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Wbie żą cym ro ku mi ja dwa dzie ścia lat od śmier ci prof. dr.
hab. Ada ma Nie wia ro wi cza (1918–1993), or ga ni za to ra

pierw szej w Pol sce jed nost ki na uko wo -ba daw czej, któ ra zaj -
mo wa ła się tech no lo gią pro duk tów dro biar skich – jaj i mię sa
dro bio we go. 

Z tej oka zji w pią tek, 14 czerw ca 2013 ro ku, w bu dyn ku
Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu od by ło się se mi na rium
po świę co ne Je go pa mię ci pt: „Za pew nia nie ja ko ści i bez pie -
czeń stwa w pro duk cji wy ro bów dro biar skich”, po łą czo ne
z uro czy stym ak tem od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej oraz
nada niem imie nia Pro fe so ra jed nej z sal dy dak tycz nych.
W uro czy sto ści po świę co nej pa mię ci Pro fe so ra, jed ne go
z pio nie rów na uki o żyw no ści, or ga ni za to ra pierw szej w Pol -
sce jed nost ki na uko wo -ba daw czej, któ ra zaj mo wa ła się pro -
duk ta mi dro biar ski mi i wy bit ne go dy dak ty ka, wzię li udział
człon ko wie Je go naj bliż szej ro dzi ny – z żo ną An to ni ną, cór -
ką Bar ba rą i sy nem Mar kiem – oraz licz ni go ście i pra cow ni -
cy wy dzia łu. Or ga ni za to rem uro czy sto ści by ła kie ro wa na
przez prof. dr. hab. Jac ka Ki jow skie go Ka te dra Za rzą dza nia

Ja ko ścią Żyw no ści, któ ra jest kon ty nu ato rem idei na uko wych
Pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza. 

Pierw szą część spo tka nia, w któ rej uczest 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, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą,
prof. dr hab. Jan Pikul, oraz dzie kan Wy dzia łu Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu, prof. dr hab. Jan Mich nie wicz, po świę co no przy -
po mnie niu syl wet ki Pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza i Je go
bar dzo bo ga tej dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej, dy dak tycz -
nej i or ga ni za cyj nej. Po cho dzą cy z Zie mi Wi leń skiej Pro fe sor
Nie wia ro wicz był ab sol wen tem Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go
Uni wer sy te tu Po znań skie go, w Po zna niu uzy skał też ko lej ne
ty tu ły na uko we i sta no wi ska. Wśród licz nych za in te re so wań
na uko wych Pro fe so ra wio dą ce to bio che mia i tech no lo gia
mię sa dro bio we go, tłusz czów i bia łek mię śnio wych oraz jaj,
jak rów nież wy ko rzy sta nie ja dal nych i nie ja dal nych pro duk -
tów ubocz nych. W za kre sie tech no lo gii i che mii mię sa dro bio -
we go, jaj i pro duk tów prze my słu dro biar skie go stwo rzył Pro -
fe sor szko łę na uko wą, li czą cą się w kra ju i po za je go gra ni ca mi. 

Pro fe sor Nie wia ro wicz był au to rem i współ au to rem 175 pu -
bli ka cji na uko wych, ośmiu pod ręcz ni ków, z któ rych w szcze gól -
no ści Tech no lo gia jaj i Tech no lo gia dro biu są pod sta wo wy mi źró -
dła mi wie dzy dla stu den tów tych spe cjal no ści. Pro fe sor ini cjo wał
i opra co wał, a tak że pro wa dził za ję cia dy dak tycz ne dla pierw szej
w kra ju spe cja li za cji z tech no lo gii dro biar stwa. Był wy bit nym dy -
dak ty kiem, a Je go dzia łal ność w tym za kre sie obej mo wa ła naj -
pierw wy kła dy na te mat me tod ana li zy żyw no ści oraz wy bra -
nych dzia łów tech no lo gii żyw no ści, a w póź niej szym okre sie –
che mii oraz tech no lo gii dro biu i jaj. Spe cja li za cję dro biar ską w ra -
mach stu diów dzien nych i za ocz nych łącz nie ukoń czy ło do 1993
ro ku po nad 250 osób, a do 2012 łącz nie 340 ab sol wen tów, któ -
rzy za si li li ka dry kie row ni cze bran ży dro biar skiej w ca łym kra ju.
Pro mo wał ośmiu dok to rów, a z je go szko ły wy szło pię ciu ha bi -
li tan tów i trzech pro fe so rów. 

Pro fe sor Adam Nie wia ro wicz był spraw nym i ak tyw nym or -
ga ni za to rem, peł nił na uczel ni wie le funk cji, mię dzy in ny mi
był pro dzie ka nem Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści, a tak że wi -
ce dy rek to rem ów cze sne go In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści
Po cho dze nia Zwie rzę ce go. Prze wod ni czył Ra dom Na uko wym
In sty tu tu Prze my słu Skó rza ne go, Cen tral ne go La bo ra to rium
Chłod nic twa, a naj dłu żej Cen tral ne go Ośrod ka Ba daw czo -Roz -
wo jo we go Dro biar stwa w Po zna niu. 

W 1988 ro ku Pro fe sor prze szedł na eme ry tu rę, a po zo sta jąc
w kon tak cie za wo do wym z uczel nią, wspie rał bo ga tym do -
świad cze niem dzia ła nia swo ich współ pra cow ni ków w la tach
na stęp nych. 

Pro fe sor Nie wia ro wicz zmarł w mar cu 1993 ro ku w wie ku
lat 75 i zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu pa ra fii So łac kiej przy
ul. Lu tyc kiej. W pa mię ci wie lu osób po zo stał czło wie kiem wiel -
kiej kul tu ry oso bi stej, a jed no cze śnie skrom nym i życz li wym.
Pro fe sor Ja cek Ki jow ski – uczeń i na stęp ca Pro fe so ra, pod su -

Pro fe sor Adam Nie wia ro wicz pa tro nem sa li dy dak tycz nej

Za�pew�nia�nie�ja�ko�ści�i bez�pie�czeń�stwa
w pro�duk�cji�wy�ro�bów�dro�biar�skich
Se�mi�na�rium�po�świę�co�ne�pa�mię�ci�pro�fe�so�ra�Ada�ma�Nie�wia�ro�wi�cza�(1918–1993)
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mo wał pierw szą część czerw co we go spo tka nia zna mien ny mi
sło wa mi: „Ci, któ rzy mie li szczę ście, iż los ze tknął ich z Pro fe -
so rem Ada mem Nie wia ro wi czem, uświa da mia ją so bie cią gle,
że ich ży cie jest war to ściow sze, bo po zna li i prze by wa li z czło -
wie kiem szla chet nym i mą drym”.

Uro czy ste od sło nię cie przez JM rek to ra, prof. Grze go rza
Skrzyp cza ka i przez żo nę Pro fe so ra, An to ni nę Nie wia ro wi czo -
wą – ta bli cy pa miąt ko wej oraz nada nie imie nia Pro fe so ra jed -
nej z sal dy dak tycz nych w bu dyn ku Wy dzia łu Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu za koń czy ło wspo mnie nio wą część czerw co we go
spo tka nia. 

Ka te dra Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści, któ rej trzon sta no -
wi ła wcze śniej Ka te dra Tech no lo gii Pro duk tów Dro biar skich,
kon ty nu uje tra dy cje i ba da nia opar te na na uko wych kon cep -
cjach Pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza. Se mi na rium po świę-
co ne pro ble ma ty ce za pew nia nia ja ko ści i bez pie czeń stwa
w pro duk cji wy ro bów dro biar skich wy peł ni ło dru gą część uro -
czy sto ści. W je de na stu krót kich pre zen ta cjach pra cow ni cy na -
uko wo -ba daw czy ka te dry do ko na li syn te tycz ne go prze glą du
ba dań do ty czą cych tej te ma ty ki. Po czy na jąc od ba dań pod sta -
wo wych w tej dzie dzi nie, to jest ro li bia łek cy tosz kie le to wych
w kształ to wa niu ja ko ści mię sa dro bio we go czy wy stę po wa niu
mio pa tii w mię śniach pier sio wych kur cząt, ko lej ne re la cje do -
ty czy ły za sto so wa nia pro mie nio wa nia UV do hi gie ni za cji jaj,
omó wie nia za gro żeń dla mię sa dro bio we go i jaj, po ka za nia
opa ten to wa nych roz wią zań do ty czą cych izo la cji i mo dy fi ka cji

li zo zy mu oraz roz sze rza nia je go po ten cja łu an ty bak te ryj ne go.
Dys ku sję nad wy bra ny mi za gad nie nia mi z prze twór stwa mię -
sa dro bio we go uzu peł nio no omó wie niem ta kich za gad nień, jak
za sto so wa nia me tod sta ty stycz ne go ste ro wa nia ja ko ścią pro -
duk cji w prze my śle dro biar skim, pro ble my śro do wi sko we i ich
roz wią zy wa nie, a tak że re gu la cje praw ne w od nie sie niu do dro -
biar stwa. O współ pra cy mię dzy Ka te drą Tech no lo gii Pro duk tów
Dro biar skich a daw ną Ka te drą Tech ni ki Ją dro wej w Rol nic twie,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem kon cep cji ra dia cyj ne go
utrwa la nia mię sa dro bio we go, mó wił prof. Jan Za biel ski. W krót -
kim pod su mo wa niu prof. Ki jow ski raz jesz cze pod kre ślił, że dzi -
siej szej tech no lo gii żyw no ści na le ży uczyć, an ga żu jąc się w roz -
wią za nia sys te mo we. Część sys te mów jest ob li ga to ryj nie
wdra ża nych, sto so wa nych i roz wi ja nych, a in ne do bro wol nie.
Po dej ście sys te mo we do roz wią zań ja ko ścio wych, w tym bez -
pie czeń stwa żyw no ści, jest tak że jed ną z szans kształ ce nia ab -
sol wen tów znaj du ją cych za trud nie nie w stu dio wa nej dzie dzi -
nie. Ich po zna nie i zro zu mie nie po zwa la le piej za rzą dzać
pro duk cją, a wie lu na szych ab sol wen tów uzy sku je pro po zy cje
pra cy i jest za trud nia nych w kra jach UE. W tym kon tek ście,
zwłasz cza po uru cho mie niu na wy dzia le kie run ku: to wa ro znaw -
stwo ze spe cjal no ścią: za rzą dza nie ja ko ścią żyw no ści, za sad ne
jest rów nież za an ga żo wa nie ba daw cze ka te dry w in ne gru py
to wa ro we żyw no ści. Po po nad 10 la tach do świad czeń ta kie
ukie run ko wa nie dzia łal no ści ka te dry uznać trze ba za słusz ne
i bli skie kon cep cjom, któ rym po cząt ki da ły mię dzy in ny mi prze -

w bu dyn ku Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu

Seminarium „Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich” otworzył dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, 
prof. dr hab. Jan Michniewicz
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my śle nia udo ku men to wa ne nie kwe stio no wa nym do rob kiem
na uko wym Pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza. 

Czerw co we spo tka nie i se mi na rium za koń czo no w no wo
wy bu do wa nej sto łów ce na szej uczel ni, gdzie pod czas wspól -
ne go, „dro biar skie go” rzecz ja sna, obia du z udzia łem za pro szo -
nych go ści kon ty nu owa no oży wio ną dys ku sję. 

Wła dzom uczel ni i Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu za
wspar cie i nie za wod ną po moc w or ga ni za cji czerw co wej uro -
czy sto ści, dla któ rej in spi ra cją by ły za słu gi i osią gnię cia Pro fe -
so ra Ada ma Nie wia ro wi cza, ni żej pod pi sa ni jesz cze raz ser -
decz nie dzię ku ją. 

Ja cek Ki jow ski, Piotr Ko niecz ny 
Ka te dra Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści 

Pod czas przy go to wy wa nia do dru ku wy żej przed sta wio ne go ma -
te ria łu do re dak cji „Wie ści Aka de mic kich” do tar ła smut na wia do mość:
zmarł je den z głów nych or ga ni za to rów uro czy sto ści po świę co nej pa -
mię ci pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza – prof. dr hab. Ja cek Ki jow ski,
kie row nik Ka te dry Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu. Wspo mnie nie Je go syl wet ki na uko wej za -
miesz cza my na stro nach 10–11 (przyp. red.).

Pro fe sor Adam Nie wia ro wicz pa tro nem sa li dy dak tycz nej

Wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Kijowskiego Odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Niewiarowiczowi dokonał 
JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz małżonka
zmarłego profesora, Antonina Niewiarowiczowa 
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Dziekan Jan Michniewicz podczas wręczania kwiatów Antoninie
Niewiarowiczowej

Rodzina profesora Adama Niewiarowicza przybyła na uroczystość:
od lewej: zięć Jędrzej Pokorski, córka Barbara Pokorska (z domu
Niewiarowicz), małżonka Antonina Niewiarowiczowa, syn Marek 
z żoną Barbarą Niewiarowicz
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Pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza po zna łem jesz cze ja ko stu -
dent, by ło to na trze cim ro ku (1970/1971), peł nił wów czas

funk cję pro dzie ka na wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści, wy kła -
dał w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Zwie rzę -
ce go z za kre su me tod ana li zy żyw no ści oraz che mii i tech no -
lo gii mię sa dro biu i jaj. W swo ich ba da niach sku piał się na
no wym po dej ściu do oce ny ja ko ści mię sa dro biu i jaj oraz
moż li wo ściach wy ko rzy sta nia tych su row ców w prze twór -
stwie, w cza sach, kie dy w sprze da ży by ły tyl ko ca łe tusz ki dro -
bio we i ja ja w sko ru pach. 

Nie wąt pli wie dru ga woj na świa to wa to był czas dla Nie go
(i dla ca łe go po ko le nia) stra co ny. Wy dłu ży ła się tak że Je go dro -

ga awan su. Po woj nie pro fe sor Adam Nie wia ro wicz na wią zał
współ pra cę z wie lo ma in sty tu cja mi w kra ju, od był sta że za gra -
nicz ne i kie ro wał pio nier ski mi ba da nia mi. Awan se nie by ły dla
Nie go naj waż niej szym ce lem, dbał o swo ich współ pra cow ni -
ków, nie tyl ko o Swo ją ka rie rę. Cie szył się suk ce sa mi ko le gów
i pod wład nych, uzy ski wa niem przez nich ko lej nych stop ni na -
uko wych oraz zdo by wa niem kra jo wych i mię dzy na ro do wych
na gród oraz wy róż nień. Pro szę pa mię tać, że pro fe sor ni gdy
nie na le żał do par tii, nie by ło Mu więc ła two…

Ja kim był czło wie kiem? Przede wszyst kim ce cho wa ła Go
wy so ka kul tu ra oso bi sta, i to za rów no w od nie sie niu do pra -
cow ni ków, jak i stu den tów. To był jesz cze świat, w któ rym

Pro�fe�sor�Adam�Nie�wia�ro�wicz�
we�wspo�mnie�niach�swo�je�go�ucznia,�
prof.�dr.�hab.�Ja�na�Pi�ku�la

O swoim profesorze opowiada obecny prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul
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w sto sun kach pro fe sor – stu dent pa no wał dy stans. W prze ci -
wień stwie do współ cze snych cza sów nie by ło „fra ter ni za cji”
mię dzy na uczy cie la mi aka de mic ki mi a mło dzie żą. Dziś te re -
la cje są znacz nie bliż sze, cza sem na wet zbyt bli skie, co stu den -
ci skwa pli wie wy ko rzy stu ją. U pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi -
cza by ło by to nie do przy ję cia.

Ni gdy ni ko mu nie po wie dział, że nie ma cza su. Gdy po za -
koń czo nych za ję ciach stu den ci lub pra cow ni cy mie li róż ne
wąt pli wo ści lub nie umie li od po wie dzieć na py ta nia, za wsze
słu żył swo ją po mo cą i ra dą. Szcze gól nie du żo uwa gi po świę -
cał stu den tom za ocz nym. W tym okre sie by li to w zde cy do wa -
nej więk szo ści pra cow ni cy róż nych za kła dów prze my słu rol -
no -spo żyw cze go, któ rzy w cza sie stu diów mu sie li bar dzo
cięż ko pra co wać, nad ra bia jąc bra ki ze szko ły śred niej, ukoń -
czo nej za zwy czaj kil ka lat wcze śniej, po to by uzy skać upra -
gnio ny ty tuł „in ży nie ra”. Z dru giej stro ny by li do sko na ły mi fa -
chow ca mi i moż na by ło się od nich wie le na uczyć, szcze gól nie
na ćwi cze niach prak tycz nych.

Był bar dzo su mien nym wy kła dow cą. Je go pre lek cje za -
wsze ce cho wa ło do sko na łe przy go to wa nie oraz pro fe sjo na -
lizm. Za rów no wy kła dy, a zwłasz cza se mi na ria, by ły bar dzo
po ucza ją ce, to by ła do sko na ła szko ła na uko wa dla stu den -
tów, asy sten tów, dok to ran tów i pra cow ni ków. Dys ku sje na -
uko we, któ re się wte dy pro wa dzi ło, by ły za wsze me ry to rycz -
ne i otwar te, każ dy mógł wy ra zić swo je po glą dy, trze ba by ło
je tyl ko od po wied nio uza sad nić. Po za tym Pro fe sor na le żał
do tych po zy tyw nych po sta ci świa ta na uki, któ re nie „blo ku -
ją” awan su zdol nym, mło dym pra cow ni kom w oba wie o wła -
sną po zy cję. Na jed nym ze spo tkań Ra dy In sty tu tu Pro fe sor
po wie dział do swo je go ko le gi do cen ta: „Ik siń ski, nie mu sisz
im po ma gać, wy star czy, że nie bę dziesz im prze szka dzał,
a oni da dzą so bie ra dę”.

Za sad ni czo Je go do ro bek na uko wy wszyst ko o Nim mó wi,
jest świa dec twem te go, co wraz z ze spo łem współ pra cow ni -
ków osią gnął. Pra co wał w Za kła dzie Tech no lo gii Dro biar stwa,
któ ry w 1991 ro ku zo stał prze kształ co ny w Ka te drę Tech no lo -
gii Pro duk tów Dro biar skich. Był twór cą szko ły na uko wej z za -
kre su tech no lo gii i che mii mię sa dro bio we go oraz jaj, któ ra
by ła naj lep szą w kra ju i li czą cą się za gra ni cą. 

Dzię ki kon tak tom z wie lo ma jed nost ka mi na uko wy mi z za -
gra ni cy wy ni ki ba dań ze spo łu by ły pre zen to wa ne na licz nych
kon gre sach, sym po zjach i kon fe ren cjach za rów no kra jo wych,
jak i za gra nicz nych. Dzię ki swo im kon tak tom po ma gał młod -
szym współ pra cow ni kom w od by wa niu sta ży w naj lep szych
ośrod kach na uko wych w USA i Eu ro pie. 

Od Pa na Pro fe so ra wie le się na uczy li śmy. Pro fe sor bar dzo
ce nił punk tu al ność. Ni gdy też nie pod no sił gło su, ale wy po -
wia da jąc okre ślo ne kwe stie, osią gał swo je ce le. Był bar dzo
wy ma ga ją cy, cho ciaż at mos fe ra, ja ką wo kół sie bie wy twa -
rzał, by ła bar dzo przy ja zna. Dla te go nie po win no dzi wić to,
że w wie lu trud nych mo men tach za wsze po tra fił roz ła do wać
na pię tą sy tu ację. Był wzo rem kul tu ry oso bi stej i etycz nej,
praw dzi we go wy cho waw cy i na uczy cie la oraz rze tel ne go na -
ukow ca, czym zdo był sza cu nek i uzna nie ca łe go śro do wi ska. 

I na ko niec: był czło wie kiem nie zmier nie skrom nym.

Każ de mu ży czę ta kie go sze fa!

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

Pro fe sor Adam Nie wia ro wicz pa tro nem sa li dy dak tycz nej

Profesor Adam Niewiarowicz w Katedrze Technologii Rolnej, 
1950 rok
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Mój Oj ciec, Adam Nie wia ro wicz, po cho dził z ro dzi ny zie -
miań skiej, od po ko leń osia dłej na Wi leńsz czyź nie, ale uro -

dził się pod Hu ma niem na Ukra inie, gdzie pra co wał je go oj ciec,
Le on, in ży nier rol nik. Do pie ro w 1921 ro ku w dra ma tycz nych
oko licz no ściach uda ło się ro dzi nie wró cić do Pol ski. W Wy ho -
le nię tach, ma jąt ku ro do wym Nie wia ro wi czów, go spo da ro wał
stryj, a ma ją tek So snowsz czy zna w po wie cie wi lej skim, wia no
mat ki, Le on ty ny z Ko złow skich, był po woj nie znisz czo ny. Dzia -
dek Le on pod jął więc pra cę ja ko kie row nik sta cji do świad czal -
nej Siew we Wło sza no wie ko ło Ja now ca, a Adam, mój Oj ciec,
roz po czął na ukę w gim na zjum w Gnieź nie. W 1930 ro ku ro dzi -
na wró ci ła na Wi leńsz czy znę. Dzia dek rów no cze śnie za rzą dzał
ma jąt kiem i kie ro wał Lniar ską Cen tral ną Sta cją Do świad czal ną
w Be re zwe czu, na le żą cą do Uni wer sy te tu im. Ste fa na Ba to re -
go w Wil nie. Oj ciec uczył się w gim na zjum im. Le le we la w Wil -
nie, a ma tu rę w 1936 ro ku zdał w gim na zjum im. Zyg mun ta Au -
gu sta, któ re wy da ło wie lu słyn nych ab sol wen tów. Był ko le gą
z kla sy ak to ra Igo ra Śmia łow skie go.

Po cząt ko wo za mie rzał stu dio wać na Po li tech ni ce Gdań skiej.
Ro dzi ce wy sła li go więc tam na mie sięcz ne wa ka cje. Wi dok
mia sta ob le pio ne go hi tle row ski mi fla ga mi, prze mar sze na zi -
stów, at mos fe ra peł na wro go ści wo bec Po la ków – znie chę ci ły
Go do stu diów w Gdań sku. Je sie nią 1936 ro ku, kon ty nu ując
tra dy cję ro dzin ną, za czął stu dio wać rol nic two na Uni wer sy te -
cie im. Ste fa na Ba to re go w Wil nie. 

Je go oj ciec wszyst kie do cho dy in we sto wał w So snowsz czy -
znę, pra gnąc zro bić z niej wzo ro wy ma ją tek rol ny, spe cja li zu -
ją cy się w pro duk cji ziar na siew ne go, któ re go  kil ka no wych
od mian sam wy ho do wał. Praw do po dob nie chciał wi dzieć
w sy nu swe go na stęp cę. 

W cza sie stu diów Oj ciec dzia łał w Brat nia ku, or ga ni za cji sa -
mo rzą do wej stu den tów, był też w Le gii Aka de mic kiej. Wa ka cje
spę dzał w So snowsz czyź nie, że glo wał po je zio rze Na rocz i od -
by wał wy ciecz ki ro we ro we po oko li cy. Stu denc kie prak ty ki rol -
ni cze za li czył w wiel ko pol skim ma jąt ku hr. Po two row skich. Ten
siel ski okres bru tal nie prze rwał wy buch dru giej woj ny.

Po nie uda nych pró bach prze do sta nia się przez Li twę do
Woj ska Pol skie go we Fran cji, ukry wa jąc się przed aresz to wa -
niem lub wy wie zie niem, Oj ciec po dej mo wał się prac fi zycz -
nych w ogrod nic twie, przy bu do wach na noc nych zmia nach,
ja ko fur man i ma larz wa go nów ko le jo wych. W 1940 ro ku oże -
nił się z An to ni ną (czy li To sią) Mic kie wi czów ną, ab sol went ką
gim na zjum ss. na za re ta nek i stu dent ką far ma cji. Na ślu bie
w Wil nie nie by ło już dziad ka Le ona – uwię zio ne go w słyn -
nym wię zie niu w Be re zwe czu i roz strze la ne go w czerw cu
1941 ro ku. 

Po wkro cze niu do Wil na Niem ców ro dzi ce wró ci li do So -
snowsz czy zny, zruj no wa nej i ogra bio nej w wy ni ku prze pro -
wa dzo nej przez ko mi sa rzy ra dziec kich re for my rol nej. Cza sy
na Wi leńsz czyź nie by ły wte dy strasz ne, ope ro wa ły tu od dzia -

Mój�Oj�ciec,�Adam�Nie�wia�ro�wicz…

Syn – Marek Niewiarowicz – opowiada o swoim ojcu, Adamie, i o rodzinnym gnieździe  – majątku Sosnowszczyzna
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ły par ty zanc kie – pol skie i ro syj skie – oraz licz ne ban dy. Re kwi -
zy cje, gwał ty i za bój stwa by ły spra wą po wszech ną, a mój dwu -
dzie sto pa ro let ni Oj ciec miał pod opie ką czte ry ko bie ty: mo ją
mat kę i mnie, a tak że swo ją mat kę i sio strę. Ho do wał ty toń
i na uczył się pę dzić bim ber, co praw do po dob nie wie lo krot nie
ura to wa ło ro dzi nie ży cie. Ten bim ber to by ła pew nie pierw sza
Je go dzia łal ność ja ko tech no lo ga żyw no ści; ty toń, nie ste ty,
któ ry w tym cza sie za czął na ło go wo pa lić, do pro wa dził do Je -
go śmier ci 50 lat póź niej.

Po udzia le w pró bach od bi cia Wil na z rąk nie miec kich przez
AK la tem 1944 ro ku unik nął aresz to wa nia i wy wie zie nia na Sy -
be rię. W 1945 ro ku zo stał wcie lo ny do LWP i skie ro wa ny do
szko ły ofi cer skiej w Lu bli nie. Mo ja Mat ka sa mot nie przy go to -

wa ła re pa tria cję dla ca łej ro dzi ny. Mia łam trzy la ta, kie dy
w czerw cu 1945 ro ku, z kil ko ma wa liz ka mi, bo wszyst ko spło -
nę ło w Wil nie, wy ru szy ły śmy w nie zna ne. 

Po de mo bi li za cji Oj ciec pod jął prze rwa ne stu dia na Wy dzia -
le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go i ukoń czył je
w 1947 ro ku. Za miesz ka li śmy ra zem w Po zna niu. Ma ma po uro -
dze niu mo je go bra ta ukoń czy ła stu dia, za pi sa na na nie zresz -
tą przez Oj ca, bo sa ma nie by ła pew na, czy da so bie ra dę. 

Wy ra sta li śmy w kul cie kształ ce nia się. Dziad ko wie kil ka krot -
nie tra ci li do ro bek ży cia, po wta rza no nam więc sta le, że je dy -
nym do brem, ja kie moż na ura to wać, jest to, co w gło wie. By ło
to zresz tą prze ko na nie pie lę gno wa ne od po ko leń. Mój pra dzia -
dek ukoń czył stu dia me dycz ne, co po zwo li ło mu prze trwać
cięż kie la ta kon fi ska ty ma jąt ku po po wsta niu stycz nio wym,
bab ka na po cząt ku wie ku ukoń czy ła Wyż sze Kur sy Han dlo we,
dzia dek – agro no mię w Szko le Głów nej w War sza wie. Tak więc
wy bór pra cy na uko wej w po li tycz nej rze czy wi sto ści po wo jen -
nej Pol ski był dla Oj ca je dy ną chy ba szan są na speł nie nie się,
bez wi kła nia w ukła dy z sys te mem. Ni gdy nie za pi sał się do żad -
nej par tii – aż do cza sów „So li dar no ści”, do któ rej zgło sił ak ces
ja ko je den z pierw szych pro fe so rów na uczel ni.

Już pod czas stu diów pra co wał w In sty tu cie Prze my słu Skó -
rza ne go. W la tach 1948–1952 był in spek to rem w Cen tral nym
In spek to ra cie Stan da ry za cji pod kie row nic twem póź niej sze -
go prof. Ada ma Bo ry sa, le gen dar ne go „Płu ga”, do wód cy „Pa -
ra so la”. Od 1950 ro ku zwią zał się już na sta łe z uczel nią, w 1970
ro ku uzy skał pro fe su rę. Od te go też ro ku aż do cza su przej ścia
na eme ry tu rę (w 1988 ro ku) był kie row ni kiem zor ga ni zo wa -
ne go przez sie bie Za kła du Dro biar stwa w In sty tu cie Tech no -
lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Zwie rzę ce go Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu. W tym cza sie pra co wał też za gra ni cą: w Mo skwie
(1961), Io wa Sta te Uni ver si ty, USA (1966), ja ko eks pert FAO
w Pa ki sta nie (1974–1975) i w Etio pii (1980). Dzia łał mię dzy in -
ny mi w Ko mi te cie Tech no lo gii i Che mii Żyw no ści PAN, Cen -
tral nym Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Dro biar stwa, In sty -
tu cie Prze my słu Skó rza ne go, Cen tral nym La bo ra to rium
Chłod nic twa, Pol skim To wa rzy stwie Bio che micz nym, Pol skim
To wa rzy stwie Zoo tech nicz nym, World’s Po ul try Scien se As so -
cia tion. Współ pra co wał z prze my słem przy wdra ża niu no wych
re cep tur prze two rów spo żyw czych. […]

Mi mo im po nu ją ce go do rob ku ka rie ra Je go prze bie ga ła opor -
nie. Czę sto do zna wał zło śli wych utrud nień w pra cy, na przy kład
kil ka ra zy w ko mi te cie wo je wódz kim par tii gi nę ły Je go pa pie ry
cze ka ją ce na ak cep ta cję pro fe su ry. W licz nych gre miach naj czę -
ściej spra wo wał funk cję wi ce -, gdyż sta no wi sko prze wod ni czą -
ce go mu sia ło być za re zer wo wa ne dla człon ka par tii. 

Po przej ściu na eme ry tu rę po zo stał czyn ny na uko wo.
Na co dzień był czło wie kiem skrom nym i ma ło wy ma ga ją -

cym, a na wet nie za rad nym. Przy sło wio wa by ła je go nie chęć
do za ła twia nia cze go kol wiek, na przy kład z tzw. fa chow ca mi,
czy zdo by wa nia trud no wte dy do stęp nych dóbr ma te rial nych.
Ca ły cię żar pro wa dze nia tych spraw po zo sta wiał Ma mie. Wy -
da je się, że nie ak cep tu jąc sys te mu, nic też od nie go nie brał
– ani ta lo nów, ani przy dzia łów – po za wy na gro dze niem za
pra cę. Jed no cze śnie nie zwy kle skru pu lat nie prze strze gał
wszyst kich prze pi sów, na przy kład dro go wych, i w ogó le sza -
no wał pra wo, ja kie kol wiek ono w tych cza sach by ło. Wo bec
sie bie był wy ma ga ją cy, wo bec in nych to le ran cyj ny, po tra fił
współ pra co wać z ludź mi o róż nych po glą dach, ni gdy jed nak
nie go dząc się na roz wią za nia, któ rych w swo im su mie niu nie
mógł by ak cep to wać.

Pro fe sor Adam Nie wia ro wicz pa tro nem sa li dy dak tycz nej

Rodzina Niewiarowiczów na tle dworku majątku Sosnowszczyzna
(powiat Wilejka) na Wileńszczyźnie (1932 rok)

Profesor Adam Niewiarowicz z żoną przy wodospadzie Siklawa 
w Tatrach (przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku)



Ży ciu ro dzin ne mu si łą rze czy nie mógł po świę cać zbyt wie -
le cza su, jed nak roz ta czał dys kret ny i cie pły nad zór nad roz -
wo jem du cho wym dzie ci i dbał, w mia rę moż li wo ści, o ich po -
trze by ma te rial ne, tak że gdy pro wa dzi łam już sa mo dziel ne
ży cie w War sza wie. Był Oj cem peł nym au to ry te tu, w tra dy cyj -
nym sty lu. Nie zaj mo wał się na mi na co dzień, ale co dzien nie
py tał, co by ło w szko le i po za nią, ko men to wał na sze opo wie -
ści, w ten spo sób kie ru jąc na szym wy cho wa niem. Zwra ca li -
śmy się do Nie go tak, jak do wszyst kich star szych w ro dzi nie,
czy li w trze ciej oso bie.

Za cho wał szczu płą, pro stą syl wet kę i pe łen dys kret nej ele -
gan cji spo sób by cia. Od kąd w wie ku 18 lat wy szłam za mąż, ca -
ło wał mnie w rę kę – jak wszyst kie mę żat ki. Ce nił kre so we tra -
dy cje, kuch nię li tew ską, lu bił świę ta, w cza sie któ rych da wał się
wy cią gać na wspo min ki o utra co nym kra ju dzie ciń stwa, pierw -
szych przy go dach mło de go my śli we go w ma jąt ku stry ja 
Gie dy mi na lub że gla rza na je zio rze Na rocz. Był za pa lo nym i do -
sko na łym bry dży stą. Wa ka cje spę dzał naj czę ściej w gó rach
i w po mor skich la sach na grzy bo bra niu. W ostat nich la tach 
ży cia naj le piej od po czy wał na dział ce re kre acyj nej.

Nie ubła ga na cho ro ba, rak płuc, za bra ła Go w trzy mie sią ce,
umarł w mar cu 1993 ro ku, mi mo że pa rę lat przed tem ze rwał
z na ło giem. 

Pa trząc z dy stan su dzie się ciu lat, któ re upły nę ły od Je go
śmier ci, wi dzę Go co raz bar dziej ja ko ty po we go Li twi na, opi -
sy wa ne go przez Stom mę, Mi ło sza czy Kon wic kie go: upar te -
go, za sad ni cze go, skrom ne go, peł ne go god no ści, ale bez fał -
szy we go do sto jeń stwa. Prze nie sio ny z Kre sów po tra fił
wro snąć w tak róż ne śro do wi sko po znań skie, a na wet za przy -
jaź nić się z wie lo ma oso ba mi. Nie prze ja wiał żad nych ten den -
cji ziom kow skich, nie ubie gał się o zwrot mie nia za bu żań skie -

go. Da wał nam przy kład, że każ de miej sce jest do bre, by god -
nie i po ży tecz nie przejść przez ży cie. My ślę, że był by go rą cym
orę dow ni kiem wej ścia Pol ski do zjed no czo nej Eu ro py. 

Za to wszyst ko je stem Mu wdzięcz na.

Bar ba ra Po kor ska

Tekst Bar ba ry Po kor skiej pier wot nie uka zał się pod ty tu łem Adam
Nie wia ro wicz w se rii „Po że gna nia” w sto łecz nym wy da niu „Ga ze ty Wy -
bor czej” z 8 sierp nia 2003 ro ku. Obec ny ty tuł po cho dzi od re dak cji
„Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Wieści Akademickie 9
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Państwo Niewiarowiczowie w  ogrodzie (lato 1992)
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Zdu żym wy sił kiem przy cho dzi nam po go dze nie się z fak tem,
że Pro fe so ra Jac ka Ki jow skie go nie ma już wśród nas. Dla

ze spo łu był nie tyl ko prze ło żo nym, kie row ni kiem ka te dry, ale
ko le gą, przy ja cie lem i waż ną po sta cią w ży ciu tak za wo do wym,
jak i oso bi stym. Nasz Pro fe sor od szedł 23 lip ca 2013 ro ku w peł -
ni sił twór czych i in te lek tu al nych.

Uro dził się 5 kwiet nia 1948 w Po zna niu. W ro ku 1966 ukoń -
czył po znań ską „trój kę” – Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Mar ci na
Ka sprza ka, obec nie im. Ja na Kan te go. W ro ku 1971 ukoń czył
stu dia wyż sze na Wy dzia le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. 

Dok to rat na uk tech nicz nych z za kre su na uk rol ni czych uzy -
skał w ro ku 1978. Pra cę re ali zo wał pod kie run kiem pro fe so ra
Ada ma Nie wia ro wi cza, wy bit ne go uczo ne go za li cza ne go do
pio nie rów na uki o żyw no ści, ba da cza o ogrom nej wie dzy i wy -
so kiej kul tu rze oso bi stej, or ga ni za to ra pierw szej w Pol sce jed -

nost ki ba daw czej, któ ra zaj mo wa ła się su row ca mi dro biar ski -
mi. Te ce chy pro fe so ra Nie wia ro wi cza nie wąt pli wie wy war ły
ogrom ny wpływ na dal szy roz wój na uko wy i oso bo wo ścio wy
mło de go na ukow ca, Jac ka Ki jow skie go, któ ry swo je głów ne za -
in te re so wa nia na uko we ukie run ko wał rów nież na pro ble ma ty -
kę tech no lo gii mię sa dro bio we go i jaj. Te za gad nie nia by ły
przed mio tem roz pra wy ha bi li ta cyj nej, bę dą cej pod sta wą uzy -
ska nia ty tu łu dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz nych na na -
szej uczel ni w 1987 ro ku.

Pro fe sor Ki jow ski od był wie le sta ży na uko wych w pre sti żo -
wych, za gra nicz nych ośrod kach na uko wo -ba daw czych: w nie -
miec kim Bun de san stalt für Fle isch for schung w Kulm bach (1978),
Pen n sy lva nia Sta te Uni ver si ty w USA (1984–1986), Uni ver si ty of
Bri stol w Wiel kiej Bry ta nii (1991) oraz Po ul try Re se arch Cen ter
w Spel der holt w Ho lan dii (1995), podczas których miał okazję
zapoznać się z in ny mi no wo cze sny mi szko ła mi ba daw czy mi oraz
na wią za ć współ pra cę z wy bit ny mi spe cja li sta mi zaj mu ją cy mi się
sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką tech no lo gii dro biu i jaj. 

W ro ku 1996 uzy skał ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych, a od
2006 pra co wał na na szej uczel ni na sta no wi sku pro fe so ra zwy -
czaj ne go. Za rów no ty tuł, jak i sta no wi sko by ły efek tem prac ba -
daw czych i zna czą cych osią gnięć, obej mu ją cych sze ro kie spek -
trum za gad nień z za kre su tech no lo gii żyw no ści po cho dze nia
zwie rzę ce go, a zwłasz cza tech no lo gii, bio che mii i hi gie ny dro -
biu oraz jaj i pro duk tów z su row ców dro biar skich. 

Uj mu jąc szcze gó ło wiej, wśród Je go licz nych za in te re so wań
na uko wych wy mie nić moż na: 

� ja kość dro biu i mię sa dro bio we go z uwzględ nie niem mię -
sa PSE kur cząt

� tech no lo gię mię sa nie wy chło dzo ne go (cie płe go)

� chło dze nie i mro że nie mię sa dro biu

� wła ści wo ści i ro la tech no lo gicz na bia łek mio fi bry lar nych

� wła ści wo ści bia łek cy tosz kie le to wych

� mię so dro bio we od zy ski wa ne me cha nicz nie (MDOM)

� otrzy my wa nie i wła ści wo ści wy so ko funk cjo nal nych pre pa -
ra tów mio fi bry li

� ter mo dy na micz ne wła ści wo ści bia łek mię śnio wych

� izo la cja i wła ści wo ści war to ścio wych skład ni ków jaj,
w szcze gól no ści li zo zy mu
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� utrwa la nie mię sa dro bio we go i jaj z wy ko rzy sta niem no -
wych, nie ter micz nych me tod

� do sko na le nie i in te gra cja sys te mo we go za rzą dza nia bez -
pie czeń stwem zdro wot nym oraz ja ko ścią żyw no ści, łącz -
nie z me to da mi ana li zy ry zy ka.

Opu bli ko wa ny do ro bek Pro fe so ra obej mu je 335 po zy cji,
w tym 89 ory gi nal nych prac twór czych, z te go 35 z im pact fac -
to rem IF, trzy pa ten ty, au tor stwo i współ au tor stwo 30 ksią żek
i pod ręcz ni ków (roz dzia łów), 50 ar ty ku łów na uko wych, 42 ar -
ty ku ły po pu lar no nau ko we, wie le in nych opu bli ko wa nych re fe -
ra tów i stresz czeń na kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych, licz ne
re cen zje ksią żek, ar ty ku łów na uko wych, za gra nicz nych i kra jo -
wych wnio sków o pro fe su rę, ha bi li ta cji i prac dok tor skich. Po -
nad 40% do rob ku opu bli ko wa no w pre sti żo wych cza so pi smach
za gra nicz nych. Pro fe sor Ki jow ski uzy skał pięć gran tów in dy wi -
du al nych KBN, w czte rech brał istot ny udział ja ko wy ko naw ca.

Cho ciaż nie spo sób wy mie nić w krót kim wspo mnie niu wszyst -
kich osią gnięć na uko wych Pro fe so ra, na le ży pod kre ślić, że dzięki
swoim kom pe ten cjom na uko wym zyskał zaufanie za rów no
w kra ju, jak i za gra ni cą. Pro fe sor kil ka krot nie wy gła szał re fe ra ty
ple nar ne na kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych, szcze gól nie
World’s Po ul try Scien ce As so cia tion (Świa to we Sto wa rzy sze nie
Na uki o Dro biu), wie lo krot nie prze wod ni czył ob ra dom se sji mię -
dzy na ro do wych, był współ ini cja to rem i or ga ni za to rem wie lu
przed się wzięć zwią za nych z roz wo jem bran ży dro biar skiej w Pol -
sce i po za nią. Dzię ki tej dzia łal no ści wzra sta ła po zy cja uczel ni
i ka te dry ja ko ośrod ka ba dań w za kre sie tech no lo gii dro biar stwa,
a w póź niej szym okre sie tak że sys te mo wych roz wią zań za pew -
nia nia ja ko ści i bez pie czeń stwa żyw no ści, zwłasz cza po cho dze -
nia zwie rzę ce go. 

Bar dzo zna czą cy udział Pro fe so ra w pol skim ży ciu na uko wym
prze ja wiał się dzię ki ak tyw nej dzia łal no ści w Ko mi te cie Tech no -
lo gii i Che mii Żyw no ści PAN (obec nie Na uk o Żyw no ści),
a zwłasz cza w licz nych ko le giach re dak cyj nych cza so pism na -
uko wych i tech nicz nych. Współ pra co wał mię dzy in ny mi z „Po -
lish Jo ur nal of Fo od and Nu tri tio nal Scien ces” ja ko re dak tor
dzia ło wy (1994–2010), „Żyw ność –Tech no lo gia –Ja kość” oraz był
człon kiem Ra dy Pro gra mo wej „Pol skie go Dro biar stwa” i „Prze -
my słu Spo żyw cze go”. 

Już ja ko do cent, a póź niej pro fe sor uczest ni czył w licz nych
kur sach do kształ ce nio wych z za kre su za rzą dza nia ja ko ścią
i bez pie czeń stwem żyw no ści. Pierw szym był zre ali zo wa ny
w 1985 ro ku w Sta nach Zjed no czo nych kurs z za kre su do brych
prak tyk pro duk cyj nych i hi gie nicz nych (GMP/GHP) w prze my -
śle spo żyw czym. W 1997 ro ku ukoń czył kurs sys te mu HACCP
w Pań stwo wym In sty tu cie We te ry na rii. W ro ku 2002, po zda -
niu eg za mi nów, uzy skał cer ty fi kat au di to ra sys te mu ja ko ści
TÜV Aka de mie GmbH, Unter neh mens grup pe TÜV Süddeuts-
ch land, a w 2004 ro ku sys te mu HACCP. Au dy to wa nie za kła dów
prze my słu spo żyw cze go, wdro że nia i kon sul ta cje z te go za kre -
su sta no wi ły dla Pro fe so ra spraw dzian nie tyl ko wła snej wie -
dzy, ale rów nież prak tycz nych umie jęt no ści. Umoż li wia ło to
bar dzo czę sty kon takt z du ży mi, śred ni mi i ma ły mi za kła da mi
spo żyw czy mi, w ostat nich la tach po sze rzo ny o in ne bran że
prze my słu. Da wa ło to do dat ko wą wie dzę, głę bo ko osa dzo ną
w prak ty ce prze my sło wej, nie zwy kle istot ną dla na ucza nia stu -

den tów tech no lo gii oraz sys te mów za rzą dza nia ja ko ścią. Za
przy kła dem Pro fe so ra więk szość pra cow ni ków na uko wo -dy -
dak tycz nych ka te dry od by ła szko le nia z ob sza rów sys te mo -
wych za rzą dza nia ja ko ścią, uzy sku jąc cer ty fi ka ty po twier dza -
ją ce zdo by te kom pe ten cje.

W ro ku 2002 z Je go ini cja ty wy z dwóch jed no stek, to jest
z Ka te dry Tech no lo gii Pro duk tów Dro biar skich i z Ka te dry Tech -
ni ki Ją dro wej w Rol nic twie, po wsta ła Ka te dra Za rzą dza nia Ja -
ko ścią Żyw no ści. Ro zu mie jąc wy zwa nia cza su wy ni ka ją ce ze
zbli ża ją cej się ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, Pro fe sor Ja -
cek Ki jow ski utwo rzył no wo cze sną jed nost kę ba daw czą w za -
kre sie za rzą dza nia ja ko ścią i bez pie czeń stwem żyw no ści i nią
kierował, nie re zy gnu jąc z dro biar stwa ja ko pod mio tu ba dań
szcze gó ło wych. Pro fe sor Ki jow ski szyb ko i umie jęt nie do pro -
wa dził do in te gra cji oby dwu ze spo łów oraz pre cy zyj nie okre -
ślił kie run ki ba daw cze i dy dak tycz ne. Jed no cze śnie pod Je go
kie row nic twem me ry to rycz nym utwo rzo ne zo sta ło wy dzia ło -
we Stu dium Po dy plo mo we Za rzą dza nia Ja ko ścią i Bez pie czeń -
stwem Żyw no ści. 11 ko lej nych edy cji te go waż ne go dla prak -
ty ki prze my sło wej przed się wzię cia edu ka cyj ne go ukoń czy ło
pra wie 600 ab sol wen tów. Pro fe sor w zna czą cy spo sób przy -
czy nił się do uru cho mie nia na wy dzia le kie run ku: to wa ro znaw -
stwo, ze spe cjal no ścią: za rzą dza nie ja ko ścią żyw no ści.

Pro fe sor Ki jow ski łą czył umie jęt nie pra cę na uko wą z dy dak ty -
ką i wy cho wa niem mło dej ka dry. Był ce nio nym na uczy cie lem
aka de mic kim i dy dak ty kiem. Pod Je go opie ką zre ali zo wa no dwie
ha bi li ta cje, a dwie ko lej ne są da le ko za awan so wa ne. Był pro mo -
to rem sze ściu prac dok tor skich. Ostat nia pro mo cja od by ła się
w czerw cu 2013 ro ku. Na krót ko przed odej ściem, w lip cu 2013
wpły nę ła ostat nia pra ca dok tor ska re ali zo wa na pod Je go kie run -
kiem. Wy pro mo wał po nad 200 ma gi strów i in ży nie rów.

Su che licz by nie od da ją w peł ni za an ga żo wa nia Pro fe so ra Ki -
jow skie go w pra cę. Za każ dą pu bli ka cją, dok to ra tem, ha bi li ta -
cją, pro mo cją stu den tów krył się du ży wy si łek in te lek tu al ny, któ -
re mu to wa rzy szy ły twór cze dys ku sje. Szcze gól ny po dziw
i sza cu nek na sze go ze spo łu wzbu dza ło to, że wal cząc przez la -
ta z cięż ką cho ro bą, nasz Pro fe sor ni gdy nie re zy gno wał z ak -
tyw no ści na uko wo -dy dak tycz nej. 

W czerw cu 2013 Pro fe sor Ki jow ski zdą żył zre ali zo wać ideę
uczcze nia pa mię ci swo je go na uczy cie la i mi strza na uko we go,
pro fe so ra Ada ma Nie wia ro wi cza, or ga ni zu jąc se mi na rium po -
świę co ne je go po sta ci i osią gnię ciom. 

Nasz Pro fe sor miał też swo je upodo ba nia. La tem by ła to de -
ska z ża glem, zi mą szu so wa nie na nar tach w gó rach. Był ko ne -
se rem do brej kuch ni i wy szu ka nych dań, nie tyl ko dro biar skich.
Był wraż li wy na sztu kę, lu bił do brą mu zy kę; pi szą cy te sło wa
wspo mi na ją ze wzru sze niem, jak w cza sie po dró ży służ bo wych
wnę trze Je go sa mo cho du wy peł niał pły ną cy z gło śni ków cho -
rał gre go riań ski, ma je sta tycz nie wzno szą cy się po nad wie że mi -
ja nych ko ścio łów. Naj waż niej sza dla Nie go by ła jed nak pa sja ba -
daw cza – ta sta no wi ła sens Je go ży cia i dzia ła nia. Pro fe sor Ja cek
Ki jow ski od szedł, ale po zo sta wił po so bie do ko na nia, któ re bę -
dą słu żyć na stęp nym ge ne ra cjom stu den tów i ba da czy. 

Jan Za biel ski, Piotr Ko niecz ny
Ka te dra Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści
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Pro fe sor zw. dr hab. Mie czy sław Pod gór ski uro dził się 20
mar ca 1922 ro ku w Li pie nie da le ko Bir czy. La ta mło dzień -

cze spę dził w Bo ry sła wiu, przed wo jen nym za głę biu prze my -
słu naf to we go Pol ski. Tam uczęsz czał do szko ły pod sta wo wej.
W la tach 1933/34–1938/39 był uczniem pań stwo we go Gim -
na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Kró la Ja na III So bie -
skie go w Ja wo ro wie ko ło Lwo wa, gdzie uzy skał świa dec two
doj rza ło ści.

Okres dru giej woj ny świa to wej spę dził na te re nie ww. za -
głę bia naf to we go. Wio sną 1942 ro ku wstą pił do ru chu opo ru,
for ma cji ZWZ -AK, Ob wód Bo ry sław, In spek to rat Dro ho bycz.
Pod ko niec 1942 ro ku, w ce lu unik nię cia po bo ru do oku pa cyj -
nej służ by bu dow la nej („Bau dien stu”), za wie dzą Ośrod ka Kon -
spi ra cyj ne go Bo ry sław -Mraż ni ca, wy je chał na te ren po wia tu
tur czań skie go, gdzie cza so wo zo stał za trud nio ny w Nad le śnic -
twie Bo ry nia ko ło Tur ki nad Stry jem. W okre sie oko ło rocz ne -

go za trud nie nia utrzy my wał kon takt z Bo ry sła wiem. Pod ko -
niec 1943 ro ku, na sku tek wzma ga ją ce go się za gro że nia ze
stro ny band UPA i prze nie sie nia sie dzi by Nad le śnic twa do Tur -
ki nad Stry jem, po wró cił do Bo ry sła wia i pod jął pra cę w Ko pal -
nic twie Naf to wym Bo ry sław -Ho ro dysz cze, włą cza jąc się do
prze rwa nej cza so wo dzia łal no ści kon spi ra cyj nej.

Po wy zwo le niu Bo ry sła wia spod oku pa cji nie miec kiej
w sierp niu 1944 ro ku przez Ar mię Czer wo ną oraz roz po czę ciu
przez wła dze ra dziec kie „eks o du su” lud no ści pol skiej – zwa -
ne go re pa tria cją – w lu tym 1945 ro ku opu ścił Bo ry sław, po słu -
gu jąc się In dy wi du al ną Kar tą Re pa tria cyj ną; cza so wo za trzy -
mał się u krew nych w Ja ro sła wiu. W ma ju 1945 ro ku wy je chał
do Wro cła wia, gdzie za cią gnął się do Służ by War tow ni czej pod
na zwą „Uni wer sy tec ka Straż Aka de mic ka” (USA).

Pod ko niec czerw ca 1945 ro ku za zgo dą peł no moc ni ka Mi -
ni stra Oświa ty opu ścił Wro cław i udał się do Po zna nia, gdzie
roz po czął stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym (Sek cji Le śnej)
Uni wer sy te tu Po znań skie go. Stu dia ukoń czył w 1948 ro ku,
uzy sku jąc dy plom ma gi stra in ży nie ra na uk le śnych. Bez po -
śred nio po ukoń cze niu stu diów pod jął pra cę na sta no wi sku
tak sa to ra w Od dzia le Urzą dza nia La su Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych w Zie lo nej Gó rze. Pod ko niec 1952 ro ku na pro po -
zy cję prof. Ta de usza Mo len dy, ów cze sne go rek to ra Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, roz po czął pra cę w cha rak te rze
aspi ran ta na uko we go w Ka te drze Eko no mi ki Le śnic twa.

Sto pień na uko wy dok to ra na uk le śnych uzy skał w 1956 ro -
ku na pod sta wie roz pra wy pt. „Me to dy ka po wią za nia la su
z per spek ty wicz nym pla no wa niem go spo dar czym”. Sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go z za kre su eko no mi ki le śnic twa uzy -
skał w 1965 ro ku na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt.
„Pod sta wo we pro ble my po li ty ki za trud nie nia w pań stwo wym
go spo dar stwie le śnym”. Ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go uzy skał w 1975 ro ku, a ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go na -
uk le śnych w 1985 ro ku.

W la tach 1965–1970 peł nił obo wiąz ki kie row ni ka Ka te dry
Eko no mi ki Le śnic twa ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu. Po wpro wa dze niu na Wy dzia le Le śnym Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu in sty tu to wej struk tu ry or ga ni za cyj nej
(w 1970 ro ku) przez je de na ście lat (do koń ca 1981 ro ku) kie -
ro wał pra cą In sty tu tu Or ga ni za cji Go spo dar stwa Le śne go,
obej mu ją ce go dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną za kła dów:
den dro me trii, eko no mi ki le śnic twa oraz Za kładu Urzą dza nia
La su. Ja ko za sad ny przy ję to po gląd, że wy mie nio ne dys cy pli -
ny na uki le śnic twa by ły, są i po zo sta ną ści śle zwią za ne z or ga -
ni za cją go spo dar stwa le śne go, a w szcze gól no ści z bio lo gicz -
ny mi i eko no micz ny mi struk tu ra mi go spo dar ki le śnej.

Po li kwi da cji in sty tu to wej struk tu ry or ga ni za cyj nej i re ak ty -
wo wa niu struk tu ry ka te dral nej (w 1981 ro ku) po now nie kie -
ro wał Ka te drą Eko no mi ki Le śnic twa – prak tycz nie do cza su
przej ścia na eme ry tu rę (1992). Łącz nie po znań ską Eko no mi ką
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Profesor dr hab. Mieczysław Podgórski (1922–2013)



Le śnic twa prof. Mie czy sław Pod gór ski kie ro wał przez lat trzy -
dzie ści!

*
Dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na pro fe so ra Pod gór skie -

go przy pa dła na nie ła twy okres i szcze gól ne wa run ki spo łecz -
no -po li tycz ne i go spo dar cze w Pol sce. Uspo łecz nie nie (upań -
stwo wie nie) po dru giej woj nie oko ło 85% po wierzch ni le śnej
kra ju oraz utwo rze nie Pań stwo we go Go spo dar stwa Le śne go
po sta wi ło przed na uką le śnic twa, w tym przed eko no mi ką 
le śnic twa, dłu gą li stę pro ble mów wy ma ga ją cych teo re tycz -
nych i prak tycz nych roz wią zań. Na le ży pod kre ślić, że kie run -
ki i pro gra my ba daw cze po znań skiej eko no mi ki le śnic twa re -
ali zo wa ne by ły w tym okre sie na pod sta wie ogło szo nych
w „Syl wa nie” (w 1957 ro ku) Za ło żeń eko no mi ki le śnic twa pió -
ra prof. Ta de usza Mo len dy. W re ali za cji wie lo let nich pro gra -
mów ba daw czych z za kre su eko no mi ki go spo dar stwa le śne -
go wska zać na le ży na zna czą cy w nich udział śp. pro fe so ra
Mie czy sła wa Pod gór skie go.

W la tach pięć dzie sią tych je go za in te re so wa nia na uko we
kon cen tro wa ły się na me to dycz nych pod sta wach po wią za nia
urzą dza nia la su z per spek ty wicz nym pla no wa niem go spo dar -
czym, a w la tach sześć dzie sią tych na pro ble mach po li ty ki za -
trud nie nia w le śnic twie oraz pod sta wach eko no mi ki pra cy
w go spo dar stwie le śnym. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych głów ny mi przed mio ta mi je go za in te re so wań ba -
daw czych by ły me to dycz ne pod sta wy ra chun ku eko no micz -
ne go pro duk cyj no ści i pro duk tyw no ści la su oraz pod sta wy
war to ścio wej wy ce ny la su i je go skład ni ków. Po za wy mie nio -
ny mi kie run ka mi ba daw czy mi w krę gu za in te re so wań na uko -
wych pro fe so ra Pod gór skie go zna la zły się rów nież wy bra ne
pro ble my po li ty ki go spo dar czej pań stwa w od nie sie niu do 
le śnic twa oraz wstęp ne ba da nia nad ce lo wo ścią i moż li wo ścią
re jo ni za cji eko no micz nej go spo dar ki le śno -drzew nej.

Obec ny pro fil ba daw czy Ka te dry Eko no mi ki Le śnic twa Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w du żym stop niu jest
za słu gą śp. prof. Mie czy sła wa Pod gór skie go, al bo wiem pod
ko niec lat sie dem dzie sią tych współ pra cow ni kom swo im za -
pro po no wał wie lo wa rian to we i wie lo płasz czy zno we prze ba -
da nie róż nych aspek tów efek tyw no ści go spo da ro wa nia w leś -
nic twie. Te wła śnie za gad nie nia, po uwzględ nie niu no wych
pro ble mów eko no micz nych wy ni ka ją cych ze zmia ny za sad
go spo da ro wa nia w Pol sce, są na dal prio ry te to wy mi te ma ta -
mi ba daw czy mi na szej ka te dry.

Do ro bek prof. dr. hab. Mie czy sła wa Pod gór skie go w za kre -
sie osią gnięć na uko wych, dy dak tycz nych oraz kształ ce nia
mło dej ka dry pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych, w okre -
sie je go za trud nie nia na Wy dzia le Le śnym w Po zna niu (1952–
–1992) mo gą ogól nie zi lu stro wać na stę pu ją ce da ne:

� w za kre sie ba dań na uko wych: oko ło 130 pu bli ka cji,
w więk szo ści ory gi nal nych prac ba daw czych (mo no gra -
fie, roz pra wy) oraz pro ble mo wych ar ty ku łów na uko wych

� w za kre sie dy dak ty ki: au tor trzech skryp tów oraz współ -
au tor dwóch pod ręcz ni ków aka de mic kich z za kre su eko -
no mi ki le śnic twa i eko no mi ki go spo dar stwa le śne go; pro -
mo tor (opie kun) oko ło 250 prac ma gi ster skich

� w za kre sie kształ ce nia ka dry pra cow ni ków na uko wo -dy -
dak tycz nych: pro mo tor 12 sfi na li zo wa nych prze wo dów
dok tor skich; pod opie ką prof. Mie czy sła wa Pod gór skie go
czte rech pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych po znań -
skiej Ka te dry Eko no mi ki Le śnic twa uzy ska ło sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go.

Pro fe sor Pod gór ski jest au to rem oko ło 80 re cen zji, głów nie
prac pro mo cyj nych, za rów no na sto pień na uko wy dok to ra,
dok to ra ha bi li to wa ne go, jak i ty tuł na uko wy pro fe so ra. Przez
wie le lat był czyn nym człon kiem wie lu or ga ni za cji na uko wych,
na uko wo -tech nicz nych, za wo do wych i spo łecz nych, mię dzy
in ny mi Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, Ra dy Na uko wo -Tech -
nicz nej przy Mi ni strze Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go, Ra -
dy Na uko wej In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa, Ko mi te tu Na -
uk Le śnych PAN. Przez 25 lat prze wod ni czył Ko mi sji Na uk
Le śnych Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

Przez wie le lat współ pra co wał z za gra nicz ny mi ośrod ka mi
na uko wo -dy dak tycz ny mi i na uko wo -ba daw czy mi, mię dzy in -
ny mi z Wyż szą Szko łą Le śnic twa i Drzew nic twa w Zvo le niu,
Wy dzia łem Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Brnie, Sek cją
Le śną Uni wer sy te tu w Tha randt, In sty tu tem Ba daw czym 
Le śnic twa w Ko stel cu nad Czer ny mi Le sy oraz Bia ło ru skim In -
sty tu tem Tech no lo gicz nym w Miń sku.

Za osią gnię cia w pra cy ba daw czej, dy dak tycz nej oraz
kształ ce nia ka dry na uko wej był czte ro krot nie wy róż nio ny na -
gro da mi Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki. Po -
nad to był lau re atem ze spo ło wej na gro dy Mia sta Po zna nia
i Wo je wódz twa Po znań skie go za opra co wa nie mo no gra fii na -
uko wej.

Uho no ro wa ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi, re sor to wy mi
i ho no ro wy mi, mię dzy in ny mi Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, Od zna ką „Za słu żo ny dla Le śnic twa i Prze -
my słu Drzew ne go”, Ho no ro wą Zło tą Od zna ką Pol skie go To wa -
rzy stwa Le śne go, Od zna ką Ho no ro wą Mia sta Po zna nia oraz
Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu gi w roz wo ju Wo je wódz twa Po -
znań skie go”. W 2007 ro ku zo stał człon kiem ho no ro wym Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

Po przej ściu na eme ry tu rę (1992) pro fe sor kon ty nu ował
dzia łal ność na uko wą, a tak że ogra ni czo ną dzia łal ność dy dak -
tycz ną. W okre sie tym opu bli ko wał dal szych kil ka na ście prac
na uko wych, głów nie w wy daw nic twach Po znań skie go To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Na uk, Ośrod ka Kul tu ry Le śnej w Go łu cho -
wie oraz na ła mach „Syl wa na”. W 2001 ro ku pod re dak cją pro -
fe so ra Pod gór skie go uka za ło się książ ko we wy da nie Pod sta wy
wy ce ny la sów (wy da ne przez Za chod nie Cen trum Or ga ni za cji
w Zie lo nej Gó rze). Książ ka ta po win na być trak to wa na ja ko
pod ręcz nik z te go za kre su.

Do ro bek na uko wy, dy dak tycz ny i or ga ni za cyj ny Pro fe so ra
jest po wszech nie zna ny i uzna ny. Życz li wość, chęć nie sie nia
po mo cy dru giej oso bie – tak że. Luk sus gło sze nia i obro ny wła -
snych po glą dów nie za wsze przy spa rzał Mu przy ja ciół, jed nak -
że pro fe sor Pod gór ski za wsze był go to wy nieść po moc lu -
dziom po krzyw dzo nym, czym trwa le za pi sał się w pa mię ci
wie lu osób.

Pra cow ni cy Ka te dry Eko no mi ki Le śnic twa mi ło i sym pa tycz -
nie wspo mi na ją wspól nie prze pra co wa ne la ta, wspól nie pro to -
ko ło wa ne, jak i nie pro to ko ło wa ne spo tka nia, se mi na ria i ze bra -
nia na uko we ka te dry, czę sto z uczest nic twem za przy jaź nio nych
pra cow ni ków in nych ka tedr na sze go wy dzia łu.

Na trwa le po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko oso ba peł na
życz li wo ści i hu mo ru ty po we go dla lu dzi z kre sów wschod -
nich Pol ski.

Pro fe sor zw. dr hab. Mie czy sław Pod gór ski zmarł 10 mar -
ca 2013 ro ku w Po zna niu i zo stał po cho wa ny 15 mar ca 2013 ro -
ku obok swej mał żon ki na cmen ta rzu ju ni kow skim w Po zna niu.

Hu bert Szram ka
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In ten cją te go opra co wa nia
jest oca le nie od za po mnie -

nia wszyst kie go, co sta no wi ło
isto tę ży cia Pro fe so ra.

Od 1932 ro ku, po ukoń cze -
niu gim na zjum ma te ma tycz -
no -przy rod ni cze go, stu dio wał
na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym
Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Po prze rwie spo wo do wa nej
dru gą woj ną świa to wą w 1945
ro ku roz po czął pra cę na uko -
wo -dy dak tycz ną ja ko star szy
asy stent Ka te dry Gle bo znaw -
stwa Uni wer sy te tu Po znań -

skie go, a sto pień dok to ra na uk rol ni czych, sum ma cum lau de,
uzy skał w 1949 ro ku. Od 1951 ro ku, z chwi lą po wsta nia Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, zo stał ad iunk tem w Ka te -
drze Gle bo znaw stwa, a po tem ko lej no: do cen tem eta to wym
(1955), pro fe so rem nad zwy czaj nym (1966) i pro fe so rem zwy -
czaj nym (1977). Je go mi strza mi by li twór cy Po znań skiej Szko -
ły Gle bo znaw stwa – Fe liks Ter li kow ski i Mi ko łaj Kwi ni chi dze.

Pro fe sor pro wa dził ba da nia na te mat gle bo znaw stwa. Był
au to rem lub współ au to rem wie lu roz praw na uko wych do ty -
czą cych ge ne zy, kar to gra fii i kla sy fi ka cji gleb. Na szcze gól ne
pod kre śle nie za słu gu je Je go współ au tor stwo w wy ko na niu
dzie wię ciu map gleb Pol ski w ska li 1: 300 000, 1: 500 000,
1: 1000 000, po prze dzo ne la ta mi trud nych prac te re no wych,
la bo ra to ryj nych i opra co wań ka me ral nych.

W 1961 ro ku był twór cą, za ło ży cie lem i kie row ni kiem Ka te -
dry Upra wy i Na wo że nia Ro li na Wy dzia le Ogrod ni czym – to
bar dzo waż ny etap w ży ciu Pro fe so ra. Od te go mo men tu zmie -
nił się pro fil Jego ba dań – z ukie run ko wa niem na na wo że nie
gleb i pod ło ży oraz ży wie nie ro ślin ogrod ni czych, ale za wsze
z gle bo znaw czym tłem.

Ja ko głów ne kie run ki ba dań Pro fe so ra na le ży wy mie nić:
� prze miesz cza nie się skład ni ków po kar mo wych w pro fi -

lach gle bo wych pod wpły wem na wad nia nia
� wła ści wo ści fi zy koche micz ne tor fów
� roz wój sys te mów ko rze nio wych ro ślin sa dow ni czych

w róż nych ty pach gleb
� za so le nie gleb te re nów zie le ni miast Po zna nia i Ka li sza
� dy na mi ka po bie ra nia skład ni ków po kar mo wych przez ro -

śli ny ogrod ni cze
� opra co wa nie liczb gra nicz nych i za war to ści kry tycz nych

NPK i Mg dla ro ślin wa rzyw nych i ozdob nych
� wpływ na wo że nia na ja kość na sion ro ślin ogrod ni czych.

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra to 144 pra ce, w tym: 43 roz pra -
wy, dzie więć map gle bo wych Pol ski, 51 opra co wań wy ko na -

nych na zle ce nie róż nych in sty tu cji. Dla stu den tów sta cjo nar -
nych i za ocz nych (nie sta cjo nar nych) Wy dzia łu Ogrod ni cze go
pro wa dził wy kła dy i ćwi cze nia z gle bo znaw stwa z za ry sem geo -
lo gii, mi ne ra lo gii i pe tro gra fii oraz na wo że nia ro ślin ogrod ni -
czych. Był bar dzo lu bia ny i sza no wa ny przez stu den tów. Wy pro -
mo wał pra wie stu ma gi strów, dzie wię ciu dok to rów, a Je go
ucznia mi jest obec nie czwo ro pra cow ni ków na uko wo -dy dak -
tycz nych Ka te dry Ży wie nia Ro ślin.

Spra wy wy dzia łu i uczel ni by ły mu bar dzo bli skie. W la -
tach 1962–1964 był pro dzie ka nem wy dzia łu, peł nił rów nież
funk cję ku ra to ra Ka te dry Ro ślin Ozdob nych. Był za ło ży cie lem
i prze wod ni czą cym ka sy za po mo go wo -po życz ko wej (1952–
–1956), za ło ży cie lem (1963) Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów UP,
WSR i AR, za ło ży cie lem LOK przy Aka de mii Rol ni czej (1968).
Był rów nież człon kiem wie lu to wa rzystw i rad na uko wych:
człon kiem Ko mi te tu Gle bo znaw stwa i Che mii Rol nej, Ko mi te -
tu Na uk Ogrod ni czych PAN, prze wod ni czył przez po nad dzie -
sięć lat Ko mi sji Na uk Rol ni czych Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk, był człon kiem Ko mi sji Ge ne zy, Kar to gra fii
i Kla sy fi ka cji Gleb Pol skie go To wa rzy stwa Gle bo znaw cze go,
człon kiem Ze spo łu Tor fo we go Ko mi te tu Ogrod ni cze go PAN,
człon kiem i wie lo let nim prze wod ni czą cym Ra dy Na uko wej In -
sty tu tu Prze my słu Zie lar skie go, a póź niej In sty tu tu Ro ślin Prze -
two rów Zie lar skich, człon kiem Ra dy Re dak cyj nej cza so pi sma
„Her ba Po lo ni ca”.

Za dzia łal ność na uko wą i dy dak tycz ną Pro fe sor otrzy mał
licz ne na gro dy i wy róż nie nia, mię dzy in ny mi Krzyż Ka wa ler ski
Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1973), Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej (1983), Zło tą Od zna kę LOK (1972), Zło tą Od zna kę PTO
(1977), Zło ty Me dal za Za słu gi w re ali za cji za dań pol skie go ło -
wiec twa (1978), licz ne na gro dy I i II stop nia za kształ ce nie mło -
dej ka dry i za ba da nia na te mat po trzeb po kar mo wych ro ślin
ogrod ni czych. 

Po przej ściu na eme ry tu rę Pro fe sor na dal był ak tyw ny za -
wo do wo, przygotowywał publikacje, pisał re cen zje, brał udział
w ze bra niach na uko wych, udzie lał kon sul ta cji. Był wier ny swo -
im prze ko na niom i szla chet nym po sta no wie niom. Je go czy -
ny po zo sta wa ły w har mo nii z pro gra mem mo ral nym. My, Je -
go ucznio wie, mu sie li śmy umie jęt nie przy sto so wać się do
wy ma gań Pro fe so ra i dy na micz nie je re ali zo wać. Był wy trwa -
ły w swo ich ba da niach, kon se kwent ny, ale i życz li wy, a prak -
ty ko wa nie tej cno ty w szcze gól ny spo sób jed no czy i ze spa la.
Do dziś ko rzy sta my z Je go mą drych rad, na przy kład pod czas
po pra wia nia prac dy plo mo wych, a przy kła dy brud no pi sów
(ko lej nych wer sji prac) po zo sta wio ne w na szych do mo wych
ar chi wach są do wo dem pra co wi to ści i su mien no ści ana li zy
wy ni ków przed wy dru ko wa niem pu bli ka cji. Roz po wszech nia -
ny obec nie Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go był wów czas
skru pu lat nie prze strze ga ny.

prof. dr hab. An na Golcz

W set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin�
prof.�zw.�dr.�Ma�ria�na�Hof�f�man�na
(1913–1999)�

Profesor zw. dr. Ma ria n Hof f man n
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Przed sta wio ne po ni żej dość szcze gó ło we in for ma cje 
do ty czą ce za sad po dzia łu środ ków na zwięk sze nie od

1 stycz nia 2013 ro ku wy na gro dzeń dla pra cow ni ków Na sze -
go Uni wer sy te tu oraz prze bie gu ne go cja cji ze związ ka mi
za wo do wy mi są od po wie dzią na Ko mu ni kat Ko mi sji
Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność” w spra wie za sad po dzia -
łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń za sad ni czych
w 2013 ro ku, któ ry ro ze sła no do jed no stek or ga ni za cyj nych
na szej Uczel ni 9 lip ca br. Na le ży wy raź nie jesz cze raz pod -
kre ślić, że otrzy ma ne środ ki do ty czą zwięk sze nia wy dat ków
na wy na gro dze nia, w tym na zwięk sze nie sta wek wy na -
gro dze nia za sad ni cze go, o czym in for mu je pi smo Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z 26 kwiet nia 2013 ro ku.
Po twier dza to rów nież w swo jej opi nii praw nej mec. Ma ria
Jan czyk z dnia 12 lip ca 2013 ro ku, któ rą prze ka za no obu
związ kom za wo do wym. Dla te go też za war ta w ty tu le Ko -
mu ni ka tu KU NSZZ „So li dar ność” in for ma cja, że do ty czy to
za sad po dzia łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń za -
sad ni czych w 2013 ro ku jest nie praw dzi wa. Chcę wy raź nie
pod kre ślić, że ża den pra cow nik Uczel ni nie otrzy ma dru gie -
go do dat ku funk cyj ne go, o któ rym wspo mi na się w punk -
cie 3 Ko mu ni ka tu. Na to miast pra cow ni cy, któ rym zwięk szo -
no za kres obo wiąz ków służ bo wych lub po wie rzo no
do dat ko we za da nia oraz wy róż nia ją się du żą do dat ko wą
ak tyw no ścią na rzecz Uni wer sy te tu, prze kra cza ją cą ich obo -
wiąz ki służ bo we, otrzy ma ją do dat ki spe cjal ne, któ re na
rok 2013 przy dzie li JM Rek tor na pod sta wie me ry to rycz nie
uza sad nio nych wnio sków zło żo nych przez pro rek to rów,
dzie ka nów i kanc le rza. Za sa dy i kry te ria przy zna wa nia tych
do dat ków, o któ rych wspo mi na się w punk cie 4 Ko mu ni ka -
tu, za war te są w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go z 5 paź dzier ni ka 2011 ro ku (Dz. U. Nr 243,
poz. 1447). Nie ma więc po trze by opra co wy wa nia do dat ko -
wych za sad i kry te riów, któ rych do ma ga się Ko mi sja Uczel -
nia na NZSS „So li dar ność”. 

Nie mo gę się rów nież zgo dzić z in for ma cja mi po da ny mi
w pkt. 5 Ko mu ni ka tu. Nie wiem, ja kie „nie zbęd ne kwa li fi -
ka cje zgod ne z do stęp ny mi nam prze pi sa mi” po sia da ły
oso by, dla któ rych wnio ski o awan so wa nie na sta no wi sko
głów ne go spe cja li sty przed sta wio no w 2010 ro ku. Szko da,
że nie przy wo ła no w tym miej scu kon kret nych prze pi sów,
tyl ko po słu żo no się ogól nym stwier dze niem. Po nad to
chciał bym przy po mnieć, że obec ne ne go cja cje do ty czy ły
zwięk sze nia wy na gro dzeń oso bo wych, a nie awan so wa nia
i prze sze re go wa nia pra cow ni ków, gdyż ta kiej pro ce du ry
zgod nie z „Re gu la mi nem awan so wa nia i prze sze re go wa -
nia…” z dnia 4 grud nia 2009 ro ku JM Rek tor nie uru cho mił.
Jed no cze śnie chcę wy raź nie pod kre ślić, że na spo tka niu ze
związ ka mi za wo do wy mi w dniu 11 czerw ca 2013 ro ku uza -
sad ni łem szcze gó ło wo, dla cze go ta kich sta no wisk nie bę -
dzie się two rzyć. Stwier dzi łem jed no cze śnie, że ta kie jest
sta no wi sko władz rek tor skich i ad mi ni stra cyj nych na sze go
Uni wer sy te tu. Nie przed sta wia łem swo je go sta no wi ska i nie

uży łem słów, „że pó ki je stem we wła dzach Uni wer sy te -
tu, na ta kie awan se nie bę dę się zga dzał”. 

Zdzi wie nie mo że bu dzić dal sze stwier dze nie w tym Ko -
mu ni ka cie, że „wła dze rek tor skie nie pro wa dzi ły ne go -
cja cji z NSZZ »So li dar ność«, od rzu ca jąc w ca ło ści i ka te -
go rycz nie wszyst kie na sze pro po zy cje”. Z przed sta wio nych
po ni żej in for ma cji wy ni ka, że przed sta wi cie le NSZZ „So li -
dar ność” bra li udział we wszyst kich pię ciu spo tka niach, na
któ rych przed sta wia li swo je pro po zy cje, uwa gi, za bie ra li
głos w dys ku sji i za da wa li py ta nia. Pro po zy cja zmniej sze nia
wy so ko ści pod wyż ki do dat ków funk cyj nych by ła zgła sza -
na przez oba związ ki i uwzględ nio na w koń co wym po ro zu -
mie niu. Tak że pro cen to wy po dział ogól nej kwo ty dla obu
grup pra cow ni czych czę ścio wo uwzględ nił pro po zy cje
związ ków za wo do wych. 

Jed nak wo bec bra ku ko lej nych kon struk tyw nych pro po -
zy cji ze stro ny NSZZ „So li dar ność” pro wa dze nie dal szych
ne go cja cji by ło bez za sad ne. Pra gnę po in for mo wać, że nie
jest to „pierw szy w ca łej hi sto rii pro wa dze nia ne go cja -
cji w spra wie za sad po dzia łu środ ków na zwięk sze nie
wy na gro dzeń…” przy pa dek. W dniu 22 sierp nia 2008 ro -
ku Pa ni inż. Ja dwi ga Woj ta siak – prze wod ni czą ca Ko mi sji
Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność” – nie pod pi sa ła Po ro zu mie -
nia za war te go przez Rek to ra UP w Po zna niu, prof. dr. hab.
Er wi na Wą so wi cza, ze związ ka mi za wo do wy mi dzia ła ją cy -
mi na Uczel ni, w spra wie za sad zwięk sza nia wy na gro dzeń
pra cow ni ków UP w Po zna niu od dnia 1 stycz nia 2008 ro ku. 

Po nad to chcę wy raź nie pod kre ślić, że pod czas ca łych ne -
go cja cji sta ra łem się z na le ży tą po wa gą brać pod uwa gę ra -
cjo nal ne pro po zy cje i gło sy w dys ku sji przed sta wi cie li obu
związ ków za wo do wych. Nie by ło mo im ce lem, a tak że
władz rek tor skich dys kry mi no wa nie NSZZ „So li dar ność”
oraz unie moż li wie nie wy ko ny wa nia przed sta wi cie lom te -
go związ ku obo wiąz ków usta wo wo za gwa ran to wa nych. Do
koń ca pro wa dzo nych ne go cja cji wie rzy łem, że uda się
uzgod nić ta ki tekst po ro zu mie nia, któ ry bę dą mo gły pod -
pi sać oba związ ki. O po waż nym trak to wa niu part ne rów
spo łecz nych mo że świad czyć rów nież fakt, że przy obec -
nych ure gu lo wa niach praw nych nie ma praw ne go obo -
wiąz ku uzgad nia nia za sad po dzia łu środ ków na wy na gro -
dze nia dla pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu z za kła do wy mi or ga ni za cja mi związ ko wy mi,
a je dy nie na le ży to skon sul to wać. 

Mam na dzie ję, że w ko lej nych ne go cja cjach uda się nam
wy pra co wać wspól ne sta no wi sko dla do bra spo łecz no ści
aka de mic kiej na sze go Uni wer sy te tu. 

Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni
prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski 
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Wdniu 6 ma ja 2013 ro ku JM Rek tor, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak, otrzy mał pi smo od prof. Mar ka Ra taj cza ka

– pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go – z in for ma cją, że zwięk sza się dla Uczel ni plan do -
ta cji pod sta wo wej o kwo tę 9 976 400 zł. Z dal szej tre ści pi -
sma wy ni ka, że „Uzu peł nie nie pla nu do ta cji pod sta wo wej do -
ty czy zwięk sze nia wy dat ków na wy na gro dze nia, w tym na
zwięk sze nie sta wek wy na gro dze nia za sad ni cze go pra cow ni -
ków […]”.

Bio rąc pod uwa gę do tych cza so we za sa dy po stę po wa nia,
w dniu 16 ma ja br. JM Rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, skie ro wał pi sma do obu związ ków za wo do wych dzia ła -
ją cych na Uni wer sy te cie, w któ rych przed sta wił pro po zy cje
po dzia łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń pra cow ni ków
Uczel ni we dług ni żej przed sta wio nych za sad: 

Z przy zna nej na 2013 rok kwo ty 9 976 400 zł wy łą cza się
kwo tę w wy so ko ści 1 595 800 zł na po chod ne z ty tu łu skła dek
na ubez pie cze nie spo łecz ne i Fun dusz Pra cy oraz kwo -
tę 445 200 zł na za kła do wy fun dusz świad czeń so cjal nych. Na
re ali za cję pod wy żek po wy łą cze niu kwot, o któ rych mo wa po -
wy żej, po zo sta je kwo ta 7 935 400 zł. 

Z kwo ty, o któ rej mo wa w pkt. 1, wy od ręb nia się kwo -
tę 88 282 zł, bę dą cą re ali za cją po sta no wień pkt. 16 Po ro zu -
mie nia z 29 lip ca 2009 ro ku, oraz kwo ty na pod wyż sze nie do -
dat ków funk cyj nych: dla na uczy cie li aka de mic kich (o 15%) na
kwo tę 321 960 zł oraz dla pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy -
cie la mi aka de mic ki mi (o 15%) na kwo tę 49 320 zł. 

Po wy łą cze niu kwot, o któ rych mo wa w pkt. 2, to jest
459 562 zł, do po dzia łu na gru py pra cow ni cze po zo sta je kwo -
ta 7 475 838 zł, któ rą się dzie li na stę pu ją co: 

– środ ki dla na uczy cie li aka de mic kich – 70,9%  →
→ 5 300 369 zł

– środ ki dla po zo sta łych pra cow ni ków – 29,1% →
→ 2 175 469 zł.

Pro cen to wy po dział środ ków na pod wyż sze nie wy na -
gro dzeń pra cow ni ków Uczel ni wy ni ka z udzia łu wy na gro -
dzeń oso bo wych na uczy cie li aka de mic kich i pra cow ni ków
nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi w wy na gro dze -
niach oso bo wych ogó łem we dług zre ali zo wa ne go pla nu
rze czo wo -fi nan so we go za rok 2012. 

Szcze gó ło we pro po zy cje zwięk sze nia wy na gro dzeń w obu
gru pach pra cow ni ków przed sta wio no w za łącz ni kach nr 1 i 2
do pism prze sła nych związ kom za wo do wym. 

W dniu 21 ma ja 2013 ro ku od by ło się pierw sze spo tka nie
ne go cja cyj ne w spra wie zwięk sze nia wy na gro dzeń. W spo tka -
niu uczest ni czy li: 

– ze stro ny władz Uczel ni: prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
– JM Rek tor, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski – Pro rek tor
ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni i mgr Do ro ta Wiatr – Kie row -
nik Dzia łu Oso bo we go i Spraw So cjal nych 

– ze stro ny Ko mi sji Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność”: inż. Ja -
dwi ga Woj ta siak – Prze wod ni czą ca, mgr Woj ciech Ja nik,
dr Ma rian Pie trzak i mgr inż. Bar ba ra Ty bi szew ska 

– ze stro ny Ra dy Za kła do wej ZNP: prof. dr hab. Jan Za biel -
ski – Pre zes, dr Sta ni sław Dy ba, dr hab. Mie czy sław Grze -
lak, dr Je rzy Stę pień, Mał go rza ta Pa tyń ska, Ta de usz Wilk. 

JM Rek tor po po wi ta niu przy by łych omó wił ogól ne za sa dy
po dzia łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń. Po in for mo -
wał, że w je go imie niu ne go cja cje bę dzie pro wa dził prof. dr
hab. Cze sław Sza frań ski – Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel -
ni. Na stęp nie roz po czę ła się oży wio na dys ku sja, w trak cie któ -
rej prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski szcze gó ło wo wy ja śniał
przy ję te za sa dy i od po wia dał na za da ne py ta nia. Do ty czy ły
one mię dzy in ny mi pro ble mu, „dla cze go z ogól nej kwo ty
przed po dzia łem (pkt. 2) wy od ręb nia się kwo tę na pod wyż -
sze nie do dat ków funk cyj nych”. Pro rek tor stwier dził, że pro po -
zy cja ta wy ni ka z wcze śniej szych usta leń za war tych w po ro -
zu mie niach ze związ ka mi za wo do wy mi w stycz niu 2009 ro ku
i w lip cu 2009 ro ku. 

Przed sta wi cie le związ ków mie li też uwa gi do pro cen to we -
go po dzia łu przy zna nej do ta cji na gru pę na uczy cie li aka de -
mic kich i pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic -
ki mi. Po dys ku sji za pro po no wa no, że do 29 ma ja związ ki
za wo do we usto sun ku ją się do pro po zy cji władz Uczel ni. Usta -
lo no ter min na stęp ne go spo tka nia na dzień 5 czerw ca o go -
dzi nie 13.00. 

W dniu 29 ma ja br. JM Rek tor otrzy mał pi smo, w któ rym oba
związ ki przed sta wi ły wspól ne sta no wi sko do ty czą ce za sad po -
dzia łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń: 

– dla na uczy cie li aka de mic kich – 62%
– dla po zo sta łych pra cow ni ków – 38%
– brak zgo dy na pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych
– brak zgo dy na do dat ki spe cjal ne.

W dniu 3 czerw ca br. JM Rek tor otrzy mał pi smo od ZNP,
w któ rym za war to in for ma cję, że Ra da Za kła do wa ZNP wy ra -
ża po gląd, że: 

– pro po zy cja po dzia łu środ ków, zbli żo na do re la cji 69:31
bę dzie moż li wa do za ak cep to wa nia przez ZNP

– nie ma prze szkód praw nych, aby pod wyż sze nie do dat -
ków funk cyj nych mo gło być fi nan so wa ne z tej do ta cji

– wy od ręb nie nie fun du szu spe cjal ne go wy ma ga we ry fi ka -
cji za rów no pod wzglę dem for mal no praw nym, jak i pro -
cen to we go udzia łu w ogól nej kwo cie. 

Na ko lej nym spo tka niu w dniu 5 czerw ca br. prof. dr hab.
Cze sław Sza frań ski usto sun ko wał się do wspól ne go sta no wi -
ska związ ków za wo do wych. Stwier dził, że re ali zo wa na pod -
wyż ka nie ma cha rak te ru an ty in fla cyj ne go, że wo lą władz
Uczel ni jest zwięk sze nie do dat ków funk cyj nych i wy dzie le nie
kwot na do dat ki spe cjal ne. Rów no cze śnie po in for mo wał, że
moż na dys ku to wać nad ich wy so ko ścią. Wo bec no we go sta -
no wi ska ZNP z dnia 3 czerw ca br. po przed nie wspól ne sta no -
wi sko wy ra żo ne w pi śmie z dnia 29 ma ja br. sta ło się nie ak tu -
al ne. W za ist nia łej sy tu acji inż. Ja dwi ga Woj ta siak stwier dzi ła,
że mu si zwo łać po sie dze nie Ko mi sji Uczel nia nej w ce lu wy pra -
co wa nia sta no wi ska NSZZ „So li dar ność”. Za pro po no wa no, że
na stęp ne spo tka nie od bę dzie się 11 czerw ca o go dzi nie 13.00. 

W dniu 11 czerw ca o go dzi nie 9.00 JM Rek tor otrzy mał pi -
smo od NSZZ „So li dar ność”, w któ rym przed sta wio no za sa dy
po dzia łu środ ków: 

– dla na uczy cie li aka de mic kich – 60%
– dla po zo sta łych pra cow ni ków – 40%

Prze�bieg�ne�go�cja�cji
In�for�ma�cje�o przy�ję�tych�za�sa�dach�po�dzia�łu�środ�ków�na�zwięk�sze�nie�w 2013�ro�ku
wy�na�gro�dzeń�dla�pra�cow�ni�ków�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�
oraz�prze�bie�gu�ne�go�cja�cji�ze�związ�ka�mi�za�wo�do�wy�mi



– brak zgo dy na pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych
– brak zgo dy na do dat ki spe cjal ne. 

Po nad to w pi śmie po ru szo no spra wę z 2010 ro ku – awan -
so wa nia 45 osób na sta no wi ska głów nych spe cja li stów. 

Na trze cim spo tka niu w dniu 11 czerw ca prof. dr hab. Cze -
sław Sza frań ski od niósł się do pro po zy cji za war tych w sta no -
wi skach obu związ ków. Stwier dził, że w prze ko na niu władz
Uczel ni pro po no wa ny przez NSZZ „So li dar ność” po dział środ -
ków w sto sun ku 60:40% nie jest moż li wy do przy ję cia. Po in -
for mo wał, że spra wa do dat ków spe cjal nych jest szcze gó ło wo
opi sa na w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go z dnia 5 paź dzier ni ka 2011 ro ku (Dz. U. Nr 243, poz.
1447), w któ rym pre cy zyj nie okre ślo no, kto i za co mo że
ta ki do da tek otrzy mać i w ja kiej wy so ko ści. Stwier dził, że
na Uczel ni do dat ki te bę dzie przy zna wał JM Rek tor, na uza -
sad nio ne me ry to rycz nie wnio ski pro rek to rów, dzie ka nów
i kanc le rza. Pro rek tor usto sun ko wał się tak że do pro ble mu
awan so wa nia pra cow ni ków na sta no wi sko głów ne go spe cja -
li sty. Po twier dził, że zgod nie z przy ję tą na na szym Uni wer sy -
te cie w ostat nich la tach struk tu rą za trud nie nia, nie bę dzie się
two rzyć ta kich sta no wisk. Wła dze Uczel ni ja sno to pre cy zo wa -
ły pod czas roz pa try wa nia wnio sków o awan so wa nie i prze sze -
re go wa nie w 2010 ro ku. Po nad to za gad nie nie to nie jest
przed mio tem obec nych ne go cja cji. 

Na stęp nie Pro rek tor przed sta wił no we pro po zy cje po -
dzia łu środ ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń: 

– pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych o 10% i ich wy od -
ręb nie nie z ogól nej kwo ty do po dzia łu

– po dział po zo sta łej kwo ty w pro po zy cji 69,5% dla na uczy -
cie li aka de mic kich i 30,5% dla po zo sta łych pra cow ni ków

– utwo rze nie re zer wy JM Rek to ra na do dat ki spe cjal ne
w wy so ko ści 400 000 zł dla na uczy cie li i 70 750 zł dla po -
zo sta łych pra cow ni ków. 

Po in for mo wał, że wo bec dal szych wąt pli wo ści przed sta wi -
cie li NSZZ „So li dar ność” do ty czą cych przy zna wa nia do dat ków
spe cjal nych zwró ci się do rad ców praw nych o opi nię w tej spra -
wie. Usta lo no, że ko lej ne spo tka nie od bę dzie się 13 czerw ca
o go dzi nie 13.00. 

W dniu 13 czerw ca br. oba związ ki prze ka za ły ko lej ne pi sma,
w któ rych od nio sły się do ostat nich pro po zy cji po dzia łu środ -
ków na zwięk sze nie wy na gro dzeń. 

W przy pad ku ZNP pro po no wa no: 
– po dzie lić ogól ną kwo tę na gru py pra cow ni cze w sto sun -

ku 69,5:30,5%
– pod wyż szyć do dat ki funk cyj ne o 10% ze środ ków prze -

zna czo nych dla po szcze gól nych grup pra cow ni czych
– usta no wić re zer wy JM Rek to ra na do dat ki spe cjal ne

w wy so ko ści 350 000 zł dla na uczy cie li aka de mic kich
i 70 754 zł dla po zo sta łych pra cow ni ków.

Ko mi sja Uczel nia na NSZZ „So li dar ność” za pro po no wa ła:
– dla na uczy cie li aka de mic kich – 62%
– dla po zo sta łych pra cow ni ków – 38%
– zwięk szyć do dat ki funk cyj ne o 5%
– nie wy ra ża zgo dy na do dat ki spe cjal ne
– po now nie po stu lat do ty czą cy awan so wa nia czę ści pra -

cow ni ków na sta no wi sko głów ne go spe cja li sty. 

Na stęp nie roz po czę ły się dys ku sje nad ty mi pro po zy cja mi.
Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni – prof. dr hab. Cze sław Sza -
frań ski – stwier dził, że pro po zy cje ZNP są zbież ne z przed sta -
wio ny mi przez wła dze rek tor skie w dniach 11 i 13 czerw ca br.,
na to miast za pro po no wa ny po dział przez NSZZ „So li dar ność”
nie jest moż li wy do przy ję cia. Zwró cił uwa gę, że po mi mo pra -

wie trzy ty go dnio wych ne go cja cji NSZZ „So li dar ność” pro po nu -
je po dział, ja ki był na po cząt ku (62:38, wspól ne sta no wi sko obu
związ ków). Po raz ko lej ny pod kre ślił, że wnio sku jąc o do dat ki
spe cjal ne, wnio sko daw ca mu si uza sad nić szcze gó ło wo, ja kie
zwięk szo ne za da nia na rzecz Uczel ni wy ko ny wa ła bądź bę dzie
wy ko ny wać oso ba, któ ra ma otrzy mać ten do da tek. We dług
władz rek tor skich ma być to sy gnał, że chcą do dat ko wo wy -
na gra dzać pra cow ni ków naj lep szych i ak tyw nych w dzia -
łal no ści dla do bra Uni wer sy te tu. Pre zes Jan Za biel ski za pro -
po no wał przy go to wa nie tek stu: „Po ro zu mie nie w spra wie
zwięk sze nia wy na gro dzeń…”. Prze wod ni czą ca inż. Ja dwi ga
Woj ta siak stwier dzi ła, że nie zga dza się z przed sta wio ny mi przez
wła dze rek tor skie pro po zy cja mi zwięk sze nia wy na gro dzeń. 

Pią te spo tka nie do ty czą ce ne go cja cji w spra wie zwięk sze -
nia wy na gro dzeń od by ło się 17 czerw ca br. Pro fe sor dr hab.
Cze sław Sza frań ski po in for mo wał, że otrzy mał pi smo od ZNP,
któ re w ca ło ści ak cep tu je pro po zy cje pod wy żek przed sta wio -
ne przez wła dze rek tor skie w dniu 13 czerw ca br. 

Pi smo Ko mi sji Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność” z dnia
17 czerw ca br. za wie ra ło na stę pu ją ce pro po zy cje ne go cja -
cyj ne: 

– dla na uczy cie li aka de mic kich – 63%
– dla po zo sta łych pra cow ni ków – 37%
– zwięk sze nie do dat ków funk cyj nych mniej niż pro po no -

wa ne 10%, a po nad to na obec nym eta pie re gu la cji wy -
na gro dzeń na le ży po wstrzy mać się od ich re ali za cji

– brak zgo dy na do dat ki spe cjal ne
– go to wość do roz mów na te mat awan so wa nia pra cow ni -

ków na sta no wi sko głów ne go spe cja li sty. 
Po raz ko lej ny od by ła się oży wio na dys ku sja na te mat przy -

ję tych za sad po dzia łu środ ków na wy na gro dze nie dla obu
grup pra cow ni ków, pod wyż sza nie do dat ków funk cyj nych
i stwo rze nia re zer wy dla JM Rek to ra na do dat ki spe cjal ne. Pro -
fe sor dr hab. Cze sław Sza frań ski stwier dził, że ne go cja cje ma -
ją na ce lu dą że nie do zbli że nia sta no wisk i wy pra co wa nia tek -
stu po ro zu mie nia. Za uwa żył, że ko lej ne pro po zy cje NSZZ
„So li dar ność” nie po zwa la ją mieć na dziei na wy pra co wa nie
wspól ne go sta no wi ska. Po nad to moc no pod kre ślił, że ze stro -
ny władz rek tor skich by ła i jest na dal wo la za war cia po ro zu -
mie nia ze związ ka mi za wo do wy mi. Świad czyć o tym mo że
zgo da na zmia nę pro cen to we go po dzia łu środ ków na zwięk -
sze nie wy na gro dzeń, zgo da na zmniej sze nie wy so ko ści pod -
wy żek do dat ków funk cyj nych oraz na zmniej sze nie re zer wy
JM Rek to ra na do dat ki spe cjal ne dla na uczy cie li aka de mic kich. 

Na stęp nie przed sta wił pro jekt „Po ro zu mie nie w spra wie
zwięk sze nia wy na gro dzeń…”. Po pro sił o ewen tu al ne uwa gi
me ry to rycz ne i sty li stycz ne. Za pro po no wał spo tka nie w śro -
dę 19 czerw ca 2013 ro ku, po ob ra dach Se na tu, ce lem pod pi -
sa nia „Po ro zu mie nia…”. 

Pod czas ob rad Se na tu w dniu 19 czerw ca br. prof. dr hab. Cze -
sław Sza frań ski – Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni – po in -
for mo wał człon ków Se na tu o prze bie gu ne go cja cji i wy pra co -
wa nych pro po zy cjach, któ re zo sta ły za ak cep to wa ne do tej po ry
przez ZNP. Wy ra ził na dzie ję, że po za koń cze niu ob rad Se na tu
oba związ ki pod pi szą po ro zu mie nie z JM Rek to rem – prof. dr.
hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem. Oko ło go dzi ny 15.00 w dniu
19 czerw ca 2013 ro ku, w obec no ści przed sta wi cie li obu związ -
ków za wo do wych,  „Po ro zu mie nie…” pod pi sał JM Rek tor – prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak i prof. dr hab. Jan Za biel ski – Pre -
zes Ra dy Za kła do wej ZNP. Pa ni inż. Ja dwi ga Woj ta siak – Prze -
wod ni czą ca Ko mi sji Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność” – od mó wi -
ła, rów nież po do dat ko wych wy ja śnie niach JM Rek to ra,
pod pi sa nia te go „Po ro zu mie nia…”, stwier dza jąc, że brak w nim
pro po zy cji te go związ ku. 

Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni
prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski
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Za in te re so wa nie upra wą soi w Pol sce w ostat nich la tach
wzro sło – w 2012 ro ku zaj mo wa ła ona ob szar 2000 ha. Rów -
nież w Eu ro pie w ubie głym ro ku po wsta ło Da nu be Soya As -
so cia tion („Nad du naj skie Sto wa rzy sze nie So jo we”), któ re ma
na ce lu pro mo wa nie upra wy soi nie mo dy fi ko wa nej ge ne tycz -
nie w kra jach nad du naj skich i Eu ro py Środ ko wej, włącz nie
z Pol ską. 

Mi ni ster Sta ni sław Ka lem ba w roz mo wie z dr. hab. Je rzym
Na wra ca łą stwier dził, że po pie ra przy stą pie nie Pol ski do tej
ini cja ty wy. Zwięk sze nie po wierzch ni upra wy od mian kon wen -
cjo nal nych pol skich od mian soi wpi su je się pro gram wła snej
pro duk cji na sion ga tun ków ro ślin biał ko wych w ce lu zmniej -
sze nia im por tu śru ty so jo wej z soi GM.

Je rzy Na wra ca ła

Wdniach 22–23 czerw ca 2013 ro ku w Sie lin ku na te re nach
Cen trum Wy sta wo wo -Szko le nio we go Wiel ko pol skie go

Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Po zna niu od by ły się Wiel -
ko pol skie Tar gi Rol ni cze „Sie lin ko 2013” po łą czo ne z Re gio nal -
ną Wy sta wą Zwie rząt Ho dow la nych. 

W ra mach tar gów na sto isku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Ka te dra Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin (KGiHR) wy sta -
wia ła swo ją od mia nę soi „Au gu stę”. Pre zen to wa ne by ły za rów -
no ro śli ny soi, jak i na sio na, roz da wa no tak że ulot ki in for ma -
cyj ne. 

Otwar cia tar gów do ko nał Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi,
Sta ni sław Ka lem ba, któ ry na stęp nie od wie dził na sze sto isko.
Tu mi ni stra po wi tał dr hab. Je rzy Na wra ca ła, kie row nik ka te -
dry, któ ry za pre zen to wał mi ni stro wi wy ho do wa ną w KGiHR
od mia nę soi i przed sta wił pro ble my tej ro śli ny w Pol sce. 

Wi�zy�ta�mi�ni�stra�Sta�ni�sła�wa�Ka�lem�by

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba (w środku) z dr. hab. Jerzym Nawracałą (pierwszy od lewej) w rozmowie o soi na stoisku
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Regionalna Wystawa Zwierząt Gospodarskich w Sielinku, czerwiec 2013 roku
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Od re dak cji

Pod ko niec 2012 ro ku Ko mi sja do spraw Ety ki w Na uce, po wo ła na do ży cia dwa la ta wcze śniej, za pre zen to wa ła Ko deks ety -
ki pra cow ni ka na uko we go. Do ku ment ten w grud niu 2012 ro ku zo stał ofi cjal nie ogło szo ny przez Zgro ma dze nie Ogól ne Pol -
skiej Aka de mii Na uk. Mi nę ło już po nad pół ro ku od chwi li pu bli ka cji, ale być mo że nie każ dy miał moż li wość bliż sze go za po -
zna nia się z je go tre ścią. Ko deks i za sa dy w nim pre zen to wa ne ma ją wy miar po nad cza so wy; są ad re so wa ne do pra cow ni ków
na uko wych wszyst kich uczel ni wyż szych w Pol sce.

Na sa mym wstę pie au to rzy Ko dek su in for mu ją mię dzy in ny mi, że „Przy two rze niu […] wy ko rzy sta no do ku ment pt. The 
Eu ro pe an Co de of Con duct for Re se arch In te gri ty, któ ry po wie lo let nich pra cach zo stał ogło szo ny w 2010 ro ku wspól nie przez
Eu ro pe an Scien ce Fo un da tion [oraz] All Eu ro pe an Aca de mies […] ja ko wzo rzec do wy ko rzy sta nia przy two rze niu wła snych
ko dek sów w po szcze gól nych kra jach Unii Eu ro pej skiej”.

Za chę ca my do lek tu ry!

1. Ni niej szy Ko deks opie ra się na pod sta wo wych ogól nych
za sa dach ety ki, uzna nych w na szym krę gu kul tu ro wym za
na tu ral ne i po wszech nie obo wią zu ją ce. Uzna nie tych za -
sad zo sta ło przy ję te ja ko fun da ment, bez po trze by ana li -
zy źró dła te go prze świad cze nia. Za pod sta wo we za sa dy
ety ki uzna je się tu po sza no wa nie god no ści czło wie ka oraz
ży cia we wszyst kich je go prze ja wach, praw do mów ność,
uczci wość, obo wią zek prze strze ga nia przy ję tych zo bo wią -
zań oraz uzna nie pra wa do wol no ści prze ko nań i pra wa
wła sno ści. Na le ży uznać, że straż ni kiem i sę dzią w spra -
wach etycz nych jest in dy wi du al ne su mie nie oraz su mie -
nie zbio ro we.

2. War to ści etycz ne, stan dar dy rze tel no ści na uko wej oraz
do bre prak ty ki w na uce uwy dat nia ją etycz ną i spo łecz ną
od po wie dzial ność na ukow ców. Pod kre śla jąc spo łecz no -
-etycz ny kon tekst ba dań oraz pro ble my do ty czą ce rze tel -
no ści w na uce, na le ży roz róż nić ich dwie ka te go rie: te,
któ re od no szą się do sa mej na uki i jej rze tel no ści oraz te,
któ re wy ni ka ją ze związ ków na uki ze spo łe czeń stwem.
Nie ma, rzecz ja sna, ide al nej gra ni cy po dzia łu po mię dzy
ty mi ka te go ria mi. Py ta nia etycz ne po ja wia ją się wte dy,
gdy na ukę roz pa tru je się wła śnie w szer szym, spo łecz nym
kon tek ście. Na ukow cy mu szą być bo wiem świa do mi swej
szcze gól nej od po wie dzial no ści wzglę dem spo łe czeń stwa
i do bra ogó łu ludz ko ści.

3. Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go pre zen tu je za sa dy
sa mo re gu la cji spo łecz no ści na uko wej, któ ra wpro wa dza
je w prze świad cze niu, że pod sta wo wym obo wiąz kiem
śro do wi ska na uko we go jest prze strze ga nie usta lo nych
przez sie bie za sad i cnót pra cy na uko wej. Ko deks de fi niu -
je kry te ria wła ści wej prak ty ki w pro wa dze niu pra cy ba -
daw czej oraz usta na wia pro ce du ry dla po stę po wań, któ -
re na le ży sto so wać w przy pad ku ujaw nie nia za gro że nia
rze tel no ści w na uce. Ko deks ten obej mu je wszel ką pra cę
na uko wą, nie za leż nie od miej sca jej wy ko ny wa nia.

4. Wy so kie stan dar dy rze tel no ści i skru pu lat ne prze strze -
ga nie wła ści we go dla na uki sys te mu war to ści mu szą sta -
no wić nie od łącz ny atry but pra cy na uko wej, któ rej głów -
ną in spi ra cją jest po głę bia nie po twier dzo nej wie dzy
i po sze rza nie jej ho ry zon tu po za gra ni ce te go, co jest już
zna ne, a tak że dzie le nie się nią z in ny mi. Za cho wy wa nie
tych stan dar dów ma za sad ni cze zna cze nie nie tyl ko dla
utrzy ma nia we wnętrz nej spój no ści na uki, ale i dla jej spo -
łecz ne go au to ry te tu i wia ry god no ści. Sys tem na uki jest
szcze gól nie wraż li wy na naj mniej szy na wet prze jaw nie -
uczci wo ści, a pro wa dząc ba da nia na uko we lub je wy ko -
rzy stu jąc, wciąż opie ra my się na świa dec twie in nych,
w związ ku z czym po win ni śmy mieć do te go świa dec twa
za ufa nie.

5. Na uka, obej mu ją ca swym za kre sem na uki ści słe, przy rod -
ni cze, spo łecz ne i hu ma ni stycz ne, sta no wi usys te ma ty zo -
wa ną wie dzę, uzy ski wa ną przez ob ser wa cję i eks pe ry -
men to wa nie, ba da nie i roz my śla nie. Chęć zro zu mie nia
ota cza ją ce go nas świa ta, jak rów nież po zna nia umy słu
czło wie ka i je go wy two rów, za ko rze nio na jest głę bo ko
w ludz kiej na tu rze i mi mo że po mię dzy dys cy pli na mi na -
uki wy stę pu ją nie jed no krot nie bar dzo istot ne róż ni ce za -
rów no w za kre sie sto so wa nych me tod, jak i przy ję tych
prak tyk, to wszyst kie na uki po sia da ją pod sta wo wą ce chę
wspól ną: opie ra ją się na ra cjo nal nej ar gu men ta cji i przed -
sta wia niu spraw dzal nych do wo dów ma te rial nych lub ro -
zu mo wych, a więc po le ga ją na ob ser wa cji przy ro dy lub
lu dzi oraz ba da niu ich dzia łań i wy two rów.

6. Na uka nie jest dzia ła niem, któ re mo że być pro wa dzo ne
w od izo lo wa niu. Ba dań i do cie kań na uko wych nie da się
bo wiem upra wiać bez czer pa nia z pra cy po przed ni ków.
Wy ma ga ją one po nad to dys ku sji i współ pra cy z in ny mi na -
ukow ca mi. Współ pra ca ta mu si być otwar ta na świat, gdyż
na uka sta no wiąc do bro glo bal ne, nie po sia da na ro do wo -
ści. Po nad to to wła śnie sze ro kie śro do wi sko na uko we de -

Kodeks�etyki�pracownika�naukowego
Część�1:�Preambuła



Wieści Akademickie22 Lipiec – Sierpień 2013

cy du je o ade kwat no ści przyj mo wa nych me tod ba dań,
a za ra zem we ry fi ku je wia ry god ność wy ni ków i od kryć. 
Ba da nia na uko we przy czy nia ją się do po sze rze nia wie dzy
tyl ko wte dy, gdy ich wy ni ki zo sta ną za pre zen to wa ne
w spo sób po zwa la ją cy na ich po wtó rze nie, a po sta wio ne
hi po te zy zo sta ną oce nio ne przez in nych. Po stęp w na uce
jest więc ści śle uwa run ko wa ny spraw nym i szyb kim prze -
ka zy wa niem in for ma cji mię dzy ko le ga mi – na ukow ca mi
oraz do brze dzia ła ją cym sys te mem pe er -re view. Dla te go
pod sta wo we stan dar dy sto so wa ne w pro wa dze niu ba dań
i pu bli ko wa niu ich wy ni ków mu szą być wspól ne dla ca łej,
mię dzy na ro do wej spo łecz no ści na uko wej.

7. Na uka ma sil ny, dwu kie run ko wy zwią zek ze świa tem ze -
wnętrz nym. Nie tyl ko si ły spo łecz ne i po li tycz ne wpły wa ją
na po dej mo wa ne kie run ki ba dań, ale rów nież na uka sa ma
z sie bie wy wie ra ogrom ny wpływ na roz wój cy wi li za cyj ny
i spo łecz ny, cho ciaż jej wy ni ki mo gą być i by ły nie jed no -
krot nie spo żyt ko wa ne nie wła ści wie. Obo wiąz kiem na -
ukow ców jest uczy nie nie wszyst kie go, co jest w ich mo cy,
by pro wa dzo ne przez nich ba da nia słu ży ły ogól ne mu do -
bro by to wi ludz ko ści i do bru spo łe czeń stwa.

8. Pre sja świa to po glą do wa bądź po li tycz na, in te res eko no -
micz ny czy fi nan so wy mo gą się przy czy nić do po ja wie nia
się w dzia łal no ści na uko wej ko rup cji i jej uza leż nie nia od
po za nau ko wych wpły wów. Dla te go też, dla utrzy ma nia
wia ry god no ści na uki pra cow ni cy na uko wi mu szą strzec
swej bez in te re sow no ści i dbać o to, aby po zo stać za wsze
nie za leż ny mi oraz bez stron ny mi i za cho wać swo bo dę sto -
so wa nia uzna nych wspól nie praw i kry te riów. Jed no cze -
śnie na le ży być świa do mym, że na ukow cy dzia ła ją w kon -
tek ście ogra ni czo nym przez war to ści, to zna czy, że wy bór
przed mio tu ba dań i sta wia ne hi po te zy, spo sób gro ma -
dze nia da nych i wpływ do ko na nych od kryć na spo łe czeń -
stwo, wszyst ko to od no si się do etycz ne go i spo łecz ne go
kon tek stu, w któ rym na uka funk cjo nu je.

9. Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go nie zaj mu je się szer -
szym, spo łecz no -etycz nym kon tek stem na uki, lecz sku pia
wy łącz nie na od powiedzialnym i rzetelnym prowadzeniu
badań. Ma służyć utrzymywaniu integralności nauki,
przez stosowanie zasad dobrej praktyki naukowej.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze 
„Wieści Akademickich”

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

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

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 

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

Tel. 061 846 67 52

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

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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Ka te dra Agro no mii Za kła du Ro ślin Rol ni czych Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w dniach 24–25 czerw -

ca 2013 ro ku zor ga ni zo wa ła ko lej ny zjazd Ka tedr Szcze gó ło -
wej Upra wy Ro ślin, po łą czo ny z kon fe ren cją na uko wą „Ro śli ny
strącz ko we a bez pie czeń stwo biał ko we kra ju” oraz pre zen ta -
cją syl wet ki, osią gnięć i do rob ku na uko we go prof. dr. hab. An -
drze ja Du ba sa, dok to ra ho no ris cau sa mul ti. Spo tka niu to wa -
rzy szy ły wy stą pie nia oko licz no ścio we oraz spe cjal nie na tę
oko licz ność przy go to wa ny pro gram ar ty stycz ny w wy ko na niu
mło dzie ży z Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go pod kie run kiem Paw ła Ant ko wia ka.

W skład ko mi te tu kon fe ren cyj ne go we szli: prof. dr hab. Han -
na Su lew ska – prze wod ni czą ca, prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra,
prof. dr hab. Je rzy Szu ka ła, dr Gra ży na Szy mań ska, dr Ka ta rzy -
na Pa na sie wicz oraz dr Piotr Szulc – se kre tarz kon fe ren cji.

W pierw szej czę ści spo tka nia, któ re go ho no ro wym go ściem
– oprócz Ju bi la ta – był pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni,
prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, wy stą pił prof. dr hab. Wie sław
Ko zia ra, pre zen tu jąc do ro bek na uko wy i syl wet kę prof. dr. hab.
An drze ja Du ba sa. Po wrę cze niu Ju bi la to wi li stów gra tu la cyj -
nych, pa mią tek i kwia tów nad szedł czas na wy stęp ar ty stów
z Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej, któ rzy za pre zen to wa li ob szer -
ne frag men ty spek ta klu Wszyst kie go naj lep sze go. Po krót kiej

prze rwie (pod czas któ rej moż na by ło za po znać się ze spe cjal -
nie na tę oko licz ność przy go to wa ny mi po ste ra mi) uczest ni cy
kon fe ren cji wzię li udział w se sji re fe ra to wej. 

Ja ko pierw szy głos za brał prof. dr hab. Je rzy Szu ka ła, wy gła -
sza jąc re fe rat pod ty tu łem „Ro la ro ślin strącz ko wych – stan obec -
ny i per spek ty wy upra wy w Pol sce”. Po nim wy stą pił prof. dr hab.
An drzej Ko tec ki, któ ry opo wie dział o„Agro tech nicz nych aspek -
tach zwięk sze nia pro duk cji ro ślin strącz ko wych”. Na za koń cze -
nie re fe rat na te mat „Ro li bia łek w pa to ge ne zie cho rób ro ślin” wy -
gło si ła dr hab. Agniesz ka Pszczół kow ska. Po krót kiej dys ku sji
i obie dzie na stą pił wy jazd do Śmi ło wa, gdzie uczest ni cy kon fe -
ren cji mo gli za po znać się z dzia łal no ścią fir my „Sem co”.

W dru gim dniu zjaz du Ka tedr Szcze gó ło wej Upra wy Ro ślin
go ście mie li moż li wość za po zna nia się ze spe cy fi ką go spo dar -
stwa rol ne go Kry sty ny i Hen ry ka Świę cic kich z Ba bo rów ka,
a tak że – przy oka zji – do ko nać wi zy ta cji pól.

Or ga ni za to rzy kon fe ren cji za chę ca li go ści do przy go to wa -
nia po ste rów i pu bli ka cji do ty czą cych pro ble ma ty ki biał ka pa -
szo we go w Pol sce. Pra ce zwią za ne z te ma tem kon fe ren cji zo -
sta ną w nie dłu gim cza sie opu bli ko wa ne przez wy daw nic two
Frag men ta Agro no mi ca.

Ewa Stryc ka
Han na Su lew ska

Ro�śli�ny�strącz�ko�we�a bez�pie�czeń�stwo
biał�ko�we�kra�ju
Ogól�no�pol�ska�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu
po�łą�czo�na�z ob�cho�da�mi�ju�bi�le�uszu 80-le�cia�prof.�dr.�hab.�An�drze�ja�Du�ba�sa

Słowo powitania wygłosił prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Czesław Szafrański
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Profesor dr hab. Wiesław Koziara prezentuje dorobek naukowy prof. dr. hab. Andrzeja Dubasa

Życzenia i kwiaty dla Jubilata Występ studentów z Centrum Kultury Studenckiej uświetnił
obchody jubileuszu 80-lecia prof. dr. hab. Andrzeja Dubasa
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Uro dził się 29 li sto pa da 1932 ro ku w Wą grow cu w wo je -
wódz twie wiel ko pol skim. Od był stu dia na Wy dzia le Rol -

ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, któ re ukoń czył
w ro ku 1954. Dy plom dok to ra na uk rol ni czych uzy skał w ro -
ku 1963, a dok to ra ha bi li to wa ne go w ro ku 1974. Ty tuł na uko -
wy pro fe so ra nada ła mu Ra da Pań stwa w ro ku 1999. W la -
tach 1954–2004 był na uczy cie lem aka de mic kim po znań skich
uczel ni rol ni czych, ostat nio Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go, zaj mu jąc ko lej no sta no wi ska asy sten ta, 
ad iunk ta, do cen ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a od ro ku 1990
pro fe so ra zwy czaj ne go. Kie ro wał Za kła dem Szcze gó ło wej
Upra wy Ro ślin, a w la tach 1979–1990 był pro rek to rem do
spraw na uki. Od był licz ne sta że na uko we w kra jach Eu ro py Za -
chod niej oraz w Sta nach Zjed no czo nych. Po przej ściu na eme -
ry tu rę (2004) do 30 wrze śnia 2007 ro ku był na uczy cie lem aka -
de mic kim w Wyż szej Szko le In ży nie ryj no -Eko no micz nej
w Rop czy cach, a w la tach 2009–2010 w Gór no ślą skiej Wyż szej
Szko le Han dlo wej im. Woj cie cha Kor fan te go w Ka to wi cach.

W pra cy na uko wej zaj mo wał się przy rod ni czy mi i rol ni czy -
mi aspek ta mi pro duk cji ro ślin nej, głów nie ku ku ry dzy. Z te go
za kre su opu bli ko wał łącz nie po nad 200 prac, w tym 52 ory gi -

nal ne roz pra wy na uko we, 83 ar ty ku ły i ko mu ni ka ty na uko we
oraz 11 opra co wań książ ko wych.

Od ro ku 1980 jest człon kiem Ko mi te tu Upra wy Ro ślin Pol -
skiej Aka de mii Na uk, przez trzy ka den cje był je go prze wod ni -
czą cym, a obec nie jest je go człon kiem ho no ro wym. W la -
tach 1994–2002 był człon kiem i wi ce prze wod ni czą cym Ra dy
Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go. Przez 19 lat był człon kiem
Cen tral nej Ko mi sji do spraw Stop ni i Ty tu łów, w któ rej prze -
wod ni czył Sek cji Na uk Bio lo gicz nych, Rol ni czych, Le śnych
i We te ry na ryj nych. Był też człon kiem kil ku rad na uko wych in -
sty tu tów re sor to wych i Pol skiej Aka de mii Na uk.

Wy róż nio no go licz ny mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi i re -
sor to wy mi, w tym Or de rem Ka wa ler skim, Ofi cer skim i Ko man -
dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, oraz dwu krot nie Me da lem
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Otrzy mał god ność dok to ra ho -
no ris cau sa pię ciu Uczel ni: Aka de mii Tech nicz no -Rol ni czej
w Byd gosz czy, Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz -
ty nie, Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie, Uni wer sy te tu Szcze -
ciń skie go oraz Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta -
ja w Kra ko wie. (ad)

Pro�fe�sor�dr�hab.�An�drzej�Fi�lip�Du�bas
– ży�cio�rys�za�wo�do�wy

Uczestnicy konferencji w Kolegium Rungego, 24 czerwca 2013 roku (prof. dr hab. Andrzej Dubas pierwszy od lewej)
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Dnia 23 ma ja 2013 ro ku Wiel ko pol ski Zwią zek Ogrod ni czy
wspól nie z Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwem Do -

świad czal nym (R -SGD) Przy bro da oraz fir ma mi Bay er Crop -
Sien ce i Com po, zor ga ni zo wa li szko le nie dla sa dow ni ków,
któ re go go spo da rzem by ło R -SGD Przy bro da. W czę ści se mi -
na ryj nej po ru szo no te ma ty kę zwal cza nia cho rób grzy bo -
wych, omó wio no kwe stię pro ble mów ze szkod ni ka mi w sa -
dach, za pre zen to wa no rów nież ofer tę pe sty cy dów oraz
na wo zów sto so wa nych w sa dow nic twie. 

Pierw szy, cie ka wy wy kład przed licz nie zgro ma dzo ny mi sa -
dow ni ka mi z Wiel ko pol ski wy gło sił dr Syl we ster Ma sny z In sty -
tu tu Ogrod nic twa w Skier nie wi cach, któ ry zwró cił uwa gę na ko -
niecz ność pro wa dze nia cią głe go mo ni to ro wa nia roz wo ju
par cha ja bło ni oraz roz po czę cie ochro ny już od po cząt ku se zo -
nu we ge ta cyj ne go. Pre le gent szcze gó ło wo omó wił rów nież
ochro nę sa dów przed mącz nia kiem ja bło ni, za ra zą, drob ną pla -
mi sto ścią oraz cho ro ba mi drzew pest ko wych – pro wa dzo ną do
koń ca se zo nu. Du że za in te re so wa nie wśród uczest ni ków szko -
le nia wzbu dził te mat re fe ro wa ny przez prak ty ka inż. Lesz ka Za -
wod nie go, kie row ni ka sa du R -SGD Przy bro da, po ru sza ją cy pro -
blem ochro ny przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi w tu tej szym
sa dzie, z uwzględ nie niem za sad sto so wa nia in te gro wa nej pro -
duk cji. Wy kład roz po czął od krót kie go omó wie nia ochro ny za -
sto so wa nej w ubie głych la tach oraz przed sta wie nia naj waż niej -
szych pro ble mów – za gro żeń w obec nym se zo nie. Pan Za wod ni
zwró cił uwa gę na pod sta wo we za sa dy pra wi dło wej i sku tecz -
nej ochro ny, po le ga ją ce na cią głym mo ni to rin gu ja ko pod sta -
wy ra cjo nal nej ochro ny oraz do sto so wa niu wy ko ny wa nia za -
bie gów do za ist nia łych wa run ków po go do wych, a co za tym

idzie ich sku tecz no ści. Pre le gent po ru szył rów nież istot ne za -
gad nie nie re la cji mię dzy opry ska mi a pre wen cją dla pszczół
oraz ochro ną fau ny or ga ni zmów po ży tecz nych, nie zbęd nych
w sa dzie.

W trak cie wy kła dów dr Je rzy Ma zur po wi tał przy by łe go wła -
śnie na spo tka nie w Przy bro dzie go ścia spe cjal ne go – JM Rek -
to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, któ ry na wią zu jąc do
po ru sza nych wcze śniej te ma tów, po in for mo wał uczest ni ków

szko le nia o otwar ciu no we go kie run ku stu diów na Uni wer sy te -
cie Przy rod ni czym w Po zna niu o na zwie „me dy cy na ro ślin”.

W ko lej nej czę ści se mi na rium wy stą pi li przed sta wi cie le firm
spon so ru ją cych szko le nie: Jan Ja jor z fir my Bay er Crop Scien -
ce przed sta wił ak tu al ną ofer tę pe sty cy dów sto so wa nych w sa -
dow nic twie, a Mi ro sław Bła siak z fir my Com po za pre zen to wał
sze ro ką ga mę na wo zów dla pro duk cji sa dow ni czej. 

Na dru gą, mniej ofi cjal ną część szko le nia go spo darz dr Je -
rzy Ma zur za pro sił wszyst kich uczest ni ków do sa du na cie pły
po czę stu nek i wy mia nę do świad czeń „na ło nie przy ro dy”
w mi łej at mos fe rze i przy pięk nej, sło necz nej po go dzie.

Ko lej ny raz szko le nie prze pro wa dzo ne w R -SGD Przy bro da
spo tka ło się z bar dzo du żym za in te re so wa niem oraz re kor do -
wą fre kwen cją uczest ni ków i za koń czy ło się suk ce sem or ga -
ni za to rów.

mgr inż. Fi lip Ma zur

Wieści z zakładów doświadczalnych

Szko�le�nie�sa�dow�ni�cze�w Rol�ni�czo�-
-Sa�dow�ni�czym�Go�spo�dar�stwie�
Do�świad�czal�nym�Przy�bro�da

Podczas sesji seminaryjnej
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Ciepły poczęstunek w przybrodzkim sadzie
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Wdniach 8-9 czerw ca 2013 ro ku po raz dzie wią ty od by ła się co -
rocz na im pre za „Ko nie i po wo zy w Ro ko so wie”. Głów nym or ga -

ni za to rem te go przed się wzię cia był Ośro dek In te gra cji Eu ro pej skiej
w Ro ko so wie przy współ udzia le Wiel ko pol skie go Związ ku Ho dow ców
Ko ni i Pro du cen tów Po wo zów Kon nych z re jo nu Go sty nia.

W kon kur sie po wo że nia za przę ga mi kon ny mi re pre zen tan ci Rol ni -
czego Go spo dar stwo Do świad czal nego (RGD) Dłoń: To masz Ra dom ski
i Ka ri na Ła pa wa (ab sol wen ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu)
wraz z koń mi Her me sem i Hu ba lem za ję li wy so ką, dru gą lo ka tę. Klacz
De mo na za ję ła trze cie miej sce w ka te go rii „kla cze” pod czas Re gio nal nej
Wy sta wy Zwie rząt Ho dow la nych, któ ra by ła czę ścią tej im pre zy.

W dniu 16 czerw ca 2013 ro ku od by ły się po raz siód my „Za wo dy kon -
ne o pu char wój ta gmi ny Pę po wo”. Przed sta wi cie le RGD Dłoń po wtó -
rzy li suk ces w po wo że niu za przę ga mi kon ny mi, zaj mu jąc miej sca:
pierw sze (kla cze De mo na i Dra wa), dru gie (ko nie Hu bal i Her mes) oraz
pią te (de biu tu ją ca klacz Nin ka).

Adam Do ma niec ki
Ka ri na Ła pa wa 

Rol�ni�cze�Go�spo�dar�stwo�Do�świad�czal�ne
Dłoń�na�za�wo�dach�kon�nych�
w Ro�ko�so�wie�i Pę�po�wie

Pierwsze miejsce w „Zawodach konnych o puchar wójta gminy Pępowo” zajęły klacze Demona i Drawa
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Debiutująca klacz Ninka – zdobywczyni piątej lokaty w Pępowie
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Dzie więt na sta Re gio nal na Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych
zo sta ła zor ga ni zo wa na w dniach 22–23 czerw ca 2013 ro -

ku przez Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go w Po zna -
niu – Cen trum Wy sta wo wo -Szko le nio we w Sie lin ku. W pierw -
szym dniu ko mi sja wy ce nia ła zwie rzę ta. Rol ni cze Go spo dar stwo
Do świad czal ne Bro dy za pre zen to wa ło dwie ja łów ki ra sy holsz -
tyń sko -fry zyj skiej, któ re uzy ska ły szó stą i ósmą lo ka tę, oraz czte -
ry staw ki owiec ra sy wiel ko pol skiej i bia ło gło wej owcy mię snej.
Ty tuł „cham pio na” uzy ska ły try ki ra sy wiel ko pol skiej i bia ło gło -
wej owcy mię snej, a ty tuł „vi ce -cham pio na” uzy ska ły ma cior ka
oraz tryk ra sy wiel ko pol skiej.

RGD Dłoń re pre zen to wa ło na rin gu pięć sztuk by dła mlecz -
ne go. Ja ło wi ca w pierw szej ka te go rii wie ko wej otrzy ma ła

pierw sze miej sce, ty tuł „cham pio na” i moż li wo ści ry wa li zo wa -
nia o ty tuł „cham pio na wy sta wy”. Ja ło wi ca w dru giej ka te go rii
wie ko wej za ję ła dru gie miej sce i zo sta ła „vi ce -cham pio nem”.
Kro wa w pierw szej lak ta cji upla so wa ła się na pią tym miej scu,
jej star sza o lak ta cję ko le żan ka zo sta ła za kwa li fi ko wa na w ka te -
go rii „kro wy w dru giej lak ta cji” na po zy cji szó stej, a naj star sza
z re pre zen ta cji – kro wa w trze ciej lak ta cji – za ję ła pią tą po zy cję.

W tym sa mym dniu na dru gim rin gu o ty tuł „cham pio na”
wal czy ły kla cze ra sy wiel ko pol skiej: De mo na i Dra wa, któ re po
wy ce nie za kwa li fi ko wa ły się na miej scu trze cim i czwar tym.

Dru gi dzień wy sta wy roz po czął się od uro czy ste go wrę cze -
nia pu cha rów, dy plo mów, na gród i wy róż nień. Rol ni cze Go spo -
dar stwo Do świad czal ne Bro dy  zo sta ło tak że wy róż nio ne 
„Pu cha rem Dy rek to ra Agen cji Ryn ku Rol ne go Od dzia łu Te re-
no we go w Po zna niu dla Naj lep sze go Ho dow cy Owiec XIX 
Wy sta wy Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin ko 2013”.

Dy rek tor Eu ge niusz An drzej czak ode brał pu cha ry za ja ło wi -
ce na gro dzo ne ty tu łem „cham pio na” i„vi ce -cham pio na”. Zo stał
tak że wy róż nio ny „Pu cha rem Wo je wo dy Wiel ko pol skie go dla
Naj lep sze go Ho dow cy XIX Re gio nal nej Wy sta wy Zwie rząt Ho -
dow la nych Sie lin ko 2013”. Z ko lei 35-let nia współ pra ca RGD
Dłoń z Ka te drą Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka zo sta ła pod kre -
ślo na wrę cze niem dy rek to ro wi RGD Dłoń przez prof. dr. hab. Ry -
szar da Skrzyp ka pu cha ru oko licz no ścio we go o tre ści: „Dla RGD
Dłoń za staw kę by dła mlecz ne go pre zen to wa ną na XIX Re gio -
nal nej Wy sta wie Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin ko 2013 oraz
z oka zji 35-le cia współ pra cy z Ka te drą Ho dow li By dła i Pro duk -
cji Mle ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”.

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Swa dzim zdo by ło
„Pu char Dy rek to ra Wiel ko pol skie go Związ ku Do radz twa Rol ni -
cze go dla Naj lep sze go Ho dow cy Kóz XIX Re gio nal nej 
Wy sta wy Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin ko 2013”, „Dy plom dla
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Rol ni cze go Go spo -
dar stwa Do świad czal ne go Swa dzim, Za kła du Złot ni ki” za uzy -
ska nie ty tu łu „cham pio na” przez ko zę ra sy bur skiej oraz „Dy -
plom dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Rol ni cze go
Go spo dar stwa Do świad czal ne go Swa dzim, Za kła du Złot ni ki”
za uzy ska nie ty tu łu „cham pio na” przez ma cior kę ra sy bia ło gło -
wa owca mię sna.

Ko lej ne suk ce sy rol ni czych za kła dów do świad czal nych na -
szej uczel ni w dzie dzi nie ho dow li zwie rząt świę to wać bę dzie -
my za pew ne na ko lej nej Re gio nal nej Wy sta wie Zwie rząt Ho -
dow la nych w Sie lin ku. 

Ka mi la Bryll
Ga brie la Woź na

Ju lia For na lik
Piotr Busz czak

Wieści z zakładów doświadczalnych

Suk�ce�sy�rol�ni�czych�za�kła�dów�
do�świad�czal�nych�na�Re�gio�nal�nej�
Wy�sta�wie�Zwie�rząt�Ho�dow�la�nych�
Sie�lin�ko 2013
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Nagrodzone owce rasy wielkopolskiej z RGD Brody
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Kózka rasy burskiej z RGD Swadzim
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RGD Brody otrzymało „Puchar Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Poznaniu dla Najlepszego Hodowcy Owiec”; na zdjęciu
(od lewej): Janusz Stachowiak i Gabriela Woźna z RGD Brody oraz Zdzisław Kruk, komisarz RWZH
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Kon fe ren cja pt. „Me eting of the Sta te Par ties to the Co nven -
tion on the Pro hi bi tion of the De ve lop ment, Pro duc tion

and Stock pi ling of the Bac te rio lo gi cal (Bio lo gi cal) and To xin
We apons and on The ir De struc tion, Me eting of Experts” od by -
ła się w Pa ła cu Na ro dów ONZ w Ge ne wie w dniach 12–16
sierp nia 2013 ro ku. W spo tka niu uczest ni czy li de le ga ci kra jów

człon kow skich i sy gna ta riu sze Kon wen cji o Za ka zie Sto so wa -
nia Bro ni Bio lo gicz nej (Bio lo gi cal We apons Co nven tion). Łącz -
nie w kon fe ren cji uczest ni czy ło po nad 170 de le ga cji. W skład
pol skiej wcho dzi li mi ni ster Ce za ry Lu siń ski; przed sta wi ciel Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych Łu kasz Ró życ ki; przed sta wi -

ciel Mi ni ster stwa Zdro wia Woj ciech Gwiaz da; przed sta wi ciel -
ka Mi ni ster stwa Śro do wi ska Jo an na Ry bak; płk. Ja nusz Ko cik
z Woj sko we go In sty tu tu Hi gie ny i Epi de mio lo gii oraz prof. Ry -
szard Słom ski, któ ry peł nił funk cję de le ga ta oraz przed sta wi -
cie la or ga ni za cji po za rzą do wej.

Po sie dze niu prze wod ni czy ła Ju dit Körömi z Wę gier, któ ra do -
sko na le wy wią za ła się z pro wa dze nia trud nych roz mów. Zgod -
nie z de cy zją Siód mej Kon fe ren cji Prze glą do wej na po sie dze niu
eks per tów roz pa try wa no trzy głów ne za gad nie nia obej mu ją ce
współ pra cę i po moc, ze szcze gól nym na ci skiem na wzmoc nie -
nie współ pra cy i po mo cy na pod sta wie ar ty ku łu X Kon wen cji;
prze gląd osią gnięć w dzie dzi nie na uki i tech no lo gii zwią za nych
z Kon wen cją oraz wzmac nia nie współ pra cy mię dzy kra ja mi; de -
ba to wa no tak że nad tym, jak zwięk szyć uczest nic two w środ -
kach bu do wy za ufa nia (Con fi den ce -bu il ding Me asu res, CBM).

W pierw szym dniu kon fe ren cji prof. Słom ski przed sta wił sta -
no wi sko or ga ni za cji po za rzą do wej The Bio se cu ri ty Wor king
Gro up of IAP: The Glo bal Ne twork of Scien ce Aca de mies, z ko -
lei w trze cim dniu za pre zen to wał wy kład „Ad van ces in Tech -
no lo gies for De tec tion of In fec tio us Di se ases”, któ ry cie szył się
du żym za in te re so wa niem, o czym świad czą ofi cjal ne ra por ty
i liczba od słon stro ny in ter ne to wej, na któ rej za miesz czo na by -
ła pre zen ta cja. 

Ob ra dy by ły bar dzo in ten syw ne, roz po czy na ły się o godz.
9.00, a koń czy ły o go dzi nie 18.00. Udział w kon fe ren cji umoż li -
wił na wią za nie kon tak tów za rów no z oso ba mi zaj mu ją cy mi się
dzia ła nia mi Kon wen cji, jak rów nież z eks per ta mi w dzie dzi nie
obro ny przed dzia ła niem bro ni bio lo gicz nej i tok syn.

prof. dr hab. Ry szard Słom ski

Spra�woz�da�nie�z udzia�łu�
w mię�dzy�na�ro�do�wej�kon�fe�ren�cji�
po�świę�co�nej�Kon�wen�cji�o Za�ka�zie�
Sto�so�wa�nia�Bro�ni�Bio�lo�gicz�nej�ONZ

Profesor Ryszard Słomski na stanowisku oficjalnej delegacji
rządowej w Pałacu Narodów ONZ w Genewie
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Najwyższa fontanna w Europie, znajdująca się w Genewie, symbol miasta; wyrzuca wodę w górę na wysokość 140 metrów z prędkością 200 km/h;
w tle Alpy i Mont Blanc
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Pri mus pas sus ad ana to miam, czy li „pierw szy krok do ana to -
mii” – ta kie oto sło wa prze czy ta li stu den ci kie run ku: we te -

ry na ria, pa trząc na te ma ty kę swych pierw szych za jęć z przed -
mio tu: ana to mia zwie rząt na po cząt ku ro ku aka de mic kie go.
Po dwóch se me strach wy ko na li krok ostat ni, przy stę pu jąc do
eg za mi nu. Wie dzą jed nak, że zwią za li się z tą dzie dzi ną na uki
na ca łe swo je ży cie za wo do we. Ła ci na wid nie ją ca w pla nie za -
jęć nie po zo sta wi ła złu dzeń: bę dzie to trud ny, lecz za ra zem
prze siąk nię ty pew ną ta jem ni czo ścią, fa scy nu ją cy przed miot.
Dla te go już od po cząt ku po ja wi ło się wśród stu den tów wie lu
pa sjo na tów, dla któ rych skal pel był rów nie nie od łącz ny jak
dłu go pis. 

Przy szli le ka rze we te ry na rii, koń czą cy na ukę na na szej uczel -
ni, to stu den ci za fa scy no wa ni na uką, nie zwy kle pra co wi ci,
z któ ry mi szcze gól nie chęt nie pro wa dzi się za ję cia. Nie rzad ko
nie za uwa ża ją, że ćwi cze nia do bie gły koń ca, bo na przy kład

„mię sień ra mien no -gło wo wy nie zo stał do koń ca wy pre pa ro -
wa ny”, lub nie zo sta ła za spo ko jo na cie ka wość, „ja kie od ga łę -
zie nia ma aor ta w czę ści brzusz nej?” Czę stym wi do kiem są ży -
wio ło we po le mi ki wśród stu den tów w pro sek to rium nad
ba da nym na rzą dem lub struk tu rą ana to micz ną. Nic w tym
dziw ne go, zwa żyw szy, że o jed no miej sce na tym kie run ku
ubie ga się co rok co naj mniej kil ku na stu kan dy da tów. 

Za in te re so wa nie po znań ską we te ry na rią nie słab nie od
trzech lat. Na pew no wpływ na to ma ją za ję cia z ana to mii od -
by wa ją ce się na pierw szym ro ku i nie zwy kle bo ga ta ko lek cja
pre pa ra tów Za kła du Ana to mii Zwie rząt. Oprócz na rzą dów
zwie rząt do mo wych w Za kła dzie zgro ma dzo no tak że uni ka -
to we pre pa ra ty po cho dzą ce od zwie rząt dzi kich, a na wet eg -
zo tycz nych. Jest to za słu gą kil ku po ko leń pra cow ni ków Za -
kła du, w tym obec ne go kie row ni ka, prof. dr. hab. Hie ro ni ma
Frąc ko wia ka, któ ry wła sno ręcz nie wy ko nał pre pa ra ty na czy -

Ana�to�mia�klu�czem�do�suk�ce�su

Egzamin praktyczny – „nazwij po polsku i po łacinie oznaczone
numerkami narządy”
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Pani dr lek. wet. Maria Wojnowska zyskała wśród studentów duży
szacunek

Czasem trzeba zakasać rękawy kitla – zaliczenie osteologii
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nio we aż 115 ga tun ków ssa ków na le żą cych do dzie wię ciu
spo śród dwu dzie stu współ cze snych rzę dów. Uni ka tem jest
tak że utrwa lo ne je li to gru be ko nia, szkie let kan gu ra, a na wet
mło dej ży ra fy. Po nad cza so wym po mni kiem wy ko na nej pra -
cy są pre pa ra ty wię za deł i ścię gien au tor stwa nie ży ją ce go już
od wie lu lat uta len to wa ne go pre pa ra to ra – pa na Alek san dra
Ra bec kie go. Są to praw dzi we per ły, zwłasz cza dla stu den tów
ma ją cych za miar spe cja li zo wać się w przy szło ści w or to pe dii
zwie rząt. Dzie dzi na ta jest szcze gól nie waż na, je śli cho dzi
o le cze nie ko ni i psów. Ko nie świa to we go for ma tu, uczest ni -
czą ce w naj waż niej szych świa to wych za wo dach jeź dziec kich,
są war te na wet mi lion eu ro, dla te go na przy szłych spe cja li -
stach tej dzie dzi ny cią ży ogrom na pre sja. Zda rza się za tem
czę sto, że do drzwi Za kła du pu ka ją prak ty ku ją cy le ka rze we -
te ry na rii, pro sząc o umoż li wie nie przyj rze nia się struk tu rze,
któ rą ma ją za miar ope ro wać. Ten wkład w roz wój ba zy dy -
dak tycz nej Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt zo stał do -
strze żo ny, cze go wy ra zem są przy zna ne swe go cza su na gro -
dy Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Choć wi dok nie ży we go zwie rzę cia w pro sek to rium mo że
być przy gnę bia ją cy, jed nak trze ba so bie zdać spra wę, że na -
uka na ta kich oka zach po zwa la stu den tom zgłę bić za gad kę
ży cia i w przy szło ści umoż li wić nie sie nie po mo cy zwie rzę tom
ży wym. Jak gło si sen ten cja jed nej z uczel ni we te ry na ryj nych
we Fran cji, „Śmierć cie szy się, że przy cho dzi w su kurs na uce”.
Róż no rod ność roz wią zań ana to micz nych w świe cie zwie rząt
jest ogrom na, ści śle zwią za na z przy sto so wa nia mi do spo so -
bu ży cia i śro do wi ska by to wa nia. Po nad to współ cze sne zwie -
rzę ta do mo we pod le ga ją pre sji se lek cji pro wa dzo nej przez
ho dow ców, co pro wa dzi do wie lu ko lej nych zmian ana to -

micz nych. Dla te go na si stu den ci uczą się na wie lu ga tun kach
zwie rząt. 

Naj bar dziej po wszech ny jest pies, jed nak dzię ki ak tyw no ści
pra cow ni ków Za kła du Ana to mii Zwie rząt moż na by ło wy ko nać
pre pa ra cję in nych zwie rząt, w tym ko nia. Ak cja zwią za na z uzy -
ska niem zgo dy, za ku pem i przy wie zie niem ko nia by ła spo rym
wy sił kiem or ga ni za cyj nym i lo gi stycz nym, za koń czy ła się jed nak
suk ce sem. Ogier (cier pią cy na za awan so wa ną cho ro bę płuc) zo -
stał otwar ty na ostat nich za ję ciach, stąd je go eg zen te ra cja by ła
dla przy szłych le ka rzy we te ry na rii pod su mo wa niem i prak tycz -
nym utrwa le niem wia do mo ści zdo by tych pod czas dwu se me -
stral nej na uki. Swo im zwy cza jem stu den ci zo sta li jesz cze w sa li
ćwi czeń wie le go dzin po za koń czo nych za ję ciach.

Eg za min koń czą cy za ję cia z ana to mii, po dob nie jak w ro ku
ubie głym, był dwu eta po wy. Wa run kiem przy stą pie nia do czę -
ści teo re tycz nej by ło uprzed nie za li cze nie prak ty ki, czy li roz -
po zna nie i pre cy zyj ny opis wy bra nych struk tur ana to micz -
nych. Dzię ki wspo mnia nej już bo ga tej ko lek cji pre pa ra tów
wszy scy zda ją cy ozna cza li te sa me struk tu ry i na rzą dy. Sys tem
ten po zwo lił unik nąć przy pad ku i tak zwa nych „nie tra fio nych”
dla jed nych, a„szczę śli wych” dla in nych ze sta wów py tań. Stu -
den ci zna li już tę pro ce du rę dzię ki ko lo kwiom cząst ko wym.
Wie dzie li też, że ist nie je nie pi sa na za sa da: „prze ko naj wy kła -
dow cę”. Ozna cza to moż li wość dia lo gu, je śli na py ta nie pad -
nie od po wiedź in na niż ta, któ rej wy kła dow ca ocze ku je. Je że li
zda ją cy po tra fi obro nić swój punkt wi dze nia i wy ka zać, że je -
go od po wiedź jest rów nież pra wi dło wa, ozna cza to, że zgłę -
bił te mat, a ana to mia nie jest na uką mar twą. 

dr Mar cin Ko mo sa

Przyszli lekarze weterynarii z naszej uczelni w prosektorium Zakładu Anatomii Zwierząt
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Wdniach od 23 do 31 ma ja de le ga cja Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu prze by wa ła w Ir kuc ku. Na szą uczel -

nię re pre zen to wa li prof. dr hab. Jan Pi kul, pro rek tor ds. na uki
i współ pra cy z za gra ni cą; prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go; prof. dr hab. Piotr Ła ko my, pro dzie kan
Wy dzia łu Le śne go ds. na uki i roz wo ju oraz dr inż. An drzej Ła -
będz ki z Ka te dry En to mo lo gii Le śnej. Sy be ria przy wi ta ła nas sło -
necz ną, ale spóź nio ną o mie siąc wio sną. Przy ro da na na szych
oczach bu dzi ła się z zi mo we go snu, a nas ucie szył zu peł ny brak
krwio żer czych me szek i ko ma rów, choć na ich obec ność by li śmy
do brze przy go to wa ni. 

Głów nym ce lem wi zy ty by ło pod pi sa nie ko lej nej umo wy
o współ pra cy mię dzy Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna -
niu a Pań stwo wą Aka de mią Rol ni czą w Ir kuc ku. Roz mo wy
o współ pra cy pro wa dzo no z wła dza mi uczel ni ir kuc kiej, któ rą re -
pre zen to wa li: rek tor prof. dr Gen na dij Or de no wich Ta ka łan dze;
pro rek tor ds. roz wo ju prof. dr hab. Ja ro slaw Mi chaj ło wicz Iwa -
nio; kie row nicz ka dzia łu współ pra cy z za gra ni cą, dr Swie tla na
Wik to row na Shvet zo va i dr hab. Na ta lia Alek san drow na Ni ku li -
na. W ra mach współ pra cy w tym ro ku na stą pi wy mia na stu den -
tów – stu den ci Wy dzia łu Le śne go po ja dą na Sy be rię w sierp niu,
na to miast Ro sjan go ścić bę dzie my we wrze śniu. 

Bra li śmy też udział w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej
„Ochro na i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie za so bów ro ślin nych i zwie -
rzę cych Sy be rii”, pre zen tu jąc trzy re fe ra ty na te mat ba dań zwią -
za nych ze szko dli wą en to mo fau ną taj gi: „Oce na po dat no ści Ob -
wo du Ir kuc kie go i baj kal skiej przy ro dy na ne ga tyw ne
od dzia ły wa nie bar czat ki sy be ryj skiej (Den dro li mus su per ans si bi -
ri cus Tsche tve ri kov)”; „Pre fe ren cje po kar mo we bar czat ki sy be ryj -
skiej Den dro li mus su per ans si bi ri cus w wa run kach Środ ko wej Eu -
ro py” i „Wstęp ne wy ni ki ba dań nad po ra że niem Den dro li mus
su per ans si bi ri cus przez ba ke rie i grzy by w Pol sce”. 

W ra mach kon fe ren cji od by ły się dwa wy jaz dy te re no we – je -
den do mu zeum Baj ka łu, a dru gi na Ka mień Czer skie go, szczyt
jed nej z nad brzeż nych gór o wy so ko ści 755 me trów nie da le ko
Li stwian ki, ku ror tu wy po czyn ko we go roz cią ga ją ce go się
wzdłuż brze gu Baj ka łu. Szczyt na zwa ny zo stał na cześć pol skie -
go geo lo ga, pa le on to lo ga, przy rod ni ka i ba da cza Sy be rii, Ja na
Czer skie go. Za nu rzy li śmy tak że na sze rę ce w przej rzy stej i zim -
nej wo dzie Baj ka łu. Dzię ki akwa riom mie li śmy oka zję obej rzeć
wie le en de micz nych or ga ni zmów ży ją cych w Baj ka le, mię dzy
in ny mi baj kal skiej fo ki. Nie ste ty, w na tu rze nie uda ło nam się jej
zo ba czyć, po nie waż w po łu dnio wej czę ści je zio ra po ja wia ją się
bar dzo rzad ko. 

Dru gi wy jazd – w gó ry Sa ja ny Wschod nie. Tym ra zem po go -
da nie do pi sa ła i wę dro wa li śmy na szla ku w oko li cach miej sco -
wo ści Ar szan w stru gach desz czu. Nie mo gli śmy tak że po dzi wiać
szczy tów gór skich o wy so ko ści od 2 tys. do po nad 3 tys. m n.p.m.
Na stęp nie od wie dzi li śmy słyn ny ku rort Żem czug, w któ rym za -
ży wa li śmy ką pie li ra do no wych z bar dzo go rą cych lecz ni czych
źró deł. Prze jeż dża li śmy przez nie wiel ką wieś Tun ka, jed no
z miejsc ze sła nia Jó ze fa Pił sud skie go w 1890 ro ku. 

Sy be ria peł na jest śla dów pol skich, zresz tą miej sco wa lud ność
ma du ży sza cu nek do Po la ków. Wszę dzie spo ty ka li śmy się z nie -
zwy kłą ser decz no ścią ze stro ny Ro sjan, nie tyl ko tych z ko rze nia -
mi pol ski mi. Oprócz po tom ków ze słań ców na Sy be rii miesz ka ją
ro dzi ny Po la ków, któ rych car w 1910 ro ku ścią gnął do Ro sji, obie -
cu jąc ty le zie mi, ile wy drą taj dze. Po la cy po cho dzi li głów nie z Za -
głę bia Dą brow skie go (Za chod nia Ma ło pol ska). Wio dło im się
bar dzo do brze, po bu do wa li do my, młyn i ko ściół. Miej sce, któ re
wy bra li na nie go ścin nej sy be ryj skiej zie mi, na zwa li Wier szy ną,
bo oko li ca przy po mi na pol skie po gó rze. W 1938 ro ku NKWD roz -
strze la ło trzy dzie stu miesz kań ców. W 1957 ro ku wszyst kich za -
mor do wa nych zre ha bi li to wa no. Ludność Wier szy ny kul ty wu je

Sy�be�ria 2013

Na brzegu Angary, jedynej rzeki wypływającej z Bajkału; od lewej: dr inż. Andrzej Łabędzki; dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman
Gornowicz; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul i prodziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Piotr Łakomy
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U Konsula Generalnego RP Marka Zielińskiego z prorektorami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: 
prof. dr. hab. Wiesławem Bielawskim i prof. dr. hab. Markiem Szyndlem

Stara część Irkucka… … i tylko część zamieszkana

Z o. Karolem Lipińskim OMI na terenie probostwa w Wierszynie Jedna z wielu irkuckich cerkwi

Bajkał – widok z Kamienia Czerskiego Deszczowe Sajany Wschodnie
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Góry Chamar-Daban Osada nad brzegiem Bajkału

Na brzegu Bajkału Przyroda dopiero budziła się ze snu zimowego – kosaciec

Świeżo wędzone ryby kupowaliśmy przy każdej możliwej okazji Bajkał

Domy na wsi Krugobajkałka
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wspa nia ły, sło necz ny dzień. Po dró żo wa li śmy nie zwy kłym po -
cią giem, któ ry za trzy my wał się co pe wien czas, wte dy wy cho -
dzi li śmy na ze wnątrz i słu cha li śmy prze wod nicz ki, któ ra opo -
wia da ła o hi sto rii re gio nu, je zio ra i miej sco wej lud no ści. To ry
ko le jo we zbu do wa li w la tach 1896–1900 in ży nie ro wie z Ro sji,
Włoch, Ło twy, Al ba nii i Pol ski. Tra sa by ła czę ścią daw nej Ko lei
Trans sy be ryj skiej. To ry bie gły tuż przy brze gu, któ ry cza sa mi był
bar dzo zdra dli wy, po nie waż dno na gle scho dzi ło na kil ka dzie -
siąt me trów głę bo ko ści. W naj głęb szym miej scu Baj kał ma aż
1642 me try. Prze je cha li śmy przez 12 go dzin tyl ko oko ło 180 km,
przy czym oko ło 80 km z 635 km dłu go ści je zio ra, po ko nu jąc
38 tu ne li wy ku tych w ska łach. Pięk ne wi do ki na ośnie żo ne
szczy ty łań cu cha gór skie go Cha mar -Da ban, ta fla je zio ra bez fal,
przej rzy stość wo dy, po je dyn cze osa dy ludz kie oraz bu dzą ca się
do ży cia przy ro da – wszyst ko to spra wi ło, że po dróż upły nę ła
nam bar dzo szyb ko. 

Dla le śni ka i przy rod ni ka wi zy ta na Sy be rii to speł nie nie czę -
ści ma rzeń, choć po zo sta je pe wien nie do syt, bo nie zo ba czy li -
śmy la su pier wot ne go, gdzie je dy ny mi dro ga mi są po to ki le śne
i nie po czu li śmy tra per skie go ży cia… ale przy naj mniej ma my
jesz cze pre tekst do po wro tu. Taj ga urze kła nas bo gac twem świa -
ta ro ślin, zwie rząt i grzy bów. Go spo dar ka le śna, ra dy kal nie od -
bie ga ją ca od na sze go po ję cia go spo da ro wa nia, po le ga wy łącz -
nie na się ga niu po skar by taj gi – wy ci na niu naj cen niej szych
i naj grub szych drzew, a po zo sta wianiu brzóz i cien kich so sen,
świer ków i jo deł. Wi dok brzo zo wych drze wo sta nów z jed nej
stro ny skła niał do re flek sji, ale z dru giej uświadamiał, że lu dzie
(z pi ła mi) ma ją do stęp tyl ko do oko ło 20% taj gi, co uspo ka ja:
przez dłu gie la ta bę dą tu jesz cze ob sza ry nie zba da ne przez czło -
wie ka. 

Ku li nar nie po dróż by ła oka zją do pró bo wa nia kuch ni ro syj -
skiej, bu riac kiej i mon gol skiej, ale naj wspa nial szą po tra wą, ja kiej
kosz to wa li śmy, by ła świe żo wę dzo na, jesz cze go rą ca ry ba
– omul – en de mit Baj ka łu, ry ba, któ ra zi mu je na głę bo ko ści 300
me trów. Jesz cze te raz czu je my jej smak, a każ dy, kto jej spró bo -
wał, bę dzie dłu go wspo mi nał to wyjątkowo de li kat ne mię so.

Gdy nasz sa mo lot od ry wał się od pły ty lot ni ska w Ir kuc ku, że -
gnał nas wi dok taj gi, roz cią ga ją cy się po li nię ho ry zon tu…

Piotr Ła ko my
Zdję cia: An drzej Ła będz ki i Piotr Ła ko my

pol skie tra dy cje, dzia ła Dom Pol ski i ze spół lu do wy, a od czte -
rech lat pa ra fia ma sta łe go pro bosz cza – ob la ta z Po zna nia, o. Ka -
ro la Li piń skie go OMI, któ ry ugo ścił nas i opro wa dził po wsi, opo -
wia da jąc o bie żą cej sy tu acji. Pol ska wieś na dal spra wia wra że nie
o wie le bo gat szej i bar dzo za dba nej w po rów na niu z wsia mi za -
miesz ka ły mi przez Ro sjan czy Bu ria tów. Sy be ria to kra ina kon -
tra stów: bar dzo bo ga te go mia sta i skraj nej bie dy, nie kie dy nę -
dzy i bra ku per spek tyw na wsi, gdzie je dy ną zdo by czą cy wi li za cji
jest prąd. 

Ir kuck za sko czył nas tem pem zmian. Z per spek ty wy już ośmiu
tam po by tów dr. An drze ja Ła bę dzkie go za ni ka naj star sza część
mia sta. Jego za ło ży cie la mi w 1661 ro ku by li my śli wi do star cza ją -
cy na ry nek ro syj ski skó ry i mię so upo lo wa nych zwie rząt. Po dzi -
wia li śmy jesz cze sto ją ce naj star sze, pra wie 150-let nie drew nia ne
do my, nie zwy kle bo ga to zdo bio ne nie po wta rzal ny mi rzeź bio ny -
mi or na men ta mi. A tuż obok wiel kie, pięk ne bu dyn ki oraz bar dzo
sze ro kie uli ce (dwa – trzy pa sy) z luk su so wy mi sa mo cho da mi. 

By li śmy tak że za pro sze ni na spo tka nie z Kon su lem Ge ne ral -
nym RP, Mar kiem Zie liń skim. Spo tka li śmy tam de le ga cję pro rek -
to rów ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza -
wie wraz z żo na mi. 

Po go da by ła bar dzo zmien na: od upa łu (+30oC), burz wio sen -
nych i desz czy aż po śnie ży cę. Jed nak oka za ła się dla nas bar -
dzo ła ska wa, bo w je den z ostat nich dni po by tu uda ło nam się
ku pić bi le ty na po ciąg wy ciecz ko wy – kru go baj kał kę – z Ir kuc -
ka przez Slju dian kę i da lej, wzdłuż brze gu Baj ka łu. Prze ży li śmy

Wymiana podpisanych umów

Z władzami irkuckiej uczelni
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Od pew ne go cza su ob ser wu je my pro wa dzo ne z du żym roz -
ma chem pra ce przy bu do wie Kli ni ki Ma łych i Du żych Zwie -

rząt In sty tu tu We te ry na rii Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt na -
sze go uni wer sy te tu. Bu do wa roz po czę ta w pierw szych dniach
lip ca 2013 ma być ukoń czo na pod ko niec sierp nia 2014 ro ku. Są -
dząc z ogrom ne go tem pa prac bu dow la nych i wi docz nych ich
efek tów, a tak że re no my wy ko naw cy (fir ma SKAN SKA S. A., zna na
już z re ali za cji po dob nych in we sty cji, tak że na na szej uczel ni), ter -
min ten jest nie za gro żo ny. 

Kli ni ka bę dzie śred niej wiel ko ści bu dyn kiem li czą cym 2700 m2,
speł nia jąc tym sa mym nie zbęd ne wy mo gi sta wia ne przed te go
ro dza ju obiek ta mi przez Unię Eu ro pej ską. Bę dzie po dzie lo na na
trzy za sad ni cze czę ści. W pierw szej bę dzie się re je stro wać zwie -
rzę ta oraz do ko ny wać ich oglę dzin. W kil ku ga bi ne tach prze pro -
wa dza ne bę dą pro ste za bie gi am bu la to ryj ne. Te bar dziej zło żo ne
ob słu gi wać bę dzie znacz nych roz mia rów blok ope ra cyj ny prze -
zna czo ny za rów no dla pa cjen tów ma łych, jak i du żych. Uzu peł -
nie niem tej czę ści bę dą: ap te ka na pierw szym pię trze, la bo ra to ria
dia gno stycz ne oraz sa la sek cyj na. Część dru ga prze zna czo na bę -
dzie dla re zy den tów kli ni ki oraz pa cjen tów. Prze wi du je ona szpi -
tal dla psów i ko tów oraz osob ne bok sy i kil ka sta no wisk dla du -
żych zwie rząt, ta kich jak ko nie, by dło, owce i świ nie. Ko mu ni ka cję
tych bok sów z blo kiem ope ra cyj nym za pew niać bę dzie od po -
wied ni wy ciąg umoż li wia ją cy ich bez po śred ni trans port z sa li ope -
ra cyj nej do bok su. Ca łość uzu peł niać bę dzie część trze cia – dy dak -
tycz na, wy po sa żo na w sa lę au dio wi zu al ną prze zna czo ną dla 80
osób, za pro jek to wa ną w spo sób umoż li wia ją cy wpro wa dze nie na
sa lę na wet naj więk szych pa cjen tów. 

Ta ocze ki wa na in we sty cja, wpi su ją ca się w stra te gię roz wo ju
na sze go uni wer sy te tu, nie by ła by moż li wa, gdy by nie wi zja, za -
an ga żo wa nie i da le ko wzrocz ność władz uczel ni – JM rek to ra,
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka oraz pro rek to ra, prof. dr.

hab. Cze sła wa Sza frań skie go; kwe stor, mgr Bar ba ry Gier szew -
skiej -Szraj ber oraz kanc le rzów: mgr. Ro ber ta Fa biań skie go
i mgr. Mar ka Kli mec kie go – któ rych de ter mi na cji za wdzię cza -
my per fek cyj ne przy go to wa nie in we sty cji. Roz po czę cie bu do wy
po prze dzi ło uro czy ste pod pi sa nie umo wy z dy rek to rem fir my
SKAN SKA S.A., Paw łem Ha ber lan dem, w dniu 18 czerw ca 2013
ro ku.

Wie rzy my, że bu do wa na Kli ni ka Ma łych i Du żych Zwie rząt przy -
czy ni się do umoc nie nia dy dak tycz nej i na uko wej po zy cji na sze -
go uni wer sy te tu, ale przede wszyst kim roz sze rzy je go in te gra cję
ze spo łecz no ścią Po zna nia i Wiel ko pol ski.

prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski
dy rek tor In sty tu tu We te ry na rii

Ruszyła�budowa�Weterynarii

Uroczyste podpisanie umowy z dyrektorem firmy SKANSKA S.A.; od lewej: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
prof. dr hab. Jan Pikul; dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. nadzw.; Paweł Haberland,
dyrektor SKANSKA S.A.; JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; kwestor, mgr Barbara Gierszewska-Szrajber oraz kanclerz, 
mgr Marek Klimecki (18 czerwca 2013 roku)
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Początek budowy Kliniki Małych i Dużych Zwierząt (lipiec 2013 roku)
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Tra dy cyj nie w ma ju już po raz osiem na sty mło dzi na ukow -
cy spo tka li się na co rocz nej kon fe ren cji or ga ni zo wa nej

przez Pol skie To wa rzy stwo Tech no lo gów Żyw no ści (PTTŻ). To
spo tka nie od by ło się pod ha słem prze wod nim „Quo Va dis, Ali -
men tum?”, skła nia ją cym do dys ku sji na te mat naj now szych
tren dów w pro duk cji i bez pie czeń stwie żyw no ści.

Zor ga ni zo wa na przez Od dział Wiel ko pol ski PTTŻ kon fe ren -
cja od by ła się w dniach 14–16 ma ja 2013 ro ku, po raz dru gi
w Pusz czy ko wie ko ło Po zna nia. Ce lem co rocz nych spo tkań
jest wy mia na do świad czeń oraz in te gra cja śro do wi ska dok to -
ran tów i mło dych adep tów na uki z wie lu ośrod ków w Pol sce
i zagra ni cą, któ rych za in te re so wa nia ba daw cze zwią za ne są
z dzie dzi na mi ma ją cy mi wpływ na roz wój na uki o żyw no ści
i ży wie niu. Te go rocz na se sja ob ję ta by ła pa tro na tem: JM rek -
to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – prof. dr. hab.
Grze go rza Skrzyp cza ka, dzie ka na Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – prof.
dr. hab. Ja na Mich nie wi cza, prze wod ni czą ce go Pre zy dium Ko -
mi te tu Na uk o Żyw no ści PAN – prof. dr. hab. An drze ja Le nar ta
oraz Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go – Mar ka Woź -
nia ka.

Zgro ma dzo nych go ści po wi tał dzie kan Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu – prof. dr hab. Jan Mich nie wicz, pre zes
PTTŻ – prof. dr hab. Edward Po spiech, a na stęp nie w imie niu
Ko le gium Rek to rów pro rek tor ds. stu diów – prof. dr hab. Mo -
ni ka Ko złow ska – uro czy ście otwo rzy ła XVIII Se sję Na uko wą
Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej.

W kon fe ren cji uczest ni czy li zna ni na ukow cy z ośrod ków
w Pol sce, Ka na dzie i Fran cji, uświet nia jąc te go rocz ną se sję wy -
kła da mi ple nar ny mi: prof. Ro man Przy byl ski (Uni ver si ty of 
Le th brid ge, Ca na da), dr Di dier Mon tet (UMR Qu ali sud, CI RAD
Mont pel lier, Fran ce), dr Ho cqu et te Je an -François (French Na -
tio nal In sti tu te for Agri cul tu ral Re se arch, Fran ce), prof. dr hab.
Hen ryk Je leń (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu). Wy kład
in au gu ra cyj ny wy gło sił prof. dr hab. Jan Ga węc ki z na sze go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Wśród za pro szo nych go ści by -
li: prof. dr hab. Ni na Ba rył ko -Pi kiel na oraz prof. dr hab. An to ni
Rut kow ski (nie ste ty nie obec ny), któ rzy po wo ła li do ży cia te
spo tka nia i od wie lu lat w nich uczest ni czą, bę dąc men to ra mi
ko lej nych po ko leń mło dych na ukow ców.

W Pusz czy ko wie ze bra ło się bli sko 140 na ukow ców z Pol ski
i za gra ni cy. W cią gu trzech dni wy słu cha no 37 re fe ra tów, za -
pre zen to wa no 95 po ste rów oraz 8 e -po ste rów, któ re z ra cji
tech no lo gicz nej te ma ty ki otrzy ma ły wy róż nie nia w po sta ci pu -
bli ka cji w cza so pi śmie „Apa ra tu ra Ba daw cza i Dy dak tycz na”. Ko -
mi tet Na uko wy na gro dził naj lep szych mów ców. Lau re atem
pierw szej na gro dy (lap top ufun do wa ny przez fir mę WE SSLING
Pol ska sp. z o.o.) w se sji an glo ję zycz nej zo stał Ar tur Wik tor ze
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. Dru gie miej sce
przy zna no Pau li nie Paw łow skiej z Po li tech ni ki Łódz kiej, a trze -
cie Gin ta re Za ka rie ne z Li thu anian Uni ver si ty of He alth Scien -
ces. W se sjach te ma tycz nych wy róż nio no na stę pu ją ce oso by:
Ma riu sza Le siec kie go (UP w Po zna niu), Emi lię Ku piń ską (UP
w Po zna niu) oraz Alek san drę Fi jał kow ską (SGGW). Zda niem Ko -

Quo�va�dis,�ali�men�tum?
XVIII Se�sja�Na�uko�wa�Sek�cji�Mło�dej�Ka�dry�Na�uko�wej�
Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Tech�no�lo�gów�Żyw�no�ści
II Se�sja�Mię�dzy�na�ro�do�wa
Po�znań�– Pusz�czy�ko�wo, 14–16�ma�ja 2013�ro�ku

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników XVIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
(Puszczykowo koło Poznania)
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mi te tu Na uko we go na gro dzo no naj lep szy pla kat au tor stwa
Mag da le ny Ol szew skiej (Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski
w Olsz ty nie), Ewe li ny Mro czek (UP w Po zna niu) i Do mi ni ki Ku lig
(UP we Wro cła wiu). Lau re aci pierw szych miejsc w każ dej z se sji
zo sta li wy róż nie ni przez Ko mi tet Na uk o Żyw no ści PAN pu bli ka -
cją w: „Ze szy tach Pro ble mo wych Po stę pów Na uk Rol ni czych”
oraz „Po lish Jo ur nal of Fo od and Nu tri tion Scien ces”. Wszyst kim
na gro dzo nym gra tu lu je my!

Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu UP miał licz ną gru pę
re pre zen tan tów (nie tyl ko z uwa gi na or ga ni za cję se sji), a wie -
lu spo śród nich zna la zło się w gro nie lau re atów se sji te ma tycz -
nych i po ste ro wych. W gro nie uho no ro wa nych e -po ste rów
zna la zły się pra ce uczest ni ków Wy dzia ło we go Stu dium Dok -
to ranc kie go: Ad ria na Czer nia ka (III rok), Pau li ny Gó rec kiej
(I rok) oraz Dag ma ry Le śniak (II rok).

Ko mi tet or ga ni za cyj ny pra gnie po dzię ko wać prof. dr hab.
Mał go rza cie No ga li -Ka łuc kiej oraz dr hab. Do ro cie Pia sec kiej -
-Kwiat kow skiej za wspar cie oraz cen ne ra dy.

Dzię ku je my tak że wszyst kim spon so rom, bez któ rych nie uda -
ło by się zor ga ni zo wać tak uda nej pod każ dym wzglę dem kon -
fe ren cji – fir mie NE STLE (spon sor głów ny) oraz po zo sta łym: Kom -
pa nia Pi wo war ska, CO BRA BiD, WE SSLING Pol ska, Pep si -Co la
Ge ne ral Bot tlers Po land, Merck Mil li po re, Go od Fo od Pro ducts,
Ho chland Pol ska, Am co, Le co, Strauss Ca fe oraz Fa wor. 

Na ko lej ną, dzie więt na stą Se sję Na uko wą Mło dej Ka dry Na -
uko wej już za pra sza ją wszyst kich uczest ni ków or ga ni za to rzy
z War sza wy, li cząc, że za in te re so wa nie mło dych na ukow ców
przy szłą kon fe ren cją bę dzie jesz cze więk sze, nie tyl ko z pol -
skich, ale i z eu ro pej skich ośrod ków ba daw czych.

Dag ma ra Le śniak

Komitet organizacyjny pod życzliwą opieką prof. dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej i dr hab. Doroty Piaseckiej-Kwiatkowskiej (kolejno: trzecia 
i czwarta od lewej w pierwszym rzędzie)
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Odpoczynek przy grillu
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Jak�przy�go�to�wy�wać�pra�ce�do�dru�ku?

„Tę bo wiem myśl wy zna jąc, ju żem wzrósł i pod ta tu siał: au -
tor ma się mę czyć tak dłu go, aby czy tel nik już nie mu -

siał”. Sło wa M. Za łu skie go sprzed pra wie pięć dzie się ciu lat,
przy to czo ne przez pierw sze go z pre le gen tów – pro fe so ra Mar -
ka Łu ka sze wi cza (re dak to ra na czel ne go „Ani mal Scien ce Pa -
pers and Re ports”, cza so pi sma wy da wa ne go przez In sty tut Ge -
ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt PAN w Ja strzęb cu) – zna ko mi cie
od da ją isto tę przy go to wa nia ma nu skryp tów do dru ku. A za -
tem nie za mę cza jąc PT Czy tel ni ków nad mia rem wstę pu, prze -
cho dzi my do kon kre tów. 

Warsz ta ty „Ory gi nal ne wy ni ki, ory gi nal ne pu bli ka cje –
warsz ta ty dla mło dych na ukow ców”, or ga ni zo wa ne przez Ko -
mi tet Na uk Zoo tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk przy
współ udzia le Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu,
od by ły się 17 ma ja 2013 ro ku w War szaw skim Do mu Tech ni ka

NOT. Dwa pierw sze wy kła dy kon cen tro wa ły się na prak tycz -
nych po ra dach na temat przy go to wa nia ma nu skryp tu obej -
mu ją ce go ana li zę wy ni ków ba dań (czy li ory gi nal nej pra cy
twór czej). Au to ra mi ich by li, wspo mnia ny wy żej, prof. dr hab.
Ma rek Łu ka sze wicz i dr hab. Ma ciej Szy dłow ski, prof. nadzw.
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i jed no cze śnie za -
stęp ca re dak to ra na czel ne go „Jo ur nal of Ap plied Ge ne tics”.
A oto kil ka naj waż niej szych wnio sków pły ną cych z tych wy -
stą pień, przy dat nych nie tyl ko dla au to rów prac na uko wych.
Za czy na jąc od ty tu łu ar ty ku łu, po wi nien być on moż li wie krót -
ki (co już za sto so wał ni żej pod pi sa ny). Wie le miej sca po świę -
co no ana li zie sta ty stycz nej eks pe ry men tów, kon sta tu jąc, że
po szu ki wa nie ra dy sta ty sty ka do pie ro po ze bra niu da nych ma
w so bie coś wspól ne go z sek cją zwłok. Pre le gen ci prze strze -
ga li też przed epa to wa niem czy tel ni ka nad mia rem wy ni ków,
nie rzad ko dru go pla no wych lub prze sad nie in for mu ją cych
o wy sił ku wło żo nym przez au to ra/au to rów pu bli ka cji. 

Ko lej ny wy kład, za pre zen to wa ny przez prof. dr. hab. Ja na
Ko wal czy ka (re dak to ra na czel ne go „Jo ur nal of Ani mal and 
Fe ed Scien ces” wy da wa ne go przez In sty tut Fi zjo lo gii i Ży wie -
nia Zwie rząt PAN w Ja błon nie), do ty czył do brych oby cza jów
w na uce. W do bie co raz bar dziej po wszech nej kon ku ren cji,
„wspo ma ga nej” róż ny mi ran kin ga mi uczel ni i in sty tu tów ba -

daw czych, a tak że po stę pu ją cej pa ra me try za cji ak tyw no ści
pra cow ni ków na uko wych, pro pa go wa nie do brych za sad,
szcze gól nie wśród lu dzi roz po czy na ją cych ka rie rę na uko wą,
jest ze wszech miar po żą da ne. Pro fe sor pod kre ślał mię dzy in -
ny mi, że sza nu jąc au to ry te ty, wy żej na le ży sta wiać ar gu men -
ty rze czo we (czy li: „nie kto mó wi, lecz co mó wi”). Po nad to
prze strze gał przed mno że niem pu bli ka cji dla po zo ro wa ne go
wzbo ga ce nia do rob ku na uko we go. Wie le miej sca w re fe ra cie
za ję ły róż ne ro le uczo ne go: twór cy, na uczy cie la, kie row ni ka
i opi nio daw cy.

„Ba zy bi blio gra ficz ne ja ko na rzę dzie do oce ny cza so pism
i do rob ku pra cow ni ków na uko wych” by ły te ma tem re fe ra tu
wy gło szo ne go przez prof. dr. hab. Syl we stra Świąt kie wi cza (re -
dak to ra na czel ne go „An nals of Ani mal Scien ce”, cza so pi sma
wy da wa ne go przez In sty tut Zoo tech ni ki – Pań stwo wy In sty -
tut Ba daw czy w Ba li cach). Wy kła dow ca sze ro ko omó wił mier -
ni ki na uko me trycz ne sto so wa ne do oce ny cza so pism, in sty -
tu cji na uko wo -ba daw czych i pra cow ni ków na uko wych.
Wska zał jed no cze śnie na ogra ni cze nia i nie do sko na ło ści me -
tod pa ra me try za cji. No ta be ne kwe stie te są ostat nio przed -
mio tem wie lu de bat, nie tyl ko w Pol sce. 

Ostat nią czę ścią spo tka nia by ła dys ku sja pa ne lo wa. Po ru -
sza no wie le za gad nień, po cząw szy od „upraw nień” do współ -
au tor stwa pu bli ka cji, przez pra wo do za miesz cza nia nazw
han dlo wych, fir mo wych czy wła snych w ar ty ku łach, a skoń -
czyw szy na kwe stiach zwią za nych z pu bli ko wa niem „wy ni ków
ne ga tyw nych”. Te ostat nie nie za wsze są na le ży cie do ce nia ne
przez re dak cje. Oczy wi ście z jed nej stro ny znacz nie bar dziej
atrak cyj ne są ar ty ku ły in for mu ją ce o prze ło mo wych od kry -
ciach, spek ta ku lar nych efek tach da ne go spe cy fi ku czy istot -
nych wpły wach zi den ty fi ko wa nych ge nów na ce chy użyt ko -
we. Jed nak z dru giej stro ny, wy nik „ne ga tyw ny” jest waż ny
z punk tu wi dze nia po dej mo wa nia dal szych ana lo gicz nych ba -
dań i tem pe ro wa nia nie uza sad nio nych spe ku la cji. 

Z sa tys fak cją na le ży pod kre ślić, że ini cja ty wa Ko mi te tu Na -
uk Zoo tech nicz nych PAN spo tka ła się z du żym za in te re so wa -
niem mło dych adep tów na uki z pra wie wszyst kich uczel ni i in -
sty tu tów ba daw czych upra wia ją cych zoo tech ni kę. Licz ba
zgło szeń (93) znacz nie prze kro czy ła pla ny or ga ni za to rów i…
prze wi dzia ne na ten cel fun du sze Pol skiej Aka de mii Na uk.
Unik nię cie pro ce du ry kwa li fi ka cji kan dy da tów (tu – z de fi ni cji
– nie do brej) by ło moż li we dzię ki życz li we mu wspar ciu Fun da -
cji „Za kła dy Kór nic kie” oraz spon so rów: Wy twór ni Pre mik sów
LNB, Hub bard Pol ska, Za kła dów Wy lę gu Dro biu – Ma lec w Dę -
bów ce i re dak cji „Pol skie go Dro biar stwa”. O tym, że by ła to traf -
na in we sty cja, świad czą wy ni ki ano ni mo wych an kiet uczest -
ni ków. Tre ści, spo sób i or ga ni za cję warsz ta tów zde cy do wa na
więk szość uczest ni ków oce ni ła ja ko bar dzo do bre. Jed nak naj -
waż niej szym wnio skiem jest po trze ba kon ty nu acji te go ty pu
spo tkań (wska za ło na to aż 96% an kie to wa nych). Sło wa uzna -
nia na le żą się więc przede wszyst kim PT Pre le gen tom za pro -
fe sjo nal ne i in te re su ją ce re fe ra ty, a tak że Wła dzom KNZ PAN
za wspie ra nie te go przed się wzię cia. 

To masz Szwacz kow ski
Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu,
Ko mi tet Na uk Zoo tech nicz nych PAN w War sza wie

Pier wo druk: „Pol skie Dro biar stwo” 7/2013.
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Profesor dr hab. Tomasz Szwaczkowski podczas wystąpienia 
na warsztatach zorganizowanych przez Komitet Nauk
Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu; Warszawski Dom Technika NOT, 17 maja 2013 roku
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Spotkania po latach

a z oka zji 2000 ro ku – ra zem 16 ra zy. Na dzie sią ty, ju bi le uszo -
wy zjazd z oka zji 50-le cia ukoń cze nia Stu diów, za bra kło nam
ko cha ne go przez wszyst kich Ja sia Ba ie ra.

Or ga ni za cją zjaz du 50-le cia za ję ła się Ma ria Ciem niew ska
i Bo gu mił Szmal. W Ko mi te cie Ho no ro wym Zjaz du by li: 
Le opold Bart ko wiak, Wi told Het mań ski, Ta de usz Ho łu bo wicz,
Ze non Krzy wań ski, Ta de usz Pu del ski, Te re sa Ska rzyń ska -Kło -
czow ska, Alek san dra Szu bert -Mie tliń ska, Zdzi sław Za jąc. 

Dzie sią ty, ju bi le uszo wy zjazd z oka zji 50-le cia był bar dzo
uro czy sty. W obec no ści JM rek to ra, prof. dr. hab. Er wi na Wą -
so wi cza i dzie ka nów: prof. dr. hab. An drze ja Moc ka i prof. dr.
hab. Zbi gnie wa We be ra, wrę czo no sie dem dzie się ciu ab sol -
wen tom dy plom ju bi le uszo wy opa trzo ny wiel ką pie czę cią
uczel ni. Z tej oka zji w Par ku Na ro do wym w Pusz czy ko wie po -
sa dzi li śmy ci sa zło ci ste go. 

W na stęp nych la tach spo ty ka li śmy się co ro ku, ale już tyl ko
to wa rzy sko. Oso ba mi or ga ni zu ją cy mi by ły: Ma ria Ciem niew -
ska, Alek san dra Szu bert -Mie tliń ska i He le na Po kor ska -Woź -
niak. Na 60-le cie pod ję cia stu diów w Ar bo re tum uczel ni po -
sa dzi li śmy dąb wę gier ski. 

Przed spo tka niem z oka zji 25-le cia ro ze sła li śmy do wszyst -
kich uczest ni ków an kie tę pod ty tu łem: „Ja cy je ste śmy”, a póź -
niej ko lej ne: „My i na sze dzie ci”, „My i na sze wnu ki”, „My, koń -
cząc pra cę”. An kie ty mia ły od 15 do 20 py tań. Wy ni ki by ły
bar dzo cie ka we, a opra co wał je Ta de usz Ho łu bo wicz. Mię dzy
in ny mi za py ta li śmy wte dy:

W dniu 15 czerw ca 2013 ro ku od by ło się spo tka nie ab sol -
wen tów Wy dzia łu Rol ni cze go i Stu dium Ogrod ni cze go

z oka zji 60-le cia ukoń cze nia stu diów in ży nier skich rocz ni -
ka 1949–1953. Za czy na li śmy stu dia (1949) na Uni wer sy te cie
Po znań skim, gdy rek to rem był prof. Ad ju kie wicz, a obec ną
uro czy stość ob cho dzi my na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym,
gdzie za szczy ci li na swą obec no ścią JM rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak i pre zes Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów,
Bo le sław Mać ko wiak. Go ściem by ła rów nież re dak tor „Wie ści
Aka de mic kich”, mgr Ewa Stryc ka. 

Ze bra nych po wi ta ła dr Ma ria Ciem niew ska, a pod su mo wa nie
sześć dzie się ciu lat wy gło sił prof. dr hab. Ta de usz Ho łu bo wicz. 

Na wstę pie po dzię ko wał JM rek to ro wi i go ściom za przy by -
cie i uświet nie nie swą obec no ścią spo tka nia, do nio słe go dla
tych, co go do cze ka li. Przed sta wił obec nym hi sto rię 60-le cia.
Oto kil ka wy jąt ków z je go wy stą pie nia.

By ło nas na ro ku 180 osób, w tym 131 stu den tów rol nic twa
i 49 słu cha czy Stu dium Ogrod ni cze go. Przez te 60 lat ode szło
od nas na wiecz ny od po czy nek 87 osób. Tych, co ode szli,
w głę bo kiej za du mie uczci li śmy mi nu tą ci szy… 

W mi nio nych la tach ko le żeń ski kon takt był in ten syw ny. Gru -
pą ini cju ją cą spo tka nia by li ko le dzy: Jan Ba ier, Bo gu mił Szmal
i Ma ria Ciem niew ska. Do 50-le cia spo ty ka li śmy się co pięć lat
na pół to ra dnia. W pro gra mie wów czas by ła część re fe ra to wa
(na uczel ni), część z ob jaz dem go spo darstw i część to wa rzy -
ska. Z oka zji uro czy sto ści uczel ni spo ty ka li śmy się pięć ra zy,

Zjazd�Ab�sol�wen�tów�z oka�zji 60.�rocz�ni�cy
ukoń�cze�nia�stu�diów�in�ży�nier�skich

Na zjazd przybyło ponad dwadzieścia osób; tu: na wspólnej pamiątkowej fotografii
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� Czy wy bór kie run ku stu diów po ty lu la tach uwa -
żam za wła ści wy? 

❍ 90,1% – od po wie dzia ło „tak”
❍ 5,9% – od po wie dzia ło „nie” 
❍ 2,0% – od po wie dzia ło i „tak”, i „nie” 
❍ 2,0% – brak od po wie dzi. 

Uza sad nie nie na „tak”: chęć go spo da ro wa nia, za mi ło -
wa nie. 

Uza sad nie nie na „nie”: wy bór z przy pad ku, ze wzglę -
du na po cho dze nie, nie do sta łam się tam, gdzie chcia -
łam.

� Czy wy ko ny wa ny za wód speł nił twe ocze ki wa nia?

❍ tak – 88%
❍ nie – 8% 
❍ i tak, i nie – 4% 

Uza sad nie nie na „tak”: mia łem wpływ na to, co ro bi -
łem, uno wo cze śni łem pro duk cję, mia łem sa tys fak cję
z pra cy z mło dzie żą. 

Uza sad nie nie na „nie”: przez 30 lat pra co wa łem z en -
tu zja zmem, wszyst ko zo sta ło zmar no wa ne, dziś bez ro -
bo cie i odło gi (pi sa ne w 2003 ro ku).

Uza sad nie nie i na „tak”, i na „nie”: z pra cy na uko wej
mia łem sa tys fak cję, ale ni ska pen sja i eme ry tu ra.

Każ dy czło wiek, koń cząc ja kiś okres ży cia, za da je so -
bie py ta nie, co uda ło nam się zro bić. Trud no sie bie sa -
me go oce niać. Za py ta li śmy o to na sze dzie ci i wnu ki.

Na py ta nie:
� Jak na sze dzie ci oce nia ją na szą dzia łal ność, uzy -

ska no 51 od po wie dzi, a oto nie któ re:

❍ po zy tyw nie – 10 osób
❍ do brze – 3 oso by
❍ bar dzo do brze – 2 oso by 
❍ zmar no wa nie szans i za trzy ma nie roz wo ju – 2 oso -

by
❍ su ma po zy tyw na, ale czas zmar no wa ny bie giem hi -

sto rii – 1 oso ba
❍ wy ka za li ście bar dzo du że za an ga żo wa nie, nie py ta -

jąc za ile – dziś jest od wrot nie – 1 oso ba.

� Czy oce nia ją ten czas za stra co ny dla kra ju? Tu uzy -
ska no 51 od po wie dzi, oto kil ka z nich: 

❍ na pew no nie – 11 osób
❍ po dzi wiam Wasz wy si łek w od bu do wie kra ju –

4 oso by
❍ to czas stra co ny dla kra ju – 4 oso by
❍ co tu po rów ny wać – to był czas uza leż nie nia od

Związ ku Ra dziec kie go – 2 oso by
❍ był to dla wie lu okres moż li wo ści awan su spo łecz -

ne go – 1 oso ba

❍ zbu do wa li ście pod sta wę by tu dla na szych dzie ci –
1 oso ba

❍ do brze speł ni li ście swój obo wią zek wo bec kra ju i ro -
dzi ny – 1 oso ba.

Wcze śniej po sta wi li śmy py ta nie:
� Czy po win ni śmy przy stą pić do Unii Eu ro pej skiej?

Wszy scy od po wia da ją cy są za wstą pie niem do Unii Eu -
ro pej skiej:
❍ zde cy do wa nie tak, to jest ko niecz ne – 18 osób

– 35%
❍ tak – 11 osób – 21%
❍ tak, nie mo że my po zo stać po za Unią ze wzglę du na

są sia dów – 6 osób – 12%
❍ tak, bo nie ma my in nej al ter na ty wy – 4 oso by – 8%

Ra zem: 39 osób – 76%.

Po zo sta li: 12 osób – 24% – od po wia da ło na stę pu ją co:
tak, ale…:
❍ czy po tra fi my to wy ko rzy stać
❍ czy do te go do ro śli śmy, my tyl ko ma my du żo rosz -

czeń
❍ wy ma ga to wy rze czeń i prze bu do wy
❍ są plu sy i mi nu sy
❍ nie stra cić toż sa mo ści na ro do wej i war to ści chrze -

ści jań skich
❍ je śli nie sko rzy sta my z tej oka zji, to bę dzie na sza wi -

na, ale jak nie wstą pi my do UE, to nie ma my żad nej
szan sy

❍ bę dzie du ży pro blem z nad wyż ką si ły ro bo czej, ale
trze ba ne go cjo wać jak naj lep sze wa run ki. 

Po dy plo mie pod ję li śmy pra ce w sze ro ko po ję tym rol -
nic twie: 
❍ 60 osób peł ni ło funk cję dy rek to ra Pań stwo wych

Go spo darstw Rol nych i in nych in sty tu cji ob słu gi
rol nic twa

❍ 14 osób uzy ska ło na wyż szych uczel niach sto pień
pro fe so ra, w tym jed na za szczyt ny ty tuł dok to ra ho -
no ris cau sa

❍ 11 osób pra co wa ło w oświa cie
❍ 4 oso by by ły na uczy cie la mi aka de mic ki mi 
❍ 19 osób pro wa dzi ło dzia łal ność na uko wo -ba daw -

czą w in sty tu tach bran żo wych
❍ 58 osób pra co wa ło na kie row ni czych sta no wi skach

w in sty tu cjach ob słu gi rol nic twa
❍ 5 osób pro wa dzi ło go spo dar stwa in dy wi du al ne, co

w owych cza sach by ło do wo dem wy so kich kwa li fi -
ka cji za wo do wych i od wa gi

❍ 3 oso by nie pra co wa ły.

O in nych oso bach bra ku ją cych do bi lan su nie mie li -
śmy wia do mo ści. 

Po dej mu jąc pra cę w 1953 ro ku, zna leź li śmy się w wy -
jąt ko wym okre sie od bu do wy na sze go znisz czo ne go
woj ną kra ju. 

Spotkania po latach
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grom ki mi bra wa mi, po dob nie jak wrę cze nie Ta de uszo wi Ho -
łu bo wi czo wi zło te go me da lu Ju bi le uszu 50-le cia Sto wa rzy sze -
nia Ab sol wen tów przez pre ze sa Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów
oraz JM rek to ra. 

W cza sie uro czy ste go obia du wspo mi na li śmy na szych Pro -
fe so rów. Nie któ re z opo wie ści war te są upa mięt nie nia. 

Na pierw szym ro ku mie li śmy wy kła dy z che mii ogól nej, pro -
wa dził je prof. Sta ni sław Gli xel li (1882–1952), a oto wspo -
mnie nie: pro fe sor wcho dzi do sa li peł nej stu den tów. Stoi i mó -

Po wy stą pie niu Ta de usza Ho łu bo wi cza głos za brał JM rek -
tor. Przed sta wił współ cze sną dzia łal ność uczel ni, któ ra obec -
nie ma osiem wy dzia łów i pra cu je w in nych niż przed la ty wa -
run kach. 

Waż nym punk tem spo tka nia by ło wrę cze nie Ma rii Ciem -
niew skiej li stu gra tu la cyj ne go z po dzię ko wa nia mi za wie lo let -
nią pra cę na rzecz uczel ni i pod trzy my wa nie wię zi ko le żeń -
skiej mię dzy ab sol wen ta mi na szej Al ma Ma ter. List wrę czył
Je go Ma gni fi cen cja, a ze bra ni na spo tka niu uczci li ten fakt

Profesor dr hab. Tadeusz Hołubowicz (od prawej) i dr Maria Ciemniewska witają dawnego kolegę, Aleksandra Pietrowicza

Wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Hołubowicza List gratulacyjny z rąk JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza
Skrzypczaka, odbiera dr Maria Ciemniewska
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wi: „Otwórz cie wa sze umy sły na wia do mo ści, któ re za chwi lę
bę dę po da wał”. Otwo rzy li i… za pach nia ło sia nem.

Przed miot: me te oro lo gia pro wa dził zna ny z dow ci pów, dla
nas już sta ru szek, Wła dy sław Smo sar ski (1876–1960). A oto
aneg do ta: „Na ostat nim przy stan ku »na wrot ni tram wa jo wej«,
przy bu dyn ku daw nej we te ry na rii, stoi tram waj (z otwar ty mi
plat for ma mi), go to wy do od jaz du. Pro fe sor Smo sar ski w ostat -
niej chwi li dziar sko wcho dzi przed nim wej ściem (a obo wią zy -
wa ła wów czas że la zna za sa da: wcho dzi się tyl ny mi „drzwia mi”,
a wy cho dzi przed ni mi). Mo tor ni czy się od zy wa: „Czy Oby wa -
tel nie wie, że do tram wa ju wcho dzi się ty łem?” Chwi la ci szy.
Pro fe sor wy cho dzi, od wra ca się i wcho dzi ty łem, ale na dal
przed nim wej ściem”.

Pro fe sor Bo gu sław So ko łow ski (1899–1982) wy kła dał
zoo lo gię, w tym or ni to lo gię. Na śla do wał „słow nie i śpiew nie”
gło sy pta ków, na przy kład zię bę: „coś -zro bi ła -coś -zro bi ła -a -wi -
dzisz?” Sło wi ka: „po drap -po drap -gdzie -gdzie -tu -tu -och -och”
(ca ła sa la bi ła bra wo).

Pro fe sor Sta ni sław Run ge (1888–1953) wy kła dał we te ry -
na rię. Wcho dząc na wy kład, na ta bli cy pi sał na zwy cho rób,
o któ rych mie li śmy się na uczyć. A po tem po dej mo wał róż ne
in ne te ma ty, na przy kład na czym po le ga za ko cha nie i dla cze -
go mó wi my: „głu pia jak gęś?” 

Pro fe sor Zbysz ko Tu choł ka (1909–1980) wy kła dał na wo -
że nie. Ma wiał: „Lie big twier dzi, że obor nik śmier dzi, a Te aher
do wo dzi nie zbi cie, że pach nie zna ko mi cie”. 

Pro fe sor Wa cław Pyt kow ski (1904–1989) zna ny był z wy -
śmie wa nia się z pa nu ją ce go ustro ju. Miał sa le peł ne stu den -
tów, któ rzy na te wy kła dy spe cjal nie przy cho dzi li. Na jed nym
z wy kła dów mó wi: „Wiem, że na mnie pi szą do no sy do UB. In -

for mu ję, że rów nież pi szę do no sy sam na sie bie i wte dy wiem,
co w nich jest”.

Wra ca jąc my ślą do oce ny na szej pra cy za wo do wej, wy ra żo -
nej przez na sze dzie ci i wnu ków: czy li po ko le niu, któ re dziś
przej mu je pa łecz kę rzą dze nia, mo że my po wie dzieć, że zo sta -
wia my do bry i god ny na śla do wa nia przy kład za an ga żo wa nia
wy kształ co ne go ab sol wen ta w spra wy kra ju? 

Ma ria Ciem niew ska
Ta de usz Ho łu bo wicz

Złoty medal Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów 
prof. dr. hab. Tadeuszowi Hołubowiczowi wręczają JM rektor, 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz prezes Stowarzyszenia
Absolwentów, Bolesław Maćkowiak

Składanie podpisów pod listami dla tych absolwentów, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć na spotkanie
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Spo tka li śmy się po pięć dzie się ciu la tach w mu rach swo jej
Al ma Ma ter. Ale jak że in nych mu rach niż te, któ re opu ści -

li śmy w dniu ukoń cze nia stu diów. Dzi siaj wspa nia ły bu dy nek
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, z bo ga tym za ple czem la bo ra -
to ryj nym, do świad czal nym, do sko na ły mi wa run ka mi do pra -
cy dy dak tycz nej – już w spój nej or ga ni za cji Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go. 

Szes na ste go ma ja 2013 ro ku w au li im. prof. Ta de usza Per -
kit ne go od by ło się ofi cjal ne, uro czy ste ju bi le uszo we spo tka -
nie, któ re za szczy ci li swo ją obec no ścią Je go Ma gni fi cen cja rek -
tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go – prof. Grze gorz Skrzyp czak,
dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na – prof. Bar tło miej Ma -
ze la oraz prof. Wło dzi mierz Prą dzyń ski – by ły dzie kan Wy dzia -
łu Tech no lo gii Drew na. 

Ko mi tet or ga ni za cyj ny zjaz du ab sol wen tów re pre zen to wał
kol. Ry szard Ma ty asz. Sta ro sta ro ku – kol. Le onard Sro ka –
w krót kim wy stą pie niu przy po mniał pod nio słą uro czy stość

ab so lu to ryj ną z ma ja 1963 ro ku, kie dy to z rąk ów cze sne go
dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na – prof. Ta de usza Per -
kit ne go otrzy ma li śmy dy plo my ab so lu to ryj ne – prze pust kę do
eli ty tech nicz nej prze my słu drzew ne go. By ło nas wte dy 68 ab -
sol wen tów, z te go 47 z sek cji me cha nicz nej i 21 z sek cji che -
micz nej tech no lo gii drew na. 

Rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w cie ka wym wy stą pie -
niu przed sta wił ak tu al ną sy tu ację uczel ni i pla ny jej intensywne -
go dal sze go roz wo ju. Z ko lei dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na omó wił pra ce po szcze gól nych ka tedr, wpro wa dza nie
no wych spe cjal no ści kształ ce nia, po zy ski wa nie środ ków eu ro -
pej skich na szcze gó ło we gran ty i pra ce na uko we. Przy po mniał,
że stu dia na kie run ku tech no lo gii drew na są na dal bar dzo atrak -
cyj ne, cze go naj lep szym do wo dem jest to, że 100% ab sol wen -
tów po ukoń cze niu stu diów po dej mu je pra cę za wo do wą. Kul -
mi na cyj nym punk tem spo tka nia by ło uro czy ste wrę cze nie
przez rek to ra i dzie ka na każ de mu ab sol wen to wi – ju bi la to wi
zło te go dy plo mu ab so lu to ryj ne go. W je go tre ści czy ta my: „God -

Są�ta�cy�ab�sol�wen�ci…
Ab�so�lu�to�rium�Wy�dzia�łu�Tech�no�lo�gii�Drew�na�w Po�zna�niu,�rocz�nik 1963

Absolwenci rocznika 1963 wraz z byłym i obecnym dziekanem Wydziału Technologii Drewna: prof. dr. hab. Włodzimierzem Prądzyńskim 
oraz dr. hab. Bartłomiejem Mazelą (obaj stoją w pierwszym rzędzie)
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ny Ju bi le usz 50-le cia ukoń cze nia stu diów jest oka zją do prze -
my śleń nad traf no ścią wy bo ru kie run ku stu diów i póź niej szych
osią gnięć w ży ciu za wo do wym i oso bi stym… Dzię ku je my za
jak naj lep sze wy ko rzy sta nie wy nie sio nej z uczel ni wie dzy w pra -
cy oraz sze rze nia re no my na sze go Uni wer sy te tu”. 

Przed uro czy stym spo tka niem w chwi li za du my zło ży li śmy
kwia ty pod ta bli ca mi upa mięt nia ją cy mi zna ko mi tych pro fe -
so rów: Ta de usza Per kit ne go i Sta ni sła wa Pro siń skie go. Te kwia -
ty z krót ką lau da cją kol. kol. Da nie li Ma jew skiej i Le onar da Sro -
ki by ły wy ra zem uzna nia i wdzięcz nej pa mię ci dla na szych
naj więk szych au to ry te tów w bran ży, a tak że dla ca łe go gro na
pro fe sor skie go i wszyst kich wy kła dow ców, któ rzy swo ją wie -
dzę i do świad cze nie za wo do we prze ka zy wa li nam w ca łym
okre sie pię cio let nich stu diów. Chwi lą mil cze nia uczczo no tak -
że pa mięć wszyst kich, któ rzy ode szli już na za wsze – pro fe so -
rów, wy kła dow ców, jak rów nież na sze ko le żan ki i ko le gów 
(19 osób). Wspo mi na li śmy, jak peł ni du my i sa tys fak cji z ukoń -
czo nych stu diów sta nę li śmy u pro gu no we go eta pu w na szym
ży ciu – pra cy za wo do wej. Po cząt ko wo nie zda wa li śmy so bie
spra wy z czekających nas wy zwa ń. Bran ża drzew na by ła
w tam tym okre sie zna czą cą ga łę zią go spo dar ki na ro do wej. Za -
kła dy me blar skie, pły to we, pa pier ni cze i in ne cze ka ły na no -
wą ka drę in ży nier ską. Uzu peł nia li śmy do dat ko wo wy kształ ce -
nie na stu diach po dy plo mo wych, spe cja li stycz nych kur sach
i szko le niach. Wie lu z nas roz po czy na ło swo ją ka rie rę za wo do -
wą od bry ga dzi stów, mi strzów zmia no wych, sze re go wych
pra cow ni ków tech nicz nych w dzia łach tech no lo gicz nych, kon -
struk cyj nych, sze fa pro duk cji itp. Dzię ki wła sne mu sa mo za par -
ciu, wie dzy i pra co wi to ści osią ga li śmy ko lej ne szcze ble ka rie -
ry za wo do wej.

Li sta ko le ża nek i ko le gów z rocz ni ka 1963, któ rzy za ję li czo -
ło we po zy cje w bran ży drzew nej, jest im po nu ją ca:
❍ BA JER Je rzy – przed się bior ca pry wat ny – War sza wa

❍ BE RENT An drzej – dy rek tor na czel ny Za kła dów Me blar skich
w Po tu li cach

❍ HACZ KOW SKI Zbi gniew – dy rek tor roz wo ju Zie lo no gór skich
Fa bryk Me bli; pre zes/wła ści ciel Fir my „ME LA CO” w No wej
So li

❍ KO WAL SKI Mi chał – dy rek tor tech nicz ny Wy szkow skich Fa -
bryk Me bli – Wy szków

❍ KRAU ZE Ze non – dy rek tor na czel ny Przed się bior stwa Prze -
my słu Drzew ne go w Gor li cach

❍ śp. KRZY WA NIA Wło dzi mierz – dy rek tor han dlo wy Za kła -
dów Płyt Wió ro wych w Wie ru szo wie

❍ KU CHAR SKA -MA JEW SKA Da nie la – pre zes MM Fa bry ka Me -
bli w Olsz ty nie

❍ śp. KUN DA Je rzy – dy rek tor pro duk cji Kom bi na tu Ce lu lo zo -
wo -Pa pier ni cze go w Świe ciu

❍ MA TY ASZ Ry szard – dy rek tor na czel ny Fa bry ki Pa pie rów De -
ko ra cyj nych „MAL TA” w Po zna niu

❍ MA ZUR Sta ni sław – dy rek tor tech nicz ny Za kła dów Me bli
Gię tych w Ra dom sku

❍ NO WAK An drzej – za stęp ca pre ze sa ds. tech nicz nych 
Kra jo we go Związ ku Po li gra ficz nej Spół dziel ni Pra cy w Po -
zna niu

❍ PA NIA SIUK Ka zi mierz – za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Kon tro li i Nad zo ru Mi ni ster stwa Prze my słu Che micz ne go
Lek kie go

❍ śp. RZEŹ NI CZEK Wie sław – dy rek tor na czel ny Przed się bior -
stwa Prze my słu Drzew ne go w Lę bor ku

❍ śp. SA BI NIARZ Wal de mar – dy rek tor tech nicz ny Słup skich
Fa bryk Me bli w Słup sku

❍ SKAL SKI Mi chał – dy rek tor na czel ny Przed się bior stwa Prze -
my słu Drzew ne go w Zie lo nej Gó rze

❍ SO CHAC KI Woj ciech – pre zes za rzą du Za kła du Me blar skiej
Spół dziel ni Pra cy w Chod czu

❍ SRO KA Le onard – dy rek tor tech nicz ny Wolsz tyń skiej Fa bry -
ki Me bli w Wolsz ty nie

Złoty dyplom z rąk JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, odbiera Michał Kowalski
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❍ SZY DEŁ KO Edward – dy rek tor na czel ny Czer skiej Fa bry ki
Me bli w Czer sku

❍ śp. STO DOL NY Lu cjan – dy rek tor tech nicz ny Za kła dów Płyt
i Skle jek w Orze cho wie

❍ SZA FIŃ SKI Adam – dy rek tor pro duk cji Za kła dów Pły to wych
w Czarn ko wie

❍ SZY MA NI Ry szard – dy rek tor Wo od Ma chi ning In sti tu te
– USA

❍ ZIE LIŃ SKI Mi chał – Okrę go wy In spek tor Pra cy w Olsz ty nie.

Prze ło my po li tycz ne, spo łecz ne i go spo dar cze wy wie ra ły
i na nas swo je pięt no. Waż ne w tym by ło jed nak to, że umie li -
śmy się zna leźć wśród te go cha osu z pod nie sio nym czo łem.
Nie za po mi na li śmy też o na szej uczel ni. Uczest ni czy li śmy ak -
tyw nie w se sjach na uko wych, se mi na riach, wy kła dach or ga -
ni zo wa nych przez ka te dry Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na,
wspól nie po dej mo wa li śmy ba da nia i wdro że nia. Otwie ra li śmy
też na sze fa bry ki i za kła dy na gru py tech nicz ne z uczel ni, moż -
li wość od by wa nia prak tyk stu denc kich itp. 

Pod su mo wu jąc nasz do ro bek za wo do wy po 50 la tach – mo -
że my być z sie bie dum ni – dum na mo że być z nas tak że uczel -
nia, któ rej je ste śmy ab sol wen ta mi, po nie waż wnie śli śmy na szą
pra cą i wie dzą zna czą cy wkład w roz wój bran ży me blar sko -
-drzew nej w Pol sce. 

By ły wśród gro na na szych ko le ża nek i ko le gów oso by, któ -
re osią ga ły suk ce sy rów nież w in nych dzie dzi nach i ro dza jach
dzia łal no ści:
❍ ADA MO WICZ Lu cy na – po słan ka na Sejm
❍ BA JER Je rzy – me ned żer ar ty stycz ny pio sen kar ki Wie sła wy

So śnic kiej (żo ny)
❍ śp. GRZE Ś CZYK Ja nusz – pi lot PLL „LOT” (zgi nął w ka ta stro -

fie lot ni czej pod Za wo ją)
❍ RUT KOW SKI Cze sław – czło nek chó ru Ste fa na Stu li gro sza
❍ SRO KA Le onard – czło nek Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Wiel ko pol -

ska”
❍ STRU ZIŃ SKI Le szek – bur mistrz Dział do wa
❍ ŚLA CHET KA Bo gu mił – mistrz tań ca to wa rzy skie go
❍ SZY MA NI Ry szard – czło nek Ze spo łu Pie śni i Tań ca Wyż szej

Szko ły Rol ni czej – Po znań
❍ URBAŃ SKI An drzej – czło nek Ze spo łu Pie śni i Tań ca Wyż szej

Szko ły Rol ni czej – Po znań.

Rocz nik ab sol wen tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na 1963
jest rów nież zna mien ny pod tym wzglę dem, że po od by ciu
pierw sze go zjaz du ko le żeń skie go – po 20 la tach od ukoń cze -
nia stu diów (spo tka nie w ro ku 1983 na uczel ni i w Na ra mo wi -
cach) – od by wa li śmy ko lej ne spo tka nia co pięć lat, a na wet
czę ściej (Ła gów, No wa Sól, Po ra żyn, Kie krz…). Dzi siej szy zjazd
jest dzie sią tym na szym spo tka niem po la tach. Świad czy to
o tym, że ist nie je w na szych ser cach to, co naj wspa nial sze i naj -
pięk niej sze – tym uczu ciem jest przy jaźń i ko le żeń stwo za wią -
za ne w okre sie stu diów. 

Sło wa uzna nia i wdzięcz no ści na le żą się ko le gom ze skła -
dów oso bo wych ko mi te tów or ga ni za cyj nych dzi siej sze go
i po przed nich zjaz dów. Ich ini cja ty wy i peł ne za an ga żo wa nie
do pro wa dza ły każ do ra zo wo do uda nych, ko lej nych spo tkań
rocz ni co wych. Ko le dzy: Ry szard Ma ty asz, An drzej No wak, Zbi -
gniew Hacz kow ski, Mi chał Skal ski, Ka zi mierz Pa na siuk, An drzej

Urbań ski i in ni – to oso by, któ re za wsze po dej mo wa ły trud
prac or ga ni za cyj nych.

Dru ga część ju bi le uszo wych uro czy sto ści od by ła się w Leś -
nym Ośrod ku Szko le nio wym w Pusz czy ko wie ko ło Po zna nia.
W su mie spo tka nie by ło trzy dnio we – trwa ło do dnia 18 ma -
ja 2013 ro ku i by ło po łą czo ne z bo ga tym pro gra mem in te gra -
cyj nym: zwie dza niem Mu zeum Na ro do we go w Ro ga li nie
i Kór ni ku oraz Mu zeum Ar ka de go Fie dle ra w Pusz czy ko wie.
Naj waż niej sze jed nak by ły spo tka nia ko le żeń skie. Wspo mnie -
niom i roz mo wom nie by ło koń ca, bo po pięć dzie się ciu la tach
jest co wspo mi nać. Z da le kiej prze szło ści od twa rza no ko lej ne
se sje eg za mi na cyj ne (po raż ki i suk ce sy), wspo mnie nia z za wo -
do wych prak tyk wa ka cyj nych w róż nych re gio nach i za kła -
dach w Pol sce. Wspo mi na no wspa nia łą prak ty kę i po byt wa -
ka cyj ny w ów cze snej Cze cho sło wa cji i wie le in nych. Spo ro
miej sca po świę co no przy wo ły wa niu za po mnia nych już prze -
żyć z po by tu w do mach stu denc kich na Go lę ci nie i Wi no gra -
dach, bo tam by ło cen trum, wo kół któ re go to czy ło się ży cie
aka de mic kie. 

Dzie lo no się do świad cze nia mi z wła snej pra cy za wo do wej,
pro ble ma mi i osią gnię cia mi. By ły też wspo mnie nia i in for ma -
cje o wła snym ży ciu oso bi stym i ro dzin nym. Bo ta kie są wła -
śnie ko le je ży cia. A wszyst ko za czy na ło się na tej uczel ni. Tu -
taj za wią zy wa ły się przy jaź nie, tu taj po zna wa no part ne rów
ży cio wych, tu taj lo so wo wy bie ra no za kła dy i miej sco wo ści
pra cy. Czę sto po zo sta wa ły one już na trwa le na szą ba zą ży cio -
wą w okre ślo nych spo łecz no ściach.

Sło wa hym nu aka de mic kie go Gau de amus Igi tur naj bar dziej
od po wia da ją ta kim wła śnie spo tka niom, a dal sze stro fy: „Vi vat
Aka de mia, Vi vat Pro fe so res…” na wią zu ją wła śnie do po cząt ków
i chwil, któ re są przy czyn kiem ta kich wspa nia łych ju bi le uszy.

Le onard Sro ka – sta ro sta ro ku
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Od lewej: dziekan Wydziału Technologii Drewna, 
dr hab. Bartłomiej Mazela, Ryszard Matyasz oraz JM rektor, 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Wieści  o naszym patronie

Wię�zień�Au�gust�Ciesz�kow�ski

Ta ki ty tuł jak wy żej – dla ko goś, kto na ła mach „Wie ści Aka -
de mic kich” czy gdzie in dziej czy tał o Au gu ście Ciesz kow -

skim – chy ba bu dzi zdzi wie nie. Prze cież nie an ga żo wał się
w wal kę zbroj ną, był le gi ty mi stą, dał licz ne przy kła dy wal ki na
dro dze po ko jo wej o pra wa Po la ków w pań stwie pru skim, pod -
kreśl my to raz jesz cze: pru skim. A jed nak… dwu krot nie był
więź niem w ro syj skiej wów czas War sza wie. 

Pierw szy raz tra fił do war szaw skie go wię zie nia wkrót ce po
po wro cie z za gra nicz nych wo ja ży, w trak cie któ rych je sie -
nią 1839 i wio sną 1840 ro ku od no wił swo ją przy jaźń z Zyg -
mun tem Kra siń skim. Jed nak to nie ta przy jaźń czy po byt za
gra ni cą im pe rium ro syj skie go (przy po mnij my: Au gust Ciesz -
kow ski uro dził się ja ko pod da ny ca ra) by ły tym, co za pro wa -
dzi ło go za kra ty. 

Po po wro cie z po dró ży po Eu ro pie Za chod niej w po ło -
wie 1840 ro ku miał już za so bą po cząt ki pra cy na uko wej roz po -
czę tej w 1838 ro ku, uczest ni czył też w ży ciu to wa rzy skim War -
sza wy. Na pew no, co wie my dzię ki Pau li nie Wil koń skiej, by wał
w gło śnym wów czas sa lo nie Le woc kiej, za pew ne tak że u Ni ny
Łusz czew skiej, wo je wo dzi ny Na kwa skiej. Jak pi sa ła Wil koń ska:
„[…] trzy wy mie nio ne gro ma dzi ły wszyst ko, co tyl ko War sza wa
mia ła in te li gent ne go, a za ra zem i tak zwa ny wiel ki świat sto li cy.
[…] Spo ty ka li się tam ucze ni, po eci, ar ty ści – i to ar ty ści wszel -
kich ga łę zi sztu ki, bo tak że i ar ty ści dra ma tycz nej sce ny war szaw -
skiej. Nad to i świat ele ganc ki, mło dzież zło ta i pan ny na wy da -
niu” 1. Mło dy Ciesz kow ski, syn hra bie go, choć sam jesz cze nie

miał te go ty tu łu, za moż ny, wy kształ co ny plus wspo mnia ny do -
ro bek na uko wy – był mi le wi dzia ny w tych krę gach. Trze ba tu
jesz cze nad mie nić, że za jął się też dzia łal no ścią pu bli cy stycz ną
w po wsta łym z je go udzia łem w 1841 ro ku cza so pi śmie „Bi blio -
te ka War szaw ska” (jak gło sił pod ty tuł, by ło to „pi smo po świę co -
ne na ukom, sztu kom i prze my sło wi”). Na je go ła mach Au gust
Ciesz kow ski ogło sił kil ka ar ty ku łów, ga ze ta opu bli ko wa ła też ob -
szer ne omó wie nia wy da nej w Pa ry żu w 1839 ro ku, po fran cu -
sku, książ ki Du Crédit et de la cir cu la tion (‘O kre dy cie i obie gu’). Ta
twór cza dzia łal ność Au gu sta Ciesz kow skie go, choć nie ma ją ca
zna mion dzia łal no ści po li tycz nej, jed no znacz nie skie ro wa nej
prze ciw ko za bor cy, zwró ci ła na nie go uwa gę władz, w ślad za
czym po szło je go krót ko trwa łe aresz to wa nie. Za pew ne sta ra nia
oj ca, in ter wen cje wpły wo wych przy ja ciół i chy ba też ła pów ki
spo wo do wa ły, że zo stał uwol nio ny. Z póź niej szej (z 1848 ro ku)
ko re spon den cji Zyg mun ta Kra siń skie go ze Sta ni sła wem Ma ła -
chow skim wy ni ka, że Au gust Ciesz kow ski był prze trzy ma ny
przez dwa dzie ścia czte ry go dzi ny, a po tem grzecz nie prze pro -
szo ny. 

Po uwol nie niu do brze już zna ją cy ro syj skie re alia oj ciec Au -
gu sta, w oba wie przed kon fi ska tą odzie dzi czo ne go po mat ce
ma jąt ku, w tym 7/8 ma jęt no ści Sur hów, zde cy do wał o na by -
ciu dla sy na dóbr w Pru sach, uzna jąc, że w tym cza sie pań stwo
pru skie do pusz cza ło wię cej swo bód niż po zo sta li za bor cy.
W ten spo sób przez dzi siej sze De brz no Wieś i Trud ną w po -

1 Pau li na Wil koń ska, Mo je wspo mnie nia o ży ciu to wa rzy skim w War -
sza wie, War sza wa 1959, s. 27.

2 Jo an na Pie tro wicz, „Do brin und Kap pe”. Za po mnia ny epi zod z ży cia
Au gu sta Ciesz kow skie go, „Wie ści Aka de mic kie” 11 (134), nu mer spe -
cjal ny z 21 li sto pa da 2009 ro ku, s. 26–29.

Prawdopodobnie w takiej celi przebywał August Cieszkowski w 1847 roku; 
na zdjęciu rycina nieznanego autorstwa, pochodząca z 1868 roku, przedstawiająca
polskiego księdza przetrzymywanego w Cytadeli Warszawskiej w czasie powstania
styczniowego
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wie cie zło tow skim Au gust Ciesz kow ski tra fił do Wie rze ni cy2.
W tym mo men cie z sar ka zmem mo że my po wie dzieć, że te mu
aresz to wa niu za wdzię cza my naj wy bit niej sze go miesz kań ca
Wie rze ni cy, a re gion – wy bit ne go Wiel ko po la ni na. Na dziś brak
jed no znacz nej in for ma cji mó wią cej o tym, kie dy do szło do te -
go aresz to wa nia. Je śli w isto cie na stą pi ło ono w związ ku
z dzia łal no ścią pu bli cy stycz ną na ła mach „Bi blio te ki War szaw -
skiej”, wów czas mo gło to być na po cząt ku 1841 ro ku, bo zgo -
da kró la pru skie go na za kup dóbr w dzi siej szym po wie cie zło -
tow skim zo sta ła wy da na 25 ma ja 1841 ro ku3. 

To aresz to wa nie nie prze kre śli ło kon tak tów Au gu sta z War -
sza wą i „Bi blio te ką War szaw ską”. Pau li na Wil koń ska spo tka ła
go w sa lo nie Le woc kiej jesz cze w 1842 ro ku, a w cią gu kil ku
lat współ pra cy na ła mach „Bi blio te ki War szaw skiej” opu bli ko -
wał on wie le ar ty ku łów za dzi wia ją cych wie lo stron no ścią. By -
ły to: Rzecz o fi lo zo fii joń skiej ja ko wstęp do hi sto rii fi lo zo fii;
O ochro nach wiej skich; Uwa gi nad obec nym sta nem fi nan sów
an giel skich; Or ga ni za cja han dlu drze wem i prze my słu le śne go;
O ro man sie no wo cze snym. Uwa gi na te mat mo wy Schel lin ga;
O wy sta wie ber liń skiej; Kil ka wra żeń z Rzy mu.

W 1847 ro ku, nie prze sta jąc być Po la kiem, Au gust Ciesz kow -
ski zmie nił wład cę, spod ber ła ca rów prze cho dząc pod ko ro -
nę kró la pru skie go i zy sku jąc oby wa tel stwo pru skie. Za mie -
rzał wła śnie w tym ro ku spę dzić z oj cem świę ta Bo że go
Na ro dze nia, jed nak po byt w by łej „oj czyź nie” oka zał się nie cie -
ka wy. Po now nie zo stał aresz to wa ny, i tym ra zem, co wie my
z pew no ścią, osa dzo ny w Cy ta de li War szaw skiej. Opi sał to, co
go spo tka ło, Zyg mun to wi Kra siń skie mu w li ście z Po zna nia.
Ten z ko lei opi sał to Del fi nie Po toc kiej w li ście da to wa nym 4
lu te go 1848 ro ku. Li sty Ciesz kow skie go do Kra siń skie go się nie
za cho wa ły, na szczę ście Kra siń skie go do Del fi ny prze trwa ły
i zo sta ły opu bli ko wa ne. Po ni żej frag ment li stu opi su ją cy to
wy da rze nie.

Au gust w naj drob niej szych szcze gó łach rzecz opi su je.
Przy je chał z oj cem na świę ta do War sza wy, przez dwa dni
naj spo koj niej sie dział, trze cie go ko ło zmierz chu, gdy za bie -
rał się z oj cem jeść obiad, na gle wcho dzi Grass, na czel nik
po li cji, i ko mi sarz cyr ku ło wy z nim, oba pro szą, by wszyst -
kie pa pie ry im od da no, i do da ją, że wła ści ciel mu si być
przy tom ny ich re wi zji, by się z nich tłu ma czył. Au gust z pa -
pie ra mi swy mi i z ni mi wy jeż dża. Oni go pro sto wio zą do
Cy ta de li. Grzecz ność czy iro nia by ła tak przed oj cem mó -
wić. Zresz tą i w żan dar mach jest pe wien wstyd czy ludz -
kość – jak umie ra ją cym dok tor śmier ci za raz nie ogła sza,
tak i ska za nym nie mó wią ni gdy od ra zu wszyst kie go.
Zresz tą do god niej tym pa nom tak czy nić, bo ty lu skarg
i prze kleństw po do mach nie sły szą. Gdy sta nął w Cy ta de -
li, od da ją go w rę ce ja kie goś po rucz ni ka i kil ku żoł nie rzy. Ci
przy stę pu ją za raz do re wi zji oso by. Roz bie ra ją go do ko szu -
li, szu ka ją wszę dzie kon spi ra cji na nim, gdy by pchły ukry -
tej, a co wię cej, roz twie ra ją mu usta i świe cą za zie ra ją
w usta!!! To zwy czaj miej sco wy, znać, że tam przy wo że ni,
w ostat niej po trze bie, cza sem po łkną ka wa łe czek pa pie ru
mo gą cy ich zgu bić. Za bra li mu wszyst ko, na wet chust kę od
szyi i no sa. Zo sta wi li spodnie, sur dut, fu tro. Na py ta nia nic
nie od po wie dzie li, od pro wa dzi li do ciup ki 6 kro ków dłu -
giej, 4 sze ro kie. W niej sta ła pry cza, czy li tap czan twar dy,
wpół prze ła ma ny, nie po dob ny pra wie do spa nia, po dusz kę
do da no sło mia ną, koł drę weł nia ną i jed no prze ście ra dło.
Sto lik też był, ale krze sła żad ne go, i tro chę pia sku w ką cie

do sta wia nia świe cy. Ło jów ka przez noc ca łą pa lić się mu si
z urzę du, ga sić jej nie wol no. Co pół go dzi ny z okrop nym
trza skiem wcho dził żoł nierz ucie rać knot i pa trzeć, czy wię -
zień śpi, czu wa, czy już osza lał lub za bił się, lub żyw jesz -
cze! Ciup ka by ła jed nak dość cie pła. Pro sił Au gust, by mu
po zwo lo no słów ko do oj ca na pi sać, by się nie tur bo wał.
Od po wie dzia no mu na to, by się nie trosz czył o tro skę cu -
dzą, ale że by o so bie my ślał i go to wał się my ślą do sta wa -
nia przed ko mi sją śled czą i zda wa nia spra wy ze wszyst kich
swo ich czyn no ści. We drzwiach by ło okien ko szkla ne
i wiecz ne oko żoł nier skie, przy tom ność opatrz no ści tych
miejsc. Na za jutrz o tej sa mej go dzi nie, o któ rej go wzię to,
sier żant z żoł nie rza mi przy ba gne tach zja wił się, ka zał iść
za so bą. Au gust zra zu my ślał, że przed ko mi sję, tym cza sem
za pro wa dził go przed ko men dan ta Cy ta de li. Ten mu się ka -
zał ubrać i pod pi sać, że ode brał, co miał na so bie, że do stał
ja dło i o nic się nie upo mi na. Po tem ka zał mu precz z Cy ta -
de li. Poj mu jesz, że usłu chał od ra zu. Kon sul pru ski upo -
mniał się był już o nie go i sta nął bar dzo sprę ży sto w tym.
Na je go re kla ma cję za raz mu kan ce la ria Pasz kie wi cza od -
po wie dzia ła, że już roz kaz da ny wy pusz cze nia, przed ode -
bra niem na wet re kla ma cji. Na za jutrz był Aug[ust] u mar -
szał ka4, któ ry z nim z go dzi nę roz ma wiał, a o przy trzy ma niu
wspo mniał tyl ko: „ąue c’est une er reur de nom, et n’en par lons
plus”5. Po mi mo te go przez 10 dni jesz cze pa pie ry i rze czy
je go trzy ma no, do ostat nie go świst ka przej rza no, wąt pli -
we ustę py6.

Być mo że po dej rze wa no go o au tor stwo ja kie goś za ka za -
ne go utwo ru al bo – co mniej praw do po dob ne – prze wo że nie
ma te ria łów kon spi ra cyj nych, wszak był czas Wio sny Lu dów.
Z li stu ge ne ra ła Win cen te go Kra siń skie go do sy na, re la cjo no -
wa ne go przez Zyg mun ta Del fi nie li stem z 10–11 stycz nia 1848
ro ku wy ni ka, że Au gust za pew ne po po by cie w Cy ta de li był
tro chę za ka ta rzo ny, ale we so ły („com me un pin son”)7. Kra siń -
ski su ge ro wał przy ja ciół ce, by in for ma cji o aresz to wa niu Au -
gu sta nie roz gła szać. Sam na pi sał o tym tyl ko do Sta ni sła wa
Ma ła chow skie go z Rzy mu 21 stycz nia 1848: „Znów Au gust
przez dwa dzie ścia czte ry go dzin, i już tą ra zą w cy ta de li, przy -
trzy man, po tem wy pusz czon i grzecz nie prze pro szon, jak
pierw szą ra zą”8. 

Wkrót ce Au gust Ciesz kow ski zo stał pru skim par la men ta -
rzy stą, za an ga żo wał się w two rze nie i dzia łal ność Li gi Pol -
skiej, po tem Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk,
wresz cie po ślu bił He le nę i zo stał oj cem, jed nak to wy da rze -
nie, jak się zda je, ogra ni czy ło je go byt no ści w Kró le stwie Pol -
skim. Moż na roz wa żać, czy sko ro wła dza za bor cza po zba wia -
ła go wol no ści na 24 go dzi ny, by ło to „tyl ko” za trzy ma nie,
wszak nie zo stał ska za ny wy ro kiem są do wym. Jed nak miej -
sce prze trzy ma nia – war szaw ska cy ta de la – i przy to czo ny za -
kres pod ję tych wo bec nie go dzia łań zde cy do wa nie wy kra -
cza ją po za to, co współ cze sny ko deks po stę po wa nia kar ne go
okre śla mia nem „za trzy ma nie”. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

3 Tam że.

4 Pasz kie wi cza – ro syj skie go na miest ni ka Kró le stwa Pol skie go.
5 Z fran cu skie go: ‘po mył ka w na zwi sku, i nie mów my o tym wię cej’.
6 Zyg munt Kra siń ski, Li sty do Del fi ny Po toc kiej, t. 3, War sza wa 1975,

s. 635–636.
7 Z fran cu skie go: ‘jak zię ba’; tam że, s. 579.
8 Te goż, Li sty do Sta ni sła wa Ma ła chow skie go, War sza wa 1979, s. 185.
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Mot to za war te w ty tu le ni niej sze go ar ty ku łu przy świe ca
mi sji Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej. Jest nam nie -

zmier nie mi ło, bo wiem wśród tej eli tar nej gru py naj lep szych
mło dych pol skich ba da czy wy róż nio nych w tym ro ku przez
Fun da cję zna la zło się trzech na ukow ców z na sze go uni wer sy -
te tu. Wszy scy re ali zu ją swo je na uko we am bi cje w jed nost kach
Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Są ni mi:

� dok tor Piotr Paw lak (Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho -
dow li Zwie rząt), któ ry swo je za in te re so wa nia na uko we
lo ka li zu je wo kół bio lo gii i bio tech no lo gii ga met oraz za -
rod ków; obec nie zaj mu je się po szu ki wa niem czyn ni ków
od po wie dzial nych za kształ to wa nie po ten cja łu roz wo jo -
we go oocy tów i za rod ków świ ni

� ma gi ster inż. Mar cin Pszczo ła (Ka te dra Ge ne ty ki i Pod -
staw Ho dow li Zwie rząt), któ ry w ra mach swo jej pra cy na -
uko wej zaj mu je się opra co wy wa niem na rzę dzi po zwa la -
ją cych na zwięk sze nie do kład no ści se lek cji by dła opar tej
o mar ke ry ge ne tycz ne dla no wych cech o trud nych i kosz -
tow nych po mia rach; pra ca jest re ali zo wa na we współ pra -
cy z Wa ge nin gen UR Li ve stock Re se arch w Ho lan dii

� dok tor Ma rek Skrzyp ski (Ka te dra Fi zjo lo gii i Bio che mii
Zwie rząt), któ ry w swo jej pra cy ba daw czej kon cen tru je
się na za gad nie niach zwią za nych z hor mo nal ną re gu la -
cją me ta bo li zmu i funk cji en do kryn nych tkan ki tłusz czo -
wej oraz ko mó rek be ta wysp trzust ki; ba da nia są re ali zo -
wa ne we współ pra cy z Uni wer sy te tem Me dycz nym
Cha rité w Ber li nie.

Wszy scy zo sta li wy róż nie ni pre sti żo wy mi sty pen dia mi
START, przy zna wa ny mi naj zdol niej szym mło dym pol skim na -
ukow com w uzna niu za ich wy bit ne osią gnię cia oraz ory gi nal -
ność pra cy ba daw czej. Jest to nie tyl ko uho no ro wa nie sta rań
i cięż kiej pra cy na uko wej, ale tak że mo ty wa tor do dal szych
dzia łań i roz wi ja nia wła sne go po ten cja łu in te lek tu al ne go. 

Lau re aci sty pen diów mu szą się wy ka zać przede wszyst kim
so lid nym do rob kiem na uko wym, a w pu bli ka cjach zaj mo wać

wio dą ce po zy cje. Trzech nie za leż nych re cen zen tów przy kła -
da du żą ro lę do wa gi od kry cia na uko we go. 

Sty pen dy ści z na szej uczel ni cha rak te ry zu ją się im po nu ją -
cy mi wskaź ni ka mi: Ma rek Skrzyp ski: 11 pu bli ka cji z IF mię -
dzy 2,11 a 6,81 (36 cy to wań, H = 3) w ta kich cza so pi smach
jak: „Cel lu lar si gna ling”, „Dia be to lo gia”, „Jo ur nal of En do cri no -
lo gy”, „Re gu la to ry Pep ti des”; Piotr Paw lak: 10 pu bli ka cji z IF
mię dzy 1,35 a 9,76 (33 cy to wa nia, H = 3) w cza so pi smiach
„Pro ce edings of the Na tio nal Aca de my of Scien ces USA
(PNAS)”, „Plos ONE”, „The rio ge no lo gy”, „Re pro duc tion in 
Do me stic Ani mals”; Mar cin Pszczo ła: 5 pu bli ka cji z IF mię -
dzy 1,74 a 2,56 (20 cy to wań, H = 3) w cza so pi smach „Jo ur nal
of Da iry Scien ce” i „Ani mal”. 

Sty pen dia START zo sta ły w tym ro ku wrę czo ne po raz 21.
Spo śród 1076 kan dy da tów skła da ją cych swo je wnio ski we
wszyst kich dys cy pli nach na uki wy ło nio no 127 sty pen dy stów.
Uro czy stość wrę cze nia dy plo mów od by ła się 20 kwiet nia na
Zam ku Kró lew skim w War sza wie. Wzię li w niej udział lau re aci,
za pro sze ni przez nich go ście oraz oso by ze śro do wi ska na uko -
we go. Od czy ta no li sty gra tu la cyj ne wy sto so wa ne przez Mar -
sza łek Sej mu RP Ewę Ko pacz oraz Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go prof. Bar ba rę Ku dryc ką. Głos za bra ła tak że Pod se -
kre tarz Sta nu w MNiSW prof. Da ria Li piń ska -Na łęcz. Dy plo my
lau re atom wrę cza li prof. Ma ciej Ży licz (pre zes Fun da cji) oraz
prof. An drzej Jerz ma now ski (prze wod ni czą cy Ra dy Fun da cji
na Rzecz Na uki Pol skiej). 

Pre zes Fun da cji pod kre ślił, że te pre sti żo we wy róż nie nia
przy zna wa ne są w uzna niu za wy bit ne osią gnię cia po prze dzo -
ne in no wa cyj nym my śle niem. Mó wił tak że, co de ter mi nu je
od no sze nie na uko we go suk ce su: uczci wość we wnętrz na, po -
ko ra wo bec świa ta, wąt pią ca po sta wa, roz wój oso bi sty, ale tak -
że szczęś cie wspo ma ga ne cięż ką pra cą. 

Łą cząc ser decz ne gra tu la cje dla sty pen dy stów, wszyst kim
ba da czom na szej uczel ni ży czy my roz wi ja nia ta kiej wła śnie
po sta wy oso bi stej, któ ra sprzy jać bę dzie osią ga niu ko lej nych
suk ce sów. (pp)

„Wspierać�najlepszych,�by�mogli�
stać�się�jeszcze�lepsi”

Laureaci stypendium START oraz ich opiekunowie: prof. dr hab. Marek Świtoński (pierwszy od prawej) oraz dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw.
(pierwszy od lewej)
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W czerw cu 2013 ro ku Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech -
no lo gii „Ope ron” prze pro wa dzi ło warsz ta ty dla li ce ali -

stów „Od la ika do przy rod ni ka”. Ak cja cie szy ła się ogrom nym
po wo dze niem. Człon kom Ko ła Na uko we go uda ło się przy -
jąć 237 uczniów szkół po nad gim na zjal nych z Wiel ko pol ski,
Zie mi Lu bu skiej oraz Po mo rza. Za ję cia w trak cie warsz ta tów
pro wa dzo ne by ły przez człon ków ko ła pod nad zo rem ka dry
na uko wej ka tedr, w któ rych się od by wa ły. Skła da ły się
z trzech za sad ni czych czę ści: krót kie go wy kła du wpro wa dza -
ją ce go, ćwi czeń la bo ra to ryj nych oraz wy ciecz ki po te re nie
Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści. Ca łość
trwa ła od 4 do 5 go dzin ze ga ro wych. Za rów no wy kład wpro -
wa dza ją cy, jak i ćwi cze nia by ły sku pio ne na trzech róż nych
sek cjach:

� bio che micz nej – na któ rej uczest ni cy izo lo wa li DNA z za -
rod ków psze ni cy

� mi kro bio lo gicz nej – gdzie wy ko ny wa no i ob ser wo wa -
no pod mi kro sko pem pre pa ra ty przy ży cio we i bar wio ne
grzy bów, bak te rii i alg

� fi zjo lo gii zwie rząt – na któ rej uczest ni cy za po zna li się
z dzia ła niem żół ci, ob słu gą ci śnie nio mie rza, spi ro me tru
i wie lu in nych.

Nad warsz ta ta mi pa tro nat ho no ro wy ob jął Je go Ma gni fi -
cen cja rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, dzie kan Wy dzia łu Rol nic twa
i Bio in ży nie rii, prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra oraz dzie kan Wy -

dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, prof. dr hab. Jan Mich nie -
wicz. Pa tro nat me dial ny ob jął por tal e -bio tech no lo gia.pl.
Wspar cia udzie li ła tak że Jo an na Kę dra z Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go oraz rzecz nik pra so wy na szej uczel ni, Je rzy Lo -
rych, któ ry za pro sił Ra dio Mer ku ry.

Warsz ta ty „Od la ika do przy rod ni ka”, w któ rych udział był
nie od płat ny, zo sta ły zor ga ni zo wa ne dzię ki życz li wo ści kie row -
ni ków i pra cow ni ków na stę pu ją cych Ka tedr uczest ni czą cych
w wy da rze niu:

� Bio che mii i Bio tech no lo gii
� Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści
� Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt
� Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi sko wej.

Nad or ga ni za cją warsz ta tów „Od la ika do przy rod ni ka” czu -
wał ko mi tet or ga ni za cyj ny w skła dzie:

� Prze my sław Piotr Olej nik – prze wod ni czą cy
� Na ta lia Ma zur kie wicz – za stęp ca prze wod ni czą ce go
� mgr inż. Ma riusz Le siec ki
� Mo ni ka Ko wal ska
� Prze my sław Olej nik
� mgr inż. Jo an na Paw lic ka.

W trak cie warsz ta tów wśród uczest ni ków prze pro wa dzo no
an kie ty: za rów no przed, jak i po za ję ciach. Spraw dza no w nich
in for ma cje z za kre su pro wa dzo nych za jęć (py ta nie oce nia no
w ska li punk to wej od 0 przez 0,5 do 1), a tak że pro szo no o po -
da nie w ska li od 1 do 10 chę ci stu dio wa nia na na szej uczel ni.
Ze bra ne da ne przed sta wio no w po niż szych ta be lach.

„Od�la�ika�do�przy�rod�ni�ka”
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Studentka biotechnologii pomaga licealistkom z Grodziska Wielkopolskiego w końcowym etapie izolacji DNA
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Uczniowie z Wałcza na warsztatach z fizjologii zwierząt przekonali się, jak działa organizm zwierzęcia
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Warsz ta ty bar dzo po do ba ły się li ce ali stom, co zna la zło swój
od zew w ich re la cjach na stro nach in ter ne to wych szkół.

Du że za in te re so wa nie skło ni ło człon ków Ko ła Na uko we go
Stu den tów Bio tech no lo gii „Ope ron” do kon ty nu owa nia i po -
sze rze nia ak cji. W ro ku aka de mic kim 2013/2014 Warsz ta ty „Od
la ika do przy rod ni ka” bę dą obej mo wać za rów no za ję cia la bo -
ra to ryj ne, jak i wy kła dy otwar te oraz kon kurs dla mło dzie ży
po nad gim na zjal nej.

Na ta lia Ma zur kie wicz
Prze my sław Piotr Olej nik

Po znań, 11 lip ca 2013 ro ku

„W cza sie za jęć ucznio wie mie li oka zję zwie dzić Ka -
te drę Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści, wy słu -
cha li wy kła du na te mat szczu rów la bo ra to ryj nych,
a w la bo ra to riach uczel ni od by li część prak tycz ną za jęć,
w cza sie któ rej mie li oka zję prze pro wa dzić pro ste eks -
pe ry men ty z za kre su fi zjo lo gii zwie rząt. Ta część wzbu -
dzi ła zde cy do wa nie naj więk sze za in te re so wa nie wśród
uczniów i spra wi ła im spo ro ra do ści”.

Źró dło: http://zs2nt.pl/od -la ika -do -przy rod ni ka -940

„Naj pierw uda li śmy się do Ka te dry Bio tech no lo gii,
gdzie po za po zna niu się z re gu la mi nem BHP i krót kiej
pre zen ta cji przy go to wu ją cej nas do za jęć, po dzie le ni na
gru py, za czę li śmy na sze eks pe ry men ty. Głów nym ce lem
by ła izo la cja DNA, co uda ło się każ de mu z nas. Na stęp -
nie prze szli śmy do Ka te dry Mi kro bio lo gii Żyw no ści,
gdzie mo gli śmy zo ba czyć, jak wy glą da la bo ra to rium,
w któ rym na co dzień ma ją za ję cia stu den ci”.

Źró dło: http://www.ate ny.zwa.pl/con tent.php?sid=
7f3b5135c9d5f f61c185b275736a 964f&tr=cl&cms_id
=659&m_id&m&kat&dzial

„Warsz ta ty po zwo li ły uczniom w spo sób bar dzo
atrak cyj ny za po znać się z isto tą stu diów przy rod ni -
czych, po czuć at mos fe rę la bo ra to ryj nych sal, a mo że
rów nież pod jąć de cy zję o przy szłych stu diach?”

Źró dło: http://www.logw.pl/warsz ta ty_2013.pdf
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Studentka biotechnologii tłumaczy licealistom z Trzemeszna, jak
działa żółć 
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Uczennica z Wrześni sprawdza siłę swoich mięśni na ergografie
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...wi ro wa tym de chem, nie sie w pusz czę mu zy kę i po -
dwa ja echem” – to oczy wi ście frag ment Pa na Ta de -

usza Ada ma Mic kie wi cza opi su ją cy kon cert na ro gu wy traw -
ne go my śli we go – Woj skie go. 

Nie zwy kłe dźwię ki in stru men tów ta kich jak róg (na przy -
kład Woj skie go) już od da wien daw na by ły wy ko rzy sty wa ne
w kul tu rze i tra dy cji ło wiec kiej. Kul ty wo wa niem tych tra dy cji
zaj mu je się wie le pol skich ze spo łów trę ba czy i sy gna li stów
my śliw skich. Do jed nych z naj star szych oraz ma ją cych naj -
więk szy do ro bek na le ży Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na -
tor” Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Ze spół ist nie je od po nad 28 lat i zrze sza stu den tów, któ rych
zna ko mi ta więk szość to przy szli le śni cy z Wy dzia łu Le śne go.
Wie lu z nich umie jęt ność gry na ro gu my śliw skim na by ło już
w tech ni kum le śnym i choć po cho dzą z róż nych krań ców Pol -
ski, to ży cie w ze spo le na uczy ło ich, że naj waż niej sze jest do bre
„zgra nie”. Po za dzia łal no ścią po le ga ją cą na opra wie mu zycz nej
pod nio słych uro czy sto ści ze spół pro wa dzi rów nież edu ka cję
przy rod ni czo -le śną w szko łach. Oka zją do wy słu cha nia mu zy ki
wy ko ny wa nej przez ze spół są licz ne kon kur sy, z któ rych naj wyż -
szą ran gą od zna cza się Ogól no pol ski Kon kurs Sy gna li stów My -
śliw skich or ga ni zo wa ny co ro ku w in nych miej scach kra ju.

W dniach 31 ma ja i 1 czerw ca 2013 ro ku ze spół „Ve na tor” brał
udział w zma ga niach XVIII Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Mu zy ki My śliw skiej „O Róg Woj skie go”, od by wa ją ce go się
w Kra ko wie i Nie po ło mi cach. Wy stę py so lo we od by ły się pierw -

sze go dnia kon kur su na dzie dziń cu Zam ku Kró lew skie go
w Nie po ło mi cach, prze słu cha nia ze spo łów zaś na stęp ne go
dnia na te re nie Tar gów Che mo bu do wy w Kra ko wie. Zma ga nia
ze spo łów i so li stów od by wa ły się w wie lu ka te go riach, ale naj -

Michał Ługowski i Bartłomiej Sijka prezentują zdobyty Róg Wojskiego

Msza święta w Bazylice Mariackiej zgromadziła wielu wiernych

„Róg�jak�wi�cher…
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waż niej szy mi z nich by ły: ka te go ria so lo wa mi strzow skiej kla -
sy A oraz wy stę py ze spo ło we ro gów jed no li tych A i ro gów mie -
sza nych G. Zwy cięz ca ka te go rii in dy wi du al nej otrzy mu je ty tuł
So lo we go Mi strza Pol ski. W te go rocz nych zma ga niach naj lep -
szym so li stą oka zał się Ka rol Kro skow ski, re pre zen tant Ze spo -
łu Sy gna li stów My śliw skich „Ak te on” Wy dzia łu Le śne go Szko -
ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. 

Ko lej ny mi mi strzow ski mi ka te go ria mi są ka te go rie ze spo -
ło we A i G. Ze spół, któ ry zdo bę dzie naj więk szą liczbę punk -
tów, otrzy mu je ty tuł Ze spo ło we go Mi strza Pol ski. W tej kla sie
mi strzow skim kunsz tem po pi sa ło się wie le ze spo łów, dla te go
pod czas od czy ty wa nia wy ni ków at mos fe ra by ła bar dzo na pię -
ta. Osta tecz nie ja ko zwy cięz cę ogło szo no Ze spół Trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor” dzia ła ją cy na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu. Ca ło rocz ne przy go to wa nia ze spo łu
pod czuj nym okiem kie row ni ka mu zycz ne go – Ta de usza
Pian kow skie go – nie po szły na mar ne. Ze spo ło wy Mistrz Pol -
ski 2013 ro ku uho no ro wa ny zo stał na gro dą prze chod nią, ja -
ką jest ba wo li róg my śliw ski Woj skie go, uży ty ja ko re kwi zyt
pod czas re ali za cji fil mu Pan Ta de usz. Na gro da ta nie po raz
pierw szy po wę dro wa ła do Po zna nia, gdyż wraz z tym zwy cię -
stwem ze spół „Ve na tor” po szczy cić się mo że dzie się cio krot -
nym uzy ska niem ty tu łu Mi strza Pol ski. 

W ra mach kon kur su prze pro wa dzo no jesz cze jed ną waż ną
ka te go rię ze spo ło wych wy stą pień, ja ką jest mu zy ka my śliw -
ska. W kla sie tej na le ży wy ko nać trzy utwo ry mu zy ki my śliw -
skiej, z któ rych je den jest obo wiąz ko wy dla wszyst kich, a po -
zo sta łe dwa mo gą być do bra ne we dle gu stu wy ko naw ców.
Nie bez zna cze nia jest fi ne zja i sto pień trud no ści do bra nych
utwo rów, ce chy te za wsze prze kła da ją się na wy so ką no tę Ju -
ry. Lau re atem pierw sze go miej sca w ze spo ło wej kla sie mu zy -
ki my śliw skiej MB zo stał Ze spół Sy gna li stów My śliw skich „Ak -
te on” Wy dzia łu Le śne go SGGW w War sza wie. Uho no ro wa ny
on zo stał no wą na gro dą prze chod nią tej kla sy – sta tu et ką
„mu zy Woj skie go”.

Kon kurs od był się w pięk nej sce ne rii zam ku w Nie po ło mi -
cach i kra kow skich ulic. Ga la fi na ło wa i wrę cze nie na gród od -
by ły się przy Su kien ni cach, gdzie po mi mo desz czu pa no wa ła
go rą ca at mos fe ra kon kur so wych emo cji. Po za koń cze niu prze -

słu chań od by ła się uro czy sta msza św. w in ten cji my śli wych
i sy gna li stów w Ko ście le Ma riac kim. Na szcze gól ne sło wa
uzna nia za słu gu je opra wa mu zycz na wy ko ny wa na pod czas
uro czy sto ści na ro gach fran cu skich. 

Kon kurs był świet ną oka zją do wy mia ny do świad czeń, ale
rów nież przy niósł swój plon w po sta ci Ro gu Woj skie go, któ ry
w tym ro ku znów po zo sta nie w mu rach po znań skiej uczel ni.

Bar tosz Rot
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Zespół Venator na scenie przesłuchań zespołowych w hali Chemobudowy Kraków
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Tak róg i postać samego Wojskiego wyobrażał sobie Michał 
E. Andriolli (1836–1893), słynny ilustrator dzieł Adama Mickiewicza
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Od kil ku lat jed nym z naj waż niej szych wy da rzeń pro pa gu -
ją cych ideę zdro we go ży wie nia mię sem dro bio wym, wie -

przo wym oraz wo ło wym jest im pre za pod na zwą „Świę to mięs
Pol ski „. Te go rocz na edy cja od by ła się na słyn nym Dłu gim Tar -
gu, w ser cu gdań skiej sta rów ki oraz na przy le głych ulicz kach.

Pod czas dwu dnio we go fe sty nu ku li nar ne go (10–11 sierp nia)
tłu my mię snych sma ko szy mo gły po dzi wiać pre zen ta cje ar ty -
stycz ne i po pi sy spor to we, uczest ni czyć w po ka zach ku li nar -
nych, de gu sto wać, sma ko wać naj róż niej sze mię sne po tra wy
dro bio we, wie przo we i wo ło we. Po nad to zgro ma dze ni mo gli
spo ty kać się z kon sul tan ta mi, by po roz ma wiać na te mat war -

to ści od żyw czych i ro li mię sa w die cie. Na naj młod szych cze -
ka ło wie le punk tów edu ka cyj no -ani ma cyj nych. 

W har mo no gra mie im pre zy moż na by ło od na leźć sta łe
punk ty pro gra mu, ta kie jak: „Ko cioł Świę to mię sny”, warsz ta ty
ku li nar ne – po ra dy prak tycz ne z udzia łem mi strzów sztu ki go -
to wa nia, czy stre fa „Mię so dla Spor tu”, gdzie moż na by ło nie
tyl ko po dzi wiać zma ga nia spor to we, ale też wziąć udział w za -
ję ciach re kre acyj nych. In no wa cją gdań skiej edy cji by ło spe -
cjal ne sto isko pod pa tro na tem pań stwo wych służb sa ni tar -
nych i we te ry na ryj nych po świę co ne „bez pie czeń stwu mię sa
w Pol sce”, któ re by ło od po wie dzią na ocze ki wa nia kon su men -
tów, pod kre śla jąc, że pol skie mię so jest wy so kiej ja ko ści i ab -
so lut nie bez piecz ne.

Waż nym punk tem im pre zy by ła rów nież stre fa „Mię so dla
Zdro wia”, w któ rej zor ga ni zo wa no „Mię sną Wszech ni cę”, czy li
pro mo cję mię sa przez edu ka cję. Pa tro nat na uko wy nad tą im -
pre zą ob jął Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (Wy dzia ły:
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt oraz Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu),
a tak że Po li tech ni ka Gdań ska, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur -
ski w Olsz ty nie, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy
w Byd gosz czy, Wyż sza Szko ła Tu ry sty ki i Ho te lar stwa w Gdań -
sku. Pa tro nat na uko wy czę ści edu ka cyj nej rów nież ob jął nasz
uni wer sy tet pod kie row nic twem prof. dr. hab. Pio tra Śló sa rza.
Pra cow ni cy oraz dok to ran ci Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt oraz Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu przy go to wa li pre lek cje
dla kon su men tów, ho dow ców oraz śro do wi ska prze my słu
mię sne go, pod czas któ rych pro mo wa li pol skie zdro we mię so. 

Od wie dza ją cy „Mię sną Wszech ni cę” uzy ska li in for ma cje do -
ty czą ce wpły wu ho dow li i do bro sta nu na ja kość mię sa, ro li
i zna cze nia mię sa w die cie czło wie ka, ak tu al nych tren dów
w prze twór stwie mię sa oraz skąd bie rze się mię so i czym kie -
ro wać się pod czas je go za ku pu. Oprócz pro gra mu po rad stu -
den ci wraz z dok to ran ta mi stwo rzy li za gro dę ma łe go ho dow -
cy, w któ rej na naj młod szych uczest ni ków im pre zy cze ka ły
warsz ta ty edu ka cyj ne. Za gro da mło de go ho dow cy cie szy ła się
du żym za in te re so wa niem od wie dza ją cych gdań ski Targ. Dzie -
ci mo gły tu po ma lo wać zwie rzę ta ze sty ro pia nu oraz cie ka we
fi gur ki wy ko na ne z ma sy sol nej przez stu den tów Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt, któ re z chę cią za bie ra ły na pa miąt kę
do do mu. Rów no cze śnie opie ku no wie naj młod szych mi ło śni -
ków zwie rząt przed sta wia li swo je pre fe ren cje do ty czą ce spo -
ży cia mię sa w an kie cie ko nu menc kiej

Or ga ni za to rzy są prze ko na ni, że „Świę to mięs Pol ski”, ja ko
im pre za o za się gu po nadre gio nal nym, wpły nie po zy tyw nie na
ideę zdro we go ży wie nia oraz przy bli ży za gad nie nia zwią za ne
z naj wyż szą ja ko ścią i bez pie czeń stwem pol skie go mię sa. Pa -
tro nat nad im pre zą ob jął JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Im pre za „Świę to mięs Pol ski” jest fi nan so wa na ze środ ków
trzech Fun du szy Pro mo cji: Mię sa Wo ło we go, Mię sa Wie przo -
we go i Mię sa Dro bio we go.

Bar ba ra Ste fań ska
Ani ta Za wor ska
Pa weł Ste fań ski

Ka ta rzy na Rze wu ska

„Świę�to�mięs�Pol�ski” 2013
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Warsztaty dla najmłodszych

Na zdjęciu doktoranci oraz studenci Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt biorący udział w gdańskiej imprezie
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W dniach 5–11 sierp nia 2013 ro ku  na te re nie Nad -
le śnic twa Draw no od był się mię dzy na ro do wy

obóz na uko wy ostat niej już (trze ciej) edy cji pro jek -
tu „For se en PO ME RA NIA”. Ba da nia pro wa dzo ne
w trak cie obo zów ma ją po móc w opra co wa niu
trans gra nicz ne go sys te mu wspo ma ga nia pro -
ce sów de cy zyj nych dla zdal nej i mo de lo wej
oce ny bio ma sy drzew nej w la sach ob sza ru
wspar cia Po me ra nia. Prak tycz nym wy ni kiem
re ali zo wa ne go pro jek tu jest mię dzy in ny mi
za sto so wa nie me tod te le de tek cyj nych w ce -
lu wy pra co wa nia me to dy sza co wa nia drzew -
nych za so bów sor ty men to wych oraz su row -
ców ener ge tycz nych w la sach. 

W obo zie uczest ni czy ło 30 osób z róż nych
stron świa ta, w tym stu den ci z Hisz pa nii, Ni ge -
rii, Nie miec, Tur cji oraz Pol ski. Wszy scy uczest ni -
cy bra li udział w ba da niach oraz warsz ta tach pro -
wa dzo nych przez go ści spe cjal nych. Jed nym
z nich był Mar tin Isen burg, za ło ży ciel fir my Ra pi -
dlas so GmbH i twór ca pro gra mu LA Sto ols słu żą ce go
do prze twa rza nia chmu ry punk tów po cho dzą cych ze
ska no wa nia la se ro we go. W trak cie za jęć ka me ral nych stu -
den ci mogli samodzielnie zapoznać się z dzia ła niem sys te -
mu LA Sto ols i z możliwością je go za sto so wa nia w le śnic twie.
Uczest ni cy obo zu mie li oka zję zdo być prak tycz ne umie jęt no -
ści z za kre su GIS oraz lot ni cze go ska nin gu la se ro we go (Li DAR)
dzię ki za ję ciom pro wa dzo nym przez przed sta wi cie li fir my ESRI
Pol ska. Obo zo wi cze mo gli prze ko nać się na wła snej skó rze
o moż li wo ściach wy ko rzy sta nia na ziem ne go ska ne ra la se ro -

we go dzię ki po ka zo wi dr. Paw ła Strze liń skie go z Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Oprócz warsz ta tów stu den ci bra li
udział w za ję ciach te re no wych, któ re po le ga ły na ścin ce i frak -
cjo no wa niu drzew mo de lo wych, a na stęp nie ich zmie rze niu
i zwa że niu oraz po bra niu prób w ce lu okre śle nia ich su chej ma -
sy w la bo ra to rium. 

Po pra cy te re no wej przy cho dził czas na re kre ację. Każ dy
dzień obo zu koń czył się przy ogni sku. Po nad to uczest ni cy
mie li moż li wość pre zen ta cji przed współ uczest ni ka mi cie ka -
wych aspek tów do ty czą cych ro dzi mej kul tu ry, kra ju i ba dań,
w ja kich bio rą udział. Zor ga ni zo wa no wie czór mię dzy na ro do -
wy, pod czas któ re go uczest ni cy mo gli wy mie nić się swo imi
na ro do wy mi trun ka mi i po tra wa mi, któ re spe cjal nie na ten
dzień przy wieź li oraz za po znać ze zwy cza ja mi, ja kie pa nu ją
w ich ro dzin nych kra jach. Zwień cze niem ty go dnio we go obo -
zu był ca ło dzien ny spływ ka ja ko wy Ko ryt ni cą, któ ry uka zał
w peł ni pięk no pol skiej przy ro dy.

Po ło że nie ob sza ru ba dań na te re nie Po je zie rza Draw skie go
w po łą cze niu z pięk ną po go dą, któ ra przez ca ły czas do pi sy -
wa ła, sprzy ja ło tak że ak tyw ne mu wy po czyn ko wi nad du mą
te go re gio nu, czy li nad ma low ni czy mi je zio ra mi w oko li cy. 

Ali cja Mu siał

Mię�dzy�na�ro�do�wy�obóz�na�uko�wy
w szcze�ciń�skich�la�sach

Obóz For se en PO ME RA NIA Camp zor ga ni zo wa ny był
w ra mach pro jek tu unij ne go In ter reg IVA, re ali zo wa ne -
go po stro nie pol skiej przez Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu, Re gio nal ną Dy rek cję La sów Pań stwo wych
w Szcze ci nie i Nad le śnic two Draw no, pod na zwą: „Opra -
co wa nie trans gra nicz ne go sys te mu wspo ma ga nia pro -
ce sów de cy zyj nych dla zdal nej i mo de lo wej oce ny bio -
ma sy drzew nej w la sach ob sza ru wspar cia Po me ra nia”.
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Zajęcia w terenie

Studenci „widziani” okiem obiektywu do zdjęć hemisferycznych
(obiektyw typu circural fish-eye)
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Stare warciańskie pocztówki 

W jed nej z wcze śniej szych prac po świę co nych pocz tów kom
war ciań ski m1 pi sa łem, że „każ dy waż niej szy obiekt nad

War tą, most, na brze że, bul war, prom (być mo że na wet bród), ist -
nie ją cy w zło tym okre sie pocz tów ki, miał swo ją pocz tów kę. Ta ki
obiekt, waż ny choć by tyl ko dla lo kal nych spo łecz no ści, był czę -
sto mo ty wem wie lu pocz tó wek. Przy kła do wo prom w Owiń -
skach pre zen to wa ny był na pocz tów kach wie lo krot nie. Po dob -
nie znacz nie waż niej szy prom w Bie dru sku […], w ob rę bie
zna ne go po li go nu, przed sta wio no przy naj mniej na kil ku na stu
(istot nie róż nych) pocz tów kach, za rów no sa mo dziel nie, jak
i w ra mach pocz tó wek wie lo obraz ko wych. Po ka zy wa no tak że
mo sty i prze pra wy tym cza so we…, prze pra wy (kład ki) pro wi zo -
rycz ne […]”. W pre zen to wa nym szki cu spró bu ję przy bli żyć ten
te mat w od nie sie niu do sta rych pocz tó wek z ob sza ru Po zna nia
oraz naj bliż szych oko lic wzdłuż War ty, od Pusz czy ko wa do Bie -
dru ska wła śnie. W zbio rach au to ra ka te go ria „pro my oraz prze -
pra wy tym cza so we i pro wi zo rycz ne2” nie by ła do tąd wy dzie lo -
na. Przy pra cy nad tym tek stem do cho dzę jed nak do wnio sku,
że war to bę dzie ją wy od ręb nić. Za wie ra bo wiem zde cy do wa nie
po nad trzy dzie ści in te re su ją cych pocz tó wek (ich licz ba za le ży
od te go, jak sze ro ko ro zu mieć sfor mu ło wa ną ka te go rię). 

I zno wu, jak to by ło już we wcze śniej szych od cin kach, trze -
ba przy po mnieć, pod no wym jed nak ką tem, kil ka już po ka za -
nych lub oma wia nych kar tek. Roz pocz nij my od mo sto wych
prze praw tym cza so wych. W cza sie dru giej woj ny świa to wej
kil ka prze praw mo sto wych zo sta ło prze rwa nych. By ły na ogół
udraż nia ne wła śnie ja ko prze pra wy tym cza so we lub na wet
pro wi zo rycz ne. Na przy kład w 1939 ro ku woj ska pol skie wy -
sa dzi ły nur to we przę sło mo stu Ro cha. Niem cy już na po cząt -
ku 1940 ro ku ukoń czy li kil ka na ście me trów na po łu dnie od
nie go no wy, tym cza so wy most drew nia ny (Ma jor Schwe izer
Brücke), któ re go bu do wę re la cjo no wa ła uni ka to wa pocz tów -
ka fo to gra ficz na (WA 9-10/2011, s. 35, ryc. 5). Prze pra wa ta zo -
sta ła jed nak znie sio na w tym sa mym ro ku przez wio sen ny po -
chód kry. Za miast więc ją od bu do wy wać, po łą czo no (1940)
bocz ne przę sła mo stu Ro cha pro wi zo rycz ną, drew nia ną kon -
struk cją. Po pię ciu la tach po now nie zo sta ła znisz czo na i zno -
wu pro wi zo rycz nie od bu do wa na (1945). Te pro wi zo rycz ne
kon struk cje nie do cze ka ły się (chy ba) jed nak pocz tó wek. 

Do ka te go rii prze praw tym cza so wych za li czył bym tak że oba
po wo jen ne mo sty na Cy bi nie, za rów no ten pierw szy na sta lo -
wych dźwi ga rach wal co wa nych (WA 3-4/2013, s. 37, ryc. 3), jak

i ten na stęp ny, ame ry kań ski skła da ny most sa per ski kon struk -
cji inż. Ba ileya, wspo mi na ny w tym sa mym tek ście „Wie ści”. Oba
są zna ne z pocz tó wek, oba sta ły zresz tą dłu żej niż pierw szy „sta -
ły”, sta lo wy most Cy biń ski. Ten wy mie nio ny ja ko pierw szy przez
oko ło 15 lat, a dru gi przez oko ło 9 lat. Sta no wić mo gą do bre
uza sad nie nie po wie dze nia, że „tym cza so we roz wią za nia i pro -
wi zor ki by wa ją trwa łe”. 

Szcze gól nie cie ka we wy da ją się prze pra wy pro wi zo rycz -
ne. Do ta kich, już po ka zy wa nych, zde cy do wa nie za li czył bym
drew nia ną kład kę przez Cy bi nę, uwiecznioną na pocz tów ce
przed sta wia ją cej sta rą fo to gra fię z lo tu pta ka (WA 3-4/2013,
s. 37, ryc. 4). Kład kę po pro wa dzo no na po zo sta ło ściach roz -
bie ra nych fi la rów Ślu zy Tum skiej (oko ło 1920 ro ku) – uła twia -
ła roz biór kę, za pew nia jąc przej ście i prze wóz ta czek. 

W 1945 ro ku znisz czo ne zo sta ło sku tecz nie za chod nie przę -
sło mo stu Chro bre go (od stro ny Chwa li sze wa). Pro wi zo rycz na
prze pra wa pie szych nad su chym za zwy czaj (po za wez bra nia -
mi i po wo dzia mi) ka na łem ulgo wym zo sta ła szyb ko wzno wio -
na. Jej po cząt ki wi dać na pocz tów ce we dług zna nej fo to gra fii
Z. Zie lo nac kie go3 (dra bi na od stro ny Śród ki i tłum cze ka ją cy
na zej ście). Re gu lar ną prze pra wę pie szych, już po pro wi zo rycz -
nej kład ce drew nia nej z po rę cza mi i scho da mi na zej ściach,
przed sta wia tu pocz tów ka (ro to gra wiu ra) opar ta na zdję ciu
R.S. Ula tow skie go. Wi dok od stro ny Chwa li sze wa do ku men tu -
je tak że zruj no wa ne bu dow le Ostro wa Tum skie go. Za raz za
ka na łem ulgo wym stoi moc no znisz czo ny bu dy nek Psał te rii,
obiekt szcze gól nie waż ny dla hy dro lo gów i hy dro tech ni ków,
ale o tym być mo że przy in nej oka zji. 

Do ka te go rii prze praw pro wi zo rycz nych za li czyć trze ba
oczy wi ście mo sty na zy wa ne kie dyś łyż wo wy mi, któ rych kon -
struk cja opar ta jest na pła sko den nych ło dziach (sta ro pol skie:
łyż wy), a obec nie pon to no wy mi (pon to ny peł nią ta ką sa mą
ro lę). Od sta ro żyt no ści bu do wa ły je głów nie od dzia ły woj sko -
we (na przy kład most przez Wi słę w oko li cach Czer wiń ska zbu -
do wa ny pod czas woj ny z za ko nem krzy żac kim w 1410 ro ku
przez mi strza Ja ro sła wa wy mie nio ne go w kro ni kach Ja na Dłu -
go sza). Nie rzad ko bu do wa no je tak że do ce lów cy wil nych, aby
nie ry zy ko wać bu do wy mo stu sta łe go ze wzglę du na kosz ty
i nie spo koj ne cza sy, a użyt ko wa no czę sto przez wie le lat (na
przy kład w War sza wie łyż wo wy most Po niń skie go4, ist nie ją cy
w la tach 1775–1794). War to za tem za py tać, czy mo sty pon to -
no we bu do wa no na War cie? Z pew no ścią, a od dzia ły woj sko -
we uczy ły się je sta wiać. Jak twier dzą znaw cy5, już na wy po sa -

Pro�my�oraz�prze�pra�wy�tym�cza�so�we
i pro�wi�zo�rycz�ne

1 Bog dan J. Wo sie wicz, War ta na sta rych pocz tów kach – od źró deł aż
do uj ścia. „Go spo dar ka Wod na” 1 (2011), s. 31-38.

2 Roz róż nie nie prze praw (mo stów) tym cza so wych i pro wi zo rycz -
nych (przejść i kła dek) wy da je się za sad ne, przy naj mniej na po czet
pre zen to wa ne go tek stu. Po mi mo bli sko znacz no ści tych ter mi nów
w od czu ciu au to ra most tym cza so wy jest bu dow lą za pla no wa ną jed -
nak na dłu żej i so lid niej szą niż kład ka czy prze jazd pro wi zo rycz ny, do
któ rych moż na by za li czyć tak że bro dy. 

3 Por. np. Bog dan J. Wo sie wicz, Przy czy nek do iko no gra fii zmian sie -
ci wod nej Po zna nia. Zgni ła War ta i Pierw szy Ka nał Ulgi na sta rych pocz -
tów kach, „Go spo dar ka Wod na” 4 (2012), s. 162-171.

4 http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Most_Po ni%C5%84skie go [do -
stęp: 13.06.2013]

5 Por. Ja cek Bie siad ka i in., Twier dza Po znań, Po znań 2006, s. 100.
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Ryc. 1. Zniszczony most Chrobrego (1945), przejście umożliwia prowizoryczna kładka 

profesora Bogdana J. Wosiewicza
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Ryc. 2. Kawaleria buduje prowizoryczną przeprawę przez Wartę
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że niu twier dzy po li go nal nej (dru ga ćwiart ka XIX wie ku) „na
pew no znaj do wał się most pon to no wy”, nie jest nie ste ty zna -
ne miej sce je go mon ta żu ani skła do wa nia pon to nów. Na to -
miast ta ki ma ga zyn pon to nów mo sto wych, ale już z okre su
twier dzy for to wej, ist niał od koń ca XIX wie ku na Grun wal dzie6.
Za py tać też moż na, czy ja kieś do wo dy i ob ra zy zwią za ne z tym
te ma tem za cho wa ły się na pocz tów kach? I tu moż na od po -
wie dzieć twier dzą co. Sa pe rzy pru scy (pio nie rzy) sta cjo no wa li
w Po zna niu, mie li swo je ko sza ry na Wil dzie (bu do wa ne
od 1911 ro ku) i plac ćwi czeń przy War cie w oko li cach tzw. Bo -
cian ki. Wy sy ła li oczy wi ście pocz tów ki, i to z ob ra za mi bu do wy
mo stów pon to no wych, ale na ogół kart ki „ofi cjal ne”, bez moż -
li wo ści iden ty fi ka cji rze ki i szcze gó łów kon struk cyj nych.
W zbio rach au to ra są dwie ta kie kart ki, z da tow ni ka mi z Po -
zna nia i stem pla mi tej że jed nost ki, ale przed sta wio ne na nich
ob ra zy nie do ty czą War ty (rze ka zbyt sze ro ka w sto sun ku do
dłu go ści ło dzi i licz ba pon to nów więk sza niż po trze ba na War -
cie). W zbio rze jest tak że pocz tów ka ar ty stycz na (wyd. The mal,
o.p. 1915) przed sta wia ją ca no we ko sza ry pio nie rów oraz (dość
sche ma tycz ny jed nak) ry su nek przed sta wia ją cy sa pe rów sta -
wia ją cych most za po mo cą ka fa rów na ło dziach. Tak że pol scy
sa pe rzy uczy li się bu do wać mo sty tym cza so we i pro wi zo rycz -
ne. Do wo dzi te go bar dzo cie ka wa pocz tów ka z oko ło 1930 ro -
ku (b.o.p.), wy da na za zgo dą władz woj sko wych przez I. Ka -
sper skie go (na kład ca), a przed sta wia ją ca dwa mo sty przez
War tę zbu do wa ne w Bie dru sku, tym cza so wy wie lo przę sło wy,
któ re go każ de przę sło ma zu peł nie in ną kon struk cję no śną
oraz pon to no wy, tak że na dwóch ro dza jach pon to nów. Mo że
bę dzie jesz cze oka zja kie dyś tę kart kę za pre zen to wać. Cy wil -
ny most pon to no wy przez War tę jest z ko lei zna ny z pocz tów -

ki z Go rzo wa (oko ło 1910 ro ku) przed sta wia ją cej mniej wię -
cej 30 za ko twi czo nych pon to nów, na nich sze ro ka jezd nia
o na wierzch ni z de sek. Na mo ście wie lu pie szych (po zu ją do
fo to gra fii), ro we rzy ści i ja dą ce w kie run ku mia sta fur man ki (ja -
dą ce w prze ciw ną cze ka ją na swą ko lej). 

Do prze praw pro wi zo rycz nych na le żą tak że pro ste mo sty
i kład ki, za zwy czaj o kon struk cji drew nia nej, opar te na pa lach
wbi ja nych w dno rze ki (ka fa ra mi na ło dziach lub na rze ce rza -
dziej – z lo du). Pa le łą czo no bel ka mi po przecz ny mi – ocze pa -
mi, na któ rych opar te by ły bel ki po dłuż ne, a na nich ukła da no
na wierzch nię, na przy kład dy li ny z okrą gla ków wy rów na ne
war stwą gli ny. Kon struk cja po win na mieć jesz cze stę że nia,
przy naj mniej po przecz ne (mię dzy pa la mi wzdłuż rze ki). Ist nie -
nie ta kich kon struk cji pro wi zo rycz nych na War cie do ku men -
tu ją tak że pocz tów ki, na przy kład pro wi zo rycz ne przej ście dla
bu do wa ne go mo stu drew nia ne go w Ko le, i to pod czas po wo -
dzi (chy ba w 1917 ro ku, b.o.p.), a z now szych cie ka wa, ale bar -
dzo pry mi tyw na kład ka przez War tę i jej roz le wi ska w oko li cy
Dzia ło szy na (oko ło 1970 ro ku, b.o.p). Tu taj na to miast ta ką pro -
wi zo rycz ną kon struk cję mo sto wą, bu do wa ną na po li go nie
w Bie dru sku dla prze pra wy ar ty le rii przez War tę, przed sta wia
ry ci na 2. To już koń co wa fa za pra cy przy mo ście, jesz cze trze -
ba tyl ko zbu do wać przę sło zej ścio we i brze gi War ty zo sta ną
spię te. Z pocz tów ki wy raź nie wi dać, że to jed nak ćwi cze nia,
choć trwa już za pew ne woj na (o.p. 1915 ro ku), ob ser wu ją cych
jest bo wiem wię cej niż pra cu ją cych. Kon struk cja prze pra wy
ty po wa, choć nie wi dać stę żeń za bez pie cza ją cych sta tecz ność.
Cie ka we są wy so kie żer dzie wbi te w dno, niesta no wią ce kon -
struk cji mo stu. Być mo że słu ży ły do za wie sza nia osłon dla
uspo ko je nia ko ni pod czas prze pra wy tym bar dzo wą skim jed -
nak przej ściem. In te re su ją cy jest tak że wi docz ny przy bu do -
wa nej prze pra wie (od stro ny wo dy gór nej) seg ment mo stu
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Ryc. 3. Prom przez Wartę w Biedrusku przy obozie ćwiczebnym, około 1910 roku

Stare warciańskie pocztówki

6 Tam że, s. 258. 
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pon to no we go – dwa pon to ny po łą czo ne frag men tem drew -
nia nej jezd ni – wy ko rzy sty wa ny praw do po dob nie do wbi ja -
nia pa li w dno rze ki. 

Na de ser zaś, od wrot nie niż w ty tu le od cin ka, bę dzie tro chę
o prze pra wach pro mo wych. W zbio rze au to ra, co uważ ny
czy tel nik z pew no ścią za pa mię tał, są sta re pocz tów ki zwią za -
ne z War tą oraz jej do pły wa mi ge ne ral nie z ob sza ru Po zna nia,
nie co tyl ko sze rzej niż obec ne gra ni ce mia sta, od Pusz czy ko -
wa do Bie dru ska. Na tym od cin ku w zło tym okre sie pocz tów -
ki ist nia ło przy naj mniej pięć prze praw pro mo wych, z cze go
w ob sza rze mia sta na prze ło mie XIX i XX wie ku tyl ko jed na, łą -
czą ca brze gi War ty mię dzy Mia stecz kiem a Gro blą, w oko li -
cach obec ne go mo stu Ro cha. Na przy to czo nej wcze śniej ma -
pie z 1890 ro ku (WA 11-12/2011, s. 35, ryc. 1) prze pra wa jest
za zna czo na i opi sa na ja ko Khan Fähre. Po zo sta łe czte ry pro -
my łą czy ły Cza pu ry z Lu bo niem po wy żej mia sta, po ni żej zaś
mia sta Głów ną z Na ra mo wi ca mi, Owiń ska z Ra do je wem oraz
Bo le cho wo z Bie dru skiem. 

Prze pra wa w Po zna niu jest zna na i udo ku men to wa na na
wie lu pla nach mia sta7, przy naj mniej od po cząt ku XIX wie ku.
War to przy to czyć choć by je den przy kład. Na pla nie Po zna nia
z 1842 ro ku wy da nym przez Za kład Li to gra ficz ny Wła dy sła wa
Kur na tow skie go8, jed nym z nie licz nych pla nów wy da nych
z pol ski mi na zwa mi, ozna czo na jest prze pra wa przez War tę
z Mia stecz ka w kie run ku Gro bli i opi sa na ja ko Prze wóz. Au to -
ro wi nie są jed nak zna ne żad ne pocz tów ki z wi do ka mi te go
pro mu. Gdy do ob ro tu pocz to we go wpro wa dzo no pocz tów -
ki, ist nia ły w Po zna niu już sta łe, so lid ne mo sty przez rze kę i do -
pły wy, prom nie był obiek tem no wo cze snym, czym aspi ru ją -
ce do no wo cze sno ści mia sto chcia ło by się chwa lić. Mo że
jed nak ta kie kart ki ist nia ły? Co in ne go prom w Owiń skach,
a zwłasz cza ten w Bie dru sku, oba bar dzo waż ne ko mu ni ka cyj -
nie i pro wa dzą ce do waż nych (z róż nych po wo dów) obiek tów.
Oba z pew no ścią po ka za no na przy naj mniej kil ku na stu (istot -
nie róż nych) pocz tów kach. Po zo sta łe dwa z wy mie nio nych
pro mów w oko li cach Po zna nia rów nież au to ro wi nie są zna -
ne z pocz tó wek (czy zdjęć). Wy klu czyć ist nie nia ta ko wych jed -
nak tak że nie moż na. 

Dla przy kła du za tem na ry ci nie 3 obej rzeć moż na bar dzo hy -
dro tech nicz ną, ko lo ro wą pocz tów kę z pro mem w Bie dru sku
wła śnie. Pa mię ta jąc, że li na pro mo wa znaj du je się za wsze od
stro ny na pły wu wo dy, wie my, że prom stoi po stro nie po li go -
nu, tam gdzie ka sy no ofi cer skie i pa łac (Schloss We is sen burg).
Prom jest drew nia ny z obu stron ny mi bur ta mi (wzmoc nio ny -
mi uże bro wa niem) i masz tem (bez fla gi, słu żą cym ra czej do
prze ka zy wa nia sy gna łów). Prom nie jest zbyt du ży, mie ści je -
den wóz dra bi nia sty z za przę giem – po zo sta je wów czas jesz -
cze tro chę miej sca dla lu dzi. Osza co wać moż na wy mia ry pro -
mu (w sto sun ku do wy so ko ści sto ją cych po sta ci czy wiel ko ści
ko ła wo zu, na przy kład bur ty do wy so ko ści pół śred ni cy kół).
Wóz za ła do wa ny jest wiąz ka mi wi kli ny, ma te ria łem słu żą cym
wła śnie do prac hy dro tech nicz nych, do wzmac nia nia brze gów
wi kli no wy mi pło ta mi, do bu do wy ma te ra cy fa szy no wych słu -

żą cych do wzno sze nia ostróg i tam po dłuż nych itd. Dru gi wóz
z fa szy ną cze ka na swo ją ko lej. 

To wła śnie trans port fa szy ny moc no pod kre śla hy dro tech -
nicz ność pocz tów ki i to zde cy do wa ło o jej pre zen ta cji. Pra ce
przy utrzy ma niu brze gów by ły za wsze waż ne, war te na wet sa -
mo dziel nej pocz tów ki (na przy kład na War cie w Śre mie,
w zbio rach au to ra). Tu taj brzeg rze ki nie jest ure gu lo wa ny, nie
jest na wet za dar nio ny, mo że to efekt du że go ru chu, tak że ka -
wa le rii, cięż szych po jaz dów, ar mat itp. Na przy naj mniej kil ku
pocz tów kach z oko lic Bie dru ska moż na jed nak do strzec do -
brze utrzy ma ne brze gi, wła śnie z uży ciem fa szy ny i na rzu tów
ka mien nych, tak że fa szy no wo -ka mien ne ostro gi. Na kil ku in -
nych wi dzi my oczy wi ście trans port ar mat czy ka wa le rię cze -
ka ją cą na prze pra wę. Ich pre zen ta cja pod kre śla ła by tu ra czej
zwią zek pro mu z mi li tar nym wy ko rzy sta niem. Na jesz cze in -
nych przed sta wio no tak że prze wóz tym wła śnie pro mem po -
wo zów oraz dys tyn go wa nych osób. Nie spo sób by ło tu nie -
ste ty po ka zać jesz cze kil ku przy kła do wych kart z pro mem
w Bie dru sku. 

War to na ko niec za sy gna li zo wać, że nie któ re z wy mie nio -
nych wcze śniej prze praw w Po zna niu i oko li cy by ły czyn ne
jesz cze zu peł nie nie daw no. Prom z Owińsk do Ra do je wa zo -
stał ze rwa ny w stycz niu 1945 ro ku w cza sie uciecz ki Niem ców
przed So wie ta mi. Od kil ku lat po ja wia ją się na wet su ge stie
(na wet pla ny) od bu do wy prze pra wy. Miej sca prze praw pro -
mo wych moż na zi den ty fi ko wać nie kie dy dzię ki na zwie uli cy
(na przy kład ul. Pro mo wa na gra ni cy Cza pur i Wiór ka, pro wa -
dzą ca do rze ki, daw niej do prze pra wy na niej). Moż na po szu -
ki wać ich śla dów na sta rych ma pach i pla nach. Choć za wsze
war to za cho wać pew ną ostroż ność we wnio sko wa niu. Na
przy kład w miej scu prze pra wy pro mo wej łą czą cej Głów ną
z Na ra mo wi ca mi (w cią gu utwo rzo nej póź niej „szo sy okręż nej”,
obec nie ciąg ulic Bał tyc ka –Le chic ka) zbu do wa no pra wie do -
kład nie 60 lat te mu most Le cha9. Prom na to miast był za zna -
czo ny przy naj mniej jesz cze na pla nie Po zna nia opu bli ko wa -
nym w 1958 ro ku. Ist nia ła wów czas cen zu ra oraz świa do ma
dez in for ma cja ma ją ca na ce lu wpro wa dza nie w błąd po ten -
cjal ne go wro ga. Nie jest to je dy ny zresz tą przy kład do ty czą cy
pla nów Po zna nia. 

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, mon. wyd. = mo no gram
wy daw cy, o.p. = obieg pocz to wy, b.o.p. = bez obie gu, dat. kor. = da -
ta ko re spon den cji. 

profesora Bogdana J. Wosiewicza

7 Por.: Da nu ta Książ kie wicz -Bart ko wiak, Pla ny Po zna nia, Po -
znań 2010.

8 Tam że, plan nr 13.

9 Jak pi sze An drzej Ry żyń ski (750 lat po znań skich mo stów, Po -
znań 2003), w 1950 ro ku „z ini cja ty wy władz woj sko wych” wy da no de -
cy zję, pro jekt w 1951 wy ko na ło ów cze sne Biu ro Pro jek tów Trans por -
tu Dro go we go i Lot ni cze go w War sza wie, a „bu do wę pod ję to
w ro ku 1952 i za koń czo no w ro ku 1954”. 
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Od kil ku lat z wiel ką przy jem no ścią dzie li my się wia do mo -
ścia mi na te mat na szych stu den tów wio śla rzy, któ rzy

osią ga ją ogrom ne suk ce sy, re pre zen tu jąc na szą uczel nię. Za -
rów no za wo dy w er go me trze wio ślar skim Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski, jak rów nież Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski wień czą ich suk ce sy. Po dob nie wio ślar stwo, gdzie
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski czy Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Eu ro py na si za wod ni cy od no szą trium fy.

Jed nak by dojść do tak wy so kiej for my, cięż ko tre nu ją, a naj -
waż niej sze są dla nich za wo dy na naj wyż szym po zio mie, bo
w ta kich rów nież star tu ją. Tym bar dziej na le ży po dzie lić się
wspa nia łą wia do mo ścią o suk ce sie na sze go stu den ta Da wi da

Gra bow skie go, któ ry star to wał w Mi strzo stwach Eu ro py w wio -
ślar stwie w Se wil li na prze ło mie ma ja i czerw ca. W czwór ce po -
dwój nej zdo był sre bro, star tu jąc z ko le ga mi, a wspo mnieć na -
le ży, że ob sa da za wo dów by ła bar dzo moc na. Skład: Da wid
Gra bow ski (Po sna nia), Adam Wi cen ciak (KW04), Piotr Licz ner -
ski, Kon rad Wa sie lew ski (obaj AZS Szcze cin). 

Adam Wi cen ciak, któ ry też był na szym stu den tem, i Da wid
Gra bow ski bę dą re pre zen to wać nas w Aka de mic kich Mi strzo -

stwach Eu ro py w wio ślar stwie, któ re od bę dą się w Po zna niu.
Tym bar dziej cie szy nas wy so ka for ma za wod ni ków. Ra dość
z suk ce su i cięż ka pra ca, ja ką za wod ni cy mu sie li wy ko nać, by
zdo być sre bro, naj le piej po twier dzi krót ka re la cja na sze go stu -
den ta, Da wi da Gra bow skie go:

„Te mi strzo stwa by ły za sko cze niem za rów no dla pio nu szko -
le nio we go, jak i nas sa mych. Cięż ko pra co wa li śmy, ma rzy li śmy
o tym me da lu, ale nie są dzi li śmy, że fi nał skoń czy się dla nas
aż tak szczę śli wie. Eli mi na cje po szły nam do brze, ale wie dzie -
li śmy, że stać nas na du żo wię cej. Pół fi nał był napraw dę do bry,
ale w fi na le po pro stu le cie li śmy. Wie lu są dzi ło, że po za koń -
cze niu »ery czwór ki do mi na to rów« w Pol sce nie bę dzie na ty -
le moc nej czwór ki, aby mo gła wal czyć z czo łów ką. Ze sta re go
skła du zo stał tyl ko Kon rad. Pio trek miał oka zję star to wać w za -
stęp stwie z za wod ni ka mi ze »zło tej czwór ki«, ja i Adam je ste -
śmy tu no wi. Tym bar dziej cie szy fakt, że już w pierw szym se -
zo nie pły wa my szyb ko, a wie my o tym, że ma my jesz cze
re zer wy w zdro wiu i tech ni ce. Ma my jesz cze je den atut, ja ki
zo stał po »do mi na to rach«. Jest nim tre ner Alek san der Woj cie -
chow ski, któ ry jak nikt po tra fił do pro wa dzić do ła du tam tą
i obec ną czwór kę”.

Na szym za wod ni kom gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk -
ce sów!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Centrum Kultury Fizycznej

Squ ash

Dru ży na ko biet po dwóch rzu tach upla so wa ła się na
pierw szej po zy cji. Za wod nicz ki zna ko mi cie się spi sa ły, wy -
gry wa jąc nie tyl ko kla sy fi ka cję dru ży no wą, ale rów nież zaj -
mu jąc czo ło we lo ka ty in dy wi du al nie. Oczy wi ście by w tej
dys cy pli nie za jąć tak do bre miej sca, nie wy star czy je dy nie
wy star to wać. Dziew czy ny tre nu ją na co dzień w klu bach

i star tu ją w pre sti żo wych za wo dach, nie ustan nie pod no sząc
swo je umie jęt no ści. 

O tak do brym re zul ta cie prze są dzi ły dwa rzu ty za wo dów
i trzy za wod nicz ki: Ka ro li na Adam czak, Mo ni ka Kał mu czak
oraz An na Ser wa. W pierw szym rzu cie pierw sze miej sce zdo -
by ła Mo ni ka Kał mu czak, dru gie miej sce: Ka ro li na Adam czak.
An na Ser wa z 18. miej scem by ła trze cią punk tu ją cą, w su mie

Akademickie�Mistrzostwa
Wielkopolski�–�część�druga

Mistrzostwa Europy w wioślarstwie w Sewilli – „srebrna czwórka” 
po wyścigu

Srebrna czwórka Mistrzostw Europy w wioślarstwie w Sewilli: 
Adam Wicenciak siedzi na pierwszej dziurze (na szlaku), później 
Piotr Licznerski, Konrad Wasielewski i Dawid Grabowski
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więc dziew czy ny zdo by ły pierw sze miej sce dru ży no wo. W dru -
gim rzu cie po twier dzi ły swo ją do mi na cję: Ka ro li na Adam czak
za ję ła pierw sze miej sce, Mo ni ka Kał mu czak dru gie, An na Ser -
wa 21. Czy li pierw sze miej sce dru ży no wo i pierw sze miej sce
w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski dru ży no wo dla
ko biet w squ ashu.

Bad min ton

Ko lej na dys cy pli na, w któ rej de biu to wa li śmy z tak sil ną dru -
ży ną żeń ską. Pierw szy i dru gi rzut przy czy nił się do du że go
suk ce su, ja kim jest zwy cię stwo w Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Wiel ko pol ski dru ży no wo w tej dys cy pli nie przez ko -
bie ty. In dy wi du al nie dziew czy ny też wspa nia le wy pa dły. 

W pierw szym rzu cie za ję ły dru gie miej sce dru ży no wo, a za -
pew ni ły to czte ry za wod nicz ki: An na Daj czak, Mar ty na Wier -
nic ka, Nad ia Koł da oraz Emi lia Budź ko. An na Daj czak in dy wi -
du al nie za ję ła pierw sze miej sce.

W dru gim rzu cie w du żo sil niej szym skła dzie na sze za wod -
nicz ki za pew ni ły so bie zwy cię stwo. Re pre zen to wa ły nas: Ka -
ta rzy na Ki stow ska, Alek san dra Pasz kie wicz, An na Daj czak, Do -
mi ni ka Ba dow ska, Alek san dra Ma li now ska, Mar ty na Wier nic ka.
Naj wy żej in dy wi du al nie upla so wa ły się: Ka ta rzy na Ki stow ska
(pierw sze miej sce), Alek san dra Pasz kie wicz (czwar te miej sce)
i An na Daj czak (pią te miej sce).

Siat ków ka pla żo wa

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w siat ków ce pla żo -
wej od by ły się na na szych bo iskach, przy ha li Cen trum Kul tu -
ry Fi zycz nej. Ry wa li zo wa ły ze spo ły mę skie i żeń skie. Re pre zen -
to wa ły nas w pierw szym ze spo le: Mał go rza ta Lo rens oraz
Pau li na Gór ska, a w dru gim ze spo le: Alek san dra Ma zur i Pau -
li na Pe cy na. Zgło si li śmy rów nież dwa ze spo ły mę skie: To masz
Ka pe la i Adam Bo rek, w dru gim za gra li: Ry szard Ostrow ski i Łu -
kasz Ne gow ski. Wśród ko biet do ry wa li za cji przy stą pi ło 25 ze -
spo łów, wśród męż czyzn 26. Na sze za wod nicz ki i za wod ni cy

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w ergometrze wioślarskim:
Kacper Niebrzydowski

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w siatkówce plażowej; nasze reprezentantki: Małgorzata Lorens, Paulina Górska (po prawej), boisko przy
hali Centrum Kultury Fizycznej
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Centrum Kultury Fizycznej

wy pa dli bar dzo do brze, zaj mu jąc: ko bie ty szó ste miej sce,
a męż czyź ni siód me – w kla sy fi ka cji dru ży no wej uczel ni Aka -
de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski.

Stre et ba sket ko biet i męż czyzn

Roz gryw ki stre et ba ske tu od by wa ją się pod koniec ro ku aka -
de mic kie go. Go spo da rzem od kil ku lat jest Po li tech ni ka Po -
znań ska i tur niej od by wa się na bo isku otwar tym przy ul. Ja -
na Paw ła II. Zgło si li śmy dwa ze spo ły żeń skie i je den mę ski.
Osta tecz nie wśród ko biet ry wa li zo wa ło dzie więć dru żyn, mę -
skich ze spo łów by ło zaś 12. Dru ży ny żeń skie Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go wy wal czy ły trze cią lo ka tę, mę ska zaś pią tą.

Er go metr wio ślar ski

Pierw szy i dru gi rzut za wo dów od był się u nas. W pierw szym
mę ska dru ży na wy pa dła zna ko mi cie, wy gry wa jąc, po tem po -
twier dzi ła for mę na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski. Dru -
gi rzut był bar dzo waż ny, aby przy pie czę to wać zwy cię stwo. Ry -
wa li za cja jest za wsze za cię ta, ale uda ło się ją wy grać i eki pa
mę ska za ję ła pierw sze miej sce Aka de mic kich Mi strzostw Wiel -
ko pol ski w er go me trze wio ślar skim.

In dy wi du al nie za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go:
pierw sze miej sce – Bar tosz Za błoc ki; dru gie – Adam Ma rzec;
trze cie – To masz Ra chwał; pią te – Kac per Nie brzy dow ski; czter -
na ste – Le szek Du szyń ski (wszy scy wa ga open).

Ko bie ty dru ży no wo za ję ły czwar te miej sce, a na uwa gę za -
słu gu je czwar te miej sce Da nu ty Mi cha lak i pią te Ady Woź niak
w wa dze open. Po dwóch rzu tach ko bie ty dru ży no wo za koń -
czy ły ry wa li za cję na pią tej lo ka cie.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w streetbaskecie – Emilia
Budźko – jedna z zawodniczek, reprezentowała nas też 
w badmintonie, tenisie stołowym i w bowlingu

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w ergometrze wioślarskim: Tomasz Rachwał
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Kom pa nia Dru ha Stu li gro sza

Mia łem szczę ście spo tkać na swej dro dze ży cio wej oso bę
nie zwy kłą: Dru ha Pro fe so ra Ste fa na Stu li gro sza, dok to ra ho -
no ris cau sa wie lu uni wer sy te tów, oso bę o wy bit nym ta len cie
dy ry genc kim i kom po zy tor skim, twór cę sław ne go chó ru Po -

znań skie Sło wi ki. Oprócz te go, że miał nie zwy kły ta lent ar ty -
stycz ny, był ener gicz ny, pra co wi ty, wy trwa ły i bez kom pro mi -
so wy w speł nia niu wa run ków ży cio we go po wo ła nia. Przy tym
ofiar ny i zdol ny do zno sze nia na wet naj bar dziej uciąż li wych
tru dów. Je go oso bo wość, po chło nię ta bez resz ty sztu ką mu -
zycz ną, ema no wa ła ża rem twór cze go en tu zja zmu i wraż li wo -
ścią na mu zycz ne pięk no, ema no wa ła na wszyst kich, szcze gól -

Stefan�Stuligrosz�–�nasz�przyjaciel,
nasz�druh,�chóralny�fenomen�(część�1)
W�pierwszą�rocznicę�śmierci�sylwetkę�Profesora�wspomina�pracownik�naszej
uczelni:�prof.�dr�hab.�Zbigniew�Broda
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Druh Stuligrosz wraz z arcybiskupem Piero Marinim – długoletnim Mistrzem Ceremonii Papieskich (wiele lat przy Janie Pawle II i potem 
także przez pewien czas przy Benedykcie XVI) – tuż po kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej i ustanowieniu Święta Miłosierdzia Bożego
(Watykan, 30 kwietnia 2000 roku)
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nie człon ków chó ru, mo bi li zując ich do wy sił ku na pró bach
i pod czas kon cer tów.

Druh kie dyś, w cza sie, kie dy śpie wa łem w stwo rzo nym przez
Nie go Chó rze Pro fe so rów, po wie dział: „Zby szek, masz głos,
przyjdź, po śpie waj”. Tu taj chciał bym nad mie nić, że Druh
oprócz ab so lut ne go słu chu mu zycz ne go miał nie zwy kłą pa -
mięć do imion i na zwisk.

W ro ku 2004 zna la złem się więc w gro nie chó rzy stów Po -
znań skie Sło wi ki, a na stęp nie w Chó rze Mę skim Kom pa nia
Dru ha Stu li gro sza, w mo men cie przy go to wy wa nia prze pięk -
ne go ora to rium Lu dwi ga van Beetho ve na Chry stus na Gó rze
Oliw nej (w ory gi na le: Chri stus am Őlber ge, ora to rio op. 85). Za -
bra li śmy się z en tu zja zmem do pra cy, chęt nie ćwi czy li śmy każ -
dą fra zę wzru sza ją ce go utwo ru po świę co ne go mę ce i śmier ci
Chry stu sa. Po dwóch mie sią cach in ten syw nych prób wy ko na -
li śmy ora to rium w na szej wspa nia łej Au li Uni wer sy tec kiej. Wy -
ko na nie te go dzie ła w okre sie sku pie nia po prze dza ją ce go
okres Mę ki i Zmar twych wsta nia Pań skie go wzbu dzi ło u słu -
cha czy wie le en tu zja zmu i za du my. To ora to ryj ne dzie ło w wy -
ko na niu Po znań skich Sło wi ków i Kom pa nii Dru ha Stu li gro sza
za brzmia ło tak że w po znań skiej fa rze i gdań skiej Ba zy li ce Ma -
riac kiej. Kil ku ty sięcz na wi dow nia ze wzru sze niem i po dzi wem
przy ję ła zna ko mi te dzie ło Beetho ve na. Po kon cer cie nie chcia -
no nas wy pu ścić z ba zy li ki.

Rok póź niej du żym prze ży ciem by ło wy ko na nie te go dzie -
ła w hoł dzie Ja no wi Paw ło wi II na dwóch kon cer tach: w Po -
zna niu i w ka te drze w Gdań sku Oli wie. Wzru sze nie słu cha czy
i nasze, wy ko naw ców, na tych kon cer tach w okre sie ogól no -
świa to wej ża ło by po wiel kim Pa pie żu Po la ku jest nie za po -
mnia ne. Kon cer ty by ły wiel kim suk ce sem Chó ru i Kom pa nii,
a przede wszyst kim Dru ha.

To by ło wspa nia łe, nic więc dziw ne go, że po tym suk ce sie
Druh za po wie dział wspól ną cięż ką pra cę nad Re qu iem Lu igi
Che ru bi nie go chó ru mę skie go Po znań skich Sło wi ków i Kom pa -
nii. Dwa mie sią ce in ten syw nych prób, naj pierw z Bar to szem Mi -
cha łow skim, a na stęp nie z Dru hem i or kie strą, da ło zna ko mi ty
efekt pod czas trzech ko lej nych kon cer tów. Pięk ne i trud ne dzie -
ło wy ma ga ło in ten syw nej pra cy, ale war to by ło, gdyż za ist nia ło
nie tyl ko rzad ko wy ko ny wa ne prze pięk ne dzie ło, ale w du żym
stop niu zin te gro wa ły się dwa mę skie ze spo ły. Kon cer ty te by ły
wy da rze niem rów nież dla za awan so wa nej mu zycz nie mło dzie -
ży z ru chu Pro sin fo ni ca. Oszczęd na zwy kle w re cen zjach z wy -
da rzeń mu zycz nych pra sa po znań ska od no to wa ła: „Wy wa żo ne
tem pa i na strój głę bo kiej re flek sji w śpie wie chó rów – Sło wi ków
oraz Kom pa nii Dru ha Stu li gro sza i w grze Or kie stry Fil har mo nii
Po znań skiej. Pu blicz ność tę in ter pre ta cję za ak cep to wa ła, otrzy -
ma ła w re wan żu bis – część Dies irae”. („Głos Wiel ko pol ski” z 2 li -
sto pa da 2004 ro ku). My, człon ko wie Kom pa nii, pod ad re sem
Dru ha do da li śmy po cząt ko we sło wa ora to rium Beetho ve na:
„Wir ha ben ihn ge se hen” (‘my chce my da lej iść tą dro gą’)…

Za pew ne trud no by ło wy my ślić lep szy spo sób uczcze nia sza -
cow nej, dzie więć dzie sią tej rocz ni cy uro dzin Ste fa na Stu li gro sza
niż to uczy nio no w trak cie zor ga ni zo wa ne go przez Fil har mo nię
Po znań ską Be ne fi su za ty tu ło wa ne go „100 lat + VAT”. Skła dał się
z dwóch czę ści: ofi cjal nej i kon cer to wej. W czę ści ofi cjal nej Pre -
zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski ude ko ro wał Ju bi la ta or de rem
Or ła Bia łe go. W czę ści kon cer to wej by ła praw dzi wa fe eria
gwiazd. Obok Po znań skich Sło wi ków wy stą pi ły zna ko mi te ze -
spo ły wo kal ne i ka ba re to we oraz so li ści – wy ko naw cy pio se nek.
W tym zna ko mi tym to wa rzy stwie zna leź li śmy się i my – Chór
Mę ski Kom pa nii Dru ha Stu li gro sza. Na spe cjal ne ży cze nie Ju bi -
la ta wy ko na li śmy roz pi sa ny przez Mar ka Gan dec kie go na czte -

ry gło sy mę skie ulu bio ny prze bój Dru ha spół ki au tor skiej Je re -
mi Przy bo ra i Je rzy Wa sow ski: We so łe jest ży cie sta rusz ka. Nasz
wy stęp z la ska mi przy ję ty zo stał en tu zja stycz nie tak przez Ju bi -
la ta, jak i wi dow nię. W spra woz da niu pra so wym z Be ne fi su, za -
ty tu ło wa nym We so łe jest ży cie esen cji („esen cją” na zwał Ju bi la ta
pro wa dzą cy kon cert Ar tur An drus), re dak tor Ma rek Za rad niak
pod zdję ciem na sze go wy stę pu na pi sał: „Dru ho wie uczci li Dru -
ha la sem la sek”. Na za koń cze nie kon cer tu sam Ju bi lat dy ry go -
wał wy ko ny wa nym przez po łą czo ne chó ry Sło wi ków i Kom pa -
nii wspa nia łym Al le lu ja Geo r ga Frie dri cha Ha en dla. 

Na stęp ne go dnia po mszy św. w in ten cji Dru ha, od pra wio -
nej w ka te drze po znań skiej, w pięk nych i go ścin nych ogro -
dach To wa rzy stwa Chry stu so we go uczest ni czy li śmy w pik ni -
ku zor ga ni zo wa nym dla go ści, człon ków Chó ru Po znań skie
Sło wi ki, Kom pa nii Dru ha Stu li gro sza oraz przy ja ciół Dru ha. Sa -
me go Ju bi la ta po sa dzo no na ho no ro wym miej scu, w za byt -
ko wym, 90-let nim fo te lu, w któ rym za sia dał kie dyś kar dy nał
Hlond – pry mas Pol ski.

Nie za po mnia nym wy da rze niem w ży ciu Kom pa nii był udział
w wy ko na niu Sym fo nii Fau stow skiej Fran cisz ka Lisz ta w kon cer -
cie „Faust w po go ni za mło do ścią” pod dy rek cją Łu ka sza Bo ro -
wi cza, dy rek to ra ar ty stycz ne go Pol skiej Or kie stry Ra dio wej
w War sza wie, dy ry gen ta o du żym tem pe ra men cie, bu dzą cym
po dziw wi dow ni i chó rzy stów. Par tia chó ral na utwo ru Me fi sto -
fe les i chór mi stycz ny wy pa dła oka za le, tak że za spra wą po my -
słu dy ry gen ta. Mie li śmy bo wiem efek tow ne i do stoj ne wej ście
na sce nę, jak by po chód mni chów uda ją cy się na mo dli twę, or -
kie stra pod czas na sze go wej ścia ca ły czas gra ła. Efekt wy ko na -
nia był zna ko mi ty, są dząc po za do wo le niu Dy ry gen ta oraz re -
cen zjach pra so wych, a tak że spe cjal nym po dzię ko wa niu
dy rek to ra Fil har mo nii, spra wił nam wie le ra do ści i sa tys fak cji. 

Dzia łal ność chó ral na Kom pa nii jest bar dzo sze ro ka. Z Chó rem
Mę skim Sło wi ków wy ko na li śmy Mes se Bre vis C -dur Charl esa
Gou no da, na stęp nie bra li śmy udział w kon cer cie „Z te ki kom po -
zy tor skiej Ste fa na Stu li gro sza” z Ave ve rum, w kon cer cie „Druh
i Je go Przy ja cie le” z Hym nem Lu dwi ga van Beetho ve na; w Kon -
cer tach Mar szał kow skich z oka zji rocz ni cy Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go mię dzy in ny mi na chó ry mę skie wy ko na li śmy Po lo ne za
z ope ry Hal ka i Bal la dy o Flo ria nie Sza rym z ope ry Ro ki cza na Sta -
ni sła wa Mo niusz ki. 

Chór Mę ski Kom pa nia Dru ha Stu li gro sza pod ba tu tą An drze -
ja Nie dział kow skie go kon ty nu uje dzie ło roz po czę te przez Pro -
fe so ra Ste fa na Stu li gro sza za rów no w ob sza rze sa crum, jak
i pro fa num. W sta łym pro gra mie ma mię dzy in ny mi ta kie utwo -
ry, jak: Hymn Lu dwi ga van Beetho ve na, Bo gu ro dzi ca – me lo dia
z XIII wie ku, Ave Ma ria, Gau de Ma ter Po lo nia – Grze go rza Ger -
wa ze go Gor czyc kie go, Ave Ve rum Ste fa na Stu li gro sza, Chór nie -
wol ni ków z ope ry Ver die go Na buc co i cią gle po sze rza re per tu -
ar o no we utwo ry. W okre sie Bo że go Na ro dze nia i No we go
Ro ku Kom pa nia wy ko nu je bo ga ty re per tu ar pa sto ra łek i ko lęd.

Dzię ki Dru ho wi kon cer to wa nie i moż li wość ob co wa nia
z pięk ną mu zy ką jest wiel kim prze ży ciem, wy ra bia wraż li wość,
po czu cie pięk na i es te ty ki. Chcia ło by się po wie dzieć – mu zy -
ko, trwaj wiecz nie, bo je steś pięk na. Druh Stu li grosz czę sto
ma wiał, cy tu jąc Ma rię Ko nop nic ką: „Idź tam, gdzie śpie wa ją,
źli lu dzie pie śni nie zna ją”.

prof. dr hab. Zbi gniew Bro da

Wspo mnie nia prof. dr. hab. Sta ni sła wa Ko złow skie go i mgr. Woj cie -
cha Grot te la za mie ści my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”
(przyp. red.).
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Zamiast wieści  z  koła PTTK

Pie�szo�przez�Pusz�czę�No�tec�ką

Dwa la ta te mu (mo że nie co wcze śniej) za da no mi py ta nie,
czy chciał bym przy go to wać re fe rat na te mat „coś o tu ry -

sty ce w Pusz czy No tec kiej”. W Pusz czy No tec kiej by łem już
wie lo krot nie, po czy na jąc od udzia łu w raj dach w cza sach stu -
denc kich, a koń cząc na wy ciecz kach or ga ni zo wa nych przez
na sze ko ło PTTK. Zde cy do wa łem jed nak sko rzy stać z oka zji do
w mia rę sys te ma tycz ne go zwie dze nia te go naj więk sze go na
Ni zi nie Wiel ko pol skiej, a dru gie go w Pol sce kom plek su le śne -
go. Po sta no wi łem przejść wszyst kie szla ki pie sze opi sa ne w je -
dy nym obec nie ak tu al nym i do stęp nym prze wod ni ku sprzed

dwóch lat (Pa weł An ders i Wła dy sław Ku siak, Pusz cza No tec ka.
Prze wod nik kra jo znaw czy, wy da nie dru gie, Po znań 2011). Aby
nie ogra ni czać się wy łącz nie do pie szych wę dró wek, lecz zmo -
bi li zo wać się do zwie dze nia (czę sto po now ne go) róż no rod -
nych obiek tów kra jo znaw czych w Pusz czy i jej oto cze niu
– zde cy do wa łem się jed no cze śnie speł nić wa run ki wy ma ga -
ne do zdo by cia wszyst kich trzech stop ni Od zna ki Tu ry stycz -
no -Kra jo znaw czej PTTK „Mi ło śnik Pusz czy No tec kiej”. 

Re ali za cja po wyż szych za mie rzeń po zwo li ła przy go to wać
re fe rat o przy szło ści kwa li fi ko wa nej tu ry sty ki pie szej w Pusz -
czy No tec kiej na III Kon fe ren cję „Pusz cza No tec ka 2012” (kon -
fe ren cja od by ła się w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku*). Na ob -
sza rze Pusz czy wy zna ko wa no nie co po nad 400 ki lo me trów
szla ków pie szych. Po nie waż nie któ re wy ciecz ki za pla no wa łem

rów nież po za tra sa mi zna ko wa ny mi, prze sze dłem pie szo 464
ki lo me try (nie li cząc przejść zwią za nych ze zwie dza niem miej -
sco wo ści). Nie uwa żam te go za wiel ki wy czyn – prze cież nie -
któ re piel grzym ki po ko nu ją po rów ny wal ne tra sy w zde cy do -
wa nie krót szym cza sie. Łącz nie spę dzi łem na te re nie Pusz czy
i jej obrze ży 38 dni (z te go 14 dni tyl ko ze zwie dza niem miej -
sco wo ści – bez pie szej wę drów ki). Śred nia tra sa dzien na wy -
no si ła za tem nie ca łe 20 ki lo me trów. Oczy wi ście sta ty sty ka jak
zwy kle jest my lą ca – by wa ły dni, w któ rych prze cho dzi łem po -
nad 30 km. Dla unik nię cia ewen tu al nych nie po ro zu mień wy -
ja śniam, że na kon fe ren cji wy stę po wa łem wpraw dzie ja ko pra -
cow nik uczel ni, ale ma te ria ły do re fe ra tu zbie ra łem za wła sne
pie nią dze, w dniach wol nych od pra cy i w trak cie urlo pu. 

Ko rzy sta nie z wy zna ko wa nych nie gdyś szla ków pie szych
jest obec nie utrud nio ne z po wo du za nie dba nia kon ser wa cji
szla ków (w efek cie „wy sy cha nia” źró deł fi nan so wa nia te go ro -
dza ju prac), szcze gól nie w za chod niej czę ści Pusz czy. Bli żej Po -
zna nia szla ki za cho wa ne są w lep szym sta nie, ale tu taj rów -
nież na le ży być czuj nym, po nie waż część zna ków usu nię to
wraz z drze wa mi w trak cie po zy ski wa nia drew na. Ko niecz nie
trze ba więc za opa trzyć się w do brą ma pę. Wte dy moż na teżSosna „kandelabrowa” w rejonie Kobylarni 

Widok z wieży na Francuskich Górach 

Księża Góra (88 m n.p.m.) 

* Pi sa li śmy o niej w je sien nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” 
(11–12 [170–171] 2012) (przyp. red.).
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Zamiast wieści  z  koła PTTK

Cmentarz w dawnej wsi Radusz
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Strumień Kończak

Rzeka Wełna w zimowej szacie

pla no wać wy ciecz ki po za tra sa mi zna ko wa ny mi. Moż na rów -
nież wy ko rzy stać nie któ re ścież ki przy rod ni cze i edu ka cyj ne
wy ty czo ne na te re nie Pusz czy przez ad mi ni stra cję le śną. 

Dla cze go o tym pi szę? Aby za chę cić do ko rzy sta nia z uro ków
Pusz czy No tec kiej. Wbrew dość po wszech nej opi nii Pusz cza nie
jest mo no ton na. Są tu licz ne re zer wa ty i po mni ki przy ro dy, rze -
ki i stru my ki, je zio ra i piasz czy ste wy dmy, pła skie rów ni ny i kil -
ku dzie się cio me tro we wznie sie nia. Zbior ni ków wod nych na te -
re nie Pusz czy jest oko ło 90, w więk szo ści są to na tu ral ne je zio ra.
Sza ta ro ślin na – mi mo zde cy do wa nej prze wa gi so sny – jest jed -
nak uroz ma ico na. In ten syw ne po zy ska nie drew na i na stę pu ją -
ce po zrę bie od no wie nie la su po wo du ją co raz więk sze zróż ni co -
wa nie wie ku drzew, co też zwięk sza atrak cyj ność kom plek su.
Spe cy ficz ne ce chy te re nów pusz czań skich oraz wa run ki upra -
wia nia tu ry sty ki wy ni ka ją mię dzy in ny mi z te go, że jest to je den
z rza dziej za lud nio nych ob sza rów w Pol sce. Po twier dze niem
eko lo gicz ne go, edu ka cyj ne go i spo łecz ne go zna cze nia Pusz czy
No tec kiej mo że być fakt utwo rze nia na jej te re nie jed ne go z kil -
ku na stu w Pol sce, ale naj więk sze go Le śne go Kom plek su Pro mo -
cyj ne go. Cie ka wa jest rów nież hi sto ria te go re gio nu (po czy na -
jąc od okre su lo dow co we go!) i jej śla dy w te re nie, szcze gó ło wo
opi sa ne we wspo mnia nym na wstę pie prze wod ni ku. 

War to za tem wy brać się do Pusz czy No tec kiej nie tyl ko je -
sie nią w po szu ki wa niu grzy bów, ale o każ dej po rze ro ku. Po -
trzeb ne są tyl ko szcze re chę ci wspo ma ga ne do brą ma pą
i prze wod ni kiem. 

Aby po twier dzić mo je prze ko na nie o atrak cyj no ści Pusz czy
No tec kiej, po sta ram się, aby Ko ło PTTK zor ga ni zo wa ło w okre -
sie zi mo wym wie czór kra jo znaw czy, na któ rym spró bu ję
przed sta wić nie któ re god ne uwa gi obiek ty przy rod ni cze, hi -
sto rycz ne i kra jo znaw cze z ob sza ru mię dzy War tą a No te cią
(czy li wła śnie z Pusz czy No tec kiej). 

ZA PRA SZAM!
Je rzy Świ goń 



Muchomor przydrożny

Jesień na polanie

Jezioro Solecko jesienią

Na skraju Jeziora Radziszewskiego

W pobliżu mieszkają bobry

Żurawie na spacerze

Jelenie w rejonie Sowiej Góry 



Hodowla, chów i uzytkowanie kóz, pod redakcją prof. dr. hab. Jacka Wójtowskiego (Poznań 2013), to podręcznik, którego autorami są wybitni polscy
i zagraniczni specjaliści. Kompleksowo omawia zagadnienia hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia,
pielęgnacji oraz charakterystycznych dla tego gatunku zachowań zwierząt (fragment opisu z czwartej strony okładki podręcznika).

Wieści  z Działu Wydawnictw


