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Dwu dzie ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 25 czerw ca,
dwu dzie ste pierw sze zaś 24 wrze śnia 2014 ro ku w Ko le -

gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. Pierw sze mu
spo tka niu prze wod ni czył pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel -
ni, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, dru gie mu z ko lei 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 XX po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Fe lik so wi Wy soc kie mu z Ka te dry Fi nan -
sów i Ra chun ko wo ści wrę czo no po wo ła nie na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Dok tor hab. Han nie Pie kar skiej -Bo niec kiej z Ka te dry En to -
mo lo gii i Ochro ny Śro do wi ska wrę czo no po wo ła nie na sta -
no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

� Zmie nio no uchwa łę nr 12/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012
ro ku w ten spo sób, że w miej sce dr. Paw ła An to si ka na człon -
ka Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej po wo ła no dr inż. An nę
Zbier ską.

� Na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Le śne go Se nat nadał ty tuł dok -
to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu prof. dr. hab. An drze jo wi Ja wor skie mu z Uni wer sy te tu
Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie.

� Po sta no wio no, że na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii zo -
sta nie stwo rzo ny kie ru nek: eko ener ge ty ka na po zio mie stu -
diów dru gie go stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic kim, w for -
mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych.

� W związ ku z na by ciem przez uczel nię nie ru cho mo ści na Go -
lę ci nie i pro wa dze niem na tym te re nie szko ły po nad gim na -
zjal nej do ko na no zmia ny tre ści w Sta tu cie Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu w ten spo sób, że w je go pa ra gra fie
8 do da no ust. 3 w brzmie niu: „Uni wer sy tet mo że za ło żyć
i pro wa dzić szko łę po nad gim na zjal ną. Rek tor jest or ga nem
upraw nio nym do pro wa dze nia spraw szko ły”.

� Pod ję to uchwa łę nr 188/2014 w spra wie zmia ny oraz przy -
ję cia ujed no li co ne go tek stu „Stra te gii roz wo ju Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015”.

� Se nat za twier dził zmia nę oce ny dzia łal no ści na uko wej z ne -
ga tyw nej na po zy tyw ną i tym sa mym za twier dził oce nę
Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej w spra wie od wo ła nia dr
hab. Mał go rza ty Ma kow skiej z Ka te dry In ży nie rii Wod nej
i Sa ni tar nej, na to miast pod trzy mał oce nę ne ga tyw ną i za -
twier dził oce nę Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej w spra wie
od wo ła nia dr. Krzysz to fa Bor skie go z Ka te dry Hi gie ny Ży -
wie nia Czło wie ka.

� Se nat po za po zna niu się z pro jek tem pla nu rze czo wo -fi nan -
so we go na rok 2014 oraz z opi nia mi na ten te mat Se nac kiej
Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów i Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga -
ni za cji i Roz wo ju, a tak że po prze pro wa dzo nej dys ku sji za -
twier dził przed ło żo ny „Plan rze czo wo -fi nan so wy Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi do świad -
czal ny mi na rok 2014”.

� Wy ra żo no zgo dę na re ali za cję in we sty cji pt. „Ter mo mo der -
ni za cja i prze bu do wa ha li warsz ta to wej Wy dzia łu Tech no -
lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”,
zgło szo nej do pla nu in we sty cyj ne go Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Wy ra żo no też zgo dę na re ali za cję
in we sty cji pt. „Prze bu do wa Ha li Ma szyn In sty tu tu In ży nie rii
Bio sys te mów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”,
rów nież zgło szo ną do pla nu in we sty cyj ne go Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

� Wy ra żo no zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo -
ści grun to wej w Swa dzi miu – dział ki nr 58/17 o pow. 0,3953
ha, ark. ma py 1, ob ręb Swa dzim, gmi na Tar no wo Pod gór -
ne, za bu do wa nej bu dyn ka mi na le żą cy mi do fi lii Za kła du
Do świad czal no -Dy dak tycz ne go Upra wy Ro li i Ro ślin Go rzyń
z sie dzi bą w Po zna niu.

Na XXI po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP
ty tu łów pro fe sor skich:

� prof. dr. hab. Wie sła wo wi Ol ko wi z Ka te dry Me cha ni ki
i Tech ni ki Ciepl nej

� prof. dr. hab. Jac ko wi Przy by ło wi z In sty tu tu In ży nie rii
i Bio sys te mów

� prof. dr. hab. Mar ko wi Si wul skie mu z Ka te dry Wa rzyw nic -
twa

� prof. dr. hab. Krzysz to fo wi So bie ral skie mu z Ka te dry Wa -
rzyw nic twa

� prof. dr. hab. Ma cie jo wi Szy dłow skie mu z Ka te dry Ge ne -
ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt.

� Zmie nio no uchwa łę nr 13/2012 z dnia 24 paź dzier ni -
ka 2012 ro ku w spra wie po wo ła nia Ko mi sji Dys cy pli nar nej
dla Na uczy cie li Aka de mic kich, zmie nio ną uchwa łą nr
180/2014 z dnia 28 ma ja 2014 ro ku w spra wie od wo ła nia
człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie li Aka de -
mic kich, w ten spo sób, że w miej sce od wo ła ne go prof. dr.
hab. Wie sła wa Ol ka na człon ka Ko mi sji po wo ła no dr. hab.
Ra do sła wa Mir skie go, a w miej sce od wo ła nej dr hab. Do -
ro ty Dziur ki na człon ka Ko mi sji po wo ła no dr. inż. Łu ka sza
Czaj kow skie go. Z Ko mi sji od wo ła no też Mał go rza tę Frąc -
ko wiak, a w jej miej sce na człon ka Ko mi sji po wo ła no Bar -
to sza Gosz ty łę.

� Pod ję to uchwa łę nr 196/2014 w spra wie za sad po bie ra nia
opłat za świad czo ne usłu gi edu ka cyj ne oraz opłat zwią za -
nych z od by wa niem stu diów, try bu i wa run ków zwal nia nia
z tych opłat stu den tów lub dok to ran tów oraz okre śle nia
wzo rów umów za wie ra nych mię dzy uczel nią a oso ba mi ko -
rzy sta ją cy mi z usług edu ka cyj nych.

� Wy ra żo no zgo dę na za war cie przez Rek to ra umo wy
o współ pra cy z Uni wer sy te tem Rol ni czym w She ny ang,
ChRL.

Z Senatu
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� Wy ra żo no zgo dę na usta no wie nie hi po te ki do kwo -
ty 2 340 000,00 zł na nie ru cho mo ści po ło żo nej przy ul. Szy -
dłow skiej 50 w Po zna niu, sta no wią cej wła sność Uczel ni, za -
pi sa nej w księ dze wie czy stej PO 1P/00204265/9, w ce lu
za bez pie cze nia po życz ki udzie lo nej przez Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu na re ali za cję przed się wzię cia pod na zwą: „Kom plek -
so wa ter mo mo der ni za cja Ha li Warsz ta to wej Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu”.

� Stwier dzo no wy ga śnię cie man da tu zmar łe go prof. dr. hab.
Ro ma na Za krzew skie go i w związ ku z tym zle co no Wy dzia -
ło wej Ko mi sji Wy bor czej na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na
prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie
do 24 paź dzier ni ka 2014 ro ku.

� Stwier dzo no wy ga śnię cie man da tów człon ków Se na tu: Ar -
tu ra Pasz kow skie go (WRiB), Pio tra No wa ka (WHiBZ), Mi cha -
ła Ku sia ka (WTD) i Ewy Urba no wicz (WO iAK) i rów no cze śnie
zwró co no się do Sa mo rzą du Stu denc kie go o prze pro wa -
dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie do 24 paź -
dzier ni ka 2014 ro ku.

� Zmie nio no uchwa łę nr 12/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012
ro ku w ten spo sób, że w miej sce zmar łe go prof. dr. hab. Ro -
ma na Za krzew skie go na człon ka Uczel nia nej Ko mi sji Oce -
nia ją cej po wo ła no dr hab. Agniesz kę Waś kie wicz.

Ob szer ne frag men ty pro to ko łu 
spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la

cy to wa ła Ewa Stryc ka

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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ja kie ma na ród”. Uni wer sy tet to swo ista in sty tu cja, róż na 
od dwo ru, rzą du, prze my sło wej ma nu fak tu ry czy fa bry ki,
a wresz cie kor po ra cji. In sty tu cja opar ta na spe cy ficz nej kul -
tu rze, wy twa rza ją ca cha rak te ry stycz ne re gu ły, nor my, war -
to ści, wzo ry i prze ko na nia, po dzie la ne wspól nie przez człon -
ków tej wspól no ty – tych, któ rzy na ucza ją, two rzą no we
war to ści w na uce i tych, któ rzy stu diu ją, przy cho dząc, ja ko
na stęp ne po ko le nie, nio sąc no we tre ści in te lek tu al ne. Dla -
te go tu jest sens kształ ce nia aka de mic kie go. Nie cho dzi
o zwy kłe za wo do we kwa li fi ka cje, ale o coś da le ce waż niej -
sze go i cen niej sze go – bu do wa nie czło wie ka peł ne go, któ ry
z jed nej stro ny jest wy kształ co ny, a z dru giej jest ak tyw nym
oby wa te lem, któ re mu na czymś za le ży. Czło wiek, któ ry jest
wy po sa żo ny w krę go słup etycz ny, któ ry po tra fi od róż nić, co
do bre, a co złe. Dla cze go kul tu ra aka de mic ka jest tak waż -
na? Bo to ona jest isto tą uni wer sy te tu. Cen tral na dla tej kul -
tu ry war tość to apo te oza ro zu mu, ra cjo nal no ści, do brze uza -
sad nio nej praw dy, od po wie dzial no ści za sło wo, wol no ści
po szu ki wań ba daw czych. A naj waż niej sze im pe ra ty wy mo -
ral ne to: wza jem ne za ufa nie, lo jal ność, so li dar ność, praw do -
mów ność, god ność i ho nor. To uni wer sy tet po wi nien być
ob da rzo ny szcze gól nym za ufa niem, z któ re go na ca łe spo łe -

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. Dzi siaj spo łecz ność na sze go
Uni wer sy te tu wraz z ofi cjal ny mi go ść mi i przy ja ciół mi roz po -
czy na ko lej ny rok aka de mic ki. Ko lej ne Gau de amus, w jak że
szcze gól nym cza sie. 

Rok 2014 to dla na sze go po ko le nia czas szcze gól ny. Prze ży -
wa my i świę tu je my 25 lat prze mian spo łecz no -go spo dar -
czych, 15 lat obec no ści w Pak cie Pół noc no -Atlan tyc kim, 10 lat
człon ko stwa w Unii Eu ro pej skiej, ale tak że pa mię ta my o rocz -
ni cach tra gicz nych i bar dzo bo le snych, jak 75. rocz ni ca wy bu -
chu dru giej woj ny świa to wej czy 70. rocz ni ca Po wsta nia War -
szaw skie go. Dla na szej spo łecz no ści aka de mic kiej, ale my ślę,
że dla Aka de mic kie go Po zna nia rów nież, to rok szcze gól nych
ju bi le uszy: 95 lat uni wer sy tec kich stu diów rol ni czych w Wiel -
ko pol sce w ro ku, w któ rym czci my 200-le cie uro dzin pa tro na
na szej Uczel ni – Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go.

Jest ta kie mą dre po wie dze nie: „O war to ści, zna cze niu, ro li
i lo sie każ de go na ro du de cy du ją osta tecz nie za wsze szko ły,

Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne JM rek to ra
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka

Przemówienie inauguracyjne JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka
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czeń stwo pro mie niu je sza cu nek dla praw dy, uzna nie dla au -
to ry te tów, kul tu ra de ba ty, to le ran cja, ra cjo nal ność de cy zji.
A tak że zro zu mie nie, że dro gą do oso bi stej po myśl no ści jest
dba łość o do bro wspól ne, suk ces in dy wi du al ny zaś to przy -
czy nek do do bra wspól ne go.

Na dzie ję da je fakt, że współ cze sna myśl pe da go gicz na
przyj mu je hu ma ni stycz ną per spek ty wę ro zu mie nia wy cho -
wa nia i na ucza nia. Wy raź nie od cho dzi się od uję cia in stru -
men tal ne go na rzecz wy zwa la ją ce go. W tak uję tym pro ce sie
kształ ce nia spo ty ka ją się nie ty le na uczy ciel aka de mic ki ze

Wprowadzenie sztandaru

Wejście władz uczelni
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stu den tem, ile lu dzie, dla któ rych pierw szo pla no wy jest au -
ten tycz ny kon takt mię dzy ludz ki, opar ty na oso bo wej łącz no -
ści i dia lo gu.

Na uczy ciel przy szło ści bę dzie do rad cą, kon sul tan tem
i prze wod ni kiem. Wes prze jed nak tyl ko tych, któ rzy te go na -
praw dę ze chcą i bę dą umie li to wspar cie spo żyt ko wać. Ja -
sno i wy raź nie na le ży mó wić, że trze ba za pew nić wszyst kim

lu dziom ta ki sam do stęp do edu ka cji, ale zmu szać do na uki
wszyst kich, tak że mniej ak tyw nych i nie za in te re so wa nych,
już się nie go dzi.

Po wszech ność edu ka cji wyż szej nie po le ga na tym, aby roz -
dać dy plo my jak naj więk szej licz bie osób, lecz na tym, aby
stwo rzyć do stęp do kształ ce nia na tym po zio mie dla tych, któ -
rzy chcą i – co naj waż niej sze – po tra fią po do łać tru dom stu -

Powitanie dostojnych gości, pracowników i studentów
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dio wa nia. Waż ne jest, aby czło wiek opusz cza ją cy uczel nię miał
na wyk twór cze go my śle nia, umie jęt ność roz wi ja nia za in te re -
so wań, kre atyw ne go ich wy ko rzy sta nia, bu do wa nia re la cji ko -
niecz nych w in ter dy scy pli nar nej pra cy ze spo ło wej, em pa tii
po trzeb nej, by do brze ko mu ni ko wać się z in ny mi. Bez te go,
uwa żam, że nie bę dzie szczę śli wy, spra wie dli wy i po ży tecz ny.
Ży czy li by śmy so bie, aby edu ka cja na po zio mie aka de mic kim
nie by ła tyl ko edu ka cją dłuż szą, lecz wyż szą. To trud ne za da -
nie, za ha cza ją ce o wi zję spo łe czeń stwa, pań stwa, kul tu ry,
świa ta. Spe cy fi ka na szej Uczel ni na tym wła śnie po le ga, że li -
cząc od „szko ły ża bi kow skiej”, spla ta się tu i wza jem nie prze -

ni ka już 145-let nia tra dy cja z no wo cze sno ścią cza sów, w któ -
rych ży je my.

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 – 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. 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 z po cząt kiem·no we go ro ku aka de -

Wystąpienie prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej Przyrzeczenie studentów

Immatrykulacja Wystąpienie przedstawiciela studentów
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mic kie go prze szło na eme ry tu rę 26 osób, w tym 14 na uczy -
cie li aka de mic kich. W tej gru pie jest dzie się ciu pro fe so rów
– wśród nich rek tor na sze go Uni wer sy te tu w la tach 2002–
–2008, pro fe sor Er win Wą so wicz – a po nad to pro fe so ro wie:
Bro ni sław Ce ran ka, Jan Ga węc ki, Gin ter Hru zik, Sta ni sła wa
Kor szun, An drzej Kru czek, Hen ryk Ró żań ski; dok to rzy ha bi li -
to wa ni: Ry szard Gu zen da, Jan Ki ry luk, To masz Ma cie jew ski;
dok to rzy: Da nu ta Ka chlic ka, Han na Kieł czew ska oraz mgr Zbi -
gniew Grze ś czyk i mgr Ja dwi ga Ziem kow ska -Bia łas. Na eme -
ry tu rę prze szło rów nież sze ściu pra cow ni ków in ży nie ryj no -
-tech nicz nych, trzech pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych i trzech
pra cow ni ków ob słu gi.

Przez wie le lat pra co wa li ście Pań stwo na Uczel ni, na róż nych
sta no wi skach, peł ni li ście róż ne funk cje. Dzi siaj Uczel nia po zo -
sta je wo bec Was z dłu giem wdzięcz no ści. Za wszyst kie prze -
pra co wa ne z na mi la ta – z ca łe go ser ca dzię ku je my.

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: Aloj zy Do ma ga ła, Wan da Kacz -
ma rek, Jó zef Szosz kie wicz, Ro man Za krzew ski i Da nu ta Wój -
cik -Wojt ko wiak; dok tor ha bi li to wa ny Wła dy sław Ochmań ski
oraz dok to rzy: Bo le sław Kor ty lew ski, Prze my sław Ra taj czak,
Ste fan So biech, Je rzy Sta cho wiak, Syl we ster Wal czak i Te re sa
Woy ke oraz ma gi stro wie: Ewa An drze jew ska, Ma rian Łysz czak,
Bo gu mi ła Pod biel ska, Ja ni na Wit kow ska, He le na Wal czak,
a tak że: Sta ni sła wa An drze jew ska, Edward Bęc, He le na Hint zi,
Bo że na Płoń czak, Kry sty na Ści słow ska, Ro man War kocz, Je rzy
Wiak i He le na Zaj dler. Bar dzo pro szę o uczcze nie pa mię ci
wszyst kich zmar łych chwi lą ci szy… Dzię ku ję.

Rok aka de mic ki 2014/2015 roz pocz nie na na szej Uczel ni po -
nad 11 ty się cy stu den tów, w tym po nad 3100 stu den tów przy -
ję tych na pierw szy rok i dru gi sto pień stu diów. Kształ cić się
bę dą w mu rach na szej Uczel ni na 28 kie run kach, do ty czy to
tak że po nad 30 stu den tów z za gra ni cy przy ję tych na an glo ję -
zycz ne stu dia dru gie go stop nia. Sta ra nia o in deks w tym ro ku
rów nież by ły bar dzo emo cjo nu ją ce. We dług re je stra cji sys te -
mu re kru ta cji elek tro nicz nej naj więk sze za in te re so wa nie by -
ło kie run kiem: we te ry na ria – na któ ry o je den in deks ubie ga -
ło się 15 kan dy da tów. In ne pre fe ren cje to ta kie kie run ki, jak:

die te ty ka – sied miu kan dy da tów na jed no miej sce, bio tech -
no lo gia – pra wie czte rech kan dy da tów, na to miast o in deks na
kie run ki: fi nan se i ra chun ko wość czy tech no lo gia żyw no ści
i ży wie nia czło wie ka ubie ga ło się śred nio trzech kan dy da tów.

Po ten cjał na uko wy na szych 831 na uczy cie li aka de mic kich,
w tym 149 pro fe so rów ty tu lar nych, jest znacz ny i ukie run ko -
wa ny na róż ne for my dzia łal no ści oraz 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. Na wy dzia łach na szej Uczel ni prze -
pro wa dzo no 34 prze wo dy dok tor skie, 30 kan dy da tom nada -
no stop nie dok to ra ha bi li to wa ne go, a dzie się ciu oso bom
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej nadał ty tuł na uko wy
pro fe so ra.

Mi nio ny rok aka de mic ki upły nął tak że pod zna kiem pod nio -
słych uro czy sto ści. Pro fe sor Wło dzi mierz Gra jek zo stał uho no -
ro wa ny jed ną z naj bar dziej ce nio nych god no ści, ja ka mo że
być udzia łem Uczo ne go – god no ścią dok to ra ho no ris cau sa
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu. Rów nież pro fe -
sor An drzej Du bas wy róż nio ny zo stał ty tu łem dok to ra ho no -
ro we go na Uni wer sy te cie Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz nym
w Sie dl cach. W li sto pa dzie 2013 ro ku Se nat na szej Uczel ni
pod jął uchwa lę o nada niu ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Pa nu
Pro fe so ro wi Lu dwi ko wi Ma len do wi czo wi z Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Po zna niu, a w czerw cu 2014 ro ku uchwa łą Se na -
tu ty tuł ten otrzy mał Pan Pro fe sor An drzej Ja wor ski z Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. Wy dział Tech no lo gii Drew na
w czerw cu 2014 ro ku ob cho dził swój Ju bi le usz 60-le cia po -
wsta nia. To pięk na uro czy stość, pod kre śla ją ca wa gę ist nie nia
i dzia łań te go Wy dzia łu. Z ko lei we wrze śniu te go ro ku przy -
pa dła 30. rocz ni ca po wsta nia Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich
„Ve na tor”, gru py mło dych osób pręż nie dzia ła ją cej i kon ty nu -
ują cej bo ga te tra dy cje Ko ła Le śni ków Wy dzia łu Le śne go na -
sze go Uni wer sy te tu.

Dzi siaj mo że my po wie dzieć o suk ce sach i wy bit nych osią -
gnię ciach na szej mło dej ka dry na uko wej oraz szcze gól nie
uzdol nio nej mło dzie ży aka de mic kiej, kon ku ru ją cej z ró wie śni -
ka mi na uko wy mi świa to we go for ma tu. Wśród nich są mię dzy
in ny mi:
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� dr Da wid Szcze pan kie wicz, ad iunkt w Ka te drze Fi zjo lo gii
Zwie rząt, któ ry znaj du je się w gro nie lau re atów na gro dzo -
nych Sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
dla mło dych, wy bit nych na ukow ców

� dok to ran ci znaj du ją cy się w gro nie lau re atów, któ rzy otrzy -
ma li Sty pen dia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za
wy bit ne osią gnię cia: An drzej Le wic ki – z In sty tu tu In ży nie -
rii Bio sys te mów, Pa weł Ko ło dziej ski – z Ka te dry Fi zjo lo gii
i Bio che mii Zwie rząt oraz Da riusz Abra mow ski – z Ka te dry
Fi zjo lo gii Ro ślin

� rocz ne sty pen dium na uko we Fun da cji na rzecz Na uki Pol -
skiej – w Pro gra mie Start, stwo rzo nym dla wy bit nych mło -
dych uczo nych, otrzy mał dr Mar cin Pszczo ła – ad iunkt w Ka -
te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt

� w dzie sią tym ju bi le uszo wym Kon kur sie o Na gro dę Mia sta
Po zna nia za wy róż nia ją cą się pra cę dok tor ską na gro dę
otrzy ma ła dr Agniesz ka No wak, ad iunkt w Ka te drze Bio che -
mii i Bio tech no lo gii

� dr Krzysz tof Dur ka lec -Mi chal ski, ad iunkt w Ka te drze Hi gie -
ny Ży wie nia Czło wie ka, zo stał lau re atem ogól no pol skie go
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Tuż przed wręczeniem Medali Komisji Edukacji Narodowej 
głos zabrał prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, 
prof. dr hab. Czesław Szafrański

Medal Komisji Edukacji Narodowej odbiera prof. dr hab. Małgorzata
Mańka, czł. koresp. PAN, kierownik Katedry Fitopatologii Leśnej
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kon kur su zor ga ni zo wa ne go przez Kra jo wą Ra dę Su ple men -
tów i Od ży wek

� dok to rant ka Be ata Orsz ty no wicz z Ka te dry Ge ne ty ki i Pod -
staw Ho dow li Zwie rząt otrzy ma ła sty pen dium na uko we
przy zna wa ne przez Ka pi tu łę Na gro dy Na uko wej Mia sta Po -
zna nia

� im po nu ją cy jest rów nież suk ces Dok to rant ki Ewe li ny Mro -
czek z Ka te dry Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści, któ ra otrzy -
ma ła na gro dę głów ną za naj lep szą stra te gię ko mer cja li za -
cji, za pre zen to wa ną pod czas fi na łu pro gra mu BIO START

� w ra mach pro jek tu sys te mo we go re ali zo wa ne go przez Wo -
je wódz ki Urząd Pra cy w Po zna niu pt. „Wspar cie sty pen dial -
ne dla dok to ran tów na kie run kach uzna nych za stra te gicz -
ne z punk tu wi dze nia roz wo ju Wiel ko pol ski” dok to ran ci
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uzy ska li 25 sty -
pen diów.

Aka de mic kość to wszech stron ność, za tem nie moż na po -
mi nąć suk ce sów na szych stu den tów; spo śród wie lu wy róż nia -
ją cych się są to: Mo ni ka Ko wal ska, Na ta lia Ma zur kie wicz, Ewa
Dzwon kow ska, Kac per No wac ki, Prze my sław Ła kom ski oraz
Kac per Sa ła now ski, wszy scy są stu den ta mi kie run ku: bio tech -
no lo gia i lau re ata mi lub fi na li sta mi pro gra mu BIO START.

Z przy jem no ścią in for mu ję tak że o trze ciej na gro dzie w ka -
te go rii prac ma gi ster skich pod czas dru giej edy cji ogól no pol -
skie go kon kur su Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar chi tek tów Kra jo bra -
zu. Na gro da ta za pra cę pt. „Re wa lo ry za cja par ku w Gę bi cach”
przy zna na zo sta ła Pa nu mgr. inż. ar chi tek tu ry kra jo bra zu Szy -
mo no wi Kur piew skie mu, ab sol wen to wi na szej Uczel ni.

Na si stu den ci uzy sku ją im po nu ją ce wy ni ki nie tyl ko w na -
uce. Mo gą po chwa lić się spo ry mi do ko na nia mi spor to wy mi.

W Aka de mic kich Mi strzo stwach Świa ta w wio ślar stwie, od -
by wa ją cych się we Fran cji we wrze śniu te go ro ku, zło ty me -
dal w dwój ce po dwój nej zdo by li: Da wid Gra bow ski i Mi rek
Zię tar ski (WSG To ruń), a miej sce pią te w ósem ce zdo był To -
masz Ra chwał, któ ry rów nież po chwa lić się mo że zło tym me -
da lem w je dyn ce zdo by tym na Aka de mic kich Mi strzo stwach
Pol ski.

W Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w Jeź dziec twie na si
stu den ci zdo by li dwa zło te me da le dru ży no we, a w ko lar stwie
gór skim – brą zo wy me dal dru ży no wy ko biet, na to miast in dy -
wi du al nie me da le zdo by ły Bar ba ra Krzyś ka (dru gie miej sce),
We ro ni ka Ry bar czyk (trze cie miej sce) i Ka ro li na Do pie ra ła
(czwar te miej sce). Stu den ci na si, a wszyst kich nie spo sób te -
raz wy mie nić, ma ją rów nież spo re osią gnię cia w lek kiej atle -
ty ce, ju do ko biet, ka ra te, ko szy ków ce, pły wa niu, te ni sie sto ło -
wym, uni ho ke ju, strze lec twie spor to wym czy bow lin gu.

Je ste śmy dum ni z na szych mło dych ko le gów, z ich na uko -
wych i spor to wych osią gnięć. Wszyst kim ser decz nie 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 wy ka zu je my się do -
bry mi wy ni ka mi. W tym ro ku to re ali za cja wie lu ba dań i pro -
jek tów przy zna wa nych i 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, Na ro do we Cen trum Na uki, Na ro do we Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju, z Fun du szy Struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej
i prac umow nych. Łącz na kwo ta, na któ rą re ali zo wa ne są
w 2014 ro ku ba da nia ob słu gi wa ne przez Dział Na uki na sze go
Uni wer sy te tu, wy no si po nad 62 mln zł.

Pro wa dzi my tak że roz le głą dzia łal ność in we sty cyj no -re -
mon to wą. Jed nym z więk szych pro jek tów jest „Bu do wa Kli -
ni ki We te ry na ryj nej Ma łych i Du żych Zwie rząt” dla kie run ku:
we te ry na ria. Na obec nym eta pie re ali za cji pro jek tu za koń czo -
no pra ce bu dow la ne i in sta la cyj ne. Ko lej nym eta pem bę dzie
za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie po miesz czeń w pod sta wo -
wy i spe cja li stycz ny sprzęt am bu la to ryj ny. Koszt cał ko wi ty
pro jek tu wy no si 20 mln zł. W ma ju 2014 ro ku za koń czo no
mo der ni za cję bu dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich, w czę ści sta -
rej obiek tu. Cał ko wi ty koszt wy niósł 5 400 000 zł. Uru cho mio -
no po stę po wa nie prze tar go we w ce lu wy bra nia wy ko naw cy
do ter mo mo der ni za cji ha li Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na.
Prze wi dy wa ny koszt to 2 500 000 zł. Wy ko na no re mont ka pi -
tal ny 2/3 do mu stu denc kie go „Mać ko” przy ul. Piąt kow skiej.
Łącz ne za pla no wa ne fun du sze na re mon ty w do mach stu -
denc kich w 2014 ro ku to kwo ta 4 200 000 zł. Re mon ty bie żą -
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ce obiek tów dy dak tycz nych obej mu ją pra ce ogól no bu dow -
la ne, po pra wia ją ce stan tech nicz ny sal wy kła do wych i ćwi -
cze nio wych oraz po miesz czeń pra cow ni ków uczel ni. Łącz nie
w ro ku bie żą cym za pla no wa no wy dat ki na ten cel w kwo -
cie 1 600 000 zł.

No wym wy zwa niem dla ca łej na szej spo łecz no ści aka de -
mic kiej jest prze ję cie i pod ję cie się nad zo ru, ja ko or gan pro -
wa dzą cy, kom plek su szkół śred nich na Go lę ci nie. Wy zwa niem
bę dzie pro ces kształ ce nia na tym po zio mie i go spo da ro wa nie
do dat ko wo prze ję tym ma jąt kiem o war to ści po nad 33 mln
zło tych. Życz my so bie po wo dze nia.

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. W bie żą cym ro ku w Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad -
czal nym Swa dzim od da no do użyt ko wa nia no wo cze sną
ujeż dżal nię ko ni do pro wa dze nia za jęć ze stu den ta mi przez
Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej. Kon ty nu owa na jest bu do wa bio -
ga zo wi w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad -
czal nym Przy bro da. Suk ce sy pro duk cyj ne za kła dów od no to -
wy wa ne są na re gio nal nych i kra jo wych wy sta wach zwie rząt
ho dow la nych. Dzię ku ję dy rek to rom za spraw ne za rzą dza nie
i go spo da ro wa nie ma jąt kiem rol ni czych i le śnych za kła dów
do świad czal nych.

Du że suk ce sy w tym ro ku od nio sło rów nież na sze Wy daw -
nic two. Są to mię dzy in ny mi: na gro da czy tel ni ków za pu bli ka -
cję pt. Ochro na przy ro dy au tor stwa Pro fe so rów Je rze go Wi -

śniew skie go oraz Da riu sza Gwiaz do wi cza, zdo by ta na Tar gach
Książ ki we Wro cła wiu; Re qu iem. Dę by ro ga liń skie – al bum z fo -
to gra fia mi Ma cie ja Fi sze ra, ze wstę pem pro fe so ra Wła dy sła wa
Da nie le wi cza i wier sza mi Mar ty Staw skiej -Pu chal skiej, wy róż -
nio ny w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez Pol skie To wa rzy stwo
Wy daw ców Ksią żek w War sza wie i no mi no wa ny w naj bar dziej
pre sti żo wym kon kur sie wy daw ni czym na „Naj pięk niej szą
książ kę świa ta 2015”.

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 95 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 -
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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.
Ale pa mię taj cie: stu dent, po dej mu jąc de cy zję o wy bo rze kie -
run ku stu diów z da nym pro fi lem, wi nien świa do mie i kon se -
kwent nie od dać do dys po zy cji uczel ni swo ją oso bę, trak tu jąc
ten czas ja ko szcze gól ne i nie po wta rzal ne źró dło zdo by cia
kwa li fi ka cji po moc nych w póź niej szym ży ciu za wo do wym.

Na to miast stu den tom star szych lat 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.

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.

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 na Uczel ni or ga ni za cja mi. Ży czę tak że, aby śmy
wspól nie na ucza li tak, aby nie tyl ko otwie rać stu den tom
ścież kę do wiel kiej ka rie ry, ale rów nież otwie rać umy sły, któ -
re po ma ga ją cie szyć się czło wie czeń stwem i zro zu mieć ży -

cie. Tak, aby nasz ab sol went był świa do my war to ści, któ re
de fi niu ją je go ży cie. Niech do mi nu je wol ność na ucza nia
i ucze nia się. 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. Jak co ro ku 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 li czyć 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 rów nież na rzecz oto cze nia,
a 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 tu 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
pod czas 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 2014/2015 uwa żam za otwar ty.

Qu od bo nom, fe lix, fau sturn for tu na tu mque sit!

Fo
t. 

15
× 

M
ac

ie
j S

ze
bi

ot
ko

Uroczysty toast

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
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Zbu duj kom pe ten cje 
i roz pocz nij ka rie rę! 
Pro gram roz wo ju dla Wy dzia łu Le śne go

W konkursie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju: POKL/4.1.1
– Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni, projekt
Wydziału Leśnego zajął czwarte 
miejsce wśród 175 ocenionych
wniosków i otrzymał dofinansowanie
1,6 mln złotych.

Pro jekt re ali zo wa ny od 1 paź dzier ni ka 2014 do 30 wrze -
śnia 2015 ro ku ma za za da nie roz wój do dat ko wych kom -

pe ten cji stu den tów, któ re ma ją zwięk szyć ich szan se na ryn -
ku pra cy dzię ki wy ko rzy sta niu prak tycz nych form kształ ce nia.
W ra mach re ali za cji pro gra mu zo sta ną wdro żo ne róż no rod -
ne dzia ła nia roz wi ja ją ce kom pe ten cje za wo do we, in ter per -
so nal ne i ana li tycz ne. W przed się wzię ciu weź mie udział
160 za kwa li fi ko wa nych stu den tów sta cjo nar nych i nie sta cjo -
nar nych ostat nie go ro ku stu diów I i II stop nia na kie run ku 

„le śnic two”. Bę dą oni mie li do wy bo ru udział w cer ty fi ko wa -
nych szko le niach (Ar bo ry sta, Drwal -pi larz, Bra karz), spe cja li -
stycz nych kur sach kom pu te ro wych (Au to CAD) i ję zy ka an -
giel skie go, warsz ta tach kom pe ten cji in ter per so nal nych,
kra jo wych i za gra nicz nych wi zy tach stu dyj nych w przed się -
bior stwach oraz sta żach za wo do wych. Przed się bior stwa,
w któ rych od bę dą się sta że, wy bra ne zo sta ną na pod sta wie
pro fi lu dzia łal no ści fir my. W 240- lub 400-go dzin nych sta żach
weź mie udział łącz nie 144 stu den tów. Po nad to zo sta nie zor -
ga ni zo wa na wy dzia ło wa pra cow nia przed się bior czo ści,
w któ rej do roz wo ju kom pe ten cji ana li tycz nych bę dą wy ko -
rzy sty wa ne gry lo gicz ne (sza chy, brydż spor to wy). W trak cie
pro jek tu prze pro wa dzo ne zo sta ną rów nież kon kur sy na po -
mysł biz ne so wy.

Pi lo ta żo wy pro jekt zo stał przy go to wa ny przez mgr Ka ro li -
nę Sa lis -Ma cie jew ską (Sek cja ds. Fun du szy Struk tu ral nych Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu) przy współ udzia le pra -
cow ni ków Wy dzia łu Le śne go.

dr hab. Ce za ry Be ker 
prof. dr hab. An drzej Czer niak
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Warsztaty dotyczące zarządzania czasem prowadzone przez trener Zofię Jakubczyńską
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W dniach od 10 do 15 wrze śnia 2014 ro ku w Gru zji prze -
by wa ła de le ga cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -

zna niu, z pro rek to rem ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof.
dr. hab. Ja nem Pi ku lem oraz dzie ka nem Wy dzia łu Le śne go,
prof. dr. hab. Ro ma nem Gor no wi czem na cze le. To wa rzy szył
im dr Grze gorz Rącz ka – peł no moc nik Dzie ka na Wy dzia łu 
Le śne go ds. kon tak tów z kra ja mi Kau ka zu oraz mgr Le van
Cho plia ni – ab sol went Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu.

W trak cie kil ku dnio we go po by tu do szło do pod pi sa nia po -
ro zu mień o współ pra cy na uko wo -dy dak tycz nej mię dzy Uni -
wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu a Gru ziń skim Uni wer -
sy te tem Tech nicz nym w Tbi li si oraz Gru ziń ską Pań stwo wą
Aka de mią Na uk Rol ni czych. Oba po ro zu mie nia zo sta ły za war -
te na okres pię ciu lat, a ich głów nym ce lem jest pro wa dze nie
wspól nych ba dań na uko wych oraz wy mia na pra cow ni ków
i stu den tów wszyst kich stop ni na ucza nia. Do szło tak że do
pod pi sa nia po ro zu mie nia o współ pra cy mię dzy Wy dzia łem
Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu a trze ma
jed nost ka mi Mi ni ster stwa Ochro ny Śro do wi ska i Za so bów Na -
tu ral nych Gru zji: Pań stwo wą Agen cją Le śną, Pań stwo wą Agen -
cją Ochro ny Przy ro dy i De par ta men tem Kon tro li Śro do wi ska.
Współ pra ca mię dzy gru ziń ski mi i pol ski mi part ne ra mi do ty -
czy re ali za cji wspól nych przed się wzięć w dzie dzi nie le śnic twa
oraz ochro ny przy ro dy i śro do wi ska.

Na pa miąt kę pod pi sa nia po ro zu mień pol ska de le ga cja
uczest ni czy ła w ce re mo niach sa dze nia przy wie zio nych z Pol -

ski drzew so sny zwy czaj nej (eko typ: so sna rych tal ska), co od -
by ło się przy głów nym bu dyn ku Gru ziń skie go Uni wer sy te tu
Tech nicz ne go w Tbi li si oraz w daw nej sto li cy Gru zji – Mcche -
cie. Go ście z Pol ski uczest ni czy li tak że w wy jeź dzie do Par ku
Na ro do we go Ka zbek, po ło żo ne go w pół noc nej czę ści Gru -
zji, w ma sy wie Wiel kie go Kau ka zu, przy Gru ziń skiej Dro dze
Wo jen nej.

Grze gorz Rącz ka
Le van Cho plia ni

Pod pi sa nie po ro zu mień 
o współ pra cy z Gru zją

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul, wymienia się porozumieniami z dr. prof. Academician Guram Aleksidze
President of Academy of Agricultural Sciences of Georgia

Lodowiec na górze Kazbek
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Od lewej: dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz; dr hab. Grzegorz Rączka i prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
prof. dr hab. Jan Pikul podczas zwiedzania Gruzji
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Wieści z zakładów doświadczalnych

wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu za koń czy li waż ny
etap swej dzia łal no ści: wy ko na nie dzie się cio let nich pla nów
urzą dza nia la sów.

Dnia 25 wrze śnia 2014 ro ku w Ośrod ku Na uko wo -Edu ka cyj -
nym „Dwór My śliw ski Ustro nie”, go spo da ro wa nym przez 
Le śny Za kład Do świad czal ny (LZD) Sie mia ni ce, od by ło się spo -
tka nie do żyn ko we za kła dów do świad czal nych UP.

Dy rek tor mgr inż. Iwo Ga łec ki przy wi tał wła dze rek tor skie
na sze go uni wer sy te tu tra dy cyj nym bo chen kiem chle ba, któ -
ry Je go Ma gni fi cen cja prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak po -
dzie lił mię dzy przy by łych na uro czy stość rek to rów, kanc le rzy,
dzie ka nów, prze wod ni czą ce go Ra dy ds. Za kła dów Do świad -
czal nych, dy rek to rów za kła dów oraz pra cow ni ków. Rek tor
i prze wod ni czą cy Ra dy, prof. dr hab. Ze non Woź ni ca, zo sta li
ob da ro wa ni wień ca mi do żyn ko wy mi, wła dze uczel ni zaś z rąk
dy rek to rów za kła dów przy ję ły ko sze peł ne owo ców. Dy rek tor
ds. Za kła dów Do świad czal nych mgr inż. Hen ryk Bryll omó wił
wy ko na ną przez za kła dy pra cę oraz przed sta wił wy ni ki te go -
rocz nych plo nów. Rek tor po dzię ko wał za tru dy po nie sio ne na
ro li, w sa dach i la sach i uho no ro wał kie ru ją cych za kła da mi dy -
plo ma mi uzna nia. 

Gdy koń czy się la to, rol ni cy koń czą zbio ry zbóż, sa dow ni cy
zbie ra ją owo ce z sa dów, pod su mo wu ją plo ny swo jej ca -

ło rocz nej pra cy. Nad szedł czas świę to wa nia, czas ra do ści z do -
brze wy ko na nej pra cy, dzię ko wa nia przy ro dzie za jej da ry.
W tym ro ku rów nież le śni cy z za kła dów do świad czal nych Uni -

Do żyn ko we świę to 
w za kła dach do świad czal nych

Władze naszej uczelni zostały obdarowane koszami pełnymi owoców

Kosze pełne plonów
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Barw ny or szak go ści w to wa rzy stwie za baw nych prze bie -
rań ców po dą żył do no wej in we sty cji LZD Sie mia ni ce – Bie siad -
ni ka „Pod Dę bem”. Rek tor, prze ci na jąc sie kie rą uple cio ną z jo -
dły wstę gę, ży czył dy rek cji, by wy ko na na in we sty cja do brze
słu ży ła obec nym i przy szłym go ściom „Dwo ru”. Te go rocz ne
świę to wa nie do ży nek umi la ły kon kur sy: młó ce nie snop ka

psze ni cy, roz po zna wa nie zia ren róż no rod nych zbóż i wy cin -
ków drew na, bieg ze snop ka mi i tym po dob ne.

Wszy scy ra do wa li się z po myśl nie za koń czo nej pra cy i ży -
czy li do bre go przy szłe go se zo nu rol ni cze go – przy ła ska wo -
ści przy ro dy.

mgr Ka mi la Bryll

Kierujący zakładami z rąk JM rektora otrzymali dyplomy uznania
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Biesiada w „Biesiadniku”

Symboliczne przecięcie wstęgi prowadzącej do nowego obiektu
LZD Siemianice – Biesiadnika „Pod Dębem”

Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”
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zwy czaj nej, ko so drze wu i so sny błot nej, po zwa la ją cych usys -
te ma ty zo wać ga tu nek. Dok tor inż. Ja cek Zien tar ski re fe ro wał
zna cze nie ob ser wa cji me te oro lo gicz nych dla funk cjo no wa nia
ar bo re tów le śnych, mó wił też o wpły wach wa run ków eks tre -
mal nych na prze trwa nie ga tun ków, kli ma tu na roz miesz cze -
nie flo ry oraz ja ko ści gleb na in ten syw ność roz wo ju. Pro wa -
dzą cy se sję prof. dr hab. Woj ciech We so ły, prze wod ni czą cy
Ra dy Ar bo re tum Le śne go w Zie lon ce, pod kre ślił, jak waż ne
jest pro wa dze nie do ku men ta cji umoż li wia ją cej oce nę za cho -
wa nia do świad czal nych po wierzch ni le śnych.

Na stęp nie pod ka mie niem upa mięt nia ją cym ini cja to ra po -
wsta nia Ar bo re tum, prof. dr. hab. Ja na Me ixne ra JM rek tor zło -
żył wią zan kę kwia tów. Du mą Ar bo re tum jest Ścież ka Dy dak -
tycz na, któ ra znaj du je się na ob sza rze ba gien nym do li ny rze ki
Tro jan ki, wy ko na na w cza sie prak ty ki stu denc kiej. Ko ło Na uko -
we Stu den tów Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na uroz ma ico nym te -
re nie za pro jek to wa ło i wy ko na ło ścież kę dy dak tycz ną „Owa -
do gród”, po zwa la ją cą na ob ser wa cję róż no rod nych zja wisk,
wy stę po wa nia ga tun ków ro ślin i by to wa nia owa dów. Owa
nie zwy kła tra sa skła da się z dzie wię ciu spe cjal nych sta no wisk
ba daw czych. Zbu do wa no tu: „Stre fę przy brzeż ną”, „Skar pę na -
wa pien ną”, „Mar twe drew no”, „Barć”, „Owa dzią spół dziel nię”,
sta cję „Suk ce sja wtór na”, „Sad owo co wy”, „Mro wi sko” i „Łą kę
kwiet ną”. Ścież ki te, jak i ca łe Ar bo re tum, słu żą na ukow com,
ba da czom, mło dzie ży aka de mic kiej i szkol nej oraz mi ło śni kom
przy ro dy. Przy Ar bo re tum w Zie lon ce funk cjo nu je tak że szkół -
ka le śna, w któ rej pro wa dzi się ba da nia do ty czą ce roz mna ża -

Woto cze niu la sów i je zior, w ser cu Pusz czy Zie lon ka, wła -
dze rek tor skie, na ukow cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

(UP) w Po zna niu i z In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku, dy -
rek to rzy za kła dów do świad czal nych UP, Bur mistrz Mu ro wa nej
Go śli ny i dy rek tor Za rzą du Par ku Kra jo bra zo we go Pusz czy 
Zie lon ka świę to wa li ju bi le usz 35-le cia dzia łal no ści Ar bo re tum
Le śne go w Zie lon ce. Z tej oka zji w Ośrod ku Na uko wo -Edu ka -
cyj nym w Zie lon ce zor ga ni zo wa no se sję na uko wą po świę co -
ną Ar bo re tum.

Je go Ma gni fi cen cja rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, uho no ro wał dy rek to ra Za kła du Do świad czal no -Dy dak -
tycz ne go Ar bo re tum Le śne w Zie lon ce, inż. Ma ria na Grodz kie -
go, li stem gra tu la cyj nym, a go ście wrę czy li kwia ty i upo min ki.
Go spo darz opo wie dział za pro szo nym o nie zwy kłych za so bach
Ar bo re tum: ko lek cjach drzew li ścia stych i igla stych, wrzo sów
i wrzo ś ców oraz pną czy, o ho do wa nych tu rzad kich oka zach
sta rych od mian ja bło ni, mo ni to ro wa niu zja wisk at mos fe rycz -
nych dzię ki wie lo za da nio wej sta cji me te oro lo gicz nej oraz
o ob ser wa cjach miejsc gniaz do wa nia róż no rod nych owa dów.
W Ar bo re tum pro wa dzo na jest do kład na do ku men ta cja drze -
wo sta no wa, ba da nia mię dzy in ny mi dy na mi ki wzro stu drzew
i krze wów oraz akli ma ty za cji ro ślin. Pro fe sor dr hab. Wła dy sław
Barz dajn, kie row nik na uko wy Ra dy Ar bo re tum, przed sta wił
wy ni ki ba dań odzie dzi czal no ści cech sta rych dę bów i re ak cji
na pro wa dzo ną se lek cję. Pro fe sor dr hab. Adam Bo ra tyń ski
z In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku opo wie dział o pro wa -
dzo nych ba da niach ge ne tycz nych so sny ha ko wa tej, so sny

Ju bi le usz 35-le cia 
Ar bo re tum Le śne go w Zie lon ce
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Inżynier Marian Grodzki, dyrektor Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonce, podczas sesji referatowej

Wieści z zakładów doświadczalnych
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Spacer po Arboretum
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JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab.
Grzegorz Skrzypczak, wręczył dyrektorowi Marianowi Grodzkiemu
list gratulacyjny
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Wśród osób składających gratulacje był również Burmistrz
Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki
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Tuż przed złożeniem kwiatów pod kamieniem upamiętniającym
inicjatora powstania Arboretum, prof. dr. hab. Jana Meixnera
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nia drzew i krze wów. Sa dzon ki drzew i krze wów li ścia stych
i igla stych ho do wa ne są na po trze by Le śne go Za kła du Do -
świad czal ne go Mu ro wa na Go śli na oraz na sprze daż.

Zwień cze niem spo tka nia w Ar bo re tum, dla upa mięt nie nia
te go ju bi le uszu, by ło za sa dze nie przez wła dze uczel ni drze wa
– bu ka po spo li te go „Da wyck Pur ple” (Fa gus sy lva ti ca ‘Da wyck
Pur ple‘). Dy rek to ro wi Ma ria no wi Grodz kie mu ży czo no dal sze -
go roz wo ju tej wy jąt ko wej ba zy na uko wej, ba daw czej i edu -
ka cyj nej, cen nej nie tyl ko dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, lecz tak że dla wie lu in nych pla có wek na uko wych
oraz spo łecz no ści ca łe go re gio nu.

mgr Ka mi la Bryll
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„Przypadkowo” napotkane nimfy leśne (uczennice szkoły muzycznej
z Poznania) zaśpiewały kilka piosenek
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Dawni studenci Koła Naukowego Architektury Krajobrazu: inż.
Jagoda Czosnowska (pierwsza prezes Koła) oraz inż. Wojciech
Roszczyk, oprowadzili gości po ścieżce dydaktycznej „Owadogród” 
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Zasadzenie pamiątkowego drzewka

Wieści z zakładów...
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Cen trum In no wa cji i Trans fe ru 
Tech no lo gii na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu

Ini cja ty wa po wsta nia Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo -
gii (CIiTT) na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu by ła

od po wie dzią na prio ry te ty po li ty ki w za kre sie roz wo ju dzia łal -
no ści na uko wej, sta wia ne przed uczel nia mi wyż szy mi, w kie run -
ku zwięk sza nia uty li tar ne go cha rak te ru opra co wy wa nych in no -
wa cyj nych roz wią zań.

Dro gę do utwo rze nia CIiTT roz po czę ła Uchwa ła Se na tu nr
122/2013 z dnia 27 li sto pa da 2013 ro ku. Cen trum zo sta ło po wo -
ła ne na pod sta wie Za rzą dze nia nr 188/2013 Je go Ma gni fi cen cji
Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z dnia 30 grud -
nia 2013 ro ku w spra wie utwo rze nia Cen trum In no wa cji i Trans -
fe ru Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ko -
lej nym kro ku le gi sla cyj nym Se nat uczel ni na pod sta wie Uchwa ły
nr 123/2013 z dnia 27 li sto pa da 2013 ro ku za twier dził Re gu la min
dzia ła nia CIiTT. Po nad to Za rzą dze niem nr 11/2014 z dnia 31 stycz -
nia 2014 ro ku Je go Ma gni fi cen cja Rek tor po wo łał Ra dę Nad zo ru -
ją cą Cen trum In no wa cji iTrans fe ru Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, któ ra pod prze wod nic twem mgr. inż.
Ro ber ta Fa biań skie go spra wu je kon tro lę i nad zór nad dzia łal no -
ścią CIiTT. W jej skład wcho dzą głów nie przed sta wi cie le po szcze -
gól nych wy dzia łów uczel ni. W za kre sie kom pe ten cji Ra dy znaj -
du ję się mię dzy in ny mi za twier dza nie pla nów oraz wy ty cza nie
głów nych kie run ków dzia ła nia, jak rów nież za twier dza nie bu dże -
tu Cen trum. Dru gim or ga nem po wo ła nym zgod nie z Za rzą dze -
niem Rek to ra nr 39/2014 z dnia 28 kwiet nia 2014 ro ku jest Ra da
Pro gra mo wa. Do jej głów nych za dań na le ży opi nio wa nie pla nów
i kie run ków dzia ła nia oraz roz wo ju CIiTT. W skład Ra dy Pro gra mo -
wej wcho dzą przed sta wi cie le na uczy cie li aka de mic kich, dok to -
ran tów, stu den tów oraz pod mio tów ze wnętrz nych – za rów no
firm, jak i or ga nów sa mo rzą do wych.

CIiTT zo sta ło po wo ła ne ja ko ogól no uczel nia na jed nost ka or -
ga ni za cyj na uni wer sy te tu, pro wa dzą ca w szcze gól no ści dzia -
łal ność: usłu go wą, do rad czą, in for ma cyj ną, szko le nio wą oraz
pro mo cyj ną, ma ją ca na ce lu wy ko rzy sta nie je go po ten cja łu in -
te lek tu al ne go i ba daw cze go. Mi sją Cen trum jest wspo ma ga -
nie roz wo ju in no wa cyj nych, jak rów nież kon ku ren cyj nych roz -
wią zań opra co wy wa nych na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu oraz efek tyw ny trans fer uty li tar nych wy ni ków ba -
dań i prac roz wo jo wych do go spo dar ki czy też wspie ra nie roz -
wo ju no wych firm. Cel stra te gicz ny CIiTT to stwo rze nie sku tecz -
ne go sys te mu iden ty fi ka cji in no wa cyj nych roz wią zań, ich
ochro ny, oce ny moż li wo ści wdro że nia, a tak że wspo ma ga nie
pro ce su zwięk sze nia licz by sko mer cja li zo wa nych wy na laz ków,
tech no lo gii oraz in nych roz wią zań po wsta ją cych na na szej
uczel ni. W ob sza rze kom pe ten cji dzia ła nia Cen trum le ży wspar -
cie roz wo ju za an ga żo wa nia pra cow ni ków na uko wych i stu den -
tów w trans fe rze wy ni ków ba dań oraz ich ko mer cja li za cja.
Prak tycz nie dzia ła nia CIiTT ma ją wspie rać wy żej wy mie nio ne
gru py w dzie dzi nie ochro ny wła sno ści prze my sło wej, wy bo ru
ście żek ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań, kon tak tów z przed się -
bior ca mi oraz sze ro ko ro zu mia ne go trans fe ru my śli tech no lo -
gicz nej do go spo dar ki. W prak ty ce pra cow ni cy na uko wi i stu -
den ci, bę dą cy au to ra mi okre ślo nych in no wa cyj nych roz wią zań,
mo gą zgła szać się do Cen trum w ce lu otrzy ma nia in for ma cji
na te mat dro gi, pro ce dur ochro ny, jak rów nież ko mer cja li za cji
efek tów ich pra cy wy na laz czej. 

Dy rek to rem Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w zo stał pra cow nik uczel -
ni, mgr Ja cek Waw rzy no wicz, po wo ła ny Za rzą dze niem Rek to ra
nr 40/2014 z dnia 28 kwiet nia 2014 ro ku. 

W pierw szym okre sie dzia łal no ści Cen trum do naj pil niej szych
prac na le ży usta le nie struk tu ry or ga ni za cyj nej CIiTT, w tym po -
wo ła nie biu ra ro zu mia ne ja ko za trud nie nie pra cow ni ków, oraz

re mont i wy po sa że nie przy szłej sie dzi by. Nie zwy kle waż nym
prio ry te tem jest upo rząd ko wa nie oraz usys te ma ty zo wa nie do -
tych cza so wych kwe stii ochro ny wła sno ści prze my sło wej.
W sierp niu bie żą ce go ro ku pod pi sa no umo wę o świad cze nie
usług z Kan ce la rią Rad ców Praw nych i Rzecz ni ków Pa ten to wych
Rum pel, Pą gow ska, Fi jał kow ski do ob słu gi uczel ni w za kre sie
ochro ny wła sno ści in te lek tu al nej. Wszel kie spra wy zwią za ne ze
zgło sze nia mi pa ten to wy mi na le ży kie ro wać do Kan ce la rii za po -
śred nic twem Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ce lu okre śle nia po ten -
cja łu po sia da nych przez uczel nię praw wła sno ści in te lek tu al nej
obec nie w trak cie re ali za cji jest au dyt do tych czas re ali zo wa nych
zgło szeń pa ten to wych oraz uzy ska nych praw ochron nych. Za -
kres prac le gi sla cyj nych CIiTT obej mu je do sto so wy wa nie prze -
pi sów we wnętrz nych (np. Re gu la mi nu za rzą dza nia do bra mi in -
te lek tu al ny mi stwo rzo ny mi na uni wer sy te cie) do zmian Usta wy
Pra wo o szkol nic twie wyż szym, jak rów nież opra co wa nie re gu -
la mi nu two rze nia spół ek ty pu spin. Na to miast prio ry te tem dzia -
łań in wen ta ry za cyj nych Cen trum bę dzie utwo rze nie i ak tu ali za -
cja ba zy roz wią zań po sia da ją cych po ten cjał ko mer cja li za cyj ny
w for mie ofer ty dla prze my słu. W dzie dzi nie ko mer cja li za cji oraz
wdro żeń wy ni ków ba dań CIiTT ak tyw nie wspo ma ga pro ce sy re -
ali za cji wskaź ni ków re zul ta tu w kil ku pro jek tach re ali zo wa nych
na uczel ni, fi nan so wa nych w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In no wa cyj na Go spo dar ka. Cen trum bę dzie suk ce syw nie peł ni -
ło waż ną ro lę w do bie ukie run ko wy wa nia dzia łal no ści na uko wej
na prak tycz ne roz wią za nia apli ka cyj ne, ma ją ce za sto so wa nie
w go spo dar ce, oraz we wspie ra niu pro ce sów wdra ża nia i ko mer -
cja li za cji wy ni ków ba dań.

Za pra szam do współ pra cy.
Ja cek Waw rzy no wicz

An na Do ma słow ska
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Wdniu 9 sierp nia 2014 ro ku zmarł prof. dr hab. Aloj zy Do -
ma ga ła – eme ry to wa ny pro fe sor Za kła du In ży nie rii i Apa -

ra tu ry Prze my słu Spo żyw cze go w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw -
no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go. Zmar łe go na Cmen ta rzu
Je życ kim w Po zna niu 12 sierp nia po że gna ła ro dzi na oraz licz ne
gro no przy ja ciół i pra cow ni ków Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Śmierć Pa na Pro fe so ra za sko czy ła nas wszyst kich, zmu si ła do
re flek sji i przy wo ła ła wspo mnie nia.

Pan prof. dr hab. Aloj zy Do ma ga ła uro dził się 6 kwiet nia 1931
ro ku w Lon gway we Fran cji. Je go ro dzi ce bar dzo tę sk ni li za oj czy -
zną i w 1936 ro ku zde cy do wa li się na sta łe wró cić do Pol ski. Tu taj
Aloj zy roz po czął na ukę w szko le pod sta wo wej, a na stęp nie w Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. Ja na Kan te go w Po zna niu, któ re
ukoń czył w 1951 ro ku. Dal szą na ukę kon ty nu ował na Wy dzia le
Elek trycz nym Szko ły In ży nier skiej w Po zna niu, któ rą ukoń czył
w 1955 ro ku, uzy sku jąc sto pień in ży nie ra. Sto pień ma gi stra in ży -
nie ra uzy skał po ukoń cze niu dwu let nich stu diów ma gi ster skich
na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Po znań skiej w 1957 ro ku. 

Swo ją ka rie rę za wo do wą roz po czął od pra cy na sta no wi sku
star sze go kon struk to ra w Za kła dach „Spo masz” we Wron kach.
Zdo by te pod czas pra cy w za kła dach prze my sło wych do świad -
cze nie umoż li wi ło mu kie ro wa nie mon ta żem ma szyn i urzą dzeń
w no wo bu do wa nej cu krow ni w Ira nie w 1959 ro ku. Po po wro -
cie Pro fe sor nie kon ty nu ował pra cy w prze my śle. W tym cza sie
ob jął po sa dę na uczy cie la w Tech ni kum Prze my słu Spo żyw cze -
go we Wron kach, a na stęp nie do 1976 ro ku pra co wał w no wo
po wsta łym Tech ni kum Ener ge tycz nym w Po zna niu. Pan Pro fe -
sor bar dzo moc no za an ga żo wał się w pra ce or ga ni za cyj ne pod -
czas bu do wy Tech ni kum Ener ge tycz ne go oraz utwo rze nie
w nim la bo ra to riów dy dak tycz no -na uko wych. Za pro jek to wa ne
la bo ra to ria by ły tak uda ne, że w 1965 ro ku zle co no mu ko or dy -
no wa nie urzą dza niem la bo ra to riów na uko wo -dy dak tycz nych
na Po li tech ni ce Mo na chij skiej. W cza sie na ucza nia w Tech ni kum
Ener ge tycz nym opra co wał kil ka dzie siąt in struk cji do ćwi czeń la -
bo ra to ryj nych, kie ro wał prak ty ka mi za wo do wy mi oraz opie ko -
wał się uzdol nio ny mi ucznia mi, przy go to wu ją cy mi się do olim -
piad tech nicz nych w kra ju i za gra ni cą. Ten etap swo jej pra cy
Pro fe sor za koń czył wy pro mo wa niem po nad dwóch ty się cy
uczniów na sto pień cze lad ni ka, mi strza i tech ni ka. 

W 1974 ro ku obro nił pra cę dok tor ską na Wy dzia le Rol ni czym
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu za ty tu ło wa ną: „Ana li za moż li -
wo ści za sto so wa nia pul sa to rów elek tro ma gne tycz nych do ce -
lów ba daw czych nad do jem prze mien nym”. Po obro nie pra cy
dok tor skiej pra co wał ja ko ad iunkt w Aka de mii Tech nicz no -Rol -
ni czej im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich w Byd gosz czy, na Po li tech -
ni ce Po znań skiej, a od 1976 ro ku w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw -
no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.
W 1988 ro ku Ra da Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu nada ła Pro fe so ro wi ty tuł dok to ra ha bi li to wa -
ne go na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej „Wpływ wa run ków
blan szo wa nia i kon wek cyj ne go su sze nia na kształ to wa nie się
wskaź ni ków tech no lo gicz nych i ener ge tycz nych w pro duk cji
wy bra nych spo żyw czych su szów ziem nia cza nych”. Po awan sie
na sta no wi sko do cen ta po wie rzo no mu rów no cze śnie kie ro wa -

nie Za kła dem In ży nie rii i Apa ra tu ry Prze my słu Spo żyw cze go.
W 1992 ro ku nada no mu ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go,
a w 2000 ro ku otrzy mał z rąk pre zy den ta Kwa śniew skie go ty tuł
pro fe so ra na uk rol ni czych.

Re ali zo wa nie cie ka we go na ucza nia by ło pod sta wo wą de wi -
zą Pro fe so ra Do ma ga ły i z rów nie du żym za an ga żo wa niem, jak
pod czas pra cy w Tech ni kum Ener ge tycz nym, re ali zo wał ją ja ko
na uczy ciel aka de mic ki. Był au to rem trzech pro gra mów do no -
wo cze sne go na ucza nia przed mio tów: au to ma ty ka, go spo dar -
ka wod na i ener ge tycz na oraz ma szy no znaw stwo. Pod je go kie -
row nic twem wy ko na no no wo cze sne sta no wi ska dy dak tycz ne,
do ty czą ce użyt ko wa nia ener gii oraz ba da nia ma szyn i urzą dzeń
w prze my śle spo żyw czym. Był współ au to rem czte rech pod ręcz -
ni ków aka de mic kich. Pro fe sor ak tyw nie uczest ni czył w kształ -
ce niu mło dej ka dry. Był pro mo to rem wie lu prac in ży nier skich
i ma gi ster skich oraz trzech dok tor skich, któ re to pro mo cje do -
star czy ły na stęp nie ka dry ma cie rzy ste mu za kła do wi. 

Za in te re so wa nia na uko we Pro fe so ra Do ma ga ły ukie run ko -
wa ne by ły na roz wią zy wa nie pro ble mów z dzie dzi ny au to ma -
ty za cji i ener ge ty ki okre ślo nych pro ce sów tech no lo gicz nych
w prze my śle spo żyw czym. Ba da nia te mia ły ści śle ukie run ko wa -
ny cha rak ter i w prze wa ża ją cej mie rze do ty czy ły su sze nia pło -
dów rol nych. Pod sta wo we za gad nie nia, któ ry mi Pro fe sor się zaj -
mo wał, to ba da nie pod sta wo wych wła ści wo ści elek trycz nych
ar ty ku łów żyw no ścio wych, za sto so wa nie elek tro tech ni ki teo re -
tycz nej do po trzeb rol nic twa i tech no lo gii żyw no ści, roz sze rze -
nie teo rii su sze nia pło dów rol nych, ba da nie ener go chłon no ści
pro ce sów pro duk cyj nych, au to ma ty za cja pro ce sów pro duk cyj -
nych i ich iden ty fi ka cja ja ko obiek tów au to ma tycz ne go ste ro -
wa nia oraz ba da nia przy czyn awa ryj no ści ma szyn i urzą dzeń
w prze my śle spo żyw czym. Po dej mo wa na przez Pro fe so ra pro -
ble ma ty ka mia ła pod sta wo we zna cze nie dla na uki w dzie dzi nie
wła ści wo ści fi zycz nych pro duk tów żyw no ścio wych, au to ma ty -
ki i ener ge ty ki okre ślo nych pro ce sów tech no lo gicz nych prze -
my słu spo żyw cze go. Za in te re so wa nia ba daw cze Pro fe sor re ali -
zo wał rów nież we współ pra cy z za gra nicz ny mi ośrod ka mi
na uko wy mi, z któ rych do naj waż niej szych na le ży Po li tech ni ka
w Mo na chium. Uzy ska ne wy ni ki za warł w po nad 50 ar ty ku łach
na uko wych. Oprócz te go był au to rem ar ty ku łów na uko wych,
po pu lar no nau ko wych, prac pro jek to wych, do świad czal no -kon -
struk cyj nych, eks per tyz i pa ten tów. Pra ce prof. dr. hab. Aloj ze -
go Do ma ga ły zo sta ły opu bli ko wa ne w zna nych i li czą cych się
wy daw nic twach kra jo wych i za gra nicz nych. Co wię cej, swo je
pra ce pu bli ko wał nie tyl ko w ję zy ku pol skim i an giel skim, ale
rów nież po fran cu sku i nie miec ku.

Pod czas pra cy na na szym uni wer sy te cie zor ga ni zo wał i kie ro -
wał prak ty ką stu den tów WTŻ w Buł ga rii, uczest ni czył w pra cach
Wy dzia ło wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej oraz Uczel nia nej Ko mi sji Wy -
bor czej. W swej dłu go let niej pra cy brał też udział w pra cach Ko -
mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie li Aka de mic kich oraz Wy dzia ło -
wej Ko mi sji do spraw Kon kur sów na sta no wi sko dla Pra cow ni ków
Na uko wo -Dy dak tycz nych i Na uko wych.

Za swo ją dłu go let nią pra cę Pro fe sor Do ma ga ła otrzy mał licz -
ne od zna cze nia, na gro dy i wy róż nie nia, z któ rych naj istot niej -
sze to Zło ty Krzyż Za słu gi, Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia

Pro fe sor dr hab. Aloj zy Do ma ga ła
(1931–2014)
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Pol ski i Ho no ro wa Od zna ka Mia sta Po zna nia. Zo stał rów nież wy -
róż nio ny Na gro dą Mi ni stra Oświa ty i Wy cho wa nia pierw sze go
i dru gie go stop nia, uzy skał dy plom w Tur nie ju Mło dych Mi -
strzów Tech ni ki, Na gro dę Ku ra to ra Oświa ty i Wy cho wa nia w Po -
zna niu, Na gro dę NOT pierw sze go stop nia, Na gro dę Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej za osią gnię cia na uko we, na gro dy JM rek -
to ra Aka de mii Rol ni czej i me da le: brą zo wy i srebr ny. W 2001 ro -
ku prze szedł na eme ry tu rę.

Na le ży z ca łą mo cą pod kre ślić, że przy ca łej swej pa sji do na -
uki Pro fe sor Do ma ga ła za wsze na pierw szym miej scu sta wiał ro -
dzi nę. Ja ko czło wiek, któ ry sam do świad czył tra ge dii wśród
swych naj bliż szych, za wsze in te re so wał się tym, co dzia ło się
w ro dzi nach je go pra cow ni ków. W trud nych chwi lach słu żył im
po mo cą i wspie rał życz li wo ścią. W oso bie Pa na Pro fe so ra po że -
gna li śmy ce nio ne go na ukow ca, życz li we go ko le gę, na uczy cie -
la wie lu po ko leń mło dzie ży.

W na szej pa mię ci po zo sta nie ja ko oso ba pra wa i życz li wa.

W imie niu pra cow ni ków Za kła du In ży nie rii 
i Apa ra tu ry Prze my słu Spo żyw cze go

Ma rze na Gaw ry siak -Wi tul ska

Wdniu 1 sierp nia 2014 ro ku na Cmen ta rzu Mi ło stow skim
w Po zna niu po że gna li śmy zmar łe go 28 lip ca prof. dr. hab.

Ro ma na Za krzew skie go. W oso bie pro fe so ra uni wer sy tet i Wy -
dział Tech no lo gii Drew na stra cił wy bit ne go na ukow ca, spe cja -
li stę che micz ne go prze ro bu drew na, wy cho waw cę wie lu po ko -
leń stu den tów i kadr na uko wych. Był czło wie kiem o otwar tym
umy śle, życz li wym dla lu dzi. 

Ro man Mi chał Za krzew ski uro dził się 11 li sto pa da 1946 ro ku
w Po zna niu. Stu dia wyż sze od był w la tach 1964–1969 na Wy -
dzia le Tech no lo gii Drew na Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu
i uzy skał sto pień ma gi stra in ży nie ra che micz nej tech no lo gii
drew na. Sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych nada ła
mu w 1974 ro ku Ra da Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej „Ba da -
nia nad po chod ny mi ce lu lo zy z 2,4-dwu izo cy ja nia nem to li le nu
i 3,4-dwu chlo ro fe ny lo -izo cy ja nia nem”, a sto pień na uko wy dok -
to ra ha bi li to wa ne go – w 2002 ro ku Ra da Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po -
zna niu na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej „Nie któ re aspek ty
ter micz ne go roz kła du drew na i wy bra nych su row ców li gno ce -
lu lo zo wych”. Ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk le śnych w dys cy pli -
nie drzew nic two uzy skał w 2009 ro ku.

Ro man Za krzew ski pra cę za wo do wą roz po czął w 1964 ro ku
w In sty tu cie Tech no lo gii Drew na w Po zna niu na sta no wi sku pra -
cow ni ka na uko wo -tech nicz ne go. La ta 1964–1972 wy peł ni ły mu
stu dia sta cjo nar ne i dok to ranc kie na Wy dzia le Tech no lo gii
Drew na, po cząt ko wo w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu,
prze mia no wa nej na stęp nie na Aka de mię Rol ni czą (AR). Po
ukoń cze niu stu diów dok to ranc kich w1972 ro ku zo stał za trud -

nio ny na sta no wi sku star sze go asy sten ta w In sty tu cie Che micz -
nej Tech no lo gii Drew na AR w Po zna niu, a na sta no wi sko ad iunk -
ta awan so wał w 1975 ro ku.

Kwa li fi ka cje za wo do we wzbo ga cał, pra cu jąc do dat ko wo w la -
tach 1987–1991 w Przed się bior stwie Usług Tech nicz nych „Tech -
nus” w Po zna niu, gdzie nad zo ro wał tech no lo gię wy twa rza nia
wę gli ry sun ko wych, któ rej był współ twór cą, a w la tach 1991–
–1993 w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Ma szyn Pa ku ją cych
w Po zna niu na sta no wi sku głów ne go spe cja li sty ba daw czo -
-tech nicz ne go, bę dąc rów no cze śnie człon kiem Ra dy Na uko wej
w tej jed no st ce. 

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go w 2004 ro ku. W la tach
2003–2012 peł nił funk cję za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu Che micz -
nej Tech no lo gii Drew na, a w la tach 2012–2013 funk cję dy rek to -
ra In sty tu tu. Od 2003 do 2014 ro ku kie ro wał Za kła dem Che micz -
ne go Prze ro bu Drew na tej jed nost ki. 

Po cząt ko wy okres dzia łal no ści na uko wej i ba daw czej zwią za -
ny był z za gad nie nia mi mo dy fi ka cji che micz nej drew na i je go
kom po nen tów. Re zul ta tem stu diów i ba dań na te mat re ak tyw -
no ści głów ne go skład ni ka drew na: ce lu lo zy z izo cy ja nia na mi by -
ła pra ca dok tor ska. Za gad nie nie mo dy fi ka cji drew na mo no me -
ra mi wi ny lo wy mi by ło rów nież w tym cza sie przed mio tem Je go
dzia łal no ści ba daw czej, zwią za nej z ba da nia mi me cha ni zmu po -
li me ry za cji sty re nu w drew nie oraz od dzia ły wa nia głów nych
skład ni ków drew na na prze bieg te go pro ce su.

W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku za -
in te re so wa nia Pro fe so ra Ro ma na Za krzew skie go skie ro wa ły się
ku te ma ty ce zwią za nej z ter micz ną kon wer sją drew na. Za po -

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski
(1946–2014)
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cząt ko wa ny zo stał cykl ba dań obej mu ją cych ana li zy ter micz ne
i ter mo gra wi me trycz ne od twa rzal nych su row ców li gno ce lu lo -
zo wych i ich kom po nen tów, a tak że skład ni ków pęcz nie ją cych
po włok ognio ochron nych. Po nad to, sto su jąc me to dy róż ni co -
wej ana li zy ter micz nej, pod jął Pro fe sor pró by wy zna cze nia pa -
ra me trów ki ne tycz nych pro ce su utwar dza nia ży wic sto so wa -
nych w prze my śle drzew nym. Na pod sta wie wy ni ków tych
ana liz roz pa try wał szcze gó ło wo za gad nie nia ki ne ty ki pi ro li zy
ba da nych ma te ria łów oraz wpły wu róż nych czyn ni ków na ten
pro ces. Zwień cze niem tych prac by ła roz pra wa ha bi li ta cyj na. 

Ko lej na gru pa za gad nień ba daw czych obej mo wa ła te ma ty -
kę wy twa rza nia ziar no wych i włók ni stych wę gli ak tyw nych z su -
row ców li gno ce lu lo zo wych, wpływ wa run ków pro ce su kar bo -
ni za cji i ak ty wa cji na struk tu rę ka pi lar ną i zwią za ne z nią
wła ści wo ści ad sorp cyj ne i apli ka cyj ne otrzy ma nych pro duk tów.
Ba da nia te za owo co wa ły pro po zy cja mi tech no lo gii wy twa rza -
nia ziar no wych, ak tyw nych ma te ria łów wę glo wych z li gno ce lu -
lo zo wych od twa rzal nych su row ców od pa do wych oraz włók ni -
stych ma te ria łów wę glo wych z pre kur so ra ce lu lo zo we go. 

Od 2002 ro ku przed mio tem za in te re so wań ba daw czych Pro -
fe so ra by ły za gad nie nia zwią za ne z ter micz ną mo dy fi ka cją
drew na, któ rej ce lem by ło otrzy ma nie ma te ria łów drzew nych
o zmie nio nej, es te tycz nie atrak cyj nej bar wie, zwięk szo nej sta -
bil no ści wy mia ro wej i od por no ści na dzia ła nie czyn ni ków bio -
tycz nych bez sto so wa nia tok sycz nych bio cy dów.

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski był au to rem lub współ -
au to rem po nad stu pu bli ka cji. Uczest ni czył w licz nych zjaz dach
i sym po zjach na uko wych mię dzy na ro do wych i kra jo wych, re -
fe ru jąc wy ni ki wy ko na nych prac, a tak że pro wa dząc i prze wod -
ni cząc ob ra dom. Re cen zo wał pu bli ka cje dla cza so pism in dek -
so wa nych: „Ther mal Ana ly sis and Ca lo ri me try” i „Wa ste
Ma na ge ment”. Był rów nież współ twór cą pię ciu i sa mo dziel nym
au to rem jed ne go za strze że nia pa ten to we go. Upraw nie nia do
dwóch pa ten tów Aka de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz kow -
skie go w Po zna niu od sprze da ła na rzecz Przed się bior stwa
Sprzę tu Ochron ne go MA SK POL w Ko niecz kach. Na ich pod sta -
wie w la tach 1996–1998 w PSO MA SK POL zo sta ła wdro żo na
tech no lo gia wy twa rza nia ziar no we go ad sor ben tu wę glo we go
(wę gla ak tyw ne go) z pe stek owo co wych dla re sor tu obro ny na -
ro do wej. Pro fe sor Ro man Za krzew ski twór czo i ak tyw nie
uczest ni czył w pra cach ba daw czych i wdro że nio wych nad tą
tech no lo gią. Na pod sta wie pa ten tu przy zna ne go w 2007 ro ku,
któ re go sa mo dziel nym au to rem jest prof. dr hab. Ro man Za -
krzew ski, Aka de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz kow skie go za -
war ła dwie umo wy li cen cyj ne: z nie miec kim przed się bior -
stwem INO PLAN z Hil den oraz z fir mą DĄ BEX z Gro dzi ska
Wiel ko pol skie go. Na le ży pod kre ślić, że jest to pierw sza w hi sto -
rii Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na umo wa li cen cyj na za war ta
z pod mio tem za gra nicz nym. Łącz nie prof. dr hab. Ro man Za -
krzew ski był współ au to rem bli sko 30 opra co wań i eks per tyz dla
prze my słu. 

W dzia łal no ści dy dak tycz nej prof. dr hab. Ro man Za krzew ski
pro wa dził wy kła dy i ćwi cze nia dla stu den tów stu diów sta cjo -
nar nych i nie sta cjo nar nych, a od 2002 ro ku wy kła dy mo no gra -
ficz ne dla dok to ran tów. Pod Je go kie run kiem i me ry to rycz ną
opie ką wy ko na no 30 prac ma gi ster skich. Był rów nież współ au -
to rem wy da ne go w 2003 ro ku pierw sze go skryp tu do ćwi czeń
z che micz ne go prze ro bu drew na. Był pro mo to rem w dwóch
ukoń czo nych prze wo dach dok tor skich oraz au to rem opi nii (re -
cen zji) w kil ku po stę po wa niach dok tor skich i ha bi li ta cyj nych.

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski peł nił funk cje za stęp cy
dy rek to ra i dy rek to ra In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na
oraz kie row ni ka Za kła du Che micz ne go Prze ro bu Drew na. Był

wie lo krot nie wy bie ra ny w skład Se na tu Uczel ni, za rów no ja ko
przed sta wi ciel ad iunk tów i asy sten tów, jak rów nież póź niej pro -
fe so rów. Prze wod ni czył ko mi sjom se nac kim, rek tor skim oraz ra -
dom wy dzia łu. Bę dąc człon kiem Se nac kiej Ko mi sji ds. Praw nych
w ka den cji 1981–1984 oraz w wy ni ku po wo ła nia na człon ka ko -
mi sji ds. opra co wa nia Sta tu tu, w 1985 ro ku dwu krot nie uczest -
ni czył w pra cach ze spo łów two rzą cych Sta tut Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu.

W 29. kon kur sie KBN zo stał po wo ła ny na człon ka ze spo łu P 06
oce nia ją ce go wnio ski o fi nan so wa nie prac ba daw czych, był też

przed sta wi cie lem Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na w Kla strze Che -
micz nym oraz człon kiem Kon sor cjum „Bio ener gia na rzecz roz wo -
ju wsi”. Od 2008 ro ku był po wo ły wa ny przez mi ni stra rol nic twa
– na ko lej ne czte ro let nie ka den cje – na człon ka ra dy na uko wej In -
sty tu tu Włó kien Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich.

Po mi mo cho ro by Pro fe sor ak tyw nie uczest ni czył w ży ciu Wy -
dzia łu i In sty tu tu. Pod czas ob cho dów ju bi le uszu 60-le cia Wy -
dzia łu wy gło sił krót kie wspo mnie nie o pro fe so rze Sta ni sła wie
Pro siń skim. Do bra kon dy cja Pro fe so ra za po wia da ła ra czej ry chły
po wrót na peł ne ob ro ty do pra cy. Nikt się nie spo dzie wał, że
dru gi ostry atak cho ro by w szyb kim cza sie za bie rze Go na za -
wsze. Przed pój ściem do szpi ta la wy ko nał jesz cze re cen zję pra -
cy dok tor skiej. 

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski w 1994 ro ku był od zna -
czo ny Srebr nym, a w 2004 ro ku Zło tym Krzy żem Za słu gi. Za
dzia łal ność na rzecz wo je wódz twa w 2004 ro ku zo stał wy róż -
nio ny ja ko „Za słu żo ny dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go”,
a w 2011 ro ku ja ko „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu”.

Hob by Pro fe so ra był brydż spor to wy. Był rów nież sma ko szem
wy kwint nych dań, któ re nie jed no krot nie sam kom po no wał. 

Pro fe sor dr hab. Ro man Za krzew ski na za wsze po zo sta nie
w na szej pa mię ci.

Bo gu sła wa Wa li szew ska
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Profesor dr hab. Roman Zakrzewski (1946–2014)
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Liczba studentów z Chin, którzy
podejmują naukę poza granicami swego
kraju, ciągle wzrasta. W 2001 roku było
ich ledwie 12 tysięcy, ale w latach
2011–2013 liczba ta urosła do niemal pół
miliona. Trzy czwarte z nich wyjeżdża
głównie do USA, Wielkiej Brytanii,
Australii i Kanady. Ostatnio popularne
są też inne kraje europejskie, między
innymi Francja i Niemcy, które oferują
studentom dogodne warunki, różnego
typu stypendia.

JL: Sys te my kształ ce nia w Chi nach i Pol sce róż nią się od
sie bie. Czy pol skie uczel nie mo gą być kon ku ren cyj ne
w na bo rze kan dy da tów z Kra ju Środ ka wo bec in nych kra -
jów, a kon kret nie ame ry kań skich, au stra lij skich czy an -
giel skich? Ma Pan ogrom ne, wie lo let nie do świad cze nie
w roz mo wach z tam tej szy mi uczel nia mi i na ma wia niu
kan dy da tów do stu dio wa nia na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu.

RH: Od 23 lat pro wa dzi my współ pra cę na uko wą i dy dak tycz -
ną z uczel nia mi chiń ski mi. Już 140 stu den tów te go kra ju uzy -
ska ło dy plo my na szej uczel ni. By roz po cząć sku tecz ną współ -
pra cę edu ka cyj ną z Chi na mi, na le ży do brze po znać chiń ski
sys tem kształ ce nia oraz wa run ki spo łecz no -po li tycz ne, w któ -
rych ży ją po ten cjal ni kan dy da ci. Pod sta wo wy wa ru nek – trze -
ba pa mię tać, że jest to kraj bar dzo zróż ni co wa ny na ro do wo ścio -
wo (56 na ro dów), w któ rym jest 2700 róż nych uczel ni wyż szych,
z cze go 350 to szko ły pry wat ne, róż ne jest fi nan so wa nie od płat -
no ści za stu dia. Co raz wyż sze za rob ki oraz sta bil ność ju ana spo -
wo do wa ły szyb kie wy kształ ce nie kla sy śred niej. Efek tem tych
zmian bę dzie w naj bliż szych la tach stop nio wy wzrost licz by
osób, któ re bę dzie stać na kształ ce nie swo ich dzie ci za gra ni -
cą. I wła śnie tu upa tru ję szan sę dla pol skich uczel ni. 

JL: Ja kie by ły po cząt ki Pań skich kon tak tów z kra jem
Kon fu cju sza?

RH: Za czę ło się w ro ku 1991 od mo je go wy jaz du z prof. dr.
hab. Ka ro lem Ducz ma lem, ów cze snym kie row ni kiem Ka te dry
Na sien nic twa i Szkół kar stwa Ogrod ni cze go do Na na kin, gdzie

spo tka li śmy się z pro fe so rem He Shnam, dy rek to rem Ogro du
Bo ta nicz ne go, któ ry ja ko pierw szy wska zał nam na moż li wość
obu stron nej współ pra cy edu ka cyj nej. Efek tem te go wy jaz du
by ło uru cho mie nie an glo ję zycz nych stu diów ma gi ster skich
na Wy dzia le Ogrod nic twa (wów czas Aka de mii Rol ni czej)
o spe cjal no ści: ho dow la i na sien nic two. W po cząt ko wym okre -
sie na stu dia w Pol sce re kru to wa ły wy łącz nie wła dze stro ny
chiń skiej, kon kret nie tam tej sze Mi ni ster stwo Edu ka cji, któ re
za pew nia ło stu den tom wy so kie sty pen dia na po byt w Pol sce.
By li to naj lep si, z róż nych wzglę dów, bar dzo sta ran nie wy bra -
ni kan dy da ci, ze świet ną zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie go.
Pierw si ab sol wen ci ukoń czy li u nas stu dia w 1996 ro ku i dziś
w więk szo ści wie my, jak po to czy ły się ich dal sze lo sy. Tro je
z nich z ty tu ła mi pro fe so rów pra cu je na naj lep szych uczel -
niach w Pe ki nie, Hang zhou i Kan to nie, a trzech in nych z tej
gru py pra cu je na wy so kich sta no wi skach w in sty tu tach bran -
żo wych zwią za nych z ho dow lą ro ślin. Na przy kład prof. Chen
Li bo jest wi ce dy rek to rem In sty tu tu Użyt ków Zie lo nych Chiń -
skiej Aka de mii Na uk Rol ni czych i Le śnych w Hu he ha ote
w Mon go lii We wnętrz nej.

JL: Za pew ne uty tu ło wa ne na zwi ska tych ab sol wen tów
by ły po moc ne w na bo rze ko lej nych kan dy da tów. Co by ło
da lej, bo – jak wiem – stro na chiń ska za prze sta ła do fi nan -
so wy wać chęt nych do stu dio wa nia w Pol sce? 

RH: Punk tem zwrot nym na szej współ pra cy był 2001 rok, kie -
dy to z ów cze snym rek to rem Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go, prof. dr. hab. Je rzym Pu deł ko, na za pro sze nie
wspo mnia ne go mi ni ster stwa od wie dzi li śmy sześć naj lep szych
chiń skich uni wer sy te tów rol ni czych. W każ dym z nich stu dio -
wa ło od 20 do 60 ty się cy stu den tów, w z roz ma chem wy bu -
do wa nych obiek tach, bo ga to wy po sa żo nych la bo ra to riach.
Wi dzie li śmy też sła be stro ny: bra ko wa ło w nich na uczy cie li
z ty tu łem dok to ra, ma ło by ło an glo ję zycz nych pu bli ka cji,
część apa ra tu ry la bo ra to ryj nej sta ła nie uży wa na, a więk szość
stu den tów nie zna ła ję zy ka an giel skie go. Pro wa dzo ne roz mo -
wy nie by ły ła twe, gdyż od ra zu py ta no nas, po dob nie jak
Ame ry ka nów, o wy so kość sty pen diów, ja kie mo że my przy -
znać ich kan dy da tom. Tak się zło ży ło, że wów czas Chiń skie Mi -
ni ster stwo Edu ka cji ode szło od cen tral ne go se lek cjo no wa nia
kan dy da tów na za gra nicz ne stu dia i za stą pi ło ten pro ces umo -
wa mi dwu stron ny mi. Tym sa mym stro na chiń ska za koń czy ła
po cząt ko wą po moc w ra mach pro mo cji i wy co fa ła się z udzie -
la nia swo im stu den tom sty pen diów na stu dia za gra ni cą. Tu
przy po mi nam so bie, jak pod czas wspól nej ko la cji je den z wy -
so kich urzęd ni ków mi ni ste rial nych do dał nam otu chy i po wie -

Stu den ci z Chin 
szan są dla pol skich uczel ni
Rozmowa z prof. dr. hab. Romanem Hołubowiczem, autorem ponad 250 różnych
prac z ogrodnictwa, podróżnikiem i miłośnikiem Dalekiego Wschodu (Chiny,
Japonia, Syberia). Profesor poznał tajniki języka chińskiego. Wielokrotnie wykładał
i publikował w Chinach. Zorganizował do tego kraju ponad 30 wyjazdów
zawodowych, głównie dla wykładowców, studentów i ludzi z branży
rolno-spożywczej. Od 2001 roku jest pełnomocnikiem JM rektora ds. współpracy
z Chinami
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dział mi: „Nie martw się. Je ste ście do brzy, to prze trwa cie”. I tak
się sta ło – prze trwa li śmy. Ma my te go efek ty. Ran ga tej współ -
pra cy zo sta ła do ce nio na w ra mach dłu go fa lo wej stra te gii Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go przez po przed nie go rek to ra, prof.
dr. hab. Er wi na Wą so wi cza i obec ne go – prof. dr. hab. Grze go -
rza Skrzyp cza ka.

JL: A za tem do tych cza so we kon tak ty z uczel nia mi chiń -
ski mi po zwo li ły nie tyl ko utrzy mać tę współ pra cę, ale rów -
nież ją po sze rzyć, cze go efek tem są pod pi sy wa ne no we
ra mo we po ro zu mie nia mię dzy chiń ski mi uni wer sy te ta mi
i na szym. 

RH: Tak. Stop nio wo, w opar ciu o do kład ną kal ku la cję, wpro -
wa dzo no od płat ność za te stu dia (2400 eu ro za rok). Na uczy -
cie lom aka de mic kim za pew nio no no wy prze licz nik za za ję cia
w ję zy ku an giel skim, aby ich moc niej zmo ty wo wać do ta kich

dzia łań. Zwięk szo no rów nież atrak cyj ność sa mej ofer ty dy dak -
tycz nej: po wsta ły pierw sze skryp ty i ma te ria ły dru ko wa ne,
wpro wa dzo no no wą for mu łę ćwi czeń te re no wych w Pol sce
i kra jach Unii Eu ro pej skiej (Wło chy, Fran cja i Hisz pa nia), po zy -
ska no spon so rów z pol skich i za gra nicz nych firm, i wresz cie,
co się oka za ło bar dzo traf ne, na wią za no współ pra cę z fir ma -
mi na sien ny mi, w któ rych na si i chiń scy stu den ci wy ko nu ją
część sta ży oraz pro wa dzą w nich do świad cze nia i ba da nia.
Umo wy part ner skie są na bie żą co od na wia ne. Przed dwo ma
la ty prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pro rek tor ds. stu diów na -
sze go uni wer sy te tu, prze by wa jąc w Pe ki nie, prze dłu ży ła umo -
wę na ko lej nych pięć lat z tam tej szym Uni wer sy te tem Rol ni -
czym, a ostat nio pod pi sa ne zo sta ło wstęp ne po ro zu mie nie
z Uni wer sy te tem Rol ni czym w She ny ang (szcze gó ły w po -
przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”).

JL: Po cząt ko wo „wer bo wał” Pan kan dy da tów z Pań stwa
Środ ka na stu dia ma gi ster skie wy łącz nie na Wy dział
Ogrod nic twa. Czy ta pa le ta za in te re so wań chiń skich kan -
dy da tów na stu dia na na szej uczel ni mo że się po sze rzyć?

RH: Obec nie za in te re so wa li śmy chiń czy ków ko lej ny mi kie -
run ka mi: le śnic twem, na uka mi o żyw no ści i ży wie niu. Dwa na -
stęp ne wy dzia ły – Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt oraz Rol nic twa
i Bio in ży nie rii – przy go to wu ją ta kie stu dia. War to do dać, że
spo śród stu den tów z Chin, któ rzy ukoń czy li stu dia ma gi ster -
skie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy wy pro mo wał już dwóch dok -
to rów na uk rol ni czych. W tym ce lu od bie żą ce go ro ku uru cho -

mio no na na szej uczel ni an glo ję zycz ne stu dia dok to ranc kie,
tak że z my ślą o ab sol wen tach stu diów ma gi ster skich z Chin.

JL: Ja kie atu ty ma Pan w rę ku, pro po nu jąc stu den tom
z Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej stu dia na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu?

RH: Przede wszyst kim pro po nu je my niż sze cze sne przy po -
rów ny wal nym lub wyż szym po zio mie kształ ce nia, nie wy ma -
ga my po twier dzeń ze zna jo mo ści ję zy ka, da je my moż li wość
pu bli ka cji prac ma gi ster skich. Klu czem do suk ce su jest umie -
jęt nie pro wa dzo na re kru ta cja na miej scu w Chi nach. Stro na
in ter ne to wa, nie ste ty, nie wy star cza. Po ło wa kan dy da tów
z Chin do wia du je się o na szej uczel ni od swych star szych ko -
le gów, któ rzy ukoń czy li u nas stu dia.

JL: Są za pew ne okre ślo ne trud no ści w kształ ce niu stu -
den tów z Chin?

RH: Naj więk szą trud no ścią, na ja ką na po ty ka my, jest umie -
jęt ność sa mo dziel nej pra cy. Więk szość osób do nas przy jeż -
dża ją cych nie po tra fi sa mo dziel nie ana li zo wać tek stów pu bli -
ka cji na uko wych, two rzyć syn tez i prze glą dów prac oraz
sta wiać hi po tez na uko wych. Praw do po dob nie nikt ich tej sa -
mo dziel no ści w Chi nach nie uczył. Nie są też oby ci z na zew -
nic twem ła ciń skim. Do te go do cho dzą pro ble my ję zy ko we,
szcze gól nie zwią za ne z wy mo wą. Trze ba się przy zwy cza ić do
ich an giel skie go. W tej sy tu acji wzra sta ro la wy kła dow ców oraz
opie ku nów prac ma gi ster skich, któ rzy sa mi bie gle mu szą znać
ję zyk an giel ski i przy go to wać na za ję cia wię cej tek stów dru -
ko wa nych. Nie ozna cza to jed nak, że pra ce ma gi ster skie re ali -
zo wa ne przez Chiń czy ków są gor sze od prac na szych stu den -
tów. W wie lu wy pad kach jest na wet od wrot nie. Du ża
mo ty wa cja i ol brzy mia pra co wi tość tej na cji sprzy ja po wsta -
wa niu do brych i bar dzo do brych prac ma gi ster skich, a wy ni ki
są po tem czę sto pu bli ko wa ne w do brych cza so pi smach z IF.

JL: A ja kie, po za fi nan so wy mi, ko rzy ści ma Uni wer sy tet
z kształ ce nia Chiń czy ków?

RH: Głów nie to są kon tak ty na uko we z ośrod ka mi w Chi -
nach. Spo śród ab sol wen tów, któ rzy ukoń czy li u nas stu dia ma -
gi ster skie z ho dow li ro ślin i na sien nic twa, dzie się ciu wy stą pi -
ło z ini cja ty wą wspól nych ba dań na uko wych, któ re pro wa dzą
po po wro cie do kra ju. Że wspo mnę tu o ba da niach, ja kie pro -
wa dzi my mię dzy in ny mi z In sty tu tem Użyt ków Zie lo nych
w Hu he ha ote w Mon go lii We wnętrz nej, Cen trum Ba da nia Ma -
sion w Hang zhou w pro win cji Zhe jiang, ogro da mi bo ta nicz -
ny mi w Pe ki nie i Nan ki nie czy w in sty tu tach wa rzyw nic twa
w Ji nan w pro win cji Shan dong oraz Eko no micz nych Pod staw
Le śnic twa w Da lian w pro win cji Lia oning. To są wy mier ne ko -
rzy ści dla pol skiej na uki i w efek cie na szej go spo dar ki.

JL: Pro fe sor Ro man Ho łu bo wicz, któ re mu sto sun ko wo
ła two, dzię ki zna jo mo ści ję zy ka, po ru szać się po Kra ju
Środ ka, twier dzi że kan dy da tów z Chin na stu dia w Pol sce
nie bę dzie w przy szło ści bra ko wa ło. Na do wód te go przy -
ta cza sta re po wie dze nie chiń skie: Zai qiu bu neng giong jia -
oyu. Zai ku bu neng, ku ha izi. Co moż na prze tłu ma czyć:
„Choć je steś bied ny, kształć swo je dzie ci. Choć cięż ko Ci
w ży ciu, wszyst ko, co naj lep sze, daj dzie ciom”.

Roz ma wiał: Je rzy Lo rych
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Po stę pu ją ce w pol skich go spo dar stwach uno wo cze śnia nie
par ku ma szy no we go i zwią za na z tym wy mia na ma szyn

rol ni czych na bar dziej zło żo ne po wo du je wzrost zna cze nia
ser wi su tech nicz ne go. Pro fe sjo nal nie wy ko ny wa na ob słu ga
tech nicz na gwa ran tu je dłu go let nią, efek tyw ną pra cę ma szyn
rol ni czych. Co raz wię cej za kła dów zaj mu ją cych się sprze da żą
czę ści i ma szyn rol ni czych roz sze rza swo ją dzia łal ność o moż -
li wość ich ser wi so wa nia. Za uwa żal ne jest tak że zwięk sze nie
świa do mo ści spo łe czeń stwa do ty czą ce od po wied nio prze pro -
wa dza nych prze glą dów tech nicz nych ma szyn. W ce lu pod kre -
śle nia istot nej ro li ser wi su tech nicz ne go w eks plo ata cji ma -
szyn rol ni czych Pol ska Izba Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych
z sie dzi bą w To ru niu, przy współ pra cy z Uni wer sy te tem Przy -
rod ni czym w Po zna niu, zor ga ni zo wa ła ko lej ną, trze cią edy cję
ogól no kra jo we go kon kur su „Me cha nik na Me dal”.

Ce lem kon kur su by ło wy ło nie nie naj lep sze go me cha ni ka ma -
szyn rol ni czych w kra ju w ro ku 2014 oraz pod kre śle nie zna cze -
nia wy so ko wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków w pro ce sie ser -
wi so wa nia ma szyn rol ni czych. Kon kurs skie ro wa ny był do osób
za trud nio nych w za kła dach ser wi so wych, któ re w mo men cie
zgła sza nia udzia łu by ły za trud nio ne na pod sta wie umo wy
o pra cę w za kła dzie ser wi so wym ma szyn rol ni czych i wy ko ny -
wa ły w nim pra ce zwią za ne z na pra wa mi. Wa run kiem uczest -
nic twa by ła elek tro nicz na re je stra cja na stro nie www.me cha -
nik na me dal.agro show.pl do dnia 31 mar ca 2014 ro ku.

Kon kurs prze bie gał w dwóch eta pach. Pierw szym z nich by -
ły eli mi na cje, pod czas któ rych po nad 200 chęt nych roz wią zy -
wa ło za po mo cą In ter ne tu za da nia te sto we sku mu lo wa ne
w trzech lo so wo skon fi gu ro wa nych pa kie tach. Do fi na łu, skła -
da ją ce go się z dwóch czę ści (teo re tycz nej i prak tycz nej), za -
kwa li fi ko wa no pię ciu uczest ni ków. 

Dnia 18 wrze śnia 2014 ro ku w warsz ta tach szkol nych Tech -
ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su w Po zna niu od by -
ła się część prak tycz na fi na łu kon kur su. Uczest ni cy mu sie li
wy ko nać dwa za da nia prak tycz ne. Pierw sze z nich po le ga ło
na iden ty fi ka cji i usu nię ciu nie spraw no ści roz rusz ni ka sil ni ka
cią gni ko we go. Dru gie do ty czy ło wy ko na nia od po wied nich
po mia rów śred ni ców ką czuj ni ko wą tu lei cy lin dro wej sil ni ka
cią gni ko we go i po we ry fi ka cji pod ję cia de cy zji ser wi so wej. Fi -
na li ści mie li do dys po zy cji przy go to wa ne sta no wi ska pra cy
oraz nie zbęd ne wy po sa że nie: na rzę dzia i in struk cje na praw -
cze. Ko mi sja kon kur so wa oce nia ła mię dzy in ny mi or ga ni za -
cję sta no wi ska pra cy, do bór na rzę dzi, spo sób i czas wy ko na -
nia za dań zgod nie z za sa da mi BHP. Zma ga nia trwa ły dwie
go dzi ny. 

Dzie więt na ste go wrze śnia na XVI Mię dzy na ro do wej Wy sta -
wie Rol ni czej AGRO SHOW w Bed na rach fi na li ści przy stą pi li do
dru giej czę ści kon kur su – teo re tycz nej. Uczest ni cy otrzy ma li
do roz wią za nia 20 za dań teo re tycz nych na przy go to wa nych
i opi sa nych ich na zwi ska mi sta no wi skach wy po sa żo nych
w sprzęt kom pu te ro wy. Py ta nia do ty czy ły ser wi su tech nicz -
ne go ma szyn rol ni czych. Prze bieg ry wa li za cji ob ser wo wa ła
pu blicz ność na te le bi mie. Wy nik koń co wy skła dał się z su my

punk tów uzy ska nych w dwóch czę ściach – prak tycz nej i teo -
re tycz nej. Nad prze bie giem kon kur su pa tro nat me ry to rycz ny
spra wo wał Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Prze wod ni -
czą cym ko mi sji kon kur so wej był prof. dr hab. inż. Cze sław
Rzeź nik. 

Lau re ata mi kon kur su zo sta li:

I miej sce – Syl we ster Bu czek, ASPRIM, Lu blin 

II miej sce – Krzysz tof Cho dor ski, POM, Au gu stów

III miej sce – Ja ro sław Bro zio, POM, Au gu stów.

Wśród fi na li stów zna leź li się rów nież Mi chał Ka nia (ASPRIM,
Lu blin) i Bar tło miej So bel (Le ly East, Cie le).

Wrę cze nie na gród zwy cięz com kon kur su „Me cha nik na Me -
dal” od by ło się 19 wrze śnia 2014 ro ku na uro czy stej ga li zor ga -
ni zo wa nej przez ini cja to ra kon kur sów i or ga ni za to ra Mię dzy -
na ro do wej Wy sta wy AGRO SHOW – Pol ską Izbę Go spo dar czą
Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych. 

Za zdo by cie pierw sze go miej sca zwy cięz ca otrzy mał 5000,
dru gie go – 3000, a trze cie go – 2000 zło tych.

mgr inż. Ta tia na Bu chwald
mgr inż. Ża ne ta Sta szak

„Me cha nik na me dal”
Trze cia edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su na Naj lep sze go Me cha ni ka 
Ser wi so we go Ma szyn Rol ni czych ro ku 2014 „Me cha nik na Me dal” 
pod pa tro na tem me ry to rycz nym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Laureaci trzeciej edycji konkursu „Mechanik na medal”: od prawej
Sylwester Buczek, Krzysztof Chodorski i Jarosław Brozio
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Warsz ta ty Oce ny Zdro wot no ści Na sion zor ga ni zo wa li:
Ko mi tet Zdro wot no ści Na sion Mię dzy na ro do we go

Związ ku Oce ny Na sion (Se ed He alth Com mit tee, In ter na tio nal
Se ed Te sting As so cia tion – SHC ISTA), Sek cja Pa to lo gii Na sion
Pol skie go To wa rzy stwa Fi to pa to lo gicz ne go (PTFit) oraz Ka -
te dra Fi to pa to lo gii i Na sien nic twa Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Warsz ta ty po prze dza ły Je de na stą Kon fe -

ren cję Eu ro pej skiej Fun da cji Fi to pa to lo gicz nej (Eu ro pe an
Fun da tion for Plant Pa tho lo gy – EFPP) i Pią tą Mię dzy na ro do -
wą Kon fe ren cję Zdro wot no ści Na sion, któ re od by ły się w Kra -
ko wie w dniach 9–13 wrze śnia 2014 ro ku. 

Te ma tem warsz ta tów by ły prze no szo ne z na sio na mi pa to -
ge ny mar chwi, ro ślin ka pust nych, gro chu, lnu, soi, psze ni cy

Warsz ta ty Oce ny Zdro wot no ści Na sion
Mię dzy na ro do we go Związ ku Oce ny
Na sion
Po znań, 4–7 wrze śnia 2014 ro ku
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Wykładowcy i organizatorzy warsztatów; w pierwszym rzędzie od lewej: Ilona Witczak, Hanna Dorna, Karin Sperlingsson, Krystyna Tylkowska,
Dorota Szopińska, Theresa Aveling, Isabelle Serandat; drugi rząd od lewej: Magdalena Jarosz, Reyes Blanco-Prieto, Agnieszka Rosińska
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i jęcz mie nia. Wzię ło w nich udział 29 osób z 14 kra jów: Bra zy -
lia (1), Chi le (1), Es to nia (1), Fin lan dia (2), Niem cy (2), Ho lan -
dia (4), Ir lan dia (1), Irak (1), Ło twa (2), Nor we gia (1), Pol ska (6),
Re pu bli ka Cze ska (1), Ser bia (4) oraz Szwe cja (2). Uczest ni ków
po wi ta ła i warsz ta ty otwo rzy ła prof. dr hab. Mał go rza ta Mań -
ka, prze wod ni czą ca Pol skie go To wa rzy stwa Fi to pa to lo gicz -
ne go. Wy kła dy i za ję cia prak tycz ne pro wa dzi ły spe cja list ki
oce ny zdro wot no ści na sion z Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki,
Hisz pa nii, Pol ski, Fran cji i Szwe cji. Wy kład roz po czy na ją cy
warsz ta ty –„The In ter na tio nal Se ed Te sting As so cia tion Se ed He -
alth Me thod Va li da tion and Te sting” – wy gło si ła prof. The re sa
Ave ling (wi ce prze wod ni czą ca SHC ISTA) z Uni wer sy te tu
w Pre to rii. Pro fe sor Rey es Blan co -Prie to (czło nek SHC ISTA)
z Uni wer sy te tu w Al me rii mó wi ła o grzy bach ro dza ju Fu sa -
rium po ra ża ją cych ro śli ny z ro dzi ny Po ace ae. Pro fe sor Kry sty -
na Tyl kow ska (by ły czło nek SHC ISTA) i dr Do ro ta Szo piń ska
(czło nek SHC ISTA) z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu za po zna ły uczest ni ków z pa to ge na mi ro dza ju Al ter na ria
za sie dla ją cy mi na sio na mar chwi i ro ślin ka pust nych. Isa bel le
Se ran dat (czło nek ISHI -Veg) z GE VES -SNES pre zen to wa ła me -
to dy wy kry wa nia róż nych pa to ge nów prze no szo nych z na -
sio na mi gro chu, lnu i soi. Z ko lei Ka rin Sper lings son (czło nek
SHC ISTA) z Sek cji Na sien nej Swe dish Bo ard of Agri cul tu re
przed sta wi ła uczest ni kom pa to ge nicz ne grzy by prze no szo -
ne z na sio na mi jęcz mie nia i me to dy ich wy kry wa nia.

Wy kła dy uzu peł nia ły za ję cia prak tycz ne, na któ rych sku pia -
no się głów nie na wy kry wa niu i roz po zna wa niu na na sio nach
pa to ge nów grzy bo wych za po mo cą za le ca nych przez ISTA
me tod, głów nie in ku ba cyj nych. 

Warsz ta ty zgro ma dzi ły za in te re so wa ne pa to lo gią na sion
oso by z uczel ni wyż szych, in sty tu cji rzą do wych, pry wat nych
la bo ra to riów i firm na sien nych, da jąc na ukow com, ana li ty kom
i stu den tom z róż nych kra jów moż li wość za po zna nia się
z akre dy to wa ny mi przez ISTA me to da mi oce ny zdro wot no ści
na sion. Wy da rze nie to stwo rzy ło fo rum wy mia ny do świad czeń
i przy szłej współ pra cy za rów no dla ich uczest ni ków, jak i wy -
kła dow ców. 

Na za koń cze nie warsz ta tów pod czas uro czy stej ko la cji dr
Szo piń ska wrę czy ła uczest ni kom cer ty fi ka ty, a wy kła dow com
dy plo my i po dzię ko wa nia od Ben ja mi na Kauf ma na, Se kre ta -
rza Ge ne ral ne go ISTA. W nie dziel ne po po łu dnie or ga ni za to -
rzy za pro si li chęt nych do zwie dza nia Po zna nia, któ re roz po -

czę ło się prze jażdż ką za byt ko wym tram wa jem, a za koń czy ło
spa ce rem po Sta rym Mie ście. 

W opi nii uczest ni ków warsz ta ty by ły bar dzo owoc ne, a or -
ga ni za to rzy otrzy ma li wie le po dzię ko wań i wy ra zów uzna nia
za do brą ich or ga ni za cję. Na szcze gól ne po dzię ko wa nia za -
słu gu ją dr hab. Han na Do rna, mgr Mag da le na Ja rosz, mgr
Agniesz ka Ro siń ska i mgr Ilo na Wit czak, pra cow ni ce Ka te dry

Fi to pa to lo gii i Na sien nic twa, któ rych wy tę żo na pra ca przed
i pod czas warsz ta tów przy czy ni ła się w du żej mie rze do ich
suk ce su. Or ga ni za to rzy pra gną rów nież ser decz nie po dzię ko -
wać prof. dr hab. Jo lan cie Flo ry szak -Wie czo rek i Ka te drze Fi -
zjo lo gii Ro ślin za udo stęp nie nie sa li ćwi czeń i to wa rzy szą cych
jej po miesz czeń, a prof. dr. hab. Ja nu szo wi No wac kie mu i dr.
hab. Mar ko wi Bu nal skie mu z Ka te dry En to mo lo gii i Ochro ny
Śro do wi ska oraz dr. hab. An drze jo wi Ma zu ro wi z Ka te dry En -
to mo lo gii Le śnej – za wy po ży cze nie mi kro sko pów nie zbęd -
nych do prze pro wa dze nia za jęć prak tycz nych.

dr Do ro ta Szo piń ska
se kre tarz Za rzą du Głów ne go i prze wod ni czą ca Sek cji 

Pa to lo gii Na sion Pol skie go To wa rzy stwa Fi to pa to lo gicz ne go
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Uczestnicy warsztatów w trakcie zwiedzania Starego Rynku w Poznaniu
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Noc Na ukow ców to eu ro pej ska im pre za od by wa ją ca się
te go sa me go dnia w ca łej Eu ro pie, pod czas któ rej od -

cho dzi się od po waż nych pro jek tów, by ba wić się z pu blicz -
no ścią i stwo rzyć ob raz na ukow ca no wej ery. Nad rzęd nym
ce lem im pre zy jest zmia na wi ze run ku na ukow ca i za chę ce -
nie mło dzie ży do po dej mo wa nia ka rie ry na uko wej, a tak że
stwo rze nia oka zji do spo tka nia, po zna nia się i wspól nych
dzia łań, a wszyst ko to w at mos fe rze za ba wy. W tym ro ku od -
by ła się ona w 300 mia stach 24 kra jów Eu ro py i państw są -
sied nich, w tym rów nież w Wiel ko pol sce na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu. 

Uro czy ste otwar cie No cy Na ukow ców od by ło się jak zwy -
kle w mu rach Po li tech ni ki Po znań skiej (zdję cia z te go wy da -
rze nia – dwa pierw sze od gó ry – pu bli ku je my na stro nie obok).

Już po raz szó sty na na szej Uczel ni 26 wrze śnia 2014 ro ku
po nad 300 na ukow ców z ośmiu wy dzia łów przy go to wa ło po -
nad 200 warsz ta tów, gier i sto isk in te rak tyw nych, wy kła dów,
po ka zów oraz wy staw, któ re od by ły się na te re nie czter na stu
obiek tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W tę
szcze gól ną Noc pra wie 12 ty się cy osób od wie dzi ło nie do stęp -
ne na co dzień la bo ra to ria i wzię ło udział w po pu lar no nau ko -
wych po ka zach, eks pe ry men tach i in nych atrak cjach, któ re
ma my na dzie ję, że w przy szło ści po zwo lą le piej zro zu mieć
ogrom ne zna cze nie na uki w na szym co dzien nym ży ciu oraz
zro dzić w umy słach mło dych lu dzi fa scy na cję na uką. Za rów -
no młod si, jak i star si po zna nia cy mie li oka zję wcie lić się
w praw dzi wych na ukow ców, wdziać far tu chy, za ło żyć go gle
i rę ka wi ce ochron ne i ra mię w ra mię z na ukow ca mi do ko ny -
wać nie zli czo nej licz by re ak cji che micz nych, mie szać sma ki, łą -
czyć ze so bą związ ki, two rzyć no we ta jem ni cze sub stan cje. 

W imie niu wła snym i władz Uczel ni skła dam naj ser decz niej -
sze po dzię ko wa nia wszyst kim bio rą cym udział w or ga ni zo -
wa niu szó stej edy cji No cy Na ukow ców. W pierw szej ko lej no -
ści na wy róż nie nie za słu gu ją pra cow ni cy Biu ra Pro mo cji
i Współ pra cy z Prak ty ką: dr inż. Ur szu la Moj siej, mgr Mag -
da le na No wy, Kry sty na Ma del ska -Paw lak, gdyż to dzię ki ich
dzia ła niom Noc Na ukow ców wpi sa ła się na sta łe w har mo no -
gram waż nych wy da rzeń na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu.

Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać za za an ga żo wa nie
i czyn ne uczest nic two w im pre zie wszyst kim na ukow com, któ -
rzy stwo rzy li nie sa mo wi tą at mos fe rę za ba wy i na uki, wcie li li
się w cza row ni ce z ma gicz nych łąk, za bra li nas w po dróż po
nie zna nych lą dach, czę sto za sym bo licz ną zło tów kę, wpro wa -
dzi li w świat che mii, fi zy ki, bio lo gii:
� z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii pra cow ni kom: In sty -

tu tu In ży nie rii Bio sys te mów, Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej
i Śro do wi sko wej, Ka te dry Agro no mii, Ka te dry Łą kar stwa
i Kra jo bra zu Przy rod ni cze go 

� z Wy dzia łu Le śne go pra cow ni kom: Ka te dry Fi to pa to lo gii
Le śnej, Ka te dry Ło wiec twa i Ochro ny La su

� z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt pra cow ni kom: In -
sty tu tu Zoo lo gii, Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt, Ka -

te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt, Ka te dry Ży wie -
nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej, Wy dzia ło wej Pra cow ni
Kom pu te ro wej oraz Ośrod ko wi In for ma ty ki

� z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na pra cow ni kom: Ka te dry
Na uki o Drew nie, Ka te dry Me blar stwa, Ka te dry Two rzyw
Drzew nych, Ka te dry Che mii, Ka te dry Me cha ni ki i Tech ni ki
Ciepl nej

� z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu pra -
cow ni kom: Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu, Ka te dry Ro ślin Ozdob nych, Ka te dry Bo ta ni ki

� z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu pra cow ni kom:
In sty tu tu Tech no lo gii Mię sa, In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no -
ści Po cho dze nia Ro ślin ne go, Ka te dry Tech no lo gii Mle czar -
stwa, Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka, Ka te dry Hi -
gie ny Ży wie nia Czło wie ka, Ka te dry Bio che mii i Ana li zy
Żyw no ści, Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no -
ści, Ka te dry Fi zy ki

� z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska pra cow ni -
kom: In sty tu tu Bu dow nic twa i Geo in ży nie rii, In sty tu tu Me -
lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji, Ka te dry Eko -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, Ka te dry In ży nie rii Wod nej
i Sa ni tar nej, Cen trum Od na wial nych Źró deł Ener gii

� z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go pra cow ni kom: Ka -
te dry Ryn ku i Mar ke tin gu, Ka te dry Eko no mi ki Przed się -
biorstw Agro biz ne su, Ka te dry Eko no mii i Po li ty ki Go spo dar -
czej w Agro biz ne sie

� pra cow ni kom Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła dam rów nież na rę ce mło -
dych na ukow ców, któ rzy ni gdy nie za wo dzą, a mia no wi cie
stu den tom z Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gii OPE RON pod
kie row nic twem Prze my sła wa Pio tra Olej ni ka oraz z Sek cji Me -
dycz nej mAb pro wa dzo nej przez Kac pra No wac kie go, a tak -
że Stu denc kie mu Ko łu Na uko we mu Die te ty ków (Zu zan na
Mo dze lew ska) i Ko łu Na uko we mu Go spo dar ki Prze strzen -
nej (Bła żej Ma tusz czak). 

Dzię ku ję wo lon ta riu szom, czy li stu dent kom z Nie za leż ne -
go Zrze sze nia Stu den tów: Ka ro li nie Bo ruc kiej, Pa me li Bą kie -
wicz, Ka ro li nie Ba ra no wicz, a tak że Lu izie Fa ru dze za wspar -
cie na sto isku eu ro pej skim. Wśród wo lon ta riu szy by li rów nież
uczest ni cy pierw szej edy cji No cy Na ukow ców z 2009 ro ku,
któ rzy chcie li po móc przy or ga ni za cji wy da rze nia: Ka ta rzy na
An na Beu tler, Ja cek Je rzy Beu tler oraz Pau li na Le wan dow ska. 

Dzię ku ję ser decz nie Kanc le rzo wi, mgr. inż. Mar ko wi Kli mec -
kie mu, oraz wszyst kim pra cow ni kom ad mi ni stra cyj nym i tech -
nicz nym za dys po zy cyj ność, życz li wość i go to wość do po mo -
cy w re ali za cji pro jek tu No cy Na ukow ców na na szej Uczel ni.

Za Wasz wkład i za an ga żo wa nie jesz cze raz bardzo ser decz -
nie dzię ku ję.

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą

Po dzię ko wa nia za ak tyw ne 
uczest nic two w szó stej edy cji 
No cy Na ukow ców na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu
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Okładka nagrodzonej książki
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Dok tor hab. Prze my sław Żu kie wicz z Ka te dry Na uk Spo łecz -
nych Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go zo stał jed nym

z lau re atów ogól no pol skie go kon kur su na naj lep szą książ kę
po li to lo gicz ną wy da ną w 2013 ro ku, zor ga ni zo wa ne go przez
Pol skie To wa rzy stwo Na uk Po li tycz nych. Ka pi tu ła kon kur su,
w któ rej skład wcho dzi li wy bit ni przed sta wi cie le na uki o po li -
ty ce, de cy zją z dnia 9 wrze śnia 2014 ro ku po sta no wi ła wy róż -
nić dzie ło Prze my sła wa Żu kie wi cza Przy wódz two pre zy denc kie
w pań stwach Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej po 1989 ro ku. Ana -
li za po rów naw cza (Wy daw nic two Adam Mar sza łek, To ruń
2013, ss. 441).

dr hab. Eu ge niusz Ko śmic ki, prof. nadzw.

Naj lep sza książ ka po li to lo gicz na
w 2013 ro ku

Doktor hab. Przemysław Żukiewicz
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Ostat ni dzień wrze śnia ubie głe go ro ku to jed no cze śnie
ostat ni dzień dzia ła nia Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu -

dow nic twa Rol ni cze go (uprzed nio, przez wie le lat: Ka te dra
Me cha ni ki Bu dow li i Kon struk cji Bu dow la nych), da lej na zy wa -
nej po pro stu Ka te drą. Ka te dra nie do cze ka ła za tem swo ich
zło tych go dów, któ re przy pa dły by z po cząt kiem bie żą ce go ro -
ku aka de mic kie go1. De fi ni tyw nie prze szła do hi sto rii, a jej dwa
za kła dy we szły w skład In sty tu tu Bu dow nic twa i Geo in ży nie -
rii, po wo ła ne go przez Rek to ra2 na wnio sek Wy dzia łu Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska, sta no wiąc przy naj mniej � po ten cja -
łu te go In sty tu tu. Trze ci za kład In sty tu tu po wstał z by łej
Ka te dry Geo tech ni ki, a czwar ty, skon cen tro wa ny na za gad nie -
niach go spo dar ki prze strzen nej i ar chi tek tu ry, ufor mo wa no
z osób z obu do tych cza so wych ka tedr. 

Ka te dra już by ła w struk tu rach in sty tu to wych, w In sty tu cie
Bu dow nic twa Wod no -Me lio ra cyj ne go (1970-1982), ale ja ko je -
den spój ny za kład, z jed nym tyl ko sa mo dziel nym na uczy cie -
lem aka de mic kim. Gdy jed nak przy pierw szej nada rza ją cej się
oka zji ów In sty tut roz wią za no, po now nie sta ła się Ka te drą,
choć nie co zmie ni ła na zwę3. Tam ten po nad dzie się cio let ni
okres w in sty tu cie utwo rzo nym ad mi ni stra cyj ne de cy zja mi
po li tycz ny mi moż na spo koj nie trak to wać ja ko cią głość jed -
nost ki. Te raz, mo im zda niem, ta ka sy tu acja ra czej nie mo że się
po wtó rzyć. Ewen tu al ny po wrót do struk tur ka te dral nych skut -
ko wał by, jak są dzę, utwo rze niem kil ku mniej szych jed no stek.
Ale obym nie miał ra cji. Moż li wy jest jed nak, i mo im zda niem
znacz nie ko rzyst niej szy, pro ces kon so li da cji z in ny mi jesz cze
jed nost ka mi Wy dzia łu. 

Pre zen to wa ny tekst trze ba po trak to wać wy łącz nie ja ko wy -
biór cze wspo mnie nia i re flek sje au to ra, w żad nym ra zie nie ja -
ko opra co wa nie hi sto rycz ne, któ re być mo że kie dyś po wsta -
nie. Chciał bym sku pić się na dwóch tyl ko spra wach, przede
wszyst kim na oso bach dla Ka te dry naj waż niej szych, a zwłasz -
cza na jej za ło ży cie lach i kon ty nu ato rach, oraz krót ko przy po -
mnieć jej ko lej ne sie dzi by. Po mi nę na to miast cał ko wi cie ob -
szar ba dań na uko wych, waż ne pu bli ka cje, książ ki i pod ręcz ni ki
oraz choć by naj waż niej sze osią gnię cia na uko we. Nie za miesz -
czę pro wa dzo ne go ka len da rium, chro no lo gii za trud nie nia
i opi su awan sów ko lej nych pra cow ni ków. Po mi nę tak że kwe -
stie do ty czą ce dy dak ty ki, re ali zo wa nych przed mio tów dla
zmie nia ją cych się i po sze rza nych kie run ków stu diów oraz ob -
sza rów kształ ce nia. Mo że kie dyś do te go po wró cę?

Za ło ży cie le, kon ty nu ato rzy i na stęp cy

Przez na szą Ka te drę prze wi nę ło się kil ka nie wąt pli wie waż -
nych osób, chciał bym za tem spoj rzeć na nią wła śnie po przez
tych, któ rzy ją bu do wa li. Do za ło ży cie li Ka te dry za li czam zwy -
kle wszyst kich pra cu ją cych w niej w pierw szych kil ku la tach
dzia łal no ści. Wszy scy oni, z uwa gi na swo je oso bo wo ści, mie li

mo im zda niem wiel ki wpływ na stu den tów kil ku pierw szych
rocz ni ków me lio ra cji wod nych, rów nież na póź niej szych pra -
cow ni ków Ka te dry, w tym tak że bar dzo istot ny na au to ra te -
go tek stu. Na praw dę wie le im za wdzię cza my, choć nie by ły to
na uki ex ca the dra, ra czej do bre wzo ry war te na śla do wa nia.
My ślę, że od każ de go z nich coś istot ne go otrzy ma łem, i chy -
ba nie tyl ko ja. Mu szę o nich wszyst kich na pi sać przy naj mniej
po kil ka zdań. Pro szę wy ba czyć, że nie wy mie nię wszyst kich
stop ni i ty tu łów, wszyst kich sta no wisk, osią gnięć i za sług. Za -
in te re so wa ny czy tel nik znaj dzie wie le in for ma cji o nich w róż -
nych wy daw nic twach, na przy kład w wy da nym w 2012 ro ku
z oka zji 50-le cia stu diów na na szym Wy dzia le to mie ju bi le -
uszo wy m4. 

Twór cą Ka te dry, jej pierw szym i naj waż niej szym kie row -
ni kiem jest nie wąt pli wie prof. Hen ryk Mi ko łaj czak, do przej -
ścia na eme ry tu rę i czę sto póź niej ty tu ło wa li śmy go Sze fem.
Już na stu diach w Szko le In ży nier skiej w Po zna niu po ka zał ta -
lent ma te ma tycz ny i za raz po tem przez trzy la ta był asy sten -
tem w Ka te drze Me cha ni ki Teo re tycz nej u prof. Ed mun da Ka -
raś kie wi cza. Stu dia ma gi ster skie z bu dow nic twa ukoń czył na
Po li tech ni ce Gdań skiej, gdzie jed no cze śnie przez pra wie dwa
la ta pra co wał w Ka te drze Ma te ma ty ki (za cho wu jąc uzy ska ne
w Po zna niu sta no wi sko star sze go asy sten ta). Do pie ro po ma -
gi ste rium prze szedł do Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li, do pra cy,
w któ rej przyj mo wa no po dłuż szym ter mi no wa niu z ma te ma -
ty ki, ta kie tam by ły zwy cza je.

W Gdań sku uzy skał dok to rat (1960) i przy go to wał ha bi li ta -
cję. W 1964 ro ku wró cił do Po zna nia i roz po czął pra cę w na szej
Ka te drze, kie ru jąc nią od jej utwo rze nia, choć do cza su ha bi li -

Nie do cze ka ła zło tych go dów…

1 Po wo ła na za rzą dze niem Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go z dniem
1 paź dzier ni ka 1964 ro ku.

2 Za rzą dze nie nr 136/2013 Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu z 16 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie zmian or ga ni za cyj nych
na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

3 Od 15 mar ca 1982 ro ku de cy zją Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż -
sze go i Tech ni ki.

4 Ju bi le usz 50-le cia stu diów na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska, pod red. J. Ko mi sa rek i W. Bucz kow skie go, Po znań 2012.
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Do cent Hen ryk Mi ko łaj czak (w środ ku) w oto cze niu swo ich 
naj bliż szych współ pra cow ni ków pod czas XVI Kon fe ren cji 
Na uko wej w Kry ni cy (1970); dr inż. Wło dzi mierz Łęc ki od le wej, 
dr inż. Je rzy Go łaś od pra wej
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ta cji na Po li tech ni ce Wro cław skiej (1966) for mal nym ku ra to -
rem Ka te dry był doc. dr Eu ge niusz Ma tu sie wicz. Ty tuł na uko -
wy pro fe so ra uzy skał w 1978 ro ku. Do brze pa mię tam, jak wów -
czas gre mial nie wi ta li śmy Pro fe so ra po po wro cie z Bel we de ru,
już na dwor cu i za raz po tem w Ka te drze. Pro fe sor miał de cy -
du ją cy wpływ na Ka te drę, na na sze dro gi ży cio we i awan se. Je -
go nie zwy kła wie dza i umie jęt no ści ma te ma tycz ne, wiel kie do -
świad cze nie w kwe stiach ba daw czych, w bu do wie sta no wisk
i apa ra tu ry po mia ro wej oraz pro wa dze nia eks pe ry men tów uła -
twia ły nam nie wąt pli wie szyb kie opa no wa nie warsz ta tu na -
uko we go i awan se. Był pro mo to rem trzech prze wo dów dok -
tor skich w dzie dzi nie na uk tech nicz nych (Je rzy Go łaś – 1969,
Bog dan Wo sie wicz – 1976 oraz Wie sław Bucz kow ski – 1977). 

Je go słab szą stro ną, tak to dziś oce niam, to przede wszyst -
kim nie chęć do pi sa nia i pu bli ko wa nia. Zda wa ło się na wet, że
po roz wią za niu bar dzo cie ka we go pro ble mu, na któ ry po świę -
cił wie le ty go dni ana liz i ob li czeń, żal mu by ło cza su na przy -
go to wa nie pra cy do dru ku, na wy sył kę do cza so pi sma, na ko -
rek ty itd. Opu bli ko wał dru kiem kil ka dzie siąt prac na uko wych,
za to w mo jej oce nie nie wąt pli wie waż kich. Nie chęt nie tak że
po świę cał czas na przy go to wy wa nie pod ręcz ni ków czy skryp -
tów, za to za wsze chęt nie po ma gał współ pra cow ni kom i stu -
den tom. Zde cy do wa na nie chęć do prac ad mi ni stra cyj nych
i biu ro wych od py cha ła go od ka rie ry i sta no wisk w szkol nic -
twie wyż szym. Był jed nak (moż na by na wet po wie dzieć z ko -
niecz no ści) pro dzie ka nem oraz dzie ka nem Wy dzia łu Me lio ra -
cji Wod nych przez dwie ka den cje, przy czym szcze gól nie
waż na jest ta dru ga (1978–1981). Za to w pra cy, w po szu ki wa -
niu roz wią zań ana li tycz nych, dys ku sjach i ana li zach, roz mo -
wach ku lu aro wych czy w to wa rzy stwie był nie za stą pio ny. Za -
wsze znaj do wał cen ną uwa gę czy wska zów kę, na każ dą
oko licz ność miał aneg do tę, cel ny dow cip czy ri po stę. 

Był i jest na dal oso bą nie zwy kle skrom ną, po moc ną wszyst -
kim i we wszyst kim. Suk ce sy uczniów trak tu je za wsze ja ko wła -
sne. Kul ty wu je, jak pod kre śla pu blicz nie, wy nie sio ne jesz cze
z Gdań ska prze ko na nie, że co kol wiek do bre go uczy nią je go
współ pra cow ni cy, część te go za wsze po mna ża je go osią gnię -
cia. Po ma gał nam tak że w trud nych spra wach za rów no ży cio -
wych, jak i służ bo wych, słu żył za wsze do brą ra dą. Kil ka krot nie
pod czas peł nie nia swo ich funk cji dzie ka na i pro rek to ra w waż -
nych spra wach pro si łem go o ra dę i z re gu ły z ta kich rad ko rzy -
sta łem. Pro fe sor prze szedł już na eme ry tu rę (1995), na dal jed -
nak wy wie ra na nas pe wien wpływ, co dzien nie jest na uczel ni,
co dzien nie przy cho dzi do pra cy, czę sto na wet dwu krot nie
w cią gu dnia. Do ubie głe go ro ku pro wa dził jesz cze wy kła dy
z me cha ni ki i wy trzy ma ło ści ma te ria łów na stu diach za ocz -
nych. Ko lej ne okrą głe rocz ni ce uro dzin Pro fe so ra ob cho dzi my
w do bo ro wym gro nie je go współ pra cow ni ków i przy ja ciół (tak -
że z in nych uczel ni i in sty tu cji). Na strój tych ka me ral nych spo -
tkań (Pro fe sor bo wiem nie lu bi ce le bry i pom py) do brze cha -
rak te ry zu je mot to z oka zji Je go osiem dzie sią tych uro dzin
(ryc. 2): „Każ de go dnia wie dzę swą dzie li łeś z na mi, a my by li -
śmy i wciąż je ste śmy Two imi ucznia mi!”

Zno wu cze ka my na ko lej ny wiel ki ju bi le usz Pro fe so ra. 

Do za ło ży cie li Ka te dry na le ży rów nież śp. prof. Ry szard Ga -
no wicz (1931–1998), któ ry na uczel ni nie jest wca le, al bo co
naj wy żej sła bo ko ja rzo ny z na szą Ka te drą. Roz po czął jed nak
w niej pra cę od jej po cząt ku. Je go ścież ka do te go eta tu by ła
bar dzo po dob na do ścież ki Sze fa, wpierw dy plom w Szko le In -
ży nier skiej w Po zna niu (1954), a za raz po tem stu dia ma gi ster -
skie w Gdań sku. Tam tak że wpierw asy sten tu ra w Ka te drze Ma -
te ma ty ki, a po tem do pie ro pra ca w Ka te drze Me cha ni ki
Bu dow li. Ta dro ga, w pew nym sen sie, zo sta ła wcze śniej prze -
tar ta. Dok to ry zo wał się w Gdań sku (1960) i przy był do nas
z prak tycz nie z go to wą ha bi li ta cją. Po niej (1967) pra co wał dwa

Pro fe sor dr hab. inż. Hen ryk Mi ko łaj czak

Pro fe sor dr hab. inż. Ry szard Ga no wicz (fot. ok. 1990)
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la ta w Char tu mie, a po po wro cie (1969) ob jął etat do cen ta i sta -
no wi sko kie row ni ka Ka te dry Me cha ni ki Tech nicz nej na Wy dzia -
le Tech no lo gii Drew na. Dal sza je go ka rie ra na uko wa zwią za na
by ła for mal nie z tym Wy dzia łem. Bo ga ta bio gra fia prof. Ry szar -
da Ga no wi cza jest do brze zna na, a kto po trze bu je kon kre tów,
zaj rzy do wie lu do stęp nych pu bli ka cji. Pa mię ta my je go dzia -
łal ność związ ko wą, in ter no wa nie w sta nie wo jen nym, a po tem
dzia łal ność ja ko se na to ra w Se na cie RP pierw szej ka den cji. Pa -
mię ta my, że w la tach (1990–1996), przez dwie szcze gól nie waż -
ne ka den cje, był rek to rem uczel ni i kie ro wał jej prze obra ża -
niem w uni wer sy tet o (przy naj mniej) eu ro pej skich aspi ra cjach. 

Jak kol wiek był pra cow ni kiem na szej Ka te dry kró cej niż pięć
lat, z cze go aż dwa spę dził w Char tu mie, to związ ki i owoc na
współ pra ca trwa ła znacz nie dłu żej, co naj mniej do ob ję cia
funk cji rek to ra uczel ni. Pro wa dzi li śmy wspól ne se mi na ria
z ma te ma ty ki wyż szej (przy naj mniej do koń ca lat sie dem dzie -
sią tych u nas w Ka te drze, w Dwor ku i tak że po tem, przy Ma -
zo wiec kiej), z teo rii sprę ży sto ści i teo rii płyt (jesz cze w bu dyn -
ku Che mii Rol nej), po tem już w gma chu WTD, da lej z ra chun ku
praw do po do bień stwa oraz teo rii funk cji lo so wych, tak że z me -
tod nu me rycz nych (w tym kur su pro gra mo wa nia w For tra nie).
Dru gi nurt to wspól ne te ma ty ba daw cze, na przy kład du że ba -
da nia do ty czą ce prób nych ob cią żeń sta lo we go mo stu ko le jo -
we go przez War tę (w Orze cho wie ko ło Ja ro ci na), ba da nia do -
ty czą ce nad bu do wy bu dyn ku Do mu Tech ni ka w Po zna niu (ul.
Wie niaw skie go) czy ba da nia pro mo cyj ne (w tym wspól ne pu -
bli ka cje z je go dok to ran ta mi). 

Do za ło ży cie li Ka te dry nie wa ham się wca le za li czyć Wło -
dzi mie rza Łęc kie go oraz Je rze go Go ła sia. Pierw szy w dro -
dze prze nie sie nia służ bo we go prze szedł do nas z Po li tech ni ki
Po znań skiej, dla dru gie go by ło to pierw sze za trud nie nie; w Ka -
te drze po zo stał le d wie sześć lat. 

Wło dzi mierz Łęc ki ukoń czył bu dow nic two na Po li tech ni -
ce Po znań skiej, tam roz po czął pra cę i tam, się dok to ry zo wał
(1969), ale już po prze nie sie niu do ów cze snej Wyż szej Szko ły
Rol ni czej. Od po cząt ku za trud nie nia w Ka te drze pro wa dził
wy kła dy z ma te ria łów bu dow la nych i bu dow nic twa ogól ne -
go. Jest au to rem wie lu cen nych pu bli ka cji z dzie dzi ny bu dow -
nic twa, zwłasz cza in wen tar skie go i ko ro zji be to nów. Dru gi
człon ostat niej na zwy Ka te dry zwią za ny jest nie wąt pli wie
wła śnie z ob sza rem je go za in te re so wań na uko wych. Był ini -
cja to rem wie lu opra co wań in ży nier skich zre ali zo wa nych
w Ka te drze i głów nym twór cą du żej ko lek cji ma te ria łów bu -
dow la nych. Za zdo by cie eks po na tu, któ re go w ko lek cji nie by -
ło, stu dent otrzy my wał do dat ko we punk ty do za li cze nia.
Wspo mnieć też trze ba je go za słu gi przy bu do wie spo re go pa -
wi lo nu dla Wy dzia łu, był se nio rem bu do wy te go obiek tu. Ka -
rie rę aka de mic ką prze rwa ły in ne wy zwa nia. Zo stał po wo ła ny
na urząd Wi ce wo je wo dy a na stęp nie Wo je wo dy Po znań skie -
go (1990) i prze szedł do pra cy w ad mi ni stra cji rzą do wej. Pra -
co wał jesz cze w Ka te drze na pół eta tu, po tem pro wa dził wy -
łącz nie zle co ne wy kła dy z bu dow nic twa. Z póź niej sze go
okre su wy mie nię przede wszyst kim peł nie nie god no ści Se -
na to ra RP (2001–2005). Póź niej przez wie le lat pro wa dził wy -
kła dy w szko łach nie pu blicz nych w Byd gosz czy i w Po zna niu
oraz zno wu (od 2011) w Ka te drze. Hob bi stycz ne i pro fe sjo -
nal nie, i to od za wsze, zaj mu je się tu ry sty ką. Jest au to rem po -
nad 80 ksią żek do ty czą cych Wiel ko pol ski oraz Po zna nia. Przy -
po mnieć też trze ba, że jest prze wod ni czą cym (spo łecz ne go)
Ko mi te tu Od bu do wy Zam ku Kró lew skie go w Po zna niu. Był
i jest cią gle obec ny na uczel ni, pro wa dzi co rocz ne wio sen ne
raj dy w nie zna ne, a u nas wy kła dy z dzie dzic twa kul tu ro we -
go na kie run ku: go spo dar ka prze strzen na. 

Je rzy Go łaś jest ko lej nym wśród za ło ży cie li Ka te dry ab sol -
wen tem bu dow nic twa na Po li tech ni ce Gdań skiej. Roz po czął

u nas pra cę za raz po stu diach (1964). Bar dzo szyb ko, pod
okiem Sze fa, zro bił dok to rat na Po li tech ni ce Po znań skiej
(1969), ale już w 1970 pra co wał na Po li tech ni ce Opol skiej, ro -
biąc tym pi szą ce mu te sło wa miej sce na asy sten tu rze w Ka te -
drze. Już w Opo lu wy dał waż ną książ kę do ty czą cą teo rii płyt
z roz wią za nia mi me to dą róż nic skoń czo nych. Kon tak tów z Ka -
te drą nie ze rwał ni gdy. Był eg za mi na to rem w prze wo dach
dok tor skich, re cen zen tem prac pro mo cyj nych itd. Ka rie ra
w Opo lu by ła szyb ka. W ko lej nych la tach peł nił tam funk cje
pro dzie ka na i dzie ka na Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go
oraz dy rek to ra In sty tu tu In ży nie rii Lą do wej. Prze niósł się póź -
niej do pra cy na obec ny Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod -
ni czy w Byd gosz czy, uzy skał ha bi li ta cję na Po li tech ni ce Gdań -
skiej i etat pro fe so ra na ma cie rzy stej uczel ni. Gdy prze cho dził
na eme ry tu rę (2012), na zor ga ni zo wa nej se sji na uko wej je go
dok to ran ci (sześć osób) przed sta wi li swo je dok to ra ty i co
z tych ba dań wy nik nę ło. Na uro czy sto ści był za rów no pro mo -
tor je go dok to ra tu, jak i ko le dzy z Ka te dry w Po zna niu. 

Do kon ty nu ato rów za li czył bym, z pew nym jed nak wa ha -
niem, z oczy wi stych zresz tą wzglę dów, dwie oso by, a mia no -
wi cie Wie sła wa Bucz kow skie go oraz Bog da na Wo sie wi cza.
W pierw szych la tach bu do wa nia Ka te dry by li śmy jesz cze stu -
den ta mi, ale bra li śmy już udział w se mi na riach ka te dral nych,
tak że w nie któ rych ba da niach, a po tem nie prze rwa nie w niej
pra co wa li śmy, wresz cie każ dy z nas przez wie le lat był jej kie -
row ni kiem. Au to ro wi te go tek stu przy pa dło po nad to trud ne
z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia za da nie „wy nie sie nia
sztan da ru” czy „zga sze nia świa teł” w Ka te drze. Na pi szę za tem
po kil ka zdań tak że o kon ty nu ato rach. Przed tem jed nak zwró -
cę uwa gę na ten trud ny dla Ka te dry, a zwłasz cza dla Sze fa,
okres prze bu do wy ka dry na prze ło mie lat sześć dzie sią tych
i sie dem dzie sią tych, za stą pie nie dwóch do świad czo nych ba -
da czy i wy kła dow ców od cho dzą cych do in nych jed no stek

Dok tor inż. Wło dzi mierz Łęc ki



Wieści Akademickie 39

oso ba mi bez po śred nio po stu diach, któ rzy wszyst kie go mu -
sie li się do pie ro na uczyć.

Wie sław Bucz kow ski jest ab sol wen tem trze cie go rocz ni ka
kie run ku me lio ra cje wod ne, a dy plom ro bił u Sze fa. Dok to ry zo -
wał się na Aka de mii Rol ni czej we Wro cła wiu (1977, na uki tech -
nicz ne), pro mo to rem był oczy wi ście Szef, a re cen zen tem ów -
cze sny doc. Ry szard Ga no wicz. Ha bi li ta cję zro bił na Po li tech ni ce
Po znań skiej (1992). Ty tuł pro fe so ra na uk tech nicz nych uzy skał
na Po li tech ni ce Wro cław skiej (2012). Był dzie ka nem na sze go
Wy dzia łu (1996–2002) i kie row ni kiem Ka te dry (1997–2009). To
pod czas je go ka den cji dzie kań skiej Wy dział i Ka te dra prze nio -
sły się do no wych po miesz czeń przy ul. Piąt kow skiej. Pod kre -
ślić chciał bym je go ak tyw ną dzia łal ność in ży nier ską i bar dzo du -
ży do ro bek w tej dzie dzi nie. Jest rze czo znaw cą, bie głym
są do wym, ak tyw nym człon kiem Wiel ko pol skiej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa. Jest re kor dzi stą na Wy dzia le, tak są dzę, w licz bie
zre ali zo wa nych prac dy plo mo wych (po nad 110 prac ma gi ster -
skich i po nad 50 in ży nier skich). Jest pro mo to rem trzech dok to -
ra tów oraz au to rem, współ au to rem i re dak to rem kil ku waż nych
ksią żek, głów nie do ty czą cych kon struk cji in ży nier skich. W obec -
nym In sty tu cie Bu dow nic twa i Geo in ży nie rii kie ru je Za kła dem
Bu dow nic twa i Kon struk cji Bu dow la nych. 

O so bie, sko ro za li czy łem się do kon ty nu ato rów, na pi szę
też kil ka zdań. Je stem ab sol wen tem czwar te go rocz ni ka wy -
cho wan ków Wy dzia łu, dy plom ro bi łem tak że u Sze fa (choć
spo ro kon sul ta cji u Jur ka Go ła sia). Dok to ry zo wa łem się na
Aka de mii Rol ni czej we Wro cła wiu (1976, na uki tech nicz ne),
pro mo to rem był oczy wi ście Szef. Je stem bar dzo dum ny, że
by łem pierw szym dok to rem ha bi li to wa nym (1987, na uki
tech nicz ne) i pierw szym pro fe so rem ty tu lar nym (1996) wśród
ab sol wen tów na sze go Wy dzia łu. By łem też pierw szym wy -
bra nym de mo kra tycz nie dzie ka nem Wy dzia łu po trans for ma -
cji ustro jo wej, już Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
(1990–1996). Kie ro wa łem Ka te drą dwu krot nie, naj pierw
(1991–1997) po od mo wie Sze fa z ubie ga nia się o to sta no wi -
sko, „dla zro bie nia miej sca młod szym”, a póź niej po now nie
w la tach 2009–2013. Mo ja póź niej sza dzia łal ność ja ko pro -
rek to ra ds. stu diów Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu (1996–
–2002) oraz trzy ka den cje w Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta -
cyj nej (2002–2011) są czy tel ni kom „Wie ści Aka de mic kich”
chy ba do brze zna ne, nie miej sce za tem, aby to te raz przy po -
mi nać. Je stem pro mo to rem czte rech prac dok tor skich, po -
nad to au to rem, współ au to rem i re dak to rem kil ku ksią żek
i opra co wań na uko wych, do ty czą cych głów nie mo de lo wa -
nia i me tod kom pu te ro wych w bu dow nic twie i in ży nie rii śro -
do wi ska. W obec nym In sty tu cie kie ru ję Za kła dem Me cha ni -
ki i Me tod Kom pu te ro wych, peł nię też funk cję za stęp cy
dy rek to ra ds. na uki. 

Tu po trzeb na jest waż na re flek sja. Ktoś po wie: „ta ka ma ła
Ka te dra, a tak bo ga ta w róż no rod ne ka rie ry i osią gnię cia jej
by łych i obec nych pra cow ni ków”. To mo im zda niem rze czy -
wi ście praw da. To jest nie by wa łe. War to przy oka zji uzmy sło -
wić so bie, że przez kil ka lat w Ka te rze pra co wa ło za le d wie czte -
rech na uczy cie li aka de mic kich, nie by ło żad ne go pra cow ni ka
tech nicz ne go, a wszyst kie czyn no ści ad mi ni stra cyj ne i tech -
nicz ne spo czy wa ły na nas. Pierw szy tech nik po ja wił się do pie -
ro po sze ściu la tach jej ist nie nia. Ka te dra by ła zresz tą tak że nie -
zbyt du ża w chwi li włą cze nia w struk tu rę obec ne go In sty tu tu.
Two rzy ły ją dwa za kła dy, a pra co wa ło je de na stu na uczy cie li
aka de mic kich (dwóch pro fe so rów ty tu lar nych i je den dok tor
ha bi li to wa ny), wspo ma ga nych przez dwóch na uczy cie li eme -
ry to wa nych. Za trud nio nych by ło jed nak tro je pra cow ni ków
tech nicz nych (spe cja li stów i star szych spe cja li stów). 

Mu szę za zna czyć, że wie lo krot nie, zwłasz cza w dy dak ty ce,
ko rzy sta li śmy jed nak z po mo cy osób z ze wnątrz, głów nie
z Po li tech ni ki Po znań skiej. O dwóch oso bach, dziś już nie ste -

ty nie ży ją cych, chciał bym choć by wspo mnieć. Do cent dr inż.
Ma rian Krzysz to fiak pro wa dził przez lat osiem waż ne wy -
kła dy z kon struk cji żel be to wych jesz cze na kie run ku: me lio -
ra cje wod ne (od ro ku aka de mic kie go 1970/1971), aż (po dok -
to ra cie) mógł je po pro wa dzić Wie sław Bucz kow ski. Po
przej ściu Wło dzi mie rza Łęc kie go do pra cy w Urzę dzie Wo je -
wódz kim wy kła dy z bu dow nic twa, już na kie run ku: in ży nie -
ria śro do wi ska, pro wa dził nie prze rwa nie, i to po nad pięt na -
ście lat, dr inż. Ja nusz Ko wal ski (do śmier ci w 2010 ro ku).
Oczy wi ście osób pro wa dzą cych wy kła dy zle co ne w Ka te drze
by ło w cią gu te go pół wie cza wię cej, ale wy kła dy do ty czy ły
nie co mniej istot nej dla kie run ku te ma ty ki bądź pro wa dzo no
je wy raź nie kró cej.

I jesz cze je den waż ny aspekt. Z Ka te dry w no wym In sty tu -
cie pra cu je dwo je młod szych, sa mo dziel nych na uczy cie li aka -
de mic kich, o nich krót ko i w po rząd ku chro no lo gicz nym. 

An na M. Gra biec roz po czę ła pra cę w Ka te drze (1978) po
stu diach che micz nych na Po li tech ni ce Po znań skiej. Dok to ry -
zo wa ła się (1985) z bu dow nic twa (na uki tech nicz ne) na Po li -
tech ni ce War szaw skiej, a ha bi li to wa ła, już we dług naj now szej
pro ce du ry, tak że z bu dow nic twa, ale na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej (2014). Spe cja li zu je się w tech no lo gii be to nu i ma te ria -
łach bu dow la nych. 

Zbi gniew Sro ka jest ab sol wen tem na szych me lio ra cji wod -
nych (1981) i krót ko po stu diach pod jął pra cę w Ka te drze. Dok -
to ry zo wał się (pod mo im kie run kiem) na Aka de mii Rol ni czej we
Wro cła wiu (1990), w dzie dzi nie na uk tech nicz nych, a ha bi li to -
wał na ma cie rzy stym Wy dzia le (2010) z dys cy pli ny: kształ to wa -
nie śro do wi ska. Spe cja li zu je się w me to dach kom pu te ro wych
w in ży nie rii śro do wi ska, ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze -
pły wów wód grun to wych. Obec nie jest pro dzie ka nem Wy dzia -

Dok tor hab. inż. Je rzy Go łaś, prof. UTP w Byd gosz czy
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łu, już w po ło wie dru giej ka den cji. W In sty tu cie peł ni funk cję za -
stęp cy dy rek to ra ds. dy dak tycz nych, jed no cze śnie kie ru je Za -
kła dem Urba ni sty ki i Ar chi tek tu ry. 

Dal sze ha bi li ta cje wśród pra cow ni ków by łej już Ka te dry są
w przy go to wa niu, mam na dzie ję, że przy naj mniej jed na zo -
sta nie sfi na li zo wa na szyb ko. To nie wąt pli wie na si na stęp cy.
Na nich już nie dłu go bę dzie spo czy wał ca ły trud kon ty nu acji
i roz wo ju za kła dów, w in nych już co praw da struk tu rach i przy
in nych, rów nie waż nych za da niach i wy zwa niach. 

Sie dzi by, po miesz cze nia i la bo ra to ria

Ka te dra pier wot nie mie ści ła się w bu dyn ku przy ul. Woj ska
Pol skie go 71 E (w Dwor ku). Zaj mo wa ła za le d wie dwa po ko je
biu ro we na par te rze, w tym je den prze chod ni, oraz trzy ma łe
po miesz cze nia la bo ra to ryj ne w piw ni cach bu dyn ku (ko ro zyj -
ne, ma te ria łów bu dow la nych i warsz tat me cha nicz ny). W po -

ko ju Sze fa był je dy ny te le fon, okrą gły sto lik do waż nych roz -
mów, do bra ta bli ca (tam od by wa ły się se mi na ria), sza fy
z do ku men ta mi ka te dral ny mi, bi blio te ka i akwa rium. W 1973
ro ku, bę dąc w struk tu rach In sty tu tu Bu dow nic twa Wod no -
-Me lio ra cyj ne go, zo sta li śmy prze nie sie ni do po miesz czeń
w bu dyn ku wil lo wym przy ul. Ma zo wiec kiej 26. Ze spół za jął
trzy po miesz cze nia biu ro we na pierw szym pię trze oraz trzy
la bo ra to ryj ne w piw ni cach (tech no lo gii be to nów, ko ro zyj ne
oraz warsz tat me cha nicz ny). Do te go sa me go bu dyn ku prze -
mie ścił się ów cze sny Ze spół Bu dow nic twa Wod ne go oraz se -
kre ta riat i bi blio te ka In sty tu tu. Ma ła prze bu do wa bu dyn ku
(1979) umoż li wi ła po więk sze nie la bo ra to rium tech no lo gii be -
to nów o spo re po miesz cze nie i wy po sa że nie Ka te dry w ma -
szy nę wy trzy ma ło ścio wą o do brych pa ra me trach. Po roz wią -
za niu te go In sty tu tu i wy bu do wa niu (1983) dla Wy dzia łu
Me lio ra cji Wod nych pa wi lo nu przy ul. Woj ska Pol skie go 73 A,
dziś już nie ist nie ją ce go, na zy wa ne go przez nas „bla sza kiem”,

swą sie dzi bę do nie go prze nio sła Ka te dra Bu dow nic twa Wod -
ne go. Zy ska li śmy wów czas do dat ko we dwa spo re po ko je. Na
par te rze umie ści li śmy se kre ta riat i bi blio te kę. Do po ko ju na
pię trze przy le ga ło ma łe po miesz cze nie (na jed no biur ko i sza -
fę), któ re wy ko rzy sta li śmy na na sze ka te dral ne la bo ra to rium
kom pu te ro we. Ka te dra za wia dy wa ła wów czas pierw szym wy -
dzia ło wym la bo ra to rium dy dak tycz nym (IBM AT, 6 IBM XT,
dru kar ki), ale usy tu owa nym da le ko po za sie dzi bą Ka te dry,
w ba ra ku. Kil ka in for ma cji i hi sto rii te go ba ra ku opi sa łem swe -
go cza su w „Wie ściach”5, my ślę, że war to tam przy oka zji zaj -
rzeć. W la tach dzie więć dzie sią tych Ka te dra po zy ska ła jesz cze
dwa po miesz cze nia, jed no na pię trze, po prze ro bio nej daw -
nej kuch ni, a jed no na par te rze. Wy da wa ło się wów czas, że to
pra wie kom for to we wa run ki do pra cy. Trwa ło tak kil ka lat. 

Z dniem 1 paź dzier ni ka 2000 ro ku roz po czę li śmy pra cę
w no wej sie dzi bie Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
przy ul. Piąt kow skiej 94. Ka te dra otrzy ma ła tam aż 12 po miesz -
czeń biu ro wych (po nad 200 m2), sa lę se mi na ryj ną i aneks ku -
chen ny, a w przy zie miu la bo ra to ria z praw dzi we go zda rze nia,
la bo ra to rium be to no we oraz mo de lo we, po nad to sa lę ćwi -
czeń la bo ra to ryj nych, warsz tat me cha nicz ny oraz ma ga zyn.
Łącz nie pra wie 450 m2 po miesz czeń. Rów no cze śnie w la bo ra -
to rium be to no wym za in sta lo wa no no wą ma szy nę wy trzy ma -
ło ścio wą o na ci sku 3000 kN (z kom pu te ro wym ste ro wa niem).
La bo ra to ria by ły póź niej sto sow nie do po sa żo ne. Ka te dra dzię -
ki kil ku gran tom wy po sa ży ła się tak że w no wo cze sny sprzęt
kom pu te ro wy i po mia ro wy (ze staw GRX -1 fir my SOK KIA do
po mia rów geo de zyj nych do brej do kład no ści czy son dy ADCP
Stre am -Pro do po mia rów prze pły wów). Wów czas po czu li śmy
się rze czy wi ście kom for to wo. 

A gdzie pro wa dzi li śmy za ję cia? Moż na by ra czej za py tać,
gdzie ich nie pro wa dzi li śmy? Przez pierw sze czter dzie ści lat,
za tem „pra wie z re gu ły”, zde cy do wa nie po za sie dzi bą Ka te -
dry. W Dwor ku by ły po cząt ko wo tyl ko dwie sa le na oko ło 30
osób każ da, słu ży ły tak że ja ko wy kła do we, bo stu den tów me -
lio ra cji wod nych na każ dym ro ku nie by ło wów czas wię cej,
ale i tak sal nie wy star cza ło, bo słu ży ły wszyst kim ka te drom.
Mie li śmy wte dy tak że za ję cia pra wie po są siedz ku w Ko le -
gium Ciesz kow skich Sta rych i No wych, za tem nie co da lej
(tam na przy kład za ję cia z me cha ni ki w wy ka fel ko wa nej sa li
przy pro sek to rium). Z Ma zo wiec kiej na więk szość za jęć trze -
ba by ło pójść do ba ra ku przy Woj ska Pol skie go, póź niej na
nie któ re wy kła dy i ćwi cze nia do „bla sza ka”. Tra sa przez sta rą
uli cę Nie sta chow ską nie by ła wca le krót ka, a po jej prze bu -
do wie w uli cę o kil ku pa smach w każ dą stro nę i już wów czas
spo rym ru chu aut bar dzo się jesz cze wy dłu ży ła. W ba ra ku
mie li śmy dwie waż ne sa le: sa lę wy kła do wą B2 z du żą ko lek -
cją ma te ria łów bu dow la nych oraz B3, gdzie mie ści ło się
wspo mnia ne wy dzia ło we la bo ra to rium kom pu te ro we. Oczy -
wi ście nie któ re za ję cia mie li śmy w Col le gium Ma xi mum,
a tak że na daw niej szym Wy dzia le Zoo tech nicz nym z bu dow -
nic twa in wen tar skie go. Na wet po prze nie sie niu Ka te dry na
Piąt kow ską spo ro jesz cze za jęć od by wa ło się w „Bła sza ku”.
Tam na praw dę nie by ło bli sko, ko niecz ny był do jazd au tem
lub spo ro do dat ko we go cza su na do tar cie. Te raz, po prze nie -
sie niu ca łe go Wy dzia łu na Piąt kow ską, po roz biór ce bla sza ka
i ba ra ku, za ję cia ma my głów nie w bu dyn ku wy dzia ło wym,
choć na dal nie wszyst kie. Nie któ rzy jeż dżą jesz cze na Ogro -
dy, na za ję cia na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo bra zu, nie któ re
za ję cia są na dal w sa lach ogól no uczel nia nych, ale to już na -
praw dę dro bia zgi, trud no na rze kać. 

To oczy wi ście mo je wy biór cze i bar dzo frag men ta rycz ne
spoj rze nie na prze cho dzą cą do hi sto rii Ka te drę, głów nie zaś
na oso by, któ re ją two rzy ły, kie ro wa ły nią i wpły wa ły istot nie

5 B.J. Wo sie wicz, Przy czy nek do hi sto rii pew ne go obiek tu, „Wie ści Aka -
de mic kie” nr 1–2 (136–137)/2010, s. 24–25.

Dwo rek So łac ki (ul. Woj ska Pol skie go 71 E) – pierw sza sie dzi ba 
Ka te dry (fot. z 1994 ro ku)
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na jej pra ce i efek ty. Przy to czo ne fak ty, zwłasz cza oso bo we,
są ła twe do spraw dze nia w pu bli ko wa nych bio gra mach. Mo -
je opi nie o oso bach czy na świe tle nie pew nych zda rzeń, pro -
por cje tek stu po świę co ne za ło ży cie lom, kon ty nu ato rom i na -
stęp com (licz ba wier szy czy zna ków) nie mu szą się po kry wać
z opi nia mi in nych. Być mo że z cza sem tak że i u mnie na stą pi
pew ne prze war to ścio wa nie lub zmia na ak cen tów, ale to już
in na kwe stia. 

Na ko niec wy ra żę swo je prze ko na nie, że utwo rze nie In sty -
tu tu, ze stwo rze niem w nim no we go za kła du, pod ję ciem no -
wych za dań, dal szym zbli że niem i po wią za niem te ma ty ki re -
ali zo wa nej w do tych cza so wych jed nost kach, przy nie sie
wszyst kim wie le suk ce sów na uko wych i sa tys fak cji oso bi stej.
Te go wszyst kim – i so bie rzecz ja sna tak że – szcze rze ży czę. 

prof. dr hab. inż. Bog dan J. Wo sie wicz

No wa sie dzi ba Wy dzia łu i Ka te dry, ul. Piąt kow ska 94 (fot. jesz cze przed za sie dle niem w 2000 ro ku)

Wil la na So ła czu, ul. Ma zo wiec ka 26 (fot. z 1994 ro ku)
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Ka te dra Tech ni ki Le śnej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu ra zem z Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Po znań ski mi

zor ga ni zo wa ła Pierw sze Mi strzo stwa Pol ski Ope ra to rów For -
war de rów. Im pre za od by ła się 5 wrze śnia 2014 ro ku w cza sie
Tar gów Go spo dar ki Le śnej, Prze my słu Drzew ne go i Ochro ny
Śro do wi ska EKO -LAS w Most kach ko łó Świe bo dzi na. 

W dniu 5 wrze śnia 2014 ro ku na star cie za mel do wa ło się
47 za wod ni ków, re pre zen tu ją cych 37 firm le śnych z te re nu ca -
łej Pol ski. W cza sie eli mi na cji ope ra to rzy zmie rzy li się z za da -
niem po le ga ją cym na za ła dun ku dzie się ciu kłód drew na do
prze strze ni ła dow nej ma szy ny. Kon ku ren cja ta po zwo li ła wy -
ło nić spo śród za wod ni ków ośmiu (z naj lep szy mi cza sa mi), któ -
rzy prze szli do bie gów fi na ło wych. By li to: An drzej Mo skwa
(Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Usłu go wo -Han dlo we Wa le -
rian Grze gorz Fa bich), Sła wo mir Stan kow ski (Przed się bior stwo
Usług Le śnych LA STECH), Mi ro sław Pod lew ski (La spol Mar ta
Uci nek), Piotr Wa cho wiak (Przed się bior stwo Usług Le śnych 
LA STECH), Piotr Kwiat kow ski („JA WOR” Z. U. L Usłu gi Trans por -
to we Krzysz tof Kwiat kow ski), Ka mil Ka czyń ski (Za kład Usług
Le śnych Be ata Skło dow ska, Da riusz Ka czyń ski), Ar tur Woź niak
(Przed się bior stwo Usług Le śnych LA STECH) oraz Bar tosz Za jas
(Za kład Usług Le śnych Zdzi sław Ku li gow ski). Naj szyb szym za -
wod ni kiem w eli mi na cjach oka zał się An drzej Mo skwa, któ ry
uzy skał fe no me nal ny czas: 1 mi nu ta i 19,18 se kun dy. 

Pod czas trwa nia eli mi na cji ope ra to rom ca ły czas to wa rzy -
szył do ping tłum nie przy by łej pu blicz no ści. Za wod ni kom, jak

i ob ser wa to rom udzie la ły się ogrom ne emo cje, któ re osią gnę -
ły apo geum w trak cie bie gów fi na ło wych. 

Uczest ni cy za kwa li fi ko wa ni do bie gów fi na ło wych zmie rzy li
się z to rem prze szkód skła da ją cym się z czte rech kon ku ren cji:
za ła dun ku kłód z pra wej i le wej stro ny ma szy ny, wy cią ga niem
kłód z bram ki, ukła da niem wie życz ki i za ła dun ku kłód fi na ło -
wych. Rów no le gle ry wa li zo wa ło ze so bą dwóch za wod ni ków,
z któ rych lep szy prze cho dził do ko lej ne go eta pu.

Po nie zwy kle za cię tej i emo cjo nu ją cej wal ce Mi strzem Pol -
ski Ope ra to rów For war de rów 2014 zo stał Ka mil Ka czyń ski
(Za kład Usług Le śnych Be ata Skło dow ska, Da riusz Ka czyń ski
Spół ka Jaw na), a wi ce mi strza mi zo sta li: Ar tur Woź niak i Piotr
Wa cho wiak (obaj z Przed się bior stwa Usług Le śnych LA STECH
Sp. z o.o.).

Uro czy ste go wrę cze nia na gród uczest ni kom do ko na li: Prze -
my sław Tra wa – wi ce pre zes Za rzą du, Mię dzy na ro do we Tar gi
Po znań skie; Ja nusz Ma zur czak – dy rek tor Gru py Pro duk tów,
Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie; prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz – dzie kan Wy dzia łu Le śne go, Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu; Bar tło miej Par ty ka – Fo rex Pol ska i Jan Ku biak
– pre zes Sto wa rzy sze nia Przed się bior ców Le śnych im. Mie czy -
sła wa Wierz bic kie go w Go łu cho wie.

Trój ka zwy cięz ców otrzy ma ła na gro dy fi nan so we, a do dat -
ko wo Mistrz Pol ski Ope ra to rów For war de rów Ka mil Ka czyń ski
otrzy mał na gro dę spe cjal ną – ko siar kę sa mo jezd ną ufun do -
wa ną przez Fo rex Pol ska. Wszy scy uczest ni cy fi na łów otrzy -

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
or ga ni za to rem Pierw szych Mi strzostw
Pol ski Ope ra to rów For war de rów

Mistrzostwa Polski Operatorów Forwarderów zorganizowano po raz pierwszy
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ma li pa miąt ko we dy plo my uczest nic twa oraz ma te ria ły eks -
plo ata cyj ne od firm Di ste in i Ni cro.

Mi strzo stwa Pol ski Ope ra to rów For war de rów za koń czy ły się
ogrom nym suk ce sem. Prze pro wa dze nie ich by ło moż li we dzię -
ki za an ga żo wa nej pra cy pra cow ni ków Ka te dry Tech ni ki Le śnej.
War to pod kre ślić, że by ła to pierw sza te go ty pu ini cja ty wa
w Pol sce. Wy da rze nie to ma cha rak ter cy klicz ny i za wsze bę dzie
to wa rzy szy ło tar gom Eko Las. Mi strzo stwa Pol ski Ope ra to rów
For war de rów są trak to wa ne ja ko eli mi na cje do Mi strzostw Eu -
ro py to wa rzy szą cych tar gom le śnym KWF i mi strzostw świa ta,
od by wa ją cych się w ra mach tar gów El mia Wo od.

prof. dr hab. Ro man Gor no wicz
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Publiczność i doping dopisały

Profesor dr hab. Roman Gornowicz (z mikrofonem w ręku) podczas
uroczystego finału

W czasie eliminacji operatorzy zmierzyli się z zadaniem polegającym na załadunku dziesięciu kłód drewna do przestrzeni ładownej maszyny
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Wczerw cu 2015 ro ku Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu bę dzie or ga ni -

za to rem i go spo da rzem ósmej edy cji spo tka nia Sto wa rzy sze -
nia Mło dych Ana to mów We te ry na ryj nych (Young Ge ne ra tion
of Ve te ri na ry Ana to mi sts – YGVA), gosz cząc mło dych mor fo lo -
gów z eu ro pej skich, a tak że świa to wych ośrod ków aka de mic -
kich. Sto wa rzy sze nie to gro ma dzi mło dych lu dzi za in te re so wa -
nych ana to mią we te ry na ryj ną z ca łej Eu ro py. Idea utwo rze nia
YGVA zro dzi ła się pod czas Kon gre su Eu ro pej skie go To wa rzy -
stwa Ana to mów We te ry na ryj nych (Eu ro pe an As so cia tion of Ve -
te ri na ry Ana to mi sts – EAVA) w Olsz ty nie w 2000 ro ku. Na pierw -
sze spo tka nie, już na stęp ne go ro ku, wy zna czo no Uni wer sy tet
We te ry na ryj ny w Wied niu, a człon ko wie EAVA zde cy do wa li, że
spo tka nia YGVA bę dą od by wać się re gu lar nie co dwa la ta mię -
dzy głów ny mi kon gre sa mi EAVA. 

Do tych czas od by ło się sie dem spo tkań YGVA. Pierw sze, za -
ło ży ciel skie, w gro nie dzie się ciu osób, od by ło się w 2001 ro -
ku na Uni wer sy te cie Me dy cy ny We te ry na ryj nej w Wied niu.
Wzię ła w nich udział je dy na przed sta wi ciel ka z Pol ski, pro fe -
sor Han na Jac ko wiak, wte dy jesz cze dok tor, dziś kie row nik Za -
kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt Wy dzia łu Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt. Dru gie spo tka nie, w 2003 ro ku, zor ga ni zo wa no
na Wy dzia le We te ry na ryj nym Uni wer sy te tu w Gies sen. Pod -
czas tej kon fe ren cji oprócz se sji re fe ra to wych or ga ni za to rzy
za ini cjo wa li za ję cia – warsz ta ty na uko we, któ re do ty czy ły
tech nik kul tur ko mór ko wych. Nie wąt pli wą atrak cją tu ry stycz -
ną kon fe ren cji by ła wy ciecz ka do zam ku w Mar bur gu i zwie -
dza nie mu zeum w Hes sian. Trze cie spo tka nie YGVA od by ło się
w 2005 ro ku na Wy dzia le Me dy cy ny We te ry na ryj nej Uni wer -
sy te tu w Gan da wie, a warsz ta ty do ty czy ły ste reo lo gii. Uczest -
ni cy mo gli rów nież zwie dzić hi sto rycz ną część Gan da wy
i spró bo wać bel gij skie go pi wa. W 2007 ro ku mło dzi adep ci
na uk mor fo lo gicz nych go ści li na Wy dzia le We te ry na ryj nym
Uni wer sy te tu w Lju bl ja nie, gdzie te ma tem prze wod nim by ły
tech ni ki mi kro sko pii kon fo kal nej i kom pu te ro we tech ni ki wi -
zu ali za cji ob ra zu. W ko lej nych spo tka niach YGVA je dy ny mi re -
pre zen tan ta mi z Pol ski by li dok to ran ci Za kła du Hi sto lo gii
i Em brio lo gii Zwie rząt na szej uczel ni. W 2009 ro ku w spo tka -
niu na Uni wer sy te cie w Utrech cie uczest ni czy ła Kin ga Skie -
resz -Szew czyk, wte dy ma gi ster, obec nie dok tor i ad iunkt oraz
mgr Jo an na Trzcie liń ska -Lo rych; uczest ni cy kon fe ren cji pre -
zen to wa li wów czas sys te my na ucza nia ana to mii i hi sto lo gii
sto so wa ne w ma cie rzy stych ośrod kach na uko wych i ży wo
dys ku to wa li nad ich sku tecz no ścią: oma wia no tak że tech ni ki
spo rzą dza nia pre pa ra tów me to dą pla sty na cji i ich wy ko rzy -
sty wa ne w na ucza niu ana to mii. 

W szó stym spo tka niu YGVA, któ re od by ło się w 2011 ro ku na
Wy dzia le Me dy cy ny We te ry na ryj nej Uni wer sy te tu w Not tin -
gham, dok to rant ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu:
mgr Kin ga Skie resz -Szew czyk oraz mgr Ewe li na Pro zo row ska,
w wy stą pie niach re fe ra to wych przed sta wi ły wy ni ki swo ich ba -
dań mi kro sko po wych. Uczest ni cy kon ty nu owa li dys ku sję o na -
ucza niu ana to mii, hi sto lo gii i em brio lo gii oraz po zna li me to dy
na ucza nia z wy ko rzy sta niem mul ti me dial nych sal wy kła do -
wych i pre pa ra cyj nych, zwie dzi li też no wo cze sny kam pus wy -
dzia łu zlo ka li zo wa ny na obrze żach Not tin gham. Or ga ni za to -

rzy za dba li o utrzy ma nie ak tyw no ści fi zycz nej uczest ni ków, or -
ga ni zu jąc im szyb ką na ukę i mecz… kry kie ta. 

Za in te re so wa nie spo tka nia mi YGVA stop nio wo wzra sta ło
i w ostat nim, siód mym zjeź dzie w 2013 ro ku na Wy dzia le Me -
dy cy ny We te ry na ryj nej w Lip sku wzię ło udział już 83 uczest -
ni ków z 18 kra jów. W gro nie tym by li też przed sta wi cie li na -
sze go Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go: prof. Han na Jac ko wiak, dr Kin ga Skie resz -
-Szew czyk oraz mgr Ewe li na Pro zo row ska. Uczest ni kom za ofe -
ro wa no no win kę, in te rak tyw ne warsz ta ty de mon stru ją ce róż -
ne me to dy ba daw cze. Uczest ni cy z du żym za in te re so wa niem
wzię li udział w prak tycz nych za ję ciach i fo rach dys ku syj nych
do ty czą cych mię dzy in ny mi ul tra so no gra fii i tech nik kom pu -
te ro wych, tech nik mi kro sko pii elek tro no wej, im mu no hi sto -
che mii oraz tech nik mi kro ko ro zyj nych na czyń krwio no śnych.
W czę ści tu ry stycz no -kul tu ral nej nie wąt pli wą atrak cją by ło
zwie dza nie za byt ko we go cen trum mia sta z miej sca mi na wią -
zu ją cy mi do ży cia i dzia łal no ści Ja na Se ba stia na Ba cha, a po -
nad to zwie dze nie miej skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go.

Oso bli wym wy róż ni kiem spo tkań YGVA jest nie skrę po wa -
na at mos fe ra to wa rzy szą ca pre zen ta cjom i dys ku sjom na uko -
wym, co za owo co wa ło na wią za niem licz nych kon tak tów mię -
dzy mło dy mi pra cow ni ka mi z róż nych ośrod ków eu ro pej skiej,
a tak że świa to wej mor fo lo gii we te ry na ryj nej. Spo tka nia od by -
wa ją się w bar dzo przy ja znej at mos fe rze, wy mia na zdań i spo -
strze żeń jest uła twio na, brak jest dys cy pli nu ją cych za ha mo -
wań w for mu ło wa niu wła snych po glą dów, a być mo że
czyn ni kiem sprzy ja ją cym jest do mi nu ją ca pa sja zwią za na
z wła sną dzia łal no ścią na uko wą i dy dak tycz ną. 

Or ga ni za to rzy kon fe ren cji przy go to wu ją wa run ki do pre -
zen ta cji wy ni ków ba dań na uko wych i umoż li wia ją od by cie
warsz ta tów na uko wych, a bo ga ty pro gram so cjal ny przy go -
to wa ny przez or ga ni za to rów kon fe ren cji da je uczest ni kom
oka zję do bli skie go po zna nia gosz czą cej ich uczel ni, jej na uko -
we go za ple cza, hi sto rii i kul tu ry kra ju oraz mia sta, w któ rym
od by wa się spo tka nie. 

Ak tyw ny udział w ostat nich spo tka niach Sto wa rzy sze nia mło -
dych współ pra cow ni ków z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu spo wo do wał, że prze wod ni czą cy YGVA, prof. Pie ter 
Cor nil le, za pro po no wał, aby ko lej na kon fe ren cja od by ła się
w Po zna niu, co spo tka ło się z peł ną ak cep ta cją wszyst kich
uczest ni ków. Pod czas kon fe ren cji Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze -
nia Ana to mów We te ry na ryj nych (EAVA) w lip cu te go ro ku
w Cluj -Na po ca w Ru mu ni ofi cjal nie za twier dzo no i ogło szo no,
że miej scem ósme go zjaz du adep tów ana to mii we te ry na ryj nej
w 2015 ro ku bę dzie nasz Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

Po wie rze nie nam, pra cow ni kom Za kła du Hi sto lo gii i Em -
brio lo gii Zwie rząt, or ga ni za cji ósme go spo tka nia YGVA przy -
ję li śmy z wiel ką sa tys fak cją. Pod ję li śmy już pierw sze pra ce nad
pro gra mem te go in te re su ją ce go i pre sti żo we go wy da rze nia,
któ re win no przy bli żyć uczest ni kom na szą uczel nię i po ka zać
wa run ki stu diów oraz na uki przed mio tów mor fo lo gicz nych
i we te ry na ryj nych pro wa dzo nych na Wy dzia le Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt. 

dr Kin ga Skie resz -Szew czyk
mgr Ewe li na Pro zo row ska

Ósme spo tka nie Sto wa rzy sze nia 
Mło dych Ana to mów We te ry na ryj nych
już wkrót ce w Po zna niu
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Po lewej zwiedzanie multimedialnych sal dydaktycznych. W środku i po prawej krótka wycieczka po Utrechcie – ogromny parking dla rowerów 
w pobliżu stacji metra i przepiękne kanały z barkami

Uczestnicy szóstego spotkania YGVA (u góry). Budynek główny School of Veterinary
Medicine and Science-Sutton Bonington Campus (u dołu po lewej). Oprowadzanie
uczestników konferencji po kampusie (u dołu po prawej)

Warsztaty dotyczące metod badawczych zorganizowane dla uczestników konferencji. Po lewej dr Kinga Skieresz-Szewczyk i mgr Ewelina
Prozorowska przeprowadzają iniekcję naczyniową żywicy syntetycznej do krwioobiegu myszy. W środku: podczas sekcji świnki morskiej. 
Po prawej dr Kinga Skieresz-Szewczyk uczy się zakładać szwy na fantomie
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Go spo da ro wa nie w do li nach rzecz nych
na ob sza rach Na tu ra 2000
Dru ga kon fe ren cja na uko wa pod pa tro na tem Ge ne ral ne go Dy rek to ra 
Ochro ny Śro do wi ska

Wdniach 3–4 wrze śnia te go ro ku od by ła się Dru ga Kon fe -
ren cja Na uko wa „Go spo da ro wa nie w do li nach rzecz nych

na ob sza rach Na tu ra 2000”, któ ra zo sta ła zor ga ni zo wa na w ra -
mach współ pra cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie i Uni -
wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. Pa tro nat ho no ro wy nad
kon fe ren cją ob jął Ge ne ral ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska.
Głów nym ce lem spo tka nia by ła wy mia na do świad czeń i po -
glą dów wy ni ka ją cych z funk cjo no wa nia sie ci Na tu ra 2000
w do li nach rzecz nych, jak rów nież wdra ża nia Dy rek ty wy Sie -
dli sko wej, Dy rek ty wy Pta siej, Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej
oraz Dy rek ty wy Po wo dzio wej. Kon fe ren cja mia ła przy czy nić
się do wy pra co wa nia prak ty ki zrów no wa żo ne go go spo da ro -
wa nia w do li nach rzecz nych.

W kon fe ren cji wzię ło udział po nad 130 osób z ca łe go kra ju.
Wśród uczest ni ków by li przed sta wi cie le uczel ni wyż szych, in -
sty tu tów ba daw czych, ad mi ni stra cji pań stwo wej, or ga ni za cji
przy rod ni czych oraz pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal ność
go spo dar czą. Łącz nie na kon fe ren cji przed sta wio no 33 re fe -
ra ty oraz 38 po ste rów. 

Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji do ko nał prof. dr hab. Cze -
sław Sza frań ski, pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni. Na stęp -
nie uczest ni ków po wi ta ła prof. dr hab. Ja ni na Zbier ska, prze -
wod ni czą ca Ko mi te tu Na uko we go oraz prof. dr hab. Krzysz tof
Szosz kie wicz, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go. Ko -
lej nym punk tem pro gra mu był re fe rat ple nar ny. Wy kład prof.
dr hab. Ja ni ny Bo ry siak do ty czył wła ści we go sta nu ochro ny
sie dlisk przy rod ni czych Na tu ra 2000 na przy kła dzie rze ki 
Dęb ni cy i jej do pły wów. W pierw szej se sji re fe ra to wej („Stan
i ochro na sie dlisk przy rod ni czych”) w wy stą pie niach uczest ni -
ków zo sta ły po ru szo ne pro ble my utrzy ma nia i osią gnię cia
wła ści we go sta nu ochro ny sie dlisk przy rod ni czych oraz ga -
tun ków ob ję tych ochro ną. W ko lej nych dwóch se sjach re fe ra -
to wych omó wio no stan i głów ne pro ble my ochro ny flo ry, jak
rów nież fau ny w Pol sce. W ostat niej se sji za pre zen to wa no re -
fe ra ty do ty czą ce je zior, w któ rych po ru szo no kwe stię po pra -
wy ich sta nu na ob sza rach chro nio nych. Mię dzy se sja mi re fe -

ra to wy mi od by ła się se sja po ste ro wa, pod czas któ rej przed -
sta wio no te ma ty kę zwią za ną mię dzy in ny mi z: oce na mi ha bi -
ta to wy mi, no wą ro lą ob sza rów Na tu ra 2000 oraz ich za leż no -
ści z go spo dar ką rol ną, wod ną i in we sty cyj ną. Zwień cze niem
pierw sze go dnia kon fe ren cji był uro czy sty ban kiet w lo ka lu na
Sta rym Ryn ku.

Dru gie go dnia w pierw szej se sji re fe ra to wej („Mo ni to ring
i re na tu ry za cja”) wy gło szo no re fe ra ty zwią za ne z re na tu ry za -
cją, in wen ta ry za cją, dia gno sty ką i mo ni to rin giem sta nu
ochro ny sie dlisk przy rod ni czych i ga tun ków ob ję tych ochro -
ną. Po ru szo no rów nież pro ble my me to dycz ne i tech ni ki pro -
gno stycz ne wpły wu pla no wa nych przed się wzięć i pla nów. Po
krót kiej prze rwie ka wo wej roz po czę ła się dru ga se sja re fe ra -
to wa („Go spo dar ka wod na i in fra struk tu ra”). Pre zen to wa ne
re fe ra ty do ty czy ły głów nie wpły wu i ro li in fra struk tu ry wod -
no -me lio ra cyj nej na za cho wa nie i osią gnię cie wła ści we go
sta nu ochro ny ob sza rów cen nych przy rod ni czo. Ostat nia se -
sja re fe ra to wa („Za go spo da ro wa nie prze strzen ne”) do ty czy -
ła pro ble mów zwią za nych z go spo dar ką prze strzen ną i jej
uwa run ko wa nia mi na ob sza rach do lin rzecz nych oraz roz wią -
zy wa niem kon flik tów eko lo gicz nych, prze strzen nych i spo -
łecz nych. Ostat nim punk tem kon fe ren cji by ła dys ku sja, po
któ rej na stą pi ło ofi cjal ne za koń cze nie kon fe ren cji. 

Przed sta wio ne na kon fe ren cji wy stą pie nia, jak rów nież prze -
pro wa dzo na dys ku sja, wy ka za ły in ter dy scy pli nar ny cha rak ter
pro ble mów do ty czą cych go spo da ro wa nia w do li nach rzecz nych
na ob sza rach Na tu ra 2000 oraz ko niecz ność kom plek so we go
i zin te gro wa ne go po dej ścia do ich roz wią zy wa nia. Pod kre śli ły
one po trze bę lep sze go po zna nia i udo ku men to wa nia sta nu sie -
dlisk i ga tun ków na ob sza rach Na tu ra 2000 dzię ki wy pra co wa -
niu jed no li tych kry te riów ba dań oraz ich sys te ma tycz ne go prze -
pro wa dza nia. Do dat ko wo wska za no na isto tę na wią za nia ści słej
współ pra cy mię dzy ośrod ka mi na uko wo -ba daw czy mi, ad mi ni -
stra cją i pry wat ny mi pod mio ta mi na rzecz za rzą dza nia oraz
ochro ny ob sza rów Na tu ra 2000.

mgr inż. Mar ta Li siak
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Uroczyste otwarcie konferencji; od prawej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, prof. dr hab. Czesław Szafrański, 
prof. dr hab. inż. Janina Zbierska, Wincenty Skrzekotowski
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Doktor hab. Maria Janicka podczas wystąpienia 

Prezentacje i dyskusje na sesji posterowej

Profesor dr hab. Andrzej Kostrzewski i dr hab. Bogumiła Pawluśkiewicz,
prof. SGGW, podczas przewodniczenia sesji referatowej
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Doktor inż. Magdalena Frąk podczas wystąpienia
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Spotkanie z pracownikami

Przez wie le lat pra co wa li ście Pań stwo na Uczel ni na róż nych
sta no wi skach, peł ni li ście róż ne funk cje. Dzi siaj Uczel nia

po zo sta je wo bec Was z dłu giem wdzięcz no ści za te prze pra -
co wa ne la ta i tak na praw dę dłu gu te go ni gdy nie bę dzie w sta -
nie spła cić. 

W ro ku aka de mic kim 2014/2015 prze cho dzi na eme ry tu -
rę 26 osób, w tym 14 na uczy cie li aka de mic kich. W tej gru pie
jest dzie się ciu pro fe so rów, a wśród nich Rek tor na sze go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w la tach 2002–2008. Na eme ry tu -
rę prze cho dzi rów nież sze ściu pra cow ni ków in ży nie ryj no -
-tech nicz nych, trzech pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych oraz
trzech pra cow ni ków ob słu gi.

W imie niu ca łej spo łecz no ści z prze ko na niem wy po wia -
dam sło wa, że ten czas dłu go let niej pra cy na każ dym sta no -
wi sku bu do wał 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 za rów no do spoj rze nia wstecz na do ro bek
za wo do wy, jak i do wspo mnień, pod su mo wań, 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 jest przy kła dem dla
na stęp ców: ja ki mi ide ała mi w ży ciu za wo do wym na le ży się
kie ro wać. 

My, po zo sta ją cy na służ bie pra cy aka de mic kiej, za cho wa my
we wdzięcz nej pa mię ci Pań stwa suk ce sy, do ko na nia, wpro wa -
dzo ne roz wią za nia, któ re do ce lo wo słu ży ły Uni wer sy te to wi. 

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 mie li Pań stwo 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 te go za da nia 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 ta kie cza sy, 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 i 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.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Ob szer ne frag men ty 
wy stą pie nia JM rek to ra 
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka
Poznań, 23 września 2014 roku

Wy kaz pra cow ni ków 
od cho dzą cych na eme ry tu rę

Na uczy cie le aka de mic cy

Pro fe so ro wie
Bro ni sław Ce ran ka
Jan Ga węc ki
Er win Wą so wicz
Hen ryk Ró żań ski
An drzej Kru czek
Sta ni sła wa Kor szun
Gin ter Hru zik
Ry szard Gu zen da
Jan Ki ry luk
To masz Ma cie jew ski

Po zo sta li na uczy cie le aka de mic cy
dr Da nu ta Ka chlic ka – star szy wy kła dow ca
dr Han na Kieł czew ska – star szy wy kła dow ca
mgr Zbi gniew Grze ś czyk – in struk tor
mgr Ja dwi ga Ziem kow ska -Bia łas – star szy wy kła dow ca

Pra cow ni cy nie bę dą cy na uczy cie la mi aka de mic ki mi

Pra cow ni cy na uko wo i in ży nie ryj no -tech nicz ni
inż. Mał go rza ta Przy siec ka – star szy spe cja li sta
inż. Ma ria Ło za – star szy spe cja li sta
dr inż. Piotr Dul lin – star szy spe cja li sta
inż. Jo lan ta Ku ku ła – star szy spe cja li sta
Ja ni na Ba nasz kow ska – spe cja li sta
mgr inż. Ire na Mo cek – star szy spe cja li sta

Pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni
Elż bie ta Lis – za stęp ca kwe sto ra
Da nu ta Jusz czak – re fe rent
Ta de usz Wilk – kie row nik BHP 

Pra cow ni cy ob słu gi:
Krzysz tof Smo czyń ski – pra cow nik go spo dar czy
Mie czy sław Ku biak – star szy straż nik
Ga briel Szcze ciń ski – ro bot nik wy so ko wy kwa li fi ko wa ny
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Spo tka nie z pra cow ni ka mi od cho dzą cy mi na eme ry tu rę w 2014 ro ku 
(fo to re por taż)

odchodzącymi na emeryturę w 2014 roku
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Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na
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emeryturę w 2014 roku
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Wieści o naszym patronie w dwusetną

W specjalnym numerze „Wieści
Akademickich”, który ukaże się jesienią
tego roku z okazji świętowania Dnia
Patrona (20–21 listopada), zostanie
zamieszczona szczegółowa relacja
z obchodów dwusetnej rocznicy urodzin
Augusta hr. Cieszkowskiego,
połączonych z uroczystym odsłonięciem
tablicy poświęconej patronowi naszej
uczelni, ufundowanej przez Rektora,
Senat oraz Społeczność Akademicką
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Poniżej zamieszczamy
nieco inne spojrzenie na tę uroczystość,
pisaną z dość odległej perspektywy – bo
aż z Lubelszczyzny (przyp. red.).

Do tar cie z Lu belsz czy zny do Wie rze ni cy na ob cho dy dwu -
set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta hr. Ciesz kow skie go za -

ję ło nam pra wie osiem go dzin. Ja cek Ja gieł ło – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go im. Au gu sta
Ciesz kow skie go w Sien ni cy Ró ża nej – so lid nie od pra co wał tę
ośmio go dzin ną „dniów kę”, kie ru jąc nie tyl ko sa mo cho dem, ale
i ca łą lu bel ską de le ga cją. W jej skład we szły: Mo ni ka Łu ka sik
(dy rek tor Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Sur ho wie, miesz czą ce -
go się w daw nym pa ła cu Ciesz kow skich) oraz dwie za przy się -
głe mi ło śnicz ki ju bi la ta, czy li An na Ho rec ka (głów na księ go wa
DPS) i ni żej pod pi sa na – Mo ni ka Na gow ska (na uczy ciel bi blio -
te karz z sien nic kiej szko ły). Z ra cji znacz nej od le gło ści de le ga -
ci ze wschod niej Pol ski przy by li na uro dzi ny hra bie go już
w pią tek 12 wrze śnia. Zy ska li tym sa mym czas na po zna nie
miejsc zwią za nych z Au gu stem Ciesz kow skim – za le d wie
przed trze ma mie sią ca mi wy bra nym na pa tro na mi ni ste rial -
nej szko ły rol ni czej w Sien ni cy Ró ża nej. 

Ob cho dy rocz ni cy uro dzin hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie -
go za pla no wa no na dzień póź niej, czy li na 13 wrze śnia 2014
ro ku. W so bot ni po ra nek miesz kań cy spo tka li się na swa rzędz -
kim ryn ku z An ną To mic ką (bur mi strzem mia sta i gmi ny Swa -
rzędz) oraz z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du lo kal ne go. Dzień
roz po czął się bo wiem od uro czy ste go od sło nię cia po są gu Au -
gu sta Ciesz kow skie go. Od sło nię cia do ko nał fun da tor dzie ła

przed się bior ca Ja cek Woj cie chow ski – uho no ro wa ny ty tu łem
„Przy ja cie la Wie rze ni cy” – wspól nie z pa nią bur mistrz. Wy ko -
naw cą po mni ka jest Ro bert So bo ciń ski, na zwi ska obu pa nów
zo sta ły uwiecz nio ne na mar mu ro wym po stu men cie i u pod -
sta wy rzeź by. Po świę ce nia po są gu do ko nał ks. Ta de usz Pe liń -
ski, de le go wa ny na tę uro czy stość przez ar cy bi sku pa Sta ni sła -
wa Gą dec kie go. Na pis umiesz czo ny od fron tu co ko łu w kil ku
sło wach do bit nie wska zu je, że wy so ka po stać gó ru ją ca nad
ryn kiem to ktoś na mia rę eu ro pej ską: „Au gust Ciesz kow ski
1814–1894 wy bit ny miesz ka niec zie mi swa rzędz kiej, Wiel ko -
po la nin, Po lak, Eu ro pej czyk”. 

Po ce re mo nii od sło nię cia po mni ka Au gu sta Ciesz kow skie go
uczest ni cy ob cho dów spo tka li się w ko ście le pa ra fial nym św.
Mi ko ła ja w Wie rze ni cy. Ta świą ty nia – za ży cia hra bie go tak bli -
ska je go ser cu – wy bra na zo sta ła przez nie go tak że ja ko miej -
sce wiecz ne go spo czyn ku. W grun tow nie od no wio nej kryp cie
Ciesz kow skich oprócz sza cow ne go ju bi la ta spo czy wa ją rów nież
je go naj bliż si. Oso by obec ne na uro czy sto ści mo gły od dać im
hołd, gdyż na tę oko licz ność otwo rzo no kryp tę. Mszę świę tą za -
in au gu ro wał go spo darz pa ra fii – ks. Prze my sław Kompf, od twa -
rza jąc po kaz ar chi wal nych i współ cze snych fo to gra fii Wie rze ni -
cy oraz z wiel ką życz li wo ścią wi ta jąc go ści licz nie przy by łych na
li tur gię. Oprócz nie go mszę spra wo wa li: ks. Bog dan Re for mat,

„Duch wiel ki – ser ce zło te”, 
czy li 
na ob cho dy ju bi le uszo we 
rzut oka z Lu belsz czy zny
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Delegacja z Lubelszczyzny (od lewej: Anna Horecka – główna
księgowa – oraz Monika Łukasik – dyrektor, obie z Domu Pomocy
Społecznej w Surhowie) w prezencie dla organizatorów obchodów
jubileuszowych przywiozły cztery akwarele przedstawiające pałac
Cieszkowskich w Surhowie w barwach czterech pór roku; obrazy
zostały wręczone burmistrz Annie Tomickiej
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ks. dr An drzej Mag dziarz i ks. Wal de mar Twar dow ski. W wy gło -
szo nej ho mi lii ks. Bog dan Re for mat od niósł się do licz nych za -
sług hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie go i do wpły wu, ja ki wy -
wie rał on na ży cie na uko we i spo łecz ne XIX wie ku. W pięk nym
wie rze nic kim ko ście le głos za brał tak że JM prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Z ko lei treść mo wy po grze bo wej, wy gło szo nej po śmier ci
hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie go, od czy tał w przej mu ją cy
spo sób ak tor An drzej Laj bo rek. Wśród go ści zgro ma dzo nych
w ko ście le nie za bra kło przed sta wi cie li Sej mu RP. Na uro czy -
stość przy by li: Bo że na Szy dłow ska, Sta ni sław Ka lem ba i Ra fał
Gru piń ski. Przy oł ta rzach sta nę ły też pocz ty sztan da ro we gmi -
ny Swa rzędz i Szko ły Pod sta wo wej w Ki ci nie.

Po mszy praw dzi wą nie spo dzian ką dla go ści by ła uczta zor -
ga ni zo wa na przy ko ście le w nie daw no od da nej do użyt ku
wia cie. Ks. Prze my sław Kompf w szcze gól ny spo sób za chę cał
do sko rzy sta nia z po czę stun ku, opor nym gro żąc ta jem ni czy -
mi sank cja mi. Gdy uczest ni cy za sie dli za sto ła mi lub spa ce ro -
wa li, de lek tu jąc się po sił kiem ser wo wa nym przez pa nie w uro -
czych śnież no bia łych far tusz kach, na dzie dzi niec za je cha ła
brycz ka z sa mym pa nem hra bią Au gu stem Ciesz kow skim.
Wszedł pew nie mię dzy wie rze ni czan, za ga du jąc tu bal nym
gło sem, dziw nie przy po mi na ją cym ten za sły sza ny już w ko -
ście le. Cie kaw był, jak im się ży je, a przy jezd nym za da wał pod -
chwy tli we py ta nia. 

Na stęp nie go ście wraz z ju bi la tem uda li się do Dwo ru Wie -
rze ni ca, gdzie w ma gicz nej at mos fe rze te go miej sca za pla no -
wa no dal szą część ob cho dów. Przed wej ściem do dwo ru
uczest ni cy ju bi le uszu za sta li prof. dr. hab. To ma sza Na łę cza
– przed sta wi cie la Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Wraz z prof. dr. hab. Zbi gnie wem Kun dze wi czem zdą żył
obej rzeć już za byt ko we wnę trza i wy ra żał swo je uzna nie dla
de ter mi na cji wła ści cie li bu dyn ku, któ rzy z po dzi wu god ną kon -
se kwen cją sta ra li się przy wró cić dwór do daw nej świet no ści.
Gdy wszy scy go ście zgro ma dzi li się już przed wej ściem, do ko -
na no uro czy ste go od sło nię cia ta bli cy po świę co nej Au gu sto wi
Ciesz kow skie mu, umiesz czo nej na fron cie bu dyn ku. Pa miąt ko -
wą ta bli cę ufun do wał swo je mu pa tro no wi Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu. Od sło nię cia do ko nał JM prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak w obec no ści twór cy ta bli cy Sta ni sła wa
Myst ka i pra cow ni ków uni wer sy te tu: pro rek tor prof. dr hab.
Mo ni ki Ko złow skiej, prof. dr. hab. An drze ja Du ba sa, prof. dr.
hab. Sta ni sła wa Ko złow skie go, dr. hab. Ce za re go Be ke ra, prof.
nadzw. oraz kie ru ją cej wy daw nic twem UP An ny Zie liń skiej -Kry -
bus i re dak tor na czel nej „Wie ści Aka de mic kich” Ewy Stryc kiej. 

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła się już we wnę trzach
dwo ru, gdzie w sa li kon fe ren cyj nej go ści po wi ta ła An na To -
mic ka (bur mistrz mia sta i gmi ny Swa rzędz). Pro fe sor To masz
Na łęcz od czy tał oko licz no ścio wy ad res wy sto so wa ny przez
Pre zy den ta RP, a Bo że nia Szy dłow ska (po seł na Sejm RP) od -
czy ta ła treść uchwa ły przy ję tej przez Sejm 12 wrze śnia z oka -
zji dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go. Pa ni
po seł prze ka za ła tak że po win szo wa nia od by łe go już Mar szał -
ka Sej mu – czy li obec ne j pre mie r Ewy Ko pacz oraz Iwo ny Śle -
dziń skiej -Ka ta ra siń skiej (prze wod ni czą cej Ko mi sji Kul tu ry
i Środ ków Prze ka zu). 

Pod czas spo tka nia omó wio no dzia łal ność ko mi te tu or ga ni -
za cyj ne go. Ogrom na licz ba przed się wzięć zo sta ła w spraw ny
spo sób zre fe ro wa na przez se kre ta rza ko mi te tu Wło dzi mie rza
Bu czyń skie go. Na spo tka niu głos za brał prof. dr hab. Wi told
Kun dze wicz, któ ry za pre zen to wał oko licz no ścio wy al bum Hr.

Au gust Ciesz kow ski – dzie ło do sko na łe pod wzglę dem edy tor -
skim, opra co wa ne przez Ewę Ja ro sła wę Bu czyń ską, Wło dzi -
mie rza Bu czyń skie go i Hen ry ka Błach nio. Pu bli ka cja jest bo -
ga to ilu stro wa na, sta no wi kom pen dium wie dzy o ju bi la cie,
Wie rze ni cy oraz in nych miej scach zwią za nych z za cnym ro -
dem Ciesz kow skich. Wy daw nic two zo sta ło sfi nan so wa ne
w znacz nej mie rze przez Urząd Mia sta i Gmi ny Swa rzędz, a tak -
że przez Po wiat Po znań ski i Sa mo rząd Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go. Eg zem pla rze al bu mu otrzy ma li wszy scy go ście
obec ni na spo tka niu. 

W cza sie ob cho dów ju bi le uszo wych moż na by ło po czuć, że
w Wie rze ni cy na dal pa nu je „duch wiel ki”, i to nie je den. W go -
ścin nym dwo rze pań stwa Kun dze wi czów i wie rze nic kim ko -
ście le od na leź li śmy du cha naj waż niej sze go – bo być tak bli -
sko Au gu sta Ciesz kow skie go to szcze gól ne wzru sze nie. Nad
na szą wy pra wą czu wał je den ze współ cze snych do brych du -
chów te go miej sca, czy li Wło dzi mierz Bu czyń ski, któ ry te le fo -
nicz nie kon tro lo wał po stę py w po dró ży i do tąd po wta rzał:
„We Wrze śni zjazd na pra wo”, aż upew nił się, że de le ga cja
skrę ci ła tam, gdzie trze ba. Dru gi do bry duch – Ewa Ja ro sła wa
Bu czyń ska – przez ca ły po byt dba ła o do bre sa mo po czu cie go -
ści na ty le sku tecz nie, że żal by ło opusz czać Wie rze ni cę. A gdy
na ko niec ks. Prze my sław Kompf ze sto ic kim spo ko jem bło go -
sła wił nas przed od jaz dem, by li śmy pew ni bez piecz nej dro gi
po wrot nej. Po ko na li śmy ją w pięć go dzin – i jak tu nie wie rzyć
w cu da? Tak, „duch wiel ki – ser ce zło te”, i to nie jed no…

Mo ni ka Na gow ska
bi blio te karz na uczy ciel Ze spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia 

Rol ni cze go im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Sien ni cy Ró ża nej
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Przedstawiciele z Surhowa (od lewej: Anna Horecka i Monika
Łukasik) oraz Siennicy Różanej (Monika Nagowska i Jacek Jagiełło)
przy pomniku Augusta Cieszkowskiego w Swarzędzu
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Oce na hy dro mor fo lo gicz na rzek
w opar ciu o me to dę 
Ri ver Ha bi tat Su rvey

W dniach 9–11 lip ca oraz 17–19 wrze śnia bie żą ce go ro ku
w Po zna niu od by ły się ko lej ne kur sy z za kre su hy dro -

mor fo lo gicz nej oce ny rzek me to dą Ri ver Ha bi tat Su rvey
(RHS). Szko le nia do ty czą ce tej me to dy or ga ni zo wa ne są na
na szej uczel ni od prze szło dzie się ciu lat i wciąż cie szą się du -
żym za in te re so wa niem: w ro ku bie żą cym prze szko lo no 92
oso by. Głów ny mi uczest ni ka mi kur sów by li stu den ci z róż -
nych uczel ni, służ by ochro ny śro do wi ska (RDOŚ, WIOŚ i in ne),
spe cja li ści za trud nie ni w pry wat nych fir mach, a na wet go ście
za gra nicz ni. 

Sys tem RHS jest wy ko rzy sty wa ny do kla sy fi ka cji ja ko ści eko -
lo gicz nej cie ków na po trze by Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej
w oce nach śro do wi sko wych, a od 2015 ro ku oce na ta bę dzie
uwzględ nio na rów nież w Pro gra mie Zin te gro wa ne go Mo ni -
to rin gu Śro do wi ska Przy rod ni cze go. Me to da cie szy się du żym
za in te re so wa niem w przed się wzię ciach zwią za nych z ochro -
ną do lin rzecz nych, re na tu ry za cją cie ków, mo ni to rin giem
i w róż ne go ro dza ju ba da niach na uko wych. 

Za ję cia pod czas szko le nia pro wa dzo ne by ły przez au to rów
pol skiej wer sji me to dy RHS z Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro -
do wi ska na sze go uni wer sy te tu: prof. dr. hab. Krzysz to fa Szosz -
kie wi cza, dr. hab. Agniesz kę Ław ni czak, dr. inż. Szy mo na Ju si -
ka, dr. inż. Je rze go Kup ca oraz mgr. inż. Da nie la Ge ble ra.
Pod czas lip co we go kur su by li oni wspie ra ni tak że przez twór -
ców tej me to dy z Wiel kiej Bry ta nii: dr. Pau la Ra ve na oraz Pe te -
ra  Scar let ta.

Przez pierw sze dwa dni kur su uczest ni cy zdo by wa li wie -
dzę teo re tycz ną oraz prak tycz ną, aby trze cie go dnia po dejść
do eg za mi nu skła da ją ce go się z sa mo dziel ne go prze pro wa -
dze nia ba da nia w te re nie nad rze ką Głów ną oraz te stu akre -
dy ta cyj ne go. Oso by, któ re po zy tyw nie zda ły obie czę ści,
otrzy ma ły akre dy ta cję RHS Com pe tent Su rvey or (Po land) po -
twier dzo ną przez Envi ron ment Agen cy z Wiel kiej Bry ta nii.

Oso by za in te re so wa ne ko lej ną edy cją kur su ser decz nie za -
pra sza my w przy szłym ro ku, za chę ca my też do śle dze nia stro -
ny in ter ne to wej do ty czą cej me to dy RHS: www.hy dro mor fo lo -
gia.word press.com lub wi try ny Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny
Śro do wi ska.

mgr Krzysz tof Ach ten berg

Fo
t.

4 
× 

Kr
zy

sz
to

f A
ch

te
nb

er
g

Wykład autora metody – Paula Ravena z Wielkiej Brytanii

Prezentacja metody RHS w terenie
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Podsumowanie zajęć praktycznych

Określanie struktury roślinności brzegów rzeki
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Trze cie za wo dy spin nin go we
o Pu char Dy rek to ra Za kła du 
Do świad czal ne go Tech no lo gii Pro duk cji
Pasz i Akwa kul tu ry w Mu cho ci nie

Wdniu 20 wrze śnia na Je zio rze Go rzyc kim w miej sco wo -
ści Go rzyc ko Sta re od by ły się ko lej ne za wo dy o Pu char

Dy rek to ra Za kła du Do świad czal ne go Tech no lo gii Pro duk cji
Pasz i Akwa kul tu ry (ZDTP PiA). Na za wo dy przy by ło osiem na -
ście dwu oso bo wych ekip, gdyż by ły one roz gry wa ne w for mu -
le otwar tej, ło wiąc w pa rach „do jed nej siat ki”. 

O go dzi nie 8.30 od by ła się re je stra cja za wod ni ków oraz
ofi cjal ne roz po czę cie za wo dów przez dy rek to ra ZDTP PiA, dr.
hab. Ja na Ma zur kie wi cza. O go dzi nie 9.00 osiem na ście ło dzi
wy pły nę ło na je zio ro spo wi te gę stą mgłą. Mi mo niej wa run -
ki do węd ko wa nia by ły bar dzo do bre: cie pło i pra wie bez -
wietrz nie, co za po wia da ło do bre wy ni ki. W dru giej po ło wie
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O godzinie 9.00 osiemnaście łodzi wypłynęło na jezioro spowite gęstą mgłą
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za wo dów po ja wi ło się słoń ce i au ra za pa no wa ła już ty po wo
let nia. O go dzi nie 12.00 ło wie nie ryb zo sta ło za koń czo ne. Za -
wod ni cy po wo li za czę li spły wać do brze gu, gdzie cze ka ła już
ko mi sja, któ ra wa ży ła zło wio ne ry by, a na stęp nie wy pusz cza -
ła je z po wro tem do wo dy. Na brze gu oka za ło się, że w po ło -
wach do mi no wał głów nie okoń, zło wio no dwa wy mia ro we
szczu pa ki o ma sie cia ła 1025 g i 915 g oraz kil ka nie wy mia -
ro wych osob ni ków.

Gdy ko mi sja przy stą pi ła do ob li cza nia wy ni ków, uczest ni -
cy za wo dów zo sta li po czę sto wa ni wę dzo nym pstrą giem oraz
mo gli usma żyć kieł ba ski na ogni sku. Po spo ży tym po sił ku,
któ ry był tak że oka zją do wy mia ny opo wie ści znad wo dy, sę -
dzio wie ogło si li wy ni ki. Pierw sze miej sce za ję li Ję drzej Paw -
lak i To masz Me la ro wicz (1025 pkt.), dru gie: Eryk Bryll i Ol -
gierd No wic ki (1000 pkt.), a trze cie: Mi chał Ko niecz ny i Jó zef
Su ter ski (915 pkt.). Za wod ni cy otrzy ma li pa miąt ko we sta tu -
et ki oraz na gro dy. Na gro dę otrzy mał rów nież Piotr Maj, któ -
ry zło wił naj więk sze go oko nia.

Ca łość za wo dów prze bie gła w mi łej i spo koj nej at mos fe -
rze. Uczest ni cy by li bar dzo za do wo le ni z or ga ni za cji i moż li -
wo ści spo tka nia nad wo dą. Pra wie każ da z dru żyn przy pły -
nę ła do brze gu z ry ba mi. Pod czas po sił ku za wod ni cy mo gli
wy mie nić się swo imi do świad cze nia mi, przy go da mi, a tak że
po roz ma wiać o sta nie ich tio fau ny w je zio rach, któ ry mi go -
spo da ru je ZDTP PiA w Mu cho ci nie. Na za koń cze nie za wo dów
dy rek tor ZDTP PiA, dr hab. Jan Ma zur kie wicz, za pro sił uczest -
ni ków na ko lej ne za wo dy spin nin go we w przy szłym ro ku.

Gra ży na i Krzysz tof Flor czyk

Uczestnicy trzecich zawodów spinningowych o Puchar Dyrektora Zakładu Doświadczalnego 
Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

Rezultat połowów
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Do bra mar ka – „Ve na tor”
Trzy dzie ści lat Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”

Za rów no w śro do wi sku aka de mic kim, jak i gro nie bra ci leś -
nej moż na usły szeć wie le po zy tyw nych opi nii na te mat ze -

spo łu „Ve na tor”. Wła dze uczel ni mó wią tu o „per le zdo bią cej
uni wer sy tet”, a le śni cy i my śli wi gra tu lu ją suk ce sów w pro pa -
go wa niu kul tu ry ło wiec kiej. Nie zmier nie się z te go cie szy my,
choć wie my, że laur za ten suk ces na le ży się nie nam, lecz tym,
któ rzy 30 lat te mu za kła da li ten ze spół. 

Każ dy z nas wie, że po cząt ki by wa ją trud ne

W pra cy ma gi ster skiej Ho no ra ty Ogo now skiej na pi sa nej
w 2004 ro ku: „Hi sto ria Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich VE NA TOR
stu den tów Wy dzia łu Le śne go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”
mo że my prze czy tać wspo mnie nia jed ne go z za ło ży cie li ze spo -
łu, ja kim był An drzej Szó stak: „[…] za czy na li śmy bar dzo skrom -
nie – wspo mi na Pan An drzej – na po cząt ku by ła to dzia łal ność
jed no oso bo wa, mo bi li zo wał mnie prof. Fru ziń ski, ja ko wiel ki
sym pa tyk sy gna łów my śliw skich bar dzo chciał, że by po wstał
ze spół sy gna li stów, po nie waż by ło wie le im prez ło wiec kich,
na któ rych mo gły by one za ist nieć. Póź niej z ko le gą Krzysz to -
fem Tu row skim gra li śmy w du ecie, aż do szli śmy w koń cu do
skła du trzy oso bo we go z ko le gą Woj cie chem Ro da kiem. Po -
cząt ki by ły cięż kie, gra ło się na po krzy wio nych nie miec kich sy -
gna łów kach. Dzię ki sta ra niom pro fe so ra zo sta ły za ku pio ne
trzy no we sy gna łów ki i mun du ry. Gra li śmy na pla sti ko wych

ust ni kach bez ru rek stro iko wych. Do pie ro póź niej ktoś z nas
za ła twił me ta lo we ust ni ki, in stru men ty owi nę li śmy ozdob ną
ta śmą oraz do ro bi li śmy rur ki stro iko we”. Ze spół nie na był jesz -
cze umie jęt no ści, nie miał nut, swo je go po miesz cze nia czy też
środ ków. By ły je dy nie chę ci, któ re za de cy do wa ły o tym, że 30
lat póź niej „Ve na tor” stał się jed nym z naj lep szych ze spo łów
te go ty pu w Pol sce. 

Wy si łek, któ ry ma swój efekt 

Pierw szy Ogól no pol ski Kon kurs Sy gna li stów My śliw skich
od był się 19 lat te mu w Tu cho li i od tam te go mo men tu „Ve -
na tor” dzie się cio krot nie się gnął po naj bar dziej pre sti żo wą na -
gro dę, ja ką jest „Róg Woj skie go” i ty tuł Ze spo ło we go Mi strza
Pol ski. Przez 30 lat zmie ni ło się bar dzo du żo. Dziś dys po nu je -
my wła snym po miesz cze niem, znaj du ją cym się w Do mu Stu -
denc kim „Przy le sie”, gra my na pro fe sjo nal nych in stru men -
tach, po sia da my ob szer ne ar chi wum za pi sów nu to wych,
w któ rych znaj du ją się rów nież utwo ry skom po no wa ne przez
na szą ab sol went kę, Ka mi lę Soń tę. Do ze spo łu za pi su ją się ab -
sol wen ci tech ni ków le śnych, któ rzy opa no wa li pod sta wy gry
na ro gu i są go to wi na nie co „wyż szą szko łę”. Nie zmie ni ła się
je dy nie na sza pa sja do gry. Ta sa ma pa sja, któ ra to wa rzy szy ła
wszyst kim stu dzie się ciu oso bom, któ re gra ły w ze spo le „Ve -
na tor” na prze strze ni 30 lat. Z my ślą o na szych ab sol wen tach,

Po koncercie wykonano grupowe zdjęcie wszystkich uczestników jubileuszu
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przy ja cio łach i wszyst kich sym pa ty kach mu zy ki my śliw skiej
dnia 20 wrze śnia 2014 ro ku ze spół „Ve na tor” zor ga ni zo wał ob -
cho dy 30-le cia swe go ist nie nia.

Kon cert wszyst kich ab sol wen tów

Ob cho dy ju bi le uszu roz po czę ły się kon cer tem w Ko le gium
Run ge go. Pod czas tej czę ści swo ją obec no ścią za szczy ci ły nas
wła dze Uczel ni oraz Wy dzia łu Le śne go, pra cow ni cy na uko wi,
ab sol wen ci i po zo sta li za pro sze ni go ście. Pro wa dzą cy kon cert
– ko le ga Łu kasz Szma gul ski – po wi tał wszyst kich ze bra nych
i po pro sił opie ku na Ko ła Le śni ków, dr. inż. Ja ro sła wa Sza ba na,
o krót ką pre lek cję przed sta wia ją cą po cząt ki Wy dzia łu Le śne -
go i Ko ła Le śni ków, gdyż „Ve na tor” po cząt ko wo dzia łał w ra -
mach Sek cji Ło wiec kiej Ko ła Le śni ków. 

Na stęp nym punk tem pro gra mu by ła pre zen ta cja hi sto rii ze -
spo łu „Ve na tor” – ja ko nie za leż ne go już ko ła ar ty stycz ne go. Tę
część za pre zen to wał Łu kasz Szma gul ski. W punk cie kul mi na -
cyj nym kon cer tu swo je umie jęt no ści gry na ro gu my śliw skim
za pre zen to wa ły trzy ze spo ły ma ją ce swo je ko rze nie w „Ve na -
to rze”, a by ły to: ze spół „Old Ve na tor”, skła da ją cy się za ło ży cie li
i pierw szych człon ków „Ve na to ra”, ze spół „Ab so lVent”, czy li bar -
dzo licz ny ze spół jed no czą cy ostat nie rocz ni ki ab sol wen tów,
oraz „Ve na tor” – czy li ze spół ak tu al nie dzia ła ją cy na uczel ni.
Nie za bra ło wspól ne go wy ko na nia uro czy ste go sy gna łu Darz
Bór!, bę dą ce go swo istym po zdro wie niem lu dzi la su. Przy si -
le 49 in stru men tów po trzeb ny był dy ry gent w oso bie Ma cie -
ja Stra wy – pre ze sa Klu bu Sy gna li stów My śliw skich Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go. Po kon cer cie prze wi dzia no prze mó wie -
nia za pro szo nych go ści oraz wspól ne zdję cia wszyst kich zgro -
ma dzo nych na kon cer cie.

Za tańcz z Woj skim i Ka szu ba mi

Ko niec kon cer tu nie ozna czał koń ca ob cho dów. Wie czo rem
w bu dyn ku Bio cen trum na za pro szo nych go ści cze ka ła ude -

ko ro wa na ty sią cem ba lo nów sa la ba lo wa. Uczest ni ków ba lu
wi tał w wej ściu prze bra ny za Woj skie go ko le ga Bar tło miej Sij -
ka – kie row nik ds. or ga ni za cyj nych ze spo łu. Za pra szał do
wspól ne go zdję cia i za ję cia miejsc przy sto le. Po po sił ku do
wspól ne go bie sia do wa nia za chę cał ko le ga Ta de usz Pian kow -
ski – kie row nik ds. mu zycz nych ze spo łu, któ ry z Wej he ro wa
przy je chał z tra dy cyj ną ka pe lą fol ko wą. W ka szub skim ze spo -
le nie mo gło za brak nąć lu do wych stro jów i „dia bel skich skrzy -
piec”. Mu zy kę ta necz ną za pew nił ze spół „Week end” ze Śmi -
gla. Bal był świet ną oka zją do po zna nia hi sto rii wszyst kich
lu dzi, któ rzy two rzy li ze spół w cią gu lat. Po ja wi ła się na wet
kon cep cja, aby skom ple to wać wszyst kie wspo mnie nia i stwo -
rzyć z nich pu bli ka cję. 

Ja ko pod su mo wa nie ob cho dów moż na za cy to wać myśl,
któ ra to wa rzy szy ła wszyst kim uczest ni kom te go dnia: „Je że li
»Ve na tor« prze trwał 30 lat, to na 60-le ciu też się zo ba czy my”. 

Bar tosz Rot
kie row nik Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” 

w la tach 2012–2014

Zespół „AbsolVent” wykonuje utwór Powstań, powstań na wesołe łowy 
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Na balu nie zabrakło Wojskiego, który zachęcał do wspólnej biesiady
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Szczę ścia rze!

Dnia 24 wrze śnia te go ro ku w Ko le gium Run ge go mia ła
miej sce nie zwy kła uro czy stość. Zgro ma dzi li się na niej

przed sta wi cie le wie lu szkół śred nich z Po zna nia i oko lic –
ucznio wie wraz z na uczy cie la mi. Ich obec ność by ła od po wie -
dzią na za pro sze nie skie ro wa ne do nich przez Cen trum Kształ -
ce nia Usta wicz ne go na szej uczel ni. Ogó łem przy by ło po -
nad 50 osób z dzie wię ciu szkół. W za my śle or ga ni za to rów
spo tka nia naj waż niej szym punk tem miał być kon cert na sze -
go Chó ru „Co ro Da Ca me ra”. Oka za ło się jed nak, że naj waż niej -
szym mo men tem by ły roz mo wy, spon ta nicz ne i ser decz ne,
z rek to rem uni wer sy te tu – pro fe so rem Grze go rzem Skrzyp -
cza kiem – oraz z pro rek tor do spraw stu diów na szej uczel ni
– pro fe sor Mo ni ką Ko złow ską. 

Pod czas spo tka nia pa ni pro rek tor peł ni ła ro lę go spo da rza,
wi ta jąc wszyst kich przy by łych, przede wszyst kim mło dzież. Jej
zda niem dzię ki te mu spo tka niu uni wer sy tet pra gnie uka zać
po ten cjal nym stu den tom pięk no stu dio wa nia. Stu dia bo wiem
to nie tyl ko sfe ra zdo by wa nia wie dzy, ale prze strzeń in te lek -
tu al ne go roz wo ju. To ofer ta przed kła da na stu den tom dla jej
ra cjo nal ne go spo żyt ko wa nia. 

Z ko lei JM rek tor w swo im wy stą pie niu uka zał na uko wy po -
ten cjał na sze go uni wer sy te tu i pa no ra mę in te re su ją cych kie -
run ków stu diów. Przed sta wił ro do wód uczel ni i pod kre ślił, że
jej pa tro nem jest Au gust Ciesz kow ski. Za zna czył, że szcze gól -
nie w bie żą cym ro ku uczel nia czci pa mięć swo je go pa tro na
z ra cji dwu set nej rocz ni cy je go uro dzin oraz sto dwu dzie stej
rocz ni cy śmier ci. 

Syl wet kę pa tro na przed sta wił mło dzie ży pro fe sor Sta ni sław
Ko złow ski. Za uwa żył, że uczest ni cy te go spo tka nia są szczę -
ścia rza mi, gdyż prze kra cza ją próg uczel ni w tak świą tecz ny
czas i wpa da ją w sym bo licz ne „ob ję cia” sa me go Au gu sta Ciesz -
kow skie go, któ ry był czło wie kiem wiel kiej na uki i wiel kiej od -
po wie dzial no ści – za sie bie i za Pol skę. Pro fe sor pod kre ślił, że
wiel ka ory gi nal ność te go wy bit ne go Wiel ko po la ni na tkwi ła
w tym, że na uka by ła dla nie go roz ryw ką, a roz ryw ka na uką,
a kie dy w Ża bi ko wie ko ło Lu bo nia stwo rzył Szko łę Rol ni czą
– na zwał ją imie niem Ha li ny – swo jej umi ło wa nej żo ny. 

War to stu dio wać na uczel ni, któ ra ma ta kie go pa tro na.

Głos za brał rów nież Pa weł Ant czak, kie row nik Cen trum Kul -
tu ry Stu denc kiej, uka zu jąc dzia łal ność kul tu ral ną stu denc kich
or ga ni za cji ar ty stycz nych. 

Po tych wy stą pie niach w bo ga tym ja ko ścio wo i ilo ścio wo
pro gra mie za pre zen to wał się Chór „Co ro Da Ca me ra” pod dy -
rek cją Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej. Każ da wy ko na na przez
nich pieśń by ła na gra dza na grom ki mi bra wa mi uczest ni ków. 

I nad szedł wresz cie ostat ni punkt pro gra mu, czy li spon ta nicz -
ne i ser decz ne spo tka nie uczest ni ków z rek to rem. Mło dzież
wręcz za sy pa ła go py ta nia mi, co świad czy chy ba o tym, że po -
czu ła się po waż nym part ne rem na szej przy rod ni czej uczel ni. 

Szczę ścia rze! Jesz cze nie stu den ci, a już w pro gach uni wer -
sy te tu! (sk, es)

Od wie dzi li nas ucznio wie i na uczy cie le z na stę pu ją cych szkół:

III LO im. św. Ja na Kan te go w Po zna niu

V LO im. Klau dy ny Po toc kiej w Po zna niu

IX LO im. Ka ro la Li bel ta w Po zna niu

Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su w Po zna niu

XXV LO im. Ge ne ra ło wej Za moy skiej w Po zna niu

Ze spo łu Szkół Bu dow la no -Drzew nych w Po zna niu

LO im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Śro dzie Wiel ko pol skiej

II LO im. Ta de usza Sta niew skie go w Swa rzę dzu

II LO im. Ge ne ra ło wej Za moy skiej i He le ny Mo drze jew skiej w Po zna niu
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Listy do redakcji

Dzie łem ży cia Au gu sta Ciesz kow skie go, po za licz ny mi fi lo -
zo ficz ny mi roz pra wa mi, jest Oj cze nasz. Je go wy bit na dzia łal -
ność spo łecz na, or ga ni za cyj na, a tak że na uko wa do pro wa dzi -
ła do po wo ła nia Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk,
Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie – ko leb ki Wy -
dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Mam
to szczę ście, że je stem ab sol wen tem te goż Wy dzia łu. Pra wie
wszyst kie przed mio ty (wy kła dy, ćwi cze nia, se mi na ria)
od 1947 ro ku od by wa ły się w Ko le gium Ciesz kow skich. Po -
dob nie ca łe mo je ży cie na uko we prze sze dłem w tym że Ko le -
gium, pra cu jąc w jed nym i tym sa mym po miesz cze niu i przy
wciąż tym sa mym biur ku, 66 lat wy cie ra łem scho dy pro wa -
dzą ce na pierw sze pię tro. Obec nie, o ile Bóg da, w no wym
wy re mon to wa nym Ko le gium i przy in nym już biur ku bę dę
sta rał się na dal pra co wać i szu kać w pa mię ci mi łych prze ży -
tych tu chwil. Do brze, że bę dzie się to dzia ło w tym sa mym
co od 66 lat po ko ju. 

Ta ka jest ko lej rze czy – bez ma ła 90-
let nie go star ca…

Dziś w Oj czyź nie na szej trwa Rok
Au gu sta Ciesz kow skie go. To do bro
na sze, a je go dzia łal ność, pra ca, na -
uka, fi lo zo fia i pa trio tyzm czczo ne
są ogól nie w kra ju ja ko osią gnię cie
Na ro du, uko cha nej przez nie go
Pol ski.

[…]

Z wy ra za mi sza cun ku po zo sta je by ły kie row nik Ka te dry En -
to mo lo gii Le śnej, eme ry to wa ny pro fe sor zwy czaj ny Wy dzia łu
Le śne go, prof. dr hab. inż. Ja cek B. Mi chal ski

Lu bo mierz, 12 sierp nia 2014 ro ku

Wspa nia łe dzie ło o na szym 
Pa tro nie Au gu ście Ciesz kow skim

Otrzy ma łem kil ka na ście dni te mu prze pięk ną pu bli ka cję
au tor stwa prof. dr. hab. inż. Sta ni sła wa Ko złow skie go,

zna ne go i ce nio ne go czło wie ka, wy bit ne go spe cja li sty łą ka -
rza, a tak że oso by ob da rzo nej przez Bo ga wspa nia łą pa sją po -
etyc ką. Mam je go pięk ne wier sze de dy ko wa ne ga tun kom
traw – ja ko Li ta nię do Naj święt szej Ma rii Pan ny. Są to uni ka to -
we utwo ry, jak wie le in nych zwią za nych ści śle z przy ro dą.

To mik obec ny, w 2014 ro ku wy da ny przez Ofi cy nę Wy daw -
ni czą Ga ra mond w Po zna niu, li czą cy 20 stron, jest prze pięk ny.
Czy ta się go jed nym tchem. Na kar tach tych za war te jest ca łe
ży cie Au gu sta Ciesz kow skie go zwią za ne z hi sto rią Oj czy zny.
Przed sta wio ne pięk ny mi stro fa mi, od je go na ro dzin na Pod la -
siu w Su chej do koń ca je go dni w uko cha nym Po zna niu. 

W tych cie ka wie i ory gi nal nie po da nych stro fach wy ka za ne
jest ży cie Au gu sta Ciesz kow skie go, je go twór czość fi lo zo fa
i mę dr ca, wiel kie go pa trio ty, go spo da rza i rol ni ka zwią za ne -
go z wie lo ma szla chec ki mi ro da mi. Po ka za na jest je go wal ka
o nie pod le głość na szej Oj czy zny i w ro syj skim, i pru skim za -
bo rze. Pra gnę w tym miej scu za cy to wać pięk ne stro fy do ty -
czą ce ży cia wiel kie go Ro da ka, uję te w po etyc kiej for mie przez
po etę ja kim oka zu je się być od lat prof. Sta ni sław Ko złow ski:

Nie spo sób nie za chwy cać się ty mi stro fa mi, ale też trud no
tu wszyst ko cy to wać (choć by się chcia ło). Ża łu ję je dy nie ze
smut kiem, że z au to rem te go pięk ne go i cen ne go utwo ru Nasz
Oj cze ze tkną łem się bli żej i szcze rze za przy jaź ni łem do pie ro
u koń ca mo ich ży cia dni.

Ra�dość�i na�dzie�ja�– to�nasz�pier�wo�rod�ny�syn!

Oj�cze�nasz!�Dzię�ku�je�my�za�ży�cia�dar!

Dzie�dzic�przy�szedł�na�świat!

Przy�szedł�na�świat

pod�sta�rą,�lecz�wciąż�oj�czy�stą�strze�chą,

w dzień,�w któ�rym�on�giś�za�ja�śnia�ła

za�trwo�żo�nej�Eu�ro�pie

sła�wa�pol�skie�go�orę�ża�pod�Wied�niem.

[…]

Au�gu�ście!�Bądź�z Du�cha!

Pierw�szy�pa�cierz�za�Cie�bie

po�chrzcie�w pod�la�skim�ko�ście�le,

pierw�sze�Oj�cze�nasz�na�ca�łe�ży�cie…
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Pod su mo wu jąc ubie gło rocz ne wę drów ki przez Be skid Są -
dec ki (WA 3–4/2014), na pi sa łem, że na ten rok pla nu je my

od wie dze nie po ło żo ne go nie co da lej na wschód Be ski du Ni -
skie go. Wkra cza li śmy na je go te ren już w ubie głym ro ku
w ostat nich dwóch dniach po by tu w Kry ni cy (WA 11–12/2013),
a tak że wcze śniej od stro ny wschod niej, przy oka zji jed ne go
z obo zów biesz czadz kich (WA 1/2009). Rów nież dwie wy ciecz -
ki au to ka ro we ob ję ły swym za się giem frag men ty Be ski du Ni -
skie go: w 2006 ro ku wy ciecz ka na Zie mię Są dec ką „za ha czy ła”
o za chod nią je go częś

(WA 7–9/2006), a w 2009 ro ku zwie dza li śmy Be skid Ni ski
i je go Po gó rze (z ba zą w Ry ma no wie Zdro ju, WA 9–10/2009). 

Be skid Ni ski to część Be ski dów po ło żo na – jak już wspo -
mnia łem – na wschód od Be ski du Są dec kie go, a od dzie lo na
od nie go Prze łę czą Ty lic ką i do li ną Mu szyn ki. Da lej na pół noc
geo gra fo wie pro wa dzą gra ni cę do li ną Ka mie ni cy w stro nę No -
we go Są cza, ale w li te ra tu rze tu ry stycz nej naj czę ściej prze su -
wa się ją nie co na wschód: do Flo ryn ki i Gry bo wa. Od stro ny
biesz czadz kiej gra ni cą jest Prze łęcz Łup kow ska oraz do li na
Osła wi cy i Osła wy. Na zwa tej gru py gór skiej wska zu je, że jest
to naj niż sza część wo do dzia łu kar pac kie go na te re nie Pol ski.

Pierw sze osa dy na pra wie wo ło skim lo ko wa no na tym te re -
nie w XV wie ku. Aż do ostat niej woj ny ob szar gór ski za miesz -
ki wa li głów nie Łem ko wie, a osad nic two pol skie sku pia ło się
bar dziej na pół noc – na te re nach pod gór skich. Hi sto ria nie

oszczę dza ła tej zie mi i jej miesz kań ców. Dzi siej szy tu ry sta spo -
ty ka na szla kach bar dzo licz ne cmen ta rze z gro ba mi po le głych
w krwa wych bi twach, któ re ro ze gra ły się na tych te re nach
w cza sie pierw szej woj ny świa to wej. Nie któ re z tych cmen ta -
rzy otrzy ma ły cie ka wą opra wę ar chi tek to nicz ną, wła dze au -
striac kie bo wiem po wie rzy ły ich pro jek to wa nie zna nym pla -
sty kom i ar chi tek tom. Wy róż nia ją się wśród nich pra ce
jed ne go z naj wy bit niej szych ar chi tek tów sło wac kich, Dušana
Jur ko viča. Bę dąc pra cow ni kiem Od dzia łu Gro bów Wo jen -
nych C. i K. Ko men dan tu ry Woj sko wej w Kra ko wie, za pro jek -
to wał on oko ło 35 cmen ta rzy wo jen nych w ów cze snej Ga li cji
Za chod niej. Z cza sem obiek ty te ule gły de wa sta cji (głów nie
wsku tek nie uchron ne go upły wu cza su), ale w ostat nich la tach
spo ra część z nich do cze ka ła się upo rząd ko wa nia i re no wa cji.
W trak cie wę drów ki by li śmy świad ka mi ta kich dzia łań.

Te go rocz na tra sa zo sta ła za pla no wa na w spo sób nie ty po -
wy: uczest ni cy mie li moż li wość przej ścia przez ca ły Be skid Ni -
ski od Flo ryn ki na za cho dzie do Ko mań czy na sty ku tej gru py
gór skiej z Biesz cza da mi. Noc le gi za re zer wo wa li śmy w czte rech
miej sco wo ściach w ten spo sób, aby każ de go dnia moż na by ło
roz po czy nać wę drów kę w miej scu, gdzie zo sta ła ona po przed -
nie go dnia prze rwa na. Uwzględ nia jąc fakt, że lo kal na ko mu ni -
ka cja pu blicz na nie umoż li wia na ogół te go ty pu do jaz dów,
mu sie li śmy zmie rzyć się z po waż nym wy zwa niem lo gi stycz -
nym. Ale da li śmy ra dę! 

W Be ski dzie Ni skim (część 1)

Wieści z koła PTTK
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Rzeka Biała – jak przejść na drugi brzeg?
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Przy czy ną tych kom pli ka cji by ły zmia ny wpro wa dzo ne do
Re gu la mi nu Gór skiej Od zna ki Tu ry stycz nej. Już po za pla no -
wa niu tra sy i re zer wa cji noc le gów Ko mi sja Tu ry sty ki Gór skiej
PTTK wpro wa dzi ła „zmia ny do zmian”, ła go dząc nie co prze pi -
sy przej ścio we. Oka za ło się wte dy, że w za sa dzie mo gli śmy
zor ga ni zo wać wy jazd po dob nie jak w po przed nich la tach. Ale
– co za pla no wa ne, na le ża ło zre ali zo wać. 

Pięć pierw szych noc le gów za pla no wa li śmy w Wy so wej
Zdro ju. Wieś po wsta ła przy daw nym szla ku han dlo wym wio -
dą cym przez Kar pa ty. Lecz ni cze wła ści wo ści wy sow skich wód
by ły zna ne i opi sy wa ne już w XVIII w. Je den z ów cze snych au -
to rów pi sał, że w tu tej szych „[…] wo dach mi ne ral nych uży wał
ką pie li, któ rey czer stwość zdro wia swe go przy pi su je” (cyt. za
Wła dy sła wem Kry gow skim). Obec nie w uzdro wi sku jest 14
ujęć wód mi ne ral nych, do stęp nych mię dzy in ny mi w no wej
(z 2006 ro ku) pi jal ni.

W ośrod ku „Czte ry Po ry Ro ku” po ło żo nym w Par ku Zdro jo -
wym spo tka li śmy się w so bo tę, 26 lip ca, by już w nie dziel ny
po ra nek po je chać do Flo ryn ki i od tam tej sze go ko ścio ła (daw -
nej cer kwi) roz po cząć wę drów kę w kie run ku Ko mań czy. Bar -
dzo szyb ko na tknę li śmy się na prze szko dę w po sta ci bra ku

kład ki na dość spo rej tu rze ce Bia łej. Naj prost szym roz wią za -
niem oka za ło się przej ście bez po śred nie (bo so lub w bu tach)
z za nu rze niem się ga ją cym na wet ko lan. Prze pra wa za koń czy -
ła się suk ce sem – wszy scy zna leź li się na dru gim brze gu. Da -
lej już by ło ła twiej – po wej ściu na dłu gi grzbiet Su chej Ho mo li
(708 m) ze szli śmy na je go koń cu do Uścia Gor lic kie go w po -
bli żu za po ro we go Je zio ra Klim kow skie go na Ro pie. 

Na stęp ne go dnia (po nie dzia łek, 28 lip ca) po szli śmy da lej.
Nie da le ko od Uścia jest nie wiel ki przy sió łek Ode rne, daw niej
pol ska wy sep ka oto czo na ze wsząd łem kowsz czy zną. W koń -
cu XIX wie ku po sta wio no tu nie wiel ki i skrom ny, ale ład nie po -
ło żo ny ko śció łek pw. św. Sta ni sła wa. Po od po czyn ku po szli śmy
da lej na Ma gu rę Ma ła stow ską (813 m). W po bli żu wierz choł ka
trwa ją pra ce re no wa cyj ne przy jed nym z cmen ta rzy z pierw -
szej woj ny świa to wej. Pa mię tam, że kil ka na ście lat te mu był tak
za nie dba ny i za ro śnię ty, że trud no by ło go od na leźć. Po ni żej
szczy tu po ło żo ny jest je den z nie licz nych obiek tów noc le go -
wych PTTK w Be ski dzie Ni skim. By ła więc oka zja do re lak su
przy ka wie lub her ba cie. Za koń czy li śmy tra sę nie co ni żej – na
Prze łę czy Ma ła stow skiej, gdzie znaj du je się je den z ład niej -
szych i le piej za cho wa nych cmen ta rzy wo jen nych. 
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Panorama okolic Regietowa

Na cmentarzu w Regietowie Wyżnym
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Regietów – nowa cerkiew prawosławna obok starej kaplicy
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Schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej
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Cmentarz na Przełęczy Małastowskiej



Wieści z koła PTTK

Wró ci li śmy tu we wto rek, aby – po now nie z prze rwą ka wo -
wą w schro ni sku – pójść do Re gie to wa. Po dro dze by ło wi do -
ko we (co w tej czę ści Be ski dów nie czę sto się zda rza) zej ście do
do li ny Zdy nian ki w Sme re kow cu oraz ko lej ny bród na tym po -
to ku (du żo ła twiej szy niż na Bia łej). W Re gie to wie znaj du je się
stad ni na ko ni hu cul skich, a tak że no wa cer kiew pra wo sław na. 

W gra nicz ny grzbiet nad Re gie to wem wci na się Prze łęcz Re -
gie tow ska, do któ rej do tar li śmy w śro dę, zwie dza jąc po dro -
dze sta ry cmen tarz z ład ną ka plicz ką (mo len ną) i dzwon ni cą
na te re nie daw ne go Re gie to wa Wy żne go. Dal sza tra sa pro wa -
dzi ła wzdłuż gra ni cy przez Ja wo rzy nę Ko niecz niań ską (881 m)
do ko lej ne go cmen ta rza wo jen ne go. Przy nim ze szli śmy od
gra ni cy do po ło żo nej we wsi Ko niecz na cer kwi. 

Po ostat nim noc le gu w Wy so wej (czy li w czwar tek, 31 lip ca)
wró ci li śmy do Ko niecz nej, aby od gra nicz nej prze łę czy Be ski -
dek kon ty nu ować wę drów kę szla kiem gra nicz nym do po ło żo -
nej pod ko lej ną prze łę czą Be skid wsi Ożen na. Z Ożen nej po -
je cha li śmy do ko lej nej ba zy noc le go wej w Kremp nej, ale to
jest już te mat na ko lej ną re la cję. 

W pierw szych pię ciu dniach wę dró wek na uwa gę i za pa mię -
ta nie za słu gu ją (przy naj mniej mo im zda niem): dwu dnio wa
tra sa grzbie tem gra nicz nym (w na stęp nych dniach do gra ni -
cy pań stwo wej już nie do cho dzi li śmy), a tak że sie dem cmen -
ta rzy z pierw szej woj ny świa to wej po ło żo nych w bez po śred -
nim są siedz twie szla ku i licz ne dro go wska zy do cmen ta rzy
po ło żo nych nie co da lej. Zwra ca uwa gę lo ka li za cja tych obiek -
tów, a tak że wy ko rzy sta nie miej sco wych ma te ria łów, głów nie
drew na i ka mie ni. Zresz tą sam Jur ko vič pi sał: „[…] po sta no wi -
łem umiesz czać swo je cmen ta rzy ki w na tu ral nym pięk nie sto -
ków kar pac kich, jak gdy by wy two rzy ły je tam nie wi dzial ne rę -
ce miej sco wej tra dy cji lu do wej. […] Jest rze czą oczy wi stą, że
się gną łem w pierw szym rzę dzie po drew no ja ko ma te riał bu -
dow la ny […]”. 

Je rzy Świ goń

Wieści Akademickie64 Wrzesień – Październik 2014
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Kaplica na cmentarzu wojennym nad Konieczną
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Na pastwisku



Odpoczynek na grzbiecie Jaworzyny Konieczniańskiej Zejście do Koniecznej

Utrudnienia na szlaku granicznym

Przejście przez Zdyniankę

Przed wyjściem z Uścia Gorlickiego Skromny, ale ładnie położony kościół w Odernem




