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Dnia 25 czerw ca 2014 ro ku w Au li Le opol dyń skiej Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu pod czas po sie dze -

nia Se na tu od by ła się uro czy stość nada nia ty tu łu dok to ra 
ho no ris cau sa pro fe so ro wi Wło dzi mie rzo wi Graj ko wi, wy bit -
ne mu po znań skie mu bio tech no lo go wi, uzna ne mu pe da go -
go wi i zna ko mi te mu or ga ni za to ro wi ba dań na uko wych.
Nada niu naj wyż szej god no ści aka de mic kiej prof. dr. hab.
Graj ko wi to wa rzy szy ła uro czy stość 15-le cia kształ ce nia na
kie run ku bio tech no lo gia na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu.

Otwie ra jąc uro czy stość, JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go we Wro cła wiu, prof. dr hab. Ro man Ko łacz, po wie dział
mię dzy in ny mi, że „osią gnię cia na uko we i or ga ni za cyj ne kie -
run ku bio tech no lo gia to tak że wy nik wszech stron nej współ -
pra cy z licz ny mi uczo ny mi i ba da cza mi w kra ju i za gra ni cą,
cze go do wo dem jest cho ciaż by dzi siej sza uro czy stość, pod -
czas któ rej naj wyż szą god ność aka de mic ką, dok to rat ho no ris
cau sa, otrzy ma wy bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie bio tech no -
lo gii, prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra jek”. 

Lau da cję przy bli ża ją cą za słu gi dok to ra ho no ro we go wy gło -
si ła prof. dr hab. Jó ze fa Chrza now ska – dzie kan Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści, pro mo cji zaś do ko nał prof. dr hab. Wal de mar

Ry mo wicz – kie row nik Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii
Żyw no ści, któ ry wrę czył do stoj ne mu go ścio wi dy plom dok to -
ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu.

W swo im wy stą pie niu „Bio tech no lo gia w pro duk cji żyw -
no ści i ochro nie zdro wia” prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra jek,
od wo łu jąc się do wła snych do świad czeń, wska zał dro gi, któ -
ry mi po dą ża ły i bę dą po dą żać na uki bio tech no lo gicz ne.
„Bio tech no lo gia zro bi ła w ostat nich la tach wiel ką ka rie rę.
Dziś trud no zna leźć lek prze ciw no wo two ro wy, przy któ re go
pro duk cji nie wy ko rzy stu je się bio tech no lo gii. Me to dy te nie
są de struk cyj ne – mó wił naj młod szy dok tor ho no ris cau sa
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu. – Bio tech no lo -
gia wkro czy ła w wiek doj rza ły. Otwie ra ją się przed nią no we
dro gi roz wo ju, o któ rych jesz cze pięt na ście lat te mu nie
śmie li śmy ma rzyć. To, co je my, wpły wa na na szą ja kość i dłu -
gość ży cia. Mo że my żyć na wet 120 lat, a bio tech no lo gia bę -
dzie mia ła w tym swój istot ny udział” – do dał na za koń cze -
nie prof. dr hab. Gra jek.

W uro czy sto ści uczest ni czy li JM rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak,
licz ni pra cow ni cy Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu,
z dzie ka nem, prof. dr. hab. Ja nem Mich nie wi czem na cze le,

Pro�fe�sor�dr�hab.�Wło�dzi�mierz�Gra�jek�
dok�to�rem�ho�no�ris�cau�sa
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Pro fe sor dr hab. Wło dzi mierz Gra jek odbiera dyplom doktora honoris causa
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dzie ka ni i pro dzie ka ni wie lu brat nich wy dzia łów z ca łej Pol -
ski oraz wie lu przy ja ciół prof. dr. hab. Graj ka. Szcze gól nie
wzru sza ją ca dla uho no ro wa ne go by ła obec ność na uro czy -
sto ści prof. dr. hab. Ka zi mie rza Sze biot ko, rek to ra Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu w la tach 1984–1988, zna ko mi te go na -
uczy cie la i na uko we go men to ra prof. dr. hab. Graj ka, pod
któ re go kie run kiem uzy skał w 1975 ro ku sto pień dok to ra.

Pro fe sor dr hab. Wło dzi mierz Gra jek, za ło ży ciel i wie lo let ni
kie row nik Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści na
Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, ab sol went Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu w 1969 ro ku, jest spe cja li stą w dzie dzi nie bio tech -
no lo gii żyw no ści i bio tech no lo gii prze my sło wej, twór cą Cen -
trum Do sko na ło ści Bio tech no lo gii Żyw no ści w Po zna niu,
człon kiem wie lu or ga ni za cji i to wa rzystw na uko wych, w tym
Ko mi te tu Bio tech no lo gii i Ko mi te tu Na uk o Żyw no ści PAN.
Ma ogrom ny wkład w roz wój kadr na uko wych, wy pro mo -
wał 16 dok to rów, wy kształ cił wie le po ko leń stu den tów, pro -
wa dząc za ję cia rów nież w in nych po znań skich uczel niach

(Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza, Po li tech ni ka Po znań -
ska i Uni wer sy tet Me dycz ny).

Za in te re so wa nia na uko we prof. dr. hab. Wło dzi mie rza
Graj ka są zwią za ne z bio tech no lo gią żyw no ści i bio tech no -
lo gią prze my sło wą, a w szcze gól no ści do ty czą pro ble ma ty -
ki bio syn te zy en zy mów ce lu lo li tycz nych i amy lo li tycz nych
oraz ich wy ko rzy sta nia do mo dy fi ka cji po li me rów po cho -
dze nia ro ślin ne go, na stęp nie do sko na le nia pro ce sów fer -
men ta cyj nych po przez od po wied ni do bór mi kro or ga ni -
zmów, od dzia ły wa nia skład ni ków żyw no ści na me ta bo lizm
i ge nom czło wie ka, wpro wa dza nia no wych su row ców oraz
za sto so wa nia no wych me tod fer men ta cji eta no lo wej, roz -
wo ju tech no lo gii wy twa rza nia cie kłych i ga zo wych no śni -
ków ener gii z bio ma sy ro ślin nej i od pa dów prze my sło wych
oraz bio tech no lo gicz nej kon wer sji od pa dów prze my sło -
wych do ni sko czą stecz ko wych „zie lo nych che mi ka liów”,
szcze gól nie po lio li i kwa sów di kar bok sy lo wych. 

prof. dr hab. To masz Jan kow ski
kie row nik Ka te dry Bio tech no lo gii 

i Mi kro bio lo gii Żyw no ści

Mie siąc wcze śniej ko lej ny – szó sty już w swo im ży ciu – dok to rat ho -
no ro wy ode brał in ny, bar dzo za słu żo ny dla na uki pol skiej pro fe sor na -
szej uczel ni – prof. dr hab. An drzej Du bas, eme ry to wa ny pra cow nik
Ka te dry Agro no mii. Ja ko że je go ży cio rys na uko wy jest ści śle po wią -
za ny – po śred nio i bez po śred nio – z oso bą pa tro na Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, Au gu sta hr. Ciesz kow skiego, re la cję z tej uro -
czy sto ści (któ ra od by ła się 22 ma ja 2014 ro ku na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz nym w Sie dl cach) przed sta wi my w spe cjal -
nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”, któ re zo sta ną wy da ne w li sto -
pa dzie 2014 roku z oka zji ob cho dów 200-le cia uro dzin au to ra Oj cze
nasz (przyp. red.).

Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Gratulacje z rąk JM rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka



Wieści Akademickie4 Lipiec – Sierpień 2014

Na�gro�dzo�ny�wy�na�la�zek

Kon sor cjum dwóch uczel ni, Po li tech ni ki Po znań skiej (PP)
oraz Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (UP), w la -

tach 2012–2015 re ali zu je pro jekt ba daw czy „No we li nie pro -
duk tów wspo ma ga ją cych mo bil ność i do stęp ność oto cze nia
se nio rów i osób nie peł no spraw nych”. Pro jekt, kie ro wa ny przez
prof. dra hab. inż. Bog da na Bra now skie go z PP, jest fi nan so wa -
ny ze środ ków Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju w ra -
mach I kon kur su Pro gra mu Ba dań Sto so wa nych, a je go bud -
żet wy no si 2,8 mln zł. 

W ra mach pro jek tu ze spół w skła dzie: dr hab. inż. Piotr Pohl
(eme ry to wa ny pra cow nik UP), prof. dr hab. inż. Bog dan Bra -
now ski (eme ry to wa ny pra cow nik PP), dr inż. Se ba stian Gło wa -
la (ab sol went PP), dr Ja ro sław Ga bry el ski (pra cow nik Aka de -
mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. E. Pia sec kie go w Po zna niu),
dr inż. Ma ciej Sy dor (pra cow nik Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
UP w Po zna niu) oraz dr hab. inż. Ma rek Za błoc ki (pra cow nik
PP) opra co wał na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu
wy na la zek pt. „Urzą dze nie do po mia ru prze strze ni ma ni pu la -
cji oraz sił koń czyn gór nych, zwłasz cza dla osób nie peł no -
spraw nych i osób w po de szłym wie ku”. 

In no wa cyj ne urzą dze nie, prze zna czo ne do wy zna cza nia
prze strzen nych, trój wy mia ro wych map za się gów i sił wy wie ra -
nych przez koń czy ny gór ne czło wie ka, de dy ko wa ne jest dwóm
gru pom lu dzi o ogra ni czo nej spraw no ści: oso bom nie peł no -
spraw nym ru cho wo oraz w po de szłym wie ku. Po mia rów moż -
na do ko ny wać w po zy cji sto ją cej i sie dzą cej (co umoż li wia po -
miar osób uży wa ją cych wóz ków in wa lidz kich), a akwi zy cja

da nych po mia ro wych jest zauto ma ty zo wa na i skom pu te ry zo -
wa na. Wy ni ki po za im ple men to wa niu do opro gra mo wa nia in -
ży nier skie go (CAD) mo gą po słu żyć do pro jek to wa nia „oto cze -
nia tech nicz ne go” bar dziej przy ja zne go lu dziom o ogra ni czo nej
spraw no ści ru cho wej. Wy ni ki są przy dat ne mię dzy in ny mi przy
pro jek to wa niu me bli, róż ne go ro dza ju sta no wisk pra cy, oto cze -
nia kie row cy w po jaz dach i wie lu in nych urzą dzeń. 

Urzą dze nie zo sta ło zbu do wa ne na prze ło mie lat 2013/2014
i za je go po mo cą prze pro wa dzo no ba da nia wstęp ne na gru pie
ok. 30 osób, uzy sku jąc obie cu ją ce wy ni ki. W mar cu 2014 ro ku
wy na la zek zo stał zgło szo ny do urzę du pa ten to we go RP (nu mer
zgło sze nia: P. 407661), a na stęp nie urzą dze nie za pre zen to wa -
no na dwóch tar gach wy na laz ków: szó stej edy cji Eu ro pej skich
Tar gów Kre atyw no ści i Wy na laz czo ści Eu ro Invent 22-24 ma -
ja 2014, Ia si – Ru mu nia (6th Eu ro pe an Exhi bi tion of Cre ati vi ty
and In no va tion) oraz na dwu dzie stych dzie wią tych Mię dzy na -
ro do wych Tar gach Wy na laz czo ści i In no wa cji IN PEX® 2014
18-20 czerw ca 2014, Pit ts burgh – USA (IN PEX® – The In ven tion
Show). W Ru mu nii uzy ska ło srebr ny me dal tar gów EU RO -
INVENT 2014 oraz dy plom i sta tu et kę od EY ReC – Envex Young
Re se ar cher Club, Ma le zja. W USA z ko lei ze spół zdo był zło ty me -
dal z wy róż nie niem w ka te go rii „Na uka”.

Z uwa gi na ga ba ry ty urzą dze nia (oko ło 3,5 m wy so ko ści,
2 m dłu go ści i ma sa po nad 100 kg) urzą dze nie oraz je go moż -
li wo ści za pre zen to wa no w for mie opi su oraz pla ka tu. 

dr inż. Ma ciej Sy dor

Działanie nagrodzonego wynalazku prezentuje dr inż. Maciej Sydor
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Dyplom...

Złoty medal w kategorii „Nauka” zdobyty w Pensylwanii

... i certyfikat z Rumunii

Srebrny medal targów
EUROINVENT 2014
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Za�cie�śnia�się�współ�pra�ca�
na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu�z chiń�ski�mi
uczel�nia�mi�rol�ni�czy�mi

Zro ku na rok zwięk sza się licz ba kon tak tów mię dzy na -
ukow ca mi i stu den ta mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu i Pań stwa Środ ka. Jest to wy ni kiem za wie ra nych
przez na szą uczel nię dwu stron nych umów o współ pra cy na -
uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej z rol ni czy mi uczel nia mi
Chin. Do dziś Uni wer sy tet Przy rod ni czy za warł sześć umów
ze stro ną chiń ską. Ostat nio w po ło wie lip ca 2014 ro ku pod pi -
sa no po ro zu mie nie z Uni wer sy te tem Rol ni czym z She ny ang.
Pod pi sy zło ży li JM rek to rzy oby dwu uczel ni: prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak i prof. dr Zhang Yulong. Obie stro ny za -
de kla ro wa ły do brą wo lę współ pra cy w dzie dzi nie edu ka cji na
po zio mie stu diów in ży nier skich, ma gi ster skich i dok to ranc -
kich, ba dań i do świad czeń, szcze gól nie ho dow li ro ślin, na -
sien nic twa, le śnic twa i na uk o żyw no ści oraz we wdra ża niu
ich wy ni ków w go spo dar ce.

Mia sto She ny ang jest sto li cą Man dżu rii, le ży w pół noc no -
-wschod niej czę ści Chin, za miesz ku je je, w czę ści zur ba ni zo -
wa nej, bli sko 4 mln lud no ści. Jest to ośro dek go spo dar czo -kul -
tu ral no -na uko wy z czter na sto ma uni wer sy te ta mi. 

Za war te mię dzy dwie ma uczel nia mi rol ni czy mi po ro zu mie -
nie ma umoż li wić stu den tom obu uni wer sy te tów po dej mo wa -
nie stu diów w She ny ang i Po zna niu oraz od by wa nie krót kich
prak tyk za wo do wych stu den tów chiń skich w Pol sce lub Unii Eu -
ro pej skiej, a tak że pol skich w Chi nach. Rek to rzy za pew ni li, że
dołożą wszel kich sta rań, by utrzy mać wy so kie stan dar dy na -
ucza nia i pro fe sjo nal ny cha rak ter prak tyk oraz by po dej mo wać
wspól ne wnio sko wa nie o mię dzy na ro do we pro jek ty ba daw cze,
wza jem ną wy mia nę na uczy cie li aka de mic kich, pu bli ka cji, a tak -
że ma te ria łów ho dow la nych, szcze gól nie na sien nych. 

Tyl ko w 2013 ro ku w ra mach za war tych umów z na sze go
uni wer sy te tu do Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej na za pro sze nie
władz tam tej szych uczel ni rol ni czych wy je cha ło 26 na ukow -
ców, by za po znać się ze spe cy fi ką na ucza nia oraz w ce lu pro -
wa dze nia wspól nych ba dań na uko wych. 

Pod pi sa ne po ro zu mie nie o współ pra cy Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu z Uni wer sy te tem Rol ni czym w She n-
y ang obej mie pięć naj bliż szych lat.

rzecz nik pra so wy 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Podpisanie porozumienia między rektorami z Polski i Chin: prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz
prof. dr. Zhang Yulong (Uniwersytet Rolniczy w Shenyang); Poznań, 18 lipca 2014 roku
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Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa jest jed nym z naj więk -
szych sa mo rzą dów za wo do wych w kra ju, sku pia ją cym

oko ło 116 ty się cy człon ków. Do Izby mu szą na le żeć oso by
czyn nie dzia ła ją ce w bu dow nic twie, po sia da ją ce upraw nie nia
bu dow la ne upo waż nia ją ce do peł nie nia sa mo dziel nych funk -
cji tech nicz nych w bu dow nic twie, to jest do kie ro wa nia ro bo -
ta mi, pro jek to wa nia, nad zo ro wa nia ro bót, a tak że bę dą ce rze -
czo znaw ca mi bu dow la ny mi.

Wśród człon ków Izby 62 129 osób re pre zen tu je bu dow nic -
two ogól ne (53,7%) a 21 916 osób in sta la cje sa ni tar ne (18,94%).
W obu tych gru pach miesz czą się ab sol wen ci Wy dzia łu Me lio -
ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska na szej uczel ni, któ rzy mo gą ubie -
gać się o upraw nie nia bu dow la ne in sta la cyj ne bez ogra ni czeń,
obej mu ją ce in sta la cje sa ni tar ne, wo do cią go we, ga zo we, wen -
ty la cję, kli ma ty za cję i ogrzew nic two oraz o upraw nie nia kon -
struk cyj no -bu dow la ne w ogra ni czo nym za kre sie; ogra ni cze nie
nie do ty czy jed nak obiek tów go spo dar ki wod nej. 

W kra ju dzia ła 16 Okrę go wych Izb In ży nie rów Bu dow nic -
twa, przy czym Wiel ko pol ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu -
dow nic twa (WO IIB), li czą ca po nad 10 ty się cy człon ków, jest
pią tą co do li czeb no ści.

Dnia 8 kwiet nia 2014 ro ku od był się XIII Zjazd Spra woz daw -
czo -Wy bor czy WO IIB, pod su mo wu ją cy pra cę wszyst kich or ga -
nów i ko mi sji dzia ła ją cych w Izbie. Od by ły się rów nież wy bo ry
no wych władz Izby na ka den cję 2014–2018. Prze wod ni czą cym
Okrę go wej Ra dy WO IIB zo stał mgr inż. Wło dzi mierz Dra ber,
prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej prof. dr
hab. inż. Wie sław Bucz kow ski, prze wod ni czą cym Okrę go we go
Są du Dys cy pli nar ne go mgr inż. Lech Gro dzic ki, prze wod ni czą -
cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej mgr inż. Woj ciech Bia łek,
a Okrę go wym Rzecz ni kiem Od po wie dzial no ści Za wo do wej zo -
stał mgr inż. Łu kasz Gor go lew ski. Wśród no wo wy bra nych
władz Izby zna la zło się trzech ab sol wen tów Wy dzia łów Me lio -
ra cji Wod nych (Wło dzi mierz Dra ber ukoń czył WMW we Wro -
cła wiu, Woj ciech Bia łek i Wie sław Bucz kow ski ukoń czy li stu dia
w Po zna niu).

Głów ny mi za da nia mi prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi -
sji Kwa li fi ka cyj nej jest kie ro wa nie dzia łal no ścią czter na sto oso -
bo wej Okrę go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej i przy jej po mo cy
prze pro wa dza nie eg za mi nów na upraw nie nia bu dow la ne,
opi nio wa nie wnio sków do ty czą cych rze czo znaw stwa bu dow -
la ne go, udzie la nie wy ja śnień na te mat in ter pre ta cji i za kre su
po sia da nych przez człon ków Izby upraw nień bu dow la nych.

Eg za mi ny na upraw nie nia bu dow la ne prze pro wa dza ne są
dwa ra zy w ro ku: w se sji wio sen nej (w ma ju) i je sien nej (w li -
sto pa dzie). Co rocz nie o upraw nie nia bu dow la ne ubie ga się
w WO IIB oko ło 500 osób. Za da niem prze wod ni czą ce go OKK
jest po wo ła nie kil ku dzie się ciu ko mi sji, któ re w pierw szej ko -
lej no ści spraw dza ją dzien ni ki prak tyk i na tej pod sta wie do -
pusz cza ją kan dy da tów do eg za mi nu. Ko lej nym za da niem
jest prze pro wa dza nie eg za mi nów pi sem nych i spraw dza nie
prac oraz do pusz cze nie do eg za mi nów ust nych. Prze wod ni -
czą cy OKK czu wa nad przy go to wa niem ze sta wów py tań ust -
nych i uczest ni czy w prze pro wa dza niu eg za mi nów. Ko lej -

nym, ale już mi łym ak cen tem w każ dej se sji jest wrę cza nie
de cy zji o uzy ska niu upraw nień. Oczy wi ście prze wod ni czą cy
OKK czu wa nad ca ło ścią prac zwią za nych z eg za mi na mi na
upraw nie nia bu dow la ne, ale bez ol brzy mie go za an ga żo wa -
nia pra cow ni ków biu ra OKK oraz se kre ta rza OKK pra wi dło -
we i spraw ne prze pro wa dze nie se sji eg za mi na cyj nych by ło -
by nie moż li we.

Funk cja prze wod ni czą ce go OKK jest jed ną z waż niej szych
funk cji w dzia łal no ści Wiel ko pol skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa. Z oka zji wy bo ru prof. Wie sła wa Bucz kow -
skie go na prze wod ni czą ce go OKK gra tu la cje i ży cze nia po -
myśl nej dzia łal no ści prze słał mię dzy in ny mi Pre zy dent Mia sta
Po zna nia Ry szard Gro bel ny.

Rów nież pra cow ni cy Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska, a tak że po zo sta li człon ko wie spo łecz no ści aka de mic -
kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, po win ni od czu -
wać sa tys fak cję z te go, że pra cow nik na szej uczel ni peł ni tak
od po wie dzial ną i za szczyt ną funk cję w Wiel ko pol skiej Okrę -
go wej Izbie In ży nie rów Bu dow nic twa. 

prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek

Pro�fe�sor�dr�hab.�Wie�sław�Bucz�kow�ski�–
prze�wod�ni�czą�cy�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�
Kwa�li�fi�ka�cyj�nej�Wiel�ko�pol�skiej�
Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa

Pro fe sor dr hab. Wie sław Bucz kow ski
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Hi sto ria ban ku ge nów szpa ra ga Ka te dry Wa rzyw nic twa
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za czy na się

w ro ku 1974, kie dy w Rol ni czym Za kła dzie Do świad czal nym
Ba ra no wo za ło żo no pierw sze w Pol sce do świad cze nie od mia -
no we. Po sa dzo no wte dy sześć od mian i trzy li nie ho dow la ne:
dwie cał ko wi cie mę skie i jed ną żeń ską, otrzy ma ne od świa to -
wej sła wy ho dow cy, pro fe so ra Ho war da El li so na z Rut gers Uni -
ver si ty w sta nie New Jer sey, USA. W na stęp nym ro ku za ło żo -
no do świad cze nie obej mu ją ce pięć ko lej nych od mian. Po
za koń cze niu tych do świad czeń wy bra ne osob ni ki zo sta ły wy -
ko pa ne i po sa dzo ne w Mar ce li nie, sta jąc się za ląż kiem ko lek -
cji ge no ty pów szpa ra ga. Wzbo ga ce nie ko lek cji ge no ty pów na -
stę po wa ło w dal szym cią gu po przez wy bór naj lep szych
osob ni ków z ko lej nych do świad czeń od mia no wych, za kła da -
nych już nie w Ba ra no wie, a w Mar ce li nie. 

W la tach od 1982 do 2009 za ło żo no w Mar ce li nie łącz nie 10
do świad czeń, za rów no w upra wie na bie lo ne, jak i zie lo ne wy -
pust ki. Do świad cze nie za ło żo ne w ro ku 1987, obej mu ją ce 20
od mian, by ło re ali zo wa ne w ra mach pro gra mu mię dzy na ro -
do we go „II In ter na tio nal Aspa ra gus Cul ti var Trial”, ko or dy no -
wa ne go przez Mas sey Uni ver si ty w Pal mer ston North w No -
wej Ze lan dii.

Aby za cho wać ma te riał ge ne tycz ny znaj du ją cy się w na -
szym kra ju, zor ga ni zo wa no w la tach 1986 i 1993 trzy eks pe -
dy cje w re jon Lesz na, Ko ścia na i No we go To my śla, gdzie znaj -
do wa ły się sta re, kil ku na sto let nie plan ta cje nie upra wia nej już

w Eu ro pie od mia ny Ma ry Wa shing ton. Pod czas tych eks pe dy -
cji po zy ska no na sio na oraz frag men ty karp. Dal sze ma te ria ły
gro ma dzo no pod czas wy jaz dów kra jo wych i za gra nicz nych
oraz otrzy mu jąc od ho dow ców na sio na róż nych od mian lub
li nii ho dow la nych. Przy wie zio no więc na sio na z Chin, Nie miec,
Ho lan dii i Włoch.

Zgro ma dzo ny ma te riał ge ne tycz ny szpa ra ga był ba zą do
re ali za cji prac ba daw czych za rów no pro mo cyj nych, jak też
w ra mach pro jek tów ba daw czych. Wy ko na no sześć pro jek -
tów (gran tów), sześć prac dok tor skich, po nad 50 prac ma gi -
ster skich i kil ka na ście in ży nier skich. Trzy pra ce ma gi ster skie
zo sta ły zre ali zo wa ne przez stu den tów chiń skich, a jed na
z nich uzy ska ła na gro dę Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod -
ni czych. Ba da nia pro wa dzo no we współ pra cy z Ka te dra mi na -
szej uczel ni: Bio che mii i Bio tech no lo gii, Fi to pa to lo gii, Che mii,
En to mo lo gii oraz spo za niej: Ka te drą Fi to pa to lo gii Uni wer sy -
te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy, Ka te drą
Bo ta ni ki Ogól nej Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza i In sty tu -
tem Ogrod nic twa w Skier nie wi cach. W ra mach współ pra cy
z tą ostat nią jed nost ką roz mno żo no wy bra ne osob ni ki w kul -
tu rach in vi tro.

Za rów no do świad cze nia od mia no we, jak też ko lek cje wy se -
lek cjo no wa nych osob ni ków, da ły pod sta wę do przy go to wa nia
licz nych pu bli ka cji, któ rych spis znaj du je się u au to ra ar ty ku łu.
Przy kła do wo moż na wy mie nić kil ka ty tu łów: „Ge ne alo gy of
aspa ra gus cul ti vars”, „Scre ening of Aspa ra gus of fi ci na lis L. se eds

Czter�dzie�ści�lat�ban�ku�ge�nów�szpa�ra�ga
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for oc cur ren ce and plo idy of twin em bry os”, „Cha rac te ri stics of
im ma tu re aspa ra gus plants as in di ca tors of yield po ten tial”, „Fu -
sa rium spe cies co lo ni zing spe ars and for ming my co to xins in
field sam ples of aspa ra gus from Ger ma ny and Po land”, „Iden ti -
fi ca tion of mo le cu lar mar kers for se lec tion of su per ma le (yy)
aspa ra gus plants”. Wy ni ki ba dań by ły pre zen to wa ne na pięt na -
stu Mię dzy na ro do wych Kon fe ren cjach Szpa ra go wych zor ga -
ni zo wa nych przez Ka te drę Wa rzyw nic twa przy współ pra cy Pol -
skie go Związ ku Pro du cen tów Szpa ra ga oraz na licz nych
kon fe ren cjach kra jo wych i za gra nicz nych.

Bank ge nów szpa ra ga w Mar ce li nie był wi zy to wa ny przez
ba da czy pol skich i za gra nicz nych z: Ja po nii, Chin, Egip tu,
Włoch, Ho lan dii, Gre cji, Nie miec i Fin lan dii, a tak że przez gru -
py stu den tów i pro du cen tów szpa ra ga z kra ju i za gra ni cy. Sta -
no wił też atrak cję wie lu im prez, na przy kład dwóch spo tkań
Ko le gium Rek to rów Uczel ni Po zna nia, Fe sty nu Ogrod ni cze go
czy za koń cze nia XII Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki.
W ro ku 2009 w Mar ce li nie od by ło się po sie dze nie Ko mi te tu
Na uk Ogrod ni czych PAN. Je go uczest ni cy zo sta li za po zna ni
z ba da nia mi pro wa dzo ny mi nad szpa ra ga mi. Mie li rów nież
moż li wość obej rze nia do świad czeń oraz ko lek cji ge no ty pów
szpa ra ga i zo sta li pod ję ci obia dem, któ re go me nu za wie ra ło
wie le dań ze szpa ra ga.

Ma te ria ły z ko lek cji by ły pre zen to wa ne na kon fe ren cjach
pra so wych pro mu ją cych upra wę, a przede wszyst kim spo ży -
cie szpa ra ga w na szym kra ju. Na spo tka niu Klu bu Pro fe so rów
na szej uczel ni w ra mach pro mo cji za ser wo wa no de gu sta cję
róż nych kom po zy cji z bie lo nych i zie lo nych wy pu stek. Po dej -
mo wa no też w Mar ce li nie mię dzy in ny mi Ko ło Eme ry tów na -
szej uczel ni czy dzie ci ze szkół pod sta wo wych. 

Pro ble my wła sno ścio we i zmie nia ją ce się cią gle pla ny za -
go spo da ro wa nia Mar ce li na stwa rza ły kil ka krot nie za gro że -

nie, że zgro ma dzo ny ma te riał ge ne tycz ny ule gnie li kwi da cji.
W ro ku 1983 – przez nie do pa trze nie ów cze snych władz
uczel ni – na stą pi ło prze ka za nie te re nu, na któ rym za ło żo no
z du żym tru dem (stan wo jen ny, utrud nie nia w kon tak tach
za gra nicz nych) dwa do świad cze nia, pod bu do wę tzw. III ra -
my ko mu ni ka cyj nej. Dzię ki ogrom nej de ter mi na cji i sil nej ar -
gu men ta cji, z po wo ła niem się na wet na RWPG, uda ło się
prze ka za ny te ren od zy skać i utrzy mać do dnia dzi siej sze go.
Z ko lei w ro ku 1999, po uzy ska niu wpi su do księ gi wie czy -
stej na rzecz Aka de mii Rol ni czej te re nu Mar ce li na o po -
wierzch ni 34,72 ha, sprze da no pas grun tu o po wierzch ni
2,5 ha przy ul. Bu kow skiej fir mie Ca si no (King Cross Mar ce -
lin), prze zna cza jąc po zy ska ne środ ki na in we sty cje Wy dzia -
łu Ogrod ni cze go, nie zbęd ne mię dzy in ny mi do prze nie sie -
nia do Mar ce li na Ka tedr z Ogro dów. Sprze daż tych grun tów
wy mu si ła ko niecz ność prze sa dze nia du żych ro ślin szpa ra ga
na no we miej sce. By ło to kosz tow ne przed się wzię cie, wy ma -
ga ją ce za trud nie nia fir my dys po nu ją cej spe cja li stycz nym
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sprzę tem. Po nad to w koń cu ro ku 2001 uczel nia wy dzier ża -
wi ła oko ło 2 ha te re nu fir mie Ca si no pod cią gi me diów i dro -
gi. Spo wo do wa ło to prze cię cie czę ści do świad czeń szpa ra -
go wych no wo wy bu do wa ną uli cą Łu bień ską, od cię cie
bez po śred nie go do stę pu do bu dy necz ku do świad czal ne go
i li kwi da cję zbior ni ka na wo dę do na wad nia nia. Dzię ki usil -
nym za bie gom, przy życz li wym sto sun ku Se na tu i władz
uczel ni, uda ło się te obiek ty od two rzyć w no wym miej scu.
Wresz cie na po cząt ku 2002 ro ku Ra da Mia sta uchwa li ła plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Mar ce li na prak tycz nie
unie moż li wia ją cy je go funk cjo no wa nie i roz wój. Dzię ki bar -
dzo trud nym za bie gom i wbrew sta no wi sku władz uczel ni,
ale dzię ki życz li we mu sta no wi sku rad nych miej skich, uda ło
się do pro wa dzić do zmia ny nie któ rych nie ko rzyst nych za pi -
sów w tym pla nie. Moż na więc bez prze sa dy stwier dzić, że
dzia ła nia po trzeb ne do utrzy ma nia ban ku ge nów szpa ra ga
w znacz nym stop niu przy czy ni ły się do utrzy ma nia i roz wo -
ju obiek tu, na któ rym się on znaj du je. 

Gro ma dzo na od 40 lat w Ka te drze Wa rzyw nic twa ko lek cja
obej mu je obec nie po nad 300 ge no ty pów szpa ra ga, re pre zen -
tu ją cych 104 od mia ny z 13 kra jów świa ta. Za sad ni czym ce lem
ko lek cji jest za cho wa nie ma te ria łu ge ne tycz ne go, któ ry mo -
że być źró dłem cech przy dat nych w ho dow li no wych od mian,
jest to rów nież ma te riał do pro wa dze nia róż no ra kich ba dań.
Szpa rag jest wie lo let nią ro śli ną dwu pien ną, stąd ko niecz ne
jest utrzy my wa nie wy se lek cjo no wa nych osob ni ków. Gro ma -
dze nie i za cho wy wa nie na sion jest w przy pad ku te go ga tun -
ku nie wy star cza ją ce. Naj star sze od mia ny, któ rych osob ni ki
znaj du ją się w na szym ban ku ge nów, zo sta ły wy ho do wa ne
po nad 100 lat te mu (na przy kład „Ruhm von Braun schwe ig”).
Od mia na „Ma ry Wa shing ton” zo sta ła wy ho do wa na w USA
w ro ku 1916. W ko lek cji do mi nu ją osob ni ki di plo idal ne, ale są
rów nież te tra - i tri plo idal ne. Wy pust ki więk szo ści od mian za -
bar wia ją się pod wpły wem świa tła na ko lor ró żo wo -fio le to wy,
wy ni ka ją cy z za war to ści an to cy ja nu, a na stęp nie na zie lo ny.
Są też w na szym ban ku ge nów od mia ny be zan to cy ja no we,
za bar wia ją ce się na świe tle na ko lor ja sno zie lo ny, a tak że od -
mia ny o bar dzo wy so kiej za war to ści an to cy ja nu, po wo du ją -

cej, że po zo sta ją one fio le to we w sta dium kon sump cyj nym.
Znaj du ją ce się w ko lek cji ge no ty py wy ka zu ją ol brzy mie zróż -
ni co wa nie pod wzglę dem in nych cech. Róż nią się one mię dzy
in ny mi płcią, wcze sno ścią, ce cha mi mor fo lo gicz ny mi, po dat -
no ścią na cho ro by czy dłu go ścią okre su we ge ta cji. Ce chy te
pod le ga ją cy klicz nej oce nie. 

Utrzy ma nie ban ku ge nów wy ma ga ło po zy ski wa nia do -
dat ko wych środ ków fi nan so wych. Od ro ku 1993 za po cząt -
ko wa na zo sta ła współ pra ca z Pra cow nią Za so bów Ge no -
wych Ro ślin Wa rzyw nych In sty tu tu Wa rzyw nic twa (obec nie
Ogrod nic twa) w Skier nie wi cach. Co rocz nie w la tach od 1996
do 2013 dzię ki życz li wo ści dr Te re sy Ko tliń skiej, kie row ni ka
Pra cow ni, by ła pod pi sy wa na umo wa mię dzy na szą uczel nią
a In sty tu tem Wa rzyw nic twa. Po kry cie kosz tów prze sa dza nia
du żych ro ślin wspar li ze swo ich re zerw fi nan so wych ów cze -
śni pro rek to rzy, pro fe so ro wie Ja nusz No wac ki i Grze gorz
Skrzyp czak. Trwa ją ce od lat za bie gi do pro wa dzi ły do wsta -
wie nia do wie lo let nie go pro gra mu ba dań In sty tu tu Ogrod -
nic twa na la ta 2014–2020 (fi nan so wa ne go przez Mi ni ster -
stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi) za da nia 1.3. pod na zwą:
„ko lek cja szpa ra ga”. Za da nie to fi gu ru je w te ma cie: „Gro ma -
dze nie, za cho wa nie w ko lek cjach Ex Si TU, krio kon ser wa cja
oraz cha rak te ry sty ka, oce na, do ku men ta cja i udo stęp nia nie
za so bów ge no wych i in for ma cji w za kre sie ro ślin wa rzyw -
nych, sa dow ni czych, ozdob nych i mio do daj nych oraz spo -
krew nio nych dzi kich ga tun ków”. 

W pro wa dze niu ban ku ge nów uczest ni czy ła z du żym za an -
ga żo wa niem spo ra gru pa osób. Pra gnę tu taj wy mie nić chro -
no lo gicz nie: dr. An to nie go Ma ła chow skie go, z któ rym za czy -
na łem ba da nia nad szpa ra giem, inż. Ja dwi gę Mi ko ła jew ską,
inż. Kin gę Li sek, Ar let tę Wit kow ską i Ja dwi gę So bo lew ską. Od
ro ku 1993 pra ce zwią za ne z ban kiem ge nów i do świad czeń
szpa ra go wych pro wa dzi ła dr Ali na Ka łu że wicz. Do ze spo łu
w 2004 ro ku do łą czy ła mgr An na Za wor ska, któ ra od ro -
ku 2007 do chwi li obec nej spra wu je opie kę, pro wa dzi po mia -
ry i do ku men ta cję ban ku ge nów. Jest ona tak że oso bą nie zwy -
kle za an ga żo wa ną w or ga ni za cję kon fe ren cji i wszyst kich
im prez zwią za nych te ma tycz nie ze szpa ra giem. W związ ku
z mo im przej ściem na eme ry tu rę kie ro wa nie ban kiem ge nów
szpa ra ga zo sta ło prze ję te przez dr. To ma sza Spi żew skie go, któ -
ry wraz z ze spo łem, obej mu ją cym mgr An nę Za wor ską, dr Ali -
nę Ka łu że wicz, dr Wło dzi mie rza Krze siń skie go i Paw ła Gra bar -
czy ka, kon ty nu uje roz po czę te 40 lat te mu gro ma dze nie
i wa lo ry za cję ko lek cji ge no ty pów szpa ra ga, zwa nej krót ko
ban kiem ge nów.

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
ini cja tor utwo rze nia i kie row nik ban ku ge nów do ro ku 2013, 

a obec nie je go ho no ro wy kon sul tant
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Profesor Mikołaj Knaflewski (od lewej) i reporter stacji telewizyjnej TVN
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Roślina o bardzo licznych, ale cienkich pędach
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Roślina o licznych i grubych pędach
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Rek to rzy czte rech po znań skich uczel ni: Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza, Po li tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te tu Eko -

no micz ne go oraz Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, w dniach 27–
29 lip ca 2014 ro ku w gro nie rek to rów szkół wyż szych z ca łe go
świa ta ob ra do wa li pod czas III Mię dzy na ro do we go Spo tka nia
Rek to rów UNI VER SIA w Rio de Ja ne iro. UNI VER SIA – or ga ni za tor
spo tka nia – to naj waż niej sza sieć uni wer sy tec ka na świe cie.
Uczest ni cy ob rad omó wi li wy zwa nia sto ją ce przed uni wer sy te -
ta mi oraz przy szło ścią spo łe czeń stwa, któ ra za le ży od wy kształ -
ce nia mło dzie ży. 

W spo tka niu wzię ło udział 1103 rek to rów z czo ło wych uni -
wer sy te tów Eu ro py, Sta nów Zjed no czo nych, Ro sji, Azji, Afry ki,
Oce anii i Ame ry ki Ła ciń skiej. Wśród za pro szo nych zna leź li się
rek to rzy uni wer sy te tów, któ re pod pi sa ły z San tan der Uni ver si -
da des ra mo wą umo wę współ pra cy. Ce lem umo wy jest fi nan -
so we wspie ra nie przez Bank Za chod ni WBK (ak cjo na riusz Ban -
co San tan der) szkol nic twa wyż sze go i ba dań na uko wych. 

Je rzy Lo rych: Uni wer sy tet nasz, ja ko jed na z czter dzie stu
uczel ni w Pol sce, do łą czy ła do gro na po nad ty sią ca na świe -
cie na le żą cych do glo bal nej sie ci San tan der Uni ver si da des.
Udział w tym mię dzy na ro do wym spo tka niu ty lu zna ko mi -
to ści świa to wej na uki to za pew ne nie tyl ko pre stiż. Pa nie
rek to rze, na czym po le ga ła je go wy jąt ko wość? 

Grze gorz Skrzyp czak: Przez trzy dni Rio de Ja ne iro by ło świa -
to wym cen trum szkol nic twa wyż sze go. UNI VER SIA re pre zen tu -
je 17-mi lio no wą spo łecz ność aka de mic ką, w któ rej skład wcho -
dzą wy kła dow cy, stu den ci i pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni.
Głów nym ce lem na sze go spo tka nia by ło omó wie nie obec nej
i przy szłej sy tu acji uni wer sy te tów, za da wa no też so bie py ta nia:
czy po do ła my wy zwa niom po sta wio nym przez spo łe czeń stwo
w kon tek ście glo bal nym. W dzie się ciu de ba tach oma wia li śmy
ta kie pro ble my, jak je ste śmy po strze ga ni w spo łe czeń stwie, jak

wi dzi my sa mych sie bie, czy na sze uczel nie po tra fią spro stać wy -
mo gom stu den tów i wy kła dow ców. Da lej – or ga ni za cja, wła -
dze, fi nan se, ba da nia, roz wój, in no wa cje, jak kre ować po stęp
i prze ka zy wa nie wie dzy, co na le ży zmie nić w ja ko ści na ucza nia.
Czy umie my sta wiać czo ło wy zwa niom na szych cza sów, czy du -
ży krok na przód jest moż li wy? To tyl ko nie któ re z pro ble mów
na szej dys ku sji. 

A za tem by ła to do sko na ła oka zja do szer sze go spoj rze -
nia na wy zwa nia, ja kie sto ją przed szkol nic twem wyż szym
w XXI wie ku w kon tek ście sy tu acji de mo gra ficz nej i geo po -
li tycz nej? 

Tu zwra ca no uwa gę na in ter na cjo na li za cję stu diów, któ ra po -
ma ga w lep szej ko mu ni ka cji i zro zu mie niu róż nic kul tu ro wych.
In ter na cjo na li za cja to rów nież moż li wo ści wspól ne go kształ ce -
nia przez uni wer sy te ty róż nych kra jów. Ist nie je ogrom ny wzrost
za in te re so wa nia stu dia mi w kra jach Ame ry ki Ła ciń skiej, Chi -
nach, kra jach afry kań skich oraz Bli skie go Wscho du. Naj le piej
świad czy o tym zwięk sza ją cy się udział w tych spo tka niach rek -
to rów uni wer sy te tów wy mie nio nych re gio nów. W pierw szym,
w Se wil li (2005) – uczest ni czy ło pię ciu set rek to rów, a w na stęp -
nym, zor ga ni zo wa nym pięć lat póź niej w Gu ada la ja rze, dzie wię -
ciu set. 

Jest pan jed nym z 1103 rek to rów – sy gna ta riu szy Kar ty
Uni wer sy tec kiej Rio 2014, do ku men tu, któ ry ma być od po -
wie dzią na po trze bę po pra wy, mo der ni za cji i in ter na cjo na -
li za cji świa to we go szkol nic twa wyż sze go. 

Kar ta Uni wer sy tec ka Rio 2014 za wie ra dzie sięć klu czo wych stra -
te gii, do ty czą cych mię dzy in ny mi po pra wy i mo der ni za cji in ter -
na cjo na li za cji szkol nic twa wyż sze go, od po wie dzial no ści spo łecz -
nej śro do wi ska uni wer sy te tów, uwzględ nie nia ocze ki wań
stu den tów, cią głe go kształ ce nia i pod no sze nia kwa li fi ka cji ka dry
aka de mic kiej, gwa ran cji ja ko ści na ucza nia i do pa so wa nia me tod

Międzynarodowe�Spotkanie�Rektorów
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Od lewej stoją: Michał Kuczmierowski, dyrektor Santander Universidades w Polsce, Bank Zachodni WBK; prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, JM
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. dr hab. Marian Gorynia, JM rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Mateusz
Morawiecki, prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK; prof. dr hab. Bronisław Marciniak, JM rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu; prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski, JM rektor Politechniki Poznańskiej; Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i
Marketingu, Bank Zachodni WBK
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Jak�przy�go�to�wy�wać�wnio�ski�
o fi�nan�so�wa�nie pro�jek�tów�ba�daw�czych?
Dru�gie�warsz�ta�ty�na�uko�we
War�sza�wa, 8�ma�ja 2014�ro�ku

Wpro wa dzo ne w ostat nich de ka dach w na szym kra ju sys -
te my fi nan so wa nia ba dań są szan są i jed no cze śnie wy -

zwa niem, szcze gól nie dla mło dych adep tów na uki. W Pol sce
od by wa się wie le spe cja li stycz nych kur sów i szko leń z dzie dzi -
ny przy go to wa nia wnio sków o gran ty. Z re gu ły jed nak kon cen -
tru ją się one na kwe stiach „for mal no -tech nicz nych” – ad re so wa -

nych do sze ro kie go krę gu od bior ców. Mniej jest na to miast szko -
leń ad re so wa nych do spe cja li stów zwią za nych z da ną dzie dzi -
ną na uki. O po trze bie or ga ni za cji ta kich spo tkań świad czy du -
że za in te re so wa nie warsz ta ta mi, przede wszyst kim ze stro ny
dok to ran tów re pre zen tu ją cych głów nie śro do wi sko zoo tech -
nicz ne za rów no uczel ni, jak i in sty tu tów PAN i re sor to wych. 

edu ka cyj nych do po trzeb spo łecz nych, uspraw nie nia prac ba -
daw czych oraz trans fe ru wy ni ków ba dań i wpro wa dza nia in no -
wa cji, peł ne go wy ko rzy sta nia tech no lo gii cy fro wych, wresz cie
ada pta cji do no wych sys te mów or ga ni za cji, za rzą dza nia i fi na so -
wa nia. W trak cie te go trzy dnio we go spo tka nia, po asy gno wa niu
wspo mnia ne go do ku men tu, sfor mu ło wa no kon kret ne pro po -
zy cje dzia łań, na przy kład: w spra wie sys te mu uzna wa nia dy plo -
mów i ty tu łów na uko wych, kon kret nych pro gra mów pro wa dzo -
nych przez po szcze gól ne uczel nie w ra mach IN I VER SIA, co ma
na ce lu po dej mo wa nie ini cja tyw spo łecz nych we współ pra cy
z ad mi ni stra cją pań stwo wą, sa mo rzą do wą, fir ma mi i in ny mi part -
ne ra mi zmie rza ją cy mi do za an ga żo wa nia spo łecz no ści aka de -
mic kiej w ini cja ty wy spo łecz ne. Z in nych pro po zy cji dzia łań war -
to pod kre ślić po nadna ro do we pro gra my do sko na le nia roz wi ja ne
przez mię dzy uczel nia ne, akre dy to wa ne stu dia ma gi ster skie i po -
dy plo mo we or ga ni zo wa ne przez po nadna ro do we sie ci uni wer -
sy te tów, pro gra my prak tyk za wo do wych i przed się bior czo ści stu -
den tów, ma ją ce na ce lu pro mo wa nie kształ ce nia opar te go na
za ję ciach prak tycz nych, przed się bior czo ści i do świad cze niu za -
wo do wym. 

Pa nie rek to rze, po pod pi sa niu umo wy o współ pra cy
z Ban kiem Za chod nim WBK i włą cze niu uczel ni do tej świa -
to wej sie ci otwie ra ją się szan se dla na szych na ukow ców
i stu den tów na ko rzy sta nie z tych fun du szy na róż ne go ro -
dza ju pro jek ty, na sty ku sze ro ko ro zu mia nej współ pra cy
na uki i biz ne su. Czy moż na już apli ko wać na kon kret ne ce -
le, czy li na pro gra my ba daw cze z dzie dzi ny przed się bior -
czo ści, no wych tech no lo gii, moż li wo ści dla stu den tów?

Bank San tan der od sie dem na stu lat, wy cho dząc z za ło że nia,
że naj lep szą for mą in we sty cji w przy szłość jest edu ka cja, w peł -
ni za an ga żo wał się w kształ ce nie mło dzie ży na po zio mie aka -
de mic kim. Kil ka liczb, któ re zo bra zu ją ten fakt. Do tej po ry za in -
we sto wa no po nad 800 mi lio nów eu ro w pro jek ty współ pra cy
z uni wer sy te ta mi i cen tra mi ba daw czy mi na ca łym świe cie. Każ -
de go ro ku Bank San tan der wspie ra po nad 4400 pro jek tów, któ -
re po wsta ją we współ pra cy z ko ope ru ją cy mi uni wer sy te ta mi.
Ogó łem do fi nan so wał bli sko 32 tys. sty pen diów, gran tów stu -
denc kich oraz sta ży. W pod su mo wa niu na sze go spo tka nia
w Rio prze wod ni czą cy Ban co San tan der Emi lio Bo tin* ogło sił
pla ny za in we sto wa nia ko lej nych 700 mln eu ro w pro jek ty uni -
wer sy tec kie w cią gu na stęp nych czte rech lat we dług na stę pu -
ją ce go po dzia łu: 40% tej kwo ty za si li fun dusz sty pen dial ny na
kra jo wą i mię dzy na ro do wą mo bil ność stu den tów i na uczy cie li
aka de mic kich, 30% zo sta nie prze zna czo ne na wspar cie in no -
wa cji i przed się bior czo ści na uni wer sy te tach, a po zo sta łe 30%
na sfi nan so wa nie pro jek tów oraz ini cja tyw ma ją cych na ce lu
wpro wa dze nie i mo der ni za cję no wych tech no lo gii na uni wer -

sy te tach. A za tem przy na leż ność do San tan der Uni ver si da des
to nie tyl ko pre stiż, ale i wy mier ne ko rzy ści dla uczel ni, pra cow -
ni ków, stu den tów, a w przy szło ści dla pol skiej go spo dar ki, któ -
ra po trze bu je sil nych, na sta wio nych na roz wój ośrod ków aka -
de mic kich. 

Są już kon kret ne pro jek ty z na szej uczel ni? 
Po pod pi sa niu 27 lu te go 2014 ro ku po ro zu mie nia o współ pra -

cy z Ban kiem Za chod nim WBK za pro po no wa li śmy czte ry kon -
kret ne pro jek ty. Mam in for ma cję, że trzy z nich zo sta ły wstęp nie
przez BZ WBK San tan der za ak cep to wa ne. Dwa pro jek ty zgło si li
stu den ci: „Bio tech na start” do ty czy pod nie sie nia atrak cyj no ści
na ryn ku pra cy człon ków Ko ła Stu den tów Bio tech no lo gii dzię ki
re ali za cji szko leń „mięk kich umie jęt no ści”, co ma pod nieść kon -
ku ren cyj ność stu den tów w po cząt ko wych eta pach ka rie ry za -
wo do wej, dru gi pro jekt –„EKO uni we rek” – z ini cja ty wy Nie za leż -
ne go Zrze sze nia Stu den tów ma na ce lu bu do wę i po głę bia nie
spo łecz nej świa do mo ści oraz od po wie dzial no ści eko lo gicz nej
wśród stu den tów i pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.
Trze ci pro jekt, zgło szo ny przez Biu ro Ka rier, do ty czy pro mo cji
i wspie ra nia przed się bior czo ści wśród mło dzie ży aka de mic kiej.
Ad re sa ta mi są tu taj stu den ci oraz ab sol wen ci uni wer sy te tu. San -
tan der Uni ver si da des ufun do wał rów nież na gro dę pie nięż ną dla
naj lep sze go stu den ta (6 tys. zł) oraz na mo bil ny fund (’mobile
fund’), czyli pro jekt wy mia ny pra cow ni ków oraz stu den tów do
i z ośrod ków aka de mic kich z kra jów Ame ry ki Ła ciń skiej i Pół wy -
spu Ibe ryj skie go w kwo cie 15 tys. zł. 

I na za koń cze nie pro szę po dzie lić się wra że nia mi z po by -
tu w Rio. Czy by ła oka zja do od wie dze nia ja kiejś wyż szej
uczel ni w Bra zy lii i na wią za nia kon tak tów w ra mach in ne -
go po ro zu mie nia, na pod sta wie któ re go KRASP przy stą pił
do bra zy lij skie go pro gra mu sty pen dial ne go – „Na uka bez
gra nic”?

Tak, mie li śmy oka zję do roz mów dwu stron nych oraz ja ko śro -
do wi sko uczel ni po znań skich roz ma wia li śmy z rek to ra mi uni -
wer sy te tów por tu gal skich o roz sze rze niu do tych cza so wej 
wy mia ny stu denc kiej. Po nad to wi zy to wa li śmy naj więk szy Fe -
de ral ny Uni wer sy tet w Rio de Ja ne iro i pod pi sa li śmy z rek to rem
tej uczel ni umo wę o dal szej współ pra cy. I tu bę dzie moż li wość
wy ko rzy sta nia ban ko wych fun du szy, o któ rych wcze śniej mó -
wi łem.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Z JM rek to rem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem,

roz ma wiał Je rzy Lo rych

* Emilio Botin, prezes Banco Santander, zmarł 15 września 2014 roku.
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W warsz ta tach, któ re od by ły się 8 ma ja w War sza wie,
uczest ni czy ło łącz nie 47 osób, co oka za ło się rów no znacz ne
z wy peł nie niem za re zer wo wa nej wcze śniej sa li w no wo cze -
snym kam pu sie Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go.
Za pro sze nie do wy gło sze nia wy kła dów i udzia łu w dys ku sji
pa ne lo wej przy ję li ucze ni o uzna nej re no mie (nie tyl ko w Pol -
sce), le gi ty mu ją cy się za rów no du żym na uko wym do rob kiem,
jak i udzia łem w gre miach kreu ją cych po li ty kę na uko wą pań -
stwa, oce nia ją cych pro jek ty ba daw cze czy ko or dy nu ją cych
ich re ali za cję. 

Pro fe sor dr hab. Ze non Zduń czyk jest kie row ni kiem Za kła -
du Bio lo gicz nych Funk cji Żyw no ści In sty tu tu Roz ro du Zwie -
rząt PAN w Olsz ty nie oraz wie lo krot nym prze wod ni czą cym
i człon kiem pa ne lów eks perc kich Na ro do we go Cen trum Na -
uki (NCN). Pro fe sor dr hab. Ma rek Bed nar czyk, za trud nio ny
na sta no wi sku kie row ni ka Ka te dry Bio tech no lo gii i Hi sto lo -
gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go
im. J.J. Śnia dec kich w Byd gosz czy, jest do świad czo nym ko -
or dy na to rem i wy ko naw cą, szcze gól nie pro jek tów fi nan so -
wa nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Pro fe sor dr hab. Piotr
Try ja now ski, bę dąc dy rek to rem In sty tu tu Zoo lo gii Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, jest człon kiem Ra dy Na -
ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju (NCBiR), le gi ty mu jąc
się po nad prze cięt nym udzia łem w re ali za cji pro jek tów ba -
daw czych. 

„Wa run ki i szan se po wo dze nia w kon kur sach NCN: wska -
zów ki i ra dy re cen zen ta pro jek tów NZ9” – by ły te ma tem wy -
kła du wy gło szo ne go przez prof. Zduń czy ka. Spo śród wie lu
„mu zycz nych” kon kur sów NCN ze zro zu mia łych wzglę dów
naj wię cej miej sca po świę co no PRE LU DIUM (ad re so wa ne mu
do mło dych adep tów na uki, nie ma ją cych jesz cze stop nia
dok to ra) oraz SO NA CIE i SO NA CIE BIS (dla roz po czy na ją cych
ka rie rę na uko wą ze stop niem dok to ra). Już w wy pad ku PRE -
LU DIUM w po stę po wa niu kon kur so wym oce nia na jest nie
tyl ko war tość na uko wa pro jek tu, lecz tak że do ro bek pu bli -
ka cyj ny kie row ni ka i opie ku na na uko we go oraz wa run ki wy -
ko na nia przed się wzię cia. Wnio ski skła da ne do NCN mu szą
być ukie run ko wa ne na po znaw cze aspek ty ba dań. To waż ny
sy gnał dla dok to ran tów i asy sten tów ubie ga ją cych się
o gran ty. War to od no to wać no wą for mu łę pro jek tów (jak że -
by ina czej – mu zycz ną) TAN GO, „do któ re go – jak wia do mo
– trze ba dwoj ga”. Tym ra zem jest to du et NCN –NCBiR. Ce lem
TAN GA (two rzo ne go na wzór kon kur su Eu ro pe an Re se arch
Co un cil pod na zwą „Pro of of Con cept”) jest stwo rze nie po -
mo stu mię dzy wy ni ka mi ba dań pod sta wo wych a moż li wo -
ścia mi za sto so wa nia ich i wdro że nia w prak ty ce. 

O eu ro pej skich pro gra mach fi nan so wa nia ba dań i in no wa -
cji na wy bra nych przy kła dach i w kon tek ście uru cha mia ne -
go obec nie wiel kie go przed się wzię cia pod ha słem HO RY -
ZONT 2020 mó wił prof. Bed nar czyk. Bar dzo po ucza ją ce
w tym za kre sie są do świad cze nia z re ali zo wa nych obec nie
pro jek tów w ra mach „7. Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej -
skiej”. Wy kład był w du żym stop niu dzie le niem się wła sny mi
do świad cze nia mi, gdyż pro fe sor le gi ty mu je się w tym za kre -
sie nie prze cięt ny mi osią gnię cia mi. War to od no to wać, że jed -
nym z prio ry te tów po li ty ki na uko wej Unii Eu ro pej skiej jest
współ pra ca mię dzy na ro do wa. Stąd też be ne fi cjen ta mi gran -
tów nie są – cza sa mi na wet sil ne – jed nost ki na uko we, lecz
te, któ re otwar te są na współ pra cę z ośrod ka mi ba daw czy -
mi z kra jów o mniej szym po ten cja le. 

Trze ci wy kład, wy gło szo ny przez prof. Try ja now skie go, do -
ty czył przy szło ści na uk rol ni czych – z per spek ty wy prac
NCBiR. W prze ci wień stwie do NCN pro jek ty ba daw cze fi nan -

so wa ne przez NCBiR po win ny cha rak te ry zo wać się jak naj -
więk szym po ten cja łem apli ka cyj nym. W za ło że niach po ło żo -
no więc du ży na cisk na współ pra cę na uki z prak ty ką. Jed ną
z plat form re ali za cji tych kon cep cji jest Pro gram Ba dań Sto -
so wa nych (obec nie pro wa dzo ne po stę po wa nie kon kur so we
jest już ostat nim). Trwa ją jed nak co raz szerzej za kro jo ne pra -
ce (cho ciaż z pew nym opóź nie niem) nad uru cho mie niem
pro gra mu stra te gicz ne go „Śro do wi sko na tu ral ne, rol nic two
i le śnic two” (zna ne go pod ha słem BIO STRA TEG). Ana lo gicz -
nie jed nak jak w wy pad ku in nych źró deł fi nan so wa nia, pod -
czas apli ka cji o tę for mę gran tów li czy się za rów no war tość
pro jek tu, jak rów nież do ro bek na uko wy kie row ni ka i wy ko -
naw ców oraz po ten cjał ba daw czy jed no stek. 

Ja kie są szan se po wo dze nia w sze ro ko ro zu mia nych ba da -
niach zoo tech nicz nych? Do tych cza so we do świad cze nia
wska zu ją, że pa ra dok sal nie są one naj więk sze pod czas ubie -
ga nia się o gran ty z fun du szy Unii Eu ro pej skiej (kształ tu ją ce
się na po zio mie po nad 20%). W NCN praw do po do bień stwo
to wy no si kil ka na ście pro cent, a dla pro jek tów NCBiR za le d -
wie kil ka pro cent. W wy pad ku wnio sków skła da nych do
Bruk se li ich licz ba jest z pew no ścią naj mniej sza, gdyż pod le -
ga ją one w więk szym stop niu „au to se lek cji”. Abs tra hu jąc jed -
nak od te go, nie po ko ić mo że ni ski wskaź nik suk ce su w NCBiR
(z po nad dwu krot nie więk szym bu dże tem w po rów na niu
z NCN), szcze gól nie w kon tek ście co raz więk sze go za an ga -
żo wa nia pod mio tów go spo dar czych w udział w ba da niach
na uko wych. Na le ży za uwa żyć, że rol nic two, a szcze gól nie
pro duk ty po cho dze nia zwie rzę ce go, sta no wią wciąż jed ną
z naj bar dziej roz po zna wa nych pol skich ma rek za gra ni cą. 

Wszy scy trzej pre le gen ci zwra ca li uwa gę na kwe stie zwią -
za ne ze sta ran no ścią przy go to wy wa nia pro jek tów i pla no -
wa nia przy szłych ba dań, co nie tyl ko de ter mi nu je szan se
uzy ska nia gran tu, lecz tak że jest od wrot nie pro por cjo nal ne
do cza su po świę co ne go na usu wa nie pro ble mów pod czas
re ali za cji. To tyl ko nie któ re spo śród wie lu za gad nień po ru -
sza nych przez wy kła dow ców. Od da jąc głos uczest ni kom (ba -
zu jąc na ano ni mo wych an kie tach), pod su mo wa nie wy kła -
dów mo że być na stę pu ją ce: „prak tycz ne wska zów ki dla
pi szą cych pro jek ty”, „cen ne in for ma cje prak tycz ne”, „szcze gó -
ło wy prze gląd pro jek tów/pro gra mów”, „przed sta wie nie pew -
nych fak tów od kuch ni”. W tym nur cie pro wa dzo ny był ko lej -
ny punkt warsz ta tów – dys ku sja pa ne lo wa z udzia łem
pre le gen tów, pod czas któ rej pa dło wie le py tań i ko men ta -
rzy na wią zu ją cych do pro ce dur kwa li fi ka cji wnio sków o fi -
nan so wa nie ba dań. Spo ro miej sca za ję ła spra wa re cen zen -
tów, gdzie nie kie dy (bez wzglę du na agen dę pro wa dzą cą
po stę po wa nie) do cho dzi do nie zro zu mia łych czy wręcz
krzyw dzą cych ocen. Dys ku to wa no tak że o moż li wo ściach
opa ten to wa nia uzy ska nych wy ni ków. Nie ste ty, ge ne ral ny
wnio sek w tym te ma cie nie jest opty mi stycz ny, uka zu jąc sła -
bo ści te go sys te mu w Pol sce. 

Te go rocz ne warsz ta ty by ły wspól nym przed się wzię ciem
or ga ni za cyj nym Ko mi te tu Na uk Zoo tech nicz nych PAN, Wy -
dzia łu Na uk o Zwie rzę tach Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie oraz Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Zo sta ły
też sfi nan so wa ne i ma te rial nie wspar te przez Fun da cję „Za -
kła dy Kór nic kie”, LNB Car gill Pol ska, Hub bard Pol ska oraz „Pol -
skie Dro biar stwo”. 

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski
Ko mi tet Na uk Zoo tech nicz nych PAN w War sza wie

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
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K ie dy na gle od cho dzi na wiecz ny od po czy nek ktoś, kto
cie szył się w swo im śro do wi sku po wszech nym sza cun -

kiem i uzna niem, w ser cach ro dzi się nie tyl ko uza sad nio ny
smu tek i żal, ale tak że bunt po łą czo ny z re flek sją nad prze -
mi ja niem: re flek sja o nie ubła ga nym lo sie ziem skie go ży cia,
któ re kie dyś tam na ro dzo ne, koń czy się śmier cią. I war to so -
bie od cza su do cza su przy po mi nać tę oczy wi stą praw dę,
aby – kie dy bę dzie my od cho dzi li z te go świa ta w spo sób
mniej lub bar dziej na gły – nie po zo sta wić po so bie spraw
nie do koń ca po za ła twia nych, spo rów nie do koń ca roz wi -
kła nych, pro ble mów nie do koń ca roz wią za nych, osób nie
do koń ca z na mi po go dzo nych. Szczę śli wi ci, któ rym uda się
po zo sta wić po so bie jak naj wię cej do bra…

Za wsze po każ dym od cho dzą cym z te go świa ta czło wie -
ku po zo sta ją róż ne wspo mnie nia, naj pierw róż no rod ne
i mo że tro chę na zbyt cha otycz ne, ale wraz z upły wem cza -
su, oczysz cza ne ko lej ny mi roz my śla nia mi z nie istot nych dro -
bia zgów, sta ją się co raz bar dziej kla row ne i przej rzy ste, czę -
sto przy no sząc nam sa mym do brą na ukę i po zy tyw ną
re flek sję. 

Dnia 2 czerw ca 2014 ro ku na gła śmierć za bra ła na sze go
Ko le gę Je rze go Sta cho wia ka, uro dzo ne go 20 ma ja 1948 ro -
ku w Lesz nie. W 1972 ro ku uzy skał ty tuł ma gi stra che mii na
Wy dzia le Ma te ma tycz no -Fi zycz no -Che micz nym Uni wer sy te -
tu im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu. Po ukoń cze niu stu diów
roz po czął pra cę w Ka te drze Che mii Rol nej Aka de mii Rol ni -
czej w Po zna niu, gdzie w 1986 ro ku uzy skał sto pień dok to ra
na uk rol ni czych. W la tach 1996–2013 pra co wał na sta no wi -
sku ad iunk ta w Ka te drze Che mii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Dok tor Je rzy Sta cho wiak, z za mi ło wa nia na uczy ciel aka -
de mic ki, po zo sta wił po so bie wie le cie płych i wspa nia łych
wspo mnień. Moż na po wie dzieć, że był praw dzi wym przy ja -
cie lem stu diu ją cej mło dzie ży. Po sia dał dar prze ka zy wa nia
– w spo sób zro zu mia ły – za wi łych za gad nień che micz nych
i ana li tycz nych. Stu den ci da rzy li Go wiel kim sza cun kiem za
Je go wie dzę i sze ro kie kom pe ten cje, licz nie uczęsz cza jąc na
pro wa dzo ne przez Nie go wy kła dy i ćwi cze nia. Lu bia ny przez
stu den tów, cier pli wy i wy ro zu mia ły dla ich mło dzień czej
fan ta zji i nie spo ży tej ener gii. W ra mach za jęć z me tod in stru -
men tal nych ana liz pro duk tów na tu ral nych dzie lił się ze stu -
den ta mi rów nież swo im do świad cze niem ana li tycz nym.

In te re so wał się no wo cze sny mi tech ni ka mi ana li tycz ny mi.
Sta rał się po znać taj ni ki sto so wa nych w la bo ra to riach me -
tod ana li zy ma te ria łu bio lo gicz ne go, czy li TLC (chro ma to -

gra fii cien ko war stwo wej), HPLC (wy so ko ci śnie nio wej chro -
ma to gra fii cie czo wej) i GC/MS (chro ma to gra fii ga zo wej
sprzę żo nej ze spek tro me trią mas) i roz sze rzać ich wy ko rzy -
sta nie. Roz wój tych tech nik ana li tycz nych i wy ko rzy sta nie
skom pli ko wa nej apa ra tu ry wy ma ga ły od dr. Je rze go Sta cho -
wia ka cią głe go do kształ ca nia się. Na uki te za wsze da wa ły
wy mier ne efek ty, przy no sząc nie ustan nie ro sną cą wia ry god -
ność uzy ski wa nych wy ni ków. 

Pa mię tam od biór re zul ta tów ozna czeń za war to ści gle by
za nie czysz czo nej ro po po chod ny mi wę glo wo do rów łań cu -
cho wych. Wy ni ków tych bro ni łem za cie kle, wie dząc, że za ni -
mi stoi Ju rek ze swo ją wie dzą, pre cy zją i do kład no ścią ozna -
czeń. Pew no ści tej nie za chwia ła na wet de cy zja o wy ko na niu
ozna czeń po rów naw czych w la bo ra to rium re fe ren cyj nym
w Düssel dor fie – wy ni ki by ły nie tyl ko w gra ni cach do pusz -
czal ne go błę du, by ły nie mal iden tycz ne, co po twier dzi ło kla -
sę do sko na łe go ana li ty ka – dr. Je rze go Sta cho wia ka.

Dla stu den tów dru gie go ro ku ochro ny śro do wi ska opra -
co wał wy kła dy i ćwi cze nia do przed mio tu „che mia i ana li ty -
ka w mo ni to rin gu”. 

Zdo by te umie jęt no ści ana li tycz ne Dok tor sta rał się prze -
ka zać młod szym ko le gom i ko le żan kom, do pie ro roz po czy -
na ją cym swo ją aka de mic ką ka rie rę. Za an ga żo wa ny był w re -
ali za cję pra cy dok tor skiej młod szej ko le żan ki, po ma ga jąc jej
w prze pro wa dza niu do świad czeń, do pra co wy wa niu me to -
dy ki ozna czeń cu krów me to dą GC/MS i HPLC, jak rów nież w
in ter pre ta cji wy ni ków i przy redagowaniu pu bli ka cji. Był
współ au to rem wie lu pu bli ka cji na uko wych.

Był też rze tel ny i bez kom pro mi so wy w swo ich ba da niach.
Brał udział – ja ko wy ko naw ca – dwóch za dań w ra mach pro -
jek tu: PO IG 01.01.0200-074/09 „Bio tech no lo gicz na kon wer -
sja gli ce ro lu do po lio li i kwa sów di kar bok sy lo wych” o akro -
ni mie „ZIE LO NA CHE MIA”, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In no wa cyj na Go spo dar ka, 2007-2013. Brał tak że udział
w przy go to wy wa niu ma te ria łów i pro ce dur ko niecz nych do
zło że nia wnio sku o akre dy ta cję me tod ba daw czych ozna cza -
nia WWA i BETX. Dał się wte dy po znać ja ko trud ny ne go cja -
tor, upar cie trzy ma ją cy się za sad GLP („Do brej Prak ty ki La bo -
ra to ryj nej” – z ang. Go od La bo ra to ry Prac ti ce) i swo je go
punk tu wi dze nia. Nie we wszyst kim i nie do koń ca się zga -
dza li śmy, ale – na wet za cie kłe – dys ku sje za wsze po zwa la ły
osią gnąć opty mal ne roz wią za nie, po bu dza ły też do kry tycz -
ne go po dej ścia do re ali zo wa nych za dań i uzy ski wa nych wy -
ni ków, co jest nie wąt pli wie kre atyw ne w pra cy na uko wo -ba -
daw czej.

Dok�tor�Je�rzy�Sta�cho�wiak�(1948–2014)

Śpiesz�my�się�ko�chać�lu�dzi�tak�szyb�ko�od�cho�dzą�
zo�sta�ją�po�nich�bu�ty�i te�le�fon�głu�chy…

ks.�Jan�Twar�dow�ski

Wspomnienia
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Wy ma ga ją cy bar dzo wie le od sie bie, cza sa mi nie do koń -
ca był ro zu mia ny przez współ pra cow ni ków, kie dy ob ser wo -
wał ich nie uda ne pró by na zbyt po wierz chow ne go przej ścia
nad ko lej ny mi wy zwa nia mi i pro ble ma mi. Do cie kli wy,
wiecz nie pe łen za pa łu do po głę bia nia swo jej wie dzy, chęt -
nie ko rzy sta ł z każ dej no wo ści, zwłasz cza w tak trud nej dzie -
dzi nie wie dzy che micz nej i ana li tycz nej.

Pra gnie nie po zna wa nia przy ro dy i świa ta by ło w nim
moc no za ko rze nio ne. Szcze gól nie był ocza ro wa ny Wło cha -
mi. Wra ca jąc z ko lej ne go wy jaz du, przy wo ził wspo mnie nia
ilu stro wa ne świet ny mi zdję cia mi. Zwy kle dość szyb ko nam
się wy da wa ło, że ra zem z nim od by wa li śmy tę wę drów kę… 

W ży ciu pry wat nym dr Je rzy Sta cho wiak in te re so wał się
fo to gra fią i ma lar stwem. Wiel ki mi ło śnik i znaw ca pta ków,
o któ rych mógł prak tycz nie bez koń ca opo wia dać. Chęt nie
je fo to gra fo wał i dzie lił się swo imi do świad cze nia mi. Szko -
da, że nie zdą żył zro bić dla nas wy sta wy swo ich ar ty stycz -
nych zdjęć. Za wsze do brze ubra ny, ele ganc ki. Z po wo dze -
niem pró bo wał swo ich sił w tak trud nej tech ni ce, ja ką jest
ma lo wa nie akwa re la mi czy far ba mi olej ny mi.

W ży ciu za wsze kie ro wał się przej rzy sty mi po glą da mi,
opar ty mi na głę bo ko hu ma ni stycz nych pryn cy piach, kon se -
kwent nie bro nił swo ich prze ko nań i za sad. 

Jur ku, na za wsze po zo sta niesz w na szej pa mię ci! 

Wie sła wa Mro czyk i Piotr Go liń ski
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Doktor Jerzy Stachowiak

Po dłu giej i cięż kiej cho ro bie 28 lip ca 2014 ro ku zmarł nasz
Ko le ga, czło nek ZNP, prof. dr hab. Ro man Za krzew ski. Od -

szedł na za wsze nasz przy ja ciel, czło wiek wiel kie go ser ca, nie -
zwy kle su mien ny i za wsze każ de mu życz li wy. Uczel nia stra ci -
ła wy bit ne go uczo ne go, mło dzież aka de mic ka wspa nia łe go
na uczy cie la i wy cho waw cę, a Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie -
go wie lo let nie go, wiel ce za słu żo ne go człon ka, mocno za an -
ga żo wa ne go spo łecz nie.

Ży cie i dzia łal ność Ko le gi Pro fe so ra Ro ma na Za krzew skie -
go by ło za wsze wy peł nio ne nie prze cięt ną ak tyw no ścią,
a przede wszyst kim pra cą twór czą i dy dak tycz ną. Był na
uczel ni zna czą cą po sta cią, w swo im ro dzi mym In sty tu cie zaś

wy róż niał się osią gnię cia mi i po wszech nym uzna niem. Opu -
bli ko wał po nad 100 prac o du żych war to ściach twór czych
oraz apli ka cyj nych. Był au to rem lub współ au to rem kil ku waż -
nych go spo dar czo pa ten tów, któ re zna la zły za sto so wa nie
w prak ty ce.

Swo ją ak tyw ność spo łecz ną na szcze blu uczel nia nym wy -
ka zy wał już w cza sach stu denc kich, a ja ko na uczy ciel aka de -
mic ki an ga żo wał się do pra cy w róż nych or ga ni za cjach lub
uczel nia nych or ga nach opi nio daw czych. Zdo by wał w ten spo -
sób nie tyl ko sza cu nek, ale przede wszyst kim wno sił wie le cen -
nych my śli i dzia łań, nie zbęd nych do co dzien ne go ży cia uczel -
ni czy też wy dzia łu.

Profesor�dr�hab.�Roman�Zakrzewski,
członek�Związku�Nauczycielstwa
Polskiego�–�nie�żyje
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Do syć wcze śnie wstą pił do ZNP i zaj mo wał się spra wa mi so -
cjal ny mi. Go rą co wspie rał ta kie dzia ła nia, jak: za po mo gi, wy -
jaz dy in te gra cyj ne kra jo we i za gra nicz ne czy też ini cjo wa nie
bu do wy osie dli miesz ka nio wych oraz da le ko idą cą po moc
w tym za kre sie. Cie szył się, że ZNP prze ko nał wła dze uczel nia -
ne do bu do wy no wo cze snej sto łów ki. Ja ko wie lo let ni czło nek
Se na tu i prze wod ni czą cy Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji
i Roz wo ju Uczel ni wspie rał na sze związ ko we po my sły, któ re
ma ją słu żyć ca łej spo łecz no ści: ostat nio by ło to na przy kład
utwo rze nie Do mu Se nio ra. Za to Go ce ni li śmy i za wsze z głę -
bo kim ża lem bę dzie my wspo mi nać Je go odej ście.

Ży cie Ko le gi Pro fe so ra Ro ma na Za krzew skie go by ło nie tyl -
ko ak tyw ne, ale też pod wie lo ma wzglę da mi do syć zło żo ne,
a na wet trud ne. Był tro skli wym oj cem, a spra wy ro dzin ne sta -
ran nie go dził z obo wiąz ka mi za wo do wy mi i pra cą spo łecz ną.
W ten też spo sób speł nił się ja ko oj ciec i pra cow nik. Uni kał
spraw kon flik to wych, lecz po tra fił w sku tecz ny spo sób osią -
gać na kre ślo ne ce le, ku ogól ne mu za do wo le niu. Miał sze ro kie
i cie ka we za in te re so wa nia po za za wo do we, jak li te ra tu ra i sztu -
ka. Pi sał ma łe, lecz dow cip ne i po ucza ją ce utwo ry li te rac kie.
Był człon kiem uczel nia ne go chó ru, w któ rym się re ali zo wał.
Cie szył się po wszech nym sza cun kiem i był bar dzo ko mu ni ka -
tyw ny. Ła two na wią zy wał kon tak ty, po tra fił być in te re su ją cym,
a chwi la mi na wet za baw nym roz mów cą.

Za swo je osią gnię cia za wo do we i spo łecz ne wy róż nio no Go
licz ny mi wy so ki mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi, re gio nal ny -
mi, me da lem „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go”
oraz na gro da mi mi ni stra i rek to ra.

Na za wsze w mo jej pa mię ci zo sta nie cał kiem przy pad ko we
spo tka nie z Ro ma nem. By ło to w gma chu Rek to ra tu na pięć
dni przed Je go śmier cią. Po wie dział do mnie: „Chodź, sią dzie -
my na chwi lę i po roz ma wia my”. Skar żył się na swo je do le gli -
wo ści, lecz nie tra cił na dziei. Miał w rę ku świe żo przy go to wa -
ny ma szy no pis re cen zji roz pra wy dok tor skiej. Po zwo li łem
so bie zwró cić Mu uwa gę: „Za miast się le czyć, to Ty roz no sisz
re cen zje?” Od po wie dział: „Nie chcia łem zo sta wić w trud nej sy -
tu acji mło de go czło wie ka, bo idę do szpi ta la i nie wia do mo, co
bę dzie”. Te raz już wia do mo, co się sta ło, żal i smu tek. Uka zał
w ten spo sób na ko niec swo je go ży cia nie zwy kłe wręcz po dej -
ście do obo wiąz ku, tro skę o mło de go czło wie ka. Uję ło mnie to,
ni gdy te go nie za po mnę. 

W imie niu Uczel nia nej Ra dy Za kła do wej ZNP i swo im wła -
snym do Ro dzi ny Zmar łe go i Je go Bli skich oraz ca łej spo łecz -
no ści aka de mic kiej kie ru je my wy ra zy głę bo kie go ża lu i współ -

czu cia. Ser decz nie dzię ku je my Ci, Dro gi Ro ma nie, że by łeś
z na mi, a pa mięć o To bie ni gdy wśród nas nie za gi nie.

Sta ni sław Dzię gie lew ski
wi ce pre zes Ra dy Za kła do wej ZNP

Wspo mnie nie o prof. dr. hab. Ro ma nie Za krzew skim przygotowała
rów nież dr hab. Bo gu sła wa Wa li szew ska, za stęp ca dy rek to ra In sty tu -
tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na, w któ rym Zmar ły pia sto wał funk -
cję kie row ni ka Za kła du Che micz ne go Prze ro bu Drew na. Ar ty kuł dr
Wa li szew skiej za mie ści my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”
(przyp. red.).
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Profesor dr hab. Roman Zakrzewski (1946–2014)
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Budynek Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu
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Wdniach 5-6 czerw ca 2014 ro ku w Zwo le niu na Sło wa cji
od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „Fo rum of

Young Geo in for ma ti cians” („Fo rum Mło dych Geo in for ma ty -
ków”), ad re so wa na głów nie do dok to ran tów szkół wyż szych.
Głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji był Uni wer sy tet Tech -
nicz ny w Zwo le niu, a współ or ga ni za to ra mi: Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu (PL), Sło wac kie Sto wa rzy sze nie
Geo in for ma tycz ne (SL), Uni wer sy tet Men de la w Brnie (CZ)
i Wę gier skie Sto wa rzy sze nie CA SCA DOSS (HU).

W trak cie dwu dnio wej kon fe ren cji dok to ran ci z kil ku na stu
jed no stek na uko wych ze Sło wa cji, Czech, Wę gier i Chor wa cji
wy gło si li 22 re fe ra ty, pre zen tu jąc róż ny sto pień za awan so wa -
nia swo ich ba dań, od za ło żeń ba daw czych do go to wych już
wy ni ków. Kon fe ren cja by ła do sko na łą oka zją do za pre zen to -
wa nia się mło dych ba da czy na fo rum mię dzy na ro do wym. In -
te gral ną czę ścią kon fe ren cji był pa nel dys ku syj ny „Ak tu al ne
za gad nie nia, dzia ła nia i tren dy w za kre sie geo in for ma cji – na
po zio mie glo bal nym, eu ro pej skim i kra jo wym”. 

Uczest ni cy zwie dzi li 3D Vir tu al CA VE – po miesz cze nie do
mo de lo wa nia wir tu al nej rze czy wi sto ści la su. W oku la rach 3D
wcho dzi li do spe cjal ne go sy mu la to ra, gdzie z kil ku na stu rzut -
ni ków ge ne ro wa ny był ob raz la su rów no cze śnie na trzech
ścia nach, pod ło dze i su fi cie. Sy mu la tor po zwa lał na po ru sza -
nie się w prze strze ni 3D (moż na by ło się na wet wznieść po -
nad ko ro ny drzew), wy ko ny wa nie trze bie ży (funk cja zna ko wa -

nia i wy ci na nia drzew) oraz ob ser wo wa nie jej efek tów w dłuż -
szej per spek ty wie cza su.

Dzię ki licz nym spon so rom udział w kon fe ren cji dla dok to -
ran tów wy gła sza ją cych re fe ra ty był bez płat ny.

Jo lan ta i An drzej Wę giel

Uczestnicy konferencji zwiedzili 3D Virtual cave, czyli pomieszczenie
do modelowania wirtualnej rzeczywistości lasu

Na�sza�uczel�nia�współ�or�ga�ni�za�to�rem�
Fo�rum�Mło�dych�Geo�in�for�ma�ty�ków
w Zwo�le�niu�na�Sło�wa�cji
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Wpol skiej tra dy cji do żyn ki to jed no z naj więk szych świąt
rol ni ków, po nie waż są one zwień cze niem ca ło rocz nej

pra cy. Or ga ni zu je się je za raz po za koń cze niu zbio rów. W tym
ro ku do żyn ki wiej skie w Bro dach od by ły się 24 sierp nia. Ini -
cja to rem tej uroczystości by ło sto wa rzy sze nie „Na sze Bro dy”,

a współ or ga ni za to ra mi: Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad -
czal ne Bro dy, Ra da So łec ka, ksiądz pro boszcz Sła wo mir Groś -
ty, rad ny po wia to wy Szy mon Staś kie wicz, rad na Mia sta
i Gmi ny Lwó wek Ga brie la Woź na oraz Ochot ni cza Straż Po -
żar na Bro dy.

Dekoracje przy wjeździe do wsi Brody

Świę�to�rol�ni�ków�w Bro�dach
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Chlebem i solą…
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Wszy scy miesz kań cy Bro dów bar dzo ak tyw nie włą czy li się
w przy go to wa nia do żyn ko we, wy ko nu jąc prze pięk ne de ko -
ra cje wsi i swo ich do mostw. Uro czy sto ści roz po czę ła msza
świę ta i po świę ce nie wień ców. Na stęp nie barw ny ko ro wód
do żyn ko wy prze szedł przez ca łą wieś do par ku Rol ni cze go
Go spo dar stwa Do świad czal ne go Bro dy. Pro wa dził go jeź -
dziec na ko niu, a za nim je cha li sta ro sto wie do ży nek: Bar ba -
ra Schmidt, go spo da ru ją ca z mę żem i sy na mi na 26 ha, oraz
mgr inż. Edward Wa rych, dy rek tor RGD Bro dy. 

Go spo dar stwo Bro dy zaj mu je po wierzch nię 900 ha i w tym
ro ku uzy ska ło re kor do we plo ny 80,1 q zbóż z ha (naj wyż sze
w hi sto rii te go go spo dar stwa do świad czal ne go). W ko ro wo -
dzie szedł rów nież ze spół lu do wy „Chlu do wia nie”, dzie ci
w tra dy cyj nych stro jach sza mo tul skich, siew cy, żeń cy. Je cha -
ły sta re ma szy ny, przy cze py z in sce ni zo wa ny mi ale go ria mi
przed sta wia ją cy mi trud rol ni ka oraz pre zen tu ją cy mi no wo -
cze sny sprzęt. Na każ dym po jeź dzie wid nia ło hu mo ry stycz -
ne ha sło na wią zu ją ce do pra cy na ro li. W ko ro wo dzie szli
rów nież za pro sze ni go ście: wi ce sta ro sta po wia tu no wo to -
my skie go, To masz Szulc; dy rek tor ds. Za kła dów Do świad -
czal nych, mgr inż. Hen ryk Bryll; bur mistrz Mia sta i Gmi ny
Lwó wek Piotr Dłu gosz; rad ny po wia tu no wo to my skie go Szy -
mon Staś kie wicz; dusz pa sterz rol ni ków Ar chi die ce zji Po -
znań skiej, ksiądz Sła wo mir Groś ty; prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Pnie wach Ja nusz Ra taj czak; prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej we Lwów ku An drzej Ka sper czak; rad ni Mia sta
i Gmi ny Lwó wek; soł ty si są sia du ją cych wsi; pre ze si sto wa rzy -
szeń „Bród ki Na sza Wieś Ak tyw na” oraz „Go spo dy nie Wiej -
skie Pa ko sław”. Wśród za pro szo nych go ści był rów nież pre -
zes GS Lwó wek Zbi gniew Mi ler oraz czło nek za rzą du Bar ba ra
Cy prow ska; pre zes ZGK we Lwów ku Ja nusz We so łek i Ko -
men dant Stra ży Po żar nej we Lwów ku Ma rek Choj nac ki.

Po przej ściu do par ku na stą pił ob rzęd do żyn ko wy roz po -
czę ty po lo ne zem, a po nim, zgod nie z tra dy cją, ob tań cze nie
wień ca. Po tym wstę pie sta ro sto wie do ży nek prze ka za li
chleb go spo da rzo wi gmi ny Pio tro wi Dłu go szo wi, któ ry po -
dzie lił go między uczest ni ków uro czy sto ści. Część ofi cjal ną
za koń czył wy stęp ze spo łu lu do we go, któ ry pro wa dził ob rzęd
do żyn ko wy i wy ko nał kil ka tań ców wiel ko pol skich, an ga żu -
jąc do te go rów nież go ści i miesz kań ców wsi Bro dy. Po czę -
ści ofi cjal nej roz po czę ła się za ba wa ta necz na i do żyn ko wa
bie sia da.

Ga brie la Woź na

Barwny korowód przeszedł przez wieś

Tańce, tańce…

Humorystyczne hasła na pojazdach
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Wieści o naszym patronie

Zprzy jem no ścią in for mu je my, że wła śnie uka za ła się ko lej -
na książ ka na sze go wy daw nic twa. Tro chę się róż ni od do -

tąd pu bli ko wa nych, po nie waż jej tre ścią jest… po ezja. Ty tuł
tej an to lo gii wier szy – bo an to lo gią wła śnie jest owa pu bli ka -
cja – mó wi wszyst ko o jej tre ści: Na skrzy dłach my śli… Au gust
Ciesz kow ski i zie mia wie rze nic ka w po ezji. 

Wśród au to rów wier szy zna leźć moż na sa me go Au gu sta
Ciesz kow skie go, a tak że wie lu in nych mu współ cze snych,
wy mień my choć by tyl ko: Cy pria na Ka mi la Nor wi da, Kon -
stan te go Ga szyń skie go, Sta ni sła wa Koź mia na, Waw rzyń ca
Ben zel stjer na En geströma. Więk szą jed nak część książ ki sta -
no wią utwo ry po etów ży ją cych w XX i XXI stu le ciu: od Ka zi -
mie ry Ił ła ko wi czów ny po czy na jąc, na utwo rach współ -
cze snych dzie ci szkol nych koń cząc. Ca łość jest bo ga to ilu -
stro wa na fo to gra fia mi przy rod ni czo -ar ty stycz ny mi; cie ka -
wost ką jest to, że wszyst kie wy ko na no na zie mi wie rze nic -
kiej lub w sa mej Wie rze ni cy, uko cha nym Tu scu lum pa tro na
na szej uczel ni.

An to lo gia to ko lej ny wkład na sze go uni wer sy te tu w świę -
to wa nie ob cho dów dwu stu le cia uro dzin Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go. Je sie nią te go ro ku na kła dem na sze go wy daw nic -
twa uka że się ko lej na pu bli ka cja, któ rej in spi ra cją stał się
rów nież ten wy bit ny Wiel ko po la nin. Spoj rzy my na nie go jed -
nak od nie co in nej stro ny: tym ra zem bę dzie to Au gust Ciesz -
kow ski ja ko miesz ka niec wsi Wie rze ni ca, czło wiek, któ ry uko -
chał tę oko li cę do te go stop nia, że wy brał ją na miej sce swe go
ży cia. Przyj rzy my się więc bli żej tej nie zwy kłej prze strze ni.

Książ ka Na skrzy dłach my śli… jest już do na by cia w na szej
uczel nia nej księ gar ni (miesz czą cej się na par te rze Col le gium
Ma xi mum przy ul. Woj ska Pol skie go 28). 

Za chę ca my do lek tu ry! (es)

Na�skrzy�dłach�my�śli…
No�wa�książ�ka�na�sze�go�wy�daw�nic�twa

Profesor dr hab. Józef Banaszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy), jeden z inicjatorów powstania książki, 
oraz ks. Przemysław Kompf, proboszcz kościoła św. Mikołaja 
w Wierzenicy, prezentują pierwsze egzemplarze antologii 
Na skrzydłach myśli…
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Okładka najnowszej publikacji poświęconej 
Augustowi hr. Cieszkowskiemu i jego ziemi wierzenickiej
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w dwusetną rocznicę urodzin

Na kła dem cza so pi sma „Wie rze ni cze nia”, któ re od 15 lat uka -
zu je się przy pa ra fii św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy, zo stał wy -

da ny szó sty spe cjal ny, 84-stron ni co wy nu mer te go pi sma pod
ty tu łem „Au gust hra bia Ciesz kow ski z Wie rze ni cy”. Ze szyt ten
w ca ło ści wy peł nia tekst na pi sa ny przez Ewę J. i Wło dzi mie rza
Bu czyń skich (zna nych nam z licz nych ar ty ku łów na te mat pa -
tro na na szej uczel ni, pu bli ko wa nych mię dzy in ny mi na ła mach
„Wie ści Aka de mic kich”). 

Mi nia tu ro wa ksią żecz ka (bo tak wła ści wie moż na na zwać to
wy daw nic two), na pi sa na przy stęp nym i barw nym ję zy kiem,
przed sta wia syn te tycz ny opis ży cia i twór czo ści Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go. 

Moż na ją za ku pić w skle pi ku przy ko ście le w Wie rze ni cy lub
przej rzeć w czy tel ni Bi blio te ki Głów nej przy ul. Do jazd 45. (es)

Kolejna�publikacja�
o Au�gu�ście�Ciesz�kow�skim
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Tyl ko naj wy bit niej si twór cy czy po li ty cy zo sta ją za uwa że ni
przez wy daw nic twa en cy klo pe dycz ne za swo je go ży cia.

Zda rzy ło się to Au gu sto wi Ciesz kow skie mu. Fi lo zof zy skał
uzna nie re dak to rów En cy klo pe dii po wszech nej Or gel bran da,
któ rzy po świę ci li mu pra wie ca łą stro nę tek stu. W za miesz czo -
nej w to mie pią tym not ce bio gra ficz ne j1 au to rzy do ce ni li

wszech stron ność Ciesz kow skie go, po dej mu ją ce go w swo ich
pu bli ka cjach licz ne, nie jed no krot nie od le głe od sie bie te ma -
ty z dzie dzi ny fi lo zo fii, eko no mii, na uk spo łecz nych i po li tycz -
nych oraz le śnic twa. Wy mie ni li licz ne ar ty ku ły pi sa ne przez fi -
lo zo fa, ubo le wa jąc jed nak nad tym, że rzad ko wy da wał swe
dzie ła po pol sku. Nie zwró ci li szcze gól nej uwa gi na bie głą zna -
jo mość kil ku ję zy ków ob cych, któ ra po zwo li ła fi lo zo fo wi pu -
bli ko wać swo je tek sty w róż nych ję zy kach, w za leż no ści od po -
dej mo wa nej te ma ty ki. Re dak to rzy pod kre śli li na to miast
pra co wi tość i in te li gen cję Au gu sta Ciesz kow skie go, a tak że
sztu kę wy sła wia nia się, przy dat ną w pra cy pol skie go de pu to -
wa ne go w sej mie pru skim. 

Oto peł na no tat ka na te mat au to ra dzie ła Oj cze nasz:

„Ciesz kow ski (Au gust), zna ko mi ty te go cze sny fi lo zof i eko -
no mi sta, czło nek izby de pu to wa nych sej mu pru skie go, uro -
dził się 14 wrze śnia 1814 ro ku na sta rym Pod la siu. Ukoń czyw -
szy na uki w uni wer sy te cie ber liń skim i pod czas kil ko let niej
po dró ży zwie dziw szy wszyst kie głów ne kra je Eu ro py, po po -
wro cie swo im do Pol ski czyn nie w 1840 r. wpły wał na pierw -
szy roz wój pi sma mie sięcz ne go »Bi blio te ka War szaw ska«, któ -
ra w stycz niu 1841 r. wy cho dzić za czę ła. Po przed nio już zy skał
so bie za gra ni cą roz głos przez na pi sa nie w ję zy ku nie miec kim
krót kie go ry su fi lo zo fii hi sto rii, a ra czej no we go na nią po glą -
du, p.t.: Pro le go me na zur Hi sto rio so phie (Ber lin 1838), oraz w ję -
zy ku fran cu skim wy so ko ce nio ne go ob szer niej sze go dzie ła, 
p.t.: Du crédit et de la cir cu la tion (Pa ryż 1839; dru gie wy da -
nie 1847), któ re od ra zu waż ne zjed na ło mu miej sce mię dzy
dzi siej szy mi eko no mi sta mi. Oprócz te go na pi sał jesz cze w ję -
zy ku nie miec kim bro szur kę p.t.: Gott und die Pa lin ge ne sie
(Ber lin 1842), z oka zji dzie ła Mi che le ta, pro fe so ra uni wer sy te -
tu be rliń skie go: O oso bo wo ści Bo ga i nie śmier tel no ści du szy,
oraz dwie tre ści spo łecz nej, ja ko to: Zur Ver bes se rung der La ge
der Ar be iter auf dem Lan de (Ber lin 1846) i An trag zu Gun sten der
Kle in kin der be wah ran stal ten, als Grun dla ge der Volks e rzie hung
(Ber lin 1846), zaś w fran cu skim: De la pa irie et de l’ari sto cra tie
mo der ne (Pa ryż 1844), gdzie skła da swo je po ję cia o mo nar -
chiach kon sty tu cyj nych. Ja ko pi sarz pol ski nie wy da wał przez
dłu gi czas na świat żad nej pra cy ob szer niej szej i od zna czył się
tyl ko kil ko ma grun tow ny mi roz pra wa mi, dru ko wa ny mi w »Bi -
blio te ce War szaw skiej«, z któ rych głów niej sze tu wy mie nia my:
Rzecz o fi lo zo fii joń skiej, ja ko wstęp do hi sto rii fi lo zo fii (1841)2;
O ochro nach wiej skich (1842)3; Uwa gi nad obec nym sta nem fi -
nan sów an giel skich (1842)4; Or ga ni za cy ja han dlu drze wem
i prze my słu le śne go (1843)5; do pie ro w 18556 ro ku wy stą pił

Au�gust�Ciesz�kow�ski�
w oczach�swo�ich�współ�cze�snych

2 „Bi blio te ka War szaw ska” (da lej: „BW”) 1841, t. 1, s. 287-306 i 536-
-561.

3 „BW” 1842, t. 1, s. 367-412.
4 „BW” 1842, t. 2, s. 377-418.
5 „BW” 1843, t. 1, s. 112-143.
6 Oj cze nasz. T. 1. Wstęp – książ ka au tor stwa Au gu sta Ciesz kow skie -

go – zo sta ła wy da na w 1848 ro ku. To my 2-4 opu bli ko wał po śmier ci
fi lo zo fa je go syn, Au gust ju nior.Strona tytułowa encyklopedii

1 En cy klo pe dy ja po wszech na, t. 5 (C.-Cul.), War sza wa. Na kład, druk
i wła sność S. Or gel bran da, Księ ga rza i Ty po gra fa, 1861, s. 659-660. 

Wieści o naszym patronie
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Fragment artykułu w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda

Prus i osie dliw szy się w Wiel kim Księ stwie Po znań skim, wkrót -
ce wy bra nym zo stał na de pu to wa ne go z tej pro win cji na sejm
ber liń ski, w któ rym od tąd sta le, ja ko je den z głów nych przy -
wód ców stron nic twa pol skie go, za sia da. I tu tak że w pręd kim
cza sie od zna czył się ja sno ścią i lo gicz no ścią ro zu mo wa nia oraz
nie po spo li tą wy mo wą, tak iż bez sprzecz nie uwa ża nym jest za
jed ną z naj pierw szych in te li gen cji izby”.

Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa 

Przy ja ciół Na uk

z utwo rem po etycz no -fi lo zo ficz nym: O mo dli twie pań skiej, któ -
re go jed nak dal szy ciąg do tąd nie zo stał wy da ny na wi dok pu -
blicz ny. Je go my ślą by ło tak że wy da wa nie wy bo ru prze kła dów
z cel niej szych pi sa rzy za gra nicz nych, któ ry p. t.: Bi blio te ki za -
gra nicz nej, przez lat pa rę przy »Bi blio te ce War szaw skiej« wy -
cho dził. W 18477 r. wy je chał za pasz por tem emi gra cyj nym do

w dwusetną rocznicę urodzin

7 Już od 1841 ro ku Au gust Ciesz kow ski prze by wał czę sto w Pru sach
ja ko wła ści ciel dóbr „Do brin und Kap pe” (obec nie De brz no Wieś i Trud -
na w pow. zło tow skim), a od po ło wy 1842 ro ku (naj praw do po dob niej)
za miesz ki wał w Wie rze ni cy w Wiel kim Księ stwie Po znań skim.
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Fo�od�de�sign to�pro�jek�to�wa�nie

Warsz ta ty „Fo od De sign” po ka za ły, że sło wo „pro jek to wa -
nie” ma znacz nie szer szy wy miar niż pro jek to wa nie

wnętrz i przed mio tów co dzien ne go użyt ku. Fo od de sign jest
spe cjal no ścią de dy ko wa ną mię dzy in ny mi przy szłym sze fom
kuch ni i kre ato rom ku li nar nym, oso bom o du żej wraż li wo ści
de gu sta cyj nej i es te tycz nej, chcą cym pra co wać w eks klu zyw -
nych re stau ra cjach oraz wszę dzie tam, gdzie two rzy się pro -
po zy cje no wych dań i kreu je no we mo dy. Fo od de sign to tak -
że in no wa cyj ne pro jek to wa nie żyw no ści, die ty, do świad cze nia
zwią za ne z przy go to wy wa niem żyw no ści i jej kon sump cją. To
też pro jek to wa nie pro duk cji i usług dla bran ży spo żyw czej.
Do ty czy ca łe go pro ce su: od świa do me go wy bo ru su row ców,
ja ko ści skład ni ków, lo gi sty ki, prze cho wy wa nia, pro jek tów
opa ko wań aż po eks po zy cję i sprze daż. Fo od de sign to pro jek -
to wa nie wy ko rzy stu ją ce ba da nia ryn ko we. Ob ser wu jąc zmie -
nia ją cy się styl ży cia i po trze by róż nych grup spo łecz nych, na
przy kład ro dzin z dzieć mi, osób sa mot nych, se nio rów, lu dzi
spo ży wa ją cych po sił ki po za do mem, moż na za pro jek to wać
dla nich ide al nie do pa so wa ną żyw ność i die tę.

W warsz ta tach „Fo od De sign” wzię li udział pro jek tan ci, spe -
cja li ści od re kla my, kre owa nia wi ze run ku, stu den ci kie run ków
ar ty stycz nych i die te ty cy pra cu ją cy na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym: An na Ku dlak, Mar ta Ko zior, Mar ta Paw lak i Mar ta Du -
dek. Owo cem współ pra cy tych kre atyw nych umy słów stał się
pro to typ opa ko wań dla pro duk tów żyw no ścio wych o za pro -
gra mo wa nych wła ści wo ściach zdro wot nych. Ja ko ma te riał do
pra cy uczest ni kom warsz ta tów po słu ży ła żyw ność bio ak tyw -
na, przy go to wa na w ra mach re ali zo wa ne go na uczel ni pro jek -
tu zwią za ne go z szyb kim wzro stem za cho ro wal no ści spo łe -
czeń stwa na cho ro by cy wi li za cyj ne (cu krzy cę, nad ci śnie nie,
nad wa gę czy nie do krwi stość). Ba da nia pro wa dzo ne na na -

szym uni wer sy te cie ma ją na ce lu opra co wa nie tech no lo gii
i wpro wa dze nie na ry nek zu peł nie no wej żyw no ści, któ ra by -
ła by za pro jek to wa na pod ką tem okre ślo ne go dzia ła nia pro-
z dro wot ne go. 

Dwu dnio we (2 i 3 czerw ca) warsz ta ty „Fo od De sign” od by -
wa ły się w Ska lar Of fi ce Cen ter w Po zna niu przy uli cy Gó rec -
kiej. Uczest ni cy pra co wa li w ze spo łach ma ją cych za za da nie
stwo rzyć pro jek ty opa ko wań dla pro duk tów spo żyw czych:
mu sli z mor wą (pro dukt o wła ści wo ściach proz dro wot nych
prze zna czo ny dla pa cjen tów z nad wa gą i oty ło ścią), chrup ki
ku ku ry dzia ne z kieł ka mi soi (dla cho rych na ane mię), sok z aro -
nii z lnem (dla zma ga ją cych się z nad ci śnie niem) oraz ciast ka
owsia ne (dla cu krzy ków).

Jak się oka za ło, pro jek to wa nie jest wie lo eta po we i moż na je
re ali zo wać na wie le spo so bów. Pierw szym eta pem współ pra -
cy pro jek tan tów i die te ty ków by ło stwo rze nie pro fi lu po ten -
cjal ne go kon su men ta, za in te re so wa ne go kup nem pro duk tu
żyw no ścio we go o okre ślo nych wła ści wo ściach proz dro wot -
nych. Die te ty cy, pra cu ją cy w Ośrod ku Ba dań Ży wie nio wych na -
szej uczel ni, udzie la li wy czer pu ją cych od po wie dzi na py ta nia
za da wa ne przez gra fi ków, na kre śla li pro fil pa cjen tów, przy bli -
ża jąc nie tyl ko ich pre fe ren cje, ale tak że do le gli wo ści, z ja ki mi
się zma ga ją. W ko lej nym eta pie pro jek tan ci prze pro wa dza li
wy wia dy te le fo nicz ne z pa cjen ta mi kon su mu ją cy mi wspo -
mnia ne pro duk ty spo żyw cze. Na stęp ny dzień zma gań z fo od
de sign za owo co wał kon kret ny mi pro jek ta mi, przed sta wia ją cy -
mi go to we opa ko wa nia. Pro jek tan ci, wspie ra ni przez die te ty -
ków, uży wa jąc naj prost szych ar ty ku łów, ta kich jak fla ma stry,
pa pier ko lo ro wy, bi bu ła czy pla ste li na, stwo rzy li kil ka pro to ty -
pów opa ko wań dla każ de go pro duk tu. Po wsta ła tak że na zwa
(„Do bry skład”) dla ca łej li nii pro duk tów bio ak tyw nych, pro sta

Burza mózgów
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w in ter pre ta cji, a jed no cze śnie ma ją ca istot ny prze kaz dla po -
ten cjal ne go na byw cy, po śred nio in for mu ją cy o za war to -
ści i tech no lo gii pro duk cji żyw no ści bio ak tyw nej. Dzia ła nia te,
za spra wą jaw nej ko mu ni ka cji, licz nych dys ku sji oraz „bu rzy
mó zgów”, przy czy ni ły się do po wsta nia wie lu pro po zy cji wy -
kre owa nia opa ko wań dla pro duk tów.

Warsz ta ty pro wa dzi ła Ka ta rzy na Glisz czyń ska (Clo ud De -
sign), spe cja list ka do spraw za rzą dza nia de si gnem, a tak że
pro jek tant ka warsz ta tów i kon fe ren cji „Fo od De sign”. Ko or dy -
na to rem z ra mie nia Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go by ła dr
Mag da le na Człap ka -Ma ty asik, pra cow nik Ka te dry Hi gie ny i Ży -
wie nia Czło wie ka. Wie lo go dzin na pra ca za owo co wa ła licz ny -
mi i cie ka wy mi po my sła mi, któ re z po wo dze niem moż na bę -

dzie wy ko rzy stać w przy szło ści. Wie dza i umie jęt no ści wszyst -
kich uczest ni ków wza jem nie się uzu peł nia ły, co za pew ni ło
płyn ność prze bie gu spo tka nia oraz po zwo li ło stwo rzyć wie le
kre atyw nych kon cep cji za rów no dla opa ko wań pro duk tów
bio ak tyw nych, jak i na zwy ca łej ich li nii. Dzia ła nia wszyst kich
uczest ni ków opie ra ły się na wza jem nej ko mu ni ka cji, któ ra by -
ła ha słem prze wod nim fe sti wa lu. 

Re zul ta ty dwu dnio wych warsz ta tów zo sta ły pod su mo wa -
ne i za pre zen to wa ne pod czas „Ba ła ku De sign” w Ga le rii Miej -
skiej Ar se nał przez pro wa dzą ce: dr Mag da le nę Człap kę -Ma ty -
asik oraz Ka ta rzy nę Glisz czyń ską.

Mar ta Paw lak
Mar ta Du dek

Tablica pomysłów
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Wa�ka�cyj�ne�spo�tka�nie�
ka�tedr�en�to�mo�lo�gicz�nych

Spo tka nia pra cow ni ków ka tedr pro wa dzą cych ba da nia na -
uko we i dy dak ty kę w dzie dzi nie en to mo lo gii le śnej i sze -

ro ko ro zu mia nej ochro ny la su na trzech wy dzia łach le śnych
w na szym kra ju nie na le ża ły do tra dy cji, mi mo sta łych kon tak -
tów tych jed no stek. Po sta no wi li śmy to jed nak zmie nić, jak się
oka za ło – jed no myśl nie.

W prze pięk nej kwa te rze my śliw skiej Nad le śnic twa Draw no
w Bo row cu w dniach 10–13 sierp nia te go ro ku do szło do wa -
ka cyj ne go spo tka nia pra cow ni ków Ka te dry Eko lo gii i Ochro -
ny La su Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza -
wie, Ka te dry Ochro ny La su, En to mo lo gii Le śnej i Kli ma to lo gii
Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie
oraz Ka te dry En to mo lo gii Le śnej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. Spo tka nie mia ło z za ło że nia cha rak ter ro dzin -
ny i in te gra cyj ny. Pro gram oczywiście był pod po rząd ko wa ny
tym za ło że niom. 

Pierw sze go dnia po śnia da niu wy ru szy li śmy na spływ ka -
ja ko wy rze ką Ko ryt ni cą, bę dą cą do pły wem Dra wy. Wo kół jej
do li ny roz cią ga swo je „dru gie ra mię” Dra wień ski Park Na ro -
do wy. Do li na i uroz ma ico ne ko ry to rze ki, oto czo ne la sa mi al -
bo roz le gły mi szu wa ra mi, to na tu ral ny bio top dla wie lu ga -
tun ków zwie rząt i ro ślin. Czę ste są tu tak rzad kie ga tun ki
pta ków, jak zi mo ro dek i gą goł. Do spły wu ka ja ko we go udo -
stęp nio ny jest oko ło sie dem na sto ki lo me tro wy od ci nek: od
osa dy Ko ryt ni ca do uj ścia rze ki do Dra wy. Sam spływ po zo -
sta wia nie za tar te wra że nia: czy stość wo dy, ob fi tość ryb, przy -
zwy cza jo ne do obec no ści ka ja ka rzy dzi kie kacz ki, sie dzą ce
lub pły ną ce do słow nie na od le głość wio sła, licz ne po wa lo ne
przez nurt rze ki drze wa, czę ścio wo za nu rzo ne lub wy sta ją ce
z wo dy, któ re po ko nu je się „nad”, „pod”, a cza sa mi do oko ła
– wraz z ci szą i szu mem wo dy two rzą ko ją cy na strój. Po
szczę śli wym do tar ciu na miej sce zbiór ki, po wy la niu wo dy
z ka ja ków, ple ca ków, san da łów i… po po li cze niu od ci sków

od wio seł do tar li śmy na kwa te rę w Bo row cu. Tam cze ka ła na
nas ko la cja i ogni sko.

Dru gie go dnia przy wi tał nas dy rek tor Dra wień skie go Par ku
Na ro do we go – dr inż. Pa weł Bil ski, przed sta wia jąc bie żą ce pro -
ble my par ku. Wraz z nad le śni czym – inż. Ja nu szem Grądz kim
– wy ru szy li śmy na zwie dza nie atrak cji przy rod ni czych. Do tar -
li śmy do re zer wa tu „Dę bi na” po ło żo ne go na ma low ni czym
zbo czu Dra wy, z po nadstu let nim drze wo sta nem dę bo wym,
pod le ga ją cym na tu ral nym pro ce som sta rze nia się i na stęp -
stwa ga tun ków drzew.

Ko lej nym punk tem wy ciecz ki był ob szar ochro ny ści słej „Ra -
dę cin” – po nad 180-hek ta ro wy kom pleks naj le piej za cho wa -
nych la sów daw nej Pusz czy Draw skiej. Drze wo stan dę bo wo -
-bu ko wy, w któ rym nie któ re drze wa osią ga ją wiek bli sko 400
lat, 35 me trów wy so ko ści i trzy me try ob wo du, to naj cen niej -
szy ob szar le śny Dra wień skie go Par ku Na ro do we go.

Prze mie rza jąc Park, za trzy ma li śmy się w osa dzie Ostro wiec
(Ostro wi te), gdzie z cza sów świet no ści XVIII -wiecz nej wsi za -
cho wa ły się trzy do my o kon struk cji sza chul co wej, obec nie
pięk nie od re mon to wa ne i za miesz ka łe, oraz mu ro wa ne ścia -
ny daw ne go ko ściół ka i cmen tarz z do brze za cho wa ny mi na -
grob ka mi, sym bo li zu ją cy mi nie kie dy pro fe sje daw nych miesz -
kań ców. Czę ste są ka mien ne na grob ki w kształ cie ścię te go
pnia drze wa, sym bo li zu ją ce „ścię te drze wo ży cia”, mó wią ce
nam dzi siaj wie le o men tal no ści daw nych miesz kań ców i ich
sil nych związ kach z pusz czą.

Bar dzo in te re su ją cym punk tem wy ciecz ki te re no wej by ła
wi zy ta na te re nie Nad le śnic twa Draw no, gdzie mie li śmy oka -
zję obej rzeć go spo dar cze drze wo sta ny so sno we do tknię te
gra da cją bar czat ki so snów ki. Gą sie ni ce te go mo ty la, któ ry
trak to wa ny jest przez le śni ków ja ko po waż ny szkod nik drze -
wo sta nów so sno wych, zdol ne są do cał ko wi te go ogo ło ce nia
drzew z igieł. Do ta kiej sy tu acji do szło w ubie głym ro ku, kie dy

Uczestnicy wakacyjnego spotkania katedr entomologicznych na tle tablicy Drawieńskiego Parku Narodowego w Ostrowcu (Ostrowite)
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to w czerw cu i lip cu so sny by ły pra wie zu peł nie po zba wio ne
igli wia. Ob ser wo wa no też bar dzo du że spa so ży to wa nie gą sie -
nic i po czwa rek mo ty li. Li czeb ność bar czat ki w ro ku bie żą cym
dra stycz nie spa dła, a drze wa wy kształ ci ły te go rocz ny gar ni tur
igieł. Mo gli śmy więc ob ser wo wać pro ces re ge ne ra cji drze wo -
sta nów so sno wych po „go ło że rze” owa dów, co z dy dak tycz -
ne go punk tu wi dze nia by ło dla nas bar dzo cen nym do świad -
cze niem.

Spo tka nie da ło nam po czu cie rze czy wi stej in te gra cji, bo mi -
mo wa ka cyj ne go na stro ju te ma ty roz mów i tak kon cen tro wa -

ły się wo kół pro ble mów za wo do wych, dy dak tycz nych i ba -
daw czych. Mie li śmy oka zję po znać i wy mie nić swo je opi nie
w wie lu kwe stiach, a tak że prze ko nać się, że w wie lu z nich je -
ste śmy jed no myśl ni. Mo że o tym świad czyć to, że ko lej ne spo -
tka nie od bę dzie się w pierw szym ty go dniu wrze śnia przy szłe -
go ro ku w Za ko pa nem.

An drzej Ma zur
Ka te dra En to mo lo gii Le śnej 

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

Ostanie wątpliwości i… ruszamy Korytnicą ku Drawie
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Drzewostany dotknięte gradacją barczatki sosnówki, Nadleśnictwo Drawno; naszym przewodnikiem jest zastępca nadleśniczego, mgr inż. Jan Grzyś
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Spotkania po latach

Rok Au gu sta Ciesz kow skie go i dzie więć dzie się cio le cie ist nie -
nia La sów Pań stwo wych ab sol wen ci Wy dzia łu Le śne go

z 1956 ro ku uczci li, spo ty ka jąc się w swo jej Al ma Ma ter w Po -
zna niu. Od lat tra dy cyj nie na trzy dnio wych co rocz nych spo tka -
niach w róż nych re gio nach Pol ski wy mie nia my się do świad cze -
nia mi za wo do wy mi, wspie ra my du cho wo, po zna je my la sy
i osią gnię cia miej sco wych le śni ków, za byt ki kul tu ry, a tak że
wspo mi na my la ta prze ży te w na szej Al ma Ma ter. Spo tka nia te
od by wa ły się w Par kach Na ro do wych: Bia ło wie skim, Biesz -
czadz kim, Dra wień skim, Uj ścia War ty, Wiel ko pol skim, w du żych
kom plek sach le śnych, takich jak: Bo ry Tu chol skie, La sy Spal skie,
Pusz cza San do mier ska, Pusz cza Pi ska, Nad mor ski Park Kra jo -
bra zo wy, Nad le śnic two Wałcz czy kil ka krot nie w Par ku Kra jo -
bra zo wym Zie lon ka i w la sach Po ra ży na.

W tym ro ku w dzie więt na stym spo tka niu zor ga ni zo wa nym
dla uczcze nia dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go oraz dzie więć dzie się cio le cia La sów Pań stwo wych
w dniach 22–24 sierp nia w Po zna niu, w la sach LZD Mu ro wa -
na Go śli na oraz Nad le śnic twa Ło pu chów ko uczest ni czy ło

20 osób. Ba zą spo tka nia to wa rzy skie go, za miesz ka nia i wy -
ży wie nia był Dom Stu denc ki Przy le sie, w któ rym miesz ka li -
śmy pod czas stu diów. 

W pierw szym dniu przy po mnie li śmy so bie spar tań skie wa -
run ki stu dio wa nia i by to wa nia przed 58 la ty, zwie dzi li śmy ko -
ry ta rze wy re mon to wa ne go Ko le gium Ciesz kow skich. Uczest -
ni cy do ce nia li, jak wy ko rzy sta ne zo sta ły środ ki fi nan so we
nad le śnictw, w któ rych pra co wa li, da ro wa ne na ten cel. Od -
da li śmy hołd pod ta bli cą le śni ków po mor do wa nych pod czas
dru giej woj ny świa to wej, w tym człon kom ro dzin i pra cow ni -
kom ro dzi mych nad le śnictw, a tak że pod ta bli cą pa miąt ko wą
prof. Boh da na Kieł czew skie go, któ re go po stać przy po mnie li
Je go ma gi stran ci. Za po zna li śmy się tak że z naj now szą mo no -
gra fią: Pro fe sor Boh dan Kieł czew ski – 1912-1998, wy da ną w tym
ro ku przez Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie. Obej rze li -
śmy re mon to wa ne in ne obiek ty Sta rych Ciesz kow skich: Dwo -
rek So łac ki, Che mię Rol ną oraz Ogród Den dro lo gicz ny.

Pro gram dru gie go dnia dla uczest ni ków zjaz du 80+ oka zał
się bar dzo wy czer pu ją cy, ale da li śmy ra dę. Za czę li śmy od po -
dzi wia nia ka pi ta ło chłon ne go, zry te go przez dzi ki kam pu su
Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza na Mo ra sku, gdzie obej rze li -
śmy no we sie dzi by sied miu wy dzia łów i dwóch cen trów no -
wych tech no lo gii. Oczy wi ście po rów ny wa li śmy je do ża ło -
snych wa run ków pa nu ją cych przed la ty w Wyż szej Szko le
Rol ni czej, gdy my tam stu dio wa li śmy. Wie lu z nas bar dzo
spodo bał się le żą cy nie da le ko przy rod ni czo -astro no micz ny re -
zer wat Me te oryt Mo ra sko. 

Po dzi wia jąc po znań skie in we sty cje po świę co ne ochro nie
śro do wi ska w Ko zie gło wach – Cen tral ną Oczysz czal nię Ście -
ków, pro jek to wa ną spa lar nię śmie ci i elek tro cie płow nię
– uda li śmy się do Dzie wi czej Ba zy. We szli śmy pie szo na wznie -
sie nie Dzie wi cza Gó ra (143 m n.p.m.), na ta ras wi do ko wy, by
po dzi wiać z gó ry Pusz czę, w od da li Po znań, a po tem od po -
czę li śmy w lo ka lu Dzie wi cza Ca fe. Za trzy ma li śmy się przy Ka -
mie niu Po ża rzy sko, upa mięt nia ją cym po żar 270 ha la su
w 1992 ro ku. Na Szla ku Drew nia nych Ko ścio łów wo kół Pusz -
czy Zie lon ka zwie dzi li śmy trzy ko ścio ły: w Ki ci nie, gdzie w pa -
ra fii pre po zy tem był po eta Jan Ko cha now ski, w Wie rze ni cy
– z ka pli cą gro bo wą Ciesz kow skich i w Uza rze wie – z ka pli cą
Ży chliń skich, wła ści cie li pa ła cu, w któ rym dziś mie ści się Mu -
zeum Przy rod ni czo -Ło wiec kie. W szcze gól nym miej scu, ja kim
jest dla nas ka pli ca i kryp ta gro bo wa Ciesz kow skich w Wie -
rze ni cy, zło ży li śmy hołd pro chom spo czy wa ją cych tam Ciesz -
kow skich. Ksiądz Prze my sław Kompf, pro boszcz ko ścio ła św.
Mi ko ła ja, pięk nie przed sta wił dzia łal ność i za słu gi Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go – czło wie ka czy nu zwa ne go pol skim So kra -
te sem – oraz pro gram uro czy sto ści ob cho dów Ro ku Au gu sta
Ciesz kow skie go w Wie rze ni cy. Aby wzbo ga cić wie dzę o na -
szym Pa tro nie, za ku pi li śmy naj now sze wy daw nic twa „Wie rze -
ni czeń”. 

W Ro�ku�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.
XIX spo�tka�nie�ab�sol�wen�tów�
Wy�dzia�łu�Le�śne�go�(rocz�nik 1956)�

Na platformie widokowej Dziewiczej Góry
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W dniu 31 ma ja 2014 ro ku w Po zna niu z oka zji 50-le cia
ukoń cze nia stu diów spo tka li się ab sol wen ci Wy dzia łu

Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go,
któ ry w 1964 ro ku był Wy dzia łem Tech no lo gii Rol no -Spo żyw -
czej, a uczel nia no si ła na zwę: Wyż sza Szko ła Rol ni cza. W spo -
tka niu uczest ni czy ło 18 osób, to zna czy nie wie le mniej niż
prze waż nie przy jeż dża ło na po przed nie spo tka nia rocz ni ka.
Pierw szy zjazd od był się w dzie się cio le cie ukoń cze nia stu diów,
dwa na stęp ne w la tach 1978 i 1985, a po tem od 2005 ro ku ko -
le żeń skie spo tka nia od by wa ły się re gu lar nie każ de go ro ku
w Ka li szu, gdzie go spo da rzem by li ab sol wen ci z ro ku, pań stwo
Ja dwi ga i Wi told Śnio cho wie. Łącz nie w pięć dzie się cio le ciu
od by ło się 14 spo tkań. 

Ju bi le uszo wy zjazd w Po zna niu, któ re go ini cja to rem był ko -
le ga z ro ku Hen ryk Kle dzik, mia ło uro czy sty prze bieg. Cen tral -

nym punk tem przed po łu dnio we go pro gra mu by ła sen ty men -
tal na po dróż po sta rych i no wych obiek tach Wy dzia łu. Prze -
wod ni kiem w tej po dró ży by ła dr hab. Do ro ta Pia sec ka -Kwiat -
kow ska, któ rej oj ciec był ko le gą wie lu przy by łych ju bi la tów.
Spa cer roz po czął się w bu dyn ku Ka te dry Bio che mii i Ana li zy
Żyw no ści przy ul. Ma zo wiec kiej 48 od zło że nia kwia tów pod
ta bli cą pa miąt ko wą po świę co ną prof. Jó ze fo wi Ja nic kie mu.
Ab sol wen ci z roz czu le niem wspo mi na li swo je dzie je, zwie dza -
jąc zmo der ni zo wa ne obec nie sa le ćwi czeń, daw ne po miesz -
cze nia bi blio te ki, sa li se mi na ryj nej i ga bi net Pro fe so ra. W gma -
chu głów nym Wy dzia łu po dzi wia li sa lę wy kła do wą, jej
wy po sa że nie oraz z roz rzew nie niem wspo mi na li pro fe so rów
i asy sten tów z daw nych cza sów. 

Na stęp nym eta pem spa ce ru by ło Ko le gium Run ge go, gdzie
mgr inż. Woj ciech Grot tel przed sta wił bo ga tą hi sto rię bu dyn -

Spo�tka�nie�ju�bi�le�uszo�we�ab�sol�wen�tów
Wy�dzia�łu�Na�uk�o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu
– rocz�nik 1964

Ko le żan ki i ko le gów my śli wych bar dzo za in te re so wa ły eks -
po zy cje w Pa wi lo nie Tro fe ów My śliw skich Te re sy i Ada ma Smo -
ra wiń skich, a tak że zbio ry bro ni my śliw skiej oraz eks po na ty or -
ni to lo gicz ne w Mu zeum Przy rod ni czo -Ło wiec kim w Uza rze wie.
W dro dze do Ośrod ka Na uko wo -Dy dak tycz ne go w Zie lon ce
przy po mi na li śmy so bie wa run ki od by wa nia ćwi czeń te re no -
wych w la sach, któ re by ły na szym warsz ta tem zdo by wa nia za -
wo du le śni ka. W sa mej już „Bur sie”, pod por tre ta mi na szych Pro -
fe so rów, wspo mi na nie aneg dot nie mia ło koń ca. 

Z wiel kim za in te re so wa niem zwie dzi li śmy miej sco we Ar bo -
re tum, za ło żo ne na piasz czy stej mo re nie, któ ra za cza sów na -
szych stu diów by ła po lem de pu ta to wym upra wia nym przez
pra cow ni ków Le śne go Za kła du Do świad czal ne go. W Ar bo re -
tum przed ta bli cą prof. Ja na Me ixne ra, a w le śni czów ce Hu ta
Pu sta przed ta bli cą oj ca fi to pa to lo gii, prof. Ka ro la Za le skie go,
skło ni li śmy w za du mie gło wy. W roz bu do wa nej dziś Ra kow ni
nie zna leź li śmy le śni czów ki i sa li ca rium, do któ rych na ćwi cze -
nia z ho dow li la su cho dzi li śmy pie szo z dwor ca w Mu ro wa nej
Go śli nie. W dro dze po wrot nej przez Bie dru sko zwró ci li śmy
uwa gę na pięk ny Ośro dek Edu ka cji Le śnej w Ły sym Mły nie
Nad le śnic twa Ło pu chów ko.

Trze cie go dnia po je cha li śmy na cmen tarz so łac ki przy ul. Lu -
tyc kiej i od da li śmy hołd prof. Jó ze fo wi Ri vo le mu, a tak że in -
nym spo czy wa ją cym tam na szym pro fe so rom: Boh da no wi
Kieł czew skie mu, Ka ro lo wi Mań ce, Ja no wi Me ixne ro wi, Le ono -
wi Mrocz kie wi czo wi, Ta de uszo wi Pu chal skie mu, Ja no wi So ko -
łow skie mu, Wi tol do wi Sta nie wi czo wi, Sta ni sła wo wi Stry le oraz
bar dzo lu bia nym przez nas na uczy cie lom: Ma riu szo wi Kar liń -
skie mu i Ja ni nie Wit kow skiej. 

Część uczest ni ków zjaz du wy ko rzy sta ła po zo sta ły wol ny
czas na spa ce ry po so łac kich te re nach re kre acyj nych z cza sów
Stu diów: w Do li nie Słoń ca, La sku Go lę ciń skim, nad je zio rem

Ru sał ka, w Par ku So łac kim, po dzi wia ła też od no wio ny Sta ry
Ry nek i no we in we sty cje ko mu ni ka cyj ne mia sta Po zna nia.

Pro bosz czo wi ko ścio ła św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy – ks. Prze -
my sła wo wi Komp fo wi, Nad le śni cze mu Nad le śnic twa Ło pu -
chów ko – mgr. inż. Zbi gnie wo wi Sze lą go wi i kie row nicz ce Do -
mu Stu denc kie go „Przy le sie” – mgr Pau li nie Mi chal skiej
or ga ni za tor i uczest ni cy spo tka nia bar dzo ser decz nie dzię ku -
ją za życz li wość i po moc w zre ali zo wa niu pro gra mu.

An drzej Ma tu szew ski
or ga ni za tor spo tka nia

Pod tablicą poświęconą leśnikom pomordowanym podczas drugiej
wojny światowej
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Tableau absolwentów rocznika 1964

ku. Ko lej nym bu dyn kiem wy dzia ło wym, do któ re go za wi ta li
ju bi la ci, by ła Pi lo to wa Sta cja Bio tech no lo gii, po któ rej opro -
wa dza ła dr Da ria Szy ma now ska -Po wa łow ska. Tym ra zem ab -
sol wen ci po czu li, że są w XXI wie ku. Po dzi wia jąc wy po sa że nie
la bo ra to rium i ha li pół tech ni ki, mo gli oce nić, jak wiel ki po stęp
do ko nał się w dzie dzi nie na uk o żyw no ści. 

Zwień cze niem sen ty men tal ne go spa ce ru był stu denc ki
obiad w no wej uczel nia nej sto łów ce. Na pa miąt kę ju bi le uszo -

we go spo tka nia uczest ni cy otrzy ma li od dzie ka na Wy dzia łu
książ kę 50 lat Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz pa miąt -
ko wą od zna kę Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Nie spo dzian ką
by ło wrę cze nie pa miąt ko we go ju bi le uszo we go ta ble au, na
któ rym zna la zły się sta re i no we por tre ty wszyst kich ab sol wen -
tów rocz ni ka.

mgr Elż bie ta An ders
ab sol went ka rocz ni ka 1964

Absolwenci rocznika 1964 w Kolegium Rungego
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Już po raz ko lej ny dok to ran ci Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu (WNo ŻiŻ) wzię li udział w Se sji Na uko wej Sek cji

Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści „Fo od Scien ce Ho ri zon. So me whe re, so me thing in -
cre di ble is wa iting to be known”. Se sja ta od by ła się po raz
dzie więt na sty i z po wo dze niem po raz trze ci prze pro wa dzo -
na zo sta ła ja ko kon fe ren cja o cha rak te rze mię dzy na ro do wym.
Mu ry Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie
przy cią gnę ły nie mal 120 mło dych na ukow ców z ca łe go kra ju
oraz za gra ni cy. W tym ro ku na szą uczel nię z du mą re pre zen -
to wa ło 15 dok to ran tów Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
(by ła to jed na z naj licz niej szych grup dok to ran tów).

Ta cy klicz na kon fe ren cja jest spo tka niem mło dych na ukow -
ców, któ rych głów ne za in te re so wa nia ba daw cze zwią za ne są
z tech no lo gią żyw no ści i ży wie nia. W tym ro ku w War sza wie
te ma ty ka se sji sku pi ła się wo kół żyw no ści eko lo gicz nej, wy -
god nej i funk cjo nal nej, bez pie czeń stwa żyw no ścio we go, no -
wo cze snych me tod ana li tycz nych, a tak że bio tech no lo gicz -
nych zmian w tech no lo gii żyw no ści. 

Kon fe ren cję uświet ni ły wy kła dy ple nar ne wy bit nych pro fe -
so rów za rów no z kra jo wych jed no stek (prof. dr hab. Krzysz tof
Kry gier), jak i z Włoch (dr Ema nu ele Bo sel li) i Wę gier (György
Kar lo vits). Go ść mi ho no ro wy mi w ra mach Ko mi te tu Na uko -
we go był po my sło daw ca i twór ca cy klu spo tkań, prof. dr h.c.
An to ni Rut kow ski oraz prof. dr h.c. Ni na Ba rył ko -Pi kiel na, któ -
rzy wspie ra li mło dych ba da czy cen ny mi uwa ga mi. Człon kiem
Ko mi te tu Na uko we go by ła rów nież prof. dr hab. Mał go rza ta
No ga la -Ka łuc ka, kie row nik Stu dium Dok to ranc kie go WNo ŻiŻ,
któ ra tra dy cyj nie w tych kon fe ren cjach to wa rzy szy dok to ran -
tom z na sze go uni wer sy te tu. 

W trak cie dwóch dni ob rad wy gło szo no 11 re fe ra tów w ję -
zy ku an giel skim, 31 re fe ra tów w ję zy ku pol skim oraz za pre zen -
to wa no 73 po ste ry. Ko mi tet Na uko wy na gro dził naj lep szych
mło dych na ukow ców. Ogrom ny suk ces od nie śli dok to ran ci
WNo ŻiŻ, któ rzy zo sta li na gro dze ni za wy stą pie nia ust ne: An na
Bry ła (Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści), Ewe li -
na Mro czek (Ka te dra Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści) oraz Mo -
ni ka Prze or (Ka te dra Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka). W se sji
pla ka to wej wśród na gro dzo nych zna la zła się Pau li na Worsz ty -
no wicz (Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści). Po -
nad to te ma ty prac przed sta wio nych przez Pa try cję Ko mol ka
(Ka te dra Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka), Dag ma rę Le śniak,
Prze my sła wa Ko wal czew skie go (Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi -
kro bio lo gii Żyw no ści) oraz Pau li nę Gó rec ką (Ka te dra Bio che -
mii i Ana li zy Żyw no ści) zo sta ły wska za ne do dru ku w cza so pi -
smach „Żyw ność. Na uka. Tech no lo gia. Ja kość” oraz „Po stę py
Tech ni ki Prze twór stwa Spo żyw cze go”.

Te go rocz ne ma jo we spo tka nie mło dych na ukow ców w War -
sza wie umoż li wi ło wy mia nę opi nii i do świad czeń do ty czą cych
pro jek to wa nych, ana li zo wa nych i sto so wa nych roz wią zań
w tech no lo gii i bio tech no lo gii żyw no ści, a tak że by ło bez cen -
ną oka zją do in te gra cji śro do wi ska dok to ran tów. Na za koń cze -
nie kon fe ren cji Pa try cja Ko mol ka (Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu), peł nią ca funk cję prze wod ni czą cej Sek cji Mło dych
PTTŻ, pod su mo wa ła spo tka nie i za pro si ła mło dych na ukow -
ców na ko lej ne ob ra dy w ro ku 2015. Li czy my, że wte dy na si
dok to ran ci od nio są po dob ny suk ces jak w tym ro ku w War sza -
wie. Wszyst kim na gro dzo nym ser decz nie gra tu lu je my!

Mo ni ka Prze or
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Grupa naszych doktorantów podczas sesji naukowej w Warszawie w towarzystwie prof. dr. hab. Tadeusza Sikory 
i prof. dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej (w drugim rzędzie drugi i trzecia od lewej)

„Fo�od�Scien�ce�Ho�ri�zon”
XIX Se�sja�Na�uko�wa�Sek�cji�Mło�dej�Ka�dry�Na�uko�wej�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�
Tech�no�lo�gów�Żyw�no�ści
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Nagrodę odbiera mgr inż. Magdalena Blaszka

Zpo cząt kiem 2013 ro ku Ka te dra Me blar stwa wraz z Za rzą -
dem Po znań skie go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia In ży nie rów

i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew nic twa (SI TLiD) ogło si ły kon kurs
na naj lep szą pra cę dy plo mo wą z dzie dzi ny me blar stwa. Kon -
kurs pro wa dzi ła ko mi sja zło żo na z przed sta wi cie li Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na i SI TLiD re pre zen to wa nych przez: prof. dr.
hab. Je rze go Smar dzew skie go, dr. hab. Grze go rza Co ftę, dr.
inż. Ja na Du dziń skie go oraz przed sta wi cie li Fa bryk Me bli For -
te S.A. w oso bach: inż. Jac ka Dą ba ły, mgr. inż. Woj cie cha Wo -
ło szyń skie go, mgr. inż. Grze go rza Kli ma szew skie go. Pa tro nat
nad kon kur sem ob jął mgr inż. Ma ciej For ma no wicz, pre zes Fa -
bryk Me bli For te S.A. w Ostro wi Ma zo wiec kiej, Su wał kach, Bia -
łym sto ku i Haj nów ce. 

Pre zen ta cja zgło szo nych do kon kur su prac, ogło sze nie wy -
ni ków i wrę cze nie na gród na stą pi ły 29 lip ca 2014 ro ku pod -
czas uro czy sto ści, któ ra od by ła się na po sie dze niu Za rzą du
Od dzia łu SI TLiD w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu z udzia łem człon ków ko mi sji, pra cow ni ków Ka -
te dry Me blar stwa oraz przed sta wi cie li Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na, Wy dzia łu Le śne go i uczel ni. Zgło szo ne do kon kur -
su pra ce by ły oce nia ne pod wzglę dem war to ści po znaw -
czych i apli ka cyj nych, ak tu al no ści te ma ty ki oraz ja ko ści wy -
ko na nia ma szy no pi su lub pro jek tu. W dys ku sji nad oce ną
po szcze gól nych do ko nań bra no pod uwa gę in no wa cyj ność
pro jek to wa nych form i za sto so wa nych ma te ria łów, tech no -
lo gicz ną przy dat ność w or ga ni za cji pro duk cji, pa ko wa nia

Roz�strzy�gnię�to�kon�kurs�
na�naj�lep�szą�pra�cę�dy�plo�mo�wą�
z dzie�dzi�ny�me�blar�stwa
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i trans por tu oraz moż li wo ści aran ża cyj ne pro jek tu. Pod czas
oce ny bra no tak że pod uwa gę opi nie pro mo to ra, re cen zen -
ta i spe cja li stów Fa bryk Me bli For te S.A. Ja ko pierw si zgło -
szo ne pra ce oce nia li spe cja li ści Fa bryk Me bli For te S.A. Ich
kry te rium oce ny do ty czy ło moż li wo ści prak tycz ne go wy ko -
rzy sta nia prac. Na stęp nie, bio rąc pod uwa gę wszyst kie kry -
te ria oce ny w kon kur sie, ko mi sja kon kur so wa wy ło ni ła trzy
naj lep sze.

Pierw sze miej sce przy zna no To ma szo wi Ma cie jew skie mu za
„Mo del cy fro wy złą cza me blo we go nie wi docz ne go ze wnętrz -
nie”. Opie ku nem pra cy był dr inż. Ma ciej Sy dor. In spi ra cją dla
au to ra pra cy by ła kon struk cja dłu go pi su włą cza ne go na przy -
cisk. „Po my śla łem, że po dob ny me cha nizm moż na by wy ko -
rzy stać w przy pad ku kon struk cji łącz ni ków do me bli” – po wie -
dział To masz Ma cie jew ski. 

Dru gie miej sce w kon kur sie zdo by ła Mag da le na Blasz ka, któ -
ra opra co wa ła me to dę me cha nicz ne go mon ta żu drzwi czek
w me blach. Opie ku nem pra cy był dr inż. Ro bert Kłos. Pod czas
sta żu w Fa bry ce Me bli For te S.A. pa ni Mag da le na wy my śli ła
me to dę, dzię ki któ rej mon taż drzwi czek w me blach zo stał
uprosz czo ny i zme cha ni zo wa ny. Atrak cyj ność za pro po no wa -
ne go roz wią za nia zo sta ła po twier dzo na przez kon struk to rów
z Fa bry ki Me bli For te S.A. Za uwa ży li oni, że pro po zy cja stu dent -
ki po kry wa się z ich prze wi dy wa nia mi i wy ka zu je wy so kie wa -
lo ry tech no lo gicz no ści wy ko na nia. 

Trze cia na gro da przy pa dła Prze my sła wo wi Mie dzia ko wi za
pro jekt ze sta wu me bli dzie cię cych, któ re go po szcze gól ne ele -
men ty moż na do wol nie łą czyć za po mo cą ma gne sów neo dy -
mo wych. Opie ku nem pra cy był prof. dr hab. Je rzy Smar dzew -
ski. Me ble wy glą da ją jak kloc ki wy ko na ne z płyt ko mór ko wych,
skle ja ne si ła mi po la ma gne tycz ne go. To in no wa cyj ne roz wią -
za nie po zwa la na do wol ne, bez piecz ne łą cze nie po je dyn czych
brył w kształ cie li te ry L w wie lo funk cyj ne ze sta wy. Je dy nym mi -
nu sem te go pro jek tu jest na dal wy so ki koszt ma gne sów neo -
dy mo wych. To chwi lo wo ogra ni cza ko mer cyj ny cha rak ter pro -
po no wa ne go roz wią za nia.

Prócz pre sti żu zwy cięz cy kon kur su otrzy ma li na gro dy pie -
nięż ne ufun do wa ne przez mgr. inż. Ma cie ja For ma no wi cza,
pre ze sa Fa bry ki Me bli For te S.A., któ ry po dob nie jak lau re aci,
jest ab sol wen tem Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. Za pierw sze
miej sce w kon kur sie przy zna no kwo tę 4000, za dru gie miej -
sce 3000 i za miej sce trze cie 1500 zło tych. 

Me blar stwo, drzew nic two i pa pier nic two to jed ne z klu czo -
wych sek to rów, któ re w per spek ty wie 2020 ro ku sta no wią ob -
szar wspar cia ze stro ny Unii Eu ro pej skiej. Szan se na fi nan so wa -
nie ma ją zwłasz cza te pro jek ty, któ re po wsta ją we współ pra cy
uczel ni z prze my słem. Na za koń cze nie uro czy sto ści wrę cze nia
na gród prof. dr hab. Sta ni sław Dzię gie lew ski, pre zes Za rzą du
Od dzia łu SI TLiD w Po zna niu, pod kre ślił, że lau re aci ja ko do brzy
in ży nie ro wie ma ją za pew nio ną pra cę i per spek ty wy dal sze go
dy na micz ne go roz wo ju. 

Or ga ni za to rzy gra tu lu ją lau re atom oraz ich opie ku nom na -
uko wym, dzię ku ją stu den tom za udział w kon kur sie, a spo łecz -
no ści aka de mic kiej za ży we za in te re so wa nie. 

Osob ne go rą ce po dzię ko wa nia kie ru ję do prof. Sta ni sła wa
Dzię gie lew skie go i mgr. Ka ro la Ła bę dy za ini cja ty wę, współ -
or ga ni za cję i spraw ne pro wa dze nie kon kur su.

prof. dr hab. Je rzy Smar dzew ski

Nagrodę odbiera mgr inż. Tomasz Maciejewski

Nagrodę odbiera mgr inż. Przemysław Miedziak
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Nor�we�skie�gry�zo�nie

Miej sco wość Even stad w Nor we gii to nie tyl ko prze pięk -
ne kra jo bra zy. Jest to miej sce, gdzie w do li nie, oto czo ny

gę stą taj gą, znaj du je się kam pus jed nej z nor we skich uczel ni
– Hed mark Uni ver si ty Col le ge. Uczel nia kształ ci stu den tów na
wie lu kie run kach, ale w kam pu sie Even stad stu den ci zdo by -
wa ją wie dzę z dziedziny na uk rol ni czych, le śnic twa oraz eko -
lo gii. Jest to ma ły kam pus, li czą cy w szczy cie oko ło 150 lu dzi,
w tym 15 pra cow ni ków na uko wych co naj mniej sze ściu na ro -
do wo ści. Stu den ci ma ją tu oka zję nie tyl ko zdo by wać wie dzę
i ćwi czyć ję zy ki ob ce, ale rów nież po zna wać lu dzi z róż nych
za kąt ków świa ta.

Ce lem na sze go wy jaz du do Nor we gii, do kam pu su Even -
stad, by ła współ pra ca z dr. Ja nem Hu skiem na te mat ba da nia
in te rak cji i zmian be ha wio ral nych u gry zo ni z ro dza ju Mi cro -
tus, po wo do wa nych obec no ścią no we go dra pież ni ka w śro -
do wi sku.

Ini cja to ra mi ba dań na gry zo niach by li prof. dr hab. Piotr
Try ja now ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz
dr Jan Hu sek z Hed mark Uni ver si ty Col le ge. To wła śnie z ich
gran tów sfi nan so wa ny zo stał ca ły pro jekt ba daw czy. Ze
wzglę du na swą spe cy fi kę ba da nia wy ma ga ły więk szej liczby
osób. Ze spół two rzy li (oprócz prof. Try ja now skie go i dr. Hu -
ska): dr inż. Zbi gniew Kwie ciń ski z Ogro du Zoo lo gicz ne go
w Po zna niu oraz dwie stu dent ki Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii

Zwie rząt – Pau li na Paw lak (trze ci rok zoo tech ni ki) i Ali cja Gi -
lew ska (dru gi rok we te ry na rii).

Po bar dzo dłu giej po dró ży sa mo cho dem, z czte ro go dzin ną
prze rwą na prze pra wę pro mem, 1 lip ca przy by li śmy na miej sce.
Pierw szym ogrom nym za skocz eniem by ła po ra dnia. Mi mo póź -
nej go dzi ny, wa run ki na ze wnątrz bar dziej przy po mi na ły świt
w na szej sze ro ko ści geo gra ficz nej niż go dzi nę trze cią nad ra -
nem – rze czy wi sty czas na sze go przy jaz du. Jed nak do pie ro ra -
no na szym oczom uka za ło się pięk no ca łej oko li cy. My sia far ma
– miej sce na szej pra cy – zlo ka li zo wa na nie co na ubo czu kam -
pu su, są sia do wa ła z za gro dą, w któ rej utrzy my wa ne są zwie rzę -
ta bę dą ce nie ofi cjal nym sym bo lem Nor we gii – ło sie. To wła śnie
na my siej far mie re ali zo wa li śmy pro jekt ba daw czy we współ -
pra cy z dr. Ja nem Hu skiem, któ ry za jął się czę ścią or ga ni za cyj -
ną tak, aby wszyst ko by ło przy go to wa ne na nasz przy jazd. 

Na szym za da niem w pro jek cie by ło zła pa nie od po wied niej
liczby gry zo ni oraz przy go to wa nie ich do te stów be ha wio ral -
nych: umiesz cze nie ich w przy go to wa nych wcze śniej klat kach,
za pew nie nie po kar mu oraz do stę pu do wo dy. Dal szym eta -
pem eks pe ry men tu by ło eks po no wa nie gry zo ni na róż ne
czyn ni ki, ob ser wa cja re ak cji (po bie ra nie po kar mu, po ru sza nie
się po klat kach) i skru pu lat ne no to wa nie wy ni ków.

Mi mo świet ne go przy go to wa nia i or ga ni za cji nie oby ło się
bez pew nych trud no ści. Bar dzo zmien na po go da (pie ką ce
słoń ce prze pla ta ne kil kak trot nie w cią gu dnia ulew nym desz -
czem) by ła jed nym z czyn ni ków utrud nia ją cych ła pa nie gry -
zo ni w ży wo łap ki. Do dat ko wo nie ła pa ły się one tak szyb ko,
jak prze wi dy wa li śmy, co nie ste ty wy dłu ży ło czas spę dzo ny na
my siej far mie kosz tem cza su spę dzo ne go w la bo ra to rium,
przy te stach be ha wio ral nych. Czę sto do pu ła pek tra fia ły in ne
ga tun ki gry zo ni za miesz ku ją cych far mę – głów nie le min gi
(cha rak te ry stycz ne dla kra jów skan dy naw skich, nie spo ty ka ne
w Pol sce) oraz kar czow ni ki. Pra co wa li śmy za zwy czaj krót ko,
ale z du żą czę sto tli wo ścią.

Po wy peł nie niu obo wiąz ków po zo sta wa ło nie co cza su wol -
ne go, któ ry wy ko rzy sty wa li śmy na po zna wa nie oko li cy. Zwie -
dzi li śmy oko licz ne mia stecz ka – Kop pang oraz Re na. Za sko -
czy ły nas nie tyl ko du że od le gło ści mię dzy miej sco wo ścia mi,
po pu la cja ich miesz kań ców by ła rów nież im po nu ją ca: Kop -
pang li czy nie speł na 1200 miesz kań ców, a Re na nie co wię cej
– oko ło 2000, co w Nor we gii nie jest ni czym nie sa mo wi tym,
gdyż więsz kość miast jest po dob nej wiel ko ści. Ce chą cha rak -
te ry stycz ną dla skle pów w Nor we gii są wy so kie ce ny, w któ re
po cząt ko wo nie wie rzy li śmy, jed nak wkrót ce prze ko na li śmy
się o tym na wła snej skó rze, gdy na za kup kil ku pro duk tów
spo żyw czych wy da li śmy dość du żą kwotę nor we skich ko ron.
W week end wy bra li śmy się na dłuż szą wy pra wę do nie co
więk szych miast: Elve rum nad rze ką Glom ma oraz Ha mar,
gdzie znaj du je się naj więk sze je zio ro Nor we gii – Mjo sa.

Wy jazd do Nor we gii uwa ża my za bar dzo uda ny. By ło to
wspa nia łe i nie za po mnia ne prze ży cie. Zdo byli śmy du żo no -
wej wie dzy i do świad cze nia na uko we go, a przy oka zji po zna -
li śmy ele men ty skan dy naw skiej kul tu ry i mo gli śmy na sy cić
oczy wi do ka mi, któ re w Pol sce są zgo ła od mien ne. Ma my na -
dzie ję, że na sza współ pra ca nie za koń czy się na tych ba da -
niach i bę dzie my mo gli ją kon ty nu ować za rów no w Even stad,
jak i w Po zna niu. 

prof. dr hab Piotr Tryjanowski
dr Zbigniew Kwieciński

Alicja Gilewska
Paulina Pawlak

Gryzoń z rodzaju Microtus w żywołapce
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Widok na kampus Evenstad
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„Po�znań�De�sign�Days”.
Die�te�tycz�ne�po�tycz�ki�stu�den�tów�
ze�zdro�wym�ży�wie�niem

Czer wiec to nie tyl ko czas ostat nich za jęć, ko lo kwiów i po -
czą tek eg za mi nów. Człon ko wie Ko ła Na uko we go Die te ty -

ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wzię li udział
w te go rocz nej pierw szej edy cji fe sti wa lu „Po znań De sign
Days”, któ re go głów nym or ga ni za to rem jest Fun da cja Uni wer -
sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu, a pa tro nat nad nią ob jął tak -
że Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

Człon ko wie Ko ła przy go to wa li i prze pro wa dzi li se rię
warsz ta tów, któ rych słu cha cza mi i uczest ni ka mi by ły dzie ci
i mło dzież w róż nym wie ku – od grup przed szkol nych po
gim na zja li stów. Wszyst kie za ję cia od by ły się w Cen trum Kul -
tu ry Za mek w dniach od 30 ma ja do 8 czerw ca 2014 ro ku.
Agniesz ka Głę bow ska i Syl wia Le nar to wicz – człon ki nie Ko ła
– zdra dza ły młod szym dzie ciom ta jem ni ce cu kru. Opo wia -
da ły o „do brych” i „złych” źró dłach cu krów w co dzien nym ja -
dło spi sie, tłu ma czy ły, czym mo że gro zić nad mier ne ich uży -
wa nie w co dzien nym me nu, wraz z uczest ni ka mi szu ka ły
cu kru „ukry te go” w pro duk tach spo żyw czych. Słu cha cze od -
kry wa li, ile cu kru zmie ści się w żel kach, cze ko la dzie, ba to -
nach. Cie ka wi ży wie nio wej wie dzy słu cha cze do wie dzie li się,
ile cu kru mo że zmie ścić się w de se rach oraz na po jach mlecz -
nych – my lo nych po wszech nie z jo gur ta mi – a ile w na po -
jach ga zo wa nych. Ama to rzy sło dy czy mo gli zo ba czyć od po -
wied nią ilość cu kru w pro duk cie, po ka za ną w prze ma wia ją cy
do wy obraź ni spo sób – ja ko wo re czek wy peł nio ny bia łym
prosz kiem: sa cha ro zą. Dzie ci by ły za sko czo ne tym, że na
przy kład opa ko wa nie re kla mo wa nych i lu bia nych przez nie
że lek za wie ra aż 10 ły że czek cu kru. 

W cza sie dys ku sji najmłodsi uczest ni cy warsz ta tów sta ra li
się wspól nie z Agniesz ką i Syl wią zna leźć zdrow sze al ter na ty -
wy dla po pu lar nych prze ką sek i obie ca li, że już nie bę dą ich
spo ży wać. Oprócz źró deł do brych wę glo wo da nów, dzie ci od -
kry ły rów nież, gdzie znaj dą war to ścio we tłusz cze, biał ko, wi -
ta mi ny i skład ni ki mi ne ral ne. Po za ję ciach o cu krze spra gnie -
ni zdro we go ży wie nia mo gli wziąć udział w in te rak tyw nych
warsz ta tach „Zdro wa ka nap ka”, przy go to wa nych przez ko le -
gów Sław ka Do mi ni cza ka i Paw ła Bart cza ka. Za po mo cą stwo -
rzo nej przez nich in te rak tyw nej gry dzie ci do wie dzia ły się, jak
przy go to wać po żyw ne i war to ścio we, a przy tym bar dzo
smacz ne ka nap ki. Uczest ni cząc w grze i wy bie ra jąc praw dzi -
we pro duk ty spo żyw cze, dzie ci mo gły zmie nić swo je na wy ki
na jesz cze lep sze. Dzię ki warsz ta tom więk szo ści uczest ni ków
ła twiej bę dzie do ko ny wać zdro wych wy bo rów przy pół kach
skle po wych. 

Ostat nie warsz ta ty przy go to wa ne przez Ko ło Na uko we Die -
te ty ków do ty czy ły kon tro wer sji ży wie nio wych. Ar tur We so ły
i Ja go da Kru ger oraz Syl wia i Agniesz ka sta ra li się wy ja śnić po -
pu lar ne mi ty do ty czą ce zdro we go od ży wa nia się, od po wie -
dzieć na wszyst kie nur tu ją ce dzie ci py ta nia oraz roz wiać wąt -
pli wo ści – na przy kład czy po win no się wy bie rać ma sło, czy
mar ga ry nę? Czy war to spo ży wać mle ko, czy też na le ży je wy -
klu czyć z die ty? Czy pro duk ty ty pu li ght są zdrow sze? Dzie ci
mia ły bar dzo wie le py tań. 

Po pre zen ta cji i dys ku sji uczest ni cy warsz ta tów mo gli sa mi
– pod okiem die te ty ków z na szej uczel ni – prze ana li zo wać
skład po pu lar nych pro duk tów spo żyw czych. Człon ko wie Ko -

ła uczy li dzie ci, na co po win ny zwra cać uwa gę, czy ta jąc ety -
kie ty i wy kaz skład ni ków na opa ko wa niu pro duk tu spo żyw -
cze go. Mło dzi kon su men ci do ko ny wa li za ska ku ją cych dla nich
od kryć, na przy kład że w po pu lar nym so sie sa łat ko wym naj -
wię cej jest… cu kru. 

W cza sie pod su mo wa nia dzie ci wraz ze stu den ta mi pro wa -
dzą cy mi warsz ta ty sta ra ły się zna leźć od po wiedź na py ta nie:
„Ja kie pro duk ty po win ny za wie rać ich ja dło spi sy, a ja kich po -
win ny uni kać i dla cze go?” 

Wszyst kie za ję cia or ga ni zo wa ne przez Ko ło Na uko we Die -
te ty ków w ra mach fe sti wa lu „Po znań De sign Days” wzbu dzi ły
du że za in te re so wa nie, naj młod si uczest ni cy warsz ta tów
opusz cza li je z ba ga żem wie lu no wych i „zdro wych” po sta no -
wień ży wie nio wych.

Syl wia Le nar to wicz 
(pre zes Ko ła Na uko we go Die te ty ków)

dr Mag da le na Człap ka -Ma ty asik 
(opie kun Ko ła Na uko we go Die te ty ków)
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Dzieci miały bardzo dużo pytań
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Ogród�Bo�ta�nicz�ny�w Pe�ki�nie

Pod ko niec kwiet nia 2014 ro ku, w związ ku z wy kła da mi wy -
gło szo ny mi przez pro mo to ra mo jej pra cy ma gi ster skiej

– prof. dr. hab. Ro ma na Ho łu bo wi cza – w kil ku ośrod kach na -
uko wych w Chi nach, mia łem oka zję zwie dzić Ogród Bo ta nicz -
ny w Pe ki nie. W Chi nach jest dziś po nad sto ogro dów bo ta -
nicz nych, jed nak ten w Pe ki nie wy róż nia się spo śród nich
naj więk szą licz bą od wie dza ją cych osób (do 4 mi lio nów rocz -
nie) oraz ska lą in we sty cji – naj więk szą w ca łym kra ju. 

Ogród zo stał za ło żo ny w 1956 ro ku przy wspar ciu fi nan so wym
rzą du Chin. Po cząt ko wo roz wi jał się szyb ko, jed nak wszyst ko
prze rwa ła Re wo lu cja Kul tu ral na na prze ło mie lat sześć dzie sią -
tych i sie dem dzie sią tych XX wie ku. Do pie ro w la tach osiem dzie -

sią tych po wró co no do te go pro jek tu, a wy raź nym bodź cem do
je go roz wo ju sta ła się olim pia da w 2008 ro ku. Zwłasz cza po 1990
ro ku sam ob szar Ogro du zo stał po więk szo ny i li czy obec nie pra -
wie 400 hek ta rów. Od pa ni mgr Zhao Peng (ab sol went ki na szej
uczel ni) – pra cow ni cy Ogro du – do wie dzia łem się, że są pla ny
dal sze go po więk sza nia tej in we sty cji. 

Po ło żo ny jest u pod nó ża Pach ną cych Wzgórz (po chiń sku:
xiang shan) w za chod niej czę ści Pe ki nu. Speł nia kil ka za dań:
jest miej scem re kre acji dla miesz kań ców Pe ki nu oraz peł ni
funk cje na uko we, gro ma dzi ro śli ny, a wie le z nich chro ni przed
wy gi nię ciem. Jest jesz cze in na funk cja: edu ka cyj na, gdyż do
Ogro du przy jeż dża ją gru py mło dzie ży z ca łe go kra ju. Ogród
jest otwar ty przez ca ły rok. 

Flo ra Chin obej mu je po nad 33 ty sią ce ga tun ków (dla po -
rów na nia w ca łej Eu ro pie jest ich za le d wie 12 ty się cy, a w Pol -
sce oko ło 2200 ga tun ków). Im po nu ją ce jest wspar cie fi nan so -
we Ogro du z bu dże tu Chin. Do sta je on po ło wę środ ków
fi nan so wych każ de go ro ku z ca łej pu li, ja ka prze zna czo na jest
na kra jo we ogro dy, re zer wa ty i ar bo re ta. Im po nu je tem po
i roz mach pro wa dzo nych tu prac. Pod czas ca ło dnio wej wi zy -
ty w Ogro dzie by łem pod wra że niem liczby zgro ma dzo nych
ga tun ków ro ślin. W dzia le „bon sai” wi dzia łem czte ry pod sta -
wo we sty le for mo wa nia drze wek oraz sta re drze wo mi ło rzę -
bu dwu kla po we go przy wie zio ne z pro win cji Se czu an i li czą -
ce 1300 lat. Z ko lei w pal miar ni prze sze dłem przez kil ka stref
ro ślin no ści, od drze wa bu tel ko we go z Au stra lii do kak tu sów
z te re nów pu styń mek sy kań skich. 

Zwie dza nie ko lek cji ro ślin w Pe kiń skim Ogro dzie Bo ta nicz -
nym jest bar dzo po ucza ją ce za rów no pod wzglę dem bo ta -
nicz nym, jak i ogrod ni czym. Kli mat w re jo nie Ogro du (do syć
ła god ne zi my) i cie płe la ta oraz do bre gle by sprzy ja ją do bre -
mu roz wo jo wi ro ślin. 

Choć to pi wo nia, a nie ró ża jest sym bo lem na ro do wym Chin,
to jed nak ten dru gi ga tu nek ma im po nu ją cą ko lek cję w Ogro -
dzie, za ło żo ną w 1993 ro ku. Jej efek tem jest wiel ka mo no gra fia

Palmiarnia: część dotycząca roślin pustynnych

Nową część Ogrodu Botanicznego wyposażono w stylowe altany
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o chiń skich od mia nach pi wo nii, wy da na przez by łe go (dziś już
na eme ry tu rze) dy rek to ra Ogro du – prof. Zhang Zu oshu an ga.

In nym cie ka wym miej scem w Ogro dzie jest ro za rium – li czy
oko ło 100 ty się cy krze wów z ca łe go świa ta z po nad ty sią ca od -
mian upra wia nych na po wierzch ni 7 ha. Ogród ró ża ny skon -
stru owa ny jest w sty lu eu ro pej skim. Fon tan na w cen tral nym
punk cie oraz ukry te ka ska dy ma ją two rzyć nie tyl ko mi kro kli -
mat do upra wy róż, ale tak że oa zę spo ko ju dla od wie dza ją -
cych. W ko lek cji po ka za ne są od mia ny z róż nych grup: wiel ko -
kwia to we, her ba cia ne, ra ba to we, mi nia tu ry, olej ko we, pną ce
i okry wo we. Wszyst kie oka zy zo sta ły po sa dzo ne zgod nie z sys -
te mem ka te go ry za cji no wo cze snych róż. Dla mnie – mi ło śni -
ka tych kwia tów – za sko cze niem był cał ko wi ty brak oznak cho -
rób oraz że ro wa nia szkod ni ków, na przy kład mszyc na
krze wach. W eu ro pej skich wa run kach jest to trud ne do osią -
gnię cia, jed nak w Ogro dzie – sam wi dzia łem – moż li we.
W okre sie od ma ja do li sto pa da, kie dy na stę pu je kwit nie nie
róż, ko lek cja uka zu je przed zwie dza ją cy mi peł nię barw, a sa -
me ró że i ich za pach two rzą „bo skie per fu my”. 

Od dziel ne go omó wie nia wy ma ga ko lek cja bzów (li la ków).
Jest to być mo że naj więk sza ta ka ko lek cja na świe cie. Li lio wy
ogród o po wierzch ni 3,5 ha zo stał po raz pierw szy od da ny do
użyt ku dla zwie dza ją cych pod ko niec 1950 ro ku, a na stęp nie
znacz nie roz sze rzo ny na po cząt ku 1980 ro ku. Trzy dzie ści dwa
ga tun ki i licz ne od mia ny bzu są czę sto od wie dza ne w okre sie
kwit nie nia. Mo że to trwać do sze ściu ty go dni, w za leż no ści od
od mian, i uka zy wać pięk no róż nych barw i za pa chów. 

Dobrym momentem zwiedzania Ogrodu jest kwiecień, gdy
pojawiają się kwitnące tulipany

Profesor Zhang Zuoshuang, wieloletni dyrektor Ogrodu w Pekinie (obecnie na emeryturze), Zhao Peng, absolwentka naszej uczelni, oraz profesor
Roman Hołubowicz
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Ko lej nym eta pem zwie dza nia by ła naj więk sza ko lek cja brzos -
kwi ni ozdob nych (z kwia tów) na świe cie. Zo sta ła utwo rzo na
w 1983 ro ku, a jej ob szar to 4,2 ha. Obec nie li czy oko ło 70 od -
mian. W Pol sce jest to drze wo owo co we, a nie ozdob ne. Jed nak
nie dla Chiń czy ków. Wi dzia łem też róż ni ce w sa mym po kro ju
drze wa, na przy kład mio tło wy czy zwi sa ją cy (pła czą cy). Naj bar -
dziej po szu ki wa ne są od mia ny o kil ku ty pach kwia tów (bia łych,
ró żo wych, czer wo nych i pur pu ro wych aż do ko lo ru bu racz ko we -
go) na tym sa mym drze wie. Pra ce ho dow la ne są kon ty nu owa ne. 

Ogród Bo ta nicz ny w Pe ki nie zna ny jest nie tyl ko ze swo ich
ko lek cji pi wo nii, róż, li la ków czy brzo skwiń, ale rów nież znaj -
du ją cej się w cen trum pal miar ni zbu do wa nej w 1990 i otwar -
tej dla zwie dza ją cych po prze bu do wie w 2000 ro ku. Wzo rem
do jej uno wo cze śnie nia by ły pal miar nie w Kró lew skim Ogro -
dzie Bo ta nicz nym „Kew Gar den” w Lon dy nie. Jej po wierzch nia
to oko ło 1 ha, co sta wia ją w czo łów ce naj więk szych oran że rii
w Azji. Wy po sa żo no ją w róż ne go ro dza ju no wo cze sne urzą -
dze nia, mię dzy in ny mi zaj mu ją ce się utrzy my wa niem wil got -
no ści oraz tem pe ra tu ry dla czte rech dzia łów, na ja kie pal miar -
nia zo sta ła po dzie lo na: tro pi kal ne la sy desz czo we, kak tu sy
i su ku len ty, stor czy ki oraz ro śli ny mię so żer ne. Miej sce to jest
bar dzo waż ne pod wzglę dem bo ta nicz nym, tak że do za cho -
wa nia za so bów ro ślin nych. To je dy na oka zja zo ba cze nia wie -
lu ga tun ków ro ślin tro pi kal nych. 

Du żą atrak cją Ogro du jest Świą ty nia Śpią ce go Bud dy (chin.
wo fo si). Jest jed ną z naj star szych w Pe ki nie. Została zbu do wa -
na w okre sie dy na stii Tang. Jesz cze w la tach pięć dzie sią -
tych XX wie ku te ren świą ty ni był sie dzi bą mni chów. Dziś już ich
tam nie ma, sam bu dy nek jest od no wio ny i za mie nio ny na ho -
tel, z za cho wa niem jed nak sty lu świą ty ni. Jej naj więk szym skar -
bem jest po sąg le żą ce go (śpią ce go) Bud dy od la ny z brą zu,
o dłu go ści 5,3 m i wy so ko ści 1,6 m, który wa ży oko ło 54 ton.
Przed świą ty nią znaj du je się dro ga wy sa dza na sta ry mi cy pry sa -Najnowsza część Ogrodu – las metasekwojowy

Część palmiarni poświęcono lasom tropikalnym
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mi. Na głów nej bra mie wy pi sa ne są czte ry chiń skie zna ki, co
moż na prze tłu ma czyć ja ko: „Oświe ce nie, mą drość, prze ni kli -
wość oraz zro zu mie nie”. 

Od by wa jąc dal szą część wę drów ki po wspa nia łym Ogro -
dzie, mia łem moż li wość zo ba cze nia ogro du bam bu so we go.
Ukoń czo ny w 1986 ro ku, zaj mu je po wierzch nię 2,6 ha. Róż ne
dział ki w ogro dzie obej mu ją po nad 50 tak so nów. 

Prze cha dza jąc się po Ogro dzie, do tar łem też do me ta se kwoi.
Jesz cze w la tach pięć dzie sią tych są dzo no, że drze wo to wy mar -
ło. Dziś roz mno żo ne moż na oglą dać w od dziel nej kwa te rze. 

Bon sai (chin. pen jing) to sta ro żyt na tra dy cja mi nia tu ry zo wa -
nia drzew lub krze wów upra wia nych w od po wied nio do bra -
nych, pła skich po jem ni kach, gdzie do gle by do da je się zmie -
lo nej ska ły wul ka nicz nej. Osta tecz ny efekt skar le nia ro ślin
uzy ski wa ny jest dzię ki spe cy ficz ne mu przy ci na niu oraz pie lę -
gna cji sa mych ro ślin. Ich dłu ga hi sto ria się ga 1900 lat. Więk -
szość zmi nia tu ry zo wa nych ro ślin zgro ma dzo nych w pa wi lo nie
po cho dzi z róż nych czę ści Chin, re pre zen tu je też róż ne sty le.
Dru gą część ko lek cji – drze wa ma ją ce po nad sto lat – mo że my
po dzi wiać na ze wnątrz pa wi lo nu. 

Naj bar dziej zna na jest ko lek cja pi wo nii. Na po wierzch ni 6 ha
zgro ma dzo no 6 ty się cy ro ślin w 630 od mia nach. Są też od mia -
ny za gra nicz ne: z Ja po nii i USA. Sam ogród jest do sko na le za -
pro jek to wa ny (zdo był licz ne na gro dy). Bu dyn ki, sta re drze wa,
zróż ni co wa ne ko lo ry stycz nie ob sza ry, na przy kład „Baj ka z pi -
wo nii”, ide al nie pa su ją do oto cze nia. 

Drze wa oraz kwia ty by ły i są w Kra ju Środ ka po strze ga ne ja -
ko waż ny ele ment ży cia sa mych Chiń czy ków. Są też te ma tem
roz ma itych po wie dzeń i przy słów. Jed no z nich brzmi: shi nian
shu mu, bai nian shu ren, co moż na prze tłu ma czyć: ła twiej po -
sa dzić drze wo niż wy cho wać czło wie ka. 

Ro bert Ro cho wiak
asy stent w Ka te drze Na sien nic twa Bonsai

Fo
t. 

8 
× 

So
ni

a 
Ja

sk
uł

a

Kwitnące brzoskwinie, największa atrakcja
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Jak sku tecz nie za rzą dzać swo im cza sem, że by nie wpaść w si -
dła „zło dziei cza su”? W ja ki spo sób de fi nio wać ce le i dą żyć

do ich osią gnię cia? Jak mo ty wo wać sie bie i in nych do dzia ła -
nia? Jak za chę cić miesz kań ców miast do spę dza nia wol ne go
cza su w le sie? Od po wie dzi na te py ta nia szu ka li uczest ni -
cy VI Kon fe ren cji Szko le nio wej Stu den tów Le śnic twa „Las
– Czło wiek – Biz nes. Kształ to wa nie cech współ cze sne go ma na -
ge ra la su po przez in no wa cyj ne tech ni ki za rzą dza nia gru pą”.

Kon fe ren cja od by ła się w dniach 11–14 czerw ca w na le żą -
cym do Nad le śnic twa Gro dzisk Ośrod ku Szko le nio wo -Wy po -
czyn ko wym w Po ra ży nie. Wzię li w nim udział stu den ci le śnic -
twa z Wy dzia łów Le śnych: Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP)
w Po zna niu, Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kra ko wie oraz Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie. Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Sa mo -
rząd Stu den tów Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu, z prze wod -
ni czą cą sa mo rzą du inż. Ka ro li ną Da bu lis na cze le, w ra mach
po ro zu mie nia za war te go 27 sierp nia 2008 ro ku mię dzy sa mo -
rzą da mi trzech wy mie nio nych wy dzia łów le śnych. Ce lem kon -
fe ren cji by ło mię dzy in ny mi na by cie umie jęt no ści me ne dżer -

skich i roz wi ja nie ich in no wa cyj ny mi me to da mi co achin go -
wymi. Pod okiem do świad czo nych tre ne rów z Aka de mii Roz -
wo ju Kom pe ten cji w Po zna niu: Zo fii Ja kub czyń skiej, Mał go -
rza ty Syp niew skiej oraz Ada ma Ro ma now skie go, stu den ci
po zna li taj ni ki umie jęt ne go kie ro wa nia gru pą i roz wią zy wa -
nia kon flik tów na róż nych po zio mach za rzą dza nia za so ba mi
ludz ki mi. Uczest ni cy warsz ta tów szko le nio wych do wie dzie li
się po nad to, że ra cjo nal ne za rzą dza nie cza sem, re ali zo wa ne
dzię ki wła ści we mu hie rar chi zo wa niu po dej mo wa nych dzia -
łań, jest – oprócz sil nej mo ty wa cji – klu czem do osią gnię cia
po sta wio nych ce lów. 

Za ję cia z tre ne ra mi od by wa ły się rów no le gle w trzech gru -
pach, łącz nie zre ali zo wa no 15 go dzin warsz ta tów. Mo duł pro -
wa dzo ny przez tre ner kę Mał go rza tę Syp niew ską po ru szał te -
ma ty kę umie jęt ne go po ko ny wa nia ne ga tyw nych prze ko nań,
unie moż li wia ją cych lub utrud nia ją cych re ali za cję ce lów oraz
mo ty wo wa nia do dzia ła nia dzię ki od wo ły wa niu się do wy zna -
wa nych war to ści. Tre ner ka Zo fia Ja kub czyń ska uświa do mi ła
uczest ni kom, jak waż ne jest wła ści we pla no wa nie wła sne go
cza su – klu czem do nie go jest war to ścio wa nie za pla no wa nych

Uczestnicy konferencji oraz goście specjalni przed pałacem w Porażynie
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Szó�sta�kon�fe�ren�cja�szko�le�nio�wa�stu�den�tów�le�śnic�twa�na�te�mat�
„kształ�to�wa�nia�cech�współ�cze�sne�go�ma�na�ge�ra�la�su�po�przez�in�no�wa�cyj�ne�tech�ni�ki
za�rzą�dza�nia�gru�pą”
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dzia łań przez nada nie im ran gi waż no ści i pil no ści. Za ję cia tre -
ne ra Ada ma Ro ma now skie go do ty czy ły opra co wa nia stra te -
gii pro mo cyj nej le śnic twa na pod sta wie mo de lu biz ne so we -
go Ale xan dra Oster wal de ra. Stu den ci ak tyw nie uczest ni czy li
we wszyst kich od sło nach warsz ta tów, wy pra co wu jąc dla sie -
bie kon kret ne roz wią za nia.

Część warsz ta to wą po prze dzi ły wy stą pie nia go ści spe cjal -
nych: prze wod ni czą ce go Wiel ko pol skie go Od dzia łu Pol skie -
go To wa rzy stwa Le śne go, mgr. inż. Je rze go Fli sy kow skie go;
dy rek to ra brze skie go Od dzia łu Biu ra Urzą dza nia La su i Geo -
de zji Le śnej, mgr. inż. Ja nu sza Bań kow skie go oraz wie lo let nie -
go kie row ni ka Pra cow ni Ge ne ty ki Po pu la cyj nej In sty tu tu Den -
dro lo gii PAN w Kór ni ku, wy bit ne go au to ry te tu w dzie dzi nie
fi zjo lo gii i ge ne ty ki drzew le śnych – prof. dr. hab. Wła dy sła wa
Cha łup ki. Re fe ra ty za pro szo nych go ści zbu do wa ły po most
mię dzy hi sto rią a te raź niej szo ścią pol skie go le śnic twa, wska -
zu jąc jed no cze śnie kie ru nek roz wo ju La sów Pań stwo wych,
któ re w bie żą cym ro ku ob cho dzą dzie więć dzie sią tą rocz ni cę
po wsta nia. 

Ten szcze gól ny ju bi le usz skła nia do spoj rze nia wstecz, przy -
po mnie nia osób i zda rzeń, któ re mia ły wpływ na kształ to wa -
nie i po wsta nie ad mi ni stra cji La sów Pań stwo wych. Jed nak że
przy ta kiej oka zji, oprócz pod su mo wań i wspo mnień, war to
tak że spoj rzeć w przy szłość, za sta no wić się nad wi zją le śnic twa
na ko lej ne la ta. Pa mię tać na le ży o tym, że las, ja ko do bro trwa -
łe i cią głe, jest ści śle zwią za ny z na szym na ro do wym dzie dzic -
twem, co wy ma ga za cho wa nia i wzbo ga ca nia na róż nych po -
zio mach dzia łal no ści. Na stra ży trwa ło ści la sów sto ją le śni cy,
któ rzy w swo jej pra cy mu szą wy ka zy wać się umie jęt no ścia mi
me ne dżer ski mi, pla no wa nie i za rzą dza nie jest bo wiem nie od -
łącz nym ele men tem pro wa dze nia go spo dar ki le śnej. Warsz ta -
ty szko le nio we po zwo li ły uczest ni kom kon fe ren cji zdo być lub
jesz cze bar dziej roz wi nąć umie jęt no ści zwią za ne z za rzą dza -
niem ze spo łem, ra dze niem so bie w trud nych sy tu acjach, prze -
zwy cię ża niem trud no ści unie moż li wia ją cych osią gnię cie ce lu.
Wy pra co wa ne roz wią za nia i zgłę bie nie tech nik no wo cze sne -
go za rzą dza nia gru pą, bę dą ce cen nym uzu peł nie niem wie dzy
zdo by wa nej w mu rach uczel ni, przy da dzą się za rów no w ży ciu
co dzien nym, jak i w przy szłej pra cy za wo do wej. Do dat ko wo
kon fe ren cja by ła oka zją do wy mia ny do świad czeń i dys ku sji na

roz ma ite, „oko ło le śne” te ma ty, dzię ki cze mu słu ży ła za cie śnie -
niu przy jaź ni i współ pra cy mię dzy trze ma naj star szy mi wy dzia -
ła mi le śny mi w Pol sce.

Pa tro nat ho no ro wy nad VI Kon fe ren cją Szko le nio wą Stu -
den tów Le śnic twa ob jął JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go (UP) w Po zna niu – prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak; dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu – prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz; prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go Pol skie go To -
wa rzy stwa Le śne go – prof. dr hab. An drzej Grzy wacz. Spon so -

rem głów nym kon fe ren cji by ła Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań -
stwo wych. Or ga ni za to rzy otrzy ma li rów nież nie oce nio ne
wspar cie ze stro ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu, Re gio nal nych Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych w Pi le, Po zna niu i Zie lo nej Gó rze, a tak że
trzy dzie stu nad le śnictw z pięt na stu Re gio nal nych Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych.

Ad rian Ta laś ka
stu dent Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu

Podczas prelekcji prof. dr. hab. Władysława Chałupki

Stanowisko z materiałami promocyjno-edukacyjnymi
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Jesz�cze�słów�kil�ka�o te�go�rocz�nych�
wio�sen�nych�im�pre�zach
„Wy�dzia�łów�ki”�na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu

Co ro ku w ma ju i czerw cu, od by wa ją się ple ne ro we im pre -
zy, któ re or ga ni zu ją sa mo rzą dy stu denc kie wraz z ko ła mi

na uko wy mi po szcze gól nych wy dzia łów. Miej scem tych wy -
da rzeń są te re ny zie lo ne obok bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo -
gii Drew na. Pierw szą ta ką im pre zą by ła „Ani ma lia da” zor ga ni -
zo wa na przez Sa mo rząd Stu denc ki Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt, któ ra od by ła się 7 ma ja 2014 ro ku. Stu den -
ci oraz wy kła dow cy mie li oka zję wziąć udział w „Bie gu Zło tej
So wy”, czy li grze po le ga ją cej na od czy ta niu map ki i prze bie -
gnię ciu wy zna czo nej tra sy w jak naj krót szym cza sie oraz roz -
wią za niu po dro dze róż nych za dań. Moż na by ło po grać
w siat ków kę, wziąć udział w prze cią ga niu li ny, wal kach dmu -
cha nych su mo oraz spraw dzić swo je umie jęt no ści jaz dy na
me cha nicz nym by ku. Atrak cje mu zycz ne za pew nił ze spół wy -
dzia ło wy PGR, ze spół Te Drzwi oraz wo ka list ka Ania Cu kier nik.
Od by ło się rów nież ka ra oke oraz gril lo wa nie. Du żą atrak cją
by ły po ka zy dog fris bee, gru pa tań czą ca „Spin me” oraz fi re -
show – te atr ognia. 

Dru gą „wy dzia łów ką” by ła TRiL -ia da zor ga ni zo wa na przez
Ko ło Na uko we In ży nie rii Rol ni czej w dniu 27 ma ja 2014 ro ku.
Na stu den tów cze ka ły wy kła dy za pro szo nych firm z bran ży in -
ży nie rii rol ni czej, pre zen ta cja no wo cze snych ma szyn rol ni -
czych oraz tra dy cyj nie gril lo wa nie przy mu zy ce. Uczest ni cy
mo gli wziąć udział w kon ku ren cjach spraw no ścio wych, ta kich

jak prze cią ga nie cią gni ka, sla lom z jaj kiem, si ła gło su, rzut gu -
mia kiem, jaz da z ła do wa czem czo ło wym, śru ba i na kręt ka.
Pierw sze miej sce za ję ła dru ży na z V ro ku TRiL.

Ko lej ną im pre zą wy dzia ło wą był Dzień Tech no lo ga Drew na
zor ga ni zo wa ny przez Sa mo rząd Stu denc ki WTD, któ ry od był
się 4 czerw ca 2014 ro ku. Im pre zę roz po czął wy kład pa na mgr.
inż. Ry szar da Ło pu sie wi cza pt. „Ka rie ry za wo do we ab sol wen -
tów WTD”. Na stęp nie wszy scy uczest ni cy uda li się na te re ny zie -
le ni, gdzie dzie kan wy dzia łu ofi cjal nie roz po czął za ba wę. Pod -
czas wy da rze nia po da no wy ni ki an kiet prze pro wa dzo nych
wśród stu den tów, do ty czą cych ulu bio nej ka te dry oraz pro wa -
dzą ce go. Zor ga ni zo wa no rów nież licz ne kon ku ren cje spor to -
we, ta kie jak: dmu cha ne pił ka rzy ki, gu moskocz ki, pi ło wa nie
kło dy na czas, prze cią ga nie li ny, wbi ja nie gwoź dzi. Pod czas
zma gań czas umi lał zna ny już z in nych im prez wy dzia ło wych
DJ Gre go ry. Po za koń cze niu tur nie ju od by ły się kon cer ty ze -
spo łów Cia bat ta, Bey ond The Event Ho ri zon oraz The Syn ki. 

Ple ne ro we im pre zy sprzy ja ją in te gra cji stu den tów i wy kła -
dow ców z po szcze gól nych wy dzia łów, a tak że po zwa la ją wy -
ka zać się or ga ni za to rom in wen cją twór czą. Są mi łym prze ryw -
ni kiem za jęć, a stu den ci mo gą po ba wić się przy wspól nym
gril lo wa niu przed zbli ża ją cą się se sją.

Lu iza Da wi do wicz

TRiL-iada – zwycięska drużyna wraz z organizatorami
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Dwu dzie ste go czwar te go ma ja 2014 ro ku od był się pierw -
szy ro dzin ny pik nik człon ków Związ ku Na uczy ciel stwa

Pol skie go (ZNP) na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.
Dzię ki uprzej mo ści pro fe sor dr hab. Bar ba ry Po li tyc kiej, dzie -
kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, oraz
mgr inż. Re gi ny Gem biak – na sze spo tka nie mo gło się od być
na te re nie Sta cji Do świad czal nej Mar ce lin – w prze pięk nym,
wspa nia le utrzy ma nym miej scu, na zie lo nej tra wie, pod sta ry -
mi drze wa mi. 

Przy szło oko ło 50 człon ków ZNP wraz z ro dzi na mi. Ra zem
ba wi ło się nas bli sko 200 osób, w tym naj wię cej by ło dzie ci,
bo to głów nie dla nich był zor ga ni zo wa ny ten pik nik w związ -
ku ze zbli ża ją cym się dniem dziec ka. Ma lu chy do sta ły po ma -
łym upo min ku, a dla wszyst kich by ły sło dy cze. 

Uczest ni ków pik ni ku przy wi tał pre zes ZNP, dr hab. Jan Za -
biel ski, prof. nadzw., a po nim pa łecz kę or ga ni za to ra za baw
prze jął mgr inż. Ze non Mu siał – kie row nik ze spo łu „Ła ny”. To
dzię ki nie mu na na szym pik ni ku wy stą pił dzie cię cy ze spół „Ła -
ni ki”, uprzy jem nia jąc nam czas pie śnia mi i tań ca mi lu do wy mi.
Dzie ci z „Ła ni ków” wzię ły też udział we wspól nych za ba wach
i kon kur sach z dzieć mi na szych pra cow ni ków. Za ba wa by ła
przed nia – jak wi dać na zdję ciach. Młod sze dzie ci sza la ły do
upa dłe go na dmu cha nej zjeż dżal ni –„Zam ku Pi ra tów”. Star sze
z za in te re so wa niem roz ma wia ły z Jac kiem Pa ła sie wi czem
z po znań skie go ZOO, któ ry po ka zy wał róż ne ga dy i owa dy,
cie ka wie o nich opo wia da jąc. To na pew no by ło wiel kie prze -
ży cie: po trzy mać pa ty cza ka na rę ce czy gła skać wę ża. Na
wszyst kich cze ka ło wy śmie ni te pik ni ko we je dze nie: kieł ba ski,
ka szan ki hot -do gi, go fry z owo ca mi i wie le in nych sma ko ły -

Ro�dzin�ny�pik�nik�człon�ków�
Związ�ku�Na�uczy�ciel�stwa�Pol�skie�go

Odpoczynek w cieniu drzew



ków. Bar dzo też się ucie szy li śmy, że do na szej za ba wy do łą czył
wraz z ro dzi ną prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, pro rek tor ds.
kadr i roz wo ju Uczel ni.

By ła pięk na po go da, cie pło i sło necz nie, a miej sce prze pięk -
ne. Wszy scy ba wi li się do sko na le, dzie ci i do ro śli. Rek tor po zy -

tyw nie oce nił po mysł zor ga ni zo wa nia ta kie go ro dzin ne go
spo tka nia. My też bar dzo się cie szy li śmy, że ty lu nas ba wi ło się
ra zem. Ma my za miar po wtó rzyć to w przy szłym ro ku, tym bar -
dziej, że ta kie są su ge stie na szych człon ków.

dr inż. Da nu ta Mac kie wicz
wi ce pre zes ZNP 

Nasz piknikowy bufet cieszył się powodzeniem
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Wszyscy oglądają występy „Łaników”
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Prezes ZNP, dr hab. Jan Zabielski, prof. nadzw., w pogawędce 
z prorektorem, prof. dr. hab. Czesławem Szafrańskim

Szaleństwa maluchów na zjeżdżalni – „Fregacie”

Wyścigi trójek w jednych spodniach nie są takie łatwe Wspólne zabawy dzieci i dorosłych

Kocyk też się przydał

„Łaniki” ubarwiały nam czas tańcem i śpiewem




