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Dzie sią te po sie dze nie Se na tu od by ło się 19 czerw ca, je de -
na ste zaś 25 wrze śnia 2013 ro ku. Pierw sze ob ra do wa ło

w Ko le gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52, dru gie
w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw -
cze go w Szre nia wie. Tra dy cyj nie obu spo tka niom prze wod ni -
czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na X po sie dze niu Se na tu:

� Przed przy stą pie niem do re ali za cji usta lo ne go po rząd ku ob -
rad JM rek tor za pro sił do sa li stu den tów – człon ków Ze spo -
łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, któ rzy w kon kur sie sy gna -
li stów my śliw skich zdo by li mi strzo stwo Pol ski i bar dzo
cen ne tro feum –„Róg Woj skie go”. W imie niu Wy so kie go Se -
na tu rek tor bar dzo ser decz nie po wi tał licz ne gro no człon -
ków Ze spo łu i pogratulował zwycięstwa w konkursie. Dok -
tor hab. Ma ciej Sko rup ski po ka zał człon kom Se na tu „Róg
Woj skie go”. Pod kre ślił, że wła śnie ten in stru ment był uży wa -
ny pod czas re ali za cji fil mu Pan Ta de usz w re ży se rii An drze -
ja Waj dy.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 1 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 77 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Me lio -
ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska w spra wie za trud nie nia prof. dr.
hab. Cze sła wa Przy by ły, na pod sta wie umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny, na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go w Ka te drze
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 80 ust. 16 i 18
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Se nat za -

twier dził oce nę Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej w spra wie
z od wo łań dr hab. Agniesz ki Krzy miń skiej oraz dr. hab. Ja na
Ku bi sia (obo je z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kraj -
o bra zu).

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27
lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz § 58
ust. 7 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
zmie nił uchwa łę nr 46/2013 z dnia 30 stycz nia 2013 ro ku
w spra wie utwo rze nia na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na kie -
run ku stu diów „pro jek to wa nie me bli” oraz okre śle nia dla
nie go efek tów kształ ce nia.

� Nie pod ję to uchwa ły w spra wie za kre su obo wiąz ków 
dy dak tycz nych na uczy cie li aka de mic kich, ro dza jów za jęć
ob ję tych za kre sem tych obo wiąz ków, wy mia ru za dań 
dy dak tycz nych dla po szcze gól nych sta no wisk oraz za sad
ob li cza nia go dzin dy dak tycz nych w ro ku aka de mic kim
2013/2014.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 31 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał
przed sta wio ne przez JM rek to ra go dło Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. Szcze gó ło wy wzór go dła okre śli za -
rzą dze nie JM rek to ra.

� Na pod sta wie art. 167 ust. 1a usta wy z dnia 27 lip ca 2005
ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 10 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -

Z Senatu

Nasi sygnaliści po raz kolejny zdobyli nagrodę: „Róg Wojskiego”; pan
Hubert Szrama zademonstrował jego brzmienie 

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” gościem dziesiątego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (19 czerwca 2013 roku)



rod ni cze go w Po zna niu Se nat za twier dził wzór dy plo mu
ukoń cze nia stu diów wyż szych wy da wa ne go przez uczel nię.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 31 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, w związ ku z art. 14a ust. 5 usta wy
z dnia 14 mar ca 2003 ro ku o stop niach na uko wych i ty tu le
na uko wym oraz o stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz w związ ku z § 24
i § 25 roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go z dnia 22 wrze śnia 2011 ro ku w spra wie szcze gó ło we -
go try bu i wa run ków prze pro wa dza nia czyn no ści w prze -
wo dach dok tor skich, w po stę po wa niu ha bi li ta cyj nym oraz
w po stę po wa niu o nada nie ty tu łu pro fe so ra (Dz. U. Nr 204,
poz. 1200), Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wzo ry: dy plo mu
dok to ra ha bi li to wa ne go, dy plo mu dok to ra oraz wzór dy -
plo mu dok to ra do sto so wa nia w przy pad ku prze wo du dok -
tor skie go prze pro wa dzo ne go wspól nie, na pod sta wie po -
ro zu mie nia, z in ną szko łą wyż szą lub in ną jed nost ką
or ga ni za cyj ną, w tym tak że za gra nicz ną.

� Na pod sta wie art. 46 ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005
ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.), zgod nie z pkt. 3 Za sad wy bo ru kan dy da ta na
człon ka Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go na ka den -
cję trwa ją cą od 1 stycz nia 2014 ro ku do 31 grud nia 2017 ro ku
obo wią zu ją cych w Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu,
Se nat zgło sił kan dy da tu rę prof. dr. hab. Ja nu sza Żmi i na
człon ka Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

� Na pod sta wie art. 100 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13 i § 101 ust. 2 i 3 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat – po za po -
zna niu się z pro jek tem pla nu rze czo wo -fi nan so we go na
rok 2013, a tak że z opi nia mi na ten te mat Se nac kiej Ko mi sji
ds. Bu dże tu i Fi nan sów oraz Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za -
cji i Roz wo ju, po prze pro wa dzo nej dys ku sji – za twier dził
przed ło żo ny Plan rze czo wo -fi nan so wy Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi do świad czal ny mi na
rok 2013.

� W Ko mu ni ka tach:
JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po in for mo wał, że no wym
człon kiem ko re spon den tem Pol skiej Aka de mii Na uk zo -

stał prof. dr hab. Krzysz tof No wak z Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt. 
Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał, że w dniach 4-7 czerw -
ca te go ro ku w Świ no uj ściu od by ła się kon fe ren cja Sto wa -
rzy sze nia Wy daw ców Szkół Wyż szych, któ rej or ga ni za to -
rem był Uni wer sy tet Szcze ciń ski. W pierw szym dniu tej
kon fe ren cji prze pro wa dzo no wy bo ry władz Sto wa rzy sze -
nia Wy daw ców Szkół Wyż szych. Pro rek tor z przy jem no ścią
po in for mo wał, że funk cję pre ze sa za rzą du Sto wa rzy sze nia
po wie rzo no mgr An nie Zie liń skiej -Kry bus z na sze go uni -
wer sy te tu, co na pew no jest du żym wy róż nie niem. 
Pro rek tor Cze sław Sza frań ski po in for mo wał, że na zwięk -
sze nie wy na gro dzeń w tym ro ku otrzy ma li śmy z Mi ni ster -
stwa pra wie 10 mln zło tych (do kład nie 9 976 400 zł brut -
to). Po od ję ciu obo wiąz ko wych skła dek na ubez pie cze nie
i fun dusz pra cy (łącz nie 1 595 800 zł) oraz kwo ty prze zna -
czo nej na Za kła do wy Fun dusz Świad czeń So cjal nych (445
tys. zł) do po dzia łu po zo sta ło 7 935 400 zł, ale po uwzględ -
nie niu jesz cze pew nych za szło ści z po przed nie go po ro zu -
mie nia ze związ ka mi za wo do wy mi (88 tys. zł) do po dzia łu
po zo sta ła osta tecz nie kwo ta 7 847 400 zł. Po ne go cja cjach
ze związ ka mi za wo do wy mi ta kwo ta zo sta ła po dzie lo na
we dług pro por cji 69,5% dla na uczy cie li (oko ło 5,4 mln zł)
oraz 30,5% dla nie nau czy cie li (oko ło 2,4 mln zł). W pierw -
szym eta pie ne go cja cji i kon sul ta cji ze związ ka mi za wo -
do wy mi do usta le nia pro por cji po dzia łu kwo ty prze zna -
czo nej na pod wyż ki wzię to pod uwa gę stan fun du szu
wy na gro dzeń na ko niec grud nia 2012 ro ku, kie dy pła ce
na uczy cie li sta no wi ły 70,7%, a pła ce nie nau czy cie li 29,3%. 

Na XI po sie dze niu Se na tu:

� JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak otwo rzył XI po sie dze nie Se -
na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i na wstę pie
przy po mniał, że to wy jaz do we po sie dze nie (zor ga ni zo wa -
ne na te re nie mu zeum w Szre nia wie) po łą czo ne bę dzie
z od sło nię ciem ta bli cy po świę co nej pa mię ci prof. dr. hab.
Ma ria na Je rza ka.
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Kolejne posiedzenie Senatu (jedenaste) odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; 
prof. dr. hab. Bartłomiejowi Mazeli wręczono wówczas gratulacje z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora (25 września 2013 roku)
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� Pro fe so ro wi dr. hab. Bar tło mie jo wi Ma ze li wrę czo no gra tu -
la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27
lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn.
Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 oraz § 58 ust. 7 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat zmie nił na stę pu ją ce uchwa ły:

nr 400/2012 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu z dnia 29 czerw ca 2012 ro ku w spra wie okre śle nia
efek tów kształ ce nia dla kie run ku „eko no mia” o pro fi lu
ogól no aka de mic kim pro wa dzo ne go na po zio mie stu -
diów pierw sze go i dru gie go stop nia na Wy dzia le Eko no -
micz no -Spo łecz nym
nr 402/2012 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu z dnia 29 czerw ca 2012 ro ku w spra wie okre śle nia
efek tów kształ ce nia dla kie run ku „fi nan se i ra chun ko wość”
o pro fi lu ogól no aka de mic kim pro wa dzo ne go na po zio -
mie stu diów pierw sze go stop nia na Wy dzia le Eko no micz -
no -Spo łecz nym
nr 403/2012 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu z dnia 29 czerw ca 2012 ro ku w spra wie okre śle nia

efek tów kształ ce nia dla kie run ku „po li ty ka spo łecz na”
o pro fi lu ogól no aka de mic kim pro wa dzo ne go na po zio -
mie stu diów pierw sze go stop nia na Wy dzia le Eko no micz -
no -Spo łecz nym.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 5 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu od ro ku aka de mic kie go 2014/2015 zno -
si się (li kwi du je):

spe cjal ność „eko no mi ka go spo dar ki żyw no ścio wej” na
kie run ku „eko no mia” pro wa dzo nym na Wy dzia le Eko no -
micz no -Spo łecz nym na po zio mie stu diów pierw sze go
stop nia w for mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar -
nych
kie ru nek stu diów „tech ni ka rol ni cza i le śna” pro wa dzo ny
na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii na po zio mie stu -
diów pierw sze go i dru gie go stop nia w for mie stu diów
sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych.

� Na pod sta wie art. 84 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn. Dz.  U. 2012,
poz. 572, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał
prze kształ ce nie Stu dium Go spo dar stwa Do mo we go (bę dą -
ce go do tych czas ogól no uczel nia ną jed nost ką dy dak tycz ną)
w Pra cow nię Żyw no ści Re gio nal nej, Et nicz nej i Go spo dar -
stwa Do mo we go w Ka te drze Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie -
ka na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu.

� Pod ję to uchwa łę nr 98/2013 w spra wie za kre su obo wiąz ków
dy dak tycz nych na uczy cie li aka de mic kich, ro dza jów za jęć ob -
ję tych za kre sem tych obo wiąz ków, wy mia ru za dań dy dak -
tycz nych dla po szcze gól nych sta no wisk oraz za sad ob li cza -
nia go dzin dy dak tycz nych w ro ku aka de mic kim 2013/2014.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27
lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn.
Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 oraz § 58 ust. 7 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii po wo ła no

Nowy profesor wygłosił kilka słów podziękowania

Jedenastemu posiedzeniu Senatu towarzyszyło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Marianowi Jerzakowi (1918–2001)



kie ru nek stu diów „in ży nie ria rol ni cza” na po zio mie stu diów
pierw sze go i dru gie go stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic -
kim, w for mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych.

� Na pod sta wie art. 169 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn. Dz. U. 2012,
poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa ły
nr 69/2013 oraz 70/2013 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu (obie z dnia 22 ma ja 2013 ro ku) w spra wie
wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne
stu dia pierw sze go i dru gie go stop nia oraz na jed no li te stu -
dia ma gi ster skie na rok aka de mic ki 2014/2015 w ten spo sób,
że sło wa „tech ni ka rol ni cza i le śna” za stę pu je się sło wa mi „in -
ży nie ria rol ni cza” w ca łym tek ście uchwa ły.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 19 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na za war cie
przez JM rek to ra po ro zu mie nia o współ pra cy z North Ca ro -
li na Sta te Uni ver si ty Ra le igh, USA.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy -
ra ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści
grun to wej po ło żo nej w Po zna niu przy ul. Ma zo wiec kiej 45,
ob ręb Go lę cin, ar kusz ma py 38, sta no wią cej za bu do wa ną
dział kę grun tu nr 56 o po wierzch ni 0,2263 ha oraz nie za bu -
do wa ną dział kę grun tu nr 55 o po wierzch ni 0,1737 ha.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię -
cie man da tów człon ków Se na tu: Jo an ny Pa lusz kie wicz
(WHiBZ), Pa me li Drop (WE -S) i Bar to sza Mar chwac kie go
(WE -S) i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo rzą du Stu denc -
kie go o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter -
mi nie do 25 paź dzier ni ka 2013 ro ku.

Ob szer ne frag men ty pro to ko łu spo rzą dzo ne go 
przez Woj cie cha Grot te la cy to wa ła Ewa Stryc ka
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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

Władze naszej uczelni złożyły pod tablicą wiązankę kwiatów
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Moment odsłonięcia tablicy profesora Mariana Jerzaka
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W dniach 26–27 wrze śnia te go ro ku od by ła się w Po zna -
niu i Pusz czy ko wie kon fe ren cja „Go spo da ro wa nie za so -

ba mi le śny mi. Tech no lo gia – Drew no – Czło wiek” zor ga ni zo -
wa na z oka zji 45-le cia pra cy na uko wo -dy dak tycz nej pro fe so ra
Die te ra F. Gie fin ga. Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob ję -
li: JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak i dy rek tor ge ne ral ny La sów Pań -
stwo wych (LP), mgr inż. Adam Wa siak. Pa tro na mi me dial ny mi
kon fe ren cji by ły cza so pi sma bran żo we: „Las Pol ski”, „Prze gląd
Le śni czy” i „Głos La su” oraz por tal Drew no.pl. 

W kon fe ren cji wzię ło udział po nad 100 osób. Licz nie re pre -
zen to wa ni by li przed sta wi cie le le śni ków, z za stęp cą dy rek -
to ra ge ne ral ne go Ja nem Szram ką na cze le, oraz pra cow ni cy
na uko wi wie lu uczel ni i in sty tu tów ba daw czych oraz to wa -
rzystw na uko wych. Wśród za pro szo nych go ści obec na by ła
rów nież ro dzi na pro fe so ra. Otwar cia do ko nał prof. dr hab.
Cze sław Sza frań ski, pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni. Na -
stęp nie dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz, i kie row nik Ka te dry Użyt ko wa nia La su, prof. dr hab.
Wi told Paz drow ski, przy bli ży li prze bieg ka rie ry na uko wej
i osią gnię cia Pro fe so ra. Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło
skła da nie ży czeń i od czy ty wa nie ad re sów oko licz no ścio -
wych. Pro fe sor zo stał rów nież uho no ro wa ny nada niem Kor -
de la sa Le śni ka Pol skie go. 

Uczest ni cy wy słu cha li trzech re fe ra tów ple nar nych. Wy -
kład dy rek to ra Ja na Szram ki z Dy rek cji Ge ne ral nej LP do ty -
czył po trzeb i moż li wo ści zna le zie nia kom pro mi su go dzą ce -
go go spo dar cze użyt ko wa nie la sów i po zy ski wa nie drew na
z wy ma ga nia mi ochro ny przy ro dy i spo łecz nych funk cji la -
su. Pro fe sor Ja nusz So wa z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra -
ko wie przy bli żył pro ble ma ty kę ja ko ści wy ko naw stwa prac
le śnych, ko niecz no ści szyb kie go i sys te mo we go pod no sze -
nia ja ko ści pra cy oraz sty mu lo wa nia roz wo ju sek to ra pry wat -
ne go wy ko naw stwa prac le śnych ja ko part ne ra Pań stwo we -
go Go spo dar stwa Le śne go La sy Pań stwo we. Z ko lei prof.
Piotr Pas cha lis -Ja ku bo wicz ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go (SGGW) w War sza wie za pre zen to wał wie le prze -

my śleń do ty czą cych wpły wu pro ce sów glo ba li za cyj nych na
ro lę la sów oraz wy zwa nia, ja kie sto ją przed le śnic twem
w zmie nia ją cym się świe cie.

Na stęp nie uczest ni cy prze je cha li do Le śne go Ośrod ka Szko -
le nio we go w Pusz czy ko wie, gdzie kon ty nu owa li ob ra dy ple nar -
ne. Re fe ra ty do ty czy ły mię dzy in ny mi kwe stii wy pad ko wo ści
i ochro ny zdro wia pra cow ni ków le śnic twa za rów no sek to ra pu -
blicz ne go, jak i pry wat ne go (W. No wac ka i T. Mo ska lik z SSGGW
w War sza wie), wy ko rzy sta nia bio ma sy le śnej do ce lów ener ge -
tycz nych (W. Gros se z Uni wer sy te tu Tech nicz ne go w Dreź nie)

Go spo da ro wa nie za so ba mi le śny mi
Kon�fe�ren�cja�z oka�zji 45-le�cia�pra�cy�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�nej�
pro�fe�so�ra�Die�te�ra�F.�Gie�fin�ga

Uroczystość otworzył prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, 
prof. dr hab. Czesław Szafrański

Wystąpienie dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana
Gornowicza
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czy er go no micz nych kry te riów pro jek to wa nia sta no wisk pra cy,
w tym rów nież w le śnic twie, w aspek cie zmian de mo gra ficz -
nych i sta rze nia się spo łe czeń stwa.

Dru gie go dnia ob ra dy od by wa ły się w dwóch rów no le głych
se sjach. Re fe ra ty do ty czy ły mię dzy in ny mi ja ko ści su row ca
drzew ne go i moż li wo ści jej po pra wy w pro ce sie pro duk cji
drew na, wa run ków pra cy w tra dy cyj nych, ręcz no -ma szy no -
wych i ma szy no wych tech no lo giach po zy ski wa nia drew na

róż nych ga tun ków drzew i ich od dzia ły wa nia na czło wie ka
oraz no wych roz wią zań tech no lo gicz nych w pro duk cji szkół -
kar skiej. Sze ro ko re pre zen to wa nym za gad nie niem był wpływ
po zy ski wa nia drew na na śro do wi sko le śne, w szcze gól no ści
gle bę i po zo sta ją cy drze wo stan.

dr hab. Wi told Grzy wiń ski
prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go

Pamiątkowe zdjęcie w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie

Fo
t. 

5 
× 

Ka
ro

lin
a 

Sz
cz

ep
ań

sk
a-

G
ie

fin
g.

Gratulacje, życzenia, adresy okolicznościowe; na zdjęciu: przemawia
zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Jan Szramka;
obok niego stoją dyrektorzy regionalni z Poznania, Zielonej Góry i Piły

Wypełniona gośćmi sala w Kolegium Rungego w Poznaniu
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W 1990 ro ku, po odej ściu na eme ry tu rę prof. Zyg mun ta Mi -
le ra z Ka te dry Użyt ko wa nia La su, Pro fe sor otrzy mał pro po zy -
cję po pro wa dze nia przed mio tu „użyt ko wa nie la su”, któ rą to
pro po zy cję przy jął. Ozna cza ło to po wrót do Ka te dry Użyt ko -
wa nia La su, w któ rej roz po czy nał swo ją przy go dę na uko wą na
uczel ni. W 1996 ro ku Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
nadał Mu ty tuł na uko wy pro fe so ra, a w 2000 ro ku zo stał mia -
no wa ny przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

W la tach od 1990 do 1993 był pro dzie ka nem Wy dzia łu Leś -
ne go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. W 2000 ro ku zo stał kie -
row ni kiem Ka te dry Użyt ko wa nia La su i peł nił tę funk cję przez
dwie ka den cje, do 2006 ro ku. Był to okres dy na micz ne go roz -
wo ju Ka te dry (wie le wy jaz dów za gra nicz nych, zdo by wa nie
stop ni i ty tu łów na uko wych, in ten syw na dzia łal ność ba daw -
cza, w tym gran ty kra jo we i za gra nicz ne, kon tak ty mię dzy na -
ro do we itp.).

Za in te re so wa nia na uko we pro fe so ra Die te ra Gie fin ga obej -
mu ją kom plek so wą ana li zę pro ce sów tech no lo gicz nych po -
zy ski wa nia drew na, za gad nie nia ja ko ści su row ca drzew ne go
i pod krze sy wa nia ga tun ków la so twór czych ce lem pod wyż sze -
nia ja ko ści i war to ści pro du ko wa ne go su row ca drzew ne go,
pro ce sy de gra da cyj ne i tech no lo gie po zy ski wa nia drew na
w drze wo sta nach po klę sko wych oraz two rze nie się drew na
mło do cia ne go w pniach i strza łach drzew.

Pro fe sor Die ter Gie fing opu bli ko wał po nad 250 prac, w tym
117 ory gi nal nych prac twór czych i dwie po zy cje książ ko we.
Był tak że współ au to rem i re dak to rem kil ku na stu in nych wy -
daw nictw książ ko wych. Kil ka krot nie kie ro wał gran ta mi fi nan -
so wa ny mi przez KBN, GDLP oraz pol ski mi za da nia mi w ra mach
mię dzy na ro do wych pro gra mów ba daw czych. Wy pro mo wał
je de na stu dok to rów, ko lej na oso ba przy go to wu je roz pra wę
dok tor ską pod Je go kie run kiem.

Pro fe sor Die ter Gie fing jest człon kiem Ko mi te tu Na uk Leś -
nych PAN, Ko mi sji Le śnic twa i Drzew nic twa PAN oraz Ko mi sji 
Er go no mii PAN Od dział w Po zna niu, Pol skie go To wa rzy stwa 
Le śne go i Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Był wie -
lo let nim pre ze sem Od dzia łu Po znań skie go Pol skie go To wa -
rzy stwa Er go no micz ne go, człon kiem i prze wod ni czą cym Sek -
cji Le śnic twa i Drzew nic twa Ko mi te tu Ba dań Na uko wych.
Po nad to od wie lu lat jest człon kiem rze czy wi stym i człon kiem
ko re spon den tem Ku ra to rium für Wal dar be it und For st tech nik
(KWF).

Oma wia jąc dzia łal ność i za in te re so wa nia, a tak że za słu gi
Sza now ne go Ju bi la ta, nie spo sób po mi nąć na gród i wy róż -
nień, któ re otrzy mał. Je go dzia łal ność dy dak tycz na, na uko wa
i or ga ni za cyj na na gra dza na by ła wie lo krot nie na gro da mi JM
rek to ra i mi ni stra. Mię dzy in ny mi zo stał od zna czo ny Me da lem
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Srebr nym i Zło tym Krzy żem Za -
słu gi, Me da lem Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go im.
Woj cie cha Bo gu mi ła Ja strzę bow skie go oraz Srebr ną i Zło tą
Od zna ką Ho no ro wą Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go.

prof. dr hab. Wi told Paz drow ski
dr hab. Wi told Grzy wiń ski

Uro dził sie w Ka to wi cach w 1942 ro ku. Po skoń cze niu szko -
ły pod sta wo wej pod jął na ukę w Tech ni kum Le śnym

w Bryn ku, gdzie ak tyw nie udzie lał się w sek cjach mu zycz nej
i spor to wej. W 1962 ro ku roz po czął stu dia na Wy dzia le Le śnym
Wyż szej Szko ły Rol ni czej (WSR) w Po zna niu. Za mi ło wa nia mu -
zycz ne kon ty nu ował na stu diach, gra jąc w ze spo le mu zycz -
nym. Po ukoń cze niu stu diów w 1967 ro ku roz po czął pra cę
w Nad le śnic twie Kon stan ty no wo, gdzie po od by ciu rocz ne go
sta żu zo stał ad iunk tem.

W 1968 ro ku po wró cił do WSR w Po zna niu ja ko pra cow nik
Ka te dry Użyt ko wa nia La su, naj pierw ja ko asy stent, na stęp nie
star szy asy stent. W 1970 ro ku Ka te dra Użyt ko wa nia La su
– w na stęp stwie re or ga ni za cji – zo sta ła włą czo na do no wo
utwo rzo ne go In sty tu tu Użyt ko wa nia La su i In ży nie rii Le śnej.
W In sty tu cie Pro fe sor za trud nio ny był w Ze spo le Dy dak tycz -
nym Ma szy no znaw stwa Le śne go. W 1975 ro ku uzy skał sto pień
na uko wy dok to ra na uk le śnych i wkrót ce po tem ob jął sta no -
wi sko ad iunk ta.

Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych XX wie ku, w na stęp stwie
ko lej nych zmian or ga ni za cyj nych Ze spół Dy dak tycz ny, w któ -
rym pra co wał, prze kształ cił się w Ka te drę Me cha ni za cji Prac
Le śnych. W 1985 ro ku Pro fe sor uzy skał sto pień na uko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go na uk le śnych w za kre sie użyt ko wa -
nia la su.

Pro fe sor Die ter Fran ci szek Gie fing
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Profesor Dieter F. Giefing
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Idea utwo rze nia stu diów we te ry na ryj nych to wa rzy szy na szej
uczel ni od cza sów jej po wsta nia. Jej hi sto rycz nym pa tro nem

był od za wsze pro fe sor Sta ni sław Izy dor Run ge. W tam tych
jed nak cza sach re ali za cja tych am bi cji nie by ła moż li wa. Uda -
ło się dzi siaj – dzię ki pa sji i za an ga żo wa niu nie licz nej gru py
osób. 

Kie ru nek we te ry na ria na szej uczel ni, dzi siaj Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, zo stał po wo ła ny do ży cia w okre -
sie, na któ ry przy pa da ją rocz ni ce waż ne dla we te ry na rii na
świe cie, w Pol sce i w Po zna niu.

Kształ ce nie na kie run ku we te ry na ria roz po czę li śmy w 2011
ro ku. Rok ten usta no wio ny zo stał Świa to wym Ro kiem We te -
ry na rii. Mi nę ło wów czas 250 lat od po wsta nia pierw szej na
świe cie szko ły we te ry na ryj nej w Lyonie.

W 2013 ro ku mi ja 100 lat od ukoń cze nia stu diów we te ry na -
ryj nych przez pro fe so ra Run ge go, a tak że 60 lat od je go śmier ci.

2010 rok to dzie więć dzie sią ta rocz ni ca przy ję cia przez pro -
fe so ra Run ge go sta no wi ska pro fe so ra nad zwy czaj ne go Wy -
dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go; jest to
po czą tek or ga ni za cji Ka te dry We te ry na rii w Po zna niu.

W ze szłym ro ku mi nę ło z ko lei 90 lat od uzy ska nia wła snych
po miesz czeń przez Ka te drę We te ry na rii w za ku pio nym od
Brac twa Strze lec kie go bu dyn ku, no szą cym dzi siaj imię pro fe -
so ra Run ge go; rów nież w ze szłym ro ku uzy ska li śmy dwa pię -
tra w Bu dyn ku Fi zjo lo gii dla no wo utwo rzo ne go In sty tu tu We -
te ry na rii.

Dzi siej szy ka mień wę giel ny wmu ro wu je my w osiem dzie sią -
tą pią tą rocz ni cę otwar cia Uni wer sy tec kie go Am bu la to rium
dla Zwie rząt, któ re dzia ła do dzi siaj.

10 li sto pa da te go ro ku przy pa da osiem dzie sią ta rocz ni ca
nada nia Mar szał ko wi Jó ze fo wi Pił sud skie mu dok to ra tu ho no -
ris cau sa Uni wer sy te tu Po znań skie go. Uro czy stość mia ła miej -
sce za ka den cji rek tor skiej i z ini cja ty wy prof. Run ge go.

Pro fe sor Sta ni sław Run ge re pre zen to wał w na ukach we te -
ry na ryj nych nurt zwią za ny z ba da nia mi eks pe ry men tal ny mi.
W na szych dzia ła niach za mie rza my kon ty nu ować Je go dzie -
ło, łą cząc je z kon ty nu acją dzia łań ‘po znań skich or ga nicz ni -
ków”, sła wią cych etos po znań skiej pra cy or ga nicz nej u pod -
staw i twier dzą cych, że ‘U pod staw każ dej prak ty ki le ży teo ria,
a ta nie po wsta je zwy kle od ra zu”. Idea pra cy or ga nicz nej wy -
ku wa ła się stop nio wo w la tach trzy dzie stych i czter dzie -
stych XIX wie ku, aby osią gnąć osta tecz ny kształt po klę sce
wiel ko pol skiej Wio sny Lu dów. Fakt, że pro po zy cje pierw szych
or ga nicz ni ków, a zwłasz cza Ka ro la Mar cin kow skie go oraz pa -
tro na na sze go Uni wer sy te tu, Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie -

go, tra fi ły na po dat ny grunt i zo sta ły przy ję te przez część pol -
skich elit, świad czy ł o tym, że etos pra cy i przed się bior czo ści
nie był ob cy Po la kom pod za bo rem pru skim, a je go po cząt ki
się ga ją dru giej po ło wy XVIII wie ku, co za da wa ło i za da je kłam
twier dze niom, że do pie ro Pru sa cy na uczy li Po la ków, a przede
wszyst kim Po zna nia ków, pra co wać.

Kie ru nek we te ry na ria Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, któ ry uru cho mi li śmy na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt, jest do peł nie niem do tych cza so wej ofer ty dy dak tycz -
nej i na uko wej. Nasz wy dział jest bo wiem je dy nym w Pol sce,
na któ rym pro wa dzo ne jest kształ ce nie oraz re ali zo wa ne są
za da nia ba daw cze z za kre su bio lo gii i ho dow li zwie rząt, a tak -
że we te ry na rii. Jest to naj mniej licz ny, a dzię ki te mu eli tar ny
kie ru nek kształ cą cy do sko na le wy kwa li fi ko wa ne ka dry. 

Wbu do wa nie ka mie nia wę giel ne go
pod bu dy nek Kli ni ki Ma łych i Du żych
Zwie rząt
Prze�mó�wie�nie�dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt,�
prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ty�Szu�ma�cher�-Stra�bel,�wygłoszone�18�października�2013�roku
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Na ręce JM rektora naszej uczelni spływają pierwsze listy
gratulacyjne z okazji wbudowania kamienia węgielnego 
pod budynek Kliniki Małych i Dużych Zwierząt
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Re ali za cja mi sji na sze go wy dzia łu wy ra ża się w trzech punk -
tach:
� kształ ce niu wy so ko kwa li fi ko wa nych kadr dla go spo dar ki
� upo wszech nia niu wie dzy, po stę pu tech no lo gicz ne go i przy -

rod ni cze go w rol nic twie
� pro wa dze niu ba dań na uko wych w dzie dzi nie ho dow li i bio -

lo gii zwie rząt oraz na uk we te ry na ryj nych.

Ta mi sja jest moż li wa dzię ki zro zu mie niu i po par ciu władz
na sze go uni wer sy te tu. Efek tem owe go po par cia i po mo cy jest
zgo da na uru cho mie nie i ogrom na po moc w or ga ni za cji kie -
run ku we te ry na ria oraz fi na li za cja sta rań o fi nan so wa nie i bu -
do wę Kli ni ki Ma łych i Du żych Zwie rząt.

Chcia ła bym w tym miej scu w imie niu spo łecz no ści na sze -
go wy dzia łu oraz wła snym zło żyć na rę ce JM rek to ra, pro fe so -
ra Grze go rza Skrzyp cza ka, ser decz ne po dzię ko wa nia! To dzię -
ki kie row nic twu na szej uczel ni, rek to rom, kanc le rzom i pa ni
kwe stor – moż li wa by ła re ali za cja na szych za mie rzeń.

Dzię ku ję rów nież wszyst kim tym, któ rzy wspie ra ją nas w na -
szych dzia ła niach i de kla ru ję, że zro bi my co w na szej mo cy,
aby kie ru nek we te ry na ria i nie odzow na Kli ni ka pra co wa ły na
chwa łę na szej uczel ni. 

Po znań, 28 paź dzier ni ka 2013 ro ku

Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel

Źró dła li te ra tu ro we:

Pro fe sor Sta ni sław Izy dor Run ge 1888-1953, Po znań 2003.
Po znań skie hi sto rie. Dok tor Mar cin i in ni, czy li po cząt ki po -
znań skiej pra cy or ga nicz nej [Blog. 2013].

Przemawia JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Poświęcenie aktu erekcyjnego
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Podpisanie aktu erekcyjnego

Okolicznościowe przemówienie dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
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Pani dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzata
Szumacher-Strabel, podczas wmurowywania kamienia węgielnego

Kanclerz, mgr inż. Robert Fabiański, odczytał akt erekcyjny
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W pro mie niach wrze śnio we go słoń ca i z wi do kiem na
pięk nie owo cu ją ce ja bło nie, gru sze i śli wy świę to wa no

za koń cze nie te go rocz nych żniw w za kła dach do świad czal -
nych na sze go uni wer sy te tu.

W spo tka niu, któ re od by ło się 27 wrze śnia 2013 ro ku w Rol -
ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym (R -SGD)

Przy bro da, udział wzię ły wła dze uczel ni, dzie ka ni wy dzia łów,
prze wod ni czą cy Ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych, dy rek -
to rzy i ad mi ni stra to rzy za kła dów wraz z dy rek to rem ds. Rol ni -
czych i Le śnych Za kła dów Do świad czal nych. Wśród za pro szo -
nych był tak że Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
Ma te usz Kle men ski.

Wieści z zakładów doświadczalnych

Wieniec dożynkowy i symboliczny kosz tegorocznych plonów Owoce z przybrodzkiego sadu

Do żyn ka mi je sień się za czy na…

Bochen chleba wręczono JM rektorowi, prof. dr. hab. Grzegorzowi Skrzypczakowi
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Go spo darz do żyn ko we go spo tka nia – ad mi ni stra tor R -SGD
Przy bro da, dr inż. Je rzy Ma zur – po wi tał go ści przed pięk nie
od re stau ro wa nym pa ła cem w Przy bro dzie i dzię ku jąc za przy -
by cie, za pro sił do re pre zen ta cyj nej sa li kon fe ren cyj nej. Tam JM
rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, i prze wod ni czą cy Ra -
dy ds. Za kła dów Do świad czal nych, prof. dr hab. Ze non Woź -
ni ca, otrzy ma li do żyn ko we wień ce wy ple cio ne z kło sów te go -
rocz nych zbóż, zdo bio ne owo ca mi z sa du. Przed sta wi ciel
za kła dów do świad czal nych w Se na cie, mgr inż. Edward Wa -
rych, wrę czył rek to ro wi bo chen chle ba – sym bol świę ta plo -
nów i znak go ścin no ści do mu. Ma gni fi cen cja rek tor po dzie lił
ten bo chen mię dzy wszyst kich obec nych, ży cząc każ de mu po -
myśl no ści i do stat ku.

Dy rek tor ds. Za kła dów Do świad czal nych, mgr inż. Hen ryk
Bryll, po dzię ko wał dy rek to rom, ad mi ni stra to rom i pra cow -
ni kom za kła dów za ca ło rocz ną pra cę, żni wia rzom za rol ni -
czy trud, bez piecz ne prze pro wa dze nie zbio rów i osią gnię -
cie wy so kich plo nów (śred nio 66 q z 1 ha upra wia nych zbóż
i 39 q z 1 ha rze pa ku).

Dy rek tor Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go
(RGD) Bro dy, mgr inż. Edward Wa rych; dy rek tor RGD Dłoń, mgr
inż Eu ge niusz An drzej czak; dy rek tor ZDDU RiR Go rzyń, dr inż.
Mo ni ka Bar tos -Spy cha ła; ad mi ni stra tor R -SGD Przy bro da, dr

inż. Je rzy Ma zur i ad mi ni stra tor RGD Swa dzim, inż. Je rzy Kacz -
ma rek, zo sta li przez rek to ra uho no ro wa ni oko licz no ścio wy mi
dy plo ma mi uzna nia.

Tę uro czy stą część spo tka nia uświet nił wy stęp du etu: har fist -
ki Ce cy lii Ma ty sik -Ignyś i fle cist ki Agniesz ki Gan dec kiej z kla sycz -
nym re per tu arem mu zycz nym w wy jąt ko wej aran ża cji.

Spa cer po te re nie go spo dar stwa, zwie dza nie sa du z drzew -
ka mi ugi na ją cy mi się pod cię ża rem doj rza łych owo ców, ogląd
po miesz czeń prze cho wy wa nia zbio rów oraz te re nu bu do wy
bio ga zow ni rol ni czej – by ły dla go ści nie wąt pli wie cie ka wymi
elementami wi zy ty w Przy bro dzie.

mgr Ka mi la Bryll

Nie tyl ko rol nic twem za kła dy do świad czal ne uczel ni ży ją.
Nie zwy kłe wy da rze nie kul tu ral ne mo gli śmy po dzi wiać 11

sierp nia 2013 ro ku przed pa ła cem w Rol ni cze go Go spo dar -
stwa Do świad czal ne go (RGD) Dłoń. Na kon cer cie mu zy ki kla -
sycz nej „Naj pięk niej sze du ety i arie mi ło sne” za pre zen to wa li
się ar ty ści Te atru Mu zycz ne go w Po zna niu: An na Ba jer ska -Wit -
czak, Agniesz ka Waw rzy niak -Ku czyk, Ja ro sław Pa tyc ki i Bar tosz
Ku czyk. Wy stę py so li stów uświet nił wy jąt ko wy po kaz wi zu al -
ny – gra świa teł zro bi ła na wszyst kich ogrom ne wra że nie. 

Kon cert wzbo ga co ny zo stał im pre za mi to wa rzy szą cy mi. We
wnę trzach pa ła co wych zor ga ni zo wa no wy sta wę prac ma la rzy

z kół pla stycz nych dzia ła ją cych przy Do mu Kul tu ry w Ra wi czu,
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry, Spor tu, Tu ry sty ki i Re kre acji w Po -
nie cu oraz Ra wic kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Pra ce
wy sta wia li tak że pla sty cy z Ko ła Pla stycz ne go dzia ła ją ce go
przy Miej sko gó rec kim Ośrod ku Kul tu ry, Spor tu i Ak tyw no ści
Lo kal nej. Wi dzom za pre zen to wał się też lo kal ny du et gi ta ro -
wy Aco usic Pro ject w skła dzie: Mi ro sław Szy man kie wicz i Da -
niel Szy man kie wicz.

W tym nie ty po wym wy da rze niu w RGD Dłoń uczest ni czy ło
oko ło trzy stu osób.

mgr Ka mi la Bryll

Spacer po przybrodzkim gospodarstwie
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Naj pięk niej sze arie w pa ła co wym par ku
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W kwiet niu te go ro ku roz po czę ła się na na szej uczel ni re -
ali za cja bar dzo du że go i am bit ne go pro jek tu o na zwie

LI BE RA TION. Jest to grant fi nan so wa ny w ra mach 7. Pro gra mu
Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej, ko or dy no wa ny przez na ukow -
ców z Uni wer sy te tu w Wa ge nin gen (Ho lan dia). W ra mach pro -
jek tu utwo rzo no kon sor cjum uczel ni z sied miu kra jów eu ro -
pej skich. Wy ko naw cą czę ści ba dań re ali zo wa nych w Pol sce
jest ze spół z In sty tu tu Zoo lo gii (kie row nik pro jek tu – prof. dr
hab. Piotr Try ja now ski; wy ko naw cy – dr Vik to ria Ta kacs, dr inż.
Alek san dra Łan gow ska, dr We ro ni ka Ba na szak -Ci bic ka, mgr
Krzysz tof Du dek). Ba da nia wspo ma ga tak że dr inż. Zu zan na
Sa wiń ska z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii. Wy ni ki uzy ska -
ne pod czas re ali za cji pro jek tu ma ją przy nieść wy mier ne ko -
rzy ści ca łe mu spo łe czeń stwu. 

Sza cu je się, że w cią gu naj bliż szych kil ku de kad świa to we
za po trze bo wa nie na żyw ność ule gnie po dwo je niu. Jest to
spo wo do wa ne szyb kim wzro stem licz by lud no ści oraz wzro -
stem eko no micz nym w kra jach roz wi ja ją cych się. Wy so ki po -
pyt na żyw ność po wo du je ko niecz ność znacz nej in ten sy fi ka -
cji rol nic twa, co jed nak ma bar dzo du ży, ne ga tyw ny wpływ
na śro do wi sko na tu ral ne. Ja ko roz wią za nie te go pro ble mu
pro po nu je się sto so wa nie obie cu ją cej in ten sy fi ka cji eko funk -
cjo nal nej. Po le ga ona na zwięk sze niu pro duk cji rol nej dzię ki
mak sy mal ne mu wy ko rzy sta niu świad czeń eko sys te mo wych.
Współ cze sna, na wet in ten syw na pro duk cja rol ni cza wią że ko -

rzy sta nie z zie mi z za cho wa niem war to ści przy rod ni czych
oraz utrzy my wa niem wy so kie go po zio mu bio róż no rod no ści.
Me cha nizm ten wpi su je się w li nię ogól nej po li ty ki Unii Eu ro -
pej skiej oraz Pol ski, pro mu ją cej roz wią za nia eko lo gicz ne,
proz dro wot ne i chro nią ce róż no rod ność ro ślin i zwie rząt. 

Ce lem pro jek tu LI BE RA TION jest do star cze nie do wo dów
wspie ra ją cych in ten sy fi ka cję eko funk cjo nal ną dzię ki okre śle niu
po wią zań mię dzy śro do wi skiem na tu ral nym, świad cze nia mi
eko sys te mo wy mi a wy daj no ścią rol nic twa. Ba da nia pro wa dzo -
ne są w sied miu kra jach re pre zen tu ją cych ty po we agro eko sys -
te my Unii Eu ro pej skiej. Dzię ki ko rzy sta niu z ist nie ją cych za so -
bów wie dzy oraz pro wa dzo nych ba dań w ska li kon ty nen tu
moż li we sta nie się zi den ty fi ko wa nie ogól nych za leż no ści za cho -
dzą cych mię dzy ukła da mi sie dlisk pół na tu ral nych, me to da mi
za rzą dza nia go spo dar stwa mi i bio róż no rod no ścią w prze kro ju
wie lu kra jo bra zów i sys te mów rol ni czych. Wy ko na ne w ra mach
pro jek tu mo de lo wa nie po zwo li na po wią za nie bio róż no rod no -
ści ze świad cze nia mi eko sys te mo wy mi dzię ki okre śle niu re la c-
ji mię dzy bio róż no rod no ścią, do star cza niem róż no rod nych
świad czeń eko sys te mo wych i plo no wa niem. No wym aspek tem
jest to, że pro jekt LI BE RA TION uwzględnia jed no cze śnie gle bo -
we i po za gle bo we świad cze nia eko sys te mo we oraz do ko na
ana li zy sy ner gii i kom pro mi sów wy stę pu ją cych mię dzy róż ny -
mi ro dza ja mi świad czeń eko sys te mo wych. Uży wa jąc ta kie go
mo de lo wa nia, bę dzie moż na okre ślić, ja kie prak ty ki za rzą dza -

LI BE RA TION – wi zja zrów no wa żo ne go
rol nic twa

Każdy z elementów krajobrazu pełni ważną funkcję w ekosystemie; badania w ramach grantu LIBERATION mają dostarczyć ilościowych danych 
o znaczeniu zadrzewień śródpolnych, dróg, fragmentów z roślinnością segetalną i oczywiście pól uprawnych
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agro no mia, eko lo gia i so cjo lo gia. Pro jekt za kła da in ter dy scy -
pli nar ną współ pra cę na ukow ców re pre zen tu ją cych od mien -
ne dzie dzi ny na uki, któ re do tej po ry rzad ko da wa ły oka zję
do pro wa dze nia wspól nych prac. Po zwo li to na zna czą cy roz -
wój po wyż szych dys cy plin w na uce pol skiej, spo wo do wa ny
głów nie do pły wem no wych idei oraz wy mia ną umie jęt no ści
mię dzy na ukow ca mi. 

Oprócz za sto so wa nia zu peł nie no we go po dej ścia do świad -
czeń eko sys te mo wych oraz ich wpły wu na plo no wa nie pro -
jekt LI BE RA TION zbie rze i upo rząd ku je ist nie ją ce oraz no wo
ze bra ne da ne w ska li eu ro pej skiej, co po zwo li opra co wać re -
ko men da cje w dzie dzi nie po li ty ki rol nej Unii Eu ro pej skiej. Bę -
dzie to mia ło w przy szło ści bar dzo du ży wpływ na kształt i kie -
ru nek roz wo ju tak że pol skie go rol nic twa, waż ne jest więc, aby
ro dzi mi na ukow cy bra li udział w two rze niu te go ty pu opra co -
wań i dłu go ter mi no wych stra te gii. 

mgr Krzysz tof Du dek
prof. dr hab. Piotr Try ja now ski

nia zie mią i kon fi gu ra cje pół na tu ral nych sie dlisk zapewnia ją
opty ma li za cję plo nów, a co za tym idzie wzrost do cho dów dla
rol ni ków. Pro wa dzić się bę dzie edu ka cję i pro jek ty de mon stra -
cyj ne, a tak że roz po wszech niać wy ni ki ba dań wśród wszyst kich
za in te re so wa nych. Dzię ki tym dzia ła niom pro jekt po zwo li na
wy zwo le nie sił na tu ry na rzecz zwięk sze nia pro duk cji rol nej.

Pod su mo wu jąc, pro jekt LI BE RA TION ma na ce lu zna le zie -
nie od po wie dzi na py ta nia, jak bio róż no rod ność, struk tu ra
kra jo bra zu i spo sób je go użyt ko wa nia wpły wa ją na świad czo -
ne przez te re ny rol ni cze usłu gi eko sys te mo we. Prze pro wa -
dzo ne ba da nia po zwo lą po znać za leż no ści za cho dzą ce mię -
dzy róż ny mi ro dza ja mi usług eko sys te mo wych, a tak że
od po wie dzieć na py ta nie, ja ki jest ich wpływ na do chód go -
spo darstw rol nych oraz na pro ces de cy zyj ny w ska li lo kal nej
i eu ro pej skiej. W pro jek cie du ży na cisk bę dzie kła dzio ny na
uwzględnianie opi nii i na sta wie nia in te re sa riu szy. Li czy my,
że dzię ki te mu wy ni ki ba dań znaj dą się bar dzo szyb ko w prak -
tycz nym za sto so wa niu, pro jekt ten ma więc wy bit nie apli ka -
cyj ny cha rak ter. W je go ra mach zo sta ną prze pro wa dzo ne in -
no wa cyj ne ba da nia na uko we, łą czą ce ta kie dzie dzi ny, jak

Kluczowa dla projektu jest współpraca z rolnikami; zespół grantowy podczas wizyty na poletkach badawczych w zachodniej Wielkopolsce 
(od lewej: Krzysztof Dudek, Viktoria Takacs i Piotr Tryjanowski)
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Bi blio te ka Głów na i Cen trum In for ma cji Na uko wej wraz
z bi blio te ka mi fi lial ny mi i spe cja li stycz ny mi two rzy sys tem

bi blio tecz no -in for ma cyj ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP)
w Po zna niu. Bi blio te ka Głów na, dys po nu jąc no wo cze sny mi
sys te ma mi in for ma cji (ka ta lo gi kom pu te ro we, ba zy da nych,
do stęp do in nych sys te mów bi blio tecz nych), umoż li wia czy -
tel ni kom nie tyl ko z ma cie rzy stej uczel ni, ale wszyst kim za in -
te re so wa nym szyb ki do stęp do spe cja li stycz nej i wy se lek cjo -
no wa nej in for ma cji. Dzię ki udo stęp nia niu zgro ma dzo nych
zbio rów Bi blio te ka wspie ra roz wój na uki, two rzy za ple cze na -
uko we, uczest ni czy w pro ce sie dy dak tycz nym uni wer sy te tu,
a za ra zem two rzy wła sną prze strzeń in for ma cyj ną. Bi blio te ka
Głów na UP w Po zna niu jest je dy ną bi blio te ką w Wiel ko pol sce
dys po nu ją cą bar dzo bo ga ty mi spe cja li stycz ny mi zbio ra mi,
źró dła mi in for ma cji z dzie dzi ny na uk przy rod ni czych i rol ni -
czych. Zbio ry, we dług in wen ta rza na ko niec 2012 ro ku, wy no -
si ły 475 896 wo lu mi nów ksią żek, 226 400 wo lu mi nów wy daw -
nictw cią głych oraz 34 884 jed no stek zbio rów spe cjal nych.
Po nad to stan zbio rów sie ci bi blio tek ka te dral nych wy no -
sił 106 131 wo lu mi nów. Łącz nie zbio ry uczel nia ne li czą 843 311
wo lu mi nów. Ka ta log w sys te mie HO RI ZON to 132 700 re kor dów
obej mu ją cych 319 910 wo lu mi nów (43,40% ogó łu zbio rów Bi -
blio te ki Głów nej). Bi blio te ka za trud nia 36 osób, w tym dwóch
bi blio te ka rzy dy plo mo wa nych.

Ofi cjal nym dniem uru cho mie nia Bi blio te ki Głów nej był
1 stycz nia 1953 ro ku. Or ga ni zo wa nie Bi blio te ki, ja ko istot ne -
go skład ni ka no wo po wo ła nej uczel ni pod na zwą Wyż sza
Szko ła Rol ni cza w Po zna niu (WSR), przy pa dło na okres wy ty -
cze nia przez Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wyż sze go no wych za -
dań dla bi blio tek ogól nych wyż szych uczel ni. Opra co wa ło
dla nich re gu la mi ny i usta li ło na zwę „Bi blio te ka Głów na”. Bi -
blio te kę WSR za kła da no od pod staw bez fun du szu in we sty -
cyj ne go, bez mi ni mum po wierzch ni użyt ko wej, bez eta tów,
jak rów nież bez księ go zbio ru. Nad zór nad jej or ga ni za cją po -
wie rzo no już w 1952 ro ku doc. dr. Ma ria no wi Wa chow skie -
mu, któ ry or ga ni zo wał księ go zbiór z roz pro szo nych zbio rów
Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go,
Stu dium Ogrod ni cze go i in nych. W koń cu ro ku 1953 Bi blio -
te ka dys po no wa ła dwo ma po ko ja mi o łącz nej po wierzch ni
oko ło 40 m² w bu dyn ku Ka te dry Che mii Rol nej. 

W po cząt ko wym okre sie struk tu ra Bi blio te ki by ła bez od dzia -
ło wa. W mia rę gro ma dze nia zbio rów za czę to je ka ta lo go wać.
Po wsta je wte dy pierw szy ka ta log i in wen tarz przy byt ków, a do -
pie ro w póź niej szym cza sie, oko ło 1957 ro ku, przy stą pio no do
ka ta lo go wa nia cza so pism. Bi blio te ka pra cu je w tym okre sie
nad upo wszech nia niem czy tel nic twa wśród stu den tów. Ści śle
współ pra cu je z ka te dra mi i za kła da mi uczel ni w pla no wa niu
za ku pów po le ca nej li te ra tu ry dy dak tycz nej, głów nie pod ręcz -
ni ków. Wpro wa dza pierw szą „wie lo eg zem pla rzów kę”. Mi mo
trud no ści lo ka lo wych Bi blio te ka wy cho dzi na prze ciw po trze -
bom czy tel ni ków, or ga ni zu jąc róż ne wy sta wy ksią żek, do rob -
ku i osią gnięć w dzie dzi nach i dys cy pli nach na uki upra wia nych
przez pra cow ni ków na uko wych WSR. Rek tor uczel ni po wie rza
rów nież nad zór me ry to rycz ny nad ist nie ją cy mi i no wo po wsta -
ją cy mi bi blio te ka mi za kła do wy mi. Po wsta je ka ta log cen tral ny
bi blio tek za kła do wych. 

Od 1962 ro ku zo sta ła wpro wa dzo na kla sy fi ka cja wy daw -
nictw we dług Uni wer sal nej Kla sy fi ka cji Dzie sięt nej (UKD).
Upo rząd ko wa no ka ta log rze czo wy. Zor ga ni zo wa no księ go -
zbio ry pod ręcz ne bo ga to wy po sa żo ne w li te ra tu rę na uko wą,
pod ręcz ni ki, en cy klo pe die, słow ni ki, bi blio gra fie, in for ma to -
ry, atla sy – w ce lu stwo rze nia wszech stron ne go warsz ta tu pra -
cy na uko wo -dy dak tycz nej. Zo stał utwo rzo ny uni ka to wy ka ta -
log do ty czą cy ame ry kań skich sta cji rol ni czych. Wy da wa no
„Prze gląd waż niej szych na byt ków za gra nicz nych”. Z dniem 
1 sierp nia 1964 ro ku prze pro wa dzo no re or ga ni za cję struk tu -
ral ną Bi blio te ki. Po wo ła ne zo sta ły: Od dział Gro ma dze nia
i Uzu peł nia nia Zbio rów, Od dział Opra co wa nia Zbio rów po łą -
czo ny z Od dzia łem Udo stęp nia nia, Ma ga zy nów i Kon ser wa cji
Zbio rów oraz Od dział In for ma cji Na uko wej. Z dniem 1 mar -
ca 1965 ro ku za szły ko lej ne zmia ny struk tu ral ne, co wią za ło
się ze zwięk szo ną ak tyw no ścią Bi blio te ki i roz ra sta ją cy mi się
zbio ra mi. Wy dzie lo ny zo stał Od dział Udo stęp nia nia Zbio rów,
Ma ga zy nów i Kon ser wa cji Zbio rów. 

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej 

Bi blio te ka Głów na i Cen trum 
In for ma cji Na uko wej – hi sto ria 
in sty tu cji (część 1)

W hi sto rii Bi blio te ki sta no wi sko kie row ni ka, 
a po tem dy rek to ra spra wo wa li: 

� doc. dr Ma rian Wa chow ski, ku stosz
kie row nik Bi blio te ki w la tach 1952–1953 oraz 
w ro ku 1957

� mgr Fe liks Róg -Ma zu rek 
kie row nik Bi blio te ki w la tach 1953–1957

� dr Ma rian Peł czyń ski, st. ku stosz dy plo mo wa ny
kie row nik Bi blio te ki w la tach 1957–1961,
dy rek tor Bi blio te ki w la tach 1962–1964

� mgr inż. Wa cław So ko łow ski, 
st. ku stosz dy plo mo wa ny w la tach 1965–1981

� mgr Wło dzi mierz Go łąb, st. ku stosz dy plo mo wa ny
dy rek tor Bi blio te ki w la tach 1981–2003

� mgr Ma riusz Po lar czyk, star szy ku stosz dy plo mo wa ny
dy rek tor Bi blio te ki, spra wu je funk cję od 2003.
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W tym sa mym cza sie Bi blio te ka otrzy mu je po miesz cze nia
w bu dyn ku Wy dzia łu Ho dow li Zwie rząt przy ul. Woj ska Pol -
skie go, gdzie or ga ni zu je czy tel nię i ma ga zyn cza so pism oraz
uru cha mia pierw szą pra cow nię fo to gra ficz ną świad czą cą usłu -
gi dla spo łecz no ści aka de mic kiej. Zo sta je rów nież za ku pio ny
pierw szy kse ro graf. W 1974 ro ku przej mu je w ca ło ści ten bu -
dy nek i prze no si do nie go wy po ży czal nię, czę ścio wo ma ga zy -
ny ksią żek i po szcze gól ne Od dzia ły. Zwięk sze nie po wierzch ni
użyt ko wej Bi blio te ki umoż li wia zor ga ni zo wa nie za jęć dy dak -
tycz nych z przed mio tów: „przy spo so bie nie bi blio tecz ne” dla
stu den tów pierw sze go ro ku oraz „in for ma cja na uko wa” dla
wyż szych lat, grup in ży nier skich i ma gi ster skich oraz dok to -
ran tów i pra cow ni ków na uki. W tym sa mym ro ku uka zu je się
pierw szy tom „Bi blio gra fii Pu bli ka cji Pra cow ni ków Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu”. W na stęp nych la tach uka zu ją
się ko lej ne jej to my. 

W la tach 1968–1978 w struk tu rę Bi blio te ki wcho dzi ło tak że
Ar chi wum Uczel nia ne.

W ko lej nych la tach Bi blio te ka, po wiel kich sta ra niach, uzy -
sku je ko lej ne po miesz cze nia ma ga zy no we. W ro ku 1972
uczel nia przyj mu je na zwę Aka de mia Rol ni cza, co pod no si ran -
gę i pre stiż rów nież Bi blio te ce. W 1976 ro ku zo sta ła uru cho -
mio na Fi lia przy Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści z od po wied -
nią struk tu rą w po sta ci Czy tel ni i Wy po ży czal ni, któ re znacz nie

po pra wi ły i uła twi ły stu den tom i pra cow ni ków na uki ko rzy -
sta nie ze zbio rów. Dru ga Fi lia przy Wy dzia le Ogrod ni czym po -
wsta ła w ro ku 1982, po cząt ko wo z Czy tel nią i Wy po ży czal nią.
Jed nak po kil ku la tach dzia łal no ści ogra ni czo no ją tyl ko do
udo stęp nia nia pre zen cyj ne go. Czyn ne uczest nic two pra cow -
ni ków Bi blio te ki w kon fe ren cjach i sym po zjach, da ją cych po -
gląd na no wo cze sną dzia łal ność bi blio tek, pro cen tu je w pra -
cy z czy tel ni kiem. Do kształ ca nie się bi blio te ka rzy po wo du je
two rze nie się wy so ko kwa li fi ko wa nej ka dry bi blio tecz nej. Wie -
lu pra cow ni ków ukoń czy ło spe cja li stycz ne stu dia kie run ko we
lub po dy plo mo we. Wpro wa dzo no też, wzo rem in nych bi blio -
tek, bi blio te ka rzy dzie dzi no wych re kru tu ją cych się z ab sol -
wen tów uczel ni.

La ta osiem dzie sią te XX wie ku to przede wszyst kim pra ce
ma ją ce na ce lu roz wój i uspraw nie nie dzia łal no ści in for ma cyj -
nej Bi blio te ki. Po więk szo no za so by źró deł in for ma cji na uko wej
dzię ki po sze rze niu za kre su gro ma dze nia zbio rów, roz wo jo wi
mię dzy na ro do wej wy mia ny cza so pism bie żą cych i uzu peł nia -
niu nie osią gal nych cza so pism za gra nicz nych for ma mi „mi kro”.
Uru cho mio no no wą pra cow nię kse ro gra ficz ną na po trze by
stu den tów i pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych uczel ni.

Uspraw nio no or ga ni za cję pra cy bi blio tecz nej dzię ki po zy ska -
niu no wo cze snych urzą dzeń re pro gra ficz nych, mię dzy in ny mi
ma szyn do po wie la nia kart ka ta lo go wych i ko pio wa nia mi kro -

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wejście do budynku Biblioteki Głównej przy ul. Witosa 45
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fisz. Szcze gól ną uwa gę po świę co no pra com bi blio gra ficz nym.
Sys te ma tycz nie uka zy wał się biu le tyn „No we na byt ki” i „Ka ta -
log wy daw nictw cią głych znaj du ją cych się w przy rod ni czych
bi blio te kach mia sta Po zna nia”. Tak że w tych la tach Bi blio te ka
Głów na mie ści ła się w kil ku bu dyn kach. Ma ga zy ny nie by ły
zlo ka li zo wa ne w jed nym miej scu. Utrud nia ło to pra cę ca łe mu
ze spo ło wi bi blio te kar skie mu, a przede wszyst kim znacz nie
wy dłu ża ło czas re ali za cji za mó wień dla użyt kow ni ków Bi blio -
te ki. Bar dzo na pię ta sy tu acja do pro wa dzi ła bi blio te ka rzy do
zor ga ni zo wa nia straj ku (co by ło ewe ne men tem w tam tym
okre sie), któ ry miał na ce lu wska za nie po trzeb lo ka lo wych Bi -
blio te ki. Wiel kim suk ce sem za koń czy ła się ba ta lia o prze zna -
cze nie bu dyn ku po Stu dium Woj sko wym uczel ni na sie dzi bę
Bi blio te ki.

Jed nym z osią gnięć or ga ni za cyj nych o zna cze niu spo łecz -
nym i in te gra cyj nym śro do wi sk bi blio te ka rzy uczel ni by ło po -
wo ła nie Ko ła Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu. Przy by wa ku sto szy dy plo mo wa nych
i wy kwa li fi ko wa nych bi blio te ka rzy dzie dzi no wych.

Od 1987 ro ku Bi blio te ka roz po czę ła kom pu te ry za cję zbio -
rów w opar ciu o pa kiet pro gra mów CDS/ISIS. Po wsta je je den
z pierw szych kom pu te ro wych ka ta lo gów bi blio tecz nych
w śro do wi sku po znań skich bi blio tek szkół wyż szych. Ka ta log

re je stru je wy daw nic twa cią głe od ro ku 1982 oraz czę ścio wo
na byt ki w for mie wy daw nictw zwar tych. Do pie ro od 1988 ro -
ku jest to ro bio ne sys te ma tycz nie.

W 1991 ro ku wła dze uczel ni przy dzie la ją Bi blio te ce bu dy nek
po by łym Stu dium Woj sko wym przy ul. Wi to sa 45. W tych lo -
ka lach, w szyb kim tem pie zo sta ły prze pro wa dzo ne pra ce adap -
ta cyj ne na po trze by Bi blio te ki. Już w sierp niu te go ro ku przy -
stą pio no do prze pro wadz ki, któ ra za koń czy ła się w ro ku 1993.
Najwcześniej, bo 1 paź dzier ni ka 1992 ro ku, uru cho mio no Wy -
po ży czal nię, a 15 ma ja 1993 ro ku na stą pi ło uro czy ste otwar cie
no wych czy tel ni (Czy tel ni Ogól nej i Czy tel ni Cza so pism). Za -
dba no też o na le ży te es te tycz ne ume blo wa nie i wy po sa że nie
no wych po miesz czeń oraz pra cow ni bi blio tecz nych. W tym
cza sie po sze rzo no dzia łal ność in for ma cyj ną Bi blio te ki o cał ko -
wi tą in for ma cję na uko wą z dzie dzi ny rol nic twa, le śnic twa, ho -
dow li zwie rząt, ogrod nic twa, tech no lo gii drew na i tech no lo gii
żyw no ści. Ho no ru jąc osią gnię cia Bi blio te ki, w 1993 ro ku nada -
no jej tak że sta tus Cen trum In for ma cji Na uko wej. Od 1993 ro -
ku Bi blio te ka za czę ła dzia łać ja ko Bi blio te ka Głów na i Cen trum
In for ma cji Na uko wej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Bi blio te ka, zna jąc za po trze bo wa nie swo ich użyt kow ni ków
na szyb ką i pre cy zyj ną in for ma cję na uko wą na okre ślo ny te -
mat, pod ję ła w 1993 ro ku ini cja ty wę two rze nia źró deł in for -
ma cji na uko wej z dzie dzin re pre zen to wa nych na uczel ni – na
no śni ku elek tro nicz nym. By ła to bi blio gra ficz na ba za da nych
AGRO. Ba za AGRO od po cząt ku two rzo na jest przez ze spół au -
tor ski pra cow ni ków Bi blio te ki Głów nej po za obo wiąz ka mi eta -
to wy mi. Ba za obej mu je swym za się giem te ma tycz nym na uki
przy rod ni cze i sto so wa ne, ta kie jak: rol nic two, le śnic two, tech -
no lo gia żyw no ści, ży wie nie czło wie ka, ho dow la zwie rząt, tech -
ni ka rol ni cza, me lio ra cje, ogrod nic two, bio tech no lo gia, ochro -
na śro do wi ska, agro tu ry sty ka, eko no mia, tech no lo gia drew na,
in ży nie ria śro do wi ska, prze mysł drzew ny itp. 

Ba za AGRO za wie ra opi sy bi blio gra ficz ne prac na uko wych
i po pu lar no nau ko wych, któ re uka za ły się w pol skich wy daw -
nic twach cią głych, pu bli ko wa nych w ję zy ku pol skim i ję zy ku
an giel skim lub in nych ję zy kach ze stresz cze nia mi pol ski mi lub
an giel ski mi. Za sięg chro no lo gicz ny ba zy da to wa ny jest od ro -
ku 1992. Ba za przez wie le lat dzie li ła się na trzy czę ści:

1. Ba za AGRO -LI BREX – re je stru ją ca opi sy bi blio gra ficz ne ar -
ty ku łów cza so pism w ję zy ku pol skim.

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej 
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Początkowo siedziba Biblioteki Głównej (budynek po prawej)
znajdowała się na terenie „Starych Cieszkowskich”: dziś w tym miejscu
znajdują się pomieszczenia Katedry Użytkowania Lasu oraz Katedry
Hodowli Bydła i Produkcji Mleka; w tle widać Dworek Sołacki
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Jedno z wielu szkoleń dla bibliotekarzy (27 czerwca 2006 roku)
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Tak w latach sześćdziesiątych XX wieku wyglądała czytelnia
Biblioteki Głównej
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2. Ba za AGRO -AGEN – re je stru ją ca opi sy bi blio gra ficz ne ar -
ty ku łów w ję zy ku an giel skim lub in nych ze stresz cze nia mi pol -
ski mi.

3. Ba za AGRO -KONF – re je stru ją ca opi sy bi blio gra ficz ne re -
fe ra tów wy gło szo nych na kon fe ren cjach, wy da wa nych w for -
mie ma te ria łów kon fe ren cyj nych ja ko wy daw nic twa zwar te.
W tej czę ści ba zy za kres te ma tycz ny jest po sze rzo ny o za gad -
nie nia bi blio te ko znaw stwa i in for ma cji na uko wej. 

Bi blio gra ficz na ba za da nych AGRO wy da wa na by ła kwar tal -
nie na CD -ROM. W kwiet niu 2003 ro ku ba za AGRO zo sta ła za re -
je stro wa na w mię dzy na ro do wym sys te mie in for ma cji o wy daw -
nic twach cią głych i ozna czo na sym bo lem ISSN. W 2003 ro ku,
zgod nie z uwa ga mi Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki Aka de mii Rol -
ni czej, Bi blio te ka za wią za ła Kon sor cjum AGRO, do któ re go przy -
stą pi ło 13 uczest ni ków. W 2004 ro ku ba za AGRO opra co wa na
zo sta ła w no wym stan dar dzie użyt ko wa nia, uwzględ nia ją cym
wy mo gi stan dar dów eu ro pej skich. Jest to opro gra mo wa nie
CD/ISIS dla sys te mu Win dows. Kon sor cjum AGRO by ło bar dzo
do brą wi zy tów ką ca łej uczel ni. W 2004 ro ku twór cy i sa ma ba -
za zo sta li uho no ro wa ni spe cjal ną na gro dą ów cze sne go Mi ni -
stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu. Na pod kre śle nie za słu gu je
fakt, że Bi blio te ka nie tyl ko ku pu je ba zy da nych, ale sa ma rów -
nież je two rzy. W 2009 ro ku Bi blio te ka wy gra ła kon kurs Mi ni stra

Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o do fi nan so wa nie ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka na pię cio let ni
au tor ski pro jekt dal szej kon ty nu acji ba zy i jej prze kształ ce nie
w ba zę bi blio gra ficz no -abs trak to wą, z wy ko rzy sta niem opro -
gra mo wa nia YAD DA. Obec nie ba za AGRO re je stru je pu bli ka cje
z po nad 1000 ty tu łów cza so pism na uko wych, po pu lar no nau -
ko wych i fa cho wych.

W la tach 1991–1995 do Bi blio te ki wpły wa ły licz ne da ry uzu -
peł nia ją ce jej księ go zbiór (da ry Fun da cji Bi blio te ka Eko lo gicz -
na, Sto wa rzy sze nia Rol ni ków w Wiel kiej Bry ta nii, osób pry wat -
nych). W 1997 ro ku Bi blio te ka zo sta ła pod łą czo na do sie ci
IN TER NET, co umoż li wi ło do stęp do ka ta lo gów bi blio tek i wy -
daw nictw w for mie elek tro nicz nej na ca łym świe cie, a tak że
prze sy ła nia za py tań i od po wie dzi in for ma cyj nych pocz tą elek -
tro nicz ną.

W 1995 uka zu je się zna czą ca pu bli ka cja dwój ki pra cow ni -
ków bi blio te ki, wy da na przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa
w War sza wie Ma te ria ły do bi blio gra fii pol skie go pi śmien nic twa
le śne go za la ta 1542–1860.

mgr Ma riusz Po lar czyk
mgr Elż bie ta Zey land

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Spotkanie świąteczno-noworoczne z władzami uczelni; od lewej stoją: mgr Elżbieta Zeyland; mgr Włodzimierz Gołąb, ówczesny 
dyrektor Biblioteki; mgr Mariusz Polarczyk; prof. dr hab. Monika Kozłowska, prorektor ds. studiów i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor 
(4 stycznia 2008 roku)
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Tra wy to wio dą cy ele ment ru ni łąk i pa stwisk, trwa łych i krót -
ko trwa łych użyt ków zie lo nych, upraw po lo wych na sta wio -

nych na pro duk cję ziar na i fi to ma sy, traw ni ków i te re nów za -
dar nia nych, spon ta nicz nie za sie dla nych trud nych sta no wisk,
to ele ment ru na la sów i bo rów, ro śli ny współ two rzą ce śro do -
wi sko przy rod ni cze i kra jo braz, zdob ny ele ment par ków i ogro -
dów, te re nów re kre acji i wy po czyn ku, czyn nik kształ tu ją cy po -
czu cie es te ty ki i wraż li wo ści na pięk no, de ter mi nu ją cy kul tu rę.
To sze ro kie spek trum użyt ko wo ści traw tak w spoj rze niu ak tu -
al nym, jak i per spek ty wicz nym po zna wa nia ro li, ja ką peł nią
w śro do wi sku przy rod ni czym i kra jo bra zie, wy ma ga szcze gó -

ło wej wie dzy tra wo znaw czej i umie jęt no ści okre śla nia toż sa -
mo ści po szcze gól nych tak so nów. Wy mu sza co raz do kład niej -
sze ich po zna wa nie, przede wszyst kim w sfe rze ich wie lo ra kich
wła ści wo ści, a tak że wy stę po wa nia i wy ko rzy sta nia. 

Tra wy są przy szło ścio wą gru pą ro ślin w każ dej sfe rze ży cia
i dzia łal no ści czło wie ka. De ter mi nu ją pro duk cję żyw no ści
i pasz, kształ tu ją śro do wi sko przy rod ni cze i kra jo braz. Wie dza
o nich mu si się zna leźć w pro fi lu za wo do wym ab sol wen ta rol -
ni czych i przy rod ni czych kie run ków stu diów. Zdo by wa nie tra -
wo znaw czej wie dzy, któ re sta je się wręcz ko niecz no ścią
– przede wszyst kim na ta kich kie run kach, jak: rol nic two, zoo -
tech ni ka, ochro na śro do wi ska, kształ to wa nie te re nów zie le ni,
bio lo gia, bio róż no rod ność, eko lo gia, ochro na i kształ to wa nie
kra jo bra zu, ale tak że ho dow la i na sien nic two ro ślin rol ni czych
i ogrod ni czych, le śnic two i in ne – moż li we jest dzię ki ist nie niu
pod ręcz ni ka ofe ru ją ce go stu diu ją cej mło dzie ży fa cho wą po -
moc dy dak tycz ną. Za in te re so wa nie tą gru pą ro ślin wy ka zu ją
tak że róż no rod ne gre mia za wo do we i śro do wi ska.

Szcze gól nym fo rum po zy ski wa nia wie dzy o tra wach są stu -
dia na róż nych kie run kach uczel ni przy rod ni czych i rol ni czych.
Po szcze gól ne uni wer sy te ty stwa rza ją moż li wość stu dio wa nia
wie lu przed mio tów zdo mi no wa nych przez tre ści tra wo znaw -
cze. Przy kła dem mo gą być: łą kar stwo, upra wa łąk i pa stwisk,
użyt ki zie lo ne, bo ta ni ka, fi to so cjo lo gia, eko lo gia, bio róż no rod -
ność, fi to che mia, te re ny zie lo ne, na sien nic two traw i in ne. 

Wszyst kie te ocze ki wa nia po mo cy dy dak tycz nej speł nia
pod ręcz nik aka de mic ki Tra wy. Wła ści wo ści, wy stę po wa nie
i wy ko rzy sta nie, któ ry uka zał się pod ko niec 2012 ro ku w Po -
wszech nym Wy daw nic twie Rol ni czym i Le śnym. Je go wy da -
nie wy peł nia do tkli wą lu kę na ryn ku wy daw ni czym. Pod ręcz -
nik jest no wa tor skim opra co wa niem tak w sfe rze kon struk cji,
jak i tre ści. Wy dzie lo no w nim trzy za sad ni cze czę ści. Pierw -
sza jest wpro wa dze niem w sfe rę róż no rod nych wła ści wo ści
traw i ich wy ma gań wo bec sie dli ska oraz uka zu je zna cze nie
go spo dar cze i przy rod ni cze tej gru py ro ślin. Dru ga, naj ob -
szer niej sza i naj waż niej sza, obej mu je szcze gó ło we opi sy ga -
tun ków w od nie sie niu do ich spe cy ficz nych wła ści wo ści
mor fo lo gicz nych, bio lo gicz nych, che micz nych, wy stę po wa -
nia i wy ko rzy sta nia, a w wy pad ku ga tun ków upraw nych
– tak że ho dow li i re pro duk cji ich od mian. Szcze gó ło wa cha -
rak te ry sty ka po szcze gól nych tak so nów jest bo ga ta i sta ran -
nie do bra na. Nie wąt pli wie in te re su ją cy i waż ny jest każ dy ga -

Ukazało się drukiem...

Tra wy. Wła ści wo ści, wy stę po wa nie
i wy ko rzy sty wa nie, 
pod red. Sta ni sła wa Ko złow skie go

Do re dak cji „Wie ści” zre cen zo wa ne po ni żej książ ki do tar ły póź no, do pie ro la tem te go ro ku, wy da ne zaś zo sta ły przez Po -
wszech ne Wy daw nic two Rol ni cze i Le śne (trzy pierw sze) oraz Wy daw nic two Na uko we PWN (po zy cja czwar ta, ostat nia) jesz -
cze w 2012 ro ku, wszyst kie ma ją więc już rok. Jed nak – jak za pew nia ją spe cja li ści – nic przez ten czas nie stra ci ły na ak tu al no -
ści i ja ko pod ręcz ni ki aka de mic kie na dal mo gą speł niać swo ją ro lę, czy li słu żyć spo łecz no ści uni wer sy tec kiej. Za chę ca my więc
do ich wni kli we go stu dio wa nia! (es)
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tu nek, na wet spo ra dycz nie wy stę pu ją cy w Pol sce. Wy cho -
dząc na prze ciw tej my śli, au to rzy za mie ści li bo ga ty ze staw
in for ma cji o ga tun kach spo ra dycz nie wy stę pu ją cych, za wle -
czo nych do na sze go kra ju bądź współ cze śnie ce lo wo wpro -
wa dza nych do upra wy. Trze cią część pod ręcz ni ka wy peł nia -
ją klu cze do okre śla nia toż sa mo ści ga tun ko wej traw na
pod sta wie cech mor fo lo gicz nych li ści oraz cech kwia to sta -
nów i ziar nia ków. Ta ki układ po zwa la za po znać się czy tel ni -
ko wi z wy bra ny mi wła ści wo ścia mi i ce cha mi bez ko niecz no -
ści stu dio wa nia ca ło ści opi su ga tun ku. Oce nia jąc książ kę pod
wzglę dem me ry to rycz nym, dy dak tycz nym i edy tor skim,
spon ta nicz nie na su wa się stwier dze nie, że jest to po zy cja
ory gi nal na i bar dzo war to ścio wa, umoż li wia ją ca zdo by cie
wie dzy o tej gru pie ro ślin. 

Atu tem pod ręcz ni ka jest tak że ze spół au tor ski: Sta ni sław
Ko złow ski, Piotr Go liń ski, Bar ba ra Go liń ska i Ar ka diusz Swę -
drzyń ski. Two rzą go pra cow ni cy Ka te dry Łą kar stwa i Kra jo bra -
zu Przy rod ni cze go z Po zna nia, jed nost ki wy róż nia ją cej się

w po rów na niu do ana lo gicz nych jed no stek in nych uczel ni. To
ze spół ba da czy z pod ręcz ni ko wej szko ły stwo rzo nej przez pro -
fe so ra Ma ria na Fal kow skie go, a to na zwi sko jest naj lep szą re -
ko men da cją au to rów i wy da ne go przez nich dzie ła. 

Re dak to rem na uko wym książ ki jest pro fe sor Sta ni sław Ko -
złow ski – au tor Traw nych ora cji i zna ny tra wo znaw ca w Pol sce.
Pod ręcz nik jest pi sa ny pro zą, sta no wi jed nak lek tu rę, któ ra da -
je pod sta wy do wła ści we go i ra do sne go od czy ty wa nia wier -
szem pi sa nych Traw nych ora cji. (sk)

W opra co wa niu tek stu wy ko rzy sta no opi nie tra wo znaw czych au -
to ry te tów – pro fe so ra Zyg mun ta Mi ko łaj cza ka i pro fe so ra Ka ro la
Wol skie go z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu, pro fe so ra
Ste fa na Grze gor czy ka z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go, pro -
fe so ra Mi ro sła wa Ka sper czy ka z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko -
wie, pro fe sor Ma rian ny War dy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu -
bli nie, pro fe so ra Zbi gnie wa Bro dy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. 

Pod ko niec 2012 ro ku na kła dem Po wszech ne go Wy daw nic -
twa Rol ni cze go i Le śne go uka za ło się dru gie, po pra wio ne

i znacz nie roz sze rzo ne wy da nie pod ręcz ni ka aka de mic kie go
Her bo lo gia. Pod sta wy bio lo gii, eko lo gii i zwal cza nia chwa stów,
któ re go au to rem jest prof. dr hab. Ze non Woź ni ca z Ka te dry
Agro no mii na sze go uni wer sy te tu. Her bo lo gia (pierw sze wy da -
nie uka za ło się w 2008 ro ku) jest obec nie je dy nym w na szym
kra ju pod ręcz ni kiem aka de mic kim obej mu ją cym ca łość za -
gad nień pod sta wo wych z dzie dzi ny bio lo gii i eko lo gii chwa -
stów oraz me tod ich zwal cza nia. Szcze gól ny na cisk zo stał
w nim po ło żo ny na in te gra cję do stęp nych me tod oraz na
moż li wość opty ma li za cji po wszech nie sto so wa nej me to dy
che micz nej w ce lu uzy ska nia ocze ki wa nych efek tów od -
chwasz cza nia zmniej szo ny mi daw ka mi her bi cy dów. W pod -
ręcz ni ku przed sta wio no isto tę i przy czy ny uod par nia nia się
chwa stów na her bi cy dy oraz moż li wo ści prze ciw dzia ła nia te -
mu zja wi sku. Uwa gę zwró co no tak że na wie lo kie run ko we ko -
rzy ści wy ni ka ją ce ze sto so wa nia her bi cy dów nie se lek tyw nych
do od chwasz cza nia od mian ro ślin upraw nych ge ne tycz nie
uod por nio nych na te her bi cy dy (GMO), a tak że na wy ni ka ją ce
z te go za gro że nia. 

Do tych cza so wy brak ca ło ścio we go i zak tu ali zo wa ne go
opra co wa nia te ma tu her bo lo gii nie zwy kle utrud niał pro ces
dy dak tycz ny, moż li wość po głę bia nia wie dzy przez stu den -
tów oraz jej eg ze kwo wa nie za rów no na kur sach pod sta wo -
wych, jak i spe cja li za cyj nych, zwłasz cza dla słu cha czy stu -
diów nie sta cjo nar nych. Tre ści za war te w pod ręcz ni ku nie
tyl ko ści śle na wią zu ją do pro gra mu za jęć dy dak tycz nych
z za kre su her bo lo gii, re ali zo wa nych dla stu den tów kie run -

Ze non Woź ni ca, Her bo lo gia. 
Pod sta wy bio lo gii, eko lo gii i zwal cza nia
chwa stów
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ków przy rod ni czych, ale tak że roz sze rza ją wie dzę pod sta wo -
wą, co w kon se kwen cji uła twia czy tel ni ko wi po dej mo wa nie
prak tycz nych dzia łań w kie run ku opty ma li za cji me tod re gu -
lu ją cych za chwasz cze nie, ogra ni cze nia ich kosz tów oraz
zmniej sze nia za gro że nia dla zdro wia czło wie ka i śro do wi ska.
Za war te w pod ręcz ni ku in for ma cje przy dat ne są tak że dla
sze ro kie go krę gu pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych,

dok to ran tów, na uczy cie li szkół rol ni czych róż nych szcze bli,
do rad ców oraz wszyst kich zwią za nych za wo do wo z pro duk -
cją i ochro ną ro ślin. 

Na le ży pod kre ślić, że pod ręcz nik, za le ca ny obec nie w pro -
ce sie na ucza nia her bo lo gii we wszyst kich uczel niach rol ni -
czych w na szym kra ju, zo stał wy róż nio ny na gro dą in dy wi du -
al ną I stop nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. (zw)

Ukazało się drukiem...

Wostat nich la tach na stą pił in ten syw ny po stęp na uko wy
i tech no lo gicz ny w ży wie niu ro ślin ogrod ni czych. Po ja wi -

ły się no we ter mi ny na uko we, ta kie jak: fer ty ga cja, pod ło ża in -
ert ne, za mknię te ukła dy na wo że nia, upra wy bez gle bo we, hy -
dro że le, bio for ty fi ka cja, ae ro po ni ka. Za gad nie nia te są głów nym
przed mio tem pod ręcz ni ka Ży wie nie ro ślin ogrod ni czych. Pod sta -
wy i per spek ty wy, wy da ne go pod re dak cją na uko wą An drze ja
Ko mo sy. Au to rzy sta ra li się przed sta wić spe cy fi kę ży wie nia ro -

ślin ogrod ni czych wy ni ka ją cą z sze ro kie go asor ty men tu upra -
wia nych ga tun ków i od mian, du żych po trzeb po kar mo wych,
róż nych me tod upra wy i sto so wa nych pod ło ży, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem upraw bez gle bo wych z za sto so wa niem fer ty -
ga cji w ukła dach za mknię tych bez i z re cyr ku la cją po żyw ki.
Przed sta wio no teo re tycz ne pod sta wy na wo że nia gleb i pod ło -
ży oraz ży wie nia ro ślin. Wy ka za no, że w no wo cze snych tech no -
lo giach ży wie nia ro ślin ogrod ni czych z za sto so wa niem fer ty -
ga cji wła ści wo ści fi zycz ne gleb i pod ło ży ma ją istot niej sze
zna cze nie niż wła ści wo ści che micz ne. Obok tra dy cyj nych ziem
i pod ło ży or ga nicz nych omó wio no pod ło ża in ert ne, ta kie jak:
weł na mi ne ral na i szkla na, ke ram zyt, pian ka po li ure ta no wa, po -
li sty re no wa i po li fe no lo wa. Wy ja śnio no fe no men du że go plo -
no wa nia ro ślin uzy ski wa ne go na ubo gich i abio tycz nych pod -
ło żach in ert nych, po zba wio nych kom plek su sorp cyj ne go.

Prze sta wio no waż ne, z punk tu wi dze nia ży wie nia czło wie ka,
za gad nie nia do ty czą ce wpły wu ma kro - i mi kro skład ni ków na ja -
kość plo nu. Wy ka za no, że mi mo du żych po trzeb po kar mo wych
ro ślin ogrod ni czych jest moż li we uzy ski wa nie plo nu o opty mal -
nej ja ko ści, bez za nie czysz cza nia śro do wi ska przy rod ni cze go.
Omó wio no kon tro lo wa ne ży wie nie ro ślin wa rzyw nych, ozdob -
nych, sa dow ni czych oraz drze wia stych i krze wia stych ro ślin
ozdob nych upra wia nych w szkół kach po jem ni ko wych. Spe cy -
ficz nym i no wym pro ble mem w ogrod nic twie pod osło na mi są
upra wy bez gle bo we. Scha rak te ry zo wa no ge ne zę upraw bez gle -
bo wych, fer ty ga cję, ja kość wo dy oraz opty mal ne po żyw ki do
upra wy ro ślin ozdob nych i wa rzyw nych. Zwró co no uwa gę na
eko lo gicz ne skut ki sto so wa nia otwar tych ukła dów na wo że nia.
Do ko na no no we go po dzia łu na wo zów po je dyn czych i kom -
plek so wych. Przed sta wio no na wo zy wie lo skład ni ko we, z pod -
kre śle niem spe cy fi ki ich do bo ru do upraw szklar nio wych, jak
rów nież na wo zy o kon tro lo wa nym uwal nia niu skład ni ków po -
kar mo wych.

Pod ręcz nik jest prze zna czo ny dla stu den tów ogrod nic twa
i ar chi tek tu ry kra jo bra zu na uczel niach rol ni czych i przy rod ni -
czych. Ze wzglę du na opra co wa nie no wo cze snych tech no lo -
gii ży wie nia ro ślin ogrod ni czych, zwłasz cza upraw bez gle bo -
wych, i sto so wa nie na wo że nia w sys te mach za mknię tych
pod ręcz nik mo że być przy dat ny tak że dla in struk to rów i do -
rad ców ogrod nic twa, pra cow ni ków sta cji che micz no -rol ni -

Ży wie nie ro ślin ogrod ni czych. 
Pod sta wy i per spek ty wy, 
pod red. An drze ja Ko mo sy
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czych oraz plan ta to rów ro ślin ogrod ni czych. Jest to pierw sze
w li te ra tu rze pol skiej opra co wa nie, któ re kom plek so wo przed -
sta wia naj now sze za gad nie nia teo re tycz ne zwią za ne z na wo -
że niem gleb i pod ło ży oraz ży wie niem ro ślin, a jed no cze śnie
na wią zu je nie mal do wszyst kich dzia łów prak ty ki ogrod ni czej.

Re cen zen ci w oce nie pod ręcz ni ka pi sa li:
� Prof. dr hab. Ze nia Mi cha łojć: „Wy so ko oce nia jąc przed sta -

wio ny do re cen zji pod ręcz nik uwa żam, że wy peł nia lu kę
w li te ra tu rze nie zbęd nej dla stu den tów wy dzia łów ogrod -
ni czych uni wer sy te tów przy rod ni czych – rol ni czych oraz
służb zaj mu ją cych się do radz twem ogrod ni czym”.

� Prof. dr hab. Jó zef Nu rzyń ski: „Au to rzy pod ręcz ni ka le gi ty -
mu ją się bo ga tym do rob kiem na uko wym i kil ku dzie się cio -
let nim do świad cze niem dy dak tycz nym z dzie dzi ny ży wie -
nia ro ślin. Dla te go po szcze gól ne roz dzia ły pod ręcz ni ka
na pi sa ne są na wy so kim po zio mie”.

� Prof. dr hab. An drzej Sa dow ski: Pod ręcz nik „sta no wi pod su -
mo wa nie współ cze snej wie dzy z za kre su przed mio tu, za -
chę ca jąc jed no cze śnie do się gnię cia do do dat ko wych,
szcze gó ło wych źró deł. Je stem prze ko na ny, że bę dzie do -
brze słu żył stu den tom wy dzia łów ogrod ni czych. Po wi nien

być też bar dzo przy dat ny dla czo ło wych ogrod ni ków  prak -
ty ków, ja ko uzu peł nie nie wie dzy na by tej w cza sie stu diów
na uczel niach rol ni czych”.

� Prof. dr hab. Wło dzi mierz Sa dy: „Wy so ko oce nia jąc pod ręcz -
nik uwa żam, że na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją na stę -
pu ją ce roz dzia ły: Cha rak te ry sty ka ziem i pod ło ży sto so wa -
nych w ogrod nic twie i Upra wy bez gle bo we. Ja ko bar dzo
trud ny do na pi sa nia, ale świet nie wy ko na ny, oce niam roz -
dział Kon tro lo wa ne ży wie nie ro ślin ogrod ni czych”.

� Prof. dr hab. Ka zi mierz To ma la: „W po su mo wa niu stwier -
dzam, że ze spół Au to rów pod jął się am bit ne go za da nia
opra co wa nia zu peł nie no we go pod ręcz ni ka i wy wią zał się
z te go przed się wzię cia z suk ce sem. Pod ręcz nik aka de mic ki
Ży wie nie ro ślin ogrod ni czych. Pod sta wy i per spek ty wy jest
doj rza łym i na wy so kim po zio mie dzie łem na uko wym”.

� Prof. dr hab. Sta ni sław Ro żek: Pod ręcz nik „po pierw sze – wy -
peł nia bar dzo uciąż li wą dla stu den tów i dłu go let nią lu kę in -
for ma cyj ną w za kre sie ży wie nia ro ślin ogrod ni czych, a po
dru gie speł nia wszyst kie wy ma ga nia sta wia ne te go ty pu
opra co wa niom tak pod wzglę dem me ry to rycz nym, jak i dy -
dak tycz nym”. (ak)

Pod ręcz nik aka de mic ki Ge ne ty ka i ge no mi ka zwie rząt, wy -
da ny w 2012 ro ku przez Wy daw nic two Na uko we PWN, jest

no wym, zmie nio nym i roz sze rzo nym wy da niem pod ręcz ni ka
Ge ne ty ka zwie rząt, opu bli ko wa ne go przez to sa mo wy daw nic -
two w 2000 ro ku i wy róż nio ne go w 2001 ro ku na gro dą ze spo -
ło wą Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Au to ra mi pod ręcz ni ka są
prof. dr hab. Kry sty na M. Cha ron z Ka te dry Ge ne ty ki i Ogól nej
Ho dow li Zwie rząt w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go w War sza wie oraz prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski z Ka te dry
Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt na sze go uni wer sy te tu. 

Przy go to wa nie no wej wer sji pod ręcz ni ka by ło w du żym
stop niu efek tem ini cja ty wy wy daw nic twa, któ re od no to wy -
wa ło nie słab ną ce za in te re so wa nie wcze śniej szym wy da niem.
W 2004 ro ku uka za ło się wy da nie dru gie, uak tu al nio ne, a w ko -
lej nych la tach były publikowane wzno wie nia (do dru ki). W mi -
nio nych dzie się ciu la tach na stą pił dy na micz ny roz wój wie dzy
na te mat or ga ni za cji i funk cjo no wa nia ge no mu (ge no mi ki)
zwie rząt do mo wych. Po stęp ten spra wił, że po ja wi ło się za po -
trze bo wa nie na do głęb nie zmie nio ny i uno wo cze śnio ny pod -
ręcz nik, któ ry bę dzie na wią zy wał do naj now szych osią gnięć
z te go za kre su i dzię ki te mu speł niał ocze ki wa nia stu den tów,
dok to ran tów i pra cow ni ków na uko wych in te re su ją cych się
ge ne ty ką i ge no mi ką zwie rząt do mo wych. 

W pod ręcz ni ku Ge ne ty ka i ge no mi ka zwie rząt no we tre ści zo -
sta ły zi lu stro wa ne wie lo ma au tor ski mi ry ci na mi i mi kro fo to -
gra fia mi (25) oraz ta be la mi (15). Po nad to wie le ta bel zo sta ło
zak tu ali zo wa nych, a w licz nych miej scach od wo ła no się do
naj waż niej szych prac ba daw czych z ostat nich kil ku lat, w któ -
rych opi sa no no we od kry cia. O ska li wpro wa dzo nych zmian

Kry sty na M. Cha ron i Ma rek Świ toń ski,
Ge ne ty ka i ge no mi ka zwie rząt
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Ukazało się drukiem...

i po sze rze niu te ma ty ki świad czy rów nież to, że li czy on 397
stron, czy li o 77 stron wię cej niż Ge ne ty ka zwie rząt (wy da nie
z 2004 ro ku). 

Od uka za nia się pod ręcz ni ka mi nął rok. W tym cza sie pu bli -
ka cja ta spo tka ła się z bar dzo życz li wym przy ję ciem. Przy kła -
dem te go jest re cen zja książ ki za miesz czo na w ce nio nym cza -
so pi śmie po pu lar no -na uko wym „Ko smos” (tom 62, nr 2, str.
277–278). Au to rem tej re cen zji jest zna ny spe cja li sta z za kre su
ge no mi ki zwie rząt – prof. dr hab. Lech Zwierz chow ski z In sty -
tu tu Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt PAN w Ja strzęb cu k. War sza -
wy. Na za koń cze nie bar dzo po zy tyw nej opi nii prof. Zwierz -
chow ski na pi sał: „Książ ka Cha ron i Świ toń skie go po za tym, że
jest war to ścio wym pod ręcz ni kiem aka de mic kim, mo że być cie -
ka wą, a na wet pa sjo nu ją cą lek tu rą tak że dla do świad czo nych
ba da czy zaj mu ją cych się ge ne ty ką dla ce lów po znaw czych czy
prak tycz nych. Cho ciaż sam od lat zaj mu ję się ge ne ty ką mo le -
ku lar ną zwie rząt go spo dar skich, zna la złem w tej książ ce wie le
waż nych i cie ka wych in for ma cji, któ re po mo gą mi w pra cy ba -
daw czej i w dzia łal no ści dy dak tycz nej. Nie mu szę oczy wi ście
nad mie niać, że ta książ ka jest na pi sa na bar dzo fa cho wo, ale
tak że cie ka wie. Opi sy i wy wo dy są ja sne i lo gicz ne, chy ba dość
ła twe do zro zu mie nia, po mi mo trud nych za gad nień, ja kie au -
to rzy opi su ją. Książ ka jest do brze zi lu stro wa na. Chciał bym więc
jesz cze raz pod kre ślić, że jest to pozycja uni ka to wa i bar dzo
war to ścio wa, i dla te go z prze ko na niem po le cam ją ja ko cie ka -
wą lek tu rę stu den tom i mło dym (a tak że star szym) na ukow -

com z wy dzia łów bio lo gii, bio tech no lo gii, we te ry na rii i ho dow li
zwie rząt wszyst kich pol skich uczel ni”.

Dru gim do wo dem uzna nia jest na gro da przy zna na za ten
pod ręcz nik przez Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa Ge -
ne tycz ne go. Na gro dę tę wrę czo no uro czy ście pod czas IV Pol -
skie go Kon gre su Ge ne ty ki, któ ry od był się w Po zna niu
w dniach 10–13 wrze śnia 2013 ro ku 

War to rów nież wspo mnieć o kil ku re cen zjach na pi sa nych
przez głów nych ad re sa tów te go pod ręcz ni ka, czy li stu den tów.
Moż na je zna leźć mię dzy in ny mi na stro nie Wy daw nic twa Na -
uko we go PWN 

(http://ksie gar nia. pwn. pl/pro dukt/170519/
ge ne ty ka -i -ge no mi ka -zwie rzat. html). 

W jed nej z nich stu dent ka Alek san dra So bo lew ska z Ko ła
Na uko we go Bio lo gii Mo le ku lar nej na Uni wer sy te cie War szaw -
skim na pi sa ła: „Na uzna nie za słu gu je fakt, iż po mi mo bar dzo
skom pli ko wa ne go te ma tu, ja kim z pew no ścią jest ge ne ty ka,
wie dza przed sta wio na jest w przej rzy sty i zro zu mia ły spo sób.
Jest to nie zmier nie istot ne dla osób nie za zna jo mio nych z tą
dzie dzi ną wie dzy, chcą cych zgłę bić taj ni ki ge ne ty ki i za trzy -
mać w pa mię ci na dłu żej, jak rów nież uła twia czy tel ni ko wi za -
pa mię ta nie prze czy ta nych in for ma cji. Tekst wzbo ga co ny jest
sze re giem zdjęć, wy kre sów i sche ma tów, bę dą cych do sko na -
łym upo rząd ko wa niem opi sa nych in for ma cji oraz ob ra zu ją -
cych wy ni ki prze pro wa dzo nych do świad czeń la bo ra to ryj -
nych”. (mś)

Krót ka hi sto ria lo go 
po znań skiej we te ry na rii 

Lo go po znań skiej we te ry na rii (wi docz ne w ko lo rze na
czwar tej stro nie okład ki te go nu me ru „Wie ści Aka de mic -

kich”) wy róż nia ją pro sto ta i cha rak te ry stycz ne bar wy. Kształt
nie za mknię te go trój ką ta sym bo li zu je we te ry na ryj ne „V” ze sty -
li zo wa nym wę żem opla ta ją cym pra we ra mię li te ry. Znak ten
jest po wszech nie uży wa ny przez róż ne – kra jo we i za gra nicz -
ne – prak ty ki i or ga ni za cje we te ry na ryj ne, w tym Kra jo wą Izbę
Le kar sko -We te ry na ryj ną. Wę ża sym bo li zu je po zio my pa sek,
czę ścio wo za my ka ją cy od gó ry li ter kę „V”, za opa trzo ny w okrą -
głe „oko wę ża”. Na pis pod lo go: „Me di ci na Ve te ri na ria Po sna -
nien sis”, ma za za da nie pod kre ślać lo kal ny i wy jąt ko wy cha -
rak ter tej naj mniej szej w kra ju szko ły we te ry na ryj nej. Z ko lei
cha rak te ry stycz ne bar wy: ama ran to wa, srebr na i nie bie ska
– na wią zu ją do ko lo rów przy ję tych przez lwow ską kor po ra cję
stu den tów we te ry na rii –„Lu ty ko -Ve ne dy ję”. 

W tym miej scu war to przy po mnieć hi sto rię przy ję tych
przez nas ko lo rów, któ re zwią za ne są ze stu denc ki mi kor po -
ra cja mi we te ry na ryj ny mi. Pierw sza or ga ni za cja pol skich stu -
den tów we te ry na rii – „Lu ty cja” – po wsta ła w Do rpa cie przy
In sty tu cie We te ry na ryj nym w dniu 14 paź dzier ni ka 1884 ro -

ku1. Jej za ło ży cie la mi by li Mi ro sław Lip ski i Jan Szu kszta2,
a tak że Wła dy sław Kur na tow ski i Eliasz No nie wi cz3. Na zwa po -
cho dzi od Lu ty ków (Wie le tów), gru py ple mien nej Sło wian po -
łab skich o de mo kra tycz nej struk tu rze spo łecz nej. Fak tycz nym
po wo dem mia ło być „za cho wa nie, pie lę gno wa nie i roz wi ja -
nie pol sko ści wśród człon ków sto wa rzy sze nia, rzu co nych na
ob cy na ro do wo ścio wo […] te ren i wy sta wio nych na wpły wy
czę sto kroć wro gie wszyst kie mu co pol skie”. Do re ali za cji tych
za ło żeń urzą dza no ze bra nia z re fe ra ta mi na te ma ty z dzie dzi -
ny hi sto rii, li te ra tu ry oj czy stej oraz pro ble mów zwią za nych
z przed mio tem stu diów. Lu ty cja gro ma dzi ła pol skie i za gra -
nicz ne książ ki na uko we, w tym pod ręcz ni ki i skryp ty, li te ra tu -
rę pięk ną, a tak że cza so pi sma. Pro wa dzi ła bi blio te kę, czy tel -
nię, sto łów kę oraz udzie la ła po mo cy ma te rial nej swym

1 Glau ko pis. pl/PDF/1ar ty kul -1-1. pdf. Mu szyń ski W. J., Per sen J. T.: II Rze -
czy po spo li ta kor po ra cyj na – dzia łal ność i ob li cze ide owe

2 pl. wi ki pe dia. org/wi ki/Pol skie_kor po ra cje_aka de mic kie
3 www.ar chi wum kor po ra cyj ne.pl/in dex.php/...kor po ra cyj ne/.../k -lu -

ty cja
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człon kom. Uczest ni czy ła w ży ciu do rpac kiej Po lo nii. Lu ty cja
mia ła swo ją de wi zę, któ rą by ło ha sło „Na przód pra cą” oraz
bar wy: nie bie ską, ama ran to wą i bia łą. 

W dru giej po ło wie XIX wie ku Lu ty cja nie okre śla ła się ja ko
„kor po ra cja aka de mic ka”, a jej człon ko wie nie no si li barw, to
jest de kli (cza pek) oraz band (szarf). Nie mniej wy ka zy wa ła in -
ne ce chy te go ro dza ju związ ków stu denc kich. Opar ta by ła na
do ży wot no ści człon ko stwa, po sia da ła in sty tu cję fi li ste ria tu, tra -
dy cje i zwy cza je ty po we dla ów cze snych pol skich kor po ra cji,
w tym cha rak te ry stycz ne trzy bar wy, cyr kiel, herb oraz sztan -
da ry. Mia ła hymn oraz pie śni uro czy ste i bie siad ne, toż sa me
z ty mi, któ re śpie wa no w Kon wen cie Po lo nia, Ar ko nii i We le cji.
Kor po ra cje stu denc kie na wią zy wa ły do śre dnio wiecz nych na -
cji, sku pia ły mło dzież głów nie z za moż nych warstw spo łecz -
nych. Wy róż nia ły się swo istą, ar cha izo wa ną oby cza jo wo ścią
(prze strze ga niem ko dek su ho no ro we go, po je dyn ka mi), ce re -
mo nia łem i od zna ka mi (barw ne ha fto wa ne czap ki de kle, pod -
czas uro czy sto ści mun du ry, szar fy i szpa dy); or ga ni zo wa ły ze -
bra nia (ko mer sy, knaj py). 

Człon ko wie kor po ra cji stu denc kich (kor po ran ci) dzie li li się
na: po cząt ku ją cych (fuch sy, gierm ko wie), rze czy wi stych (ko mi -
li to ni, bar wia rze, ry ce rze) oraz fi li strów (star si pa ro wie), któ rzy
ukoń czy li stu dia, po zo sta li w kor po ra cji i wspie ra li ją fi nan so -
wo4. Pierw sza kor po ra cja stu denc ka w Eu ro pie (Bur schen -
schaft) po wsta ła 1815 ro ku w Je nie. W 1828 ro ku utworzono
pierw szą pol ską kor po ra cję stu denc ką w Do rpa cie (ob. Tar tu)
–„Po lo nia”, póź niej w Ry dze (1879 „Ar ko nia”, 1883 „We le cja”)
i Wied niu (1910 „Ja giel lo na”). W ro ku 1939 ist nia ło 150 pol skich
kor po ra cji stu denc kich li czą cych oko ło 4 ty się cy stu den tów;
dzia ła ły rów nież kor po ra cje ukra iń skie i ży dow skie. W 1939 ro -
ku prze rwa ły dzia łal ność.

Z po wo du róż nic po glą dów po li tycz nych w dniu 4 lu te -
go 1907 ro ku za ło żo no ko lej ną kor po ra cję we te ry na ryj ną o na -
zwie „Ve ne dy ia”. Tak że jej człon ko wie by li stu den ta mi do rpac -
kie go In sty tu tu We te ry na ryj ne go. Dzia łal ność obu kor po ra cji
po le ga ła na pie lę gno wa niu pol skie go pa trio ty zmu oraz do star -
cza niu swo im człon kom po mo cy na uko wej i ma te rial nej.
W cza sie pierw szej woj ny świa to wej (8 wrze śnia 1916 ro ku) do -
szło do za wie sze nia dzia łal no ści „Lu ty cji”, któ ra prze ka za ła swój
ma ją tek „Ve ne dyi”. W 1918 kon went „Ve ne dyi” pod jął de cy zję
o prze nie sie niu kor po ra cji do kra ju. 

Po od zy ska niu nie pod le gło ści, na mo cy umo wy z lip ca 1921
ro ku za war tej w Po zna niu na II Wszech pol skim Zjeź dzie Le ka -
rzy We te ry na ryj nych, do szło do hi sto rycz ne go po łą cze nia „Lu -
ty cji” i „Ve ne dyi”; ich człon ko wie pod pi sa li umo wę, zgod nie
z któ rą stwo rzo no jed ną wspól ną kor po ra cję pod na zwą „Lu ty -
ko -Ve ne dya” z sie dzi bą we Lwo wie. Ści śle za wo do wy cha rak ter
kor po ra cji zo stał za cho wa ny. Na le że li do niej wy łącz nie stu den -
ci Me dy cy ny We te ry na ryj nej we Lwo wie. „Lu ty ko -Ve ne dya”
przy ję ła da tę star szeń stwa „Lu ty cji” (1884), bar wy „Ve ne dyi” (nie -
bie sko -ama ran to wo -srebr ne), a jej człon ka mi sta li się do tych -
cza so wi człon ko wie „Lu ty cji” i„Ve ne dyi”5. Po po łą cze niu cha rak -
ter kor po ra cji zo stał utrzy ma ny. Mo gli do niej na le żeć wy łącz nie
słu cha cze we te ry na rii stu diu ją cy na Aka de mii Me dy cy ny We te -
ry na ryj nej we Lwo wie. 

Od 1921 ro ku „Lu ty ko -Ve ne dya” na le ża ła do Związ ku Pol -
skich Kor po ra cji Aka de mic kich (da ta star szeń stwa związ ko we -

go: 14 paź dzier ni ka 1884 ro ku). By ła or ga ni za to rem Lwow skie -
go Ko ła Mię dzy kor po ra cyj ne go oraz spra wo wa ła opie kę nad
no wo  pow sta ją cy mi kor po ra cja mi lwow ski mi: „Le opo lią”, „Zni -
czem,” „Ga sco nią”, „Scy tią”, „Aqu ita nią” oraz „Bel lo ną”. „Lu ty ko -
-Ven dya” po sia da ła roz bu do wa ne struk tu ry związ ku fi li strów.
Ko ła Fi li strów dzia ła ły w War sza wie, na Po mo rzu, w Po znań skim
oraz w Za głę biu Dą brow skim. Na tle róż nic po li tycz nych do -
szło w „Lu ty ko -Ve ne dyi” w 1935 ro ku do po dzia łu i gru pa sze -
ściu jej człon ków z in spi ra cji jed ne go z za ło ży cie li do rpac kiej
„Lu ty cji” – dr. Ja na Szu kszty – od no wi ła „Lu ty cję”. W za ist nia łym

spo rze Lwow skie Ko ło Mię dzy kor po ra cyj ne sta nę ło po stro nie
„Lu ty cji”, co do pro wa dzi ło do wy stą pie nia „Lu ty ko -Ve ne dyi”
z Ko ła i Związ ku Pol skich Kor po ra cji Aka de mic kich. Mi mo prób
po dej mo wa nych na XII i XIII Zjeź dzie do wy bu chu woj ny sy tu -
acja nie ule gła zmia nie, a„Lu ty ko -Ve ne dya” po zo sta wa ła po za
struk tu ra mi Związ ku. 

Po mysł i roz mo wy o stwo rze niu lo go po znań skiej we te ry na -
rii oraz usta le nie jed no li tych stro jów i zna ków dla stu den tów
we te ry na rii w Po zna niu po wstał w lu tym 2013 ro ku. Lo go mia -
ło być pro ste, no wo cze sne, uży tecz ne i po nad cza so we. Usta -
lo no, że nie mu si kon we nio wać z lo go uczel ni. Bar wy lo go – jak
wcze śniej wspo mnia no – mia ły na wią zy wać do przy ję tych na
Zjeź dzie Le ka rzy We te ry na rii w 1921 ro ku w Po zna niu barw
kor po ra cji „Lu ty ko -Ve ne dyi”. We dług zgod nej opi nii kon kurs na
lo go miał mieć cha rak ter za mknię ty i do ty czyć wy łącz nie stu -
den tów po znań skiej ASP. Opie ku nem kon kur su z ra mie nia
dzie ka na USP zo stał dr Woj ciech Ja nic ki. Kon kurs, na któ ry
wpły nę ło bli sko 30 prac – roz strzy gnię to pod czas ko le gium
dzie kań skie go w dniu 20 ma ja 1913 ro ku. Je go zwy cięż czy nią
zo sta ła stu dent ka Ka ta rzy na Ła go da z Cheł ma. W dniu 24 ma -
ja 2013 ro ku Ra da Wy dzia łu nie przy ję ła pier wot nie pro po no -
wa ne go na pi su pod lo go „Scho la Po sna nien sis Me di ci nae Ve -
te ri na riae”, by w dniu 2 lip ca za ak cep to wać na zwę „Me di ci na
Ve te ri na ria Po sna nien sis”. Po ak cep ta cji lo go przez JM rek to ra
– prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, cha rak te ry stycz ny zna -
czek stał się ofi cjal nym zna kiem stu den tów i le ka rzy we te ry na -
ryj nych Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Ję drzej M. Jaś kow ski

4 www.scia ga.pl › Li ceum › Przed się bior czość. Kor po ra cje stu denc kie
5 www.ar chi wum kor po ra cyj ne.pl/in dex.php/mu zeum-kor po ra cyj -

ne/do rpat/�

Logo poznańskiej weterynarii (na czwartej stronie okładki
prezentujemy je w kolorze)
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Pio nier skie ba da nia ak tyw no ści nie to pe rzy w śro do wi sku
le śnym, z wy ko rzy sta niem naj now szej ge ne ra cji urzą -

dzeń – Bat Cor de rów, pro wa dzo ne są na te re nie Be ski dów.
Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na
zle ce nie Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych re ali zu je
te mat ba daw czy „Wy stę po wa nie nie to pe rzy w la sach w za -
leż no ści od wie ku, struk tu ry prze strzen nej i skła du ga tun ko -
we go drze wo sta nów”. W ra mach te go te ma tu za ku pio no
osiem Bat Cor de rów, któ re wy ko rzy sty wa ne są do ba da nia ak -
tyw no ści nie to pe rzy na ob sza rze sied miu nad le śnictw RDLP
Kra ków: Li ma no wa, Kro ścien ko, Sta ry Sącz, Na wo jo wa, Piw -
nicz na, Gor li ce i Ło sie.

Nie to pe rze są spe cy ficz ną gru pą zwie rząt, a ich ba da nie wy -
ma ga za sto so wa nia od po wied nich me tod. Szcze gól nie do ty -
czy to ba da nia ak tyw no ści na że ro wi skach, gdyż nie to pe rze
po ru sza ją się w po wie trzu i że ru ją w ciem no ściach, stąd wy ni -
ka bar dzo sła be roz po zna nie miejsc że ro wa nia tych zwie rząt.
Czę sto w la sach wi dzi my syl wet ki la ta ją cych nie to pe rzy, ale ich
bez po śred nia ob ser wa cja nie po zwa la usta lić ga tun ków, pre -
fe ren cji śro do wi sko wych, za gęsz czeń ani zmien no ści se zo no -
wej. Roz wój w ba da niu tych ssa ków przy niósł po stęp tech nicz -
ny. Znacz nym uła twie niem by ło wpro wa dze nie do ba dań sie ci
ny lo no wych, któ ry mi moż na odła wiać że ru ją ce nie to pe rze, ale
praw dzi wy prze łom w tej dzie dzi nie osią gnię to dzię ki za sto -
so wa niu naj now szych tech nik re je stro wa nia ul tra dź wię ków
wy ko rzy sty wa nych przez nie to pe rze do na wi ga cji. Jak się oka -
za ło, po szcze gól ne ga tun ki nie to pe rzy po słu gu ją się spe cy ficz -
ny mi sy gna ła mi i na ich pod sta wie moż na je ozna czać. Przy
tym od by wa się to w spo sób cał ko wi cie dla nich nie in wa zyj -
ny. Ist nie je bar dzo wie le ty pów urzą dzeń do re je stro wa nia ul -
tra dź wię ków nie to pe rzy (bat de tek to rów) o róż nym stop niu za -
awan so wa nia tech no lo gicz ne go. Do naj no wo cze śniej szych
roz wią zań na świe cie na le żą Bat Cor de ry – au to ma tycz ne sta -
cje sa mo re je stru ją ce, któ re moż na po zo sta wić w le sie, a na -
stęp nie przy po mo cy de dy ko wa ne go opro gra mo wa nia prze -
pro wa dzić ana li zę na gra nych sy gna łów nie to pe rzy.

Do re je stra cji ak tyw no ści nie to pe rzy wy ko rzy sty wa na jest
sieć punk tów mo ni to rin go wych WISL (Wiel ko ob sza ro wej In -
wen ta ry za cji Sta nu La su). W wy bra nych punk tach na drze -
wach wie sza ne są po dwa re je stra to ry Bat Cor der, je den ni sko
(na wy so ko ści oko ło 3 m), a dru gi wy so ko, w ko ro nie drze wa.
Nie rzad ko zda rza się, że urzą dze nie trze ba mon to wać na wy -
so ko ści po nad 30 m, dla te go na po trze by prze pro wa dze nia
ba dań za an ga żo wa no wy kwa li fi ko wa ne oso by z od po wied -
nim ekwi pun kiem do wcho dze nia na drze wa. Bat Cor de ry
przez dwie no ce re je stru ją sy gna ły nie to pe rzy w jed nym punk -
cie, po tem są prze no szo ne na in ny, na gra nia zaś są zgry wa ne
i tra fia ją do ana li zy. Wy ni ki ak tyw no ści nie to pe rzy bę dą po -
rów ny wa ne z da ny mi WISL do ty czą cy mi skła du ga tun ko we -
go i struk tu ry drze wo sta nów, któ re zo sta ły opra co wa ne i udo -
stęp nio ne na po trze by tych ba dań przez Biu ro Urzą dza nia
La su i Geo de zji Le śnej. Obec nie Bat Cor de ry, ze wzglę du na wy -
so ką ce nę, sto so wa ne są jesz cze w nie wie lu miej scach na świe -
cie, głów nie do mo ni to ro wa nia farm wia tra ko wych.

Ba da nia nie to pe rzy w la sach nie przy pad ko wo pro wa dzo ne są
w Be ski dach. W po łu dnio wej czę ści na sze go kra ju wy stę pu je
25 ga tun ków nie to pe rzy (czy li wszyst kie do tych czas stwier dzo -
ne w Pol sce). Wraz z wej ściem w ży cie for my ochro ny przy ro dy
„Na tu ra 2000” na te re nach la sów pań stwo wych po wsta ło 149 ob -
sza rów, dla któ rych przed mio tem ochro ny są nie to pe rze; obej -
mu ją one powierzchnię 849 563 ha. Więk szość z tych ob sza rów
znaj du je się na po łu dniu Pol ski – w gó rach i na po gó rzu. 

Pierw sze na gra nia za po wia da ją in te re su ją ce wy ni ki. Są no -
ce, w któ rych na gra ło się po nad 300 sy gna łów nie to pe rzy.
Oka zu je się, że zde cy do wa nie więk sza ak tyw ność tych zwie -
rząt re je stro wa na jest przez urzą dze nie za wie szo ne w ko ro -
nach drzew. Wstęp ne wy ni ki ba dań zo sta ną za pre zen to wa ne
je sie nią te go ro ku, na szko le niu dla nad le śnictw, na któ rych
te re nie re ali zo wa ny jest te mat ba daw czy.

mgr Jo lan ta Wę giel

Pio nier skie ba da nia ak tyw no ści 
nie to pe rzy w la sach
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Najtrudniejsza część pracy terenowej; umieszczenie BatCorderów 
na wierzchołku drzewa (ta jodła miała 40 m wysokości)
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Wimie niu wła snym i władz Uczel ni skła dam Pań stwu naj -
ser decz niej sze po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie i czyn -

ne uczest nic two w pią tej edy cji No cy Na ukow ców, któ ra od -
by ła się 27 wrze śnia 2013 ro ku. 

W tym ro ku pra wie 300 na ukow ców z ośmiu wy dzia łów na -
sze go Uni wer sy te tu przy go to wa ło po nad 200 warsz ta tów
i pre zen ta cji, któ re od by ły się w 12 bu dyn kach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz na te re nie Sta cji Do świad -
czal nej Ka te dry En to mo lo gii Le śnej w Bo le cho wie. Na si na -
ukow cy za dba li o nie za po mnia ne wi do wi sko, ge nial ną at mos -
fe rę oraz mnó stwo cie ka wych pre zen ta cji i warsz ta tów.
Po dzię ko wa nia skła da my na rę ce wszyst kich pra cow ni ków
– tych do świad czo nych oraz tych, któ rzy do pie ro roz po czy na -
ją swo ją ka rie rę za wo do wą.

Z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii dzię ku ję pra cow ni -
kom:
� Ka te dry Agro no mii: dr inż. Zu zan nie Sa wiń skiej, dr inż. Ka -

ta rzy nie Pa na sie wicz, dr. inż. Ro ber to wi Idziak, dr. inż. Łu ka -
szo wi So biech, Jo an nie Grze gor czyk i Pio tro wi Kla rzyń skie -
mu;

� Ka te dry Łą kar stwa i Kra jo bra zu Przy rod ni cze go: dr inż.
Agniesz ce Kla rzyń skiej, mgr. inż. Łu ka szo wi Mać ko wia ko wi,
mgr. inż. Agniesz ce Stry chal skiej;

� Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi sko wej: dr inż. Ali -
cji Nie wia dom skiej, dr inż. Do ro cie Swę drzyń skiej, dr inż.
Agniesz ce Wol na -Ma ruw ka, dr inż. Agniesz ce Mo cek -Płó ci -
niak, dr inż. Ju sty nie Sta rzyk, dr inż. Ka ta rzy nie Głu chow -
skiej;

Z Wy dzia łu Le śne go za udział w im pre zie dzię ku ję pra cow -
ni kom:
� Ka te dry Fi to pa to lo gii Le śnej: Na ta lii No wic kiej, Ka ta rzy nie

Behn ke, mgr inż. Jo lan cie Behn ke -Bo row czyk, mgr inż. Mar -
le nie Ba ra now skiej -Wa si lew skiej, dr inż. Mar cie Beł ce;

� Ka te dry Ło wiec twa i Ochro ny La su, z Za kła du Ochro ny La -
su: Ka ta rzy nie Strzy miń skiej, Do ro cie La skow skiej, Da nie lo -
wi Sze mis, Sła wo mi ro wi Bi niek, Ja ku bo wi So ko łow skie mu,
dr. inż. Jac ko wi Kam czy co wi;

� Ka te dry En to mo lo gii Le śnej: dr. inż. Ar tu ro wi Chrza now skie -
mu, dr. inż. Ro ber to wi Kuź miń skie mu, dr. inż. An drze jo wi Ła -
będz kie mu; oraz stu den tom ob słu gu ją cym sto isko in for ma -
cyj ne: Mi cha ło wi Do mań skie mu, Ju sty nie Pac, Kry sty nie
Urbań skiej, Bar ba rze Urbań skiej.

W tym ro ku, po dob nie jak w ubie głych edy cjach, nie za -
wiódł Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, za co ser decz nie
dzię ku ję pra cow ni kom:
� In sty tu tu Zoo lo gii: z Za kła du Ho dow li Owa dów Użyt ko -

wych: dr Alek san drze Łan gow skiej, dr We ro ni ce Ba na szak -
-Ci bic kiej, dr Mo ni ce Flisz kie wicz, dr. Ka ro lo wi Giej dasz, Ro -
ma no wi Cie lec kie mu; z Za kła du Ry bac twa Śród lą do we go
i Akwa kul tu ry: dr. inż. Woj cie cho wi An drze jew ski, dr. Ja nu -
szo wi Gol skie mu; z Za kła du Zoo lo gii: dr inż. Ma rii Urbań -
skiej, mgr Ka ta rzy nie Żoł nier kie wicz, mgr Ka ta rzy nie Przy -
byl skiej;

� Ka te dry Ho dow li i Pro duk cji Trzo dy Chlew nej: dr inż. Ewie
Skrzyp czak, dr inż. Ka ro li nie Szulc;

� Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt: dr An nie Nie -
nar to wicz -Zdro jew skiej;

� Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej: dr. hab.
Da mia no wi Jó ze fia ko wi, mgr. inż. Ma te uszo wi Raw skie mu,
mgr. inż. Bar to szo wi Kie roń czy ko wi, mgr inż. Ani cie Za wor -
skiej, Ja ku bo wi Dłu go szo wi, inż. An nie Jaś ko wiak, inż. Syl -
wii Kles sa, inż. Bar ba rze Ci chor skiej, inż. Mar ty nie Blok, inż.
Emi lii Bart ko wiak, inż. Bar to szo wi Ko sic kie mu, inż. Pio tro wi
No wa ko wi, dr. hab. Ada mo wi Cie śla ko wi, prof. nadzw., dr
hab. Mał go rza cie Szu ma cher -Stra bel, prof. nadzw., mgr Jo -
an nie Szcze cho wiak, mgr Agniesz ce No wak, Pa try cji Kwiat -
kow skiej, Mi cha ło wi Gruss, Ane cie Le wan dow skiej, Mar cie
Ku biś, Ję drze jo wi Lonc, Łu ka szo wi Dy lew skie mu, Agniesz -
ce Woź niak;

� Pra cow ni kom pu te ro wej: dr. inż. Woj cie cho wi Perz, dr inż.
Jo lan cie Ró żań skiej -Za wie ji, mgr. inż. Da nie lo wi Sta ni sław -
skie mu oraz z Ośrod ka In for ma ty ki: mgr. inż. Bar to szo wi
Wie rze jew skie mu.

Dzię ku ję pra cow ni kom z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na za
od kry wa nie wraz z na mi ta jem nic drew na:
� z In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na: z Za kła du Tech -

no lo gii Ce lu lo zy i Pa pie ru: dr hab. inż. Iza be li Mo dze lew skiej,
mgr. inż. Emi lo wi Pa tel skie mu, mgr inż. An nie Jasz czur, mgr.
inż. Pio tro wi Mo dze lew skie mu, dr inż. Mo ni ce Bart ko wiak;
z Za kła du Ochro ny i Kon ser wa cji Drew na: dr. inż. Woj cie cho -
wi Grześ ko wia ko wi, mgr. inż. Wal de ma ro wi Per doch;

� z Ka te dry Me blar stwa: mgr. inż. Ada mo wi Ma jew skie mu, dr.
inż. Krzysz to fo wi Wia de rek, mgr inż. Ju lii Lan ge, mgr inż. An -
nie Lu siak;

� z Ka te dry Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na: dr. inż. To ma -
szo wi Kry sto fia ko wi, dr. hab. Ce za ro wi Be ke ro wi, dr inż. Bar -
ba rze Lis;

� z Ka te dry Na uki o Drew nie: dr inż. Agniesz ce Mar cin kow skiej,
dr. inż. Edwar do wi Ro szyk, mgr inż. An nie Rut kow skiej, mgr.
inż. Ja nu szo wi Ce gie le, mgr. inż. Prze my sła wo wi Ma nia;

� z Ka te dry Two rzyw Drzew nych: dr. inż. Ra fa ło wi Czar nec kie -
mu;

� z Ka te dry Che mii: prof. dr. hab. Pio tro wi Go liń skie mu, dr Mo -
ni ce Gą sec kiej, dr. Ma cie jo wi Buś ko, dr Zu zan nie Mag dziak,
dr. Mi ro sła wo wi Mle czek, dr Agniesz ce Waś kie wicz, dr Li dii
Szwaj kow skiej -Mi cha łek, mgr Mo ni ce Besz ter da, Mag da le -
nie La skow skiej; oraz pra cow ni kom i stu den tom ob słu gu ją -
cym sto isko in for ma cyj ne na Wy dzia le: mgr. inż. Zbi gnie wo -
wi Po tok, Mo ni ce Mu szyń skiej, An nie Ślę zak.

Z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu dzię -
ku ję pra cow ni kom:
� Ka te dry Bo ta ni ki: dr So fii Ce le wicz -Goł dyn, inż. An nie

Skrzyp czak;
� Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu: dr inż.

An nie Du dziń skiej, dr. inż. Da riu szo wi Świerk, mgr inż. Ma -
rze nie Je le niew skiej, mgr inż. Ma rii Wa sie lew skiej, mgr inż.
Agniesz ce Ro sa dzie, mgr inż. An nie Ga łec kiej -Droz da;

� Ka te dry Ro ślin Ozdob nych: dr hab. inż. Ani cie Schro eter -Za -
krzew skiej, dr inż. Mo ni ce Hen sch ke, dr hab. Agniesz ce Krzy -
miń skiej, Mag da le nie Krzy miń skiej, mgr inż. Ma rii Ulczyc -
kiej -Wa lor skiej, lek. wet. Mi cha ło wi Wa lor skie mu.
Po raz pią ty pod czas No cy Na ukow ców to wa rzy szył nam

Po dzię ko wa nia za ak tyw ny udział
w No cy Na ukow ców 2013
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Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, za co ser decz nie dzię -
ku ję pra cow ni kom:
� In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go z:

Za kła du Fer men ta cji i Bio syn te zy: dr. Ma cie jo wi Ku li gow -
skie mu, prof. dr. hab. Jac ko wi No wa ko wi, dr inż. Ka mi li Go -
der skiej, mgr. inż. To ma szo wi Ry chlik; Za kła du Kon cen tra -
tów Spo żyw czych: dr inż. Mał go rza cie Maj cher, dr inż.
Do ro cie Klen sporf -Paw lik; Za kła du Tech no lo gii Owo ców
i Wa rzyw: An nie Ko ko ciń skiej, dr inż. Elż bie cie Ra dzie jew -
skiej -Kubz de li, dr inż. Ró ży Bie gań skiej -Ma re cik; Za kła du
Tech no lo gii Zbóż: dr inż. Syl wii Mild ner -Szku dlarz, dr inż.
Agniesz ce Ma kow skiej, Ka ro lo wi Ku dła;

� In sty tu tu Tech no lo gii Mię sa: prof. dr. hab. Edwar do wi Po -
spiech, dr inż. Be acie Mi ko łaj czak, dr inż. Ewie Iwań skiej, dr
inż. Bo że nie Grześ, dr inż. Ani cie Spy chaj;

� In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści i Po cho dze nia Ro ślin ne go:
mgr. inż. Mi cha ło wi Sło dziń skie mu, dr. inż. Mar ci no wi Ki doń;

� Ka te dry Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści: dr Mag da le nie Zie -
liń skiej -Da wi dziak, dr. inż. Krzysz to fo wi Dwiec kie mu;

� Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści: dr inż. Ka -
mi li Mysz ce, dr hab. Ka ta rzy nie Cza czyk, prof. nadzw., mgr
inż. Ka ta rzy nie Le ji, mgr inż. Jo an nie Ry chlik, dr Da rii Szy -
ma now skiej -Po wa łow skiej, mgr. inż. Pio tro wi Ku biak, mgr
inż. Do ro cie Sa mul, mgr. inż. Ma riu szo wi Le siec kie mu;

� Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka: dr Ma rzan nie Hęś,
dr Kry sty nie Szy man der -Busz ka, mgr Ja dwi dze Urbań skiej,
mgr. Mi cha ło wi Ba ra now skie mu, prof. dr hab. Da nu cie Gó -
rec kiej, dr hab. An nie Gram zie -Mi cha łow skiej, dr Ka ta rzy nie
Wasz ko wiak, dr Jo an nie Ko bus -Ci sow skiej, dr Do mi ni ce
Kmie cik, mgr An nie Brzo zow skiej, Ewie Ła biń skiej, mgr. An -
drze jo wi Za wal, prof. dr. hab. Jó ze fo wi Kor cza ko wi, dr An nie
Ję dru sek -Go liń skiej, prof. dr hab. Ewie Fla czyk, mgr inż. Pau -
li nie No wa czyk, dr. inż. Krzysz to fo wi Dur ka lec -Mi chal skie -
mu, mgr Kin dze Mru czyk, mgr Mał go rza cie Mi zgier, dr Jo -
an nie Ba jer skiej, dr. Krzysz to fo wi Dzie dzic, mgr Jo an nie
Skrę ty, mgr Mo ni ce Prze or, mgr Pa try cji Ko mol ka;

� Ka te dry Fi zy ki: dr Gra ży nie Plen zler, dr Da nu cie Na pie ra ła,
mgr. inż. Łu ka szo wi Ma se wi czo wi, dr. Ry szar do wi Re zler, dr
inż. An nie Koł czyk, prof. dr. hab. Krzysz to fo wi Po lew skie mu.

Za bar dzo do brą or ga ni za cję i noc peł ną nie zwy kłych wra -
żeń dzię ku ję rów nież pra cow ni kom Wy dzia łu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska:
� In sty tu tu Me lio ra cji Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji:

Ju sty nie Ka rol czak, Agniesz ce Bu jak, Emi lii Zim nej, Ka mi li
Ko nop czyń skiej, Mi ko ła jo wi So bie raj, Bła że jo wi Ma tu szak,
Ewe li nie Zys, mgr. inż. Ra fa ło wi Wró żyń skie mu, dr. inż. Zbi -
gnie wo wi Wal cza ko wi, dr. inż. Ma riu szo wi Soj ce, dr. inż. Ra -
fa ło wi Sta sik;

� Ka te dry Me te oro lo gii: dr. inż. Ro ma no wi Schef ke;
� Ka te dry In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej: dr inż. Na ta lii Wal -

czak, dr inż. Jo an nie Wi cher -Dys arz, dr. inż. Paw ło wi Za wadz -
kie mu, dr. inż. To ma szo wi Dys arz, dr. inż. Mi cha ło wi Wierz -
bic kie mu, dr. inż. Ma cie jo wi Paw lak, dr. inż. Ta de uszo wi
Na wro ta, dr inż. An nie Zbier skiej, prof. dr hab. Ja ni nie Zbier -
skiej;

� Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska: mgr. inż. Da nie lo wi
Ge bler, dr. inż. Szy mo no wi Ju sik;

� Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go: dr.
inż. Jac ko wi Mą draw skie mu;

� Ka te dry Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji: dr. Sła wo mi ro wi
Sza ła ta, mgr. inż. Mar ko wi Paw łow skie mu, dr. inż. Mi cha ło -
wi Ko złow skie mu;

� Ka te dry Geo tech ni ki: dr. hab. Ję drze jo wi Wierz bic kie mu,
mgr inż. Ka ta rzy nie Ste fa niak, mgr Mag da le nie Wal czak, mgr
Aga cie Mi kos, dr inż. An nie Oli skie wicz -Krzy wic kiej.
Dzię ku ję pra cow ni kom Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne -

go za po dró że po świe cie, gry edu ka cyj ne, któ re po zwo li ły
uczest ni kom wczuć się w ro le przed się bior ców oraz od na leźć
skarb ukry ty na Uczel ni, a tak że spró bo wać pysz nych re gio -
nal nych sma ko ły ków:

� z Ka te dry Ryn ku i Mar ke tin gu: prof. dr. hab. Mi cha ło wi Sznaj -
de ro wi, mgr Mi le nie Ma li now skiej, dr inż. Elż bie cie Go ryń -
skiej -Gold mann, dr. Mi cha ło wi Gaz dec kie mu, mgr Mo ni ce
Woj cie szak;

� z Ka te dry Eko no mi ki i Po li ty ki Go spo dar czej w Agro biz ne -
sie: dr. Ja ku bo wi Ha dyń skie mu, dr Al do nie Mrów czyń skiej -
-Ka miń skiej, dr Agniesz ce Be ar -Na wroc kiej, dr Na ta lii Bart -
ko wiak, dr Lu cy nie Prze zbór skiej -Sko biej, dr. Waw rzyń co wi
Czu bak, dr Al do nie Stan dar, mgr Ewe li nie Szu ba, mgr. Ce za -
re mu Ko ze ra, mgr An nie Rze szut ko, mgr Ka ta rzy nie Ki ta, dr
Mag da le nie Ko ze ra, dr Ol dze Stef ko, mgr Pau li nie Anio ła,
mgr Agniesz ce Ko ze ra, Mi cha ło wi Mi ko łaj czak.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła dam na rę ce na szych mło -
dych na ukow ców, któ rzy ni gdy nie za wo dzą, a mia no wi cie
stu den tom z Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gii OPE RON
w skła dzie: Prze my sław Piotr Olej nik, Na ta lia Ma zur kie wicz,
Mo ni ka Ko wal ska, Ka ta rzy na Wie sner, Mo ni ka Drob na, Na ta -
sza Ko ko ciń ska, Klau dia Po źniak, Klau dia Wie czo rek, Prze my -
sław Olej nik, Ilo na Mą draw ska, Ra fał No wak, Wi tek Świa to -
wy, Pau li na Wal ko wiak, Ewa Dzwon kow ska, Ka mi la Ka roń,
We ro ni ka Kracz kow ska, An na Daj czak, An na Ty pań ska, Mag -
da le na Kę dzio ra, Aga ta We so łow ska, Krzysz tof Wa li gór ski,
Ali cja Ko mur, Kac per No wac ki, Woj tek Lan gwiń ski, Ju li ta Ma -
tec ka, An na Ko tow ska, Woj tek Ci choc ki, Mi chał Wal czak, Pa -
weł Śle dziń ski, Mar ta Urba niak, Na ta lia Dą brow ska, Ad rian
Kon drat, To masz Jam rusz ka, Ol ga Jan kow ska, Mar ty na Ka ba -
ciń ska, Ka ta rzy na Choj nac ka, Ad rian Czer niak oraz z Ko ła
Die te ty ków w skła dzie: Sła wo mir Do mi ni czak, Pa weł Bart -
czak, El wi ra Got kow ska, Bar ba ra Krzyś ko, Mar ta Ko zior, Zu -
zan na Mo dze lew ska.

Dzię ku ję ser decz nie Kanc le rzo wi, mgr. inż. Mar ko wi Kli -
mec kie mu, Wie sła wo wi Ja nu so wi – kie row ni ko wi Dzia łu Go -
spo dar cze go i Za opa trze nia wraz z ze spo łem, a tak że mgr.
inż. Ja no wi Ta ber skie mu – kie row ni ko wi ze spo łu elek try ków,
pra cow ni kom z Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -Ba daw czej i Dy -
dak tycz nej: Mar ko wi Haj der i Win cen to wi Skrze ko tow skie -
mu oraz wszyst kim pra cow ni kom ad mi ni stra cyj nym za an ga -
żo wa nym w re ali za cję pro jek tu No cy Na ukow ców na na szej
Uczel ni.

Chciał bym w szcze gól no ści zło żyć ser decz ne po dzię ko wa -
nia na rę ce ko or dy na to ra te go ogrom ne go przed się wzię cia
– Pa ni dr inż. Ur szu li Moj siej oraz jej ze spo ło wi z Biu ra Pro -
mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką: mgr Mag da le nie No wy oraz
Kry sty nie Ma del skiej -Paw lak za or ga ni za cję i spraw ną ob -
słu gę No cy Na ukow ców na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu.

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

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą
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Wie lu z nas za pa mię ta ło opi sy przy ro dy za war te w po wie -
ści Eli zy Orzesz ko wej Nad Nie mnem. Za in te re so wa nie pi -

sar ki lo kal ną ro ślin no ścią zna la zło wy raz nie tyl ko w jej utwo -
rach, ale rów nież w tzw. bo ta ni zo wa niu. Orzesz ko wa zbie ra ła
i su szy ła ro śli ny, two rząc z nich ozdob ne kom po zy cje kwia to -
we oraz ziel ni ki. Czyn no ści te da wa ły jej wie le za do wo le nia,
zwłasz cza że pi sar ce uda ło się od kryć ta kie spo so by su sze nia

po szcze gól nych ro ślin, któ re po zwo li ły na za cho wa nie ory gi -
nal nych barw i kształ tów kwia tów. Swo je do świad cze nia prze -
ka zy wa ła w li ście do Zo fii Mo krzec kiej: „Ro hu lę [ostróż kę pol -
ną] wią zać w pęcz ki i na sznur kach za wie szać w miej scu
ocie nio nym, ale su chym i prze wiew nym”, „ka li na za su sza się
na wy pu kło tyl ko w pia sku”, „bła wat ków pięk nych ina czej
otrzy mać nie moż na, jak przez pra so wa nie że laz kiem mię dzy
dwo ma bi bu ła mi”, „nie któ re ga tun ki z bar dzo cien ki mi płat ka -
mi, jak np. brat ki ogro do we, nie za po mi naj ki itp., na le ży kłaść
do su sze nia w bi buł ce an giel skiej, po ło żo nej mię dzy kar ta mi
książ ki”1. To tyl ko nie któ re przy kła dy sta ran ne go po stę po wa -
nia z su szo ny mi kwia ta mi przez Orzesz ko wą.

Do dzi siej sze go dnia za cho wa ło się kil ka ory gi nal nych al bu -
mów stwo rzo nych przez pi sar kę, obec nie znaj du ją cych się
w zbio rach Bi blio te ki Osso liń skich we Wro cła wiu, Bi blio te ki Na -

ro do wej w War sza wie2, Mu zeum Li te ra tu ry im. A. Mic kie wi cza
w War sza wie, Mu zeum im. E. Orzesz ko wej w Grod nie3 oraz w Mu -
zeum im. księ dza Jó ze fa Ja strzę bow skie go w Li che niu Sta rym
(daw niej w mu zeum oo. ma ria nów w Fa vley Co urt w An glii)4.

Wy mie nio ne wy żej eg zem pla rze to al bu my skła da ją ce się
z kom po zy cji kwia to wych wy ko na nych przez Eli zę Orzesz ko wą.
In ny cha rak ter ma ziel nik jej au tor stwa znaj du ją cy się w zbio rach
rę ko pi sów Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na -
uk (sy gna tu ra: rkp. 880)5. Tyl ko kar ta ty tu ło wa za wie ra ozdob ną
kom po zy cję kwia to wą. Na ko lej nych 80 kar tach au tor ka przy kle -
iła 280 usu szo nych ro ślin i za pi sa ła ich na zwy w ję zy ku pol skim,
ła ciń skim oraz bia ło ru skim lu do wym. Na koń cu tom za wie ra spis
ro ślin znaj du ją cych się w ziel ni ku. Wo lu min ten To wa rzy stwo
otrzy ma ło w 1911 ro ku za po śred nic twem Ma rii Ob remb skiej
z Grod na. W la tach dwu dzie stych XX wie ku ziel nik Orzesz ko wej
znaj do wał się w Mu zeum Przy rod ni czym PTP N6. Pod czas dru giej
woj ny świa to wej znik nął z Mu zeum znaj du ją ce go się na te re nie
po znań skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go. Po 1945 ro ku zo stał wpi -
sa ny na li stę strat wo jen nych To wa rzy stwa7. Po la tach oka za ło
się jed nak, że ziel nik Eli zy Orzesz ko wej nie uległ znisz cze niu.
W stycz niu 1966 ro ku tom zo stał zwró co ny Bi blio te ce PTPN. Prze -
ka zał go Je rzy Woj ciech Szul czew ski z Pusz czy ko wa za po śred -
nic twem doc. He le ny Sza fran.

Ze wzglę du na spo wo do wa ne upły wem cza su znisz cze nia
ziel nik Eli zy Orzesz ko wej nie jest obec nie udo stęp nia ny czy tel -
ni ko m8. Dla te go też wy jąt ko wą oka zją do je go zo ba cze nia bę -
dzie pre zen ta cja wo lu mi nu pod czas naj bliż szej No cy Mu ze ów.
Na ten szcze gól ny wie czór zo sta nie przy go to wa na wy sta wa
„Za gu bie ni w ogro dach”, po świę co na roz wo jo wi na uk przy rod -
ni czych oraz ogrod nic twu, pre zen tu ją ca sta ro dru ki od XV do
XIX wie ku, za wie ra ją ce naj pięk niej sze ilu stra cje drze wo ry to we,
mie dzio ry to we i in ne. Po za tym bę dzie moż na zo ba czyć rę ko -
pi sy, iko no gra fię i eks li bri sy o te ma ty ce bo ta nicz nej. Za pra sza -
my 17 ma ja 2014 ro ku do Sa li Po sie dzeń Po znań skie go To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

Ziel nik Eli zy Orzesz ko wej.
Z pól, łąk i la sów, nad nie meń skich 
miej sco wo ści: Mi nie wi cze, Po ni ża ny, Hle do wi cze,
Kow szow, Po nie muń, Hor ny, Koł pa ki
Ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk

1 E. Orzesz ko wa, Li sty ze bra ne do ro dzi ny, przy ja ciół i ko re spon den -
tów róż nych…, t. 7, Wro cław 1971, s. 207-208.

2 H. Ga co wa, Eli za Orzesz ko wa, Wro cław 1999, s. 101 (Bi blio gra fia li te -
ra tu ry pol skiej „No wy Kor but” t. 17, z. 2).

3 J. Ma jew ski, A.M. Kie lak, Eli za Orzesz ko wa i jej bo ta ni zo wa nie, „Fi la te -
li sta Pol ski” 2001/2002 nr 1-2, s. 38-39.

4 Mu zeum im. ks. Jó ze fa Ja rzę bow skie go w Li che niu Sta rym, red. I. Waw -
rzy niak, Li cheń Sta ry 2010, s. 25, 122.

5 Opis „Ziel ni ka” w: In wen tarz rę ko pi sów Bi blio te ki Po znań skie go To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Na uk (sygn. 1-1950), oprac. B. Olej ni czak, J. Pie tro wicz,
War sza wa 2008, s. 170. 

6 E. Chwa le wik, Zbio ry pol skie, t. 2, War sza wa 1927, s. 104.
7 A. Wró blew ski, Hi sto ria zbio rów przy rod ni czych To wa rzy stwa Przy ja -

ciół Na uk w Po zna niu, „Rocz ni ki Hi sto rycz ne” t. 23: 1957, s. 505.
8 Re pro duk cje licz nych kart „Ziel ni ka” oraz je go szcze gó ło wy opis w:

A.M. Kie lak, Ziel nik Eli zy Orzesz ko wej. Nie zna ny za by tek bo ta nicz ny prze -
cho wy wa ny w zbio rach Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, Po -
znań 2004.
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Jedna z kart zielnika Elizy Orzeszkowej (więcej fotografii czytelnicy
znajdą na następnej stronie – 34 oraz na pierwszej stronie okładki)
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Karty z zielnika Elizy Orzeszkowej
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Tra dy cyj ne spo tka nie władz uczel ni z pra cow ni ka mi od cho -
dzą cy mi na eme ry tu rę od by ło się w Ko le gium Run ge go 18

wrze śnia 2013 ro ku. Spo tka niu prze wod ni czył JM rek tor, prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, na uro czy stość przy by li rów nież:
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr hab. Jan
Pi kul; pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr hab. Cze -
sław Sza frań ski; dzie ka ni Wy dzia łów: Rol nic twa i Bio in ży nie rii,
prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra; Le śne go, prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz; Tech no lo gii Drew na, prof. dr hab. Bar tło miej Ma -
ze la oraz Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, prof. dr hab.
Bar ba ra Po li tyc ka, a tak że kanc le rze: mgr Ma rek Kli mec ki i mgr
Ro bert Fa biań ski oraz kwe stor, mgr Bar ba ra Gier szew ska -Szraj -
ber. Dział Oso bo wy i Spraw So cjal nych re pre zen to wa ły: kie -
row nik, mgr Do ro ta Wiatr oraz mgr Mi ro sła wa Ry ciak i Ali cja
Płó cien nik. (es)

W tym ro ku na eme ry tu rę prze szli:

� Na uczy cie le aka de mic cy:

prof. dr hab. Ja ni na Łęc ka 
(Ka te dra Two rzyw Drzew nych)

prof. dr hab. Bo że na Szy maś 
(In sty tut Zoo lo gii)

prof. dr hab. Mi ro sła wa Ziom bra 
(Ka te dra Wa rzyw nic twa)

prof. dr hab. Zbi gniew We ber 
(Ka te dra Fi to pa to lo gii)

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski 
(Ka te dra Wa rzyw nic twa)

prof. dr hab. Die ter Fran ci szek Gie fing 
(Ka te dra Użyt ko wa nia La su)

prof. dr hab. Sta ni sław Dol ny 
(Ka te dra In ży nie rii Śro do wi ska Pra cy)

prof. dr hab. Wło dzi mierz Prą dzyń ski 
(In sty tut Che micz nej Tech no lo gii Drew na)

prof. dr hab. An to ni Przy był 
(In sty tut Zoo lo gii)

JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, wszystkim zaproszonym pracownikom złożył podziękowania

Spo tka nie z pra cow ni ka mi 
od cho dzą cy mi na eme ry tu rę
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dr hab. An na Pru ska -Kę dzior 
(In sty tut Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go)

dr Je rzy Sta cho wiak 
(Ka te dra Che mii)

dr Ire na Ci choc ka 
(Ka te dra Sie dli sko znaw stwa Le śne go)

dr Ele ono ra Fo rem ska 
(Ka te dra Che mii)

dr inż. Jan Ce itel 
(Ka te dra Ho dow li La su)

dr Han na Chu dzik 
(Ka te dra Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych)

mgr An na Ko mo sa 
(Stu dium Ję zy ków Ob cych)

dr Da nu ta Klim ko -Po lisz ko 
(Ka te dra Fi zy ki).

� Pra cow ni cy bi blio te ki: Ewa Ka min.

� Pra cow ni cy tech nicz ni:

Bar ba ra Ko bier na 
(In sty tut Tech no lo gii Mię sa)

mgr Mał go rza ta Biś 
(Ka te dra Urzą dza nia La su)

mgr inż. Jo lan ta Pi kul 
(Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej)

mgr Bar ba ra Miel carz 
(Ka te dra Fi zjo lo gii Ro ślin)

Ma ria Si bi la 
(Ka te dra Che mii)

inż. Gra ży na Wo łyń ska 
(In sty tut Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go)

mgr inż. An drzej To ma la 
(Ka te dra Fi zy ki).

� Pra cow ni cy ob słu gi:

Ewa Ka li szan

Ma ria Pszczo ła

Zo fia Olej ni czak

Mał go rza ta Na dol ska

Zyg munt Anioł.

� Pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni: inż. Han na No tec ka 
(dzie ka nat Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt).

Wspólne pamiątkowe zdjęcie
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Eko lo gia i ochro na śro do wi ska a za in te re so wa nia 
pra cow ni ków

Od mo men tu po wsta nia w 1962 ro ku obec nej Ka te dry Eko -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska te ma ty ka rol ni cza, na wią zu ją ca do
tra dy cji na szej uczel ni, by ła jed ną z waż niej szych w cy klu
kształ ce nia stu den tów, ale tak że mia ła swo je od zwier cie dle -
nie w pro wa dzo nych ba da niach na uko wych. Za ło ży cie lem
ów cze snej Ka te dry Eko lo gii Ro ślin był doc. dr Eu ge niusz Ma -
tu sie wicz (†), bę dą cy jed no cze śnie or ga ni za to rem i pierw szym
pro dzie ka nem po wo ła ne go w tym sa mym ro ku Od dzia łu Me -
lio ra cji Wod nych na Wy dzia le Rol ni czym oraz dzie ka nem póź -
niej sze go Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych ów cze snej Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Wspól nie dr. inż. Zdzi sła wem Ma -
dzia rem (†) stwo rzy li ba zę ma te rial ną, ja ko pod sta wę jej funk -
cjo no wa nia. Wio dą cym kie run kiem ba dań w Ka te drze był
wpływ czyn ni ków eko lo gicz nych na pro duk tyw ność ro ślin
upraw nych, głów nie prze my sło wych i zie lar skich. Dok tor inż.
Zdzi sław Ma dziar po sze rzył za kres ba dań jed nost ki o ba da nia

nad plo no wa niem i ja ko ścią plo nów traw pa stew nych. W po -
ło wie lat sie dem dzie sią tych, po do łą cze niu prof. dr hab. Ja ni -
ny Zbier skiej (kie row ni ka Ka te dry w la tach 2000–2009), za kres
te ma tycz ny Ka te dry po sze rzył się o za gad nie nia zwią za ne
z ochro ną śro do wi ska. Ka te dra by ła pierw szą jed nost ką na na -
szej uczel ni, któ ra wpro wa dzi ła wów czas te ma ty kę ochro ny
śro do wi ska do pro ce su edu ka cyj ne go. W 1984 ro ku kie row -
nic two Ka te dry ob jął prof. dr hab. Jó zef Szosz kie wicz, wpro -
wa dza jąc do ba dań za gad nie nia do ty czą ce fi to ce no lo gii, oce -
ny od mian traw pa stew nych, wy stę po wa nia mo tyl ko wa tych
w pra to ce no zach oraz wpły wu czło wie ka na śro do wi sko. 

W kie run ku zrów no wa żo ne go roz wo ju

W trak cie swo je go ist nie nia, odpowiednio do zmian spo -
łecz no -go spo dar czych oraz prio ry te tów kształ ce nia, Ka te dra
zmie nia ła na zwę, do sto so wu jąc ją do ba dań przy rod ni czych
pro wa dzo nych w pla ców ce. Po prze kształ ce niu się Od dzia łu

Agro eko lo gia, ochro na śro do wi ska
i zrów no wa żo ny roz wój na ob sza rach
wiej skich – u nas tra dy cją

Konferencja „Tradycja i innowacje” będąca podsumowaniem międzynarodowego Projektu „Wielkopolska” (2004)
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Me lio ra cji Wod nych w sa mo dziel ny Wy dział Me lio ra cji Wod -
nych jed nost ka w la tach 1970–1978 we szła w skład In sty tu tu
Me lio ra cji Rol nych i Le śnych ja ko Ze spół Na uko wo -Dy dak tycz -
ny Eko lo gii Ro ślin i Rol ni czych Pod staw Me lio ra cji, a w la tach
1978–1981 ja ko Za kład Eko lo gii i Rol ni czych Pod staw Me lio -
ra cji. Od 1 li sto pa da 1981 ro ku Ka te dra sta ła się znów sa mo -
dziel ną jed nost ką, przyj mu jąc na zwę: Ka te dra Eko lo gii i Rol -
ni czych Pod staw Me lio ra cji. Na zwa ta ule gła ewo lu cji w 1994
ro ku i jed nost ka zmie ni ła na zwę na Ka te drę Eko lo gii i Ochro -
ny Śro do wi ska Rol ni cze go, w 2001 ro ku zaś na Ka te drę Eko lo -
gii i Ochro ny Śro do wi ska. Na zwa ta jest używana do dziś. 

Ewo lu cja przed mio tów w pro gra mie na ucza nia

Za gad nie nia eko lo gii prze ka zy wa ne by ły stu den tom na wie -
lu przed mio tach. Do cent dr Eu ge niusz Ma tu sie wicz pro wa dził
wy kła dy z przed mio tów, na któ rych uczo no stu den tów o za -
gad nie niach zwią za nych z eko lo gią rol ni czą. Wy pro mo wał
dzie wię ciu dok to ran tów, two rząc szko łę na uko wą agro eko lo -
gii. Swój do ro bek doc. dr Ma tu sie wicz oparł na sze ro ko po ję -
tej eko lo gii, głów nie z za kre su fo to pe rio dy zmu ro ślin, wpły wu
tem pe ra tu ry in ten syw no ści świa tła na we ge ta cję, pro duk tyw -
ność i ja kość ro ślin prze my sło wych. Na je go do ro bek skła da ją
się rów nież pra ce do ty czą ce po bie ra nia skład ni ków po kar mo -
wych przez ro śli ny upraw ne i tra wy na tle zróż ni co wa nej wil -
got no ści i od czy nu gleb oraz daw ki na wo że nia. Przed mio ty
w ca ło ści po świę co ne za gad nie niom funk cjo no wa nia i ochro -
ny eko sys te mów rol ni czych kon ty nu owa li prof. dr hab. Jó zef
Szosz kie wicz, dr inż. Zdzi sław Ma dziar, prof. dr hab. Ja ni na

Zbier ska, prof. dr hab. Krzysz tof Szosz kie wicz oraz od 2002 ro -
ku dr inż. Je rzy Ku piec. Wiel ki wkład w po sze rze nie i wzbo ga -
ce nie ofer ty dy dak tycz nej zwią za nej z agro eko lo gią i eko ro -
zwo jem ob sza rów wiej skich miał przede wszyst kim prof. dr
hab. Jó zef Szosz kie wicz oraz prof. dr hab. Ja ni na Zbier ska.

W chwi li obec nej Ka te dra pro wa dzi na kil ku wy dzia łach oko -
ło 40 przed mio tów (w tym dzie więć w ję zy ku an giel skim)
zwią za nych nie tyl ko z eko lo gią rol ni czą, ale tak że eko lo gią
i ochro ną śro do wi ska eko sys te mów wod nych i lą do wych.
Przed mio ty oraz ich treść to nie tyl ko teo ria, ale przede wszyst -
kim sku tek dłu go let nich ba dań oraz do świad cze nia ka dry na -
uko wej Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska. Wszyst kie
przed mio ty wpi su ją się w za po trze bo wa nie pro gra mo we, ale
tak że w ak tu al ne za gad nie nia i prio ry te ty w go spo dar ce na -
ro do wej oraz po li ty ce mię dzy na ro do wej i są bar dzo do brze
od bie ra ne przez stu den tów. Świad czy o tym na gro da przy zna -
na przez stu den tów w Dniu MIŚ -a w 2011 ro ku dr. inż. Je rze -
mu Kup co wi, któ ry obec nie pro wa dzi więk szość przed mio tów
zwią za nych z eko ro zwo jem ob sza rów wiej skich. 

Oprócz wy kła dów na na szej uczel ni pro wa dzi my rów nież szko -
ły let nie oraz za ję cia dla szkół po nad gim na zjal nych. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je współ pra ca z Ze spo łem Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Zdu nach, gdzie dr inż. Je rzy Ku piec pro wa dził cykl
wy kła dów na te mat rol nic twa eko lo gicz ne go i al ter na tyw nych
kie run ków roz wo ju rol nic twa dla za in te re so wa nych uczniów kie -
run ku tech nik agro biz ne su. Wy kła dy od by wa ły się w ra mach pro -
jek tu „Ja i mo je umie jęt no ści” współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go – Ka pi tał Ludz ki.

Za ję cia te re no we ze stu den ta mi

Wy kła dow cy Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska oprócz
za jęć ka me ral nych ze stu den ta mi pro wa dzą rów nież prak ty ki
i za ję cia te re no we dla stu den tów róż nych kie run ków, obej mu -
ją ce te ma ty kę zrów no wa żo ne go roz wo ju, eko lo gii i ochro ny
śro do wi ska na ob sza rach wiej skich. Jed nost ka jest or ga ni za -
to rem wie lu prak tyk. Z waż niej szych moż na wy mie nić prze -
pro wa dzo ne w 2005 i 2006 ro ku prak ty ki stu denc kie dla dru -
gie go i trze cie go ro ku pe da go gi ki z przy ro dą i ele men ta mi
in for ma ty ki z Col le gium Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
(UAM) w Ko ścia nie. Prak ty ki od by ły się w Cen trum Edu ka cyj -
nym za ło żo nym przy go spo dar stwie eko lo gicz nym Ro ma na
Świąt ka w Kręp sku (ko ło Pi ły). Ce lem prak tyk by ło wpro wa dze -
nie stu den tów w za gad nie nia trwa łe go i zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Przy współ udzia le Ze spo łu Szkół Rol ni czych w Sta rej
Łu bian ce uda ło się zor ga ni zo wać też cykl wy kła dów, któ re do -
ty czy ły róż nych aspek tów zrów no wa żo ne go roz wo ju. Jed nym
z nich był te mat przed sta wio ny przez dr. inż. Je rze go Kup ca,
obej mu ją cy za gad nie nia zrów no wa żo ne go roz wo ju w rol nic -
twie. Do dat ko wo rok rocz nie pro wa dzo ne są za ję cia te re no we
dla stu den tów róż nych kie run ków na szej uczel ni, obej mu ją ce
wi zy ty w go spo dar stwach sto su ją cych za sa dy zrów no wa żo -
ne go roz wo ju, a tak że ochro ny i kształ to wa nia kra jo bra zu rol -
ni cze go.

Współ pra ca mię dzy na ro do wa

Do waż niej szych osią gnięć Ka te dry z dzie dzi ny eko lo gii
i zrów no wa żo ne go roz wo ju ob sza rów wiej skich na le ży za li -
czyć współ pra cę mię dzy na ro do wą z MEC CA Envi ron men tal
Con sul ting w Wied niu (Au stria), mię dzy in ny mi w ra mach pro -
jek tu pt: „Lan dwirt schaft und Umwelt in Po len” (Rol nic two
i Ochro na Śro do wi ska) (1992–2000). Ra port ze wspól nie pro -
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W sklepiku ekologicznym w gospodarstwie Romana Świątka 
w Krępsku – zajęcia terenowe z przedmiotu agroekologia 
ze studentami kierunku biologia stosowana (WBiHZ)
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Wykład dla uczniów Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zdunach (2009)
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wa dzo nych ba dań opu bli ko wa ny zo stał w Au strii w ję zy ku an -
giel skim i przed sta wio ny w Mi ni ster stwie Rol nic twa Au strii.
W ra mach współ pra cy zor ga ni zo wa no w tym kraju trzy kon -
fe ren cje: w 1999 Bre iten furt oraz 2002 i 2005 w Mi stel bach.
Uczest ni czy ło w nich wie lu przed sta wi cie li pol skich i au striac -
kich in sty tu cji, mię dzy in ny mi sie ci „Par ków Przy rod ni czych”
w Bur gen land (Ve re in Na tur par ke Bur gen ladn), Fe de ral ne go
Urzę du ds. Rol nic twa na Ob sza rach Gór skich w Au strii, pre zy -
dent Au striac kie go To wa rzy stwa Ba dań Rol no śro do wi sko -
wych. Ce lem kon fe ren cji, po wią za nych z warsz ta ta mi na uko -
wo -szko le nio wy mi, by ła wy mia na in for ma cji na te mat roz wo ju
re gio nów w Au strii i w Pol sce, roz wój agro przed się biorstw ro -
dzin nych, rol nic twa eko lo gicz ne go, agro tu ry sty ki i in nych
form dzia łal no ści, któ re ak ty wi zu ją lud ność wiej ską. 

Jed nym z wie lu pro jek tów re ali zo wa nych przez Ka te rę w du -
chu zrów no wa żo ne go roz wo ju był Pro jekt „Wiel ko pol ska”. Je -
go ini cja to rem by ła prof. Ute Stol ten berg z Uni wer sy te tu w Lu -
ne bur gu. Pro jekt fi nan so wa ny był przez Nie miec ką Fun da cję
DBU, Urząd Mar szał kow ski w Po zna niu, UAM w Po zna niu oraz
Gmi nę Ko ścian. Do współ pra cy za pro szo no Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy (UP) w Po zna niu i Uni wer sy tet Eko no micz ny (UE)
w Po zna niu. Pro jekt „Wiel ko pol ska” re ali zo wał za da nia zwią za -
ne z kształ ce niem na uczy cie li w kon tek ście zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Głów ny na cisk po ło żo no na eko ro zwój re gio nu, któ -
ry był re ali zo wa ny w trzech od dziel nych ini cja ty wach:
� kształ ce nie na uczy cie li, pod kie row nic twem prof. dr hab.

Sta ni sła wa Dy la ka
� eko lo gicz ne go spo dar stwo, po cząt ko wo pod kie row nic -

twem prof. dr hab. Eu ge niu sza Ko śmic kie go, póź niej prof.
dr hab. Ja ni ny Zbier skiej (w ze spo le uczest ni czy li: prof. dr
hab. Krzysz tof Szosz kie wicz, dr inż. Je rzy Ku piec)

� spół dziel nia dys try bu cyj na dla wy so kiej ja ko ści pro duk tów re -
gio nal nych, pod kie row nic twem prof. dr hab. Bo gny Pi lar czyk.

W ra mach Pro jek tu „Wiel ko pol ska” w 2005 ro ku za ło żo no
ośro dek w Sta rej Łu bian ce, któ ry pro wa dził prak ty ki dla stu -
den tów UAM, ćwi cze nia te re no we dla stu den tów UAM, UP
i UE w Po zna niu, szko le nia z dzie dzi ny rol nic twa eko lo gicz ne -
go, se mi na ria i sym po zja. Efektem tych działań by ły mię dzy -

na ro do we warsz ta ty na uko we w 2005 ro ku w Po zna niu oraz
w 2006 ro ku w Sta rej Łu bian ce i Kręp sku, gdzie po ka za no róż -
ne po dej ścia do te ma ty ki edu ka cji w du chu zrów no wa żo ne -
go roz wo ju oraz zor ga ni zo wa no warsz ta ty te re no we.

Wy ni kiem współ pra cy w Pro jek cie „Wiel ko pol ska” by ła zor ga -
ni zo wa na w 2006 ro ku mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa
„Tra dy cja i in no wa cja. Roz wój re gio nu i edu ka cja ja ko za da nia
zrów no wa żo ne go Roz wo ju”. Uczest ni czy li w niej (oprócz władz
kil ku po znań skich Uczel ni) mię dzy in ny mi przed sta wi cie le in sty -
tu cji rzą do wych i po za rzą do wych z Pol ski i z Nie miec, przed sta -
wi cie le am ba sa dy nie miec kiej, Mi ni ster Śro do wi ska w Niem -
czech – Wol fgang Jüttner i Mi ni ster Śro do wi ska Rzecz po spo li tej
Pol skiej – prof. dr hab. Jan Szysz ko, rol ni cy eko lo gicz ni oraz
przed sta wi cie le wie lu róż nych in sty tu cji zwią za nych bez po śred -
nio z dzia ła nia mi na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju w Pol sce
i w Niem czech.

Pod su mo wa niem dłu go let niej dzia łal no ści w dzie dzi nie eko -
ro zwo ju ob sza rów wiej skich by ło utworze nie na na szej uczel ni
Cen trum Edu ka cji dla Zrów no wa żo ne go Roz wo ju. Zo sta ło ono
po wo ła ne Za rzą dze niem Rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna -
niu nr 50/2007 z dnia 10 kwiet nia 2007 ro ku i jest wy od ręb nio -
ną jed nost ką ogól no uczel nia ną o cha rak te rze ba daw czym, edu -
ka cyj nym oraz usłu go wym. Utwo rze nie Cen trum to kon ty nu acja
ini cja tyw i dzia łań roz po czę tych przez Ka te drę Eko lo gii i Ochro -
ny Śro do wi ska w ra mach wspo mnia ne go wcze śniej pol sko -nie -
miec kie go Pro jek tu „Wiel ko pol ska”. Ce lem Cen trum jest mię dzy
in ny mi upo wszech nia nie wie dzy o śro do wi sku, ce lach i za sa dach
roz wo ju zrów no wa żo ne go w świe cie, roz wi ja nie no wych form
edu ka cji oraz upo wszech nia nie osią gnięć na uki na rzecz ochro -
ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz ich wdra ża nie
do prak ty ki.

Po nad to Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska wpół pra co -
wa ła i współ pra cu je z wie lo ma in sty tu cja mi i pla ców ka mi na uko -
wy mi zaj mu ją cy mi się za gad nie nia mi eko ro zwo ju i ochro ny śro -
do wi ska na ob sza rach wiej skich. Wszyst kich za in te re so wa nych
w te ma ty ką zrów no wa żo ne go roz wo ju ob sza rów wiej skich
ser decz nie za pra sza my do współ pra cy. 

dr inż. Je rzy Mi ro sław Ku piec

Autor z nagrodą przyznaną w 2011 roku przez studentów Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska dla „Najsympatyczniejszego Wykładowcy Roku” 
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W cza sach za bo rów w mia stach na zie miach pol skich trud -
no się by ło spo dzie wać nazw ulic upa mięt nia ją cych Po -

la ków za słu żo nych na ni wie na uki i kul tu ry, nie mó wiąc już
o tych, któ rzy wal czy li o wol ność kra ju. Na zwy ta kie po ja wia -
ły się w za leż no ści od te go, kie dy da na część kra ju od zy ska ła
wol ność po pierw szej lub dru giej woj nie świa to wej. 

Po znań po pierw szej woj nie za wdzię czał swo je oswo bo dze -
nie bo ha ter stwu po wstań ców wiel ko pol skich, któ rzy przy stą -
pi li do wal ki od 27 grud nia 1918 ro ku. W na stęp nym ro ku
w mie ście wpro wa dzo no pol skie na zwy ulic, w tym upa mięt -
nia ją ce za słu żo nych ro da ków. Wśród w ten spo sób uho no ro -
wa nych zna la zła się po stać Au gu sta Ciesz kow skie go. Tak pi sał
o tych zmia nach Zyg munt Za le ski w książ ce Na zwy ulic w Po -
zna niu z pla nem Wiel kie go Po zna nia, pu bli ka cji wy da nej
w 1926 ro ku: 

[…] a tym cza sem wzię ła spra wę tę w rę ce swe ra da miej ska,
któ rej ko mi sja do ko na ła pra cy prze mia no wa nia ulic po znań -
skich. Ko mi sja ta wy wią za ła się z za da nia swe go do brze. Po za
spo lsz cze niem nazw rze czo wych prze mia no wa ła licz ny sze reg
ulic we dług na zwisk wy bit nych oso bi sto ści pol skich, szcze gól -
nie za słu żo nych Wiel ko po lan, a uczy ni ła to we dług ro zum ne -
go sys te mu i ukła du. Na zwi ska osób za słu żo nych oko ło roz wo -
ju na uk kon cen tru ją się w okół pla cu No wo miej skie go i sie dzi by
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (ul. Dzia łyń skich, ul. Li bel ta, ul. Se -
we ry na Miel żyń skie go, ul. Ciesz kow skie go). Mę żo wie za słu że -
ni oko ło roz wo ju or ga ni za cyj go spo dar czych i oszczęd no ści
spo łecz nej nada li na zwy uli com na za cho dzie Je życ (ul. Pa tro -
na Jac kow skie go, ul. Sta szy ca, ul. Sza ma rzew skie go, ul. Pio tra
Waw rzy nia ka). Ca ło kształt nazw ulic sta no wi za ra zem ka ta log
mę żów za słu żo nych oko ło na ro du pol skie go a głów nie Wiel ko -
pol ski, któ rym po tom ni win ni są wdzięcz ną pa mięć. Jed ną
zdro wą za sa dę sto so wa no sta le: nie da no żad nej uli cy na zwi -
ska oso by ży ją cej, bo na zwa uli cy jest po mni kiem, któ re go nie
sta wia się za ży cia. Ma gi strat i Ra da Miej ska usta li ły wszyst kie
na zwy jed no stek to po gra ficz nych w brzmie niu pol skiem, a na -
zwy nie usta lo ne skre śli ły. Pierw szą gru pę nazw uchwa li ła Ra da
Miej ska dnia 12. kwiet nia 1919, a zaj mo wa ła się spra wą nazw
przez ca ły rok 1919 i 1920, nie któ re uzu peł nie nia po zo sta ły na -
wet na la ta póź niej sze. Na zwy na bie ra ją mo cy obo wią zu ją cej
z chwi lą ogło sze nia przez wła dzę po li cyj ną. Ogło sze nia te na -
stę po wa ły w ta kim po rząd ku: dnia 16 czerw ca 1919 ogło szo -
no 111 pol skich nazw ulic; by ły to w lwiej czę ści na zwy rze czo -
we usta lo ne w brzmie niu pol skiem a nie wy ma ga ją ce zmia ny,
do wy jąt ków na le ża ły na zwy: Czar to ry ja, Pio tro wo, ul. Ciesz -
kow skie go, ul. Dzia łyń skich, ul. Ba biń skie go, ul. Lu brań skie go,
ul. Li bel ta. 

W tej pierw szej gru pie stu je de na stu pol skich nazw ulic zna -
la zła się ul. Ciesz kow skie go, jed na spo śród dzie więć dzie się ciu
dzie wię ciu – we dług sta nu opi sa ne go przez Za le skie go – no -
szą ca na zwę oso bo wą. W myśl de cy zji pol skich władz mia -
sta 16 czerw ca 1919 ro ku do tych cza so wa uli ca Königs stras se
(Kró lew ska), bie gną ca od zbie gu Obe rwal l stras se (Wa ło wej
Gór nej) i Wal l stras se (Wa ło wej) ko ło König sthor (Bra my Kró -

lew skiej) do König splatz (Plac Kró lew ski)1, zo sta ła prze mia no -
wa na na uli cę Au gu sta Ciesz kow skie go. Za pew ne po opa no -
wa niu mia sta przez po wstań ców w 1918 ro ku uli ca na zy wa na
by ła spo lsz czo ną na zwą „Kró lew ska”: ta ką ma na pla nie Po -
zna nia wy da nym przez An to nie go Fie dle ra oko ło 1909 ro ku
(z opi sem po pol sku). Za le ski tak na pi sał o tej uli cy: „Ul. Ciesz -
kow skie go. (No we Mia sto, pół noc. Od pla cu No wo miej skie go
do Wa łów Ko ściusz ki). Uli ca sta no wi ła mniej wię cej ośro dek
sta rej wsi miej skiej Kon dorf, wy mie nio nej w do ku men cie już
w r. 1373, za mie nio nej w w. 17 na przed mie ście. W po cząt ku
19. wie ku, przy za kła da niu No we go Mia sta ure gu lo wa na i na -
zwa na »ul. Kró lew ska«. Od 16.6.1919 zwie się »ul. Ciesz kow -
skie go« [któ ry tu miesz kał i umarł]”. Opis ten uzu peł nił krót ką
no tą bio gra ficz ną: „Au gust hr. Ciesz kow ski uro dził się w ro -
ku 1814 na Pod la siu, stu djo wał w Ber li nie. W r. 1847 osie dlił się
w Wiel ko pol sce. Po sia dał Wie rze ni cę i Ża bi ko wo. Był zna ko mi -
tym fi lo zo fem pol skim. Naj znacz niej sze pra ce: wśród fi lo zo -
ficz nych Oj cze nasz i Pro le go me na zur Hi sto rio so phie, wśród
eko no micz nych pra ca fran cu ska O kre dy cie i obie gu. Brał ży wy
udział w ru chu umy sło wym i dzia ła niach spo łecz nych w W [iel -
kim] Ks [ię stwie] Po znań skim. Za ło żył szko łę rol ni czą w Ża bi -
ko wie, za mknię tą wkrót ce przez rząd pru ski. Umarł w Po zna -
niu 1894 r.”2

Na pol skim pla nie mia sta z 1929 ro ku uli ca ta pro wa dzi od
zbie gu ulic Ja na III, Li bel ta, Wa łów Ko ściusz ki do Pla cu No wo -
miej skie go. Z ko lei w la tach oku pa cji na hi tle row skim pla nie
z 1940 ro ku pol skie uli ce Li bel ta i Ciesz kow skie go na ca łej dłu -
go ści to Die trich Ec kart stras se3. Po woj nie na zwa ul. Ciesz kow -
skie go zo sta ła przy wró co na. 

Na po wo jen nym pla nie z 1950 ro ku ul. Ciesz kow skie go bie -
gnie od Pla cu Cy ry la Ra taj skie go do skrzy żo wa nia Ja na III, Li -
bel ta, Ko ściusz ki. Uchwa łą Pre zy dium MRN 23/51 z 25 kwiet -
nia 1951 ro ku z pla nu mia sta jed nak zni ka. Do Pla cu Cy ry la
Ra taj skie go bie gnie już tyl ko ul. Li bel ta. Zmia na ta wią za ła się

Uli ca Au gu sta Ciesz kow skie go 
w Po zna niu

Wieści o naszym patronie

1 We dług nie miec kie go pla nu Po zna nia z 1899 ro ku.
2 Dziś wie my, że 1847 to błęd na da ta, w obec nych gra ni cach wo je -

wódz twa Au gust Ciesz kow ski już w 1841 ro ku na był dzi siej sze miej -
sco wo ści: De brz no Wieś i Trud na (po wiat zło tow ski), a po ich sprze da -
ży 2 lip ca 1842 ro ku ku pił Wie rze ni cę. Tak że za pis mó wią cy, że
miesz kał przy uli cy swo je go imie nia i że to rząd pru ski za mknął szko -
łę ża bi kow ską – są nie do koń ca traf ne.

3 Die trich Ec kart w 1919 ro ku współ dzia łał pod czas za kła da nia Nie -
miec kiej Par tii Ro bot ni czej – DAP – wkrót ce prze kształ co nej w Na ro -
do wo so cja li stycz ną Nie miec ką Par tię Ro bot ni czą – NSDAP, czy li par -
tię Adol fa Hi tle ra. Wpro wa dził wo dza do sa lo nów bur żu azji
w Mo na chium, co prze ło ży ło się na wiel kość fun du szy prze zna czo -
nych dla par tii. Jesz cze więk sze zna cze nie mia ły je go an ty se mic kie po -
glą dy, któ re prze ka zy wał Hi tle ro wi. Zmarł 26 grud nia 1923 ro ku wkrót -
ce po nie uda nym pu czu – pró bie za ma chu sta nu, pod czas któ re go
Hi tle ra wspie rał uro dzo ny w Kru szew ni (gmi na Swa rzędz) gen. Erich
Lu den dorff.
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z wpro wa dze niem w ży cie usta wy z 20 mar ca 1950 ro ku o te -
re no wych or ga nach jed no li tej wła dzy pań stwo wej, ozna cza -
ją cej znie sie nie sa mo rzą du te ry to rial ne go, wpro wa dze nie te -
re no wych or ga nów rzą do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej. 

Przez po nad 20 lat Au gust Ciesz kow ski nie miał swo jej uli cy
w Po zna niu. Na po wrót po ja wi ła się ona w pół noc nej, pe ry fe -
ryj nej czę ści mia sta, na te re nach włą czo nych do nie go w związ -
ku z bu do wą fa bry ki do mów przy ul. Sza rych Sze re gów, na skra -
ju Po do lan i Su che go La su. Zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy
Mi ni strów z dnia 30 li sto pa da 1972 ro ku do mia sta Po zna nia
włą czo no z po wia tu po znań skie go w wo je wódz twie po znań -
skim część ob sza rów wsi Ko zie gło wy – o po wierzch ni 91,00 ha,
Piąt ko wo – o po wierzch ni 605,00 ha i Su chy Las – o po wierzch -
ni 111,00 ha. W dniu 3 paź dzier ni ka 1973 ro ku od by ła się XXXI
se sja Ra dy Na ro do wej mia sta Po zna nia z udzia łem I se kre ta rza
Ko mi te tu Wo je wódz kie go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot -
ni czej Je rze go Za sa dy, po świę co na oce nie pra cy Ra dy w ka den -
cji 1969–1973. Mi mo jej uro czy ste go cha rak te ru rad ni pod ję li
wie le uchwał, w tym przy wra ca ją cą mia stu uli cę Au gu sta Ciesz -
kow skie go. Uchwa ła XXXI/16/73, opu bli ko wa na w Dzien ni ku

Urzę do wym Ra dy Na ro do wej mia sta Po zna nia, nr 10, poz. 55,
sta no wi, że na zwę Au gu sta Ciesz kow skie go otrzy mu je ty tu łem
prze mia no wa nia ist nie ją ca ul. 25-le cia PRL w by łym Po wie cie
Po znań skim (poz. 24). Przy „sta rej” ul. Ciesz kow skie go, w cen -
trum mia sta, do mi nu ją bu dyn ki kil ku pię tro we; na Po do la nach
prze wa ża ją jed no ro dzin ne.

Ciesz kow ski ja ko pa tron uli cy miał szczę ście i go nie miał. Je -
go uli ca po wró ci ła na plan mia sta już w la tach sie dem dzie sią -
tych XX wie ku, ale na pe ry fe ria, czy li w miej sce da le kie od za -
ło żeń z 1919 ro ku – w od róż nie niu od ul. Dzia łyń skich, któ ra
sta ła się In ży nier ską, a po tem wró ci ła do na zwy z 1919 ro ku.
Czy dzia ło się tak dla te go, że Au gust Ciesz kow ski – ja ko je dy -
ny spo śród czwór ki za słu żo nych dla roz wo ju na uki, uho no ro -
wa nych uli cą swe go imie nia ko ło ów cze sne go (w 1919 ro ku)
Pla cu No wo miej skie go – nie wal czył w żad nym po wsta niu, był
w Wiel ko pol sce przy by szem i wresz cie (co waż ne w la tach
pięć dzie sią tych XX wie ku) krót ko, bo krót ko, ale prze by wał
w ro syj skim wię zie niu?…

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Ulica Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu leży na peryferiach miasta
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Po raz 21. spo tka li się re dak to rzy pism
aka de mic kich z więk szo ści uczel ni
w kra ju. Tym ra zem go spo da rzem 
zjaz du by ły Ka to wi ce, a do kład nie 
Ga ze ta Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz
tam tej szy Uni wer sy tet Eko no micz ny.

Na przy go to wa ny pro gram skła da ły się trzy blo ki te ma -
tycz ne:
� Blok pro mo cyj ny (od by wa ją cy się w Cen trum In for ma cji Na -

uko wej Bi blio te ce Aka de mic kiej CI Ni BA), na któ ry skła da ły
się mię dzy in ny mi wy stą pie nia go spo da rzy uczel ni i mia sta
przy bli ża ją ce re gion go ściom z ca łej Pol ski. Mó wio no więc
o naj now szych in we sty cjach kul tu ral nych Ka to wic, o zmia -
nach wi ze run ku mia sta. W dal szej czę ści uczest ni cy zjaz du
zaj mo wa li się ta ki mi za gad nie nia mi, jak sztu ka szu ka nia
w la bi ryn cie in for ma cji czy po zy ski wa nie fun du szy na me -
dia aka de mic kie. Wspól nie też za sta na wia no się, jak sku tecz -
nie i atrak cyj nie pro mo wać na ukę. 

� Dru gi blok te ma tycz ny sku piał uwa gę na tym, co jest w co -
dzien no ścią na szej pra cy, a mia no wi cie na naj częst szych
błę dach ję zy ko wych w ar ty ku łach pu bli ko wa nych w ga ze -
tach aka de mic kich, na ję zy ku me diów, na tym, jak atrak cyj -
nie za pro jek to wać okład kę. Za sta na wia li śmy się, dla cze go
ty po gra fia jest tak waż na, de cy du jąc o czy tel no ści, ko mu -
ni ka cji i es te ty ce.

� Blok trze ci do ty czył pro mo cji Ka to wic i Ślą ska. Uczest ni cy
mie li więc moż li wość od wie dze nia za byt ko wej ko pal ni Gui -
do w Za brzu, zjaz du na po ziom 320, prze jaz du pod ziem ną
ko lej ką, od wie dze nia Cen trum No wo cze snych Tech no lo gii
In for ma tycz nych (Uni wer sy tet Eko no micz ny), Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic, spa ce ru po Ni ki szow cu. By ło też zwie dza nie

za gro dy żu brów w Pszczy nie i rejs „UŚką” (ło dzią ba daw czą)
po Za le wie Go czał ko wic kim. 

Czy pro gram się po do bał? Oczy wi ście, mó wi li uczest ni czy,
dzię ku jąc Agniesz ce Si ko rze, re dak tor na czel nej „Ga ze ty Uni -
wer sy tec kiej”. A oto ze bra nych ra zem kil ka opi nii. 

„Je śli cho dzi o mnie, to chęt nie słu cham wy kła dów o ję zy -
ku, ja kim się po słu gu je my i o błę dach, ja kie czy ni my (tym bar -
dziej, że od na la złem w po da nych przy kła dach coś ze swe go
po dwór ka). Cie ka we by ły wy kła dy o ty po gra fii i okład kach, ale
pew nie jesz cze więk szy cię żar ga tun ko wy ta kie wy kła dy by
mia ły, gdy by w ca łej swej roz cią gło ści do ty czy ły na szych ga -
zet. Bar dzo cen ne są omó wie nia na przy kła dach i za sta no wie -
nie się, jak mo gło by być le piej niż jest”.

„Chęt nie po słu chał bym ja kie goś wy kła du o wy da niach in -
ter ne to wych na szych ga zet. Chy ba wszyst kie na sze ga ze ty są
rów nież w sie ci. Z te go, co wi dzia łem, ga ze ty w wy da niach in -
ter ne to wych umiesz cza ne są w naj roz ma it szy spo sób, raz
mniej, raz bar dziej przy ja zny dla użyt kow ni ka, więc mo że war -
to przyj rzeć się na szym pu bli ka cjom sie cio wym. Wie dza o tym
na pew no by mi po mo gła, mo że or ga ni za to rzy przy szłe go
spo tka nia we zmą pod uwa gę ta ki te mat?”

„Wiel ką war to ścią jest to, że się po pro stu spo ty ka my, roz -
ma wia my, po zna je my, zwie dza my. Dzię ki te mu uda ło się zo -
ba czyć Śląsk nie ja ko ste reo ty po wy ob raz dy mią cych ko mi -
nów, ale też ja ko kra inę zie lo ną, za chę ca ją cą do wę dró wek”. 

Jo lan ta Le nar to wicz
re dak tor na czel na „Ży cia Uni wer sy tec kie go”

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

Pier wo druk ar ty ku łu: „Ży cie Uni wer sy tec kie” nr 10 (241) z paź dzier -
ni ka 2013 ro ku (przyp. red.).

Redaktorzy gazet akademickich na pamiątkowym zdjęciu podczas zwiedzania Zagrody Żubrów w Pszczynie 
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Między nami – redaktorami
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Nowoczesny gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej w Katowicach

Rejs „UŚką” (łodzią badawczą) po Zalewie Goczałkowickim
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Na Nikiszowcu
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W Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu
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Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

Paź dzier nik to dla wyż szych uczel ni czas otwar cia po dwoi
swo im pod opiecz nym. Dla stu den tów ozna cza roz po czę -

cie na uki, obo wiąz ki, lecz tak że po wa ka cyj ne spo tka nia i no -
we atrak cje. Aka de mic ki po czą tek ro ku to mie siąc trud ny i pra -
co wi ty, lecz cie ka wy, bo zwią za ny mię dzy in ny mi z wcie la niem
w ży cie róż no rod nych kon cep tów i ini cja tyw. Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu to jed na z tych uczel ni, któ ra pręż -
nie roz wi ja się w wie lu kie run kach, by umoż li wić stu den tom
peł ne do sko na le nie się, tak że w dzie dzi nie sztu ki.

Naj now szym po my słem Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej jest
za po cząt ko wa ny wła śnie cykl kon cer tów pod wspól nym ty tu -
łem: „Re ci ta le w Ko le gium Run ge go”, pre zen to wa nych w jed -
nym z za byt ko wych bu dyn ków uni wer sy te tu przy uli cy Woj -
ska Pol skie go 52, na zwa ne go na cześć Sta ni sła wa Run ge go,
pro fe so ra o wy bit nych osią gnię ciach i za słu gach, rek to ra Uni -
wer sy te tu Po znań skie go w la tach 1933–1936.

Ko le gium Run ge go po sia da jed ną z naj pięk niej szych sal, wy -
ko rzy sty wa nych do tąd głów nie ja ko miej sce kon fe ren cji, wy -
kła dów za pro szo nych go ści czy ob rad Se na tu. Jej nie zwy kła ar -
chi tek tu ra, ma ją ca nie co eklek tycz ny, na wią zu ją cy do tra dy cji
neo re ne san so wych cha rak ter, oraz wy śmie ni ta aku sty ka skło -
ni ły po my sło daw ców do te go, by udo stęp nić ją wiel bi cie lom
mu zy ki. I wła śnie w po nie dzia łek, 14 paź dzier ni ka, sa la go ści ła
mło de go, lecz już wy bit ne go pia ni stę, zdo byw cę wie lu kra jo -

wych i mię dzy na ro do wych na gród, fi na li stę Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Cho pi now skie go w 2005 ro ku – Jac ka Kor tu sa.

Kon cert po prze dzi ło wy stą pie nie JM rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, pro fe so ra Grze go rza Skrzyp cza -
ka, któ ry po wi tał przy by łych go ści. Sło wo o mu zy ce prze ka zał
me ce nas Je rzy La skow ski, po my sło daw ca i ini cja tor cy klu, by -
ły dy rek tor Fil har mo nii Po znań skiej. Go spo da rzem wie czo ru
był Pa weł Ant ko wiak, kie row nik Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Dwu czę ścio wy pro gram (w prze rwie ser wo wa no go ściom
wi no i zim ne na po je) obej mo wał utwo ry pre zen to wa ne na for -
te pia nie mar ki Ka wai. Re ci tal roz po czął się dzie ła mi Fry de ry -
ka Cho pi na: Nok tur nem c -moll op. 48, nie co no stal gicz nie
i zgod nie z je sien ną au rą, by z cza sem na brać tem pa przy
dźwię kach Fan ta zji op. posth. 66, Wal ca cis -moll op. 64, Etiu dy
c -moll op. 10, Pre lu dium e -moll op. 28, Sche rza h -moll op. 20, Po -
lo ne za As -dur op. 53, a po prze rwie So na ty b -moll op. 35 Cho -
pi na i dwóch Pre lu diów: G -dur i gis -moll Sier gie ja Rach ma ni -
no wa (oba z opu su 32).

Bra wu ro we wy ko na nie utwo rów wzbu dzi ło nie sły cha ny
aplauz. Emo cje słu cha czy potwierdziły owa cje na sto ją co. Pu -
blicz ność do ma ga ła się bi su, na co Ja cek Kor tus od po wie dział
Etiu dą Re wo lu cyj ną Cho pi na.

Cho pin w Ko le gium Run ge go
Re�ci�tal�Jac�ka�Kor�tu�sa�
14�paź�dzier�ni�ka 2013�ro�ku

Jacek Kortus – wspaniały pianista i gwiazda tego wieczoru – tuż po
zakończeniu występu

Gospodarzem wieczoru był kierownik Centrum Kultury Studenckiej,
Paweł Antkowiak
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Ja cek Kor tus to nie wąt pli wie mistrz kla wia tu ry. Je go po pis nie -
zwy kłych umie jęt no ści po twier dził opi nię, że na le ży do czo łów -
ki nie tyl ko pol skich, ale i mię dzy na ro do wych pia ni stów. 

Cie szy my się, że uczel nia otwo rzy ła po dwo je dla wiel bi cie li
mu zy ki i od da ła Ko le gium Run ge go sztu ce. Wie rzy my, że po -
nie dział ko wy re ci tal jest za po wie dzią ko lej nych, sta łych już

wy da rzeń ar ty stycz nych na te re nie Ko le gium, gdzie dzię ki ma -
ria żo wi pięk na ar chi tek tu ry, mu zy ki i ta len tu wy ko naw ców po -
wsta nie no wa tra dy cja i no wa stre fa kul tu ry, a Ja cek Kor tus jest
pierw szym z sze re gu wy bit nych ar ty stów, któ rych Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy za pro sił do swo ich wnętrz.

Kry sty na Staw czyk

Artysta oraz przedstawiciele władz uczelni: JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak i prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Monika Kozłowska
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Słowo o muzyce przekazał mecenas Jerzy Laskowski, pomysłodawca i inicjator cyklu, były dyrektor Filharmonii Poznańskiej
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Spotkanie po latach odbyło się 21 września 2013 roku w Kolegium Rungego

W dniu 21 wrze śnia 2013 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu od by ły się uro czy ste ob cho dy ju bi -

le uszu 40-le cia ukoń cze nia stu diów ab sol wen tów Wy dzia łu
Rol ni cze go – Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu – oraz od no wie nie ab so lu to rium udzie lo -
ne go w 1973 ro ku. Spo tka nie w Ko le gium Run ge go po pro wa -
dzi ła ab sol went ka Ma ria Wróż -Cha rzew ska, wpro wa dza jąc
ze bra nych w na strój wspo mnień i re flek sji z okre su lat stu -
diów 1968–1973, trze cie go z ko lei rocz ni ka no we go Od dzia łu
po wsta łe go w 1966 ro ku. 

Spo tka nie by ło oka zją do za pre zen to wa nia przez JM rek to -
ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, osią gnięć na uko wych,
dy dak tycz nych i or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu oraz pla nów
na przy szłość. Obec ny pro dzie kan, prof. dr hab. Woj ciech
Owcza rzak, przed sta wił ab sol wen tom współ cze sny Wy dział
Rol nic twa i Bio in ży nie rii oraz je go aspi ra cje. 

Do nio słym i wzru sza ją cym mo men tem by ło od no wie nie
ab so lu to rium i uro czy ste wrę cze nie przez JM rek to ra i pro dzie -
ka na dy plo mów oko licz no ścio wych, bę dą cych uho no ro wa -

niem służ by peł nio nej dla do bra wspól ne go, po łą czo ne z ży -
cze nia mi dal szych suk ce sów w pra cy oraz w ży ciu oso bi stym.
W imie niu ab sol wen tów po dzię ko wa nia za trud wnie sio ny
w wy kształce nie przez pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu we wzru sza ją cej mo wie prze -
ka zał ów cze sny sta ro sta ro ku, mgr inż. Ka zi mierz Flak. Wspo -
mnie nia by ły kon ty nu owa ne przez prof. dr. hab. Zbi gnie wa
Błasz kie wi cza pod czas mul ti me dial nej pre zen ta cji hi sto rii uni -
wer sy tec kie go na ucza nia tech ni ki rol ni czej od 1921 ro ku ko -
lej no na: Uni wer sy te cie Po znań skim, w Wyż szej Szko le Rol ni -
czej, Aka de mii Rol ni czej i na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu. 

Spo tka nie za koń czy ło wspól ne zdję cie oraz dłu ga i oży wio -
na roz mo wa ab sol wen tów z JM rek to rem i pro dzie ka nem
wśród zie lo ne go oto cze nia wokół na sze go uni wer sy te tu. Na
za koń cze nie spo tka nia ab sol wen ci dłu go świę to wa li w atrak -
cyj nie po ło żo nej re stau ra cji ho te lu Edi son w Ba ra no wie.

prof. dr hab. Zbi gniew Błasz kie wicz

Ju bi le usz 40-le cia ukoń cze nia stu diów 
ab sol wen tów Wy dzia łu Rol ni cze go – 
Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu oraz od no wie nie 
ab so lu to rium rocz ni ka 1968–1973

Spotkania po latach
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Jak zawsze w takich sytuacjach – wspólne pamiątkowe zdjęcie z JM rektorem
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JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, oprowadził jubilatów po
terenie kampusu uniwersyteckiego i opowiedział o najważniejszych
inwestycjach, jakie uczelnia zrealizowała w minionych latach

Jeden z głównych organizatorów spotkania (a zarazem autor
niniejszej notatki) – prof. dr hab. Zbigniew Błaszkiewicz, kierownik
Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej 

Każdy z jubilatów otrzymał pamiątkowy dyplom Maria Wróż-Charzewska za swoje zaangażowanie w realizację
spotkania otrzymała bukiet kwiatów
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Ze wzglę du na po stę pu ją ce w pol skich go spo dar stwach
uno wo cze śnia nie par ku ma szy no we go i zwią za ną z nim

wy mia nę ma szyn rol ni czych na bar dziej skom pli ko wa ne wzra -
sta rów nież zna cze nie ser wi su tech nicz ne go. Pro fe sjo nal nie
wy ko ny wa na ob słu ga tech nicz na gwa ran tu je dłu go let nią,
efek tyw ną pra cę ma szyn rol ni czych. Co raz wię cej za kła dów
zaj mu ją cych się sprze da żą czę ści i ma szyn rol ni czych roz sze -
rza swo ją ofer tę tak że o moż li wość ser wi so wa nia ma szyn. 

Aby pod kre ślić istot ną ro lę ser wi su tech nicz ne go w eks plo -
ata cji ma szyn rol ni czych, Pol ska Izba Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni -
czych z sie dzi bą w To ru niu, przy współ pra cy z Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym w Po zna niu, zor ga ni zo wa ła ogól no kra jo we
kon kur sy do ty czą ce re ali za cji ser wi su tech nicz ne go.

Na XV Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Rol ni czej AGRO SHOW
w Bed na rach od by ło się uro czy ste wrę cze nie na gród lau re -
atom kon kur sów na naj lep szy ser wis ma szyn rol ni czych ro -
ku 2013 –„Ser wis na Me dal” i naj lep sze go me cha ni ka ma szyn
rol ni czych ro ku 2013 – „Me cha nik na Me dal”. Pa tro nat me ry -
to rycz ny nad trze cią edy cją kon kur su „Ser wis na Me dal” oraz
dru gą edy cją kon kur su „Me cha nik na Me dal” spra wo wał Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Uczest ni ków kon kur sów
oce nia li mię dzy in ny mi pra cow ni cy In sty tu tu In ży nie rii Bio sys -
te mów na szej Uczel ni. Prze wod ni czą cym ko mi sji kon kur so -
wych był prof. dr hab. inż. Cze sław Rzeź nik, a człon kiem ko mi -
sji był dr hab. inż. Ka rol Dur czak. 

*

Ce lem kon kur su „Ser wis na Me dal” by ło po ka za nie za awan -
so wa nia tech no lo gicz ne go naj lep szych firm w Pol sce zaj mu -
ją cych się ser wi sem tech nicz nym ma szyn rol ni czych. Dla
trzech naj lep szych ser wi sów prze wi dzia ne zo sta ły na gro dy

pie nięż ne w kwo tach: 15 000 PLN brut to za pierw sze, 10 000
PLN brut to za dru gie i 5000 PLN brut to za trze cie miej sce.
Wa run kiem wzię cia udzia łu w kon kur sie by ło pro wa dze nie
przez za kład dzia łal no ści go spo dar czej w dzie dzi nie ob słu gi
tech nicz nej ma szyn rol ni czych oraz po sia da nie od po wied -
nie go wy po sa że nia ser wi so we go. Aby przy stą pić do kon kur -
su, na le ża ło wy peł nić i prze ka zać or ga ni za to ro wi w wy zna -
czo nym w re gu la mi nie kon kur su ter mi nie (do 31 ma ja 2013
ro ku) kom plet wy ma ga nych do ku men tów. Wśród nich znaj -
do wa ły się: ar kusz zgło sze nio wy, an kie ta kon kur so wa skła -
da ją ca się z 78 py tań do ty czą cych funk cjo no wa nia ser wi su
ma szyn rol ni czych, oświad cze nie wła ści cie la za kła du ser wi -
so we go do ty czą ce re pre zen to wa nia fir my w kon kur sie oraz
zgo da na prze twa rza nie da nych oso bo wych. 

Ze bra ną do ku men ta cję oce nia ła ko mi sja kon kur so wa. Efek -
tem jej prac było wy ło nie nie do eta pu fi na ło we go pię ciu za -
kła dów ser wi so wych zlo ka li zo wa nych na te re nie ca łej Pol ski.
W dniach 21–23 sierp nia 2013 ro ku ko mi sja kon kur so wa uda -
ła się do każ de go za kła du za kwa li fi ko wa ne go do dru gie go
eta pu (w ce lu we ry fi ka cji na de sła nych in for ma cji) oraz oce ni -
ła re ali za cję wy ko ny wa nych ope ra cji ser wi so wych. 

Lau re ata mi kon kur su zo sta li:

I miej sce – KU NERT sp.j. Po la do wo (woj. wiel ko pol skie)

II miej sce – ROL -BRAT, S.W. Za łę scy, sp.j., Ża bin Kar niew ski
(woj. ma zo wiec kie)

III – P.H.U. ROL MAX, Ga briel Ku rzy na, Świd nik (woj. lu bel -
skie).

Laureaci konkursów „Serwis na Medal” i „ Mechanik na Medal” 
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Kon kur sy na me dal
„Ser�wis�na�Me�dal”�i „Me�cha�nik�na�Me�dal”�– kon�kur�sy�pod�pa�tro�na�tem�
me�ry�to�rycz�nym�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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W kon kur sie zo sta ły wrę czo ne rów nież wy róż nie nia dla na -
stę pu ją cych firm: Pra cow ni czy Ośro dek Ma szy no wy w Au gu -
sto wie Sp. z o.o. (woj. pod la skie) i P.H.U.P. „Agros -Wroń scy” Sp.
z o.o., Strzel ce Wiel kie (woj. łódz kie).

*

Ce lem kon kur su „Me cha nik na Me dal” by ło wy ło nie nie naj -
lep sze go me cha ni ka ma szyn rol ni czych w kra ju w ro ku 2013
oraz pod kre śle nie zna cze nia wy so ce wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków w pro ce sach ser wi so wa nia ma szyn rol ni czych. Kon -
kurs skie ro wa ny był do peł no let nich osób fi zycz nych, któ re
w mo men cie zgła sza nia udzia łu by ły za trud nio ne na pod sta -
wie umo wy o pra cę w za kła dzie ser wi so wym ma szyn rol ni -
czych i wy ko ny wa ły w nim pra ce zwią za ne z na pra wą ma szyn.
Wa run kiem uczest nic twa by ła elek tro nicz na re je stra cja do
dnia 30 kwiet nia 2013 ro ku.

Kon kurs skła dał się z eli mi na cji, któ re po le ga ły na spraw -
dze niu teo re tycz nej wie dzy uczest ni ków (roz wią za nie trzech
te stów on li ne, do stęp nych po za lo go wa niu się na kon to
uczest ni ka). Do fi na łu skła da ją ce go się z dwóch eta pów (teo -
re tycz ne go i prak tycz ne go) z oko ło 150 uczest ni ków eli mi na -
cji za kwa li fi ko wa ło się pię ć osób. 

Dnia 19 wrze śnia 2013 ro ku w warsz ta tach szkol nych Tech -
ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su w Po zna niu od by -
ła się część prak tycz na fi na łu kon kur su. Uczest ni cy mu sie li wy -
ko nać dwa za da nia prak tycz ne. Pierw szym z nich by ła
dia gno sty ka i re gu la cja ukła du za si la nia cią gni ka rol ni cze go.
Dru gie za da nie po le ga ło na we ry fi ka cji wa łu kor bo we go. Fi -
na li ści mie li do dys po zy cji przy go to wa ne sta no wi ska pra cy
oraz nie zbęd ne wy po sa że nie, na rzę dzia i in struk cje na praw -
cze. Ko mi sja kon kur so wa oce nia ła mię dzy in ny mi or ga ni za cję
sta no wi ska pra cy, spo sób i czas wy ko na nia za dań. 

W dniu 20 wrze śnia 2013 ro ku na XV Mię dzy na ro do wej Wy -
sta wie Rol ni czej AGRO SHOW w Bed na rach fi na li ści przy stą pi li

do dru giej czę ści fi na łu – teo re tycz nej. Uczest ni cy roz wią zy -
wa li za da nia teo re tycz ne na przy go to wa nych dla nich sta no -
wi skach wy po sa żo nych w sprzęt kom pu te ro wy. Py ta nia do ty -
czy ły ser wi su tech nicz ne go ma szyn rol ni czych. Prze bieg
ry wa li za cji ob ser wo wa ła pu blicz ność na te le bi mie. Wy nik koń -
co wy kon kur su skła dał się z su my punk tów uzy ska nych w czę -
ści prak tycz nej i teo re tycz nej. 

Lau re ata mi kon kur su zo sta li:

I miej sce – Mi chał Szen dryk, Agro han del sp.j. A. Ple ce ty
I. Ple ce ty, Le gni ca

II miej sce – Da riusz Wój cik, ASPRIM Sp. z o.o., Lu blin

III miej sce – Sta ni sław Pyt ka, ASPRIM Sp. z o.o., Lu blin.

Wśród fi na li stów znaj do wa li się rów nież: Ma te usz Tom czyk
(UR SON Zdzi sław Wró bel, Oświę cim) i Mi chał Bil ski (Ra if fe isen
Agro -Tech ni ka, Śrem). 

War to za zna czyć, że zwy cięz ca stu dio wał na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu. Jest to ko lej ny nasz stu dent bę -
dą cy fi na li stą kon kur su. W po przed niej edy cji wśród fi na li stów
zna lazł się ab sol went go lę ciń skie go tech ni kum, a obec nie stu -
dent stu diów nie sta cjo nar nych na kie run ku: tech ni ka rol ni cza
i le śna – Ma te usz Soć ko (Agro mar ket, Ja rysz ki).

Wrę cze nie na gród zwy cięz com kon kur sów „Ser wis na Me -
dal” i „Me cha nik na Me dal” od by ło się 20 wrze śnia 2013 ro ku
na uro czy stej ga li zor ga ni zo wa nej przez ini cja to ra kon kur sów
i or ga ni za to ra Mię dzy na ro do wej Wy sta wy AGRO SHOW – Pol -
ską Izbę Go spo dar czą Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych. Na gro -
dy wrę czał oso bi ście Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Sta ni -
sław Ka lem ba.

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

Herb jest za szczyt nym zna kiem gra ficz nym uczel ni, skła da -
ją cym się z go dła umiesz czo ne go na tar czy, z za sto so wa -

niem od po wied nie go bar wie nia, od no szą cym się sym bo licz -
nie do hi sto rii i tra dy cji pie lę gno wa nych przez Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu. Przed sta wia dwa skrzy żo wa ne ber -
ła rek tor skie, po mię dzy gło wi ca mi któ rych umiesz czo no go -
dło z her bu Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go (srebr ny ele -
ment w kształ cie pod ko wy z krzy żem ka wa ler skim zło tym,
za ćwie czo nym na bar ku i strza łą srebr ną na opak w środ ku).

Pierw szy ele ment – dwa skrzy żo wa ne ber ła rek tor skie – to
ber ło, któ re go uży wa obec nie rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go (zło te) oraz ber ło wzo ro wa ne kształ tem na ber łach z Uni -
wer sy te tu Po znań skie go (srebr ne). Ber ło srebr ne sym bo licz nie
na wią zu je do cza sów, w któ rych uni wer sy tec kie stu dia na kie -
run kach rol nych i le śnych re ali zo wa ne by ły w mu rach Uni wer -
sy te tu Po znań skie go. Zło te ber ło – współ cze śnie uży wa ne
– sym bo li zu je cza sy po cząt ko wo Wyż szej Szko ły Rol ni czej, po -
tem Aka de mii Rol ni czej, a na stęp nie Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu. Dru gi ele ment go dła her bo we go – go dło
z her bu Au gu sta Ciesz kow skie go – od wo łu je się do oso by dłu -
go let nie go pa tro na uczel ni, a tak że sym bo licz nie na wią zu je do
Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie, pierw szej rol -
ni czej szko ły wyż szej w Wiel ko pol sce, któ rej tra dy cja za ko rze -
nia się w dzi siej szym Uni wer sy te cie Przy rod ni czym.

Za rzą dze niem nr 117/2013 rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu z dnia 1 lip ca 2013 ro ku wpro wa dzo no
do sto so wa nia znak gra ficz ny, sta no wią cy go dło Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Jed no cze śnie go dłem, o któ -
rym mo wa, sta je się herb Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Go dło mo że być umiesz cza ne:

� na dy plo mach ukoń cze nia stu diów, kur sów oraz w in dek sach

� w sa lach urzę do wych uczel ni, sa lach po sie dzeń, sa lach wy -
kła do wych oraz in nych miej scach uzna nych przez or ga ny
uczel ni za god ne

Go dło Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Pod sta wo we, uni wer sal ne za sa dy i war to ści etycz ne, na któ -
rych opie ra się in te gral ność i wia ry god ność na uki, od no -

szą się do przed sta wi cie li wszyst kich, bez wy jąt ku, dys cy plin
na uko wych. Ich prze strze ga nia na le ży wy ma gać od na ukow -
ców, od in sty tu cji, w któ rych pro wa dzą oni ba da nia, a tak że
tych, któ re fi nan su ją ba da nia i zaj mu ją się or ga ni za cją ży cia
na uko we go, za rów no w ich re la cjach wza jem nych, jak też
w kon tak tach ze świa tem ze wnętrz nym.

Do tych uni wer sal nych za sad na le żą:

1) su mien ność w pre zen to wa niu ce lów i in ten cji za mie rzo -
nych czy pro wa dzo nych ba dań, w przed sta wia niu me -
tod i pro ce dur ba daw czych oraz in ter pre ta cji uzy ska nych
wy ni ków, a tak że w prze ka zy wa niu in for ma cji na te mat
moż li wych za gro żeń oraz do brze uza sad nio nych, niepo -
chop nych prze wi dy wa niach od no śnie [do] moż li wych
za sto so wań i ko rzy ści

2) wia ry god ność w pro wa dze niu ba dań, kry ty cyzm wo bec
wła snych re zul ta tów, skru pu lat ność, tro ska o szcze gó ły
i pie czo ło wi tość w uzy ski wa niu, za pi sy wa niu i prze cho -
wy wa niu da nych oraz w przed sta wia niu wy ni ków ba dań;
a tak że nie wy ko rzy sty wa nie swo je go na uko we go au to -
ry te tu przy wy po wia da niu się po za ob sza rem wła snej
kom pe ten cji

3) obiek ty wizm – opie ra nie in ter pre ta cji i wnio sków wy -
łącz nie na fak tach, spraw dzal nym ro zu mo wa niu i da nych,
któ re są moż li we do po twier dze nia przez in nych

4) bez stron ność w po dej ściu do ba da ne go lub pre zen to wa -
ne go pro ble mu czy zja wi ska i w prze ka zy wa niu wie dzy

5) nie za leż ność od ze wnętrz nych wpły wów na pro wa dze -
nie ba dań, za rów no wo bec zle ca ją cych ba da nia czy eks -
per ty zy, jak też od wpły wów ze stro ny po li tycz nych, ide -
olo gicz nych lub biz ne so wych grup na ci sku

6) otwar tość w dys ku sjach na te mat wła snych ba dań z in -
ny mi na ukow ca mi, co sta no wi je den z klu czo wych wa -
run ków po stę pu w na uce oraz w przy czy nia niu się do
gro ma dze nia wie dzy przez pu bli ko wa nie tych wy ni ków,
jak rów nież w uczci wym prze ka zy wa niu tej wie dzy ogó -
ło wi spo łe czeń stwa

7) przej rzy stość w za kre sie zbie ra nia, ana li zo wa nia i in ter -
pre to wa nia da nych, co wy ma ga, aby da ne do świad czal -

ne by ły wła ści wie prze cho wy wa ne i po opu bli ko wa niu
sta ły się do stęp ne

8) od po wie dzial ność prze ja wia na wo bec uczest ni ków ba -
dań oraz obiek tów ba dań, w tym rów nież wo bec śro do -
wi ska czy dóbr kul tu ry. Ba da nia, któ rych przed mio tem
jest isto ta ży wa, mo gą być pro wa dzo ne je dy nie wów czas,
kie dy jest to nie zbęd ne oraz za wsze z po sza no wa niem
god no ści czło wie ka i praw zwie rząt, na pod sta wie zgo dy
wy ra żo nej przez od po wied nie ko mi sje bio etycz ne

9) rze tel ność w uzna wa niu osią gnięć na uko wych tych, któ -
rym się ono rze czy wi ście na le ży, wy ra ża ją ca się po przez
wła ści we po da wa nie źró deł i uczci we uzna wa nie udzia łu
na leż ne go in nym ba da czom, nie za leż nie od te go, czy są
to współ pra cow ni cy, kon ku ren ci czy po przed ni cy

10) tro ska o przy szłe po ko le nia na ukow ców prze ja wia ją ca
się wpa ja niem swo im uczniom i pod opiecz nym obo wią -
zu ją cych stan dar dów oraz norm etycz nych

11) od wa ga w sprze ci wia niu się po glą dom sprzecz nym
z wie dzą na uko wą oraz prak ty kom nie zgod nym z za sa -
da mi rze tel no ści na uko wej.

Pra co daw cy (uni wer sy te ty, in sty tu ty i in ne pod mio ty pro wa -
dzą ce ba da nia) ma ją obo wią zek dba nia o to, aby ich pra cow ni -
cy prze strze ga li tych pod sta wo wych norm. Szcze gól nie waż ną
ro lę i od po wie dzial ność w ich pro mo wa niu od gry wa ją jed nost -
ki, któ re pro wa dzą stu dia dok to ranc kie i ma ją upraw nie nia do
nada wa nia stop ni i ty tu łów na uko wych. W ce lu spro sta nia tej
od po wie dzial no ści są one zo bo wią za ne do wpro wa dze nia i sto -
so wa nia czy tel nych za sad do brej prak ty ki na uko wej, a więc pro -
ce dur do ty czą cych rze tel ne go pro wa dze nia ba dań oraz za sad
ety ki w na uce. Po win ny rów nież krze wić wśród swo ich pra cow -
ni ków, na wszyst kich eta pach ich ka rie ry, wraż li wość na spra wy
ety ki w ba da niach na uko wych. Zo bo wią za ne są też do spraw -
ne go za rzą dza nia pro ce du ra mi gwa ran tu ją cy mi ści słe prze -
strze ga nie stan dar dów oraz wy kry wal ność ich na ru sza nia na
wcze snym eta pie. Jed nost ki na uko we i uczel nie, któ re nie po -
dej mu ją od po wied nich dzia łań za po bie ga ją cych na ru sze niom
po wyż szych za sad ety ki w na uce, win ne są za nie dba nia obo -
wiąz ków.

Komisja ds. Etyki w Nauce PAN
Ciąg dal szy w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”

Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go
Część 2: Uni wer sal ne za sa dy i war to ści
etycz ne w pra cy na uko wej

� na do ku men tach uczel ni po świad cza ją cych przy zna nie sta -
tu su ho no ro we go okre ślo nej oso bie, a tak że na do ku men -
tach po świad cza ją cych przy zna nie na gro dy

� na pu bli ka cjach wy da wa nych przez uczel nię

� na fla dze uczel ni, sta no wią cej cho rą giew Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu.

Au to rem pro jek tu go dła jest dr hab. Pa weł Stró żyk, ad iunkt
w Za kła dzie Źró dło znaw stwa i Na uk Po moc ni czych Hi sto rii
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Li dia Go lik
To masz Na pie ra ła

Pa weł Stró żyk

Wię cej in for ma cji na te mat go dła na szej uczel ni moż na zna leźć na
stro nie in ter ne to wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu:
http://puls.edu.pl/si tes/de fault/fi les/Księ ga%20zna ku_go dło.pdf [do -
stęp: 9.12.2013] (przyp. red.).
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Ho len der ski dok to rat dla ab sol went ki
kie run ku „bio tech no lo gia”

P a ni dr inż. Agniesz ka Krzy ża niak, ab sol went ka Wy dzia łu
Rol nic twa i Bio in ży nie rii, kie run ku „bio tech no lo gia”

z 2008 ro ku, w tym ro ku obro ni ła pra cę dok tor ską pt.
„Extrac tant de sign for fer men ta ti ve pro duc tion of bio -ba sed
che mi cals” w Tech ni sche Uni ver si tiet Ein dho ven w Ho lan dii.
Uczest ni czy łem w Jej obro nie, za pro szo ny do ko mi sji dok -
tor skiej przez JM rek to ra Po li tech ni ki w Ein dho ven, prof. dr.
ir. C.J. van Du ij na. 

Pra ca dok tor ska dr Krzy ża niak, na pi sa na w ję zy ku an giel -
skim, jest zwar tym wy daw nic twem zło żo nym z ogól ne go
wpro wa dze nia do pro ble mu oraz sze ściu re cen zo wa nych prac
na uko wych, opu bli ko wa nych w kil ku cza so pi smach o ran dze
mię dzy na ro do wej (mię dzy in ny mi „Jo ur nal of Chro ma to gra -
phy A”, „Jo ur nal of Che mi cal Tech no lo gy and Bio tech no lo gy”,
„Se pa ra tion and Pu ri fi ca tion Tech no lo gy”). Pod tym wzglę dem
bar dziej przy po mi na opra co wa nia przed sta wia ją ce osią gnię -
cia kan dy da tów do stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go (wy ma -
ga ne od nie daw na w Pol sce) niż pra cę dok tor ską przy go to wy -
wa ną w na szym kra ju. Pro blem na uko wy przed sta wio ny
w pra cy dok tor skiej Agniesz ki Krzy ża niak do ty czył se pa ra cji
pro duk tów fer men ta cji, ta kich jak kwas mle ko wy i bu tan -1,4-
dia mi ny (pu tre scy ny) za po mo cą spe cjal nie za pro jek to wa nych
roz pusz czal ni ków eks trak cyj nych. 

Ce re mo nia obro ny dok to ra tu w Ho lan dii róż ni się nie co od
tej, któ rą sto su je się na na szej uczel ni, choć jest tak że otwar ta
dla pu blicz no ści. Ko mi sja skła da się z ośmiu osób, przy czym
jej ran gę pod no si uczest nic two spe cja li sty z za gra ni cy.
W obro nie pra cy dok tor skiej Agniesz ki Krzy ża niak uczest ni -
czy li: prof. dr ir. J.C. Scho uten – prze wod ni czą cy re pre zen tu ją -
cy rek to ra Po li tech ni ki w Ein dho ven, prof. dr ir. A.B. de Ha an
– pro mo tor, dr ir. B. Schu ur – pro mo tor po moc ni czy oraz eg -
za mi na to rzy: prof. dr ir. J. Meul dijk z Po li tech ni ki w Ein dho ven,
dr ir. A.J.J. Stra athof z Po li tech ni ki w Delft, prof. dr ir. J.T. Zu il -
hof z Uni wer sy te tu w Wa ge nin gen, dr T. Vis ser z przed się bior -
stwa Syn com BV w Gro nin gen oraz ni żej pod pi sa ny. Pół go -
dzi ny przed roz po czę ciem obro ny człon ko wie ko mi sji ze bra li
się w ce lu omó wie nia jej prze bie gu. Pro fe so ro wie wy stą pi li
w to gach i bi re tach, a prze wod ni czą cy do dat ko wo w łań cu -
chu z go dłem uni wer sy te tu. Prze wod ni czą cy wy zna czył se kre -
ta rza spo śród jej człon ków, a na stęp nie pro sił o po da nie py -
tań, ja kie ma ją za miar za dać kan dy da to wi. Po za pi sa niu py tań
usta lił ko lej ność ich za da wa nia. O wy zna czo nym cza sie człon -
ko wie ko mi sji uda li się na sa lę obro ny w or sza ku pro wa dzo -
nym przez woź ne go, któ ry w ję zy ku ho len der skim ogło sił roz -
po czę cie obro ny. Kan dy dat przed sta wił treść pra cy dok tor skiej
w cza sie nie dłuż szym niż 10 mi nut, po czym ko mi sja przy stą -
pi ła do za da wa nia py tań. Po mi mo pro wa dze nia obro ny w ję -
zy ku an giel skim, obo wią zu je zwy czaj zwra ca nia się do Kan dy -
da ta po ho len der sku sło wa mi „ge ach te pro mo ven dus”, a do
prze wod ni czą ce go „ge ach te vo orzit ter”. Do kład nie po go dzi -
nie dys ku sji ko mi sji z dok to ran tem na śro dek sa li wy stą pił
woź ny i ogło sił ko niec obro ny. Ko mi sja uda ła się do po ko ju
ob rad i omó wi ła jej prze bieg. Se kre tarz spo rzą dził pro to kół,
a człon ko wie ko mi sji zło ży li pod pi sy na dy plo mie pro mo cyj -
nym i po wró ci li w or sza ku do sa li, w któ rej od by wa ła się obro -
na. Prze wod ni czą cy ogło sił nada nie stop nia dok to ra, wrę czył
Kan dy da to wi dy plom i od dał głos pro mo to ro wi, któ ry już nie -
for mal nie, a mo men ta mi żar to bli wie, przed sta wił współ pra cę
z dok to ran tem.

Wśród osób obec nych na sa li, obok licz nej ro dzi ny dr
Agniesz ki Krzy ża niak, spo tka łem in nych ab sol wen tów kie run -
ku „bio tech no lo gia” z na szej uczel ni, ko le gów i przy ja ciół dok -
to rant ki, w tym nie któ rych pra cu ją cych za gra ni cą. W cza sie
„re cep tion” po ce re mo nii, w już luź nych roz mo wach, z sa tys -

fak cją usły sza łem, że kie ru nek stu diów „bio tech no lo gia” na na -
szej uczel ni jest uzna wa ny za bar dzo do brze przy go to wu ją cy
bio tech no lo gów do pra cy za wo do wej, a tak że do dal szych
stu diów, na wet za gra ni cą. 

Pa ni dr Agniesz ka Krzy ża niak obec nie pra cu je ja ko spe cja li sta
– kon sul tant – w fir mie Roy al Ha sko ning DHV w Rot ter da mie. 

prof. dr hab. To masz Jan kow ski

Tuż po obronie, z mężem Bobem, tatą Piotrem i członkami komisji
egzaminacyjnej
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Promotor, profesor Andre de Hann, wręcza Agnieszce dyplom doktora
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Mi kro or ga ni zmy to naj star sze for my ży cia na Zie mi. Prze -
trwa nie lu dzi, zwie rząt i ro ślin od za wsze by ło uza leż nio -

ne od obec no ści drob no ustro jów. Bak te rie wa run ku ją ce cho -
ro by ro ślin i zwie rząt przy czy nia ją się do osła bie nia po ten cja łu
go spo dar cze go da ne go spo łe czeń stwa, co pro wa dzi do po -
gor sze nia wskaź ni ków eko no micz nych, a w kon se kwen cji do
klę ski. Gdy ta kie sy tu acje ma ją cha rak ter na tu ral ny, na tę że nie
wy stę po wa nia da nej ka ta stro fy eko lo gicz nej nie jest du że, a jej
za sięg te ry to rial ny jest ogra ni czo ny. Czło wiek od wie lu lat
umyśl nie wpro wa dza do śro do wi ska nie bez piecz ne czyn ni ki
bio lo gicz ne, ta kie jak pa to gen ne wi ru sy, bak te rie czy grzy by.
Dzia ła nia ta kie pro wa dzą do za cho ro wań o cha rak te rze epi -
de micz nym, któ rym wciąż trud no jest prze ciw dzia łać. W efek -
cie ta kich ata ków do cho dzi do fi zycz ne go wy eli mi no wa nia
prze ciw ni ka, de sta bi li za cji sy tu acji po li tycz nej i go spo dar czej
oraz wy wo ła nia pa ni ki wśród spo łe czeń stwa. Pa to gen ne czyn -
ni ki bio lo gicz ne okre śla się czę sto mia nem bro ni bio lo gicz nej,
a ich za sto so wa nie na ma so wą ska lę – woj ną bio lo gicz ną. 

Na ra sta ją ce za gro że nie zwią za ne z za sto so wa niem bro ni
bio lo gicz nej zwią za ne jest z wal ką pro wa dzo ną przez or ga ni -
za cje na cjo na li stycz ne, ter ro ry stycz ne i re li gij ne. Ta kie pró by
osią gnię cia ce lów po li tycz nych lub re li gij nych dzię ki za sto so -
wa niu bro ni bio lo gicz nej okre śla ne są współ cze śnie mia nem
bio ter ro ry zmu. Oce nia się, że obec nie od 13 do 15 państw dys -
po nu je bro nią bio lo gicz ną. Praw do po dob nie naj więk sze ilo -
ści zma ga zy no wa ne są na te re nie Ro sji i Sta nów Zjed no czo -
nych, ale rów nież Chin, Pa ki sta nu, Ira nu, Sy rii, Izra ela, Li bii,
Ja po nii i Ko rei Pół noc nej. Bio rąc pod uwa gę fakt, że sy tu acja
po li tycz na mię dzy wy mie nio ny mi pań stwa mi jest co naj mniej
na pię ta, war to się za sta no wić, jak bar dzo praw do po dob na jest
moż li wość uży cia pa to gen nych mi kro or ga ni zmów na ma so -
wą ska lę w nie da le kiej przy szło ści.

Pierw sze wy ko rzy sta nie bro ni bio lo gicz nej

Sub stan cje che micz ne oraz czyn ni ki bio lo gicz ne wy wo łu ją -
ce u prze ciw ni ka po waż ne cho ro by lub na wet do pro wa dza ją -
ce do śmier ci za czę to wy ko rzy sty wać ja ko broń już w cza sach
sta ro żyt nych. Pro wa dzi ły one nie tyl ko do osła bie nia zdol no -
ści bo jo wej żoł nie rzy, ale wy wie ra ły rów nież ne ga tyw ny
wpływ na lud ność cy wil ną, wy wo łu jąc pa ni kę. Pierw sze me -
to dy wal ki z uży ciem ele men tów bro ni bio lo gicz nej po le ga ły
na za tru wa niu gro tów strzał, za nie czysz cza niu ujęć wo dy po -
przez wrzu ca nie do stud ni ciał cho rych zwie rząt lub zbo ża ska -
żo ne go spo ry szem, a tak że na „pod rzu ca niu” wro go wi za in fe -
ko wa nych zwłok. Jed nym z pierw szych przy kła dów ata ku
bio lo gicz ne go jest opi sa ne przez wło skie go kro ni ka rza Ga -
brie la de Mus sie go z Pia cen zy ob lę że nie Kaf fy w ro ku 1346.
Ob le ga ją cy twier dzę Ta ta rzy by li dzie siąt ko wa ni przez ta jem -
ni czą cho ro bę na zy wa ną „czar ną śmier cią” – dżu mę. Chcąc
zmu sić obroń ców do pod da nia twier dzy, umiesz cza li cia ła
swo ich zmar łych to wa rzy szy na ka ta pul tach i prze rzu ca li je
nad mu ra mi mia sta, tak aby do cie ra ły do obo zu prze ciw ni ka.
Mi mo że dzia ła nia te praw do po dob nie nie mia ły istot ne go
wpły wu na wzrost licz by za cho ro wań wśród miesz kań ców Kaf -
fy, to już wy wo ła na w ten spo sób pa ni ka oraz po dej mo wa ne
pró by uciecz ki z mia sta przed za gro że niem zna czą co przy czy -
ni ły się do roz prze strze nia nia się cho ro by. W ten spo sób dro -

gą lą do wą i mor ską cho ro ba roz prze strze ni ła się nie mal że na
ca łą Eu ro pę, zbie ra jąc okrut ne żni wo jesz cze przez kil ka na -
stęp nych lat.

Sze rzą ce się cho ro by za kaź ne po mo gły tak że hisz pań skim
kon kwi sta do rom w pod bo ju Ame ry ki Po łu dnio wej i Środ ko -
wej. W wy ni ku mniej lub bar dziej za mie rzo nych dzia łań żoł -
nie rzy pod wo dzą Fer dy nan da Cor te za, a póź niej Fran ci sco
Pi zar ro, na cho ro by przy wle czo ne z Eu ro py ma so wo umie ra li
nie od por ni na no we in fek cje Az te ko wie i In ko wie. Oko ło 200
lat póź niej cho ro by za kaź ne po mo gły tak że An gli kom
w pod bo ju Ame ry ki Pół noc nej, cze go przy kła dem mo że być
epi de mia ospy wy wo ła na za po śred nic twem po da ro wa nych
In dia nom ko ców za ka żo nych wi ru sem. W wy ni ku osła bie nia
spo wo do wa ne go epi de mią In dia nie zmu sze ni zo sta li do
pod da nia bro nio ne go For tu Ca ril lon. Po dob ne „ge sty do brej
wo li” w po sta ci za in fe ko wa nych wi ru sem ospy ko ców oka -
zał In dia nom w 1763 ro ku fran cu ski ka pi tan Ecuy er bro nią cy
For tu Pitt (obec nie Pit ts burgh w Pen syl wa nii). Cho ro ba ob -
ję ła nie tyl ko ob le ga ją cych fort In dian De la wa re, ale roz prze -
strze ni ła się na in ne ple mio na w re gio nie Ohio.

Przy pad ki uży cia bro ni bio lo gicz nej w XX wie ku

Praw dzi we nie bez pie czeń stwo zwią za ne z za sto so wa niem
bro ni bio lo gicz nej po ja wi ło się jed nak do pie ro na prze ło -
mie XIX i XX wie ku na sku tek in ten syw ne go roz wo ju na uki i re -
wo lu cji prze my sło wej. Dzię ki od kry wa niu i po zna wa niu no -
wych ga tun ków mi kro or ga ni zmów pa to gen nych, a tak że
opra co wa niu spo so bu ich na mna ża nia, moż li wa sta ła się pro -
duk cja tych drob no ustro jów na ma so wą ska lę. Już pod czas
pierw szej woj ny świa to wej sym pa ty zu ją cy z Niem ca mi Ame -
ry ka nin w ak cie sa bo ta żu za ra żał wą gli kiem i no sa ci zną ko nie
oraz mu ły prze zna czo ne dla wojsk sprzy mie rzo nych. Sza cu je
się, że za in fe ko wa niu mo gło ulec na wet 4000 sztuk zwie rząt,
ale osta tecz nie zda rze nia te nie mia ły istot ne go wpły wu na
prze bieg woj ny. 

Bar dziej pre cy zyj ne in for ma cje do ty czą ce eks pe ry men tów
i sto so wa nia bro ni bio lo gicz nej po cho dzą z okre su dru giej
woj ny świa to wej. Szcze gól nie złą sła wą cie szy ła się ja poń ska
jed nost ka 731 z Ping Fan (Man dżu ria). W ośrod ku tym prze pro -
wa dza no do świad cze nia na więź niach, któ rych pod da wa no
dzia ła niu róż nych tok syn oraz pa to gen nych mi kro or ga ni -
zmów, mię dzy in ny mi wą gli ka, dżu my, cho le ry, me nin go ko -
ków i in nych. Prze bieg cho ro by był uważ nie ob ser wo wa ny
i opi sy wa ny przez nad zo ru ją cych ba da nia ja poń skich le ka rzy.
Licz ba więź niów, któ rzy po nie śli śmierć w wy ni ku tych okrut -
nych prak tyk, do dziś nie jest zna na, lecz oce nia się, że zgi nąć
mo gło na wet 10 000 lu dzi. Wy ni ki ba dań Ja poń czy cy za sto so -
wa li tak że w prak ty ce, roz rzu ca jąc nad chiń ski mi mia sta mi wo -
recz ki z pchła mi – za ra żo ny mi dżu mą – i ry żem – któ ry miał
przy wa biać szczu ry. W wie lu wy pad kach, jak na przy kład
w mie ście Chuh sien, do cho dzi ło do epi de mii dżu my na nie -
spo ty ka ną do tąd ska lę. 

Jed nak dzia ła nia Ja poń czy ków nie by ły w tym cza sie od -
osob nio ne. Z do nie sień alianc kie go wy wia du wy ni ka ło, że Hi -
tler pla no wał zrzu ce nie na mia sta An glii bomb za wie ra ją cych

Bio zgro za
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bak te rie wy wo łu ją ce dur brzusz ny i dżu mę. W efek cie tych do -
nie sień Win ston Chur chill na ka zał przy go to wa nie dzia łań od -
we to wych z wy ko rzy sta niem bak te rii wą gli ka. W związ ku
z tym Bry tyj czy cy w la tach 1941–1942 prze pro wa dzi li pró by
uży cia bomb z la secz ka mi wą gli ka na nie za lud nio nej wy spie
Gru inard w po bli żu Szko cji. Prze trwal ni ki tych bak te rii wy ka -
zy wa ły ży wot ność aż do 1986 ro ku, kie dy to prze pro wa dzo no
de zyn fek cję wy spy z uży ciem for mal de hy du i wo dy mor skiej. 

Po prze gra nej przez pań stwa Osi woj nie bez po śred ni mi be -
ne fi cjen ta mi wy ni ków ba dań nad bro nią bio lo gicz ną stały się
ZSSR i USA. To wła śnie te kra je roz wi ja ły w dal szych la tach ar -
se nał bro ni bio lo gicz nej. Ar se nał ten zo stał po sze rzo ny mię -
dzy in ny mi o mi kro or ga ni zmy nisz czą ce upra wy klu czo wych
dla go spo dar ki ga tun ków ro ślin. W okre sie zim nej woj ny ja ko
dzia ła nia tak tycz ne bra no pod uwa gę roz sie wa nie za rod ni ków
grzy ba Puc ci nia gra mi nis wy wo łu ją ce go rdzę zbóż. Sza cu je się,
że ilość zgro ma dzo nych przez USA za rod ni ków te go grzy ba
wy star czy ła by do znisz cze nia upraw psze ni cy na ca łym glo -
bie. Po dob ny sce na riusz mógł tak że spo tkać upra wy ry żu za -
ata ko wa ne go przez wy ho do wa ne go grzy ba Pi ri cu le ria ory zae. 

Współ cze sne za gro że nie – bio ter ro ryzm

Z bie giem cza su wie dza na te mat pro duk cji i sto so wa nia
pa to gen nych mi kro or ga ni zmów ja ko bro ni bio lo gicz nej sta -
ła się dość po wszech na, co spo wo do wa ło jesz cze więk sze za -
gro że nie dla spo łe czeństw, or ga ni za cji czy na wet po szcze gól -
nych firm.

Obec nie za gro że nie to wy ni ka już nie tyl ko z działalności
po ten cjal nych agre so rów, ale rów nież or ga ni za cji ter ro ry -
stycz nych, sekt re li gij nych, se pa ra ty stów czy po je dyn czych
szan ta ży stów. Przed mio tem ata ku bio ter ro ry stycz ne go mo gą
być przede wszyst kim lu dzie, ale rów nież zwie rzę ta ho dow la -
ne i upra wy rol ne, co w kon se kwen cji ma istot ne zna cze nie
dla czło wie ka. Czyn ni ki pa to gen ne są za zwy czaj roz pro wa dza -
ne przez wy ko rzy sta nie ae ro zo li bio lo gicz nych, uży cie na tu -
ral nych prze no si cie li za raz ków (za ka żo nych owa dów, szczu -
rów), ska że nie wo dy lub żyw no ści oraz wy sy ła nie za ka żo nych
przed mio tów. 

Szcze gól nym przed mio tem ata ków bio ter ro stycz nych mo -
że być żyw ność. Du żym za gro że niem obar czo ne są uję cia wo -
dy pit nej. Do dat ko wo do bry mi prze kaź ni ka mi in fek cji mo gą
być pa sze i kom po nen ty pa szo we oraz miej sca ma ga zy no wa -
nia i ob rób ki żyw no ści – si lo sy, prze cho wal nie, a tak że li nie
pro duk cyj ne. Broń bio lo gicz na na le ży do bar dzo nie bez piecz -
nych na rzę dzi ter ro ru i pod wie lo ma wzglę da mi gó ru je nad
tra dy cyj ną bro nią pal ną. Jest sto sun ko wo ła two do stęp na,
a za ra zem cha rak te ry zu je się nie spo ty ka ną ma so wo ścią ra że -
nia i szyb ko ule ga roz prze strze nia niu. Jej trans port nie na strę -
cza wie lu pro ble mów, po nie waż jest trud no wy kry wal na – nie
ma za pa chu, sma ku i nie moż na jej zo ba czyć go łym okiem. Jej
dzia ła nie uwi dacz nia się z opóź nie niem, a ob ja wy wy stę pu ją
za zwy czaj po ki lu dniach i mo gą mieć cha rak ter kla sycz nych
symp to mów cho ro bo wych po dob nych do ob ja wów gry py. 

Sto su ko wo ła two uzy skać broń bio lo gicz ną – moż na ją wy -
od ręb nić z pró bek po bra nych od cho rych lu dzi i zwie rząt, ze
śro do wi ska, czę sto znaj du je się rów nież w ko lek cjach la bo ra -
to riów. Do cho dzi do te go ła twość pro duk cji i jej ni ski koszt. Co
wię cej, nie ma przy tym po trze by bu do wy wiel kich za kła dów
pro duk cyj nych, a nie po zor ne miej sca pro duk cji nie rzu ca ją się
w oczy. War to rów nież wspo mnieć, że już sa ma iden ty fi ka cja

uży te go w ata ku mi kro or ga ni zmu pa to gen ne go jest za zwy czaj
trud na i cza so chłon na – głów nie ze wzglę du na róż no rod ność
wy stę pu ją cych czyn ni ków za kaź nych i tok syn. Jed nak naj waż -
niej szym aspek tem prze ma wia ją cym za uży ciem bro ni bio lo -
gicz nej jest jej ce na. Opra co wa nia do ty czą ce kosz tów pro wa -
dze nia dzia łań wo jen nych w sto sun ku do uzy ska nych efek tów
wska zu ją, że koszt za sto so wa nia bro ni bio lo gicz nej jest dwa ty -
sią ce ra zy mniej szy niż bro ni kon wen cjo nal nej oraz kil ka set ra -
zy mniej szy niż kosz ty sto so wa nia bro ni che micz nej czy ato -
mo wej. Dzię ki te mu broń bio lo gicz na sta ła się po ten cjal nym
in stru men tem wy wie ra nia wpły wu na ośrod ki wła dzy, or ga ni -
za cje spo łecz ne czy wy zna nio we przez więk sze i mniej sze or -
ga ni za cje ter ro ry stycz ne.

Do tych cza so we ata ki bio ter ro ry stycz ne

Na szczę ście, jak do tąd, do in cy den tów z za sto so wa niem
bro ni bio lo gicz nej przez ter ro ry stów nie do cho dzi ło zbyt czę -
sto. W 1984 ro ku człon ko wie sek ty Raj ne esh w ce lu spa ra li żo -

Fot. Ivonne Wiernik @ Fotolia.com



Wieści Akademickie54 Wrzesień – Październik 2013

wa nia lo kal nych wy bo rów w Dal las, sta nie Ore gon, ska zi li ba -
ry sa łat ko we bak te ria mi ga tun ku Sal mo nel la ty phi mu rium wy -
wo łu ją cy mi dur brzusz ny. W wy ni ku za ma chu za cho ro wa -
ło 731 osób, z cze go 45 wy ma ga ło ho spi ta li za cji. 

Jed nym z po waż niej szych przy pad ków bio ter ro ry zmu by ło
dzia ła nie or ga ni za cji Aum Shin ri Kyo (Naj wyż sza Praw da). Or -
ga ni za cja ta wie lo krot nie po dej mo wa ła pró by uwol nie nia
w miej scach pu blicz nych prze trwal ni ków wą gli ka oraz bak te -
rii ja du kieł ba sia ne go. Przed sta wi cie le sek ty pró bo wa li tak że
po zy skać wi ru sa go rącz ki Ebo la pod czas pa nu ją cej w 1995 ro -
ku epi de mii w Re pu bli ce Kon ga. 

Do naj bar dziej spek ta ku lar nych ak tów bio ter ro ry zmu do -
szło w Sta nach Zjed no czo nych bez po śred nio po za ma chu na
World Tra de Cen ter w 2001 ro ku. Klu czo we urzę dy ad mi ni stra -
cji pu blicz nej otrzy my wa ły prze sył ki pocz to we za wie ra ją ce
prze trwal ni ki wą gli ka. W wy ni ku za ma chów za ra żo ne zo sta -
ły 22 oso by, przy czym u 11 z nich roz wi nę ła się naj bar dziej
nie bez piecz na, płuc na po stać cho ro by, któ ra spo wo do wa ła
śmierć pię cior ga z nich. Dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi w po sta -
ci pro fi lak tycz nej ku ra cji an ty bio ty ko wej ob ję to tak że po -
nad 30 000 osób mo gą cych po ten cjal nie mieć kon takt z prze -
sył ka mi. Efekt psy cho zy wzmac nia ły fał szy we alar my w po sta ci
prze sy łek za wie ra ją cych pro szek niesta no wią cy za gro że nia dla
zdro wia. Każ dy ta ki przy pa dek wy ma gał ana li zy w wy spe cja -
li zo wa nych ośrod kach z za sto so wa niem naj wyż szych za sad
bez pie czeń stwa, co wy ge ne ro wa ło ol brzy mie kosz ty.

Pró by ogra ni cze nia uży cia bro ni bio lo gicz nej

Świa do mość nie bez pie czeń stwa zwią za ne go z wy ko rzy sta -
niem bro ni bio lo gicz nej skło ni ła spo łecz ność mię dzy na ro do -
wą do wpro wa dze nia od po wied nich ure gu lo wań ogra ni cza ją -
cych jej sto so wa nie. Już 17 czerw ca 1925 ro ku 34 pań stwa
pod pi sa ły Pro to kół Ge new ski za ka zu ją cy sto so wa nia bro ni bio -
lo gicz nej w cza sie woj ny. Za kaz nie obej mo wał jed nak ba dań
nad bro nią bio lo gicz ną, jej pro duk cji i gro ma dze nia oraz dzia -
łań bez po śred nio po prze dza ją cych wy po wie dze nie woj ny.
Osta tecz nie kwe stie te zna la zły ure gu lo wa nie do pie ro w 1972
ro ku dzię ki ak tyw nej po sta wie Sta nów Zjed no czo nych. Kon -
wen cja Bro ni Bio lo gicz nej i Tok sycz nej (Bio lo gi cal and To xin 
We apons Co nven tion – BTWC) na ka zu je znisz cze nie już po sia -
da nej bro ni bio lo gicz nej, bez względ ny za kaz ba dań, pro duk -
cji, gro ma dze nia oraz prze cho wy wa nia mi kro or ga ni zmów cho -
ro bo twór czych i in nych czyn ni ków bio lo gicz nych w ce lach
in nych ani że li po ko jo we. Kon wen cja za ka zu je tak że ba dań nad
środ ka mi tech nicz ny mi słu żą cy mi do prze no sze nia pa to gen -
nych drob no ustro jów. Od mo men tu wej ścia w ży cie (26 mar -
ca 1975 ro ku) Kon wen cję pod pi sa ło i ra ty fi ko wa ło 155 państw,
w tym wszy scy sta li człon ko wie Ra dy Bez pie czeń stwa ONZ. Do
dziś Kon wen cja sta no wi naj waż niej szą umo wę mię dzy na ro do -
wą, ogra ni cza ją cą za gro że nie woj ną bio lo gicz ną. W 1985 ro ku
utwo rzo no do dat ko wą or ga ni za cję – Gru pę Au stra lij ską – zrze -
sza ją cą 41 państw, któ rej ce lem jest kon tro la trans fe ru to wa -
rów i tech no lo gii mo gą cych słu żyć pro duk cji bro ni bio lo gicz -
nej i che micz nej. 

Nie ste ty, hi sto ria po twier dza, że sa me pro to ko ły, ukła dy,
kon wen cje czy de kla ra cje po li tycz ne nie da ją gwa ran cji bez -
pie czeń stwa. Naj lep szym te go przy kła dem jest zda rze nie, do
któ re go do szło w 1979 ro ku w Swier dłow sku (dziś Je ka te ryn -
burg) na te re nie ZSRR. W efek cie wy pad ku w taj nym kom plek -
sie woj sko wym „Bio pre pa rat” do szło do uwol nie nia do at mos -
fe ry ae ro zo lu za wie ra ją ce go prze trwal ni ki wą gli ka. W opi nii
spe cja li stów uwol nio na zo sta ła nie wiel ka ich ilość (od 1 do
100 g), jed nak że za ka że niu ule gła nie mal że ca ła za ło ga za kła -
du oraz lud ność znaj du ją ca się w je go bez po śred niej bli sko -

ści. Do dziś nie jest zna ny roz miar ka ta stro fy, po nie waż
wszyst kie oko licz no ści zwią za ne z wy pad kiem zo sta ły przez
wła dze utaj nio ne. Róż ne źró dła wska zu ją jed nak, że za ka że -
niu wą gli kiem ule gło od 77 do oko ło 200 osób, z któ rych przy -
naj mniej 66 zmar ło na płuc ną od mia nę tej cho ro by.

Czy moż li wy jest atak przy uży ciu bro ni bio lo gicz nej 
na ma so wą ska lę?

Mi mo wią żą cych wie le państw umów mię dzy na ro do wych,
ogra ni cza ją cych pro duk cję bro ni bio lo gicz nej i pro wa dze nie
nad nią ba dań, nie na le ży za po mi nać o nie bez pie czeń stwie
i kon se kwen cjach zwią za nych z uży ciem te go ty pu bro ni.
W do bie to tal nej glo ba li za cji pa to gen ne mi kro or ga ni zmy ła -
two mo gą zo stać prze nie sio ne z miejsc ob ję tych epi de mią do
wszyst kich za kąt ków ziem skie go glo bu. Po szcze gól ne kra je
opra co wu ją kon cep cje obro ny przed ata ka mi bio ter ro ry stycz -
ny mi oraz ich na stęp stwa mi, two rząc pro ce du ry i ze spo ły
szyb kie go re ago wa nia. Gro ma dzo ne są rów nież za pa sy od po -
wied nich le ków. Pro wa dzi się po nad to cy klicz ne szko le nia
służb ra tow ni czych z za kre su epi de mio lo gii. Dzia ła nia te w ra -
zie ata ku z uży ciem czyn ni ków bio lo gicz nych po zwo lą je dy -
nie w pew nym stop niu ogra ni czyć je go tra gicz ne skut ki, po -
nie waż jak do tąd nie po wsta ła żad na w peł ni sku tecz na
moż li wość ochro ny przed sa mym ata kiem. 

Na szczę ście wy ko rzy sta nie mi kro or ga ni zmów w po sta ci
bro ni ma rów nież swo je ogra ni cze nia. Przede wszyst kim sku -
tecz ność bro ni bio lo gicz nej jest za leż na od czyn ni ków śro do -
wi sko wych i at mos fe rycz nych. Wie le cho ro bo twór czych ga -
tun ków bak te rii jest wraż li wych na pro mie nio wa nie UV
do cie ra ją ce ze Słoń ca, a tak że na brak obec no ści wo dy. W kon -
se kwen cji mu si to pro wa dzić do trud no ści w prze cho wy wa -
niu te go ty pu bro ni. Jed nak naj więk szą wa dą po ten cjal ne go
uży cia czyn ni ków bio lo gicz nych jest brak moż li wo ści ich kon -
tro li. Dla pa to gen nych wi ru sów i bak te rii nie ma zna cze nia,
z któ rą stro ną kon flik tu przyj dzie im się zmie rzyć. W 1941 ro -
ku w wy ni ku ata ku Ja poń czy ków na chiń skie mia sto Chang -
teh zmar ło 10 000 Chiń czy ków. Uży ta broń bio lo gicz na wy wo -
ły wa ła przede wszyst kim cho le rę. Na tę sa mą cho ro bę zmar ło
wów czas rów nież 1700 ja poń skich żoł nie rzy, któ rych za da -
niem by ło roz pro wa dze nie pa to ge nów. Zda niem spe cja li stów
to wła śnie nie prze wi dy wal ność skut ków ata ku prze ma wia
prze ciw ko uży ciu bro ni bio lo gicz nej na ma so wą ska lę i szczę -
śli wie sta no wi jed no cze śnie ele ment trud ny do wy eli mi no wa -
nia. Zna jąc ten czyn nik li mi tu ją cy, ła two moż na od po wie dzieć
na py ta nie, dla cze go do tej po ry żad ne z państw po sia da ją -
cych broń bio lo gicz ną nie zde cy do wa ło się jej użyć na więk -
szą ska lę. Nie bez po wo du uwa ga opi nii pu blicz nej jest obec -
nie sku pio na przede wszyst kim na pró bach ją dro wych
pro wa dzo nych przez Ko reę Pół noc ną. Broń bio lo gicz na z pew -
no ścią sta no wi po waż ne za gro że nie, ale jej wy ko rzy sta nie na
ma so wą ska lę wy da je się być co naj mniej nie roz sąd ne.

Ro man Ma re cik*
Ka ta rzy na Cza czyk*

Ma te usz Sy dow**
Łu kasz Chrza now ski**

* Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer sy tetu Przy -
rod ni czego w Po zna niu

** In sty tut Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej Wy działu Tech no lo gii
Che micz nej Po li tech ni ki Po znań skiej

Pier wo druk: „Głos Po li tech ni ki” nr 3 (175) z kwiet nia – ma ja 2013
ro ku. Wię cej po pu lar no nau ko wych tek stów dr. Ro ma na Ma re ci ka
w ko lej nych nu me rach „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).
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W dniach 6-8 wrze śnia 2013 ro ku w Bio cen trum Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu od by ła się pierw sza

Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Mło dych Na ukow ców „Przy ro da
– Las –Tech no lo gia”. Wy da rze nie to zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez
Sa mo rząd Dok to ran tów Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna niu. Pa -
tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob ję li: JM rek tor Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz oraz Dy rek tor Ge -
ne ral ny La sów Pań stwo wych, mgr inż. Adam Wa siak. 

Uczest ni kom kon fe ren cji to wa rzy szy ła myśl Al ber ta Ein stei -
na: „Nie zro zu mia łe w przy ro dzie jest to, że moż na ją zro zu -
mieć…” I tak w gro nie mło dych na ukow ców z pięt na stu uni -
wer sy te tów sta ra li śmy się zro zu mieć to, co nas ota cza. 

Pierw sze go dnia swo ją obec no ścią za szczy ci li nas pro rek tor
ds. Stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pro dzie ka ni Wy -
dzia łu Le śne go: prof. dr hab. Piotr Ła ko my (prze wod ni czą cy
ko mi te tu na uko we go), prof. dr hab. An drzej Czer niak, dr hab.
Ce za ry Be ker oraz prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czło nek ko -
re spon den cyj ny PAN. Te go dnia za po zna li śmy się z te ma ty ką,
któ rą au to rzy przed sta wi li na kil ku na stu po ste rach. Se sja po -
ste ro wa za koń czy ła się wspól ną ko la cją i noc nym zwie dza -
niem Po zna nia.

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czął się od go ścin ne go wy kła -
du prof. dr. hab. Da riu sza Gwiaz do wi cza. Na stęp nie wy słu cha -
li śmy kil ku dzie się ciu pre zen ta cji, mię dzy in ny mi na te mat
grzy bów w po wie trzu, do tknę li śmy te ma tów zwią za nych z tu -
ry sty ką, aka ro lo gią, fi to pa to lo gią, den dro chro no lo gią, bio ma -
są, fi to so cjo lo gią, ło wiec twem i in ny mi, któ re wpi sy wa ły się
w ha sło prze wod nie kon fe ren cji.

Po bar dzo cie ka wych wy stą pie niach uda li śmy się na wspól -
ne gril lo wa nie, gdzie do mi no wał do bry hu mor i me lo dia pio -
sen ki le śnej.

Trze cie go dnia by li śmy go śćmi Nad le śnic twa Ło pu chów ko.
Od wie dzi li śmy Ły sy Młyn, gdzie za an ga żo wa li śmy się w bu -

do wę drew nia ne go dom ku, po tem tra fi li śmy do miej sca uro -
dzin Bo gu sław skie go, gdzie przy oka zji obej rze li śmy obiek ty
ma łej re ten cji. Na stęp nym punk tem wy ciecz ki by ła sa ma sie -
dzi ba nad le śnic twa, gdzie przy kub ku go rą cej ka wy wy słu cha -
li śmy wie lu cie ka wych in for ma cji o sa mym nad le śnic twie i re -
ali zo wa nych na tym te re nie pro jek tach. Ostat nim punk tem
pro gra mu by ła Dzie wi cza Gó ra, gdzie zdo by li śmy szczyt,
a w na gro dę otrzy ma li śmy prze pysz ną kieł ba skę z ogni ska.

Bar dzo dzię ku je my Uczest ni kom za to, że nie za wie dli, za -
pro szo nym Go ściom za to, że za szczy ci li nas swo ją obec no -
ścią, Nad le śnic twu Ło pu chów ko za po świę co ny nam czas oraz
Spon so rom – La som Pań stwo wym – za fi nan so we i rze czo we
wspar cie na szej ini cja ty wy. Dzię ku je my tak że Współ or ga ni za -
to rom za to, że do trwa li z na mi do koń ca; dzię ki nim pew ne
nie do cią gnię cia nie prze ro dzi ły się w ra żą ce błę dy.

Mam na dzie ję, że pierw sza te go ty pu ini cja ty wa pod ję ta
przez dok to ran tów Wy dzia łu Le śne go nie bę dzie ostat nią. 

Do zo ba cze nia za rok! 

Mar le na Ba ra now ska -Wa si lew ska
Woj ciech Bo rzysz kow ski

Sa mo rząd Dok to ran tów Wy dzia łu Le śne go

„Nie zro zu mia łe w przy ro dzie jest to,
że moż na ją zro zu mieć” – dys ku sja
mło dych na ukow ców o ota cza ją cym
nas śro do wi sku

Uczestnicy konferencji przed gmachem Biocentrum
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W Nadleśnictwie Łopuchówko (Łysy Młyn)
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Kon kurs „Zbu duj ro wer z drew na” zo stał zor ga ni zo wa ny
przez Ko ło Na uko we Tech no lo gów Drew na. Zgło sze nia do

kon kur su przyj mo wa ne by ły do 30 czerw ca 2013 ro ku. Za pra -
wi dło wo wy ko na ny i zgod ny z re gu la mi nem uzna wa no ro wer
ma ją cy przy naj mniej drew nia ną ra mę. Wa run kiem ko niecz nym
by ła moż li wość jaz dy na wła sno ręcz nie wy ko na nym ro we rze.
Wpły nę ło 11 zgło szeń, ale osta tecz nie do 4 paź dzier ni ka ro wer
wy ko na ło pię ciu uczest ni ków. Po jaz dy za pre zen to wa no w bu -
dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na w dniach 7–13 paź dzier -
ni ka. Rów no cze śnie od by wa ło się gło so wa nie stu den tów oraz
pra cow ni ków Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na (WTD) na naj lep -
szy (naj ład niej szy) drew nia ny ro wer. Dnia 14 paź dzier ni ka na
pla cu przed bu dyn kiem WTD od był się fi nał kon kur su „Zbu duj
ro wer z drew na”. Każ dy z uczest ni ków pre zen to wał swój po -
jazd przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz no ścią. Na gro dą głów -
ną dla zwy cięz cy by ła pi lar ka tar czo wa. Do dat ko wo każ dy
z uczest ni ków otrzy mał ze sta wy upo min ko we, ga dże ty wy -
dzia ło we, książ ki.

Lau re aci kon kur su: 

I miej sce – Ma te usz Frost, ro wer „Frost” (pi lar ka tar czo wa)
II miej sce – Łu kasz Go dek, ro wer „Luk” (gra wer ni ca do drew -

na i me ta lu)
III miej sce – Grze gorz Zmy ślo ny, Krzysz tof We ltrow ski, Bar -

tosz Pa łu bic ki, ro wer „Drew no li no” (ze staw ści sków sto lar skich)
Ma te usz No ji, ro wer „Drew no mir”
Da mian Zysk, ro wer „Spe ech”.

Po ni żej pre zen tu je my opi sy ro we rów z drew na otrzy ma ne
od trzech uczest ni ków kon kur su.

„Ra ma jest pro to ty pem, wy ko na łem ją z drew na bu ko we -
go i ma ho niu. Kie row ni ca jest dę bo wa. Nie jest to je den ka -
wa łek drew na, tyl ko po kle jo ne czę ści – aby zwięk szyć wy trzy -
ma łość ra my. Jest ona po la kie ro wa na na wy so ki po łysk. Nie
ma pro ble mu z czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi, jak wil got ność,
deszcz czy tem pe ra tu ra. Ra ma z ra cji te go, że jest z drew na,
le piej tłu mi drga nia. Ro wer jest w peł ni spraw ny i moż na na
nim się bez pro ble mu po ru szać. Czas bu do wy to oko ło 1,5
mie sią ca. Wa ga sa mej ra my: oko ło 3 kg. Osa dze nie su por tu,

wi del ca i szty cy jest trwa łe i do tych czas nic się nie wy da rzy -
ło. Oku cia wy ko na ne są ze sta li nie rdzew nej i alu mi nium. Ro -
wer wy ko na łem w mo im ro dzin nym za kła dzie sto lar skim Me -
ble Frost, w miej sco wo ści Ko kosz ko wy ko ło Sta ro gar du
Gdań skie go (Ma te usz Frost, II rok tech no lo gii drew na)”.

„Je stem stu den tem trze cie go ro ku tech no lo gii drew na. Od
dziec ka pa sjo no wa łem się ame ry kań ski mi chop pe ra mi i za -
wsze chcia łem wła sno ręcz nie wy ko nać ta ki pro jekt. Po my śla -
łem, że ro wer chop per to też cie ka wy po mysł i tak po wstał Luk.
Mój jed no ślad zo stał wy ko na ny z war stwo wo wy gi na nej i kle -
jo nej sklej ki. Ca łość zo sta ła wy koń czo na wy so kiej kla sy ole -
jem. Ro wer jest w 100% eko lo gicz ny, gdyż wszyst kie ele men -
ty me ta lo we po cho dzą z od zy sku. Wy ko na nie ca łe go pro jek tu
by ło nie la da wy zwa niem za rów no kon struk tor skim, jak i wy -
ko naw czym. Ca łe przed się wzię cie za ję ło mi oko ło trzech ty -
go dni (Łu kasz Go dek, III rok tech no lo gii drew na)”.

„Drew no mir” jest to jest to ro wer ma ją cy sty li sty kę mo to cy -
kli ty pu cru iser. Sze ro ka kie row ni ca oraz wy god ne, ni sko osa -
dzo ne sio deł ko spra wia ją, że jaz da tym ro we rem to czy sta
przy jem ność. Ma te riał wy ko rzy sta ny do bu do wy to drew no
so sno we oraz sklej ka. Ca ła kon struk cja za kon ser wo wa na zo -
sta ła la kie ro bej cą. Bu do wa ro we ru trwa ła po nad dwa ty go -
dnie. Na rzę dzia wy ko rzy sta ne pod czas bu do wy to: szli fier ka
ką to wa, pi lar ka łań cu cho wa, wier tar ka (Ma te usz No ji, II rok
tech no lo gii drew na)”.

inż. Mi chał Ku siak

„Zbu duj ro wer z drew na”

Finaliści konkursu wraz ze swoimi maszynami

Testowanie rowerów przed Collegium Maximum

Czasami spadł łańcuch… ale konstruktorzy 
szybko i sprawnie te usterki usuwali
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Nasz Przy ja ciel…

Któż Go nie zna na na szej uczel ni. Któż nie uległ cza ro wi
śpie wu Je go „sło wi ków” i si le Je go gło su. Był ar ty stą i był czło -
wie kiem na uk. Współ two rzył kul tu rę i współ two rzył na ukę.

Bę dąc pro fe so rem Aka de mii Mu zycz nej, był rów no cze śnie
człon kiem na szej uni wer sy tec kiej spo łecz no ści, cho ciaż ni -
gdy nie za go ścił ofi cjal nie w pro gach na szej uczel ni. Ska la je -
go bli sko ści z na mi by ła jed nak zróż ni co wa na. Dla nie któ -
rych, nie licz nych, był na uczy cie lem i przy ja cie lem. Przy gar nął
ich bo wiem do swo je go krę gu, kie dy by li chłop ca mi w wieku
szkolnym. Wcze śnie od krył ich gło so we pre dys po zy cje i prze -
mie niał w „śpiew nych sło wi ków”. Ze „sło wi czym chó rem”
prze mie rzał Po znań, Pol skę i świat. W mę skim wie ku prze sta -
wa li śpie wać pod je go ba tu tą, ale trwa li w przy jaź ni. Pie lę -
gno wa li ją na róż ne spo so by. Za wsze od po wia da li po zy tyw -
nie na apel Mi strza, wspie ra jąc Sło wi ki doj rza ły mi glo sa mi.
To oni stwo rzy li Kom pa nię Dru ha. By ła to przy jaźń obu stron -
na i do zgon na.

Wca le nie tak ma ły był pro fe sor ski krąg chó ral ny. Za ist niał
on bo wiem ja ko od po wiedź na pro po zy cję Wil niu ków, przed -
sta wio ną Mu przez Ry szar da Li mi no wi cza, stwo rze nia chó ru
pro fe so rów, któ ry za śpie wa kil ka pie śni do słów Ada ma Mic -
kie wi cza pod czas uro czy sto ści dwu set nej rocz ni cy uro dzin
wiesz cza. Na bór był szyb ką ak cją pro wa dzo ną przez pro fe so -
ra Mie czy sła wa Rut kow skie go, ów cze sne go pre ze sa To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Wil na i Wi leńsz czy zny, na wie lu po znań skich
uczel niach, tak że na na szej. No i sta ło się…

Mistrz po pro wa dził kil ka prób i… chór sta nął na po dium.
Kon cep cja stwo rze nia nie pro fe sjo nal ne go chó ru z ar cy pro fe -
sjo nal nym dy ry gen tem by ła nie wąt pli wie bar dzo ory gi nal na.
Człon ko wie chó ru mie li te go świa do mość. Pod czas prób Druh
stwa rzał bar dzo mi łą, ser decz ną at mos fe rę – at mos fe rę roz -
kosz ne go ga dul stwa (z Je go do mi na cją) i mo men tów śpie wu
(bar dziej lub mniej uda nych).

W chó ral nym krę gu pro fe so ro wie na sze go uni wer sy te tu
two rzy li naj więk sze ogni wo. Dy ry gent był więc do brze zo rien -
to wa ny, co u nas „w tra wie pisz czy”. In te re so wał się na szy mi

Stefan Stuligrosz – nasz przyjaciel,
nasz druh, chóralny fenomen (część 2)
W�pierwszą�rocznicę�śmierci�sylwetkę�Profesora�wspominają�kolejni�pracownicy
naszej�uczelni:�Stanisław�Kozłowski�i�Wojciech�Grottel
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Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu dokładnie 50 lat temu wystąpił w Białym Domu; zaprosił ich sam J.F. Kennedy
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pro ble ma mi, a my po zna wa li śmy Je go dzie je i Je go pro ble my.
Po je chał z na mi na Fe sti wal Kul tu ry Kre so wej do Mrą go wa, na
Fe sti wal Pol skich Chó rów Wi leńsz czy zny do Nie men czy na. Ta
wy pra wa na Li twę by ła po łą czo na z wy jaz dem Sło wi ków, któ -
re da wa ły kon cert w wi leń skiej ka te drze. Ra zem wy stą pi li śmy
w Du ksztach Pi jar skich. Był to wie czór po prze dza ją cy uro czy -
stość Ze sła nia Du cha Świę te go. Ko ściół to nął w zie le ni brze zin
i ludz kich głów. Bo gu ro dzi ca w wy ko na niu pro fe sor skie go chó -
ru wy pa dła ra czej skrom nie. Na to miast sło wi czy śpiew Al le lu ja
Ha en dla był po tęż ny i mógł spo wo do wać, tak się zda wa ło,
ode rwa nie tyn ków ze stro pu świą ty ni. A po tem spo tka nie nad
Wi lią z Po la ka mi. To wszyst ko wy wo ły wa ło nie sa mo wi te prze -
ży cia, i to nie tyl ko u nas, a ich spraw cą był On – Ste fan Stu li -
grosz. Po tem… Po tem pro sił o prze rwę w funk cjo no wa niu
chó ru – pra gnął być z umi ło wa ną mał żon ką Bar bar ką, któ ra
zma ga ła się z cięż ką cho ro bą. „Ja się ode zwę, kie dy wszyst ko
się uło ży…” Ode zwał się po dłuż szej prze rwie. Był zmę czo ny.
Prze ka zał nas w rę ce swo je go przy ja cie la, pro fe so ra Le ona Za -
bo row skie go.

Pro fe sor Stu li grosz był, po śred nio, obec ny na na szej uczel -
ni po przez uświet nia nie swo im „sło wi czym chó rem” uro czy -
sto ści opłat ko wych dla na szej aka de mic kiej spo łecz no ści
w ko ście le pod we zwa niem św. Ja na Vian neya na So ła czu. Tak
wy raź nie był wów czas z na mi i dla nas. Wzru sza ją ce by ło ła -
ma nie się opłat kiem i skła da nie ży czeń. Do na sze go Dru ha
usta wia ła się za wsze dłu ga ko lej ka… A po tem spo tka nie na
ple ba nii, w do mu na sze go uni wer sy tec kie go przy ja cie la, księ -
dza ka no ni ka Ma ria na Mi ko łaj cza ka. Obec ność rek to rów na -

szej uczel ni i po znań skich bi sku pów zwięk sza ła ran gę i po -
głę bia ła at mos fe rę spo tkań opłat ko wych. Zwłasz cza w ostat -
nich la tach sta no wi ły one swo istą in te gra cję na szej uczel ni
z Aka de mią Mu zycz ną i Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi -
cza, do którego włączono Wy dział Teo lo gicz ny.

Każ de spo tka nie z dru hem Ste fa nem Stu li gro szem by ło ra -
do snym prze ży ciem. To z 30 kwiet nia ro ku 2000 by ło bar dzo
moc ne i nie spo dzia ne. Mia ło miej sce na Via Con ci li zio ne, kie -
dy re pre zen ta cja Aka de mii Rol ni czej, piel grzy mu ją ca wów czas
do Rzy mu w czas Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku 2000, od po czy -
wa ła po uro czy sto ściach ka no ni za cji Sio stry Fau sty ny Ko wal -
skiej. Wła śnie tam tę dy po wra cał ze spo tka nia z Ja nem Paw -
łem II druh Ste fan dy ry gu ją cy Sło wi ka mi pod czas tej li tur gii.
Nie sa mo wi ta świą tecz na at mos fe ra spo tka nia z na szym przy -
ja cie lem. I z przy ja cie lem na sze go uni wer sy te tu.

Wraz z upły wem lat kon tak ty z Pro fe so rem Stu li gro szem sta -
wa ły się rzad sze. Ale ja ko chó rzy ści trzy ma li śmy rę kę na pul sie,
zdo by wa jąc in for ma cje od pro fe so ra Zbysz ka Bro dy i pa na Wojt -
ka Grot te la. Py ta nie: „Ja ki jest stan du cha i cia ła Dru ha Ste fa na?”
by ło wy ra zem ser decz nej tro ski o Przy ja cie la. Pięt na ste go
czerw ca nie by ło już ra do snej od po wie dzi na na sze py ta nie.
Uda li śmy się więc do ka te dry i na cmen tarz, aby po że gnać Pro -
fe so ra. Aby w ci szy wła sne go ser ca wy szep tać: „Dru hu prze zac -
ny, ser decz ny Przy ja cie lu – dzię ku je my! Za wszyst ko, co by ło rze -
czy wi sto ścią chó ru pro fe so rów – dzię ku je my!”

Sta ni sław Ko złow ski
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Podczas jednego z koncertów dla Jana Pawła II
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Uścisk dłoni dwóch wybitnych Polaków

Nasz Druh

Pięt na ste go czerw ca mi nę ła pierw sza rocz ni ca śmier ci prof.
Ste fa na Stu li gro sza – zna ko mi te go ar ty sty mu zy ka, dy ry gen -
ta, pe da go ga, kom po zy to ra, przez po nad 70 lat sze fa Po znań -
skich Sło wi ków. Chó ro wi, któ ry był Je go „uko cha nym dziec -
kiem” (nie li cząc trzech có rek), nadał nie po wta rzal ny styl
wy ko naw czy i swo iste brzmie nie, któ re by ło ła two roz po zna -
wal ne dla każ de go prze cięt nie wy ro bio ne go słu cha cza.

Wkrót ce po roz po czę ciu dru giej woj ny świa to wej ma ją cy
wów czas 19 lat uta len to wa ny Ste fan Stu li grosz (bez mu zycz -
ne go wy kształ ce nia, któ re uzy skał do pie ro po woj nie) sku pił
wo kół sie bie nie co po nad 20 śpie wa ków – czę ścio wo z Chó ru
Ka te dral ne go, kie ro wa ne go przed woj ną przez ks. dr. Wa cła wa
Gie bu row skie go, któ re go Niem cy zmu si li do opusz cze nia Po -
zna nia. Na kon spi ra cyj nych pró bach Stu li grosz przy go to wy wał
swój au tor ski ze spół chó ral ny do śpie wa nia w dwóch ko ścio -
łach do stęp nych w Po zna niu, w cza sie woj ny, dla Po la ków. Tak
mi nę ło kil ka bar dzo trud nych lat. Po woj nie nie ja ko od pod -
staw stwo rzył po nad 100-oso bo wy Chór Chło pię cy i Mę ski im.
ks. Wa cła wa Gie bu row skie go, któ ry dzia łał przy ko ście le pw.
Wszyst kich Świę tych. Uzy sku ją cy co raz więk szą po pu lar ność,
do brą mar kę i uzna nie kry ty ków mu zycz nych ze spół zo stał
przy łą czo ny w 1951 ro ku do Fil har mo nii Po znań skiej (za na mo -
wą jej ów cze snych dy rek to rów) i cho ciaż przez ca ły czas za cho -
wy wał sta tus ama tor ski, to je go ofi cjal na na zwa brzmi: Chór
Chło pię cy i Mę ski Pań stwo wej Fil har mo nii w Po zna niu.

Ste fa na Stu li gro sza po zna łem we wrze śniu 1960 ro ku,
uczest ni cząc po raz pierw szy w pró bie chó ru. Bar dzo szyb ko
no wi ko le dzy mi uświa do mi li, że nie na le ży mó wić: „Pa nie Pro -
fe so rze”, ale „Dru hu”, bo wła śnie na spo sób har cer ski chłop cy
mie li zwra cać się do dy ry gen ta w każ dej spra wie – za rów no
pod czas prób chó ral nych, jak i po za ni mi. Już po mie sią cu mo -

głem po raz pierw szy za śpie wać na es tra dzie Au li UAM,
a w mar cu 1961 ro ku wy je cha li śmy na kil ka kon cer tów do
Fran cji. Póź niej to już się ja koś po to czy ło. Przez po nad pół wie -
ku na gro ma dzi ło się wie le róż nych wspo mnień.

Pod czas prób chó ral nych Ste fan Stu li grosz był za wsze nie -
zwy kle wy ma ga ją cy. Przez wie lo krot ne po wta rza nie krót kich
fraz kształ to wał in ter pre ta cję ćwi czo nych utwo rów w naj drob -
niej szych szcze gó łach. W pra cy sta wał się nie mal de spo tą, do -
ma ga jąc się pre cy zji, czy sto ści in to na cji i ta kie go brzmie nia,
któ re go ocze ki wał. Spro stać wy ma ga niom Dru ha wca le nie
by ło ła two. Bez resz ty po chło nię ty dy ry go wa niem po krzy ki -
wał na chłop ców i do ro słych śpie wa ków, któ rzy na tych miast
nie re ali zo wa li Je go po le ceń. Bar dzo czę sto pod czas prób
z prze ką sem ma wiał: „In te li gent ne mu chłop cu mó wi się tyl ko
raz”. Do ro słym śpie wa kom (z więk szo ścią star szych był na „ty”)
cza sa mi trud no by ło po go dzić się z wy po wie dzia ną w fer wo -
rze pra cy uwa gą: „Śpie wasz nie czy sto”, je śli Druh się po my lił
i wska zał po wiedz my na Pio tra, któ ry do brze wie dział, że to
ko le dze przy da rzył się błąd. Dla Stu li gro sza te bez ce re mo nial -
ne, wy krzy ki wa ne uwa gi, wy rzu ca ne jak z ki pią ce go wul ka nu,
mia ły je den cel – dą że nie do per fek cji, bez błęd ne go opa no -
wa nia każ de go utwo ru. Twier dził, że na pró bach trze ba przy -
go to wać wszyst ko „na 200%”. Ta nie mal że ka torż ni cza pra ca
nie by ła jed nak da rem na – przy no si ła zna ko mi te efek ty na
kon cer tach, o czym naj le piej świad czy ły owa cje słu cha czy,
a tak że bar dzo do bre, czę sto wręcz en tu zja stycz ne re cen zje
kra jo wych i za gra nicz nych kry ty ków mu zycz nych.

Stu li grosz dbał o punk tu al ność. Po tra fił osten ta cyj nie pa -
trzeć na ze ga rek, na wet je śli ktoś z waż nej przy czy ny po raz
pierw szy spóź nił się na pró bę. Słow na uwa ga nie by ła po trzeb -
na – wy star czy ło „groź ne”, prze ni kli we spoj rze nie. Ale po za -
koń czo nej pró bie sta wał się zu peł nie in nym czło wie kiem
– uśmiech nię tym, po god nym, przy ja ciel skim, ser decz nym,
otwar tym na każ de go i sta ra ją cym się po móc roz wią zy wać
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róż ne pro ble my swo ich młod szych czy star szych śpie wa ków.
Bar dzo lu bił opo wia dać ka wa ły, a ro bił to zna ko mi cie. Przy róż -
nych oka zjach sy pał ni mi jak z rę ka wa, od po wied nio mo du lu -
jąc głos, je śli w ja kimś żar cie moż na by ło na śla do wać głos
dwóch, trzech osób. Po tra fił słu cha czy roz ba wić do łez, i to
rów nież wte dy, kie dy ja kiś ka wał po now nie opo wia dał w tym
sa mym to wa rzy stwie.

W cią gu dzie się cio le ci przez Chór Stu li gro sza prze wi nę ło się
pra wie dwa ty sią ce śpie wa ków. Oczy wi ście zde cy do wa ną więk -
szość sta no wi li chłop cy, dla któ rych mu ta cja ozna cza ła ko niecz -
ność odej ścia z ze spo łu. Roz sta nia by wa ły trud ne, ale nie by ło
in ne go wyj ścia. Nie któ rzy wra ca li po kil ku lub kil ku na stu la tach,
a do wy jąt ków na le że li ta cy, któ rym uda ło się bez po śred nio
z so pra nów czy al tów przejść do mę skie go ze spo łu. Wie lu by -
łych śpie wa ków opu ści ło Po znań, a na wet Pol skę. W ro ku 2000,
przy oka zji osiem dzie sią tej rocz ni cy uro dzin Ste fa na Stu li gro -
sza, zor ga ni zo wa no „zlot by łych sło wi ków”. Z róż nych stron kra -
ju i świa ta zja wi ło się po nad 600 by łych chó rzy stów. Chęt nie
dzie lo no się róż ny mi wspo mnie nia mi zwią za ny mi z chó rem,
któ re głę bo ko za pa dły w pa mięć. Efek tem zlo tu jest Kom pa nia
Dru ha Stu li gro sza, zrze sza ją ca głów nie by łych śpie wa ków, ale
tak że sym pa ty ków Po znań skich Sło wi ków, za re je stro wa na for -
mal nie ja ko sto wa rzy sze nie.

Wra ca jąc do mo ich cza sów chło pię cych, wspo mnę tyl ko o nie -
zwy kle in ten syw nych przy go to wa niach, a po tem 35 kon cer tach
w ra mach pierw sze go to urnée po Sta nach Zjed no czo nych i Ka -
na dzie. By ło to w 1963 ro ku, czy li do kład nie 50 lat te mu. Wy stę -
py chó ru w słyn nych sa lach kon cer to wych to nie prze rwa ne pa -
smo suk ce sów, o któ rych sze ro ko in for mo wa ła pra sa, co
w efek cie spra wi ło, że ów cze sny pre zy dent J.F. Ken ne dy za pro -
sił Po znań skie Sło wi ki na krót kie spo tka nie do Bia łe go Do mu.

Z now szych cza sów w pa mię ci szcze gól nie utkwi ły spo tka -
nia z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II, któ rych by ło kil ka na -

ście, przy róż nych oka zjach. Już pod czas pierw szej piel grzym -
ki do Pol ski w 1979 ro ku chór śpie wał na mszy św. w Gnieź nie.
Po tem, w trak cie ko lej nych piel grzy mek, dwu krot nie w Po zna -
niu i rów nież we Wro cła wiu. Śpie wa li śmy tak że w Wa ty ka nie
– mię dzy in ny mi pod czas be aty fi ka cji, a po kil ku la tach ka no -
ni za cji św. Sio stry Fau sty ny. Przy tej dru giej oka zji do szło do
przy pad ko we go spo tka nia prof. Ste fa na Stu li gro sza z gru pą
pra cow ni ków Aka de mii Rol ni czej, o któ rym obok wspo mi na
prof. Sta ni sław Ko złow ski.

Od po wia da jąc w chó rze przez po nad 10 lat za wszyst kie
spra wy ad mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj ne, z po le ce nia prof. Stu -
li gro sza je sie nią 1990 ro ku kil ka krot nie roz ma wia łem z ów cze -
snym rek to rem Aka de mii Rol ni czej, prof. Ry szar dem Ga no wi -
czem, któ ry ja ko Se na tor RP za in spi ro wał wy jazd ze spo łu na
kil ka kon cer tów do Wil na. Rek tor Ga no wicz to wa rzy szył nam
w tej po dró ży. Nie są dzi łem wów czas, że po kil ku la tach zo sta -
nę pra cow ni kiem uczel ni. Nie mo głem tak że prze wi dzieć, że
po kil ku na stu la tach Po znań skie Sło wi ki po now nie po ja dą na
Li twę – tym ra zem z utwo rzo nym nie mal że ad hoc Chó rem
Pro fe so rów, a oby dwo ma ze spo ła mi bę dzie tam dy ry go wał
prof. Ste fan Stu li grosz.

W ostat nich la tach zda wa li śmy so bie spra wę, że nasz Druh
– po kil ku ope ra cjach or to pe dycz nych i wsz cze pie niu sty mu -
la to ra ser ca – nie ma już ty le ener gii, co kie dyś. Mi mo ubyt ku
sił fi zycz nych po zo sta wał moc ny du chem i nie ustan nie dbał
o wy so ki po ziom ar ty stycz ny ze spo łu. Był głę bo ko wie rzą cym
czło wie kiem, ale – jak sam ma wiał – „po zba wio nym nie zdro -
wej de wo cji”. Za pew ne wia ra, mo dli twa i po go da du cha bar -
dzo po ma ga ły prze zwy cię żać i z cier pli wo ścią zno sić nie do -
ma ga nia cia ła. Od kil ku lat dy ry go wał wy łącz nie na sie dzą co
– tak że pod czas kon cer tów. Nie za mie rzał pod da wać się żad -
nym prze ciw no ściom i na wet żar to bli wie pod kre ślał, że z każ -
dym ro kiem jest co raz młod szy. Ko lej no miał 10, 9 i ostat nio
8 lat (bra ku ją cych do stu).
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Z Druhem Stuligroszem w Rzymie; od lewej stoją: Teresa Kłoczowska, Janina Kozalowa, NN, NN, prof. Edmund Kozal, Druh Stuligrosz, 
Elżbieta Zagórska, Irena Lewandowska i Hanna Malinowska (30 kwietnia 2000 roku)
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Cza sa mi ża ło wał, że do ba nie ma 48 go dzin, bo wte dy mógł -
by znacz nie wię cej zro bić. Pla nów czy za mie rzeń ni gdy Dru -
ho wi nie bra ko wa ło. Po raz ostat ni dy ry go wał w kwiet niu 2012
ro ku, na gry wa jąc z Po znań ski mi Sło wi ka mi pie śni eu cha ry -
stycz ne we wła snym opra co wa niu. Mo gło się nie któ rym wy -
da wać, że prze zwy cię ży tak że i ten ostat ni kry zys zdro wot ny,
ale sta ło się jed nak ina czej.

Pa ra fra zu jąc sło wa Psal mu 23, ufam, że Dru ho wi już nie brak
ni cze go, a Pan Bóg po zwa la Mu le żeć na zie lo nych pa stwi -
skach, pro wa dzi nad wo dy, gdzie mo że od po cząć, orzeź wia
Je go du szę, ale tak że… po zwa la dy ry go wać chó ra mi aniel ski -
mi. Oby tyl ko wszyst kie anio ły śpie wa ły czy sto i pre cy zyj nie
re ali zo wa ły po le ce nia dy ry gen ta.

Woj ciech Grot tel
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W maju 1999 roku Słowiki i Chór Profesorów nad Niemnem…
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… przy wspólnym ognisku w Dubsztach Pijarskich (Litwa)
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Wieści z koła PTTK

Gdy w ubie głym ro ku wę dro wa li śmy po pie niń skich ścież -
kach, dwu krot nie „za ha czy li śmy” o skraj ne par tie po łu -

dnio wo -wschod niej czę ści Be ski du Są dec kie go (WA 5-6/2013).
W tym ro ku „po szli śmy na ca łość” – Be skid Są dec ki był głów -
nym ce lem dwu ty go dnio wej wy pra wy. Na zwa tej czę ści Be -
ski dów jest nie co my lą ca, za rów no bo wiem Sta ry, jak i No wy
Sącz le żą już po za gó ra mi – w Ko tli nie Są dec kiej. Na zwa „Be -
skid Są dec ki” sta ła się po pu lar na w okre sie mię dzy wo jen nym,
gdy po „uszczel nie niu” gra ni cy pol sko -cze cho sło wac kiej wpro -
wa dzo no od ręb ne na zew nic two pasm gór skich po ło żo nych
po obu stro nach tej gra ni cy. I tak już zo sta ło. 

Za za chod nią gra ni cę Be ski du Są dec kie go przy ję to do li nę
Du naj ca, a wschod nią – do li ny Ka mie ni cy i Moch nacz ki oraz
Prze łęcz Ty lic ką. Na po łu dnio wym wscho dzie, za do li ną Graj -
car ka, cią gną się zna ne nam już Ma łe Pie ni ny. Ca łość Be ski du
Są dec kie go two rzą dwa pa sma: za chod nie Pa smo Ra dzie jo -
wej i wschod nie Pa smo Ja wo rzy ny Kry nic kiej, roz dzie lo ne
przez rze kę Po prad, nad któ rą le ży mię dzy in ny mi Ry tro. Jest
to du ża osa da po ło żo na u stóp wzgó rza z ru ina mi XIII -wiecz -
ne go zam ku. W 1876 ro ku uru cho mio no li nię ko le jo wą z No -
we go Są cza przez Ry tro do Bu da pesz tu, co przy czy ni ło się do
po pu la ry za cji osa dy ja ko let ni ska (wy po czy wał tu na wet Jó -
zef Pił sud ski). W la tach pięć dzie sią tych ubie głe go wie ku czę -
sto prze by wa ła w Ry trze zna na nam ze szkol nych lek tur pi sar -

ka Ma ria Kow nac ka, a w 2013 ro ku w ho te lu „Ja ni na” przez ty -
dzień miesz ka ła gru pa tu ry stów z Ko ła PTTK UP w Po zna niu. 

Ta ka lo ka li za cja ba zy umoż li wia ła wę drów ki w oba pa sma
be skidz kie, czę ścio wo z wy ko rzy sta niem ko mu ni ka cji au to bu -
so wej. Na roz grzew kę (w po nie dzia łek 29 lip ca) wy bra li śmy
nie dłu gi okręż ny szlak przez Ma ko wi cę (948 m) z od po czyn -
kiem w pry wat nym schro ni sku w przy siół ku Cyr la po ni żej
wierz choł ka. Jest to le żą cy naj bli żej Ry tra skraj ny szczyt Pa sma
Ja wo rzy ny. Po cząt ko wy frag ment po dej ścia pro wa dził wzdłuż
za li cza ne go do naj pięk niej szych w Be ski dzie Są dec kim Ży cza -
now skie go Po to ku (licz ne ka ska dy na po to ku pły ną cym
w głę bo kim ja rze – po mnik przy ro dy), na to miast w re jo nie
wierz choł ka to wa rzy szy ły nam in te re su ją ce skał ki. 

Na za jutrz (30 lip ca) mi mo nie pew nej po go dy wy ru szy li śmy
w Pa smo Ra dzie jo wej na wi do ko wy szlak wio dą cy z Piw nicz -
nej (też nad Po pra dem, ale nie co wy żej niż Ry tro) przez Niem -
co wą, zwa ną też Trze śnio wym Gro niem (1001 m), do Ry tra.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi na stą pi ło za ła ma nie po go dy. Naj -
więk szy opad prze cze ka li śmy przy her ba cie w chat ce stu denc -
kiej pod Niem co wą, ale wi do ki by ły ra czej – oględ nie mó wiąc
– ma ło atrak cyj ne. Już za wierz choł kiem Niem co wej spo tka li -
śmy idą cą z Ry tra kil ku oso bo wą ro dzi nę (z naj młod szym na
ple cach ta ty). Nasz po dziw dla ich wy trwa ło ści (bo prze cież

W Be ski dzie Są dec kim (część 1) 
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Chwila odpoczynku…



szli w desz czu) nie co zma lał, gdy oka za ło się, że by li oni prze -
ko na ni, iż są na znacz nie krót szej tra sie pro wa dzą cej z Ry tra
w kie run ku do kład nie prze ciw nym. 

W śro dę (31 lip ca) już przy lep szej po go dzie wy szli śmy z Ko -
sa rzysk (da lej za Piw nicz ną) na gra nicz ny grzbiet Elia szów ki
(1020 m). Nie co po ni żej grzbie tu w Chat ce na Ma gó rach zno -
wu by ła oka zja do od po czyn ku (tym ra zem od słoń ca) przy
her ba cie. Z wierz choł ka Elia szów ki zbo czy li śmy na sło wac ką
stro nę do no we go sank tu arium grec ko ka to lic kie go na po -
la nie Żwir. Po za po zna niu się z naj now szą hi sto rią te go miej -
sca i zwie dze niu in te re su ją co urzą dzo nych obiek tów sa kral -
nych wró ci li śmy do Pol ski, wę dru jąc przez Obi dzę (do tar li śmy
tu w ubie głym ro ku w ostat nim dniu wę dró wek pie niń skich)
do au to bu su po wrot ne go w Su chej Do li nie (to gór na część
Ko sa rzysk). Przy oka zji war to wspo mnieć, że re jon Elia szów ki
był w la tach dru giej woj ny świa to wej bar dzo waż nym ob sza -
rem prze rzu ca nia przez gra ni cę lu dzi i prze sy łek. Tu mię dzy
in ny mi prze kra czał gra ni cę Jan Kar ski, sław ny ku rier i emi sa -
riusz władz Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go. 

W Pa smo Ja wo rzy ny Kry nic kiej po wró ci li śmy w czwar tek
(1 sierp nia), pod jeż dża jąc au to bu sem do le śni czów ki w gór -
nej czę ści Łom ni cy Zdro ju. By ła to do woj ny gra nicz na wieś
za miesz ka ła przez lud ność pol ską – da lej na wschód za czy -
na ła się Łem kowsz czy zna. Człon „Zdrój” w na zwie wsi ma
zna cze nie je dy nie hi sto rycz ne, bo tuż przed wy bu chem dru -
giej woj ny świa to wej ist nie ją cy tu wcze śniej za kład zdro jo -
wy znisz czy ła po wódź, a po woj nie zre zy gno wa no z je go od -
bu do wy. Od le śni czów ki po de szli śmy stro mo na głów ny
grzbiet, gdzie już 60 lat dzia ła schro ni sko PTTK na Ha li Ła -
bow skiej. Po za słu żo nym od po czyn ku ru szy li śmy grzbie tem
ku za cho do wi przez Wierch nad Ka mie niem (1083 m) i Ha -
lę Pi sa ną, za któ rą ze szli śmy (z roz le gły mi wi do ka mi na nie -
mal ca łej tra sie) do cen trum Piw nicz nej. By ła więc oka zja do
zwie dze nia te go sta re go (od cza sów Ka zi mie rza Wiel kie go)
mia stecz ka gra nicz ne go nad Po pra dem. Piw nicz na ma sta -
tus uzdro wi ska, ale za kres dzia łal no ści zdro jo wej jest bar dzo
ogra ni czo ny. 

Ostat nie dwa dni w trak cie ba zo wa nia w Ry trze spę dzi li śmy
w Pa śmie Ra dzie jo wej. Naj pierw (2 sierp nia) na szym ce lem by -
ła Pre hy ba (1175 m) i po ło żo ne w po bli żu wierz choł ka schro -
ni sko PTTK od bu do wa ne po po ża rze w la tach dzie więć dzie -
sią tych. Au to bu sem pod je cha li śmy do Ry ter skie go Ra ju
(część Ry tra). W gó rę szli śmy po cząt ko wo przez pięk ne la sy
w do li nie Roz to ki (to stąd po cho dził sław ny Ro gaś opi sa ny
przez wspo mnia ną wy żej Ma rię Kow nac ką), a da lej przez roz -
le głą i wi do ko wą Ha lę Ko niecz ną. Wró ci li śmy bez po śred nio
do Ry tra bocz nym grzbie tem spod Pre hy by, z licz ny mi po la -
na mi wi do ko wy mi. 

Naj wyż szy szczyt ca łe go Be ski du Sa dec kie go, czy li Ra dzie -
jo wą (1262 m) zdo by li śmy w so bo tę (3 sierp nia). Wy ru sza jąc po -
now nie z Ry ter skie go Ra ju, szli śmy przez grzbiet Ja wo rzy ny
(ład ny bu ko wy las, ale po dej ście…!) do prze łę czy Żłób ki
w głów nym grzbie cie, skąd krót kim, ale też nie złym po dej ściem
na za le sio ny wierz cho łek Ra dzie jo wej (na tej wy so ko ści jest to
już pię tro re gla gór ne go). Mi mo la su mo gli śmy po dzi wiać roz -
le głą pa no ra mę dzię ki no wej wie ży wi do ko wej na szczy cie. Po
po wro cie na prze łęcz Żłób ki po szli śmy da lej grzbie tem przez
Wiel ki Ro gacz w re jon zna nej nam od wtor ku Niem co wej,
a stam tąd do li ną Ma łej Roz to ki wró ci li śmy po ca łym dniu na
gór skich i le śnych ścież kach (pierw szy raz w tym ro ku bez schro -
ni sko wej her bat ki na tra sie) mię dzy za bu do wa nia Ry tra. 

Tak mi nę ło nam sześć dni wy peł nio nych wy ciecz ka mi.
Uważ ny czy tel nik za pew ne za uwa żył, że w ko lej nych dniach
wcho dzi li śmy co dzien nie co raz wy żej (w na stęp nym ty go dniu
już bę dzie ina czej). Wszyst kich moż li wych tras oczy wi ście nie
prze szli śmy, w za pa sie był też mię dzy in ny mi spływ ło dzia mi
do li ną Po pra du z Piw nicz nej do Ry tra, a tak że po szu ki wa nie
pol skich śla dów na zam ku w Sta rej Lu bow li (wo bec trud no ści
ko mu ni ka cyj nych – osu wi ska na dro dze do gra ni cy – za cze ka -
my na ukoń cze nie bu do wy no we go mo stu gra nicz ne go nad
Po pra dem). Po za wspo mnia nym mo krym wtor kiem mie li śmy
po go dę sło necz ną, ale rów nież upal ną. Wy so kie tem pe ra tu ry
– czę sto po nad 30oC – dość sku tecz nie ogra ni cza ły za pał do
da le kich wę dró wek. Dla te go w nie dzie lę (4 sierp nia) ogra ni -
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czy li śmy się tyl ko do prze pro wadz ki i re lak su ją cych spa ce rów
ra no po Ry trze, a póź niej po Kry ni cy. Bo wła śnie w Kry ni cy
spa li śmy w dru giej czę ści obo zu. Ale o kry nic kich wę drów kach
na pi szę w na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”. 

Je rzy Świ goń

PS. W pierw szych dniach obo zu mój apa rat fo to gra ficz ny „od -
mó wił dal szej współ pra cy”. Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do
roz wią za nia te go trud ne go pro ble mu, ser decz nie dzię ku ję.

Spojrzenie w dolinę Popradu

Między Niemcową a Rytrem

Sanktuarium na polanie Żwir

„Tańczące” sosny
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Wzgórze zamkowe w Rytrze Na stoku Niemcowej

Przydrożne witaminobranie Powrót do Piwnicznej…

Który wariant wybieramy? Żniwa w pełni




