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Więcej na temat tej uroczystości piszemy na stronach 4-5 (przyp. red.).

Centralnym punktem obchodów jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (28 września 2012 roku) było odsłonięcie pomnika
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Czter dzie ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 27 czerw ca,
a je go do koń cze nie (w for mie po sie dze nia nad zwy czaj -

ne go) dwa dni póź niej, 29 czerw ca 2012 ro ku w Ko le gium
Run ge go. Tra dy cyj nie ob ra dom prze wod ni czył JM rek tor Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak.

Na XL po sie dze niu Se na tu:

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 77 ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka -
na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt w spra wie:

za trud nie nia prof. dr. hab. Zdzi sła wa Bo rycz ko, na pod sta -
wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi sku pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze We te ry na rii

za trud nie nia prof. dr. hab. Bog da na Fe lik sa Ka ni, na pod -
sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze We te ry na rii.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał
wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
w spra wie za trud nie nia dr. hab. Krzysz to fa Ka sprza ka, na
pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi -
sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze Ho dow li i Użyt -
ko wa nia Dro biu.

� Pod ję to uchwa ły:

nr 365/2012 w spra wie li czeb no ści stu denc kich grup dy -
dak tycz nych

Z Senatu

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

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

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 

PKO BP II Od dział w Po zna niu: 61 1020 4027 0000 1002 0973 5319

Tel. 061 846 67 52

ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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nr 366/2012 w spra wie za kre su obo wiąz ków dy dak tycz -
nych na uczy cie li aka de mic kich, ro dza jów za jęć ob ję tych
za kre sem tych obo wiąz ków, wy so ko ści pen sum oraz za -
sad ob li cza nia go dzin dy dak tycz nych w ro ku aka de mic -
kim 2012/2013
nr 367/2012 w spra wie za sad i try bu po wie rza nia na uczy -
cie lom aka de mic kim za jęć dy dak tycz nych w go dzi nach
po nadwy mia ro wych.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 89 ust. 3 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat nadał
me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu”:

prof. dr. hab. Mar ko wi Go go lew skie mu

prof. dr. Ro ma no wi Przy byl skie mu

prof. dr hab. Eu ge nii Sob kow skiej.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32 i § 89 ust. 5 Sta tu tu Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, w związ ku z § 2 ust. 4 Re -
gu la mi nu do ty czą ce go ta blic pa miąt ko wych w Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na uho no -
ro wa nie ta bli cą pa miąt ko wą prof. dr. Ta de usza Chrząsz cza. 

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 31 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu Se nat nadał czte rem sa lom wy kła do -
wym w bu dyn ku przy ul. Woj ska Pol skie go 31 imio na za słu -
żo nych pro fe so rów Wy dzia łu:

sa li nr 106 – imię prof. dr. Sta ni sła wa Le cha Jan kow -
skie go

sa li nr 108 – imię prof. dr. Win cen te go Pe zac kie go

sa li nr 207 – imię prof. dr Zo fii Char łam po wicz

sa li nr 208 – imię doc. dr. Mie czy sła wa Urba no wi cza.

� Pod ję to uchwa łę nr 371/2012 w spra wie zmia ny tre ści Re gu -
la mi nu ko rzy sta nia z dóbr in te lek tu al nych stwo rzo nych w Aka -
de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1
i 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
upo waż nił rek to ra do wy ra że nia zgo dy na zre ali zo wa nie

Ostatni raz w tym składzie: Senat kadencji 2008−2012 na wspólnym pamiątkowym zdjęciu; Kolegium Rungego, 29 czerwca 2012 roku
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przez Szpi tal Wo je wódz ki w Po zna niu in we sty cji w po sta ci
„Bu do wy za da szo ne go au to ma tycz nie otwie ra ne go i za my -
ka ne go pod jaz du dla spe cja li stycz nych środ ków trans por tu
sa ni tar ne go”, na nie ru cho mo ści grun to wej, zlo ka li zo wa nej
w re jo nie ulic: Ju ra szów, Lu tyc ka, ozna czo nej ewi den cyj nie
ja ko dział ki grun tu nr 1/6 i 2/17, ar kusz ma py 27, ob ręb Go -
lę cin, bę dą cej we wła da niu Uni wer sy te tu, z za strze że niem,
że Uczel nia nie bę dzie zo bo wią za na do zwro tu po nie sio nych
na kła dów.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra -
ził zgo dę na za mia nę pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści po mię -
dzy Le śnym Za kła dem Do świad czal nym Mu ro wa na Go śli na:
a Urzę dem Mia sta i Gmi ny Mu ro wa na Go śli na.

Zgo da wy ra żo na ni niej szą uchwa łą wy ga sa wraz z upły wem
ka den cji Se na tu, o ile nie zo sta ną do ko na ne czyn no ści praw -
ne zgo dą do zwo lo ne.

Na nad zwy czaj nym po sie dze niu Se na tu:

� Pod ję to uchwa ły w spra wie okre śle nia efek tów kształ ce nia
dla kie run ków stu diów pro wa dzo nych w Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu.

� JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po dzię ko wał człon kom Se -
na tu za pra cę w ka den cji 2008−2012. Z je go rąk pi sma
z po dzię ko wa nia mi ko lej no otrzy ma li pro rek to rzy: prof.
Mo ni ka Ko złow ska, prof. Jan Pi kul, dzie ka ni: prof. Ry szard
Gu zen da, dr hab. Piotr Urbań ski, prof. Jo lan ta Ko mi sa rek,
prof. Mi chał Sznaj der, prze wod ni czą cy se nac kich ko mi sji:
prof. Jó zef Kor czak, prof. Ma rek Świ toń ski, prof. Ro man Za -
krzew ski, prof. Mał go rza ta Mań ka, prof. Ze non Woź ni ca,
przed sta wi cie le sa mo dziel nych na uczy cie li aka de mic kich:
prof. Le szek Piech nik, prof. An to ni Mil ler, dr hab. Wie sław
Olek, prof. Wło dzi mierz Breś, dr hab. Ma rek Si wul ski, prof.
Bar ba ra Wil ka niec, prof.  Ja nusz Czap ski, dr hab. Je rzy 
By kow ski, dr hab. Woj ciech Tschu sch ke, prof.  Wa len ty
Pocz ta, przed sta wi cie le po zo sta łych na uczy cie li aka de mic -
kich: dr inż. Zu zan na Sa win ska, dr inż. Woj ciech Perz, dr inż.
Mag da le na Człap ka -Ma ty asik, dr inż. Ma riusz Soj ka, dr 
inż. Waw rzy niec Czu bak, mgr Ma ria Go lon, przed sta wi cie -
le pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi: mgr inż.
Wan da Kor tus, inż. Bar ba ra Ty bi szew ska, inż. Ja dwi ga Woj -
ta siak, mgr inż. Ja nusz Ce gie ła, mgr Pa weł Urbań ski, przed -
sta wi ciel dok to ran tów: mgr inż. Krzysz tof Dur ka lec -Mi -
chal ski, przed sta wi ciel stu den tów: Bar tosz Mar chwac ki,
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych: dr hab. Jan 
Za biel ski, mgr Woj ciech Ja nik, przed sta wi ciel RiLZD: dr inż.
Je rzy Ma zur.

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

Panu prof. dr. hab. Janowi Pikulowi
Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają

Rektor, Senat i pracownicy

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Sza now ni Pań stwo,
Do stoj ni Go ście,
Dro ga Spo łecz no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go!

Pra gnę wy ra zić ogrom ną sa tys fak cję z moż li wo ści roz po -
czę cia ko lej nej już in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Ta in au gu ra cja – po -
dob nie jak czte ry la ta te mu − ma szcze gól ne zna cze nie,
przy pa da bo wiem w ro ku, w któ rym roz po czę li śmy ko lej ną
ka den cję de mo kra tycz nie wy bra ne go Se na tu, władz rek tor -
skich i dzie kań skich. Ko lej ne Gau de amus. Ko lej ny rok aka de -
mic ki. Ko lej ne pró by mie rze nia się z aka de mic ką i na uko wą
rze czy wi sto ścią.

Dro dzy Pań stwo!
Czło wiek ni gdy nie oglą da się na to, co zro bio ne, ale na to

pa trzy, co jesz cze przed nim do zro bie nia. Spójrz my za tem na
dzień dzi siej szy i to, co przed na mi. Uwa żam, że Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu jest two rzo ny z pa sją, z jed nej stro ny
Uczel nia tchnie opty mi zmem i moż li wo ścia mi prze ła my wa nia
ist nie ją cych ba rier roz wo jo wych, z dru giej zaś jest zna na z sys -
te ma tycz ne go i pro fe sjo nal ne go dzia ła nia za pew nia ją ce go
osią gnię cie za ło żo nych ce lów. Rów no cze śnie roz wi ja oso bo -
wo ści, dzię ki sta wia nym am bit nym za da niom i sze ro kiej współ -
pra cy ze świa tem ze wnętrz nym. Uczel nia kreu je lu dzi, któ rzy
przy czy nia ją się do wzmoc nie nia jej au to ry te tu i któ rzy są zdol -
ni wziąć od po wie dzial ność za dal sze jej lo sy.

Chciał bym, aby nasz Uni wer sy tet opie rał swo ją dzia łal ność
na po sza no wa niu wol no ści in nych lu dzi − ich my śli, opi nii oraz
spo so bu ży cia. Za cho wa nie spo łecz no ści uni wer sy tec kiej przy -
bie ra for my wy ro zu mia ło ści i życz li wo ści dla te go, co nie mu si
być na szym udzia łem – w imię de mo kra tycz nej wol no ści.

Uni wer sy tet nie jest izo lo wa ną wy spą w sto sun ku do resz ty
spo łe czeń stwa. Do je go spo so bów funk cjo no wa nia prze ni ka -
ją ak tu al ne stan dar dy ży cia pu blicz ne go i spo łecz ne go. Po nie -
waż kie ru je się też swą we wnętrz ną kul tu rą, nie któ re zja wi ska
po cho dzą ce z ota cza ją ce go świa ta za zna cza ją się w nim sła -
biej, a in ne – sil niej. W tra dy cji uni wer sy te tu znaj dzie my tak że
de mo kra tycz ną za sa dę po zwa la ją cą na bra nie udzia łu w dys -
ku sji sta re mu i mło de mu, pro fe so ro wi i stu den to wi, swo je mu
i ob ce mu. To prze kra cza nie prze dzia łów wie ku, ran gi spo łecz -
nej, gra nic geo gra ficz nych i kul tu ro wych nie jest ni czym in -
nym niż ob ja wia niem się szla chet nej idei to le ran cji.

Oczy wi ście dzi siej sze uni wer sy te ty nie mo gą po prze stać na
od twa rza niu wzo rów sprzed wie ków. Mu szą od po wia dać 
na zmia ny w ota cza ją cym świe cie: eko no micz ne, de mo gra -
ficz ne, na ryn ku pra cy, na ryn ku kon ku ru ją cych ze so bą uczel -
ni. Mu szą się uno wo cze śniać i sta wać do wy ści gu. Uwa żam
jed nak, że na le ży to czy nić, nie od wra ca jąc się od te go, co sta -
no wi sed no tra dy cji uni wer sy te tu, co skła da ło się na etos uni -
wer sy tec kie go ży cia. Do prak ty ko wa nia idei to le ran cji w du -
chu stric te uni wer sy tec kim po trzeb na jest jed nak pew na do za
„po znaw cze go en tu zja zmu”. Z en tu zja zmu te go bie rze się
chęć wy mia ny po glą dów, ra cji i hi po tez, po trze ba prze dys ku -
to wa nia nur tu ją cych za gad nień. Dla te go uni wer sy tet nie mo -
że być uczel nią na sta wio ną je dy nie na ce le prag ma tycz ne.
W koń cu, jak za uwa żył kie dyś Ma hat ma Gan dhi, w ży ciu jest
coś wię cej do zro bie nia niż tyl ko zwięk szać je go tem po. Ale
nie moż na to le ro wać sy tu acji, w któ rej uczel nie przy po mi na -
ły by szko łę dla mło do cia nych, a nie miej sce kształ ce nia do ro -
słych. Je śli brak nie umie jęt no ści i chę ci ak tyw ne go stu dio wa -
nia, to dla part ner stwa mistrz − uczeń nie ma wła ści wie
żad nych wa run ków. Asy stent ko mi niarza mu si chcieć zaj rzeć
do ko mi na, a nie tyl ko ła pać się za gu zik.

Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne 
JM Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu
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Sza now ni Pań stwo!
Pierw sze dni paź dzier ni ka w ży ciu uni wer sy tec kim to czas

świą tecz ny – to czas uro czy stych in au gu ra cji. Z wiel ki mi na -
dzie ja mi, ale i z nie ma łym nie po ko jem – nie po ko jem, co przy -
nie sie nam ko lej ny rok w sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej,
któ ra po śred nio rzu tu je na sy tu ację szkol nic twa wyż sze go −
roz po czy na my dziś no wy rok aka de mic ki. Pra wie 12 ty się cy
stu den tów kształ cić się bę dzie w tym ro ku w mu rach na szej
Uczel ni na 22 kie run kach i 29 spe cjal no ściach stu diów,
w tym 60 ob co kra jow ców na stu diach dru gie go stop nia oraz
w ra mach wy mia ny stu den tów w pro gra mie Era smus. Każ de -
go ro ku po więk sza my i uatrak cyj nia my ofer tę dy dak tycz ną
Uni wer sy te tu. Te go rocz na ry wa li za cja o in deks w po stę po wa -
niu re kru ta cyj nym by ła w wie lu przy pad kach bar dzo za cię ta.
We dług re je stra cji sys te mu re kru ta cji elek tro nicz nej na jed no
miej sce przy pa dło śred nio po nad czte rech kan dy da tów, a na
kie run kach ta kich jak die te ty ka czy we te ry na ria o in deks wal -
czy ło aż 14 kan dy da tów. Łącz nie na pierw szy rok przy ję li śmy
po nad 3500 stu den tów (do kład nie 3538).

Mi nio ny rok aka de mic ki upły nął pod zna kiem ju bi le uszy.
Pierw szy to 60-le cie funk cjo no wa nia Uczel ni pod wła snym
szyl dem, a dru gi − 50-le cie po wsta nia Wy dzia łu Na uk o Żyw -
no ści i Ży wie niu. To rów nież pięk na ju bi le uszo wa uro czy stość
pod kre śla ją ca wa gę ist nie nia Uni wer sy te tu – uro czy stość ab -
so lu to ryj na wszyst kich wy dzia łów po pięć dzie się ciu la tach od
ukoń cze nia stu diów. 

W du chu kul ty wo wa nia pa mię ci i tra dy cji od sło nię tych zo -
sta ło kil ka ta blic ho no ru ją cych wy bit nych uczo nych Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. By ły to ta bli ce i miej sca
po świę co ne: Pa nu Pro fe so ro wi Edwar do wi Ku bia ko wi, Pa nu
Pro fe so ro wi Ta de uszo wi Chrząsz czo wi oraz Pa nu Pro fe so ro -
wi Sta ni sła wo wi Jan kow skie mu, Pa nu Pro fe so ro wi Win cen te -
mu Pe zac kie mu, Pa ni Pro fe sor Zo fii Char łam po wicz i Pa nu Do -
cen to wi Mie czy sła wo wi Urba no wi czo wi.

Na si wy bit ni pro fe so ro wie: Jan Ga węc ki i Kon rad Ma gnu ski,
uho no ro wa ni zo sta li god no ścia mi dok to ra ho no ris cau sa Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu i Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Kra ko wie.
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Waż nym wy da rze niem w ży ciu Uczel ni by ło uro czy ste otwar -
cie no we go bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz ne go Bio cen trum,
któ ry stał się sie dzi bą czte rech ka tedr Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii, miej scem za jęć dy dak tycz nych i prac la bo ra to ryj nych
stu den tów i dok to ran tów oraz cen trum or ga ni za cji se mi na riów,
sym po zjów i kon fe ren cji. W mu rach na sze go Uni wer sy te tu goś -
ci li śmy licz ne de le ga cje za gra nicz ne, mię dzy in ny mi z Ro sji, 
Bra zy lii, Chin, Ja po nii i Ko rei, a w naj bliż szych dniach Uczel nię
od wie dzą: Mi ni ster Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki Rzą du Re gio -
nal ne go Kur dy sta nu, Mi ni ster Rol nic twa Ira ku oraz Gu ber na tor
sta nu Ko rei Po łu dnio wej.

Mi nio ny rok to rów nież rok grun tow nych prze mian w bu do -
wie no we go wy mia ru na uki i szkol nic twa wyż sze go. In ten syw -
ne pra ce z udzia łem wszyst kich przed sta wi cie li spo łecz no ści
aka de mic kiej, pod ję te w związ ku z no wą usta wą o szkol nic twie
wyż szym, za owo co wa ły przy go to wa niem no we li za cji Sta tu tu
Uczel ni, sze re giem ak tów pra wa we wnętrz ne go do ty czą cych
pro wa dze nia stu diów oraz in nych ure gu lo wań wy ma ga ją cych
do sto so wa nia do no wych ram praw nych.

Po ten cjał na uko wy 838 na uczy cie li aka de mic kich, w tym
151 pro fe so rów ty tu lar nych, jest ogrom ny, ukie run ko wa ny na
róż ne for my dzia łal no ści i ak tyw no ści w struk tu rach bez po -
śred nio wpły wa ją cych na kształt pol skiej na uki i szkol nic twa
wyż sze go. Pa no wie pro fe so ro wie Krzysz tof No wak i Piotr Try -
ja now ski dzia ła ją w ra dach no wo po wsta łych gre miów: Na ro -
do we go Cen trum Na uki i Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju, pro fe so ro wie: Jan Ga węc ki, An drzej Mo cek, Wło dzi mierz
Prą dzyń ski i Cze sław Przy by ła w Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni
i Ty tu łów, a pro fe sor Ma rek Świ toń ski zo stał po wo ła ny na
człon ka Ra dy Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej na ka den -
cję 2012−2016 oraz człon ka Ka pi tu ły Na gro dy Na uko wej po -
wo ła nej przez Ra dę Mia sta Po zna nia. Suk ce sy na uko we na -
szych pro fe so rów to mię dzy in ny mi: na gro da Mar szał ka
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go „i -Wiel ko pol ska – In no wa cyj -
ni dla Wiel ko pol ski” w ka te go rii „In no wa cyj na in wen cja” za
pro jekt „Uzy ska nie trans ge nicz nych świń i wy ko rzy sta nie ich
skó ry i za sta wek ser ca w me dy cy nie” dla Ze spo łu Pa na Pro fe -
so ra Ry szar da Słom skie go oraz na gro da Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi za naj cie kaw szą pra cę wdro że nio wą w ro -
ku 2011 „Re sty tu cja świń ras ro dzi mych w Pol sce” dla Ze spo -
łu pod kie run kiem Pa na Pro fe so ra Ja nu sza Bu czyń skie go w ko -
or dy na cji z Ze spo łem In sty tu tu Zoo tech ni ki w Kra ko wie.

Z ko lei Pan Pro fe sor Piotr Try ja now ski zo stał za li czo ny do gru -
py naj wy żej oce nio nych uczo nych pol skich o zna czą cym do -
rob ku pu bli ka cyj nym i wy so kiej licz bie cy to wań.

Wspo mnieć tu na le ży rów nież o mło dej ka drze na ukow ców
i szcze gól nie uzdol nio nej mło dzie ży aka de mic kiej, któ ra kon -
ku ru je z ró wie śni ka mi na uko wy mi świa to we go for ma tu, a są
wśród nich mię dzy in ny mi:
� mgr Ma rek Skrzyp ski z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

– lau re at Pro gra mu START Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej,
zdo byw ca pre sti żo we go sty pen dium dla wy bit nych mło -
dych uczo nych

� dr inż. Aga ta Chmu rzyń ska i dr inż. To masz Sza blew ski z Wy -
dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu na gro dze ni w kon kur sie
Fun da cji Pro Scien tia et Vi ta Wy dzia łu Na uk Bio lo gicz nych
i Rol ni czych PAN

� dr Mo ni ka Dra gan, dr Da mian Jó ze fiak, dr Zo fia Ma de ja, 
dr Piotr Skór ka i dr Ewe li na Wa rzych -Ple jer z Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt – sty pen dy ści Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go ja ko wy bit ni mło dzi na ukow cy

� stu den ci – dziś już dok to ran ci: An na Stroy now ska (Wy dział
Rol nic twa i Bio in ży nie rii) i Wal de mar Per doch (Wy dział
Tech no lo gii Drew na) – zna leź li się w gru pie 100 stu den tów
w Pol sce, któ rzy otrzy ma li „Dia men to wy Grant” Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w wy so ko ści 200 tys. zł
ja ko wy bit nie uzdol nie ni ab sol wen ci

� po now nie Pa ni An na Stroy now ska − jed na z dzie się ciu wy -
róż nio nych w kon kur sie Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go i ma ga zy nu „EL LE” „Dziew czy ny przy szło ści – śla -
da mi Ma rii Skło dow skiej -Cu rie”

� ab sol wen ci stu diów dru gie go stop nia – lau re aci kon kur sów
na naj lep szą pra cę ma gi ster ską: Pa ni Mar le na Przy był (Wy -
dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt) − wy róż nie nie Mi ni stra
Spor tu i Tu ry sty ki, Pa ni Ewa Wle kła (Wy dział Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt) − na gro da Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi,
Pan Ma riusz Ko wal ski (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii) −
na gro da cza so pi sma „Top Agrar Pol ska”, Pan Mi chał Kacz -
ma rek (Wy dział Tech no lo gii Drew na) − wy róż nie nie Fe de -
ra cji Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych NOT

� Mar cin No wak − lau re at kon kur su „Grasz o staż” fir my PwC
(Pri ce wa ter ho use Co opers) i „Ga ze ty Wy bor czej”

� gru pa dzie wię ciu stu den tów i dok to ran tów, któ rzy otrzy -
ma li do fi nan so wa nie ba dań w ra mach pro jek tu „Stu denc -



kie Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii” Po znań skie -
go Aka de mic kie go In ku ba to ra Przed się bior czo ści.
Gra tu lu je my! 

W dzia łal no ści na uko wej, któ ra obok edu ka cji sta no wi waż -
ny ob szar funk cjo no wa nia Uczel ni, wciąż cie szy my się do bry mi
wy ni ka mi. W tym ro ku to re ali za cja 192 gran tów przy zna nych
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o bu dże cie
po nad 13 mln zł. To re ali za cja wie lu ba dań i pro jek tów fi nan so -
wa nych przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Mi -
ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi oraz Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej – na kwo tę po nad
14 mln zł, a także pro jek tów mię dzy na ro do wych w ra mach pro -
gra mów COST, ERA -NET, IN TER REG. Kon ty nu uje my re ali za cję
pro jek tu w ra mach kra jo we go pro gra mu wie lo let nie go na la -
ta 2011−2015, za twier dzo ne go przez Ra dę Mi ni strów na ogól -
ną kwo tę po nad 24 mln zł – w tym ro ku to pra wie 6 mln zł (ko -
or dy na to ra mi gran tu są pro fe so ro wie: An drzej Rut kow ski, Je rzy
Szu ka ła i Mi chał Je rzak). Z do ta cji apa ra tu ro wych w ra mach Fun -
du szu Na uki i Tech no lo gii Pol skiej Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt uzy skał do fi nan so wa nie wy no szą ce pra wie 2,5 mln zł
na za kup sta no wi ska do mi kro ma ni pu la cji i ana li zy wie lo kie run -
ko wej ko mó rek. Waż na jest re ali za cja usłu go wych prac na uko -
wych na rzecz go spo dar ki pla no wa na na po zio mie 4 mln zł,
w tym pra ce re ali zo wa ne na zle ce nie Ge ne ral nej Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych. Dzie sięć pro jek tów re ali zo wa nych jest w ra -
mach 7 Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej, a szes na ście
w ra mach re gio nal nych i kra jo wych pro gra mów ope ra cyj nych
Unii Eu ro pej skiej na łącz ną kwo tę re ali za cji we wszyst kich la -
tach trwa nia pro jek tów − po nad 117 mln zł. Lep sze mu wy ko -
rzy sta niu po ten cja łu na uko we go na sze go Uni wer sy te tu słu ży
wie lo let nia współ pra ca z ze spo ła mi ba daw czy mi in nych uczel -
ni, za rów no po znań skich, jak i kra jo wych dzię ki udzia ło wi
w dwu dzie stu kon sor cjach na uko wych i przy na leż no ści do sied -
miu sie ci na uko wych. Pod su mo wu jąc – łącz ny rocz ny bu dżet
ba dań na uko wych to po nad 63 mln zł.

In nym aspek tem dzia łal no ści Uczel ni jest go spo da ro wa nie
je de na sto ma rol ni czy mi i le śny mi za kła da mi do świad czal ny mi,
któ re do sko na le od naj du ją się we wciąż dy na micz nie zmie nia -
ją cej się rze czy wi sto ści funk cjo no wa nia pro duk cji rol nej. Ma -
ją tek za kła dów jest sta le mo der ni zo wa ny i po mna ża ny, a suk -
ce sy pro duk cyj ne za kła dów od no to wy wa ne na wy sta wach
zwie rząt ho dow la nych, w pro duk cji rol nej i zdo by wa niu róż -

nych cer ty fi ka tów. No wy mi ini cja ty wa mi roz po czę ty mi w tym
ro ku aka de mic kim są: bu do wa no wo cze snej bio ga zo wi w Rol -
ni czo-Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Przy bro -
da i pod pi sa nie umo wy w spra wie po wsta nia far my wia tracz -
nej w Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Dłoń.

Uczel nia to rów nież ba za ma te rial na, bez któ rej od po wied ni
kształt na uki i edu ka cji nie był by moż li wy. Zgod nie z za ło żo ną
stra te gią roz wo ju kon ty nu uje my roz bu do wę na sze go kam pu -
su. W ubie głym ro ku aka de mic kim, o czym wspo mi na łem, uda -
ło nam się za koń czyć bu do wę no wo cze sne go bu dyn ku Bio cen -
trum, któ ry już od se me stru let nie go zo stał od da ny do użyt ku.
W kwiet niu bie żą ce go ro ku roz po czę ta zo sta ła bu do wa sto łów -
ki stu denc kiej, któ rej koszt ze środ ków wła snych pla no wa ny jest
na oko ło 5 mln zł. Nie ba wem obiekt za cznie funk cjo no wać ku
ra do ści nie tyl ko stu den tów i pra cow ni ków, lecz tak że miesz -
kań ców So ła cza. Czu wa my rów nież nad za ple czem po sia da nym
– nad suk ce syw ną mo der ni za cją, re no wa cją i re mon ta mi obiek -
tów, na któ re do koń ca te go ro ku prze zna czy li śmy po nad 8 mln
zł. Po nad to je ste śmy klu czo wy mi part ne ra mi w dwóch pro jek -
tach śro do wi sko wych – Mię dzy uczel nia nym Cen trum Na no bio -
me dycz nym i Wiel ko pol skim Cen trum Za awan so wa nych Tech -
no lo gii. W na szych naj bliż szych pla nach in we sty cyj nych
wid nie ją ko lej ne ini cja ty wy, to jest bu do wa kli ni ki we te ry na ryj -
nej dla ma łych i du żych zwie rząt, roz bu do wa bu dyn ku Ko le -
gium Ze mba la i Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej. Bę dzie my dą żyć
do suk ce syw nej re ali za cji ko lej nych za mie rzeń, któ re wie rzy my,
że uda nam się zre ali zo wać.

Do ro bek na szej Uczel ni w mi nio nym ro ku jest znacz ny. Pra -
co wa ła nań ca ła spo łecz ność Uni wer sy te tu, rów nież Ci, któ rzy
w tym ro ku aka de mic kim prze szli na eme ry tu rę, a jest to 36
osób, w tym 18 na uczy cie li aka de mic kich; pro fe so ro wie: An -
to ni Bu ra czew ski, Jo lan ta Chi chłow ska, Wło dzi mierz Do la ta,
Bo gu sław Ka miń ski, Hen ryk Ko cjan, Ta de usz Łucz kie wicz, Eu -
ge niusz Pa cho lak, Bo że na Pio trow ska -Ra da jew ska, Jó zef Pi -
róg, Alek san dra Sa wic ka, Je rzy Zie liń ski, dok to rzy ha bi li to wa -
ni: Piotr Pohl i Grze gorz Wie loch oraz dok to rzy: Adam
Bo ro wicz, Grze gorz Cho le wiń ski, Hen ryk Ka sprzyk, Edward
Wie land i Wie sław Za krzew ski.

Po że gna li śmy tych, któ rzy na za wsze ode szli z na szej spo -
łecz no ści. By li to: pro fe so ro wie: Mi ro sła wa Ma cie jew ska,
Krzysz tof Ba beł, Me dard Mać ko wiak, Zyg munt Fi li pek, He le na
Kru czyń ska, Ta de usz Pu del ski, Edward Ce giel, Ma ria Je zier ska -
-Ma dziar, Je rzy War cha lew ski, dok to rzy: Hen ryk Szulc i Kry sty -
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na Oszki nis, ma gi strzy: Mar cin Szy mań ski i Lech Do brze niec -
ki oraz Sta ni sław Wasz ko wiak, Wan da Mu cha, Ewa Wy rwa -Kor -
bas i Ste fan Szklar ski. Pro szę o uczcze nie pa mię ci wszyst kich
zmar łych chwi lą ci szy… Dzię ku ję.

Dro dzy Go ście, Sza now ni Pań stwo!
Wie le osób dość nie uf nie i kry tycz nie pa trzy na wpro wa dzo -

ne i pla no wa ne zmia ny, pod kre śla jąc za zwy czaj, że kształ ci my
do brze i nie ma my się cze go wsty dzić. „Pro fe su ra ma pra wo
być kon ser wa tyw na”. Czy przy ję te roz wią za nia się spraw dzą,
czy ra czej bę dą wy ma gać ko rekt, prze ko na my się do pie ro za
kil ka lat. Dziś to szer mier ka na ar gu men ty. Na pew no nie mo -
że my stać w miej scu, bo świat pę dzi do przo du. W ra mach
wspie ra nia ba dań na uko wych i ich po wią za nia z prze my słem
Unia Eu ro pej ska bę dzie wspie ra ła klu czo we tech no lo gie
– mię dzy in ny mi na no tech no lo gię i bio tech no lo gię. Wśród
wy zwań spo łecz nych, na któ rych po win na kon cen tro wać się
eu ro pej ska na uka, zna la zły się tak że te ob sza ry, w któ rych Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy mo że sze ro ko uczest ni czyć: zdro wie,
bez piecz na żyw ność, zrów no wa żo ne rol nic two i bio go spo dar -
ka, bez piecz na, efek tyw na i czy sta ener gia, dzia ła nia na rzecz
kli ma tu czy wy ko rzy sta nie za so bów i su row ców. Chce my, by
Uni wer sy tet był ośrod kiem my śli na uko wej, miej scem twór -
czych po szu ki wań, in te lek tu al nych spo rów, na uko wej, a nie
dy dak tycz nej kon ku ren cji. Uni wer sy tet ma od dzia ły wać na
swo je oto cze nie. Na sza Uczel nia współ pra cu je z wła dza mi
miej ski mi, sa mo rzą do wy mi, z przed się bior ca mi i z in ny mi
uczel nia mi. Je go mi sja to już nie tyl ko na uka, bu do wa nie i roz -
wój wie dzy, to rów nież sym bio za ży cia jed nost ki aka de mic -
kiej z re gio nem, z mia stem, miej scem, w któ rym po pro stu jest.
Utrzy maj my i na dal twórz my at mos fe rę, w któ rej mo że roz wi -
jać się współ pra ca pod kre śla ją ca uży tecz ność uczel ni dla mia -
sta i re gio nu. Nie bój my się ta kich dzia łań, kreuj my wa run ki
do współ pra cy, włą czaj my się ja ko spo łecz ność aka de mic ka
do współ two rze nia kul tu ro we go i go spo dar cze go ob li cza Po -
zna nia, re gio nu, a tak że Sub re gio nu Za chod nie go. My, ja ko
Uni wer sy tet, je ste śmy otwar ci i go to wi na ta ką współ pra cę.
Chce my być po trzeb ni i mia stu i re gio no wi, słu żyć na szym po -
ten cja łem i spra wić, by co raz le piej przy go to wa ni do pra cy ab -
sol wen ci chcie li po zo stać w na szym re gio nie.

Nikt dziś nie wie, ja ki bę dzie świat za pięć lat. Usta wia nie
edu ka cji pod kon kret ne za po trze bo wa nie ryn ku pra cy, tak jak
w XIX i XX wie ku, jest dziś non sen sem. Prze ko na nie, że w Pol -
sce da się do sto so wać pro fil kształ ce nia do po trzeb ryn ku pra -
cy, to ilu zja. Świat zmie nia się zbyt szyb ko. Nikt nie jest w sta -
nie prze wi dzieć fluk tu acji ryn ku – w tym ryn ku pra cy. Uczel nie
mu szą po szu ki wać po ten cja łu, któ ry moż na by wy do być z mło -
dych lu dzi. Zdol nych do my śle nia ho li stycz ne go i nie sche ma -
tycz ne go, umie ją cych się uczyć, po tra fią cych pra co wać w ze -
spo le lub w sie ci, ma ją cych zdol ność ro zu mie nia in nych,
od waż nych. Ce lem edu ka cji, rów nież na uczel niach, jest po ma -
ga nie lu dziom w na ucze niu się te go, jak sa mi ma ją się uczyć.
A my, oby wa te le, wy kła dow cy, po li ty cy, dzien ni ka rze, oce niaj -
my ich nie we dług te go, co po tra fią, tyl ko te go, co wie dzą.

A te raz chciał bym zwró cić się do mło dzie ży aka de mic kiej.
Dro dzy Stu den ci!
Po czą tek no we go ro ku aka de mic kie go dla wie lu z Was wią -

że się z no wym eta pem edu ka cji i wzra sta nia, jest więc do brą
oka zją do we ry fi ka cji po sta wy za rów no wo bec sie bie, jak i ota -
cza ją cej rze czy wi sto ści − re aliów spo łecz nych i kul tu ro wych.
To tak że czas waż nych de cy zji, wy bo rów i pre fe ren cji.

Szcze gól nie cie pło wi tam w mu rach Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go stu den tów pierw sze go ro ku. Ser decz nie gra tu lu ję
Wam do sta nia się na stu dia. Roz po czy na cie dziś no wy etap
w Wa szym ży ciu, czas kształ to wa nia po staw i doj rze wa nia oso -
bo wo ści. Cie szę się, że wy bra li ście Uni wer sy tet Przy rod ni czy

w Po zna niu, któ ry mi mo upły wu 93 lat od je go po wsta nia sta -
wia na no wo cze sność, stwa rza opty mal ne wa run ki roz wo ju
za in te re so wań i ko rzy sta nia z edu ka cyj nych pro gra mów tak -
że po za gra ni ca mi na sze go kra ju. Mam na dzie ję, że wy bra ne
przez Was kie run ki stu diów umoż li wią zdo by cie wie dzy
i umie jęt no ści po trzeb nych w ży ciu za wo do wym oraz po zwo -
lą roz wi jać ta len ty i pa sje. Li czę, że Uczel nia bę dzie sta no wi ła
dla Was miej sce kul ty wo wa nia wie dzy, w któ rym każ dy z Was
znaj dzie in spi ra cję i szan sę do sko na le nia. Ży czę, by okres Wa -
szej ada pta cji w śro do wi sku aka de mic kim trwał jak naj kró cej.
Ciesz cie się z mło do ści i z nie po wta rzal nych stu denc kich lat.
Do dat ko wo przy po mi nam, że lu dzie nie są jed no wy mia ro wi,
ma my róż ne ro dza je in te li gen cji. Psy cho lo gia wska zu je, że my -
śli my ob ra za mi, dźwię ka mi, prze strzen nie, ki ne ste tycz nie i na
wie le in nych spo so bów. I ża den z nich nie jest gor szy od in ne -
go. Mu si my wszy scy dać so bie wię cej swo bo dy, na uczyć się
my śleć nie kon wen cjo nal nie, za da wać py ta nia, któ re wy rzu ca -
ją nas z utar tych ście żek i sche ma tów. Pa mię taj cie, że na gwał -
tow nie zmie nia ją cym się ryn ku pra cy nie ma bar dziej prak -
tycz nych umie jęt no ści niż czy ta nie, pi sa nie i my śle nie.

Na to miast stu den tom lat star szych ży czę wy trwa ło ści w stu -
dio wa niu, a tak że wie lu oso bi stych i na uko wych suk ce sów,
uwień czo nych bar dzo do brym dy plo mem ukoń cze nia stu diów. 

Wiel ką na dzie ją dla na sze go po ko le nia jest si ła tkwią ca
w mło dych ge ne ra cjach, lu dziach głod nych wie dzy, świa ta
i suk ce sów oraz pa trzą cych na ży cie bez uprze dzeń i bez sen -
sow nych kon flik tów. Na szej Uczel ni ży czę ta kiej mło dzie ży,
któ ra uczy umi ło wa nia przy ro dy, kul tu pra cy i po sza no wa nia
czło wie ka.

O tym, ja ki bę dzie ten roz po czy na ją cy się rok aka de mic ki, za -
de cy du je my przede wszyst kim my sa mi. Dla te go, jak co ro ku,
za pra szam ca łą spo łecz ność aka de mic ką Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, wszyst kich stu den tów i pra cow ni ków do wspól ne go
bu do wa nia po myśl no ści na sze go kra ju, Wiel ko pol ski, Po zna nia,
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i każ de go z nas.

Ży czę wszyst kim efek tyw ne go ro ku w mu rach na szej Uczel -
ni. Chciał bym po dzię ko wać ka drze aka de mic kiej za wszyst kie
osią gnię cia w ro ku po przed nim, za cie ka we od kry cia, pro po -
zy cje przy dat nych roz wią zań in no wa cyj nych, a tak że za au -
ten tycz ne za an ga żo wa nie w pra cę. Dzię ku ję za mą dry głos Se -
na tu Uczel ni, dia log ze związ ka mi za wo do wy mi, wspól ne
przed się wzię cia z tak wie lo ma dzia ła ją cy mi w Uczel ni or ga ni -
za cja mi. Je stem wdzięcz ny za współ pra cę z sa mo rzą dem stu -
denc kim i sa mo rzą dem dok to ran tów. Pa mię taj my o wszyst -
kich, któ rzy wno szą do na szej uni wer sy tec kiej spo łecz no ści
swój ta lent i pra cę. De dy ku ję więc wszyst kim Pra cow ni kom
i Stu den tom naj pięk niej sze sło wo – dzię ku ję! Chciał bym rów -
nież po dzię ko wać go spo da rzom na szej wiel ko pol skiej zie mi:
wo je wo dzie, mar szał ko wi, sta ro ście oraz pre zy den to wi mia -
sta za zro zu mie nie na szych aspi ra cji, za życz li wą po moc, a tak -
że podkreślić, że liczę na dal szą kon struk tyw ną współ pra cę.

Bę dzie my sta le wzmac niać po zy tyw ny wi ze ru nek Uczel ni.
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu po wi nien być: mak sy mal -
nie in no wa cyj ny, to zna czy pro po nu ją cy roz wią za nia za rów no
dla wła sne go roz wo ju, jak i na rzecz oto cze nia. Jed no cze śnie
atrak cyj ny dla wszyst kich, tak dla pra cow ni ków, stu den tów
i dok to ran tów, któ rzy mo gą zna leźć sprzy ja ją ce wa run ki roz wo -
ju, jak i dla or ga ni za cji ze wnętrz nych, ja ko do sko na łe źró dło wie -
dzy, usług do rad czych lub po mo cy przy re ali za cji współ cze snych
wy zwań. Te go ży czę wszyst kim, a pra cow ni kom i stu den tom
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w szcze gól no ści.

Rok aka de mic ki 2012/2013 uwa żam za otwar ty.
Qu od bo num, fe lix, fau stum for tu na tu mque sit!!!

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Sło wo las, choć wszyst kim do brze zna ne, dla każ de go mo -
że być zna cze nio wo róż ne ze wzglę du na wie lość bo gac -

twa przy rod ni cze go. Po wszech nie się mó wi, że las to ob szar
po kry ty ro ślin no ścią – drze wa mi, krze wa mi oraz ru nem leś -
nym, a tak że miej sce ży ją cych tam róż nych ilo ścio wo i ja ko -
ścio wo zwie rząt. I choć to dość uprosz czo ne okre śle nie la su,
wy ra ża ją ce w isto cie rze czy wi zu al ny je go ob raz, to w po tocz -
nym uży ciu jest do przy ję cia. Na to miast w ro zu mie niu przy -
rod ni czym las to naj bar dziej skom pli ko wa ny ze wszyst kich
eko sys te mów lą do wych, w któ rym współ ży ją, two rząc bio ce -
no zę, róż ne or ga ni zmy ro ślin ne i zwie rzę ce, z wy raź nie do mi -
nu ją cym udzia łem drzew ro sną cych w zwar ciu i od gry wa ją -
cych w nim ro lę głów nych edy fi ka to rów, czy li ga tun ków
bu du ją cych, ma ją cych szcze gól nie du ży wpływ na sto sun ki
eko lo gicz ne w fi to ce no zie. Z ko lei w po ję ciu spo łecz no -go -
spo dar czym las sta no wi waż ny skład nik ma jąt ku na ro do we -
go, wy ra ża ją cy się ra cjo nal ną pro duk cją su row ca drzew ne go
i in nych użyt ków ubocz nych oraz peł nie niem wie lu róż nych
ko rzyst nych uży tecz no ści dla spo łe czeń stwa.

La sy są jed nym z nie licz nych od na wial nych za so bów przy -
ro dy. W po rów na niu do in nych dóbr, jak na przy kład ro py naf -
to wej, wę gla ka mien ne go czy rud że la za, któ re za le ga ją w głę -
bi sko ru py ziem skiej, la sy ob ra zu ją naj bo gat sze, naj pięk niej sze,
a przy tym naj bar dziej bez bron ne skar by na ze wnętrz nej jej
war stwie. Są bo wiem na ra ża ne na róż ne klę ski ży wio ło we, gra -
da cje owa dów, ska że nia za nie czysz cze nia mi po wie trza at mos -
fe rycz ne go, a tak że nie kie dy bez myśl ną i bez tro ską, szko dli wą
dzia łal ność czło wie ka.

Hi sto ria po wsta wa nia ży cia na Zie mi li czy wie le mi liar dów lat.
W okre sie tym mia ły miej sce róż ne, nie kie dy bar dzo gwał tow -
ne pro ce sy i zmia ny, czę sto o cha rak te rze ka ta kli zmów. Wy ra -
ża ły się one po wsta wa niem oraz za ni ka niem lą dów, mórz i gór,
skraj ny mi zmia na mi wa run ków kli ma tycz nych, po ja wia niem się
i zni ka niem róż nych ga tun ków mi kro or ga ni zmów, ro ślin, grzy -
bów, zwie rząt oraz drzew i ca łych ze spo łów le śnych. Prze obra -
że nia te ob ra zu je się zwy kle na tle trzech er geo lo gicz nych,
obej mu ją cych okres od pierw sze go po ja wie nia się ro ślin na lą -
dzie do cza sów współ cze snych. Te ery to: pa le ozo icz na, głów -
nie czte ry jej okre sy: sy lur, de won, kar bon, perm, od 450 do 230
mln lat te mu; me zo zo icz na z okre sa mi: trias, ju ra, kre da, od 230
do 53 mln lat te mu; ke no zo icz na – okre sy: trze cio rzęd i czwar -
to rzęd, od 53 mln lat do cza sów współ cze snych.

Z ba dań wy ni ka, że era pa le ozo icz na – okres sy lur – jest
zwia stu nem ży cia na Zie mi. Wów czas to za czę ły wkra czać na
ląd pierw sze w hi sto rii świa ta ro śli ny, któ ry mi by ły głów nie wi -

dła ko po dob ne i skrzy po po dob ne, za sie dla ją ce te re ny ba gien -
ne. W de wo nie i kar bo nie za czę ła się in ten syw na eks pan sja 
ro ślin drze wia stych. Ga tun ka mi pierw szych la sów by ły drze -
wo kształt ne pa pro cie (oko ło czter dzie sto me tro wej wy so ko -
ści) z peł ny mi wdzię ku ga łę zia mi, zbli żo ne po do bień stwem
do palm. Po nad to za czę ły wzbo ga cać skład ga tun ko wy ów -
cze snych la sów drze wo kształt ne skrzy py i wi dła ki, któ re nie
mia ły jesz cze dość wy raź nie wy kształ co nych li ści i kwia tów.
Na le ży rów no cze śnie zwró cić uwa gę, że w po rów na niu do
buj nej już ro ślin no ści, świat zwie rząt w owym okre sie był bar -
dzo ubo gi. Jed nak więk szość tych la so twór czych ga tun ków
drzew wy gi nę ła już w erze pa le ozo icz nej, a resz ta w ko lej nej,
czy li me zo zo icz nej. Przy czy ny – to głów nie ka ta kli zmy kli ma -
tycz ne, a zwłasz cza bar dzo sil ne nisz czą ce hu ra ga ny oraz po -
wo dzie. Na le ży jed nak z ca łą mo cą pod kre ślić, że la sy kar boń -

Echa uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris

Z la sem jest po dob nie jak ze zdro wiem. Zdro wie nie jest wszyst kim, 
ale bez zdro wia wszyst ko jest ni czym

Las – bo gac two dóbr na tu ry 
i war to ści kul tu ro wych
Wy�kład�pro�fe�so�ra�Kon�ra�da�Ma�gnu�skie�go�za�pre�zen�to�wa�ny�na�Uni�wer�sy�te�cie�
Rol�ni�czym�im.�Hu�go�na�Koł�łą�ta�ja�w Kra�ko�wie�w dniu�nada�nia�mu�ty�tu�łu�dok�to�ra
ho�no�ris�cau�sa (15�czerw�ca 2012�ro�ku)�(część 1)
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Profesor dr hab. Konrad Magnuski prezentuje swój wykład 
„Las – bogactwo dóbr natury i wartości kulturowych”; Kraków 
15 czerwca 2012 roku
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skie, któ re by ły sen su stric to pierw szy mi la sa mi na Zie mi, do -
star czy ły wiel kie go do bra na rzecz przy szłej spo łecz no ści ludz -
kiej. Sta no wił je su ro wiec drzew ny, z któ re go we wnę trzu Zie -
mi ukształ to wa ły się bo ga te i nie zwy kle cen ne dla roz wo ju
świa ta po kła dy wę gla ka mien ne go, rów nież te go, któ ry jest
wy do by wa ny w na szych ko pal niach.

W erze me zo zo zo icz nej na stą pi ła zna czą co ko rzyst na po -
pra wa wa run ków kli ma tycz nych. W ich efek cie ro ślin ność
wszyst kich sze ro ko ści geo gra ficz nych otrzy ma ła jed no rod ny
tro pi kal ny cha rak ter, co da ło po czą tek wy stę po wa nia na na -
szej pla ne cie la sów igla stych (okres trias). La ta tej ery to rów -
nież po czą tek trwa ją cej na na szym glo bie do dziś eks pan sji

cau sa pro fe so ro wi Kon ra do wi Ma gnu skie mu 

Ryc. 1. Barwna rycina zatytułowana: „Krajobraz przedpotopowy” zamieszczona w wydanej w XIX wieku książce Dziwy świata pierwotnego czyli
kolebka wszechświata, napisanej przez dr. W.F.A. Zimmermana i przetłumaczonej na język polski w 1857 roku przez Tomasza Dziekońskiego 

Ryc. 3. …nie rozwijają pięknych, wonnych kwiatów, ani
przedziwnych owoców roślin…”

Ryc. 2. „Rośliny tej epoki należą do najniedoskonalszych…
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la sów li ścia stych (okres ju ra). Na le ży jed nak pod kre ślić, że
skład ga tun ko wy tam tych la sów był zu peł nie in ny od la sów
po wsta łych w erze ke no zo icz nej, w tym tak że współ cze snych.
Wów czas do mi no wa ły se kwo je, cy pry sy, pa pro cie drze wia ste
i mi ło rzę by. God ne pod kre śle nia jest rów nież i to, że w erze
me zo zo icz nej za czę ły po ja wiać się na na szej pla ne cie ga dy,
di no zau ry oraz ol brzy mie jasz czu ry. Jed nak ten bo ga ty świat
ro ślin i zwie rząt za czął ule gać ko lej nym zmia nom. Dla nas
szcze gól nie in te re su ją ce są te, któ re mia ły miej sce w erze ke -
no zo icz nej na dzi siej szym ob sza rze Pol ski. W okre sie trze cio -
rzę du, czy li star szej czę ści ery, po wsta wa ły na te re nie Pol ski
Kar pa ty (z Ta tra mi i po fał do wa nym ob sza rem Be ski dów), a na
Pod kar pa ciu na gro ma dzi ły się zło ża ro py naf to wej i so li. Za -
ist nia ło rów nież Mo rze Bał tyc kie. Na ob sza rze na sze go kra ju
wy stę po wa ła wów czas jesz cze buj na i uroz ma ico na pod
wzglę dem ga tun ko wym ro ślin ność drze wia sta o cha rak te rze
tro pi kal nym i sub tro pi kal nym (cy pry sy, se kwo je, wiel kie ja -
łow ce), choć zmie nia ją ce się wa run ki kli ma tycz ne po wo do -
wa ły jej ustę po wa nie na rzecz ga tun ków no wych, ta kich jak:
dąb, li pa, brzo za czy eu ka lip tus. Brze gi Bał ty ku po kry wa ły po -
cząt ko wo pal my tro pi kal ne, ma ją ce w są siedz twie so snę o bo -
ga tych wła ści wo ściach, do star cza ją cą mo rzu su row ce do wy -
twa rza nia cen ne go bursz ty nu. W tym cza sie na pół no cy
kon ty nen tu eu ro pej skie go prze wa ża ły ga tun ki igla ste: so sna,
świerk, jo dła, cy pry sy, ale to wa rzy szy ły im rów nież wspo mnia -
ne ga tun ki li ścia ste. W la sach i po za ni mi za czy na po ja wiać się
tak że bo gac two róż nych zwie rząt. Wszyst ko to spra wia, że ob -
raz przy ro dy sta wał się co raz bar dziej zbli żo ny do wi ze run ku
la sów współ cze snych. Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je
to, że w wy ni ku tych licz nych nie usta ją cych zmian i prze obra -
żeń la sy trze cio rzę du ery ke no zo icz nej po zo sta wi ły po so bie
cen ny dar dla ludz ko ści w po sta ci złóż wę gla bru nat ne go.
Przy kła dem z na sze go po dwór ka jest wę giel bru nat ny za głę -
bia tu ro szow skie go, któ re go zło ża ukształ to wa ły się głów nie
z ga tun ków igla stych (cy pry sy, se kwo je, ja łow ce). 

Dru gi okres ery ke no zo icz nej, czy li czwar to rzęd, jest naj -
krót szy ze wszyst kich, na ja kie przy ję to dzie lić oma wia ne ery
geo lo gicz ne. Li czy bo wiem za le d wie 1 mi lion lat i trwa do cza -
sów współ cze snych. Jest on rów no cze śnie szcze gól nie istot -
ny dla la sów świa ta, głów nie ze wzglę du na dwa za ist nia łe
zda rze nia. Pierw sze to po ja wie nie się na Zie mi czło wie ka.
Dru gim by ło na sta nie epo ki lo dow co wej i w kon se kwen cji
znacz ne ochło dze nie kli ma tu, a tak że zlo do wa ce nie czę ści
po wierzch ni na sze go glo bu. W wy ni ku te go lo dow co we go
ka ta kli zmu wy gi nę ły wszyst kie ro śli ny, w tym cie pło lub ne ga -
tun ki drzew, oraz zwie rzę ta wraż li we na ni skie tem pe ra tu ry.
Nie mo gło to jed nak trwać wiecz nie. Trze ba by ło cze kać kil -
ka dzie siąt ków ty się cy lat na ko lej ne zmia ny kli ma tycz ne, tym
ra zem po wol ne go ocie pla nia, co zmu sza ło lo do wiec do stop -
nio we go wy co fy wa nia się. Na od kry tej po wierzch ni lą do wej,
choć zde wa sto wa nej, za czę ły po ja wiać się ro śli ny i zwie rzę -
ta, któ re prze trwa ły po za za się giem lo dow ca. Po wra cał tak że
las, co ob ja wia ło się roz prze strze nia niem z po łu dnia na
wschód ga tun ków li ścia stych (brzo za, li pa, dąb, je sion, to po -
la, grab, buk) oraz z pół noc ne go wscho du w na szym kie run -
ku ga tun ków igla stych (so sna, świerk, jo dła, mo drzew). Ta
nie spo ty ka na do tąd wę drów ka ro ślin ob ję ła rów nież świat
zwie rząt, da jąc po czą tek trwa ją ce mu po dzi siej sze cza sy
kształ to wa niu i sta bi li za cji skła du ga tun ko we go i struk tu ry
for ma cji le śnych w po szcze gól nych stre fach ob sza ru ziem -
skie go. 

Ryc. 4. „… Paprocie to są największe i najpyszniejsze pomiędzy
drzewnemi roślinami tego rodzaju; co my teraz podtém nazwiskiem
znamy, jest tylko słabym wizerunkiem owych wspaniałych roślin
świata pierwotnego…”

Ryc. 5. Tak przed stu laty wyobrażano sobie życie w karbonie

Echa uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris 
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Las za wsze był zwią za ny z czło wie kiem, choć jest two rem
przy ro dy znacz nie star szym od ro dza ju ludz kie go. Żad na z ist -
nie ją cych cy wi li za cji ludz kich nie po tra fi ła obejść się bez la su,
je go dóbr i uży tecz no ści. Ale je śli zda rzy ło się, że nie umia ła
ko rzy stać z tych róż no rod nych bo gactw w spo sób za pew nia -
ją cy za cho wa nie la sów, to nie kie dy wraz z ni mi gi nę ła. Re gio -
ny, gdzie la sy nie ra cjo nal nie wy ko rzy sty wa ne wy gi nę ły, to na
przy kład ob szar Sa ha ry, pas ka mien nych pu styń – od pu sty ni
Go bi przez Tur kie stan, Iran, Irak po Sy naj, stre fa Sy rii i Pa le sty -
ny. Gi ną cy mi, i to głów nie przez spo wo do wa ną wy le sie nia mi
de wa sta cję śro do wi ska przy rod ni cze go, by ły mię dzy in ny mi
cy wi li za cje: Su me rii, Ba bi lo nu i Asy rii.

Zna cze nie la su, choć zmie nia ło się w cza sie i prze strze ni, za -
wsze jest bar dzo wiel kie, a hi sto ria czło wie ka z la sem sta ra,
skom pli ko wa na, peł na zma gań, wal ki, ale i so li dar ne go współ -
dzia ła nia. Przed ty sią ca mi lat las był dla czło wie ka śro do wi -
skiem ży cia i ca łym je go świa tem. Da wał mu schro nie nie przed
chło dem, desz czem i wro giem. Ży wił go mię sem dzi kich zwie -
rząt, owo ca mi, orze cha mi, pę da mi i ko rze nia mi oraz mio dem
z bar ci. Ob le kał w skó ry zdzie ra ne ze zwie rząt, obu wał rów -
nież w skó ry lub w ły ko drzew. Tak że broń w po sta ci pał ki, ma -
czu gi i oszcze pu po cho dzi ła z la su. Spa la jąc drew no, ogrze wał
się i wa rzył po ży wie nie.

Z upły wem cza su czło wiek za czął stop nio wo po lep szać
swo je trud ne wa run ki ży cio we i unie za leż niać swo ją eg zy sten -
cję od uciąż li we go i nie bez piecz ne go ło wie nia zwie rzy ny, ry -
bo łów stwa i le śne go zbie rac twa. To unie za leż nie nie by ło jed -
nak bar dzo dłu gim pro ce sem, za nim za ist nia ły wa run ki,
w któ rych mógł by we wła snym za kre sie wy twa rzać wszyst ko,
co jest nie zbęd ne do ży cia. Cho dzi ło głów nie o na ucze nie się
upra wy ro ślin oraz chowu zwie rząt go spo dar skich. W koń co -
wym okre sie p. n. e. przy wę dro wa ły do Eu ro py Środ ko wej ple -
mio na, któ re zna ły już mię dzy in ny mi dzi kie ga tun ki zbóż, bób,
so cze wi cę, by dło, świ nie, ko zy i owce. Aby móc jed nak roz wi -
nąć upra wę ro ślin i chów zwie rząt, mu sia ły mieć grun ty
upraw ne. Uzy ski wa no je, usu wa jąc las z naj bar dziej uro dzaj -
nych gleb sie kie rą i ogniem. Pro ce som za mia ny la sów na grun -
ty prze zna czo ne pod upra wę ro ślin sprzy jał rów nież roz wi ja -
ją cy się ma so wo chów zwie rząt go spo dar skich. By dło, owce,
ko zy i świ nie prze by wa ły za rów no la tem, jak i zi mą w le sie.
Skut ki dla la su były iden tycz ne jak od sie kie ry i ognia. 

Okres od po cząt ku na szej ery cha rak te ry zu je po stę pu ją cy
pro ces wy ko rzy sty wa nia la su głów nie do dwóch ce lów. Pierw -
szy spro wa dza się do zmia ny grun tów le śnych na grun ty rol -
ne. Dru gi to sta le zwięk sza ją ca się róż no rod ność wy ko rzy sty -
wa nia su row ca drzew ne go, głów nie do bu do wy okrę tów,
bu do wy i roz bu do wy miast, wsi, dróg, mo stów oraz obiek tów
i urzą dzeń obron nych. I choć okres ten, ze wzglę du na du że zu -
ży cie drew na, okre śla się czę sto mia nem epo ki drew nia nej, wy -
żej ce nio ne by ły po zy ski wa ne w tym cza sie owo ce le śne, tra -
wy i zio ła le śne, miód i wosk, ży wi ca so sno wa i ły ko z drzew
li po wych. Na przy kład war tość sa me go tyl ko le śne go mio du
osią gnę ła wów czas po ło wę war to ści wszyst kich pro duk tów
uzy ski wa nych z la su. Wy ni ka ło to stąd, że drew no wy stę po wa -
ło wte dy jesz cze w nad mia rze, bra ko wa ło na to miast je dze nia,
lu dzie cier pie li głód. Las był więc przede wszyst kim do star czy -
cie lem żyw no ści i wraz z nie wiel kim wów czas are ałem grun -
tów upraw nych sta no wił ma te rial ną pod sta wę ist nie nia ów -
cze snych spo łe czeństw. Był rów nież ży wi cie lem zwie rząt
go spo dar skich, głów nie świń. Żo łę dzie i bu kiew przez wie le
wie ków sta no wi ły ich po karm. I tak na przy kład w na sien nych

la tach moż na by ło w la sach dę bo wych i bu ko wych na po -
wierzch ni 6000 ha cho wać oko ło 20 000 sztuk świń do star cza -
ją cych mię sa i sło ni ny dla lu dzi. 

Czło wiek na wet po wyj ściu z la su czę sto do nie go wra cał,
aby zdo by wać po ży wie nie, opał, bu du lec, zio ła lecz ni cze lub
chro nić się przed wro ga mi. Z ludz kich do mostw dro gi za wsze
pro wa dzi ły do la su. Na si przod ko wie nie tyl ko ce ni li las za je -
go da ry, ta jem ni czość i wi tal ność (po wra ca nie na te re ny, z któ -
rych zo stał wy par ty), ale czci li rów nież nie rzad ko po szcze gól -
ne drze wa, uwa ża jąc, że za wie ra ją ele men ty bo sko ści, gdyż
wy cią ga ją swe ra mio na (ga łę zie) ku nie bu.

prof. dr hab. Kon rad Ma gnu ski

Dru ga część wy stą pie nia pro fe so ra Ma gnu skie go w ko lej nym nu me -
rze „Wie ści Aka de mic kich” (li sto pa do wo -gru dnio wym) (przyp. red.).

Ry ci ny 1-4 i cytaty w nich zawarte po cho dzą z książ ki W.F.A. Zim -
mer ma na: Dzi wy świa ta pier wot ne go czy li ko leb ka wszech świa ta. Hi sto -
rya po pu lar na stwo rze nia i kształ ce nia się po wierzch ni ku li ziem skiej z jej
ro śli na mi i miesz kań ca mi od po cząt ku aż do cza sów obec nych, we dług
wy pad ków, ba dań i na uki uło żo na, tłum. T[omasz]. Dzie koń ski, War sza -
wa 1857; ry ci ny 5-6 z Mey ers Ko nver sa tions − Le xi kon. Eine En cy klopädie
des al l ge me inen Wis sen, Le ip zig 1888−1890 (obie po zy cje w zbio rach
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk) (przyp. red.).
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Ryc. 6. „Triasformation” (czyli okres triasu)

cau sa pro fe so ro wi Kon ra do wi Ma gnu skie mu 
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Jak co ro ku tuż przed roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic -
kie go w au li Ko le gium Run ge go zor ga ni zo wa no uro czy ste

spo tka nie z pra cow ni ka mi na szej uczel ni prze cho dzą cy mi na
eme ry tu rę. W ro ku aka de mic kim 2011/2012 na eme ry tu rę
prze szło 36 osób, w tym 18 na uczy cie li aka de mic kich (sied -
miu pro fe so rów). 

Rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, w imie niu ca łej
spo łecz no ści po wie dział mię dzy in ny mi: „Te la ta, za któ ry mi
stoi dłu go trwa ła pra ca na każ dym zaj mo wa nym przez Pań -
stwa sta no wi sku, bu do wa ły ran gę na sze go uni wer sy te tu. Czę -
sto pra ca ta wy kra cza ła po za ra my pod sta wo wych obo wiąz -
ków służ bo wych, po wo du jąc, że sta wa ła się bli ska ser cu,
a przez to droż sza, a dla uczel ni bez cen na. Dzi siej sze spo tka -
nie jest do sko na łą oka zją do spoj rze nia wstecz na do ro bek za -
wo do wy oraz do wspo mnień, pod su mo wań i re flek sji. Jest
mo men tem, w któ rym mo że my so bie uświa do mić i po ka zać
in nym, jak wie le moż na zdzia łać, gdy się jest od da nym ser cem

te mu, co się ro bi. Da je to po czu cie sa mo re ali za cji i do brze
speł nio ne go obo wiąz ku oraz przy kład dla na stęp ców. […] Za -
pew ne każ dy z Pań stwa mo że wy mie nić oso by, któ re by ły
waż ne w je go ży ciu. Chcę, by Pań stwo mie li świa do mość, że
Wa sza obec ność tu taj by ła zna czą ca w ży ciu in nych lu dzi i zo -
sta wi ła trwa ły ślad, nie za leż nie od ty tu łów i funk cji. Każ dy ma
waż ną ro lę do speł nie nia w na szej spo łecz no ści i do bre wy -
peł nia nie tej ro li jest po wo dem do du my i za do wo le nia. Niech
po zna ne tu oso by, na wią za ne zna jo mo ści i przy jaź nie prze -
trwa ją na wet wte dy, gdy prze sta nie się co dzien nie przy cho -
dzić do pra cy. […] Za wie lo let nią pra cę dla do bra i roz wo ju
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go dziś ser decz nie dzię ku ję. 

Ży czę każ de mu z Pań stwa zdro wia, ra do ści z każ dej wol nej
chwi li oraz spo koj ne go wy po czyn ku przy ulu bio nych za ję -
ciach, na któ re w zgieł ku ży cia za wo do we go nie by ło cza su.
Niech dni za słu żo ne go od po czyn ku mi ja ją w po czu ciu za wo -
do we go speł nie nia i ra do ści w gro nie ro dzi ny oraz przy ja ciół”.

(es)

Spotkanie z pracownikami
odchodzącymi na emeryturę w 2012 roku

Uroczysty toast
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Dyplomy wręczył JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, oraz mgr Dorota Wiatr, kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych (druga od
lewej)

Gratulacje i wręczanie pamiątkowych dyplomów

Do grona tych, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, dołączył
jeden z członków minionej w tym roku kadencji Rady Programowej
„Wieści Akademickich”, prof. dr hab. Józef Piróg z Katedry
Warzywnictwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
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To między innymi dzięki ciężkiej pracy tych pań uroczystość
przebiegła bez zakłóceń i przykrych niespodzianek: od lewej:
Bożena Matelska, Mirosława Ryciak i Alicja Płóciennik z Działu
Osobowego i Spraw Socjalnych
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Ma gni fi cen cjo Pa nie Rek to rze, pa ni i pa no wie rek to -
rzy, pa nie i pa no wie dzie ka ni, sza now ni go ście i oso -

by to wa rzy szą ce, dro gie ko le żan ki i dro dzy ko le dzy!

Przy padł mi w udzia le za szczyt i przy jem ność wy stą pie nia
pod czas dzi siej szej szcze gól nej uro czy sto ści ju bi le uszu Ab so -
lu to rium ab sol wen tów Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu
z ro ku 1962. Ju bi le usze, oprócz wy wo ły wa nia wiel kiej ra do ści
i wzru szeń, skła nia ją tak że do re flek sji nad upły wa ją cym cza -
sem, ka żą za sta no wić się nad zmia na mi, ja kie za szły w cią gu
pięć dzie się ciu lat. 

Wo bec dwu ty sięcz nej współ cze snej hi sto rii na sze go pań -
stwa, któ rą naj czę ściej przy wo łu je my, jest to tyl ko chwi la, ale
wo bec 92 lat wyż szych stu diów w Po zna niu czy wo bec 60-

let niej au to no mii na szej uczel ni, 50 (a uwzględ nia jąc okres
stu diów – to 55) lat – to już coś po waż ne go. Dla wie lo wie ko -
wych dzie jów na szych głów nych pro fe sji: rol nic twa i le śnic -
twa, ostat nie 50 lat to ca ła epo ka, czas nie wy obra żal ne go
wcze śniej po stę pu tech nicz ne go i prze mian, któ rych my nie
tyl ko by li śmy świad ka mi, ale i współ twór ca mi. Pięć dzie siąt
lat w ży ciu czło wie ka, i to w okre sie je go ak tyw no ści za wo -
do wej, to nie po wta rzal ny czas, mo że my po wie dzieć, da ny
nam przez do bry los. Dzi siaj mo że my cho ciaż na chwi lę wró -
cić do po cząt ku wy bra nej dro gi – do naj pięk niej sze go okre -
su ży cia – do mło do ści, któ ra „nad po zio my wy la ta” i „wy ku -
wa ży wot ca ły”. 

Przed chwi lą z rąk JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza
Skrzyp cza ka, w asy ście dzie ka nów ode bra li śmy ju bi le uszo we
kar ty ab so lu to ryj ne. Są one uko ro no wa niem na szej pół wiecz -
nej, peł nej za an ga żo wa nia pra cy za wo do wej. Te pięk ne kar ty
świad czą, że na sza Al ma Ma ter nie za po mnia ła o swo ich wy -
cho wan kach. Są szcze gól nym wy róż nie niem i po zo sta ną dla
nas i na szych ro dzin dro go cen ną pa miąt ką z naj bar dziej czyn -
ne go okre su na sze go ży cia. Fakt uro czy ste go wrę cze nia od -
no wio nych kart ab so lu to ryj nych wy wo łu je w nas uczu cie za -
do wo le nia i wdzięcz no ści. 

Na szą edu ka cję aka de mic ką roz po czę li śmy w 1957 ro ku,
kie dy to po zda nej ma tu rze, zda nym eg za mi nie wstęp nym
cze ka li śmy nie cier pli wie na ra do sne za wia do mie nie o przy ję -
ciu na stu dia. Dzień in au gu ra cji, nie po wta rzal na at mos fe ra,
pierw sze za pa mię ta ne twa rze, no we zna jo mo ści, pierw sze
przy jaź nie. 

Mi ja 50 lat od czerw ca 1962 ro ku, kie dy to zda wa li śmy eg za -
mi ny ma gi ster skie i że gna jąc się z uczel nią, roz po czy na li śmy
praw dzi we do ro słe ży cie. Czas, któ ry upły nął od tam tych lat,
wzbo ga cił nas o no we do świad cze nia, ale nie za tarł prze żyć
z okre su stu diów. Nie za tarł też pa mię ci o wspa nia łych pro fe so -
rach, któ rzy nas kształ ci li i wy cho wy wa li, aby śmy spro sta li nie -
ła twym obo wiąz kom za wo do wym i po tra fi li wła ści wie uło żyć
so bie ży cie. Wiel ka szko da, że wie lu z nich ode szło już na za -
wsze, po zo sta wia jąc wiel ki smu tek, ale i uczu cie wdzięcz no ści
za wszel kie do bro, ja kie by ło ich udzia łem. I cho ciaż dzi siaj nie

Echa obchodów 50-lecia Absolutorium z 1962 roku

Ju bi le usz 50-le cia Ab so lu to rium
1962–2012 Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu
Wy�stą�pie�nie�Wi�tol�da�Wie�lic�kie�go�

Każ de po ko le nie ma wła sny czas.
Każ de po ko le nie chce zmie nić świat.
Każ de po ko le nie odej dzie w cień.
A na sze? Nie!
Każ de po ko le nie ma wła sny głos.
Każ de po ko le nie chce wie rzyć w coś.
Każ de po ko le nie roz wie je się.
A na sze? Nie! 

/Frag ment pio sen ki Po ko le nie ze spo łu Kom bi/

Wi told Wie lic ki
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ma ich wśród nas, na za wsze po zo sta ną w na szej pa mię ci. Nie -
ste ty, los ten po dzie li ło też wie le na szych ko le ża nek i ko le gów. 

[…]
Przy po mnij my so bie, jak w 1957 ro ku roz po czy na li śmy stu -

dia – by ło nas wów czas 680. Po pierw szym ro ku zo sta ło 462 stu -
den tów, ale ab so lu to rium otrzy ma ły 352 oso by. Kie dy koń czy -
li śmy stu dia w 1962 ro ku, rek to rem Wyż szej Szko ły Rol ni czej był
prof. dr hab. Wła dy sław Wę go rek, a pro rek to ra mi pro fe so ro wie
Jan Woj cie chow ski i Le on Mrocz kie wicz. Dzie ka na mi by li wów -
czas: Wy dzia łu Rol ni cze go – doc. Bru no Re iman; Wy dzia łu Leś -
ne go – doc. Ta de usz Pu chal ski; Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go
– prof. Wi told Fo le jew ski; Wy dzia łu Ogrod ni cze go – doc. Wła -
dy sław Oszki nis; Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na – prof. Sta ni sław
Pro siń ski; Od dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści – prof. Jó zef Ja nic ki.

Za na szych stu denc kich cza sów u zbie gu ulic Woj ska Pol -
skie go i Wo łyń skiej rósł zdzi cza ły sad. Dzi siaj sto ją tu oka za łe
bu dyn ki na sze go uni wer sy te tu; naj no wo cze śniej szym przed
la ty obiek tem by ły bu dyn ki me cha ni za cji rol nic twa i tam też,
w naj now szej sa li, od by wa ły się waż ne wy kła dy i spo tka nia.
Znaj du je my się dzi siaj w naj młod szym i naj no wo cze śniej szym
obiek cie na szej uczel ni, a je go na zwa – Bio cen trum – wpro -
wa dza nas w re alia i tren dy no wo cze snej na uki. 

Głę bo ko w na szą pa mięć za pa dły pierw sze mie sią ce po by -
tu na uczel ni. Po zo sta ły nam w pa mię ci wspa nia łe wy kła dy,
wzo ro wo pro wa dzo ne ćwi cze nia i czę sto trud ne ko lo kwia
przy go to wu ją ce do eg za mi nu. Kto z nas nie pa mię ta pro fe so -
ra Ta de usza Ko siń skie go i je go ze spo łu, nie koń czą cych się ko -
lo kwiów, czę sto ob la nych. Wie le cie ka wych wy kła dów prze pla -
ta nych aneg do ta mi i dow ci pa mi za wdzię cza my pro fe so rom:
Ste fa no wi Bar bac kie mu, Fe li cja no wi Dem biń skie mu, Wa cła wo -
wi Pyt kow skie mu, Le ono wi Mrocz kie wi czo wi, Ta de uszo wi Per -
kit ne mu, Sta ni sła wo wi Pro siń skie mu, Jó ze fo wi Ja nic kie mu,
Win cen te mu Pe zac kie mu, Sta ni sła wo wi Jan kow skie mu, Le cho -
wi Dzia ło szyń skie mu, Ste fa no wi Alek san dro wi czo wi, Wa cła wo -
wi So ko łow skie mu, He le nie Nieć, Wła dy sła wo wi Oszki ni so wi,
Wła dy sła wo wi Smo sar skie mu, Kon stan te mu Stec kie mu, Ja no -
wi Wil bur go wi i wie lu in nym. 

Był ta ki dzień w ty go dniu, któ ry pa mię ta ją wszy scy ko le dzy,
kto bo wiem z nas za po mniał by o za ję ciach na Stu dium Woj -
sko wym, ran ne go wsta wa nia, ćwi czeń z musz try i strze la nia,
tak ty ki i cze go tam jesz cze, za li czeń, ko lo kwiów, eg za mi nów.
A prak ty ka se me stral na – to od dziel ny roz dział. 

Pierw sze po waż niej sze przy jaź nie i mi ło ści, któ re w kil ku na -
stu przy pad kach do trwa ły do dnia dzi siej sze go. Okres zbie ra -
nia ma te ria łów i pi sa nia pra cy ma gi ster skiej to czas, gdy stop -
nio wo przy go to wy wa li śmy się do sa mo dziel nej pra cy. Przez
ca ły czas stu diów dla więk szo ści z nas do mem był aka de mik,
a miej sce przy sto le znaj do wa li śmy w sto łów kach. 

Wspo mi na jąc okres Stu diów, nie spo sób po mi nąć dzie ka na -
tów i Działu Stu diów, któ re peł ni ły bar dzo waż ną ro lę. Tro ska
o na sze spra wy by to we, czu wa nie nad re ali za cją pla nów i pro -
gra mów stu diów, od po wie dzial ne pro wa dze nie do ku men ta cji
– po zo sta ją w na szej wdzięcz nej pa mię ci. Kwe stu ra i po zo sta ła
część ad mi ni stra cji, a szcze gól nie kie row nic two do mów Stu -
denc kich za słu gu ją na sło wa po dzię ko wa nia z na szej stro ny.

Z dzi siej sze go punk tu wi dze nia, jak że in ne go, gdyż z więk -
szym do świad cze niem i usta bi li zo wa ną sy tu acją fi nan so wą,
cza sy stu denc kie wspo mi na my ra do śnie. By li śmy mło dzi, peł -
ni za pa łu, przed na mi wie le moż li wo ści ży cio wych, oso bi stych
i za wo do wych. I mi mo że hi sto ry cy la ta na szych stu diów oce -
nia ją su ro wo, my wspo mi na my je z du żą po go dą i no stal gią.
Stu dia, a póź niej pra ca za wo do wa roz bu dzi ły w nas po trze bę
sys te ma tycz ne go i usta wicz ne go kształ ce nia, na uczy ły nas ży -
cia w zbio ro wo ści, ko le żeń sko ści, ustę pli wo ści, a tak że zwy -
kłej ludz kiej so li dar no ści. 

Ca łe na sze ży cie stoi nam dzi siaj przed oczy ma, prze wi ja się
jak w przy spie szo nym fil mie. Przy po mi na się dzi siaj ta ka mak -
sy ma: „Isto ta wspo mnień po le ga na tym, że nic nie prze mi ja”.
To praw da. Czas za cie ra w pa mię ci drob ne, nie istot ne spra wy,
a zo sta wia esen cję do bra, te go, dzię ki któ re mu na sze ży cie by -
ło i jest na dal pięk ne. 

Uro dze ni tuż przed woj ną i w cza sie jej trwa nia, do świad -
czy li śmy u pro gu ży cia naj okrop niej szych prze żyć. Okres po -
wo jen ny z sza le ją cym sta li ni zmem przy padł na la ta na szej
wcze snej i śred niej edu ka cji, a więc na la ta du żej wraż li wo ści,
któ re kształ tu ją oso bo wość mło de go czło wie ka. Stu dia i na -
stęp ne 30 lat to okres względ ne go spo ko ju, ale i bu dzą ce go
się dą że nia do peł nej wol no ści spo łecz nej i go spo dar czej.
Ostat nie 20 lat za pi su je się ja ko okres głę bo kich prze obra żeń
w ży ciu spo łecz nym i go spo dar czym. Nasz rocz nik wniósł po -
waż ny do ro bek w roz wój kra ju, zaj mo wa li śmy waż ne i od po -
wie dzial ne sta no wi ska w ży ciu za wo do wym i spo łecz nym.
Wie lu z nas za no to wa ło osią gnię cia znacz nie prze kra cza ją ce
gra ni ce kra ju, wie lu by ło wy bra nych do peł nie nia naj waż niej -
szych funk cji w pań stwie, a tak że wnio sło wie le no wo ści do
ży cia go spo dar cze go. Z tak sze ro kie go gro na, ja kie dzi siaj re -
pre zen tu je my, wie lu by ło dy rek to ra mi zjed no czeń, du żych no -
wo cze snych przed się biorstw, są wśród nas re dak to rzy cza so -
pism, wo je wo do wie i dy rek to rzy urzę dów wo je wódz kich,
na czel ni cy i kie row ni cy w mi ni ster stwach i urzę dach róż ne go
szcze bla, na uczy cie le wyż szych i śred nich szkół i wie lu, wie lu
in nych in sty tu cji. Nie za bra kło też osób, któ re pod ję ły wła sną
dzia łal ność go spo dar czą.

W cza sie stu diów eg za mi ny zda wa li śmy z róż nym po wo dze -
niem, ale w ży ciu za wo do wym sta ra li śmy się uzy ski wać tyl ko
po zy tyw ne oce ny. Na sze ży cie za wo do we, do któ re go by li śmy
przy go to wy wa ni na uczel ni, do bie ga koń ca. Dzi siaj z per spek -
ty wy cza su mo że my być za do wo le ni z osią gnięć. Dy plo mów,
me da li, pu cha rów nie spo sób zli czyć, ale na pod kre śle nie za -
słu gu ją naj wyż sze wy róż nie nia, nie wy łą cza jąc uzna nia Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej. 

Do ro bek na sze go ży cia uzu peł nia ją na sze ro dzi ny: dzie ci,
z któ rych więk szość ukoń czy ła stu dia, i to na na szej uczel ni,
wnu ki, a tak że pra wnu ki. 

Ła ska wy los spra wił, że więk szość z nas, cho ciaż ukoń czy li -
śmy już 70 lat, cie szy się do brym zdro wiem. Ży cie na sze obej -
mu je trzy po ko le nia, jest to szmat cza su, ale i ogrom do świad -
cze nia. Sto jąc po za chod niej stro nie, wi dzi my, jak bo ga te
w zda rze nia by ło i jest na sze ży cie. By li śmy świad ka mi wie lu
nie sły cha nie waż nych wy da rzeń, i to nie tyl ko na mia rę na szą,
pol ską, ale i świa to wą, a na wet obej mu ją cą wszech świat – aby



Ma gni fi cen cjo Rek to rze! Wy so ki Se na cie, czci god ni pro fe so -
ro wie, dro dzy go ście, ko le żan ki i ko le dzy!

Chciał bym wy znać, że nie ła two mi za bie rać głos z te go miej -
sca i w ta kiej chwi li. Nie ła two przede wszyst kim dla te go, gdyż
je stem ogrom nie wzru szo ny fak tem, że to mnie wła śnie przy -
padł w udzia le ten za szczyt!

Mam wra że nie, że wszy scy moi ko le dzy, bę dą cy tu, na sa li,
zgo dzą się ze mną co do jed ne go: je że li dla ko go kol wiek okres
pię ciu lat sta no wi ogrom ny szmat cza su, to dla nas, stu den tów
– pięć lat to bar dzo nie wie le. Chcia ło by się tu taj przy po mnieć
daw no zna ną sen ten cję, że wszyst ko co mi łe, trwa krót ko.

Pięć lat mi nę ło, kie dy to z drżą cym ser cem po raz pierw szy
prze kra cza li śmy próg tej sa li, by móc uczest ni czyć w uro czy -
stej im ma try ku la cji. […] Dzię ku je my Je go Ma gni fi cen cji rek -
to ro wi oraz Wy so kie mu Se na to wi na szej uczel ni za po świę ce -
nie i trud po nie sio ny w służ bie na uki i wy cho wa nia na sze go
po ko le nia! Dzię ku je my czci god nym pro fe so rom, do cen tom,
dok to rom, ad iunk tom i asy sten tom za ich wiel kie oso bi ste za -
an ga żo wa nie i ogrom ny wkład pra cy w kształ ce nie na szych
nie jed no krot nie opor nych umy słów!

Dzię ku je my wszyst kim pra cow ni kom ad mi ni stra cji, rek to ra -
tu, dzie ka na tów, do mów aka de mic kich, sto łó wek za ich pod pi -
sy, pie cząt ki, uśmie chy, gro chów ki… Dzię ku je my za wspa nia łe
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przy po mnieć tu taj pierw szy lot w ko smos czy lą do wa nie i po -
wrót lu dzi z Księ ży ca. Na na szych oczach lu dzie do ko ny wa li
dzie jo wych od kryć, upa da ły re żi my, koń czy li swo je ży cie naj -
więk si ty ra ni, two rzy ły się no we, nie pod le głe pań stwa, wy bu -
cha ły re wo lu cje, pań stwa zmie nia ły ustro je, two rzy ły się no -
we, nie pod le głe spo łe czeń stwa. 

W ży ciu spo łecz nym i go spo dar czym do ko ny wał się nie wy -
obra żal ny wcze śniej po stęp cy wi li za cyj ny, roz wój In ter ne tu
i te le fo nii ko mór ko wej od mie ni ły tra dy cyj ne poj mo wa nie cza -
su i prze strze ni. Wie le war to ści, któ re by ły do tej po ry nie wzru -
szal ne, ule gły prze war to ścio wa niu, po ja wi ły się in ne, nie za -
wsze we dług na szych ocen do bre. Róż ni ca mię dzy na szą
mło do ścią a cza sa mi współ cze sny mi jest tak du ża, że czę sto
nie ma my peł ne go po ro zu mie nia i zro zu mie nia z mło dym po -
ko le niem. Utrwa lo ny przez wie ki stan, w któ rym dzie ci uczy ły
się od ro dzi ców, zmie nił się tak, że w wie lu ob sza rach na sze -
go funk cjo no wa nia wie dza i umie jęt no ści mło de go po ko le nia
są więk sze. Ob ser wu je my trud ną dla nas do zro zu mie nia po -
sta wę mło de go po ko le nia, któ re w ogó le al bo w nie wiel kim
stop niu jest za in te re so wa ne okre sem na szej mło do ści. Przy -
kła dem jest roz mo wa jed ne go z na szych ko le gów my śli wych,
któ ry swo im wnu kom opo wia dał o la tach mło do ści. By ło to
tak ma ło in te re su ją ce dla mło dych, że po pro si li, aby dzia dek
le piej opo wia dał o po lo wa niu. Dzi siej sze mu mło de mu po ko -
le niu nie od ma wia my wie dzy ani za an ga żo wa nia, ani pa trio -
ty zmu, ale z pew ną oba wą pa trzy my w przy szłość. Jest re gu -
łą, że po ko le nie star sze jest bar dzo kry tycz ne w sto sun ku do
mło de go: że nie jest ono do sta tecz nie pra co wi te, że nie jest
go to we do po świę ceń, że nie słu cha star szych, że nie czer pie
z ich do świad cze nia itp. W tym to nie od by ło się po sie dze nie
Ra dy Wy dzia łu Rol ni cze go w la tach sie dem dzie sią tych ubie -

głe go wie ku. Gdy li sta dys ku tan tów się wy czer pa ła, głos za -
brał ów cze sny rek tor, pro fe sor Zbysz ko Tu choł ka. Swo je wy -
stą pie nie od czy tał. Ujął tak zgrab nie wszyst kie spra wy, że
otrzy mał grom kie bra wa. Po pew nej chwi li do dał, że od czy tał
wła śnie list Ary sto te le sa z III w. p. n. e.

Dzi siaj, kie dy okres na szej ak tyw no ści za wo do wej do biegł
koń ca, kie dy si ły bio lo gicz ne są na mia rę lat, mo że my po wie -
dzieć, że ży li śmy i ży je my w cie ka wych, ale nie spo koj nych cza -
sach. Lecz do daj my, że je ste śmy rocz ni kiem, któ ry cho ciaż roz -
po czął ży cie w okre sie woj ny, to jed nak na stęp nie unik nął jej
okrop no ści. Życz my so bie spo ko ju i po ko ju na dal sze la ta na -
sze go ży cia. Ży cze nia te kie ru je my do nas tu zgro ma dzo nych,
pa mię ta my tak że o ko le żan kach i ko le gach, któ rzy z róż nych
po wo dów nie uczest ni czą z na mi w ce re mo nii od no wie nia
kart ab so lu to ryj nych. Wzglę dy zdro wot ne, trud ne wa run ki
eko no micz ne nie po zwo li ły im na udział we wspól nej uro czy -
sto ści. Prze sy ła ją nam ser decz ne po zdro wie nia, wie le ra do ści
w tym zna czą cym dniu oraz wy trwa ło ści na dal szej dro dze ży -
cia eme ry ta. 

W imie niu nas wszyst kich pra gnę zło żyć na sze z głę bi ser ca
pły ną ce po dzię ko wa nia Je go Ma gni fi cen cji rek to ro wi, pa ni
i pa nom rek to rom, pa niom i pa nom dzie ka nom, a za Wa szym
po śred nic twem wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do zor ga ni -
zo wa nia i uświet nie nia na szej uro czy sto ści. 

Na szej dro giej i peł nej sza cun ku Al ma Ma ter – Uni wer sy te -
to wi Przy rod ni cze mu w Po zna niu – ży czy my dal sze go roz wo -
ju dla do bra na uki i po myśl no ści na szej Oj czy zny.

Wi told Wie lic ki

Echa obchodów 50-lecia Absolutorium z 1962 roku

„…Nie za wie dzie my po kła da nych
w nas na dziei…”
Prze�mó�wie�nie�przed�sta�wi�cie�la�ab�sol�wen�tów�Wyż�szej�Szko�ły�Rol�ni�czej�
na�uro�czy�stym�Ab�so�lu�to�rium�w 1962�ro�ku�(frag�men�ty)
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osie dle stu denc kie – Wi no gra dy, na któ re go wy po sa że nie uczel -
nia na sza da ła lwią część na kła dów in we sty cyj nych. Pra gnie my
po dzię ko wać tak że za stwo rze nie wa run ków po zwa la ją cych
stu den tom na realizację przedsięwzięć kul tu ral no -ar ty stycz -
nych. Wspo mnę tyl ko klu by wi no gradz kie, z re pre zen ta cyj nym
klu bem „Nurt” na cze le i je go słyn ny mi już „Pod wie czor ka mi
przy ma łej czar nej”. Wspo mnę na praw dę pięk ną sa lę ki na „Ko -
smos” z ekra nem pa no ra micz nym – dru gie go w kra ju ki na stu -
denc kie go!

Mam wra że nie, że bę dę wy ra zi cie lem uczuć wszyst kich mo -
ich Ko le ża nek i Ko le gów, je że li zło żę rów nie go rą ce wy ra zy po -
dzię ko wa nia i wdzięcz no ści na szym dro gim ro dzi com i opie -
ku nom.

[…]
Nie chciał bym su ge ro wać, że Wyż sza Szko ła Rol ni cza to tyl -

ko rol ni cy. Nie wąt pli wie sta no wią oni gros stu den tów tej
uczel ni, ale wie my wszy scy, że kształ ci ona też mło dych tech -
no lo gów drew na, tech no lo gów rol no -spo żyw czych, le śni ków,
ogrod ni ków tu dzież ho dow ców zwie rząt. Wszy scy wy mie nie -
ni, a więc my wła śnie, sta ra li śmy się w dzie dzi nie swej spe cjal -
no ści zdo być jak naj więk szą wie dzę.

[…]
Za pew ne wy obraź nia na sza za cho wa z nie  mniej szym pie -

ty zmem i te mo men ty, kie dy to ra mię w ra mię my, żoł nie rze,

wy ko ny wa li śmy z za pa łem sa kra men tal ne: „Pad nij! Czoł ga -
niem na mo ją wy so kość… marsz!!!” Lub in ne, kie dy to bez tro -
scy tre no wa li śmy na bo isku AZS -u czy też na na szej uro czej,
acz je dy nej pły wal ni.

[…]
Ale ma my je den atut, wła ści wy przede wszyst kim mło do -

ści: wia rę, dzię ki któ rej je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że na by -
ta w cią gu lat na uki wie dza zo sta nie mą drze i szla chet nie wy -
ko rzy sta na, że ona wła śnie po zwo li nam za wo jo wać to „no we
nie zna ne”, a nie po zwo li przy nieść wsty du uczel ni, któ ra przez
pięć lat go ści ła nas w swo ich mu rach.

Jed no jest pew ne: nie za wie dzie my po kła da nych w nas na -
dziei, nie za wie dzie my za ufa nia na szych pe da go gów, ich wiel -
ki wy si łek nie pój dzie na mar ne i jak kol wiek ca ło kształt ich pra -
cy wło żo nej w prze ka zy wa nie nam wie dzy jest bez cen ny
i nie wy mier ny – spró bu je my go wy na gro dzić, wie rzy my, że
choć w czę ści nam się to uda. Pro si my przy jąć od nas, ab sol -
wen tów wszyst kich wy dzia łów WSR w Po zna niu, skrom ne bu -
kie ci ki kwia tów. […] Niech kwit ną i swo imi bar wa mi przy po -
mi na ją nasz ser decz ny uśmiech wdzięcz no ści!

Dzię ku je my!

Ed mund Du dziń ski

Ed mund Du dziń ski po pięć dzie się ciu la tach od czy tu je sta ry tekst swo je go prze mó wie nia
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Wie rze nic ki dwór za pew ne po świę ca no przy róż nych oka -
zjach. To, któ re mia ło miej sce w so bot nie po po łu dnie 18

sierp nia 2012 ro ku, by ło zwią za ne z koń czą cą się od bu do wą sie -
dzi by Ciesz kow skich. Choć obec ni wła ści cie le (państwo
Kundzewiczowie prze wi dy wa li, że cał ko wi te za koń cze nie prac
we i przy dwo rze na stą pi we wrze śniu lub paź dzier ni ku, to wła -
śnie w tę sierp nio wą so bo tę po sta no wi li go po świę cić. Księ dzu
Prze my sła wo wi Komp fo wi i kil kor gu go ściom po ka za li pra wie
go to we do użyt ko wa nia i za miesz ka nia wnę trza te go, co w przy -
szło ści bę dzie funk cjo no wa ło ja ko „Cen trum Agro tu ry stycz ne
– Dwór Au gu sta Ciesz kow skie go w Wie rze ni cy”. W te go rocz nych
wiel ka noc nych „Wie rze ni cze niach” ks. Kompf na pi sał: „Oży je
dom, któ ry wy da wał się już mar twy. So lid ność i pra wość no wych
wła ści cie li po zwa la mieć pew ność, że bę dzie tam moż na wejść
i jak w daw nych cza sach cie ka wie i pięk nie po wie rze ni czyć”. Te
sło wa jak że szyb ko za czę ły wy peł niać się tre ścią. Świę cąc przy -
wró co ny ży ciu dwór, któ ry przed 170 la ty stał się sie dzi bą Ciesz -
kow skich, od mó wił ta ką oto mo dli twę bło go sła wień stwa do mu.

„Bo że, Oj cze nasz, po bło go sław ten dom i tych lu dzi,
któ rzy tu miesz kać i pra co wać bę dą. Po bło go sław wszyst -
kich od wie dza ją cych. 

Za cho waj to miej sce w swo jej szcze gól nej opie ce, chroń
od wszel kich złych do świad czeń. Niech ten dom, tak jak
w daw nych cza sach, bę dzie miej scem ser decz nych roz -
mów i spo tkań, gdzie moż na się wy ci szyć i pięk nie po wie -
rze ni czyć. Niech Duch Świę ty hoj nie udzie la wszyst kim
swo ich da rów: mą dro ści, od wa gi, roz trop no ści, po ko ju,
ra do ści, ła god no ści, opa no wa nia, cier pli wo ści i na de
wszyst ko mi ło ści.

Bo że, Oj cze nasz, po le ca my To bie te raz wszyst kich daw -
nych miesz kań ców i wła ści cie li te go do mu. Wie rzy my, że
są w świę tych ob co wa niu, a je że li jesz cze co kol wiek od -
dzie la ich od Two jej wiecz nej mi ło ści, niech mo dli twa na -
sza wy jed na im zba wie nie.

Wieści o naszym patronie

Po świę ce nie wie rze nic kie go 
dwo ru Ciesz kow skich

Profesor Zbigniew Kundzewicz (pierwszy od prawej) z gośćmi podczas uroczystego poświęcenia odbudowanego z ruin dworku Cieszkowskich
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W saloniku wiosną dwa lata temu…

…i dziś

…i dziś
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Południowa ściana dworku przed trzema laty…

„…Boże, Ojcze nasz […], zachowaj to miejsce w swojej szczególnej
opiece, chroń od wszelkich złych doświadczeń. Niech ten dom, 
tak jak w dawnych czasach, będzie miejscem serdecznych rozmów 
i spotkań, gdzie można się wyciszyć i pięknie powierzeniczyć…”

Bo żę, nasz Oj cze, za wie rzam To bie ca łą Wie rze ni cę
i wszyst kie miej sco wo ści przy le ga ją ce do niej. Niech pa -
mięć o To bie, niech pa mięć o ta kich lu dziach, jak Au gust
Ciesz kow ski, uczy nas mi ło ści do Cie bie, do Oj czy zny i Koś -
cio ła, do te go miej sca, do sie bie na wza jem i do sie bie sa -
mych. Amen”.

Przy po po łu dnio wej ka wie go spo da rze po ka za li ob raz Ma -
don ny z Dzie ciąt kiem na rę ku. Zna le zio ny w cza sie re mon tu
na pod da szu, był w bar dzo kiep skim sta nie. 

Ta jem ni cą po zo sta nie, kie dy, dla cze go i przez ko go zo stał
scho wa ny oraz kto go na ma lo wał. Go spo da rze przy pusz cza -
ją, że zna lazł się tam pod czas bu do wy dwo ru. Od no wi li go
i opra wi li pra cow ni cy Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go w Po zna -
niu. Ich zda niem ja ko dzie ło sztu ki nie ma więk szej war to ści
ar ty stycz nej. Jed nak jest w nim wie le pięk na i pewna do za ta -
jem ni czo ści. 

Zna le zio ny we dwo rze ob raz oraz ozdob ny ka fel do pie ca
ofia ro wa ny no wym wła ści cie lom przez Elż bie tę i Eu ge niu sza
Ma łysz ków z Wie rze ni cy, to pierw sze i miej my na dzie ję nie je -
dy ne przed mio ty wzbo ga ca ją ce sty lo we wy po sa że nie od ro -
dzo ne go dwo ru. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
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Wieści o naszym patronie

…i dziś

Wejście główne do dworku trzy lata temu…
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August hr. Cieszkowski (1814–1894)
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Po znań, 15 ma ja 2012 ro ku

Pe ty cja pra cow ni ków 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu 
w spra wie przy wró ce nia w na zwie Uczel ni 
imie nia Au gu sta Ciesz kow skie go

W2014 ro ku mi nie 200 lat od uro dze nia Au gu sta hr. Ciesz kow skie go i bę dzie to do sko na ły mo ment, by Je go na zwi sko, któ re jest
tak moc no zwią za ne z na szą Uczel nią, zo sta ło na le ży cie uho no ro wa ne.

Pod czas otwar te go spo tka nia z pra cow ni ka mi w dniu 16 mar ca te go ro ku JM Rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
i za ra zem kan dy dat na sta no wi sko rek to ra w nad cho dzą cych wy bo rach – prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak − po wie dział, że sy tu -
acji wy zwań hi sto rycz nych i wiel kie go sko ku cy wi li za cyj ne go to wa rzy szyć po win no mi ni mum wspól no ty uczel nia nej. 

Wy da je się, że tym naj lep szym i naj bar dziej od po wied nim spo iwem hi sto rycz no -wspól no to wym jest Au gust hr. Ciesz kow ski, o któ -
rym prof. Sta ni sław Ko złow ski w wy kła dzie otwie ra ją cym ob cho dy ju bi le uszu 90-le cia na szej Al ma Ma ter po wie dział: „Wśród Wiel -
ko po lan nie by ło tak wiel kie go orę dow ni ka uni wer sy te tu, jak Au gust Ciesz kow ski. Wal czył upar cie, zde cy do wa nie, bez kom -
pro mi su, ze wszyst kich sił, do koń ca swych dni. Z pra gnie niem po wo ła nia uni wer sy te tu zszedł do gro bu”.

W la tach: 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 Au gust hr. Ciesz kow ski zgła szał do Sej mu Prus pięć wnio sków o po wo ła nie w Księ stwie
Po znań skim uni wer sy te tu i za każ dym ra zem wnio ski upa da ły. W koń cu w po sta ci udzie le nia bez płat nej dzier ża wy 105-hek ta ro we -
go fol war ku Ża bi ko wo i prze ka za nia 6 tys. ta la rów wsparł ini cja ty wę Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go, co za owo co wa ło
utwo rze niem w 1870 ro ku Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Ża bi ko wie. Ofia ro daw ca miał tyl ko jed no ży cze nie – by Szko ła po sia da ła pa -
tro na i by by ła nim Je go przed wcze śnie zmar ła żo na – Ha li na, któ ry to wa ru nek speł nio no.

Aby pol ski uni wer sy tet mógł za ja śnieć Po zna nio wi, Wiel ko pol sce, Rze czy po spo li tej i Eu ro pie, trze ba by ło jesz cze za cze kać do
7 ma ja 1919 ro ku, kie dy po wo ła no Wszech ni cę Pia stow ską. Re ali zu jąc myśl i wo lę oj ca, 9 lip ca 1919 ro ku Au gust Adolf Ciesz kow ski
prze ka zał fol wark ża bi kow ski na rzecz Wszech ni cy Pia stow skiej, któ ra w 1920 ro ku przy ję ła na zwę „Uni wer sy tet Po znań ski”. 

Po dru giej woj nie świa to wej na sza Uczel nia kil ka krot nie zmie nia ła na zwy. Wy od ręb ni ła się z Uni wer sy te tu Po znań skie go ja ko Wyż -
sza Szko ła Rol ni cza (1951), póź niej Aka de mia Rol ni cza (1972), Aka de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz kow skie go (1996), aż wresz cie
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (2008). 

Cią głość hi sto rycz na i sza cu nek dla Pa tro na na ka zu ją, by nasz Uni wer sy tet Przy rod ni czy przy jął na zwę: Uni wer sy tet Przy rod ni czy
im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu, po dob nie jak zro bi ły to in ne uczel nie wyż sze, któ re do ko nu jąc zmian nazw – z aka de mii
na uni wer sy te ty − utrzy ma ły w na zwie swo ich pa tro nów, jak np. Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu
czy Uni wer sy tet Rol ni czy im Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie. 

Z uwa gi na po wyż sze ar gu men ty zwra ca my się z proś bą o pod ję cie dzia łań w ce lu przy wró ce nia do przy ję tej na zwy „Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu” – imie nia hr. Au gu sta Ciesz kow skie go, by na zwa Uczel ni by ła na stę pu ją ca:

„Uni wer sy tet Przy rod ni czy im. Au gu sta Ciesz kow skie go 
w Po zna niu”.

dr inż. Krzysz tof Ada mo wicz (Wy dział Le śny)
prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
prof. dr hab. Zbi gniew Bro da (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
mgr inż. Ja nusz Ce gie ła (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
dr inż. Jan Chu do biec ki (Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny)
prof. dr hab. An drzej Du bas, dr h.c. (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
prof. dr hab. Ro man Gor no wicz (Wy dział Le śny)
dr hab. Wła dy sław Ku siak (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
dr inż. Ro bert Kuź miń ski (Wy dział Le śny)
prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN (Wy dział Le śny)
prof. dr hab. An to ni Mi ler (Wy dział Le śny)
mgr inż. Jó zef Mocz ko (Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska)
dr An na Mo liń ska (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
prof. dr hab. Krzysz tof Mo liń ski (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
dr hab. Wie sław Olek (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
dr inż. Woj ciech Perz (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt)
mgr Ewa Stryc ka („Wie ści Aka de mic kie”)
prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt)
dr hab. Piotr Śló sarz, prof. nadzw. (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt)
dr hab. Je rzy Świ goń, prof. nadzw. (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
mgr inż. Pa weł Urbań ski (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu)
prof. dr hab. An drzej Woj cie chow ski (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
prof. dr hab. Re na ta Za wir ska -Woj ta siak (Wydz. Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu)
mgr Elż bie ta Zey land (Bi blio te ka Głów na)
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[brak da ty, ok. 1874]
Mo je dziat ki ko cha ne

Za po mnia łem od po wie dzieć na py ta nie Kry sia1 co do la su
wie rze nic kie go, więc do peł niam na pręd ce w na dziei, że

Was jesz cze za sta nie w Wie rze ni cy. Otóż in struk cji ani de si de -
rió w2 do za ko mu ni ko wa nia nie mam, ow szem zu peł nie Wam
dys po zy cyą po zo sta wiam. Za sa dą mo ją na go spo dar stwie le -
śnem by ło za wsze: 1˚ wy rę by wać o ile moż no ści jak naj -
mniej, 2˚ trze bić roz sąd nie i wstrze mięź li wie, że by wzrost uła -
twiać, a zwar cia la su nie nad we rę żać, 3˚ sa dzić, siać, za ga jać,
szkół ko wać etc. jak naj wię cej. To też za sta je cie po bli sko pół -
wie ko wej go spo dar ce i po mi mo usta wicz nych po trzeb bu -
dow la nych, dwóch po ża rów, etc., las nie źle za kon ser wo wa ny,
drze wo sta ny zwar te, za ga je nia świet ne, szkół ki ja kie nasz Wy -
dział Le śny przed pa ru la ty uznał za naj zna ko mit sze w ca -
łem X -wie [Księ stwie], kli ma tycz ne wzglę dy ści śle prze strze -
ga ne, a szko dy w po żyt ki ob ra ca ne (jak np. przez za sa dze nie
rwą ce go się co raz bar dziej wą wo zu za Paw łów kiem, co pa rę
lat mię kosz to wa ło, za nim prze ko na łem, a ra czej prze par łem
Bra de go3, któ ry twier dził, że pra ca bę dzie nada rem ną, a po ka -
za ła się ar cy po ży tecz ną, boć wą wóz za ha mo wa łem i naj buj -
niej szy już da ła la sek), no we szkół ki w no we za wsze miej sca
za kła da ne, a sta re po zu żyt ko wa niu w mię sza ny las z wy ro słe -
mi drzew ka mi za pusz cza ne, luź ne bu kie ty4 nie kar czo wa ne,
ow szem do sa dza ne, sło wem wszel ka ne ga tyw ka za wsze
i wszę dzie w po zy tyw kę prze ista cza na. 

Je że li się z te mi za sa da mi zga dza cie, to dys po nuj cie da lej
w tym sen sie, je że li nie to dys po nuj cie so bie jak chce cie, wszak
to Was bez po rów na nia wię cej do ty cza [!] a więc i ob cho dzi
ani że li Tat kę5, któ ry Wam i na to da je car te blan che6, jak już dał
do co Sur ho wa.

Co się zaś ty czy Sur ho wa to nie roz pi sa łem się Wam dla te go,
że już ci Czer wiń ski7 po ka że Wam li sty Tat ki, więc bę dzie cie wie -
dzie li, ja kie są zda nia i de si de ria Tat ki, ale sta now cza de cy zja
Wam po zo sta wio na i wy raź nie po wie dzia no, że na wszyst ko
z gó ry się zga dzam, na co Wy, a w szcze gól no ści Gu gu ś8 sta now -
czo się zgo dzi. Że by ście jed nak i przed tem wie dzie li, co Tat ka
mo ni to wał, to wspo mnę na przód 4½ ru bla z mor gi, co zna la -
złem na der ni skim przy po trą ce niu po dat ków (a więc wy pa da -
ło by al bo znacz nie pod nieść, al bo choć by do 4 ru bli zni żyć zo -
sta wia jąc po dat ki jak są w daw nym kontr ak cie na karb
dzier ża wy). Po dob nież co do wa lu ty pro po no wa łem zo sta wić
kon trakt nie tknię ty, ale zro bi łem to ustęp stwo, że to co wy pad -
nie z ta xy Tow [arzy stwa] Kred [yto we go] ja ko do dat ko wa po -
życz ka, czy się pod nie sie ta ko wą, czy nie pod nie sie, to się ra cho -
wać za wsze bę dzie ru bel za ru bel, a tyl ko resz ta w ta la rach. (Ta xę
zaś chcę ko niecz nie w tym ro ku zro bić, nie że by za raz pod nieść,

ale że by móc pod nieść, kie dy bę dzie po trze ba; gdy by był Wa -
cła w9 słu chał się Tat ki, kie dy mu to ra dził za wcza su nie był by się
dał za sko czyć wy pad kom i nie był by przedał Du cho wa). O ob ja -
śnie nia też co do mły na pro si łem (tem bar dziej, że się cy fry w li -
nii Czer wiń skie go z cy fra mi Gu gu sia nie zga dza ją – jak rów nież
co do czyn szu z mor gi) i py ta łem, kto ma koszt for szu so wa ć10?
Boć na tu ral nie je że li wy łącz nie dzie dzic bez przy czy nie nia się
dzier żaw cy (co zresz tą tyl ko w ra zie pod nie sie nia Tow [arzy stwa]
Kred [yto we go] by ło by mo żeb nem) to pod wyż sze nie czyn szu
dzier żaw ne go nie tyl ko z mły na, ale z przy by wa ją cych łąk by ło -
by oczy wi stą kon se kwen cją. Ale jak w li ście do Czer wiń skie go,
tak i Wam do da ję, że na wszyst ko przy sta je, co za do bre uzna -
cie, boć to tak że Wa sza spra wa bez po rów na nia wię cej ani że li
Tat ki − a z Czer wiń skim nie przy pusz czam na wet, aby śmy się roz -
stać mo gli, i je że lim Wam wspo mniał ewen tu al nie o Ku le szy to
dla te go, iż w epo ce tak ner wo wych szu só w11 jak obec na, w któ -
rych dzie ją się nie przy pusz czal ne na wet rze czy, mógł by się Czer -
wiń ski dać sku sić do in nej dzier ża wy, więc i to trze ba umieć prze -
wi dzieć.

Nie wąt pię, że pój dzie cie za ra dą Tat ki co do po by tu w War -
sza wie pod czas koń czą cych się za pu stów, weź mie cie udział
w za ba wach; a Czer wiń skie go mo że cie so bie za pro sić jak Wam
do god niej, czy do War sza wy, czy do Su chej lub Łu ko wa.

Niech Was Bóg strze że i bło go sła wi
AC
A przy sy łaj cie wszyst kie na de szłe li sty bez ob rzy na nia.

Opra co wa ła mgr Jo an na Pie tro wicz
Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk

Wieści o naszym patronie

Au gust Ciesz kow ski o go spo dar ce le śnej
List�do�sy�nów�ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk
(rę�ko�pis 1875,�k. 3-4)

9 Wa cław Ciesz kow ski (1835−1897), brat żo ny fi lo zo fa.
10 Tu: za dat ko wać.
11 Tu: kro ków, ru chów.

1 Krzysz tof Ciesz kow ski (1859−1901), star szy syn fi lo zo fa.
2 To zna czy ży czeń.
3 Got tlieb Bra de (zm. 1884), se kre tarz i bi blio te karz w Wie rze ni cy.
4 Tu: kę py.
5 Au gust Ciesz kow ski ka zał naj bliż sze mu oto cze niu na zy wać się Tat ką.
6 Tu: wol ną rę kę.
7 Czer wiń ski – dzier żaw ca dóbr Ciesz kow skich w Sur ho wie.
8 Au gust Ciesz kow ski ju nior (1861−1932), młod szy syn fi lo zo fa.
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Na dzień 28 wrze śnia 2012 ro ku o go dzi nie 10.00 za pla no -
wa no po czą tek uro czy stych ob cho dów 50-le cia Wy dzia -

łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu na sze go uni wer sy te tu. Jed nak
pierw si uczest ni cy za czę li po ja wiać się w bu dyn ku Bio cen trum
już po 9.00. Gwar spo ty ka ją cych się – czę sto po wie lu la tach
– współ pra cow ni ków na ra stał, po wi ta nia by ły ser decz ne
i wzru sza ją ce. Nic dziw ne go, bo do świę to wa nia Zło te go Ju -
bi le uszu za pro sze ni zo sta li wszy scy obec ni i eme ry to wa ni pra -
cow ni cy wy dzia łu, daw ni dzie ka ni oraz rek to rzy. 

W uro czy sto ściach uczest ni czy ły wła dze na szej uczel ni: JM
rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak; pro rek to rzy: prof. dr
hab. Mo ni ka Ko złow ska i prof. dr hab. Jan Pi kul oraz dzie ka ni
wszyst kich wy dzia łów. Na uro czy stość przy by li za pro sze ni go -
ście, mię dzy in ny mi dzie ka ni i pro dzie ka ni brat nich wy dzia -
łów z ca łej Pol ski; pro fe sor An to ni Rut kow ski, dr h. c., czło nek
rze czy wi sty PAN, ho no ro wy prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uk
o Żyw no ści PAN; prof. dr hab. An na Gro now ska -Sen ger, prze -
wod ni czą ca Ko mi te tu Na uk o Ży wie niu Czło wie ka PAN; prof.
dr hab. Da nu ta Ko ło żyn -Kra jew ska, pre zes Pol skie go To wa rzy -
stwa Tech no lo gów Żyw no ści; przed sta wi cie le lo kal nych
władz: Krzysz tof Gra bow ski, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go; Jan Ma rek Sta cho wiak, dy rek tor Wy dzia łu
Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej Urzę du Mia sta Po zna -
nia; mgr An drzej Bo brow ski, dy rek tor Agen cji Ryn ku Rol ne go
w Po zna niu; Ire ne usz So biak, Po wia to wy Le karz We te ry na rii.
Na za pro szo nych go ści cze kał wy da ny pod re dak cją prof. dr.
hab. To ma sza Jan kow skie go oko licz no ścio wy al bum 50 lat Wy -
dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. Pro wa dze nie uro czy sto ści
po wie rzo no prof. dr hab. Zbi gnie wo wi Czar nec kie mu, dzie ka -
no wi wy dzia łu w la tach 2002–2008. 

Po po wi ta niu go ści przez obec ne go dzie ka na Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu, prof. dr. hab. Ja na Mich nie wi cza, ofi -
cjal ne uro czy sto ści otwo rzył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. 

W trak cie uro czy sto ści me da la mi „Za słu żo ny dla Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” uho no ro wa ni zo sta li pro fe -
so ro wie, któ rzy wnie śli zna czą cy wkład w roz wój wy dzia łu:
prof. dr hab. Eu ge nia Sob kow ska, prof. dr hab. Ma rek Go go -
lew ski i prof. dr Ro man Przy byl ski. Po nad to Wy dział Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu oraz mgr Ma ria Ja nic ka, sy no wa pro fe -
so ra Jó ze fa Ja nic kie go, otrzy ma li pa miąt ko we me da le przy -
zna ne przez Kra jo we Sto wa rzy sze nie Mle cza rzy, któ re wrę czy li
człon ko wie Za rzą du Sto wa rzy sze nia, prof. dr hab. Jó ze fa
Chrza now ska i prof. dr hab. Jan Pi kul.

Póź niej głos za bra li go ście; gra tu la cje i ży cze nia skła da li mię -
dzy in ny mi prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
(w imie niu dzie ka nów na sze go uni wer sy te tu); dzie ka ni brat -
nich wy dzia łów in nych uczel ni; prof. An to ni Rut kow ski, dr h.
c., asy stent pro fe so ra Ja nic kie go w la tach 1945–1954; prof. dr
hab. Mie czy sław Jan kie wicz, eme ry to wa ny pra cow nik wy dzia -
łu, któ ry prze ka zał pa miąt ko we do ku men ty na le żą ce on giś do
pro fe so ra Chrząsz cza. Prze ma wia li przed sta wi cie le władz lo -
kal nych Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go i Pre zy den -
ta Mia sta Po zna nia; pro fe sor Ka zi mierz Sad kie wicz, dy rek tor
Za kła du Ba daw cze go Prze my słu Pie kar skie go; mgr inż. Bo le -
sław Mać ko wiak, pre zes Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go. Na ko niec tej czę ści uro czy sto ści
prze sła ne na rę ce dzie ka na li sty gra tu la cyj ne (mię dzy in ny mi

od mi ni ster Bar ba ry Ku dryc kiej) od czy tał pro wa dzą cy uro czy -
stość prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki.

Na stęp nie uro czy sto ści prze nio sły się do głów ne go bu -
dyn ku wy dzia łu przy uli cy Woj ska Pol skie go 31. Tam przed
wej ściem od by ły się uro czy sto ści zwią za ne z od sło nię ciem
ta bli cy pa miąt ko wej po świę co nej pa mię ci pro fe so ra Ta de -
usza Chrząsz cza, czło wie ka wiel ce za słu żo ne go dla roz wo ju
na uk o żyw no ści, o czym w swo im wy stą pie niu przy po mniał
dzie kan, prof. dr hab. Jan Mich nie wicz. Pa miąt ko wą ta bli cę
w obec no ści JM rek to ra od sło ni ła pra wnucz ka pro fe so ra Ta -
de usza Chrząsz cza, Be ata Li dia Fi we ger -Bo ra tyń ska. Obec ny
był tak że au tor pa miąt ko wej ta bli cy, ar ty sta pla styk Sta ni sław
My stek, któ ry opo wie dział ze bra nym o pra cy nad jej wy ko -
na niem.

Póź niej ob cho dy prze nio sły się do wnę trza bu dyn ku, gdzie
imio na za słu żo nych pro fe so rów nada no czte rem sa lom wy -
kła do wym, a przed sta wi cie le ro dzin od sło ni li pa miąt ko we ta -
bli ce. 

Uro czy stość za koń czy ła się w Ko le gium Run ge go; tam dzię -
ki uprzej mo ści i hoj no ści spon so rów – w głów nej mie rze ab -
sol wen tów wy dzia łu – od by ło się bar dzo uro czy ste przy ję cie
oko licz no ścio we.

dr hab. Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska

Jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu

Wnuczka profesora Tadeusza Chrząszcza,  Beata L. Fiweger-Boratyńska
(od lewej) wraz z matką i synkiem



Wieści Akademickie26 Wrzesień – Październik

Wnuczka profesora Chrząszcza oraz rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu odsłaniają pomnik tragicznie zmarłego w 1943 roku
profesora Uniwersytetu Ziem Zachodnich

Plac przed budynkiem Nauk o Żywności i Żywieniu…

Jeszcze tylko wiązanka kwiatów od społeczności akademickiej…

… wypełnił tłum zaproszonych gości

Dziekan Jan Michniewicz przypomina sylwetkę i dokonania naukowe profesora 
Tadeusza Chrząszcza

Jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk 
o Żywności i Żywieniu
Odsłonięcie�pomnika�oraz�nadanie�imienia�salom�dydaktycznym�w�budynku
Nauk�o�Żywności�i�Żywieniu,�Poznań,�28�września�2012�roku
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Przy wejściu do sali 208 o docencie Mieczysławie Urbanowiczu
pogodną i pełną anegdot opowieść snuje prof. dr hab. Jan Gawęcki

O profesor Zofii Charłampowicz, której dedykowana jest trzecia sala
dydaktyczna, opowiada dr Dorota Walkowiak-Tomczak

Córka docenta Mieczyslawa Urbanowicza, Zofia Abrams, wraz 
z rektorem właśnie odsłoniła czwartą, ostatnią tabliczkę
pamiątkową

Tabliczkę upamiętniającą profesora Stanisława Jankowskiego 
odsłania żona profesora, Barbara

Ta blicz kę pa miąt ko wą − po świę co ną pro fe sor Zo fii Char łam po wicz
− od sła nia wnuczka, Zofia Charłampowicz-Jabłońska

Kolejna sala dydaktyczna otrzymuje imię patrona, Wincentego
Pezackiego, zasłużonego profesora naszej uczelni; jego dorobek
naukowy przypomina prof. dr hab. Edward Pospiech

Sylwetkę profesora Stanisława Jankowskiego przedstawia 
dr hab. Zenon Kędzior
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Te go rocz ny zjazd re dak to rów ga zet aka de mic kich zor ga ni zo -
wa li ko le dzy i ko le żan ki z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go

w Kra ko wie, part ne ra mi im pre zy zaś by li: Fun da cja Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go, Uni wer sy tet Ja giel loń ski oraz Uni wer sy tet
Rol ni czy im. Hu go na Koł łą ta ja – wszyst kie trzy z Kra ko wa. Ha sła -
mi prze wod ni mi spo tka nia by ło „Pra wo pra so we i au tor skie,
ochro na wi ze run ku” oraz  „Dzien ni kar stwo pra so we i spo łecz ne”.

Pierw szy dzień zjaz du roz po czę ło uro czy ste po wi ta nie
uczest ni ków przez JM rek to ra Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Kra ko wie, prof. dr. hab. Ma ria na Nie stro ja, po łą czo ne z pre -
zen ta cją fil mo wą na te mat osiem dzie się ciu sied miu lat dzia -
łal no ści tej uczel ni oraz wy kła dem „Pra wo pra so we, au tor skie,
ochro na wi ze run ku”, wy gło szo nym przez Ma rię du Vall, ad wo -
kat z Kan ce la rii Praw nej Ewa No wiń ska. Po po łu dnie i wie czór
wy peł ni ło zwie dza nie Kra ko wa Dro gą Kró lew ską.

Dru gi dzień był już za peł nio ny bar dziej in ten syw nie. Roz po -
czę ło go po nad trzy go dzin ne zwie dza nie Ko pal ni So li w Wie licz -
ce, a po krót kiej prze rwie obia do wej se ria wy kła dów. O ro li pism
aka de mic kich dla kor po ra cji opo wie dział Zyg munt Ło pa lew ski,
rzecz nik pra so wy In de sit Com pa ny Pol ska Sp. z o.o. „Ro lę me -
diów aka de mic kich w zmia nie po staw i za cho wań spo łecz nych”
przed sta wi li: Sa bi na Bryś, czło nek za rzą du Sto wa rzy sze nia „Man -
ko” i Łu kasz Sal wa row ski, pre zes te goż sto wa rzy sze nia. Trze ci wy -
kład – w oczach re dak cji „Wie ści Aka de mic kich” naj cie kaw szy
– po pro wa dził An drzej Sta wiar ski, czło nek Za rzą du Głów ne go

Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich, któ ry – py ta jąc na pół re -
to rycz nie: „Czy dzien ni ka rze wy gi ną jak di no zau ry? Świat me -
diów po bom bie in ter ne to wej” – skło nił re dak tor skie gro no do
burz li wej, ale i owoc nej dys ku sji.

Ko lej ny dzień zjaz du wy peł ni ło spo tka nie zor ga ni zo wa ne
z przed sta wi cie la mi Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, zwie dza nie Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go, warsz ta ty Gra ży ny Sta rzak z„Dzien ni ka Pol skie -
go” za ty tu ło wa ne: „Jak pi sać krót ko, ja sno, zro zu mia le i atrak -
cyj nie?” oraz wy kład „Mi sja czy ko mer cja, czy li o ety ce za wo du
dzien ni ka rza”.

Bo ga ty pro gra m me ry to rycz ny zjaz du uzupełnił – jak za -
wsze – rów nie bo ga ty pro gram za jęć to wa rzy szą cych. Pierw -
sze go dnia re dak to rzy – zmę cze ni nie kie dy wie lo go dzin ną po -
dró żą – in te gro wa li się w mniej szych gro nach i na wła sną rę kę.
O atrak cje w dniach ko lej nych za dba li już or ga ni za to rzy dwu -
dzie ste go zjaz du. By ło więc wspo mnia ne już zwie dza nie Kra -
ko wa (a kon kret nie Dro gi Kró lew skiej, wio dą cej od Bra my Flo -
riań skiej aż po Wa wel), Ko pal ni So li w Wie licz ce (gdzie
nie któ rzy z nas w bar dziej lub mniej „uczci wy” spo sób zdo by li
pa miąt ko we ka wał ki so li ka mien nej) oraz pod zie mi Ryn ku
Głów ne go. By ło też gril lo wa nie na wol nym po wie trzu na te -
re nie kam pu su Uni wer sy te tu Eko no micz ne go oraz wień czą cy
ca łość wy staw ny ban kiet w pięk nie od no wio nym i ro man tycz -
nie te go wie czo ru oświe tlo nym księ ży cem w peł ni Dwor ku

Kraków 2012 na XX Zjeździe
Redaktorów Gazet Akademickich
(fotoreportaż)

Redaktorzy gazet akademickich pod Jamą Michalika w Krakowie (W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować koledze Adamowi
Zadrzywilskiemu z Działu Wydawnictw i Promocji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za podretuszowanie tego zdjęcia.)
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Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie
My dl ni kach.

Dzię ku je my za zor ga ni zo wa nie te go rocz ne go zjaz du or ga -
ni za to rom z Kra ko wa. By ło wspa nia le, pod każ dym wzglę dem!

Za rok spo ty ka my się w Ka to wi cach. Dwu dzie sty pierw szy
zjazd re dak to rów zor ga ni zu ją: „Ga ze ta Uni wer sy tec ka UŚ” (z re -
dak tor na czel ną Agniesz ką Si ko rą) oraz „Fo rum. Biu le tyn Uni -

wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach” (z re dak to rem na -
czel nym Mar ci nem Ba ro nem).

A za tem do zo ba cze nia już za nie ca ły rok!

Ewa Stryc ka

Wię cej fo to gra fii ze spo tka nia w Kra ko wie pu bli ku je my na
trze ciej stro nie okład ki te go nu me ru „Wie ści Aka de mic kich”. 

Drewniane rusztowania w Kopalni Soli w Wieliczce; po prawej stronie zdjęcia żyrandol wykonany z soli kamiennej
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Zwiedzanie podziemi Rynku Głównego w Krakowie
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Przed dzie się ciu la ty re gion Wiel ko pol ski na wią zał go spo -
dar czą współ pra cę z pro win cją Chung che ognam -do w Ko -

re ii Po łu dnio wej. Dziś ta współ pra ca nie ogra ni cza się wy łącz -
nie do wza jem nych wi zyt de le ga cji obu re gio nów. Ma ona
wy mier ne ko rzy ści w wy mia nie do świad czeń w za kre sie go -
spo dar ki wod nej, ochro ny śro do wi ska i roz wo ju ob sza rów
wiej skich. Pro win cja Chung che ognam to kra ina prze my sło wo -
-rol ni cza, le żą ca nad Mo rzem Żół tym. Bli sko 25 pro cent jej
miesz kań ców utrzy mu je się z rol nic twa i ry bo łów stwa. Stąd
też ko re ań ska de le ga cja wi zy tu ją ca nasz re gion na za pro sze -
nie mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go z oka zji od by -
wa ją cych się  w Po zna niu Świa to wych Dni In no wa cji, na cze le
z gu ber na to rem pro win cji Ahn Hee – jun giem oraz z przed -
sta wi cie la mi or ga ni za cji go spo dar czych i mię dzy na ro do we go
han dlu, by ła mię dzy in ny mi za in te re so wa na po ten cja łem ba -
daw czym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Od wie -
dzi ny na na szej uczel ni dzie się cio oso bo wej gru py ko re ań skich
go ści od by ły się 25 wrze śnia 2012 ro ku.

JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, za pre zen to wał
de le ga cji struk tu rę or ga ni za cyj ną uczel ni oraz szcze gól nie te

do ko na nia ba daw cze, któ re ma ją za sto so wa nie w prak ty ce.
Po obej rze niu fil mu pro mu ją ce go uni wer sy tet go ście w Ka te -
drze Bio che mii i Bio tech no lo gii wy słu cha li krót kiej pre zen ta -
cji prof. dr. Ry szar da Słom skie go na te mat hodowli trans ge -
nicz nych świń, któ rych na rzą dy: skó ra i za staw ki ser ca mo gą
być za sto so wa ne w bio me dy cy nie. Z ko lei dr hab. Ja cek Dach
w ogól nych za ry sach na świe tlił pra ce ba daw cze pro wa dzo ne
w Za kła dzie In ży nie rii Sys te mów Ener ge tycz nych Wy dzia łu
Rol nic twa i Bio in ży nie rii, zmie rza ją ce do wy ko rzy sta nia w rol -
nic twie al ter na tyw nych źró deł ener gii od na wial nej.

W sierp niu te go ro ku po dob ny mi za gad nie nia mi za in te re -
so wa ni by li człon ko wie de le ga cji z bra zy lij skie go Sao Pau lo.
Oby dwa kra je, któ rych przed sta wi cie le od wie dzi li ostat nio
Uni wer sy tet Przy rod ni czy, na le żą do świa to wej czo łów ki w
dziedzinie bio tech no lo gii i eko ener ge ty ki, a do ko na nia po -
znań skich na ukow ców wy war ły na Bra zy lij czy kach i Ko re ań -
czy kach bardzo po zy tyw ne wra że nie.

Je rzy Lo rych

De le ga cja z Ko rei 
w mu rach na szej uczel ni

JM prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak przedstawia gościom z Korei poczet rektorów naszej uczelni; 
wspomina też postać patrona − Augusta hr. Cieszkowskiego
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Spotkanie w nowoczesnym budynku Biocentrum z prof. dr. hab. Ryszardem Słomskim z Katedry Biochemii i Biotechnologii 
i dr. hab. Jackiem Dachem z Instytutu Inżynierii Środowiska

Podarunek od gości − pozłacana replika zabytkowych insygniów królewskich z Korei
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Na sta ła je sień, a z nią za koń cze nie zbio rów upraw zbóż.
Nad szedł czas ce le bro wa nia świę ta plo nów. To szcze gól -

ny mo ment po dzię ko wań rol ni ków za to, co otrzy ma li od zie -
mi za swą cięż ką pra cę. 

Dnia 27 wrze śnia 2012 ro ku ko niec te go rocz nych zbio rów
uczci ły za kła dy do świad czal ne Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. W tra dy cyj nych już uro czy sto ściach do żyn ko wych
wzię ły udział wła dze uczel ni, dzie ka ni wy dzia łów, prze wod ni czą -
cy Ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych, dy rek tor ds. Za kła dów
Do świad czal nych, dy rek to rzy i ad mi ni stra to rzy za kła dów.

Spo tka nie roz po czę ło się od wi zy ty w Rol ni czym Go spo dar -
stwie Do świad czal nym (RDG) Swa dzim, gdzie zebrani mieli
okazję zobaczyć naj now sze in we sty cje te go go spo dar stwa,
zwłasz cza roz wi ja ją cą się in fra struk tu rę zwią za ną z jaz dą kon -
ną: staj nię, ujeż dżal nię, ho te l dla ko ni i skle p z ar ty ku ła mi jeź -
dziec ki mi. Na stęp nie go ście zwie dzi li bę dą ce w struk tu rach
RGD Swa dzim go spo dar stwo w Złot ni kach, gdzie mo gli za po -
znać się z wa run ka mi cho wu owiec i kóz oraz świ ni złot nic kiej
– ho dow la ne go suk ce su na ukow ców na szej uczel ni. Za in te re -
so wa niem cie szy ły się tak że obiek ty udo ju i pro duk cji prze two -
rów mlecz nych z mle ka owcze go i ko zie go. Od wie dzo no rów -
nież ulo ko wa ne w go spo dar stwach obiek ty fi lii Za kła du
Do świad czal no -Dy dak tycz ne go Upra wy Ro li i Ro ślin Go rzyń
oraz Ka te dry Ho dow li Ma łych Ssa ków i Su row ców Zwie rzę cych. 

Dal sza część uro czy sto ści od by ła się na te re nie Ośrod ka Na -
uko wo -Dy dak tycz ne go w Zie lon ce, w ma low ni czym oto cze niu
la sów i je zior. Wy jąt ko wą chwi lą by ło prze ka za nie na rę ce JM rek -
to ra chle ba − sym bo lu cięż kiej pra cy rol ni ka, któ ry Ma gni fi cen -
cja po dzie lił mię dzy uczest ni ków spo tka nia. Od go spo da rza Do -
ży nek – inż. Je rze go Kacz mar ka − wła dze uczel ni przy ję ły
wie niec z wiel ko pol skich zbóż, ko sze je sien nych kwia tów i owo -
ców oraz spe cjal nie na tę oka zję upie czo ny chleb. 

Dy rek tor ds. Za kła dów Do świad czal nych, mgr inż. Hen ryk
Bryll, przed sta wił ze bra nym in for ma cje o zbio rze po szcze gól -
nych zbóż i wy ni ki żniw w każ dym go spo dar stwie. JM rek tor,
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, wrę czył kie ru ją cym rol ni czy -
mi za kła da mi do świad czal ny mi oko licz no ścio we dy plo my uzna -
nia za ukoń czo ne z do bry mi wy ni ka mi te go rocz ne żni wa. Pod -
kre ślił, ja kie go tru du wy ma ga ło uzy ska nie do brych plo nów, gdyż
z po wo du nie ko rzyst nych wa run ków po go do wych prze mar z ły
upra wy jęcz mie nia ozi me go, psze ni cy ozi mej i rze pa ku. Trze ba
by ło wy ko nać no we ob sie wy pól zbo ża mi ja ry mi, by po po myśl -
nej wio sen nej we ge ta cji ro ślin uzy skać za do wa la ją ce wy ni ki.
Rek tor zło żył dy rek to rom i ad mi ni stra to rom ży cze nia dal szych
suk ce sów go spo dar czych oraz wszel kiej po myśl no ści. 

Na za koń cze nie go ście do żyn ko wych uro czy sto ści, przy
sprzy ja ją cej zło to je sien nej au rze, zwie dzi li oko licz ne za kąt ki
przy ro dy oraz Ar bo re tum Le śne z je go prze pięk ną ko lek cją
wrzo sów.

Ka mi la Bryll

Do żyn ki 2012
Spo�tka�nie�w za�kła�dach�do�świad�czal�nych�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
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W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Zielonka

W Arboretum Leśnym w Zielonce
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Wdniu 24 mar ca 2012 ro ku po Mszy św. w ko ście le wi niar -
skim pod we zwa niem św. Sta ni sła wa Kost ki po że gna li -

śmy zmar łą 20 mar ca 2012 ro ku w wie ku 85 lat Wan dę z Klei -
nów Mu cho wą. Pa ni Wan da, wie lo let nia kie row nicz ka
Uczel nia nej Skład ni cy Map (od 1975 do 2002 ro ku), spo czę ła
na Cmen ta rzu So łac kim przy ul. Lu tyc kiej obok zmar łe go
8 grud nia 1984 ro ku Mał żon ka − prof. dr. hab. Wi tol da Mu chy. 

Pierw sze mo je kon tak ty z Pa nią Wan dą, da to wa ne na póź -
ne la ta sie dem dzie sią te XX wie ku, wią za ły się z wy po ży cza -
niem map do prac ba daw czych. Skład ni ca mie ści ła się wów -
czas w bu dyn ku Ka te dry Gle bo znaw stwa Wy dzia łu Rol ni cze go
przy ul. Ma zo wiec kiej.

Ko lej ne na sze spo tka nia mia ły miej sce w no wej sie dzi bie
– w bu dyn ku ów cze sne go Stu dium Woj sko we go przy ul. Wi -
to sa 45 – miesz czą cym obec nie zbio ry Bi blio te ki Głów nej Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ko niecz ność prze nie -
sie nia Skład ni cy Map na stą pi ła w 1984 ro ku po po ża rze
bu dyn ku Ka te dry Gle bo znaw stwa. W wy ni ku ak cji ga śni czej
za la no tak że zbio ry kar to gra ficz ne. Pa ni Wan da z wiel ką sta -
ran no ścią czu wa ła wów czas nad osu sze niem map oraz ich in -
wen ta ry za cją. Ko lej ne wy zwa nie sta no wi ła dla Niej po now na
zmia na lo ka li za cji zbio rów, w 2001 ro ku na stą pi ła bo wiem
prze pro wadz ka Skład ni cy Map do no wej sie dzi by ów cze snej
Ka te dry Geo de zji (obec nie Za kła du Geo de zji i Kar to gra fii Śro -
do wi ska Ka te dry Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo -
de zji) przy ul. Piąt kow skiej 84 C. Od te go mo men tu na sze kon -
tak ty by ły co dzien ne. 

Pa ni Wan da bar dzo barw nie przed sta wia ła swój po byt na
Wi leńsz czyź nie w okre sie mię dzy wo jen nym, tra gicz ne lo sy
miesz kań ców Wil na pod czas dru giej woj ny świa to wej, a po -
tem po byt w Mię dzy gó rzu w Ko tli nie Kłodz kiej, w le śni czów -
ce w Su de tach, wresz cie pra ce gle bo znaw ców zwią za nych
z kie ro wa ną przez Jej Mał żon ka Ka te drą Gle bo znaw stwa 
Le śne go. 

By ła wiel ką mi ło śnicz ką hi sto rii sztu ki, co wy ni ka ło mię dzy
in ny mi z kie run ku pod ję tych przez Nią stu diów na Uni wer sy -
te cie im. Ada ma Mic kie wi cza, za pa lo ną tu ryst ką, ak tyw ną
uczest nicz ką wie lu wy cie czek or ga ni zo wa nych przez uczel nia -
ne ko ło PTTK oraz Ko ło Se nio ra. O Jej dzia łal no ści tu ry stycz -
nej pi szą w bie żą cym nu me rze dr Ma ria Ciem niew ska i prof.
dr hab. Je rzy Świ goń. 

Pa ni Wan da Mu cho wa z pa sją ko lek cjo no wa ła li te ra tu rę kra -
jo znaw czą oraz ha fty. Tym ostat nim po świę co na by ła na wet
wy sta wa zor ga ni zo wa na w gma chu głów nym na szej uczel ni
− Col le gium Ma xi mum (do ku men ta cję fo to gra ficz ną przed -
sta wio no w jed nym z nu me rów „Wie ści Aka de mic kich”). 

Wan da Mu cho wa lu bi ła pra cę spo łecz ną − dzia ła ła w To wa -
rzy stwie Mi ło śni ków Wil na i Zie mi Wi leń skiej, uczest ni czy ła
w świą tecz nych zbiór kach da rów dla miesz kań ców Wi leńsz -
czy zny, by ła wie lo let nią skarb nicz ką w Za rzą dzie Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych przy ul. Do jazd, z pa sją upra wia -
ła dział kę, a po tem przy do mo wy ogró dek.

Aby spo pu la ry zo wać in for ma cje o gro ma dzo nych ma pach,
Wan da Mu cho wa przed sta wi ła cha rak te ry sty kę zbio rów
Skład ni cy Map w ar ty ku le za miesz czo nym w nu me rze 11 (62)
„Wie ści Aka de mic kich” z li sto pa da 2002 ro ku. Kil ka krot nie pre -

zen to wa ła też zbio ry kar to gra ficz ne pod czas ko lej nych edy cji
Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki oraz w cza sie wi zyt uczniów ze szkół
śred nich, zwłasz cza z Ze spo łu Szkół Geo de zyj no -Dro go wych
w Po zna niu. (Z VI edy cji Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki po cho dzi za -
miesz czo ne obok zdję cie). 

Po prze ka za niu w 2003 ro ku Skład ni cy Map swe mu na stęp -
cy, inż. Ry szar do wi Go lo no wi, na dal kon tak to wa ła się z na mi

− chęt nie uczest ni czy ła w spo tka niach opłat ko wych ka te dry.
Nie ste ty, w grud niu ubie głe go ro ku nie po ja wi ła się już na spo -
tka niu ze wzglę du na stan zdro wia, a po kil ku mie sią cach prze -
gra ła wal kę z cho ro bą. Jej odej ście jest dla nas bar dzo bo les -
ne, gdyż stra ci li śmy oso bę o wy so kiej kul tu rze oso bi stej,
wiel kiej em pa tii i wraż li wo ści. Bę dzie nam bra ko wa ło Jej wie -
dzy, uśmie chu i życz li wo ści.

dr inż. Ma ria Jan kow ska

Wan da Mu cho wa (1927−2012)
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Pani Wanda Muchowa w Uczelnianej Składnicy Map



Wdniu 3 sierp nia 2008 ro ku zmarł dr Wło dzi mierz So biech,
w la tach 1959–1986 pra cow nik Za kła du Tech no lo gii

Owo ców i Wa rzyw In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze -
nia Ro ślin ne go na szej uczel ni. Zmarł w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim, w pa ła cu, któ ry ura to wał przed osta tecz nym znisz cze -
niem. Nie daw no mi nę ła czwar ta rocz ni ca Je go śmier ci.

Wło dzi mierz So biech uro dził się 30 lip ca 1936 ro ku w Wiel -
kiej Wsi ko ło Bu ku. Z na szą uczel nią był zwią za ny ro dzin nie:
je go mat ka pra co wa ła po woj nie w rek to ra cie Wyż szej Szko ły
Rol ni czej w Po zna niu. Dłu go let ni mi pra cow ni ka mi uczel ni był
brat mat ki – pro fe sor Edward Schech tel, kie row nik Ka te dry Ry -
bac twa i Ło wiec twa Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te -
tu Po znań skie go, oraz sio stra mat ki – pro fe sor Zo fia Char łam -
po wicz (z do mu Schech tel), or ga ni za tor ka prze twór ni
owo ców i wa rzyw w Pań stwo wej Szko le Ogrod ni czej, a póź -
niej kie row nik Ka te dry Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu.

Dok tor So biech w 1957 ro ku ukoń czył stu dia na Wy dzia le
To wa ro znaw stwa Wyż szej Szko ły Eko no micz nej w Po zna niu.
Rok póź niej roz po czął pra cę w Ka te drze Tech no lo gii Owo ców
i Wa rzyw ja ko asy stent, a w 1967 ro ku, po obro nie pra cy dok -
tor skiej, zo stał za trud nio ny ja ko ad iunkt.

Z wy kształ ce nia był to wa ro znaw cą, ale in te re so wa ła i po cią -
ga ła go tech ni ka oraz tech no lo gia, i to w no wo cze snym wy da -
niu. To On zmo der ni zo wał pra cow nię pół tech nicz ną ów cze snej
Ka te dry, wzbo ga ca jąc ją mię dzy in ny mi o no wo cze sną wy par -
kę cien ko war stwo wą Cen tri -Therm oraz za pro jek to wa ne przez
nie go in ne urzą dze nia, wy ko na ne przez Ośro dek Ba daw czo -
-Roz wo jo wy Ma szyn i Urzą dzeń do Prze twór stwa Rol ne go i Spo -
żyw cze go w Ple sze wie. Wów czas Ka te dra Tech no lo gii Owo ców
i Wa rzyw mie ści ła się w pa wi lo nie na te re nie ogro dów przy ul.
Dą brow skie go 169, w daw nych po miesz cze niach Pań stwo wej
Szko ły Ogrod ni czej. Już po dok to ra cie Wło dzi mierz So biech uzy -
skał upraw nie nia pa la cza, dzię ki cze mu mie li śmy do dys po zy cji
pa rę tech no lo gicz ną z ko tła wę glo we go otrzy ma ne go za po -
śred nic twem UNR RA, a wy pro du ko wa ne go w Sta nach Zjed no -
czo nych w mie ście Chat ta no oga. 

Za in te re so wa nia na uko we Wło dzi mie rza So bie cha to mię -
dzy in ny mi otrzy my wa nie za gęsz czo nych so ków owo co wych
i na tu ral nych barw ni ków z od pa dów prze my słu owo co wo -wa -
rzyw ne go, próż nio we su sze nie mi kro fa lo we, ob rób ka owo ców
prą da mi wy so kiej czę sto tli wo ści. W Sie lin ku, w od dzia le Mu -
zeum Rol nic twa, moż na oglą dać prze ro bio ną do su sze nia próż -
nio we go pol ską kuch nię mi kro fa lo wą „Aga ta”. Wszyst kie te 
za gad nie nia, któ ry mi in te re so wał się dr So biech, są da lej ak tu -
al ne: Pol ska jest jed nym z naj więk szych na świe cie pro du cen -
tów kon cen tra tów so ku jabł ko we go, barw ni ki an to cy ja no we
wzbu dza ją du że za in te re so wa nie ja ko związ ki proz dro wot ne,
me to dą próż nio we go su sze nia mi kro fa lo we go pro du ku je się
od nie daw na w Pol sce czip sy owo co we i wa rzyw ne, a pla zmo -
li za przy użyciu po la elek trycz ne go jest obec nie przed mio tem
in ten syw nych ba dań w wie lu jed nost kach ba daw czych na
świe cie. Przy kła dem za in te re so wań no wo cze sną tech ni ką
w pry wat nym ży ciu był za kup sa mo cho du NSU z sil ni kiem z tło -
kiem ob ro to wym Wan kla – no wa tor ską kon struk cją, któ ra mia -
ła zre wo lu cjo ni zo wać mo to ry za cję. Sil nik szyb ko się ze psuł,
a sa mo chód nie do cze kał się na pra wy.

W 1985 ro ku dr Wło dzi mierz So biech po sta no wił od dać się
in nej pa sji – od bu do wie pa ła cu w Ka mień cu Ząb ko wic kim. Pa -
łac Ho chen zol ler nów, ostat nie dzie ło wy bit ne go pru skie go ar -
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Pałac w Kamieńcu z bliska…

… i z oddali, w pełnej krasie

Ostat ni ro man tyk wśród tech no lo gów…?
Wspo�mnie�nie�o dr.�Wło�dzi�mie�rzu�So�bie�chu�(1936�– 2008)
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chi tek ta Ka ro la Fry de ry ka Schin kla, został wznie sio ny w 1872
ro ku dla ho len der skiej kró lew ny Ma rian ny Orań skiej (dzie łem
te go ar chi tek ta jest rów nież za mek w Kór ni ku). Pa łac w Ka -
mień cu zo stał naj pierw w lu tym 1946 ro ku spa lo ny, a póź niej
roz sza bro wa ny. Park o po wierzch ni 200 ha i ol brzy mie bu dow -
le: wie że o wy so ko ści 50 m, kruż gan ki (łączna ku ba tu ra 52 000
m3), mar mu ry, mo zai ko we po sadz ki – by ła to naj więk sza te go
ty pu bu dow la w Eu ro pie Środ ko wej. Od bu do wa pa ła cu mia ła

być przed się wzię ciem pol sko -an giel skim, to był do bry czas do
po wsta wa nia przed się biorstw po lo nij nych. Dok tor So biech
wy dzier ża wił pa łac i za an ga żo wał w pra ce spa dek po Oj cu.
Part ne rzy an giel scy jed nak się wy co fa li, a wła dzom ów cze sne -
go wo je wódz twa wał brzy skie go nie w smak by ły „sa mo dziel -
ność” gmi ny i „ob cy” ka pi ta li ści. Pla ny by ły sze ro kie: miał po -
wstać ho tel, re stau ra cja, ma ła wy twór nia win. Dla nie wiel kiej
miej sco wo ści mo gło to mieć bar dzo du że zna cze nie: pra ca, tu -
ry ści. Przez kil ka lat trwa ły pra ce re mon to we, aż do wy czer pa -
nia środ ków. Dok tor So biech wy mie nił dach, prze pro wa dził
pra ce mu rar skie, wsta wił okna, drzwi, uru cho mił ho tel, udo -
stęp nił obiekt zwie dza ją cym. Obec nie jed nak pa łac jest nie do -
stęp ny dla tu ry stów. A mo że nad pa ła cem wi si fa tum? Ma rian -
na Orań ska, ob ło żo na przez kró la pru skie go in fa mią, ni gdy
w pa ła cu nie za miesz ka ła…

Dok tor Wło dzi mierz So biech był opie ku nem mo jej pra cy
ma gi ster skiej. Ja ko Wiel ko po la nin był czło wie kiem oszczęd -
nym, ale rów no cze śnie sko rym do po mo cy, rów nież ma te rial -
nej. De cy zja o od bu do wie pa ła cu w Ka mień cu nie mia ła na ce -
lu osią gnię cia zy sku, to by ła chęć zre ali zo wa nia cze goś
po zy tyw ne go i am bit ne go, rzu ce nia wy zwa nia. Wie rzył nie za -
chwia nie w po wo dze nie te go przed się wzię cia.

Czy był to ostat ni ro man tyk wśród tech no lo gów…?

Ja nusz Czap ski

Dok tor Hen ryk Szulc uro dził się w Lu bo niu ko ło Po zna -
nia 11 ma ja 1928 ro ku ja ko syn Sta ni sła wa Szul ca i Ka ta -

rzy ny z do mu Skrzy pek. Edu ka cję roz po czął w Szko le Po -
wszech nej w Lu bo niu, w któ rej do wy bu chu woj ny w 1939
ro ku ukoń czył czte ry kla sy.

Pod czas oku pa cji nie miec kiej już w wie ku 14 lat zo stał ob -
ję ty obo wiąz kiem pra cy i skie ro wa ny do Za kła dów Che micz -
nych w Lu bo niu, gdzie sprzą tał warsz tat i po ma gał w na rzę -
dziow ni. Na stęp nie w ro ku 1944 zo stał ze sła ny, wraz z gru pą
oko ło stu osób, na ro bo ty przy mu so we w oko li ce Go sty ni na
ko ło Kut na, gdzie brał udział w ko pa niu ro wów strze lec kich
i prze ciw czoł go wych. Pod ko niec paź dzier ni ka 1944 ro ku, gdy
pil nu ją cych ich Niem cy ucie kli, wraz z gru pą osób wró cił pie -
szo do do mu, po dro dze no cu jąc w przy god nych sto do łach,
za grze ba ny w sło mie.

Po woj nie, od ro ku 1946 kon ty nu ował na ukę w Gim na zjum
i Li ceum im. Ja na Igna ce go Pa de rew skie go w Po zna niu, gdzie
w ro ku 1949 uzy skał świa dec two doj rza ło ści. Za raz po ma tu rze
roz po czął stu dia na Uni wer sy te cie Po znań skim na Wy dzia le Ma -
te ma tycz no -Przy rod ni czym, a na stęp nie Bio lo gii i Na uk o Zie -
mi, gdzie w ro ku 1952 uzy skał dy plom stu diów pierw sze go
stop nia bio lo gii. Stu dia wyż sze dru gie go stop nia kon ty nu ował
na Wy dzia le Na uk Przy rod ni czych Uni wer sy te tu Wro cław skie -
go, gdzie w ro ku 1954 uzy skał dy plom ma gi stra bio lo gii w spe -
cjal no ści bo ta ni ka na pod sta wie pra cy ma gi ster skiej pod ty tu -
łem: „Ba da nia nad mi kro struk tu rą nie któ rych ro dza jów tor fu”,
wy ko na nej pod opie ką prof. dr. Sta ni sła wa Kul czyń skie go.

Hen ryk Szulc (1928–2012)
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Doktor Włodzimierz Sobiech na dachu „swojego” pałacu

Doktor inż. Henryk Szulc (1928–2012)



Po ukoń cze niu stu diów po wró cił w ro dzin ne stro ny i w dniu
1 grud nia 1955 ro ku w Lu bo niu za warł zwią zek mał żeń ski z Ma -
rią No wac ką (1931–2011), z któ rą miał tro je dzie ci, dwie cór ki:
Han nę Mar czak (1958) i Li dię Bren ską (1960) oraz sy na Zbi gnie -
wa (1968).

Pra cę za wo do wą roz po czął w dniu 1 mar ca 1955 ro ku na
sta no wi sku asy sten ta w Ka te drze Bo ta ni ki na Wy dzia le Rol ni -
czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu (obec nie Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu). Z dniem 1 stycz nia 1959 ro ku
uzy skał sta no wi sko star sze go asy sten ta.

Sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych uzy skał na Wy dzia -
le Rol ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej (WSR) w Po zna niu, nada -
ny uchwa łą Ra dy Wy dzia łu w dniu 28 czerw ca 1965 ro ku na
pod sta wie roz pra wy dok tor skiej: „Po wsta wa nie i roz wój kor ka
u od mia ny kor ko wej wią zu po spo li te go Ulmus cam pe stris var.
sub e ro sa”, wy ko na nej w Ka te drze Bo ta ni ki pod kie run kiem pro -
mo to ra, doc. dr. Ma ria na No wiń skie go, któ rej re cen zen ta mi 
by li: doc. dr Sta ni sław Ko ściel ny – kie row nik Ka te dry Bo ta ni ki
Le śnej WSR w Po zna niu oraz doc. dr Ta de usz Ko wal – kie row nik
Ka te dry Bo ta ni ki Far ma ceu tycz nej Aka de mii Me dycz nej w Po -
zna niu.

Z dniem 1 stycz nia 1965 ro ku uzy skał sta no wi sko ad iunk ta.
W ro ku 1974 prze szedł na sta no wi sko star sze go wy kła dow cy,
na któ rym pra co wał do eme ry tu ry, czy li do 1 paź dzier ni -
ka 1989 ro ku. Po przej ściu na eme ry tu rę pra co wał jesz cze
przez rok na czę ści eta tu, a na stęp nie przez ko lej nych kil ka lat,
pó ki po zwa lał na to stan zdro wia, uczest ni czył w ży ciu Ka te -
dry ja ko wo lon ta riusz.

Był dłu go let nim, bar dzo lu bia nym przez mło dzież opie ku -
nem grup stu denc kich na Wy dzia le Rol ni czym i Wy dzia le
Ogrod ni czym.

Oprócz za jęć z bo ta ni ki w Ka te drze przez wie le lat pro wa -
dził tak że za ję cia wy rów naw cze (zwa ne kur sa mi ze ro wy mi) dla
stu den tów nie sta cjo nar nych, a we współ pra cy ze Związ kiem
Mło dzie ży Wiej skiej – kur sy przy go to waw cze na stu dia dla
mło dzie ży ze wsi i ma łych miast.

Wie le wy sił ku po świę cił na or ga ni za cję i wy po sa że nie w bo -
ta nicz ne po mo ce dy dak tycz ne punk tów kon sul ta cyj nych

w Byd gosz czy, Cho dzie ży, Ka li szu, Lesz nie, Pi le, Mar sze wie
i Strzał ko wie, w któ rych od by wa ły się za miej sco we za ję cia dla
pierw szych trzech se me strów stu diów nie sta cjo nar nych.

W la tach 1977–1984 peł nił funk cję kie row ni ka Punk tu Kon -
sul ta cyj ne go w Ka li szu, a w la tach 1984–1987 kie row ni ka
Punk tu Kon sul ta cyj ne go w Mar sze wie.

Za swo ją pra cę na uczel ni w ro ku 1985 otrzy mał Na gro dę
Ze spo ło wą II Stop nia Rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu
za osią gnię cia dzie dzi nie dy dak tycz no -wy cho waw czej. Pan dr
Hen ryk Szulc otrzy mał tak że na stę pu ją ce od zna cze nia: Od zna -
ka za Za słu gi dla Wiel ko pol skiej Or ga ni za cji Związ ku Mło dzie -
ży Wiej skiej (1 mar ca 1973 ro ku), Zło ty Krzyż Za słu gi (1 paź -
dzier ni ka 1975 ro ku), Od zna ka za Za słu gi dla Wo je wódz twa
Lesz czyń skie go (1982 rok), Od zna ka za Za słu gi dla Wo je wódz -
twa Ka li skie go (13 ma ja 1987 ro ku).

W okre sie pra cy za wo do wej był człon kiem Związ ku Na uczy -
ciel stwa Pol skie go, w któ rym peł nił funk cję człon ka Ko mi sji
Re wi zyj nej Ra dy Za kła do wej, a na stęp nie od 1980 ro ku człon -
kiem Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go
„So li dar ność”. Był tak że człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Bo -
ta nicz ne go, gdzie peł nił funk cję człon ka Ko mi sji Re wi zyj nej
Od dzia łu Po znań skie go PTB, a tak że – ja ko za pa lo ny węd karz
– był człon kiem Pol skie go Związ ku Węd kar skie go.

Przez pra cow ni ków Ka te dry Bo ta ni ki oraz uczel ni za pa mię -
ta ny zo stał ja ko bar dzo życz li wy „wir tu oz mi kro to mu sa necz -
ko we go”, a wie lu z nas za wdzię cza Mu zna ko mi tej ja ko ści pre -
pa ra ty mi kro sko po we do na szych prac na uko wych i za jęć
dy dak tycz nych.

Pan dr Hen ryk Szulc zmarł w dniu 6 czerw ca 2012 ro ku w Lu -
bo niu i zo stał po cho wa ny w dniu 9 czerw ca 2012 ro ku obok
swej mał żon ki na cmen ta rzu pa ra fial nym w Wi rach, gmi na Ko -
mor ni ki ko ło Po zna nia.

Ma ria Mo ro zow ska
Pa weł Urbań ski

Źró dła:
Hen ryk Szulc, Tecz ka oso bo wa pra cow ni ka (Ar chi wum Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, sy gna tu ra 140/92/10)
Hen ryk Szulc, Wspo mnie nia [rę ko pis]
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Doktor Henryk Szulc z żoną Marią oraz wnukiem Piotrem Brenskim
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Sta ło się już tra dy cją, że wio sną każ de go ro ku mło da ka dra
na uko wa tech no lo gów żyw no ści spo ty ka się na se sji na uko -

wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści (PTTŻ), pre -
zen tu jąc swo je osią gnię cia w dzie dzi nie tech no lo gii żyw no ści
i ży wie nia. W tym ro ku w Kra ko wie w dniach 10–11 ma ja od by -
ła się już XVII se sja na uko wa pod ty tu łem: „Fo od di ver si ty”. Or -
ga ni za cją se sji za ję ła się mgr Mar ce li na Mia zga -Sła wiń ska z Uni -
wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, któ rej po ma gał ca ły ko mi tet
oraz prze wod ni czą ca Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej PTTŻ, dr
inż. Ka ta rzy na Mar ci niak -Łu ka sik ze Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie. By ła to za ra zem pierw sza mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja mło dej ka dry PTTŻ. 

Pod czas dwóch dni ob rad w do mu go ścin nym Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go „Prze go rza ły” w Kra ko wie, usy tu owa nym na
wzgó rzu w La sku Wol skim, z ma low ni czym wi do kiem na pa -
no ra mę Kra ko wa, swo je pra ce za pre zen to wa li uczest ni cy przy -
by li nie tyl ko z Pol ski, ale tak że ze Sło wa cji i Li twy. Naj więk szą
gru pę mło dych na ukow ców sta no wi li go ście z War sza wy,
a tak że Kra ko wa, Po zna nia, Lu bli na, Ło dzi, Czę sto cho wy, Wro -
cła wia, Olsz ty na oraz z Wil na i Ni try. Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu re pre zen to wa ła ośmio oso bo wa gru pa
– Pa try cja Ko mol ka, Mo ni ka Prze or, Ka ta rzy na Go ścin na,
Agniesz ka Droż dżyń ska, Jo an na Paw lic ka, Ro bert Bo ro -
wiak, Ma riusz Pa cyń ski oraz To masz Ry chlik. I tym ra zem
mo gli śmy li czyć na wspar cie oraz mi łe sło wa prof. dr hab. Mał -
go rza ty No ga li -Ka łuc kiej – kie row ni ka Stu dium Dok to ranc kie -
go Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sty te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. W se sji tra dy cyj nie uczest ni czy ło
rów nież gro no pro fe sor skie z prof. dr hab. Ni ną Ba rył ko -Pi kiel -
ną i prof. dr. hab. An to nim Rut kow skim na cze le. 

Se sja roz po czę ła się bar dzo in te re su ją cym wy kła dem ple -
nar nym prof. dr. hab. Ta de usza Si ko ry: „Za pew nia nie ja ko ści.
Od Bi blii do ISO 2200”, po czym prof. dr hab. Krzysz tof Su rów -
ka za pre zen to wał za gad nie nie ci śnie nia w pro ce sie chłod ni -
cze go za bez pie cza nia żyw no ści. W dniu se sji an glo ję zycz nej
dr hab. Pa weł Sa to ra z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie
przed sta wił wy kład: „Pi chia yeast ap pli ca tion in wi ne ma king”.
Dru gim wy stą pie niem ple nar nym w tej se sji, rów nież bar dzo
cie ka wym, był te mat: „The eva lu ation of mi cro bio lo gi cal con -
ta mi na tion risk in cre am -ca ke in in du strial con di tion” za pre -
zen to wa ny przez mgr inż. Ewę Trze trze lew ską -La lik z Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. 

Pod czas te go rocz ne go spo tka nia za pre zen to wa no sie dem
ko mu ni ka tów ust nych w ję zy ku an giel skim, 18 w ję zy ku pol -
skim oraz 60 po ste rów. W trak cie se sji po wo ła no ko mi sję, któ -
ra przy zna ła wy róż nie nia za naj lep sze re fe ra ty ust ne oraz po -
ste ry. W gro nie wy róż nio nych sied miu osób nie za bra kło
przed sta wi cie li na sze go uni wer sy te tu – mgr inż. To masz Ry -
chlik (IV rok Sta cjo nar ne go Stu dium Dok to ranc kie go) otrzy -
mał na gro dę za re fe rat ust ny w ję zy ku an giel skim: „Se aso nal
va ria tions in mi cro bio ta com po si tion of Wiel ko pol ska Fried
Che ese de fi ned by PCR -DGGE tech ni que”. Tym ra zem przy -
zna no sie dem wy róż nień, w tym dwa za po ste ry, trzy za pre -
zen ta cje ust ne w ję zy ku pol skim oraz dwa w ję zy ku an giel -
skim. Każ de wy stą pie nie koń czy ło się wie lo ma py ta nia mi
i dys ku sją.

Rów nie waż nym wy da rze niem dla gro na mło dych na ukow -
ców re pre zen tu ją cych nasz uni wer sy tet był wy bór mgr inż.
Pa try cji Ko mol ki – dok to rant ki II ro ku Sta cjo nar ne go Stu dium
Dok to ranc kie go – na trzy let nią ka den cję prze wod ni czą cej
Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech -
no lo gów Żyw no ści.

Pierw sze go dnia wie czo rem w re stau ra cji przy do mu goś -
cin nym „Prze go rza ły” od by ła się im pre za in te gra cyj na uczest -
ni ków se sji. Po łą cze nie smacz ne go je dze nia, wi na i mu zy ki ta -
necz nej wpro wa dzi ło mi łą at mos fe rę i uła twi ło na wią zy wa nie
no wych zna jo mo ści. Tak jak po ka zu ją la ta ubie głe, wie le kon -
tak tów na wią za nych pod czas wie czor ne go spo tka nia owo cu -

je nie tyl ko na tle to wa rzy skim, ale tak że na uko wym do chwi li
obec nej.

W imie niu wszyst kich uczest ni ków XVII Se sji Mło dej Ka dry
Na uko wej chcie li śmy po dzię ko wać Or ga ni za to rom oraz Spon -
so rom za trud i środ ki wło żo ne w przy go to wa nie te go nie -
zmier nie cie ka we go i sym pa tycz ne go spo tka nia w Kra ko wie.

W ma ju przy szłe go ro ku to my – ja ko Wy dział Na uk o Żyw -
no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go – wraz 
z Wiel ko pol skim Od dzia łem PTTŻ bę dzie my or ga ni za to ra -
mi XVIII Se sji Na uko wej Mło dej Ka dry Tech no lo gów Żyw no -
ści. Już te raz uczest ni ków stu diów dok to ranc kich i mło dych
pra cow ni ków na uko wych do nas, do Po zna nia bar dzo ser -
decz nie za pra sza my! 

mgr To masz Ry chlik
prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka

Ist In ter na tio nal Con fe ren ce
XVII 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�– „Fo�od�Di�ver�si�ty”
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Od lewej: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, prezes PTTŻ,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 
prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka i doktoranci z Wydziału
Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu obecni na sesji w Krakowie
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Noc Nie to pe rzy to mię dzy na ro do wa im pre za. Co ro ku
w po nad 30 kra jach or ga ni za cje zaj mu ją ce się nie to pe -

rza mi przy go to wu ją pre zen ta cje, wy sta wy i noc ne spa ce ry po -
łą czo ne z ob ser wa cją. Jest to im pre za po le ca na przez or ga ni -
za cję EU RO BATS, zaj mu ją cą się ochro ną eu ro pej skich
po pu la cji nie to pe rzy.

Ósme go paź dzier ni ka 2012 ro ku w sie dzi bie Nad le śnic twa
Li ma no wa od by ła się Noc Nie to pe rzy. Współ or ga ni za to rem tej
im pre zy był Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Te go rocz na Noc Nie to pe rzy by ła wy jąt ko wa, jako że
rok 2012 jest Mię dzy na ro do wym Ro kiem Nie to pe rzy.

Wy dział Le śny w Po zna niu bar dzo ak tyw nie włą czył się do
ob cho dów Ro ku Nie to pe rzy. Noc Nie to pe rzy by ła już trze cią
im pre zą nie to pe rzo wą zor ga ni zo wa ną w tym ro ku (po przed -
nie to: se mi na rium „Prak tycz ne me to dy ochro ny nie to pe rzy
w Be ski dach” i wy sta wa prac pla stycz nych „Gac ki 2012”)*.

Noc Nie to pe rzy ob fi to wa ła w atrak cje. By ły pre lek cje, te re -
no wy po kaz sprzę tu uży wa ne go w ba da niach nie to pe rzy,
ogni sko. Im pre zę za szczy ci ła pa ni Mo ni ka Lesz, rad ca mi ni stra
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska.

Dzień Nie to pe rzy roz po czął się jesz cze za dnia spo tka niem
w bu dyn ku Nad le śnic twa Li ma no wa. Otwo rzył go i pro wa dził
Jan Le gut ko, nad le śni czy Nad le śnic twa Li ma no wa wraz z Jo -
lan tą Wę giel, pra cow ni kiem Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

W se sji ple nar nej przed sta wio no re fe ra ty:
� Ochro na nie to pe rzy na te re nie RDLP w Kra ko wie − Ja kub

Zy ga ro wicz (Nad le śnic two Li ma no wa)

� Pre zen ta cja pro jek tu „Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej
na te re nach le śnych, w tym w ra mach sie ci Na tu ra 2000 −
pro mo cja naj lep szych prak tyk” − Łu kasz Po ręb ski, Mi ro sław
Ję drze jew ski – (Cen trum Ko or dy na cji Pro jek tów Śro do wi -
sko wych)

� Pre zen ta cja pro jek tu „Wy stę po wa nie nie to pe rzy w la sach
w za leż no ści od wie ku, struk tu ry prze strzen nej i skła du ga -
tun ko we go drze wo sta nów” − An drzej Wę giel (Wy dział Leś -
ny, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu)

� Pre zen ta cja pro jek tu „Ochro na pod kow ca ma łe go w Pol sce”
− Jo lan ta Wę giel (Wy dział Le śny, Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu, Pol skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Przy ro dy „pro
Na tu ra”).
Wie czo rem uczest ni cy uda li się do pod nó ża Ło pie nia, gdzie

od by ła się część te re no wa, po pro wa dzo na przez Krzysz to fa
Pik sę i Woj cie cha Gu ba łę (Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Kra -
ko wie). Po czę ści te re no wej uczest ni cy roz grza li się przy ko -
min ku w kwa te rze my śliw skiej, gdzie cze ka ły na nich re gio nal -
ne wy ro by z po bli skiej gmi ny Słop ni ce. W im pre zie wzię li
udział przed sta wi cie le oko licz nych władz gmin nych, na ukow -
cy, pra cow ni cy Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska,
mło dzież, le śni cy, przed sta wi cie le me diów.

Noc Nie to pe rzy zor ga ni zo wa ły wspól nie Wy dział Le śny Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Re gio nal na Dy rek cja La -
sów Pań stwo wych w Kra ko wie, Cen trum Ko or dy na cji Pro jek -
tów Śro do wi sko wych, Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie,
Pol skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Przy ro dy „pro Na tu ra” oraz Ze -
spół Par ków Kra jo bra zo wych Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

Jo lan ta Wę giel

Mię dzy na ro do wa Noc Nie to pe rzy
w Li ma no wej
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Międzynarodowa Noc Nietoperzy w Limanowej − sesja plenarna

* O obu tych im pre zach pi sa li śmy w nu me rze 7-8/2012 „Wie ści Aka -
de mic kich” w se rii „Nie to pe rzo we la to” (przyp. red.).
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Ko ło Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
jest or ga ni za cją stu denc ką, któ rej po czą tek ist nie nia da -

tu je się na 1919 rok, a tra dy cja, dzia łal ność na uko wa i edu ka -
cyj na prze pla ta ją się z hi sto rią po znań skie go Wy dzia łu Le śne -
go. W cza sie tych kil ku dzie się ciu lat ist nie nia ko ła stu den ci
zbie ra li i prze cho wy wa li do ku men ty, fo to gra fie, skryp ty, od -
zna cze nia i wie le in nych pa mią tek, któ re uka zu ją ca ło kształt
pra cy i dzia łań stu den tów. 

W ro ku aka de mic kim 2011/2012 z ini cja ty wy opie ku na Ko ła
Le śni ków, dr. hab. Ja ro sła wa Sza ba na oraz obec ne go Za rzą du
Ko ła po sta no wio no po dzie lić się tym do rob kiem z ca łą bra cią
aka de mic ką. W dniu 28 ma ja 2012 ro ku w bu dyn ku Ko le gium
Ciesz kow skich na stą pi ło uro czy ste otwar cie ga blo ty, w któ rej
wy eks po no wa no naj cen niej sze pa miąt ki do ku men tu ją ce po -
nad dzie więć dzie się cio let nią hi sto rię ko ła i bli sko trzy dzie sto -
let nią hi sto rię Ve na to ra. W ga blo tach oprócz pu cha rów i dy plo -
mów zna la zły się mię dzy in ny mi: pierw sze skryp ty (pi sa ne
ręcz nie) wy da wa ne przez Ko ło Le śni ków, ar chi wal ne do ku men -
ty, cie ka we zdję cia i ry sun ki. Szcze gól nie dum ni je ste śmy z ko -
lek cji znacz ków ko ła wy bi ja nych od 1921 ro ku. 

Wśród za pro szo nych na otwar cie go ści zna leź li się przed sta -
wi cie le La sów Pań stwo wych: dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych w Szcze ci nie, mgr inż. Wi told Koss, dy rek tor
Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Szcze cin ku, mgr
inż. Sła wo mir Ci choń, któ rzy po mo gli w re ali za cji ca łe go przed -
się wzię cia, oraz przed sta wi cie le Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu: dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz wraz z pro dzie ka na mi. Na stęp nie od był się wy kład
na te mat hi sto rii i dzia łal no ści Ko ła Le śni ków, któ ry po pro wa -
dzi li opie kun ko ła, dr hab. Ja ro sław Sza ban oraz obec ny pre zes,
inż. Ad rian Ko coń. 

Uro czy stość otwar cia wy sta wy oraz wy kła dy cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem stu den tów oraz pra cow ni ków uczel -
ni. Ca łość uświet nił kon cert Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve -
na tor”.

Chcie li by śmy się zwró cić z ape lem
do wszyst kich osób, któ re po sia da ją
w swo ich ar chi wach ma te ria ły (do ku -
men ty, zdję cia, pa miąt ki) do ty czą ce
hi sto rii Ko ła Le śni ków i „Ve na to ra”
o ich udo stęp nie nie. Wie my na przy -
kład, że jesz cze pod ko niec lat sie -
dem dzie sią tych ubie głe go wie ku ist -
nia ła kro ni ka Ko ła Le śni ków, za ło żo na
w 1919 ro ku. 

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia chcie li by śmy skie ro wać
do dy rek to rów Re gio nal nych Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Szcze ci nie, Szcze cin ku i Pi le. Z ko lei mgr. inż. Wi tol do wi Kos -
so wi, mgr. inż. Sła wo mi ro wi Ci cho nio wi i mgr. inż. Ry szar do -
wi Stan dio ser decz nie dzię ku je my za fi nan so we wspar cie
przed się wzię cia. 

Woj ciech Bo rzysz kow ski
Ko ło Le śni ków

Wy sta wa Ko ła Le śni ków
Otwar�cie�sta�łej�eks�po�zy�cji�do�ku�men�tu�ją�cej�hi�sto�rię�oraz�do�ro�bek�Ko�ła�Le�śni�ków
i Ze�spo�łu�Trę�ba�czy�My�śliw�skich�„Ve�na�tor”

Opiekun Koła Leśników, dr inż. Jarosław Szaban, prezentuje
pamiątki po wielu pokoleniach leśników zebrane w odsłoniętej
właśnie gablocie

Wystąpienie dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana
Gornowicza
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Ple ner w San do mie rzu od był się pod kie run kiem prof. dr.
hab. Wal de ma ra Masz ta le rza, dr Syl wii So snow skiej i mgr.

inż. arch. Woj cie cha Hil de brand ta. Uczest ni czy ło w nim 22 stu -
den tów (z pierw sze go ro ku – Iwo Wie czo rek, Ma te usz Sten -
gert, Syl wia Ksią żek, Jo an na Ja nu szew ska, Iga Wi śniew ska, We -
ro ni ka Ko zaj da, Pau li na Ko niecz ka, Kin ga No wak, Eu ni ka
Sro czyń ska, An na We igel; z dru gie go ro ku – Mał go rza ta Li be -
ra, An na Ku liń ska, Do mi nik Dzie dzi na, Mo ni ka Ry giel ska, Mi -
cha li na Broń ska, Ma te usz Wa szak, Ani ta Pniew ska, Jo an na Mu -
szyń ska, Pau li na Sta chow ska, Agniesz ka Ptak, Agniesz ka
Zdzia bek, Mar ta Pi lar ska).

Pod ję te te ma ty do ty czy ły re la cji prze strze ni na tu ral nej i hi -
sto rycz nej oraz jej ilu zji; su mo wa ły do świad cze nia stu den tów
z pra cow ni (z za kre su ry sun ku, ma lar stwa, rzeź by). Za gad nie nie
prze strze ni, łą czą ce pej zaż i urba ni sty kę, istot ne dla ar chi tek tu -
ry kra jo bra zu, sta ło się pre tek stem do zgłę bia nych pro ble mów:
for my, ko lo ru, fak tu ry, zja wi ska; bu du ją cych kom po zy cję – sze -
ro ko po ję tej syn te zy.

Po wsta łe pra ce przy ję ły in dy wi du al ny cha rak ter twór ców:
su biek tyw ny za pis pa mię ci ob ra zu miej sca przy brał for mę szki -
co wych no ta tek, oso bi ste go dzien ni ka, in wen ta ry za cji, ka ta lo -
gu lub stu dium kon tek stów i ana lo gii zja wisk. Roz strzy ga ły
kwe stię hie rar chii war to ści w opo zy cji ar chi tek tu ra − na tu ra.

Otwar ty cha rak ter za jęć ple ne ro wych umoż li wił nie ogra ni -
czo ne eks pe ry men to wa nie z warsz ta tem na po zio mie for mal -
nym – dzię ki mul ti pli ko wa niu i prze twa rza niu za pi su, łą cze niu
i mie sza niu tech nik ry sun ko wych i ma lar skich; wy ko rzy sta niu
za bie gów sto so wa nych w fo to gra fii i fil mie (głę bia ostro ści,
przed plan itp.); ob ser wa cji na tu ral nych zja wisk (świt, zmierzch,
noc); wy mia nie do świad czeń.

Ple ner zo stał za koń czo ny wer ni sa żem wy sta wy prac stu den -
tów w Zam ku San do mier skim, obec nej sie dzi bie Mu zeum
Okrę go we go.

prof. dr hab. Wal de mar Masz ta lerz
dr Syl wia So snow ska

San do mierz w oczach na szych stu den tów
Ple�ner�ma�lar�sko�-ry�sun�ko�wy�stu�den�tów�pierw�sze�go�i dru�gie�go�ro�ku�ar�chi�tek�tu�ry
kra�jo�bra�zu,�San�do�mierz, 23–30�lip�ca 2012�ro�ku

W plenerze − jeden z malowniczych sandomierskich wąwozów

Praca malarska Agnieszki Ptak z drugiego roku

… i we wnętrzach Zamku Sandomierskiego

Fo
t. 

4×
 a

rc
hi

w
um

 a
ut

or
ów

Wystawa prac studenckich na dziedzińcu…



Wieści Akademickie 41

Fo
t. 

Sł
aw

om
ir 

Su
łk

ow
sk

i

Studenci podczas zajęć w terenie

Wla sach Nad le śnic twa Draw no na te re nie Re gio nal nej Dy -
rek cji La sów Pań stwo wych w Szcze ci nie w czerw cu,

sierp niu i wrze śniu 2012 ro ku od by wał się mię dzy na ro do wy
obóz na uko wy dla stu den tów le śnic twa – For se en PO ME RA -
NIA Camp. Przez sześć ty go dni wzię ło w nim udział po nad 100
uczest ni ków z je de na stu kra jów: Bra zy lii, Chin, Da nii, Nie miec,
Ira nu, Włoch, Li twy, Pol ski, Hisz pa nii, Tur cji, Ukra iny. 

Uczest ni cy obo zu pro wa dzi li ba da nia na uko we w le sie, na
po wierzch niach do świad czal nych, do ty czą ce bio ma sy so sny
zwy czaj nej. Wy ko ny wa li mię dzy in ny mi: okre śla nie po zy cji
tech ni ka mi GPS, ska no wa nie drzew na ziem nym ska ne rem la -
se ro wym, zdję cia he mis fe rycz ne, ścin kę i po dział na frak cje
drzew mo de lo wych, mie rzy li i wa ży li ścię te drze wa, po bie ra li
prób ki do okre śla nia su chej ma sy w la bo ra to rium. Naj bar dziej
pra co chłon ne by ło od ci na nie se ka to ra mi frak cji drob nych ga -

łą zek z igła mi, a na stęp nie osku by wa nie z tych ga łą zek wszyst -
kich igieł.

W ra mach obo zu od by wa ły się licz ne spo tka nia z za pro szo -
ny mi go ść mi, pre lek cje i po ka zy sprzę tu. Uczest ni cy mie li też
oka zję wziąć udział w warsz ta tach prze pro wa dzo nych przez
fir my ESR Pol ska, Geo tro nics Pol ska, GI SPRO, Ta xus SI oraz TPI
(Po znań).

Or ga ni za to rem For se en PO ME RA NIA Camp był Wy dział Le -
śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Obóz od by wał
się w ra mach pro jek tu pt. „Opra co wa nie trans gra nicz ne go sys -
te mu wspo ma ga nia pro ce sów de cy zyj nych dla zdal nej i mo -
de lo wej oce ny bio ma sy drzew nej w la sach ob sza ru wspar cia
Po me ra nia”. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro -
pej ską ze środ ków z „Współ pra ca Trans gra nicz na” Kra jów Me -
klem bur gia – Po mo rze Przed nie / Bran den bur gia i Rzecz po -
spo li tej Pol skiej.

Jolanta Węgiel

ForseenPOMERANIA Camp
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Oin ten syw nej że glu dze na War cie i o tym, że Po znań był
istot nie wiel kim por tem że glu gi śród lą do wej za świad -

czyć mo gą wła śnie sta re pocz tów ki, tak że te po ka za ne już przy
oka zji omawiania wcze śniej szych te ma tów. Uważ ni czy tel ni -
cy z pew no ścią to za uwa ży li! Te zę po twier dza ją tak że tek sty
oma wia ją ce pro ble ma ty kę por to wą, bar dzo czę sto ilu stro wa -
ne pocz tów ka mi1.

W zbio rach au to ra wy róż nić moż na po nad 60 kart zwią za -
nych z por tem i że glu gą to wa ro wą. Przed sta wia ją flo tę pły wa -
ją cą, port i na brze ża oraz urzą dze nia do prze ła dun ku, od Lu -
bo nia za czy na jąc (za kła dy prze ro bu ziem nia ków, ma ły port
z wą sko to rów ką do za kła du, oko ło 1905 ro ku) przez Sta ro łę -
kę (przy mo ście ko le jo wym urzą dze nia zrzu to we z wiel kie go
spi chle rza, prze łom XIX i XX wie ku), aż do sa me go Sze lą ga
(ocze ku ją ce bar ki z wę glem, oko ło 1930 ro ku). Jest za tem
z cze go wy bie rać. Trze ba tyl ko zna leźć kom pro mis mię dzy kil -
ko ma naj cie kaw szy mi, ich war to ścią me ry to rycz ną, ja ko ścią

ob ra zu, a tak że tym, co moż na od dać w dru ku czar no -bia łym. 
Roz pocz nij my od przy po mnie nia, pod no wym jed nak ką -

tem, kil ku wcze śniej po ka za nych kart. W tek ście po wo dzio wym
zo ba czy li śmy (il. 2) cze ka ją ce na roz ła du nek bar ki sto ją ce 
vis-á-vis I Ka na łu Ulgo we go, są wy eks po no wa ne na pierw szym
pla nie, wi dać więc pięk nie wszyst kie de ta le. Na na stęp nej (il. 3)
na pra wym brze gu, na wy so ko ści Chwa li sze wa wi dać jed no
z na brze ży roz ła dun ko wych z żu ra wiem i sto ją ce bar ki. Na
ostat nim z tej se rii (il. 7) gru pa ba rek stoi przy na brze żu za ta -
pial nym, już po ni żej mo stu ko le jo we go li nii Po znań sko -To ruń -
skiej, pod czas po wo dzi w 1941 ro ku. To umoc nio ne na brze że
(do brze wi docz ne na in nej pocz tów ce fo to gra ficz nej z te go
okre su2) jest rze czy wi ście pod wo dą. 

Tak że w od cin ku po świę co nym bu dow lom Twier dzy Po znań
by ło kil ka ilu stra cji zwią za nych z te ma ty ką por to wą. Przede
wszyst kim ta z bar ka mi przy na brze żu (il. 2) z wi do kiem na most
ko le jo wy i wi docz ną za nim Ślu zą Wiel ką. Wi dać zno wu do brze

Stare warciańskie pocztówki profesora...

Po znań był wiel kim por tem – do wo dzą
sta re pocz tów ki

Widok od północnego zachodu na port na lewym brzegu Warty (obraz z około 1895 roku); w głębi zabudowania Ostrowa Tumskiego 
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1 Por. np. W. Ka rol czak: War ta w Po zna niu. Od X wie ku do współ cze sno -
ści. Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia, Po znań 2001, s. 1-54. 

2 W zbio rach au to ra, ale tak że pu bli ko wa ne, np. W. Ka rol czak: op. cit.,
il. 14, s. 18.
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wie le szcze gó łów, róż ne ty py ba rek, zej ścia na bar ki (dra bi ny),
zsy py, żu ra wie por to we, wa go ny na bocz ni cy por to wej itd. Bar -
ki (z masz ta mi) za ko twi czo ne przy Chwa li sze wie, na prze ciw ga -
zow ni miej skiej, wi dać na in nej pocz tów ce (il. 3), a ko lej na (il. 4)
ilu stru je du ży ruch ba rek pod czas dru giej woj ny świa to wej na
wej ścio wym od cin ku Za ko la Chwa li szew skie go. 

Pre zen to wa ny szkic po świę co ny jest za sad ni czo pocz tów -
kom przed sta wia ją cym Prze ła dow nię w Po zna niu (port), ale
roz pocz nę wi do kiem por tu przed jej wy bu do wa niem (ryc. 1).
To naj star szy, jak się wy da je, ob raz por tu na pocz tów kach, bar -
dzo po pu lar ny wi dok z koń ca XIX wie ku − od pół noc ne go za -
cho du − na bar ki cu mu ją ce przy le wym brze gu War ty. Jest to
od ci nek rze ki już po ni żej mo stu Chwa li szew skie go, naj praw -
do po dob niej w ob sza rze, gdzie I Ka nał Ulgo wy łą czył się z ko -
ry tem głów nym. Ist nie je wie le wer sji pocz tó wek z tym sa mym
mo ty wem. By ły wy da wa ne i w obie gu prze trwa ły przez oko -
ło 25 lat. W zbio rach au to ra jest ich dzie sięć: sześć wy da nych
jesz cze przed 1905 ro kiem – o czym świad czą „dłu gie li nie ad -
re so we” (czte ry z tych kart wy da no jesz cze w XIX wie ku, cze -
go do wo dzą stem ple obie gu pocz to we go, a dwie po cho dzą
z okre su pierw szej woj ny świa to wej); dwie z dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go (jed na z nich da to wa na na 1923 rok, z do -
pi skiem na awer sie: „wi dok z na szych ko szar”) oraz dwie ar ty -
stycz ne (obie sprzed 1905 ro ku: „księ ży ców ka” oraz cie ka wa
wie lo obraz ko wa li to gra fia z tym mo ty wem na głów nym ob -
raz ku). Wy da wa ne by ły przez róż nych wy daw ców, więk szość
przez C.F.W. Nöltego. Róż nią się nie znacz nie, nie co tyl ko sze -
ro ko ścią pla nu, spo so bem roz miesz cze nia na pi sów, ko lo ra mi
i ję zy kiem tych tek stów (tyl ko po pol sku lub nie miec ku, ale

i w obu tych ję zy kach), tak że sta ran no ścią od da nia szcze gó -
łów (na przy kład czy tel na na zwa ar ma to ra jed nej z ba rek: 
RE INH. TE SCH NER. PO SEN na pocz tów ce wy da nej przez P. Dzi -
kow ską), tech ni ką wy twa rza nia (li to gra fia, chro ma to gra fia,
druk jed no barw ny…), ogól ną do sko na ło ścią pocz tów ki itp.
Na wszyst kich na pierw szym pla nie wi dać z le wej stro ny dzio -
by dwóch ba rek za cu mo wa nych bur ta w bur tę (cu ma sztyw -
na tej bli żej brze gu i li no wa na dru giej, obie z ko twi ca mi dzio -
bo wy mi w wo dzie) oraz czte ry bar ki po stro nie pra wej
pocz tów ki, wi docz ne od stro ny ru fo wej, za ko twi czo ne obok
sie bie, jed na z roz pię tym jesz cze, cha rak te ry stycz nym oża glo -
wa niem roz przo wym (ża giel mo że się jesz cze su szył po desz -
czu). Na ryc. 1 po ka za no jed ną z naj star szych kar tek z tym wi -
do kiem, być mo że na wet naj star szą (na pew no w zbio rach
au to ra). Z po ło że nia cu my sztyw nej wnio sko wać moż na wy -
so ki stan wo dy w War cie (gniaz do mo cu ją ce pod wo dą!). Przy
bar kach przy mo co wa no łód ki, a na brze gu męż czy zna w ka -
pe lu szu (nie ma go jed nak na pocz tów kach ar ty stycz nych). Na
dru gim brze gu wi dać warsz ta ty szkut ni cze zna ne z in nej pocz -
tów ki. W głę bi, po dru giej stro nie rze ki, za wa łem, wi docz ne
są za bu do wa nia Ostro wa Tum skie go (od le wej: bu dy nek Aka -
de mii Lu brań skie go, Ka te dra oraz Ko ściół NP Ma rii). Jest to jed -
na z pierw szych pocz tó wek po znań skie go wy daw cy C.F.W.
Nöltego (No. 71), jed no barw na, jed nak z czer wo ny mi opi sa -
mi, jesz cze nie zbyt do pra co wa na tech nicz nie (na przy kład ob -
raz jest umiesz czo ny nie sy me trycz nie). Znacz nie do sko nal sze
są nie co tyl ko póź niej sze kart ki te goż, z tym sa mym mo ty wem,
na przy kład wie lo barw na (chro ma to gra fia) z nie bie ski mi na -
dru ka mi (No. 119), tak że w zbio rach au to ra. 

Bogdana J. Wosiewicza

Port na Warcie (Przeładownia), widok z około 1905 roku
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Trze ba wie dzieć, że Po znań dłu go nie miał por tu rzecz ne go
z praw dzi we go zda rze nia, dys po no wał jed nak wie lo ma na -
brze ża mi prze ła dun ko wy mi na ca łej dłu go ści rze ki, po obu jej
brze gach. Pięć naj waż niej szy ch3 to: Bul war Kle eman na na
brze gu le wym przy ul. Szy per skiej (prze ję ty przez mia sto), na -
brze że na pra wym na wy so ko ści Chwa li sze wa (po ni żej Ta my
Ber dy chow skiej) oraz trzy po ło żo ne na brze gu le wym: przed
mo stem ko le jo wym na Ta mie Gar bar skiej (ła do wa no tam
głów nie cu kier), woj sko we za wy mie nio nym mo stem (wy ła -
du nek i za ła du nek amu ni cji) oraz po ni żej Ślu zy Wiel kiej (głów -
nie spi ry tus i wę giel). Miejsc za ła dun ku i wy ła dun ku by ło jed -
nak znacz nie wię cej, wy star czy obej rzeć sta re pocz tów ki. 

Pra ce nad bu do wą por tu rzecz ne go roz po czę to w ro ku 1900,
po wy ku pie nie ru cho mo ści Kle eman na, po ni żej ist nie ją ce go
już na brze ża. Port na zy wa ny Prze ła dow nią (Umschlag stel le)
od da no do eks plo ata cji w 1902 ro ku, choć nie wszyst kie pra ce
już za koń czo no. Miał 740 m ma syw ne go i bar dzo wy trzy ma łe -
go na brze ża o kon struk cji szkie le to wej. W dno rze ki co 1,60 m
wbi to (z pew nym na chy le niem) dwu na sto me tro we dwu te owe
kształ tow ni ki sta lo we, a mię dzy ni mi utwo rzo no ścia nę szpun -
to wą z be lek drew nia nych, któ rą oli co wa no ce gła mi klin kie ro -
wy mi. Mur na brze ża za ko twio no so lid nie w po ło żo nej z ty łu
ścia nie an kro wej. Pocz tów ki od no to wa ły oczy wi ście bu do wę
Prze ła dow ni (wy da na przez I. The ma la w se rii „Po se ner Ere ignis -

se”, No 4, z 1901 ro ku). Au to ro wi nie uda ło się jesz cze ta kiej zdo -
być. Jest jed nak w zbio rach pu blicz nych (Bi blio te ka UAM), moż -
na ją tak że zo ba czyć w kil ku pu bli ka cjach. 

Prze ła dow nię wy po sa żo no w dźwi gi pół bra mo we, żu ra wie
bra mo we i ścien ne, ko ry ta do za ła dun ku ma te ria łów syp kich
oraz prze ła dun ku ma te ria łów w wor kach. Prze ła dow nia mia ła
bocz ni cę po łą czo ną z dwor cem na Ta mie Gar bar skiej. Urzą dze -
nia umoż li wia ły prze ła du nek do 300 tys. ton rocz nie. Ich wy ko -
rzy sta nie ogra ni cza ły wa run ki hy dro lo gicz ne War ty (ni skie sta -
ny). Jed nak w re kor do wym 1913 ro ku prze ła do wa no aż 220 tys.
ton, to jest pra wie 300 t/mb na brze ża por to we go, co by ło czwar -
tym wy ni kiem w ów cze snych Niem cze ch4 (ex quo z Ber li nem, po
Koź lu, Ruh rort i Lu dwig sha fen). 

Ob ra zy Prze ła dow ni na pocz tów kach moż na za sze re go wać do
kil ku ka te go rii. Po ka zy wa na jest w więk szo ści z brze gu pra we go,
i to głów nie wzdłuż bie gu rze ki, z wi do kiem na sto ją ce przy na -
brze żu bar ki. Pocz tó wek po ka zu ją cych wi dok pod prąd (głów -
nie z lat trzy dzie stych) jest znacz nie mniej (w zbio rze au to ra oko -
ło 25%), ale tyl ko jed na z wi do ka mi w obu kie run kach. Wi do ki
z le we go brze gu są zde cy do wa nie rzad sze, jed nym z wy jąt ków
jest po ka zy wa na już pocz tów ka z wi do kiem Ślu zy Wiel kiej. 

Spo ro ład nych, czę sto więc pu bli ko wa nych i in te re su ją cych
z hy dro tech nicz ne go punk tu wi dze nia pocz tó wek przed sta wia
wi do ki z mo stu Chwa li szew skie go na na brze że (w kie run ku pół -
noc nym). Cha rak te ry stycz ne dla nich są ło dzie ry ba kó w5 na
pierw szym pla nie, na przy sta ni od stro ny Chwa li sze wa, przy zej -
ściu z mo stu. Jed ną z ta kich kart przed sta wio no na ryc. 2, z ob -
ra zem z oko ło 1905 ro ku (w obie gu po 1907 ro ku). Ta bar dzo ład -
na pocz tów ka uka zu je w cie płych, pa ste lo wych ko lo rach swo isty
kli mat por tu. Trze ba też pod kre ślić kunszt jej wy ko na nia (jak wie -
lu pocz tó wek te go wy daw cy). Na na brze żu por to wym do mi nu -
je cha rak te ry stycz ny spi chlerz o kon struk cji szkie le to wej (sza -
chul co wej). Ścia na szczy to wa jesz cze do cho dzi do sa me go
na brze ża, roz dzie la no we na brze że od czę ści star szej, chro nio -
nej (ma syw nym) be to wym mu rem opo ro wym. W głę bi wi dać
frag men ty za bu do wań ul. Szy per skiej. Przy na brze żu cu mu ją
bar ki, sto ją tak że na brze gu pra wym. Wi dać co naj mniej trzy żu -
ra wie por to we oraz wa go ny na bocz ni cy. Hy dro tech ni ka cie szą
do brze wi docz ne, so lid ne umoc nie nia na brze ża por to we go na
tym wy pu kłym brze gu rze ki (na in nych zna leźć moż na je na wet
w więk szym zbli że niu). 

Po upo wszech nie niu się pa row ców i bu do wie por tu zna cze -
nie że glu gi dla Po zna nia wy raź nie wzro sło. Wi dać to do brze na
ko lej nej in te re su ją cej pocz tów ce (ryc. 3). Przed sta wia licz ne bar -
ki za cu mo wa ne w ob rę bie Prze ła dow ni oraz w spe cjal nie przy -
go to wa nym ko twi co wi sku (La de hal len). By ło ono usy tu owa ne
mię dzy ko ry tem głów nym War ty a ka na łem ulgo wym, sta no wi -
ło tak że zi mo wy port ba rek. Na kart ce wi dać tak że dwa mo sty
ko le jo we na li nii do Gnie zna: przez War tę (z le wej) i Cy bi nę,
w cen trum kart ki zaś, za drze wa mi i na sy pem ko le jo wym, na pra -
wym brze gu War ty wi docz na jest ba ste ja For tu Ro on (sta no wią -
ce go obro nę Ślu zy Wiel kiej). 

Po pew nym za sto ju w cza sie pierw szej woj ny świa to wej,
w okre sie II RP port zno wu na bie rał wiel kie go zna cze nia, ro sła
też licz ba pocz tó wek o tej te ma ty ce. Przed sta wię nie ste ty tyl ko
jed ną, zre ali zo wa ną na pod sta wie zdję cia R.S. Ula tow skie go
(ryc. 4). Ist nie je kil ka wer sji te go ob ra zu na kar tach róż nych wy -
daw ców (w zbio rach au to ra czte ry, jed no pod ko lo ro wa ne, resz -
ta w se pii), choć nie są opar te na naj lep szej fo to gra fii ar ty sty
z se rii por to wej, tej „wy sta wo wej” z 1927 ro ku. Spi chlerz sza -
chul co wy jest już skró co ny (o oko ło jed ną trze cią od stro ny rze -
ki), opo ro wy mur be to no wy w je go oto cze niu ro ze bra ny, a skar -
pa roz ko pa na. Cie ka wost ką kart ki jest da ta nie miec kiej
ko re spon den cji (17.10.39) i do pi sek w tym ję zy ku przy pol skim
opi sie pocz tów ki. Port ze szcze gó ła mi wi dać do sko na le, tak że
cu mu ją ce w nim bar ki. Ruch w por cie nie wy da je się wiel ki, ale
pew nie wy ma ga ła te go kom po zy cja ob ra zu. Trze ba jed nak
wspo mnieć, że pro wa dzo no w tym cza sie pra ce pro jek to we6
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Przeładownia i kotwicowisko, widok sprzed 1909 roku
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Stare warciańskie pocztówki profesora

5 Ło dzie sa me w so bie cie ka we, z ko mo ra mi do prze cho wy wa nia ryb
w świe żej wo dzie (mia ły otwo ry w dnie). 
6 M. Ser wac ki, Cz. Bie le nia: Ro bo ty od dzia łu wod ne go. Re gu la cja War ty
w ob rę bie mia sta oraz pro jekt roz bu do wy por tu, [w:] Księ ga Pa miąt ko -
wa Mia sta Po zna nia, Po znań 1929, s. 564-577.

3 W. Ka rol czak: op. cit., s. 12-13. 
4 T. Do hna lo wa: Że glu ga na War cie, [w:] Dzie je Po zna nia, War sza -
wa 1994, t. 2*, s. 207.
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do ty czą ce re gu la cj i i po więk sze nia por tu. Pro jekt spro wa dzał
się do prze ło że nia głów ne go ko ry ta War ty w I Ka nał Ulgo wy, za -
mknię cia sto sow ną bu dow lą wej ścia w Za ko le Chwa li szew skie
i wy ko rzy sta nia ca ło ści ja ko kom plek su por to we go cha rak te ry -
zo wa ne go ja ko „port han dlo wy” (1,6 km na brze ża nie za ta pial -
ne go po obu brze gach rze ki) oraz pro jek tu zu peł nie no we go
„por tu han dlo wo -prze my sło we go” z dwo ma ba se na mi (9,0 km
na brze ża) za to rem ko le jo wym. Moż li wo ści pro jek to wa ne go
por tu sza co wa no aż na 2 mln. ton rocz nie. 

Dziś port w Po zna niu nie ist nie je. W miej scu daw nej Prze ła -
dow ni stoi osie dle miesz ka nio we. Część mu ru chro nią ce go na -
brze że jed nak od no wio no. W ba da niach, pro jek to wa niu i bu do -
wie udział wzię li prof. Wie sław Bucz kow ski oraz prof. Adam
Nie dziel ski z na sze go uni wer sy te tu7. 

War to w pod su mo wa niu za py tać, czy coś cie ka we go o po -
znań skim por cie wy ni ka ze sta rych pocz tó wek? Przede wszyst -
kim do bit nie wi dać, że był bar dzo waż ny dla mia sta, że na brze -
że by ło in ten syw nie wy ko rzy sty wa ne. Okre so wo w por cie ba rek
by ło „aż gę sto”, po kil ka w jed nym prze kro ju, bur ta w bur tę, po
obu stro nach rze ki. W zbio rach są pocz tów ki, na któ rych aż sie -
dem ba rek znaj du je się w jed nym prze kro ju tej sto sun ko wo wą -
skiej rze ki (na jed nej czte ry przy na brze żu i trzy za cu mo wa ne na
pra wym, na in nej czte ry cze ka ją ce na ob słu gę, dwie przy na brze -
żu i jed na pły ną ca). Okre so wo ba rek by ło tak du żo, że urzą dzo -
no ko twi co wi sko (ryc. 3). Z pocz tó wek wie my, że za ła du nek i roz -
ła du nek od by wał się w jed nak wie lu miej scach Po zna nia.
Świad czą o tym wi docz ne na brze gach so lid ne po le ry (koł ki cu -
mow ni cze) i urzą dze nia prze ła dun ko we. 

Z pocz tó wek wy ni ka też, ja kie bar ki za wi ja ły do mia sta,
wpierw spo ro z ża gla mi, z cie ka wym oża glo wa niem, póź niej du -
że ber lin ki cią gnio ne przez ho low ni ki pa ro we, tak że bocz no ko -
łow ce. Wi dać do brze, jak bar ki by ły cu mo wa ne (cu ma mi sztyw -
ny mi i li no wy mi), i to po praw nie pod wzglę dem sta tycz nym

(cał ko wi te za mo co wa nie w płasz czyź nie wo dy, ruch ba rek moż -
li wy tyl ko w gó rę lub w dół ze zmia ną po zio mu rze ki). Roz po -
znać moż na, ja kie ła dun ki by ły prze wo żo ne, do strzec moż na tak -
że spław tra tew, rów nież bar ki i ło dzie miesz kal ne. 

Na pocz tów kach wi dzi my urzą dze nia por to we, dźwi gi i żu ra -
wie, ale tak że urzą dze nia drob ne: zsy py, tra py, dra bi ny, li ny ko -
twicz ne itd. Uważ ny ob ser wa tor do strze że ozna ko wa nia ba rek,
na zwę ar ma to ra i port ma cie rzy sty, a tak że zna ki wod ne (ła ty)
z przo du, na ru fie i w po ło wie dłu go ści, i to na obu bur tach – do
wła ści we go roz miesz cze nia ła dun ków itd. Wi dać zmia ny w por -
cie, na przy kład „skró ce nie” cha rak te ry stycz ne go spi chle rza, 
ro sną cą wpierw licz bę żu ra wi bra mo wych, po tem za stę po wa -
nie ich pół bra mo wy mi (bo ro sła licz ba to rów ko le jo wych). Wi -
dać szcze gó ły kon struk cji ba rek (na przy kład po tęż ne ło pa ty ste -
ru bar ki mo to ro wej) oraz ob słu gę ba rek.

Z pocz tó wek wy ni ka, że ist nia ły moż li wo ści pod glą da nia por -
tu i je go pra cy, a miesz kań cy ży wo się tym in te re so wa li (tak że
da my). Zbu do wa no pro me na dę por to wą od stro ny Chwa li sze -
wa, vis-á-vis na brze ża, po łą czo ną po mo stem wzdłuż rze ki z mo -
stem Chwa li szew skim, ale i dru gą przy ul. Mi gu ela (obec nie
Ewan ge lic ka). Por tem in te re so wa li się ar ty ści, są na pocz tów kach
gra fi ki o te ma ty ce por to wej, tak że ar ty stycz ne pocz tów ki fo to -
gra ficz ne. 

Dla hy dro tech ni ka cie ka wa jest zwłasz cza pra ca por tu pod -
czas wez brań i po wo dzi oraz pra ce dla utrzy ma nia że glu gi, na
przy kład ba gro wa nie to ru (okre so wo wi dać ła chy pia sko we na
wy pu kłym brze gu). Pocz tów ki umoż li wia ją tak że do brą iden ty -
fi ka cję okre sów więk szej ak tyw no ści że glu gi to wa ro wej. 

Bog dan J. Wo sie wicz

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

Port na Warcie w Poznaniu, widok sprzed 1930 roku
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7 W. Bucz kow ski, A. Nie dziel ski, A. Li piń ski, D. Fran czak: Na pra wa za -
byt ko we go mu ru opo ro we go przy na brze żu por to wym na War cie w Po -
zna niu, „Go spo dar ka Wod na” 8/2003, s. 338-342. 
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Te go rocz na, dru ga już edy cja Pik ni ku Ro dzin ne go nad War -
tą od by ła się w upal ną nie dzie lę 19 sierp nia przy Mo ście

Bo le sła wa Chro bre go pod ha słem: „War to żyć nad War tą”. Or -
ga ni za to rzy sta ra li się in te gro wać spo łecz ność lo kal ną, in sty -
tu cje oraz or ga ni za cje po za rzą do we, urzą dza jąc wie le atrak cji
ar ty stycz nych i spor to wych, pro pa gu jąc ak tyw ny wy po czy nek
i re laks na świe żym po wie trzu tuż nad sa mą War tą. Za ba wa
roz po czę ła się o go dzi nie 10.00. Po go da by ła pięk na, dla te go
też miesz kań cy nie zawiedli. 

Jak War ta, to i re kre acja, a za tem nie za bra kło spły wów ka -
ja ko wych, me czów pił ki siat ko wej i noż nej, ho ke ja na tra wie.
W pro gra mie na ro dzi ny cze ka ły licz ne atrak cje – ple ne ro we
warsz ta ty ma lar skie, ani ma cje i te atrzy ki dla dzie ci, ma lo wa -
nie twa rzy oraz dmu cha ny plac za baw. 

Fe styn na sta wio ny był rów nież na edu ka cję. Pro gram dla
dzie ci za wie rał mię dzy in ny mi wie dzę z za kre su spor tów wod -
nych, bez pie czeń stwa na dro dze, ra tow nic twa wod ne go, a tak -
że eko lo gii i ochro ny śro do wi ska, do pik ni ku przy łą czy li się bo -
wiem dok to ran ci i na uczy cie le aka de mic cy Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, któ rzy prze pro wa dzi li warsz ta ty dla naj młod -
szych. W dzia ła nia za an ga żo wa li się przede wszyst kim dok to -
ran ci Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu oraz Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

W ra mach ścież ki eko lo gicz nej mło dzi Wiel ko po la nie mie li
moż li wość po zna nia  róż nych ga tun ków zwie rząt ży ją cych
w War cie – pta ków, ssa ków i ryb. Eks po na ty In sty tu tu Zoo lo -
gii za pre zen to wa ne pod czas pik ni ku wzbu dzi ły ogrom ne za -
in te re so wa nie nie tyl ko wśród dzie ci. Dok tor Woj ciech An drze -
jew ski cie ka wą opo wie ścią o nad war ciań skim sie dli sku
je sio tra za in spi ro wał przy by łe ro dzi ny do sze ro kiej dys ku sji na
te mat re sty tu cji ro dzi mych ga tun ków ryb.

Nie za bra kło moż li wo ści ob ser wa cji ży cia w ska li mi kro, czy li
pod mi kro sko pem. Uczest ni cy fe sty nu roz po zna wa li ro śli ny
wod ne i ma kro bez krę gow ce ży ją ce w rze ce. Strza łem w dzie -
siąt kę oka za ły się sa mo dziel nie wy ko ny wa ne ana li zy ja ko ści

wód, mię dzy in ny mi rze ki War ty czy wo dy desz czo wej − i stop -
nia ich za nie czysz cze nia.

Dok to ran ci za dba li tak że o to, by dzie ci mo gły się wie le na -
uczyć pod czas za ba wy. Na mięk kich ko cach tuż nad brze giem
rze ki przy rod ni cy zor ga ni zo wa li lek cję bo ta ni ki, a zdo by tą wie -
dzę o ota cza ją cej przy ro dzie naj młod si mo gli wy ko rzy stać
w kon kur sie „Ma ły Przy rod nik”. 

Lek cje praw dzi wej zoo lo gii, bo ta ni ki oraz licz ne te ma tycz -
ne qu izy z na gro da mi z pew no ścią na dłu go po zo sta ną w pa -
mię ci uczest ni ków warsz ta tów. 

Or ga ni za to rem fe sty nu by ła Fun da cja Wspie ra nia Twór czo -
ści Kul tu ry i Sztu ki ARS oraz Gru pa Ar ty stycz na ZAK. Pa tro nat
ho no ro wy nad wy da rze niem ob jął mię dzy in ny mi JM rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia kie ru je my do jed no stek or ga ni -
za cyj nych uczel ni oraz wszyst kich osób, któ re bra ły ak tyw ny
udział w przy go to wa niach i or ga ni za cji warsz ta tów eko lo gicz -
nych pod czas Dru gie go Po znań skie go Pik ni ku Ro dzin ne go
nad War tą.

mgr inż. Ani ta Za wor ska 
(Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt)

mgr We ro ni ka Jóź wiak 
(Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu)

„War to żyć nad War tą”
Eko�lo�gicz�ne�warsz�ta�ty�dok�to�ran�tów�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go

Organizatorzy warsztatów ekologicznych podczas Drugiego Pikniku Rodzinnego nad Wartą, 19 sierpnia 2012 roku

Oso by za an ga żo wa ne w or ga ni za cję wy da rze nia:
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt: dr inż. Woj -
ciech An drze jew ski, dr inż. Ta de usz Mi ze ra, mgr
inż. Bar ba ra No wak, mgr Ka ta rzy na Przy byl ska,
mgr inż. Pa weł Ste fań ski, mgr inż. Ani ta Za wor ska
Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu: mgr Mag da For me la, mgr We ro ni ka Jóź wiak,
mgr inż. Ma ria Ulczyc ka, mgr inż. Aga ta Woź nic ka
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska: mgr
inż. Da niel Ge bler
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Warsztaty rybackie

Podczas zabawy najmłodsi mogli się wiele nauczyć 
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Lekcja mikroskopu – świat w skali mikro

Ocena jakości wód 

Lekcje botaniki okazały się być również sprawdzianem umiejętności dla dorosłych
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W ubie głym ro ku chy ba po po wro cie z za gra ni cy, z ko lej -
ne go fe sti wa lu ze spo łów folk lo ry stycz nych, tym ra zem

w desz czo wej Szko cji, zda li śmy so bie spra wę, że więk szość
gosz czą cych nas grup ta necz nych cze ka na re wanż. Przez po -
nad dwa dzie ścia lat jeź dzi li śmy po Eu ro pie, kon cer tu jąc, ale
pod świa do mie czu li śmy nie po kój przed zor ga ni zo wa niem
spo tka nia tu taj, w kra ju, w Po zna niu. Aby jed nak da lej ist nieć
w tym mię dzy na ro do wym świat ku dzie cię ce go folk lo ru, trze -
ba by ło pod jąć de cy zję o za pro sze niu za przy jaź nio nych ze -
spo łów do nas.

Wy bra li śmy gru py z Nie miec – z Salc kot ten, i z da le kiej Szko -
cji – z Howk. Już wstęp na przy miar ka uzmy sło wi ła nam
wszyst kim ogrom przed się wzię cia i lo gi sty kę na mia rę mi -
strzostw Eu ro py w do wol nej dys cy pli nie. Li czy li śmy tro chę na
po moc władz uczel ni, jed nak na sze nie re al ne wręcz po trze by
zwią za ne z przy ję ciem po nad sie dem dzie się ciu tan ce rzy z za -
gra ni cy wy da wa ły się nie do speł nie nia. Zdzi wie nie jed nak
wszyst kich i nie do wie rza nie nie mia ły gra nic, kie dy się zo rien -
to wa li śmy, jak po waż nie i ra do śnie jed no cze śnie gre mium
rek tor skie, z JM rek to rem na cze le, zor ga ni zo wa ło „Ła ni kom”

Przed południem 1 sierpnia wszystkie zespoły spotkały się z władzami naszej uczelni w Kolegium Rungego

Popisy poszczególnych zespołów wyróżniał ich narodowy charakterCzwartkowe popołudnie 2 sierpnia to odpoczynek od atrakcji upału
w cieniu wiekowego dębu przy pałacu w Marcelinie

Taneczna wizyta
„Łaniki”�i�ich�goście�z�Europy
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po moc. Dość po wie dzieć, że go ście ra zem z na szy mi dzieć mi
z ze spo łu czas przez ca łą do bę mie li wy peł nio ny do gra nic
moż li wo ści. Wspól ne pró by ta necz ne, zwie dza nie Po zna nia
i oko lic, kon cer ty, za ba wy, sma ko wa nie na szej kuch ni… Pew -
no ci naj star si otar li się o,, Po znań by ni ght”. Był pik nik w Mar -
ce li nie na pra wie dwie ście osób, któ re swą obec no ścią za -
szczy ci ło dwo je na szych rek to rów.

Nie wie my, kto za ła twił ta ką po go dę, któ ra pod kre śli ła jesz -
cze or ga ni za cję po by tu, ale Szko ci czu li się jak na Sy cy lii, a,,
Volk tan zgrup pe aus Salc kot ten” wspo mi na ła z roz rzew nie -
niem ja kiś chłod ny wy jazd do Fin lan dii.

Pod ko niec po by tu więk szość go ści – na po cząt ku dość nie -
śmia ło, ale póź niej już otwar cie – przy zna wa ło, że ich wy obra że -
nie o Pol sce, o Po zna niu by ło al bo żad ne, al bo ża ło sne. Nie ukry -
wa li, że by ło im głu pio, nie po tra fi li ukryć fan ta stycz ne go, mi łe go
roz cza ro wa nia. Pew nie za drża ło moc niej nie jed no dziew czę ce
ser ce. Chło pię ce też, zwłasz cza u fa ce tów w spód nicz kach…

Ry szard No wak

Akompaniuje młody pianista ze Szkocji
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Trzeci wieczór upłynął pod znakiem dwugodzinnego koncertu 
w sali widowiskowej przy ul. Dożynkowej 9G

Integracja podczas wspólnego kołysania się w kółeczku

Tego młodzieńca, przebranego za Napoleona, koledzy zza naszej
zachodniej miedzy za chwilę… oplują wodą
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Centrum Kultury Fizycznej

Wkwiet niu te go ro ku by li śmy go spo da rzem Aka de mic -
kich Mi strzostw Pol ski stre fy A w siat ków ce ko biet. Pięt -

na ście ze spo łów kon ku ro wa ło o mia no naj lep szych i awans
do dal szych roz gry wek. Ha la Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu przez trzy dni tęt ni ła spor to wym ży ciem. 

Tur niej za po cząt ko wa ła ce re mo nia otwar cia z po ka zem ca -
po eiry i fre esty le ra Miesz ko Wło dar czy ka*, po je go wy stę pie zaś
do mi no wa ła już spor to wa ry wa li za cja. 

Nasz ze spół po za cię tej wal ce upla so wał się na je de na stej
po zy cji.

Ka ro li na Do pie ra ła

Kla sy fi ka cja koń co wa Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski w siat ków ce ko biet, pół fi nał A

1. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu w Gdań sku
2. Aka de mia Po mor ska 
3. Wyż sza Szko ła Go spo dar ki w Byd gosz czy
4. Uni wer sy tet Szcze ciń ski
5. Po li tech ni ka Po znań ska
6. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
7. Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny Szcze cin
8. Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji w Po zna niu
9. Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
10. Aka de mia Mor ska w Gdy ni
11. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
12. Uni wer sy tet Gdań ski
13. Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu
14. Po li tech ni ka Gdań ska
15. Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Lesz nie

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w siat ków ce ko biet, stre fa A

* O Miesz ku Wło dar czy ku pi sze my w ar ty ku le na stro nie obok (51)
(przyp. red.).

Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce kobiet
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Stu dent na szej uczel ni ma pa sję, któ ra jest zwią za na z pił ka -
mi do po pu lar nej gry ze spo ło wej – ko szy ków ki. Po tra fi z ni -

mi, i to z kil ko ma na raz, ro bić cu da. Je go po ka zy są nie zwy kle
eks pre syj ne i przy cią ga ją uwa gę. Swo ich sił pró bu je przy każ -
dej oka zji, da jąc po ka zy w prze rwach me czów ko szy kar skich,
w kon kur sach, a na wet pre zen tu jąc swe umie jęt no ści na uli cy. 

Miesz ko Gniew ko Wło dar czyk − bo o nim mo wa − jest stu -
den tem pierw sze go ro ku Wy dzia łu Le śne go. W cza sie ro ku
aka de mic kie go miesz ka w Po zna niu, po cho dzi jed nak z wiel -
ko pol skie go Okon ka. Tam roz po czął swo je tre nin gi na bo -
iskach i w piw ni cy. Pierw sze po ka zy da wał na dep ta ku
w Szcze cin ku, gdzie uczył się w szko le śred niej. Po na bra niu
wpra wy po ka zał swe umie jęt no ści na uro czy sto ściach szkol -
nych, dzię ki cze mu mógł swo bod nie i bez ogra ni czeń ćwi czyć
na sa li w szko le. Obec nie przy sprzy ja ją cej au rze moż na go
spo tkać w Po zna niu na ul. Pół wiej skiej, gdzie ba wi prze cho -
dzą cą pu bli kę. Uwiel bia po ka zy, bo one uczą go naj wię cej. 

Wie le po dró żu je − za wsze PKP − po zna jąc przy tym wie lu no -
wych lu dzi, co spra wia mu du żą przy jem ność. Po pierw szej kla -
sie li ceum po je chał na za wo dy i choć był naj młod szym uczest -
ni kiem wy grał, w fi na le mie rząc się z ko re ań skim mi strzem
fre esty lu. Do chwi li obec nej Miesz ko znacz nie po lep szył swój
warsz tat; moż na go spo tkać na co raz więk szych im pre zach: me -
cze ko szy ków ki, camp Mar ci na Gor ta ta, tur nie je ko szy kar skie
dla naj młod szych, tur nie je stre et ba ske tu, a w cza sie te go rocz -
nych wa ka cji wy stęp w Lon dy nie (eu ro pej ski kon kurs wsa dów
do ko sza). W su mie dał już po nad 150 po ka zów.

Oczy wi ście wy so ki po ziom je go wy stę pów bie rze się z ćwi -
czeń i cięż kiej pra cy. Te go sym pa tycz ne go stu den ta moż na czę -
sto spo tkać na ha li Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go za rów no ra no
ćwi czą ce go z gru pa mi wy cho wa nia fi zycz ne go, jak i wie czo rem,
pod czas tre nin gu na szych sek cji ko szy ków ki ko biet i męż czyzn.

Aby tak do brze wy ko ny wać swo je tri ki, trze ba tre no wać co dzien -
nie, na wet po kil ka go dzin (pięć − sześć), ale efekt jest rze czy wi -
ście wspa nia ły. W je go wy stę pach wi dać nie sa mo wi tą pra cę, za -
an ga żo wa nie i kre atyw ność; Miesz ko nie ustan nie się do sko na li.
Oczy wi ście do ćwi czeń po trzeb ne są pił ki, któ re czę sto się zu ży -
wa ją (po dob no ma ich kil ka dzie siąt). 

Swo im wy stę pem Miesz ko Wło dar czyk uświet nił te go rocz -
ne otwar cie Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski stre fy A w siat -
ków ce ko biet, któ rych by li śmy or ga ni za to rem. Przy wtó rze dy -
na micz nej mu zy ki dał po pis swo je go kunsz tu, a ca ła sa la
do pin go wa ła go mia ro wy mi okla ska mi.

Od po cząt ku na gry wa swo je po ka zy, a fil my pu bli ku je w In -
ter ne cie, gdzie cie szą się ogrom ną po pu lar no ścią (wy star czy
wpi sać w wy szu ki war kę ha sło: „Miesz ko Wło dar czyk”). Trudno
wy ra zić sło wa mi, co ten chło pak po tra fi zro bić z trze ma, czte -
re ma pił ka mi ko szo wy mi, dla te go za pra szam do od wie dzin 
w witrynie YouTu be. Z pew no ścią jesz cze nie je den tur niej
uczel nia ny Miesz ko uświet ni swo im po ka zem.

Osia gnię cia: 
� pierw sze miej sce w mię dzy na ro do wej bi twie w Ka li szu
� pierw sze miej sce w ogól no pol skiej bi twie fre esty le pod -

czas
� MAT CUP VOl. 4 
� pół fi nał pro gra mu „Mam Ta lent”

Ka ro li na Do pie ra ła

Miesz ko Wło dar czyk w ma ju te go ro ku wy stą pił w Ogro dzie Den dro -
lo gicz nym pod czas czwar tej ma jów ki zor ga ni zo wa nej przez Wy dział
Le śny na szej uczel ni, o czym w nu me rze 7-8/2012 pi sa ły Agniesz ka
Kacz mar czyk i Do ro ta Wroń ska -Pi la rek, a na zdję ciach za pre zen to wa ła
Ewa Stryc ka (przyp. red.). 

Miesz ko Gniew ko Wło dar czyk –
„fre esty ler” ja kich ma ło

Mieszko Gniewko Włodarczyk podczas występu
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Wieści  z  koła PTTK

„… tak szyb ko od cho dzą…”

Wspo mnie nie o zmar łych człon kach
na sze go ko ła PTTK

W mar cu br., krót ko przed wy ciecz ką „w nie zna ne”, do -
tar ła do nas smut na wia do mość o śmier ci kol. Wan dy

Mu chy. Na tej że wy ciecz ce, w trak cie zwie dza nia za byt ko -
we go ko ścio ła w Tar no wie Pa łuc kim (WA 5-6), by ła oka zja
do krót kie go wspo mnie nia o Pa ni Wan dzie. Nie zdą ży li śmy
przy go to wać jesz cze ob szer niej sze go ma te ria łu do „Wie ści”,
gdy – zgod nie z pra wem se rii – w po ło wie kwiet nia zmarł
ko lej ny uczest nik wspól nych wę dró wek, kol. prof. Ta de usz
Pu del ski. Wte dy w na szej ga blo cie umie ści li śmy fo to gra fie
przy po mi na ją ce wspól ne z Ni mi wę drów ki po Pol sce,
a obec nie przed sta wia my Czy tel ni kom wspo mnie nia o tu -
ry stycz nych pa sjach Zmar łych. 

Ko le żan ka Wan da Mu cha człon kiem uczel nia ne go ko ła PTTK
by ła przez wie le lat, re gu lar nie bio rąc udział w na szych tu ry -
stycz nych im pre zach. Za czy na ła uczest nic twem w tra dy cyj nej
wy ciecz ce na po wi ta nie wio sny, pro wa dzo nej przez dr. Wło dzi -
mie rza Łęc kie go „w nie zna ne”. Sys te ma tycz nie bra ła udział w co -
rocz nych nie gdyś wę drów kach przez ukwie co ny Śnie ży co wy
Jar ko ło Star cza no wa. Sta ra ła się być obec na na jed no dnio wych
wy ciecz kach na tra sach przy rod ni czych i tu ry stycz nych po Wiel -
ko pol sce, jak rów nież w co rocz nych ty go dnio wych wy ciecz kach
au to ka ro wych w róż nych re gio nach Pol ski. Do nich przy go to -
wy wa ła się szcze gól nie. Wo zi ła ze so bą licz ne ma py i prze wod -
ni ki. Mia ła więc na tra sie źró dło wy ma te riał, któ ry uła twiał jej
pra wi dło we roz wią zy wa nie kon kur sów koń czą cych wy ciecz ki.
Na oto cze nie wpły wa ła oso bi stą kul tu rą, po go dą du cha, uśmie -
chem, pięk nym ję zy kiem oj czy stym z lek kim za śpie wem wi leń -
skim. Bę dzie nam jej bar dzo bra ko wa ło. 

Ko le ga Pro fe sor Ta de usz Pu del ski miał szczę ście spo tkać na
stu diach ogrod ni czych (1949−1954) Pro fe so ra Ste fa na Al wi na

(wy kła dow cę en to mo lo gii), któ ry gro ma dził wo kół sie bie stu -
den tów i asy sten tów za in te re so wa nych kra jo znaw stwem i tu -
ry sty ką, pro wa dząc dla nich licz ne obo zy (mię dzy in ny mi
w Biesz cza dach i Bia ło wie ży) oraz spły wy ka ja ko we. Oczy wi -
ście kol. Ta de usz Pu del ski brał udział w tych wy pra wach, a po
la tach prze jął or ga ni za cję spły wów ka ja ko wych. Z chwi lą zor -
ga ni zo wa nia się uczel nia ne go ko ła PTTK po wsta ła też sek cja
ka ja ko wa, kie ro wa nia któ rą pod jął się kol. Pu del ski. Uczest ni cy
spły wów mie li wła sny sprzęt (ka ja ki skła da ki, na mio ty itp.).
Spły wa no róż ny mi rze ka mi w kra ju, jak Dra wa, Pi la wa, Gwda,
Ob ra, Wda, Drwę ca, Kru ty nia. Trud ność tras by ła róż na, na wet
na tej sa mej rze ce, w za leż no ści od sta nu wo dy w da nym ro ku. 

Uczel nia ny au to kar pro wa dzo ny przez kie row cę, pa na Ry bic -
kie go, wy wo ził uczest ni ków i sprzęt w miej sce roz po czę cia spły -
wu i po dwóch ty go dniach od bie rał w umó wio nym miej scu. 

W spły wach uczest ni czy ły ca łe ro dzi ny. Ka jak pro wa dzi ła
oso ba do ro sła, a za ło gą by wa ły dzie ci i mło dzież. Co rocz nie
pły nę ło co naj mniej sie dem ka ja ków, a by wa ło i wię cej (na -
wet 20 uczest ni ków – to już jest spo ra gro ma da). Gru pa ra -
dzi ła so bie bez wspar cia z lą du. 

Ca ły sprzęt i po trzeb ne wy po sa że nie pa ko wa ne by ły w ka -
ja ki. Pły nę ło się tra sę każ de go dnia i szu ka ło miej sca na bi -
wak. Naj czę ściej je den bi wak był dłuż szy – od po czyn ko wy.
Po roz bi ciu obo zu i ugo to wa niu po sił ku na stę po wa ło spo -
tka nie przy ogni sku, na któ re trze ba by ło wcze śniej przy go -
to wać opał. Śpie wy pro wa dził kol. Pu del ski wraz z żo ną Ire -
ną oraz kol. Sta szek Bur da je wicz. Po trzech ogni skach wra cał
ten sam ze staw pio se nek. We dług te go sche ma tu spły wy
od by wa ły się przez po nad trzy dzie ści lat, a póź niej Pro fe sor
or ga ni zo wał jesz cze sta cjo nar ne obo zy ka ja ko we z ba zą nad
je zio rem Do łgie, na te re nie le śnic twa Gwda Wiel ka. 

Wię cej o tych im pre zach ka ja ko wych (i nie tyl ko) moż na
prze czy tać w WA 3/42 z 2001 ro ku, gdzie prof. Pu del ski
wspo mi na tu ry stycz ne wę drów ki z prof. Sta ni sła wem Bur -
da je wi czem. 

Tu ry stycz ne pa sje prof. Pu del skie go nie ogra ni cza ły się do
ka ja ków. Chęt nie i czę sto (je śli tyl ko czas po zwa lał) uczest -
ni czył w in nych wy jaz dach. Szcze gól nie za pa mię ta li śmy Go
z ty go dnio wych wy jaz dów au to ka ro wych, gdzie był za wsze
ini cja to rem roz pa la nia wie czor ne go ogni ska i wraz z żo ną
Ire ną mo bi li zo wa li wy ciecz ko wi czów do wspól ne go śpie wu.
A wraz z in ny mi śpie wa ła rów nież Pa ni Wan da. 

Dzia łal ność na uko wą zmar łe go Pro fe so ra przed sta wił
w WA nr 5-6 (164-165) prof. Mi ko łaj Kna flew ski, na to miast
o Pa ni Wan dzie pi sze dr Ma ria Jan kow ska w bie żą cym nu -
me rze (na stronie 33). 

Ma ria Ciem niew ska
Je rzy Świ goń

Wieści Akademickie52 Wrzesień – Październik

Państwo Tadeusz i Irena Pudelscy (2005)
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Gra światła i cieni na staromiejskiej kamieniczce

Wawelski smok co kilka chwil zionie prawdziwym ogniem
(redaktorzy odwiedzili siedzibę tego legendarnego stwora)

Kościół Mariacki widziany inaczej niż na pocztówkach

Wawel i wschodzący księżyc 

Uroczysty bankiet w Dworku (Kraków Mydlniki): gości wita Szymon
Sikorski – redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego”, po jego
lewej stronie ówczesny rektor, prof. dr hab. Janusz Żmija – obaj 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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