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W myśl deklaracji Rektorów wszystkich poznańskich publicznych szkół wyższych z roku 2011, 
manifestującej „niezłomną wolę kontynuowania wielkiego dzieła naszych poprzedników 

oraz podjęcie działań zmierzających do dalszej integracji poznańskiego środowiska naukowego, 
w owocnym współdziałaniu i przy poparciu władz państwowych i samorządowych naszego miasta i regionu,

na chwałę i ku pożytkowi społeczności lokalnej i całego narodu, dla wspólnego dobra Polski i zjednoczonej
wokół najszczytniejszych humanistycznych ideałów Europy”, jako kolejny krok na drodze 

współpracy międzyuczelnianej Akademickiego Poznania, wyrażającej się dotychczas wspólnymi,
międzyuczelnianymi projektami naukowymi i działalnością dydaktyczną, 

Kolegium Rektorów Miasta Poznania postanowiło nowy rok akademicki 2013/2014 rozpocząć 
uroczystą, wspólną Poznańską Inauguracją Akademicką…



Wieści Akademickie 1

POZNAŃSKA INAUGURACJA AKADEMICKA 2013 

Wspólna, pierwsza i bardzo uroczysta... (Maria Rybicka)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        02

O perspektywach polskiego szkolnictwa wyższego. Wystąpienie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na Poznańskiej Inauguracji Akademickiej (Bronisław Komorowski)  . .        06

O współczesnym rozumieniu polskości. Wykład inauguracyjny wygłoszony podczas 

Poznańskiej Inauguracji Akademickiej (Andrzej B. Legocki)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        09

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU 

Przemówienie inauguracyjne JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka  . . . . . . . . . . . . .        12

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu (fotoreportaż) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        16

DNI PATRONA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Ludwikowi Kazimierzowi

Malendowiczowi z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Paweł Maćkowiak)  . . . . . . . . . . . . .        20

Profesor dr hab. Ludwik Kazimierz Malendowicz. Sylwetka nowego doktora 

honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Małgorzata Szumacher-Strabel)  . . . .        22

„Wiele lat temu spotkałem na swej drodze naukowej Przewodnika…” Laudacja wygłoszona 

podczas nadania prof. dr. hab. Ludwikowi K. Malendowiczowi godności doktora honoris causa

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Krzysztof W. Nowak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25

Fascynujące nadnercza – zarys ich poznawania i wkład polskich autorów w rozwój 

wiedzy o gruczole (Ludwik Kazimierz Malendowicz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        28

Uroczystość promocyjna. Biocentrum, 22 listopada 2013 roku (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        36

Koncert Galowy. Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,

23 listopada 2013 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        40

JUBILEUSZ 20-LECIA CHÓRU AKADEMICKIEGO „CORO DA CAMERA” 

Program jubileuszowego koncertu z okazji 20-lecia działalności artystycznej 

Chóru Akademickiego „Coro Da Camera”, Kolegium Rungego, 24 listopada 2013 roku  . . . . . . .        42

„Coro Da Camera” – kilka słów o historii chóru. Obszerne fragmenty konferansjerki 

koncertu jubileuszowego (Marta Waligórska, Franciszek Kornobis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        44

Lata wspólnego śpiewania… (Barbara Dąbrowska-Silska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        48

Dożynki Prezydenckie 2013. Zespół Pieśni i Tańca „Łany” w Spale 

(Zenon Musiał, Zbigniew Broda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        50

W numerze:

Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

Przewodniczący Rady Programowej:
prof. dr hab. Jan Pikul

prorektor ds. nauki i współpracy 
z zagranicą

Członkowie Rady Programowej: 
Irena Małecka, 

Dorota Wrońska-Pilarek, 
Paweł Maćkowiak, 

Jerzy Świgoń, Elżbieta Kozik, 
Dorota Piasecka-Kwiatkowska, 

Emilia Wytykowska-Sroka, 
Andrzej Kusztelak, Anita Zaworska, 

Luiza Dawidowicz

Redaktor naczelna:
Ewa Strycka 

4est@up.poznan.pl

Adres redakcji: 
60-693 Poznań, 

ul. Witosa 45
tel./fax 618 48 77 80

tel. kom. 502 19 82 46
wiesci.akademickie@up.poznan.pl 

Wersja elektroniczna: 
www.au.poznan.pl
www.up.poznan.pl

Skład i łamanie: 
perfekt sp.j.

Druk: 
Zakład Graficzny 

Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

Korekta: 
Paulina Wierzbicka

Fotografie na okładce: 
strona pierwsza: Kancelaria Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ewa Strycka i Aleksander K. Dykczak; 

druga i trzecia: skan: perfekt sp. j.; 
czwarta: archiwum „Wieści Akademickich”

Redakcjastarasięzwracaćmateriałyniezamówionei zastrzegasobieprawo
skracania i opracowywania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Redakcjanieodpowiadazatreśćzamieszczanychreklami ogłoszeń.

Fo
t.

Ew
a 

St
ry

c k
a



Wieści Akademickie2 Jesień 2013

Trzeba�było�okazać�komórki,�torebki
i poddać�się�badaniu�przez
antyterrorystów�na�bramce�– już�ten
wstęp�świadczył,�że�inauguracja�roku
akademickiego 2013/2014�w dniu
1�października�będzie�nietypowa,
a wiele�jej�wydarzeń�miało�miejsce�
po�raz�pierwszy.�Odbywała�się�nie
w Auli�Uniwersyteckiej,�lecz�w Sali
Ziemi�na�MTP,�zdolnej�pomieścić
2�tysiące�osób�– i tyle�się�stawiło,�
bo�tylko�nieliczne�miejsca�pozostały
niezajęte.�Przybyło�wielu�prominentów,
poczynając�od�prezydenta�RP
Bronisława�Komorowskiego�i minister
nauki�Barbary�Kudryckiej.

Lecz to jesz cze nie wy czer pu je wy jąt ko wo ści tej in au gu ra cji:
przede wszyst kim by ła ta ka, po nie waż by ła wspól na – roz -

po czę cie ro ku aka de mic kie go świę to wa ły ra zem wszyst kie
uczel nie pu blicz ne Po zna nia. Ja ka to by ła ska la, wy star czy po -
wie dzieć, że dla człon ków se na tów uczel ni przy go to wać trze -
ba by ło 302 miej sca na wi dow ni, gdyż na sce nie ta kie gre mium
by się nie zmie ści ło. Ko le gium rek to rów uczel ni wpro wa dzi ła
na sa lę je dy na w tym gro nie ko bie ta, prof. Ha li na Lor kow ska,
rek tor Aka de mii Mu zycz nej, na to miast rek to ro wi UAM, prof.
Bro ni sła wo wi Mar ci nia ko wi, prze wod ni czą ce mu Ko le gium
Rek to rów Mia sta Po zna nia, przy padł za szczyt wpro wa dze nia,
w to wa rzy stwie go spo da rza uro czy sto ści – pre zy den ta Po zna -
nia Ry szar da Gro bel ne go – naj zna mie nit sze go go ścia, pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wej ściu rek to rów na
sce nę nie to wa rzy szył (po raz pierw szy) nie śmier tel ny Po lo nez
As -dur, lecz pre lu dium do Te Deum Mar ca An to ina Char pen tie -
ra, kom po zy to ra ery ba ro ku. Hymn Pol ski od śpie wa no tak że
przy ży wym akom pa nia men cie Or kie stry Sym fo nicz nej Aka de -
mii Mu zycz nej pod ba tu tą War ci sła wa Kun ca (na to peł ne 
we rwy wy ko na nie hym nu zwró cił na wet uwa gę pre zy dent 
Ko mo row ski). Sa lę zdo bił no wo cze sny, nie co żar to bli wy pla kat

Poznańska Inauguracja Akademicka 2013

Wspól�na,�pierw�sza�i bar�dzo�uro�czy�sta...

Powitanie rektorów (na zdjęciu: rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim
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z uprosz czo ną syl wet ką rek to ra w to dze, bi re cie i „wie lo uczel -
nia nym” łań cu chu za koń czo nym gwiazd ką, lo go Po zna nia. 

Od cy ta tu z Eu ry pi de sa: „mię dzy przy ja ciół mi wszyst ko win -
no być wspól ne” za czął swe prze mó wie nie Ry szard Gro bel ny,
wi ta jąc go ści na tej wy jąt ko wej in au gu ra cji. Przy po mniał, że
w tra dy cji po zna nia ków jest pra ca u pod staw i wspól ne dzia ła -
nie, dzię ki cze mu osią ga my wie le – w przy pad ku uczel ni są to

na przy kład no wo cze sne bu dyn ki na kam pu sach. Mia sto fi nan -
su je pro gra my Aka de mic ki i Na uko wy Po znań, Na uka dla Biz -
ne su, fun du je sty pen dia i na gro dy, a z ko lei przez na ukow ców
zy sku je na pre sti żu, a przez stu den tów – mło dość. Wy jąt ko wa
wspól na Po znań ska In au gu ra cja Aka de mic ka, PIA, ścią ga jąc ty -
lu pro mi nen tów i dzien ni ka rzy, tak że sła wi imię mia sta – do dał
za do wo lo ny pre zy dent. 

Poznańska Inauguracja Akademicka – wspólna dla wszystkich publicznych szkół wyższych Poznania – odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych
Targów Poznańskich 1 października 2013 roku

Sala Ziemi była wypełniona prawie w całości
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Poznańska Inauguracja Akademicka 2013

Na stęp nie prze ma wiał rek tor UAM, prof. Bro ni sław Mar ci -
niak. Przy po mniał hi sto rię po wsta wa nia uni wer sy te tu w Po -
zna niu: od Aka de mii Lu brań skie go po 1919 rok. Opo wie dział
o swo im łań cu chu rek tor skim, rów nym wie kiem uni wer sy te -
to wi po znań skie mu, któ ry w swo ich ogni wach za wie ra
oprócz her bu Po zna nia, sześć tarcz sym bo li zu ją cych wy dzia -
ły uni wer sy tec kie – z nie któ rych po wsta ły no we uni wer sy te -
ty w Po zna niu. Jak no sząc ta ki łań cuch, nie my śleć o in te gra -
cji uczel ni? – za py tał re to rycz nie mów ca. Wpro wa dze niem do
niej, jak przy po mniał, by ły wspól ne ob cho dy 90-le cia tra dy -
cji aka de mic kich Po zna nia i prze marsz rek to rów uli ca mi mia -
sta. Wte dy też pod ję to uchwa łę de kla ru ją cą pod ję cie „zgod -
nych wy sił ków, zmie rza ją cych do co raz ści ślej szej wspól no ty,
w re aliach XXI wie ku”. Osiem uczel ni to ogrom ny po ten cjał
– pod kre ślał rek tor UAM – a tyl ko wspól nie moż na po ko nać
trud no ści wy ni kłe z kry zy su i de mo gra fii. Pro fe sor Mar ci niak
za po wie dział też spo rzą dze nie ana li zy eko no micz nej ta kiej
in te gra cji uczel ni, ana li zę moż li wo ści wspól ne go za rzą dza nia
in fra struk tu rą ba daw czą oraz po wsta wa nia mię dzy uczel nia -
nych ze spo łów ba daw czych i roz wi ja nie wspól nych kie run -
ków stu diów.

Na stęp nie for mu łę otwie ra ją cą no wy rok aka de mic ki wy po -
wie dzia ło (po raz pierw szy) jed no gło śnie ośmiu rek to rów
i rów nie zgod nie za brzmia ły trzy krot ne ude rze nia ber ła.
Uczest ni cy in au gu ra cji obej rze li przy go to wa ny przez mia sto

film Aka de mic ka Pla ne ta Po znań. Tę no wo cze sną pre zen ta cję
wspie rał dy na micz nie tan cerz Da niel Stry jec ki, mar ku jąc prze -
su wa nie ob ra zów na ekra nie, co two rzy ło zaj mu ją ce wi do wi -
sko. Do wie dzie li śmy się, że Po znań ma 30 uczel ni, w tym osiem
pu blicz nych, za trud nia ją cych ty siąc pro fe so rów i ofe ru ją cych
stu den tom 230 kie run ków stu diów. Każ da uczel nia po ka zy wa -
na by ła w fil mie przez pryzmat tego, co ma uni ka to we […]. 

Po fil mie głos za brał pre zy dent Ko mo row ski, pod kre śla jąc,
że 128 uczel ni pu blicz nych i 340 nie pu blicz nych w kra ju to do -
ro bek Pol ski nie pod le głej, gdyż – co tu, w Po zna niu, po win ni -
śmy ro zu mieć szcze gól nie do brze – mię dzy aspi ra cja mi po li -
tycz ny mi a funk cjo no wa niem szkół wyż szych ist nie je ści sły
zwią zek. „Za rok ob cho dzić bę dzie my 25-le cie »no wej« nie -
pod le gło ści i to czas na pod su mo wa nia. Ten wiel ki suk ces ilo -
ścio wy trze ba bę dzie prze kuć na ja ko ścio wy. To ko niecz ne
w no wych wa run kach kon ku ren cji świa to wej, eu ro pej skiej, ale
tak że pol sko -pol skiej. Po wsta je więc py ta nie, czy ten wiel ki
wy si łek in we sty cyj ny, ja kie go do ko na ły uczel nie w ostat nich
la tach, bę dą one po tra fi ły wy ko rzy stać?” Idąc tro pem my śli
rek to ra Mar ci nia ka, pre zy dent Ko mo row ski po wie dział: „Na
grun cie ży cia aka de mic kie go więk szy mo że wię cej, a w jed no -
ści si ła”. Pre zy dent pod kre ślił, że Po znań mo że być tu naj mą -
drzej szy i naj od waż niej szy, za cho wu jąc przy tym tra dy cję ra -
cjo nal ne go my śle nia i roz sąd ne go wy da wa nia pie nię dzy,
cze go do wo dem jest wspól na in au gu ra cja. Ży czył więc od wa -
gi w po dej mo wa niu de cy zji o kon so li da cji, któ re dzi siaj nie są
ko niecz ne, ale ich ko niecz ność już pu ka do drzwi – tak aby -
śmy nie by li mą drzy po szko dzie, ale przed szko dą.

Mi ni ster Ku dryc ka po wo ła ła się na wy kład „O do sto jeń stwie
uni wer sy te tu” Ka zi mie rza Twar dow skie go, któ ry wy gło sił on
w 1933 ro ku, otrzy mu jąc dok to rat ho no ris cau sa Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. Twar dow ski mó wił mię dzy in ny mi, że wol -
ność na uki nie mo że być list kiem fi go wym dla ukry cia jej 
sła bo ści. Mi ni ster na wią za ła w ten spo sób do pro ble mu mier -
ni ków ja ko ści na uki, któ re wciąż bu dzą dys ku sje. One to jed -
nak są naj lep szym in stru men tem do za cho wa nia praw dzi wej
nie za leż no ści fi nan so wej uczel ni – po wie dzia ła. Przy po mnia -
ła, że po wsta wa ły ze wska zań sa mych uczel ni, że wciąż są do -
sko na lo ne i za chę ci ła śro do wi sko aka de mic kie do nad sy ła nia
dal szych wska zó wek i uwag na ten te mat.

Na stęp nie od by ła się im ma try ku la cja. Każ da uczel nia mia ła
dwo je przed sta wi cie li […]. Stu den ci wy po wie dzie li wspól nie
nie co zmie nio ną ro tę przy się gi (na przy kład zo bo wią za li się
strzec do stoj nych tra dy cji po znań skich uczel ni), za brzmiał hymn
Gau de Ma ter w im po nu ją cym wy ko na niu po łą czo nych sze ściu
chó rów aka de mic kich […] pod ba tu tą Prze my sła wa Pał ki. Na
ko niec w tym sa mym skła dzie od śpie wa no Gau de amus; tym ra -
zem pa łecz kę dy ry gen ta prze jął Krzysz tof Szy dzisz.

Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił prof. An drzej Le goc ki (ab -
sol went UAM), nie ty po wy jak dla bio che mi ka, bo o poj mo wa -
niu pol sko ści w na szych dzie jach. Uro czy stość pro wa dził 
Zbi gniew Gro chal, ak tor, ale i pro fe sor UAM. Nie ty po wym za -
koń cze niem uro czy sto ści był też Kon cert skrzyp co wy d -moll
Hen ry ka Wie niaw skie go w wy ko na niu Aga ty Szym czew skiej. 

Ma ria Ry bic ka
„Ży cie Uni wer sy tec kie”

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

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

Fragment filmu Akademicka Planeta Poznań wsparty dynamicznym
tańcem Daniela Stryjeckiego

Koncert skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego na zakończenie
uroczystości
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Immatrykulacja przedstawicieli studentów naszej uczelni
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W pierwszym rzędzie najważniejszy gość uroczystości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i główny gospodarz spotkania,
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz pozostali zaproszeni goście
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Sza now na Pa ni Mi ni ster,
Przed sta wi cie le wła dzy usta wo daw czej, rzą do wej, sa mo rzą -

do wej,
Pa nie i Pa no wie Rek to rzy wszyst kich uczel ni w Pol sce,

a szcze gól nie uczel ni po znań skich!

Dzi siaj – al bo w naj bliż szych dniach – w ca łej Pol sce bę dą
się od by wać in au gu ra cje ko lej ne go ro ku aka de mic kie -

go, ro ku 2013/2014. War to pa mię tać o tym, że bę dzie to mia -
ło miej sce w 128 uczel niach pu blicz nych i w 340 uczel niach
nie pu blicz nych w Pol sce. To znak cza sów i nie wąt pli wie sta -
no wi to bar dzo po waż ny do ro bek Pol ski nie pod le głej. I pew -
nie pod czas tych wszyst kich in au gu ra cji bę dzie gra ny 
Ma zu rek Dą brow skie go. Ale tu, w Po zna niu, za rów no je go wy -
ko na nie, peł ne ener gii, emo cji, jak i je go sło wa brzmią w spo -
sób szcze gól nie do no śny. Kie dy tu z oka zji in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go śpie wa my „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła, kie dy

my ży je my”, kie dy śpie wa my to w mo men cie, gdy się pla nu -
je dal szy roz wój szkol nic twa wyż sze go w ska li Pol ski i w ska li
Po zna nia, to si łą rze czy przy cho dzi na myśl pro ste sko ja rze -
nie… Bo cho ciaż Po znań słusz nie z du mą przy po mi na pięk -
ne tra dy cje aka de mic kie, się ga ją ce re ne san su czy przy naj -
mniej wie ku XVI, to jed nak do sko na le wie my, że ist nie je
ści sły zwią zek mię dzy re ali za cją aspi ra cji uni wer sy tec kich Po -
zna nia i roz wo jem tych aspi ra cji w póź niej szych okre sach
a sy tu acją po li tycz ną, ist nie niem al bo nie ist nie niem nie pod -
le głe go pań stwa pol skie go. War to o tym pa mię tać i dzi siaj,
cie sząc się, że już za pa rę lat bę dzie my mo gli ob cho dzić stu -
le cie Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ ry po wstał prze cież
u za ra nia nie pod le gło ści. 

To pro ste sko ja rze nie po win no nas pro wa dzić do my śli
o tym, że w dal szym cią gu ist nie je ści sły zwią zek mię dzy aspi -
ra cja mi po li tycz ny mi do od gry wa nia istot nej ro li przez Pol skę
w Eu ro pie i świe cie, przez Po znań i in ne ośrod ki aka de mic kie

Poznańska Inauguracja Akademicka 2013

O per�spek�ty�wach�pol�skie�go�
szkol�nic�twa�wyż�sze�go
Wy�stą�pie�nie�Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�
na�Po�znań�skiej�In�au�gu�ra�cji�Aka�de�mic�kiej

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na Poznańskiej Inauguracji Akademickiej w Poznaniu



w ska li kra ju – a funk cjo no wa niem uczel ni wyż szych. Przy szły
rok bę dzie ro kiem 25-le cia od zy ska nej po now nie przez Pol skę
nie pod le gło ści. To bę dzie oka zja do pod su mo wa nia osią gnięć
Pol ski – ale tak że po szcze gól nych ośrod ków – w róż nych ob -
sza rach: eko no micz nych, spo łecz nych, kul tu ry, tak że w ob sza -
rze ży cia aka de mic kie go, funk cjo no wa nia szkol nic twa wyż sze -
go, ca łej sfe ry pol skiej na uki. Za pra szam ser decz nie wszyst kich
do współ uczest ni cze nia w tych ob cho dach. One po win ny być
tak że źró dłem re flek sji nad tym, co się uda ło osią gnąć, i nad
tym, co nas cze ka w dal szej per spek ty wie. War to już dzi siaj po -
wie dzieć, że 128 uczel ni pu blicz nych i 340 uczel ni nie pu blicz -
nych, je śli się to sko ja rzy z licz bą stu den tów w Pol sce, to wiel -
ki do ro bek Pol ski nie pod le głej, bo to ozna cza skok ilo ścio wy
na nie spo ty ka ną wcze śniej ska lę. Ale jed no cze śnie war to po -
wie dzieć, że ten wiel ki suk ces ilo ścio wy trze ba te raz prze bu do -
wy wać na suk ces ja ko ścio wy. Po to, aby śmy w zmie nia ją cych
się uwa run ko wa niach, za rów no ze wnętrz nych, jak i we wnętrz -
nych, w sy tu acji zwięk szo nej kon ku ren cji po mię dzy kra ja mi
człon kow ski mi Unii Eu ro pej skiej, po mię dzy Eu ro pą a Sta na mi
Zjed no czo ny mi, tak że in ny mi roz wi ja ją cy mi się ośrod ka mi eko -
no micz ny mi, po li tycz ny mi i kul tu ral ny mi, nie stra ci li te go po -
ten cja łu, któ ry uda ło się zbu do wać. 

Dzi siaj po trzeb ne jest od waż ne my śle nie o per spek ty wach
pol skie go szkol nic twa wyż sze go, rów nież w kon tek ście za cho -
dzą cych zmian we wnętrz nych i ry su ją cej się na tu ral nej, choć
cza sa mi bar dzo trud nej kon ku ren cji pol sko -pol skiej. Kon ku ren -
cji po mię dzy po szcze gól ny mi cen tra mi aka de mic ki mi, co sa mo
w so bie mo że być wiel kim im pul sem pro ro zwo jo wym. Trze ba
też zna leźć od po wied nią dro gę po stę po wa nia w sy tu acji ry su -
ją ce go się głę bo kie go kry zy su de mo gra ficz ne go. Już do prze -
szło ści na le żą wszel kie kal ku la cje, któ re za kła da ły, że w Pol sce
bę dzie oko ło dwóch mi lio nów stu den tów. Dzi siaj wie my, że stu -
den tów w Pol sce jest mniej niż mi lion czte ry sta ty się cy i że bę -

dzie jesz cze mniej. W Wiel ko pol sce, któ ra po zy tyw nie wy róż nia
się na tle ma py de mo gra ficz nej kra ju – tu jest jesz cze mi ni mal -
ny wzrost de mo gra ficz ny – rów nież na le ży my śleć od waż nie
o przy szło ści. Od waż nie i jed no cze śnie roz waż nie. 

Chcę ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim za do tych cza so wy
do ro bek, za osią gnię cia za rów no w za kre sie two rze nia, jak i pro -
wa dze nia wspól not aka de mic kich w ska li ca łe go kra ju, a szcze -
gól nie tu taj, w Po zna niu. Chcę po dzię ko wać za osią gnię cia na -
uko we i dy dak tycz ne. Za wiel ki przy rost po ten cja łu, tak że
w wy ni ku mą drej, od waż nej po li ty ki fi nan so wa nia roz wo ju na -
uki i szkol nic twa wyż sze go, głów nie w ob sza rze in fra struk tu ry
na uko wej, po wsta wa nia no wo cze snych cen trów na uko wych,
waż nych z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia am bit nych uczel -
ni. To też jest wiel ki do ro bek ostat nich lat – ogrom ne in we sty -
cje, któ re jed nak mu szą być dzi siaj oce nia ne z punk tu wi dze nia
te go, czy po tra fi my je w stu pro cen tach wy ko rzy stać. Czy po -
tra fi my za in we sto wa ne pie nią dze wy ko rzy stać dzi siaj i w dal -
szej per spek ty wie tak, że bę dzie z te go przy rost za rów no w ob -
sza rze ja ko ści ży cia aka de mic kie go, jak i efek tów w za kre sie
kształ ce nia stu den tów, a tak że osią gnięć na uko wych. 

Współ cze sny świat jest świa tem kon ku ren cji. Ist nie je i bę dzie
ist nia ła kon ku ren cja o stu den tów; ist nie je i bę dzie ist nia ła kon -
ku ren cja o pie nią dze. Dla te go chcę ser decz nie po dzię ko wać za
moż li wość spo tka nia w tak za cnym gro nie w Po zna niu – ale na
Tar gach Po znań skich. To jest wiel kie osią gnię cie, że rek to rzy
chcą „po po znań sku”, a więc prak tycz nie, a mam na dzie ję, że
rów nież oszczęd nie, od być jed ną wspól ną uro czy stość in au gu -
ra cji ro ku aka de mic kie go. To miej sce – Tar gi Po znań skie – zo bo -
wią zu je nas rów nież do my śle nia „po po znań sku”, a więc prak -
tycz nie i oszczęd nie, o funk cjo no wa niu szkol nic twa wyż sze go
w ska li ca łe go kra ju. To jest naj lep sze miej sce, że by łą czyć od -
wa gę i am bi cję z prak tycz no ścią my śle nia. Ser decz nie więc dzię -
ku ję za zor ga ni zo wa nie spo tka nia wszyst kich po znań skich
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uczel ni pań stwo wych wła śnie tu, na Tar gach Po znań skich. Idąc
tro pem my śli Pa na Rek to ra, pro fe so ra Bro ni sła wa Mar ci nia ka,
war to po wie dzieć, że tak że na grun cie ży cia aka de mic kie go
„więk szy mo że wię cej”. Nie ko niecz nie mu si być to zgod ne z za -
sa dą, że peł na jed ność two rzy si łę, że w jed no ści si ła. Mo że si ła
jest tak że w zdol no ści współ pra cy, w stop nio wym za cie śnia niu
ko or dy na cji, ko ope ra cji, wspól ne go wy ko rzy sta nia po ten cja łu,
któ ry do tej po ry zo stał zbu do wa ny. Ser decz nie za chę cam do
my śle nia o per spek ty wie kon so li da cji. Z peł nym po sza no wa -
niem au to no mii uczel ni wyż szych, ale rów nież lo gi ki sy tu acji,
w któ rej się znaj du je my. Kry zys de mo gra ficz ny jest fak tem. Je -
że li zdo ła my go prze zwy cię żyć, to licz ba stu den tów zwięk szy
się za 20, 30 lat. I ci stu den ci tra fią tak że na po znań skie uczel -
nie. War to o tym pa mię tać i po dej mo wać jak naj da lej idą ce, od -
waż ne de cy zje. To jest kwe stia po czu cia od po wie dzial no ści za
wła sną uczel nię, za cen trum ży cia aka de mic kie go, ja kim jest Po -
znań, i za wszyst kie środ ki aka de mic kie w Pol sce. 

To jest tak że kwe stia od po wie dzial no ści za mą dre, sku tecz -
ne, efek tyw ne wy da wa nie pie nię dzy. Dla te go li czę bar dzo na
to, że zmia ny pro po no wa ne przez rząd bę dą przy czy nia ły się
do ła twiej sze go po dej mo wa nia de cy zji o kon so li da cji; do ła -
twiej sze go przej ścia, być mo że roz ło żo nej na eta py, dro gi w kie -
run ku bu do wa nia si ły, po przez na przy kład sku tecz niej sze funk -
cjo no wa nie w ran kin gach uczel ni wyż szych w ska li Eu ro py
i świa ta. Li czę rów nież, że po za koń cze niu waż ne go eta pu, ja -
kim by ło zwięk sza nie ilo ści szkół i ilo ści stu den tów w kra ju, zbli -
ży my się do na stęp ne go eta pu, w któ rym już nie ilość stu den -
tów i pra cow ni ków szkół wyż szych bę dzie de cy do wa ła
o wy so ko ści pie nię dzy przy zna wa nych z bu dże tu cen tral ne go,
ale ja kość, osią gnię cia. To jest ra cjo nal ne z punk tu wi dze nia za -
wsze za ską pych środ ków fi nan so wych w ska li kra ju, ale tak że

z punk tu wi dze nia wspie ra nia mą dre go pro ce su kon so li da cji.
Cho dzi o to, aby zy ski z oszczęd no ści mo gły być in we sto wa ne
w roz wój tych uczel ni, któ re się zdo bę dą na wy si łek w ob sza rze
kon so li da cji. Jest to waż ne, aby śmy zmie ni li al go ryt my tak, aby
one słu ży ły dal szej pe spek ty wie do sko na le nia i zwięk sza nia
zdol no ści do kon ku ren cji szkol nic twa pol skie go. Naj gor szą rze -
czą by ło by po zo sta nie na obec nym eta pie. Świat ze wnętrz ny
się zmie nia. Je że li my nie bę dzie my się zmie nia li szyb ciej, to
prze gra my ten wy ścig. Prze gra my tak że na tu ral ne, pięk ne i sza -
le nie po trzeb ne Pol sce aspi ra cje ośrod ków aka de mic kich. 

Wiem, że jest ta kie po wie dze nie w Po zna niu, mod ne szcze -
gól nie na uni wer sy te cie, któ re mó wi o tym, że Uni wer sy tet Ja -
giel loń ski jest naj star szy, Uni wer sy tet War szaw ski naj więk szy, ale
pod kre śla in ne cno ty Uni wer sy te tu Po znań skie go. Ja chciał bym
to po wie dze nie nie co zmie nić… To do ty czy wszyst kich ośrod -
ków aka de mic kich, że być mo że je den jest naj star szy, dru gi jest
naj więk szy – ale Po znań z je go tra dy cją ra cjo nal ne go my śle nia,
za ko rze nio ne go tu w tra dy cji Tar gów Po znań skich, mo że być
ośrod kiem naj mą drzej szym i naj od waż niej szym. I te go ży czę Po -
zna nio wi, mo je mu Po zna nio wi, ale tak że na uce i szkol nic twu
wyż sze mu w ca łej Pol sce – od wa gi w po dej mo wa niu de cy zji,
któ re dzi siaj nie są ko niecz ne, ale bę dą ko niecz ne w przy szło ści.
Za wsze zmia ny ła twiej się wpro wa dza w wa run kach kry zy su, za -
ła ma nia. War to, aby tu, w Po zna niu, prze ćwi czyć waż ną za sa dę,
że sta ra my się być mą drzy przed szko dą, a nie po szko dzie. I te -
go ży czę Po zna nio wi: że by był naj mą drzej szy – przed szko dą,
a nie po szko dzie. Dzię ku ję bar dzo.

Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej

Źró dło: www.pre zy dent.pl
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Rektorzy poznańskich uczelni publicznych oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny tuż przed wyjściem na scenę

Fo
t. 

3 
× 

KP
 R

P



Kil ka mie się cy te mu po wstał w Po zna niu pro jekt ba daw czy
za ty tu ło wa ny „Dy na stia i spo łe czeń stwo pań stwa Pia stów

w świe tle zin te gro wa nych ba dań hi sto rycz nych, an tro po lo -
gicz nych i ge no micz nych”. Pro jekt przy go to wał ze spół zna -
nych hu ma ni stów i ge ne ty ków Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza oraz In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej Pol skiej
Aka de mii Na uk. Je go rdze niem i głów ną no wa tor ską war to -
ścią by ło prze pro wa dze nie na ma so wą ska lę se kwen cjo no wa -
nia pró bek ar cha icz ne go DNA wy od ręb nio ne go z za cho wa -
nych szcząt ków lud no ści za miesz ku ją cej oko ło X wie ku te re ny
pierw sze go pol skie go or ga ni zmu ple mien no -pań stwo we go.
Pro jekt po dej mo wał kil ka fun da men tal nych kwe stii, w tym po -
cho dze nie kró lew skiej dy na stii Pia stów na tle miej sco wej lud -
no ści róż nych sta nów. By ła to pró ba po now ne go spoj rze nia
na po cho dze nie na szych przod ków, po raz pierw szy przy uży -
ciu współ cze snych na rzę dzi ge ne ty ki mo le ku lar nej i bio in for -
ma ty ki. Szko da, że nie zna la zły się środ ki na je go peł ne sfi nan -
so wa nie. Na szczę ście jed nak je go au to rzy uzna li ce le
wy ty czo nych ba dań za tak fa scy nu ją ce i po znaw czo do nio słe,

że mi mo to po sta no wi li kon ty nu ować te ba da nia jesz cze tej
je sie ni, choć w okro jo nym za kre sie, przy wy ko rzy sta niu skrom -
niej szych lo kal nych fun du szów. 

Nie uczest ni czy łem czyn nie w tym pro jek cie, ale jed nak stał
się on dla mnie przy czyn kiem do ogól niej szych roz my ślań nad
pol skim ro do wo dem oraz nad isto tą po ję cia pol sko ści. Prze -
my śle nia mi ty mi chciał bym się z Pań stwem dziś po dzie lić. 

Ty siąc let nie dzie je na sze go na ro du hoj nie ob da ro wa ły nas
sy tu acja mi, w któ rych na le ża ło się od wo ły wać do przy na leż -
no ści na ro do wej. 

Nie zwy kle waż nym kry te rium pol sko ści jest za miesz ki wa ne
te ry to rium, kra jo braz oj czy sty, zie mia -ży wi ciel ka. Na szą zie -
mią ple mien ną i ko leb ką pań stwo wo ści jest Wiel ko pol ska.
Póź niej oj czy zna sta ła się ogrom na. Od zdo by tych kre sów
wschod nich po, przez wie ki za po mnia ne i od zy ska ne póź niej,
kre sy za chod nie. 
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„Nie rzu cim zie mi skąd nasz ród, nie da my po grześć mo wy”
– w tej tria dzie zie mia jest osto ją trwa nia, ród – dzie dzicz ną
ple mien no ścią, a ję zyk pol ski – mię dzy ludz kim spo iwem.
Oczy wi stym wy mo giem toż sa mo ści ple mien nej jest po cho -
dze nie od wspól nych przod ków. Na ród bo wiem sta no wi
wspól no tę ży wych i umar łych, od któ rych ży ją cy się wy wo dzą.
Szcze gól nie istot nym wy znacz ni kiem de fi niu ją cym pol ską
świa do mość jest ro dzi my ję zyk. Jest wiel kim skar bem Po la -
ków i nie za stą pio nym prze wod ni kiem dzie jo wym. Umoż li wia
nie tyl ko wy ra ża nie co dzien nych my śli, ale tak że przy spa rza
wiel kie go bo gac twa na szej kul tu rze, nie omyl nie uka zu jąc bu -
so le pol sko ści. Wszy scy, któ rzy przy czy ni li się do roz wo ju ję -
zy ka pol skie go – od pierw szej za cho wa nej sen ten cji w XIII -
-wiecz nej księ dze hen ry kow skiej, od Mi ko ła ja Re ja, Ja na
Ko cha now skie go, z Ja ku bem Wuj kiem, au to rem sław ne go
prze kła du Bi blii, po wiesz czów epo ki ro man ty zmu i mi strzów
sło wa pol skie go cza sów no wo żyt nych – wszy scy oni zna leź li
trwa łe miej sce w pan te onie na ro do wej kul tu ry. W mia rę upo -
wszech nia nia edu ka cji na stą pi ło po łą cze nie ję zy ka po tocz ne -
go i in te lek tu al ne go w je den ję zyk ogól no pol ski.

Ogrom nie waż nym ele men tem dla ufor mo wa nia pol sko ści
by ło przy ję cie chrze ści jań stwa. Ozna cza ło ono for mal ne przy -
pi sa nie pań stwa do Eu ro py ła ciń skiej, za chod niej. Ze spo le nie
tra dy cji chrze ści jań skiej z kul tu rą na ro do wą stwo rzy ło osto ję
pol sko ści. W trud nych dla na ro du la tach i w cza sach prze ło -
mów Ko ściół był nie za wod nym azy lem dla „ży wej pol sko ści”.
Dla wie lu lu dzi, zwłasz cza tych, któ rych lo sy rzu ci ły na ob czy -
znę, ozna cza ła ona do stęp do pol skiej kul tu ry, zaś u lu dzi re li -
gij nych – wier ność wie rze Oj ców i kult Bo gu ro dzi cy, czym za -
wsze wy róż niał się pol ski ka to li cyzm. 

Każ de po ko le nie wno si ło no we war to ści do skarb ni cy pol -
sko ści. Nie by ły to prze ży cia jed no rod ne, bo czę sto opi sy wa ły
lo sy po je dyn czych lu dzi. W tym więc sen sie trud no jest mó -
wić o „je dy nej, praw dzi wej pol sko ści”. Pol skość jest bo wiem
ema na cją burz li wych i czę sto na wet tra gicz nych lo sów na sze -
go na ro du. Trze ba ją ro zu mieć ja ko toż sa mość każ de go po ko -
le nia for mo wa ną w od mien nych wa run kach hi sto rycz nych.
Dla te go też jej po czu cie bę dzie in ne u Po la ków za miesz ku ją -
cych zie mie on giś na le żą ce do Rze czy po spo li tej, in ne zaś u ro -
da ków roz pro szo nych po świe cie. In na też bę dzie pol skość
w okre sie świet no ści pań stwa od pol sko ści two rzo nej w cza -
sach trud nych – ku po krze pie niu serc. 

Czy pol skość na le ży za li czyć do ob cią żeń, czy też mo że do
na ro do wych za let… Mo im zda niem do za let! I po win ni śmy
być z niej dum ni. Pol sce da ne by ło ode grać zna czą cą ro lę
w hi sto rii Eu ro py. Nada ło to pol sko ści ran gę pod mio to wo -
ści, któ ra jed nak ob cią żo na by ła trud nym do okieł zna nia in -
dy wi du ali zmem, co w koń cu unie moż li wi ło nam wy pra co -
wa nie sku tecz niej szych form par la men ta ry zmu. Pol skie
dro gi zna czo ne by ły na der czę sto par ty ku lar ny mi am bi cja -
mi, co nie za wsze po kry wa ło się z dą że nia mi wspól no ty pań -
stwo wej.

Przez wie ki ca łe pol skość ozna cza ła wza jem ne prze ni ka nie
się kul tur wie lu na ro dów. Jak że zna mien ny był ów na ro do wo -
ścio wy ty giel ludz ki na kre sach wschod nich, skąd wy szło na
świat ty lu wiel kich Po la ków i za słu żo nych twór ców na ro do wej
kul tu ry!

Wie le prze trwa łych przez stu le cia cech pol sko ści ukształ to -
wa ła sze ro ka otwar tość oraz uj mu ją ca go ścin ność na sze go na -
ro du. Pol ska by ła otwar ta na oścież dla lu dzi spo za na sze go
ple mie nia. Oskar Kol berg, Alek san der Brückner, Sa mu el Lin de
czy Ar tur Grot t ger wpi sa ni zo sta li w szczyt ny re jestr wy bit nych
twór ców pol skiej kul tu ry. Przy na leż ność do na sze go spo łe -
czeń stwa czę sto też by ła atrak cyj na dla ru skich bo ja rów i li -
tew skich knia ziów.

Moc nym spo iwem pol sko ści był za wsze za sób ste reo ty po -
wych i hi sto rycz nie ukształ to wa nych sym bo li skła da ją cych się
na swo iste na ro do we „le gen da rium”. By ła to „ar ka przy mie rza
po mię dzy daw ny mi i bli ski mi la ty”, wspól no ta du cho wa
utwier dza ją ca w toż sa mo ści każ de go, kto do niej przy stą pił.

War to ścią po nad cza so wą, przy bie ra ją cą w każ dej epo ce po -
krew ne wy obra że nia, by ły na ro do we mi ty. Le gen da So mo sier -
ry od ży ła po la tach w bo ha ter skich szar żach pod Ro kit ną, a 30
lat póź niej pod Mon te Cas si no. Tak jak oko py Wo li od ży ły na
ba ry ka dach Sta rów ki. Skar biec na ro do wy, z któ re go hoj nie
czer pa ły i na któ rym wy cho wa ły się ko lej ne po ko le nia Po la -
ków, wy wo dził się wpraw dzie ze śre dnio wiecz nej Sar ma cji, ale
w za sa dzie zbu do wa ny zo stał w wie ku XIX. Ca ły ten wiek wy -
peł nio ny był przy wo ły wa niem epo pei po to pu i wo jen kre so -
wych. Trze ba jed nak tak że w tym miej scu po wie dzieć, że to
po roz bio ro we stu le cie, waż ne dla for mo wa nia się no wo cze -
snej Eu ro py, by ło wsku tek roz bio rów w du żym stop niu stra -
co ne dla cy wi li za cyj ne go roz wo ju Pol ski. 

Na ro do we le gen da rium jest cią gle otwar tą skarb ni cą pol -
skie go świa ta wy obraź ni. Sta ro pol ska tra dy cja w prze szło ści
chęt nie przy wo ły wa ła wzor ce grec kie i rzym skie. To pew nie
dla te go Skrze tu ski miał du szę rzym ską, choć nie je stem pe -
wien, czy kto kol wiek wie dział, co ona mo gła ozna czać.

Mi nio ne stu le cie ob fi to wa ło w brze mien ne i czę sto jak że
tra gicz ne wy da rze nia. Wrze sień 39, Po wsta nie War szaw skie,
bo ha ter skie czy ny Pol ski Pod ziem nej, ale tak że roz strze li wa -
nia i tu łacz ki po nie ludz kiej zie mi. Póź niej zaś tak bli skie nam
pol skie prze ło my: Czer wiec i Paź dzier nik, Sier pień i Gru dzień.
Na ro do we le gen da rium two rzy li wiel cy i sław ni, ale tak że bez -
i mien ni Po la cy. Na li ście chwa ły jest za rów no Ma ły Po wsta -
niec, jak i Ja nek Wi śniew ski. Prze szłość jest sta le obec na wśród
nas, bez wzglę du na na sze prze ko na nia. Jest znacz ni kiem nie -
roz dziel nej pol sko ści. 

Wiek XIX przy niósł dwie czę sto prze ciw sta wia ne so bie tra -
dy cje po staw pa trio tycz nych: pod ję cie czy nu zbroj ne go dla
zrzu ce nia jarz ma nie wo li al bo roz po czę cie wal ki o Oj czy znę
in ną dro gą; po przez wy trwa łe kształ ce nie spo łe czeń stwa i kult
pra cy od pod staw. Cie ka we, że pa mięć o zry wach wol no ścio -
wych by ła w na szej tra dy cji za wsze sta wia na wy żej od kul tu
pra cy or ga nicz nej. W pol skiej hi sto rio gra fii wy kształ cił się swo -
isty kult wo jen, na wet tych prze gra nych. 

Po zy ty wi stycz ny wzo rzec umi ło wa nia Oj czy zny w opar ciu
o wy trwa łą pra cę two rzył się w Wiel ko pol sce. Ten mo del pol -
sko ści opie rał się na sze ro kich dzia ła niach spo łecz ni kow skich
i za kła dał oby wa tel ską współ od po wie dzial ność. Tu taj też po -
ja wi ły się wzor ce prag ma tycz ne go my śle nia, bez kom plek sów
wo bec sil niej sze go za bor cy, od któ re go na wet po tra fi li śmy się
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nie jed ne go na uczyć. Wiel ko pol scy or ga nicz ni cy do brze wie -
dzie li, że dro ga do re sty tu cji nie pod le głej Rze czy po spo li tej bę -
dzie dłu ga, peł na po świę ceń i wy peł nio na nie stru dzo ną pra -
cą. Umac nia nie pier wiast ków na ro do wych w go spo dar ce
i oświa cie ce nio no tu taj wy żej niż upra wia nie, jak gdzie in dziej,
ma ło sku tecz nej po li ty ki. Dla ta kich lu dzi jak: Hi po lit Ce giel ski,
Ka rol Mar cin kow ski, Au gust Ciesz kow ski, De zy de ry Chła pow -
ski, Ka rol Li belt, ks. Piotr Waw rzy niak, ks. Au gu styn Sza ma -
rzew ski i Mak sy mi lian Jac kow ski pol skość ozna cza ła służ bę
spo łe czeń stwu po przez wła sny przy kład i roz waż ne ini cja ty -
wy go spo dar cze.

Są dzę, że za po cząt ko wa ny w Wiel ko pol sce „naj dłuż szy etos
no wo cze snej Eu ro py” w ja kimś stop niu prze trwał tu taj do dziś.
Od na leźć go moż na choć by w kon struk tyw nym współ dzia ła -
niu po znań skich uczel ni, cze go sym bo licz nym, lecz prze cież
wy mow nym zna kiem jest na sza dzi siej sza uro czy stość. Cen -
ny mi przy kła da mi tych ten den cji są rów nież two rzo ne tu taj
zin te gro wa ne cen tra ba daw czo -wdro że nio we po świę co ne
no wym ma te ria łom i no wym tech no lo giom. Przy tej oka zji
war to wspo mnieć, że pierw sza w Pol sce śro do wi sko wa in sty -
tu cja uczel nia na po wsta ła wła śnie w Po zna niu, w ro ku 1973,
z ini cja ty wy ów cze snej Aka de mii Rol ni czej. Był to Mię dzy uczel -
nia ny In sty tut Bio che mii.

Je śli mó wi my o po zy ty wi zmie wiel ko pol skim, to nie spo sób
nie wspo mnieć o utwo rzo nej w ro ku 1925 Fun da cji Za kła dy
Kór nic kie. Po wsta ła ona z da ro wi zny Za moy skich i Dzia łyń -
skich – pa trio tycz nych ro dów, któ re ca ły swój wiel ki ma ją tek
za pi sa ły Na ro do wi Pol skie mu. W ro ku 2001 uda ło się szczę śli -
wie re ak ty wo wać roz wią za ną w ro ku 1952 Fun da cję. Obec nie
dzia ła ona ja ko in sty tu cja do bra pu blicz ne go, wno sząc sys te -
ma tycz nie swój wkład w roz wój gmin nych oj czyzn te go re gio -
nu. Wła dy sław hra bia Za moy ski, o któ rym jesz cze za ży cia pi -
sa no le gen dy, wy po wie dział kie dyś zda nie, któ re chciał bym
za cy to wać: „Na są dzie Bo żym przy znam, że ja ko czło wiek sła -
by mo że nie raz dzia ła łem prze ciw ko bo skie mu przy ka za niu.
Ale prze ciw Pol sce – ni gdy”. Kie dy go za gad nię to, cze mu on,
je den z naj za moż niej szych w kra ju po sia da czy ziem skich, jeź -
dzi za wsze trze cią kla są, od po wie dział: „bo ko lej nie ma kla sy
czwar tej”.

Za sta nów my się te raz, czy o wy róż ni kach pol skich moż na
mó wić tak że w od nie sie niu do twór czo ści in te lek tu al nej, wy -
ra ża nej w na uce i sztu ce. Czy w do bie wszech obec ne go dziś
uni wer sa li zmu pol skie przy wią za nie do tra dy cji nie trą ci pro -
win cjo na li zmem… Chy ba jed nak, na szczę ście, nie. Jest to wi -
docz ne zwłasz cza w sfe rze dzia łal no ści na uko wej, w któ rej nie
mó wi my prze cież o na uce pol skiej, lecz o na uce ogól no ludz -
kiej upra wia nej w Pol sce i za wsze od no szo nej do kry te riów
uni wer sal nych. Na uka ma jed nak swo ich kon kret nych twór -
ców. Ci z pol skich uczo nych, któ rzy swych od kryć do ko na li za
gra ni cą, ni gdy nie prze sta li czuć się Po la ka mi. Spo śród wie lu
wy mie nię tu taj przy kła do wo: Ma rię Cu rie -Skło dow ską, Ja na
Czo chral skie go, Pio tra Sło nim skie go, Hi la re go Ko prow skie go,
Alek san dra Wolsz cza na, Ma rię Sie mio now. Ich osią gnię cia we -
szły do skarb ni cy ogól no ludz kiej, sta jąc się tak że trwa łą skła -
do wą kul tu ry pol skiej. 

Nie co in ne jest chy ba po strze ga nie war to ści na ro do wych
w sztu ce. Ar ty sta jest bo wiem trwa le na zna czo ny du chem

prze strze ni, któ ra go wy da ła. Upra wia jąc naj bar dziej na wet
uni wer sal ną w swej wy mo wie sztu kę, czy prze by wa jąc z da la
od kra ju, za wsze bę dzie po wra cał do kli ma tów, w któ rych
wzra stał. Je go dro ga do wy ra ża nia praw dy o świe cie czę sto
wie dzie szla ka mi emo cji. Po dzi wia my na przy kład po ru sza ją -
cą sztu kę Mar ca Cha gal la, ro syj skie go Ży da spod Wi teb ska,
któ ry wpraw dzie wy emi gro wał do wiel kie go świa ta, ale ni gdy
nie prze stał ma lo wać scen i po sta ci, któ re prze wi nę ły się mu
przez je go dzie cię ce sny.

Są dzę, iż na ogół zga dza my się z po glą dem, że ist nie je ja kiś
okre ślo ny ste reo typ pol sko ści. Jak więc naj pro ściej po znać, że
ma my z nim do czy nie nia? „Po so bie”, ktoś mógł by od po wie -
dzieć, „kie dy w sy tu acjach szcze gól nych łzy sa me ci sną się pod
po wie ki”. Tak jak wów czas, kie dy czy ta li śmy u Hen ry ka Sien kie -
wi cza mo wę księ dza Ka mień skie go że gna ją ce go w Ko le gia cie
Sta ni sła wow skiej puł kow ni ka Mi cha ła Wo ło dy jow skie go, Hek -
to ra Ka mie niec kie go. Po dat ność na ste reo typ pol sko ści za le ży
wpraw dzie od tem pe ra men tu i wy cho wa nia, ale ża den prze -
cież Po lak na nie któ re wzru sze nia, któ re ona z so bą nie sie, obo -
jęt ny być nie mo że.

Po ję cie pol sko ści jest nie ro ze rwal nie zwią za ne z na szy mi
na ro do wy mi ce cha mi. Nie któ re z nich są wo bec sie bie zu peł -
nie prze ciw staw ne. Jak bo wiem po go dzić sa mo lub ność,
skłon ność do na rze kań, czę sto prze sad ne prze ko na nie o swej
wy jąt ko wo ści czy brak po sza no wa nia dla in sty tu cji pań stwa
z nie zwy kłym wprost przy wią za niem do ro dzin nej zie mi, wier -
no ścią szczyt nym spra wom aż do koń ca, a na wet go to wo ścią
do po świę ceń naj wyż szych? A mo że to wła śnie bo gac two
kon tra stów w na szych uspo so bie niach jest jed ną z naj bar dziej
wy róż nia ją cych cech pol sko ści? Cech, któ re po zwo li ły nam
prze trwać trud ne cza sy, za cho wać wła sną toż sa mość i ni gdy
nie utra cić wia ry w przy szłość. 

My Po la cy je ste śmy po dat ni na cha ry zmę zda rzeń szcze gól -
nych. Po tra fi my z od da niem iden ty fi ko wać się ze szczyt ny mi
ha sła mi, ale na co dzień je ste śmy wo bec sie bie dość obo jęt ni,
a na wet ob cy. Przy czyn na szych nie po wo dzeń na ogół do szu -
ku je my się wy łącz nie wśród oko licz no ści ze wnętrz nych. Nie
za wsze też pa mię ta my, że sa mo opo wie dze nie się po stro nie
do bra nie jest jesz cze te go do bra czy nie niem. 

Mój wy kład chciał bym za koń czyć ak cen tem po god nym.
Wspo mnę więc jesz cze o na szym przy wią za niu do prze pięk -
nej pol skiej ob rzę do wo ści. Czyż nie od róż nia ją nas od in nych
na cji pol skie Bo że Na ro dze nia z ko lę da mi na szy mi i barw ny -
mi szop ka mi? Al bo nie po ru sza ją do głę bi swo im za du ma -
niem pol skie Za dusz ki? Czyż w te i in ne uświę co ne pol ską
tra dy cją świę ta nie od czu wa my pod no szą cej na du chu ogól -
no na ro do wej jed no ści? Jed no ści po nad wszel ki mi po dzia ła -
mi, któ rych prze cież ani nam nie oszczę dzi ły. Ufor mo wa na
przez po ko le nia ob rzę do wość pol ska jest bar dzo krze pią cym
prze ja wem pol sko ści. Szko da, że nie da się jej świę to wać co -
dzien nie. 

prof. dr hab. An drzej B. Le goc ki
In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej PAN

le goc ki@ibch.po znan.pl
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Sza now ni Pań stwo,
Do stoj ni Go ście,
Dro ga Spo łecz no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go!

Pra gnę wy ra zić ogrom ną sa tys fak cję z moż li wo ści roz po czę -
cia ko lej nej już in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na Uni wer -

sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Z bez po śred nich prze ka -
zów me dial nych i uczest nic twa wie lu osób tu obec nych
wie my, że w na szym aka de mic kim Po zna niu od by ła się już Po -
znań ska In au gu ra cja Aka de mic ka. Na to miast dzi siaj to spo -
łecz ność na sze go Uni wer sy te tu wraz z ofi cjal ny mi go ść mi
i przy ja ciół mi, sym pa ty ka mi i dar czyń ca mi roz po czy na ko lej -
ny rok aka de mic ki. Ko lej ne Gau de amus. Ko lej ne pró by mie rze -
nia się z aka de mic ką i na uko wą rze czy wi sto ścią.

Że by spro stać no wym za da niom, od na leźć się w cy wi li za cji
spo łe czeń stwa wie dzy, uni wer sy te to wi po trze ba nie za leż no -
ści de cy zyj nej, któ ra po zwo li na kre owa nie wła snej po li ty ki
roz wo jo wej, wier nej je go eto so wi i nie roz łącz nie zwią za nej
z nim au to no mii.

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

Nie ma dziś bo ga tych państw, w któ rych spo łe czeń stwo jest
sła bo wy kształ co ne, ani spo łe czeństw do brze wy kształ co nych
w kra jach sła bo roz wi nię tych. Eko no mi ści po wszech nie uzna -
ją, że wie dza jest co raz waż niej szym czyn ni kiem roz wo ju go -
spo dar cze go. Nie tyl ko ta tech nicz na czy ści sła – tak że spo -
łecz na i hu ma ni stycz na. Je śli chce my żyć le piej i sku tecz niej
kon ku ro wać z in ny mi spo łe czeń stwa mi, szko ła mu si być spo -
łecz nym pro ce sem włą cza nia ko lej nych po ko leń w kul tu rę
i cy wi li za cję pę dzą cą ku nie zna nej przy szło ści. Ten pro ces wy -
ma ga cza su. Ale nie lat ślę cze nia nad pod ręcz ni ka mi i mę ki
w ław kach, lecz ty się cy go dzin spę dzo nych na wspól nym po -
zna wa niu świa ta, in ter pre to wa niu go, od kry wa niu zna czeń,
kształ to wa niu na wy ków po znaw czych i ko ope ra cyj nych,
wzmac nia niu cie ka wo ści, wy zwa la niu in dy wi du al nej i gru po -
wej kre atyw no ści.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy jest wro śnię ty w re gion. Mam na
my śli nie tyl ko współ pra cę, ale rów nież ta ki szcze gól ny ro dzaj
wię zi, bez któ rej nie wy obra żam so bie re gio nu Pol ski za chod -
niej. Wie lu ab sol wen tów pra cu je w tym re gio nie. Współ pra ca
uczel ni z prze my słem, współ pra ca z in sty tu cja mi re gio nu, sa -
mo rzą dem wo je wódz kim jest nie zwy kle waż na dla roz wo ju
za rów no Po zna nia, jak i ca łej Wiel ko pol ski.

Funk cja aka de mic ka jest funk cją kon sty tu ują cą re gion.
Uczel nie są kuź nia mi ka pi ta łu ludz kie go i – sy tu ując się w sa -
mym cen trum sys te mu wie dzy – sta no wią si łę na pę do wą roz -
wo ju re gio nu. Ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę od gry wa ją klu -
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czo wą ro lę w za kre sie two rze nia no wej wie dzy oraz jej trans -
fe ru do go spo dar ki.

Tra dy cyj ny mo del wyż szej uczel ni – ja ko wy izo lo wa nej wy -
spy wie dzy – nie przy sta je do współ cze snych po trzeb. Ko -
niecz ne jest po sze rze nie do tych cza so we go mo de lu dzia ła nia
o no we funk cje. Uczel nie nie po win ny być tyl ko pod mio tem
edu ka cyj nym, ale tak że sil nym gra czem re gio nal nym kształ -
tu ją cym po ten cjał go spo dar czy oraz ka pi tał ludz ki i spo łecz -
ny w re gio nie. Aby tak się sta ło, wiel ko pol skie uczel nie mu szą
włą czyć się w pro ce sy roz wo jo we oraz zbli żyć swo ją dzia łal -
ność do po trzeb re gio nal nych.

Dla te go też w mo jej oce nie na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją pro jek ty słu żą ce roz wo jo wi kie run ków kształ ce nia, przed -
się wzię cia o cha rak te rze edu ka cyj nym skie ro wa ne do stu den -
tów i mło dzie ży oraz dzia ła nia na rzecz in te gra cji spo łecz nej.
W szcze gól no ści ta kie kie run ki dzia ła nia po win ni śmy kon ty -
nu ować w przy szło ści. Nad szedł czas prze su nię cia ak cen tu
– z ku ba tu ry na treść, któ ra ma ją wy peł nić. Wy da je się, że mi -
sja uczel ni to nie tyl ko ba da nia na uko we i edu ka cja for mal na,
ale tak że sze rzej ro zu mia ne od dzia ły wa nia cy wi li za cyj ne i kul -
tu ro we.

Po trze ba nam za tem lu dzi z pa sją, by prze ła my wać róż ne
we wnętrz ne i ze wnętrz ne ba rie ry i in ne ogra ni cze nia. Po -
trze ba nam lu dzi z wy obraź nią, by kre ować no we przed się -
wzię cia i sku tecz nie je re ali zo wać. Bę dąc świa do mym do -
tych cza so wych osią gnięć ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej,
je stem prze ko na ny o dal szym roz wo ju na szej Al ma Ma ter.
Dzia ła my pro fe sjo nal nie, ale po ludz ku. Pra cu je my nie cię -
żej, ale mą drzej.

Pierw sze dni paź dzier ni ka to w ży ciu uni wer sy tec kim czas
świą tecz ny – to czas uro czy stych in au gu ra cji. Z wiel ki mi na -
dzie ja mi, ale i z nie ma łym nie po ko jem – nie po ko jem, co przy -
nie sie nam ko lej ny rok w sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej,
któ ra po śred nio rzu tu je na sy tu ację szkol nic twa wyż sze go
– roz po czy na my dziś no wy rok aka de mic ki. Do ro bek na szej
Uczel ni w mi nio nym ro ku jest znacz ny. Pra co wa ła nań ca ła
spo łecz ność Uni wer sy te tu, rów nież Ci, któ rzy w tym ro ku aka -
de mic kim prze szli na eme ry tu rę, a jest to 31 osób, w tym 17
na uczy cie li aka de mic kich: pro fe so ro wie: Sta ni sław Dol ny, Die -
ter Gie fing, Mi ko łaj Kna flew ski, Ja ni na Łęc ka, Wło dzi mierz Prą -
dzyń ski, An to ni Przy był, Bo że na Szy maś, Zbi gniew We ber, Mi -
ro sła wa Ziom bra, dok tor ha bi li to wa na An na Pru ska -Kę dzior
oraz dok to rzy: Jan Ce itel, Ire na Ci choc ka, Han na Chu dzik, Ele -
ono ra Fo rem ska, Da nu ta Kli mek -Po lisz ko, Je rzy Sta cho wiak,
mgr An na Ko mo sa.

Po że gna li śmy tych, któ rzy na za wsze ode szli z na szej spo -
łecz no ści. By li to pro fe so ro wie: Cze sław Ja nic ki, An to ni Kacz -
ma rek, Wal de mar Masz ta lerz, Le on Rem be za, Mie czy sław Pod -
gór ski, Ja cek Ki jow ski; dok to rzy: Ce za ry Pa cy niak i Eu ge niusz
Ra taj czak, ma gi strzy: Ry szard No wak i Da mian Na glik oraz Ha -
li na Kuch ni czak, Emi lia Ro słan, Kry sty na Lan ge, Ka zi mie ra Ba -
rań ska, Zbi gniew Bo row ski, Zbi gniew Ja ku bow ski i Grze gorz
Le cie jew ski. Pro szę o uczcze nie pa mię ci wszyst kich zmar łych
chwi lą ci szy… Dzię ku ję.

No wy 2013/2014 rok aka de mic ki roz pocz nie pra wie 12 ty -
się cy stu den tów, któ rzy kształ cić się bę dą w mu rach na szej
Uczel ni na 25 kie run kach i 28 spe cjal no ściach stu diów,
w tym 67 ob co kra jow ców na trzech kie run kach stu diów dru -
gie go stop nia oraz w ra mach wy mia ny stu den tów w pro gra -
mie Era smus. Każ de go ro ku po więk sza my i uatrak cyj nia my
ofer tę dy dak tycz ną Uni wer sy te tu, w tym ro ku aka de mic kim

to trzy no we kie run ki: in ży nie ria i go spo dar ka wod na, me dy -
cy na ro ślin i pro jek to wa nie me bli. Te go rocz na ry wa li za cja o in -
deks w po stę po wa niu re kru ta cyj nym by ła w wie lu przy pad -
kach bar dzo za cię ta. We dług re je stra cji sys te mu re kru ta cji
elek tro nicz nej na jed no miej sce przy pa dło śred nio po nad
trzech kan dy da tów, a na kie run kach ta kich jak die te ty ka – 13
osób, we te ry na ria – 15 osób. Łącz nie na pierw szy rok przy ję -
li śmy oko ło 3500 stu den tów. 

W ubie głym ro ku aka de mic kim uda ło nam się uru cho mić no -
wą for mę kształ ce nia III stop nia – in ter dy scy pli nar ne an glo ję -
zycz ne stu dia dok to ranc kie w za kre sie na uk rol ni czych i le śnych,
któ ra po zwo li na jesz cze szer sze otwar cie się Uni wer sy te tu na
mło dych na ukow ców.

Mi nio ny rok ży cia Uni wer sy te tu to róż ne uro czy sto ści, spo -
tka nia, zjaz dy i ju bi le usze. Jed nym z nich był Ju bi le usz 50-le -
cia stu diów na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska,
jed ne go z naj młod szych wy dzia łów na sze go Uni wer sy te tu.
Po za tym ob cho dzi li śmy ju bi le usze uro dzin i pra cy za wo do -
wej na szych za cnych pro fe so rów oraz uczest ni czy li śmy
w licz nych zjaz dach ju bi le uszo wych ab so lu to rium ukoń cze -
nia stu diów, ma ją cych nie zwy kle sen ty men tal ne zna cze nie
dla na szych ab sol wen tów, któ rzy roz je cha li się po świe cie
i dziś z no stal gią wra ca ją do swej Al ma Ma ter. Pa mię ta my
o tych, któ rzy od nas ode szli – w du chu kul ty wo wa nia pa -
mię ci i tra dy cji od sło nię te zo sta ły ta bli ce upa mięt nia ją ce na -
szych zna mie ni tych pro fe so rów: He le nę Nieć, Ada ma Nie wia -
ro wi cza i Ma ria na Je rza ka.

War te wspo mnie nia jest rów nież uho no ro wa nie Pa na Pro -
fe so ra Ja na Ga węc kie go naj wyż szą god no ścią aka de mic ką
dok to ra ho no ris cau sa Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go w War sza wie – to ko lej na god ność po ubie gło rocz nym ty -
tu le Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu.

Waż nym wy da rze niem w ży ciu Uczel ni był za in au gu ro wa -
ny Fe sti wal Na uki i Sztu ki, kie dy go ści li śmy wszyst kich przed -
sta wi cie li śro do wi ska po znań skie go oraz od da nie do użyt ku
dłu go ocze ki wa nej sto łów ki aka de mic kiej, któ ra w kwiet niu
roz po czę ła swo ją dzia łal ność ku ra do ści nie tyl ko stu den tów
i pra cow ni ków, lecz tak że miesz kań ców So ła cza. 

Z in nych aspek tów uni wer sy tec kie go ży cia wspo mnę rów -
nież barw ną jed nost kę na sze go Uni wer sy te tu – Ze spół Pie śni
i Tań ca Ła ny, któ ry pięk nie za pre zen to wał na szą Uczel nię pod -
czas ob cho dów Do ży nek Pre zy denc kich w Spa le. Opra wa folk -
lo ry stycz na uro czy sto ści wzbu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie
i od bi ła się w kra ju sze ro kim echem, spra wia jąc, że Ze spół
otrzy mał za pro sze nie do udzia łu w przy szło rocz nych Pre zy -
denc kich Do żyn kach.

Po ten cjał na uko wy 829 na uczy cie li aka de mic kich, w tym
148 pro fe so rów ty tu lar nych, jest znacz ny, ukie run ko wa ny na
róż ne for my dzia łal no ści i ak tyw no ści w struk tu rach bez po śred -
nio wpły wa ją cych na kształt pol skiej na uki i szkol nic twa wyż -
sze go. Pa no wie Pro fe so ro wie Krzysz tof No wak i Piotr Try ja now -
ski oraz dr inż. Gniew ko Nie dba ła dzia ła ją w ra dach no wo
po wsta łych gre miów: Na ro do we go Cen trum Na uki i Na ro do -
we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju; pro fe so ro wie: Er win Wą so -
wicz, An drzej Mo cek, Wal de mar Mo liń ski, Ry szard Słom ski
i Cze sław Przy by ła w Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów.
Pan Pro fe sor Krzysz tof W. No wak zo stał wy bra ny człon kiem ko -
re spon den tem PAN, po sze rza jąc gro no re pre zen tu ją ce Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w tym gre mium, do któ re go już na le żą: Pa -
ni Pro fe sor Mał go rza ta Mań ka, Pan Pro fe sor Er win Wą so wicz
i Pan Pro fe sor Ma rek Świ toń ski.

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
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Suk ces w ogło szo nym przez Fe de ra cję Sto wa rzy szeń Na -
uko wo -Tech nicz nych NOT kon kur sie na naj lep szą książ kę tech -
nicz ną „Tech ni cus 2013” od nio sło na sze Wy daw nic two i au tor
pu bli ka cji pt. Drew no w bu do wie ma szyn. Hi sto ria naj waż niej -
sze go two rzy wa dr inż. Ma ciej Sy dor. 

Wspo mnieć tu na le ży rów nież o mło dej ka drze na ukow ców
i szcze gól nie uzdol nio nej mło dzie ży aka de mic kiej, któ ra kon -
ku ru je z ró wie śni ka mi na uko wy mi świa to we go for ma tu, a są
wśród nich mię dzy in ny mi:

� Lau re aci na gród Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za roz pra wy
dok tor skie i wy so ko oce nio ne osią gnię cia bę dą ce pod sta -
wą nada nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go:
dr hab. Iza be la Szczer bal – ad iunkt w Ka te drze Ge ne ty ki
i Pod staw Ho dow li Zwie rząt WHiBZ oraz dr Mag da le na
Mon tow ska – z In sty tu tu Tech no lo gii Mię sa WNo ŻiŻ. Do -
dam, że Pa ni dr Mag da le na Mon tow ska otrzy ma ła rów nież
na gro dę Mia sta Po zna nia za wy róż nia ją cą się pra cę dok -
tor ską.

� Lau re aci Pro gra mu START Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej,
zdo byw cy pre sti żo we go sty pen dium dla wy bit nych mło -
dych uczo nych: dr inż. Piotr Paw lak – kie row nik pro jek tu
re ali zo wa ne go w ra mach pro gra mu MNiSW – Iu ven tus Plus
w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt WHiBZ
oraz mgr Mar cin Pszczo ła i mgr Ma rek Skrzyp ski rów nież
z WHiBZ.

� Zwy cięz ca ogól no pol skie go kon kur su na naj lep szą pra cę
dok tor ską w za kre sie na uk o po li ty ce – dr Prze my sław Żu -
kie wicz z WES.

� W ra mach pro jek tu sys te mo we go re ali zo wa ne go przez
Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Po zna niu pt.: „Wspar cie sty -
pen dial ne dla dok to ran tów na kie run kach uzna nych za
stra te gicz ne z punk tu wi dze nia roz wo ju Wiel ko pol ski”,
Pod dzia ła nie 8.2.2 Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
– spo śród przy zna nych łącz nie w dro dze kon kur su stu czte -
rech sty pen diów dok to ran ci UP w Po zna niu uzy ska li 25
sty pen diów.

� Stu den ci kie run ku bio tech no lo gia: Pa no wie Le szek Bro nia -
rek, Ja kub Bu da i Ma te usz Hop pe, za ło ży cie le fir my BBH
Bio tech, zo sta li lau re ata mi Fo rum In we sty cyj ne go w pre sti -
żo wym pro gra mie „Pierw szy krok we wła sny biz nes”.

� Lau re aci kon kur su na za ma wia ne pra ce dy plo mo we or ga -
ni zo wa ne go przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – wśród pię ciu lau re atów trzy stu dent ki
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go: Pa ni Aga ta Ma chal la i An na
Ko złow ska z WNo ŻiŻ oraz Pa ni Zo fia Śród ka z WRiB.

� Zwy cięz ca kon kur su „Mo ja Wiel ko pol ska” za pra cę ma gi ster -
ską w or ga ni zo wa nym przez To wa rzy stwo Urba ni stów Pol -
skich mgr inż. Da niel Mi kul ski (WO iAK).

Aka de mic kość to wszech stron ność, za tem nie moż na po mi -
nąć suk ce sów na szych stu den tów na in nych po lach, a mia no -
wi cie:

� Suk ce sy na szych stu den tów w spo rcie – dwie osa dy: Adam
Wi cen ciak i Da wid Gra bow ski oraz Wik tor Cha bel i Adam
Ma rzec zdo by ły zło ty i srebr ny me dal w ka te go rii dwó jek
po dwój nych w VIII Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py
w wio ślar stwie. Na to miast w wy ści gu „je dy nek” Adam Wi -
cen ciak zdo był zło ty me dal.

� Na sza stu dent ka An na Ja ga ciak (WNo ŻiŻ) zdo by ła srebr ny
me dal w trój sko ku na XXVII Let niej Uni wer sja dzie w Ka za -
niu, a Mar ty na Sy no radz ka (WES) brą zo wy me dal w dru -
ży nie flo re tu ko biet.

� Ze spół Trę ba czy My śliw skich Ve na tor zdo był Ty tuł
i Grand Prix ze spo ło we go Mi strza Pol ski 2013 w grze na ro -
gu my śliw skim i na gro dę Róg Woj skie go za I miej sce
w Ogól no pol skim Kon kur sie Sy gna li stów My śliw skich.

Gra tu lu je my!

W dzia łal no ści na uko wej, któ ra obok edu ka cji sta no wi waż -
ny ob szar funk cjo no wa nia Uczel ni, wciąż wy ka zu je my się do -
bry mi wy ni ka mi. Jak kol wiek Oce na Pa ra me trycz na Jed no stek
Na uko wych wy ka za ła, że mu si my jesz cze wzmóc na szą ak tyw -
ność na uko wą. W tym ro ku to re ali za cja 180 gran tów przy zna -
nych przez Na ro do we Cen trum Na uki, Na ro do we Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju, Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi oraz Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej – na kwo tę
pra wie 25 mln zł. Kon ty nu uje my re ali za cję pro jek tu w ra mach
kra jo we go pro gra mu wie lo let nie go na la ta 2011–2015 za twier -
dzo ne go przez Ra dę Mi ni strów, na ogól ną kwo tę po nad 24 mln
zł – w tym ro ku to 5 mln zł (ko or dy na to ra mi gran tu są pro fe so -
ro wie: An drzej Rut kow ski, Je rzy Szu ka ła i Mi chał Je rzak). Z do -
ta cji apa ra tu ro wych na za kup spe cja li stycz nej apa ra tu ry na -
uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej trzy wy dzia ły na sze go
Uni wer sy te tu (WRiB, WHiBZ, WNo ŻiŻ) uzy ska ły do fi nan so wa -
nie wy no szą ce łącz nie po nad 4 mln zł. Waż na jest re ali za cja
usłu go wych prac na uko wych na rzecz go spo dar ki pla no wa na
na po zio mie 3,7 mln zł. Sześć pro jek tów re ali zo wa nych jest
w ra mach 7 Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej, sie dem
w ra mach in nych pro jek tów mię dzy na ro do wych, a czter na ście
w ra mach re gio nal nych i kra jo wych pro gra mów ope ra cyj nych
Unii Eu ro pej skiej – na łącz ną kwo tę re ali za cji w 2013 ro ku pra -
wie 38 mln zł. Lep sze mu wy ko rzy sta niu po ten cja łu na uko we -
go na sze go Uni wer sy te tu słu ży wie lo let nia współ pra ca z ze -
spo ła mi ba daw czy mi in nych uczel ni, za rów no po znań skich, jak
i kra jo wych, dzię ki udzia ło wi w dwu dzie stu kon sor cjach na uko -
wych i przy na leż no ści do sied miu sie ci na uko wych. Pod su mo -
wu jąc – łącz ny rocz ny bu dżet ba dań na uko wych to po nad 66
mln zł.

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

Inauguracja roku akademickiego 
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atów Na gro dy Go spo dar czej Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
i Lau re atów Kon kur su Wiel ko pol skie go Rol ni ka Ro ku – w sys -
tem Go spo darstw De mon stra cyj nych

Uczel nia to rów nież ba za ma te rial na, bez któ rej od po wied -
ni kształt na uki i edu ka cji nie był by moż li wy. Zgod nie z za ło -
żo ną stra te gią roz wo ju kon ty nu uje my roz bu do wę na sze go
kam pu su. W ubie głym ro ku aka de mic kim, o czym wspo mi -
na łem, uda ło nam się za koń czyć bu do wę no wo cze sne go bu -
dyn ku sto łów ki stu denc kiej, któ rej koszt ze środ ków wła -
snych wy niósł 4,3 mln zł oraz roz po cząć bu do wę Kli ni ki
We te ry na ryj nej dla Ma łych i Du żych Zwie rząt. Ter min za koń -
cze nia tej in we sty cji prze wi du je my na 31 sierp nia 2014 ro -
ku, a cał ko wi ty koszt przed się wzię cia przy do fi nan so wa niu
MNiSW to oko ło 20 mln zł.

Czu wa my rów nież nad za ple czem po sia da nym – nad suk -
ce syw ną mo der ni za cją, re no wa cją i re mon ta mi obiek tów, na
któ re do koń ca te go ro ku prze zna czy li śmy po nad 11 mln zł.
Po nad to je ste śmy klu czo wy mi part ne ra mi w dwóch pro jek -
tach śro do wi sko wych – Mię dzy uczel nia nym Cen trum Na no -
bio me dycz nym i Wiel ko pol skim Cen trum Za awan so wa nych
Tech no lo gii. W na szych naj bliż szych pla nach in we sty cyj nych
wid nie ją ko lej ne ini cja ty wy, mię dzy in ny mi roz bu do wa bu -
dyn ku Ko le gium Ze mba la i Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej. Bę -
dzie my dą żyć do suk ce syw nej re ali za cji ko lej nych za mie rzeń,
któ re wie rzy my, że uda nam się zre ali zo wać.

A te raz chciał bym zwró cić się do mło dzie ży aka de mic kiej.

Dro dzy Stu den ci!

Pol ska jest wiel kim bo gac twem, ale naj więk szym bo gac -
twem, nie ule ga wąt pli wo ści, jest czło wiek, zwłasz cza czło wiek
mło dy, otwar ty na wiel kie wy zwa nia, któ re spo ty ka w wol nym
su we ren nym kra ju. Jest po wszech ną prak ty ką, że „róż ne na -
ro dy […] do ma gać się bę dą miej sca przy sto le”. Wy ma ga to
to le ran cji, życz li wo ści, otwar to ści i do brej wo li, bę dą cej wa -
run kiem po ko ju na świe cie. Te wła śnie po sta wy za de cy du ją
o ist nie niu bar dziej har mo nij ne go i sy me trycz ne go świa ta.

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

Szcze gól nie cie pło wi tam w mu rach Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go stu den tów pierw sze go ro ku. Ser decz nie gra tu lu ję
Wam do sta nia się na stu dia. Roz po czy na cie dziś no wy etap
w Wa szym ży ciu, czas kształ to wa nia po staw i doj rze wa nia oso -
bo wo ści. Cie szę się, że wy bra li ście Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu, któ ry mi mo upły wu 94 lat od je go po wsta nia sta -
wia na no wo cze sność, stwa rza opty mal ne wa run ki roz wo ju
za in te re so wań i ko rzy sta nia z edu ka cyj nych pro gra mów tak -
że po za gra ni ca mi na sze go kra ju. Mam na dzie ję, że wy bra ne
przez Was kie run ki stu diów umoż li wią zdo by cie wie dzy
i umie jęt no ści po trzeb nych w ży ciu za wo do wym oraz po zwo -
lą roz wi jać ta len ty i pa sje. Li czę, że Uczel nia bę dzie sta no wi ła
dla Was miej sce kul ty wo wa nia wie dzy, w któ rym każ dy z Was

znaj dzie in spi ra cję i szan sę do sko na le nia. Ży czę, by okres Wa -
szej ada pta cji w śro do wi sku aka de mic kim trwał jak naj kró cej.
Ciesz cie się z mło do ści i z nie po wta rzal nych stu denc kich lat.
Ale pa mię taj cie, stu dent, po dej mu jąc de cy zję o wy bo rze kie -
run ku stu diów z da nym pro fi lem, wi nien świa do mie i kon se -
kwent nie od dać do dys po zy cji uczel ni swo ją oso bę, trak tu jąc
ten czas ja ko szcze gól ne i nie po wta rzal ne źró dło zdo by cia
kwa li fi ka cji po moc nych w póź niej szym ży ciu za wo do wym.
Do dam, że uczel nia nie mo że uda wać, że od po wie dzial nie
kształ ci, stu dent zaś rów nież nie mo że uda wać, że uczy się su -
mien nie i mą drze.

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

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

Dzię ku ję za mą dry głos Se na tu Uczel ni, dia log ze związ ka -
mi za wo do wy mi, wspól ne przed się wzię cia z tak wie lo ma dzia -
ła ją cy mi na Uczel ni or ga ni za cja mi. Ży czę tak że, aby śmy wspól -
nie na ucza li tak, aby nie tyl ko otwie rać stu den tom ścież kę do
wiel kiej ka rie ry, ale rów nież otwie rać umy sły. A to po ma ga cie -
szyć się czło wie czeń stwem i zro zu mieć ży cie. Niech do mi nu -
je wol ność na ucza nia i ucze nia się. Je stem wdzięcz ny za
współ pra cę z sa mo rzą dem stu denc kim i sa mo rzą dem dok to -
ran tów. Pa mię taj my o wszyst kich, któ rzy wno szą do na szej
uni wer sy tec kiej spo łecz no ści swój ta lent i pra cę. Jak co ro ku
de dy ku ję więc wszyst kim Pra cow ni kom i Stu den tom naj pięk -
niej sze sło wo – dzię ku ję! Chciał bym rów nież po dzię ko wać go -
spo da rzom na szej wiel ko pol skiej zie mi: wo je wo dzie, mar szał -
ko wi, sta ro ście oraz pre zy den to wi mia sta za zro zu mie nie
na szych aspi ra cji, za życz li wą po moc, a tak że li czyć na dal szą
kon struk tyw ną współ pra cę.

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

Rok aka de mic ki 2013/2014 uwa żam za otwar ty.

Qu od bo num, fe lix, fau stum for tu na tu mque sit!

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak

Po znań, 7 paź dzier ni ka 2013 ro ku

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
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Inauguracja roku akademickiego 

Krótki występ Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator”

Początek uroczystości

Inauguracja�roku�akademickiego�2013/2014�
na�Uniwersytecie�Przyrodniczym�w�Poznaniu

(fotoreportaż)
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na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

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

Ślubowanie studentów
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W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca Samorządu
Studenckiego, Małgorzata Frąckowiak

Inauguracja roku akademickiego 

Wystąpienie prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr. hab.
Czesława Szafrańskiego

Wykład inauguracyjny „Szanse dla polskiego rolnictwa i wsi –
Wspólna Polityka Rolna 2020” wygłosiła dr inż. Zofia Szalczyk,
podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Wręczenie nagród i odznaczeń

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Immatrykulacja
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Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego

W pięk nych wnę trzach Ko le gium Run ge go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu we wcze sne czwart -

ko we po po łu dnie 21 li sto pa da 2013 ro ku od by ła się nie co -
dzien na uro czy stość nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa
pro fe so ro wi dok to ro wi ha bi li to wa ne mu Lu dwi ko wi K. Ma len -
do wi czo wi, człon ko wi Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści, wy bit -
ne mu uczo ne mu Uni wer sy te tu Me dycz ne go (UM) w Po zna -
niu. To wy da rze nie, bę dą ce wy ra zem uzna nia dla my śli
na uko wej i bo ga te go do rob ku Pro fe so ra, sta no wi ło tak że do -
wód wię zi łą czą cych Je go oso bę z Uni wer sy te tem Przy rod ni -
czym w Po zna niu, a w szcze gól no ści z pra cow ni ka mi Ka te dry
Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt – wię zi, któ rych efek tem jest
wkład Pro fe so ra w roz wój na uko wy ka te dry w ob sza rze na uk
fi zjo lo gicz nych, ma ją cy od bi cie w kształ to wa niu roz wo ju na -
uko we go Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt (WHiBZ). 

Po lau da cji i otrzy ma niu dy plo mu pro fe sor Lu dwik K. Ma -
len do wicz, bę dą cy nie tu zin ko wą po sta cią w pol skiej na uce,
swo im wy kła dem wpro wa dził słu cha czy w od le głe cza sy pio -
nie rów ba dań nad ner czy, z no stal gią ak cen tu jąc wkład pol -
skich uczo nych. Re flek sje przed wy kła do we i wy kład zo sta ły
uho no ro wa ne burz li wy mi okla ska mi… ale po ko lei.

Ini cja to rem (a póź niej pro mo to rem) wsz czę cia po stę po wa -
nia był oso bi ście prof. dr hab. Krzysz tof W. No wak, a for mal nie
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu z je go dzie ka nem, prof. dr hab. Mał go rza tą
Szu ma cher -Stra bel. Funk cję re cen zen tów peł ni li prof. dr hab.
n. med. dr h. c. Je rzy Ka wiak z Cen trum Me dycz ne go Kształ ce -
nia Po dy plo mo we go w War sza wie, prof. dr hab. dr h. c. Ma rek
Paw li kow ski z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi i prof. dr
hab. Ma rek Świ toń ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
uchwa łą 60/2013 z dnia 24 kwiet nia 2013 ro ku nadał prof. dr.
hab. Lu dwi ko wi K. Ma len do wi czo wi ty tuł dok to ra ho no ris cau -
sa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Uro czy sto ści wrę cze nia dy plo mu w dniu 21 li sto pa da 2013
ro ku 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. Ce re mo nia od -
by ła się w obec no ści pro rek to rów i władz dzie kań skich Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz pro rek to ra Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Po zna niu, prof. dr. hab. An drze ja Ty kar skie go
i dzie ka na Wy dzia łu Le kar skie go II, prof. dr. hab. Zbi gnie wa
Kra siń skie go.

Po od śpie wa niu przez chór „Co ro Da Ca me ra” hym nu pań -
stwo we go JM rek tor po wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych,

wśród któ rych zna leź li się mię dzy in ny mi rek tor Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go w Po zna niu, prof. dr hab. Ma rian Go ry nia,
rek tor Po li tech ni ki Po znań skiej, prof. dr hab. To masz Ło dy -
gow ski, rek tor Aka de mii Mu zycz nej, prof. AM dr Ha li na Lor -
kow ska, pro rek tor Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu,
prof. Ja cek Ja giel ski, by ła pro rek tor Uni wer sy te tu Rol ni cze go
w Kra ko wie, prof. dr hab. Kry sty na Pierz cha ła -Ko ziec. Uro czy -
stość za szczy ci li swo ją obec no ścią tak że by li rek to rzy na szej
uczel ni: prof. dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko, prof. dr hab. Wło -
dzi mierz Fi szer i prof. dr hab. Er win Wą so wicz, a tak że pro fe -
so ro wie UP mo gą cy po szczy cić się ty tu łem dok to ra ho no ris
cau sa: prof. dr hab. Ta de usz Ca liń ski, prof. dr hab. Ta de usz Ho -
łu bo wicz, prof. dr hab. An drzej Du bas i prof. dr hab. Jan Ga -
węc ki. 

W gro nie naj zna mie nit szych za pro szo nych osób za sia da li
bi skup Grze gorz Bal ce rek i ksiądz pra łat Sta ni sław Woj ta szek,
a tak że prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Po zna nia Grze gorz Ga -
no wicz i Mi chał Kacz ma rek z Wy dzia łu Roz wo ju Mia sta Urzę -
du Mia sta Po zna nia. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li człon ko wie ro dzi ny pro fe so ra
Lu dwi ka K. Ma len do wi cza – mię dzy in ny mi żo na Ina, sy no wie:
Sła wo mir i Wi told, cór ka Bo gna i wnu ki: Ha nia oraz Piotr. Na
sa li nie za bra kło też za przy jaź nio nych osób, pra cow ni ków Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go i Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po -
zna niu. 

Po sło wach po wi ta nia JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak, a po nim dzie kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt – prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, wy -
stą pi li z prze mó wie nia mi pod kre śla ją cy mi zna cze nie god no -
ści dok to ra ho no ris cau sa i przed sta wia ją cy mi wkład pro fe so -
ra Lu dwi ka Ma len do wi cza w roz wój na uki, a pro mo tor, prof.
dr hab. Krzysz tof W. No wak, wy gło sił lau da cję. Bar dzo uro czy -
stą chwi lę sta no wi ło wrę cze nie pro fe so ro wi L. Ma len do wi -
czo wi ak tu pro mo cyj ne go, do ko na ne przez JM rek to ra UP
i dzie kan WHiBZ w to wa rzy stwie pro mo to ra. Na stęp nie po
od śpie wa niu przez chór „Co ro Da Ca me ra” Gau de Ma ter Po lo -
nia głos za brał pro rek tor UM w Po zna niu, prof. dr hab. A. Ty -
kar ski, skła da jąc gra tu la cje i pod kre śla jąc wiel kość na uko wą
Uho no ro wa ne go. Po tej czę ści uro czy sto ści głos za brał prof.
dr hab. Lu dwik K. Ma len do wicz. Go rą co po dzię ko wał wła -
dzom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Wy dzia łu Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt, pro mo to ro wi prze wo du i je go re cen zen tom,
a rów nież swo im na uczy cie lom i prze wod ni kom na uko wym
oraz ro dzi nie. Po wzru sza ją cym wstę pie pro fe sor Ma len do -

Uro�czy�stość�nada�nia�ty�tu�łu�
dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa
prof.�dr.�hab.�Lu�dwi�ko�wi�Ka�zi�mie�rzo�wi
Ma�len�do�wi�czo�wi�z Uni�wer�sy�te�tu�
Me�dycz�ne�go�w Po�zna�niu
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wicz przy stą pił do wy gło sze nia wy kła du pt.: „Fa scy nu ją ce
nad ner cza – za rys ich po zna wa nia i wkład pol skich au to rów
w roz wój wie dzy o gru czo le”, któ ry zo stał na gro dzo ny przez
pu blicz ność rzę si sty mi okla ska mi. Na za koń cze nie JM rek tor
UP i dzie kan WHiBZ wrę czy li Dok to ro wi Ho no ro we mu pa -
miąt ki ja ko wy raz sza cun ku, a po po dzię ko wa niach zło żo -

nych wszyst kim za an ga żo wa nym w opra wę uro czy sto ści i ofi -
cjal nym za koń cze niu, w ab sy dzie Ko le gium Run ge go prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak wzniósł to ast roz po czy na ją cy skła -
da nie gra tu la cji i ży czeń.

prof. dr hab. Pa weł Mać ko wiak

Uroczysty toast na cześć nowego doktora honorowego naszej uczelni
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Nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z promotorem, prof. dr. hab. Krzysztofem W. Nowakiem 
(odczytuje laudację), rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem oraz dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, 
prof. dr hab. Małgorzatą Szumacher-Strabel
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Osi le na uko wej i pre sti żu Wy dzia łu oraz Uczel ni świad czą
do ko na nia pra cow ni ków, a tak że osób współ pra cu ją -

cych. Na uni wer sy te tach do ty czy to przede wszyst kim zna -
ko mi to ści o szcze gól nych za słu gach dla na uki. To dla mnie
ogrom ny za szczyt, iż mo gę dziś przed sta wić syl wet kę wiel -
kie go na ukow ca, któ re go nasz Uni wer sy tet uho no ro wał ty -
tu łem dok to ra ho no ris cau sa, pro fe so ra Lu dwi ka Ka zi mie rza
Ma len do wi cza.

Pro fe sor Lu dwik K. Ma len do wicz uro dził się 21 lu te go 1942
ro ku w Swa rzę dzu. W ro ku 1966 uzy skał dy plom Wy dzia łu Le -
kar skie go Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu. Już w okre sie stu -
diów, od 1963 ro ku, zo stał za trud nio ny w Ka te drze i Za kła dzie
Hi sto lo gii i Em brio lo gii Wy dzia łu Le kar skie go Aka de mii Me -
dycz nej w Po zna niu. Na ma cie rzy stym Wy dzia le dok to ry zo wał
się w ro ku 1969, a ha bi li to wał w ro ku 1975. W 1987 ro ku uzy -
skał ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a od 1994 ro ku jest pro -
fe so rem zwy czaj nym.

Nie zwy kle sze ro kie są kon tak ty mię dzy na ro do we Pro fe so -
ra po zwa la ją ce na wy mia nę my śli na uko wej i pro wa dze nie
ba dań na naj wyż szym świa to wym po zio mie. W la tach 1971–
–1972 pro fe sor Ma len do wicz był sty pen dy stą Na ro do we go
In sty tu tu Zdro wia USA (In ter na tio nal Re se arch Fel low ship,
The Fo gar ty In ter na tio nal Cen ter). Pra co wał pod kie row nic -
twem prof. Ju lia na I. Ki taya w Szko le Me dycz nej Uni wer sy te -
tu Wir gi nii, w In sty tu cie Fi zjo lo gii i Me dy cy ny We wnętrz nej.
W la tach 1983–1984 był pro fe so rem kon trak to wym Uni wer -
sy te tu w Pa dwie (Wło chy). W tam tej szym Za kła dzie Ana to -
mii wy kła dał em brio lo gię dla stu den tów me dy cy ny. W 1992
ro ku zo stał sty pen dy stą NA TO w ra mach Col la bo ra ti ve Re -
se arch Grant (CRG. 92.01.12). Przez ca ły okres pra cy pro wa -
dził sze ro ką współ pra cę mię dzy na ro do wą, głów nie z Ka te -
drą Ana to mii Uni wer sy te tu w Pa dwie, a tak że z licz ny mi
pla ców ka mi na uko wy mi w Pol sce, w tym od 1989 ro ku z Ka -
te drą Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt na sze go Uni wer sy te tu.
Od ro ku 1990 otrzy mał 11 gran tów na uko wych, w tym trzy
mię dzy na ro do we (NA TO i Unii Eu ro pej skiej). W Je go ze spo -
le szko li ło się wie lu mło dych na ukow ców i stu den tów z ca -
łe go świa ta. Jest pro mo to rem 13 ukoń czo nych roz praw dok -
tor skich.

Głów nym przed mio tem za in te re so wań ba daw czych prof.
dr. hab. Lu dwi ka K. Ma len do wi cza jest układ do krew ny,
a zwłasz cza oś pod wzgó rzo wo -przy sad ko wo -nad ner czo wa
oraz tar czy ca. W ra mach tych pro ble mów zwra cał uwa gę na
wzrost, róż ni co wa nie oraz czyn ność ba da nych na rzą dów czy
też ukła dów sys te mo wych, jak i na in te rak cje za cho dzą ce po -
mię dzy po szcze gól ny mi kom po nen ta mi ba da nych gru czo łów,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem współ za leż no ści po mię dzy
ko rą i rdze niem nad ner cza.

Do ro bek na uko wy prof. dr. hab. Lu dwi ka K. Ma len do wi cza
kon cen tru je się na en do kry no lo gii do świad czal nej, głów nie
cy to fi zjo lo gii ko ry nad ner cza oraz tar czy cy. W swych ba da -
niach Pro fe sor po świę ca szcze gól ną uwa gę ro li bio lo gicz nie
czyn nych pep ty dów w re gu la cji wzro stu, róż ni co wa nia i czyn -
no ści ko mó rek obu na rzą dów. Je go do ro bek na uko wy obej -
mu je po nad 460 ory gi nal nych po zy cji, przede wszyst kim
w cza so pi smach za gra nicz nych, 13 opra co wań mo no gra ficz -
nych oraz jed ną książ kę. W za kre sie bio me dy cy ny prof. dr hab.
Lu dwik K. Ma len do wicz na le ży do naj czę ściej cy to wa nych Po -
la ków. Świa to we ba zy od no to wu ją bli sko 6200 cy to wań,
a współ czyn nik cy to wań je go pu bli ka cji wy ra żo ny w po sta ci
in dek su Hir scha wy no si 38. 

Opu bli ko wa ny do ro bek na uko wy pro fe so ra Lu dwi ka 
K. Ma len do wi cza spo ty ka się z za in te re so wa niem śro do wisk
na uko wych na ca łym świe cie. Do wo dem te go są pu bli ko wa -
ne w kra ju ran kin gi na ukow ców z za kre su bio lo gii me dycz -
nej i me dy cy ny. W oma wia nych ran kin gach Pro fe sor zaj mu -
je 25 po zy cję wśród naj czę ściej cy to wa nych w la tach 1965– 
–2004 i od no to wa nych w Scien ce Ci ta tion In dex pol skich

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego 

Profesor dr hab. Ludwik Kazimierz Malendowicz
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Pro�fe�sor�dr�hab.�Lu�dwik�Ka�zi�mierz
Ma�len�do�wicz�
Syl�wet�ka�no�we�go�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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na ukow ców z za kre su bio me dy cy ny. Jest po nad to współ au -
to rem pię ciu prac opu bli ko wa nych w la tach 1996–2005,
o naj więk szej licz bie cy to wań w Scien ce Ci ta tion In dex, na
oko ło 220 pu bli ka cji pol skich au to rów. W okre sie od 1965
do 2005 ro ku znaj do wał się w czo łów ce ba da czy w za kre sie
na uk bio me dycz nych pod wzglę dem wy so ko ści współ czyn -
ni ka h, z pro fe so ra mi An drze jem Szcze kli kiem, Sta ni sła wem
J. Kon tur kiem i Ja nem Po tem pą.

Dzię ki swe mu do świad cze niu na uko we mu pro fe sor Ma -
len do wicz jest do sko na łym dy dak ty kiem. Za ję cia dy dak tycz -
ne pro wa dzi od 1963 ro ku, głów nie ze stu den ta mi me dy-
cy ny i sto ma to lo gii. Są to za ję cia z hi sto lo gii, em brio lo gii,
cy to fi zjo lo gii i bio lo gii ko mór ki. W la tach 1983–1984 na to -
miast wy kła dał em brio lo gię dla stu den tów me dy cy ny Uni -
wer sy te tu w Pa dwie we Wło szech. Od po nad 20 lat prof. dr
hab. Lu dwik K. Ma len do wicz jest opie ku nem Stu denc kie go
Ko ła Na uko we go. Je go człon ko wie po szczy cić się mo gą wie -
lo ma wy róż nie nia mi na kon fe ren cjach kra jo wych i za gra -
nicz nych oraz pu bli ka cja mi w cza so pi smach mię dzy na ro do -
wych. Wie lu z nich pra cu je w jed nost kach Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Po zna niu. Od sze re gu lat Pro fe sor szko li stu -
den tów z in nych kra jów w ra mach wy mia ny IFM SA (In ter na -
tio nal Fe de ra tion of Me di cal Stu dents As so cia tions). W 1979
ro ku, na wnio sek stu den tów, otrzy mał na gro dę I stop nia Mi -
ni ster stwa Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej „za osią gnię cia
w pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej ze stu den ta mi, wy so -
ki po ziom wy kła dów i se mi na riów z dzie dzi ny hi sto lo gii, em -
brio lo gii i cy to fi zjo lo gii”.

Pro fe sor Lu dwik K. Ma len do wicz pro wa dzi tak że bar dzo ak -
tyw ną dzia łal ność or ga ni za cyj ną za rów no w struk tu rach ma -
cie rzy stej Uczel ni, jak i po za nią. W la tach 1984–1990 był dzie -
ka nem Wy dzia łu Le kar skie go Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu.
W tym okre sie po wo ła no sze reg no wych jed no stek or ga ni za -
cyj nych o cha rak te rze kli nicz nym i na uk pod sta wo wych. Pro -
fe sor Ma len do wicz w cza sie pra cy na Uczel ni peł nił licz ne funk -
cje, pra cu jąc w ko mi sjach i ze spo łach; był tak że i jest na dal
człon kiem wie lu ko mi sji Pol skiej Aka de mii Na uk oraz licz nych
to wa rzystw na uko wych. W ro ku 2004 zo stał eks per tem Unii Eu -
ro pej skiej, a w la tach 2004–2006 był eks per tem Wo je wo dy
Wiel ko pol skie go dla Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Roz wo ju Re gio nal ne go (ZPORR). Od ro ku 2006 po wie rzo -
no Mu funk cję rzecz ni kia dys cy pli nar ne go Ra dy Szkol nic twa
Wyż sze go.

Pod su mo wu jąc, prof. dr hab. Lu dwik K. Ma len do wicz jest
na ukow cem świa to we go for ma tu, współ pra cu ją cym z ba -
da cza mi w wie lu in nych kra jach. Od gry wa zna czą cą ro lę
w pro mo cji ba dań na uko wych w za kre sie no wych, bio lo -
gicz nie czyn nych pep ty dów, w szcze gól no ści w od nie sie niu
do ich ro li w ukła dzie do krew nym. Kan dy dat peł ni tak że bar -
dzo waż ną funk cję w edu ka cji i pro mo wa niu mło dych na -
ukow ców. 

Ini cja ty wa nada nia naj wyż szej god no ści aka de mic kiej Pa nu
pro fe so ro wi Lu dwi ko wi K. Ma len do wi czo wi pod ję ta zo sta ła
przez Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt na sze go Uni wer sy -
te tu. Ra da Wy dzia łu na po sie dze niu 21 wrze śnia 2012 ro ku po -
wo ła ła ko mi sję w skła dzie: prof. dr hab. Piotr Try ja now ski –
prze wod ni czą cy, prof. dr hab. Ję drzej Jaś kow ski, prof. dr hab.

w Poznaniu

Sylwetkę i dokonania naukowe prof. dr. hab. Ludwika 
K. Malendowicza przedstawiła dziekan Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

Moment wręczenia dyplomu doktora honorowego
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Le szek No gow ski, prof. dr hab. An drzej Rut kow ski oraz prof.
dr hab. Ja cek Wój tow ski. Ko mi sja, po za po zna niu się z do ku -
men ta cją do ko nań Kan dy da ta, przed sta wi ła Ra dzie Wy dzia łu
wnio sek o po par cie tej ini cja ty wy oraz za pro po no wa ła pro -
mo to ra w oso bie prof. dr. hab. Krzysz to fa No wa ka i re cen zen -
tów w oso bach:

– prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Je rze go Ka wia ka z Cen trum Me -
dycz ne go Kształ ce nia Po dy plo mo we go w War sza wie

– prof. dr. hab. dr. h.c. Mar ka Paw li kow skie go z Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Ło dzi 

– prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go z Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. 

W oce nie do rob ku pro fe so ra Lu dwi ka K. Ma len do wi cza re -
cen zen ci pod kre śla li po nad prze cięt ną ja kość, a tak że im po nu -
ją ce do ko na nia we wszyst kich ob sza rach dzia łal no ści.

prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
dzie kan 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wręcza profesorowi Ludwikowi K. Malendowiczowi limitowane wydanie albumu Fryderyka Chopina

Profesor Malendowicz z rąk dziekan Szumacher-Strabel odbiera
pamiątkowy album
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w Poznaniu

Jest dla mnie wiel kim za szczy tem, że mo gę dziś przed sta wić
do stoj ne mu gre mium Pro fe so ra Lu dwi ka Ka zi mie rza Ma -

len do wi cza – uczo ne go o nie kwe stio no wa nym w świe cie au -
to ry te cie na uko wym i wy bit nych osią gnię ciach ba daw czych,
zna ko mi te go na uczy cie la aka de mic kie go i przy ja cie la na szej
Al ma Ma ter.

Po zwól cie jed nak Wiel ce Sza now ni Pań stwo, że za cznę bar -
dzo oso bi ście. Otóż ksiądz pro fe sor Mi chał Hel ler, dok tor ho -
no ris cau sa na sze go Uni wer sy te tu, 1 wrze śnia 2008 ro ku za pi -
sał ta kie oto zda nie: „Je śli igno ran cja jest ciem no ścią umy słu,
to wie dza jest je go świa tłem, a stu dio wa nie i upra wia nie na -
uki, choć wy ma ga ją na kła du sił i prze zwy cię że nia wie lu sła bo -
ści, są za nu rza niem się w świe tle”. Za czy nam mo je wy stą pie -

nie od te go zda nia, po nie waż wie le lat te mu spo tka łem na
swej dro dze na uko wej Prze wod ni ka, któ ry po ka zał mi, jak omi -
ja jąc ciem no ści, po dą żać ku te mu świa tłu w żmud nym pro ce -
sie upra wia nia na uki. Jak ła two się do my ślić, był to nasz dzi -
siej szy Dok tor Ho no ro wy, któ ry wła snym przy kła dem po ka zał,
że na le ży po ry wać się na rze czy po zor nie nie osią gal ne, że wia -
ra w to, co się ro bi, mo że uskrzy dlić.

Dro ga na uko wa pro fe so ra Ma len do wi cza za czę ła się bar dzo
wcze śnie; już trzy la ta przed uzy ska niem dy plo mu le ka rza me -
dy cy ny zo stał za trud nio ny w Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio lo gii.
Jesz cze w stu denc kich la tach 1965–1966 po wsta ły pierw sze
pu bli ka cje, opra co wy wa ne wspól nie z pro fe so rem Ka zi mie -
rzem Mięt kiew skim, któ re wy zna czy ły za in te re so wa nia na uko -

„Wie�le�lat�te�mu�spo�tka�łem�na�swej
dro�dze�na�uko�wej�Prze�wod�ni�ka…”�
Lau�da�cja�wy�gło�szo�na�pod�czas�nada�nia�prof.�dr.�hab.�Lu�dwi�ko�wi�K.�Ma�len�do�wi�czo�wi
god�no�ści�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Profesor dr hab. Ludwik K. Malendowicz (z prawej) i jego promotor, prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
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we Lu dwi ka K. Ma len do wi cza. Choć przez te bli sko 50 lat
w me to dy ce ba daw czej na stą pi ły ogrom ne zmia ny, to ko ra
nad ner czy po zo sta ła w cen trum za in te re so wa nia Pro fe so ra.
Zna ko mi ta więk szość z bli sko pię ciu set Je go pu bli ka cji jest po -
świę co na te mu gru czo ło wi do krew ne mu.

Nie bez zna cze nia dla roz wo ju na uko we go prof. dr. hab. Lu -
dwi ka K. Ma len do wi cza by ły je go kon tak ty mię dzy na ro do we,
w tym od by cie w la tach 1971–1972 sta żu na uko we go w Di vi -
sion of En do cri no lo gy and Me ta bo lism, De part ment of In ter -

nal Me di ci ne and Phy sio lo gy, Uni ver si ty of Vir gi nia, Scho ol of
Me di ci ne, Char lot te svil le (Vir gi nia, USA) pod kie run kiem pro -
fe so ra Ju lia na I. Ki taya w ra mach sty pen dium Na ro do wych 
In sty tu tów Zdro wia. Naj waż niej sza wy da je się być jed nak
współ pra ca z ze spo łem pro fe so ra Ga sto na G. Nuss dor fe ra
z Uni wer sy te tu w Pa dwie, dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go w Po zna niu. Współ pra ca ta trwa ła od po cząt -
ku lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku i nie za koń czy ła się
na wet po przed wcze snej śmier ci pro fe so ra Nuss dor fe ra,
a w ca łym tym okre sie włą czy ło się w nią wie lu ba da czy z na -
szych uczel ni. Efek tem tej współ pra cy by ło rów nież po wo ła -
nie pro fe so ra Ma len do wi cza na sta no wi sko pro fe so ra kon trak -
to we go Uni wer sy te tu w Pa dwie w la tach 1983–1984.

Jak już wspo mnia łem, więk szość prac ba daw czych w do -
rob ku Czci god ne go Dok to ra Ho no ro we go jest po świę co na

ko rze nad ner cza. W pra cach tych, wy ko rzy stu jąc sze ro ki
i zmie nia ją cy się w cza sie wa chlarz me tod ba daw czych – od
ste reo me trii po naj now sze me to dy bio lo gii mo le ku lar nej –
pro fe sor Ma len do wicz zaj mo wał się ta ki mi za gad nie nia mi jak: 
– róż ni ce płcio we w struk tu rze i czyn no ści ko ry róż nych ga -

tun ków zwie rząt oraz ich uwa run ko wa nia hor mo nal ne
– ba da nia nad wpły wem ACTH oraz in hi bi to rów ste ro ido ge -

ne zy (me to pi ron, ami no glu te thi mid, cy ja no ke ton, dek sa -
me ta zon, 4-APP) na struk tu rę i czyn ność ko ry nad ner cza,
w tym pró by wy ja śnie nia me cha ni zmu dzia ła nia nie któ rych
in hi bi to rów 

– re gu la cja wzro stu ko ry nad ner cza opar ta na mo de lach re -
ge ne ra cji ko ry gru czo łu, wzro stu kom pen sa cyj ne go lub
zwią za ne go z doj rze wa niem płcio wym, a tak że in du ko wa -
nym ACTH

– ba da nia nad ro lą bio lo gicz nie czyn nych pep ty dów, w tym
neu ro pep ty dów, w re gu la cji wzro stu, róż ni co wa nia i czyn -
no ści ko ry nad ner cza. 

Za in te re so wa nia na uko we Dok to ra Ho no ro we go nie ogra -
ni cza ły się jed nak tyl ko do ko ry nad ner cza, pro wa dził ba da nia
nad in ny mi gru czo ła mi do krew ny mi, ta ki mi jak trzust ka czy
tar czy ca, w tym pio nier skie ba da nia nad róż ni ca mi płcio wy mi
w struk tu rze i czyn no ści tar czy cy szczu ra oraz ich uwa run ko -
wa niem hor mo nal nym.

Oma wia jąc do ro bek na uko wy Kan dy da ta do ty tu łu dok to -
ra ho no ris cau sa, prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski w swej re cen -
zji na pi sał: „Do ro bek pu bli ka cyj ny Pro fe so ra L. Ma len do wi cza
jest im po nu ją cy, a chy ba bar dziej ade kwat nym okre śle niem
by ło by stwier dze nie, że jest on nie omal nie wy obra żal nie im -
po nu ją cy”. O je go war to ści nie świad czy jed nak licz ba pu bli -
ka cji, lecz ran ga cza so pism, w któ rych zo sta ły opu bli ko wa ne,
ta kich jak m.in. „En do cri no lo gy”, „Pep ti des”, „Hi sto lo lo gy and
Hi sto pa tho lo gy”, „Neu ro pep ti des”, „Expe ri men tal and Cli ni cal
En do cri no lo gy”, „Li fe Scien ce”, „Cell Tis sue Re se arch” czy „Phar -
ma co lo gi cal Re views” (to ostat nie z IF po nad 22). Do ro bek ten
da je im po nu ją ce wskaź ni ki bi blio me trycz ne. Ogól na licz ba cy -
to wań prac pro fe so ra Ma len do wi cza wy no si 6199, a wskaź nik
Hir scha przyj mu je war tość 38.

Pod su mo wu jąc oce nę osią gnięć na uko wych Kan dy da ta do
ty tu łu, pro fe sor Ma rek Paw li kow ski wska zu je w swej re cen zji,
że do ro bek pro fe so ra Ma len do wi cza sy tu uje go na czwar tym
miej scu spo śród wszyst kich ba da czy bio me dycz nych w Pol sce.

Z ca łą pew no ścią moż na za tem stwier dzić, że Czci god ny
Dok tor Ho no ro wy stwo rzył w ma cie rzy stej Ka te drze no wo cze -
sną szko łę na uko wą en do kry no lo gii eks pe ry men tal nej, w krę -
gu od dzia ły wa nia któ rej zna leź li się rów nież ba da cze z in nych
jed no stek, nie tyl ko Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu.

Nie bez zna cze nia jest rów nież ro la, ja ką Dok tor Ho no ris
Cau sa ode grał w roz wo ju pra cow ni ków dzi siej sze go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go. Pro fe sor Ma rek Świ toń ski pod kre ślił
w swej re cen zji współ pra cę pro fe so ra Ma len do wi cza z na szą
Al ma Ma ter: „W do rob ku pu bli ka cyj nym Pro fe so ra L.K. Ma len -
do wi cza sil nie za zna czo na jest rów nież współ pra ca z na ukow -
ca mi Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt, Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt w Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu. Wspól ne ba da nia do ty czy ły funk cji pep ty dów,
ta kich jak: lep ty na, orek sy na, ghre li na i neu ro me dy na U, któ -
re od gry wa ją klu czo wą ro lę w utrzy my wa niu ho me osta zy
ener ge tycz nej or ga ni zmu. W ba da niach tych uczest ni czy ły
ze spo ły pro fe so rów Krzysz to fa No wa ka, Paw ła Mać ko wia ka

Wystąpienie promotora, prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka
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i Lesz ka No gow skie go. Ana li za pu bli ka cji w ba zie Web of
Scien ce ujaw nia 43 wspól ne pra ce na uko we, opu bli ko wa ne
w re no mo wa nych cza so pi smach na uko wych z za kre su fi zjo -
lo gii i en do kry no lo gii. Pierw sza z nich uka za ła się 23 la ta te -
mu w cza so pi śmie »Re se arch in Expe ri men tal Me di ci ne«,
a wśród nich jest m.in. pra ca opu bli ko wa na w »Li fe Scien ce«
(No wak i wsp., 2000; cy to wa na 73 ra zy), któ ra za my ka pierw -
szą dzie siąt kę naj częściej cy to wa nych pu bli ka cji pro fe so ra
L. Ma len do wi cza. Z dru giej stro ny, naj now sza pu bli ka cja prof.
dr. hab. L. Ma len do wi cza jest rów nież efek tem współ pra cy
z Ka te drą Fi zjo lo gii i Bio che mii zwie rząt Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu (Skrzyp ski i wsp., 2012, Re gu la to ry
Pep ti des)”. Do dam, że dziś na sza wspól na pra ca z 2000 ro ku
jest na siód mej po zy cji w do rob ku Pro fe so ra.

Do ce nie niem po zy cji na uko wej Dok to ra Ho no ris Cau sa by -
ło nie wąt pli wie po wo ła nie Go do rad wie lu cza so pism na uko -
wych, w tym tak pre sti żo wych jak „Pep ti des”. Rów nie du żym
wy róż nie niem by ło po wie rze nie re dak cji sek cji w dru gim wy -
da niu Hand bo ok of bio lo gi cal ly ac ti ve pep ti des. Książ ka ta li czy
po nad dwa ty sią ce stron i w 21 sek cjach opi su je ak tyw ne bio -
lo gicz nie pep ty dy od mi kro or ga ni zmów przez ro śli ny aż do
krę gow ców. Pro fe so ro wi po wie rzo no w niej re da go wa nie
dzia łu po świę co ne go pep ty dom en do kryn nym.

Z ca łą pew no ścią bar dzo du żym wy róż nie niem by ło rów nież
po wo ła nie Pro fe so ra na człon ka ko re spon den ta w Wy dzia le
V Le kar skim Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści w ro ku 2012.

Dok tor Ho no ris Cau sa na sze go Uni wer sy te tu wy ka zu je się
od lat bar dzo owoc ną dzia łal no ścią or ga ni za cyj ną nie tyl ko na
ma cie rzy stej uczel ni. W la tach 1984–1990 pro fe sor Ma len do -
wicz był dzie ka nem Wy dzia łu Le kar skie go Aka de mii Me dycz -
nej w Po zna niu, wów czas je dy ne go wy dzia łu na tej uczel ni
kształ cą ce go na kie run ku le kar skim. W tym okre sie Wy dział
roz wi jał się bar dzo dy na micz nie, po wo ła no sze reg no wych
jed no stek or ga ni za cyj nych o cha rak te rze kli nicz nym i na uk
pod sta wo wych, a wie lu pra cow ni ków uzy ski wa ło ko lej ne
stop nie i ty tu ły na uko we. W trak cie ca łe go okre su pra cy na
Uni wer sy te cie Me dycz nym w Po zna niu Pro fe sor peł nił wie le
funk cji i brał czyn ny udział w ży ciu na uko wym, dy dak tycz nym
i or ga ni za cyj nym.

Po za ma cie rzy stą uczel nią Czci god ny Dok tor Ho no ro wy
pro wa dzi sze ro ką dzia łal ność w re dak cjach cza so pism na uko -
wych i licz nych ko mi te tach. Jed nak do naj cen niej szych, w mo -
jej oce nie, ini cja tyw Pro fe so ra na le ża ło stwo rze nie wie le lat te -
mu cy klicz nych otwar tych se mi na riów, na któ rych wie lu
mło dych ba da czy mo gło skon fron to wać swo je wy ni ki w dys -
ku sji z sze ro kim gro nem spe cja li stów. Z dru giej stro ny se mi -
na ria te otwie ra ły przed do świad czo ny mi ba da cza mi ob sza ry
na uk bio me dycz nych, któ re by ły nam do tąd da le kie.

prof. dr hab. Krzysz tof W. No wak 
czło nek ko re spon dent PAN

Gratulacjom nie było końca…
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WSTĘP

Wy wo dzą ce się z dwóch list ków za rod ko wych – ek to der my
i me zo der my – nad ner cza są pa rzy sty mi gru czo ła mi do krew -
ny mi umiej sco wio ny mi nad gór ny mi bie gu na mi ne rek. Z ek -
to der my roz wi ja się rdzeń gru czo łu, z me zo der my ko ra. W to -
ku ewo lu cji ho mo lo gicz ne do nad ner cza struk tu ry po ja wia ją
się u pier wot nych ryb na prze ło mie sy lu ru (ok. 440 do ok. 416
mln lat te mu) i de wo nu (ok. 416 do ok. 360 mln lat te mu). Po -
cząt ko wo ele men ty rdze nia – ko mór ki chro ma fi no we – le żą
od dziel nie od wy wo dzą cych się z me zo der my ko mó rek in ter -
re nal nych. U wyż szych fi lo ge ne tycz nie ga tun ków – ry by, pła -
zy, ga dy – ko mór ki chro ma fi no we wni ka ją po mię dzy ko mór -
ki in ter re nal ne. Są one roz pro szo ne po mię dzy ko mór ka mi
wy wo dzą cy mi się z me zo der my, póź niej two rzą licz ne sku pie -
nia, by u ssa ków utwo rzyć wy raź ny rdzeń. Jed nak na le ży pod -

kre ślić, iż obok rdze nia część ko mó rek chro ma fi no wych po zo -
sta je po mię dzy ele men ta mi ko ry.

Wo�kół�nad�ner�cza

Nie pi sa ny stan dard prze glą do wych opra co wań bio me dycz -
nych to po szu ki wa nie naj od le glej szych in for ma cji zwią za nych
z da ną struk tu rą czy też funk cją. Nie ina czej jest z nad ner cza -
mi. W tym aspek cie hi sto ry cy me dy cy ny ana li zo wa li księ gi Sta -
re go Te sta men tu. Roz dział 3. Księ gi Ka płań skiej za wie ra sze -
reg prze pi sów do ty czą cych kul tu spra wo wa ne go w świą ty ni
przez ka pła nów i le wi tów. Ofia ry bie siad ne to ciel ce, owce, ko -
zy – w każ dym przy pad ku zwra ca się uwa gę na „obie ner ki
wraz z tłusz czem, któ ry je okry wa czy na tłu stość, któ ra je okry -
wa. Ca ły tłuszcz bę dzie dla Pa na”. W in nym miej scu: „To jest

Fascynujące�nadnercza�– zarys�ich
poznawania�i�wkład�polskich�autorów
w�rozwój�wiedzy�o�gruczole�
Okolicznościowy�wykład�prof.�dr.�hab.�Ludwika�K.�Malendowicza

Początek wykładu nowego doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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ofia ra spa la na, mi ła woń dla Pa na. To jest usta wa wie czy sta na
wszyst kie cza sy i na wszyst kie po ko le nia, we wszyst kich wa -
szych sie dzi bach. Ani tłusz czu, ani krwi jeść nie bę dzie cie!”

Od�Ga�le�na�do�Eu�sta�chiu�sza

Naj praw do po dob niej au to rem pierw sze go ana to micz ne go
opi su nad ner czy u ssa ków jest Clau dius Ga len z Per ga mo nu
(ok. 130-201), w któ rym mie ści ła się sław na szko ła me dycz na
spra wu ją ca pie czę nad gla dia to ra mi. Póź niej szy zna ny rzym -
ski le karz, ana tom i chi rurg opi sał le we nad ner cze, któ re na -
zwał „luź ną tkan ką” (lo ose flesh). Uwa żał, że jest to „do dat ko -
wa/po moc ni cza” część ner ki, po dał tak że do kład ny opis
po łą cze nia le wej ży ły nad ner czo wej i le wej ży ły ner ko wej. Ale
pra wie 15 wie ków (1543) póź niej An dre as Ve sa lius w dzie le
Bu do wa ludz kie go cia ła (De hu ma ni cor po ris fa bri ca) udo wod -
nił, że Ga len nie wy ko nał żad nych sek cji zwłok ludz kich.

Za wła ści we go od kryw cę nad ner czy czło wie ka uzna wa ny
jest Bar to lo meus Eu sta chius (1520-1574), wło ski ana tom
(trąb ka Eu sta chiu sza), pro fe sor ana to mii w Rzy mie (Col le gio
del la Sa pien za). Eu sta chiusz w 1552 ro ku ja ko pierw szy do -
kład nie opi sał i wy ko nał szcze gó ło we ry ci ny ne rek i nad ner -
czy. Póź niej, w ro ku 1563, opi sał nad ner cza ja ko „glan du lae
re ni bus in cum ben tes” (gru czo ły opie ra ją ce się na ner ce). Swo -
je ob ser wa cje opu bli ko wał w dzie le Opu sco la Ana to mi ca

w latach 1563-1564 (We ne cja): roz dział 6: De glan du lis que re -
ni bus in cu bunt (Gru czo ły, któ re wspie ra ją się na ner ce). Kom -
plet je go 47 ta blic ana to micz nych wraz z opi sa mi prze cho -
wy wa no w za po mnie niu przez po nad 100 lat w Bi blio te ce
Wa ty kań skiej. Do pie ro pa pież Kle mens XI ofia ro wał je swo je -
mu le ka rzo wi – Gio van nie mu Ma rii Lan ci sie mu, któ ry uznaw -
szy ich praw dzi wość i pre cy zję, opu bli ko wał je w 1714 ro ku,
czy li 211 lat po pierw szym wy da niu De hu ma ni cor po ris fa bri -
ca Ve sa liu sa ja ko Ta bu lae Ana to mi cae Bar tho lo mei Eu sta chi qu -
as a te ne bris tan dem vin di ca tas (Ta bli ce Ana to micz ne Bar tho -
lo meo Eu sta chiu sza oca lo ne od za po mnie nia).

Wcze�sne�po�glą�dy�na�ro�lę�nad�ner�cza

Na prze ło mie wie ków XVI i XVII za czę to za sta na wiać się
nad ro lą, ja ką od gry wa ją nad ner cza. W ro ku 1605 Ca spar Bar -
tho lin Star szy (1586-1629), pro fe sor me dy cy ny na Uni wer sy -
te cie w Ko pen ha dze, „od krył”, że nad ner cza są na rzą dem ku -
li sto ja mi stym, wy peł nio nym „czar ną żół cią”. Opi sał je ja ko
„Cap su lae hu ma nae ro tun de”. Su ge ro wał, że czar na żółć po -
bie ra na jest z krwi krą żą cej w wą tro bie i śle dzio nie, prze cho -
wy wa na w nad ner czach i na stęp nie prze ka zy wa na do ne rek
i mo czu. 

Nie co in ne spoj rze nie na ro lę nad ner czy pre zen to wał Tho -
mas Whar ton (1614-1673). W swo im dzie le z ro ku 1656 Ade -

„Fascynujące nadnercza”
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no gra phia: si ve, Glan du la rum To tius Cor po ris De scrip tio wpro -
wa dził ter min „gru czoł” oraz su ge ro wał, że nad ner cza po bie -
ra ją „coś zbęd ne go” z ner wów i prze ka zu ją do krwi żyl nej
(gdzie wy dzie li na ta jest po trzeb na).

In ny po gląd na czyn ność nad ner czy gło sił The odo rus Kerck -
rin gius (1640-1693). Uwa żał on, że ro lą nad ner czy jest se kre -
cja pły nu, któ ry „za bar wia i oży wia krew” oraz ule ga „fer men -
ta cji” w ser cu, a wy ni kiem tej fer men ta cji jest po bu dze nie
ser ca. 

Z wiel kim od kry ciem pol skich le ka rzy, o czym bę dzie w dal -
szej czę ści opra co wa nia, łą czy się dwie wcze sne pu bli ka cje
z XVII wie ku. Je an Rio lan Młod szy (1577-1657) są dził, że sko ro
nad ner cza są re la tyw nie więk sze u pło dów, dzia ła ją one tyl ko
w okre sie pło do wym. Ko lej na pu bli ka cja do ty czą ca te go za gad -
nie nia to opra co wa nie An to niu sa Mo li net tie go z 1675 ro ku. Za -
uwa żył on, że wiel kość nad ner czy pło du wzglę dem ner ki jest
więk sza niż u czło wie ka do ro słe go, z cze go wy snuł wnio sek
o waż niej szej czyn no ści nad ner czy u pło du niż u do ro słych.
Nad ner czom pło do wym przy pi sy wał funk cję „ner ko wą” – mia -
ły one od dzie lać więk szość krwi od ner ki i prze kie ro wy wać ją
do ser ca, ży ły pę po wi no wej ło ży ska, krą że nia ogól ne go mat ki
oraz ne rek mat ki. Mia ły one peł nić funk cję ochron ną przed nad -
mier nym („ka ta stro fal nym”) od da wa niem mo czu przez płód do
prze strze ni, w któ rej bez po śred nio się znaj du je. 

Wy mie nio ne po wy żej po glą dy na ro lę nad ner czy za kła da ły
wy stę po wa nie w środ ku nad ner cza ja my. Ale już w 1655 ro ku

Je an Rio lan stwier dził, że ni gdy w nad ner czach nie wi dział ja -
my, któ ra mo gła by po mie ścić groch (groch to w owych cza -
sach po wszech nie sto so wa na jed nost ka ob ję to ści w na ukach
bio lo gicz nych). Był to po gląd pio nier ski, przez la ta nie uzna -
wa ny. Jesz cze w ro ku 1691 Got t fried We lch w swo jej dy ser ta -
cji pi sał, iż nad ner cza po sia da ją ja mę mo gą cą zmie ścić „nie 
tyl ko 8, ale na wet 12 zia ren gro chu”, a ja ma ta mia ła być re zer -
wu arem lim fy. Oso bi ście spraw dzał smak „czar ne go pły nu”
i opi sał go ja ko śro dek wstrzy mu ją cy, kwa śny. Przez ca ły ten
okres ro la nad ner czy po zo sta wa ła bar dzo ta jem ni czą, nie wy -
ja śnio ną. Do szło do te go, że w 1716 ro ku Académie des Scien -
ces de Bor de aux kie ro wa na przez fi lo zo fa, ba ro na Char le sa Lo -
uisa de Mon te sqieu wy zna czy ła na gro dę za od po wiedź na
py ta nie „Qu el est l’usa ge des glands sur re na les?” (Ja kie jest
zna cze nie nad ner czy). Na gro dy nie przy zna no, żad na teo ria
nie oka za ła się prze ko nu ją ca.

Ko lej ne kro ki w po zna wa niu nad ner cza to wy ka za nie w ro -
ku 1805 przez Geo r ge sa Cu vie ra (1769-1832), że nad ner cza są
na rzą dem li tym, na to miast w 1832 ro ku Jo hann Frie drich 
Mec kel młod szy (1781-1833) za su ge ro wał, że ob ser wo wa na
w środ ku nad ner cza ja ma po wsta je w wy ni ku „po śmiert ne go
zmięk cze nia” tej czę ści na rzą du. Nie dłu go po tym, w 1836 ro ku
w swej dy ser ta cji N. Na gel – m.in. na pod sta wie na strzy ki wa nia
na czyń – ja ko pierw szy użył ter mi nu „ko ra” i„rdzeń” nad ner cza.
Zna czą ce od ręb no ści po mię dzy struk tu rą ko ry a rdze nia nad -
ner cza opi sał w 1854 ro ku Al bert von Kölli ker (1817-1905), któ -
ry jest tak że od kryw cą mi to chon driów. Au to rem pierw sze go
opi su hi sto lo gicz ne go ko ry nad ner cza jest J. Ar nold, któ ry
w 1866 ro ku wpro wa dził na zwy stref ko ry: kłęb ko wa ta, pa smo -
wa ta i siat ko wa ta.

Kształ�to�wa�nie�się�no�wo�cze�snych�po�glą�dów�
na�czyn�ność�rdze�nia�nad�ner�cza

Dzie więt na sty wiek to okres, w któ rym za czę ła się kształ to -
wać wie dza o ro li nad ner cza w uję ciu, w ja kim ro zu mie my ją
w chwi li obec nej, przy czym ja ko pierw szą po zna no czyn ność
rdze nia gru czo łu. W tym aspek cie de cy du ją cą ro lę ode gra ła pu -
bli ka cja Tho ma sa Ad di so na (1793-1860), któ ry w ro ku 1855 opi -
sał 11 przy pad ków śmier tel nej cho ro by cha rak te ry zu ją cej się
ane mią, ogól nym osła bie niem, do le gli wo ścia mi ga stro lo gicz -
ny mi, kar dio lo gicz ny mi i ciem nym za bar wie niem skó ry. W tych
przy pad kach w ba da niach au top syj nych ob ser wo wał zna czą -
cą de struk cję jed ne go lub obu nad ner czy i stąd wy snuł hi po te -
zę, że nad ner cza są nie zbęd ne do ży cia. Cho ro bę tę zna my
obec nie ja ko cho ro bę Ad di so na. Już rok póź niej Char les -Edo -
uard Brown -Se qu ard (1817-1894) opu bli ko wał do świad czal ne
po twier dze nie ob ser wa cji Ad di so na, wy ka zu jąc, że u róż nych
ga tun ków zwie rząt obu stron na ad re na lek to mia pro wa dzi do
śmier ci. Su ge ro wał, że nad ner cza wy dzie la ją sub stan cje do krą -
że nia, któ re wpły wa ją na róż ne na rzą dy.

In ten syw ne ba da nia tych sub stan cji pod ko niec XIX wie ku pro -
wa dzi li nie za leż nie od sie bie: w 1894 ro ku Geo r ge Oli ver (1841-
-1915) i Edward Al bert Schäfer (1850-1935) w Wiel kiej Bry ta nii
oraz Na po le on Cy bul ski (1854-1919) i Wła dy sław Szy mo no wicz
(1869-1939) w Ka te drze Fi zjo lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie. W 1893 ro ku Geo r ge Oli ver, le karz z Har ro ga te,
wstrzy ki wał swo je mu sy no wi wy ciąg z rdze nia nad ner cza (nad -
ner cza otrzy my wał od miej sco we go rzeź ni ka) i za ob ser wo wał

Rysunek nerki i nadnercza z dzieła Eustachiusza Opuscola Anatomica
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wzrost ci śnie nia krwi. Do swo ich ob ser wa cji prze ko nał E.A.
Schäfe ra z Lon dy nu, któ ry wy ko nał do dat ko we do świad cze nia
na psach (po za koń cze niu wcze śniej szych ba dań). Bar dzo był
zdu mio ny zna czą cym wzro stem ci śnie nia krwi po do żyl nym po -
da niu wy cią gu przy go to wa ne go przez Oli ve ra. Ob ser wa cje swo -
je opu bli ko wa li w 1894 ro ku. Rów no le gle w Kra ko wie N. Cy bul -
ski i W. Szy mo no wicz (póź niej szy kie row nik Ka te dry Hi sto lo gii
Uni wer sy te tu Lwow skie go) – tak że w do świad cze niach na psach
– wy ka za li, że usu nię cie nad ner czy pro wa dzi do spad ku ci śnie -
nia krwi oraz śmier ci, cze mu za po bie ga ło po da wa nie wy cią gu
z rdze nia nad ner czy. Wy ciąg ten, za wie ra ją cy mie sza ni nę sub -
stan cji ak tyw nych rdze nia nad ner cza, na zwa li nad ner czy ną. Obaj
wy ka za li rów nież, że sub stan cja ta pro du ko wa na jest przez nad -
ner cza i„wy rzu ca na” do krwio obie gu. W pi śmien nic twie świa to -
wym N. Cy bul skie mu przy zna je się pierw szeń stwo w od kry ciu
ad re na li ny. Ude rza ją ca jest pre cy zja opi su ich do świad czeń po -
da na przez W. Szy mo no wi cza. Po Na po le onie Cy bul skim John
Ja cob Abel (1857-1938) był dru gim, któ ry wy izo lo wał ad re na li -
nę, a sta ło się to w 1897 ro ku. Wkrót ce, w ro ku 1901, zo sta ła ona
scha rak te ry zo wa na i skry sta li zo wa na nie za leż nie przez Jo ki chi
Ta ka mi ne (1854-1922) oraz Tho ma sa Bell Al dri cha (1861-1939).
Che micz ną bu do wę ad re na li ny ja ko pierw szy opi sał w 1906 ro -
ku E. Fried mann, a do pie ro w ro ku 1948 ze spół P. Holt za zi den ty -
fi ko wał no ra dre na li nę.

Kształ�to�wa�nie�się�no�wo�cze�snych�po�glą�dów�
na�czyn�ność�ko�ry�nad�ner�cza

Znacz nie wol niej prze bie ga ły ba da nia nad hor mo na mi ko -
ry nad ner cza. Za klu czo we w tym za kre sie uwa ża się izo la cje
eks trak tu nad ner czy czę ścio wo lub cał ko wi cie wol ne go od ad -
re na li ny, co prze pro wa dzi li w 1927 ro ku Ro goff i Stu art oraz
Hart man i wsp. Wkrót ce po tym, w ro ku 1930 Do isy i wsp. wy -
izo lo wa li i skry sta li zo wa li es tron. Sze reg ko lej nych hor mo nów
ste ro ido wych opi sał w 1932 ro ku Bu te nand. Szcze gól ne za słu -
gi w iden ty fi ka cji glu ko kor ty ko idów oraz wpro wa dze nia ich
do te ra pii miał ze spół E.C. Ken dal la (1886-1972) z Mayo Cli nic.
Iden ty fi ko wa ne ste ro idy opi sy wa no li te ra mi al fa be tu, czy też
okre śla no je na zwi ska mi od kryw ców. Do koń ca lat 30. XX wie -
ku wy izo lo wa no i okre ślo no struk tu rę więk szo ści kor ty ko ste -
ro idów, przy czym ol brzy mie osią gnię cia w tym za kre sie na -
le żą do uro dzo ne go we Wło cław ku Ta de usza Re ich ste ina
(1897-1996). Ale do pie ro wpro wa dze nie chro ma to gra fii bi bu -
ło wej po zwo li ło na do kład ne ich scha rak te ry zo wa nie. Za po -
mo cą tej me to dy szyb ko wy ka za no, że w za leżno ści od ga tun -
ku głów ny mi glu ko kor ty ko ida mi wy dzie la ny mi do ży ły
nad ner czo wej są kor ty zol oraz kor ty ko ste ron. 

W pią tej de ka dzie XX wie ku w na ukach me dycz nych do szło
do prze ło mu zwią za ne go z od kry ciem kor ty zo nu. Po łą cze -
nie 19-let nich ba dań z za kre su eks trak cji ste ro idów (T. Re ich -
ste in), ich che micz nej syn te zy (E.C. Ken dall) oraz do świad czeń
kli nicz nych P.S. Hen cha (1896-1965) za owo co wa ło od kry ciem
te go hor mo nu i wy ka za niem je go prze ciw za pal ne go dzia ła -
nia w reu ma to idal nym za pa le niu sta wów oraz w le cze niu cho -
ro by Ad di so na. Po raz pierw szy Hench po dał zsyn te ty zo wa ny
kor ty zon 21 wrze śnia 1948 ro ku cho re mu na reu ma to idal ne
za pa le nie sta wów, ob ser wu jąc przy tym za ska ku ją co szyb ką
po pra wę sta nu zdro wia. Ca ły świat na tych miast do ce nił to
wiel kie od kry cie, któ re zre wo lu cjo ni zo wa ło te ra pię wie lu cho -

rób, w szcze gól no ści tych o pod ło żu im mu no lo gicz nym. Za te
osią gnię cia w 1950 ro ku wspo mnia ne trio otrzy ma ło Na gro -
dę No bla „za od kry cia zwią za ne z hor mo na mi ko ry nad ner cza,
ich struk tu ry oraz ich efek tów bio lo gicz nych”.

Przez ca ły opi sa ny okres ba dań hor mo nów ko ry nad ner cza
w cie niu po zo sta wa ła ich ro la w re gu la cji go spo dar ki wod no -
-mi ne ral nej or ga ni zmu. Do pie ro w 1952 ro ku ze spół Ta ita opi -
sał wpływ eks trak tu nad ner czy by dła na wy dzie la nie jo nów
so du i po ta su. Sub stan cję ak tyw ną od po wie dzial ną za re ten -
cję jo nów so du na zwa li elek tro kor ty ną (elec tro cor tin). Wkrót -
ce po tym, przy zna czą cym udzia le T. Re ich ste ina, sub stan cję
tę skry sta li zo wa no i na zwa no al do ste ro nem.

Po�zna�wa�nie�ro�li�przy�sad�ki�mó�zgo�wej�i pod�wzgó�rza�
w re�gu�la�cji�czyn�no�ści�ko�ry�nad�ner�cza

Stop nio wo kry sta li zo wa ły się tak że po glą dy na ro lę przed nie -
go pła ta przy sad ki mó zgo wej w re gu la cji ko ry nad ner cza. O ile
w przy pad ku cho ro by Ad di so na, czy li nie do czyn no ści ko ry nad -
ner cza, etio pa to ge ne zę wy ja śnio no sto sun ko wo ła two, o ty le
wię cej pro ble mów by ło zwią za nych z dia gno sty ką nad czyn no -
ści ko ry nad ner cza. Już w 1912 ro ku zna ko mi ty neu ro chi rurg,
Ha rvey W. Cu shing (1869-1939) opi sał ze spół en do kry no lo gicz -
ny wy wo ła ny za bu rze nia mi czyn no ści przy sad ki mó zgo wej,
a opi sa na pa cjent ka – Min nie G. – na sta łe we szła do hi sto rii en -
do kry no lo gii. Na le ży za zna czyć, że Cu shing uwa żał wte dy, iż
cho ro ba ta po wsta je w wy ni ku za bu rzeń czyn no ścio wych wie -
lu gru czo łów do krew nych (po ly glan du lar di sor der). Ko lej nym
mi lo wym kro kiem w tym za kre sie jest opra co wa nie me to dy hy -
po fy zek to mii u szczu ra. Jej au tor – P.E. Smith (1884-1970) – opi -
sał na szczu rach zmia ny wy wo ła ne usu nię ciem przy sad ki oraz
wpływ na te zmia ny te ra pii za stęp czej. Do star czył w ten spo sób
bez po śred nich do wo dów do świad czal nych na współ za leż ność
po mię dzy czę ścią gru czo ło wą przy sad ki mó zgo wej a ko rą nad -
ner cza. W świe tle od kry cia Smi tha nie jest przy pad kiem, że już
w ro ku 1932 Cu shing opi sał w ba da nych ze spo łach en do kry no -
lo gicz nych gru czo la ki za sa do chłon ne czę ści gru czo ło wej przy -
sad ki mó zgo wej, uzna jąc je za przy czy nę ob ser wo wa nych
zmian cho ro bo wych. W tym aspek cie na le ży wspo mnieć o pu -
bli ka cji ro syj skie go le ka rza neu ro pa to lo ga, N.M. It sen ki (1889-
-1954), któ ry już w ro ku 1924 opi sał po dob ne zmia ny pa to lo -
gicz ne w przy sad kach osób z ze spo łem na zy wa nym póź niej ze -
spo łem Cu shin ga. Stąd w kra jach głów nie ro syj sko ję zycz nych
ze spół Cu shin ga na zy wa się ze spo łem It sen ki -Cu shin ga. 

Ko lej ne mi lo we kro ki w po zna niu współ za leż no ści po mię -
dzy przy sad ką mó zgo wą a nad ner cza mi to pu bli ka cja Han sa
Se lye (1907-1982) o stre sie, czy li nie wy dol no ści ze spo łu ogól -
nej ada pta cji, w któ rym ACTH i ko ra nad ner czy od gry wa ro lę
de cy du ją cą. Dal szy zna czą cy krok w po zna wa niu wspo mnia -
nej osi to izo la cja ACTH i opra co wa nie me tod bio lo gicz nych je -
go ozna cza nia, co w 1943 ro ku ogło si li Li i wsp. oraz Say ers
i wsp. Na to miast od kry cie w ro ku 1955 kor ty ko li be ry ny (CRH)
przez Gu il le mi na i Ro sen ber ga oraz Saf fra na i Schal ly’ego, a tak -
że jej zsyn te ty zo wa nie przez Wy lie Va le (1941-2012) i wsp.
w 1981 ro ku uzu peł ni ło oś pod wzgó rzo wo -przy sad ko wo -nad -
ner czo wą o bra ku ją cy ele ment. Pa mię ta my o pol skich ko rze -
niach A. Schal ly’ego. A za od kry cie kor ty ko li be ry ny świat w ro -
ku 1977 wy róż nił R. Gu il le mi na i A.V. Schal ly’ego Na gro dą
No bla z za kre su fi zjo lo gii i me dy cy ny. Ba da nia te do pro wa dzi -
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ły do iden ty fi ka cji pod sta wo we go me cha ni zmu re gu lu ją ce go
róż ni co wa nie, wzrost i czyn ność ko ry nad ner cza (oś pod wzgó -
rzo wo -przy sad ko wo -nad ner czo wa – HPA).

O ile za rów no nie do czyn ność (ze spół Ad di so na od 1855 ro -
ku), jak i nad czyn ność ko ry nad ner cza (ze spół Cu shin ga od 1912
ro ku) w za kre sie wy dzie la nia glu ko kor ty ko idów przez dłu gi cza s
prze wi ja ła się w hi sto rii en do kry no lo gii, o ty le po zna nie nad -
czyn no ści ko ry nad ner cza zwią za nej z hi per al do ste ro ni zmem
ma ra czej krót ką hi sto rię. Do pie ro w 1953 ro ku pol ski le karz, Mi -
chał Li tyń ski (1906-1989) opi sał dwa przy pad ki hi per al do ste ro -
ni zmu pier wot ne go wy wo ła ne gu zem stre fy kłęb ko wa tej ko ry
nad ner cza. Dwa la ta póź niej po dob ne ob ser wa cje po czy nił Je -
ro me W. Conn. Po nie waż by ły to ob ser wa cje opu bli ko wa ne
w an glo sa skim cza so pi śmie, hi per al do ste ro nizm pier wot ny na -
zwa no ze spo łem Con na. Ale w chwi li obec nej pod ręcz ni ki hy -
per ten sjo lo gii (Nad ci śnie nie kli nicz ne Ka pla na, rok 2002) oraz en -
do kry no lo gii za czy na ją pi sać o od kry ciu Li tyń skie go, co te mu
do sko na łe mu le ka rzo wi i oby wa te lo wi, „Spra wie dli we mu wśród
na ro dów świa ta” się na le ży.

Roz�wój�nad�ner�czy�czło�wie�ka�i jed�nost�ka�
ło�ży�sko�wo�-pło�do�wa

Jak wspo mnia no wcze śniej, już w XVII wie ku Je an Rio lan
Młod szy oraz An to nius Mo li net ti ob ser wo wa li więk sze nad -
ner cza u pło dów ludz kich, z cze go wnio sko wa li, że czyn ność
nad ner czy u pło du jest waż niej sza niż u do ro słych. Spo strze -
że nie to przez po nad 200 lat nie zo sta ło wy ja śnio ne. Mor fo -
lo gicz ne pod sta wy te go zja wi ska zo sta ły opi sa ne do pie ro
przez dwo je stu den tów me dy cy ny Uni wer sy te tu Lwow skie -
go w 1910 ro ku – Stel lę Star kel (1885-1969) oraz Le sła wa Wę -
grzy now skie go (1885-1956). W nad ner czach pło dów ludz kich
opi sa li oni obec ność stre fy pło do wej, któ rą okre śli li ja ko „stre -
fę rdze nio wą”, tak że ja ko „nie doj rza łą ko rę”, któ ra za ni ka
w pierw szych la tach po uro dze niu. Stre fa ta w okre sie ży cia
we wnątrz ma cicz ne go ule ga bar dzo znacz ne mu wzro sto wi,
obej mu jąc na wet 80-90% ob ję to ści gru czo łu. Ma sa nad ner -
czy pło du pod ko niec cią ży od po wia da ma sie nad ner czy czło -
wie ka w okre sie osią ga nia doj rza ło ści płcio wej (oko ło 8 g).
Na to miast w wy ni ku po uro dze nio wej in wo lu cji tej stre fy ma -
sa obu gru czo łów spa da do za le d wie oko ło 2 g. Ul tra struk tu -
ra ko mó rek stre fy pło do wej nad ner cza czło wie ka jest ty po wa
dla ko mó rek wy dzie la ją cych hor mo ny ste ro ido we. Pod ko -
niec cią ży w nad ner czach pło du czło wie ka moż na wy róż nić
już wy raź ne stre fy kłęb ko wa tą i przej ścio wą (od po wied nik
stre fy pa smo wa tej, po ja wia się oko ło 22-24 ty go dnia ży cia
we wnątrz ma cicz ne go) oraz do mi nu ją cą stre fę pło do wą.
Drob ne ele men ty stre fy pło do wej mo gą wy stę po wać w gru -
czo le na wet do koń ca dru gie go ro ku ży cia. Stre fa siat ko wa ta
w nad ner czu czło wie ka po ja wia się do pie ro w wie ku 4-6 czy
też na wet 8 lat, a struk tu ra ty po wa dla nad ner cza doj rza łe go
sta bi li zu je się w wie ku 10-20 lat.

Oka za ło się, że nad ner cza pło du, szcze gól nie ich stre fa pło -
do wa, syn te ty zu ją i wy dzie la ją ol brzy mie ilo ści hor mo nów
ste ro ido wych, głów nie de hy dro epian dro ste ro nu i je go siar -
cza nu (DHEA i DHE AS). Do bo wa pro duk cja hor mo nów ste ro -
ido wych osią ga war tość na wet do 200 mg, a więc jest oko -

ło pięciokrot nie wyż sza niż pod sta wo wa pro duk cja ste ro idów
przez nad ner cza lu dzi do ro słych. DHE AS jest wy ko rzy sty wa -
ny głów nie do syn te zy es tro ge nów przez ło ży sko. Kla sycz ne
po glą dy przyj mo wa ły, że w cza sie cią ży głów nym na rzą dem,
w któ rym za cho dzi ste ro ido ge ne za, jest przej ścio wy or gan,
czy li ło ży sko. Do pie ro w la tach 60. ubie głe go wie ku E. Dicz -
fa lu sy (ur. 1920) – ana li zu jąc me ta bo li ty ste ro idów w mo czu
ko biet cię żar nych – za uwa żył, że po cho dzą one z trzech źró -
deł: głów nie z ło ży ska, ale tak że od mat ki i od pło du. Na pod -
sta wie tych ob ser wa cji wpro wa dził kon cep cję jed nost ki ło ży -
sko wo -pło do wej, któ ra obej mu je tak że or ga nizm mat ki. Ta
funk cjo nal na jed nost ka utwo rzo na jest z ło ży ska (któ re nie
po sia da wszyst kich en zy mów ko niecz nych do peł nej ste ro -
ido ge ne zy), włą czo ne go po mię dzy kom plet ny sys tem me ta -
bo li zmu ste ro idów wy stę pu ją cy u mat ki, oraz nie kom plet ne -
go sys te mu ste ro ido ge ne zy wy stę pu ją ce go u pło du (głów nie
stre fa pło do wa nad ner cza). Ten przej ścio wy na rząd zwa ny
jest jed nost ką ło ży sko wo -pło do wą, cho ciaż po wi nien być na -
zwa ny jed nost ką mat czy no -ło ży sko wo -pło do wą. Peł ni on de -
cy du ją cą funk cję w utrzy ma niu we wnątrz ma cicz nej ho me -
osta zy oraz w roz wo ju i doj rze wa niu pło du.

Cy�to�fi�zjo�lo�gicz�ne�aspek�ty�ba�dań�nad�ner�czy�
do�lat 60. XX wie�ku�– ko�ra�i rdzeń�gru�czo�łu

Rdzeń nad ner cza

Ba da nia nad po wią za niem struk tu ry i funk cji nad ner czy
ma ją dłu gą hi sto rię, a zo sta ły one pod su mo wa ne w do sko -
na łym pod ręcz ni ku przez Ru dol fa Bach man na z Ge tyn gi.
Wcze śniej roz po czę ły się ba da nia nad rdze niem gru czo łu. Już
w 1856 ro ku do ba dań te go na rzą du za sto so wa no hi sto che -
mię. W ro ku tym wy ka za no, że ko mór ki rdze nia nad ner cza
wy bar wia ją się so la mi że la za (Al fred Vul pian (1826-1887); Ru -
dolf Vir chow (1821-1902). Jed nak że na zwa ko mó rek miąż -
szo wych rdze nia nad ner cza ja ko ko mór ki chro ma fi no we wy -
wo dzi się od spo strze że nia, iż im pre gnu ją się one so la mi
chro mu. Chro mo chłon ność ko mó rek rdze nia nad ner cza ob -
ser wo wał tak że Ja cob Hen le (1809-1885), któ ry ja ko pierw -
szy opi sał do kład nie ko mór ki rdze nia. Na to miast na zwę „ko -
mór ki chro ma fi no we” po raz pierw szy wpro wa dził w 1902
ro ku Al fred Kohn (1867-1959). W tym aspek cie na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je ob ser wa cja Wil lia ma Cra me ra (1873-
-1930), któ ry w 1918 ro ku opi sał po wi no wac two ziar ni sto ści
ad re na li no gen nych do osmu. 

W la tach 30. XX wie ku sze ro kie ba da nia ko mó rek chro mo -
chłon nych nad ner cza wy ko nał w Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio -
lo gii Uni wer sy te tu Po znań skie go Ta de usz Paw li kow ski (1904-
-1985). Ba da nia, któ re prze pro wa dził na po nad 600 nad ner -
czach róż nych gro mad krę gow ców, opu bli ko wał w 1938 ro ku
i są one cy to wa ne w świa to wym pi śmien nic twie. Sta no wi ły one
pod sta wę ha bi li ta cji, któ rą prze pro wa dzo no w ro ku 1938.
W tym okre sie utrwa lił się po gląd, że rdzeń nad ner cza sta no wi
od ręb ny na rząd, nie za leż ny od ko ry gru czo łu. Do zna czą cych
kro ków w po zna wa niu cy to fi zjo lo gii rdze nia nad ner cza za li czyć
na le ży tak że wy ja śnie nie syn te zy ad re na li ny (1939) oraz izo la -
cję ziar ni sto ści ko mó rek chro ma fi no wych (1953). 
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Ko ra nad ner cza

Z du żym opóź nie niem, w po rów na niu do rdze nia nad ner -
cza, po zna wa no cy to fi zjo lo gicz ne aspek ty ko ry nad ner cza, co
oczy wi ście zwią za ne by ło z póź niej szym po zna niem ich czyn -
no ści hor mo nal nej. Do lat 50. XX wie ku ba da nia sku pia ły się
na ana to mii po rów naw czej nad ner czy, roz wo ju gru czo łu
u krę gow ców, opi sie po szcze gól nych stref ko ry oraz ich bu -
do wy cy to lo gicz nej (ją dro ko mór ko we, or ga nel le ko mór ko -
we). Już w 1900 ro ku opi sa no szcze gó ło wo una czy nie nie gru -
czo łu. W ba da niach sto so wa no m.in. me to dy hi sto che micz ne
wy kry wa nia li pi dów, wi ta mi ny C czy też że la za. Oce nia no pro -
li fe ra cję ko mó rek ko ry, a za po mo cą me tod im pre gna cyj nych
ba da no uner wie nie na rzą du. W szó stej de ka dzie te goż wie ku
w ba da niach nad ner czy za czę to sto so wać hi sto che micz ne
me to dy wy kry wa nia en zy mów.

Na uwa gę za słu gu je sze reg ba dań do ty czą cych trans plan -
ta cji nad ner cza oraz je go re ge ne ra cji in du ko wa nej enu kle acją.
Bar dzo cie ka we spo strze że nia uzy ska no w to ku ba dań nad
współ za leż no ścia mi ko ry nad ner cza z in ny mi gru czo ła mi do -
krew ny mi – ba da no wpływ hy po fy zek to mii, go na dek to mii, ty -
ro idek to mii czy też pi ne alek to mii na ko rę gru czo łu. Zna czą ca
część pu bli ka cji do ty czy ła zmian w ko rze nad ner cza róż nych
ga tun ków zwie rząt wy wo ły wa nych licz ny mi związ ka mi che -
micz ny mi, wy cią ga mi z in nych gru czo łów do krew nych, a tak -
że na pro mie nio wy wa niem. W tym okre sie, obok ba dań cy klu
rocz ne go, wpro wa dzo no tak że sze reg bar dzo cie ka wych mo -
de li do świad czal nych – moż na w tym aspek cie wy mie nić
choć by pa ra bio zę (mo del do świad czal ny zna ny już od lat 60.
XIX wie ku), czy też kom pen sa cyj ny wzrost gru czo łu. W oma -
wia nym okre sie du ża część ba dań nad ner czy po świę co na by -
ła zmia nom pa to lo gicz nym – za rów no ko ry, jak i rdze nia,
w tym zmia nom no wo two ro wym. Opi sy wa no gu zy ko ry nad -
ner cza, a tak że zmia ny atro ficz ne i de ge ne ra cyj ne.

W mo jej opi nii naj więk szym osią gnię ciem z za kre su cy to fi -
zjo lo gii ko ry nad ner cza w tym okre sie by ła opra co wa na przez
To nut tie go teo ria trans for ma cji mor fo ki ne tycz nej ko ry nad -
ner cza, któ ra do ku men to wa ła i wy ja śnia ła wza jem ne po wią -
za nia po mię dzy po szcze gól ny mi stre fa mi ko ry. Trans for ma cja
pro gre syw na i re gre syw na ko ry gru czo łu zin te gro wa ła zro zu -
mie nie zmian za cho dzą cych w ko rze w wa run kach jej sty mu -
la cji pro wa dzą cej do wzro stu gru czo łu oraz w przy pad kach jej
atro fii.

Od�po�zna�nia�ul�tra�struk�tu�ry�ko�mó�rek�ste�ro�ido�gen�nych�
i chro�ma�fi�no�wych�do�epo�ki�bio�lo�gii�mo�le�ku�lar�nej

Wpro wa dze nie do na uk bio me dycz nych mi kro sko pii elek -
tro no wej otwo rzy ło no we moż li wo ści ba dań nad ner czy.
Pierw sze do nie sie nie o ul tra struk tu rze ko mó rek rdze nia nad -
ner cza do ty czy ło szczu ra i uka za ło się w ro ku 1955. Szyb ko
po zna no ul tra struk tu rę tych ko mó rek, scha rak te ry zo wa no
spo sób uwal nia nia ziar ni sto ści ad re na li no gen nych i no ra dre -
na li no gen nych, a me to dy im mu no hi sto che micz ne po zwo li -
ły zi den ty fi ko wać ich za war tość, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem bio lo gicz nie czyn nych neu ro pep ty dów. Za sto so wa nie
no wo cze snych ho dow li ko mó rek rdze nia da ło pod sta wę do
wy ja śnie nia wie lu aspek tów bio syn te zy sub stan cji wy dzie la -

nych przez ko mór ki chro ma fi no we i pro wa dze nia ba dań z za -
kre su bio lo gii i bio me dy cy ny mo le ku lar nej. 

Z punk tu wi dze nia me dy cy ny prze ło mo wy był au to lo gicz -
ny prze szczep czę ści rdze nia nad ner cza do prąż ko wia u pa -
cjen ta z za awan so wa ną cho ro bą Par kin so na, co w 1982 ro ku
prze pro wa dził ze spół Bac klun da. 

Po dwóch la tach od pierw szej pu bli ka cji o ul tra struk tu rze
rdze nia nad ner cza uka zał się opis ul tra struk tu ry ko ry nad ner -
cza my szy. Po niej uka za ło się kil ka pu bli ka cji o po dob nej te -
ma ty ce, a już w ro ku 1962 za czę to ko re lo wać ul tra struk tu rę ko -
mó rek ste ro ido gen nych z ich czyn no ścią. Po zna nie pro ce su
ste ro ido ge ne zy umoż li wi ło ba da nia nad lo ka li za cją po szcze -
gól nych en zy mów w or ga nel lach ko mór ko wych. W ba da niach
tych sto so wa no po cząt ko wo me to dy hi sto che micz ne, póź niej
im mu no hi sto che micz ne oraz hy bry dy za cję in si tu. Zna czą cym
na rzę dziem po znaw czym oka za ły się me to dy ste reo me trycz -
ne, któ re po zwo li ły na ści ślej sze po wią za nie struk tu ry i ul tra -
struk tu ry ko ry z czyn no ścią hor mo nal ną. Ba da nia z te go za kre -

su zo sta ły pod su mo wa ne m.in. w ob szer nej mo no gra fii G.G.
Nuss dor fe ra. 

La ta 1970-1990 to okres in ten syw nych ba dań nad ro lą bio -
lo gicz nie czyn nych pep ty dów, któ re wy stę pu ją tak że w rdze -
niu nad ner cza oraz w za koń cze niach ner wo wych, na struk -
tu rę i czyn ność nad ner cza. Wpro wa dze nie no wo cze snych
tech nik izo la cji ko mó rek ko ry nad ner cza i ich ho dow li otwo -
rzy ło sze ro kie po le ba dań nad me cha ni zmem dzia ła nia róż -
nych sub stan cji na ko mór ki ko ry, po zwo li ło po znać ukła dy
re gu la cyj ne (na przy kład sys tem re ni na – an gio ten sy na – al -
do ste ron, kon tro la pa ra kry no wa czyn no ści ko mó rek ko ry
nad ner cza). Po zna no dzia ła nie róż nych hor mo nów oraz
czyn ni ków wzro stu na ko mór ki ko ry gru czo łu, w tym na re -
gu la cję pro li fe ra cji (pięk na i bar dzo przy dat na me to da
z wbu do wy wa niem BrdU).

Tadeusz Pawlikowski (1904-1985) w pracowni histologicznej
Uniwersytetu Poznańskiego w roku 1934 (przy mikroskopie, 
po lewej)
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Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego 

Ko�ra�i rdzeń�nad�ner�cza�to�na�rzą�dy�ści�śle�po�wią�za�ne�
czyn�no�ścio�wo�– we�wnątrz�nad�ner�czo�we�in�te�rak�cje�
w�re�gu�la�cji�ste�ro�ido�ge�ne�zy

O ile do lat 50. XX wie ku ko rę i rdzeń nad ner cza uwa ża no za
od ręb ne, ra czej nie za leż ne na rzą dy, o ty le póź niej sze ba da nia
udo wod ni ły ści słą ko re la cję po mię dzy czyn no ścią obu czę ści
gru czo łu. Pierw sze spo strze że nia z te go za kre su wy pły wa ły
z ob ser wa cji Co uplan da, któ ry w 1953 ro ku za uwa żył ko re la cję
po mię dzy mor fo lo gią nad ner czy a za war to ścią w nich ad re na -
li ny i no ra dre na li ny. Po dwu na stu la tach od tej ob ser wa cji 
ba da nia Wurt ma na i Axel ro da wy ka za ły, że po cho dzą ce z ko ry
glu ko kor ty ko idy sty mu lu ją ak tyw ność N -me ty lo trans fe ra zy od -
po wie dzial nej za me ty la cję no ra dre na li ny do ad re na li ny. W tym
miej scu na le ży po wró cić do pio nier skich ob ser wa cji nad una -
czy nie niem nad ner cza z ro ku 1900, po czy nio nych przez Flin ta,
a po twier dzo nych i po sze rzo nych przez Co uplan da i Sel by. Wy -
ka za li oni, że z na czy nio we go splo tu pod to reb ko we go nad ner -
cza od cho dzą na czy nia wło so wa te – una czy nia ją ce ko rę i rdzeń
gru czo łu oraz tęt ni ce rdze nio we (prze szy wa ją ce), nie roz ga łę -
zia ją ce się w ko rze, una czy nia ją ce bez po śred nio rdzeń. To spe -
cy ficz ne una czy nie nie wy ja śnia wy dzie la nie no ra dre na li ny i ad -
re na li ny przez nad ner cze. W tęt ni cach rdze nio wych stę że nie
glu ko kor ty ko ste ro idów jest znacz nie niż sze ani że li we wło śnicz -
kach. Wy ka za no, że tęt ni ce prze szy wa ją ce do pro wa dza ją krew

do ko mó rek wy dzie la ją cych no ra dre na li nę, krew z ka pi lar zaś
za opa tru je głów nie ko mór ki wy dzie la ją ce ad re na li nę, a wy so -
kie stę że nie w nich glu ko kor tyko ste ro idów sty mu lu je w tych
ko mór kach ak tyw ność N -me ty lo trans fe ra zy od po wie dzial nej
za me ty la cję no ra dre na li ny do ad re na li ny.

Sze ro kie ba da nia pro wa dzo ne od lat 80. XX wie ku do pro -
wa dzi ły do po zna nia zin te gro wa ne go sys te mu re gu lu ją ce -
go w nad ner czach, któ ry uzu peł nia pod sta wo wą re gu la cję
gru czo łu w ob rę bie osi HPA. Wy stę po wa nie róż no rod nych
bio lo gicz nie czyn nych sub stan cji oraz ich re cep to rów
w nad ner czach sta no wi pod sta wę ich pa ra kryn ne go dzia ła -
nia. Waż kim ele men tem te go dzia ła nia są bez po śred nie
kon tak ty ko mó rek ko ry z ko mór ka mi chro ma fi no wy mi, któ -
re bar dzo czę sto – po za ich sku pi ska mi w rdze niu – roz pro -
szo ne są wśród ko mó rek pa ren chy ma tycz nych ko ry. In nym
waż nym ele men tem tych sys te mów in te gra cyj nych są gru -
py ko mó rek (praw do po dob nie do 100) po łą czo nych nek su -
sa mi, któ re sta no wią swo iste jed nost ki czyn no ścio we re agu -
ją ce po dob nie, po po bu dze niu jed nej z nich. W re gu la cji tej
bio rą udział tak że: sub stan cja pod sta wo wa, na czy nia krwio -
no śne, ner wy oraz ko mór ki tkan ki łącz nej, w tym ko mór ki
tucz ne. Ro lę re gu la cyj ną od gry wa rów nież sys tem im mu no -
lo gicz ny, czyn ni ki wzro stu oraz we wnątrz nad ner czo we sys -
te my CRH -ACTH czy też re ni na -an gio ten sy na. Za gad nie nia
te szcze gó ło wo opi su ją opra co wa nia G.G. Nuss dor fe ra oraz
Ehr hart -Born ste in i wsp.

Profesor Ludwik K. Malendowicz ze współpracownikami oraz studentem medycyny z Egiptu w pracowni
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w Poznaniu

Era�bio�lo�gii�mo�le�ku�lar�nej

W na uce umow nie przyj mu je się, iż rok 1980 otwie ra erę
bio lo gii mo le ku lar nej. Jed nak że w przy pad ku ko ry nad ner -
cza era ta wią że się z wcze sny mi, bo po czy nio ny mi w ro -
ku 1963 przez Karl so na ob ser wa cja mi nad dzia ła niem ek dy -
so nu. Je go ba da nia nad tym hor mo nem li nie nia (do któ re go
izo la cji użył oko ło 1000 kg larw je dwab ni ka) oraz in ny mi ste -
ro ida mi su ge ro wa ły, że wy wie ra ją one efekt bio lo gicz ny po -
przez mo dy fi ka cję trans kryp cji ge nów. Je go po glą dy przez
dłu gi okres przyj mo wa no ze scep ty cy zmem. W przy pad ku
hor mo nów ste ro ido wych do koń ca 1970 ro ku zi den ty fi ko -
wa no ich re cep to ry ją dro we, w na stęp nej de ka dzie je sklo -
no wa no.

Na prze ło mie lat 1970-1980 wy ka za no bez po śred ni sty mu -
lu ją cy wpływ ste ro idów na ak ty wa cję ge no mu, po twier dza -
jąc tym sa mym pio nier ską ob ser wa cję Karl so na, z kolei w la -
tach 1986-1987 wy ja śnio no ge no mo we i nie ge no mo we
dzia ła nia hor mo nów ste ro ido wych.

Ob ser wo wa ny po ro ku 1980 roz kwit bio lo gii mo le ku lar -
nej do pro wa dził do zna czą cych od kryć w sto sun ku do ko ry
nad ner cza. W tym za kre sie naj waż niej sze da ne otrzy ma no
w ba da niach ście żek sy gnal nych oraz re gu la cji eks pre sji ge -
nów (in ży nie ria ge ne tycz na), w ana li zach ma cie rzy czy też
w eks pe ry men tach z na rzą do wo -spe cy ficz nym wy ci sza niem
ge nów oraz na zwie rzę tach z no kau tem ge no wym.

We wnątrz ko mór ko we ścież ki sy gnal ne, me diu jąc dzia ła nie
ACTH w ko mór kach, by ły i są przed mio tem licz nych ba dań, ale
do pie ro wpro wa dze nie me tod okre śla nia glo bal ne go pro fi lu
eks pre sji ge nów in du ko wa nych ACTH sta no wi ło prze łom
w zro zu mie niu czę ści z tych pro ce sów. W ba da niach na li nii ko -
mó rek Y1 wy wo dzą cych się z ko ry nad ner cza my szy gru pa
Schim me ra oce nia ła eks pre sję kil ku ty się cy ge nów, spo śród
któ rych eks pre sja 1275 by ła re gu lo wa na kor ty ko tro pi ną czy też
cAMP. Spo śród nich, pod wpły wem ACTH, 46% ge nów zwięk -
sza ło swą eks pre sję, przy czym by ły to ge ny zwią za ne głów nie
z bio syn te zą i me ta bo li zmem ste ro idów (w tym cho le ste ro lu).
W prze ci wień stwie do nich zmniej szo ną – w wy ni ku dzia ła nia
ACTH – eks pre sję wy ka zy wa ły głów nie ge ny zwią za ne z pro li -
fe ra cją ko mó rek, trans por tem w ją drze ko mór ko wym oraz ob -
rób ką RNA. Na le ży pod kre ślić, że za le d wie 133 zi den ty fi ko wa -
ne trans kryp ty zna ne by ły wcze śniej ja ko za leż ne od ACTH. Tak
więc licz ba ge nów re gu lo wa nych przez ACTH jest znacz nie
więk sza niż przy pusz cza no wcze śniej i naj praw do po dob niej
zmia ny te są me dio wa ne przez do tych czas nie zi den ty fi ko wa -
ne szla ki sy gnal ne. Dal sze ba da nia prze pro wa dzo ne na zmu -
to wa nych ko mór kach Y1 z wy ci szo nym ge nem PKA po zwo li ły
okre ślić udział tej ścież ki sy gnal nej w me cha ni zmie dzia ła nia
ACTH. Wpływ ACTH na ba da ne ge ny w 56% (563 ge ny) me dio -
wa ny był szla kiem PKA, a w 6% (71 ge nów) szla kiem PKC. Tak
więc szlak cAMP – PKA jest głów nym szla kiem dzia ła nia ACTH
na ko mór ki ko ry nad ner cza.

Za po mo cą me tod bio lo gii mo le ku lar nej zi den ty fi ko wa no
in ne róż no rod ne we wnątrz ko mór ko we ścież ki sy gnal ne zwią -
za ne z dzia ła niem ad re no kor ty ko tro pi ny. Wy ka za no, że wtór -
ne prze kaź ni ki ście żek sy gnal nych in du ko wa nych ACTH re gu -
lu ją trans kryp cję ge nów zwią za nych ze ste ro ido ge ne zą oraz
wzro stem ko mó rek ko ry nad ner cza, a za cho dzi to na po zio -
mie pro mo to ra po szcze gól nych ge nów. Te biał ko we czyn ni ki
okre ślo no mia nem czyn ni ków trans kryp cyj nych, przy czym

oce nia się, że ist nie je po nad 100 tys. róż nych czą ste czek re gu -
la to ro wych te go ty pu. Szcze gó ło wy me cha nizm dzia ła nia nie -
któ rych z nich na en zy my zwią za ne ze ste ro ido ge ne zą opi sa -
no ostat nio w opra co wa niach mo no gra ficz nych. Z czyn ni ków
trans kryp cyj nych zwią za nych z nad ner czem chy ba naj le piej
po zna ne są czyn nik ste ro ido gen ny 1 (SF1) oraz DAX -1 (do sa -
ge -sen si ti ve sex re ver sal, ad re nal hy po pla sia con ge ni tal cri ti -
cal re gion on the X chro mo so me, ge ne 1). Są one za an ga żo -
wa ne za rów no w mor fo ge ne zę nad ner czy, jak i w re gu la cję
ste ro ido ge ne zy.

Na pod sta wie ba da nia ście żek sy gnal nych ce lem wy ja śnie nia
wpły wu róż no rod nych czyn ni ków re gu lu ją cych wzrost, róż ni co -
wa nie, czyn ność i sto pień od no wy ko mó rek ko ry nad ner cza
w ostat nich la tach – głów nie gru pa Gal lo -Pay et – wpro wa dzi ła
kon cep cję in te gra cyj ną tej re gu la cji. Za sad ni czą ro lę w tych pro -
ce sach od gry wa ACTH, ale są one tak że uza leż nio ne od wie lu in -
nych czyn ni ków, m.in. wie ku, płci, lo ka li za cji ko mó rek w ob rę bie
po szcze gól nych stref gru czo łu, róż no rod nych czyn ni ków fi zjo -
lo gicz nych, a tak że psy chicz nych. Re ak cja ko ry nad ner cza na tak
licz ne i róż no rod ne bodź ce su ge ru je wy stę po wa nie w niej
ośrod ków (ośrod ka) in te gru ją cych we wnątrz ko mór ko we ścież -
ki sy gnal ne. Ta kim in te gra to rem ma być ścież ka sy gnal na ki -
naz 1/2 za leż nych od sy gna łu ze wną trz ko mór ko we go (ER K1/2)
(Extra cel lu lar si gnal Re gu la ted Ki na ses 1/2). Na le żą one do gru -
py ki naz MAP (lub MAPK) (ki na zy ak ty wo wa ne mi to ge na mi – Mi -
to gen -Ac ti va ted Pro te in Ki na ses), któ re śród ko mór ko wo wy wie -
ra ją bar dzo róż ne efek ty.

Rów nież ba da nia glo bal ne go pro fi lu eks pre sji ge nów w nad -
ner czu pło do wym i nad ner czu czło wie ka do ro słe go przy nio -
sły bar dzo in te re su ją ce wy ni ki. Spo śród ana li zo wa nych od
7075 do 9182 ge nów 69 wy ka zy wa ło róż ni cę eks pre sji więk szą
niż 2,5 ra zy. Naj więk sze róż ni ce w eks pre sji ob ser wo wa no
w przy pad ku IGF -II (25 ra zy wyż sza eks pre sja w nad ner czu pło -
do wym) oraz de hy dro ge na zy 3b -hy drok sy ste ro ido wej (24 ra -
zy wyż sza u do ro słych). Spo śród po zo sta łych ge nów więk szą
eks pre sję w nad ner czach pło dów od no to wa no dla ge nów
zwią za nych z bio syn te zą ste ro idów oraz róż ni co wa niem i wzro -
stem. W nad ner czach lu dzi do ro słych większą eks pre sję wy ka -
zy wa ły na to miast ge ny zwią za ne z trans duk cją sy gna łu i wła -
ści wo ścia mi im mu no lo gicz ny mi ko mó rek. 

Do zna czą cych osią gnięć bio lo gii mo le ku lar nej w od nie sie -
niu do nad ner cza na le ży wy ja śnie nie cen tro pe tal nej mi gra cji
klo nów ko mó rek wy wo dzą cych się z ko mó rek ma cie rzy stych
lub pro ge ni to ro wych zlo ka li zo wa nych w oko li cy pod to reb ko -
wej ko ry nad ner cza. Ko mór ki te są przed mio tem in ten syw -
nych i ory gi nal nych ba dań, na co po zwa la ją no wo cze sne me -
to dy bio lo gii mo le ku lar nej.

Jak do tych czas ra czej nie po wo dze niem lub tyl ko czę ścio -
wym suk ce sem za koń czy ły się po szu ki wa nia mar ke rów, w tym
ge ne tycz nych, no wo two rów ko ry nad ner cza. Cią gły roz wój
me tod bio lo gii mo le ku lar nej otwie ra moż li wo ści ba da nia no -
wych ob sza rów nie po zna ne go jesz cze w peł ni nad ner cza. 

Im po nu ją cy roz wój bio in for ma ty ki oraz ana liz ma cie rzy, sto -
so wa nie siR NA, ba da nia trans kryp to mu se kwen cjo no wa niem
no wej ge ne ra cji (NSG), wy ci sza nie lub na de kspre sja ge nów to
obie cu ją ce na rzę dzia. Z wiel kim za in te re so wa niem ocze ku ję
na no we da ne.

prof. dr hab. Ludwik K. Malendowicz
członek korespondent PAU
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W dniu 22 li sto pa da 2013 ro ku od by ła się tra dy cyj na uro -
czy stość, pod czas któ rej pra cow ni cy, eme ry to wa ni pra -

cow ni cy oraz in ne oso by za słu żo ne dla Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go (UP) w Po zna niu zo sta ły uho no ro wa ne me da la mi
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej nada ny mi przez Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej, me da la mi za Dłu go let nią Służ bę nada ny mi przez
Pre zy den ta RP, me da la mi „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu” nada ny mi przez Se nat UP w Po zna niu,
me da la mi „Aca de mia Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis” nada -
ny mi przez rek to ra UP w Po zna niu, me da la mi Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wrę -
czo no tak że me dal „BI BLIO THE CA MA GNA PE REN NI SQUE”, któ -
rym Sto wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy Pol skich uho no ro wa ło Bi -
blio te kę Głów ną i Cen trum In for ma cji Na uko wej Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

W dal szej czę ści uro czy sto ści na stą pi ło wrę cze nie dy plo -
mów dok to ra ha bi li to wa ne go i pro mo cja dok tor ska, wrę czo -
no tak że gra tu la cje pra cow ni kom, któ rzy uzy ska li awan se na -
uko we w ro ku aka de mic kim 2012/2013. 

Na uro czy stość przy by li mię dzy in ny mi: Prze my sław Pa -
cia, Wi ce wo je wo da Wiel ko pol ski; He le na Bed nar ska, wi ce -
prze wod ni czą ca Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia Bi blio -
te ka rzy Pol skich oraz dy rek tor Wo je wódz kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu; by li rek -
to rzy na szej uczel ni, pro fe so ro wie: Wło dzi mierz Fi szer, Ka zi -
mierz Sze biot ko, Je rzy Pu deł ko, Er win Wą so wicz; dok to rzy
ho no ris cau sa, pro fe so ro wie: An drzej Du bas, Ta de usz Ca liń -
ski, Ta de usz Ho łu bo wicz i An drzej Le goc ki; pro mo to rzy;
prze wod ni czą cy se nac kich ko mi sji; pro fe so ro wie na szej
uczel ni za sia da ją cy w Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów
w poprzednich i obec nej ka den cji 2013–2016; kie row ni cy
stu diów dok to ranc kich; kie row ni cy ka tedr i dy rek to rzy in -
sty tu tów; przed sta wi cie le władz ad mi ni stra cyj nych na sze -
go uni wer sy te tu oraz przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych; oso by za słu żo ne dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu; pra cow ni cy, se nio rzy i współ pra cow ni cy; dok -
to rzy ha bi li to wa ni i dok to rzy od bie ra ją cy te go dnia dy plo -
my i gra tu la cje oraz to wa rzy szą cy wszyst kim go ście.

Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego 

Uro�czy�stość�pro�mo�cyj�na�
Bio�cen�trum, 22�li�sto�pa�da 2013�ro�ku
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Uro czy stość po pro wa dził prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski,
pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni. Spe cjal ny wy kład na te -
mat „Chrząsz czy Kar ko no szy” wy gło sił An drzej Ma zur z Ka -
te dry En to mo lo gii Le śnej, opra wę mu zycz ną za pew nił Ze -

spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, a pod czas wrę cza nia
me da li, od zna czeń i dy plo mów swo ją po mo cą słu ży li człon -
ko wie Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”.

w Poznaniu

Zaproszeni goście

Wśród nagrodzonych znalazła się między innymi kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych, mgr Dorota Wiatr, 
odpowiedzialna za zorganizowanie tej uroczystości
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Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego 

Uroczyste przyrzeczenie doktorów

Wręczanie dyplomów
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w Poznaniu

Ostat nim punk tem pro gra mu by ło zło że nie wią zan ki kwia -
tów pod po pier siem pa tro na uczel ni, Au gu sta hr. Ciesz kow -
skie go, w ho lu Col le gium Ma xi mum. (es)

Peł ną li stę od zna czo nych i wy róż nio nych pra cow ni ków na sze go
uni wer sy te tu przed sta wi my w li sto pa do wo -gru dnio wym wy da niu
„Wie ści Aka de mic kich”.

Występ Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator” pod kierownictwem Bartosza Rota

Doktor hab. Andrzej Mazur z Katedry Entomologii Leśnej podczas
wykładu „Chrząszcze Karkonoszy. Stan poznania, różnorodność
gatunkowa, perspektywy badawcze”

Kwiaty pod popiersiem patrona – Augusta hr. Cieszkowskiego
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Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego 

For mu ła na szych kon cer tów ga lo wych okrze pła i cie szy się
co raz więk szym uzna niem wi dzów. Pod kre ślił to JM rek tor

w swo im wy stą pie niu, wi ta jąc za pro szo nych go ści i dzię ku jąc
na szym dar czyń com. IV Kon cert Ga lo wy miał więc – tak jak
po przed nie – po dob ny prze bieg. Tym ra zem część pierw sza
po świę co na by ła ju bi le uszo wi 20-le cia Chó ru Aka de mic kie go
„Co ro Da Ca me ra”. Z chó rem, któ ry świę to wał rów nież na stęp -
ne go dnia, da jąc peł ny kon cert w Ko le gium Run ge go, wy stą -
pi ła Or kie stra Ba ro ko wa Aka de mii Mu zycz nej w Poz na niu. Za -
koń cze nie czę ści pierw szej to sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia
dla dy ry gent ki Bar ba ry Dą brow skiej-Sil skiej, ryn graf i gra ty fi -
ka cja w for mie cze ku na dość po kaź ną su mę dla ze spo łu.

Później goście mogli podziwiać kolejną premierę ist nie ją cej
od 2012 ro ku Sce ny Mu zycz no -Te atral nej. „Broad way show”
– to ty tuł czę ści dru giej, przy go to wa nej z roz ma chem i sta ran -
no ścią god ną sce ny i oka zji.

Desz czo wa Pio sen ka w wy ko na niu tań czą ce go i śpie wa ją ce -
go Ja ku ba Ko ciń skie go wpro wa dzi ła w kli mat, a Go od Mor ning
w wy ko na niu Zu zan ny Bur ghardt, któ rej to wa rzy szy li Ma rek
Behn ke i Ja kub Ko ciń ski, przy po mniał sta ry do bry Broad way.
Resztę programu rów nież  zdo mi no wa ły utwo ry na le żą ce do
ka no nu broad way ow skie go. Tak więc z pa zu rem ak tor ki mu -
si ca lo wej wy ko na ny I Ha te Men z mu si ca lu Kiss Me Ka te przez
An nę Ma rię Ant ko wiak -Po do lań czuk, pięk nie wy ko na ny du et
Mag da le ny Przy był i Mar ka Behn ke z mu si ca lu Le gal ly Blon de.
Upiór w Ope rze w wy ko na niu An ny Ma rii Ant ko wiak -Po do lań -
czuk i Ja ku ba Ko ciń skie go nie ustę po wał naj lep szym wy ko -
naw czym wzor com te go mu si ca lu. Wspo mnia na już Mag da -
le na Przy był bra wu ro wo wy ko na ła I Fe el Pre ty z mu si ca lu West
Si de Sto ry. Tań cząc i śpie wa jąc, spra wia ła wra że nie, jak gdy by
wła śnie dla niej ten utwór Bern ste in na pi sał. Na stro jo wy i nie -
zwy kle pięk ny ter cet Esme ral da z mu si ca lu Dzwon nik z No tre
Dam e w wy ko na niu ob da rzo ne go nie zwy kłej uro dy gło sem
Ada ma Emi la Szu ka ły oraz Ja ku ba Ko ciń skie go i Mar ka Behn -
ke wzru szył swą au rą. Alek san dra Arasz czuk wy ko na ła Don`t
Cry For Me Ar gen ti na z mu si ca lu Evi ta i pięk ny li rycz ny du et
z Ada mem Emi lem Szu ka łą Wi dzę Świa tło. So list ki: Zu zan na
Bur ghardt, Mag da le na Przy był i An na Ma ria Ant ko wiak -Po do -
lań czuk wcie li ły się w trzy mści we żo ny z fil mu Zmo wa Pierw -
szych Żon, wy ko nu jąc ter cet You Dont Own Me. Fi nał show to
roz śpie wa ny i roz tań czo ny – dzię ki wy śmie ni tej cho re ogra fii
Ja ku ba Grze la ka, so li sty Te atru Mu zycz ne go w Po zna niu
– utwór fi na ło wy You Can`t Stop The Be at z mu si ca lu La kier Do
Wło sów. Ca łości show, zdo mi no wa nej przez śpiew i ta niec, do -
peł ni ły ko stiu my przy go to wa ne przez Ma rię Bo gac ką. O przy -
go to wa nie wo kal ne i kie row nic two ca ło ści show oraz – jak
zwy kle, ca łe go Kon cer tu Ga lo we go – za dbał pi szą cy te sło wa.
Kon cert oczy wi ście nie do szedł by do skut ku, gdy by nie wspa -
nia ła pie cza pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej.

Mam na dzie ję, że i tym ra zem za pew ni li śmy Pań stwu wi do -
wi sko od po wied nie dla na szej Al ma Ma ter.

Pa weł Ant ko wiak

IV Kon�cert�Ga�lo�wy�
Au�la�No�va�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�im. I.J.�Pa�de�rew�skie�go�w Po�zna�niu
23�li�sto�pa�da 2013�ro�ku

Good Morning: Zuzanna Burghardt, Marek Behnke i Jakub Kociński

Pierwsza część IV Koncertu Galowego to jubileuszowy występ 
Chóru Akademickiego „Coro Da Camera” z towarzyszeniem 
Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Poznaniu
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w Poznaniu

Deszczowa Piosenka: Jakub Kociński
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Legaly Blonde: Magdalena Przybył i Marek Behnk Upiór w Operze: Jakub Kociński i Anna Maria Antkowiak-Podolańczuk
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Pro gram kon cer tu:

1. Pier re At ta ignant: To ur dion
2. Clau de Gou di mel: Ain si qu’on it
3. Jo hann Pa chel bel (arr. G. Mo li na ri): 

Ka non D -dur
4. Zde nek Lu cas: Pa ter No ster
5. Geo r ge Ger sh win: Em bra ce able you
6. Burt Ba cha rach (arr. C. War nick): 

Ra in drops ke ep fal lin’ on my he ad
7. Bren dan Gra ham (arr. R. Emer son): 

You ra ise me up
8. An to nio Vi val di: Ma gni fi cat g -moll RV 610:

– Ma gni fi cat
– Et exul ta vit
– Et mi se ri cor dia
– Fe cit po ten ciam
– De po su it po ten tes
– Esu rien tes
– Su sce pit Isra el
– Si cut lo cu tus
– Glo ria

9. Bren dan Gra ham (arr. R. Emer son): 
You ra ise me up

WY KO NAW CY:

Chór Aka de mic ki Co ro Da Ca me ra 
Ab sol wen ci chó ru
Or kie stra Ba ro ko wa Aka de mii Mu zycz nej 
w Po zna niu
Bar tło miej Stan ko wiak – po zy tyw
Be ata Pan fil – so pran
Mar ta Pan fil – mez zo so pran
Agniesz ka Ka zi mier czak – for te pian
Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska – dy ry gent

Jubileusz 20-lecia Chóru Akademickiego

Pro�gram�ju�bi�le�uszo�we�go�kon�cer�tu
z oka�zji 20-le�cia�dzia�łal�no�ści�
ar�ty�stycz�nej�Chó�ru�Aka�de�mic�kie�go
„Co�ro�Da�Ca�me�ra”�
Ko�le�gium�Run�ge�go, 24�li�sto�pa�da 2013�ro�ku
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Or kie stra Ba ro ko wa Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu

Po wsta ła w 2008 ro ku ja ko na tu ral ne roz sze rze nie dzia łal no ści Za kła du In stru men tów Hi sto rycz nych. For ma cja da je stu den tom moż -
li wość roz wo ju pod ką tem re al nej przy szło ści za wo do wej, ze tknię cia się z rze czy wi stą pra cą mu zy ka, po zwa la na współ pra cę z pro fe sjo -
nal ny mi ar ty sta mi po ru sza ją cy mi się w krę gu za gad nień wy ko naw stwa hi sto rycz ne go. Re per tu ar or kie stry roz cią ga się od ma ło ob sa do -
wych utwo rów dru giej po ło wy XVII wie ku aż po roz bu do wa ne ope ry z po ło wy wie ku XVIII. Ze spół dzię ki współ pra cy mię dzy wy dzia ło wej
oraz z in ny mi in sty tu cja mi wy stę pu je nie tyl ko w mu rach uczel ni, ale tak że w zna nych sa lach kon cer to wych Po zna nia i Pol ski. Kie row ni -
kiem ar ty stycz nym or kie stry jest Ja ro sław Thiel.

Bar tło miej Stan ko wiak – po zy tyw

Ukoń czył pod sta wo wą szko łę mu zycz ną im. Gra ży ny Ba ce wicz w No wej So li. Stu dio wał dy ry gen tu rę sym fo nicz ną pod kie run kiem
prof. Re nar da Czaj kow skie go w Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu, któ rą ukoń czył w ro ku 1993. Współ pra co wał z chó rem „So nan tes” Aka -
de mii Eko no micz nej w Po zna niu, z któ rym w cią gu kil ku na stu lat kon cer to wał w Pol sce oraz Eu ro pie. Jest ad iunk tem w In sty tu cie Mu zy -
ki Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. W ro ku 2005 za ło żył ze spół wo kal ny „Vox hu ma na”, któ ry kon cen tru je swój re per tu ar wo kół mu zy ki
sa kral nej daw nych epok, się ga jed nak tak że do mu zy ki współ cze snej. Przez wie le lat współ pra co wał z or kie strą ba ro ko wą „Ac ca de mia
dell’Ar ca dia”. Z ze spo łem tym na grał pięć płyt CD z se rii „Mu si ca Re sti tu ta”. Or kie stra pod je go kie run kiem do ko na ła tak że na grań trzech
płyt z ja sno gór ski mi mu zy ka lia mi, wy da ny mi w se rii Mu si ca cla ro mon ta na. W 2008 ro ku uka zał się w Ja po nii pię cio pły to wy al bum DVD
z in stru men tal ny mi dzie ła mi epo ki ba ro ku w wy ko na niu or kie stry „Ac ca de mia dell’Ar ca dia” pod je go dy rek cją. Ak tyw ny jest ja ko pia ni -
sta jaz zo wy i akom pa nia tor. Pra cu je ja ko na uczy ciel w PSM I i II stop nia w Zie lo nej Gó rze, gdzie pro wa dzi or kie strę sym fo nicz ną. W obec -
nej ka den cji zaj mu je sta no wi sko Pro dzie ka na Wy dzia łu Ar ty stycz ne go Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. 

Be ata Pan fil – so pran

Jest ab sol went ką wy dzia łu wo kal ne go Aka de mii Mu zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go Po zna niu w kla sie dr Iwo ny Hos sy. Bra ła udział w licz -
nych kur sach mi strzow skich, mię dzy in ny mi A. Ga ran cy, E. Bla ho vej, M. Schie bla, H. Ła zar skiej, jak rów nież w mię dzy na ro do wych kon -
kur sach wo kal nych: „Ju ven tus Can ti” im. Im ri cha Go di na we Vra blach na Sło wa cji, Giu lio Pe rot tie go w Uec ker mun de w Niem czech. Dnia 21
kwiet nia 2012 ro ku wy stą pi ła w pre mie rze stu denc kiej Cza ro dziej skie go Fle tu W.A. Mo zar ta w Te atrze Pol skim w Po zna niu w par tii Pa mi -
ny. Bra ła udział w licz nych kon cer tach z or kie strą i chó rem Szcze ciń skiej Aka de mii Mu zycz nej. Rok póź niej, 21 kwiet nia 2013 ro ku, wy stą -
pi ła w pre mie rze stu denc kiej We se la Fi ga ra W.A. Mo zar ta w Te atrze Wiel kim w Po zna niu w par tii Hra bi ny. Je de na ste go wrze śnia bie żą ce -
go ro ku uzy ska ła ty tuł ma gi stra i ukoń czy ła stu dia wo kal ne Aka de mii Mu zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go z wy ni kiem bar dzo do brym.

Mar ta Pan fil – mez zo so pran 

W 2008 ro ku roz po czę ła stu dia na Wy dzia le Wo kal nym Aka de mii Mu zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go w Po zna niu w kla sie śpie wu so lo -
we go u pro fe so ra Woj cie cha Ma cie jow skie go. W 2013 ro ku ukoń czy ła stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Wo kal nym, otrzy mu jąc dy plom
z wy róż nie niem. W swym do rob ku ar ty stycz nym ma licz ne kon cer ty z or kie stra mi pod dy rek cją wspa nia łych dy ry gen tów, z dzie ła mi Mo -
zar ta, Hayd na, Gor czyc kie go, Beetho ve na, Vi val die go, Per go le sie go. Jest lau re at ką III miej sca na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Wo kal -
nym Iu ven tus Can ti im. Im ri cha Go di na na Sło wa cji, I miej sca na Kon kur sie Wo kal nym Pie śni i Arii Ka ro la Kur piń skie go we Wło sza ko wi -
cach i fi na list ką VI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Wo kal ne go im. Ha li ny Hal skiej -Fi jał kow skiej we Wro cła wiu. W kwiet niu 2012 ro ku
za de biu to wa ła na de skach Te atru Pol skie go w Po zna niu par tią Trze ciej Da my w ope rze Cza ro dziej ski Flet W.A. Mo zar ta, a w tym ro ku wcie -
li ła się w ro lę Mar ce li ny w ope rze We se le Fi ga ra W.A. Mo zar ta w Te atrze Wiel kim w Po zna niu.

Agniesz ka Ka zi mier czak – for te pian

Jest ab sol went ką Po znań skiej Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu zycz nej (POSM) I stop nia im. Ta de usza Sze li gow skie go oraz II stop nia im.
Mie czy sła wa Kar ło wi cza w Po zna niu. Od te go ro ku stu diu je w Aka de mii Mu zycz nej im. Igna ce go J. Pa de rew skie go w Po zna niu na wy -
dzia le in stru men tal nym w kla sie for te pia nu. Uczest ni czy ła w fe sti wa lach mu zycz nych dla dzie ci, w licz nych kon cer tach w Sa lo nie Mu -
zycz nym Fe lik sa No wo wiej skie go, lau re at ka wy róż nie nia w kon kur sie kom po zy tor skim w POSM II stop nia im. Mie czy sła wa Kar ło wi cza
w Po zna niu. Od 2012 ro ku współ pra cu je z Chó rem Aka de mic kim „Co ro Da Ca me ra”.

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska – dy ry gent ka chó ru „Co ro Da Ca me ra”

Jest ab sol went ką Aka de mii Mu zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go w Po zna niu (spe cjal ność: chór mi strzow stwo, kla sa dy ry go wa nia prof. 
S. Kul czyń skie go) oraz Aka de mii Mu zycz nej im. F. No wo wiej skie go w Byd gosz czy (stu dia po dy plo mo we w za kre sie emi sji gło su). Swo ją
edu ka cję po głę bi ła wie lo ma kur sa mi, szko le nia mi, se mi na ria mi i kon fe ren cja mi me to dycz no -na uko wy mi w za kre sie chó ra li sty ki, wo ka -
li sty ki oraz teo rii mu zy ki or ga ni zo wa nych przez Na ro do we Cen trum Kul tu ry, Cen trum Edu ka cji Ar ty stycz nej oraz Aka de mię Mu zycz ną
w Po zna niu. Za ło ży ciel ka i dy ry gent chó ru mie sza ne go „Co ro Da Ca me ra”. W la tach 1989–1990 kie row nik chó ru Te atru Mu zycz ne go w Po -
zna niu. Au tor ka wie lu se mi na riów szko le nio wych z za kre su ochro ny i hi gie ny gło su oso by do ro słej i dziec ka. Na uczy ciel dy plo mo wa ny
Po znań skiej Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu zycz nej II stop nia.

„Coro Da Camera”
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Jubileusz 20-lecia Chóru Akademickiego

Prowadzenie koncertu jubileuszowego: Marta Waligórska i Franciszek Kornobis

Mar ta Wa li gór ska:
Do ko nu jąc pro stych ob li czeń (2013 mi nus 20), do li czyć się

moż na, że chór zo stał za ło żo ny w ro ku 1993. Ini cja tor ką by ła
obec na dy ry gent ka Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska. Ze spół pier -
wot nie dzia łał ja ko sto wa rzy sze nie, a na stęp nie, w ro ku 1997,
zo stał ob ję ty pa tro na tem ów cze snej Aka de mii Rol ni czej, któ -
rej rek to rem był wte dy prof. Je rzy Pu deł ko. Przez ja kiś czas
chór dzia łał ja ko sto wa rzy sze nie, by w koń cu stać się ofi cjal -
nie Chó rem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Ja ko bio log po wie -
dzieć mo gę, że chór wszedł z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym
w sym bio zę, na któ rej obie stro ny zy sku ją do dziś. My otrzy -
mu je my sa lę prób, stro je, fi nan so wa nie wy dat ków i – co mo -
że naj waż niej sze – moż li wość re ali za cji pa sji. Od wdzię cza my
się opra wą mu zycz ną w trak cie uro czy sto ści uczel nia nych oraz
re pre zen to wa niem uczel ni na ze wnątrz przy róż no ra kich oka -
zjach. Człon ka mi chó ru są stu den ci i ab sol wen ci Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go oraz in nych po znań skich uczel ni. Przez pe -
wien czas śpie wał z na mi w ba sach pan Ma riusz Ot to, dziś
dy rek tor Chó ru Ope ro we go Ope ry Po znań skiej.

Fran ci szek Kor no bis:
W po cząt ko wej fa zie dzia łal no ści re per tu ar nasz był ści śle

zwią za ny z za mi ło wa nia mi za ło ży ciel ki chó ru do mu zy ki daw -
nej (okre su re ne san su i ba ro ku). Z upły wem cza su wraz z na szą

dy ry gent ką uzna li śmy jed nak, że nie na le ży ogra ni czać re per -
tu aru chó ru wy łącz nie do mu zy ki daw nej, stąd też wy ko ny wa -
ne obec nie przez ze spół utwo ry obej mu ją róż ne sty le i for my
mu zycz ne – od mu zy ki daw nej po współ cze sną, od kla sy ki po
bar dziej roz ryw ko we, lżej sze w od bio rze utwo ry. 

Mar ta Wa li gór ska:
„Co ro Da Ca me ra” sys te ma tycz nie wy stę pu je pod czas uro -

czy sto ści aka de mic kich Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Po nad -
to pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność kon cer to wą w kra ju i za 
gra ni cą, bie rze udział w licz nych im pre zach kul tu ral nych Po -
zna nia: wie lo krot nie uczest ni czy li śmy w Kon cer tach Sta ro -
miej skich, Spo tka niach Chó rów Aka de mic kich, w Be tle jem Po -
znań skim, roz ma itych kon cer tach or ga ni zo wa nych przez
Pol ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr, kon cer tach cha ry ta tyw nych
dla Wiel ko pol skie go Cen trum On ko lo gii, kon cer tach z cy klu
„Mu zy ka w Aka de mii Lu brań skie go”, Ty go dniach Kul tu ry Stu -
denc kiej itp. Ze spół uczest ni czył w wie lu fe sti wa lach, a tak że
kon kur sach pol skich i za gra nicz nych, gdzie nie jed no krot nie
od no sił suk ce sy, re pre zen tu jąc pol ską kul tu rę mu zycz ną oraz
swo ją Al ma Ma ter. Jed nym z ta kich suk ce sów, nie zmier nie
nam bli skim, jest na gro da, któ rą otrzy ma li śmy od Zden ka Lu -
ka sa, zna ko mi te go współ cze sne go kom po zy to ra cze skie go,
któ ry zmarł nie ste ty w ro ku 2007. Skom po no wał on po nad

„Co�ro�Da�Ca�me�ra”�– kil�ka�słów�
o hi�sto�rii�chó�ru�
Ob�szer�ne�frag�men�ty�kon�fe�ran�sjer�ki�kon�cer�tu�ju�bi�le�uszo�we�go
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„Coro Da Camera”

330 utwo rów, zna ko mi cie od naj du jąc się w mu zy ce chó ral nej
i ope ru jąc nie zwy kle pięk ną har mo nią. Za wy ko na nie je go
kom po zy cji Pa ter No ster sam au tor przy znał chó ro wi „Co ro Da
Ca me ra” na gro dę na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Chó ral -
nym Cry stal Chor w No wym Bo rze w Cze chach w ro ku 1997.
Na gro da zo sta ła przy zna na za – jak to okre ślił kom po zy tor –
praw dzi wie or ga no we brzmie nie chó ru oraz in ter pre ta cję
utwo ru.

Fran ci szek Kor no bis:
Chcie li by śmy w tym miej scu opo wie dzieć kil ka hi sto rii zza

ku lu arów na sze go chó ru. 
Pierw sza z tych hi sto rii do ty czy mnie oso bi ście. Jak pań stwo

wi dzą, je stem ob da rzo ny ra czej słusz nym wzro stem. Ile te go
wzro stu jest do kład nie…? Dla po rów na nia po wiem, że sto ją -
ca obok ko le żan ka Mar ta mie rzy so bie wzro stu 164 cm. Gdy
za pi sy wa łem się do chó ru, po prze słu cha niu pa ni dy ry gent
stwier dzi ła, że mam ni ski głos i tak oto zo sta łem za anon so wa -
ny po zo sta łym człon kom chó ru: „Za chwi lę do łą czy do nas naj -
niż szy bas”… Nie trud no się do my ślić, że gdy przy sze dłem na
pierw szą pró bę, to okre śle nie („naj niż szy bas”) wy wo ła ło spo -
rą kon fu zję. 

Mar ta Wa li gór ska:
Re per tu ar chó ru jest nie zwy kle zróż ni co wa ny. Każ dy, ko mu

w ser cu ko ła czą się nu ty, mo że zna leźć w nim coś in te re su ją -
ce go. Róż ny jest re per tu ar, róż ni tak że lu dzie, któ rzy go wy ko -
nu ją. Są to stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz in nych
po znań skich uczel ni, któ rzy po zo sta ją w chó rze tak że po za -
koń cze niu stu diów, wśród nas jest wie lu dok to ran tów i dok -
to rów, a tak że za przy jaź nio nych z na mi lu dzi, któ rzy ko cha ją
mu zy kę. Przy cho dzi my na pró by się od prę żyć, za po mnieć
o tru dach dnia co dzien ne go. 

Fran ci szek Kor no bis:
W chó rze na wią za li śmy wspa nia łe przy jaź nie i w więk szym

lub mniej szym gro nie spo ty ka my się tak że po za pró ba mi, ma -
my też „na su mie niu” jed no mał żeń stwo. Był so bie w chó rze
To mek – te nor, przy szła do chó ru Ula – alt… No i coś za iskrzy -
ło… I te raz są mał żeń stwem, na świat przy szedł ich ma ły sy -
nek, An toś; oka że się, czy te nor, czy bas.

Mar ta Wa li gór ska:
Lu bi cie Pań stwo licz by? My je uwiel bia my. Przy go to wu jąc

się do pro wa dze nia kon cer tu, po my śla łam, że na pew no bę -
dzie cie Pań stwo za chwy ce ni, je śli przed sta wię tro chę sta ty -
styk do ty czą cych chó ru „Co ro Da Ca me ra” na 20-le cie je go ist -
nie nia. Otóż:
� chór dzia ła 20 lat (240 mie się cy, pra wie 1100 ty go dni, oko -

ło 7300 dni)
� za kła da jąc, że uczest ni czy my przez oko ło 30 ty go dni czyn -

nych prób w ro ku, otrzy mu je my 1200 prób, czy li 2400 go -
dzin wspól ne go śpie wa nia plus kon cer ty i przy go to wa nie
do nich

� w chó rze śpie wa ło oko ło 300 osób na oko ło 200 kon cer tach
(li cząc uro czy sto ści aka de mic kie i kon cer ty po za na szą Al -
ma Ma ter)

� nasz re per tu ar to oko ło 100 utwo rów.

Mar ta Wa li gór ska
Fran ci szek Kor no bis

Solistki: Beata Panfil (sopran) i Marta Panfil (mezzosopran)

Okolicznościowa wystawa w Kolegium Rungego

Promocja zespołu i jego najnowszej płyty – Magnificat Antonio
Vivaldiego
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Jubileusz 20-lecia Chóru Akademickiego

Chór w trakcie wykonywania utworów współczesnych kompozytorów

Magnificat Antonio Vivaldiego w wykonaniu „Coro Da Camera”, Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Poznaniu i Bartłomieja Stankowiaka
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„Coro Da Camera”
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W ro ku 1993 by łam mło dą en tu zjast ką mu zy ki chó ral nej,
dy ry gent ką Chó ru Żeń skie go Li ceum Mu zycz ne go w Po -

zna niu, współ pra cu ją cą z kil ko ma in ny mi chó ra mi po znań ski -
mi. Szczę śli wym tra fem na po tka łam na swo jej dro dze gro no
osób, któ re łą czy ła pa sja wspól ne go mu zy ko wa nia – i tak po -
wstał chór „Co ro Da Ca me ra”. Dla cze go wła śnie ta na zwa?

Z za ło że nia („co ro da ca me ra” to po wło sku „chór ka me ral -
ny”) „Co ro Da Ca me ra” miał być ze spo łem nie wiel kim. Wy ni ka -
ło to z mo je go za mi ło wa nia do wy ko naw stwa mu zy ki daw nej
(okre su re ne san su i ba ro ku), chę ci prze ka zy wa nia czy ste go
w swej for mie i wy ra zie pięk na tej mu zy ki, któ ra wy ko ny wa na
by ła wła śnie w ma łych, ka me ral nych ob sa dach. Po cząt ko wo
chór na wią zy wał w swo im re per tu arze wy łącz nie do mu zy ki
daw nej. Z upły wem cza su wraz ze śpie wa ka mi uzna łam jed -
nak, że nie na le ży ogra ni czać re per tu aru ze spo łu wy łącz nie do
jed ne go pro fi lu wy ko naw cze go.

Po cząt ki by ły nie ła twe: brak fun du szy, brak sa li prób, kło po -
ty z uzy ska niem peł ne go skła du ze spo łu. Pręd ko jed nak po -

ko na li śmy trud no ści i już je sie nią 1994 ro ku wy ru szy li śmy na
pierw szy fe sti wal do Ru mi. Po tem spra wy po to czy ły się szyb -
ko: kon cer ty w kra ju i za gra ni cą, udział w eu ro pej skich fe sti -
wa lach i kon kur sach chó ral nych, pra wy ko na nia utwo rów. 

La ta wspól ne go śpie wa nia, ob co wa nia ze sztu ką po zo sta -
wia ją bez cen ne śla dy w du szach chó rzy stów, uwraż li wia jąc
i wzbo ga ca jąc ich es te tycz nie. Moż na po wie dzieć, że ich ży cie
zmie nia się, sta je się peł niej sze, co wy na gra dza im wy si łek
zwią za ny ze śpie wa niem w chó rze. Naj więk szą na gro dą dla
śpie wa ków za ich trud wy ko naw czy, go dzi ny ćwi czeń i prób
jest wzru sze nie i sa tys fak cja zgro ma dzo nej pu blicz no ści. 

W ro ku ju bi le uszo wym sło wa ser decz ne go po dzię ko wa nia
skła dam wszyst kim by łym i obec nym człon kom chó ru, któ rzy
to wa rzy szy li mi w tej dwu dzie sto let niej dro dze ar ty stycz nej.
Dzię ku ję pre ze som chó ru: Woj cie cho wi No wa ko wi, Wi tol do wi
Bą czy ko wi, Ja no wi Ko złow skie mu, a tak że wszyst kim na szym
sym pa ty kom. Wy ra zy wdzięcz no ści kie ru ję tak że do by łe go rek -
to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (wów czas Aka de mii Rol ni -

Jubileusz 20-lecia Chóru Akademickiego

La�ta�wspól�ne�go�śpie�wa�nia…�

Dyrygent chóru „Coro Da Camera” – Barbara Dąbrowska-Silska – opowiada o początkach funkcjonowania zespołu
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czej), prof. dr. hab. Je rze go Pu deł ko, któ ry w ro ku 1997 przy jął
nas pod skrzy dła uczel ni. Pra gnę rów nież ser decz nie po dzię ko -
wać oso bom, bez któ rych po mo cy i życz li wo ści kon cer ty ju bi -
le uszo we oraz wy da nie naj now szej pły ty „Co ro Da Ca me ra” (Ma -
gni fi cat) nie by ło by moż li we: Je go Ma gni fi cen cji rek to ro wi
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, prof. dr. hab. Grze go rzo wi Skrzyp -
cza ko wi, pro rek tor ds. stu diów, prof. dr. hab. Mo ni ce Ko złow skiej,
Jej Ma gni fi cen cji rek tor Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu, prof.
AM dr Ha li nie Lor kow skiej, prof. Ma rii Ba nasz kie wicz -Bry ła z Za -
kła du In stru men tów Hi sto rycz nych. Szcze gól ne po dzię ko wa nia

skła dam zna ko mi te mu skrzyp ko wi, pa nu Mi ko ła jo wi Zgół ce,
któ ry po mógł mi przy go to wać na gra nia i kon cer ty od stro ny or -
ga ni za cyj nej i me ry to rycz nej, a tak że wy ko nał par tię kon cert mi -
strza to wa rzy szą cej nam w Ma gni fi ca cie Vi val die go Or kie stry Ba -
ro ko wej Aka de mii Mu zycz nej. Wdzięcz ną pa mię cią obej mu ję
tak że przed wcze śnie zmar łe go pro fe so ra Sta ni sła wa Kul czyń -
skie go, mo je go na uczy cie la, mi strza chó ra li sty ki, któ ry roz wi nął
i wsparł mo ją ar ty stycz ną pa sję.

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska

„Coro Da Camera”

Gratulacje od prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej

… od wszystkich członków zespołu oraz od zaproszonych gości
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Kwiaty i podziękowania…
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Tra dy cja Do ży nek Pre zy denc kich za po cząt ko wa na zo sta ła
w 1927 ro ku przez Pre zy den ta RP Igna ce go Mo ścic kie go.

Ukształ to wa na w okre sie II Rze czy po spo li tej, prze trwa ła w świa -
do mo ści spo łe czeń stwa la ta oku pa cji i PRL -u. W 2000 ro ku re -
ak ty wo wa na przez pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go,
kon ty nu owa na jest w chwi li obec nej przez pre zy den ta Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go. Jest to pięk na tra dy cja, łą czą ca Po la ków
we wspól no cie po dzię ko wań za owo ce zie mi. Te go rocz na edy -
cja naj więk sze go świę ta rol ni ków, bę dą ce go zwień cze niem ich
cięż kiej pra cy, by ła po twier dze niem
hi sto rycz nej kon ty nu acji i sza cun ku
oka za ne go miesz kań com pol skiej
wsi. Sza cun ku oka zy wa ne go tak że
obec no ścią przed sta wi cie li naj wyż -
szych władz pań stwo wych, du cho -
wień stwa, de le ga cji wszyst kich wo je -
wództw i tych, któ rzy dba ją, aby
plo ny zo sta ły na le ży cie za go spo da -
ro wa ne. 

W nie dzie lę 15 wrze śnia bie żą ce -
go ro ku na te re nie Cen tral ne go
Ośrod ka Spor tu w Spa le in te re su ją -
ce pre zen ta cje, sto iska pro duk tów

ja ko ścio wych i de gu sta cje spe cja łów kuch ni re gio nal nych
przy cią ga ły tłu my do na mio to we go mia stecz ka re gio nów,
a w atrak cyj nie za aran żo wa nej Alei Twór ców Lu do wych na
oczach go ści po wsta wa ły ory gi nal ne rę ko dzie ła. Przez wie le
go dzin na sce nach to wa rzy szą cych w cen trum Spa ły i na sta -
dio nie wy stę po wa ły ze spo ły folk lo ry stycz ne z róż nych stron
kra ju, któ re two rzy ły spe cy ficz ny kli mat i at mos fe rę do żyn ko -
wą. Na głów nej sce nie z nie zwy kłym po wo dze niem pre zen to -
wał się Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” na sze go uni wer sy te tu. 

Na po cząt ku ze spół za chwy cał
tań ca mi i pie śnia mi z oko lic Rze szo -
wa, Lu bli na i Wiel ko pol ski Za chod -
niej. Kul mi na cyj nym ele men tem
uro czy sto ści był Ce re mo niał Do -
żyn ko wy opar ty na zwy cza jach
i ob rzę dach po cho dzą cych z Wiel -
ko pol ski i Be ski du Ży wiec kie go,
przy go to wa ny i wy ko na ny przez
ze spół „Ła ny”. Po po wi ta niu i wpro -
wa dze niu pa ry pre zy denc kiej przez
Bra mę Do żyn ko wą wiel ko pol ski ta -
niec Cho dzo ny za ini cjo wał ob rzęd.
Po tem usły sze li śmy ory gi nal ną bi -

W sta rych wie rze niach lu do wych
do żyn ki mia ły rów nież du że zna cze nie
ma gicz ne. Wie rzo no, że w ostat nim
snop ku ze bra nym z po la prze by wa
duch zbo ża i dla te go na le ży go god -
nie przy jąć. Wo da, któ rą po le wa no
sno pek, mia ła swo ją ożyw czą mo cą
za pew nić wy so kie plo ny w przy szłym
ro ku. To sa mo zna cze nie mia ło roz sy -
py wa nie ziar na z ostat nich kło sów.

Do�żyn�ki�Pre�zy�denc�kie 2013�
Ze�spół�Pie�śni�i Tań�ca�„Ła�ny”�w Spa�le

Zespół Pieśni i Tańca „Łany” na pamiątkowym zdjęciu z parą prezydencką, prorektorem ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr. hab. Czesławem
Szafrańskim i kierownikiem, mgr. inż. Zenonem Musiałem
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Przemówienie ministra Stanisława Kalemby

Kierownik Zenon Musiał wręczył prezydentowi RP prezent: książkę z fraszkami Marcina Rykowskiego Made in Polak
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sku piań ską przy śpiew kę żniw ną, śpie wa ną na prze mian
przez chłop ców i dziew czy ny do me lo dii gra nej na sied miu
ko sach. Na stęp nie ze spo ło wi żni wia rze na drew nia nych gra -
biach przy nie śli sym bo licz ny wie niec i prze ka za li go sce nicz -
ne mu go spo da rzo wi. Dwie dziew czy ny w tym cza sie roz sy -
py wa ły wo ko ło ziar na zbo ża i wo dą po le wa ły ostat ni sno pek
po cho dzą cy z po la. 

W czę ści chle bo wej ce re mo nia łu ople cio ny ta necz nym krę -
giem pre zy dent przy jął z rąk Sta ro sty Do ży nek chleb – sym -
bol pra cy rol ni ka, a w czę ści wień co wej ze spół po pro wa dził
barw ny ko ro wód grup wień co wych re pre zen tu ją cych wszyst -
kie wo je wódz twa na sze go kra ju. Zwy cię ska de le ga cja zło ży ła
na sce nie – przed pa rą pre zy denc ką – na gro dzo ny wie niec.

Lau re atem kon kur su na naj ład niej szy wie niec do żyn ko wy
o Na gro dę Pre zy den ta RP zo stał wie niec z wo je wódz twa lu -
bel skie go. Wo je wódz two wiel ko pol skie za ję ło czwar te miej -
sce. Pre zen ta cja wień ców od by wa ła się na tle pięk nie brzmią -
cej mu zy ki lu do wej. 

Po za koń cze niu ob rzę du i wy stą pie niach przed sta wi cie li
władz ze spół za pre zen to wał w krót kim kon cer cie su itę tań ców
i przy śpie wek ze Spi sza oraz pol skie tań ce na ro do we z oka za -
łym fi na łem. Za rów no stro na mu zycz no -cho re ogra ficz na, jak
rów nież dy na micz ne i per fek cyj ne wy ko na nie za ło żo ne go
przez ze spół pro gra mu przy ję te zo sta ło z wiel kim en tu zja -

zmem, bu dzi ło po dziw i po zy tyw ne ko men ta rze za pro szo nych
go ści. 

Sce na riusz Ce re mo nia łu Do żyn ko we go opra co wał Ze non
Mu siał w ści słej współ pra cy z An drze jem Tar now skim, w kon -
sul ta cji z Ma rze ną Ma ły ską, Krzysz to fem Wój ci kiem i To ma -
szem Łucz kow skim. Za przy go to wa nie ta necz ne i ar ty stycz ną
stro nę wy stę pów ze spo łu od po wia dał An drzej Tar now ski,
przy go to wa niem wo kal nym zaj mo wa ła się Alek san dra Pu ra,
a ka pe lę mu zycz nie przy go to wał Mi ko łaj Ry kow ski. 

Kie dy ofi cjal na część uro czy sto ści do bie gła koń ca, ca ła gru -
pa za pro szo na zo sta ła na Go ści niec Pre zy denc ki, gdzie spo -
tka ła się z pa rą pre zy denc ką w obec no ści pro rek to ra ds. kadr
i roz wo ju Uczel ni, prof. dr. hab. Cze sła wa Sza frań skie go. Na za -
pro sze nie pre zy den ta w uro czy sto ści do żyn ko wej uczest ni -
czył rów nież prof. dr hab. Zbi gniew Bro da z mał żon ką. Pod -
czas spo tka nia kie row nik or ga ni za cyj ny ze spo łu, mgr inż.
Ze non Mu siał, wrę czył pa rze pre zy denc kiej upo min ki w po -
sta ci lal ki w ko stiu mie wiel ko pol skim, bę dą cej rę ko dzie łem
jed ne go z człon ków ze spo łu oraz to mik fra szek au tor stwa
Mar ci na Ry kow skie go. By ły gra tu la cje, fo to gra fie i mi łe chwi -
le. Wie czo rem ra do śni i za do wo le ni stu den ci wra ca li do Po -
zna nia, dum ni, że „Ła ny” mia ły moż li wość re pre zen to wa nia
na szej uczel ni na im pre zie tej ran gi. 

Ze non Mu siał
Zbi gniew Bro da

Zespół Pieśni i Tańca „Łany” na występach w Spale zrobił prawdziwą furorę
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