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Pią te po sie dze nie Se na tu od by ło się 30 stycz nia, szó ste – 27
lu te go, a siód me 20 mar ca 2013 ro ku w Ko le gium Run ge -

go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. tra dy cyj nie wszyst kim spo -
tka niom prze wod ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na V po sie dze niu Se na tu:

� Ab sol wen tom wrę czo no

na gro dy im. prof. Je rze go Zwo liń skie go (opie ku nom ich
prac ma gi ster skich zaś li sty gra tu la cyj ne)

me da le „Za osią gnię cia w stu diach”.

� Stu den tom wrę czo no dy plo my po twier dza ją ce przy zna nie
sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za wy -
bit ne osią gnię cia, na rok aka de mic ki 2012/2013.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał
wnio ski:

dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt w spra wie
za trud nie nia dr. hab. Ada ma cie śla ka, na pod sta wie umo -
wy o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go w Ka te drze Ży wie nia Zwie rząt i Go spo -
dar ki Pa szo wej

dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt w spra wie
za trud nie nia dr. hab. Ja na Olech no wi cza, na pod sta wie
umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi sku pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze We te ry na rii.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27
lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz § 58
ust. 7 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na
Wy dzia le tech no lo gii Drew na po wo ła no kie ru nek pro jek -
to wa nie me bli na po zio mie stu diów pierw sze go i dru gie -
go stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic kim, w for mie stu diów
sta cjo nar nych. Pod ję to rów nież uchwa łę nr 47/2013 w spra -
wie wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne stu dia
pierw sze go stop nia na ten kie ru nek na rok aka de mic ki
2013/2014.

Z Senatu

Nagrodzeni medalami absolwenci oraz studenci naszej uczelni (30 stycznia 2013 roku)
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� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie -
rii pro wa dzi się kie ru nek ochro na śro do wi ska 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.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt pro wa dzi się kie ru nek zoo tech ni 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.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 31 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał utwo -
rze nie przez Rek to ra an glo ję zycz nych sta cjo nar nych in ter -
dy scy pli nar nych stu diów dok to ranc kich w za kre sie na uk
rol ni czych i le śnych na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po -
zna niu. De kla ra cję w spra wie utwo rze nia stu diów zło ży ły
Wy dzia ły: Rol nic twa i Bio in ży nie rii, Le śny, Ho dow li i Bio lo -
gii Zwie rząt, tech no lo gii Drew na, Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu, Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska. Stu dia bę dą pro wa dzo ne
w dzie dzi nie na uk rol ni czych w za kre sie dys cy plin: 

agro no mia, in ży nie ria rol ni cza, bio tech no lo gia, ochro na
i kształ to wa nie śro do wi ska przez Wy dział Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii

zoo tech ni ka przez Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

ogrod nic two przez Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu

tech no lo gia żyw no ści i ży wie nia, bio tech no lo gia przez
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu

ochro na i kształ to wa nie śro do wi ska przez Wy dział Me lio -
ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

oraz w dzie dzi nie na uk le śnych w za kre sie dys cy plin: 

le śnic two przez Wy dział Le śny

drzew nic two przez Wy dział tech no lo gii Drew na.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 13 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu Se nat – po za po zna niu się z przed sta wio -
nym pro jek tem do ku men tu oraz po prze pro wa dzo nej dys -
ku sji – po zy tyw nie za opi nio wał przed ło żo ne „Pro wi zo rium
bu dże to we 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 2013”.

Na VI po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no po wo ła nia na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go dr. hab. Ada mo wi cie śla ko wi oraz dr. hab. Ja no wi
Olech no wi czo wi (obaj z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt).

W imieniu wyróżnionej młodzieży głos zabrał Jakub Jakubowski (30 stycznia 2013 roku)
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� Pod ję to uchwa łę nr 52/2013 w spra wie wa run ków i try bu re -
kru ta cji na in ter dy scy pli nar ne an glo ję zycz ne stu dia dok to -
ranc kie w za kre sie na uk rol ni czych i le śnych Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu (Agri cul tu re and Fo re stry In ter -
di sci pli na ry Do cto ral Stu dies) na rok aka de mic ki 2013/2014.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16, w związ ku z § 105 ust. 1 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu  Se nat wy ra ził
zgo dę na od da nie w dzier ża wę grun tów pod bu do wę farm
sło necz nych na te re nie rol ni czych za kła dów do świad czal -
nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, po speł nie -
niu na stę pu ją cych wa run ków:

łącz na po wierzch nia przed mio tu dzier ża wy za war ta na
pod sta wie ze zwo le nia wy ra żo ne go ni niej szą uchwa łą nie
prze kro czy 100 ha

umo wa zo sta nie za war ta na okres nie dłuż szy niż 30 lat.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie
man da tu Bar tło mie ja Zwo liń skie go (Wy dział Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska) i rów no cze śnie zwró cił 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 27 mar ca 2013 ro ku.

� Pro fe sor Wal de ma r Uchman, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Re -
dak cyj ne go Wy daw nic twa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, przed sta wił in for ma cje o pra cach te goż Ko mi -
te tu.

� Na pod sta wie pre zen ta cji za ty tu ło wa nej „Fun du sze Eu ro pej -
skie 2014–2020 – no wa per spek ty wa fi nan so wa” kanc lerz
Ro bert Fa biań ski bar dzo szcze gó ło wo omó wił moż li we
ścież ki fi nan so wa nia róż nych za dań (w za kre sie szkol nic twa
wyż sze go) w ra mach „pro gra mów ope ra cyj nych” re ali zo wa -
nych za rów no na po zio mie kra jo wym, jak i re gio nal nym.

Na VII po sie dze niu Se na tu:

� Na pod sta wie art. 155 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 1 mar ca 2013
ro ku w spra wie na gród mi ni stra dla na uczy cie li aka de mic -
kich (Dz. U. z 2013 ro ku, poz. 296) oraz § 27 ust. 1 pkt 31
i § 89 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
Se nat w gło so wa niu taj nym po zy tyw nie za opi nio wał wnio -
ski o przy zna nie:

na gro dy ze spo ło wej Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go dla: prof. dr. hab. An drze ja Ko mo sy, prof. dr. hab. Wło -
dzi mie rza Bre sia, prof. dr hab. An ny Golcz i dr hab. Elż bie -
ty Ko zik za pod ręcz nik aka de mic ki Ży wie nie ro ślin
ogrod ni czych. Pod sta wy i per spek ty wy

na gro dy in dy wi du al nej Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go za osią gnię cia na uko we dla dr Ewe li ny ce liń skiej za
pra cę dok tor ską „Kon struk cja i cha rak te ry sty ka re kom bi -
no wa ne go szcze pu Yar ro wia li po ly ti ca za wie ra ją ce go he -
te ro lo gicz ne ge ny szla ku ka ta bo li zmu gli ce ro lu”

Za chwilę powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego
odbiorą dr hab. Adam cieślak (na pierwszym planie) i dr hab. 
Jan Olechnowicz (27 lutego 2013 roku)
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na gro dy in dy wi du al nej dla prof. dr. hab. Bog da na J. Wo -
sie wi cza za ca ło kształt do rob ku – zwłasz cza za osią gnię -
cia or ga ni za cyj ne (szcze gól nie w za kre sie ja ko ści kształ -
ce nia).

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy -
ra ził zgo dę na:

sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści grun to wej po -
ło żo nej w Po zna niu przy ul. Gó ral skiej 3, ob ręb Go lę cin,
ar kusz ma py 38, sta no wią cej za bu do wa ną dział kę grun -
tu nr 23 o po wierzch ni 0,0648 ha oraz nie za bu do wa ną
dział kę grun tu nr 24 o po wierzch ni 0,0078 ha.

sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści grun to wej po -
ło żo nej w Po zna niu przy ul. Ma zo wiec kiej 41, ob ręb Go -
lę cin, ar kusz ma py 38, sta no wią cej za bu do wa ne dział ki
grun tu: nr 44 o po wierzch ni 0,1670 ha oraz nr 45 o po -
wierzch ni 0,0744 ha.

� Se nat nie wy ra ził zgo dy na sprze daż pra wa wła sno ści dzia -
łek nr 55 i 56 o łącz nej po wierzch ni 0,4000 ha po ło żo nych
w Po zna niu przy ul. Ma zo wiec kiej 45.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16, w związ ku z § 105. 1 Sta tu -
tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu  Se nat wy ra ził
zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści dział ki nr 482/1, ob -
ręb 0018 trza sko wo, ark. ma py 1, o pow. 1,6398 ha, za pi sa -
nej w księ dze wie czy stej KW PO 1P/00223411/7 wraz z po -
sa do wio ny mi na niej bu dyn ka mi.

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
Słowa podziękowania od dr. hab. Adama cieślaka, prof. nadzw. 
(27 lutego 2013 roku)
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W tym ro ku po raz pięt na sty mło dzi, am bit ni ucznio wie
szkół po nad pod sta wo wych spraw dzi li swo ją zna jo mość

za gad nień zwią za nych z sze ro ko po ję tą wie dzą o żyw no ści.
W ro ku aka de mic kim 2012/2013 od by ła się już XV Ogól no pol -
ska Olim pia da Wie dzy o Żyw no ści. Zma ga nia roz po czę ły się
od eta pu pierw sze go, zwa ne go szkol nym, w któ rym mo gą
wziąć udział wszy scy chęt ni ucznio wie szkół śred nich, tech ni -
ków po ZSZ, li ce ów pro fi lo wa nych, li ce ów ogól no kształ cą cych
(ucznio wie tech ni ków oraz po li ce al ne go stu dium za wo do we -
go) z da nej szko ły, spo śród któ rych wy ło nie ni zo sta li re pre -
zen tan ci do eta pu dru gie go. 

W eta pie dru gim – o za się gu okrę go wym – zo sta li wy bra ni
kan dy da ci do udzia łu w eta pie ogól no pol skim. We wszyst kich
eta pach ucznio wie star to wa li in dy wi du al nie. Uro czy sty fi nał
zma gań am bit nych uczniów roz gry wał się już tra dy cyj nie w Po -
zna niu. Wy bra ni dro gą ko lej nych eli mi na cji ucznio wie spo tka li
się 7 i 8 mar ca wła śnie na Ogól no pol skim Eta pie Olim pia dy.
Uczest ni czy ło w nim 57 uczniów z 29 szkół z ca łej Pol ski. Or ga -
ni za to ra mi te go wy da rze nia jak co ro ku by ły: Ze spół Szkół Prze -
my słu Spo żyw cze go (ZSPS) im. J.J. Śnia dec kich w Po zna niu
oraz Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (WNoŻŻ) Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Ogól no pol ski etap cen tral ny olim pia dy prze pro wa dził Ko -
mi tet Głów ny, któ re go prze wod ni czą cym zo stał prof. dr hab.
Jan Pi kul (pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, WNoŻŻ), a je go za stęp cą
by li: prof. dr hab. Zbi gniew czar nec ki (WNoŻŻ) i mgr Ewa No -
wic ka (dy rek tor Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po -
zna niu). człon ka mi Ko mi te tu Głów ne go w tym ro ku by li: prof.
dr hab. Ma ria Ma łec ka (Wy dział to wa ro znaw stwa Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go w Po zna niu), mgr inż. An na Der bis (do -
rad ca me to dycz ny spe cjal no ści spo żyw czej), dr inż. Zu zan na
Szmyt (wi ce dy rek tor, na uczy ciel przed mio tów za wo do wych
z ZSPS w Po zna niu) oraz dwoje lo so wo wy bra ni na uczy cie le
przed mio tów za wo do wych z in nych szkół. 

XV Ogól no pol ska 
Olim pia da Wie dzy o Żyw no ści

Ostatni etap centralny olimpiady tradycyjnie odbył się w auli Kolegium Rungego



niu, zor ga ni zo wa li dla uczestników oraz in nych go ści wy ciecz -
kę szla kiem naj cie kaw szych miejsc Po zna nia. Spa cer po mie -
ście był oka zją do in te gra cji mło dzie ży i na uczy cie li, stał się też
re lak su ją cą prze rwą przed fi nal ny mi roz gryw ka mi. 

W dru gim dniu fi na łu uro czy stość kon ty nu owa no w naj bar -
dziej re pre zen ta cyj nej sa li Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu – au li Ko le gium Run ge go, gdzie zma ga niom fi na li stów,
któ rzy zdo by li naj wyż szą łącz ną liczbę punk tów, przy glą da li się
po zo sta li uczest ni cy, ich na uczy cie le oraz za pro sze ni go ście.
Ucznio wie z naj lep szy mi wy ni ka mi z czę ści pi sem nej przy stą -
pi li do czę ści ust nej fi na łu olim pia dy. Od po wie dzi uczniów we -
ry fi ko wa ła i oce nia ła wy ło nio na przez Ko mi tet cen tral ny Ko mi -
sja Oce nia ją ca. Osta tecz ną roz gryw ką w wal ce o zwy cię stwo
był qu iz skła da ją cy się trzech czę ści – blo ku prze twór cze go,
ana li tycz ne go i eko no micz ne go. Uczest ni cy qu izu w za leż no -
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trze ci etap – ogól no pol ski – skła dał się z czę ści pi sem nej,
wy ła nia ją cej fi na li stów – lau re atów olim pia dy oraz czę ści ust -
nej, wy ła nia ją cej zwy cięz ców. 

W te go rocz nej edy cji XV Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy
o Żyw no ści do pierw sze go eta pu przy stą pi ło 1360 uczniów
z 59 szkół z ca łej Pol ski. Do roz gry wek okrę go wych za kwa li fi -
ko wa ło się 276 uczniów z 59 szkół, na to miast w eta pie ogól -
no pol skim spo tka ło się 57 uczniów z 29 szkół.

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek (7 mar ca 2013 ro -
ku) w Ze spo le Szkół Prze my słu Spo żyw cze go im. J.J. Śnia dec -
kich w Po zna niu ucznio wie po de szli do pierw szej czę ści olim -
pia dy – te stu pi sem ne go. Py ta nia po dzie lo ne by ły na czte ry
blo ki te ma tycz ne: blok prze twór czy, blok ana li tycz ny, blok eko -
no micz ny i blok tech nicz ny. Po za koń cze niu czę ści pi sem nej
go spo da rze, czy li ucznio wie oraz na uczy cie le ZSPS w Po zna -

Profesor dr hab. Zbigniew czarnecki w imieniu Komitetu Głównego przedstawia wyniki kolejnego etapu olimpiady

Finaliści z nauczycielami, członkowie Komitetu Głównego oraz prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
prof. dr hab. Monika Kozłowska



ści od wła snej oce ny, zna jąc licz bę punk tów do tych czas przez
sie bie uzy ska nych oraz punk ty współ uczest ni ków, mo gli sa mi
de cy do wać, czy bę dą od po wia dać na py ta nia ła twiej sze – za 1
punkt, czy za ry zy ku ją zdo by cie 2 punk tów za py ta nia trud niej -
sze. W wal ce o po dium ki bi co wa li im ko le żan ki i ko le dzy, na -
uczy cie le i po zo sta li go ście, któ rych ze bra ło się w au li Ko le gium
Run ge go po nad stu. 

Po za koń cze niu qu izu Ko mi sja Oce nia ją ca uda ła się na taj -
ne po sie dze nie, pod czas któ re go osta tecz nie spraw dzo na zo -
sta ła po praw ność punk ta cji, spi sa no pro to ko ły oraz wy pi sa no
dy plo my dla zwy cięz ców. W tym cza sie uczest ni cy i go ście
olim pia dy zwie dzi li znaj du ją cą się w po bli żu jed ną z naj no wo -
cze śniej szych i naj le piej wy po sa żo nych w Pol sce sta cji pi lo to -
wych Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Pra cow ni cy ka te dry
opo wie dzie li o pro fi lu na uko wym pro wa dzo nych dzia łań, po -
ka za li naj no wo cze śniej szą apa ra tu rę ba daw czą, przed sta wi li
per spek ty wy i moż li wo ści za rów no dla stu den tów, jak i ab sol -
wen tów kie run ków zwią za nych z sze ro ko po ję tą bio tech no -
lo gią żyw no ści. 

Do kład nie w po łu dnie ogło szo no ofi cjal ne wy ni ki. Zwy cięz -
cą XV Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo sta ła
Ka ro li na Se row ska z Ze spo łu Szkół nr 3 w Ry pi nie, uzy sku -
jąc w su mie 73 punk ty. Dru gie miej sce (69 punk tów) zdo by ła
Ka ro li na Wój cik, rów nież z Ze spo łu Szkół nr 3 w Ry pi nie,
a trze ci na po dium sta nął Szy mon Mu siał z Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych z Ko niec po la, uzy sku jąc 68 punk tów.
W tym ro ku ty tuł lau re ata XV Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie -
dzy o Żyw no ści uzy ska ło 12 uczniów z ca łej Pol ski. 

Zwy cięz com i po zo sta łym uczest ni kom gra tu lo wa li naj wyż -
si do stoj ni cy uczel ni, mię dzy in ny mi pro rek tor ds. stu diów, prof.
dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pro rek tor ds. na uki i współ pra cy
z za gra ni cą, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Głów ne go Olim pia dy,
prof. dr hab. Jan Pi kul, dzie kan Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści 
i Ży wie niu, prof. dr hab. Jan Mich nie wicz oraz przed sta wi ciel
Ku ra to rium Oświa ty w Po zna niu i przed sta wi ciel Urzę du Mar -

szał kow skie go w Po zna niu. Wrę czo no dy plo my, me da le i oczy -
wi ście cen ne na gro dy ufun do wa ne przez nie za wod nych spon -
so rów. Do dat ko wym wy róż nie niem dla naj lep szych uczniów
jest zwol nie nie lau re atów i fi na li stów Olim pia dy Wie dzy o Żyw -
no ści z eta pu pi sem ne go eg za mi nu, po twier dza ją ce go kwa li -
fi ka cje za wo do we w za wo dach: tech nik tech no lo gii żyw no ści
oraz tech nik ży wie nia i go spo dar stwa do mo we go. Po za tym
lau re aci fi na łu olim pia dy są pre fe ro wa ni pod czas przyj mo wa -
nia na stu dia.

Uro czy ste za koń cze nie olim pia dy by ło jed no cze śnie mo ty -
wa cją i za pro sze niem uczniów oraz ich na uczy cie li do spraw -
dze nia swo ich sił w ko lej nej edy cji, któ rej pierw szy etap szkol -
ny już za kil ka mie się cy.

mgr inż. Aga ta La sik
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Zdobywczyni pierwszego miejsca XV Olimpiady o Żywności – 
– Karolina Serowska z Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie

Na zakończenie – wspaniały tort
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Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul,
gratuluje wszystkim uczestnikom olimpiady
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Ra da Mło dych Na ukow ców (RMN) jest or ga nem do rad czym
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Do jej za dań na -

le ży m.in. opi nio wa nie po li ty ki na uko wej i in no wa cyj nej pań -
stwa, przy go to wy wa nie re ko men da cji ak tów praw nych oraz róż -
nych ini cja tyw skie ro wa nych do mło dych na ukow ców. Ra da,
po wo ła na w 2012 ro ku, pra cu je już w trze ciej ka den cji.

W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku RMN za ini cjo wa ła cykl se mi -
na riów pod ty tu łem „Me cha ni zmy fi nan so wa nia ba dań mło dych
na ukow ców w Pol sce”. Spo tka nia, nad któ ry mi pa tro nat ob ję ła
Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go prof. Bar ba ra Ku dryc ka,
od by ły się do tych czas w War sza wie, ło dzi, Kra ko wie, Wro cła wiu,
Lu bli nie i czę sto cho wie, gro ma dząc zwy kle 200-300 osób.
W trak cie tych se mi na riów mło dzi na ukow cy ma ją oka zję po dy -
sku to wać z przed sta wi cie la mi MNiSW, Na ro do we go cen trum
Na uki, Na ro do we go cen trum Ba dań i Roz wo ju, a tak że lau re ata -
mi róż nych kon kur sów gran to wych. 

Pierw sze go mar ca 2013 ro ku go spo da rzem se mi na rium był
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Sa la Bio cen trum zgro ma -
dzi ła po nad 300 słu cha czy z po znań skich uczel ni i in sty tu tów
ba daw czych. Przy by łych po wi tał prof. dr hab. Jan Pi kul, pro rek -
tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą. Na stęp nie or ga ni za tor ka
spo tka nia i czło nek RMN – dr hab. Aga ta chmu rzyń ska (Ka te dra
Hi gie ny Ży wie nia czło wie ka) po krót ce opo wie dzia ła o dzia ła -
niach RMN i od czy ta ła list se kre tarz sta nu w MNiSW prof. Ma rii
Elż bie ty Or łow skiej skie ro wa ny do uczest ni ków se mi na rium.
W li ście mi ni ster za uwa ży ła, że w ostat nim cza sie uru cho mio no
wie le pro gra mów skie ro wa nych do mło dych ba da czy, w tym
m.in. kon kurs „Dia men to wy Grant”. Wy ra zi ła rów nież prze ko na -
nie, że osią ga nie suk ce su i sku tecz ne re ali zo wa nie ba daw czych
pa sji za le ży od efek tyw ne go wy ko rzy sta nia do stęp nych moż li -
wo ści.

W pierw szej czę ści spo tka nia prze wod ni czą cy Ra dy NcN
– prof. dr hab. Mi chał Ka roń ski (Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi cza
w Po zna niu) oraz czło nek Ra dy NcN – prof. dr hab. Krzysz tof W.
No wak (UP w Po zna niu) za pre zen to wa li pro gra my gran to we
NcN oraz za sa dy ubie ga nia się o do fi nan so wa nie. Na to miast
prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski (UP w Po zna niu), uczest ni czą cy od
wie lu lat w pro ce sie oce ny pro jek tów, opo wie dział o kry te riach
oce ny wnio sków. Pod kre ślił zna cze nie prze my śla ne go bu do wa -
nia do rob ku na uko we go, któ ry po wi nien ba zo wać na wy so ko
punk to wa nych ar ty ku łach na uko wych. Po nad to zwró cił uwa gę
na kwe stię efek tyw no ści wy ko rzy sta nia przy zna nych środ ków,
któ rej mia rą są m.in. pu bli ka cje po wsta łe w wy ni ku re ali za cji pro -
jek tu. Uczest ni cy spo tka nia za da wa li wie le py tań, a oży wio na
dys ku sja w ku lu arach trwa ła przez ca łą prze rwę ka wo wą.

W dru giej czę ści spo tka nia An na Koržin ek z De par ta men tu
In stru men tów Po li ty ki Na uko wej przed sta wi ła sty pen dial ne
i gran to we pro gra my mi ni ste rial ne. O swo ich do świad cze niach
z nie któ ry mi z nich opo wie dzie li dr inż. Woj ciech Bia łas (UP
w Po zna niu, Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści)
– pro gram Iu ven tus Plus, dr inż. Jo an na No wac ka -Wo szuk (UP
w Po zna niu, Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt)
– pro gram Mo bil ność Plus oraz dr An na Ko tłow ska (In sty tut Hi -
sto rii UAM) – Na ro do wy Pro gram Roz wo ju Hu ma ni sty ki. Da -
riusz Wal czak z Po znań skie go cen trum Su per kom pu te ro wo -
-Sie cio we go z du żym en tu zja zmem za chę cał do uczest nic twa
w pro gra mie to p500 In no va tors, co je go zda niem po zwa la
zdobyć do świad cze nie za rów no w za kre sie ko mer cja li za cji ba -
dań na uko wych, jak i spo so bu funk cjo no wa nia naj lep szych

uczel ni na świe cie. NcBiR re pre zen to wał rzecz nik – Pa weł Ku -
rzyń ski. Naj więk sze za in te re so wa nie wzbu dzi ły in for ma cje
o pro gra mie LI DER, któ re go ce lem jest po sze rza nie kom pe ten -
cji mło dych na ukow ców w za kre sie kie ro wa nia ze spo łem ba -
daw czym. Na bór do ko lej nej edy cji te go pro gra mu roz pocz nie
się pod ko niec ro ku.

Dnia 10 stycz nia 2013 ro ku, rów nież w ra mach pro jek tu „Me -
cha ni zmy fi nan so wa nia ba dań mło dych na ukow ców w Pol sce”,
od był się czat z prof. Mi cha łem Ka roń skim. Py ta nia do ty czy ły
bar dzo wie lu za gad nień. Po ru sza no m.in. kwe stie wy bo ru dzie -
dzi ny, ja kiej do ty czą pro jek ty, okre su ka ren cji dla naj słabiej oce -
nio nych wnio sków, bu dże tu NcN, kosz tów po śred nich pro jek -
tów, ter mi nów ogła sza nia róż nych kon kur sów, spo so bu oce ny
wnio sków oraz pro ce dur od wo ław czych. Za pis cza tu zo stał
udo stęp nio ny na stro nie in ter ne to wej NcN: http://ncn.gov.
pl/si tes/de fault/fi les/cen trum -pra so we/ 2013.01.11-za pis -cza -
tu -ncn -rmn.pdf. 

O bie żą cych dzia ła niach RMN moż na po czy tać na stro nie
www.rmn.org.pl. 

dr hab. Aga ta Chmu rzyń ska

Me cha ni zmy fi nan so wa nia ba dań 
mło dych na ukow ców w Pol sce

Profesor dr hab. Marek Świtoński opowiada o kryteriach oceny
wniosków
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Wystąpienie prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka
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targi „Gardenia” cieszyły się dużą frekwencją odwiedzających

W dniu 22 lu te go 2013 ro ku na te re nie Mię dzy na ro do wych
tar gów Po znań skich po raz siód my od by ło się se mi na -

rium  „Miej ska Sztu ka Ogro do wa”. Głów nym or ga ni za to rem co -
rocz nych spo tkań są: cza so pi smo „Zie leń Miej ska” − ABRYS Sp.
z o.o. z sie dzi bą w Po zna niu oraz tar gi Gar de nia – MtP w Po zna -
niu. Od po cząt ku, to jest od ro ku 2007, swój udział w re ali za cji
te go przed się wzię cia ma tak że Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu, któ ry ob jął nad se mi na rium pa tro nat ho no ro wy.

te go rocz ne se mi na rium od by ło się pod ty tu łem: „Eko lo gicz -
ne osie dla – czy ry nek nie ru cho mo ści mo że słu żyć zie le ni?”
Nad spraw nym prze bie giem spo tka nia czu wał i ca łość po pro -
wa dził dr hab. Piotr Urbań ski – kie row nik Ka te dry te re nów
Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu, roz po czy na jąc od wy gło sze nia wy kła -
du wpro wa dza ją ce go: „Zrów no wa żo ny roz wój w ob rę bie osie -
dli miesz ka nio wych”. Wy kład do ty czył moż li wo ści zmian
w oto cze niu do mów na te re nie osie dli miesz ka nio wych i dzia -
łań pro eko lo gicz nych w tym za kre sie. 

Po zo sta ły mi wy kła dow ca mi (łącz nie wy gło szo no 12 re fe ra -
tów) by li na ukow cy z pol skich uczel ni i spe cja li ści: ogrod ni cy,
ar chi tek ci i ar chi tek ci kra jo bra zu. Na se mi na rium po ru szo no
wie le cie ka wych za gad nień, mię dzy in ny mi:
� Jak wy glą da ją osie dla i bu si ness par ki i czy moż li we są dzia -

ła nia zmie rza ją ce do roz wo ju zrów no wa żo ne go?
� Jak roz wi ja się eko po li ty ka miast i ich naj now sze tren dy?
� czym są sub ur bia na pe ry fe riach du żych miast?

� Ja kie ro śli ny se zo no we sto so wać na miej skich te re nach zie -
lo nych?

� Któ re z ga tun ków i od mian ró ża necz ni ków są naj lep sze dla
wa run ków miej skich, ja kie są ich za le ty i jak je wła ści wie roz -
mie ścić w ukła dach kom po zy cyj nych ro ślin?

� czy park uczy i wy cho wu je?
� Ja kie są tech nicz ne aspek ty two rze nia zie lo nych da chów?
� Z ja ki mi pro ble ma mi spo ty ka my się w eko lo gicz nym pro -

jek to wa niu bu dyn ków i ich oto cze nia?
� Ja ka jest stra te gia zie lo nych miast na przy kła dzie miast eu -

ro pej skich?
� Za ło że nia zie le ni na osie dlach o zrów no wa żo nym roz wo ju

w Ho lan dii. 
� Jak zbior ni ki wod ne moż na oczysz czać w spo sób eko lo -

gicz ny?

W se mi na rium wzię ło udział oko ło 500 osób: spe cja li stów −
ar chi tek tów kra jo bra zu, pro jek tan tów ogro dów oraz licz ne rze -
sze mło dzie ży – uczniów szkół kształ cą cych tech ni ków ar chi tek -
tów kra jo bra zu, a także stu den tów wyż szych uczel ni Po zna nia.

W są sied nich ha lach MtP przez trzy dni (od 22 do 24 lu te go)
od by wa ły się tar gi Ogrod ni cze „Gar de nia”. Na licz nych sto -
iskach za pre zen to wa ło się wie lu pro du cen tów ma te ria łu ro ślin -
ne go i ar chi tek tu ry ogro do wej. Nie za bra kło też Po go to wia Pro -
jek to we go, któ re mie ści ło się w ha li nr 5. Przy kil ku sto iskach
na si stu den ci z Ko ła Na uko we go Ar chi tek tów Kra jo bra zu

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
na tar gach „Gar de nia” 2013
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i Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków po ma ga li pra wi dło wo za pro -
jek to wać ogród przy do mo wy. tar gi Po znań skie w ubie głym ro -
ku za pro po no wa ły utwo rze nie trzech ta kich sto isk, ale ze wzglę -
du na du że za in te re so wa nie po zna nia ków kon sul ta cja mi
z fa chow ca mi w tym ro ku znacz nie po sze rzo no tę for mę po pu -
la ry za cji do brze za kła da nej zie le ni. 

Swo je sto isko na tar gach „Gar de nia” za pre zen to wa ła mło -
dzież z Sek cji Api do lo gicz nej Ko ła Na uko we go Zoo tech ni -
ków i Bio lo gów na sze go uni wer sy te tu. Stu den ci by li bar dzo
mi le za sko cze ni licz ny mi od wie dzi na mi osób za in te re so wa -
nych pszczo ła mi i pszcze lar stwem. Z chę cią udzie la li rad i wy -
ja śnia li wszel kie wąt pli wo ści od wie dza ją cych.

Swo ją ofer tę za pre zen to wa ło tak że mię dzy in ny mi Ogól no -
pol skie Sto wa rzy sze nie twór ców Ogro dów (OStO) z Po zna nia.
Dok tor inż. To masz Ma liń ski, kie row nik Ogro du Den dro lo -
gicz ne go na szej uczel ni, a jed no cze śnie czło nek OStO, w roz -
mo wie z re dak cją „Wie ści Aka de mic kich” pod kre ślił du że zna -
cze nie te go ro dza ju im prez, po zwa la ją cych spo tkać się
w jed nym miej scu i wy mie nić po glą dy oraz do świad cze nia
znaw ców i pa sjo na tów z ca łe go kra ju.

dr hab. Piotr Urbań ski
współ pra ca: Ewa Stryc ka

Stoisko informacyjne Sekcji Apidologicznej Koła Naukowego Zootechników i Biologów naszej uczelni

Ostatnie dyskusje tuż przed rozpoczęciem seminarium „Miejska sztuka ogrodowa”
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Idea miasta ogrodu Ebenezera Howarda
opiera się na sieci powiązanych ze sobą
terenów zieleni o różnych funkcjach
użytkowych. Są to obszary łatwo
dostępne dla mieszkańców,
a jednocześnie przenikające miasto.

Zie leń wy twa rza tlen, re du ku je ha łas oraz oczysz cza po wie -
trze. Rów nie istot na jest jej funk cja re kre acyj no -es te tycz -

na. Kie dy te re ny zie le ni są har mo nij nie wkom po no wa ne
w kra jo braz miej ski, a ro śli ny od po wied nio do bra ne do wa -
run ków gle bo wych i mi kro kli ma tu, wa lo ry ta kich ob sza rów
zo sta ją opty mal nie wy ko rzy sty wa ne.

We dług En cy klo pe dii PWN roz wój zrów no wa żo ny, trwa ły
(ang. su sta ina ble de ve lop ment) ozna cza roz wój spo łecz no -eko -
no micz ny współ cze snych spo łe czeństw po le ga ją cy na za spo -
ka ja niu ich po trzeb w ta ki spo sób, aby nie zmniej szać moż li -
wo ści za spo ka ja nia po trzeb przy szłym po ko le niom.

Aby roz wój w ob rę bie osie dla miesz ka nio we go był zrów no -
wa żo ny, prze strzeń ta ka po win na speł niać kil ka wy mo gów.

Es te tycz nie i prak tycz nie

Osie dle mu si od po wia dać ocze ki wa niom miesz kań ców
– po sia dać wa lo ry es te tycz ne i użyt ko we. Zie leń osie dla miesz -
ka nio we go w po sta ci zwar tych kom plek sów po win na obej -
mo wać prze strze nie tra wia ste, ale tak że po je dyn cze drze wa
i krze wy lub ich gru py. Są one istot ny mi ele men ta mi de ko ra -
cyj ny mi struk tu ry prze strzen nej osie dla miesz ka nio we go, któ -
re wpły wa ją na je go atrak cyj ność. Na te re nach zie le ni osie dlo -
wej po win ny zna leźć się rów nież ra ba ty i kwiet ni ki, któ re
wzbo ga cą prze strzeń o ko lo ry, a tym sa mym bę dą sta no wić
do peł nie nie ca ło ści. 

Na le ży pa mię tać, aby no wo po wsta łe za ło że nia, mi mo czę -
sto po ja wia ją ce go się no wo cze sne go sty lu, by ły jak naj bar -
dziej zbli żo ne do na tu ral nych eko sys te mów. Waż ne jest, by

Zrów no wa żo ny roz wój 
w ob rę bie osie dli miesz ka nio wych
Wykład wygłoszony podczas Targów Ogrodniczych „Gardenia”

Wykład dr. hab. Piotra Urbańskiego, kierownika Katedry terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu (Poznań, 22 lutego 2013 roku)
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do bór ga tun ko wy ro ślin uwzględ niał ich no we śro do wi sko
ży cia, ale przede wszyst kim, że by był świa do mie do sto so wa -
ny do pa nu ją cych w nim wa run ków i czę sto po ja wia ją cych
się pro ble mów, ta kich jak nie do bór wil got no ści gle by i po -
wie trza, za so le nie, ubi cie pod ło ża, za nie czysz cze nie po wie -
trza i grun tu. 

Na te re ny dla naj młod szych nie moż na wpro wa dzać ro ślin
kłu ją cych (kol ce i cier nie), tru ją cych czy uczu la ją cych. W ta kich
miej scach po win na na to miast zna leźć się ro ślin ność wy so ka,
któ ra bę dzie osła niać ba wią ce się dzie ci przed nad mier nym
pro mie nio wa niem sło necz nym. War to wpro wa dzać ta kie ga -
tun ki, któ re po za funk cją ochron ną bę dą za chę cać do za ba wy
i bliż sze go po zna nia kształ tów li ści, owo ców, cie ka wych barw
oraz za pa chów (zie leń bę dzie speł niać wów czas funk cję edu -
ka cyj ną). 

Bez piecz nie i dłu go fa lo wo

Osie dle wy po sa żo ne w pod ziem ne ga ra że nie tyl ko wy eli -
mi nu je (lub ogra ni czy) ruch ko ło wy, wsku tek cze go zwięk szy
się bez pie czeń stwo miesz kań ców, ale tak że po zy tyw nie wpły -
nie na po wierzch nię te re nów zie le ni. 

Zrów no wa żo ny roz wój osie dli miesz ka nio wych to tak że wy -
po sa że nie ich w zie leń tra dy cyj ną (traw ni ki, zie leń ce itp.) oraz
zie leń al ter na tyw ną (zwa ną „pio no wą”, czy li pną cza i zie lo ne
da chy). Pod czas two rze nia ogro dów na da chach nie na le ży
oszczę dzać, lecz pa mię tać o tym, że du ży wkład fi nan so wy po -
nie sio ny w mo men cie bu do wy umoż li wi ko rzy sta nie z in we -
sty cji przy szłym po ko le niom. Jest to je den z kro ków na dro -
dze do zrów no wa żo ne go roz wo ju – trze ba pla no wać na la ta,
za rów no pod wzglę dem śro do wi sko wym, spo łecz nym, jak
i eko no micz nym.

Waż nym ele men tem za ło żeń są pną cza, któ re szyb ko ro -
sną i zaj mu ją nie wiel ką prze strzeń. Fakt, że jed nej ro śli nie
wy star czy je dy nie 0,5 m2, jest do dat ko wym atu tem pod czas
urzą dza nia te re nów osie dlo wych, gdzie czę sto nie wie le
miej sca za pla no wa no na zie leń. co więcej, ro śli ny pną ce
wpły wa ją na po pra wę mi kro kli ma tu, a tak że chro nią ele wa -
cje bu dyn ku, zmniej sza jąc nie ko rzyst ne dla niej wa ha nia
tem pe ra tu ry mię dzy dniem a no cą (ter mo izo la cja). Już po
za le d wie kil ku se zo nach moż na uzy skać zie lo ną ścia nę, któ -
ra w za leż no ści od wy bra ne go ga tun ku stwo rzy mniej lub
bar dziej barw ne i de ko ra cyj ne po wierzch nie, za kry wa ją ce
nie atrak cyj ny wi dok.

W zgo dzie z na tu rą

Osie dla po win ny być przy ja zne dla śro do wi ska. Wy ko rzy sty -
wa nie ener gii słoń ca do oświe tle nia, a tak że pod grze wa nia
wo dy, gro ma dze nie wo dy opa do wej i wy po sa że nie osie dla
w sys tem rur do jej roz pro wa dza nia w ce lu pod le wa nia ro ślin
znacz nie ob ni ży kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo ści. W Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej Zie lo ne Wzgó rza w Mu ro wa nej Go śli -
nie nie da le ko Po zna nia do pod grze wa nia wo dy wy ko rzy stu je
się ener gię sło necz ną. W razie kil ku go dzin ne go bra ku do staw
cie pła z cen tral nej cie płow ni w miesz ka niach bu dyn ku wy po -
sa żo ne go w ko lek to ry sło necz ne z kra nów jesz cze przez kil ka
go dzin pły nie cie pła wo da.

Jed nym z naj lep szych przy kła dów zrów no wa żo ne go osie -
dla miesz ka nio we go jest osie dle Fi w Kra ko wie, któ re po sia da
sys tem gro ma dze nia wo dy desz czo wej, do ce lo wo wy ko rzy -
sty wa nej do na wad nia nia te re nów zie le ni. 

Efek tyw ność eko no micz na

Zrów no wa żo ny roz wój w ob rę bie osie dli miesz ka nio wych
nie mo że być efek tyw ny eko no micz nie. Naj więk szym pro ble -
mem oka zu ją się kosz ty zwią za ne z za ło że niem zie le ni pro eko -
lo gicz nej. Fak tem jest, że zie leń ta ni gdy nie bę dzie ta nia, ale
nie moż na osza co wać efek tów zdro wot nych, ja kie zapewnia
zrów no wa żo ny roz wój. W do bie pie nią dza, kie dy wszyst ko ma
swo ją war tość, skut ki za kła da nia zie le ni pro eko lo gicz nej są
bez cen ne, gdyż zy skać na tym mo że spo łe czeń stwo.

Zrów no wa żo ny roz wój osie dli w mia stach mu si być od po -
wied nio za pla no wa ny. Nie jest i nie mo że być zja wi skiem sa -
mo ist nym. Dla te go ko niecz ne są od po wied nie dzia ła nia za -
rów no w sfe rze spo łecz no -go spo dar czej, przy rod ni czej, jak
i prze strzen nej mia sta. Idea Ho war da – mi mo upły wu lat – na -
dal jest ak tu al na, ale wpro wa dze nie jej w ży cie wy ma ga
wspól ne go wy sił ku urba ni stów, ar chi tek tów, ar chi tek tów kraj -
o bra zu, ogrod ni ków i eko lo gów. Od władz mia sta wy ma ga to
wy zna cze nia ce lów, ob ra nia me tod dzia łań, ale przede wszyst -
kim przy ję cia okre ślo ne go mo de lu roz wo ju. 

dr hab. Piotr Urbań ski
mgr inż. Ma rze na Je le niew ska

Przykład pozytywny: zieleń harmonijnie współgra z architekturą

A to przykład negatywny: trudno żyć w takim miejscu…
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Uro dził się 11 stycz nia 1946 ro ku w Po zna niu. W 1964 ro -
ku, po ukoń cze niu na uki w I Li ceum Ogól no kształ cą cym

im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu, otrzy mał świa dec -
two doj rza ło ści. W tym sa mym ro ku pod jął stu dia na Wy dzia -
le Rol ni czym – Od dział Me lio ra cji Wod nych Wyż szej Szko ły Rol -
ni czej (WSR) w Po zna niu. Stu dia ukoń czył w czerw cu 1969
ro ku pra cą ma gi ster ską pt. „Pro jekt za mknię cia ja zo we go na
Ka na le Ber nar dyń skim w Ka li szu”, otrzy mu jąc na dy plo mie
oce nę bar dzo do brą z wy róż nie niem.

Od paź dzier ni ka 1969 ro ku roz po czął pra cę w Ka te drze
Me cha ni ki Bu dow li i Kon struk cji Bu dow la nych na Od dzia le
Me lio ra cji Wod nych WSR w Po zna niu w cha rak te rze asy sten -
ta sta ży sty. Pierwszego paź dzier ni ka 1970 ro ku prze szedł na
etat asy sten ta, a od 1 paź dzier ni ka 1971 ro ku na etat star sze -
go asy sten ta w In sty tu cie Bu dow nic twa Wod no -Me lio ra cyj -
ne go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, w któ re go skład w ra -
mach re or ga ni za cji we szła Ka te dra Me cha ni ki Bu dow li
i Kon struk cji Bu dow la nych. W ro ku 1970 ukoń czył Kurs Pe -
da go gicz ny I stop nia – zor ga ni zo wa ny przez WSR w Po zna -
niu – dla Mło dej Ka dry Dy dak tycz no -Na uko wej. W ro ku 1972
ukoń czył po dob ny kurs II stop nia. 

Pra cu jąc w In sty tu cie Bu dow nic twa Wod no -Me lio ra cyj ne -
go, wy ko nał pod kie run kiem doc. dr. hab. inż. Hen ry ka Mi ko -
łaj cza ka pra cę dok tor ską pt. „Nu me rycz ne ob li cza nie płyt trój -
war stwo wych sto so wa nych w bu dow nic twie rol ni czym”. Pra cę
obro nił w grud niu 1977 ro ku na Wy dzia le Me lio ra cji Wod nych
Aka de mii Rol ni czej we Wro cła wiu, otrzy mu jąc sto pień dok to -
ra na uk tech nicz nych.

Od mar ca 1978 ro ku za trud nio ny zo stał na eta cie ad iunk ta:
do 31 grud nia 1981 ro ku w In sty tu cie Bu dow nic twa Wod no -
-Me lio ra cyj ne go, a od 1 stycz nia 1982 ro ku, po po now nej re -
or ga ni za cji uczel ni, w Ka te drze Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow -
nic twa Rol ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. 

W dniu 23 paź dzier ni ka 1992 ro ku na pod sta wie oce ny ogól -
ne go do rob ku i przed sta wio nej roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt.
„Ana li za pa ra me trycz na roz kła du sił we wnętrz nych w żel be to -
wych ustro jach skrzy nio wych” uzy skał sto pień dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre sie bu dow nic twa, w spe -
cjal no ści – kon struk cje in ży nier skie, nada ny uchwa łą Ra dy
Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go Po li tech ni ki Po znań skiej. 

W 1994 ro ku otrzy mał sta no wi sko pro fe so ra Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu. W la tach od 1997 do 2009 peł nił funk cję
kie row ni ka Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni -
cze go oraz od 1994 ro ku do chwi li obec nej kie row ni ka Za kła -
du Kon struk cji In ży nier skich. W la tach 1996–2002, przez dwie
ka den cje, peł nił funk cję dzie ka na Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Od grud nia 2005 ro ku zo stał za trud nio ny na peł en eta t (dru -
gie miej sce pra cy) w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go w War sza wie na Wy dzia le In ży nie rii i Kształ to wa nia Śro do -
wi ska, w Ka te drze Bu dow nic twa i Geo de zji (obec nie Wy dział
Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska, Ka te dra In ży nie rii Bu -
dow la nej). 

Po stę po wa nie o nada nie ty tu łu pro fe so ra na uk tech nicz -
nych zo sta ło prze pro wa dzo ne przez Ra dę Wy dzia łu Bu dow -
nic twa Lą do we go i Wod ne go Po li tech ni ki Wro cław skiej. ty tuł
pro fe so ra na uk tech nicz nych zo stał nada ny po sta no wie niem
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 11 kwiet nia 2012
ro ku, a wrę cze nie ak tu nada nia na stą pi ło 31 ma ja 2012 ro ku. 

Pro fe sor Wie sław Bucz kow ski jest człon kiem Pol skie go to wa -
rzy stwa Me cha ni ki teo re tycz nej i Sto so wa nej (PtMtS): od 1978
ro ku, Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i tech ni ków Wod nych i Me lio -
ra cyj nych (SI tWM): od 1971 ro ku, Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i tech ni ków Bu dow nic twa (PZItB): w la tach 1972–1976 i od 1992
ro ku do chwi li obec nej. Jest człon kiem Ko mi sji Rze czo znaw stwa
i Od zna czeń Po znań skie go Od dzia łu PZItB (od 1999 ro ku) oraz
człon kiem Sek cji Kon struk cji Be to no wych Ko mi te tu In ży nie rii Lą -
do wej i Wod nej PAN (od 1996 ro ku). Był współ za ło ży cie lem Ko -
ła Mło dych PZItB przy AR w Po zna niu (2001). Jest prze wod ni -
czą cym Są du Ko le żeń skie go Od dzia łu Po znań skie go PZItB –
przez trzy ka den cje (od 2002 ro ku) do chwi li obec nej. Jest człon -
kiem Wiel ko pol skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.
Od 2002 ro ku jest człon kiem ko mi sji kwa li fi ka cyj nej Wiel ko pol -
skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, któ ra prze pro -
wa dza eg za mi ny na upraw nie nia bu dow la ne. 

W la tach 2008–2012 był człon kiem Ko mi sji Od zna czeń przy
Za rzą dzie Głów nym PZItB. Od 2010 ro ku peł nił funk cję se kre -
ta rza tej ko mi sji. Od czerw ca 2012 ro ku zo stał człon kiem Za -
rzą du Głów ne go PZItB.

Za dzia łal ność w sto wa rzy sze niach od zna czo ny zo stał
Srebr ną Ho no ro wą Od zna ką PZItB (2002), Srebr ną Ho no ro -
wą Od zna ką Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa (2010),
a w 2010 ro ku otrzy mał Ho no ro wą Od zna kę „Za za słu gi dla
bu dow nic twa”. 

Od 2005 ro ku jest człon kiem Ra dy Na uko wej wy daw nic twa
„Ac ta Scien tia rum Po lo no rum”, se ria „Ar chi tec tu ra”, a od 2009

Nowy profesor

Pro fe sor dr hab. 
inż. Wie sław Bucz kow ski

Profesor dr hab. Wiesław Buczkowski w Pałacu Prezydenckim
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ro ku człon kiem Ko le gium Re dak cyj ne go „Prze glą du Bu dow -
la ne go”.

W czerw cu 1981 ro ku zo stał uzna ny rze czo znaw cą w za kre -
sie bu dow nic twa wod no -me lio ra cyj ne go przez Sto wa rzy sze -
nie In ży nie rów i tech ni ków Wod nych i Me lio ra cyj nych NOt.
W grud niu 1993 ro ku zo stał wpi sa ny na li stę rze czo znaw ców
Wo je wo dy Po znań skie go ja ko rze czo znaw ca bu dow la ny z za -
kre su bu dow nic twa wod no -me lio ra cyj ne go, zo stał tak że wpi -
sa ny do cen tral ne go Re je stru Rze czo znaw ców Bu dow la nych
przy Głów nym Urzę dzie Nad zo ru Bu dow la ne go w War sza wie
pod nr. GUNB 58/97/R ja ko rze czo znaw ca z za kre su bu dow -
nic twa wod no -me lio ra cyj ne go.

Po sia da upraw nie nia bu dow la ne do pro jek to wa nia i kie ro -
wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi bez ogra ni czeń w spe cjal no ści
kon struk cyj no -bu dow la nej.

Au tor bądź współ au tor po nad 560 opra co wań na uko wo -
-tech nicz nych i eks per tyz.

Pro wa dzi wy kła dy z „bu dow nic twa żel be to we go i sta lo we -
go”, „kon struk cji hy dro tech nicz nych” oraz „dia gno sty ki i na -
pra wy kon struk cji in ży nier skich”. Współ au tor uzy ska ne go
w 1991 ro ku pa ten tu do ty czą ce go spo so bu ko twie nia w grun -
cie stud ni opusz cza nych.

Był pro mo to rem w dwóch za koń czo nych prze wo dach dok -
tor skich: mgr. inż. Jac ka Mą draw skie go (obro na od by ła się
w 2003 ro ku) oraz mgr. inż. to ma sza Paw la ka (obro na od by ła
się w 2010 ro ku).

Pro mo tor 110 prac ma gi ster skich oraz 50 prac in ży nier skich.

Opu bli ko wał 145 po zy cji, z cze go 80 to ory gi nal ne pra ce
twór cze. W do rob ku na uko wym znaj du je się współ au tor -
stwo 12 ksią żek, pod ręcz ni ków i skryp tów. Przy kła do we pu bli -
ka cje po ka zu ją ce ob szar Je go za in te re so wań to mię dzy in ny -
mi: Ta bli ce do pro jek to wa nia jed no ko mo ro wych, otwar tych
zbior ni ków pro sto pa dło ścien nych, AR Po znań 1989; Rech tec kie -
ge Bahälter unter Tem pe ra tu re iwir kung. Be ton u. Stahl be ton -
bau 1991; 11; Ta bli ce do pro jek to wa nia stud ni opusz cza nych
o prze kro ju pro sto kąt nym, dwu-, trój - i czte ro ko mo ro wych, AR
1992; Wpływ wzmoc nie nia ścią ga mi na pra cę dłu gich zbior ni ków
pro sto pa dło ścien nych. Inż. i Bud. 1993, 3; Wpływ po dat no ści pod -
ło ża na pra cę sta tycz ną mo no li tycz nych otwar tych zbior ni ków
pro sto pa dło ścien nych. Zesz. Na uk. AR Wro cław, In ży nie ria Śro -
do wi ska 1993, 234 5; Jak zbu do wać no wo cze śnie dom jed no ro -
dzin ny – pra ca zbio ro wa pod re dak cją W. Bucz kow skie go. PIW -
RiL (ostat nie, trze cie wy da nie uka za ło się w 2000 ro ku);
Ob cią że nia ter micz ne be lek, płyt i kon struk cji in ży nier skich. Wy -
daw nic two SGGW, War sza wa 2007. 

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je pra ca zbio ro wa pod
re dak cją Wie sła wa Bucz kow skie go pt. Bu dow nic two ogól ne,
t. 4, wy da na w 2009 ro ku przez Wy daw nic two Ar ka dy, któ ra to
po zy cja w za my śle wy daw cy ma za stą pić pod ręcz nik Bu dow -
nic twa ogól ne go pod re dak cją Żen czy kow skie go, wy da wa ny
od lat pięć dzie sią tych dwu dzie ste go wie ku, wie lo krot nie
wzna wia ny, z któ re go przez wie le lat ko rzy sta li stu den ci i in -
ży nie ro wie bu dow nic twa.

Jest żo na ty, ma czwór kę dzie ci oraz sze ścio ro wnu cząt. (wb)

Ko le gium Run ge go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu 11 kwiet nia 2013 ro ku by ło miej scem zor ga ni zo wa -

nia IX Po znań skie go Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go.
Spo tka nie – w dzie sią tą rocz ni cę śmier ci – po świę co no Pro fe so -
ro wi Ka zi mie rzo wi Ga węc kie mu, wy bit ne mu na ukow co wi z dzie -
dzi ny na uk o ży wie niu zwie rząt, zna ko mi te mu dy dak ty ko wi oraz
dzia ła czo wi or ga ni za cyj ne mu, któ ry – jak po wie dział pod czas wy -
stą pie nia in au gu ru ją ce go prof. dr hab. An drzej Rut kow ski – za pi -
sał się na kar tach hi sto rii pol skiej na uki zoo tech nicz nej.

Słowo wstępne do zebranych w auli Kolegium Rungego
wygłosił prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr
hab. Jan Pikul

W fo rum wzię li udział kra jo wi spe cja li ści – na ukow cy zaj mu -
ją cy się ja ko ścią pasz i ich wpły wem na efek tyw ność pro duk -
cji zwie rzę cej, jak rów nież licz ne gro no człon ków Pol skie go to -
wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go  – zoo tech ni ków i we te ry na rzy
oraz stu den ci i in ne oso by za in te re so wa ne.

Pro gram spo tka nia obej mo wał osiem re fe ra tów oraz 12 ko -
mu ni ka tów na uko wych. te ma ty ka re fe ra tów by ła bar dzo zróż -
ni co wa na i obej mo wa ła na stę pu ją ce pro ble my:

Urzę do wy plan kon tro li pasz w Pol sce w ro ku 2011 za -
pre zen to wa li Ja cek Bo ru ta i Mi chał Ja guc ki z Głów ne go In -

spek to ra tu We te ry na rii – War sza wa. W pod su mo wa niu pre -
zen ta cji au to rzy stwier dzi li, że uzy ska ne wy ni ki urzę do we go
nad zo ru po twier dza ją wy so ki po ziom bez pie czeń stwa pro du -
ko wa nych i wy ko rzy sty wa nych do ży wie nia pasz.

IX Po znań skie Fo rum 
Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne

Gospodarzem forum był prof. dr hab. Piotr Ślósarz
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Spotkanie zgromadziło liczne grono zootechników, weterynarzy,
praktyków, a także osób zainteresowanych

Na te mat mo ni to ro wa nia ja ko ści han dlo wej pasz mó wił
Wal de mar Ko rol z In sty tu tu Zoo tech ni ki, Pań stwo wy In sty tut
Ba daw czy (PIB), Kra jo we La bo ra to rium Pasz, Lu blin. W ra mach
wy stą pie nia przed sta wił urzę do wą kon tro lę ja ko ści han dlo -
wej pasz, jej praw dzi wość i uży tecz ność w ży wie niu zwie rząt.
Jak wy ka za no, ba da ne przez la ta pa sze cha rak te ry zo wa ły się
licz ny mi za fał szo wa nia mi ma te ria łów pa szo wych, przez co
w ra mach urzę do wej kon tro li pod ję to ko lej ne ana li zy w ce lu
wy eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści.

Wy ni ki kra jo wych ba dań nad pa sza mi po cho dzą cy mi
z ro ślin ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nych przed sta wił Syl we -
ster Świąt kie wicz w ra mach ze spo łu z In sty tu tu Zoo tech ni ki
PIB, Kra ków. 

W wy ni ku wie lu prze pro wa dzo nych ba dań na zwie rzę tach
au to rzy ra por tu nie stwier dzi li ne ga tyw ne go wpły wu po eks -
trak cyj nej śru ty so jo wej z soi Ran dap Re ady i śru ty z ku ku ry -
dzy MON 810 na wskaź ni ki pro duk cyj ne, ja kość uzy ski wa nych
pro duk tów od zwie rzę cych oraz sta tus me ta bo licz ny i zdro -
wot ny or ga ni zmu, w tym efek tyw ność od po wie dzi im mu no -
lo gicz nej, co po zwa la stwier dzić, że ma te ria ły GM są rów no -
waż ne po kar mo wo w ży wie niu dro biu, trzo dy chlew nej i by dła
w sto sun ku do pasz kon wen cjo nal nych. 

Jan Gra jew ski przed sta wił pra cę ze spo łu z Uni wer sy te tu Ka -
zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy pod ty tu łem: Mi ko tok sy ny
i pa to gen ne ple śnie ja ko za gro że nie dla zwie rząt – wy ni -
ki ak tu al nych ba dań. Ana li zy wy ka za ły, że sto pień za nie -
czysz cze nia pasz jest zróż ni co wa ny i za leż ny od ro dza ju ba da -
ne go ma te ria łu i od ro ku ba dań, a ga tun ki wio dą cych zbóż
– psze ni cy i ku ku ry dzy – są naj bar dziej ska żo ne mi ko tok sy na -
mi, pod czas gdy wyż szą od por no ścią na po ra że nie grzy ba mi
ple śnio wy mi cha rak te ry zu je się ziar no ży ta. 

O pa szach glu ko gen nych w pro fi lak ty ce ke to zy krów
mlecz nych mó wił Ro bert Mi ku ła z Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt
i Go spo dar ki Pa szo wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Au tor omó wił sub stan cje glu ko pla stycz nye (gli kol, gli ce -
ry na), któ re mo gą po ten cjal nie zwięk szyć pu lę glu ko zy, ogra -
ni czyć mo bi li za cję re zerw tłusz czo wych, a tak że po śred nio
po pra wić bez piecz ne wy ko rzy sta nie wol nych kwa sów tłusz -
czo wych u wy so ko wy daj nych krów.

Wpływ tem pe ra tu ry su sze nia ziar na ku ku ry dzy na jej
przy dat ność ży wie nio wą przed sta wił po krót ce Se ba stian
Kacz ma rek z Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo -
wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Do wiódł on, że
wy so ka tem pe ra tu ra su sze nia ziar na ku ku ry dzy mo że wpły -
wać ne ga tyw nie na po ziom ener gii me ta bo licz nej, a tym sa -
mym na wy ni ki pro duk cyj ne zwie rząt. 

W ra mach ostat niej se sji Piotr Mi cek z Uni wer sy te tu Rol ni -
cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie wy gło sił re fe rat na
te mat: Jak po pra wić war tość hi gie nicz ną ki szo nek. Wy ni -
ki je go ba dań do wio dły, że ana li za che micz na ki szo nek w go -
spo dar stwach zaj mu ją cych się pro duk cją mle ka i mię sa wo -
ło we go jest nie zbęd nym ele men tem kon tro li ja ko ści pasz. 

Ostat nie wy stą pie nie w ra mach fo rum wy gło sił An drzej
Rut kow ski (Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu) na te mat mą czek
po cho dze nia zwie rzę ce go ja ko pasz – za i prze ciw. Pre le -
gent oce nił ten ma te riał pa szo wy i wy ka zał, że z punk tu wi -
dze nia ży wie nio we go mącz ki po cho dze nia zwie rzę ce go są
atrak cyj niej szym – pod wie lo ma wzglę da mi – kom po nen tem
pa szo wym dla zwie rząt go spo dar skich niż po eks trak cyj na
śru ta so jo wa. 

Jed no dnio wą se sję – fo rum pod su mo wał prof. dr hab. Ję -
drzej M. Jaś kow ski, oce nia jąc bar dzo wy so ko przy go to wa ne
re fe ra ty oraz dys ku sję me ry to rycz ną.

Pa tro nat ho no ro wy nad IX Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na -
ryj nym spra wo wa li: JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu oraz Wiel ko pol ski Wo je wódz ki Le karz We te ry na rii
w Po zna niu, a jed nym ze współ or ga ni za to rów był Ko mi tet Na -
uk We te ry na ryj nych PAN.

mgr inż. Ani ta Za wor ska
dr Mał go rza ta Ka spro wicz -Po toc ka

Podczas wystąpienia inaugurującego prof. dr hab. 
Andrzej Rutkowski wspomniał prof. dr. h.c. Kazimierza Gawęckiego,
któremu poświęcono to forum
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Dzia łal ność za wo do wa prof. Kacz mar ka by ła w ca ło ści zwią -
za na z obec nym Wy dzia łem Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Jej po czą tek zbie ga się
bo wiem z po wo ła niem wy dzia łu w 1951 ro ku, kie dy to obro nił
na nim pra cę ma gi ster ską i zo stał asy sten tem. 

Koń co we la ta stu diów i po cząt ko wy okres pra cy za wo do wej
prze bie ga ły pod me ce na tem prof. ta de usza Ve tu la nie go. W tym
cza sie za in te re so wa nia na uko we prof. Kacz mar ka by ły ukie run -
ko wa ne na za gad nie nia zwią za ne z ho dow lą ro dzi mych ras
zwie rząt. tej pro ble ma ty ce mia ł tak że słu żyć te ma t pra cy dok -
tor skiej, do ty czący ra sy pol skiej czer wo nej by dła. Nie ste ty,
w wy ni ku nie spo dzie wa nej śmier ci prof. Ve tu la nie go w 1952 ro -
ku pla ny te ze wzglę dów for mal nych mu sia ły ulec zmia nie
i przez kil ka na stęp nych lat Pro fe sor oprócz by dła, zaj mo wał się

tak że trzo dą chlew ną i koń mi. W 1961 ro ku obro nił pra cę dok -
tor ską pt. „Ba da nie an ty ge nów krwin ko wych u świń złot nic kich
i pró ba zna le zie nia pra wi dło wo ści ich dzie dzi cze nia”, któ rej pro -
mo to rem był prof. Ste fan Ale xan dro wicz. W 1965 ro ku uzy skał
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a ty tuł roz pra wy ha bi li ta cyj -
nej brzmiał: „Po rów na nie war to ści opa so wej i rzeź nej by dła ni -
zin ne go czar no -bia łe go i ni zin ne go czar no -bia łe go´aber de -
en an gus”. Jest to jed no cze śnie da ta po wsta nia na szej jed nost ki
na uko wo -dy dak tycz nej, któ rej prof. Kacz ma rek był za ło ży cie -
lem i pierw szym kie row ni kiem. Na stęp ne eta py roz wo ju na uko -
we go to uzy ska nie ty tu łów pro fe so ra nad zwy czaj ne go i zwy -
czaj ne go, od po wied nio w la tach 1973 i 1981.

Pro fe sor Kacz ma rek wy jąt ko wo traf nie wy bie rał kie run ki ba -
daw cze i prak tycz nie w każ dym, któ re go się pod jął, stał się po -

Wspomnienia

Wspo mnie nie o śp. prof. zw. dr. hab.
An to nim Kacz mar ku (1923–2013)

W nie dzie lę 10 mar ca 2013 ro ku w Wie rze ni cy ks. Prze my -
sław Kompf spra wo wał mszę św. w 119 rocz ni cę śmier ci

Au gu sta ciesz kow skie go. Bar dzo go rą co po wi tał obec nych na
niej przed sta wi cie li Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
(pa tro nem uczel ni jest Au gust ciesz kow ski), z prof. dr hab. Mo -
ni ką Ko złow ską – pro rek tor ds. stu diów. Przy wi tał tak że ro dzi -
ców mło dzie ży z Ośrod ka „Wie rze ni ca”, któ rzy mi mo prze ciw no -
ści po go do wych przy je cha li w od wie dzi ny do swo ich dzie ci.
Przy po mniał, że tak jak przed ro kiem, zjazd ro dzi ców po kry wał
się z rocz ni cą śmier ci Au gu sta ciesz kow skie go. Na wią zał do ma -
ją cych się tu od być za pół to ra ro ku uro czy sto ści zwią za nych
z dwu set ną rocz ni cą je go uro dzin: „Au gust ciesz kow ski, po cho -
dzą cy z Pod la sia, swo je do ro słe ży cie zwią zał z Wie rze ni cą, w któ -
rej osiadł. Stąd, ja ko czło wiek ak tyw ny, po dró żo wał po ca łej ów -
cze snej Eu ro pie. Wie rze ni ca by ła dla nie go za ci szem do mo wym,
miej scem ro dzin nym i tym, w któ rym chciał być po cho wa ny”. 

Opo wie dział o ar ty ku łach na te mat zgo nu ciesz kow skie go,
któ re od szu kał w dwóch wy da niach pol skie go pi sma „Kraj”, wy -
cho dzą ce go w Pe ters bur gu. Sku pił się na ne kro lo gu, w któ rym
za war ta by ła myśl: „jed na z pol skich chwał zga sła na za wsze”, tak
to ko men tu jąc: „W sen sie du cho wym ta chwa ła nie zga sła. Dłu -
go pa mię ta ło o niej po ko le nie je mu współ cze snych. W okre sie
po dru giej woj nie świa to wej tę pa mięć pró bo wa no za głu szyć.
In ne by ły wzor ce ży cia i wy cho wa nia, pew ne po sta cie wy da wa -
ły się w tam tej rze czy wi sto ści nie do przy ję cia, by ły ota cza ne za -
sło ną mil cze nia. Po od zy ska niu przez Pol skę wol no ści wspo -

mnie nie o do brych lu dziach od ży wa ło. Na zie mi wie rze nic kiej
od ży wa pa mięć o Au gu ście ciesz kow skim, wiel kim Po la ku. cie -
szę się, że do te go oży wia nia mo gę oso bi ście do kła dać drob niut -
ką ce gieł kę”. 

Ksiądz Kompf dzię ko wał wszyst kim człon kom spo łecz ne go
ko mi te tu ma ją ce go przy go to wać przy szło rocz ne uro czy sto ści
ob cho dów 200-le cia uro dzin au to ra Oj cze Nasz. „Stąd ma my
czer pać du cho we ko rze nie – mó wił. – Wy ra sta my z pięk nej hi -
sto rii. chce my wy do być z te go, czym żył Au gust ciesz kow ski,
wszyst ko to, co do bre i pięk ne, a jed no cze śnie po nad cza so we
i prze kła da się na na szą rze czy wi stość. to mi łość do Oj czy zny
i so li dar ność. Lu dzie, któ rzy nie cie szy li się da rem wol nej Oj czy -
zny, wi dzie li w niej coś świę te go, coś Bo że go. Swo je dzia ła nia,
wy da wa ło by się bez na dziej ne, pro wa dzi li w du chu od ro dze nia
Oj czy zny. ciesz kow ski ja ko pierw szy skie ro wał do Po la ków sło -
wo »so li dar ność«, ma ją ce uzmy sła wiać im, że w imię am bi cji nie
na le ży wal czyć mię dzy so bą, bo to szko dzi spra wie na ro do wej.
tam to prze sła nie cią gle po zo sta je ak tu al ne, tak jak mi łość do Bo -
ga wy ra żo na w mą drym dzie le fi lo zo ficz nym ciesz kow skie go
– Oj cze Nasz. to by ła chwa ła od da na Bo gu […]. Miej scem jej za -
ko twi cze nia by ła na sza umi ło wa na wie rze nic ka zie mia, mo że my
czuć się tym za szczy ce ni. Jest ona miej scem, gdzie to, co do bre,
nie gi nie, zmar twych wsta je do no we go ży cia […]”. 

Po mszy chęt ni mo gli zejść do od no wio nej kryp ty gro bo wej
ciesz kow skich i od dać hołd tej wy bit nej po sta ci.

Wło dzi mierz Bu czyń ski

Wieści o naszym patronie

Rocznicowa msza



Wieści Akademickie18 Marzec – Kwiecień

wszech nie uzna nym au to ry te tem. Wio dą ca te ma ty ka pro wa dzo -
nych przez Nie go ba dań to:

Im mu no ge ne ty ka zwie rząt go spo dar skich – głów nie by dła,
a tak że trzo dy chlew nej i ko ni. Był w la tach sześć dzie sią tych za -
ło ży cie lem pierw sze go w Pol sce La bo ra to rium Ba da nia Grup
Krwi By dła, któ re świad czy ło re gu lar ne usłu gi na rzecz prak ty ki.

Me to dy zwięk sza nia efek tyw no ści opa su ras by dła mlecz ne -
go i mię sne go oraz mie szań ców mię dzy ra so wych. ta te ma ty ka
sta ła się pod sta wą do stwo rze nia uni kal ne go warsz ta tu ba daw -
cze go w po sta ci kil ku stad do świad czal nych, w któ rych pro wa -
dzo no ba da nia na bar dzo wy so kim po zio mie na uko wym.

Zwięk sza nie efek tyw no ści użyt ko wa nia by dła mlecz ne go na
dro dze róż nych stra te gii krzy żo wa nia. Efek tem prak tycz nym te -
go kie run ku ba dań jest to, że prof. Kacz ma rek był jed nym z głów -
nych twór ców ra sy pol skiej holsz tyń sko -fry zyj skiej, któ ra sta no -
wi obec nie po nad 90% kra jo we go po gło wia by dła.

Me to dy po pra wy do bro sta nu by dła. Za osią gnię cia w tej dzie -
dzi nie uzy skał pre sti żo we wy róż nie nia za gra nicz ne, przy zna ne
za wpro wa dze nie me tod pro fi lak tycz nych, któ re dzi siaj na zwa -
li by śmy pro eko lo gicz ny mi.

Pro fe sor Kacz ma rek miał nie po spo li ty ta lent dy dak tycz ny.
Po świę cał bar dzo du żo cza su na two rze nie i mo dy fi ko wa nie
pro gra mów i me tod na ucza nia. Je go za ję cia by ły wyjątkowo
atrak cyj ne i nie kon wen cjo nal ne, a stu den ci wy jąt ko wo do brze
przy go to wa ni do pra cy za wo do wej w za kre sie pro wa dzo nych
przez Nie go licz nych przed mio tów. Wy kształ cił i wy cho wał wie -
le po ko leń ab sol wen tów, wy pro mo wał 88 ma gi stran tów.
Oprócz te go Pro fe sor pro wa dził stu dia ma gi ster skie i po dy plo -
mo we w ję zy kach ob cych (fran cu ski, an giel ski) dla ob co kra -
jow ców. Bar dzo za szczyt nym ele men tem dzia łal no ści dy dak -
tycz nej by ło po wie rze nie Mu w la tach sie dem dzie sią tych
pro pa go wa nia tre ści do ty czą cych pro duk cji zwie rzę cej w au -
dy cjach „Na ukow cy – Rol ni kom”, nada wa nych cy klicz nie w pro -
gra mie pierw szym Pol skie go Ra dia. Na to miast wcze śniej Pro -
fe sor w ra mach pro gra mów te le wi zyj nych w cy klu „tech ni kum
Rol ni cze” pro wa dził wy kła dy z ho dow li zwie rząt dla uczniów
szkół śred nich, przy go to wu ją cych się do stu diów. 

Efek tem pu bli ka cyj nym dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz nej
prof. Kacz mar ka jest po nad 400 po zy cji, w tym 88 ory gi nal nych
roz praw na uko wych, 70 prac na uko wych prze glą do wych
oraz 10 pod ręcz ni ków i skryp tów. 

Pro fe sor Kacz ma rek wy pro mo wał ośmiu dok to rów, z cze go
trzy oso by, pra cu jąc da lej w na szej jed no st ce, uzy ska ły ha bi li ta -
cję, a dwie – ty tuł pro fe so ra. Był re cen zen tem w 91 po stę po wa -
niach o nada nie stop nia na uko we go dok to ra i dok to ra ha bi li to -
wa ne go oraz ty tu łu pro fe so ra (od po wied nio 30, 29 i 32 re cen zje). 

Pro fe sor po sia dał nie zwy kły dar i za pał do wdra ża nia osią -
gnięć na uko wych do prak ty ki. In ten syw nie współ pra co wał
z wszyst ki mi naj waż niej szy mi pod mio ta mi go spo dar czy mi, do -
rad czy mi, sa mo rzą do wy mi i ad mi ni stra cyj ny mi na te re nie Wiel -
ko pol ski i re gio nów ościen nych. Je go pa sją by ło or ga ni zo wa nie
róż ne go ro dza ju spo tkań pod ha słem „Na uka – prak ty ce”, któ re
spo ty ka ły się z bar dzo du żym za in te re so wa niem. Za wsze pod -
kre ślał, że pod sta wą do brej współ pra cy na uki z prak ty ką jest
obu stron na wy mia na wie dzy.

Pro fe sor Kacz ma rek peł nił licz ne od po wie dzial ne funk cje or -
ga ni za cyj ne. Do naj waż niej szych, peł nio nych na ma cie rzy stej
uczel ni, na le ży za li czyć nie prze rwa ne kie ro wa nie przez 30 lat na -
szą jed nost ką – aż do mo men tu przej ścia na eme ry tu rę w 1994
ro ku. Naj pierw był to Za kład Ho dow li By dła, któ ry zo stał w ro -
ku 1981 prze mia no wa ny na Ka te drę Ho dow li By dła. Oprócz te -
go w la tach 1976–1981 prof. Kacz ma rek był dy rek to rem In sty tu -
tu Ho dow li i tech no lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej, a w la tach
1982–1991 kie row ni kiem Za kła du Ho dow li Ko ni. 

Peł nił wie le waż nych funk cji rów nież po za ma cie rzy stą uczel -
nią. W la tach 1980–1983 Pro fe sor był pre ze sem Pol skie go to wa -
rzy stwa Zoo tech nicz ne go, w la tach 1969–1973 zaś pre ze sem
Od dzia łu Po znań skie go tej że or ga ni za cji. Oprócz te go przez dłu -
gie la ta peł nił w na szym kra ju waż ne funk cje do rad cze i opi nio -
twór cze. Był mię dzy in ny mi prze wod ni czą cym Ko mi sji Ho dow li
By dła w Ra dzie Na uko wo -tech nicz nej przy Mi ni strze Rol nic twa
oraz człon kiem Ko mi sji tech no lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej Wy dzia -
łu V PAN, człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ho dow li By dła
i Pro duk cji Mle ka SGGW -AR oraz człon kiem Ra dy Na uko wej In -
sty tu tu Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt PAN w Ja strzęb cu.

Współ pra co wał z licz ny mi za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko -
wy mi, na przy kład: Bia ło ru skim In sty tu tem Ba daw czym w Żo di -
no, Wyż szą Szko łą Rol ni czą w Pra dze (cze cho sło wa cja), URcEO
w Ren nes (Fran cja), Au chin cru ive col le ge (Szko cja), Uni wer sy te -
tem Rol ni czym w Up psa li (Szwe cja) i Dzia łem Na uko wym U. S.
De part ment of Agri cul tu re.

Za swo ją dzia łal ność prof. Kacz ma rek był wie lo krot nie na gra -
dza ny i od zna cza ny. Mię dzy in ny mi uzy skał 10 na gród mi ni ste -
rial nych, w tym sześć na gród Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i czte -
ry na gro dy Mi ni stra Rol nic twa. In ne znacz niej sze wy róż nie nia
kra jo we i za gra nicz ne to: Dy plom Spe cjal ny U. S. De part ment of
Agri cul tu re (1968), pierw sze miej sce w ogól no pol skim kon kur -
sie „Mistrz tech ni ki” (1973), Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia
Pol ski (1974), od zna ka „Za słu żo ny Pra cow nik Rol nic twa” (1976),
Dy plom Uzna nia za twór czość i Współ pra cę z Pol skim Ra diem
(1977), na gro da the Scan di na vian Na tu re Me di ci ne (1989) oraz
Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1991).

Po przej ściu na eme ry tu rę Pro fe sor przez dłu gie la ta kon ty nu -
ował dzia łal ność aka de mic ką i za wsze miał czas na to, aby słu -
żyć in nym, dzie lić się swo ją mą dro ścią ży cio wą, opty mi zmem
i do bro cią. Sze ro kie gro no od bior ców jest Mu szcze gól nie
wdzięcz ne za wie le wy da nych w tym cza sie pod ręcz ni ków,
w któ rych za warł swo ją ogrom ną wie dzę i do świad cze nie za wo -
do we. 

Pro fe sor An to ni Kacz ma rek zmarł 4 stycz nia 2013 ro ku, w dzie -
więć dzie sią tym ro ku ży cia.

cześć Je go pa mię ci!
prof. dr hab. Ry szard Skrzy pek

kie row nik Ka te dry Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka

Profesor Antoni Kaczmarek (1923-2013)
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Le on Rem be za uro dził się 25 wrze śnia 1941 ro ku w Pre obra -
żen ce (na po łu dniu dzi siej szej Ukra iny), do kąd ro dzi na

Rem be zów zo sta ła wy sie dlo na spod Sta ni sła wo wa na po cząt -
ku dru giej woj ny świa to wej. Ofi cjal nie miej scem uro dzin Le -
ona i je go bra ta bliź nia ka jest cho da ków pod So cha cze wem,
do kąd pań stwo Rem be zo wie przy je cha li na po cząt ku 1942 ro -
ku. Li ceum ogól no kształ cą ce ukoń czył w chełm nie nad Wi słą.
Stu dia wyż sze od był na Wy dzia le Bu dow nic twa Wod ne go Po -
li tech ni ki Gdań skiej w la tach 1959–1964, uzy sku jąc dy plom
ma gi stra in ży nie ra bu dow nic twa wod ne go.

W 1972 ro ku obro nił pra cę dok tor ską w In sty tu cie Hy dro -
tech ni ki Po li tech ni ki Gdań skiej za ty tu ło wa ną „Do pływ fil tra -
cyj ny wód grun to wych pod ci śnie niem do sys te mów dre nów”
i uzy skał sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych. W pra -
cy tej wy ko rzy stał me to dę od wzo ro wań kon fo rem nych z za -
sto so wa niem funk cji po ten cja łu Żu kow skie go, wzo rów chri -
stof fe la -Schwa rza oraz ca łek i funk cji elip tycz nych, uzy sku jąc
roz wią za nie ana li tycz ne w po sta ci pię ciu rów nań opi su ją cych
do pływ fil tra cyj ny wo dy do dre nów. Rów na nia te oraz od po -
wia da ją ce im no mo gra my na zwa ne zo sta ły przez prof. J.
Ostro męc kie go (Bi blio tecz ka Wia do mo ści IMUZ nr 64, PWRiL,
War sza wa 1980) wzo ra mi i no mo gra ma mi Rem be zy. 

Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz -
nych w dzie dzi nie bu dow nic twa – bu dow nic twa wod no me -
lio ra cyj ne go – Le on Rem be za uzy skał na pod sta wie roz pra wy
„Ob li cza nie dre na ży z uwzględ nie niem fil tra cji w stre fie ogra -
ni czo ne go wznio su ka pi lar ne go” przed sta wio nej w 1987 ro ku
na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska Aka de mii Rol -
ni czej we Wro cła wiu.

Po ukoń cze niu stu diów (1964) przez rok pra co wał w Okrę go -
wym Za rzą dzie Wod nym w Byd gosz czy. W 1965 ro ku roz po czął
pra cę w ów cze snej Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu (obec -
nie Uni wer sy tet Przy rod ni czy), w Ka te drze Bu dow nic twa Wod -
ne go (obec nie Ka te drze In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej) na sta no -
wi sku asy sten ta, a na stęp nie od 1967 ro ku star sze go asy sten ta
i od 1972 ro ku ad iunk ta. W la tach 1975 i 1976 od był dłu go ter -
mi no wy, dzie wię cio mie sięcz ny staż na uko wy w In sty tu cie Me -
cha ni ki Pły nów Po li tech ni ki wtu lu zie (Fran cja). Ja ko ad iunkt pra -
co wał do 1988 ro ku, kie dy uzy skał mia no wa nie na sta no wi sko
do cen ta. W 1991 ro ku w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu zo stał
mia no wa ny na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres
pię ciu lat. W 1996 ro ku, po upły wie okre su mia no wa nia, po wró -
cił na sta no wi sko do cen ta, a na stęp nie w 2002 ro ku uzy skał ty -
tuł na uko wy pro fe so ra.

cał ko wi ty do ro bek na uko wy prof. dr. hab. inż. Le ona Rem be -
zy obej mu je 120 po zy cji, w tym 49 ory gi nal nych opu bli ko wa -
nych prac twór czych, 14 prze glą do wych ar ty ku łów na uko wych
oraz czte ry książ ki i pod ręcz ni ki aka de mic kie, mię dzy in ny mi
Ob li cze nia i ba da nia ana lo go we fil tra cji w bu dow nic twie wod no -
-me lio ra cyj nym (Po znań 1980), Prze pływ wód i za nie czysz czeń
w grun cie. Ana li tycz ne me to dy roz wią zań (Po znań 1998). Był tak -
że współ au to rem pod ręcz ni ka Kom pu te ro we ob li cze nia hy drau -
licz ne dla bu dow nic twa wod no -me lio ra cyj ne go (Po znań 1993). 

Pro ble ma ty ka na uko wo -ba daw cza prof. dr. hab. inż. Le ona
Rem be zy do ty czy ła przede wszyst kim za gad nień prze pły wu
wo dy, a tak że za nie czysz czeń przez ośrod ki po ro wa te (gle by,
grun ty) oraz przez bu dow le wod ne i wo kół nich. Dru gi nurt
za in te re so wań na uko wych Pro fe so ra był zwią za ny z ana li zą
prze pu sto wo ści ko ryt rzecz nych i wę złów wod nych przy prze -
pły wie wód wiel kich.

Za dzia łal ność na uko wą prof. dr hab. inż. Le on Rem be za
w 1973 ro ku otrzy mał na gro dę in dy wi du al ną III stop nia Mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go i tech ni ki za pra cę dok tor ską.

Pro fe sor był ce nio nym i lu bia nym wy cho waw cą stu den tów:
wy pro mo wał dwóch dok to ran tów i 63 ma gi strów. Zre cen zo -
wał jed ną pra cę ha bi li ta cyj ną i sześć prac dok tor skich. Peł nił
wie le funk cji na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu,
uczest ni czył w pra cach licznych ko mi sji i gre miów wy bie ral -
nych za rów no uczel nia nych (na przy kład Rek tor ska Ra da Bi -
blio tecz na), jak i wy dzia ło wych (na przy kład Ko mi sja ds. Na uki,
Ko mi sja ds. Roz wo ju Kadr, Ko mi sja ds. Or ga ni za cji Wy dzia łu).
W ka den cji 1999–2002 ro ku peł nił z wy bo ru funk cję pro dzie -
ka na wy dzia łu ds. stu diów.

Za osią gnię cia dy dak tycz no -wy cho waw cze i or ga ni za cyj ne
otrzy mał licz ne na gro dy JM rek to ra, Zło ty Krzyż Za słu gi (1986)
oraz Srebr ną Od zna kę Ho no ro wą SI tWM (1993)

Pro fe sor dr hab. inż. Le on Rem be za z dniem 1 paź dzier ni ka 2011
ro ku prze szedł na eme ry tu rę. Nie ste ty, po waż na cho ro ba nie po -
zwo li ła Mu na dal szą dzia łal ność – zmarł w Po zna niu w dniu 15 lu -
te go 2013 ro ku i spo czął na cmen ta rzu w Su chym Le sie. 

cześć je go pa mię ci!
prof. dr hab. Ryszard Błażejewski

Pro fe sor dr hab. inż. Le on Rem be za
(1941–2013)

Profesor Leon Rembeza (1941-2013)
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Se mi na rium Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, któ re od -
by ło się 25 lu te go 2013 ro ku, po raz ko lej ny wy kra cza ło po -

za za wo do we za in te re so wa nia pra cow ni ków wy dzia łu. tym
ra zem pre le gen tem był ks. prof. An drzej Szo stek.

Na po czą tek kil ka słów o Pre le gen cie. Ksiądz prof. An drzej
Szo stek jest ety kiem, w la tach 1992–1998 był pro rek to rem,
a w la tach 1998–2004 rek to rem Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu -
bel skie go. Z uczel nią tą jest zwią za ny od cza sów stu diów, tu taj
w 1969 ro ku obro nił pra cę ma gi ster ską, któ rej pro mo to rem był

ks. kar dy nał doc. Ka rol Woj ty ła. Przez ca ły czas pra cy w Ka te drze
Ety ki KUL ks. prof. An drzej Szo stek współ pra co wał ze św. pa mię -
ci ks. prof. ta de uszem Stycz niem. Obec nie nasz Pre le gent jest
mię dzy in ny mi człon kiem Ra dy Na ro do we go cen trum Na uki,
w któ rej peł ni funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Ety ki. 

Jed nak nie tyl ko oso ba Pre le gen ta by ła waż nym po wo dem
za in te re so wa nia se mi na rium (na któ re przy by li pra cow ni cy in -
nych wy dzia łów oraz jed no stek ad mi ni stra cyj nych na szej
uczel ni), in te re su ją cy był tak że za pro po no wa ny te mat. 

Ksiądz prof. An drzej Szo stek przed sta wił nam roz wa ża nia na
te mat „Ko ściół i po li ty ka”. Ja ko że pa sją Pre le gen ta jest hi sto ria,
roz po czął wy kład od przed sta wie nia hi sto rycz nych związ ków
re li gii, w tym chrze ści jań stwa, i po li ty ki. Od wie ków re li gia by ła

ści śle zwią za na z po li ty ką, a prze ło mo wym mo men tem dla Ko -
ścio ła stał się So bór Wa ty kań ski II. to wła śnie na do ku men tach
te go so bo ru i na pi smach bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II ks.
Szo stek oparł swo je wy stą pie nie, w któ rym prze ko ny wał, że Ko -
ściół nie mo że się an ga żo wać po stro nie ja kiej kol wiek opcji po -
li tycz nej. W ostat niej czę ści swe go wy stą pie nia przed sta wił
przy czy ny, a ra czej hi sto rycz ne uwa run ko wa nia, prób an ga żo -
wa nia się czę ści księ ży w dzia łal ność po li tycz ną w Pol sce.

Po wy stą pie niu księ dza pro fe so ra wy wią za ła się cie ka wa
dys ku sja, któ ra po ka za ła, że pra cow ni cy na szej uczel ni ma ją
da le ko szer sze za in te re so wa nia i wie dzę niż tyl ko za gad nie nia
ści śle za wo do we.

Na ko niec niech bę dzie wol no pi szą ce mu te sło wa do dać
coś od sie bie. Po naddwu let nia zna jo mość z An drze jem po -
zwa la mi na scha rak te ry zo wa nie na sze go Go ścia ja ko czło wie -
ka mą dre go, uczci we go w gło sze niu po glą dów i ma ją ce go du -
ży dy stans do sie bie. to dla mnie za szczy t, że spo tka łem na
swo jej dro dze ta kich lu dzi, jak ksiądz An drzej.

Krzysz tof W. No wak

Ko ściół i po li ty ka
Se mi na rium na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

Pytanie z sali – prof. dr hab. Paweł Maćkowiak
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Ksiądz prof. Andrzej Szostek tuż przed wykładem

Zajmująca rozmowa trzech profesorów: ks. prof. Andrzej Szostek 
(w środku) z uczonymi naszego uniwersytetu: prof. dr. hab. 
Markiem Świtońskim (od prawej) i Krzysztofem W. Nowakiem
(autorem artykułu)
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W dniu 9 kwiet nia 2013 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu od był się XVI Po znań ski Fe sti wal 

Na uki i Sztu ki. Uro czy stej In au gu ra cji do ko nał JM Rek tor na -
szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, w no wo wy -
bu do wa nym bu dyn ku Bio cen trum. W imie niu Władz Uczel ni
skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia wszyst kim pra cow ni kom
i stu den tom za ich za an ga żo wa nie i czyn ne uczest nic two
w re ali za cji 106 im prez na te re nie na szej Uczel ni. W ra mach
te go rocz nej edy cji po nad 90 na ukow ców (z sied miu wy dzia -
łów re pre zen to wa nych przez 28 jed no stek na uko wo -ba daw -
czych) oraz 120 stu den tów z kół na uko wych przy go to wa ło
dla uczniów szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad -
gim na zjal nych 21 wy kła dów, 43 po ka zy i pre zen ta cje, czte ry
wy sta wy, 13 sto isk in te rak tyw nych oraz po nad 20 warsz ta -
tów. Im pre zy od by wa ły się w 11 obiek tach uni wer sy te tu,
w bu dyn kach: Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, Ko -
le gium im. K. Ga węc kie go, Wy dzia łu tech no lo gii Drew na, col -
le gium Ma xi mum, Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii, In sty tu tu
In ży nie rii Rol ni czej, Ka te dry che mii, Ko le gium Run ge go, Ko -
le gium ciesz kow skich, Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro -
do wi sko wej oraz w Bio cen trum. 

W te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu wzię ło udział oko ło sze ściu
ty się cy mło dych lu dzi, któ rzy nie tyl ko zgłę bia li taj ni ki na uki,
ale rów nież za po zna li się z ofer tą edu ka cyj ną na szej uczel ni
oraz z wy kła dow ca mi.

Po dzię ko wa nia kie ru ję w stro nę pra cow ni ków:

� Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, w szcze gól no ści:

– prof. dr. hab. Ry szar da Słom skie go z Ka te dry Bio che mii
i Bio tech no lo gii

– dr inż. Ju sty ny Sta rzyk, dr inż. Ali cji Nie wia dom skiej, dr inż.
Agniesz ki Wol nej -Mu raw ki, dr inż. Do ro ty Swę drzyń skiej, dr
Agniesz ki Mo cek -Płó ci niak z Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej
i Śro do wi sko wej

– prof. dr. hab. Zbi gnie wa Bro dy z Ka te dry Ge ne ty ki i Ho -
dow li Ro ślin – za pro wa dze nie in au gu ra cji w Bio cen trum.

� Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu:

– prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka, mgr inż. An ny Bry ły,
mgr inż. Mar ty Het man, mgr. inż. Prze my sła wa Ko wal czew skie -
go, mgr inż. Dag ma ry Le śniak, mgr inż. Pau li ny Worsz ty no wicz
z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści

– prof. dr. hab. Hen ry ka Je le nia, dr inż. Mał go rza ty Maj cher
z In sty tu tu tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go

– dr hab. An ny Gram zy -Mi cha łow skiej z Ka te dry tech no lo -
gii Ży wie nia czło wie ka

– dr Gra ży ny Plen zler, dr Da nu ty Na pie ra ły, mgr. inż. łu ka -
sza Ma se wi cza, dr inż. An ny Koł czyk z Ka te dry Fi zy ki.

� Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu:

– mgr inż. Ma rii Pau li ny Ulczyc kiej z Ka te dry Ro ślin Ozdob nych

– dr Mag da le ny Ja ny szek, dr So fii ce le wicz -Goł dyn z Ka te -
dry Bo ta ni ki.

� Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska:

– prof. dr hab. Ja ni ny Zbier skiej, dr. hab. Krzysz to fa Szosz -
kie wi cza, prof. nadzw., dr Ma rii Dra pi kow skiej, dr Klau dii Bo -
ro wiak z Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska

– mgr. inż. arch. Grze go rza Kmie ci ka, mgr inż. arch. Han ny
Szym czak, mgr Mag da le ny Wal czak z Ka te dry Geo tech ni ki

– dr. inż. Paw ła Za wadz kie go, dr inż. Na ta lii Wal czak, dr. hab.
to ma sza Ka łu ży z Ka te dry In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej

– mgr. inż. Da nie la Za wal, dr. inż. Jac ka Mą draw skie go z Ka -
te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go

– prof. dr. hab. Ja nu sza Olej ni ka, dr. hab. Jac ka Le śne go z Ka -
te dry Me te oro lo gii.

Po dzię ko wa nia za udział w XVI
Po znań skim Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki
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� Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt:

– prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go, dr hab. Do ro ty cie ślak,
dr. Ja ro sła wa So snow skie go, mgr. Ma cie ja Orsz ty no wi cza, mgr
Ka mi li Pol ley, Mi cha ła Hry ciu ka, An ny Per kow skiej, Ada ma
Weł nic z Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt

– dr hab. Han ny Jac ko wiak, prof. nadzw., prof. dr. hab. Szy -
mo na Go dy nic kie go, mgr Kin gi Skie resz -Szew czyk, mgr Ewe -
li ny Pro zo row skiej z Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt

– dr hab. Mał go rza ty Szu ma cher -Stra bel, prof. nadzw., dr.
inż. Ada ma cie śla ka, prof. nadzw., mgr Agniesz ki No wak, mgr
Jo an ny Szcze cho wiak, mgr inż. Bar ba ry Ste fań skiej z Ka te dry
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej – za pro wa dze nie
im prez w Ko le gium Run ge go

– dr inż. Ka ro li ny Szulc z Ka te dry Ho dow li i Pro duk cji trzo dy
chlew nej

– dr Mi ro sła wy Ku la wik, dr inż. Ma rii Urbań skiej, mgr Ka ta -
rzy ny Przy byl skiej, mgr Ka ta rzy ny Żoł nie ro wicz, Mi cha li ny
Jasz czak z In sty tu tu Zoo lo gii

– mgr. inż. Paw ła Ste fań skie go z Ka te dry Ho dow li By dła
i Pro duk cji Mle ka

– dr. inż. Woj cie cha Perza, dr inż. Jo lan ty Ró żań skiej -Za wie i
z Pra cow ni Kom pu te ro wej.

� Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na:

– prof. dr. hab. Sta ni sła wa Pro szy ka, dr inż. Bar ba ry Lis, dr.
inż. to ma sza Kry sto fia ka, Gra ży ny Wil czyń skiej z Ka te dry Kle -
je nia i Uszla chet nia nia Drew na

– prof. dr. hab. Gin te ra J. Hru zi ka, dr. inż. Vik to ra Go ty cha, dr.
inż. Mar ka Wie ru szew skie go z Ka te dry Me cha nicz nej tech no -
lo gii Drew na

– dr. inż. Ry szar da Plen zle ra z Ka te dry Me cha ni ki i tech ni ki
ciepl nej

– dr. inż. Ra fa ła czar nec kie go, dr inż. Do ro ty Du kar skiej, dr
Do ro ty Dziur ki, dr. inż. Ada ma Der kow skie go, dr. inż. Ry szr da
Mir skie go, Edwar da Ku śnie rza z Ka te dry two rzyw Drzew nych

– dr Mo ni ki Gą sec kiej, dr. Mi ro sła wa Mle czek, dr. Ma cie ja
Buś ko, dr Zu zan ny Mag dziak, dr Mag da le ny La skow skiej z Ka -
te dry che mii.

� Wy dzia łu Le śne go:

– pro dzie ka na dr. hab. Pio tra ła ko me go z Ka te dry Fi to pa to -
lo gii Le śnej

– dr. inż. An drze ja Ma zu ra z Ka te dry En to mo lo gii Le śnej.
Po nad to dzię ku ję pra cow ni kom:

� Stu dium Ję zy ków Ob cych – mgr Zo fii ła piń skiej wraz z ze -
spo łem w skła dzie: mgr Ma ria Fen rich, mgr Ewa Ja nic ka -
-tho mas, mgr Ja dwi ga Ziem kow ska, mgr Ali na Nur czyk,
mgr Piotr Go der ski, mgr Ma ria Go lon, mgr An na łucz kow -
ska, mgr Jo lan ta Lang ka fel, mgr Bar ba ra Szy dło, mgr An na

Ko mo sy, mgr Wie sła wa Ba na szak, oraz stu den tom za 33 pre -
zen ta cje przy go to wa ne w ję zy kach ob cych.

Nie mo że my za po mnieć rów nież o na szych uzdol nio nych
stu den tach z:

� Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gii „OPE RON”

� Sek cji me dycz nej mAb (me dy cy na A bio tech no lo gia)

� Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów, Sek cji Ży -
wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo -
du Po kar mo we go

� Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów, Sek cji Api -
do lo gicz nej

� Ko ła Na uko we go Le śni ków, Sek cji En to mo lo gicz nej

� Ko ła Na uko we go In ży nie rii Śro do wi ska

� Ko ła Na uko we go In ży nie rii Rol ni czej

� Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści

– któ rym rów nież dzię ku ję za za an ga żo wa nie.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się ko or dy na to ro wi Po -
znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu – dr inż. Ur szu li Moj siej z Biu ra Pro mo cji
i Współ pra cy z Prak ty ką, bez któ rej ta im pre za nie mo gła by się
od być, mgr Mag da le nie No wy za wspa nia łą kam pa nię pro -
mo cyj ną im pre zy, Kry sty nie Ma del skiej -Paw lak za opra wę
gra ficz ną, a tak że rzecz ni ko wi pra so we mu mgr. inż. Je rze mu
Lo ry cho wi za na gło śnie nie im pre zy w me diach. 

Dzię ku je my mgr. Mar ko wi Re gul skie mu z Ośrod ka In for ma -
ty ki za po moc w two rze niu stro ny in ter ne to wej Fe sti wa lu. 

Bar dzo dzię ku je my mgr. inż. Mar ko wi Kli mec kie mu – Kanc -
le rzo wi oraz Wie sła wo wi Ja nu so wi – kie row ni ko wi Dzia łu Go -
spo dar cze go i Za opa trze nia wraz z ze spo łem: Wal de mar Sta -
wiar ski, Mi ro sław Kaj ko, Ire na Owcza rek i in ni, a tak że mgr. inż.
Ja no wi ta ber skie mu – kie row ni ko wi ze spo łu elek try ków za za -
an ga żo wa nie w re ali za cję Fe sti wa lu na na szej uczel ni. Na rę -
ce An ny Mel ler – kie row nik Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -Ba -
daw czej i Dy dak tycz nej – skła da my po dzię ko wa nia dla: Mar ka
Haj de ra i Win cen te go Skrze ko tow skie go za wspar cie tech nicz -
ne pod czas trwa nia im prez. 

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą
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Mi mo zi mo wej au ry na ze wnątrz, w ocze ki wa niu na spóź -
nia ją cą się wio snę, na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym

w Po zna niu moż na by ło po dzi wiać tro pi kal ną przy ro dę Ka ra -
ibów – a to dzię ki zor ga ni zo wa nej na Wy dzia le Le śnym wy sta -
wie oraz to wa rzy szą ce mu jej po ka zo wi prze zro czy.

Wy sta wa z cy klu „La sy świa ta” przed sta wia ła zdję cia eg zo -
tycz nych ro ślin i zwie rząt z la sów desz czo wych Ka ra ibów
(Gwa de lu pa, Do mi ni ka, Sa int Vin cent i Gre na dy ny). Wy sta wę
moż na by ło zwie dzać w mar cu i kwiet niu 2013 ro ku w ho lu
Ko le gium ciesz kow skich. 

Uzu peł nie niem wy sta wy był po kaz prze zro czy o tej sa mej
te ma ty ce zor ga ni zo wa ny 12 mar ca 2013 ro ku przez Sek cję
Przy rod ni czą Ko ła Le śni ków. Za po wie dzia no tam wów czas, że
je sie nią 2013 ro ku od bę dzie się wy jazd na uko wy na Ka ra iby
dla pra cow ni ków i stu den tów Wy dzia łu Le śne go na szej uczel -
ni. Pra cow ni cy bę dą uczest ni czy li w nim na wła sny ra chu nek,
na to miast stu den ci mo gą otrzy mać spe cjal ne sty pen dium na
po kry cie kosz tów wy jaz du. 

Jed no sty pen dium wy jaz do we fun du je dzie kan Wy dzia łu
Le śne go, po zo sta łe mo gą ufun do wać in ne za in te re so wa ne

oso by lub in sty tu cje. Głów nym kry te rium ich przy zna wa nia
jest dzia łal ność stu den tów na rzecz uczel ni, wy dzia łu i spo -
łecz no ści aka de mic kiej.

Jo lan ta i An drzej Wę giel

La sy świa ta – Ka ra iby
Wy sta wa i po kaz slaj dów
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Nieważne gdzie, ważne, by się dobrze najeść…
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Wieści z Działu Wydawnictw
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De li kat na i kru cha szkla na ró ża w wa zo nie – oto nie co dzien -
na na gro da, ja ką na sze wy daw nic two otrzy ma ło na XIX

Wro cław skich tar gach Książ ki Na uko wej za „naj traf niej szą sza -
tę edy tor ską” mo no gra fii La kow ni ca lśnią ca Ga no der ma lu ci -
dum – bio lo gia, upra wa i wła ści wo ści lecz ni cze. Au to ra mi pra cy
są: dr hab. Krzysz tof So bie ral ski, dr hab. Ma rek Si wul ski (pod ich
re dak cją książ ka się uka za ła), dr Iza bel la Biń kow ska, mgr inż.
Iwo na Sas -Go lak i mgr inż. Agniesz ka Ja siń ska – wszy scy z na -
sze go uni wer sy te tu – oraz dr hab. Sła wo mir So kół z Uni wer sy -
te tu Opol skie go, dr hab. Mał go rza ta Ję drycz ka z In sty tu tu Ge -
ne ty ki Ro ślin PAN w Po zna niu i dr n. med. Adam Kwie ciń ski
z Gru py dr. A.R. Kwie ciń skie go w Biel sku Bia łej. 

Wro cław skie tar gi od by ły się w dniach 20–22 mar ca te go ro -
ku, a pa tro na tem swo im ob ję li je: Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, Pol ska Aka de mia Na uk we Wro cła wiu i Rek tor Po li -
tech ni ki Wro cław skiej. Im pre zę zor ga ni zo wa ła Ofi cy na Wy daw -
ni cza Po li tech ni ki Wro cław skiej, a współ or ga ni za to ra mi zo sta li:
„Fo rum Aka de mic kie” z Lu bli na i AIE SEc Pol ska Ko mi tet Lo kal -
ny Po li tech ni ka Wro cław ska. 

Or ga ni za to rzy ja ko myśl prze wod nią spo tka nia wy bra li in te -
re su ją cy cy tat z Emi la Ze ga dło wi cza: „Książ ka jest naj więk szym
do brem czło wie ka. Roz sze rza świa do mość ludz ką, stwa rza so -
jusz czło wie ka z czło wie kiem, łą czy, bu dzi, nie po koi, prze twa -
rza, rzeź bi ry sy swej epo ki i wy prze dza ją. Zni ko me ży cie ludz -
kie roz sze rza po gra ni ce wiecz no ści, prze zwy cię ża mi ja nie”. to
praw dzi wa przy jem ność uczest ni czyć w im pre zie pod ta kim ha -
słem.

tar gi or ga ni zo wa ne co rocz nie we Wro cła wiu to jed na z trzech
im prez do ty czą cych książ ki na uko wej w Pol sce, od by wa ją cych
się na te re nie uczel ni. Na sze wy daw nic two bie rze w nich udział
już od kil ku na stu lat. Kon kur sy – ze wzglę du na pa tro nat MNiSW
– na le żą do naj bar dziej pre sti żo wych w tym śro do wi sku i są
zwią za ne z książ ką na uko wą, nie tyl ko aka de mic ką. W mi nio -
nych la tach bra ły w nich udział ta kie ofi cy ny, jak PWN, WNt czy
Ar ka dy. 

te go rocz na szkla na ró ża jest szó stą z ko lei na gro dą, któ re na -
sze wy daw nic two zdo by ło we Wro cła wiu.

Ewa Strycka
Anna Zielińska-Krybus

Ko lej ne wy róż nie nie dla na sze go 
wy daw nic twa
XIX Wrocławskie Targi Książki Naukowej
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Ko lej ne „spo tka nie sa dow ni cze” od by ło się 21 lu te go 2013
ro ku w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad -

czal nym (R -SGD) Przy bro da i po świę co ne by ło ak tu al nym 
za gad nie niom pro duk cji sa dow ni czej. Spo tka nie zo sta ło zor -
ga ni zo wa ne z udzia łem firm: ti ma cA GRO Pol ska, Du Pont,
Agro Fresh, a tak że Agro si mex i skła da ło się z dwóch czę ści: se -
mi na ryj nej oraz warsz ta tów prak tycz nych z po ka zem cię cia
drzew owo co wych.

Bar dzo licz nie zgro ma dzo nych wiel ko pol skich sa dow ni ków
w sa li kon fe ren cyj nej od no wio ne go pa ła cu w Przy bro dzie po -
wi tał i spo tka nie po pro wa dził ad mi ni stra tor R -SGD Przy bro da
– dr inż. Je rzy Ma zur. W pierw szej pre zen ta cji se mi na ryj nej Jo -
an na cy bul ska -Au gu sty niak oraz Ma rek cho rzę pa z fir my Du -
Pont przed sta wi li pro gram ochro ny sa dów przed szkod ni ka mi
(głów nie owo ców ką jabł kó wecz ką i zwój ka mi) z za sto so wa -

niem pre pa ra tów co ra gen i Ste ward. Na stęp nie Adam Pa ra -
dow ski z fir my Agro Fresh przed sta wił ak tu al ny stan ilo ścio wy
i ja ko ścio wy owo ców prze cho wy wa nych w Pol sce i za gra ni cą
oraz krót ko scha rak te ry zo wał na tym tle sy tu ację sa dow ni ków
pol skich. W bar dzo cie ka wy spo sób za de mon stro wał tak że
prak tycz ny spo sób wy ko na nia po mia ru jędr no ści ja błek oraz
prze pro wa dził po rów na nie ja ko ści prze cho wy wa nych owo ców
z za sto so wa niem tech no lo gii Smart Fresh z owo ca mi prze cho -
wy wa ny mi w tra dy cyj ny spo sób na przy kła dzie owo ców po -
cho dzą cych z chłod ni R -SGD Przy bro da. 

W czasie krót kiej prze rwy na ka wę pre le gen ci od po wia da li
na py ta nia sa dow ni ków, a tak że wy mie nia li się do świad cze -
nia mi. Ko lej ną cie ka wą pre zen ta cję przed sta wił Da riusz Mie -
sza ła, przed sta wi ciel fir my ti ma cA GRO Pol ska, na te mat mak -
sy ma li za cji plo nu przy za cho wa niu naj wyż szych pa ra me trów

Spo tka nie sa dow ni cze
Przy bro da, zi ma 2013

Wielkopolscy sadownicy w sali wykładowej R-SGD Przybroda
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ja ko ścio wych z za sto so wa niem na wo zów płyn nych. Za pre -
zen to wał rów nież wy ni ki do świad czeń, ja kie prze pro wa dzo -
no w przy brodz kim sa dzie w se zo nie 2012 z uży ciem pro duk -
tów ti ma cA GRO. Na stęp nym wy kła dow cą pierw szej czę ści
spo tka nia był Ro bert Bin kie wicz z fir my Agro si mex, któ ry bar -
dzo sze ro ko omó wił za le ce nia agro tech nicz ne na se zon 2013,
z uwzględ nie niem no wych pre pa ra tów wpro wa dza nych do
pro duk cji sa dow ni czej.

Po za koń cze niu czę ści wy kła do wej go spo darz R -SGD Przy -
bro da za pro sił wszyst kich uczest ni ków na dru gą część spo tka -
nia – do sa du – na prak tycz ny po kaz cię cia drzew owo co wych
– ja bło ni i grusz. 

Na wstę pie Ro bert Bin kie wicz pod kre ślił, że oprócz ca łej
gru py za bie gów agro tech nicz nych wy ko ny wa nych w sa dzie
pra wi dło we cię cie na dal po zo sta je jed nym z naj waż niej szych
ele men tów, któ ry ma de cy du ją cy wpływ na póź niej sze plo no -
wa nie. W trak cie po ka zu za pre zen to wał i omó wił głów ne
czyn ni ki, któ ry mi po win ni śmy się kie ro wać pod czas prze świe -

tla nia drzew. Za zna czył rów nież, że za sad ni czą ce chą ko ro ny
wrze cio no wej, któ ra do mi nu je w pol skich sa dach ja bło nio -
wych, jest kształt stoż ka, to jest smu kły wierz cho łek oraz szer -
szy i sta bil ny dół. Dla te go ele men tar ną za sa dą po win no być
utrzy my wa nie ga łę zi dol ne go pię tra przez ca łe „ży cie” drze wa,
sta no wią one bo wiem na tu ral ny ha mu lec i re gu la tor wzro stu,
utrzy mu ją cy drze wa w ry zach. Na stęp nie szcze gó ło wo przed -
sta wił za sa dy cię cia po szcze gól nych od mian ja bło ni i grusz,
któ re szcze gól nie waż ne jest po bar dzo ob fi tym owo co wa niu
w ro ku ubie głym.

Warsz ta ty w ośnie żo nym sa dzie za koń czy ły się cie płym
po sił kiem, przy go to wa nym spe cjal nie dla zmar z nię tych sa -
dow ni ków, któ rzy nie kry li za do wo le nia z prze bie gu, do bo -
ru te ma ty ki i chę ci uczest nic twa w po dob nych spo tka niach
w przy szło ści.

mgr inż. Fi lip Ma zur

Pokaz cięcia drzew owocowych prowadzony przez Roberta Binkiewicza (firma Agrosimex)
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cen trum Kul tu ry Stu denc kiej (cKS) kon cer tem pod ty tu łem
„Wszyst kie go naj lep sze go” świę to wa ło Dzień Ko biet. Dzia -

ło się to w Ko le gium Run ge go 8 mar ca – zgod nie z da tą w ka -
len da rzu. Wspól nie z mę ską czę ścią Sa mo rzą du Stu denc kie go
cKS uczci ło w ten spo sób świę to Pań na szej uczel ni – ma jąc
na dzie ję, że tym sa mym roz po wszech ni tę for mę świę to wa nia
Dnia Ko biet w na szej Al ma Ma ter. „tra dy cja” prze cież kie dyś
swój po czą tek mieć mu si.

Na kon cer cie go ści ła pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo -
ni ka Ko złow ska, re pre zen tu jąc nie tyl ko wła dze uczel ni, ale
głów nie płeć pięk ną na szej pu blicz no ści. Ży cze nia ofi cjal ne
zło żył pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr
hab. Jan Pi kul, któ re mu to wa rzy szy ła rów nież za pro szo na mał -
żon ka.

Pro gram „Wszyst kie go naj lep sze go” za pre zen to wał te atr
Puls, wy stę pu jąc w ra mach Sce ny Mu zycz no -te atral nej cen -
trum Kul tu ry Stu denc kiej. Show w au rze re wii i Ka ba re tu Star -
szych Pa nów po rwa ło wi dzów nie tyl ko świet nym wy ko na -
niem, ale głów nie „za war to ścią me ry to rycz ną”. 

Adam Emil Szu ka ła pro sił: „Bądź mo im na tchnie niem”
i oznaj miał: „Bę dziesz mo ją Pa nią”; Ma rek Behn ke py tał: „Na -
praw dę ja ka je steś” i „czy te oczy mo gą kła mać?” Ra zem zaś
z Ja ku bem Ko ciń skim twier dzi li w ter ce cie, że: „Zna leź li spo -
sób na ko bie ty”. 

Pa nie opo wia da ły mię dzy in ny mi o swo im „Sek sa pi lu” (Alek -
san dra Arasz czuk); twier dzi ły, że on – to „Szu ja”, a dla in ne go
pa na „… cza su nie ma” (Mag da le na Przy był). An na Ma ria Po -
do lań czuk wy ja wi ła w„tan gu Kat”: „Męcz mnie, dręcz mnie […
], ka tuj, tra tuj…” – bo ona „i tak wy ba czy mu jak bra tu”. Zu zan -
na But ghardt stwier dzi ła, że ta ka głu pia to już nie jest – mo że
głu pia, ale ta ka to aż nie – w utwo rze „Głu pia”. 

Pa ro dia utwo ru „Oczi czior ny je” w wy ko na niu Ja ku ba Ko ciń -
skie go i du et z Zu zan ną Bur ghardt w utwo rze „Jak że ścia na ta
cien ka” pod krę ci ły at mos fe rę wie czo ru. Li rycz ny du et Alek san -
dry Arasz czuk i Ada ma Emi la Szu ka ły oraz ty tu ło wy utwór fi -
na ło wy „Wszyst kie go naj lep sze go” za koń czy ły pro gram.

Aran ża cje mu zycz ne przy go to wał Da wid Kru pa, któ ry rów -
nież akom pa nio wał przy for te pia nie. In sce ni za cja i cho re ogra -
fia Ja ku ba Grze la ka. 

Wieczór za koń czy ły przy go to wa ne przez pa nów z Sa mo rzą -
du Stu denc kie go nie zwy kle smacz ne – jak wszy scy zgod nie
stwier dzi li – tor ty. Oczy wi ście nie moż na za po mnieć o kwia -
tach – te by ły rów nież!

Dzię ku je my ser decz nie za obec ność i za pra sza my w ro ku
na stęp nym. tym cza sem za chę ca my do obej rze nia i wy słu -
cha nia ko lej ne go Kon cer tu Ga lo we go i in nych pro jek tów ar -
ty stycz nych or ga ni zo wa nych przez cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej.

Pa weł Ant ko wiak

Centrum Kultury Studenckiej

„Wszyst kie go naj lep sze go”

Powitanie prorektora ds. współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. 
Jana Pikula

Liryczny duet (tu duże brawa dla wykonawców, którzy w bardzo
profesjonalny sposób dali sobie radę z przeszkodami natury
technicznej – czyli szwankującym chwilami nagłośnieniem)
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… za nią mieszka panienka”

Brawurowe wykonanie parodii utworu „Oczi cziornyje”

„Jakże ściana ta cienka…

„czy te oczy mogą kłamać?”
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Or ga ni za to rzy Wy sta wy Zwie rząt Eg zo tycz nych – cy klicz ne -
go wy da rze nia, któ re na do bre wpi sa ło się w ka len da rium

im prez or ga ni zo wa nych na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt, po sta no wi li roz sze rzyć swo ją ini cja ty wę. tym ra zem stu -
den ci, dok to ran ci oraz ab sol wen ci wy dzia łu wraz z Ko łem Na -
uko wym Zoo tech ni ków i Bio lo gów, Sek cją Ży wie nia Zwie rząt
Mo no ga strycz nych i Ama tor skich za chę ce ni ubie gło rocz ną fre -
kwen cją zor ga ni zo wa li dwu dnio wą im pre zę, któ ra przy ję ła na -
zwę: Po znań skie Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych. Obej mo wa ła do -
brze zna ną Wy sta wę Zwie rząt Eg zo tycz nych oraz kon fe ren cję.
tym ra zem część wy sta wo wa od by ła się w so bo tę, 16 mar -
ca 2013 ro ku, w Ko le gium Run ge go. ta naj bar dziej re pre zen ta -
cyj na au la Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go go ści ła zwie rzę ta z ca -
łe go świa ta. 

W tym ro ku na wy sta wę przy by ła re kor do wo wy so ka licz ba
wy staw ców: pry wat nych ho dow ców ama to rów, ter ra ry stów,
sprze daw ców skle pów zoo lo gicz nych oraz przed sta wi cie li sto -
wa rzy szeń. Wszy scy za pre zen to wa li po nad 120 nie co dzien -
nych, rzad kich i nie by wa le in te re su ją cych ga tun ków zwie rząt.
Or ga ni za to rzy mie li rę ce peł ne pra cy ze wzglę du na za ska ku -
ją cą fre kwen cję – po nad ośmiu set zwie dza ją cych! 

ce lem or ga ni za to rów Wy sta wy Zwie rząt Eg zo tycz nych by ła
edu ka cja naj młod szych, mło dzie ży i do ro słych. W akwa riach
i ter ra riach, czę sto od zwier cie dla ją cych na tu ral ne wa run ki, zna -
la zły się mię dzy in ny mi owa dy, pa ję cza ki, pła zy, ga dy oraz ssa ki. 

Po raz ko lej ny naj więk szym za in te re so wa niem cie szy li się
sta li by wal cy wy staw: te ju ar gen tyń skie (Tu pi nam bis me ria -
nae), je że pig mej skie (Ate le rix al bi ven tris) i mie rzą ce po nad
dwa me try wę że – boa du si cie le (Boa con stric tor). No wo ścią na
te go rocz nej wy sta wie był oka za ły żółw ma ta ma ta (Che lus fim -
bria tus) pre zen to wa ny przez Pal miar nię Po znań ską. Po raz
pierw szy moż na by ło po dzi wiać wie le ras świ nek mor skich,
w tym rów nież nie ty po wych – bez okry wy wło so wej, my szy
ra so wych, jasz czu rek, wę ży czy mró wek. Wy da wa ło by się, że
tak ma ły owad, ja kim jest mrów ka, wśród wie lu bar dzo cie ka -
wych oka zów nie wzbu dzi za in te re so wa nia zwie dza ją cych,
a by ło wręcz prze ciw nie. 

Zwie dza ją cy mie li nie co dzien ną oka zję po dzi wia nia akwa -
riów de ko ra cyj nych urzą dzo nych w sty lu na tu re, w któ rych
ma je sta tycz nie po ru sza ły się kre wet ki kar ło wa te. Nie kie dy
zwie rzę ta bu dzi ły strach i nie po kój wśród przy by łych go ści.
Naj czę ściej jed nak, mi mo groź ne go wy glą du oraz ol brzy mich
roz mia rów, oka zy wa ły się bar dzo ła god ny mi „pu pi la mi”. Oswo -
je niu ze świa tem eg zo tycz nej fau ny to wa rzy szy ło pro fe sjo nal -
ne po dej ście wy staw ców do edu ka cji oraz bo ga ta wie dza 
wy ni ka ją ca z wie lo let niej prak ty ki, któ rą chęt nie dzie li li się
z za in te re so wa ny mi. 

te go dnia zor ga ni zo wa no rów nież kon kur sy, w któ rych mło -
dzi mi ło śni cy zwie rząt mo gli wy lo so wać atrak cyj ne na gro dy.

Na stęp ne go dnia w ra mach Po znań skich Dni Zwie rząt Eg zo -
tycz nych od by ła się I Kon fe ren cja im. prof. dr. hab. Lesz ka Ber -
ge ra – „chów i ho dow la zwie rząt eg zo tycz nych”. Sym po zjum
mia ło na ce lu za ini cjo wa nie współ pra cy jed no stek na uko wych
z ho dow ca mi, któ rych z ro ku na ro ku przy by wa, a wie dza o ho -
dow li w wa run kach do mo wych tych zwie rząt jest bar dzo po -
trzeb na. Go ści przy by łych z jed no stek na uko wych ca łej Pol ski
(mię dzy in ny mi ze Szcze ci na, War sza wy, Wro cła wia, Zie lo nej Gó -
ry), le ka rzy we te ry na rii, ho dow ców prak ty ków, bio lo gów oraz
adep tów ter ra ry sty ki w sa li wy kła do wej Ko le gium Ga węc kie go
przy wi ta ła dzie kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, prof.
dr hab. Mał go rza ta Schu ma cher -Stra bel wraz z re pre zen tan tem
Ko mi te tu Na uko we go Kon fe ren cji, dr. hab. Da mia nem Jó ze fia -
kiem. Wszyst kich uczest ni ków swo ją obec no ścią za szczy ci ła cór -
ka pa tro na, Ka ta rzy na Ber ger, któ ra nie ukry wa ła wzru sze nia 
po wsta łą ini cja ty wą. Pro fe sor Ber ger – wy bit ny ma la ko log i her -
pe to log, od kryw ca hy bry do ge ne zy żab zie lo nych – w swo jej
pra cy kon se kwent nie dą żył do uka za nia i roz wią zy wa nia bio lo -
gicz nych za gad nień. Dla mło dych ba da czy pro fe sor Ber ger jest
wzo rem i au to ry te tem.

Wy kła dem ple nar nym „Pta ki ama tor skie w kul tu rze” prof. dr
hab. An drzej Rut kow ski roz po czął licz ne wy stą pie nia za pro -
szo nych go ści. Le karz wet. Mo ni ka to bo rek za po zna ła uczest -
ni ków kon fe ren cji z te ma tem cho rób ga dów spo wo do wa nych
błę da mi pie lę gna cyj ny mi. Bar tek Gorz kow ski oraz lek. wet.
Nad ia chle bic ka omó wi li za gad nie nie ama tor skiej ho dow li ga -
dów w Pol sce – od po wie dzial ność, za gro że nia oraz stan fak -
tycz ny. Nie zwy kle za ska ku ją cym wy stą pie niem: „No… ale ja ki
ty tuł?” – prof. dr hab. Piotr try ja now ski po bu dził wy obraź nię
wszyst kich uczest ni ków, o czym świad czy ła nie zwy kle barw -
na i cie ka wa dys ku sja. 

Po znań skie Dni Zwie rząt 
Eg zo tycz nych

Wypełniona do granic możliwości aula Kolegium Rungego…

… i sala wykładowa w Kolegium Gawęckiego
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Pod czas sym po zjum pre zen tu ją cy do nie sie nia bra li udział
w kon kur sie na naj lep sze wy gło szo ne wy stą pie nie i na gro dę
spe cjal ną im. prof. dr. hab. Lesz ka Ber ge ra. Nad pra wi dło wym

prze bie giem se sji czu wa ła ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: dr
hab. Iza be la Szczer bal, dr inż. Ja ro sław So snow ski, dr Mar cin
t. Gó rec ki. Pierw szą na gro dę przy zna no ab sol wen to wi zoo -

tech ni ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, mgr. inż.
Ma te uszo wi Ko sio ro wi za pra cę „Wpływ 25-hy drok sy cho le kal -
cy fe ro lu (Hy -D) na wzrost i roz wój mło dych ge ko nów lam par -
cich (Eu ble pha ris ma cu la rius)”. Na gro da spe cjal na tra fi ła do
pod opiecz ne go prof. Ber ge ra, Krzysz to fa Ko len dy, za wy stą -
pie nie „Ho dow le żab zie lo nych w ob li czu glo bal ne go wy mie -
ra nia pła zów”. Po nad to go ście Po znań skich Dni Zwie rząt 
Eg zo tycz nych mie li oka zję de gu sto wać śli ma ki ja dal ne ufun -
do wa ne przez fir mę HE LI XIA.

Or ga ni za to rzy nie osią gnę li by te go suk ce su, gdy by nie
wspar cie spon so rów im pre zy: tro pi cal, Vi ta pol, „Ze szy ty ter ra -
ry stycz ne”, Gru pa PIASt, Me la gris, Bio min, LNB Po land, pro du -
cent karm dla psów i ko tów Kum pel, He li xia oraz cen trum Ba -

dań DNA, za któ re ser decz nie dzię ku ją. Fre kwen cja oraz du że
za in te re so wa nie Po znań ski mi Dnia mi Zwie rząt Eg zo tycz nych
spra wi ły, że or ga ni za to rzy pra gną roz wi jać ini cja ty wę, za rów -
no w for mie kon fe ren cji, jak i sze rze nia ini cja ty wy edu ka cyj -
nej do ty czą cej eg zo tycz nej fau ny.

Do dat ko we re la cje z Po znań skich Dni Zwie rząt Eg zo tycz -
nych w naj bliż szych nu me rach „Wie ści z Pia sta” oraz „Fau ny
i Flo ry”, tVP Po znań zaś udo stęp ni ła re por taż z wy sta wy na ofi -
cjal nej stro nie in ter ne to wej.

Bar tosz Kie roń czyk
Ma te usz Raw ski
Ani ta Za wor ska

Ja kub Dłu gosz

Burunduk

Podziękowania dla Katarzyny Berger
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Aksolotl meksykański – endemiczny płaz z rodzaju Ambystoma

Oko w oko z gadem
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Stare warciańskie pocztówki profesora

Po woj nie bar dzo szyb ko od bu do wa no prze pra wę przez
cy bi nę. Ustrój no śny te go sa per skie go mo stu sta no wi ły

wal co wa ne dźwi ga ry sta lo we o roz pię to ści oko ło 8 m, wspar -
te na (praw do po dob nie) sied miu rzę dach drew nia nych pa li
wbi tych w dno rze ki, po łą czo nych drew nia ny mi ocze pa mi
oraz po przecz ny mi usztyw nie nia mi. Pod po ry te, od stro ny wo -
dy gór nej, by ły zno wu bro nio ne przed po cho dem lo du so lid -
ny mi drew nia ny mi izbi ca mi o bar dzo ma łym na chy le niu, wy -
po sa żo ny mi w sta lo we ostrza wzdłuż kra wę dzi, uła twia ją ce
ła ma nie kry. Jezd nia mo stu i ba rier ki by ły tak że drew nia ne. Na
ry ci nie 3 wi dać dość do brze kon struk cję te go pierw sze go po -
wo jen ne go mo stu łą czą ce go Śród kę z Ostro wem tum skim,
wi dać też cał ko wi cie zruj no wa ną ka te drę. Jest to pocz tów ka
z se rii czte rech al bu mi ków przed sta wia ją cych Znisz czo ny Po -
znań (ra zem 49 pocz tó wek), opar tych na re por ter skich zdję -
ciach Zbi gnie wa Zie lo nac kie go. Most ten jest tak że do brze wi -
docz ny na wy ko na nych z lo tu pta ka nie co młod szych
pocz tów kach (z 1957 i 1963 ro ku), z wi do kiem na od bu do wa -
ną już ka te drę. co in te re su ją ce, na jed nej z nich przez most
prze jeż dża tro lej bus (wi docz ny jest pan to graf i li nia za si la ją ca
wzdłuż mo stu). 

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia ko -
niecz na by ła wy miana nad szarp nię tych pro ce sa mi gnil ny mi
pod pór te go mo stu. Zmie nio no wów czas je go ustrój no śny na
ame ry kań ski skła da ny most sa per ski kon struk cji inż. Ba ileya,
mon to wa ny z go to wych sta lo wych ele men tów łą czo nych na
sworz nie. Jest on tak że wi docz ny na po sia da nej przez au to ra
pocz tów ce fo to gra ficz nej. chod ni ki są od dzie lo ne od jezd ni
ka ra to wą kon struk cją, a przez most jeż dżą już au to bu sy, bo li -
nia tro lej bu so wa zo sta ła zli kwi do wa na. Most prze trwał
do 1969 ro ku, do cza su wy bu do wa nia na po łu dnie od nie go,
na no wej tra sie ko mu ni ka cyj nej, mo stu z be to nu sprę żo ne go. 

Hi sto ria prze pra wy mię dzy Śród ką a Ostro wem tum skim na
szczę ście wca le się nie skoń czy ła. Sta lo wa kon struk cja mo stu
Ro cha po kil ku la tach ocze ki wa nia zo sta ła za mon to wa na nad
obec nym cy biń skim Ka na łem Ulgo wym, sta no wi kład kę dla
pie szych i zna ko mi cie skra ca dro gę na Śród kę. Na do da tek
ope ra cja prze su nię cia kon struk cji, zwłasz cza „przej ścia” nad
mo stem Miesz ka I, by ła bar dzo spek ta ku lar nym przed się wzię -
ciem in ży nier skim, śle dzo nym przez pra sę i wie lu miesz kań -
ców (przez au to ra tak że). No wa kład ka, na zwa na mo stem bp.
Jor da na, zo sta ła do brze przy ję ta i szyb ko do cze ka ła się pocz -
tó wek, ale o tym już tak że pi sa łem, ilu stru jąc kart ka mi hi sto -
rię mo stu Ro cha (WA, 9–10/2011). 

czy tel ni cy wie dzą, że ko lek cjo nu ję pocz tów ki sta re, „nie
gar dzę” jed nak no wy mi, zwłasz cza dla ce lów po rów naw czych,
a na wet re prin ta mi, je śli nie po sia dam ory gi na łu. Ja ko ge ne -
ral ną za sa dę przy ją łem na to miast ilu stro wa nie pu bli ko wa -
nych tek stów kart ka mi sta ry mi, wy łącz nie z wła snej ko lek cji.
Jed nak że na za koń cze nie te go szki cu chciał bym zro bić wy ją -

tek i za mie ścić pocz tów kę zu peł nie no wą (ryc. 4), prze ka zu ją -
cą jed nak cie ka we i hi sto rycz ne tre ści hy dro tech nicz ne (z oko -
ło 1920 ro ku), związane z oma wia nym te ma tem. Kart ka przed -
sta wia sta rą fo to gra fię*, wi dok z lo tu pta ka na ka te drę
z do brze wi docz ną cy bi ną oraz bu dow la mi na niej. Od po łu -
dnia wi docz ny jest pra wie w ca ło ści dru gi most sta lo wy. Nie -
co na pół noc od nie go Ślu za tum ska, już pra wie ro ze bra na,
w każ dym ra zie jej pra wy przy czó łek oraz fi la ry w nur cie rze -
ki. Na po zo sta ło ściach jej fi la rów prze rzu co no jed nak drew -
nia ne kład ki umoż li wia ją ce przej ście, a pew nie i prze jazd ta -
czek. Jesz cze bar dziej na pół noc most ko le jo wy, wów czas
jesz cze dwu przę sło wy. Na fo to gra fii wi dać wy raź nie na rys
frag men tu for ty fi ka cji na pół noc od ka te dry (na przy kład Lu -
ne ta Ka te dral na z for tem). Plan zdję cia za my ka od gó ry ko ry -
to War ty. tro chę po za pla nem, nie ste ty, nie wi docz na za tem,
a szko da, znaj do wa ła się bu rzo na tak że w tym cza sie Ślu za
Wiel ka. Pre zen to wa ną pocz tów kę moż na chy ba po trak to wać
ja ko swo istą klam rę spi na ją cą sta re i no we pocz tów ki do ty -
czą ce pre zen to wa ne go mo stu, ale tak że wcze śniej oma wia -
nych bu dow li twier dzy Po znań. 

Na ko niec war to jesz cze zwró cić uwa gę, że bu do wa na jest
ko lej na pie sza prze pra wa, łą czą ca In te rak tyw ne cen trum Hi -
sto rii Ostro wa tum skie go (IcHOt) wzno szo ne na pra wym
brze gu cy bi ny oraz przy czó łek daw nej Ślu zy tum skiej na le -
wym. Są dzę, że nie speł ni się jed nak mo je przy pusz cze nie, że
po zo sta ło ści twier dzy Po znań nie do cze ka ją się już pocz tó wek
(WA, 7–8/2012). Prze szklo na kład ka z IcHOt, od bu do wy wa ny
przy czó łek Ślu zy tum skiej, do te go most bp. Jor da na – na -
praw dę aż się pro szą o pięk ną pocz tów kę, mo że na wet w sty -
lu daw nych wie lo obraz ko wych li to gra fii! 

Bog dan J. Wo sie wicz

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

W opi sie sto so wa no skró ty: 
wyd. = wy daw ca, 
b. wyd. = brak wy daw cy, 
o.p. = obieg pocz to wy, 
b.o.p. = bez obie gu, 
dat. kor. = da ta ko re spon den cji. 

Prze pra wa przez Cy bi nę na pocz tów kach
(część 2)

* Ze zbio rów Ar chi wum Fo to gra fii Ośrod ka KAR tA w War sza wie.
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Ryc. 3. Powojenny most nad cybiną, w głębi całkowicie zniszczona katedra [w zbiorach autora; wyd. „Merkuriusz”, Poznań, około 1945 roku, b.o.p.]

Ryc. 4. Ostrów tumski z katedrą oraz cybina i budowle na rzece (około 1920 roku) [w zbiorach autora; wyd. Ośrodek KARtA, 
Warszawa, około 2010 roku, b.o.p.]

Bogdana J. Wosiewicza



Wieści Akademickie38 Marzec – Kwiecień

… ale war te od no to wa nia na ła mach na sze go cza so pi sma.
Mi ło nam po in for mo wać, że dwo je na szych ab sol wen tów

z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu zdo by ło
pre sti żo we na gro dy w kon kur sie „Mo ja Wiel ko pol ska”, zor ga -
ni zo wa nym już po raz dwu dzie sty dru gi przez to wa rzy stwo
Urba ni stów Pol skich Od dział w Po zna niu zi mą, na prze ło -
mie 2012 i 2013 ro ku. 

Na gro dze ni to: mgr inż. Da niel Mi kul ski i mgr inż. Zo fia
Grzesz czyk – obo je z Ka te dry te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu. 

Ma gi ster inż. Da niel Mi kul ski zdo był na gro dę za pra cę „Pro -
jekt od no wy wsi Mu rzy no wo Ko ściel ne”, wy ko na ną pod kie -
run kiem dr inż. Elż bie ty Ra szei, mgr inż. Zo fia Grzesz czyk zaś
wy róż nie nie za pra cę „Ana li za i oce na hi sto rycz nych po wią zań
wi do ko wych w za byt ko wych za ło że niach zam ko wo -par ko -
wych w Go łu cho wie, Kór ni ku i Ry dzy nie”, na pi sa ną pod kie -
run kiem dr. inż. Mi ło sza Wa le rza ka. Wrę cze nie na gród od by ło
się 31 stycz nia 2013 ro ku w ra mach Dnia Urba ni sty na tar gach
BUD MA 2013.

Da niel Mi kul ski stu dia na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo bra zu
pod jął w 2007 ro ku. Pra ca in ży nier ska „In wen ta ry za cja i re wa lo -
ry za cja par ku dwor skie go w Mu rzy no wie Ko ściel nym”, zre ali zo -
wa na pod kie run kiem dr inż. Agniesz ki Wil ka niec, otrzy ma -
ła I wy róż nie nie w kon kur sie „Mo ja Wiel ko pol ska” w ro ku 2012
(or ga ni zo wa nym przez to wa rzy stwo Urba ni stów Pol skich Od -
dział w Po zna niu). W trak cie stu diów ma gi ster skich Da niel Mi -
kul ski roz po czął rów no le gle edu ka cję na kie run ku: go spo dar -
ka prze strzen na, spe cjal ność: roz wój i re wi ta li za cja miast oraz
ob sza rów wiej skich – na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu. W ubie głym (2012) ro ku uzy skał ty tuł za wo do wy
ma gi stra in ży nie ra ar chi tek ta kra jo bra zu. Na gro dzo na w tym ro -
ku pra ca dy plo mo wa „Pro jekt od no wy wsi Mu rzy no wo Ko ściel -
ne” by ła wy ni kiem za in te re so wań au to ra ob sza ra mi wiej ski mi,
ich toż sa mo ścią, za gro że nia mi, a tak że pro ble ma ty ką moż li wej
ochro ny i roz wo ju. Ja ko pra ca zin te gro wa na uzy ska ła II miej sce
w ogól no pol skim kon kur sie prac ma gi ster skich or ga ni zo wa -
nym przez Sto wa rzy sze nie Pol skich Ar chi tek tów Kra jo bra zu.

Wy ni ki pra cy zo sta ły przed sta wio ne miesz kań com i sa mo rzą -
do wi lo kal ne mu. Z uwa gi na in te re su ją ce uję cie te ma ty ki od -
no wy wsi przed sta wio no ją tak że na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu, w Pia secz nie pod War sza wą (na za pro sze nie
władz sa mo rzą do wych) oraz na kon fe ren cji VI Dzień Urba ni sty
w ra mach BUD MY 2013. Po wyż sze osią gnię cia utwier dzi ły au -
to ra w prze ko na niu o słusz no ści po sta wio nych tez i zmo ty wo -
wa ły go do dal szych dzia łań, zwłasz cza na grun cie lo kal nym,
w po sta ci re ak ty wa cji i pre ze so wa niu Sto wa rzy sze niu Od no wy
Wsi Mu rzy no wo Ko ściel ne. W krę gach za in te re so wań au to ra
znaj du ją się ob sza ry wiej skie, a w szcze gól no ści ba da nia ich toż -
sa mo ści tkwią cej w prze strze ni i hi sto rii. tę dwu wy mia ro wość
uka zy wać ma two rzo na wła śnie mo no gra fia hi sto rycz na Mu -
rzy no wa Ko ściel ne go.

Zo fia Grzesz czyk w la tach 2006–2011 stu dio wa ła na kie run -
ku: ogrod nic two, spe cjal ność: kształ to wa nie te re nów zie le ni,
uzy sku jąc ko lej ne stop nie za wo do we in ży nie ra i ma gi stra z te -
go za kre su. Jed no cze śnie w la tach 2007–2012 pod ję ła stu -
dia I stop nia na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo bra zu na Wy dzia le
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, a na stęp nie stu -
dia II stop nia, rów nież na tym sa mym kie run ku. W ubie głym
(2012) ro ku po obro nie pra cy dy plo mo wej stu diów II stop nia
w Ka te drze te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu uzy ska ła
ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra ar chi tek ta kra jo bra zu. Za
na gro dzo ną pra cę ma gi ster ską „Ana li za i oce na hi sto rycz nych
po wią zań wi do ko wych w za byt ko wych za ło że niach zam ko wo -
-par ko wych z Go łu cho wie, Kór ni ku i Ry dzy nie”, a tak że za do bre
wy ni ki w na uce i za dzia łal ność w Ko le Na uko wym Ogrod ni ków
otrzy ma ła Na gro dę Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Obec nie kon ty nu uje na ukę, bę dąc słu cha czem po dy -
plo mo we go Stu dium Ochro ny i Kon ser wa cji Za byt ko wych Za -
ło żeń Ogro do wych pro wa dzo ne go na Wy dzia le Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej -
skie go w War sza wie.

dr inż. arch. Elż bie ta Ra sze ja
dr inż. arch. kra jo bra zu Mi łosz Wa le rzak

współ pra ca: dr hab. Piotr Urbań ski i Ewa Stryc ka

Wie ści wpraw dzie spóź nio ne…
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W so bo tę 2 mar ca 2013 ro ku Sek cja En to mo lo gicz na Ko ła
Le śni ków wy je cha ła do Pra gi. Głów nym ce lem po dró ży

był udział w Mię dzy na ro do wym Spo tka niu En to mo lo gów po -
łą czo nym z gieł dą owa dów. Udział w tym wy da rze niu wzię ło
dzie wię ciu ak tyw nych człon ków sek cji.

Spo tka nia te go ty pu są bar dzo po pu lar nym miej scem wy -
mia ny i sprze da ży owa dów z ca łe go świa ta. Od by wa ją się one
każ de go ro ku w pierw szy week end mar ca i paź dzier ni ka. Zna -
leźć tam moż na oka zy za rów no w ży we, jak i spre pa ro wa ne,
ga tun ki dość po pu lar ne i te rzad ko spo ty ka ne. tym ra zem
prze wa ża ły owa dy z rzę du chrząsz czy i mo ty li, a ku pić naj ła -
twiej moż na by ło spre pa ro wa ne oka zy z ta kich kra jów tro pi -
kal nych, jak Ma le zja, In do ne zja czy Pe ru. Wio sną ła twiej na być
oka zy tro pi kal ne, na to miast je sie nią, po za koń czo nym se zo -
nie en to mo lo gicz nym, ma te riał ho dow la ny po cho dzą cy z Eu -
ro py. 

Gieł da jest bar dzo do brym miej scem nie tyl ko do za ku pów,
lecz rów nież do ob ser wa cji róż no rod nych ga tun ków owa dów
z ca łe go glo bu. co wię cej, jest miej scem spo tkań en to mo lo -

gów z ca łe go świa ta, w tym rów nież z Pol ski. Z każ dym na -
ukow cem czy hob by stą moż na bez po śred nio po roz ma wiać
i wy mie niać cen ne in for ma cje na te mat in te re su ją cych nas ga -
tun ków. Pod czas dwu dnio we go spo tka nia ist nie je moż li wość
wy mia ny po glą dów z en to mo lo ga mi zaj mu ją cy mi się wszyst -
ki mi rzę da mi owa dów, ja kie do tej po ry opi sa no! Na sza sek cja
by ła ini cja to rem in te gra cyj ne go spo tka nia ze stu den ta mi Wy -
dzia łu Le śne go Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
zrze szo ny mi w Sek cji En to mo lo gicz nej. Wraz z sek cją przy był
tam też ich opie kun, dr hab. to masz Mo krzyc ki, któ ry żar to bli -
wie stwier dził, że „z War sza wy do Po zna nia naj ła twiej przez
Pra gę!”

Po uda nym i owoc nym spo tka niu uczest ni cy uda li się na
zwie dza nie Pra gi. Po go da by ła prze pięk na jak na tę po rę ro -
ku. Zo ba czy li śmy ta kie za byt ki, jak cha rak te ry stycz ne cze skie
ka mie ni ce, Krzy wy Dom, Most Ka ro la, a wie czo rem spa ce ro -
wa li śmy po Sta rym Mie ście. 

Teo do zja Adam ska
Ad rian Łu kow ski

Sek cja En to mo lo gicz na 
na Mię dzy na ro do wych Spo tka niach
En to mo lo gów w Pra dze
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Sekcja Entomologiczna Koła Leśników na spotkaniu w Pradze
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W po nie dział ko wy kwiet nio wy po ra nek mło dzi na ukow cy
z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów wy peł ni li

Au lę Ko le gium Run ge go. Ze spo ły ba daw cze za pre zen to wa ły
wy ni ki ba dań pro wa dzo ne w ra mach dzia łal no ści od ręb nych
sek cji, któ re sku pia ją mło dych fa scy na tów na uki, za in te re so wa -
nych po sze rza niem swo jej wie dzy po za ob sza ry do stęp ne pod -
czas wy kła dów czy obo wiąz ko wych za jęć i jed no cze śnie pra -
gną cych dzie lić się swo imi do świad cze nia mi i pa sją.

Ósme go kwiet nia w ra mach wy dzia ło wej se sji moż na by ło
obej rzeć pre zen ta cje mul ti me dial ne. Ich au to ra mi by li człon ko -
wie Sek cji: Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo -
gii Prze wo du Po kar mo we go; Ży wie nia Zwie rząt Mo no ga -
strycz nych i Ama tor skich; Ana to mii Zwie rząt; Bio tech no lo gii
Roz ro du Zwie rząt; Te rio lo gicz nej; Ge ne ty ki Zwie rząt oraz
Agro tu ry sty ki. Zgro ma dze ni w au li go ście mo gli usły szeć nie -
zwy kle in te re su ją ce re fe ra ty, któ rych pro fe sjo na lizm oraz do sko -
na łe przy go to wa nie pre le gen tów umoż li wi ły zro zu mie nie za -
gad nień na wet przez oso by nie wta jem ni czo ne w ar ka na ba dań.
Po zwo li ło to na wy snu cie cie ka wych wnio sków bę dą cych pod -
sta wą do póź niej szej dys ku sji. 

Pre zen ta cje uczest ni ków wni kli wie oce nia ło ju ry. W skład
ko mi sji kon kur so wej wcho dzi li: dr Mar cin Gó rec ki, prze wod -
ni czą cy, dr inż. Se ba stian No wa czew ski oraz dr Ewe li na Wa -
rzych -Ple jer. 

I na gro dę otrzy mał ze spół: Klau dia Swo rac ka i łu kasz Dy -
lew ski, pod opie ką dr. łu ka sza Mycz ko, za wy stą pie nie: „Spe -
cy fi ka że ro wa nia wie wiór ki ru dej Sciu rus vul ga ris na szysz kach
świer ka po spo li te go Pi cea abies”. Pra ca przed sta wia ła cie ka -
we aspek ty że ro wa nia wie wió rek, któ re bar dzo za in try go wa -
ły ze bra ną pu blicz ność, wzbu dza jąc dys ku sję, któ rej nie by ło
koń ca. 

II miej sce za ję li stu den ci: Bar ba ra ci chor ska, An na Jaś ko -
wiak, Mar ty na Blok, Syl wia Kles sa, Emi lia Bart ko wiak, Bar tosz
Ko sic ki, Piotr No wak, Ja kub Dłu gosz z Sek cji Ży wie nia Zwie -
rząt Mo no ga strycz nych i Ama tor skich, któ rych opie ku nem na -
uko wym jest dr hab. Da mian Jó ze fiak. Mło dzi na ukow cy wy -
ko na li wstęp ne ba da nia do ty czą ce po rów na nia ja ko ści
mi kro bio lo gicz nej jaj po cho dzą cych z róż nych sys te mów
utrzy ma nia kur nie śnych. W re fe ra cie uwzględ nio no wie le za -
gad nień: sys te my cho wu, pro duk cji eko lo gicz nej, za gro żeń
mi kro bio lo gicz nych żyw no ści, któ re są ak tu al nym pro ble mem
ja ko ści jaj.

III na gro da tra fi ła do Mar ty Ku biś, Ane ty Le wan dow skiej, Ję -
drze ja Lon ca, Mi cha ła Grus sa, Pa try cji Kwiat kow skiej z Sek cji
Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo du
Po kar mo we go, któ rzy w swo jej pra cy przed sta wi li „Wpływ ni -
zy ny na wskaź ni ki bio che micz ne w pły nie żwa cza”. Opie ku na -
mi na uko wy mi sek cji są: dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra -
bel, prof. nadzw. i dr hab. Adam cie ślak, prof. nadzw. Stu den ci
za ję li się nie zwy kle cie ka wym za gad nie niem, ja kim jest mi ni -
ma li za cja emi sji ga zów cie plar nia nych dzię ki do dat ko wi zna -
ne go z prze my słu spo żyw cze go kon ser wan tu – E234 – ni zy ny.

Wy róż nie nie otrzy mały re pre zen tatki Sek cji Ge ne ty ki Zwie -
rząt: Ane ta Gra czyk, Pau li na cią żyń ska, któ re w swo jej pra cy
ba da ły „Po li mor fizm ge nów kan dy du ją cych (CLA SP2, UBP1) –
po ten cjal nych mar ke rów dzie dzicz nej for my oboj nac twa
psów”; opie ku na mi na uko wy mi sek cji są: mgr inż. Syl wia Sa -
la mon i dr hab. Iza be la Szczer bal.

Na gro da spe cjal na, ufun do wa na przez kie row ni ka La bo -
ra to rium Ba dań Mar ke rów Ge ne tycz nych u ko ni, tra fi ła do rąk
stu den tów: Mi cha ła Hry ciu ka, An ny Mar chew ki, An ny Per kow -
skiej i Ada ma Weł ni cy z Sek cji Bio tech no lo gii Roz ro du Zwie -
rząt, któ rzy wy gło si li re fe rat: „Sek smi sja na przy kła dzie świ ni

do mo wej. czy to moż li we?” Kon tro wer syj ny i chwy tli wy ty tuł
spra wił, że za in te re so wa nie te ma tem by ło znacz ne. Ba da nia
nad oocy ta mi wy ma ga ły od stu den tów wie le po świę ce nia
i cier pli wo ści. Nie ste ty, jak to w ży ciu by wa, sce na riu sze fil mo -
we nie za wsze się spraw dza ją. Jed nak de ter mi na cja i za cię tość
mło dych na ukow ców spra wi ła, że nie da ją oni za wy gra ną,
zwłasz cza że opi sy wa na me to da by ła by kro kiem mi lo wym
w wie lu dzie dzi nach na uki.

Wszyst kie za pre zen to wa ne pra ce mo gą uka zać się w for mie
po ste ro wej pod czas Se sji Stu denc kich Kół Na uko wych Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na to miast dwa pierw -
sze miej sca zo sta ną przed sta wio ne w for mie ust nej. 

Na le ży pod kre ślić wy so ki po ziom na uko wy pre zen ta cji, któ -
re by ły przy go to wa ne bar dzo rze czo wo i sta ran nie. te ma ty ka
re fe ra tów wzbu dzi ła ży wą dys ku sję i za chę ca ła do za da wa nia
pre le gen tom wielu py tań. 

Wszyst kim uczest ni kom ży czy my dal szych suk ce sów na uko -
wych.

mgr inż. Ani ta Za wor ska
mgr inż. Bar tosz Kie roń czyk

mgr inż. Ma te usz Raw ski

XIV Wy dzia ło we Sym po zjum 
Stu denc kie Ko ła Na uko we go 
Zoo tech ni ków i Bio lo gów

Wystąpienie na temat porównania mikroflory przewodu
pokarmowego teju argentyńskiego oraz legwana zielonego
wzbudziło żywą dyskusję
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W so bo tę 6 kwiet nia 2013 ro ku w Par ku im. trze cie go Ma -
ja w ło dzi w zi mo wej au rze od by ły się Aka de mic kie Mi -

strzo stwa Pol ski w bie gach prze ła jo wych. Re pre zen ta cja sek -
cji lek ko atle tycz nej KU AZS Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu li czy ła 12 za wod ni ków (sześć za wod ni czek i sze -
ściu za wod ni ków). Ry wa li za cja od by wa ła się w bar dzo trud -
nych – jak na tę po rę ro ku – wa run kach. tra sa by ła dość śli ska
i mi mo od gar nię te go śnie gu w prze wa ża ją cej czę ści za lo dzo -
na i błot ni sta. 

Or ga ni za to rem za wo dów był KU AZS Po li tech ni ki łódz kiej.
W za wo dach wzię ło udział 558 osób re pre zen tu ją cych 59
uczel ni z ca łej Pol ski. Ko bie ty mia ły do wy bo ru dystans 3 km
i 6 km, męż czyź ni zaś 4,5 km i 9 km. 

Na tra sie 3 km bie gu ko biet udział bra ły:
� Mał go rza ta Ko łac ka (19 miej sce)

� Zu zan na Mo dze lew ska (69 miej sce)
� Mar ce li na Pu cha ła (70 miej sce)
� Be ata Wil czyń ska (91 miej sce)
� Mag da le na Raś (92 miej sce)
� Mag da le na Gro blew ska (144 miej sce).

W bie gu męż czyzn na 4,5 km wy star to wa li:
� Mi chał ław row ski (21 miej sce)
� Mie czy sław ci cho szew ski (48 miej sce)
� Ka mil Za jąc (108 miej sce)
� to masz Ry mar czyk (154 miej sce).

Na naj dłuż szej tra sie 9 km ści ga li się:
� Mi chał Kacz ma rek (96 miej sce)
� Ar ka diusz Sub ocz (138 miej sce).

mgr Ju lia Sa mul czyk

Centrum Kultury Fizycznej

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w bie gach prze ła jo wych
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Na trasie jeden z naszych zawodników: Michał ławrowski – bieg na 4,5 km mężczyzn
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Centrum Kultury Fizycznej

czter na ste go kwiet nia 2013 ro ku War sza wa go ści ła po -
nad 630 za wod ni ków i za wod ni czek, któ rzy ry wa li zo wa li

w er go me trze wio ślar skim na dy stan sie 1000 m. Moż na śmia ło
stwier dzić, że by ła to re kor do wa licz ba stu den tów ry wa li zu ją -
cych w tej dys cy pli nie: 50 uczel ni z ca łe go kra ju wy sta wi ło swo -
je re pre zen ta cje, a zma ga nia by ły bar dzo za cię te.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu re pre zen to wa ła sil na
mę ska dru ży na:
� Bar tosz Za błoc ki
� Da wid Gra bow ski
� Adam Ma rzec 
� To masz Ra chwał
� Kac per Nie brzy dow ski
� Oskar Naj dek
� Da riusz No wic ki.

Uczest ni cy Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski (AMP) po dzie le ni
zo sta li na dwie ka te go rie wa go we: wa ga lek ka (do 75 kg) i cięż -
ka. Na si re pre zen tan ci star to wa li w ka te go rii cięż kiej. Bar tosz, Da -
wid, Adam oraz to masz na co dzień z po wo dze niem i suk ce sa -
mi tre nu ją wio ślar stwo, Kac per ko szy ków kę, Oskar ko lar stwo
gór skie, a Da rek re pre zen tu je nas w lek kiej atle ty ce. Er go metr
wio ślar ski jest dla nich do sko na łym tre nin giem uzu peł nia ją cym,
dla te go uzy ska ne wy ni ki by ły bar dzo do bre i umiej sco wi ły nas
wy so ko w kla sy fi ka cji Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski w er go -
me trze wio ślar skim. 

Wy ni ki AMP w er go me trze wio ślar skim: męż czyź ni wa ga cięż -
ka: kla sy fi ka cja ge ne ral na:

1. Bar tosz Za błoc ki – Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
2. Piotr Ko mo ro wicz – Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go

w Kra ko wie
3. Da wid Gra bow ski –Uni wer sy tet Przy rod ni czy wPo zna niu.
Jak wi dać, na si za wod ni cy od nie śli ogrom ny suk ces, zdo by -

wa jąc dwa me da le: zło ty i brą zo wy w kla sy fi ka cji ge ne ral nej AMP.

Kla sy fi ka cja dru ży no wa ge ne ral na AMP w er go me trze
1. Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy 
2. Wyż sza Szko ła Go spo dar ki w Byd gosz czy 
3. Po li tech ni ka Gdań ska 
4. Uni wer sy tet Ma rii cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie 
5. Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie 
6. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie 
7. Po li tech ni ka War szaw ska 
8. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. 

Oprócz kla sy fi ka cji open pod czas AMP pro wa dzo no rów nież
kla sy fi ka cję ty pów uczel ni – Uni wer sy tet Przy rod ni czy jest w ty -
pie: uczel nie spo łecz no -przy rod ni cze. Ko lej ny suk ces – trze cie
miej sce w ty pie: uczel nie spo łecz no -przy rod ni cze i me dal,
tym ra zem dru ży no wy: brąz.

UCZEL NIE SPO ŁECZ NO -PRZY ROD NI CZE 
1. Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie 
2. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie 

3. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
4. Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie 
5. Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie 
6. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach 
7. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie 
8. Uni wer sy tet tech no lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy 
9. Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu 
10. Uni wer sy tet Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny w Sie dl cach.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al nej za wod ni ków w ty pie uczel ni nie
oby ło się bez suk ce sów: dwa ko lej ne me da le zdo by li Bar tosz Za -
błoc ki – zło to i Da wid Gra bow ski – sre bro.

1. Bar tosz Za błoc ki – Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
2. Da wid Gra bow ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -

niu
3. Kac per Biał kow ski – Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie.

Suk ce sy in dy wi du al ne przy czy ni ły się do suk ce sów dru ży no -
wych, ale bez in nych wspa nia łych na szych re pre zen tan tów nie
by ło by tak do brej dru ży ny. Wszyst kim na le żą się sło wa uzna nia
i ży cze nia dal szych suk ce sów spor to wych. Przy po mi nam, że
w pierw szym rzu cie Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski
w tym ro ku aka de mic kim dru ży na mę ska wy gra ła i je że li uda
nam się wy star to wać w ta kim skła dzie, jest du ża szan sa na utrzy -
ma nie te go wy ni ku.

Skład dru ży ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, któ ra re pre zen -
to wa ła nas na AMP w er go me trze wio ślar skim:
� Bar tosz Za błoc ki – 2: 45,9
� Da wid Gra bow ski – 2: 49,6
� Adam Ma rzec – 2: 53,1
� To masz Ra chwał – 2: 56,6
� Kac per Nie brzy dow ski – 3: 05,9
� Oskar Naj dek – 3: 13,2
� Da riusz No wic ki 3: 18,9.

Ży czy my dal szych suk ce sów.
mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski 
w er go me trze wio ślar skim
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Dnia 21 kwiet nia w Do lsku od był się ma ra ton mtb. Na star -
cie sta nę ło po nad 450 za wod ni ków: ko biet i męż czyzn,

któ rzy ry wa li zo wa li na dwóch dy stan sach. Po ziom był bar dzo
wy so ki, przy je cha ło wie lu zna ko mi tych za wod ni ków, któ rych
obec ność uświet ni ła spor to wą ry wa li za cję.

Do lsk od kil ku lat go ści ma ra toń czy ków, któ rzy tłum nie
od wie dza ją atrak cyj ną oko li cę i chęt nie ści ga ją się w tym re -
jo nie. Start ho no ro wy ru szył z ośrod ka Vil la Na tu ra, skąd za -
wod ni cy do je cha li do miej skie go ryn ku, gdzie miał miej sce
start ostry. Za wod nicz ki sek cji ko lar skiej Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w ra mach przy go to wań do Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski w ko lar stwie gór skim wy star to wa ły w Do lsku
i do brze po ra dzi ły so bie za rów no z tra są wy ści gu, jak i z kon -
ku ren cją. Na dy stan sie, na któ rym star to wa ły, ry wa li zo wa -
ły 43 ko bie ty. 

Wy ni ki re pre zen tan tek Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go:

� Ka ro li na Do pie ra ła – 1: 47: 17 – pierw sze miej sce w ka te go rii
K -4

� Na ta lia Zu brzyc ka – 2: 03: 27 – pią te miej sce w ka te go rii K -2
� Bar ba ra Krzyś ko – 2: 06: 29 – siód me miej sce w ka te go rii K -2
� Mar ty na Wier nic ka – 2: 15: 00 – dwu na ste miej sce w ka te go rii

K -2.

Wy ścig uda ny, or ga ni za tor za dbał o wszyst kie szcze gó ły,
wy ni ki przy zwo ite. W kwiet niu prak tycz nie co ty dzień, cza sem
na wet dwa ra zy w ty go dniu, za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go bę dą star to wać w za wo dach ko lar skich, by le piej
przy go to wać się do Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Po czą tek se zo nu ko lar skie go –
Grand Prix Wiel ko pol ski 
w ma ra to nach mtb
Pierw sza edy cja – Do lsk 
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Nasze zawodniczki i mgr Karolina Dopierała (druga od prawej)
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W dniach 16–19 kwiet nia 2013 ro ku dwo je stu den tów
trze cie go ro ku Wy dzia łu Le śne go – An na Gdu la i Mar -

cin Dy der ski z Sek cji Bo ta nicz nej – re pre zen to wa ło Ko ło Leś -
ni ków pod czas IX In ter na tio nal Scien ti fic con fe ren ce for Stu -
dents and PhD Stu dents „YOUTH AND PRO GRESS OF
BIO LO GY” („МОЛОДЬ I ПОСtУП БIОЛОГII”) as so cia ted with
aca de mic’s Vo lo dy myr Ver nad skiy birth se squ icen ten nial. Pod -
czas kon fe ren cji uczest ni cy z Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji i Pol ski
przed sta wi li po nad 300 re fe ra tów. Po każ dym wy stą pie niu od -
by ły się cie ka we dys ku sje, a ob ra dy prze bie ga ły w przy ja znej
at mos fe rze. Or ga ni za to rzy za dba li tak że o wy ciecz ki po mie -
ście, do ogro du bo ta nicz ne go i mu zeum zoo lo gicz ne go, gdzie
moż na by ło po dzi wiać wie le za gro żo nych ga tun ków. 

Re fe rat „Hu man Im pact and its Symp thoms on trans i tio nal
and Ra ised Pe at in the ‘Mszar Bog da niec’ Na tu re Re se rve” wy -
warł bar dzo du że wra że nie w sek cji Bo ta ny and Plant In tro -
duc tions i zo stał na gro dzo ny przez ko mi tet na uko wy pierw -
szym miej scem. Pra gnie my po dzię ko wać za cen ne ra dy
i dys ku sje opie ku no wi in dy wi du al ne go pro gra mu stu diów –
dr. hab. Wła dy sła wo wi Da nie le wi czo wi – oraz opie ku nom na -
uko wym Sek cji Bo ta nicz nej – dr inż. Do ro cie Wroń skiej -Pi la -
rek, a w szcze gól no ści dr. inż. An drze jo wi M. Ja go dziń skie mu
– za nie zwy kle po moc ne kon sul ta cje ję zy ko we. 

An na Gdu la
Mar cin Dy der ski

Sek cja Bo ta nicz na Ko ła Le śni ków

Suk ces Ko ła Le śni ków na sym po zjum
we Lwo wie

Dyplom dla naszych studentów
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Marcin Dyderski
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Ósme go kwiet nia 2013 ro ku w Do mu Stu denc kim „Przy -
le sie” od był się „Wie czór po ezji i sztu ki” zor ga ni zo wa ny

przez stu den tów z Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Ho no ro wy mi go ść mi wie czor ku by li: po -
eta Zbi gniew Smo czek oraz ma lar ka Ju lia Kacz mar czyk -Pio -
trow ska.

Zbi gniew Smo czek to ab sol went na sze go Wy dzia łu Le śne -
go, czło nek Ko ła Le śni ków, a od prze szło 30 lat le śni czy ds. ło -
wiec kich w Nad le śnic twie Kli ni ska. Za pre zen to wał kil ka dzie -
siąt wier szy z trzech au tor skich to mi ków: Pan mó wi do nas
szep tem, Ko lę dy Pusz czy ka i Okru szy ny. Wszyst kie utwo ry za -
cie ka wi ły, a nie któ re za chwy ci ły zgro ma dzo ną licz nie pu blicz -
ność, cze go do wo dem by ły grom kie bra wa po każ dej czę ści
re cy ta cji.

Po ezji to wa rzy szy ła wy sta wa prac pla stycz nych Ju lii Kacz -
mar czyk -Pio trow skiej, któ ra na za koń cze nie przed sta wi ła ge -
ne zę swo jej pa sji oraz zin ter pre to wa ła każ dą ze swo ich prac. 

Pa ni Ju lia to ab sol went ka Li ceum Pla stycz ne go im. Pio tra
Po two row skie go oraz Aka de mii Sztuk Pięk nych Wy dzia łu Edu -
ka cji Ar ty stycz nej w Po zna niu. Do tych czas pre zen to wa ła swo -
je pra ce na 15 wy sta wach in dy wi du al nych i 36 zbio ro wych.
My mie li śmy oka zję po dzi wiać za le d wie wy ci nek jej do rob ku
ar ty stycz ne go.

W prze rwach atmosferę wieczoru umi lał stu dent na sze go
wy dzia łu, fi na li sta pro gra mu „Must be the mu sic” – Da niel
Bocz nie wicz, któ ry tak że za każ dy ze swo ich utwo rów zy skał
uzna nie pu blicz no ści.

W imie niu Za rzą du Ko ła Le śni ków bar dzo ser decz nie dzię -
ku ję wszyst kim przy by łym, że za szczy ci li nas swo ją obec no -
ścią, a tak że wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się do or ga ni -
za cji wie czo ru.

Ad rian Ko coń
pre zes Ko ła Le śni ków

Wie czór po ezji i sztu ki 
już za na mi

Zbigniew Smoczek podczas recytacji swych wierszy
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Wdniu 27 lu te go Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go prze pro wa dzi ło ak cję „SOS –

Stu den cie Ogar nij Się!” Pro jekt miał na ce lu pro mo cję kół na -
uko wych oraz or ga ni za cji stu denc kich dzia ła ją cych na Uni wer -
sy te cie Przy rod ni czym. Pod czas tar gów od by wa ją cych się
w ho lu głów nym col le gium Ma xi mum moż na by ło od wie dzić
sto iska: 
� Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów
� Sa mo rzą du Stu denc kie go
� chó ru Co ro Da Ca me ra
� Ko ła Na uko we go Rol ni ków
� Ko ła Na uko we go In ży nie rii Śro do wi ska
� Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków
� Ko ła Na uko we go Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
� Ko ła Na uko we go tech no lo gów Żyw no ści
� Ko ła Na uko we go Le śni ków Sek cji me dycz nej mAb Ko ła Na -

uko we go Stu den tów Bio tech no lo gii OPE RON.

Wie lu stu den tów na szej uczel ni mo gło prze ko nać się, co
ma ją do za ofe ro wa nia po szcze gól ne or ga ni za cje, oraz wziąć
udział w kon kur sach. By ła to też oka zja do zin te gro wa nia się
or ga ni za cji stu denc kich. Wie czo rem, pod czas im pre zy w Bro -
war Pub Sło dow nia, wszy scy stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go wspól nie świę to wa li za koń cze nie dru giej edy cji pro -
jek tu.

NZS UP już pracuje nad ko lej ną, paź dzier ni ko wą od sło ną
pro jek tu. 

Kin ga Wy soc ka
Prze wod ni czą ca Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów 

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

„Stu den cie Ogar nij Się!”
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Nowa stołówka mieści się na terenie naszego kampusu: między collegium Maximum a budynkiem Wydziału technologii Drewna
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Zapraszamy do nowej stołówki
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W dniu 5 stycz nia 2013 ro ku z ini cja ty wy Kon wen tu Sa mo -
rzą du Stu denc kie go i we współ pra cy z Fun da cją Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go od był się pierw szy kar na wa ło wy
Bal Przy rod ni ka 2013. Ho no ro wym pa tro na tem ob jął go JM
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak. 

Wy bra ny ter min – tuż po syl we strze – miał być kon ty nu acją
za ba wy kar na wa ło wej, a celem tej imprezy była integracja

całego środowiska akademickiego. W za ba wie wzię ło udział
oko ło 250 osób, w tym stu den ci oraz pra cow ni cy uczel ni. Bal
od był się w no wym bu dyn ku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
– Bio cen trum przy uli cy Do jazd 11, któ re go ko ry ta rze dzień
wcze śniej sa mo rząd za adap to wał na potrzeby ba lu. Po czą tek
wy da rze nia prze wi dzia no na go dzi nę 18.00. Przy by łych go ści
po wi ta ła pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow -
ska, a na stęp nie JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Mu zy ka, ba lo ny, świa tła, at mos fe ra – wszyst ko to da ło wspa -
nia ły efekt w po sta ci zna ko mi tej za ba wy i za do wo le nia na twa -
rzach uczest ni ków. 

Po tak uda nej za ba wie i or ga ni za cji za mie rza my kon ty nu -
ować ten po mysł. chce my, aby Bal Przy rod ni ka na sta łe wpi -
sał się w ka len darz im prez uczel ni.

Li czy my na du że za in te re so wa nie oraz chęć po mo cy w przy -
szłym ro ku.

Mał go rza ta Frąc ko wiak 
prze wod ni czą ca Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go UP

w Po zna niu

Ar ty kuł, któ ry pu bli ku je my po ni żej, nad szedł do re dak cji
tuż po za mknię ciu ze szy tu stycz nio wo -lu to we go. Mi mo naj -
szczer szych chę ci nie uda ło się go wów czas opu bli ko wać, ale
obie ca li śmy stu den tom, że wzmian ka o Ba lu w „Wie ściach
Aka de mic kich” uka zać się mu si, po nie waż by ła to pierw sza
te go ty pu im pre za – bar dzo uda na zresz tą – zor ga ni zo wa na
na te re nie na szej uczel ni, war ta od no to wa nia i za pa mię ta nia
(przyp. red.).

Ostat nie wspo mnie nie zi my 2013  
– Pierw szy Bal Przy rod ni ka

Obszerny hol Biocentrum sprawdził się jako doskonałe miejsce do tańca i integrującej wszystkich uczestników zabawy
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Na po cząt ku 2013 ro ku w au li Wyż szej Szko ły Umie jęt no -
ści Spo łecz nych w Po zna niu ze spół re dak cyj ny „Wie rze ni -

czeń” (ks. Prze my sław Kompf, Ma ciej Do mi ni kow ski, Piotr Po -
min oraz zna ni z wie lu pu bli ka cji w„Wie ściach Aka de mic kich”:
Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy) ode brał jed ną z dwóch rów -
no rzęd nych na gród za 2012 rok w kon kur sie dzien ni kar skim
„Znak Do bra” im. Ro my Brze ziń skiej. Kon kurs jest or ga ni zo wa -
ny od 2006 ro ku dla upa mięt nie nia po sta ci Ro ma ny Brze ziń -
skiej -Laj bo rek, zmar łej 13 ma ja 2005 ro ku po znań skiej dzien -
ni kar ki, za ło ży ciel ki Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy
(KSD) i ani ma tor ki wie lu dzia łań na rzecz do bra. Kon kurs or -
ga ni zu ją KSD i re dak cja „Gło su Wiel ko pol skie go”. Je go ce lem
jest na gra dza nie pu bli ka cji bądź ak cji spo łecz nych pro mu ją -
cych do bro i upowszechniających je na ła mach wiel ko pol skiej
pra sy. 

Lau re aci zo sta li przed sta wie ni licz nie przy by łej pu blicz no -
ści przez Gra ży nę Wroń ską, a na gro dy od bie ra li z rąk Ka ta rzy -
ny Laj bo rek -Ja rysz, cór ki pa tron ki (prze wod ni czy ła ka pi tu le

kon kur so wej). „Wie rze ni cze nia” zo sta ły na gro dzo ne za bu do -
wa nie wspól no ty owo cu ją cej ta ki mi dzia ła nia mi, jak: od no -
wie nie kryp ty gro bo wej ciesz kow skich, roz po czę cie bu do wy
w są siedz twie pro bo stwa wia ty z kio skiem i sa ni ta ria ta mi ja -
ko miej sca spo tkań pąt ni ków i tu ry stów oraz za ini cja ty wę
ob cho dów dwó chset le cia uro dzin naj bar dziej zna ne go
miesz kań ca Wie rze ni cy – Au gu sta Ciesz kow skie go. Dzia ła -
nia te „Wie rze ni cze nia” opi sy wa ły, do ku men to wa ły, wspie ra ły.

„Wie rze ni cze nia” otrzy ma ły też na gro dę rek to ra Wyż szej
Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych w Po zna niu, Mi cha ła Iwasz -
kie wi cza oraz list gra tu la cyj ny od ks. ar cy bi sku pa Sta ni sła wa
Gą dec kie go. 

Na gro da „Znak Do bra” dla ze spo łu re dak cyj ne go jest sym -
pa tycz nym zna kiem uzna nia ze stro ny osób z ze wnątrz.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

„Wie rze ni cze nia” na gro dzo ne 
„Zna kiem Do bra”

Nagrodzeni „Znakiem Dobra” 2013, prowadzący spotkanie oraz redakcja „Wierzeniczeń” na wspólnym pamiątkowym zdjęciu

Fot. archiwum Włodzimierza Buczyńskiego
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W Kro ni ce Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu za la ta
aka de mic kie 1951/52-1958/59 (1960) moż na zna leźć na -

stę pu ją cą in for ma cję: „Ko ło Pol skie go to wa rzy stwa tu ry stycz -
no -Kra jo znaw cze go po wsta ło przy WSR w dniu 7. I 1955 r.
z ini cja ty wy stu den tów czyn nie upra wia ją cych tu ry sty kę.
Ko ło wcho dzi w skład Od dzia łu Mię dzy uczel nia ne go PttK
w Po zna niu. […] Pierw szym pre ze sem Ko ła był mgr ce za ry
Pa cy niak”. In for ma cja ta do ty czy nie ist nie ją ce go już ko ła
stu denc kie go, Ko ło PttK Pra cow ni ków Uczel ni po wsta ło
bo wiem w 1969 ro ku. Wpraw dzie pierw szy pre zes ko ła stu -
denc kie go, bę dąc pra cow ni kiem uczel ni, nie wstą pił do ko -
ła pra cow ni ków, ale przez wie le lat ści śle z na mi współ pra -
co wał. 

Za czę ło się od przy pad ko we go spo tka nia w Stad ni nie Ko ni
w Iw nie, a do kład niej – w tam tej szym par ku. Zwie dza ją ca ten
park wy ciecz ka na sze go ko ła spo tka ła wśród drzew dr. Pa cy -
nia ka, któ ry wraz ze swą żo ną, te re są, mie rzył par ko we drze -
wa i skrzęt nie no to wał ich wy mia ry. Opo wie dział nam wte dy
krót ko o swej pra cy. Po nie waż wzbu dzi ło to spo re za in te re so -
wa nie wy ciecz ko wi czów, uzgod ni li śmy or ga ni za cję cy klu wy -
cie czek przy rod ni czych pro wa dzo nych przez te go wy bit ne go
znaw cę sta rych drzew. W ra mach te goż cy klu w la tach 1992–
– 2005 dr ce za ry Pa cy niak przy go to wał i po pro wa dził w te re -
nie po nad 30 wy cie czek au to ka ro wo -pie szych, fir mo wa nych
przez na sze Ko ło PttK. Zgod nie z za in te re so wa nia mi za wo -
do wy mi Pro wa dzą ce go w pro gra mie tych wy cie czek prze wa -
ża ły te ma ty bo ta nicz ne, a szcze gól nie sta re drze wa i par ki. Przy
oka zji oglą da li śmy też bu dyn ki dwor skie lub pa ła co we (al bo
ich po zo sta ło ści), któ rych opra wę sta no wi ły zwie dza ne par ki.
By ły rów nież wy jaz dy do obiek tów przy rod ni czych na te re -
nach le śnych. Sta rych drzew szu ka li śmy w bez po śred nim są -
siedz twie Po zna nia i nie co da lej – nie któ re tra sy pro wa dzi ły
da le ko (jak na wy ciecz ki jed no dnio we), na przy kład w oko li -
ce Mi li cza, tucz na czy też Ża ga nia. 

Dok tor Pa cy niak uczył nas wy trwa le, ale też od py ty wał.
Spraw dzał, co za pa mię ta li śmy z usły sza nych opowie ści. Nie
za wsze był zbu do wa ny efek ta mi, ale da lej z cier pli wo ścią
prze ka zy wał nam swą wie dzę. ce cho wa ła Go rów nież do -
cie kli wość za wo do wa. Swą głę bo ką wie dzę bo ta nicz ną we -
ry fi ko wał w kra ju i na świecie. War to w tym miej scu przy po -
mnieć, że Je go dzie łem był prze wod nik Naj star sze drze wa
w Pol sce (wy da ny przez Wy daw nic two PttK „Kraj” w 1992
ro ku). 

Dr inż. ce za ry Pa cy niak zmarł 7 mar ca 2013 ro ku. Je go cha -
rak te ry stycz na syl wet ka i spo sób by cia, a tak że nie sza blo no -
wa for ma prze ka zy wa nia in for ma cji po zo sta ną w na szej pa -
mię ci. 

Ma ria Ciem niew ska
Je rzy Świ goń

Z żałobnej karty PTTK

Dok tor inż. Ce za ry Pa cy niak 
(1934–2013)
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Wycieczka „Okolice Poznania” (5 października 2003 roku);
dr inż. cezary Pacyniak drugi od lewej 



Wieści  z  koła PTTK

Wy jazd w nie zna ne 
– „a imię je go czter dzie ści i czte ry”!

tak, to już czter dzie sta czwar ta (we dług ob li czeń jej twór cy
i pro wa dzą ce go, czy li dr. inż. Wło dzi mie rza Łęc kie go) wy -

ciecz ka „w nie zna ne” w po szu ki wa niu śla dów wio sny. W tym ro -
ku od by ła się w ty po wym ter mi nie (pierw szy week end po prze -
si le niu wio sen nym, czy li w so bo tę, 23 mar ca), ale w nie ty po wych
oko licz no ściach – przy zde cy do wa nie ujem nej tem pe ra tu rze
i w za śnie żo nych ple ne rach. Pod sta wo we in for ma cje o pro gra -
mie wy ciecz ki przed sta wio ne by ły w sied miu punk tach: * prze -

je dzie my 125 km przez czte ry po wia ty; * dwu krot nie prze tnie my au -
to stra dę, a ostat nie 20 km po je dzie my au to stra dą; * zwie dzi my 
naj więk szą obo rę w Eu ro pie (na 2000 krów); * zo ba czy my pa łac,
w któ rym w1997 ro ku spo tka ło się kil ku pre zy den tów państw eu -
ro pej skich; * zwie dzi my go tyc ki ko ściół z XV wie ku, w któ rym od by -
wa ły się cy klicz ne wy da rze nia waż ne w ska li Wiel ko pol ski; * bę dzie -
my w mle czar ni pro du ku ją cej m.in. pysz ne jo gur ty; * zwie dzi my
du że gro dzi sko – po zo sta ło ści gro du z X –XIV wie ku – zwa ne „wiel -
ko pol ską Tro ją”. W trak cie wy ciecz ki oka za ło się, że dla utrud nie -
nia in for ma cje te nie by ły upo rząd ko wa ne pod wzglę dem ko lej -
no ści zwie dza nia. Mi mo to 34% wszyst kich uczest ni ków wy-
ciecz ki udzie li ło pra wi dło wej od po wie dzi na py ta nie: gdzie jest
to du że gro dzi sko?

Re ali za cję pro gra mu roz po czę li śmy w miej sco wo ści Ja ro sła -
wiec ko ło Śro dy Wiel ko pol skiej, gdzie kil ka lat te mu fir ma Paul -
-Pol Pol ska urzą dzi ła no wo cze sną fer mę, w któ rej obec nie znaj -
du je się nie mal 2000 krów, więk szość w jed nej ol brzy miej
obo rze. Nasz go spo darz, Ja nusz Paul, ukoń czył oczy wi ście na -
szą uczel nię. Za kład jest ści śle po wią za ny z mle czar nią w Śro dzie,
a ele men tem łą czą cym jest mle ko ja ro sła wiec kich krów, dla te -
go też mlecz nym trak tem po je cha li śmy do Śro dy, aby tam zre -
ali zo wać dwa ko lej ne punk ty pro gra mu. Roz po czę li śmy od za -

O dniu dzisiejszym i historii zakładów mleczarskich „Jana” opowiada jeden z jego pracowników, mgr inż. Jacek chudziński, dyrektor ds. produkcji 
i pełnomocnik Zarządu

Fo
t. 

8 
× 

Ew
a 

St
ry

ck
a

Wieści Akademickie50 Marzec – Kwiecień

W Jarosławcu: obora na 2000 sztuk bydła
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Drewniany kościół w Gieczu

Jedne z najstarszych kamieniczek na średzkim Rynku; w tle: wieża
kolegiaty, do której za chwilę zajrzymy

We wnętrzu zabytkowej kaplicy bocznej kolegiaty

Doktor Włodzimierz łęcki przybliża nam dzieje miasta Środa Wielkopolska



po zna nia się z hi sto rią i współ cze sno ścią mle czar ni „Ja na”, ma -
jąc jed no cze śnie spo sob ność do we ry fi ka cji wa lo rów sma ko -
wych pro duk tów (głów nie se rów i jo gur tów). Po tem od by li śmy
spa cer po mie ście. Od XV wie ku w Śro dzie od by wa ły się sej mi ki
wo je wództw po znań skie go i ka li skie go. Se nat ob ra do wał w wy -
bu do wa nej na po cząt ku XV wie ku (a póź niej roz bu do wy wa nej)
ko le gia cie średz kiej, na to miast sej mik zbie rał się na te re nie
przy ko ściel ne go cmen ta rza. Pi sarz (pro to ko lant) dla za pew nie -
nia bez pie czeń stwa i bez stron no ści za pi sów za my ka ny był w od -
dzie lo nej kra tą ka pli cy. ta hi sto rycz na i za byt ko wa świą ty nia by -
ła głów nym ce lem na sze go pierw sze go w tym dniu spa ce ru. 

Ze Śro dy po je cha li śmy do Gie cza. W prze szło ści był tu je den
z naj waż niej szych gro dów ksią żę cych, po któ rym za cho wał
się po tęż ny wał drew nia no -ziem ny, fun da men ty nie do koń czo -
ne go ze spo łu pa ła co we go oraz ro mań ski ko ściół na pod gro -
dziu. W ob rę bie wa łu znaj du je się rów nież now szy ko ściół
drew nia ny oraz pa wi lon mu ze al ny z no wą eks po zy cją przed -
sta wia ją cą dzie je gro du w świe tle no wych wy ko pa lisk. Z mu -
zeum prze szli śmy w śnież nej sce ne rii do ko ścio ła ro mań skie -
go, pró bu jąc na przy ko ściel nym cmen ta rzu od szu kać gro by
dwóch Sta ni sła wów He ba now skich: zna ne go ar chi tek ta oraz
je go wnu ka – pi sa rza i re ży se ra. Z po wo du śnie gu i war stwy lo -
du pod nim pró ba ta za koń czy ła się nie po wo dze niem. 

Re ali za cję pro gra mu za koń czy li śmy w Czer nie je wie. Po obie -
dzie po szli śmy do par ku, w któ rym w dru giej po ło wie XVIII wie -
ku zbu do wa no kla sy cy stycz ny ze spół pa ła co wy. to tu przy oka -
zji wi zy ty Ja na Paw ła II w Gnieź nie spo tka li się pre zy den ci Li twy,
Nie miec, Sło wa cji, Wę gier i Pol ski. Pa łac jest obec nie wła sno ścią
pry wat ną i nie moż na go zwie dzać, dla te go ogra ni czy li śmy się
do ko lej ne go – ostat nie go już w tym dniu spa ce ru przez uroz -
ma ico ny park do „ba żan ciar ni”, skąd wró ci li śmy do au to ka ru. 

Na za koń cze nie uczest ni cy kon kur su otrzy ma li kra jo znaw cze
upo min ki, a głów ną na gro dę wy lo so wa ła kol. Bar ba ra An drze -
jew ska. 

Mi mo zi mo wej sce ne rii wra ca li śmy za do wo le ni, a pół ofi cjal -
ny pro test do ty czą cy pro gra mu, zgło szo ny przez jed ną z uczest -
ni czek i umo ty wo wa ny fak tem, że już kie dyś by ła w Śro dzie
i w Gie czu, na le ży po trak to wać ja ko przed wcze sny żart pri ma -
apri li so wy. 

A śla dy wio sny? Oczy wi ście by ły – cho ciaż by w po sta ci du że -
go sta da żu ra wi, od po czy wa ją cych w po bli żu szo sy na po lu
(fakt, że za śnie żo nym). Prze cież wszy scy wie dzą, że żu ra wie przy -
la tu ją do Pol ski na wio snę!

Wró ci li śmy szczę śli wie do Po zna nia z prze ko na niem, że za rok
wio sna ze chce przyjść nie co wcze śniej. Do zo ba cze nia na tra sie!

Je rzy Świ goń
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Nadal w zimowej scenerii: spacer po okolicach Giecza

Zespół pałacowy w czerniejewie

Wejście na teren pałacu i parku w czerniejewie
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Spacer po czerniejewskim parku

Wieści  z  koła PTTK



Na ziemi jeszcze zimowa sceneria, na niebie jednak już spory ruch

Pięknie odnowione wnętrze kolegiaty w Środzie Wielkopolskiej „Słońce już gasło…” – czyli zakończenie wycieczki

W czerniejewskim parku (oznaczona czerwoną strzałką tablica
informuje: „Most do remontu. Wstęp wzbroniony…”)




