelnicami lewy brzeg Cybiny
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Stare warciańskie pocztówki profesora
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Bogdana J. Wosiewicza

Jak już kie dyś pi sa łe m1, Twier dza Po znań z ca łym pier ście -
niem po tęż nych for ty fi ka cji przez wie le dzie siąt ków lat krę -
po wa ła prze strzen ny roz wój mia sta. Moż na spe ku lo wać, jak
wspa nia łym mia stem mógł by być Po znań, gdy by nie ogra ni -
cze nia wy ni ka ją ce z waż no ści twier dzy w sys te mie obron -
nym Pru s2. Jed nak że jesz cze w XIX wie ku wła dze Po zna nia
(nie miec kie!) sta ra ły się usil nie o uwol nie nie z tych na ło żo -
nych ogra ni czeń. Po myśl niej sze de cy zje za pa dły do pie ro
w 1902 ro ku. Ce sarz Wil helm II ze zwo lił wów czas na roz biór -
kę umoc nień le wo brzeż nych, z wy jąt kiem For tu Wi nia ry. Pra -
ce roz biór ko we roz po czę to pra wie na tych miast. Na na stęp -
nej pocz tów ce (ryc. 6) wi dać zno wu ten sam, co na ry ci nie 3
od ci nek War ty, jed nak nie co bli żej Mo stu Chwa li szew skie go.
W miej scu, gdzie sta ła ka po nie ra War ciań ska, le ży du ża ster -
ta gru zu ce gla ne go po tej że bu dow li. Na pra wym brze gu zaś,
w ob sza rze Chwa li sze wa, cu mu ją pięk ne i oka za łe bar ki
(z masz ta mi!). 

W pre zen to wa nym szki cu trze ba ko niecz nie wspo mnieć
o jesz cze jed nym dzie le in ży nie rii wod nej i woj sko we j3. War -
ta pra wie do sa me go koń ca XIX wie ku mia ła jesz cze jed no
ko ry to, obie ga ją ce wy spę Gro blę od za cho du, na zy wa ne
wów czas Zgni łą War tą (Fau le War the). Moż na je zi den ty fi ko -

wać tak że na pla nie przed sta wio nym w po przed nim tek ście4.
Przy ni skich sta nach w War cie w czę ści po łu dnio wej ko ry to
by ło su che, a pół noc na, za si la na tyl ko przez Stru gę Kar me -
lic ką, sta no wi ła za sto isko. Przy sta nach śred nich by ło ono
jed nak za si la ne, wo da pły nę ła wzdłuż Gro bli od za cho du
i do pły wa ła do głów ne go ko ry ta War ty tuż przed mo stem
Chwa li szew skim. 

Po ufor ty fi ko wa niu mia sta na wlo cie do Zgni łej War ty zbu -
do wa no (ryc. 7) prze lew wa ło wy (Gra ben Schleu se), za pew -
nia ją cy do pro wa dze nie wód z War ty do za si la nia ko ry ta
Zgni łej War ty już przy sta nach w rze ce tyl ko o 60 cm wyż -
szych od śred nich. Był to in te re su ją cy obiekt za rów no z hy -
dro tech nicz ne go, jak i mi li tar ne go punk tu wi dze nia. Na dzie -
ło skła dał się5 prze lew wa ło wy, o sta łej ko ro nie, któ re go
skar py zo sta ły wzmoc nio ne so lid nym bru kiem. Ko ro ny roz -
cię te go przed wa łu obron ne go (funk cję ta ką speł niał wał
prze ciw po wo dzio wy od stro ny rze ki) łą czył trój przę sło wy
most. W głów nym wa le (od stro ny mia sta) umiesz czo no
dwie ka po nie ry skar po we, za pew nia ją ce ostrzał fo sy. Skar -
py te go wa łu tak że po łą czo no mo stem trój przę sło wym. Do

Ryc. 7. Widok Poznania z prawego brzegu Warty; na pierwszym planie obwałowania oraz Śluza Grobelna zasilająca Zgniłą Wartę (ok. 1900) 
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1 B. J. Wo sie wicz: Jesz cze o Cy ta de li w Po zna niu, „Au ra” 1/2000, s. 33.
2 Na ro lę Twier dzy Po znań i jej wpły wu na roz wój mia sta moż na i war -
to jed nak pa trzeć ze znacz nie szer szej pe spek ty wy (por. np. J. Bie siad -
ka, A. Gaw lak, Sz. Ku char ski, M. Woj cie chow ski: Twier dza Po znań. O for -
ty fi ka cjach mia sta Po zna nia w XIX i XX wie ku, Po znań 2006, s. 229-238).

3 W jej opi sie wy ko rzy sta no frag ment wła sne go ar ty ku łu: Przy czy nek
do iko no gra fii zmian sie ci wod nej Po zna nia. Zgni ła War ta i Pierw szy Ka -
nał Ulgi na sta rych pocz tów kach, „Go spo dar ka Wod na” 4/2012, s. 162-
-171. 
4 „Wie ści Aka de mic kie” 11-12/2011, s. 35.
5 Por.: J. Bie siad ka, A. Gaw lak, Sz. Ku char ski, M. Woj cie chow ski: Twier -
dza Po znań…, s. 75.



utrzy ma nia sta łe go po zio mu wo dy w fo sie (mię dzy przed -
wa łem a wa łem głów nym), oko ło 60 cm nad jej dnem, słu -
ży ły dwie mu ro wa ne gro dze. W ten spo sób wo da z głów ne -
go ko ry ta rze ki za si la ła Zgni łą War tę po przecz nie do fo sy.
Ist nia ła jed nak moż li wość wy mia ny wo dy mię dzy Zgni łą
War tą a fo są przez ka na ły prze pu sto we ukry te w ka po nie -
rach. Bu dow lę moż na by jesz cze do kład niej zo ba czyć na uni -
ka to wej pocz tów ce z okre su roz biór ki tej czę ści umoc nień
Twier dzy Po zna ń6. Przed sta wio no na niej za rów no sam prze -
wał, jak i most oraz bu dow le za ro ze bra nym czę ścio wo wa -
łem od stro ny rze ki. Szcze gó ło wy opis obiek tu wraz z ry sun -
ka mi dzie ła (rzut w pla nie, prze krój oraz do bry wi dok
ak so no me trycz ny) za in te re so wa ny czy tel nik znaj dzie w cy -
to wa nej już wie lo krot nie mo no gra fii. 

Ko lej ne bu dow le Twier dzy Po znań by ły po tem suk ce syw -
nie roz bie ra ne, a śla dy prac roz biór ko wych moż na rów nież
zna leźć na pocz tów ka ch7. Ślu zę Wiel ką i Ślu zę Tum ską, bu -
dow le waż ne z hy dro tech nicz ne go punk tu wi dze nia, wy sa -
dzo no i roz bie ra no do pie ro w la tach 1919–1921. Gruz z tych
bu dow li (8900 m3 mu ru ze Ślu zy Wiel kiej i 3260 m3 ze Ślu zy
Tum skiej) wykorzystano do re gu la cji War ty8. Bu rze nie Ślu zy
Wiel kiej i Ślu zy Tum skiej roz po czę to wów czas ja ko pra ce do -
raź ne9, spo wo do wa ne du żym bez ro bo ciem. Tak sa mo trak to -
wa no wte dy pra ce re gu la cyj ne na War cie oraz przy ogro ble -
niu Śród ki. 

Do dziś za cho wa ło się nie wie le po zo sta ło ści tej wiel kiej i uni -
ka to wej twier dzy po li go nal nej sys te mu no wo pru skie go, a wiel -
ka szko da. Obiek tów zwią za nych z rze ką jest szcze gól nie ma -
ło. Wy mie nić moż na za le d wie kil ka. Kil ku dzie się cio me tro wy
mur sta no wią cy po zo sta łość po le wym przy czół ku Ślu zy Wiel -
kiej, po ni żej mo stu ko le jo we go li nii z Po zna nia do Gnie zna, któ -
ry na dal peł ni ro lę bu dow li hy dro tech nicz nej, sta no wi bo wiem
ta mę po dłuż ną umac nia ją cą wy so ki i wklę sły brzeg rze ki na
tym od cin ku. Na pra wym brze gu za cho wa ła się do dziś re di ta
For tu Ro on, usy tu owa na w bez po śred nim są siedz twie Ślu zy
Wiel kiej. Moż na ją zi den ty fi ko wać na kil ku pocz tów kach, w tym
na ar ty stycz nej (fo to gra ficz nej) pocz tów ce z se rii „Pięk ny Po -
znań” (z oko ło 1940 ro ku), przed sta wia ją cej no wą elek trow nię
miej ską i jej oto cze nie, „wie czo ro wą po rą” przy sztucz nym
oświe tle niu. To ostat ni, jak są dzę, ob raz te go obiek tu na pocz -
tów ce. Moż na jed nak zwró cić uwa gę, że je go mi li tar ne prze -
zna cze nie ma dłuż szą hi sto rię niż sa ma Twier dza. Przez kil ka -
dzie siąt lat po dru giej woj nie świa to wej słu żył bo wiem
ów cze snej for ma cji pa ra mi li tar nej, tzw. obro nie te ry to rial nej,
ja ko ma ga zyn sprzę tu i wy po sa że nia (mię dzy in ny mi ma sek
prze ciw ga zo wych). Po nad to na le wym brze gu Cy bi ny (po ni żej
obec ne go mo stu bp. Jor da na) moż na ła two zi den ty fi ko wać le -
wy przy czó łek Ślu zy Tum skiej. Do brze wi docz ne są wnę ki na
szan do ry, za mu ro wa ny otwór bra my pro wa dzą cej na le wy
brzeg, ścię te (i sku te) po zo sta ło ści po za mo co wa niu łu ków ce -
gla nych bu dow li, a tak że okna strzel ni cze. 

Nie są dzę jed nak, aby te za cho wa ne jesz cze obiek ty do cze -
ka ły się kie dyś jesz cze pocz tó wek. 

Bog dan J. Wo sie wicz

Za miesz czo ne w tek ście pocz tów ki po cho dzą wy łącz nie ze zbio rów
au to ra. W pod pi sach wska za no pre zen to wa ne miej sce czy obiekt, rok
wy two rze nia pocz tów ki, choć by przy bli żo ny, tak że do stęp ne in for ma -
cje o wy daw cy, miej scu wy da nia i ewen tu al nym obie gu pocz to wym. 

W opi sie sto so wa no skró ty: wyd. = wy daw ca, b. wyd. = brak wy daw -
cy, o. p. = obieg pocz to wy, b. o. p. = bez obie gu, dat. kor. = da ta ko res -
pon den cji. 
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6 Pocz tów ka (da to wa na 5.05.05) li cy to wa na na jed nej z au kcji in ter ne -
to wych (XI/2008).
7 Na przy kład na pocz tów ce współ cze snej, pre zen tu ją cej au ten tycz -
ną fo to gra fię (lot ni czą) z lat dwu dzie stych ubie głe go stu le cia.
8 M. Ser wac ki, C. Bie le nia: Ro bo ty od dzia łu wod ne go. Re gu la cja War ty
w ob rę bie mia sta oraz pro jekt roz bu do wy mo stu, [w:] Księ ga pa miąt ko -
wa mia sta Po zna nia, Po znań 1929, s. 564-577.
9 M. No wa kow ski: Ro bo ty od dzia łu dro go we go. Ni we la cja po for ty fi ka -
cyj na i in ne ro bo ty do raź ne, [w:] Księ ga pa miąt ko wa…, s. 533-546.

Do bie gła już koń ca ko lej na ka den cja Ra dy Pro gra mo wej
„Wie ści Aka de mic kich”. Po czte rech owoc nych la tach spo -

tka li śmy się po raz ostat ni w tym skła dzie 4 czerw ca 2012 ro ku,
wy jąt ko wo nie w sal ce kon fe ren cyj nej Bi blio te ki Głów nej, lecz
w sta rej Sa li Se na tu Col le gium Ma xi mum. Wszy scy uczest ni cy
ze bra nia otrzy ma li po dzię ko wa nia od prze wod ni czą ce go te go
gre mium, pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr.
hab. Ja na Pi ku la, któ re frag men tem swo je go wier sza ozdo bi ła
nie za wod na – jak zwy kle w ta kich sy tu acjach – Emi lia Wy ty kow -
ska -Sro ka; ona też upie kła pyszne ciasto, które wszyscy zjedli ze
smakiem.

W tym miej scu, na ła mach na sze go cza so pi sma, skła dam ser -
decz ne po dzię ko wa nia za życz li wość, do bre ra dy i za an ga żo -
wa nie ca łe mu ze spo ło wi Ra dy Pro gra mo wej, któ rą two rzy li:
wspo mnia ny już prze wod ni czą cy, prof. dr hab. Jan Pi kul oraz
człon ko wie: prof. dr hab. Ire na Ma łec ka z Ka te dry Upra wy 
Ro li i Ro ślin (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu),
dr inż. Do ro ta Wroń ska -Pi la rek z Ka te dry Przy rod ni czych

Pod staw Le śnic twa (Wy dział Le śny), prof. dr hab. An drzej Be -
re szyń ski z Ka te dry Zoo lo gii (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt), dr hab. Je rzy Świ goń, prof. nadzw. z Ka te dry In ży nie rii
Śro do wi ska Pra cy (Wy dział Tech no lo gii Drew na), dr hab. Jó zef
Pi róg, prof. nadzw. z Ka te dry Wa rzyw nic twa (Wy dział Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu), dr hab. Do ro ta Pia sec ka -
-Kwiat kow ska z Ka te dry Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści (Wy -
dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu), Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka
z Ka te dry Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji (Wy dział Me lio ra cji
i In ży nie rii Śro do wi ska), dr hab. An drzej Kusz te lak z Ka te dry
Pe da go gi ki (Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny) oraz przed sta -
wi cie le dok to ran tów: mgr To masz Trel ka (peł nił tę funk cję
do 2011 ro ku) i mgr inż. Ani ta Za wor ska, a tak że przed sta wi -
cie le stu den tów: Ewa Stasz kie wicz, Ja go da Jopp i Lu iza Da -
wi do wicz.

Wszyst kim raz jesz cze ser decz nie dzię ku ję i ży czę po wo dze -
nia w dal szym ży ciu za wo do wym.

Ewa Stryc ka, re dak tor na czel na „Wie ści Aka de mic kich”

Ostatnie posiedzenie Rady Programowej 
„Wieści Akademickich” w starym składzie
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Centrum Kultury Fizycznej

Już po raz dwu na sty ro ze gra no Aka de mic kie Mi strzo stwa
Wiel ko pol ski w sko kach przez prze szko dy (Po znań, 11 ma -

ja 2012 ro ku), tra dy cyj nie o pu char Rek to ra Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. Hi po drom na Wo li go ścił re pre zen tan -
tów dzie się ciu po znań skich uczel ni. Po dob nie jak w la tach
po przed nich, par ku ry przy go to wał uzna ny w Pol sce spe cja li sta,
dr Szy mon Ta rant. Ze swe go za da nia wy wią zał się bar dzo do -
brze, sto pień trud no ści par ku rów był ade kwat ny do ran gi im -
pre zy. Me da le zdo by wa li naj lep si, naj bar dziej ru ty no wa ni, za -
opa trze ni w naj lep sze ko nie i naj od por niej si ner wo wo stu den ci. 

Mi strzo stwa roz po czął kon kurs wstęp ny prze zna czo ny dla
ama to rów, za wod ni ków mniej za awan so wa nych oraz mło dych
ko ni. Do ry wa li za cji sta nę ły 22 pa ry, z któ rych naj lep sza oka za -
ła się stu den tka Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza (UAM)

An na Śle dzik na ko niu Al. Gran do P. Pew ny, bez błęd ny prze jazd
w naj lep szym cza sie za pew nił jej miej sce na naj wyż szym stop -
niu po dium. Bez błęd ne prze jaz dy za li czy ły rów nież: dru ga
w kon kur sie Agniesz ka Mi chal ska z Uni wer sy te tu Me dycz ne go
oraz zdo byw czy ni trze cie go miej sca, Mo ni ka Oko łów z Wyż szej
Szko ły Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji im. Miesz ka I (WSPiA). Re pre -
zen tant ka na sze go uni wer sy te tu – Ma ria Goss na Za re ti no
– z jed ną zrzut ką upla so wa ła się na pią tym miej scu. 

W dwu naw ro to wym kon kur sie mi strzow skim do wal ki
o me da le wy star to wa ło 16 jeźdź ców; Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu re pre zen to wa li: Na ta lia Ba nach, Jo an na Po -
pioł kie wicz, Ka sper Ko stenc ki, Ka rol Ko min i Mi chał No wac ki.
Z wy mie nio nych naj le piej spi sał się Mi chał No wac ki, któ ry na
ogie rze Ar ma ni zdo był brą zo wy me dal. Pa ra ta przez dwa na -
wro ty jeź dzi ła zna ko mi cie. Przy pad ko wa zrzut ka na ostat niej
prze szko dzie roz gryw ki fi na ło wej po zba wi ła Mi cha ła zło te go
me da lu. Z ze ro wym kon tem wy grał Ka je tan Wa łec ki (UAM),
do sia da ją cy Ba chu sa. 

W punk ta cji dru ży no wej zwy cię żył UAM przed Uni wer sy te -
tem Przy rod ni czym i Po li tech ni ką Po znań ską. Me da le i pu cha -
ry wrę cza li: pro rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski oraz p. o. kie row ni ka
Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej na szej uczel ni, mgr Piotr Jur. 

Za wo dy na le ży uznać za bar dzo uda ne, na pod kre śle nie za -
słu gu je pięk ny, wy jąt ko wo so lid nie i fa ir po sta wio ny tor prze -
szkód, wspa nia ła opra wa im pre zy oraz wy so ki po ziom or ga -
ni za cyj ny. 

dr Ma rek Hy ży

Stu den ci w sio dle
Aka�de�mic�kie�Mi�strzo�stwa�Wiel�ko�pol�ski�w sko�kach�przez�prze�szko�dy

Brązowy medalista mistrzostw, student naszej uczelni – Michał Nowacki – na ogierze Armani

Prorektor, prof. dr hab. 
Czesław Szafrański, 
ze zdobywcą 
pucharu – Kajetanem 
Wałeckim
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Wostat ni week end ma ja na par ty nic kim to rze wy ści gów
kon nych we Wro cła wiu od by ła się ko lej na edy cja Aka -

de mic kich Mi strzostw Pol ski w jeź dziec twie. Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu re pre zen to wa li: Ali cja Bo row ska (Pa nicz),
Jo an na Po pioł kie wicz (Lak mus), Na ta lia Ba nach (Ar mia), Mar -
ty na Sen ska (So fia S), Ma ria Goss (Za re ti no), Kac per Ko stenc ki
(Gan dalf ), Mi chał No wac ki (Ar ma ni) oraz kie row nik dru ży ny,
dr Ma rek Hy ży. W mi strzo stwach wy stą pi li stu den ci z 56 szkół
wyż szych. Za wod ni cy star to wa li w ujeż dża niu oraz w sko kach
przez prze szko dy, w dwóch ka te go riach: pro fi i ama to rów.
Efek tem trzy dnio wej ry wa li za cji był pu char zdo by ty przez na -

szą eki pę za trze cie miej sce w punk ta cji dru ży no wej uczel ni
spo łecz no -przy rod ni czych. 

W swym de biu cie bar do do brze za pre zen to wa ła się stu -
dent ka pierw sze go ro ku Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu -
ry Kra jo bra zu, Ma ria Goss, któ ra w ka te go rii ama to rów wy wal -
czy ła srebr ny me dal. 

Mi strzo stwa by ły do brze zor ga ni zo wa ne, od by wa ły się
w sym pa tycz nej at mos fe rze i do star czy ły uczest ni kom wie le
nie za po mnia nych emo cji. 

dr Ma rek Hy ży

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski 
w jeź dziec twie, Wro cław 2012

Na podium „srebrna” Maria Goss

Fot. archiwum CKF

Centrum Kultury Fizycznej
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tra sie na po znań skiej Cy ta de li – zło to dla ko biet w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej i trze cie miej sce męż czyzn w ty pie uczel ni. Na Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w ko lar stwie na si re pre zen tan -
ci od nie śli rów nież wie le suk ce sów in dy wi du al nych. Wy ni ki
wspa nia łe, dla te go z po zy cji jed ne go z li de rów trudno by ło star -
to wać w to wa rzy stwie god nej kon ku ren cji i w wy ma ga ją cym
gór skim te re nie.

Pierw sze go dnia za wod ni cy za li czy li ofi cjal ny tre ning na tra -
sie, któ ry był ostat nim szli fem przed cza sów ką. W so bo tę ra no
na star cie pierw sze sta nę ły pa nie, któ re zgod nie z ko lej no ścią
lo so wa nia star to wa ły co 30 se kund na tra sie li czą cej 6 km; na -
stęp nie pa no wie. W su mie oko ło 80 ko biet i 180 męż czyzn ści -

ga ło się w tym ro ku w Prze sie ce. Póź niej cze ka li śmy na wy ni -
ki, we dług któ rych za wod ni cy by li usta wie ni w ko lej nym dniu
za wo dów na star cie do wy ści gu głów ne go. Na sza naj lep sza
za wod nicz ka, We ro ni ka Ry bar czyk, już pierw sze go dnia po ka -
za ła kla sę, wy gry wa jąc wy ścig na czas ko biet i mel du jąc się na
me cie z re zul ta tem 23:13. Za wod nicz ki i za wod ni cy z Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go bar dzo do brze po ra dzi li so bie z wy ści -
giem na czas i moż na by ło po ku sić się o wstęp ne spe ku la cje

W dniach 25–27 ma ja Prze sie ka wy peł ni ła się ko la rza mi
gór ski mi, któ rzy z ca łej Pol ski przy by li, aby ry wa li zo wać

pod czas Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski. Se lek tyw na, trud na,
z wieloma nie ła twymi pod jaz dami i ka mie ni stymi zjaz dami
– kwin te sen cja ko lar stwa gór skie go – ta ka wła śnie by ła te go -
rocz na tra sa przy go to wa na przez or ga ni za to ra. Wie le osób
twier dzi, że by ło za trud no, ale prze cież przy je cha li śmy na za -
wo dy mtb* i mo im zda niem tra sa by ła do te go wy ma rzo na.
Umie jęt no ści tech nicz ne i kon dy cja na wet naj lep szych za wod -
ni ków zo sta ły zwe ry fi ko wa ne na wy ma ga ją cej tra sie, któ ra
oglą da ją cym rów nież do star czy ła wie lu wra żeń i za do wo le nia.
Grup ki ki bi ców zlo ka li zo wa ły się w atrak cyj nych miej scach,

a szcze gól nie przy słyn nym zjeź dzie – rze czy wi ście, by ło na co
po pa trzeć, a sło necz na po go da sprzy ja ła wi do wi sku.

Dwa la ta te mu w Cheł mie na nie zbyt wy ma ga ją cej tra sie zdo -
by ły śmy brą zo wy me dal dru ży no wo w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
ko biet, w mi nio nym ro ku w Po zna niu, ści ga jąc się na cie ka wej

ko lar skie suk ce sy
Aka�de�mic�kie�Mi�strzo�stwa�Pol�ski�w ko�lar�stwie�gór�skim

* Mo un ta in bi king – z ang. „ko lar stwo gór skie”.

Na drugim stopniu podium punktujące na medal: Weronika Rybarczyk, Agnieszka Torba, Karolina Dopierała
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co do koń co wych wy ni ków. Na le ża ło jed nak pa mię tać, że wy -
ścig głów ny jest dłuż szy i nie za wsze wy ni ki z pierw sze go dnia
się z nim po kry wa ją. Po za tym ko lar stwo gór skie sprzy ja nie -
spo dzian kom na tra sie: de fek ty sprzę tu, upad ki i wie le, wie le
in nych, nie prze wi dzia nych sy tu acji…

Nie dzie la ra no – start as fal tem pod gó rę w ce lu roz cią gnię cia
staw ki i z pew no ścią ze wzglę dów bez pie czeń stwa, na stęp nie
wjazd na okrą że nie. Za wod nicz ki pierw sze sta nę ły na star cie,
ma jąc do po ko na nia trzy run dy. Tra sa nie oszczę dza ła ni ko go,
wszy scy mu sie li „wcią gnąć się” z ro we rem na pod jaz dach, zje -
chać lub w wie lu wy pad kach wejść lub zbiec przy tak wy ma ga -
ją cej tech nicz nie tra sie. Pod czas wy ści gu ko biet i póź niej męż -
czyzn nie bra ko wa ło upad ków, prze bi tych opon, ze rwa nych
łań cu chów, de ter mi na cji za wod ni ków, efek tow nych zjaz dów,
emo cji. Naj waż niej sze, że w na szej eki pie wszy scy ukoń czy li wy -
ścig, choć prze szkód i problemów nie bra ko wa ło. Spi sa li śmy się
na me dal – do słow nie – ko bie ty: sre bro dru ży no wo w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej, zło to dru ży no wo w ty pie uczel ni; męż czyź ni:
brąz w ty pie uczel ni. We ro ni ka Ry bar czyk – trzy krot nie zło ta:
pierw sza w wy ści gu in dy wi du al nym na czas, pierw sza ze star tu
wspól ne go i pierw sza w ty pie uczel ni, a do dat ko wo sre bro dru -
ży no wo. Na sza za wod nicz ka by ła z pew no ścią gwiaz dą Aka de -
mic kich Mi strzostw, po dob nie jak Ma rek Kon wa (Wszech ni ca
Świę to krzy ska), któ ry rów nież wy grał oba wy ści gi.

Ka ro li na Do pie ra ła

Re pre zen tan ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w ko lar stwie
gór skim:

Ko bie ty:
� We ro ni ka Ry bar czyk: III rok (Wy dział Rol nic twa i Bio in -

ży nie rii)
� Agniesz ka Tor ba: III rok (Wy dział Eko no micz no -Spo łecz -

ny)
� Ka ro li na Do pie ra ła: Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej (pra cow -

nik)
� Dan ka Mi chal ska III rok (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii

Zwie rząt)
� Na ta lia Zu brzyc ka III rok (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży -

nie rii)
� Ada Woź niak: Wy dział Le śny (pra cow nik)
Męż czyź ni:
� Ma te usz No wic ki: V rok (Wy dział Le śny)
� Piotr Grześ V rok (Wy dział Le śny)
� Łu kasz Tor ba I rok (Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny)
� Ma te usz Wiel go III rok (Wy dział Le śny)
� To masz Wo łyń ski IV rok (Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu)
� Oskar Naj dek III rok (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
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Dekoracja kobiet: klasyfikacja generalna wyścigu głównego 
ze startu wspólnego; na najwyższym stopniu podium Weronika
Rybarczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Weronika Rybarczyk

Wdniach 25–28 czerw ca w Wil ka sach ko ło Gi życ ka na je -
zio rze Nie go cin ro ze gra ne zo sta ły Aka de mic kie Mi strzo -

stwa Pol ski w kla sie ome ga. W re ga tach, któ re trwa ły trzy dni,
wy star to wa ło 81 za łóg re pre zen tu ją cych uczel nie z ca łej Pol -
ski. Nasz uni wer sy tet wy sta wił do za wo dów za ło gę w skła dzie:
Krzysz tof Klu za (ster nik), An na Ma ria Kli mow ska, Piotr Jur.
Uczest ni cy re gat miesz ka li w pięk nie po ło żo nym i do sko na le
wy po sa żo nym ośrod ku Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go. 

Pierw sze go dnia za wo dów sil ny wiatr wie ją cy z si łą 8 stop -
ni w ska li Be au for ta unie moż li wił prze pro wa dze nie re gat.
W ko lej nym dniu wiatr nie co osłabł i eli mi na cje zo sta ły ro ze -
gra ne. Uczest ni cy, po dzie le ni na dwie gru py, ro ze gra li po czte -
ry wy ści gi. Z każ dej gru py do fi na ło wej „zło tej flo ty” awan so -
wa ło 20 pierw szych za łóg. Eli mi na cje od by ły się w trud nych

wa run kach po go do wych, a pod czas że glu gi trze ba by ło spo -
ro ba la sto wać. Wie czo rem obo la łe mię śnie przy po mi na ły
o wal ce sto czo nej z ry wa la mi i si ła mi przy ro dy. 

W ostat nim dniu re gat po go da by ła bar dzo ła ska wa, a sła by
wiatr po zwa lał na spo koj niej szą że glu gę. To by ły do bre wa run -
ki dla na szej za ło gi. Nie trze ba by ło ba la sto wać, a ca ły wy si łek
zo stał skie ro wa ny na do bre, tak tycz ne ro ze gra nie każ de go bie -
gu. Re ga ty za koń czy ły się dla re pre zen tan tów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go wiel kim suk ce sem: w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za -
ję li śmy dru gie miej sce i tym sa mym zo sta li śmy aka de mic ki mi
wi ce mi strza mi Pol ski. W kla sy fi ka cji ty pów uczel ni wy nik za wo -
dów był jesz cze lep szy, bo wśród uni wer sy te tów spo łecz no -
-przy rod ni czych za ję li śmy pierw sze miej sce.

mgr Piotr Jur

zwy cię stwo na szych że gla rzy
Wi�ce�mi�strzo�stwo�na�Aka�de�mic�kich�Mi�strzo�stwach�Pol�ski�w że�glar�stwie�w kla�sie�ome�ga
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Wieści  z  koła Polskiego Towarzystwa...

Ra zem z „gó ra la mi” z wi zy tą u wil ków

Wczerw cu uczest ni czy li śmy w wy ciecz ce o nie ty po wej ge -
ne zie. Za czę ło się od te go, że na ze bra nie dzia ła ją ce go

w Po zna niu Wiel ko pol skie go Klu bu Przo dow ni ków Tu ry sty ki
Gór skiej im. Ka zi mie rza Kan ta ka (WKPTG) za pro si łem (oczy wi -
ście w po ro zu mie niu z Pre ze sem Klu bu) pro fe so ra An drze ja
Be re szyń skie go, aby opo wie dział o wil kach. Ży cie wil ków ja -
ko miesz kań ców nie któ rych re jo nów gór skich (trud no je spo -
tkać, ale du żo o nich sły chać, szcze gól nie w opo wie ściach „tu -
byl ców”) bar dzo in te re su je tu ry stów. Już po pre lek cji na ro dził
się po mysł zor ga ni zo wa nia wy ciecz ki do Sta cji Te re no wej Za -
kła du Zoo lo gii w Stob ni cy. 

Głów nym or ga ni za to rem wy ciecz ki by ła kol. Cze sła wa Wit -
ko wiak z WKPTG, któ ra po pro si ła mnie o współ pra cę. Dla te go
na wycieczkę zaproszono również pracowników Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go. 

Pro gram wy ciecz ki roz pi sa ny był na ca łą so bo tę (23 czerw -
ca). Za czę li śmy od zwie dze nia drew nia ne go ko ścio ła w Sło pa -
no wie. Po cho dzą ca z koń ca XVII wie ku świą ty nia pw. Świę te -

go Mi ko ła ja zna na jest z bo ga tej po li chro mii, po cho dzą cej
z okre su bu do wy ko ścio ła. Sła wę ogól no pol ską za pew nił jej…
dia beł, któ ry w jed nej ze scen na po li chro mii uka zu je naj po -
waż niej szy grzech po peł nio ny przez karcz mar kę: „... bo nie do -
le wa ła”. Wi docz nie twór cy ma lo wi deł po da wa no w miej sco wej
karcz mie „nie do la ne” ku fle z pi wem (w nie któ rych karcz mach
ten zwy czaj na dal jest kul ty wo wa ny). 

Po byt w Obrzyc ku po dzie li li śmy na dwa eta py. W pierw -
szym prze szli śmy spa cer kiem z Pla cu Li po we go (daw ny ry nek
no we go mia sta – li py wła śnie kwi tły) na po kry ty za byt ko wym
bru kiem Ry nek z ra tu szem po środ ku. Do au to ka ru wró ci li śmy
okręż ną dro gą przez uli cę Staw ną, przy któ rej ro śnie gru pa kil -
ku dzie się ciu sta rych so sen uzna nych za po mnik przy ro dy. 

Głów nym punk tem pro gra mu by ła – jak już wspo mnia łem
– wi zy ta w Sta cji Te re no wej na szej uczel ni w Stob ni cy. Za in te -
re so wa nie wil ka mi (i nie tyl ko wil ka mi) by ło tak wiel kie i py -
tań tak du żo, że czas po by tu w Sta cji wy dłu żył się znacz nie po -
za za pla no wa ny i z ko niecz no ści spa cer przez las trzeba było

Wilk ze Stobnicy
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skró cić: za miast ścież ki dy dak tycz nej „Do li na Koń cza ka” obej -
rze li śmy tyl ko po mni ko we dę by i so sny w po bli żu Sta cji. Do li -
nę Koń cza ka zwie dzi my przy in nej oka zji. 

Po prze rwie obia do wej wró ci li śmy do Obrzyc ka, aby zwie -
dzić ko ściół z pierw szej po ło wy XVIII wie ku (Pom peo Fer ra ri),
roz bu do wa ny póź niej przez Ro ge ra Sław skie go. W po bli żu ko -
ścio ła nad War tą za cho wa ło się gro dzi sko w miej scu daw ne -
go gro du kasz te lań skie go. Jed ną z osad słu żeb nych te go gro -
du by ła obec na wieś Ko byl ni ki. Po je cha li śmy tam, aby
obej rzeć neo re ne san so wy pa łac o bar dzo skom pli ko wa nej
bry le, po ło żo ny w roz le głym par ku z licz ny mi oka za mi sta rych
drzew. 

Pla no wa li śmy jesz cze zwie dze nie pa ła cu Ra czyń skich
(obec nie na le żą ce go do Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza) w ob szer nym par ku w Zie lo nej gó rze, ale w tym dniu oka -
za ło się to nie moż li we. Jest więc ko lej ny po wód, aby jesz cze
raz w te stro ny po wró cić. W ra mach re kom pen sa ty obej rze li -
śmy zbior nik za po ro wy na rze ce Sa mie w po bli żu miej sco wo -
ści Ra dzy ny (mię dzy Sza mo tu ła mi a Kaź mie rzem). 

Moż na przy pusz czać, że wspól ne wy jaz dy z WKPTG bę dą
– z obo pól ną ko rzy ścią – kon ty nu owa ne. 

Je rzy Świ goń

Nad zbiornikiem zaporowym na rzece Samie (okolice miejscowości Radzyny)

Kościół w Obrzycku „… bo nie dolewała…”

Wieża kościoła św. Mikołaja w Słopanowie



Turystyczno-Krajoznawczego

Zbiornik na Samie w okolicach miejscowości Radzyny

Neorenesansowy pałac w Kobylnikach
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