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Uro dził się 25 grud nia 1950 ro ku w Śre mie. W 1974 ro ku ukoń czył
Wy dział Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki Po znań skiej z ty tu łem ma -

gi stra in ży nie ra me cha ni ka. Ka rie rę za wo do wą roz po czął w 1974 ro -
ku ja ko na uczy ciel przed mio tów za wo do wych w Ze spo le Szkół
Me cha nicz nych w Po zna niu. Od 1977 ro ku zwią zał się z prze my słem,
przej ścio wo pra cu jąc w Wy twór ni Sprzę tu Ko mu ni ka cyj ne go w Po -
zna niu, a od 1979 ro ku pod jął pra cę w prze my śle ty to nio wym w Wy -

twór ni Wy ro bów Ty to nio wych i ko lej no w fir mach po wsta łych
z prze kształ ceń na sku tek pry wa ty za cji tej ga łę zi prze my słu. Pra co -
wał na róż nych sta no wi skach, po cząw szy od re fe ren ta ds. szko le nia
za wo do we go po przez tech no lo ga i głów ne go me cha ni ka do ob ję -
cia sta no wisk: dy rek to ra za kła du w Po zna niu 1995–1996; dy rek to ra

Kanclerz Zbigniew Szalaty

za kła du w Po zna niu, Ko ścia nie i Jan ko wi cach 1996–2001 oraz dy rek -
to ra ds. pro duk cji w Jan ko wi cach 2001–2003. Uzu peł niał wie dzę
i pod no sił kwa li fi ka cje, uczest ni cząc w licz nych se mi na riach i szko -
le niach za koń czo nych cer ty fi ka ta mi i dy plo ma mi, mię dzy in ny mi
w za kre sie „za rzą dza nia stra te gicz ne go fir mą”, „pro fe sjo nal nych ne -
go cja cji w biz ne sie”, „no wo cze snych me tod za rzą dza nia ze spo ła mi”.

W grud niu 2002 ro ku Zbi gniew Sza la ty wy grał kon kurs na sta no -
wi sko dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go (obec nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go) w Po zna -
niu. Od pierw sze go dnia pra cy na uczel ni z wiel kim za an ga żo wa -
niem i od da niem wy ko ny wał swo je obo wiąz ki. Po dej mo wał wie le
ini cja tyw, któ rych ce lem by ło roz wią zy wa nie trud nych pro ble mów
uczel ni i do sko na le nie za rzą dza nia nią. Dą żył do stwo rze nia no wo -
cze snej ad mi ni stra cji, wspo ma ga ją cej za rzą dza nie uczel nią dzię ki
mo ty wo wa niu i umoż li wie niu pra cow ni kom pod wyż sza nia kwa li fi -
ka cji w róż nych for mach kształ ce nia (stu dia po dy plo mo we, szko le -
nia spe cja li stycz ne) oraz wdra ża niu pro ce dur po pra wia ją cych
i po rząd ku ją cych funk cjo no wa nie ad mi ni stra cji. Za wsze pa mię tał,
że za da niem ad mi ni stra cji jest stwo rze nie opty mal nych wa run ków
pra cy dla pra cow ni ków na uko wych i dy dak tycz nych, a dla stu den -
tów wa run ków do na uki. 

Kanc lerz Zbi gniew Sza la ty był au to rem wie lu dzia łań, któ rych po -
zy tyw ne efek ty wpi szą się już na za wsze w hi sto rię na szej uczel ni.
Spo śród nich war to wy mie nić, że przy go to wał no we za sa dy two rze -
nia pla nu rze czo wo -fi nan so we go uczel ni, któ rych ce lem by ła więk -
sza pre cy zja po szcze gól nych po zy cji, źró deł fi nan so wa nia i tym
sa mym sku tecz niej sze roz li cza nie i ter mi no wa re ali za cja. 

Dzię ki Nie mu zo sta ła po pra wio na ba za ma te rial na in fra struk tu ry
uczel ni, co spo wo do wa ło, że ob słu ga stu den tów znacz nie zy ska ła na
ja ko ści. Do pro wa dził do umiesz cze nia in we sty cji „Bu do wa Bio cen -
trum wraz z wy po sa że niem” na li ście WRPO na la ta 2007–2013, od -
zy ska nia od Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go Do mu Pra cy
Twór czej w Ustro niu. Suk ce sem za koń czy ły się pro wa dzo ne pod Je -
go kie row nic twem roz mo wy z Mia stem w spra wie uzy ska nia na leż -
no ści za grun ty, na któ rych mie ści się bu dy nek Ze spo łu Szkół
Elek trycz nych nr 1 w Po zna niu. 

Brał czyn ny udział w przy go to wa niu Stra�te�gii�Uczel�ni�na�la�ta 2009-
-2015 oraz pra cach ko mi sji ds. prze pro wa dza nia pro ce dur prze tar go -
wych do ty czą cych zby wa nia nie ru cho mo ści. Sfi na li zo wał sprze daż Mia -
stu Po znań grun tu uczel ni za ję te go pod uli ce Ja sną, Pro stą i Łu bień ską.
Współ dzia łał w po zy ska niu środ ków fi nan so wych w ra mach In dy wi du -
al nych Pro jek tów Klu czo wych Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go na re ali za cję pro jek tu „Bu do wa Bio cen trum
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z wy po sa że niem” oraz
w czę ścio wym od zy ska niu środ ków fi nan so wych po nie sio nych na re -
mont oraz mo der ni za cję sal i po miesz czeń Ka te dry Che mii w ra mach
Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go. 

Był go rą cym orę dow ni kiem stwo rze nia stu den tom uczel ni ba zy
ma te rial nej nie tyl ko do ce lów dy dak tycz nych, ale rów nież roz wo ju
fi zycz ne go. Efek tem te go jest wy bu do wa nie ha li spor to wej wraz z in -
fra struk tu rą przy uli cy Do jazd, kry tych kor tów te ni so wych i za ini cjo -
wa nie bu do wy bo iska spor to we go przy Osie dlu Do mów Stu denc kich
na uli cy Piąt kow skiej. Z Je go ini cja ty wy w 2003 ro ku do my stu denc -
kie zo sta ły wy po sa żo ne w sieć in ter ne to wą. 

W pra cy kie ro wał się do brem uni wer sy te tu i zo sta wił w nim
trwa ły ślad swo jej dzia łal no ści.

Zmarł nagle 29 czerwca 2011 roku. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 2 lipca na cmentarzu w Głuszynie. Kanclerza uczelni na
miejsce ostatniego spoczynku odprowadziła Rodzina oraz bardzo
liczne grono przyjaciół i współpracowników.

prof.�dr�hab.�Czesław�Szafrański
prorektor�ds.�kadr�i�rozwoju�uczelni

WSPOMNIENIE

Magister inż. Zbi gniew Sza la ty (1950–2011)
Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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prof. dr. hab. Ada ma Nie dziel skie go i w związ ku z tym zle cił Wy dzia -
ło wej Ko mi sji Wy bor czej na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie
do 20 ma ja 2011 ro ku.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 3 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�-
cze�go w Po�zna�niu, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re�gu�la�mi�nu
Se�nac�kiej�Ko�mi�sji�ds.�Kadr�Na�uko�wych�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
wPo�zna�niu oraz w związ ku z uchwa łą nr 266/2010 z 23 mar ca 2011
ro ku, Se nat zmie nił uchwa łę nr 6/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008
ro ku, zmie nio ną uchwa łą nr 176/2010 z dnia 24 mar ca 2010 ro ku,
w ten spo sób, że w miej sce Dag ma ry Le śniak na człon ka Se nac kiej
Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych wej dzie Do ro ta Kacz ma rek, a w miej -
sce Mar ka Nit ki na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu -
la mi no wych wej dzie Mi chał So ko łow ski.

� Na pod sta wie § 39 ust. 1, w związ ku z § 39 ust. 2 pkt. 2, 8 i 9 oraz
ust. 4 pkt. 2, 4 i 5 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,
Se nat zmie nił uchwa łę nr 11/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008 ro -
ku w spra wie po wo ła nia Ra dy Bi blio tecz nej, zmie nio ną uchwa łą
nr 255/2011 z dnia 23 lu te go 2011 ro ku, w ten spo sób, że w miej -
sce na stę pu ją cych człon ków: dr Ju sty ny Gór nej, mgr. inż. Ka ro la
Mro zi ka i Pau li ny We so łow skiej wej dą: mgr Na ta lia Bart ko wiak, mgr
inż. Ewa de Me zer i Da riusz Dra gań ski.

Na XXIX po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów
pro fe sor skich prof. dr. hab. Pio tro wi Ła ko me mu z Wy dzia łu Le śne -
go i prof. dr. hab. Krzysz to fo wi Po lew skie mu z Wy dzia łu Na uk o Żyw -
no ści i Ży wie niu.

� Wrę czo no mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go prof.
dr. hab. To ma szo wi Jan kow skie mu.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
i § 27 ust. 1 pkt 5 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�niu Se -
nat uchwa lił Re�gu�la�min�Stu�diów�Po�dy�plo�mo�wych�w Uni�wer�sy�te�cie
Przy�rod�ni�czym�wPo�zna�niu. Z dniem wej ścia w ży cie Re�gu�la�mi�nu stra -

Ko lej ne, XXVIII i XXIX po sie dze nia Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu od by ły się w dniach 20 kwiet nia i 25 ma ja 2011

ro ku, tra dy cyj nie w sa li Ko le gium Run ge go. Ob ra dom prze wod ni czył
rek tor uni wer sy te tu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Stresz cze nie
pro to ko łów przed sta wia my po ni żej.

Na XXVIII po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
dr hab. Han nie Ban dur skiej (Katedra Fizjologii Roślin).

� Wy ra żo no zgo dę na mia no wa nie prof. dr. hab. To ma sza Jan kow -
skie go (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności) na sta no -
wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym�(Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 18, w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 1 Sta�-
tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�niu, Se nat po zy tyw nie za -
opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Le śne go o mia no wa nie prof.
dr. hab. Da riu sza Gwiaz do wi cza na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym na czas nie okre ślo ny.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 6 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu uchwa lo no, że na stu diach II stop nia na kie run ku: eko -
no mia, zo sta ną utwo rzo ne na stę pu ją ce spe cjal no ści: fi nan se w go -
spo dar ce żyw no ścio wej; eko no mia re gio nal na i in te gra cja
eu ro pej ska; eko no mi ka tu ry sty ki przy rod ni czej – z re ali za cją w try -
bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym.

� Pod ję to uchwa łę w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo -
nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia I oraz II stop nia na rok aka de mic -
ki 2012/2013. 

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 57 ust. 3 Sta�tu�tu�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu, bio rąc pod uwa gę uchwa łę
nr 265/2011 z dnia 23 mar ca 2011 ro ku, Se nat wy ra ził zgo dę na od -
wo ła nie mgr inż. Kry sty ny Skrzy pek ze sta no wi ska dy rek to ra Rol ni -
cze go Za kła du Do świad czal ne go Ba ra no wo.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�-
rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tu śp.

Z Senatu

Dok tor hab. Han na Ban dur ska, pro fe sor nad zwy czaj ny (wy stą pie nie na po sie dze niu Se na tu 20 kwiet nia 2011 ro ku)
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ci moc praw ną do tych cza so wy Re�gu�la�min�Stu�diów�Po�dy�plo�mo�wych,
wpro wa dzo ny uchwa łą nr 250/2007 z dnia 28 li sto pa da 2007 ro ku.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
oraz § 27 ust. 1 pkt 10 i § 102 ust. 8 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�-
cze�go�w Po�zna�niu, w związ ku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 usta wy
z dnia 29 wrze śnia 1994 ro ku o ra chun ko wo ści (tekst jed no li ty: Dz.
U. z 2002 ro ku, Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), Se nat za twier dził spra -
woz da nie fi nan so we uczel ni za 2010 rok, obej mu ją ce rów nież spra -
woz da nia fi nan so we 11 za kła dów do świad czal nych za 2010 rok.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 102 ust. 9 Sta�tu�tu
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu, Se nat po zy tyw nie oce nił
wy ni ki re ali za cji pla nu rze czo wo -fi nan so we go w 2010 ro ku i udzie -
lił rek to ro wi ab so lu to rium z dzia łal no ści fi nan so wej uczel ni w 2010
ro ku.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 pkt 5 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
oraz § 27 ust. 1 pkt 23 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�-
niu Se nat: 
❍ po zy tyw nie oce nił dzia łal ność uczel ni w 2010 ro ku
❍ za twier dził Spra�woz�da�nie�Rek�to�ra�z dzia�łal�no�ści�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�-

rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�w 2010�ro�ku
❍ po zy tyw nie oce nił dzia łal ność rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu w 2010 ro ku.
Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 24 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�-

go�wPo�zna�niu�Se nat po zy tyw nie oce nił dzia łal ność ad mi ni stra cji cen -
tral nej uczel ni w 2010 ro ku.

Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

w związ ku z art. 100 ust. 2 tej usta wy oraz § 27 ust. 1 pkt 9 i § 101 ust. 2
i 3 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu, Se nat – po za po -
zna niu się z pro jek tem pla nu rze czo wo -fi nan so we go na rok 2011,
a tak że z opi nia mi na ten te mat Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan -

sów oraz Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju, po prze pro wa -
dzo nej dys ku sji – uchwa lił przed ło żo ny Plan� rze�czo�wo�-fi�nan�so�wy
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�wraz�z za�kła�da�mi�do�świad�-
czal�ny�mi�na�rok 2011.

Na�pod�sta�wie�pro�to�ko�łu� spo�rzą�dzo�ne�go�przez�Woj�cie�cha�Grot�te�la
opra�co�wa�ła�Ewa�Stryc�ka

No we upraw nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych
Mi ło jest nam po in for mo wać, że dwa na sze wy dzia ły de cy zją Cen tral nej Ko mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów otrzy ma ły upraw nie nia do

nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra na uk rol ni czych w dys cy pli nach: bio tech no lo gia (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii oraz Wy dział 
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu) oraz kształ to wa nie śro do wi ska (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii). Gra tu lu je my! (es)

Wrę cze nie gra tu la cji z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów pro fe sor skich prof. dr. hab. Pio tro wi Ła ko me mu i prof. dr. hab. Krzysz to fo wi 
Po lew skie mu (25 ma ja 2011 ro ku)

Wrę cze nie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go 
prof. dr. hab. To ma szo wi Jan kow skie mu (25 ma ja 2011 ro ku)
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W dniach 1-8 lipca 2011 roku z wizytą
w Chinach przebywała prof. dr hab.
Monika Kozłowska – prorektor ds.
studiów. Celem wizyty były spotkania
w trzech uczelniach rolniczych,
podsumowanie dotychczasowej
współpracy oraz wytyczenie nowych
kierunków międzynarodowej
współpracy edukacyjnej. 

Wi zy ta by ła ele men tem pro wa dzo nej od kil ku lat na na szej
uczel ni stra te gii, któ rej ce lem jest nada nie jej w jesz cze więk -

szym stop niu cha rak te ru jed nost ki mię dzy na ro do wej. Od 1996 ro -
ku na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu w ra mach
stu diów dru gie go stop nia z za kre su ho dow li ro ślin i na sien nic twa
kształ ci my stu den tów z Chin. Od ro ku aka de mic kie go 2011/2012 ta -
kie stu dia po raz pierw szy zo sta ną uru cho mio ne tak że na Wy dzia -
łach: Le śnym oraz Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. W naj bliż szych la tach
moż li we jest dal sze ich roz sze rze nie, zwłasz cza o Wy dzia ły: Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt oraz Eko no micz no -Spo łecz ny. Wo bec ma le ją cej
licz by kan dy da tów na nie któ rych kie run kach stu dia dla cu dzo ziem -
ców są no wą szan są uczel ni. Ta kie stu dia są od płat ne, za pra sza ją
mło dzież z tych kra jów, w któ rych stu den tów stać na ta kie stu dia
oraz w któ rych rol nic two jest waż nym dzia łem go spo dar ki. Ta kim
kra jem na pew no są Chi ny. 

Pierw sza uczel nia, któ ra by ła ce lem wi zy ty – to Uni wer sy tet Rol ni -
czy w Pe ki nie. Kształ ci się na nim 8000 stu den tów, z udzia łem 700 na -
uczy cie li aka de mic kich. Pa ni rek tor spo tka ła się z pro fe so rem Wang

So unian – rek to rem uczel ni, a na stęp nie zwie dzi ła Cen trum Ba dań Zie -
le ni Miej skiej – jed nost kę fi nan so wa ną cen tral nie, w któ rej do mi nu ją
ba da nia pod sta wo we. Wy ni ki ba dań tej jed nost ki są pu bli ko wa ne
w cza so pi smach z wy so kim IF oraz chro nio ne po nad 100 pa ten ta mi.
Prak tycz nym roz mna ża niem wa rzyw i ro ślin ozdob nych me to dą kul -
tur in�vi�tro zaj mu je się od ręb ne cen trum. Wi zy tę za koń czy ła wy mia na
eg zem pla rzy umo wy bi la te ral nej  mię dzy na szy mi uczel nia mi. 

Dru gą uczel nią, któ rą od wie dzi li śmy, był Pół noc no -Za chod ni Uni -
wer sy tet Rol ni czy w Yan gling ko ło Xi’an w pro win cji Sha anxi (po -
nad 1300 km na po łu dnie od Pe ki nu). Uczel nia po wsta ła w 1948 ro ku
po tra gicz nej dla pro win cji su szy. W 1999 ro ku po łą czy ła się z trze ma
in ny mi uczel nia mi: tech nicz ną, pe da go gicz ną i ar ty stycz ną. Dziś na 23
wy dzia łach kształ ci się oko ło 28 000 stu den tów. Licz ba na uczy cie li
aka de mic kich prze kra cza 2000. Jed nak tyl ko 20% stu den tów kon ty -
nu uje stu dia dru gie go stop nia. Stu dia są od płat ne: cze sne wy no si
od 3500 do 8000 ju anów (1 ju an to oko ło 50 gr) za rok. Uczel nia kształ -
ci tak że cu dzo ziem ców z Azji i Afry ki, ale po chiń sku, po rocz nym kur -
sie ję zy ko wym. Po je dyn cze oso by stu diu ją w Eu ro pie: w Wiel kiej
Bry ta nii, Au strii i Niem czech, w ra mach pro gra mu So cra tes –Mun dus.
Pa ni rek tor zwie dzi ła na le żą ce do uni wer sy te tu Mu zeum Przy rod ni -
cze z im po nu ją cą ko lek cją owa dów i ro ślin ozdob nych. Na stęp nie spo -
tka ła się z pro fe so rem Hou Xi – pro rek to rem uczel ni. Omó wio no
za sa dy re kru ta cji dok to ran tów, wa run ki kształ ce nia cu dzo ziem ców
oraz moż li wo ści pro mo cji na szej uczel ni, tak że po przez wi zy tę w Chi -
nach nie wiel kiej gru py stu den tów.

Ko lej ną uczel nią był Po łu dnio wo -Chiń ski Uni wer sy tet Rol ni czy
w Kan to nie. To jed na ze star szych (po wsta ła w 1909 ro ku), naj lep szych
i naj więk szych uczel ni rol ni czych w Chi nach. Na 22 wy dzia łach kształ -
ci 40 000 stu den tów, w tym 66 za gra nicz nych i za le d wie 4000 ma gi -
stran tów oraz oko ło 700 dok to ran tów. Za trud nia 3000 na uczy cie li
aka de mic kich, z któ rych tyl ko po ło wa ma dok to ra ty. Brak kadr na uko -
wych ze stop niem na uko wym dok to ra jest cią gle bar dzo du żym pro -
ble mem w tym pań stwie. Aż pięć la bo ra to riów ba daw czych tej uczel ni

No we moż li wo ści współ pra cy 
dy dak tycz nej z Chi na mi

Asygnowanie umowy bilateralnej
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ma sta tus wio dą cych, to zna czy otrzy mu je peł ne fi nan so wa nie bez -
po śred nio z bu dże tu pań stwa. 

Pa ni rek tor spo tka ła się z pa nią Xiao Yuhan – kie row ni kiem biu ra ds.
kon tak tów z za gra ni cą. Omó wio no moż li wość re kru ta cji kan dy da tów
z tej jed nost ki na stu dia dru gie go stop nia i dok to ranc kie od ro ku 2012.
Pa ni Xiao pod kre śli ła, że wie le uczel ni za gra nicz nych z USA i UE za bie -
ga ostat nio o współ pra cę z ich jed nost ką. Wy ni ka to z po zy cji uczel ni,
któ ra w ro ku 2010 zna la zła się w pierw szej dzie siąt ce w kra ju. Py ta ła
da lej mię dzy in ny mi o wa run ki ży cia w pol skich aka de mi kach oraz
moż li wo ści uzy ska nia przez Chiń czy ków w Pol sce sty pen diów. Przy

oka zji po by tu w Kan to nie zwie dzi li śmy mia stecz ko aka de mic kie, no -
wy gmach Wy dzia łu Ogrod ni cze go, a w nim la bo ra to ria che micz ne
oraz bi blio te kę. 

Na za koń cze nie war to pod kre ślić, że pro wa dzo na od lat współ pra -
ca w za kre sie dy dak tycz nym z Chi na mi wy da je się ce lo wa i po win na
być kon ty nu owa na – mi mo zło żo no ści pro ce dur i pro ce su re kru ta cyj -
ne go.

prof.�dr�hab.�Ro�man�Ho�łu�bo�wicz

Spotkanie z prof. Hou Xi, prorektorem Północno-Zachodniego
Uniwersytetu Rolniczego w Yangling w prowincji Shaanxi

Zwiedzanie laboratoriów badawczych Wydziału Ogrodniczego
Uniwersytetu w Kantonie

Nowoczesny Kanton
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tych. W gro nie 17 sty pen dy stów re pre zen tu ją cych po znań skie śro do -
wi sko na uko we zna la zły się trzy oso by z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt na sze go uni wer sy te tu: dr inż. Emi lia Pers -Kam czyc (Ka te dra
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej) oraz dr Ja kub Cie ślak i mgr
inż. Ma ria Grześ (Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt). 

Uczel nia mi, z któ rych re kru tu je się naj wię cej te go rocz nych sty pen -
dy stów pro gra mu „START”, są: Uni wer sy tet War szaw ski (24 sty pen dia),
Uni wer sy tet Ja giel loń ski (15) oraz Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi -
cza (8). Z ko lei ran king miast, z któ rych wy wo dzi się naj więk sza licz ba
lau re atów, przed sta wia się w spo sób na stę pu ją cy: War sza wa (55 sty -
pen diów), Kra ków (19), Po znań (17) i Wro cław (12). 

Ko lej na edy cja pro gra mu sty pen dial ne go „START” pla no wa na jest
na je sień bie żą ce go ro ku. Wię cej in for ma cji na te mat ofer ty sty pen -
dial nej Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej moż na zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej: http://www.fnp.org.pl/

dr�Ja�kub�Cie�ślak

Wso bo tę 16 kwiet nia 2011 ro ku na Zam ku Kró lew skim w War sza -
wie od by ło się uro czy ste wrę cze nie pre sti żo wych sty pen diów

pro gra mu „START” dla mło dych na ukow ców Fun da cji na rzecz Na uki
Pol skiej. W 19. edy cji kon kur su sty pen dial ne go dla mło dych na ukow -
ców udział wzię ło po nad 1000 kan dy da tów re pre zen tu ją cych ośrod -
ki na uko we z ca łe go kra ju. Spo śród nich wy ło nio nych zo sta ło 128
lau re atów, któ rzy otrzy ma li rocz ne sty pen dia w wy so ko ści 28 000 zło -

„START” dla mło dych na ukow ców
Sty pen dia Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej wrę czo ne
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Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Stypendyści XIX edycji programu „START” wraz ze swoimi
opiekunami naukowymi; od lewej stoją: dr hab. Dorota Cieślak, 
prof. nadzw.; dr Emilia Pers-Kamczyc; dr Jakub Cieślak; 
mgr inż. Maria Grześ; prof. dr hab. Marek Świtoński

Wręczanie stypendiów
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Ce lem kon fe ren cji by ła in te gra cja śro do wisk na uko wych i go spo -
dar czych pra cu ją cych na rzecz pro duk cji żyw no ści na te re nie

Wiel ko pol ski. By ło to fo rum do za pre zen to wa nia osią gnięć na ukow -
ców, mo gą cych sta no wić ofer tę wdro że nio wą dla pod mio tów go spo -
dar czych, jak rów nież za sy gna li zo wa nia po trzeb ze stro ny prak ty ki. 

W kon fe ren cji wzię ło udział (nie li cząc za pro szo nych go ści) oko -
ło 130 osób, w tym 25 z prze my słu re pre zen tu ją cych:
� Za kła dy Prze my słu Ziem nia cza ne go w Pi le „ZE TPE ZET” Sp. z o.o.
� Ce li ko Sp. z o.o. (Po znań)
� JHJ Sp. z o.o. (No wa Wieś)
� Fir ma Pro duk cyj no -Han dlo wa PAU LA (Ka lisz)
� Uni le ver Pol ska Sp. z o.o. (Po znań).

Naj więk szą gru pę uczest ni ków, bo aż 80 osób, sta no wi li pra cow -
ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po zo sta łe in sty tu cje
na uko we z re gio nu Wiel ko pol ski by ły re pre zen to wa ne przez pra cow -
ni ków Uni wer sy te tu Eko no micz ne go (pięć osób) oraz Od dzia łu Kon -
cen tra tów Spo żyw czych i Pro duk tów Skro bio wych w Po zna niu
In sty tu tu Bio tech no lo gii Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go (czte ry oso -
by). Za in te re so wa nie kon fe ren cją prze kro czy ło gra ni ce re gio nu Wiel -
ko pol ski, po nie waż go ści li śmy dzie się ciu uczest ni ków z Po li tech ni ki
Ko sza liń skiej, a na wet jed ną oso bę z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma -

zur skie go w Olsz ty nie. Uczest ni ka mi kon fe ren cji by li też przed sta -
wi cie le Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Prze my słu Spo żyw -
cze go Od dział w Po zna niu. Głów ny mi or ga ni za to ra mi by li: Od dział
Wiel ko pol ski Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści oraz
go spo darz – Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. 

Oprócz głów ne go ce lu kon fe ren cji, ja kim by ła in te gra cja śro do wisk
pra cu ją cych na rzecz go spo dar ki żyw no ścio wej, osią gnię to też in ne:
za pre zen to wa no naj więk sze obec nie re ali zo wa ne na Wy dzia le Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go pro jek ty ba daw -
cze fi nan so wa ne przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa -
cyj na Go spo dar ka: 
� „No wa żyw ność bio ak tyw na o za pro gra mo wa nych wła ści wo -

ściach proz dro wot nych” (PO IG 01.01.02-00-061/09)
� „Bio tech no lo gicz na kon wer sja gli ce ro lu do po lio li i kwa sów di -

kar bok sy lo wych (PO IG 01.01.02-00-074/09).

Ce lem pro jek tu „No wa żyw ność bio ak tyw na o za pro gra mo wa -
nych wła ści wo ściach proz dro wot nych” jest opra co wa nie in no wa -
cyj nej tech no lo gii pro duk cji li nii pro duk tów spo żyw czych
ogra ni cza ją cych za cho ro wal ność na cho ro by cy wi li za cyj ne, w tym na

Na uka Go spo dar ce Żyw no ścio wej
i Bio tech no lo gii
Kon fe ren cja na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, 16–17 czerw ca 2011 ro ku
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Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jan Pikul, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
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cho ro by ser co wo -na czy nio we, oty łość, cu krzy cę i ane mię. Wzbo ga ci
to ofer tę ryn ko wą i eks por to wą pol skie go prze my słu spo żyw cze go
i zwięk szy je go mię dzy na ro do wą kon ku ren cyj ność. Za da niem pro jek -
tu bę dzie zmniej sze nie za cho ro wal no ści na cho ro by cy wi li za cyj ne
i tym sa mym znacz ne ob ni że nie ob cią żeń fi nan so wych pań stwa zwią -
za ne z ochro ną zdro wia i po pra wą ja ko ści ży cia spo łe czeń stwa. 

Ce lem pro jek tu „Bio tech no lo gicz na kon wer sja gli ce ro lu do po -
lio li i kwa sów di kar bok sy lo wych” jest opra co wa nie tech no lo gii mi -
kro bio lo gicz nej kon wer sji od pa do we go gli ce ro lu, po wsta ją ce go przy
pro duk cji es trów me ty lo wych (zwa ne go bio die slem), do 1,3-pro pan -
dio lu, ery try to lu oraz kwa su bursz ty no we go i fu ma ro we go. Wy mie -
nio ne związ ki che micz ne zo sta ną na stęp nie wy izo lo wa ne z pod ło ża
ho dow la ne go i oczysz czo ne. W ko lej nym eta pie ba dań zo sta nie opra -
co wa na tech no lo gia wy ko rzy sta nia 1,3-pro pan dio lu do syn te zy po li -
ure ta nów i nie na sy co nych po lie strów. Uży cie gli ce ro lu do pro duk cji
po lio lu po zwo li na re zy gna cję ze sto so wa nia w tej dzie dzi nie su row -
ców ro po po chod nych.

Ostat nim, lecz nie naj mniej waż nym ce lem kon fe ren cji by ło za pre -
zen to wa nie do rob ku XX lat dzia łal no ści Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi -
kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Jej
za ło ży cie lem, wie lo let nim sze fem jest prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra -
jek. Ka dra Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści li czy 29
osób, w tym czte rech pro fe so rów, 12 ad iunk tów, pię ciu asy sten tów,
sied miu pra cow ni ków tech nicz nych i jed ne go ad mi ni stra cyj ne go.
W to ku 20 lat dzia łal no ści wy pro mo wa no 28 dok to rów, dziś z ko lei ba -
da nia na uko we pro wa dzi 12 dok to ran tów. Wy po sa że nie ba daw czo -
-tech nicz ne bu dyn ku Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści
na le ży do uni ka to wych w kra ju i nie licz nych te go ty pu w Eu ro pie.
Dzia łal ność dy dak tycz na ka te dry jest re ali zo wa na w dwóch no wo cze -
śnie wy po sa żo nych sa lach ćwi czeń i w sa li wy kła do wej. Wy po sa że nie

Wystąpienie dr inż. Doroty Cais-Sokolińskiej z Katedry Technologii
Mleczarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat
„Kształtowania się cech funkcjonalnych mlecznych napojów
niskolaktozowych”

Sala konferencyjna wypełniona słuchaczami

Sesja posterowa
Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Włodzimierz Grajek,
kierownik Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
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Wieczór integracyjny połączony z obchodami XX-lecia istnienia Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
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spe cja li stycz nych po miesz czeń ba daw czych – jak la bo ra to rium bio -
che micz ne go, mi kro bio lo gicz ne go, in ży nie rii ge ne tycz nej, kul tur
tkan ko wych oraz pra cow ni chro ma to gra fii – umoż li wia re ali za cje wie -
lu róż no rod nych za dań ba daw czych. Pi lo to wa Sta cja Bio tech no lo gii,
zaj mu ją ca wraz z za ple czem tech nicz nym po wierzch nię po nad 500
m2, jest wy po sa żo na w apa ra ty i urzą dze nia umoż li wia ją ce wy ko ny -
wa nie wie lu dzia łań tech no lo gicz nych o cha rak te rze pro ce sów jed -
nost ko wych, do ty czą cych pro ce sów bio tech no lo gii, a tak że

prze twa rza nia sta łych i cie kłych su row ców/pro duk tów zwią za nych
z sze ro ko poj mo wa ną tech no lo gią żyw no ści.

W ra mach kon fe ren cji w cią gu dwóch dni przed sta wio no 25 pre -
zen ta cji ust nych pra cow ni ków na uko wych Uni wer sy te tów: Przy rod -
ni cze go i Eko no micz ne go w Po zna niu oraz czte ry pre zen ta cje
przed sta wi cie li prze my słu. Wy stą pie nia pra cow ni ków na uko wych za -
pre zen to wa no w to ku kil ku se sji za ty tu ło wa nych: 
� żyw ność funk cjo nal na
� na uka go spo dar ce
� na uka bio tech no lo gii
� zie lo na che mia.

Przed sta wi cie le prze my słu po ru sza li te ma ty kę do ty czą cą ko rzy ści
wy ni ka ją cych ze współ pra cy na uki z przed się bior ca mi, jak rów nież ba -
rier, ja kie utrud nia ją tę współ pra cę. Od no si li się do za gad nie nia pro -
fi lu ab sol wen ta opusz cza ją ce go pro gi na szej uczel ni. 

Przez ca ły czas trwa nia kon fe ren cji od by wa ła się se sja po ste ro wa.
Za pre zen to wa no na niej 67 pla ka tów; te ma ty ka do ty czy ła ja ko ści żyw -
no ści (25), żyw no ści bio ak tyw nej (15), bio tech no lo gii żyw no ści (14),
zie lo nej che mii (7) i za go spo da ro wa nia od pa dów (6).

Po za koń cze niu ob rad przy szedł czas na spo tka nie in te gra cyj ne
wszyst kich uczest ni ków kon fe ren cji, któ re od by ło się nad Je zio rem
Kier skim w Ba ra no wie ko ło Po zna nia.

In te re su ją cy pro gram kon fe ren cji, jak rów nież at mos fe ra sprzy ja ją -
ca na wią zy wa niu kon tak tów mię dzy uczest ni ka mi za rów no ze stro ny
uczel ni, jak i prak ty ki go spo dar czej spra wi ły, że po sta no wio no zor ga -
ni zo wać ko lej ną kon fe ren cję z cy klu „Na uka go spo dar ce” w cią gu naj -
bliż szych dwóch lat.

dr�hab.�Gra�ży�na�Le�wan�do�wicz

Punkt informacyjny w budynku Wydziału Nauk o Żywności 
i Żywieniu
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N ad zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu w ca ło ści zo sta ło po świę co ne dys ku sji nad za -

ło że nia mi i ce la mi usta wy z dnia 18 mar ca 2011 ro ku o zmia nie
usta wy Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym, usta wy o stop niach na uko -
wych i ty tu le na uko wym oraz o stop niach i ty tu le na uko wym w za -
kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw. Na proś bę
Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, prof. Bar ba ry Ku dryc kiej, 
za ło że nia i ce le usta wy pra cow ni kom na szej uczel ni przed sta wił
pro fe sor Wi told Ju rek. Przede wszyst kim wy tłu ma czył, co le gło
u pod staw nie któ rych zmian, któ re wpro wa dzo no w usta wie Pra�wo
o szkol�nic�twie�wyż�szym, cze go się spo dzie wa my w przy szło ści i co
– dzięki zmia nom w usta wie Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym – mi ni -
ster stwo chcia ło osią gnąć. (es)

Wy stą pie nie mi ni stra Wi tol da Jur ka na nad zwy czaj nym 
po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Za pew ne Pań stwo czy ta li, że w tym ro ku do eg za mi nów gim na -
zjal nych przy stą pi ło – o ile do brze pa mię tam – 430 ty się cy uczniów,
a do pierw szej kla sy szko ły pod sta wo wej po szło 310 ty się cy uczniów.
Róż ni ca wy no si 120 ty się cy, czy li jest to mniej wię cej ¼ – obec nej licz -
by uczniów. To jest to, cze go w per spek ty wie 9-10 lat moż na się spo -
dzie wać, je że li cho dzi o ry nek edu ka cyj ny. Jak prze wi du je my, licz ba
kan dy da tów na stu dia glo bal nie spad nie mniej wię cej o ¼. [...].
Wskaź nik sko la ry za cji się nie pod nie sie, bo on już w tej chwi li osią -
ga 55 al bo 60% i jest jed nym z wyż szych w Eu ro pie. Je śli po pa trzy -
my na struk tu rę kształ ce nia stu den tów, to mniej wię cej ⅔ kształ ci
się w try bie sta cjo nar nym, a ⅓ w try bie nie sta cjo nar nym. Je śli ogól -
na licz ba kan dy da tów na stu dia spad nie mniej wię cej o ⅓, to na le -
ży się spo dzie wać, że stu dia nie sta cjo nar ne zo sta ną znacz nie
zre du ko wa ne. Z jed nej stro ny to mo że do brze – z punk tu wi dze nia
po zio mu kształ ce nia, ale z dru giej stro ny chcę zwró cić uwa gę, że to

ozna cza spa dek do cho dów po za bu dże to wych dla uczel ni. Jak po -
ka zu ją sta ty sty ki, te do cho dy jesz cze nie daw no by ły znacz ne. Dru -
gie spo strze że nie: je że li licz ba kan dy da tów na stu dia bę dzie ma leć,
to pro szę wska zać mi ni stra fi nan sów – wszyst ko jed no czy te go rzą -
du, czy in ne go, ja kie go kol wiek – któ ry chęt nie zwięk szy na kła dy na
szkol nic two wyż sze. Zgod nie z art. 93 usta wy Pra�wo�o szkol�nic�twie
wyż�szym ma my za gwa ran to wa ną wa lo ry za cję na kła dów na szkol nic -
two wyż sze. Na kła dy na jed ne go stu den ta bę dą ro sły, je że li licz ba
stu den tów bę dzie ma la ła, a tak zwa na do ta cja sta cjo nar na bę dzie
z ro ku na rok ro sła.

Cze go moż na się spo dzie wać w naj bliż szej przy szło ści, je śli idzie
o na ukę? Od ro ku 2012 za kła da my wzrost na kła dów na na ukę o 8%
rocz nie. Przez trzy naj bliż sze la ta da to wzrost na kła dów o mniej wię -
cej 1200 mln zło tych. To jest mniej wię cej ¼ te go, co w tej chwi li po -
cho dzi z bu dże tu na na ukę. In ny pro blem jest ta ki, że na sza struk tu ra
na kła dów na na ukę róż ni się bar dzo od struk tu ry w […] kra jach […]
bar dziej za awan so wa nych go spo dar czo niż Pol ska, gdzie ⅔ al bo na -
wet ¾ na kła dów po cho dzi spo za bu dże tu. W Pol sce mniej wię cej ⅔
al bo ¾ – za leż nie od te go, co się wli cza do na kła dów na na ukę – po -
cho dzi z bu dże tu. Gdy by te pro por cje uda ło się od wró cić – a ro bi my
wszyst ko, co się da po stro nie uczel ni, że by tak by ło – to moż na się
spo dzie wać, że na kła dy na na ukę bę dą jesz cze wyż sze, ani że li wy ni -
ka z tych da nych bu dże to wych.

Do dat ko wa do ta cja, któ ra bę dzie zwią za na z kształ ce niem stu -
den tów – ha sło wo na zy wa na do ta cją pro ja ko ścio wą – bę dzie skie -
ro wa na do tych jed no stek, któ re al bo dzia łal ność na uko wą, al bo
dzia łal ność dy dak tycz ną pro wa dzą na naj wyż szym po zio mie. Mó -
wię tu taj mię dzy in ny mi o kra jo wych na uko wych ośrod kach wio dą -
cych al bo o kie run kach stu diów, któ re uzy ska ją oce nę wy róż nia ją cą
– już nie dłu go od Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. W tym ro ku na tę
pro ja ko ścio wą część do ta cji za re zer wo wa no 230 mln zło tych – w tej
czę ści bu dże tu, któ ra jest prze zna czo na na fi nan so wa nie szkol nic -

Przy szłość na uki w Pol sce
Spo tka nie z pro fe so rem Wi tol dem Jur kiem 
z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
Poznań, 18 mar ca 2011 ro ku

Wieczór integracyjny połączony z obchodami XX-lecia istnienia Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii ŻywnościWystąpienie prof. dr. hab. Witolda Jurka
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twa wyż sze go. Z grub sza rzecz bio rąc, jak by śmy po pa trzy li na prze -
pły wy fi nan so we, to na le ży się spo dzie wać wyż szych na kła dów na
na ukę, sta bi li za cji re al nej pod sta wo wej czę ści do ta cji sta cjo nar nej
na szkol nic two wyż sze i wzro stu na kła dów dla tych jed no stek, któ -
re al bo ba da nia, al bo kształ ce nie pro wa dzą na naj wyż szym po zio -
mie. Jak są dzę, mniej wię cej tak bę dą wy glą da ły prze pły wy
fi nan so we w naj bliż szej przy szło ści.

Na tym tle ja kie są zmia ny w usta wie? Po pierw sze, w usta wie gwa -
ran tu je my uczel niom au to no mię pro gra mo wą. Z grub sza rzecz bio -
rąc cho dzi o to, że by wy dzia ły, któ re ma ją peł nię praw aka de mic kich,
mo gły rów nież pro jek to wać wła sne pro gra my kształ ce nia. Bę dzie się
to od by wa ło w in ny spo sób niż do tąd, kie dy obo wią zy wa ła mi ni ste -
rial na li sta kie run ków stu diów i stan dar dy kształ ce nia okre ślo ne dla
każ de go kie run ku z osob na. Ta li sta […] nie prze sta nie ist nieć od ra -
zu, bo pew ne „wzor co we” kie run ki stu diów po zo sta ną, ale uczel nia
bę dzie mo gła sa ma pro jek to wać kie run ki stu diów. Naj pierw mu si
okre ślić „ce chy pro duk tu”, czy li syl wet kę przy szłe go ab sol wen ta. Trze -
ba so bie wy obra zić, ko go uczel nia chce wy kształ cić, po tem spo sób,
w ja ki chce to osią gnąć, a wresz cie, w ja ki spo sób chce zwe ry fi ko wać,
że te ce le, któ re so bie po sta wi ła na po cząt ku, zo sta ły osią gnię te w pro -
ce sie kształ ce nia. Wzor co we efek ty kształ ce nia dla do syć spo rej licz -
by kie run ków są przy go to wy wa ne przez mi ni ster stwo i nie dłu go bę dą
do stęp ne. Bę dzie moż na al bo sko rzy stać z wzor ca, al bo opra co wać
pro gram sa me mu. Pro gra my stu diów, któ re uczel nie bę dą przy go to -
wy wa ły, mu szą się mie ścić w Kra jo wych Ra mach Kwa li fi ka cji. To jest
pew na struk tu ra kwa li fi ka cji, któ re moż na w da nym kra ju uzy skać, [...]
zhar mo ni zo wa na z eu ro pej ski mi ra ma mi kształ ce nia. To jest pro blem

po waż niej szy, ani że li z po zo ru się wy da je, bo tu nie tyl ko cho dzi o to,
że by struk tu rę wy kształ ce nia w róż nych kra jach po rów ny wać, ale
o otwar cie bądź nie ryn ku pra cy. Je że li ak cep tu je my – ja ko rów no waż -
ne z na szym – wy kształ ce nie uzy ska ne przez ko goś w in nym kra ju, to
ten ktoś po wi nien móc pra co wać na tych sa mych wa run kach, na ja -
kich pra cu je oso ba, któ ra skoń czy ła stu dia w Pol sce. […] Kra jo we Ra -
my Kwa li fi ka cji mu szą od po wia dać Eu ro pej skim Ra mom Kwa li fi ka cji,
bo w per spek ty wie bę dzie to pro wa dzi ło do wza jem nej uzna wal no -
ści wy kształ ce nia.

Au to no mię pro gra mo wą wpro wa dza my z dwóch po wo dów. Po
pierw sze, wy da je się, że te wy dzia ły, któ re ma ją peł nię praw aka de -
mic kich, sa me wie dzą, jak kształ cić i nie są im po trzeb ne ja kieś szcze -
gól ne stan dar dy mi ni ste rial ne. Po dru gie, wie dzą pań stwo, że
wpro wa dze nie ja kie goś no we go kie run ku stu diów na mi ni ste rial ną
li stę kie run ków trwa dość dłu go. Cho dzi ło nam też o to, że by uczel -
nie w mia rę ela stycz nie re ago wa ły na za po trze bo wa nie, je śli idzie
o pro fi le kształ ce nia. Jest to rów nież zwią za ne z od płat no ścią za dru -
gi kie ru nek stu diów, […] wy bie ra ny po czę ści dla te go, że mi ni ste rial -
ne kie run ki stu diów nie od po wia da ły ich za po trze bo wa niom. Te
kie run ki by ły spro fi lo wa ne al bo zbyt wą sko, al bo nie tak, jak kan dy -
da ci i po tem stu den ci chcie li. Są dzę, że je że li uczel nie bę dą sa me do -
pa so wy wa ły kie run ki stu diów do za po trze bo wa nia, to ta kiej
skłon no ści do stu dio wa nia na dru gim czy na ko lej nym kie run ku stu -
diów al bo nie bę dzie, al bo bę dzie mniej sza. W tej chwi li w Pol sce na
dru gim, trze cim i ko lej nym kie run ku stu diu je mniej niż 10% stu den -
tów, czy li wpro wa dza jąc to ogra ni cze nie dla 10% stu den tów nie
wpro wa dza my nad mier nie sil ne go wa run ku, a w pew nym sen sie da -

Senatorowie naszej uczelni przeglądają publikacje MNiSzW



Wieści Akademickie 13

je my pe wien in stru ment dy dak tycz ny rek to ro wi, bo te 10% to bę dą
wła śnie ci stu den ci, któ rzy do sta ną na gro dy rek to ra. Oni bę dą mo gli
stu dio wać na dru gim kie run ku stu diów. Po pierw sze, cho dzi o to, że -
by wy bór dru gie go kie run ku stu diów był świa do my, bo – jak ob ser -
wu je my – do tych czas ten wy bór nie ko niecz nie był po prze dzo ny
ja kąś głęb szą re flek sją. Po dru gie, je śli już ktoś bę dzie stu dio wał dwa
kie run ki stu diów, to cho dzi o to, że by je ukoń czył. Do tych czas by wa -
ło z tym róż nie. Jest na dzie ja na to, że je śli dru gi kie ru nek bę dą stu -
dio wa ły oso by naj lep sze, to po koń czą te stu dia, któ re roz po czę ły.
Pań stwo naj le piej wie dzą, ile kosz tu je se mestr czy rok aka de mic ki
stu diów. To roz wią za nie jest rów nież przy ję te tro chę w tro sce o po -
dat ni ków, to zna czy nas wszyst kich, któ rzy – mó wiąc wprost – pła cą
na szkol nic two wyż sze.

Jak już po wie dzia łem, na le ży spo dzie wać się zwięk sze nia środ ków
na ba da nia na uko we. Cho dzi ło nam o to, że by to zna la zło wy raz
w tym, co wstęp nie okre śli li śmy ja ko ścież kę ka rie ry na uko wej. Jak
po ka zu ją róż ne go ty pu ba da nia, naj więk sze na si le nie ba dań na stę -
pu je w okre sie przy go to wy wa nia prac awan so wych, czy li w okre sie
przy go to wy wa nia dok to ra tu i w okre sie przy go to wy wa nia ha bi li ta -
cji. Pro jek tu jąc tę ścież kę ka rie ry chcie li śmy zro bić to tak, że by przy -
go to wa nie dok to ra tu czy ha bi li ta cji nie sta no wi ło ce lu sa me go
w so bie, tyl ko że by to na stę po wa ło gdzieś nie ja ko „przy oka zji” pra -
cy na uko wej. To sa mo do ty czy tak że pro jek to wa nych ośrod ków wio -
dą cych. Cho dzi o to, że by przy oka zji pro wa dze nia ba dań na uko wych
by ły przy go to wy wa ne dok to ra ty.

Chce my rów nież pod nieść po ziom ca łej pro ce du ry zwią za nej z dok -
to ra tem. Le kar stwo wi dzi my w więk szej przej rzy sto ści ca łe go po stę -
po wa nia. Pu bli ko wa ne bę dzie stresz cze nie i pu bli ko wa ne bę dą
re cen zje prac dok tor skich. Z do świad cze nia wiem, że opu bli ko wa nie
re cen zji zna ko mi cie pod no si ich po ziom i od po wie dzial ność te go, któ -
ry tę re cen zję spo rzą dza.

Je śli idzie o stu dia dok to ranc kie, to na wzór stu diów pierw sze go
i dru gie go stop nia re zy gnu je my ze świa dec twa ukoń cze nia stu diów
dok to ranc kich. Ktoś koń czą cy stu dia dok to ranc kie al bo bro ni pra cy
dok tor skiej, al bo nie. W obec nym wy da niu świa dec two ukoń cze nia
stu diów dok to ranc kich by ło wła ści wie świa dec twem po raż ki – na
pew no dok to ran ta, praw do po dob nie rów nież pro mo to ra. No wa
pro ce du ra ha bi li ta cyj na ma na ce lu uprosz cze nie czy przy spie sze -
nie pro ce su uzy ski wa nia te go stop nia na uko we go – przy pew nych
wa run kach, któ re – mam wra że nie – spo wo du ją, że nie trze ba bę -
dzie spo rzą dzać od ręb nej roz pra wy ha bi li ta cyj nej. Sto pień dok to ra
ha bi li to wa ne go bę dzie moż na uzy skać za osią gnię cia po ja wia ją ce
się w trak cie ba dań na uko wych. Z po ło że niem ak cen tu na na ukę
wią żą się rów nież no we ele men ty po li ty ki ka dro wej w uczel ni. Rek -
tor da al bo nie da zgo dy na do dat ko we za trud nie nie na uczel ni in -
nej ani że li ma cie rzy sta. Na dwie spra wy chciał bym tu taj zwró cić
uwa gę. W myśl pra wa rek tor jest pra co daw cą, a pra co daw ca po wi -
nien wie dzieć, co ro bią je go pra cow ni cy. To po pierw sze. Po dru gie,
je że li ma my pod nieść ja kość kształ ce nia, to pro fe so ro wie za trud nie -
ni na uczel ni po win ni być do stęp ni dla stu den tów, a nie zja wiać się
tyl ko na za ję cia. Wszyst ko jed no czy to bę dzie na tej uczel ni, czy in -
nej. To ogra ni cze nie nie do ty czy za trud nie nia po za uczel nia mi, bo
– jak są dzi my – zdo by te tam do świad cze nie mo że po móc w pro wa -
dze niu nie któ rych za jęć prak tycz nych.

Do ośmiu lat ogra ni czo ny jest okres za trud nie nia na eta cie asy sten -
ta i ad iunk ta. Od ra zu mó wię, że ten prze pis wcho dzi w ży cie od 1 paź -
dzier ni ka 2013 ro ku i wszyst kie okre sy mo gą być „wy ze ro wa ne”. Okres
za trud nie nia na obu sta no wi skach okre śli sta tut uczel ni.

[szmer na sa li]

Zga dzam się, że to zna ko mi cie ha mu je prze pływ ka dry. Jest jesz -
cze dru ga spra wa. Etat ad iunk ta jest eta tem na uko wo -ba daw czym czy
na uko wo -dy dak tycz nym. Ce lo wo kła dę na cisk na człon „na uko wo -”.
Gdy by ktoś przez osiem lat upra wiał na ukę, to miał by ja kiś efekt w po -
sta ci dok to ra tu. Je że li ktoś na uki nie upra wia, to zna czy, że ten etat
nie jest dla nie go. Nie mó wię tu o zwol nie niach osób, tyl ko zwra cam
uwa gę na to, że je że li ktoś jest na eta cie na uko wym, to z symp to mów
po win no wy ni kać, że ten ktoś na ukę upra wia. Na pod sta wie mia no -
wa nia – tak to zo sta ło za pi sa ne w usta wie – bę dą za trud nie ni wy łącz -
nie pro fe so ro wie z ty tu łem. Po zo sta łe oso by bę dą za trud nio ne na
pod sta wie umo wy o pra cę. My ślę, że to też umoż li wi sku tecz niej szą
po li ty kę ka dro wą, któ rą rek tor bę dzie pro wa dził.

Już mó wi łem o pew nych spra wach na zy wa nych ogól nie związ ka -
mi uczel ni z go spo dar ką, ale w usta wie do pusz cza my kształ ce nie łącz -
nie z oso ba mi, któ re są za trud nio ne po za uczel nią, kształ ce nie na
zle ce nie pew nych in sty tu cji ze wnętrz nych. Umoż li wia my czy na wet
su ge ru je my two rze nie spół ek w ce lu ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań.

Wie my, że do ta cja na funk cjo no wa nie szkół wyż szych bę dzie po -
dzie lo na na dwie czę ści. Jed na bę dzie wa lo ry zo wa na co ro ku, a dru -
ga to do ta cja pro ja ko ścio wa. Pro ces kon struk cji bu dże tu prze bie ga
w ta ki spo sób, że w mia rę szcze gó ło wo kon stru owa ny jest bu dżet na
naj bliż szy rok. Już ju tro [19 kwiet nia 2011 ro ku – przyp. red.] skoń czy -
my przy miar ki do bu dże tu na rok 2012. Jed no cze śnie z tym bu dże -
tem spo rzą dza ny jest wie lo let ni plan fi nan so wy na ko lej ne trzy la ta
na przód. Od ro ku 2013 do te go wie lo let nie go pla nu fi nan so we go jest
wpro wa dzo ny za pis o wzro ście wy na gro dzeń w szko łach wyż szych.
Ten wzrost bę dzie stop nio wy przez trzy la ta, czy li w la tach 2013, 2014
i 2015. Po tych trzech la tach wzrost wy na gro dzeń (w ka te go riach re -
al nych) ma osią gnąć 30% te go, co ist nie je te raz.

Na�podstawie�protokołu�sporządzonego�przez�Wojciecha�Grottela
opracowała�Ewa�Strycka

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Głos z sali – prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
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Ce lem mię dzy na ro do wych warsz ta tów na uko wych by ła pre zen ta -
cja teo re tycz ne go i prak tycz ne go do rob ku na uko we go w za kre -

sie roz wo ju zrów no wa żo ne go z per spek ty wy in ter dy scy pli nar nych
roz wa żań na uko wych. Warsz ta ty zo sta ły zor ga ni zo wa ne z ini cja ty wy
dwóch ośrod ków na uko wych: Ka te dry Na uk Spo łecz nych Wy dzia łu

Eko no micz no -Spo łecz ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, re pre zen to wa ne go przez prof. dr. hab. Eu ge niu sza Ko śmic kie go,
oraz Ogro du Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
(UAM), re pre zen to wa ne go przez dr Ju sty nę Wi land -Szy mań ską. Prze -
wod ni czą cym ko mi te tu or ga ni za cyj ne go warsz ta tów był dr Da riusz
Pień kow ski. Warsz ta ty ob jął pa tro na tem Mar sza łek Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – Ma rek Woź niak, Bur mistrz No we go To my śla – Hen -
ryk Hel wing oraz JM rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak i JM rek tor UAM, prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak. 

Współ pra ca po mię dzy róż ny mi ośrod ka mi na uko wy mi jest ele men -
tem trans dy scy pli nar nej wy mia ny do świad czeń mię dzy na ukow ca mi
róż nych dys cy plin na uko wych, zgod nie z pod sta wo wy mi za ło że nia -
mi kon cep cji roz wo ju zrów no wa żo ne go. Mię dzy na ro do we Warsz ta ty
Na uko we by ły pró bą wy mia ny in for ma cji i do świad czeń za rów no dla
przed sta wi cie li na uk spo łecz nych, jak i na uk przy rod ni czych oraz prak -
ty ków zrów no wa żo ne go roz wo ju. 

Punk tem wyj ścia wspól nej dys ku sji by ły dwie no we po zy cje wy -
daw ni cze o te ma ty ce spo łecz no -eko no micz nej i przy rod ni czej, wy -
da ne przez po znań skie Wy daw nic two Zysk i S -ka w ści słej współ pra cy

z prof. dr. hab. Eu ge niu szem Ko śmic kim. Książ ki zo sta ły prze tłu ma -
czo ne na ję zyk pol ski i wy da ne na prze ło mie 2010/2011 ro ku, a au -
to rzy by li go ść mi ho no ro wy mi kon fe ren cji i pierw sze go dnia
za pre zen to wa li swo je kon cep cje ba daw cze. 

Pierw szą po zy cją jest książ ka szwaj car skie go eko no mi sty Han sa
Chri sto pha Bin swan ge ra za ty tu ło wa na Spi�ra�la� wzro�stu.� Pie�niądz,
ener�gia�i kre�atyw�ność�w dy�na�mi�ce�pro�ce�sów�ryn�ko�wych. Książ ka ta,
z per spek ty wy teo re tycz nych roz wa żań spo łecz no -eko no micz nych,
po dej mu je kwe stię dy na mi ki współ cze snych pro ce sów go spo dar -
czych w od nie sie niu do pro ble ma ty ki za so bów na tu ral nych. Hans
Chri stoph Bin swan ger po dej mu je się kry ty ki współ cze snych sys te -
mów go spo dar czych ka pi ta li zmu, wska zu jąc na za leż no ści mię dzy
naj waż niej szy mi de ter mi nan ta mi roz wo ju go spo dar cze go: ener gią,
pie nią dzem i kre atyw no ścią.

Dru ga po zy cja to waż na pro po zy cja z per spek ty wy dy dak ty ki roz -
wo ju zrów no wa żo ne go, gdyż jest pod ręcz ni kiem aka de mic kim za -
wie ra ją cym naj waż niej sze kwe stie zwią za ne z roz wo jem spo łecz no -
-eko no micz nym. Eko�no�mia�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju zo sta ła na pi -
sa na przez nie miec kie go eko no mi stę, Hol ge ra Ro gal la, któ ry wraz
z prof. Eu ge niu szem Ko śmic kim jest współ za ło ży cie lem Pol sko -Nie -
miec kiej Sie ci Na ukow ców na Rzecz Zrów no wa żo ne go Roz wo ju. Jej
ce lem jest bu do wa nie mię dzy na ro do wej wy mia ny in for ma cji, stu -
den tów i na ukow ców z ośrod ka mi na uko wy mi w Niem czech i w Pol -
sce. Dzia łal ność w ra mach sie ci zo sta ła za uwa żo na na are nie
mię dzy na ro do wej przez ju ry Na ro do we go Ko mi te tu ONZ De ka dy
„Edu ka cji na rzecz Zrów no wa żo ne go Roz wo ju” w Ko lo nii, któ re 17
mar ca 2010 ro ku uzna ło Pol sko -Nie miec ką Sieć Na ukow ców na
Rzecz Zrów no wa żo ne go Roz wo ju ja ko ofi cjal ną ini cja ty wę De ka dy
ONZ  na la ta 2010–2011. Dzia ła nia sie ci obej mu ją co raz więk szą licz -
bę za rów no pol skich, jak nie miec kich ośrod ków na uko wych, sta jąc
się plat for mą współ pra cy na ukow ców i prak ty ków zrów no wa żo ne -
go roz wo ju.

Dla te go też w dru gim dniu ob rad od by ły się licz ne pre zen ta cje
i dys ku sje na ukow ców z róż nych ośrod ków na uko wych Nie miec,
Szwaj ca rii czy Szwe cji. Do dys ku sji zor ga ni zo wa nej przez Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy i Ogród Bo ta nicz ny UAM w Po zna niu przy łą czy ły się
ze stro ny pol skiej naj waż niej sze ośrod ki na uko we z ca łej Pol ski, po -
dej mu ją ce w swo ich ba da niach zrów no wa żo ny roz wój: Uni wer sy tet
w Bia łym sto ku, Uni wer sy tet War szaw ski, Uni wer sy tet Eko no micz ny
we Wro cła wiu, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach czy Za chod -
nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie. Zap re zen to -
wa no re fe ra ty prak ty ków roz wo ju zrów no wa żo ne go, wzbo ga co ne
o licz ne pre zen ta cje lo kal nych pro du cen tów zdro wej żyw no ści czy
pro duk tów w ra mach Fa ir Tra de. W cza sie ob rad obec na by ła lo kal -
na te le wi zja (TVP3), a po prze dził je wy wiad ra dio wy w Stu denc kim
Ra diu Afe ra, za chę ca ją cy do uczest nic twa w dys ku sji stu den tów
wszyst kich uczel ni po znań skich.

Efek tem dys ku sji bę dzie mo no gra fia na pi sa na w ję zy ku an giel -
skim, któ ra obej mie róż ne per spek ty wy rów no wa że nia roz wo ju eko -
no micz ne go z roz wo jem spo łecz nym i eko lo gicz nym. W ra mach
mo no gra fii zo sta ną przed sta wio ne naj waż niej sze kwe stie z per spek -
ty wy za rów no roz wa żań teo re tycz nych, jak i prak ty ki oraz dy dak ty ki
roz wo ju zrów no wa żo ne go, sta no wiąc cie ka wą pro po zy cję wy daw -
ni czą dla śro do wisk aka de mic kich i prak ty ków roz wo ju zrów no wa -
żo ne go.

dr�Da�riusz�Pień�kow�ski

„Zrów no wa żo ny roz wój – w teo rii,
prak ty ce i dy dak ty ce”
Mię dzy na ro do we Warsz ta ty Na uko we 
Po znań, Ogród Bo ta nicz ny, 27–28 mar ca 2011 ro ku
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Pierwszy dzień warsztatów otworzył prof. dr hab. Jan Pikul,
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą naszego 
uniwersytetu
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Projekt Poznańskiego 
Akademickiego Inkubatora

Przedsiębiorczości „Staż Sukcesem
Naukowca” miał za zadanie połączyć
wiedzę naukowca i potencjał
przedsiębiorcy oraz pomóc w rozwoju
innowacyjności i konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw. 

Pierw sza edy cja pro jek tu „Staż Suk ce sem Na ukow ca” (SSN) by ła nie -
zwy kłą oka zją do spraw dze nia w prak ty ce wie dzy, któ rą pra cow ni cy
na uko wi zdo by li na uczel ni lub w jed no st ce na uko wo -ba daw czej.
Udział w pro jek cie umoż li wił na ukow com od by cie sta żu w wy bra nym
wiel ko pol skim mi kro -, ma łym lub śred nim przed się bior stwie i tym sa -
mym pod nie sie nie po zio mu in no wa cyj no ści i kon ku ren cyj no ści da -
nej bran ży. Staż trwał od jed ne go do sze ściu mie się cy. W tym cza sie
sta ży sta był zo bli go wa ny do prze pra co wa nia 120 go dzin na rzecz
przed się bior stwa. Przed się bior ca nie po no sił żad nych wy dat ków, po -

nie waż wy na gro dze nie sta ży sty (3000 zł mie sięcz nie) w ca ło ści fi nan -
so wa ne by ło ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. 

„Pro jekt cie szył się du żym za in te re so wa niem za rów no pra cow ni ków
na uko wych, jak i przed się bior ców. Sta ży ści pra co wa li nad in no wa cja -
mi w dzie dzi nach ta kich, jak: tech no lo gie 3D, ge ne ty ka, ro bo ty ka, aku -
sty ka, fi zy ko che mia po wierzch ni czy sys te my ja ko ści” – mó wi Ewa
Sa doch, ko or dy na tor pro jek tu SSN. Wszyst kie ulep sze nia, któ re pra -
cow ni cy na uko wi go to wi by li za apli ko wać do mi kro -, ma łych i śred -
nich przed się biorstw, zo sta ły w przed się bior stwach, a ca łe wy nie sio ne
przez sta ży stów do świad cze nie owo co wać bę dzie w przy szło ści.

Pro jekt „Staż Suk ce sem Na ukow ca” był re ali zo wa ny przez sto wa rzy -
sze nie Po znań ski Aka de mic ki In ku ba tor Przed się bior czo ści, któ re zo -
sta ło po wo ła ne w 2004 ro ku. Sto wa rzy sze nie spe cja li zu je się
w pro jek to wa niu no wych me tod trans fe ru wie dzy na uko wej do śro -
do wisk przed się bior czych, wspie ra niu współ pra cy przed się bior ców
i in we sto rów oraz w pro mo cji in no wa cji i przed się bior czo ści. 

Po twier dze niem suk ce su pierw szej edy cji „Sta żu Suk ce sem Na -
ukow ca” jest otrzy ma nie do fi nan so wa nia z Unii Eu ro pej skiej na dru -
gą edy cję, któ ra roz pocz nie się w stycz niu 2012 ro ku.

Ma�te�ria�ły�pro�mo�cyj�ne�SSN

Sta że dla na ukow ców
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Staż sukcesem naukowca
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Fi nał cen tral ny XXVI Olim pia dy Wie dzy
Eko lo gicz nej w ser cu Wiel ko pol ski

Na te go rocz nym fi na le cen tral nym Olim pia dy Wie dzy Eko lo gicz -
nej, któ ry się od był w dniach 3–5 czerw ca, sied mio oso bo we re -

pre zen ta cje wszyst kich wo je wództw z ca łej Pol ski na zma ga niach
olim pij skich by ły gosz czo ne przez Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu. Fi nał zo stał ob ję ty pa tro na tem ho no ro wym Par la men tu Eu ro pej -
skie go, Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Mar ka Woź nia ka
oraz JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr.
hab. Grze go rza Skrzyp cza ka.

Naj lep szych 112 uczniów ze szkół po nad gim na zjal nych – z rze -
szy 31 000 star tu ją cych w obec nej edy cji – w pierw szym dniu mia ło
oka zję za po znać się z naj now szy mi tech ni ka mi ba dań na uko wych
(mię dzy in ny mi na ziem nym ska nin giem la se ro wym, ba da nia mi pro -
wa dzo ny mi w Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii), by na stęp ne go dnia
przy stą pić do pi sa nia in ter dy scy pli nar ne go te stu.

Ce re mo nię otwar cia za szczy ci ła swo ją obec no ścią pro rek tor Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow -
ska, a ca łość po pro wa dził dr hab. Ma ciej Sko rup ski, pro dzie kan
Wy dzia łu Le śne go. W in au gu ra cji uczest ni czył To masz Bu gaj ski, czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Nad ca ło ścią or ga ni za -
cji olim pia dy z ogrom nym ser cem i za an ga żo wa niem czu wa li przez
ca ły fi nał Jo lan ta i An drzej Wę giel z Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z gro nem stu den tów.

Wszy scy ze bra ni pod czas fi na łu mie li oka zję uczest ni czyć w wy jąt -
ko wym wy da rze niu – roz strzy gnię ciu kon kur su fo to gra ficz ne go „Las

jest w nas” oraz wrę cze niu na gród przez prze wod ni czą ce go ju ry, prof.
dr. hab. An drze ja Grzy wa cza, prze wod ni czą ce go Za rzą du Głów ne go
Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, któ ry ob jął swym pa tro na tem to
przed się wzię cie, pod kre śla jąc, że rok 2011 zo stał ogło szo ny przez ONZ
Mię dzy na ro do wym Ro kiem La sów. Kon kurs cie szył się ogrom ną po -
pu lar no ścią wśród mło dzie ży szkół po nad gim na zjal nych, gdyż wpły -
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Dziesiątka laureatów tegorocznej olimpiady 
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nę ło aż 1300 prac, spo śród któ rych – jak pod kre ślił pro fe sor – trud no
by ło wy ło nić tyl ko 50 naj lep szych do pre zen ta cji na wy sta wie pre zen -
to wa nej pod czas fi na łu w bu dyn ku Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie -
rii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Spon so rem kon kur su
i wy sta wy by ła fir ma Re mon dis.

Po zma ga niach te sto wych uczest ni cy fi na łu olim pia dy wraz z opie ku -
na mi oraz za pro szo ny mi go ść mi uda li się do Szre nia wy w ce lu zwie dze -
nia Na ro do we go Mu zeum Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go.
Jest to naj więk sze mu zeum te go ty pu w ca łej Eu ro pie, z bar dzo bo ga ty -
mi i wręcz uni ka to wy mi zbio ra mi. Z du żym za in te re so wa niem wszy scy
za po zna li się za rów no z hi sto rią, jak i ak tu al ny mi za gad nie nia mi tech no -
lo gii sto so wa nych w pol skim rol nic twie.

W dniu 5 czerw ca, kie dy ob cho dzo ny jest Mię dzy na ro do wy Dzień
Ochro ny Śro do wi ska, od był się ust ny fi nał olim pia dy, pod czas któ re -
go lau re aci mu sie li się wy ka zać wszech stron ną wie dzą i umie jęt no -
ścia mi ak tor ski mi.

Lau re ata mi XXVI Olim pia dy Wie dzy Eko lo gicz nej zo sta li:

1. Ka mil Ba nach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I LO im. A. Mic -
kie wi cza w Kol nie (woj. pod la skie)

2. Mar ta Spo ciń ska z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Wła dy sła wa
Bro niew skie go w Beł cha to wie (woj. łódz kie)

3. Syl wia Gaj da z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. M. Ko per ni ka
w Ło dzi (woj. łódz kie)

4. Wik tor Pa skal z Ka to lic kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja -
na Paw ła II w Ża rach (woj. lu bu skie)

4. Ma ria Za grodz ka z Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. T. Ko ściusz ki
w Lu ba czo wie (woj. pod kar pac kie)

5. Da wid Pio trow ski z I Li ceum Ogól no kształ cą cego im. S. Du bo is
w Ko sza li nie (woj. za chod nio po mor skie)

6. Mi cha li na Cio sek z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych Nr 1 I LO
im. H. Sien kie wi cza w Mal bor ku (woj. po mor skie)

7. Ewa Ma ria Mi kul ska z II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. K. I. Gał -
czyń skie go w ZSO nr 1 w Olsz ty nie (woj. war miń sko -ma zur skie)

8. Agniesz ka Cy ran z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. L. Krucz kow -
skie go w Ty chach (woj. ślą skie)

9. Mag da le na Bed na rek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
T. Ko ściusz ki w Łob że ni cy (woj. wiel ko pol skie).

Po finale – pamiątkowe zdjęcie
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Dzię ki środ kom spon so rów – To yo ta Mo tor Po land, Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej, Ofi cy ny Wy daw ni czej MUL TI CO, Cen trum In for -
ma cyj ne go La sów Pań stwo wych – wszy scy uczest ni cy i lau re aci zo -
sta li ob da ro wa ni wspa nia ły mi na gro da mi rze czo wy mi, w tym:
sprzę tem tu ry stycz nym, mi kro sko po wym i te le sko po wym (dla trzech
naj lep szych szkół w Pol sce) oraz naj now szy mi wy daw nic twa mi przy -
rod ni czy mi.

Głów ną na gro dą był sku ter o na pę dzie elek trycz nym ufun do wa ny
przez To yo ta Mo tor Po land. Zwy cięz ca te go rocz ne go fi na łu cen tral -
ne go OWE – Ka mil Ba nach – do wie dział się od przed sta wi cie li To yo -
ta, że je go sku ter przez dwa ty go dnie był eks po no wa ny w głów nej
sie dzi bie spon so ra w War sza wie.

Wy jąt ko wą nie spo dzian ką by ła na gro da spe cjal na prze ka za na
przez pro rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr
hab. Mo ni kę Ko złow ską – atrak cyj ny trzy dnio wy po byt dla trzech osób
w apar ta men tach rek tor skich Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Kry te rium wy bo ru oso by by ła naj więk sza od le głość miej sca za -
miesz ka nia od Po zna nia. Na gro dę tę ode bra ła Ma ria Za grodz ka
z Lu ba czo wa.

Na gro dy w imie niu MEN wrę czy ła Elż bie ta Wal ko wiak, Wiel ko pol -
ski Ku ra tor Oświa ty. W imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go na gro dy wrę czył Ja ro sław Sob czak, za stęp ca dy rek to ra
De par ta men tu Śro do wi ska Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Za rząd
Głów ny Li gi Ochro ny Przy ro dy przy znał trzem naj lep szym szko łom
plan sze z ga tun ka mi ro ślin i zwie rząt chro nio nych, a dla dzie siąt ki lau -
re atów rocz ną pre nu me ra tę „Przy ro dy Pol skiej”. Dy rek tor wy daw ni czy
fir my Edu Press Ra abe, Jó zef Szew czyk, dla dzie siąt ki lau re atów fi na łu
cen tral ne go OWE przy znał cer ty fi ka ty na rocz ną pre nu me ra tę mie -
sięcz ni ka „Bio lo gia w Szko le”.

Wszy scy obec ni na fi na le cen tral nym XXVI OWE w Po zna niu wy je -
cha li z Wiel ko pol ski peł ni wra żeń, usa tys fak cjo no wa ni sło necz ną au -
rą, a tak że bo gat si o no we kon tak ty i przy jaź nie.

dr�Mał�go�rza�ta�Fa�lenc�ka�-Ja�błoń�ska
prze�wod�ni�czą�ca�Głów�ne�go�Ko�mi�te�tu�Olim�pia�dy�

Wie�dzy�Eko�lo�gicz�nej



Do sto li cy wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go, Olsz ty na, przy -
by ło po nad 100 mło dych na ukow ców ce lem za pre zen to wa nia

swo ich osią gnięć w dzie dzi nie tech no lo gii żyw no ści na XVI Se sji Na -
uko wej Sek cji Mło dej Ka dry Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści. Ha sło „Ewo lu cja żyw no ści” zna ko mi cie od zwier cie dli ło cha -
rak ter przed sta wio nych pod czas kon fe ren cji prac. Or ga ni za cji te go -
rocz nej se sji, pod nad zo rem dr inż. Mał go rza ty Wron kow skiej, pod ję ła
się mło da ka dra Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści Uni wer sy te tu War miń sko -
-Ma zur skie go, In sty tu tu Roz ro du Zwie rząt i Ba dań Żyw no ści Pol skiej
Aka de mii Na uk w Olsz ty nie oraz człon ko wie Pol skie go To wa rzy stwa
Tech no lo gów Żyw no ści. Spo tka nie w dniach 12–13 ma ja mia ło na ce -
lu przed sta wie nie wy ni ków ba dań na uko wych i pre zen ta cji in no wa -
cyj nych roz wią zań z za kre su tech no lo gii żyw no ści i to wa ro znaw stwa.
Pra ce na uko we do ty czy ły za rów no udo sko na la nia pro ce sów tech no -
lo gicz nych pod czas prze twa rza nia, pro ble mów z za kre su ana li zy żyw -
no ści, jak i opra co wy wa nia no wych pro duk tów oraz pro mo cji
żyw no ści re gio nal nej i tra dy cyj nej. 

Na dwu dnio wej kon fe ren cji, od by wa ją cej się w za cisz nym ho te lu
usy tu owa nym po mię dzy je zio rem Sta ry Dwór oraz rze ką Ły ną, swo je
pra ce za pre zen to wa li uczest ni cy z ca łej Pol ski, mię dzy in ny mi z War -
sza wy, Wro cła wia, Kra ko wa, Lu bli na, Ło dzi, Gdań ska i Olsz ty na. Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu re pre zen to wa ła osiem na sto oso bo wa
gru pa dok to ran tów w skła dzie: Pa try cja Ja nus, Ma ria Bid ner, Mag da le -
na Jan kow ska, Ewe li na Choj nac ka, Ka ta rzy na Go ścin na, Mał go rza ta Je -
zier ska, Ro bert Bo ro wiak, Mo ni ka Besz ter da, Ma riusz Pa cyń ski,
Agniesz ka Pe rek, Ja ro sław Czu biń ski, Aga ta La sik, Krzysz tof Dur ka lec -
-Mi chal ski, Emi lia Ku piń ska, Pau li na No wa czyk, An ge li ka Ziół kow ska,
An drzej Si dor i To masz Ry chlik. Jak za wsze mo gli śmy li czyć na wspar -
cie i mi łe sło wa prof. dr hab. Mał go rza ty No ga li -Ka łuc kiej – kie row ni ka
Stu dium Dok to ranc kie go Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni -
wer sty te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Na te go rocz ną se sję przy go to wa no dwa wy kła dy ple nar ne. Pierw -
szy z nich, zwią za ny z mo ty wem prze wod nim kon fe ren cji pt: „Ewo lu -
cja żyw no ści”, wy gło sił prof. dr hab. Hen ryk Ko sty ra. Dru gi wy kład
dok to rant ki z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go z Olsz ty na, mgr

inż. Mag da le ny Mar kie wicz, do ty czył „Ob sza rów ba dań żyw no ści”,
w któ rym pre le gent ka przed sta wi ła za gad nie nia ba daw cze od po cząt -
ku spo tkań re ali zo wa ne przez uczest ni ków Se sji Mło dych, w ich dy -
ser ta cjach.

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no 29 pre zen ta cji ust nych oraz
przed sta wio no 71 po ste rów w kil ku sek cjach te ma tycz nych. W trak -
cie se sji po wo ła no trzy oso bo we ko mi sje, któ re ra zem z Ko mi te tem
Do rad czym oraz Or ga ni za cyj nym po sta no wi ły przy znać wy róż nie nia
za naj lep sze pra ce. W gro nie wy róż nio nych dzie wię ciu osób nie za -
bra kło przed sta wi cie li na sze go uni wer sy te tu – mgr. inż. Ma riu sza Pa -
cyń skie go za pre zen ta cję ust ną pt. „Oce na aro ma tu wy bra nych
chle bów bez glu te no wych do stęp nych na ryn ku pol skim” oraz mgr.
inż. To ma sza Ry chli ka za pre zen ta cję po ste ro wą pt. „Ser sma żo ny – ce -
chy sen so rycz ne a po cho dze nie”. W tym ro ku ju ry po sta no wi ło przy -
znać wy róż nie nie „Za naj bar dziej ak tyw ny udział w kon fe ren cji”, któ re
otrzy mał mgr inż. Woj ciech Dą brow ski z Uni wer sy te tu War miń sko -
-Ma zur skie go.

Wie czo rem pierw sze go dnia se sji w ho te lo wej re stau ra cji od by ła
się im pre za in te gra cyj na. Lamp ka wi na oraz du ża daw ka do brej mu -
zy ki ta necz nej po zwo li ły na chwi lę od prę że nia przed ko lej nym dniem
in ten syw nych pre zen ta cji. Dzię ki ta kim spo tka niom ist nie je moż li -
wość na wią za nia no wych, bez po śred nich zna jo mo ści wśród uczest -
ni ków se sji, wy mia ny do świad czeń i swo bod nej dys ku sji. Być mo że
w przy szło ści in te gra cja mło dej ka dry za owo cu je bliż szą współ pra cą
na uko wą.

W imie niu wszyst kich uczest ni ków XVI Se sji Na uko wej Sek cji Mło -
dej Ka dry Na uko wej chcie li śmy po dzię ko wać Or ga ni za to rom oraz
Spon so rom za trud i środ ki wło żo ne w przy go to wa nie in te re su ją ce -
go i sym pa tycz ne go spo tka nia. W ma ju przy szłe go ro ku bę dzie my
mo gli uczest ni czyć w ko lej nej, XVII Se sji Sek cji Mło dej Ka dry Na uko -
wej PTTŻ, or ga ni zo wa nym przez Uni wer sy tet Rol ni czy im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kra ko wie, na któ rą już te raz ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich mło dych tech no lo gów żyw no ści.

mgr�To�masz�Ry�chlik
prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ta�No�ga�la�-Ka�łuc�ka

Grupa doktorantów z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu naszego uniwersytetu z kierownikiem studium, prof. dr hab. Małgorzatą Nogala-Kałucką
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Ewo lu cja żyw no ści
XVI Se sja Na uko wa Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa 
Tech no lo gów Żyw no ści, Olsz tyn, 12–13 ma ja 2011 ro ku
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Wgro nie człon ków Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go To wa rzy -
stwa Le śne go (PTL) od dłu gie go cza su trwa ły dys ku sje o po trze -

bie usta no wie nia na gro dy wy róż nia ją cej naj lep sze go stu den ta
Wy dzia łu Le śne go ów cze snej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Ofi cjal -
nie za ak cep to wa no pro po zy cję i usta no wio no na gro dę na po sie dze niu
Za rzą du Od dzia łu Wiel ko pol skie go PTL, któ re od było się 23 mar ca 2007
ro ku. Opra co wa no sto sow ny Re�gu�la�min przy zna wa nia na gro dy i usta -
no wio no Ra dę Na gro dy, w któ rej skład wcho dzą: prze wod ni czą cy i se -
kre tarz Za rzą du Od dzia łu Wiel ko pol skie go PTL, pro dzie kan ds.
stu denc kich Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, opie kun Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
i od 2011 ro ku re dak tor na czel ny „Prze glą du Le śni cze go”. 

W 2008 ro ku Za rząd Od dzia łu Wiel ko pol skie go PTL po sta no wił
pod nieść ran gę na gro dy, do da jąc ja ko pa tro na prof. Jó ze fa Ri vo le go.
Oso ba pa tro na jest ści śle zwią za na za rów no z Pol skim To wa rzy stwem
Le śnym (je den z twór ców pierw sze go sta tu tu Ga li cyj skie go To wa rzy -
stwa Le śne go i je den z za ło ży cie li w 1866 ro ku Wy dzia łu Le śne go przy
Cen tral nym To wa rzy stwie Go spo dar czym w Po zna niu), jak i na szą
uczel nią (współ or ga ni za tor Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu
Po znań skie go, je den z trzech pierw szych dok to rów ho no ro wych Uni -
wer sy te tu Po znań skie go). 

Wy bie ra jąc kan dy da tów do te go wy róż nie nia, ra da kie ru je się kil -
ko ma pod sta wo wy mi kry te ria mi. No mi no wa ny stu dent mu si osią gać
co naj mniej do bre wy ni ki w na uce, je go po sta wa nie mo że bu dzić naj -
mniej szych wąt pli wo ści i przede wszyst kim mu si wy ka zy wać się dzia -
łal no ścią w or ga ni za cjach stu denc kich oraz na uko wo -za wo do wych.
W więk szo ści wy pad ków do tej po ry wy bie ra no lau re ata spo śród kil -
kor ga kan dy da tów. Lau re ata mi w la tach po przed nich by li: Ma rek
Skier ka, Hu bert Jur czy szyn, Le szek Si mo no wicz i Alek san dra Kem pa.
W 2011 ro ku de cy zją Ra dy Na gro dy ty tuł „Stu dent ro ku” Wy dzia łu Leś -
ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu otrzy mał te go rocz ny
ab sol went Ję drzej Ziół kow ski. Wrę cze nie na gro dy od by ło się na uro -
czy sto ści ab so lu to ryj nej Wy dzia łu Le śne go 26 czerw ca 2011 ro ku
w Au li Uni wer sy tec kiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza. Lau re -
at otrzy mał sto sow ny dy plom i gra wer ton z rąk JM rek to ra, prof. dr.
hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, prze wod ni czą ce go Od dzia łu Wiel ko pol -
skie go PTL Je rze go Fli sy kow skie go i dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof.
dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza. Ja ko uzu peł nie nie wy róż nio ny otrzy mu -
je rów nież skrom ną na gro dę pie nięż ną ufun do wa ną przez Od dział
Wiel ko pol ski oraz ści śle zwią za ną z le śnic twem fir mę Gru be sp. z o.o.
z Po zna nia.

Woj�ciech�Ko�wal�kow�ski

Stu dent ro ku
Pol skie To wa rzy stwo Le śne na gra dza

Tegoroczny laureat nagrody „Student roku” Wydziału Leśnego – Jędrzej Ziółkowski
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Pierw sze go dnia wio sny 2011 ro ku od by ło się ko lej ne spo tka nie
dys ku syj ne „Zie leń w mie ście” zor ga ni zo wa ne przez prof. dr. hab.

Ta de usza Ba ra now skie go. Głów nym te ma tem by ło omó wie nie skut -
ków sto so wa nia so li w okre sie zi mo wym. Na po cząt ku spo tka nia prof.
Alek san der Łu ka sie wicz – dłu go let ni dy rek tor Ogro du Bo ta nicz ne go
w Po zna niu – po gra tu lo wał dr inż. Mo ni ce Droz dek wspa nia le zre da -
go wa nej mo no gra fii Ro�śli�ny�do�za�dań�spe�cjal�nych oraz wła dzom Pań -

stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Su le cho wie za wy da nie tej tak
po trzeb nej pu bli ka cji. 

W dru giej czę ści spo tka nia od by ła się dys ku sja na te mat „Sól – nie -
rów na wal ka zie le ni z bia łą śmier cią”. Przed sta wio no ujem ne dzia ła nie
so li na odzież, obu wie, na wierzch nię, znisz cze nie ka ro se rii, pod wo zi,
opon, kra tow nic, ogro dzeń itp. Sól po wo du je rów nież nisz cze nie in fra -
struk tu ry dro go wej i pod ziem nej oraz ne ga tyw nie wpły wa na ro śli ny.
Szcze gól nie wi docz ne jest to w Po zna niu przy uli cy Pol skiej. Sto so wa -
na w cza sie zi my sól po wo du je al ka li za cję gle by, zwięk sze nie za so le -
nia roz two ru gle bo we go, a przez to po wsta nie su szy fi zjo lo gicz nej,
za bu rze nia roz wo jo we ro ślin po le ga ją ce na opóź nie niu lub skró ce niu
we ge ta cji ro ślin, po wtór ne za kwi ta nie nie któ rych drzew itp. 

Pod kre ślo no ogrom ne wy sił ki po dej mo wa ne przez pra cow ni ków
Za rzą du Dróg Miej skich w Po zna niu w ce lu ochro ny ro ślin przed skut -
ka mi zi mo we go utrzy ma nia dróg. Na le ży tu wy mie nić ta kie za bie gi,
jak: sa dze nie ga tun ków ro ślin bar dziej wy trzy ma łych na za so le nie, 
za stą pie nie ga tun ków wraż li wych (klon po spo li ty, li py, kasz ta now ce,
je sio ny) ga tun ka mi bar dziej od por ny mi, na przy kład pla ta nem klo no -
list nym i wschod nim lub klo nem ta tar skim i po lnym. Na nie któ rych te -
re nach sa dzi się krze wy o więk szej od por no ści na za so le nie, na
przy kład: ta wu łę sza rą, wan hu tę czy ber be rys ot taw ski, li lio wiec. Sto -
su je się tak że sa dze nie ro ślin w dal szych od le gło ściach od chod ni ka
lub jezd ni, czy li od 1,5 do 2 m. Wie le sku pin ro ślin oto cza się mur ka mi,
pa li sa da mi, a w ostat nich la tach po ja wi ły się se zo no wo ma ty sło mia -
no -fo lio we. W Po zna niu za sto so wa no oko ło 7000 me trów bie żą cych
ta kich mat. Jest to ewe ne ment na ska lę Pol ski. W co raz więk szym za -
kre sie sto su je się me to dy nie co neu tra li zu ją ce za so le nie w pa sach dro -
go wych w po sta ci prze my wa nia pod ło ży oraz bar dzo in ten syw ne go
pod le wa nia już w okre sach wio sen nych. 

Na fo rum zwró co no uwa gę na nie fra so bli wość wła ści cie li po se sji i do -
zor ców, któ rzy bar dzo czę sto prze miesz cza li bło to po śnie go we – łącz nie
z so lą – pod drze wa i krze wy. Przed sta wio no przy czy ny nad uży wa nia so li
w na szym kra ju: jed ną z głów nych przy czyn te go zja wi ska jest zbyt ni -
ska świa do mość spo łe czeń stwa na te mat szko dli wo ści, uży wa nia jej dla
wy go dy (czy li za miast od gar nia nia śnie gu), przy zwy cza je nie zi mą do
czar nej na wierzch ni. Tak że brak me cha ni zmów kon tro li ilo ści wy sy py wa -
nej so li, nad gor li wość i nad in ter pre ta cja prze pi sów przez pra cow ni ków
Stra ży Miej skiej, ma ło pre cy zyj ne za pi sy w spe cy fi ka cjach prze tar gów na
zi mo we utrzy ma nie dróg, sta no wi sko wło da rzy więk szo ści miast w Pol -
sce i prze pi sy praw ne (usta wa o ochro nie śro do wi ska wraz z roz po rzą -
dze nia mi) ze zwa la ją ce na jej uży wa nie – wpły wa ją na nad uży wa nie tej
sub stan cji. Za sta na wia no się, jak wy grać wal kę o zie leń z so lą. Wy pra co -
wa no kil ka kie run ków dzia ła nia po le ga ją cych na: 
� sze rze niu wie dzy z za kre su sze ro ko po ję tej eko lo gii za rów no przez

środ ki ma so we go prze ka zu, jak i przez in ne in sty tu cje, na przy kład
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Poznaniu

� zmia nach w lo kal nych re gu la mi nach utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku na te re nie gmin, a mo że tak że w usta wie o ochro nie śro do wi ska
i roz po rzą dze niach 

� utrzy ma niu za ka zu zgar nia na śnie gu i in nych za nie czysz czeń
z chod ni ka na jezd nię oraz skła do wa nia i przyj mo wa nia śnie gu
w od le gło ści 2 m od pni drzew ro sną cych w pa sach zie le ni, w ob -
rę bie drzew i sku pin

� wpro wa dze niu wzo rem miast skan dy naw skich, ale też na szych gór -
skich ku ror tów, in ne go spo so bu wpro wa dza nia szorst ko ści na uli -
cach i chod ni kach, między innymi za po mo cą kru szyw.
Na fo rum przed sta wio no, jak roz wią za no ten pro blem w in nych mia -

stach: na przy kład w Ru dzie Ślą skiej ist nie je cał ko wi ty za kaz uży wa nia
środ ków che micz nych na chod ni kach. W re gu la mi nie utrzy ma nia czy -
sto ści i po rząd ku na te re nie te go mia sta moż na prze czy tać, że „śli skość
z chod ni ka po win na być usu wa na bez uży cia szko dli wych środ ków
che micz nych” oraz: „Za ka zu je się zgar nia nia śnie gu, lo du, bło ta lub in -
nych za nie czysz czeń z chod ni ka na jezd nię i zie leń przy ulicz ną”. 

Uczest ni cy fo rum ma ją na dzie ję, że dzien ni ka rze, miesz kań cy
i urzęd ni cy o na stęp nej zi mie po my ślą już la tem, gdy bę dą usta la ne
pla ny od no śnie do ko lej nej zi my. 

dr�inż.�Ewa�Dan�kow�ska

Organizator forum

Profesor Aleksander Łukasiewicz i dr Monika Drozdek
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„Zie leń w mie ście”
Fo rum dys ku syj ne, Po znań, 21 mar ca 2011 ro ku
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Wer ni saż twór czo ści Ro za lii Ma zur -No wak, ma lar ki, po et ki, pro -
jek tant ki odzie ży, lau re at ki wy róż nień kra jo wych i mię dzy na -

ro do wych, pier wot nie miał się od być w ra mach im prez ma jo wych
zor ga ni zo wa nych przez Cen trum Kul tu ry Studenckej na szej uczel -
ni – pod pa tro na tem JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza -
ka – w dniu 9 ma ja. Nie ste ty, z przy czyn obiek tyw nych trze ba by ło
zmie nić tę da tę. Ar tyst kę i jej twór czość ugo ści li śmy w mu rach Ko -
le gium Run ge go do pie ro mie siąc póź niej – 12 czerw ca. Spo tka nie
po pro wa dził Pa weł Ant ko wiak, opie kun ar ty stycz ny na sze go Cen -
trum Kul tu ry Stu denc kiej, Ro za lia Ma zur -No wak zaś za pre zen to wa -
ła swo je pra ce za rów no ma lar skie, jak i po etyc kie. Wie czor ne
spo tka nie uświet ni ła swo ją obec no ścią pro rek tor ds. stu diów, prof.
dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, a opra wę mu zycz ną ca ło ści za pew ni ły
dwie mło de wo ka list ki, stu dent ki na sze go uni wer sy te tu: Ka ta rzy na
Ka ra lus i Mag da Przy był oraz pia nist ka, stu dent ka Aka de mii Mu -
zycz nej, An na Ziół kow ska. (es)

Twór czość Ro za lii Ma zur -No wak to swo isty ma riaż ma lar stwa i po -
ezji. Być mo że jest to me za lians, ale w tym wy pad ku jed nak trud -

no okre ślić, któ ra ze sztuk jest tą gor szą lub bied niej szą. Ży je my
w cza sach „nie czy ta nia”, i to nie tyl ko po ezji. For ma ta jest więc w pew -
nym stop niu ska za na na ba ni cję. Uciecz ką przed tym mo że być mie -
sza nie, ko re spon do wa nie i łą cze nie sztuk. Stąd też pro jekt ten
na zwa ny zo stał „Dia lo giem sztuk”. Ar tyst ka bo wiem wy ra ża się w obu
tych dzie dzi nach z rów nym mi strzo stwem.

Po ezja czy ta na przez au tor kę sta je się me ta fo rą ob ra zów. Ten esej wi -
zu al ny i po etyc ki mo że bu dzić róż ne od czu cia, jed nak że nie wąt pli wie nie
po zwa la po zo stać obo jęt nym. Po ezja to nie tyl ko zwy kły lin gwizm, pod
nią kry ją się tre ści, któ re do ty czą i są waż ne nie tyl ko dla sa mej au tor ki.

Dzie ła ma lar skie są na sy co ne bar wą i udu cho wio ne prze strze nią.
Ar tyst ka w cha rak te ry stycz ny spo sób na da je pew ną do zę nie okre ślo -
no ści, abs trak cyj no ści, uru cha mia jąc tym sa mym grę sko ja rzeń u wi -
dza. Dzię ki ta kie mu po dej ściu do rze czy wi sto ści ob ra zy sta ją się
bliż sze es te ty ce ma lar stwa abs trak cyj ne go.

Pa�weł�Ant�ko�wiak

Centrum Kultury Studenckiej

Dia log sztuk
Wer ni saż Ro za lii Ma zur -No wak
Po znań, Ko le gium Run ge go, 12 czerw ca 2011 ro ku

Oprawa muzyczna wernisażu

Rozalia Mazur-Nowak oraz prowadzący spotkanie Paweł Antkowiak

Artystka wśród wielbicieli jej twórczości; w tle wystawa portretów
stworzonych przez malarkę

Wystawa malarstwa
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Cho ciaż za pi sa na po wy żej da ta 1951 pre cy zyj nie wska zu je na „ad mi -
ni stra cyj ne na ro dzi ny” wy dzia łu, to ko rze nie „uni wer sy tec kich na uk

o zwie rzę tach go spo dar skich” się ga ją da le ko głę biej, bo do ro ku 1919,
kie dy to przy Wszech ni cy Pia stow skiej (od 1920 Uni wer sy te cie Po znań -
skim) po wsta ły Ka te dry: Ogól nej Ho dow li Zwie rząt, Szcze gó ło wej Ho -
dow li Zwie rząt, We te ry na rii Rol ni czej oraz Ry bac twa i Ło wiec twa.

Za pio nie rów na uk zoo tech nicz nych w Wiel ko pol sce na le ży uznać
Pro fe so rów: Ka ro la Mals bur ga (1856–1942), kie row ni ka Ka te dry Ogól -
nej Ho dow li Zwie rząt, pierw sze go dzie ka na Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne -
go, współ za ło ży cie la Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go (1922),
Mie czy sła wa Pań kow skie go (1865–1940), kie row ni ka Ka te dry Szcze -
gó ło wej Ho dow li Zwie rząt oraz Zyg mun ta Mo czar skie go (1876–1957),
pre kur so ra na uki o ży wie niu zwie rząt, bio lo ga, zoo tech ni ka, le ka rza
me dy cy ny, człon ka Pol skiej Aka de mii Na uk, Pol skiej Aka de mii Umie -
jęt no ści oraz Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. 

Po dru giej woj nie świa to wej na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym (od ro -
ku aka de mic kie go 1949/1950 Wy dzia łach Rol ni czym i Le śnym) w ist -
nie ją cych ka te drach o pro fi lu ho dow la nym kon ty nu owa no i roz wi ja no
za rów no te ma ty kę ba daw czą, jak i pro gra my kształ ce nia. God ne pod -
kre śle nia jest wy od ręb nie nie już w ro ku aka de mic kim 1948/1949
z Sek cji Rol nej Gru py Zoo tech nicz nej – od II ro ku stu diów – któ rą moż -
na uznać za pre kur sor kę Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go. Wy dział Zoo tech -
nicz ny z je go pierw szym dzie ka nem, prof. dr. hab. Ja nem Bo gu mi łem
So ko łow skim, po ja wia się w Kro ni ce Uni wer sy te tu Po znań skie go w ro -
ku aka de mic kim 1951/1952 (Kro�ni�ka�Uni�wer�sy�te�tu�Po�znań�skie�go�za�la�-
ta�aka�de�mic�kie 1945–1954/55, Po znań 1958). 

Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 17 li sto pa da 1951 ro ku
(Dzien nik Ustaw R.P. Nr 60, poz. 411) Wy dział Le śny i Wy dział Rol ni czy
ze Stu dium Ogrod ni czym wraz z ka te dra mi i po łą czo ny mi z ni mi za kła -
da mi na uko wy mi zo sta ły prze nie sio ne z Uni wer sy te tu Po znań skie go
do no wo utwo rzo nej Wyż szej Szko ły Rol ni czej (WSR) w Po zna niu
z dniem 1 wrze śnia 1951 ro ku. Fak tycz ne wy od ręb nie nie uczel ni na stą -
pi ło z dniem 31 grud nia 1951 ro ku. Roz po rzą dze niem Mi ni stra Szkół
Wyż szych i Na uki z dnia 23 li sto pa da 1951 ro ku (Dzien nik Ustaw R.P.
Nr 61, poz. 421) utwo rzo no Wy dział Zoo tech nicz ny. Rów no cze śnie roz -
po rzą dze nie to wpro wa dzi ło zmia ny or ga ni za cyj ne po le ga ją ce na prze -
mia no wa niu ka tedr, utwo rze niu no wych ka tedr i prze nie sie niu ka tedr
mię dzy wy dzia ła mi. Na Wy dzia le Rol nym WSR w Po zna niu prze mia no -
wa no Ka te drę We te ry na rii Rol ni czej na Ka te drę Ana to mii Zwie rząt oraz
Ka te drę Ry bac twa, Ło wiec twa i Ho dow li Zwie rząt Fu ter ko wych na Ka -
te drę Ry bac twa. Na Wy dzia le Zoo tech nicz nym utwo rzo no Ka te drę Zoo -
hi gie ny, Ka te drę Fi zjo lo gii Zwie rząt oraz Ka te drę Ży wie nia Zwie rząt.
Mo cą te go roz po rzą dze nia na Wy dział Zoo tech nicz ny z Wy dzia łu Leś -
ne go prze nie sio no Ka te drę Zoo lo gii, a z Wy dzia łu Rol ne go – Ka te drę
Ana to mii Zwie rząt, Ka te drę Ogól nej Ho dow li Zwie rząt, Ka te drę Szcze -
gó ło wej Ho dow li Zwie rząt i Ka te drę Ry bac twa.

Z chwi lą utwo rze nia w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu Wy -
dzia łu Zoo tech nicz ne go w je go skład wcho dzi ło osiem ka tedr. Ka dra
wy dzia łu li czy ła 29 osób, w tym trzech pro fe so rów zwy czaj nych, jed -
ne go pro fe so ra nad zwy czaj ne go, dwóch do cen tów, jed ne go za stęp -
cę pro fe so ra, pię ciu ad iunk tów, dzie wię ciu star szych asy sten tów
i ośmiu asy sten tów. W pierw szych sze ściu la tach ist nie nia wy dzia łu
zmar ło trzech je go twór ców: pro fe so ro wie: Ta de usz Ve tu la ni, Sta ni -
sław Run ge oraz Edward Schech tel. Ich dzie ło pod ję li lub kon ty nu -
owa li pro fe so ro wie: Jan So ko łow ski (zoo lo gia), Ste fan Ale xan dro wicz
(szcze gó ło wa ho dow la zwie rząt), Al fons Chwoj now ski (we te ry na ria,
zoo hi gie na), Lech Dzia ło szyń ski (bio che mia, fi zjo lo gia zwie rząt), Wi -
told Fo le jew ski (ogól na ho dow la zwie rząt), Ka zi mierz Ga węc ki (ży wie -
nie zwie rząt), Je rzy Szu man (szcze gó ło wa ho dow la zwie rząt) oraz Jan
Wil burg (ana to mia zwie rząt) – wszy scy człon ko wie pierw szej Ra dy
Wy dzia łu. Na eta tach ad iunk tów, star szych asy sten tów, asy sten tów
(rok 1955) za trud nie ni by li: Ma ria Czap ska, Jan Do mań ski, Ta de usz
Dziu bek, Ta de usz Ga liń ski, Je rzy Ge dy min, Te re sa Ge dy min, Ry szard
Gra czyk, Ste fan Ho ser, Mi chał Iwasz kie wicz, Da niel Ka ra siń ski, Ta de -
usz Ko tik, Jan Ilec ki, An to ni Kacz ma rek, Wło dzi mierz Krau pe, Fran ci -
szek Le cie jew ski, Zyg munt Mar czak, Mi ro sła wa Ma cie jew ska, Ma ria
Neu ma no wa, Je rzy No wak, Zdzi sław Oko, Hen ryk Paw lak, Mie czy sław
Ra tajsz czak, Ma rian Ro siń ski, An drzej Skrzy dlew ski, Zdzi sław Stra mik,

Zdzi sław Śli wa, Ma ria Śmi gaj, Sta ni sław Wę dry cho wicz, Fer dy nand
Wój tow ski oraz Je rzy Zwo liń ski. Po nad to wy dział za trud niał 20 pra -
cow ni ków na uko wo -tech nicz nych i ad mi ni stra cyj nych.

W cią gu 60 lat na zwa wy dzia łu ule ga ła trzy krot nym zmia nom. W la -
tach aka de mic kich 1951/1952–1960/1961 był to Wy dział Zoo tech nicz -
ny, 1961/1962–1964/1965 – Wy dział Ho dow li Zwie rząt, 1965/66–1997/
/1998 – Wy dział Zoo tech nicz ny, od 1998/1999 – Wy dział Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt (uchwa ła Se na tu 113/98 z dnia 25 mar ca 1998 ro ku).

W pierw szych la tach aka de mic kich (1951/1952 do 1956/1957)
stu dia na wy dzia le by ły dwu stop nio we, po czym wraz ze zmia ną pro -
gra mu wpro wa dzo no stu dia jed no li te ma gi ster skie. Krót ko po tym zo -
sta ła za wie szo na re kru ta cja na stu dia (la ta 1958–1959). Wzno wio no
ją w ro ku aka de mic kim 1960/1961. Do ro ku 1965 wy dział wy kształ -
cił 616 in ży nie rów i 183 ma gi strów in ży nie rów zoo tech ni ki. Zmia nom
ule ga ła struk tu ra or ga ni za cyj na wy dzia łu, two rzo no bo wiem no we
za kła dy i pra cow nie spe cja li stycz ne.

Te ma ty ka na uko wa wy ra ża na w pra cach ba daw czych kształ to wa ła
się pod wpły wem za in te re so wań kie row ni ków ka tedr i moż li wo ści
warsz ta to wych. Pro wa dzo no ba da nia z za kre su mor fo lo gii ukła du na -
czy nio we go, bio che mii bia łek, bio lo gii pszczół, ryb ło so sio wa tych i pta -
ków, roz ro du zwie rząt (ko nie), wpły wu śro do wi ska na or ga nizm
zwie rzę cy, do sko na le nia i two rze nia no wych ras zwie rząt go spo dar skich
(świ nia złot nic ka), po szu ki wa nia i okre śla nia war to ści no wych pasz oraz
me tod ich kon ser wa cji. Część ka tedr w du żym stop niu swe ba da nia
opie ra ła na ba zie Rol ni czych Za kła dów Do świad czal nych WSR oraz na
współ pra cy z pań stwo wy mi go spo dar stwa mi rol ny mi. Już wów czas na -
wią za no współ pra cę z in sty tu ta mi na uko wy mi PAN oraz jed nost ka mi
re sor to wy mi. Re ali zo wa no po nad 100 te ma tów na uko wych. O war to -
ści pro wa dzo nych ba dań i ich wy ni kach mo gą świad czyć licz ne na gro -
dy pań stwo we otrzy my wa ne przez pra cow ni ków wy dzia łu.

Waż nym wy da rze niem by ło od da nie do użyt ku w 1958 ro ku no we -
go bu dyn ku, zwa ne go No wą Zoo tech ni ką, przy ul. Wo łyń skiej 33, obec -
nie Ko le gium Ga węc kie go. Sześć lat póź niej (1964) od da no do użyt ku
bu dy nek Fi zjo lo gii Ro ślin przy ul. Wo łyń skiej 35, w któ rym sie dzi bę zna -
la zła obec na Ka te dra Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt. 

Prze łom lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych to okres pod no sze -
nia ran gi jed nost ki na are nie kra jo wej. W 1958 ro ku wy dział uzy skał peł -
ne pra wa aka de mic kie do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra,
a w ro ku 1961 stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie na uk rol -
ni czych, w dys cy pli nie: zoo tech ni ka. Do ro ku 1965 stop nie dok to ra
nada no 26 oso bom, w tym 19 pra cow ni kom wy dzia łu, oraz prze pro wa -
dzo no 17 prze wo dów ha bi li ta cyj nych, w tym pięć prze wo dów pra cow -
ni ków wy dzia łu. Tu taj dok to ry zo wa ło się i ha bi li to wa ło wie lu
na ukow ców z in nych uczel ni i in sty tu tów, pia stu ją cych w przy szło ści
waż ne funk cje i sta no wi ska za rów no w pla ców kach na uko wych, jak i ad -
mi ni stra cji pań stwo wej. Z ini cja ty wy pro fe so ra Ste fa na Ale xan dro wi cza
roz po czę to – we współ pra cy z In sty tu tem Pa steu ra w Pa ry żu – no wa -
tor skie w ska li świa to wej ba da nia na te mat im mu no ge ne ty ki zwie rząt.
Do ba dań Pro fe sor włą czył dr. An to nie go Kacz mar ka (by dło), dr. Igna -
ce go Wia tro sza ka (świ nie) oraz doc. Je rze go Zwo liń skie go (ko nie). Ta
no wa dzie dzi na za owo co wa ła pu bli ka cja mi w cza so pi smach za gra nicz -
nych, sze ro ki mi kon tak ta mi mię dzy na ro do wy mi, a miesz czą ce się w bu -
dyn ku No wej Zoo tech ni ki la bo ra to ria bar dzo szyb ko zna la zły się
w gro nie naj lep szych te go ty pu pla có wek na świe cie. 

La ta sie dem dzie sią te to przede wszyst kim de ka da per ma nent nych
zmian struk tu ry i or ga ni za cji wy dzia łu. W 1970 ro ku po łą czo no po krew -
ne ka te dry i za kła dy w więk sze jed nost ki or ga ni za cyj ne. Z ist nie ją cych
dzie wię ciu ka tedr i 14 za kła dów po wo ła no trzy in sty tu ty: 1. In sty tut
Zoo lo gii Sto so wa nej, w któ re go skład we szły: Za kład Ana to mii Zwie -
rząt i Ar che ozo olo gii, Za kład Eko lo gii i Eto lo gii Zwie rząt, Za kład Ry bac -
twa Śród lą do we go oraz Za kład Ho dow li Owa dów Użyt ko wych (by ły
Za kład Pszcze lar stwa prze nie sio ny z Wy dzia łu Ogrod ni cze go); 2. In sty -
tut Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej z Za kła dem Ży wie nia
Zwie rząt Nie prze żu wa ją cych, Za kła dem Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa -
ją cych, Za kła dem Zoo hi gie ny i We te ry na rii oraz Za kła dem Fi zjo lo gii
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i Bio che mii Zwie rząt; 3. In sty tut Ho dow li i Tech no lo gii Pro duk cji Zwie -
rzę cej z Za kła da mi: Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt, Ho dow li By -
dła, Ho dow li Dro biu, Ho dow li Ko ni, Ho dow li Owiec, Ho dow li Trzo dy
Chlew nej oraz Su row ców Po cho dze nia Zwie rzę ce go. Bez po śred nio po
ich utwo rze niu no si ły na zwę ze spo łów na uko wo -dy dak tycz nych. 

Pra cow ni cy In sty tu tów w la tach 1969–1979 opu bli ko wa li łącz -
nie 1705 prac na uko wych oraz uzy ska li czte ry pa ten ty. Ów cze sna te -
ma ty ka ba daw cza jed no stek ho dow la nych to krzy żo wa nie by dła
ni zin ne go czar no -bia łe go z ra sa mi mię sny mi, zwięk sze nie wy daj no -
ści mlecz nej i ja ko ści mle ka, wy ho do wa nie no wej ra sy owcy (owca
wiel ko pol ska) i po pra wa cech użyt ko wo ści mię snej w sta dach za ro -
do wych me ry no sa pol skie go. W Za kła dzie Ge ne ty ki i Pod staw Ho -
dow li zwie rząt opra co wy wa no no we pro gra my ko ja rze nia zwie rząt
fu ter ko wych oraz sza co wa no pa ra me try ge ne tycz ne cech okry wy
wło so wej li sów po lar nych, jak rów nież ba da no użyt ko wość mlecz -
ną by dła. Roz po czę to ba da nia związ ków mię dzy ty pa mi lak to glo bu -
lin a wy daj no ścią mle ka i po dat no ścią na ma sti tis u krów. Pod ko niec
lat sie dem dzie sią tych pod ję to no wy kie ru nek ba daw czy do ty czą cy
cy to ge ne ty ki zwie rząt. Po za tym w Za kła dach Ho dow li: By dła, Ko ni
i Trzo dy Chlew nej kon ty nu owa no ba da nia im mu no ge ne tycz ne.

Ba da nia re ali zo wa ne w In sty tu cie Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki
Pa szo wej od zwier cie dla ły za in te re so wa nia po szcze gól nych za kła -
dów. I tak, w Za kła dzie Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt do ty czy ły one
wskaź ni ków me ta bo licz nych krwi, hor mo nów za an ga żo wa nych
w me ta bo lizm biał ko wo -wę glo wo da no wy czy wzro stu biał ka mię -
śnio we go ja ko skut ku sty mu lo wa nia trzust ki li zy ną. 

Pra ce pro wa dzo ne w Za kła dzie Ży wie nia Zwie rząt sku pia ły się na
ta kich za gad nie niach, jak wy ko rzy sty wa nie w ży wie niu zwie rząt sub -
stan cji bio lo gicz nie czyn nych oraz sty mu la to rów wzro stu, wpływ na -
wo że nia na war tość od żyw czą pasz po cho dzą cych z trwa łych użyt ków
zie lo nych oraz kon ser wa cja i ki sze nie pasz. Ba da nia nie kon wen cjo nal -
nych źró deł biał ka po zwo li ły wska zać moż li wo ści wy ko rzy sta nia od -
pa dów prze my słu skó rza ne go i mię sne go w ży wie niu trzo dy chlew nej
i dro biu. Za re je stro wa no wie le pre mik sów kom plek so wych dla trzo -
dy chlew nej, by dła i dro biu. 

W Za kła dzie Zoo hi gie ny i We te ry na rii opra co wa no dia gno sty kę roz -
po zna wa nia bru ce lo zy w tak zwa nej pró bie pier ście nio wej ABR, pro -
wa dzo no ba da nia nad ska że niem śro do wi ska flu orem. Wy ko na no też
ope ra cję je li ta śle pe go u ko nia, co w tym cza sie by ło du żym osią gnię -
ciem w ska li kra ju. 

Pra ce ba daw cze In sty tu tu Zoo lo gii Sto so wa nej re ali zo wa no w czte -
rech za kła dach. W Za kła dzie Ana to mii Zwie rząt i Ar che ozo olo gii 
pro wa dzo no ba da nia mor fo lo gicz ne ukła du krwio no śne go oraz opra -
co wy wa no za gad nie nia zwią za ne z ar che ozo olo gią, wy ko rzy stu jąc do
te go ce lu bo ga ty ma te riał wy ko pa li sko wy. Ba da nia o du żym zna cze -
niu po znaw czym i prak tycz nym re ali zo wa no w Za kła dzie Ho dow li
Owa dów Użyt ko wych. Głów ne za gad nie nia to: me cha ni ka za py la nia
ro ślin upraw nych i me to dy zwięk sza nia po pu la cji owa dów za py la ją -
cych. Waż ną czę ścią ba dań by ły te sty szko dli wo ści po nad stu no wych
pe sty cy dów dla pszczół miod nych. Za kład Ry bac twa Śród lą do we go
kon cen tro wał się na za gad nie niach waż nych dla re gio nu Wiel ko pol -
ski i Pol ski za chod niej. Pro wa dzo no in ten syw ne ba da nia fi zjo gra ficz -
ne wód bie żą cych oraz za go spo da ro wa nia nie użyt ków i zbior ni ków
ma łej re ten cji. Pod ję to in te re su ją ce z prak tycz ne go punk tu wi dze nia
ba da nia opty ma li za cji ży wie nia w in ten syw nym cho wie kar pia oraz
opra co wa no mie szan ki pa szo we prze zna czo ne do wy lę gu i wy cie ru
kar pia. W Za kła dzie Eko lo gii i Eto lo gii Zwie rząt te ma ty ka ba daw cza
obej mo wa ła bio lo gię, eko lo gię i eto lo gię pta ków i ssa ków oraz or ni -
to lo gię sto so wa ną. Szcze gól ne dzia ła nia za kła du w tym cza sie to re -
in tro duk cja bo bra, dro pia, głusz ca i cie trze wia. 

Waż nym wy da rze niem by ło po wo ła nie przez Mi ni stra Na uki, Szkol -
nic twa Wyż sze go i Tech ni ki w 1974 ro ku Po dy plo mo we go Stu dium
Tech no lo gii Wiel ko to wa ro wej Pro duk cji Zwie rzę cej. Pro gram na ucza -
nia obej mo wał dwa se me stry, w pierw szych pię ciu la tach ist nie nia stu -
dium ukoń czy ło 100 słu cha czy. Co ro ku pro wa dzo no je den z czte rech
przy ję tych kie run ków spe cja li za cji do ty czą cych tech no lo gii wiel ko to -
wa ro wej pro duk cji trzo dy chlew nej, dro biu, by dła i owiec. Pod ko niec
tej de ka dy, w 1979 ro ku, na wy dzia le pra co wa ło 10 pro fe so rów oraz
ośmiu do cen tów. Ta ki też był wów czas skład Ra dy Wy dzia łu. Mło dych
pra cow ni ków na uko wych (asy sten tów i ad iunk tów) re pre zen to wa ło
w tej ra dzie dwóch przed sta wi cie li. Do ro ku 1979 Wy dział Zoo tech nicz -
ny opu ści ło 1958 ab sol wen tów, w tym 1507 ze stu diów sta cjo nar nych
i 451 za ocz nych (1029 in ży nie rów i 929 ma gi strów in ży nie rów). Upraw -
nie nia po zwo li ły w tym sam cza sie na uzy ska nie stop nia dok to ra 101
oso bom oraz dok to ra ha bi li to wa ne go 52 oso bom. W ro ku 1972 uczel -
nia zmie ni ła na zwę z Wyż szej Szko ły Rol ni czej na Aka de mię Rol ni czą.

W 1974 ro ku wraz z od da niem do użyt ku bu dyn ku Col le gium Ma xi mum
dzie ka nat wy dzia łu zy skał no wą sie dzi bę.

W dniu 30 wrze śnia 1978 ro ku wy dział po niósł nie po we to wa ną
stra tę. Zmarł na gle prof. dr hab. Je rzy Zwo liń ski, je den z pierw szych
pra cow ni ków wy dzia łu, urzę du ją cy rek tor uczel ni, hi po log, kie row nik
Za kła du Ho dow li Ko ni, ce nio ny pe da gog i wy cho waw ca.

De ka da lat osiem dzie sią tych to pew na sta bi li za cja struk tur i or ga -
ni za cji wy dzia łu. Od 1981 ro ku w je go skład wcho dzi ło 14 jed no stek na -
uko wo -dy dak tycz nych. Za pod sta wo wą jed nost kę or ga ni za cyj ną
przy ję to ka te drę lub za kład. Wy dział li czył wów czas 10 ka tedr i czte ry
za kła dy. Ko lej ni pra cow ni cy pod no si li swe kwa li fi ka cje, uzy sku jąc sto -
pień na uko wy dok to ra lub dok to ra ha bi li to wa ne go. Zre ali zo wa no wów -
czas 30 prze wo dów dok tor skich i sześć ha bi li ta cji. Wśród dok to rów
i dok to rów ha bi li to wa nych by ły tak że oso by spo za wy dzia łu. 

Pod ko niec lat osiem dzie sią tych ka drę na uko wą wy dzia łu sta no wi -
ło dzie wię ciu pro fe so rów, 14 do cen tów ze stop niem dok to ra ha bi li -
to wa ne go, 47 ad iunk tów oraz 15 star szych asy sten tów i asy sten tów,
za trud nia no tak że pię ciu pro fe so rów eme ry to wa nych.

No wo ścią w kształ ce niu stu den tów stu diów dzien nych by ła wpro -
wa dzo na w 1982 ro ku rocz na prak ty ka pro duk cyj na na I ro ku stu diów.
Eks pe ry ment ma ją cy na ce lu wstęp ną se lek cję przy szłych adep tów
zoo tech ni ki trwał do 1988 ro ku. W la tach 1980–1987 stu dia na Wy -
dzia le Zoo tech nicz nym ukoń czy ło 1354 ab sol wen tów oraz 194 słu -
cha czy stu diów po dy plo mo wych.

Okres lat osiem dzie sią tych to kon ty nu acja lub po dej mo wa nie po -
nad 100 te ma tów ba daw czych wcho dzą cych w skład cen tral ne go, re -
sor to we go i uczel nia ne go pro gra mu ba dań. Re ali zo wa ne ba da nia
obej mo wa ły: wy twa rza nie no wych ras, od mian i li nii owiec, in ten sy fi -
ka cję me tod i wdra ża nie no wych tech no lo gii pro duk cji zwie rzę cej,
opra co wy wa nie i wdra ża nie no wych sys te mów ży wie nia zwie rząt go -
spo dar skich, re sty tu cję gi ną cych ga tun ków zwie rząt, ba da nia ar che -
ozo olo gicz ne i an gio lo gicz ne, ży wie nie pszczół, ho dow lę pszczół dzi ko
ży ją cych oraz wy ko rzy sta nie ich do za py la nia ro ślin upraw nych, in ten -
sy fi ka cję go spo dar ki ry bac kiej, opra co wa nie star te rów dla ryb cen nych
go spo dar czo (pięć pa ten tów), ba da nia cy to ge ne tycz ne fer mo wych li -
sów po lar nych i po spo li tych oraz by dła, ba da nia im mu no ge ne tycz ne,
do sko na le nie me tod oce ny war to ści ho dow la nej zwie rząt go spo dar -
skich oraz ba da nia skut ków fi zjo lo gicz nych czyn ni ków an ty ży wie nio -
wych (fi to estro ge ny, kon ser wan ty pa szo we). 

Do ro bek na uko wy pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych wy dzia łu
w okre sie 1980–1989 to 1284 pu bli ka cje w po sta ci ksią żek, mo no gra fii,
ory gi nal nych prac twór czych i ar ty ku łów po pu lar no -na uko wych. Po nad -
to zre ali zo wa no 13 prac wdro że nio wych i uzy ska no je den pa tent.

De ka da lat dzie więć dzie sią tych to czas zde cy do wa ne go „przy spie -
sze nia”. No wa rze czy wi stość po li tycz na i eko no micz na stwa rza ła wa run -
ki, mo bi li zo wa ła, a na wet zmu sza ła do po dej mo wa nia no wa tor skich,
cza sa mi trud nych de cy zji. Dzie kan, chcąc po do łać wy ma ga niom oraz
za pew nić szyb ki roz wój wy dzia łu, mu siał wy ka zać się zdol no ścia mi
praw dzi we go me na dże ra i spe cja li sty od mar ke tin gu. W pierw szej ka -
den cji dzie kań skiej prof. dr. hab. Ma ria na Urba nia ka 1993/1994–
–1996/1997 na wy dzia le po wo ła no no wą spe cjal ność, agro tu ry sty kę
(1995) we współ pra cy z Wy dzia łem Tu ry sty ki i Re kre acji Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu. Pierw sza w kra ju na uczel ni rol ni czej
ta ka spe cjal ność przy cią gnę ła rze szę kan dy da tów na stu dia, da jąc tym
sa mym moż li wo ść roz wo ju pra cow ni kom i jed nost kom wy dzia ło wym
wy ni ka ją cą z re ali zo wa nej zwięk szo nej licz by go dzin dy dak tycz nych.
Ol brzy mie za in te re so wa nie ty mi stu dia mi w te re nie zmo bi li zo wa ło tak -
że wła dze wy dzia łu do uru cho mie nia za miej sco wych nie sta cjo nar nych
stu diów z tej spe cjal no ści w Ko ściel cu ko ło Ko ni na oraz w Mię dzy cho -
dzie. Od 1996 ro ku wy dział miał w ofer cie dwie spe cjal no ści: ho dow lę
zwie rząt (daw niej zoo tech ni kę) oraz agro tu ry sty kę.

Dal szy roz wój na uko wy pra cow ni ków, po sze rze nie te ma ty ki ba -
daw czej re ali zo wa nej w ka te drach, ale tak że ro ze zna nie ryn ku przy -
szłych kan dy da tów na stu dia do pro wa dzi ły do zmia ny na zwy
z Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go na Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(1998). W la tach dzie więć dzie sią tych roz wi nię to ba da nia z za kre su ge -
no mi ki struk tu ral nej i po szu ki wa nia re gio nów QTL do cech użyt ko -
wych, bio tech no lo gii i bio lo gii ga met i za rod ków, en do kry no lo gii oraz
hi sto lo gii. Zna czą cy po stęp na uko wy oraz roz wój ka dry na uko wej
upo waż ni ły wy dział do prze pro wa dze nia – na rok aka de mic -
ki 1999/2000 – pierw szej re kru ta cji na no wo po wo ła ny kie ru nek – bio -
lo gię. Miał on wów czas cha rak ter jed no li tych stu diów ma gi ster skich
o spe cjal no ści: bio lo gia sto so wa na, z dwie ma spe cja li za cja mi: bio lo -
gią zwie rząt i bio lo gią ro ślin. W tym cza sie stu dia z ho dow li zwie rząt

i  B i o l o g i i  Z w i e r z ą t

(cd. na stronie 26) →



Prof. dr hab. 
Jan Sokołowski

1951-1952

Prof. dr hab. 
Stefan Alexandrowicz

1952-1953

Prof. dr  
Kazimierz Gawęcki

1953-1954

Prof. dr hab. 
Jerzy Zwoliński

1964-1967, 1967-1969

Prof. dr hab. 
Andrzej Potkański

1981-1984, 1984-1987

Prof. dr hab. 
Edmund Kozal

1987-1990, 1990-1993

Prof. dr hab. 
Marian Urbaniak

1993-1996, 1996-1999

Prof. dr hab. 
Ferdynand Wójtowski

1975-1978

16 dziekanów*

23 kadencje
70 profesorów
93 habilitacje

275 doktoratów
6 doktoratów honoris causa

* Wszystkich dziekanów wydziału prezentujemy na stronach 24-25.



5 pokoleń nauczycieli
4 pokolenia studentów

ponad 9000 absolwentów
3 kierunki studiów

6 specjalności
13 specjalizacji

Prof. dr hab.
Jerzy Szuman

1954-1956

Prof. dr hab.
Józef Kaj

1956-1960

Prof. dr hab.
Witold Folejewski

1960-1963, 1963-1964

Prof. dr hab.
Ryszard Graczyk

1969-1972, 1972-1975

Prof. dr hab.
Leszek Nogowski

1999-2002

Prof. dr hab.
Zdzisław Wilkaniec

2002-2005, 2005-2008

Dr hab. 
Małgorzata Szumacher-Strabel

prof. nadzw.
2008-

Prof. dr hab.
Michał Iwaszkiewicz

1978-1981



Wieści Akademickie26 LIPIEC – SIERPIEŃ

by ły stu dia mi dwu stop nio wy mi: czte ro let nie in ży nier skie i rocz ne ma -
gi ster skie. O zwięk szo nym za in te re so wa niu stu den tów pro gra ma mi
na ucza nia ofe ro wa ny mi przez wy dział świad czą licz by. W ro ku 1993
kształ cił 590 stu den tów, a w ro ku 2000 – 1700. 

Co raz bo gat sza ba za warsz ta to wa (la bo ra to ria, apa ra tu ra ba daw -
cza, kom pu te ry), a przede wszyst kim wy so ko kwa li fi ko wa na ka dra
na uko wa po zwo li ły w 1995 ro ku na uru cho mie nie stu diów dok to -
ranc kich. Ab sol wen ci tych stu diów mie li za si lić czę ścio wo ka drę na -
uko wą wy dzia łu, mo gli też po dej mo wać pra cę w róż nych ośrod kach
na uko wo -ba daw czych. Na dal kon ty nu owa no stu dia po dy plo mo we.
Do ro ku 2000 ukoń czy ło je bez ma ła 500 ab sol wen tów.

W 1994 ro ku re ak ty wo wa no stu dium dok to ranc kie; po cząt ko wo na
Wy dzia le Rol ni czym, a w 1995 ro ku de cy zją władz uczel ni już na Wy -
dzia le Zoo tech nicz nym. W la tach 1995–2009 przy ję to tam 109 osób,
z któ rych 79 obro ni ło pra ce dok tor skie. W la tach 1995–2003 w ra mach
nie sta cjo nar ne go stu dium dok to ranc kie go pra ce dok tor skie obro ni -
ło 48 osób. Po więk szy ło się zde cy do wa nie gro no pra cow ni ków na -
uko wych i na uko wo -tech nicz nych. Pod ko niec de ka dy wy dział
za trud niał 16 pro fe so rów, 14 dok to rów ha bi li to wa nych, 34 na uczy cie li
aka de mic kich ze stop niem dok to ra, 22 z ty tu łem ma gi stra oraz 47 pra -
cow ni ków in ży nie ryj no -tech nicz nych i ad mi ni stra cyj nych. 

Pierw sza de ka da XXI wie ku to po waż ne wy zwa nia dla Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Po za pro ble ma mi lo ka lo wy mi, któ re wy -
ma ga ły szyb kich roz wią zań ze wzglę du na ro sną cą cią gle licz bę stu -
den tów, pra cow ni ków i dok to ran tów, do ko na no tak że istot nych
zmian w struk tu rze i or ga ni za cji wy dzia łu.

W 2004 ro ku Ka te dra Ho dow li i Użyt ko wa nia Dro biu wraz z Pra cow -
nią Agro tu ry sty ki zmie ni ła swą sie dzi bę, prze no sząc się z bu dyn ku No -
wej Zoo tech ni ki do gma chu Bi blio te ki Głów nej. W 2006 ro ku do
Ka te dry Ho dow li Owiec i Kóz przy łą czo no Ka te drę Ho dow li Zwie rząt
Fu ter ko wych, a w ro ku 2010 – Su row ców Po cho dze nia Zwie rzę ce go,
two rząc z nich Ka te drę Ho dow li Ma łych Ssa ków i Su row ców Zwie rzę -
cych z sie dzi bą w Złot ni kach. Kie row ni kiem ka te dry zo stał prof. dr hab.
Ja cek Wój tow ski.

W 2009 ro ku, na wnio sek Ra dy Wy dzia łu, rek tor po wo łał In sty tut
Zoo lo gii, w skład któ re go we szły do tych cza so we czte ry ka te dry: Ka -
te dra Ana to mii Zwie rząt, Ka te dra Ho dow li Owa dów Użyt ko wych, Ka -
te dra Ry bac twa Śród lą do we go i Akwa kul tu ry oraz Ka te dra Zoo lo gii.
Obec nie In sty tut two rzy pięć Za kła dów: Ana to mii Zwie rząt, Hi sto lo -
gii i Em brio lo gii Zwie rząt, Ho dow li Owa dów Użyt ko wych, Ry bac twa
Śród lą do we go i Akwa kul tu ry oraz Za kład Zoo lo gii. Dy rek to rem in sty -
tu tu zo stał prof. dr hab. Piotr Try ja now ski, do tych cza so wy pra cow nik
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

Ta de ka da to rów nież czas roz bu do wy, a ra czej ada pto wa nia wszel -
kich moż li wych po miesz czeń na po trze by dy dak tycz ne. I tak, po wsta -
ły sa le dy dak tycz ne (wy kła do we i ćwi cze nio we) w bu dyn ku Bi blio te ki
Głów nej, na te re nie Ka te dry Ho dow li i Użyt ko wa nia Dro biu czy
w przy zie miu bu dyn ku Ko le gium Ga węc kie go. W tym miej scu na le -
ży wspo mnieć o dwóch du żych in we sty cjach re mon to wych i prze -
bu do wie w Ka te drach Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt oraz
Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt, wy ko na nych dzię ki sta ra niom kie row -
ni ków tych jed no stek. Dzię ki te mu wy dział po zy skał mię dzy in y mi
no wo cze sne po miesz cze nia i la bo ra to ria umoż li wia ją ce pro wa dze -
nie za jęć dy dak tycz nych i ba dań na uko wych na wy so kim po zio mie.
Ko rzy sta jąc z wpły wów fi nan so wych za ba da nia usłu go we, wy ko na -
no ka pi tal ny re mont po miesz czeń La bo ra to rium Ba dań Mar ke rów
Ge ne tycz nych u Ko ni, prze zna czo nych za rów no do ba dań, jak i do
ce lów dy dak tycz nych.

Pierw sza de ka da XXI wie ku to cią głe po sze rza nie ofer ty dy dak tycz -
nej. Zoo tech ni ka jest kie run kiem szczy cą cym się naj dłuż szy mi tra dy -
cja mi na na szym wy dzia le. Stu dia te da ją ab sol wen tom wie dzę
z za kre su ho dow li i pro duk cji zwie rzę cej, a tak że nie zbęd ne wia do -
mo ści do ty czą ce pro duk cji ro ślin nej, uzu peł nio ne te ma ty ką eko no -
micz no -spo łecz ną i or ga ni za cyj ną oraz za gad nie nia mi zwią za ny mi
z ochro ną przy ro dy i śro do wi ska na tu ral ne go.

W od po wie dzi na za po trze bo wa nie ryn ku tra dy cyj na wie dza zoo -
tech nicz na zo sta ła w du żym stop niu wzbo ga co na no wą ofer tą edu -
ka cyj ną, obej mu ją cą kształ ce nie w ra mach trzech spe cjal no ści. Są to:
ho dow la zwie rząt, ho dow la zwie rząt wol no ży ją cych i ama tor skich
oraz eko lo gicz ny chów zwie rząt. Trwa ją ce sie dem se me strów stu dia
pierw sze go stop nia koń czą się uzy ska niem ty tu łu in ży nie ra, a ab sol -
wen ci ma ją moż li wość kon ty nu owa nia edu ka cji na stu diach dru gie -
go stop nia, na któ rych w za leż no ści od za in te re so wań mo gą wy brać
jed ną z dzie się ciu spe cja li za cji. 

Rok 2000 to już dru ga re kru ta cja na kie ru nek: bio lo gia, cie szą cy się
du żym za in te re so wa niem kan dy da tów. Za pew ne dla te go, że po sta wio -
no na bio lo gię sto so wa ną, a więc róż nią cą się nie co od czy sto uni wer -

sy tec kiej, da ją cą moż li wość kon tak tu ze zwie rzę ta mi i do star cza ją cą bo -
gat szej wie dzy prak tycz nej. No wy kie ru nek stu diów po sta wił rów nież
wy ma ga nia przed pra cow ni ka mi na uko wo -dy dak tycz ny mi. Wie le mło -
dych osób, wi dząc szan sę w roz wi ja ją cym się kie run ku, pod ję ło ba da -
nia umoż li wia ją ce im zdo by wa nie ko lej nych stop ni na uko wych
z za kre su bio lo gii. Pod ję to no we wy zwa nia ba daw cze, mię dzy in ny mi
na te mat: ge no mi ki funk cjo nal nej, epi ge no mi ki, neu ro hor mo nal nych
re gu la cji ho me osta zy or ga ni zmów czy wpły wu kse no bio ty ków na me -
ta bo lizm. Obro ny prac dok tor skich oraz ha bi li ta cje od by wa ły się na
uczel niach ma ją cych upraw nie nia z te go za kre su. Dziś na wy dzia le pra -
cu je sze ściu pro fe so rów, je den dok tor ha bi li to wa ny oraz 11 dok to rów
bio lo gii. Skut ku je to zwięk szo nym do rob kiem z tej dzie dzi ny pu bli ko -
wa nym w re no mo wa nych cza so pi smach na uko wych. 

Cie szą ce się du żym po wo dze niem, uru cho mio ne w ro ku aka de mic -
kim 1999/2000 stu dia na kie run ku: bio lo gia ofe ru ją bo ga ty, atrak cyj -
ny pro gram obej mu ją cy za rów no pod sta wo we na uki bio lo gicz ne, jak
i dys cy pli ny na uko we zaj mu ją ce się bio lo gią sto so wa ną w od nie sie -
niu do zwie rząt i ro ślin. Ab sol wen ci te go kie run ku są do brze przy go -
to wa ni do pra cy w pla ców kach na uko wo -ba daw czych, par kach
na ro do wych, re zer wa tach przy ro dy, ogro dach zoo lo gicz nych, a po
ukoń cze niu kur su pe da go gicz ne go tak że w szkol nic twie.

Pod ko niec de ka dy w ro ku aka de mic kim 2009/2010 uru cho mio no
no wy – trze ci kie ru nek stu diów: tu ry sty kę i re kre ację – ja ko od po wiedź
na za po trze bo wa nie ryn ku. Kan dy da ci na stu dia wy ka zy wa li za in te re -
so wa nie dy plo mem z tej wła śnie dzie dzi ny. Do tych cza so wi otrzy my -
wa li dy plom ab sol wen ta zoo tech ni ki ze spe cjal no ścią: agro tu ry sty ka.
Wy dział mógł speł nić wy ma ga nia no we go kie run ku dzię ki wie lo let nim
do świad cze niom zwią za nym z agro tu ry sty ką oraz dzię ki wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nej ka drze. Tu ry sty ka i re kre acja ze spe cjal no ścią: agro tu -
ry sty ka to stu dia ofe ru ją ce bo ga ty ze staw przed mio tów o te ma ty ce
nie tyl ko tu ry stycz nej. Spe cjal ność ta przy go to wu je przy szłe go ab sol -
wen ta do pra cy w ośrod kach i fir mach bran ży tu ry stycz nej i agro tu ry -
stycz nej, a tak że w róż ne go ro dza ju in sty tu cjach pu blicz nych.

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt – dzi siaj

Kształ ce nie
Wy dział kształ ci dziś na trzech kie run kach stu diów (zoo tech ni ka,

bio lo gia, tu ry sty ka i re kre acja) 1364 stu den tów (1143 na stu diach sta -
cjo nar nych i 221 na nie sta cjo nar nych). Stu den ci ma ją do wy bo ru sześć
spe cjal no ści i 13 spe cja li za cji.

Od ro ku aka de mic kie go 2011/2012 roz po czy na my kształ ce nie na
czwar tym, no wo uru cho mio nym kie run ku – we te ry na rii. Tym sa -
mym licz ba kie run ków z za kre su na uk o zwie rzę tach wzro śnie do
trzech. To uni ka to we po łą cze nie sta no wi wy jąt ko wo atrak cyj ną
ofer tę edu ka cyj ną, czy niąc rów no cze śnie wy dział sil nym ośrod kiem
na uko wo -dy dak tycz nym. Dzia ła stu dium dok to ranc kie, na któ re re -
kru tu je my co rocz nie 6–10 osób. Od wie lu lat do dys po zy cji na szych
ab sol wen tów (jak i ab sol wen tów in nych uczel ni) są stu dia po dy plo -
mo we z za kre su: Kon wen cji Wa szyng toń skiej CI TES (kon wen cja
o mię dzy na ro do wym han dlu dzi ki mi zwie rzę ta mi i ro śli na mi ga tun -
ków za gro żo nych wy gi nię ciem) oraz za rzą dza nia tu ry sty ką wiej ską.
No wo ścią są dwa ko lej ne kie run ki stu diów po dy plo mo wych prze -
zna czo nych dla prak ty ków w ho dow li by dła – do sko na le nie by dła
mlecz ne go w do bie se lek cji ge no mo wej oraz dla ho dow ców i pa -
sjo na tów zwie rząt eg zo tycz nych – chów i ho dow la zwie rząt eg zo -
tycz nych.

Stu den ci
Wy dział wy so ko so bie ce ni bar dzo do brą współ pra cę ze stu den ta -

mi oraz Sa mo rzą dem Stu denc kim. Człon ko wie sa mo rzą du ak tyw nie
uczest ni czą w ży ciu wy dzia łu, biorąc udział w posiedzeniach ra dy wy -
dzia łu oraz współ pra cu jąc z wła dza mi dzie kań ski mi i róż ny mi ko mi -
sja mi. 

Na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt bar dzo ak tyw nie dzia ła ją
ko ła na uko we zoo tech ni ków i bio lo gów, sku pia ją ce licz ne sek cje na -
uko we. Umoż li wia to stu den tom roz wój swo ich za in te re so wań i pro -
wa dze nie dzia łal no ści o cha rak te rze ba daw czym już od po cząt ku
stu diów. Człon ko wie kół na uko wych róż nych sek cji bar dzo czę sto są
lau re ata mi na gród za wy ni ki swo ich prac na uko wych, za rów no na te -
re nie uczel ni, jak i w ca łym kra ju.

Na uka
Dzi siej sza dzia łal ność na uko wo -ba daw cza wy dzia łu jest zróż ni co -

wa na. Obej mu je za gad nie nia za rów no teo re tycz ne, jak i prak tycz ne,
mię dzy in ny mi: 
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� sto so wa nie no wo cze snych tech nik i tech no lo gii ho dow li i cho wu
zwie rząt

� do sko na le nie ge ne tycz ne cech pro duk cyj nych i funk cjo nal nych
by dła

� wy twa rza nie i do sko na le nie ge ne tycz ne no wych ras owiec i kóz
oraz in ten sy fi ko wa nie roz pło do we go użyt ko wa nia ma łych prze -
żu wa czy

� ana li za ja ko ści jaj i lę gów prze piór ki ja poń skiej
� iden ty fi ka cja mu ta cji zwią za nych z kształ to wa niem cech po kro ju

ko ni oraz oce na war to ści ho dow la nej i użyt ko wej ko ni ho do wa -
nych w Wiel ko pol sce

� roz ród, be ha wior i ży wie nie pszczół
� opty ma li za cja skła du mie sza nek pa szo wych dla ryb; do sko na le -

nie tech no lo gii wy twa rza nia pasz dla ryb me to da mi tek stu ry za cji
� układ na czy nio wy ob sza ru gło wy i mó zgo wia oraz ana li za po kro -

ju zwie rząt w kon tek ście kon for ma cji kość ca i zmian oste ome -
trycz nych 

� eko lo gia, eto lo gia, ewo lu cja i bio lo gia kon ser wa tor ska
� tech no lo gia pro duk cji i kon ser wa cji pasz, proz dro wot na mo dy fi -

ka cja skła du tłusz czów zwie rzę cych, ste ro wa nie pro ce sa mi za cho -
dzą cy mi w żwa czu

� bio lo gia, ho dow la i re in tro duk cja gi ną cych i za gro żo nych ga tun -
ków zwie rząt

� bio lo gia i bio tech no lo gia roz ro du zwie rząt
� ge no mi ka funk cjo nal na i epi ge no mi ka
� ge ne ty ka po pu la cyj na
� en do kry no lo gia i neu ro en do kry no lo gia mo le ku lar na i ko mór -

ko wa
� wpływ czyn ni ków eg zo gen nych i en do gen nych na me ta bo lizm

or ga ni zmów zwie rzę cych
� po li mor fizm i eks pre sja ge nów kan dy du ją cych dla cech zwią za -

nych z od kła da niem tkan ki tłusz czo wej
� spo łecz no -eko no micz ne uwa run ko wa nia roz wo ju agro tu ry sty ki

i tu ry sty ki wiej skiej.

Wy dział na rzecz prak ty ki

Wy dział sta rał się za wsze być bli ski prak ty ce. Tak jest rów nież dzi -
siaj. Na si pra cow ni cy słu żą w te re nie swą wie dzą ho dow com i użyt -
kow ni kom zwie rząt, nie tyl ko go spo dar skich, pro wa dząc róż ne go
ro dza ju kur sy i wy kła dy na stu diach po dy plo mo wych.

W kil ku jed nost kach wy ko ny wa ne są ba da nia usłu go we: ana li za
che micz na pasz i przy dat ność ży wie nio wa kom po nen tów pa szo wych
(Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej), żół tacz ka he mo -
li tycz na źre biąt, kon tro la po cho dze nia ko ni w opar ciu o mar ke ry ge -
ne tycz ne (Za kład Ho dow li Ko ni) oraz psów (Ka te dra Ge ne ty ki
i Pod staw Ho dow li Zwie rząt), a tak że dia gno sty ka cy to ge ne tycz na
i mo le ku lar na zwie rząt z ob ni żo ną płod no ścią lub nie płod nych (Ka te -
dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt). 

Za kład Ho dow li Owa dów Użyt ko wych ofe ru je re cep tu ry pył ko za -
stęp czych po kar mów biał ko wych, wy ko rzy sty wa nych w ży wie niu
pszczo ły miod nej oraz spo so by cho wu pszczo ły sa mot nej mu rar ki
ogro do wej, wy ko rzy sty wa nej do za py la nia upraw po lo wych i pod
osło na mi. 

Ka te dra We te ry na rii od wie lu lat pro wa dzi kur sy z za kre su in se mi -
na cji by dła i świń. Po nad 500 uczest ni ków uzy ska ło już upraw nie nia,
wśród nich wie lu na szych stu den tów i ab sol wen tów. Ka te dra ma tak -
że unij ne upraw nie nia do pro wa dze nia szko leń my śli wych z za kre su
we te ry na rii na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Szko le nia prze -
pro wa dzo no dla pra wie 2000 osób.

Moc ną stro ną wy dzia łu by ły i są kon tak ty pra cow ni ków z ośrod ka mi
za gra nicz ny mi, głów nie w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych. Dzię ki te -
mu wie lu mło dych na ukow ców mo że uczest ni czyć w mię dzy na ro do -
wych pro jek tach ba daw czych, od by wać sta że na uko we po stu diach i po
dok to ra tach. Wy mier nym efek tem tej współ pra cy są głów nie pu bli ka -
cje w li czą cych się cza so pi smach na uko wych.

W 2005 i 2010 ro ku dzię ki du żej ak tyw no ści na uko wej i po otrzy -
ma niu oce ny pa ra me trycz nej wy dział zo stał za kla sy fi ko wa ny przez
Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go do I ka te go rii jed no stek
na uko wych w ob sza rze na uk rol ni czo -le śno -we te ry na ryj nych w Pol -
sce. W 2009 i 2010 ro ku wi zy to wa ła nas Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy -
ta cyj na (PKA) na kie run kach: bio lo gia i zoo tech ni ka. W jed nym
i dru gim wy pad ku wy dział uzy skał oce nę po zy tyw ną, co świad czy
o speł nie niu wszyst kich wy mo gów oce ny ja ko ści kształ ce nia sto so -
wa nych przez PKA.

Ka dry
Na wy dzia le za trud nio nych jest obec nie 103 na uczy cie li aka de mic -

kich, w tym 38 sa mo dziel nych pra cow ni ków na uki (wśród nich 24 pro -
fe so rów ty tu lar nych), 58 osób ze stop niem na uko wym dok to ra,
a tak że 40 pra cow ni ków in ży nie ryj no -tech nicz nych i pię ciu ad mi ni -
stra cyj nych. 

W 60-let niej hi sto rii pra cow ni cy na uko wi wy dzia łu peł ni li funk cje
or ga nów jed no so bo wych uczel ni. Funk cję rek to ra: prof. dr Ka zi mierz
Ga węc ki (1954–1959) i prof. dr hab. Je rzy Zwo liń ski (1972–1978); pro -
rek to ra: prof. dr hab. Cze sław Ja nic ki, pro rek tor ds. stu diów (1984–
–1985), prof. dr hab. Szy mon Go dy nic ki, pro rek tor ds. stu diów (1985–
–1987), prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski, pro rek tor ds. roz wo ju kadr na -
uko wych i współ pra cy z za gra ni cą (1990–1996) i prof. dr hab. Le szek
No gow ski, pro rek tor ds. stu diów (2002–2008).

Na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Se nat uczel ni nadał ty tuł dok to ra ho�no�-
ris�cau�sa sze ściu wy bit nym na ukow com: pro fe so ro wi Ste fa no wi Ale -
xan dro wi czo wi (Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu) – 1984, pro fe so ro wi
Ka zi mie rzo wi Ga węc kie mu (Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu) – 1989,
pro fe so ro wi Zyg mun to wi Rusz czy co wi (Aka de mia Rol ni cza we Wro -
cła wiu) – 1990, pro fe so ro wi Ge ral do wi F. Stran zin ge ro wi (Szwaj car ski
Fe de ral ny In sty tut Tech no lo gicz ny – ETH w Zu ry chu) – 2001, pro fe sor
Do ro cie Jam roz (Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu) – 2007 oraz
pro fe so ro wi Jo ha ne so wi van Aren don ko wi (Uni wer sy tet Wa ge nin gen,
Ho lan dia) – 2011.

Kil ku pra cow ni ków wy dzia łu za sia da w wy so kich kra jo wych gre -
miach na uko wych: prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski – czło nek ko re -
spon dent PAN, prof. dr hab. Krzysz tof. W. No wak – czło nek Ra dy
Na ro do we go Cen trum Na uki, prof. dr hab. Piotr Try ja now ski – czło -
nek Ra dy Na uko we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju oraz dr Iza be la
Szczer bal – czło nek Ra dy Mło dych Na ukow ców przy Mi ni strze Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go. In ni pra cow ni cy peł nią róż ne funk cje
w mię dzy na ro do wych or ga ni za cjach i to wa rzy stwach na uko wych.
Licz ni stu den ci, dok to ran ci i mło dzi pra cow ni cy by li i są lau re ata mi
pre sti żo wych na gród oraz kon kur sów, ta kich jak: sty pen dia na uko -
we dla stu den tów i mło dych ba da czy Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, sty pen dia Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej (pro gra my
START, KO LUMB, HO MING, MISTRZ) oraz Ra dy Mia sta Po zna nia.

W cza sie 60 lat ist nie nia Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt je go
fun da men ty, si łę i pre stiż bu do wa ły rze sze pra cow ni ków: pro fe so rów,
do cen tów, ad iunk tów i asy sten tów, tak że pra cow ni ków na uko wo -
-tech nicz nych, in ży nie ryj nych i ad mi ni stra cyj nych. Nie by li bez i mien -
ni, ano ni mo wi. Wie lu z nich nie ma już wśród nas. Ode szli na Wiecz ną
War tę. Nie któ rzy zde cy do wa nie za wcze śnie. Za słu gu ją z ca łą pew no -
ścią w tym miej scu na wy mie nie nie ich z imie nia i na zwi ska. Ku wie -
dzy po tom nych. Ze wzglę du na ogra ni czo ne ra my ar ty ku łu oraz brak
kom plet nych da nych do ty czą cych pra cow ni ków tech nicz nych i ad mi -
ni stra cyj nych po zwa lam so bie wy mie nić pra cow ni ków sa mo dziel -
nych. By li to pro fe so ro wie i do cen ci:

Ta de usz Ve tu la ni (1897–1952), Sta ni sław Run ge (1888–1953),
Edward Schech tel (1886–1957), Jó zef Kaj (1911–1963), Wi told Fo le -
jew ski (1909–1969), Ste fan Ho ser (1897–1969), Sta ni sław Me isne -
row ski (1924–1969), Al fons Chwoj now ski (1909–1972), Jan Wil burg
(1903–1973), Zdzi sław Oko (1921–1973), Je rzy Zwo liń ski (1921–
–1978), Jan So ko łow ski (1899–1982), Je rzy Szu man (1893–1982), Te -
re sa Po ni kiew ska (1922–1984), Ire na Na ruc ka (1929–1993), Ma rian
So bo ciń ski (1913–1994), Ste fan Ale xan dro wicz (1904–1995), Zdzi -
sław Śli wa (1924–1995), Ta de usz Dziu bek (1915–2000), Mi chał Iwasz -
kie wicz (1922–2000), Ka zi mierz Ga węc ki (1915–2003), Jan Do mań ski
(1919–2004), Ry szard Gra czyk (1926–2006), Je rzy Ge dy min (1916–
–2009), Zdzi sła wa Schramm (1927–2009), An drzej Po tkań ski (1935–
–2010). 

Ma my tak że licz ne, sza cow ne gro no eme ry to wa nych Profesorów
wy dzia łu. Wie lu z nich ak tyw nie uczest ni czy w ra dach wy dzia łu oraz
słu ży ra dą i do świad cze niem swo im na stęp com. Są to: pro fe so ro wie:
Zbi gniew Do ry nek, Szy mon Go dy nic ki, Adam Gut, Cze sław Ja nic ki,
Ma ria Je zier ska -Ma dziar, An to ni Kacz ma rek, Ed mund Ko zal, Mi ro sła -
wa Ma cie jew ska, Mie czy sław Ra tajsz czak, Łu cjan Ro so cho wicz, An -
drzej Skrzy dlew ski, Ma rian Urba niak, Ur szu la Wi ta szek, Sta ni sław
Win nic ki oraz Fer dy nand Wój tow ski. 

W tym miej scu z oka zji Ju bi le uszu 60-le cia wy dzia łu na le żą się sło -
wa uzna nia i po dzię ko wań dla wszyst kich pra cow ni ków, za rów no
eme ry to wa nych, jak i do dziś pra cu ją cych – za trud, ser ce i my śli od -
da ne wy dzia ło wi.

Pa mię ta my tak że o tych, któ rych już nie ma wśród nas, bez któ rych
jed nak nie by ło by Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt.

Grze�gorz�Cho�le�wiń�ski
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Współ pra ca ośrod ków na uko wych
z biz ne sem

Fir ma PAU LA od po cząt ku swo jej dzia łal no ści współ pra co wa ła i na -
dal współ pra cu je ze świa tem na uki. Wspól nie do cho dzi li śmy do

wie lu roz wią zań, prze pro wa dzi li śmy wie le ba dań, do świad czeń
i prób, wy mie ni li śmy się cen ny mi uwa ga mi, ra zem two rzy li śmy in no -
wa cyj ne roz wią za nia wy ko rzy sty wa ne w prze my śle prze twór czym
i spo żyw czym. Ra zem bo ry ka li śmy się z wie lo ma trud no ścia mi, re ali -
zu jąc wspól ne pro jek ty, ale też ra zem cie szy li śmy się ich wy ni ka mi.
Dzię ki uda nej, wie lo let niej i sys te ma tycz nej współ pra cy z wy bit ny mi
przed sta wi cie la mi świa ta na uki fir ma PAU LA na le ży dziś do naj bar -
dziej in no wa cyj nych przed się biorstw w dzie dzi nie prze twór stwa
żyw no ści. 

Roz wój fir my PAU LA na dal opie ra my na współ pra cy na uko wo -ba -
daw czej z pol ski mi uczel nia mi, gdyż uczel nie są ide al nym wręcz miej -
scem do two rze nia no wych kon cep cji na uko wych, na ba zie któ rych
mo że my two rzyć in no wa cyj ne tech no lo gie i roz wią za nia, da ją ce prze -
wa gę kon ku ren cyj ną nad in ny mi fir ma mi. Po nie waż in no wa cyj ność
w glo bal nej go spo dar ce wol no ryn ko wej jest trak to wa na ja ko je den
z naj waż niej szych wa run ków kon ku ren cyj no ści przed się biorstw,
uczel nie i jed nost ki na uko wo -ba daw cze w na tu ral ny spo sób sta ją się
źró dłem in no wa cyj nych po my słów. Uczel nie sta nę ły wręcz przed ko -
niecz no ścią trans for ma cji, są co raz bar dziej otwar te na roz wój sfe ry
ko mer cyj nej dzię ki współ pra cy z fir ma mi po szu ku ją cy mi no wych
tech no lo gii. 

Moż li wo ści i ba rie ry – we dług ob ser wa cji przed się bior cy

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że współ pra ca na uki z prze my słem,
da ją ca prze cież obu stron ne ko rzy ści, obar czo na jest licz ny mi ba rie ra -
mi, któ re ha mu ją jej roz wój. Na ta ką sy tu ację ma wpływ kil ka czyn ni -
ków. 

Po pierw sze, w Pol sce nie ma tra dy cji ta kiej współ pra cy, ja ką spo -
ty ka my w kra jach za chod nich. A prze cież ko ope ra cja mię dzy świa tem
na uki, od po wie dzial nym za in no wa cyj ne po my sły, a biz ne sem, któ ry
mo że za mie nić je w wy so ko do cho do we pro duk ty, jest nie zwy kle waż -
na. Szko da, aby od kry cia i po my sły wy bit nych pol skich na ukow ców
le ża ły nie wy ko rzy sta ne w uczel nia nych ar chi wach, bo za bra kło ka pi -
ta łu na ich re ali za cję. 

Po dru gie, w obec nej sy tu acji ryn ko wej przed się bior cy zmu sze ni są
do szyb kie go re ago wa nia na za cho dzą ce zmia ny. Aby utrzy mać się
na ryn ku, ko niecz ne jest szyb kie wdra ża nie no wa tor skich, atrak cyj -
nych roz wią zań, któ re przy nio są zysk i prze wa gę ryn ko wą. Tym cza -
sem na ukow cy, dla któ rych nie zwy kle waż na jest pre cy zja pod czas
ba dań, nie czu ją tej pre sji cza su. 

Po trze cie, biz nes szu ka na uczel niach in no wa cyj nych tech no lo gii
zwe ry fi ko wa nych ryn ko wo, od bar czo nych z wy so kie go ry zy ka in we -

sty cyj ne go, o jak naj niż szych kosz tach wdro że nia, pod czas gdy na -
ukow cy kon cen tru ją się na war to ści na uko wej swo jej pra cy, po szu ku -
ją no wa tor skich roz wią zań, wy ko rzy stu ją czę sto skom pli ko wa ne
i nie stan dar do we me to dy, po mi ja jąc przy tym czyn ni ki eko no micz ne.

Po czwar te, wie dzę na te mat pro wa dzo nych prac na uko wo -ba daw -
czych przed się bior cy zdo by wa ją al bo z wła snej ini cja ty wy, al bo z ini -
cja ty wy sa mych na ukow ców, któ rzy po szu ku ją spon so rów do
prze pro wa dze nia swo ich ba dań. Uczel nie ra czej nie in for mu ją o ba -
da niach na uko wych, nad któ ry mi pra cu ją, a przed się bior cy nie wie -
dzą nic o in no wa cyj nych pro jek tach znaj du ją cych za sto so wa nie
w dzia łal no ści biz ne so wej. 

Po pią te, re gu la cje praw ne wspie ra ją ce pro ces ko mer cja li za cji ba -
dań na uko wych, re gu la cje za pew nia ją ce moż li wość ochro ny war to -
ści in te lek tu al nych oraz brak przej rzy sto ści w pro ce sach de cy zyj nych
po stro nie świa ta na uki, ma ją ne ga tyw ny wpływ na roz wój ta kiej
współ pra cy. Przed się bior cy za zwy czaj po dej mu ją de cy zje w wą skim
gro nie – za rzą du lub wła ści cie li – i pro ces ten od by wa się sto sun ko -
wo szyb ko. W wy pad ku uczel ni pro ces de cy zyj ny mo że trwać dłu go
z uwa gi na brak pro ce dur za rzą dza nia ta ką współ pra cą, a nad mier na
biu ro kra cja i dłu go trwa łe pro ce du ry znie chę ca ją przed się bior ców do
współ pra cy. 

Wresz cie po szó ste, przed się bior cy ocze ku ją od świa ta na uki do -
brze wy kształ co nych, kre atyw nych ab sol wen tów, przy go to wa nych do
pra cy w bran ży prze twór stwa żyw no ści. Moż li wo ści współ pra cy w tym
za kre sie mię dzy przed się bior ca mi a uczel nia mi są ol brzy mie, ale, nie -
ste ty, nie za wsze wy ko rzy sty wa ne. 

Na uka dla biz ne su, biz nes dla na uki = in no wa cje

To ogrom na przestrzeń do współ pra cy obu śro do wisk, po le ga ją ca
na uda nej ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań na uko wych oraz wspól ne
apli ko wa nie o fun du sze unij ne na ba da nie i wdra ża nie in no wa cyj nych
pro jek tów dla prze my słu prze twór cze go, wy ma ga ogrom ne go za an -
ga żo wa nia obu stron. Wie my, jak to wy glą da w prak ty ce – ra zem z Uni -
wer sy te tem Przy rod ni czym z Po zna nia uczest ni czy li śmy w ta kich
przed się wzię ciach, za koń czo nych wspól nym suk ce sem.

Dzię ki dwu stron nej ak tyw no ści uczel nie sta ły się świet nym miej -
scem do two rze nia no wych kon cep cji na uko wych, in no wa cyj nych
tech no lo gii w opar ciu o pro wa dzo ne ba da nia. Z na szych do świad czeń
wy ni ka, że pol skie uczel nie, pro wa dząc ba da nia na uko we w ob sza rze
za awan so wa nych tech no lo gii, po win ny jed nak kłaść co raz więk szy
na cisk na trans fer in no wa cji do prze my słu oraz ko mer cja li za cję wy -
pra co wa nych wy ni ków ba dań na uko wych. 

Przed sta wi cie le pol skie go prze my słu prze twór cze go po win ni na -
to miast ja sno okre ślić, ja kie roz wią za nia mo gły by pod nieść ich kon -
ku ren cyj ność, cze go po szu ku ją i ocze ku ją od świa ta na uki. Dzię ki
zde rze niu tych dwóch rze czy wi sto ści moż li wa jest ryn ko wa we ry fi ka -
cja in no wa cji opra co wy wa nych na uczel niach. Roz mo wy i kon sul ta -
cje z przed sta wi cie la mi biz ne su mo gą stać się wska zów ką i im pul sem
do dal szych ba dań, ja kie na le ży po pro wa dzić na uczel niach, aby le -
piej przy go to wać in no wa cyj ne roz wią za nia do wdro że nia. Waż ne są
rów nież bez po śred nie spo tka nia tych śro do wisk, dzię ki któ rym przed -
się bior cy mo gą za pre zen to wać swo je po trze by, na ukow cy zaś mo gą
przed sta wić pro po zy cje swo ich prac ba daw czych.

Róż ne uczel nie róż nie współ pra cu ją z przed się bior ca mi. Jed ne two -
rzą ba zy pro jek tów zwa ne cen tra mi trans fe ru no wych tech no lo gii,
któ re ak tyw nie wspie ra ją ta ką współ pra cę. Cen tra za wie ra ją ba zę eks -
per tów do świad czo nych w pro wa dze niu i re ali za cji usług dla prze my -
słu oraz wy kaz la bo ra to riów na uko wych. Gro ma dzo ne są w nich ofer ty
tech no lo gicz ne oraz in for ma cje o wy ni kach prac ba daw czych pro wa -
dzo nych na uczel niach, któ re mo gą zna leźć za sto so wa nie w prze my -
śle. Ba zy za wie ra ją tak że in for ma cje na te mat obec nie pro wa dzo nych
pro jek tów i prac na uko wo -ba daw czych. Dzię ki sys te ma tycz ne mu uak -
tu al nia niu przed się bior cy ma ją na bie żą co do stęp do waż nych dla
nich in for ma cji. 



Są rów nież uczel nie, gdzie współ pra ca na ukow ców z biz ne sem po -
le ga na wpro wa dze niu me cha ni zmu li cen cjo no wa nia do stę pu do wy -
ni ków prac na uko wych, ta kie roz wią za nie za pew nia szyb kie źró dło
fi nan so wa nia prac ba daw czych, a przed się bior cy da je pra wo do wy -
ko rzy sta nia efek tów tych prac, któ re mo gą mu dać prze wa gę kon ku -
ren cyj ną. Dość po pu lar ne w ostat nich cza sach sta ją się rów nież spół ki
spin�-off i spin�-out, za kła da ne przez sa mych na ukow ców w ce lu ko mer -
cja li za cji wy ni ków ich ba dań i prac na uko wych. 

Jesz cze in ne uczel nie ta kiej współ pra cy nie pro wa dzą, cze ka ją na
za in te re so wa nie sa mych przed się bior ców. I za ta ką po sta wę przed się -
bior cy nie po win ni uczel ni wi nić – ini cja ty wa na le ży prze cież do oby -
dwu stron. 

Dla nas, ja ko fir my opar tej na in no wa cyj nych tech no lo giach i pro -
ce sach prze twór czych, naj waż niej sza jest współ pra ca ze świa tem na -
uki w za kre sie in no wa cji. Ta ką współ pra cę pro wa dzi li śmy do tych czas
i na dal o ta ką współ pra cę za bie ga my. Dzię ki niej wspól nie po zy ska -
li śmy fun du sze z Unii Eu ro pej skiej na roz wój in no wa cyj nych tech -
no lo gii, któ re po pra wi ły na szą kon ku ren cyj ność nie tyl ko na ryn ku
pol skim, ale przede wszyst kim za gra ni cą. Ta kie in we sty cje są dla
pol skich firm prze twór czych nie zwy kle po trzeb ne, in we sty cje w na -
ukę, roz wój i ba da nia pro wa dzo ne przez naj wy bit niej szych pol skich
na ukow ców z dzie dzi ny prze twór stwa spo żyw cze go nie mo gą nie
przy nieść przed się bior com ko rzy ści. Ry nek żyw no ści zmie nia się
w nie by wa łym wręcz tem pie, kon su men ci ocze ku ją pro duk tów spo -
żyw czych o jak naj wyż szej ja ko ści, są otwar ci na cał kiem no we pro -
duk ty i sma ki, a to sta no wi ogrom ne wy zwa nie dla na ukow ców
i przed się bior ców. To oni mu szą jak naj szyb ciej re ago wać na no we
tren dy ryn ko we, by za spo ka jać ocze ki wa nia naj bar dziej wy ma ga ją -
cych kon su men tów. 

Edu ka cja stu den tów a ocze ki wa nia przed się bior ców 

W kra jach Unii Eu ro pej skiej uspraw nie nie współ pra cy na uki
z przed się bior ca mi jest jed nym z prio ry te tów, któ ry ma na ce lu bu do -
wa nie go spo dar ki opar tej na wy ko rzy sta niu wie dzy. W ostat nich la -
tach w Pol sce na stą pi ła rów nież zmia na w po strze ga niu ro li uczel ni
w ży ciu go spo dar czym kra ju: od szkół wyż szych ocze ku je się nie tyl -
ko przy go to wa nia do brze wy kwa li fi ko wa nej ka dry, ale tak że przy spie -
sza nia roz wo ju go spo dar cze go i zmniej sza nia ne ga tyw nych zja wisk
na ryn ku pra cy. Ocze ki wa nia te w rze czy wi sto ści prze kła da ją się na
współ pra cę śro do wi ska na uki z biz ne sem, dzię ki prze no sze niu wy ni -
ków ba dań na uko wych do go spo dar ki i pod no sze niu kon ku ren cyj no -
ści przed się biorstw, któ re two rzą no we miej sca pra cy.

Przed się bior cy, two rząc no we miej sca pra cy z wy ko rzy sta niem in -
no wa cyj nych roz wią zań i tech no lo gii, po szu ku ją osób kre atyw nych,
z kon kret ny mi umie jęt no ścia mi prak tycz ny mi. Pod czas na bo ru no wej
ka dry naj więk szą uwa gę zwra ca ją na rze czy wi ste kom pe ten cje kan -
dy da ta. Nie ste ty, oce na tych umie jęt no ści nie wy pa da zbyt do brze
wśród ab sol wen tów. Dla te go co raz więk sze zna cze nie dla przed się -
bior ców ma wła ści we przy go to wa nie przy szłej ka dry nie tyl ko pod
wzglę dem teo re tycz nym, ale tak że prak tycz nym. Nie zwy kle waż ne są
rze czy wi ste kom pe ten cje i umie jęt no ści oraz kre atyw ne po dej ście do
wy ko ny wa nej pra cy. Nie ste ty, za trud nia nie ab sol wen tów ozna cza dla
pra co daw cy do dat ko we kosz ty zwią za ne z uzu peł nia niem ich wie dzy,
mię dzy in ny mi przez kur sy i szko le nia. Za zwy czaj pro ces przy sto so -
wa nia ich do sa mo dziel nej pra cy jest pro ce sem dłu go trwa łym i kosz -
tow nym. 

Naj częst sze, pro ble my, z ja ki mi się spo ty ka my, za trud nia jąc oso by
roz po czy na ją ce pierw szą pra cę:
a) zbyt wy so ka sa mo oce na i ocze ki wa nia w sto sun ku do umie jęt -

no ści
b) na sta wie nie na wą ski za kres obo wiąz ków i od po wie dzial no ści (brak

chę ci wy kra cza nia po za ten za kres) 
c) brak umie jęt no ści wy cią ga nia wnio sków z prze pro wa dzo nych ba -

dań i prób
d) brak ini cja ty wy wła snej (nie do ty czy wszyst kich, ale zda rza ją się

oso by, któ re ba zu ją wy łącz nie na wy ty czo nych od gór nie zada niach)
e) ni ska dys po zy cyj ność i ela stycz ność cza su pra cy – chęć pra cy wy -

łącz nie w try bie pla no wym 

f ) brak po czu cia od po wie dzial no ści za wy ko ny wa ne obo wiąz ki (więk -
szość osób trak tu je po cząt ki pra cy jak „za ba wę”, nie pod cho dzi do
wy ko ny wa nia wy zna czo nych za dań z na le ży tą po wa gą) 

g) na sta wie nie na du że za rob ki przy ni edużym na kła dzie pra cy i sto -
sun ko wo ma łej wie dzy prak tycz nej.

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że ab sol wen ci roz po czy na ją cy pra cę
oprócz ogól nej wie dzy tech no lo gicz nej zdo by tej pod czas stu diów po -
win ni mieć bar dziej szcze gó ło wą wie dzę na te mat sa mej bran ży
i tech no lo gii prze twór stwa spo żyw cze go, w któ rej roz po czy na ją pra -
cę. Po trzeb na jest tak że wie dza tech nicz na z za kre su zna jo mo ści urzą -
dzeń wy ko rzy sty wa nych w da nej bran ży prze twór stwa, a tak że chęć
po głę bia nia jej po roz po czę ciu pra cy. 

Zna jo mość no wi nek tech no lo gicz nych, moż li wo ści wy ko rzy sty wa -
nia no wych urzą dzeń czy wpro wa dza nie in no wa cyj nych roz wią zań
w róż nych dzie dzi nach prze twór stwa spo żyw cze go są bar dzo wy so -
ko ce nio ne. Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że stu den ci po win ni mieć
moż li wość lep sze go przy go to wa nia prak tycz ne go i więk sze go ukie -
run ko wa nia w da nej bran ży, (wię cej go dzin prak tyk pod czas stu diów),
moż li wość szyb kie go prze two rze nia zdo by tej wie dzy teo re tycz nej na
prak tycz ne za sto so wa nie jej pod czas no wej pra cy, sa mo dziel ne wy -
cią ga nie wnio sków z po dej mo wa nych dzia łań czy umie jęt ność pla -
no wa nia po prze dzo na ana li zą wy ni ków. 

Wnio ski 

Nie za prze czal ny jest fakt, że współ pra ca na uko wo -biz ne so wa mo -
że przy nieść ko rzy ści dla przed się bior ców, świa ta na uki i sa me go spo -
łe czeń stwa. Oto naj waż niej sze z nich: 

KO RZY ŚCI DLA PRZED SIĘ BIOR CÓW

1. Roz wój fir my po łą czo ny ze wzro stem kon ku ren cyj no ści w opar ciu
o wy ko rzy sta nie no wych od kryć na uko wych. 

2. Wdro że nie od kryć na uko wych w wa run kach ryn ko wych, po łą czo -
ne ze wzro stem do cho dów z pro wa dzo nej dzia łal no ści biz ne so wej. 

3. Wy ko rzy sta nie wie dzy na uko wej w te stach, eks per ty zach, ba da -
niach zle co nych, ba da niach tren dów. 

4. Oszczęd no ści kosz to we zwią za ne z wy ko rzy sta niem apa ra tu ry spe -
cja li stycz nej pla có wek uni wer sy tec kich, na uko wych i ba daw czych. 

5. Więk sze szan se we wspól nym ubie ga niu się o fun du sze unij ne. 
6. Zdo by wa nie praw do wy na laz ków, in no wa cyj nych me tod pro duk -

cji i tech no lo gii oraz no wa tor skich pro duk tów. 

KO RZY ŚCI DLA ŚWIA TA NA UKI

1. Po moc fi nan so wa w roz wo ju ba dań na uko wych. 
2. Sty mu lo wa nie roz wo ju na uki w opar ciu o naj now sze tren dy go spo -

dar cze. 
3. Więk sze szan se we wspól nym ubie ga niu się o fun du sze unij ne.
4. Moż li wość ela stycz ne go kształ to wa nia pro gra mów na ucza nia i sta ży. 
5. Roz wój przed się bior czo ści aka de mic kiej. 

KO RZY ŚCI SPO ŁECZ NE:

1. Wpro wa dze nie na ry nek pro duk tów no wej ge ne ra cji, pro duk tów
o naj wyż szej ja ko ści, two rze nie zu peł nie no wych grup pro duk to -
wych. 

2. Roz sze rzo ny ry nek pra cy, prze ciw dzia ła ją cy bez ro bo ciu i mi gra -
cjom za rob ko wym wy so ko wy kwa li fi ko wa nej ka dry. 

3. Wzrost zna cze nia re gio nu ja ko ob sza ru o dy na micz nym roz wo ju
tech no lo gicz nym. 

4. Wzrost za moż no ści spo łe czeń stwa.
5. Kon ku ren cyj ność na ryn ku mię dzy na ro do wym. 

Dzię ku je my za moż li wość przed sta wie nia na sze go sta no wi ska, ma -
my na dzie ję, że nasz głos w dys ku sji przy czy ni się do dal szej, uda nej
współ pra cy mię dzy fir mą PAU LA a przed sta wi cie la mi świa ta na uki
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

mgr�inż.�Monika�Przyjemska
FPH�Pau�la�Spół�ka�z o.o.,�Sp.K.
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Wpiąt ko wy po ra nek 20 ma ja 2011 ro ku stu den ci III ro ku kie run -
ku: zoo tech ni ka, spe cja li za cji: ho dow la zwie rząt Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu wzię li udział w wy jeź dzie edu ka cyj nym
zor ga ni zo wa nym w ra mach za jęć re ali zo wa nych w Za kła dzie Ry bac -
twa Śród lą do we go i Akwa kul tu ry.

Po dróż do sta wów ho dow la nych przebiegła w mi łej at mos fe rze.
Wszy scy by li bar dzo cie ka wi, na ile wie dza teo re tycz na zdo by ta w mu -
rach na szej uczel ni bę dzie zgod na z prak ty ką, któ rą bę dzie my mie li
szan sę zo ba czyć. 

Pierw szym przy stan kiem by ło Go spo dar stwo Ry bac kie „Uro czy sko”
w Mo ście je wie pro wa dzo ne przez Mi ło sza Grześ ko wia ka. Na wstę pie
pan Mi łosz opo wie dział nam, że je go go spo dar stwo pro wa dzo ne jest
z po ko le nia na po ko le nie. Wie le wie dzy i umie jęt no ści zwią za nych
z ho dow lą ryb prze jął od swo je go oj ca. Do wie dzie li śmy się, że je go
go spo dar stwo zaj mu je łącz nie 103 ha. Pro du ku je się tam ma te riał za -
ry bie nio wy, ry by ozdob ne oraz – przede wszyst kim – kon sump cyj ne.

Po krót kiej roz mo wie na de szła wy cze ki wa na chwi la, kie dy ru szy li -
śmy nad sta wy ho dow la ne. Moi ko le dzy za da wa li du żo py tań o eko -
no mi kę i opła cal ność ho dow li oraz na te mat ochro ny śro do wi ska. Ich
cie ka wość zo sta ła za spo ko jo na, po nie waż pan Mi łosz, ma jąc dłu go -
let nią prak ty kę i prze ogrom ną wie dzę, od po wia dał im wy czer pu ją co
na wszyst kie py ta nia. 

Sta wy ho dow la ne w go spo dar stwie „Uro czy sko” zaj mu ją 40 ha. Re -
ten cjo no wa nie wo dy i jej utrzy my wa nie na od po wied nim po zio mie
gwa ran tu je wła ści wą ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go oraz bio róż -
no rod no ści. Wo dy zrzu ca ne po se zo nie ho dow la nym od po wia da ją
nor mom śro do wi sko wym. Go spo dar stwo użyt ku je są sied nie je zio ro
o po wierzch ni 31 ha, ma wła sne grun ty or ne o po wierzch ni 25 ha
i 4 ha la su. Pan Grześ ko wiak pro wa dzi ho dow lę głów nie kar pi oraz

w nie wiel kich ilo ści: amu rów, su mów, szczu pa ków, li nów, toł py gi i san -
da czy. Od by li śmy wę drów kę wo kół róż nych ka te go rii sta wów, ta kich
jak ogrze wal ni ki, tar li ska, sta wy na ryb ko we, krocz ko we i to wa ro we.
Tuż przed wy jaz dem do ko lej ne go punk tu na szej edu ka cyj nej wy -
ciecz ki go spo darz za pro po no wał moż li wość od by cia prak tyk w je go
go spo dar stwie.

W po łu dnie do tar li śmy do ko lej ne go miej sca. By ła to jed nost ka
uczel ni – Za kład Do świad czal ny Tech no lo gii Pro duk cji Pasz i Akwa kul -
tu ry w Mu cho ci nie. Tu taj za po zna li śmy się z za ple czem słu żą cym do
wy ko ny wa nia do świad czeń z róż ny mi ga tun ka mi ryb, za rów no „pod
da chem” – w ha li pod cho wu ryb, jak i w staw kach do świad czal nych.
Do wie dzie li śmy się, jak się wy ko nu je pa sze dla ryb, z cze go się skła -
da ją i ja kie mu szą speł niać kry te ria. Bar dziej do cie kli wi pró bo wa li, jak
sma ku je świe żo eks tru do wa na pa sza dla ryb. Oka zu je się, że uczel nia
na sza ma za kła dy słu żą ce nam, stu den tom, do zdo by wa nia prak tycz -
nych umie jęt no ści oraz sa mo dziel ne go pro wa dze nia eks pe ry men tów
na uko wych. 

Na stęp nie wy ru szy li śmy da lej, do Go spo dar stwa Ry bac kie go
w Stob nie, któ re go za ło ży cie lem jest Edward Sza rek, a obec nie pro -
wa dzi je syn, Adam. W tym ma low ni czym miej scu pro wa dzo na jest
ho dow la ryb to wa ro wych: kar pi kró lew skich, amu rów, toł py gi, su -
mów, je sio trów, pstrą gów oraz ho dow la ma te ria łu za ry bie nio we go
kar pia, li na, bo le nia, ja zia, ka ra sia, amu ra i toł py gi. Sta wy ho dow la ne
sta no wią 25 ha, po zo sta łe 15 ha to po la i łą ki. Ho dow la ryb pa na
Edwar da po łą czo na jest z ofer tą re kre acyj ną. Głów ną atrak cją jest ło -
wi sko spe cjal ne, gdzie moż na sa me mu zło wić ry bę na obiad, dla mniej
cier pli wych sma ko szy ryb czyn na jest re stau ra cja z ta ra sem umiesz -
czo nym bez po śred nio po nad wo dą, w któ rej głów nym da niem są za -
wsze świe że ry by sma żo ne i wę dzo ne.

Kon fron ta cja teo rii z prak ty ką
Stu den ci ho dow li zwie rząt z wi zy tą w go spo dar stwach ry bac kich Wiel ko pol ski

Studenci wypatrujący wylęgu karpia
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Nas, stu den tów, go spo darz opro wa dził po miej scach za zwy czaj nie -
do stęp nych dla od wie dza ją cych. Zo ba czy li śmy spe cjal ne ba se ny dla
pstrą gów, któ re po trze bu ją zim nej i bar dzo do brze na tle nio nej wo dy,
ma ga zy ny dla ryb oraz ma łą prze twór nię i wę dzar nię.

Nad cho dzi ła już po ra obia do wa i wła śnie wte dy pan Sza rek za pro -
sił nas do re stau ra cji, gdzie mo gli śmy spró bo wać pstrą ga, kar pia sma -
żo ne go lub wę dzo ne go. Zna leź li się też ta cy, któ rzy pierw szy raz
spró bo wa li nie po wta rzal ne go sma ku su ma. Za ja da jąc prze pysz ne ry -
by, cie szy li śmy oczy wi do kiem prze pięk nych sta wów i dzie li li śmy się
zdo by tą wie dzą.

Ura cze ni ryb ną ucztą i zmę cze ni zdo by wa niem cen ne go do świad -
cze nia wró ci li śmy do Po zna nia. Wy jazd był bar dzo uda ny. Na ko niec
ra do snym okrzy kiem po dzię ko wa li śmy na sze mu opie ku no wi, dr. hab.
Ja no wi Ma zur kie wi czo wi, za ten wspa nia ły dzień.

Zu�zan�na�Ro�miń�ska

Magazyn ryb żywych w Gospodarstwie Rybackim w Stobnie

Gospodarz obiektu „Uroczysko” w roli wykładowcy

Modelowy punkt bezpośredniej sprzedaży ryb w Gospodarstwie
Rybackim w Stobnie
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Za czę ło się od czar no -bia łe go, źle przy cię te go zdję cia zna le zio ne -
go w ar chi wum re dak cji (widoczne powyżej). Co przed sta wia, kie -

dy zo sta ło zro bio ne? W ja kim bu dyn ku? Wę drów ki po uczel ni
i roz mo wy z wie lo ma ludź mi oka za ły się być bar dzo owoc ne. 

Zdję cie na od wro cie no si ło na pis „Per fo ra tor nia Ośrod ka Elek tro -
nicz[nej] Tech ni ki Ob li cze nio wej”. Po my śla łam, że to ta kie wcze sne
sta dium roz wo ju dzi siej szych na uk ogól nie rzecz uj mu jąc: in for ma -
tycz nych. Nie ste ty, nasz Ośro dek In for ma ty ki nie umiał roz po znać ani
urzą dzeń sto ją cych na biur kach, ani pań ich ob słu gu ją cych. Jak się
oka za ło – szłam złym tro pem. Do pie ro gdy skie ro wa no mnie do Ka -
te dry Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych na Wy dzia le Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii, za gad ka po wo li za czę ła się roz wią zy wać.

Naj pierw z pra cow ni ka mi ka te dry oce ni li śmy zdję cie na pod sta wie
szcze gó łów uwiecz nio nych na od bit ce: biur ka i in ne me ble, fry zu ry

pań, opraw ki oku la rów, Ma ry la Ro do wicz (jesz cze na praw dę mło da,
a nie fo to gra fo wa na „przez poń czo chę”) na pla ka cie nad biur kiem – to
nie wąt pli wie la ta sie dem dzie sią te XX wie ku. Po tem pa no wie z Za kła -
du Bio in for ma ty ki, głów nie inż. Grze gorz Le cie jew ski oraz Ma rek
Kwiat kow ski, bli żej przyj rze li się twa rzom pra cow nic sie dzą cych za
biur ka mi na zdję ciu i na gle – eu re ka! Roz po zna na zo sta ła naj pierw
pierw sza, a po tem dru ga pa ni. Po sił ku jąc się sta ry mi skła da mi oso bo -
wy mi oraz wy tę ża jąc pa mięć, mo gli śmy po chwi li nie tyl ko do kład nie
opi sać fo to gra fię, ale rów nież za pre zen to wać Czy tel ni kom „Wie ści
Aka de mic kich” (zwłasz cza tym młod szym) szer szą per spek ty wę tej
jed nej, krót kiej chwi li uwiecz nio nej przed wie lu la ty na przy pad ko wo
(?) zro bio nym, czar no -bia łym zdję ciu. 

Oka za ło się, że to rok 1974, sa la nu mer 252-253 na pierw szym pię -
trze Col le gium Ma xi mum, Ośro dek Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze -
nio wej (dziś: Ka te dra Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych)
– jed nost ka wów czas mię dzy wy dzia ło wa, któ rej ośro dek ob li cze nio -
wy świad czył usłu gi dla ca łej uczel ni, od płat nie przyj mu jąc też zle ce -
nia z ze wnątrz.

Zdję cie przed sta wia pra cow nię przy go to wa nia da nych zwa ną per -
fo ra tor nią. Za biur ka mi sie dzą (od le wej): Wie sła wa Sien kie wicz -Ster -
nik oraz Ge no we fa Snusz ka, za nią zaś przy ścia nie sto ją pu dła
z pa pie rem do dru ka rek, a w tle sta ra sza fa (znaj du je się tam zresz tą
do dziś, co wi dać na zdję ciu poniżej) za peł nio na pa pie ro wy mi ta śma -
mi do per fo ro wa nia (któ rych po zo sta ło ści wy ko rzy stu je się, choć w zu -
peł nie in nych ce lach, do dziś). Stąd też na zwa sal ki: per fo ra tor nia.

We wspo mnia nych la tach sie dem dzie sią tych XX wie ku no śni kiem
in for ma cji by ła ta śma pa pie ro wa, na któ rej kom bi na cja dziu rek w jed -
nej li nii ozna cza ła je den znak. W Pol sce do przy go to wa nia da nych
uży wa no NRD -owskich (w RWPG by ła spe cja li za cja – każ dy kraj pro -
du ko wał co in ne go) ma szyn pod na zwą Opti ma. Był to swe go ro dza -
ju kom bajn, gdyż oprócz ma szy ny do pi sa nia wy po sa żo ny był
w czyt nik (me cha nicz ny) i per fo ra tor. Pa nie ma szy nist ki per fo ra tor ki
pi sa ły na ma szy nie, a jed no cze śnie per fo ra tor dziur ko wał tę in for ma -
cję na ta śmie. Od czy ty wa no to wszyst ko na czyt ni ku i spraw dza no
z ory gi na łem. Błę dy by ły za wsze, na stę po wa ło więc kra wiec two (wy -
ci na nie frag men tów ta śmy i po now ne ich skle ja nie) oraz po je dyn cze
dziur ko wa nie (spe cjal ny mi dziur ka cza mi) i po je dyn cze za kle ja nie
dziu rek. Mrów cza pra ca…

Da ne z ta śmy pa pie ro wej po ły ka ła (tym ra zem przez czyt nik optycz -
ny) ma szy na cy fro wa z se rii OD RA -1204 pro du ko wa na przez wro cław -
skie ELW RO. By ła to świet na ma szy na, nie wie le od bie ga ją ca od
stan dar dów świa to wych (patrz: USA). Da ne by ły pod da wa ne ob rób ce
elek tro nicz nej przez kil ka set pro gra mów (na pi sa nych przez pro gra mi -
stów z ka te dry) za wie ra ją cych al go ryt my sta ty stycz no -ma te ma tycz ne.
Pa mię cią ze wnętrz ną na szej OD RY by ła pa mięć bęb no wa (by wa ły buł -
gar skie pa mię ci ta śmo we – tro chę więk sze niż ma gne to fon szpu lo wy).
Pięć du żych szaf (czte ry bęb ny i ich jed nost ka ste ru ją ca) przed sta wia -
ło so bą 256 kB pa mię ci (4x64 kB). To by ło wczo raj.

Dzi siaj w ka te drze w czte rech pra cow niach kom pu te ro wych znaj -
du je się oko ło 70 kom pu te rów oso bi stych, do któ rych stu den ci ca łej
uczel ni (wszyst kich wy dzia łów) ma ją do stęp od ra na do wie czo ra.
Pra cow nie do stęp ne są rów nież w so bo ty i nie dzie le. Mo że nie wszy -
scy o tym wie dzą, choć na fre kwen cję nie moż na na rze kać. By wa, że
przy jed nym kom pu te rze sia da ko lej no kil ka na ście osób dzien nie. Jest
co sprzą tać, ale gdzieś prze cież stu dent mu si ćwi czyć, a są to je dy ne
na uczel ni ogól no do stęp ne pra cow nie kom pu te ro we. Ta ka jest tra dy -
cja Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych, od chwi li, kie -
dy się po ja wi ły PC -ty.

Ka te dra utrzy mu je kom pu te ry w cią głej go to wo ści, czy sto ści i zdro -
wiu, ale – nie ste ty – nie jest w sta nie sa ma od na wiać sta rze ją cej się
ma sy kom pu te ro wej. W jed nej z pra cow ni kom pu te ry prze kro czy ły
już dzie wią tą wio snę ży cia i ma ją się ku je sie ni. Bez po mo cy ka te dra
bę dzie mu sia ła tę pra cow nię za mknąć. Ma my jed nak na dzie ję na
opty mi stycz ne za koń cze nie, gdyż roz mo wy na ten te mat od by wa ją
się na róż nych fron tach (mię dzy in ny mi „po szło” pi smo ce lem wy ko -
rzy sta nia fun du szy unij nych). Wła dze uczel ni też po win ny być za in te -
re so wa ne, bo na sze sa le udo stęp nia my na róż ne go ro dza ju kur sy

Tro pem sta rej fo to gra fii

Ta sama sala, którą widzimy na fotografii sprzed kilkudziesięciu lat
(nr 253) – dziś (zdjęcie zostało zrobione 19 kwietnia 2011 roku);
dużo się tu zmieniło: sprzęt „obliczeniowy”zupełnie inny, zdjęcie
Maryli Rodowicz na ścianie zastąpiło godło RP, ale szafy w tle jak
stały, tak stoją

Stara fotografia, tropem której podążyliśmy
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i szko le nia dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji cen tral nej, dzie ka na tów, ad -
mi ni stra cji do mów stu denc kich (fir ma Ka la soft, pro gram Pen sum, pre -
zen ta cja moż li wo ści na rzę dzia Re port/Ja sper Se rver).

Tro�pem�sta�rej�fo�to�gra�fii�po�dą�ża�ła�Ewa�Stryc�ka,
hi�sto�rię�wy�ja�śnił�Grze�gorz�Le�cie�jew�ski

a.  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

b.  Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Frekwencja (poza zajęciami) w salach komputerowych w dniach 1–2 marca 2011 roku (wybór daty przypadkowy); widać wyraźnie, że sala 268 jest
wręcz oblegana przez studentów

c.  Wydział Leśny

d.  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

e.  Wydział Technologii Drewna

f.  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

g.  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

h.  Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

b.  103 osoby

g.  29 osób

e.  11 osób

c.  36 osób

a.  45 osób

Razem 253 osoby

h.  8 osób

f.  11 osób

d.  14 osób

Odra-1204, prawdziwy zabytek!
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Taśmy do perforowania przechowywane w Katedrze Metod
Matematycznych i Statystycznych zachowały się w bardzo dobrym
stanie
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Pomieszczenie, w którym przed laty wykonywano obliczenia (dziś
tam swą siedzibę mają informatycy)

Z komputerów dostępnych w sali 268 można korzystać przez cały
dzień, od rana do wieczora
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Pod su mo wa nie se zo nu siat kar skie go 
dru ży ny pra cow ni ków Wy dzia łu Le śne go

Jak co ro ku dru ży na siat ka rzy skła da ją ca się z pra cow ni ków Wy dzia -
łu Le śne go na szej uczel ni bra ła udział w róż nych roz gryw kach or -

ga ni zo wa nych przez dy rek cje re gio nal ne la sów pań stwo wych oraz
przez nasz wy dział. Trze ba so bie szcze rze po wie dzieć, że róż ne też by -
ły wy ni ki osią ga ne przez nasz te�am. Za czę ło się do brze. Już na po cząt -
ku se zo nu bra li śmy udział w IV Tur nie ju o Pu char Dy rek to ra RDLP
w Pi le na za pro sze nie or ga ni za to rów. 12 lu te go w Ja stro wiu spo tka ło
się osiem dru żyn, któ re po dzie lo ne na dwie gru py, sto czy ły za cię te
bo je. Nam po cięż kich me czach uda ło się za jąć pierw sze miej sce
w gru pie i w ten spo sób tra fić do fi na łu. Tu nie ste ty mu sie li śmy uznać
wyż szość dru ży ny skła da ją cej się z pra cow ni ków Nad le śnictw Lip ka
i Ja stro wie, ale i tak jest to du ży suk ces, bio rąc pod uwa gę fakt, że dru -
ży na na sza gra ła bez żad ne go zmien ni ka. Na gro dą by ła du ża sa tys -
fak cja oraz czek na za kup sprzę tu spor to we go. 

Ko lej nym roz gry wa nym przez nas tur nie jem by ły Mi strzo stwa Leś -
ni ków w pił ce siat ko wej o Pu char Dy rek to ra RDLP w Po zna niu. Tur niej
roz gry wa ny był dłu go fa lo wo – aby tra fić do Wiel kie go Fi na łu, na le ża -
ło prze brnąć przez dwie fa zy eli mi na cyj ne. Tu taj po ra dzi li śmy so bie
nie źle, bo uda ło się nam do nie go do trzeć mi mo jed nej po raż ki.
W kwiet niu – zno wu nie ste ty w okro jo nym skła dzie – od był się fi nał
w Tur ku. Mi mo bar dzo am bit nej po sta wy i za cię tych me czów nie uda -
ło się wal czyć o punk to wa ne miej sca. Suk ce sem by ło jed nak do tar cie
aż do te go eta pu roz gry wek, a moż li wość in te gra cji z pra cow ni ka mi
LP by ła na gro dą za wło żo ny wy si łek w przy go to wa nie dru ży ny. 

Ostat nim ak cen tem te go rocz ne go se zo nu siat kar skie go by ł III Tur -
niej Pił ki Siat ko wej o Pu char Dzie ka na Wy dzia łu Le śne go (szcze gó ło -
we in for ma cje na je go te mat znaj du ją się na stro nie obok w ar ty ku le
Woj cie cha Ko wal kow skie go).

Pod su mo wu jąc, trze ba stwier dzić, że cho ciaż te go rocz ne osią gnię -
cia nie by ły mo że szcze gól nie im po nu ją ce, to i tak emo cje zwią za ne
z roz gryw ka mi, kon takt z pra cow ni ka mi la sów (nie jed no krot nie na szy -
mi ab sol wen ta mi) po łą czo ny ze spo tka nia mi to wa rzy ski mi war te by ły
po nie sio nych kosz tów i wło żo ne go w przy go to wa nia spor to we tru du.

Ze�non�Pi�la�rek

Siatkarskie zmagania pracowników

Trzon drużyny siatkarskiej na turnieju w Turku na ławeczce poświęconej Józefowi Mehofferowi 
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Puchar i dyplom dla drużyny za zajęcie drugiego miejsca (RDLP Piła)
– największe tegoroczne osiągnięcie
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Wydziału Leśnego

W2009 ro ku na ro dzi ła się no wa siat kar ska świec ka tra dy cja, tur -
niej w pił ce siat ko wej o Pu char Dzie ka na Wy dzia łu Le śne go Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ideą roz gry wek jest chęć
zmie rze nia się ze spo łu pra cow ni ków na sze go wy dzia łu z dru ży na mi
re pre zen tu ją cy mi re gio nal ne dy rek cje la sach pań stwo wych (RDLP)
a przede wszyst kim in te gra cja spor to wa śro do wi ska le śne go.

Dnia 21 ma ja w ha li spor to wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go od by -
ła się trze cia edy cja tur nie ju. Spo tka ło się sześć ze spo łów, któ re przy -
ję ły za pro sze nie i z da le kich stron przy by ły pod jąć wy zwa nie. W wy ni ku
lo so wa nia po wsta ły dwie gru py eli mi na cyj ne. W pierw szej zna la zły się
ze spo ły re pre zen tu ją ce: RDLP Szcze cin, RDLP Szcze ci nek i RDLP Wro -
cław. Dru gą gru pę utwo rzy ły ze spo ły: RDLP Pi ła, RDLP Po znań i Wy -
dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wszyst kie me cze eli mi na cyj ne by ły bar dzo za cię te i ob fi to wa ły
w spor to we emo cje oraz nie spo dzie wa ne zwro ty ak cji, co wy ni ka ło
z bar dzo wy rów na ne go po zio mu uczest ni czą cych w tur nie ju ze spo -
łów. Gra no do dwóch wy gra nych se tów pod fa cho wym okiem ze spo -
łu sę dziow skie go. W tej fa zie roz gry wek pa dły na stę pu ją ce wy ni ki:

Gru pa 1

Szcze cin – Szcze ci nek 2:0 (25:20, 25:23)
Szcze cin – Wro cław 1:2 (25:13, 22:25, 12:15)
Szcze ci nek – Wro cław 1:2 (21:25, 25:23, 14:16)

Gru pa 2

Wy dział Le śny – Pi ła 0:2 (15:25, 22:25)
Wy dział Le śny – Po znań 0:2 (15:25, 22:25)
Pi ła – Po znań 2:0 (25:23, 25:23)

Po roz strzy gnię ciach eli mi na cyj nych ro ze gra no fa zę fi na ło wą,
a w niej trzy me cze. Ze spo ły z trze cich miejsc w gru pach gra ły
o V miej sce, z dru gich o III, a zwy cięz cy grup spo tka li się w wiel kim
fi na le.

Emo cji w me czach fi na ło wych rów nież nie bra ko wa ło. W spo tka niu
o V miej sce Szcze ci nek po ko nał Wy dział Le śny 2:1 (22:25, 25:20, 15:8).
Pierw szy set to nie spo dzie wa na wy gra na go spo da rzy. W dru gim ro le
się od wró ci ły i to Szcze ci nek za koń czył zwy cię sko te go se ta. W trze -
cim za wod ni cy Wy dzia łu Le śne go wy ka za li się da le ko idą cą go ścin -
no ścią i po zwo li li go ściom na za ję cie V miej sca. III miej sce, po rów nie
emo cjo nu ją cym me czu, przy pa dło w udzia le re pre zen ta cji RDLP

Szcze cin. Pierw szy set dla Szcze ci na, dru gi wy raź nie dla Po zna nia.
W trze cim do mi na cja Szcze ci na nie pod le ga ła dys ku sji, któ ry tym sa -
mym zna lazł się na naj niż szym stop niu po dium. 

Spo tka nia fi na ło we z uwa gą ob ser wo wał dzie kan Wy dzia łu Le śne -
go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, wraz z pro dzie ka na mi: dr. hab. An -
drze jem Czer nia kiem i prof. dr. hab. Pio trem Ła ko mym.

W fi na le spo tka ły się dwa naj lep sze te go dnia ze spo ły, pre zen tu ją ce
po dob ny po ziom siat kar skie go rze mio sła. Pi la nie to ze spół zna ko mi ty
tech nicz nie, zgra ny i wy czy nia ją cy „cu da” w obro nie, wro cła wia nie zaś
prze wa ża li w ata ku i grze blo kiem. Pierw szy set, wy gra ny prze ko nu ją -
co przez Pi łę (25:20), za po wia dał po wtór kę z ze szłe go ro ku i triumf te -
go ze spo łu. Ale siat ków ka to gra ze spo ło wa zna na z nie spo dzie wa nych
zwro tów sy tu acji. I tak też sta ło się tym ra zem, dru gi set to do mi na cja

dru ży ny z Wro cła wia (25:20). Trze ci i de cy du ją cy set to po cząt ko wo pro -
wa dze nie wro cła wian. Im bli żej koń ca se ta, tym emo cje co raz więk sze.
Pi la nie do pro wa dzi li do wy rów na nia (12:12), ale to by ło wszyst ko, na co
ich by ło stać. Trzy ostat nie pił ki pa dły łu pem Wro cła wia. Wiel ka ra dość
zwy cięz ców i sta ło się ja sne, że trium fa to rem III tur nie ju o Pu char Dzie -
ka na Wy dzia łu Le śne go zo sta ła dru ży na Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pań stwo wych we Wro cła wiu.

Po spor to wych zma ga niach nad szedł czas na pod su mo wa nie i wrę -
cze nie pu cha rów oraz na gród. Pu cha ry i na gro dy, któ re po ja wi ły się
dzię ki hoj no ści dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, fir my KRO NO POL oraz
RDLP w Po zna niu i Nad le śnic twu Ja stro wie wrę czy li: pro dzie kan Wy -
dzia łu Le śne go, dr hab. An drzej Czer niak i kie row nik Cen trum Kul tu ry
Fi zycz nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, mgr Ma rian Łysz -
czak. Naj wszech stron niej szym za wod ni kiem tur nie ju zo stał Łu kasz
Ser niak z RDLP Wro cław (Nad le śnic two Żmi gród). Głów ne tro feum:
Pu char Prze chod ni Dzie ka na Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, ode brał ka pi tan zwy cię skie go ze spo łu, Syl -
we ster To ma sze wicz. Na za koń cze nie, jak to zwy kle przy ta kich
oka zjach by wa, dzie kan ofi cjal nie za koń czył tur niej i za pro sił na dru -
gą, mniej ofi cjal ną część spo tka nia, któ ra od by ła się obok Dwor ku So -
łac kie go w ra mach ma jów ki z Wy dzia łem Le śnym*.

Go dzi ny spę dzo ne na ry wa li za cji spor to wej moc no nad wą tli ły si ły
uczest ni ków. W uro czym oto cze niu i sym pa tycz nej at mos fe rze
skrom ny po si łek i na po je re ge ne ru ją ce po dzia ła ły jak bal sam na utru -
dzo ne cia ła.

Woj�ciech�Ko�wal�kow�ski

* Na te mat te go rocz nej ma jów ki Wy dzia łu Le śne go na pi sze my w jed nym
z ko lej nych nu me rów „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Siat kar ska ma jów ka 2011

Uczestnicy turnieju
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N aj waż niej szą ubie gło rocz ną pu bli ka cją do ty czą cą Au gu sta
Ciesz kow skie go są Fi�lo�zo�ficz�ne�prze�słan�ki�ho�li�zmu�hi�sto�rio�zo�-

ficz�ne�go�w my�śli�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go An drze ja Waw rzy no wi -
cza, pra cow ni ka na uko we go In sty tu tu Fi lo zo fii Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.
Książ ka zo sta ła na pi sa na i wy da na w Po zna niu. Od wo łu je się do
tria dy fi lo zo ficz nych dzieł Au gu sta Ciesz kow skie go: Pro�le�go�me�-
na�do�hi�sto�rio�zo�fii, Bóg�i pa�lin�ge�ne�za�orazOj�cze�Nasz. Dru gie z wy -
mie nio nych dzieł zna ne jest tyl ko z wy da nej w ory gi na le po
nie miec ku pierw szej czę ści. Na pi sa na po pol sku część dru ga zo -
sta ła znisz czo na przez Zyg mun ta Kra siń skie go, naj więk sze go
przy ja cie la Au gu sta Ciesz kow skie go. Au tor Nie�-bo�skiej�ko�me�dii
znisz czył po sia da ny przez sie bie, a ni gdy po tem nie od two rzo ny
przez au to ra rę ko pis, oba wia jąc się re wi zji. An drzej Wa rzy no wicz
nie wy klu cza jed nak in ne go mo ty wu te go po stęp ku – oba wy
przed za rzu tem ze stro ny opi nii pu blicz nej he te ro dok sji, czy li nie -
pra wo wier no ści (uzna wa nia po glą dów, do gma tów nie zgod nych
z obo wią zu ją cą dok try ną re li gii ka to lic kiej). Zwra ca uwa gę na to,
że bli skie kon tak ty mię dzy Kra siń skim a Ciesz kow skim wy czu li ły
te go dru gie go na pro blem cien kiej jak włos gra ni cy od dzie la ją -
cej dys kurs fi lo zo ficz ny od ty po wej dla po ezji for my prze ka zu na -
tchnio ne go wiesz cza. Waw rzy no wicz przed sta wia re cep cję
fi lo zo fii Ciesz kow skie go z pol skie go i eu ro pej skie go punk tu od -
nie sie nia w róż nych okre sach hi sto rycz nych oraz kwe stię za szu -
flad ko wa nia je go prac w li te ra tu rze przed mio tu. Do cho dząc do
ocen współ cze snych, opo wia da się za po strze ga niem Au gu sta
Ciesz kow skie go ja ko pro duk tu pol skiej my śli spo łecz no -po li tycz -
nej, ele men tu spu ści zny na ro do wej, wy ma ga ją ce go tro ski i pro -
mo cji ja ko lo kal ne do bro kul tu ry. Roz wa ża tak że kwe stię
ak tu al no ści my śli Ciesz kow skie go i kon fron tu je je go po glą dy
z po glą da mi nie miec kie go fi lo zo fa, Geo r ga Wil hel ma He gla. Jak
każ da książ ka o fi lo zo fii, ta rów nież wy ma ga od czy tel ni ka te go,
by jej ję zyk nie znie chę cał do lek tu ry.

Dru gi nu mer kwar tal ni ka „Kro ni ki Wiel ko pol ski” otwie ra wy so -
ce me ry to rycz ny ar ty kuł Jo an ny Pie tro wicz Ma�jęt�ność�Au�gu�sta
Ciesz�kow�skie�go�w po�wie�cie�zło�tow�skim. W koń co wej czę ści pra cy
au tor ka po now nie przy po mi na na wła ści wą da tę za ku pu Wie rze -
ni cy – 2 lip ca 1842 ro ku (nie wszy scy do tej in for ma cji do cie ra ją). 

Jed nym z czte rech usy no wio nych przez Au gu sta Adol fa „Gu gę”
Ciesz kow skie go był Jan Mi chał Tysz kie wicz z Wa ki, nie gdyś w po -
wie cie wi leń sko -troc kim, dziś w gra ni cach Wil na. O je go związ kach
ro dzin nych z krę giem Ciesz kow skich pi sze w książ ce Tysz�kie�wi�czo�-
wie�z Wa�ki Li lia na Nar ko wicz. Nie ste ty, wni kli wy czy tel nik znaj dzie
tu spo ro błę dów i nie ści sło ści, cho ciaż by la ta ży cia Au gu sta Adol fa
Ciesz kow skie go: po da no tu da ty ra mo we: 1861–1931 (po win no
być: 1861–1932) czy da ta stra wie nia przez ogień naj cen niej szych
do ku men tów prze wie zio nych z wie rze nic kie go ar chi wum do War -
sza wy (sta ło się to 25 wrze śnia 1939 ro ku, a nie 25 wrze śnia 1944
ro ku – jak po da je au tor ka). 

Z mi łe go kro ni kar skie go obo wiąz ku od no tuj my ob szer ny ma -
te riał iko no gra ficz ny i fak to gra ficz ny zwią za ny z Ciesz kow ski mi
i Wie rze ni cą w sze ściu ar ty ku łach opu bli ko wa nych na ła mach
spe cjal ne go wy da nia „Wie ści Aka de mic kich”, przy go to wa ne go
na uro czy stość Dnia Pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu i zwią za ne go z tym świę tem nada nia ty tu łu dok to -
ra ho�no�ris�cau�sa ks. prof. Mi cha ło wi Hel le ro wi. 

Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy

Z Au gu stem Ciesz kow skim w tle
Pu bli ka cje zwią za ne z pa tro nem na szej uczel ni, któ re uka za ły się na ryn ku 
wy daw ni czym w ro ku 2010
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WSPOMNIENIA

Mi chał Zenk te ler uro dził się 15 lu te go 1924 ro ku w Lesz nie, do
szko ły śred niej uczęsz czał w Wą grow cu. W cza sie oku pa cji nie -

miec kiej wy sie dlo ny do Kut na, zo stał skie ro wa ny do przy mu so wej
pra cy w go spo dar stwie rol nym. Po za koń cze niu woj ny i zda niu ma tu -
ry w la tach 1945–1950 stu dio wał na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Na pod sta wie wy ko na nej pod kie run kiem prof. Jó ze fa
Ja nic kie go pra cy dy plo mo wej, po świę co nej garb ni kom ro ślin nym,
zdał z wy róż nie niem eg za min dy plo mo wy i z dniem 1 kwiet nia 1951
ro ku pod jął pra cę w cha rak te rze star sze go asy sten ta w or ga ni zo wa -
nej przez prof. Ta de usza Per kit ne go Ka te drze Tech no lo gii Drew na,
awan su jąc w 1955 ro ku na sta no wi sko ad iunk ta. 

W 1960 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk tech nicz nych na Wy dzia -
le Tech no lo gii Drew na Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie, a w 1964 ro ku ha bi li to wał się na tym że wy dzia le. W 1973
ro ku Ra da Pań stwa nada ła do cen to wi Mi cha ło wi Zenk te le ro wi ty tuł
pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk tech nicz nych, a w 1992 ro ku zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

W la tach 1963–1970 Pro fe sor kie ro wał zor ga ni zo wa ną przez sie bie
Pra cow nią Kle je nia Drew na w Ka te drze Me cha nicz nej Tech no lo gii
Drew na oraz sta cją te re no wą w Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym
w Mu ro wa nej Go śli nie, a w la tach 1970–1975 Ze spo łem Na uko wo -Dy -
dak tycz nym Tech no lo gii Two rzyw Drzew nych w In sty tu cie Two rzyw
Drzew nych i sta cją te re no wą w Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym
w Sie mia ni cach. W 1982 ro ku prof. Mi chał Zenk te ler zor ga ni zo wał Ka -
te drę Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na, któ rą kie ro wał do przej ścia
na eme ry tu rę w 1994 ro ku. W la tach 1975–1978 peł nił funk cję pro -
dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, w la tach 1982–1987 dzie ka -
na wy dzia łu, a w la tach 1987–1990 pro rek to ra ds. roz wo ju kadr
na uko wych i współ pra cy z za gra ni cą Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra obej mu je 122 po zy cje, w tym 47 opu -
bli ko wa nych prac ba daw czych i 39 ar ty ku łów na uko wych, czte ry pod -
ręcz ni ki, sześć kil ka krot nie wzna wia nych skryp tów, dwa pa ten ty, dwie
nor my, 17 opra co wań dla prze my słu oraz pięć róż nych ana liz, eks per -
tyz i orze czeń.

Po po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści zwią za nej z na uką o drew nie,
za koń czo nym roz pra wą dok tor ską na te mat od kształ ceń drew na w wo -
dzie o róż nej tem pe ra tu rze i pod dzia ła niem ob cią żeń ści ska ją cych, za -
in te re so wa nia Pro fe so ra skie ro wa ły się na za gad nie nia zwią za ne
z kle je niem drew na. Przez wie le lat współ pra co wał z prof. Ta de uszem
Per kit nym nad no wo cze sną w la tach pięć dzie sią tych i bu dzą cą du że
za in te re so wa nie na świe cie me to dą „Im per kol” po le ga ją cą na kle je niu
z jed no cze snym im pre gno wa niem drew na wiel ko wy mia ro we go.
Wszech stron ne ba da nia, uwień czo ne roz pra wą ha bi li ta cyj ną, któ ra zo -
sta ła na gro dzo na in dy wi du al ną na gro dą Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze -
go, po świę cił Pro fe sor pro ble ma ty ce po dat no ści na kle je nie drew na
kil ku na stu ga tun ków. Po dat ność ta zo sta ła po raz pierw szy na świe cie
okre ślo na w spo sób kom plek so wy. W okre sie tym ba dał tak że po dat -
ność na kle je nie drew na za im pre gno wa ne go oraz przy dat ność środ -
ków wią żą cych prze zna czo nych do skle ja nia ma te ria łów drzew nych
z two rzy wa mi sztucz ny mi i me ta la mi. Szcze gól nie du żo uwa gi po świę -
cał wła ści wo ściom spo in kle jo wych i me to dom ich okre śla nia. Przed -
mio tem tych ba dań by ły mię dzy in ny mi od kształ ce nia spo in kle jo wych
przy ich ob cią ża niu, wy trzy ma łość i sztyw ność po łą czeń kle jo wych
w kon struk cjach me blar skich przy ob cią że niach sta tycz nych oraz dy -
na micz nych, a tak że po dat ność spo in kle jo wych na ści na nie i roz sz cze -
pia nie. Opra co wał me to dę okre śla nia ja ko ści skle ja nia w two rzy wach
drew no po chod nych okle jo nych róż ny mi ma te ria ła mi, uję tą w dwóch
nor mach bran żo wych oraz uzy skał pa tent na UWSC (urzą dze nie wy -
trzy ma ło ścio we) po zwa la ją ce na re ali za cję tych ba dań bez ko niecz no -
ści uży cia kosz tow nych ma szyn pro bier czych. Urzą dze nie to
pro du ko wa no se ryj nie w Ośrod ku Ba daw czo Roz wo jo wym Me blar -
stwa (OB ROM) w Po zna niu i by ło ono dość po wszech nie sto so wa ne
w la bo ra to riach za kła do wych róż nych ga łę zi prze my słu drzew ne go,
bez ko niecz no ści uży cia im por to wa nych ma szyn pro bier czych.

Pro fe sor Mi chał Zenk te ler przez 44 la ta swej pra cy na uczel ni roz -
wi jał bar dzo oży wio ną dzia łal ność dy dak tycz ną. W la tach 1951–1954
pro wa dził ćwi cze nia z na uki o drew nie i me cha nicz nej tech no lo gii
drew na. W tym cza sie opra co wał wy da ny w 1957 ro ku przez Pań stwo -
we Wy daw nic two Rol ni cze i Le śne pod ręcz nik do ma kro sko po we go
ozna cza nia ga tun ków drew na. Na stęp nie w ra mach dru gie go z tych
przed mio tów przy go to wał od pod staw wy kła dy oraz ćwi cze nia z kle -

je nia drew na, wy od ręb nio ne w 1957 ro ku w sa mo dziel ny przed miot.
W la tach 1961 i 1964 uka zał się opra co wa ny przez Pro fe so ra pierw -
szy w kra ju, dwu czę ścio wy skrypt z te go przed mio tu (kil ka krot nie
póź niej wzna wia ny), wy da ny przez Pań stwo we Wy daw nic two Na uko -
we w War sza wie. W 1968 ro ku Pań stwo we Wy daw nic two Rol ni cze
i Le śne opu bli ko wa ło pod ręcz nik Pro fe so ra po świę co ny kle jom i tech -
no lo giom pro duk cji róż nych wy ro bów z kle jo ne go drew na. Po zmia -
nie pro gra mów na ucza nia i włą cze niu te ma ty ki kle je nia do
przed mio tu: che mia sto so wa na w drzew nic twie, prof. Zenk te ler w la -

tach 1967–1972 ob jął wy kła dy i ćwi cze nia z tech no lo gii two rzyw
drzew nych. W la tach 1968 i 1972 uka za ły się na pi sa ne przez Pro fe so -
ra skryp ty uczel nia ne z za kre su pro duk cji two rzyw drzew nych z for -
ni ru i z tar ci cy, a w ro ku 1971 – ob szer ny pod ręcz nik, obej mu ją cy
ca ło kształt me cha nicz ne go prze ro bu drew na, wy da ny przez Pań -
stwo we Wy daw nic two Na uko we i wy róż nio ny na gro dą Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Po ko lej nej zmia nie pro gra mów na ucza nia
w 1972 ro ku pro fe sor po wró cił do swe go za sad ni cze go przed mio tu,
a mia no wi cie kle jów i kle je nia drew na, pro wa dząc aż do przej ścia na
eme ry tu rę wy kła dy i se mi na ria dla słu cha czy stu diów sta cjo nar nych
oraz nie sta cjo nar nych. W tym cza sie Pro fe sor przy go to wał ko lej ny pod -
ręcz nik po świę co ny kle jom i kle je niu drew na, wy da ny w ro ku 1984
przez Wy daw nic two Na uko wo -Tech nicz ne w War sza wie. 

Pod kie run kiem Pro fe so ra za koń czo no dwa prze wo dy dok tor skie,
a 86 stu den tów zre ali zo wa ło pra ce dy plo mo we. Po przej ściu na eme -
ry tu rę prof. Mi chał Zenk te ler opu bli ko wał jesz cze trzy dal sze, nie zwy -
kle cen ne po zy cje, zwłasz cza w aspek cie dy dak tycz nym:
� Za�sto�so�wa�nie�wy�bra�nych�tech�nik�in�stru�men�tal�nych�wba�da�niach�kle�-

jów�do�drew�na, Po znań 1994 (opra co wa nie mo no gra ficz ne)
� Ćwi�cze�nia�z kle�jów�i kle�je�nia�drew�na, Po znań 1994 (skrypt)
� Kle�je�i kle�je�nie�drew�na, Po znań 1996 (pod ręcz nik aka de mic ki).

Pro fe sor przez wie le lat był człon kiem Ko mi te tu Tech no lo gii Drew -
na Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie, Ko mi sji Na uk Le śnych
i Drzew nych Pol skiej Aka de mii Na uk – Od dział w Po zna niu, Ko mi sji
Tech no lo gii Drew na Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk i Ra -
dy Na uko wo -Tech nicz nej Cen tral ne go Ośrod ka Ba daw czo -Roz wo jo -
we go Prze my słu Sto lar ki Bu dow la nej w Wo ło mi nie.

Pro fe sor zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej oraz Od zna ką Za słu żo ny dla Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go. 

Pro fe sor Mi chał Zenk te ler był czło wie kiem bar dzo skrom nym, wzo -
rem pra co wi to ści, su mien no ści, życz li wo ści oraz do brej or ga ni za cji
pra cy. 

Zmarł 18 mar ca 2011 ro ku, a po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu ju ni -
kow skim w Po zna niu.

Cześć Je go pa mię ci!
prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Pro�szyk

Michał
Zenkteler
(1924–2011)
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Dwu dzie ste go ma ja 2011 ro ku w wy pad ku sa mo cho do wym w Chi -
nach zgi nął prof. Xu Zhu – wi ce dy rek tor In sty tu tu Użyt ków Zie -

lo nych Chiń skiej Aka de mii Na uk Rol ni czych w mie ście Hu he ha ote
w Mon go lii We wnętrz nej. Od ro ku 1999 współ pra co wał On z na szą
uczel nią w za kre sie ho dow li, na sien nic twa i mar ke tin gu na sion traw. 

Uro dził się w Mon go lii We wnętrz nej w ro ku 1955. Był ab sol wen tem
Aka de mii Rol ni czej w Hu he ha ote, któ rą ukoń czył w ro ku 1977, uzy -
sku jąc na tej sa mej uczel ni ty tuł ma gi stra w ro ku 1983. Po stu diach,
w ro ku 1977 zo stał pra cow ni kiem In sty tu tu Użyt ków Zie lo nych, awan -
su jąc ko lej no na sta no wi ska asy sten ta (w ro ku 1983), za stęp cy pro fe -
so ra (1996) i pro fe so ra (2000). W ro ku 1999 zo stał za stęp cą dy rek to ra
w In sty tu cie. 

Pro fe sor Xu Zhu opu bli ko wał 80 prac ory gi nal nych i sie dem mo no -
gra fii. Był człon kiem wie lu to wa rzystw na uko wych oraz re dak to rem
na czel nym cza so pi sma na uko we go „Gras slands of Chi na”.

Na ka rie rę na uko wą Pro fe so ra naj więk szy wpływ mia ły dwa sta że
od by te w la tach 1988–1989 na Uni wer sy te cie w Re ading w Wiel kiej
Bry ta nii oraz w la tach 1992–1996 na Uni wer sy te cie Sta no wym w Au -
stra lii. W An glii po znał naj now sze me to dy ba dań bio lo gicz nych oraz
udo sko na lił swój an giel ski. Wy ni kiem te go dru gie go by ła mię dzy in -
ny mi książ ka Grass�Ge�ne�ra�of�Chi�nawy da na w ję zy ku an giel skim w ro -
ku 1997 w Chi nach wspól nie z prof. L. Wat so nem – bio lo giem i prof.
M. J. Dal wit zem – en to mo lo giem, dwo ma na ukow ca mi z Au stra lii. Jest
to dziś, dla osób nie zna ją cych chiń skie go, pod sta wo we źró dło wie -
dzy o tra wach wy stę pu ją cych w Chi nach.

Współ pra cę prof. Xu z na szą uczel nią za po cząt ko wał je go asy stent
– mgr Chen Li bo, któ ry w ro ku 1998 ukoń czył stu dia ma gi ster skie z ho -
dow li ro ślin i na sien nic twa na ów cze snym Wy dzia le Ogrod ni czym

Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go. Swo je do świad cze -
nia do ty czą ce ho dow li ko ni czy ny wy ko nał pod opie ką na uko wą pro -
fe so rów: Zbi gniewa Bro dy i An drze ja Woj cie chow skie go. Po po wro cie
z Pol ski po in for mo wał Pro fe so ra Xu o moż li wo ści współ pra cy na uko -
wej z na mi. Wspól nie ze swo ją współ pra cow ni cą – Gu An lin – prof. Xu
od wie dził Pol skę w ro ku 1999, co za po cząt ko wa ło wie lo let nią współ -
pra cę w za kre sie traw nie tyl ko z na szą uczel nią, ale rów nież z„Po znań -
ską Ho dow lą Ro ślin” – fir mą ho dow la no -na sien ną z Wiel ko pol ski. Jej
efek tem był mię dzy in ny mi rocz ny staż na uko wy na na szej uczel ni Gu
An lin w ro ku 2002 oraz wspól ne do świad cze nia i pu bli ka cje z dr hab.
An ną Kry szak, prof. nadzw., i au to rem tej no tat ki. Z ko lei prof. Ka rol
Ducz mal i prof. Xu w ro ku 1999 za po cząt ko wa li wie lo let nie wspól ne
ba da nia nad pol ski mi tra wa mi w Chi nach i chiń ski mi w Pol sce. Część
z tych ba dań (kon ty nu owa nych przez au to ra tej no tat ki po przej ściu
prof. Ducz ma la na eme ry tu rę w ro ku 2000) wy ko na no w go spo dar -
stwie An to ni ny k. Lesz na, na le żą cym do „Po znań skiej Ho dow li Ro ślin”.
Wy ni ki tych ba dań nie tyl ko opu bli ko wa no, ale tak że wdro żo no do
prak ty ki rol ni czej. 

Współ pra ca z prof. Xu sta ła się oka zją do wy gło sze nia wy kła dów
na te mat ho dow li i na sien nic twa traw w in sty tu cie kie ro wa nym na -
uko wo przez Pro fe so ra. Wy gło si li je pro fe so ro wie: Ducz mal, Bro da,
Woj cie chow ski, Kry szak oraz pi szą cy te sło wa, a tak że dr To masz Bra -
lew ski. 

We wrze śniu 2009 prof. Xu od wie dził Pol skę po raz dru gi. Tym ra -
zem był człon kiem de le ga cji Chiń skie go Mi ni ster stwa Rol nic twa
z oka zji wspól ne go pol sko -chiń skie go fo rum rol ni cze go na tar gach
„Ta ro pak” w Po zna niu. Spo tka nie to zor ga ni zo wa ło Mi ni ster stwo Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi. Pro fe sor Xu wy gło sił re fe rat, w któ rym przed -

WSPOMNIENIA

Spotkanie delegacji chińskiej z prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem z okazji wizyty na targach „Taropak” – wrzesień 2009; prof. Xu Zhu stoi 
(w okularach) po prawej stronie JM rektora

Tragiczna śmierć profesora Xu Zhu
(1955–2011)
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Grupa profesorów z naszej uczelni na stepie mongolskim – kwiecień 2010; prof. Xu Zhu pierwszy z lewej 

Profesor Xu Zhu (pierwszy mężczyzna od prawej), wielki miłośnik kuchni mongolskiej, na spotkaniu z delegacjami z Mongolii i Polski – grudzień
2010

Fo
t. 

3 
× 

Ro
m

an
 H

oł
ub

ow
ic

z

sta wił wy bra ne wy ni ki ba dań z na szą uczel nią. Spo tkał się tak że
z prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem – JM rek to rem na szej
uczel ni. 

W cza sie ostat niej wi zy ty – w kwiet niu 2010 ro ku w In sty tu cie w Hu -
he ha ote, na ste pie oraz w sta cjach do świad czal nych, gru py na szych
pro fe so rów (An ny i Ja na Kry sza ków, An drze ja Woj cie chow skie go i pi -
szą ce go te sło wa) – prof. Xu przed sta wił wi zję no we go mię dzy na ro -

do we go te ma tu z udzia łem na szej uczel ni i jed no stek ba daw czych
z dwóch in nych kra jów. 

Od szedł w peł ni sił twór czych nie tyl ko wy bit ny uczo ny, bo ta nik
i bio log, wiel ki au to ry tet w Chi nach, spe cja li sta te ma ty ki traw, świet -
ny or ga ni za tor i wi zjo ner, ale tak że do bry czło wiek, lu bią cy ży cie i to -
wa rzy stwo ko biet, mi ło śnik kul tu ry i kuch ni mon gol skiej. 

Ro�man�Ho�łu�bo�wicz
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Jest mi bar dzo mi ło po in for mo wać Sza now nych Czy tel ni ków, że po
raz trze ci Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu ma za szczyt or ga -

ni zo wać Noc Na ukow ców w Wiel ko pol sce.

Im pre za jest czę ścią eu ro pej skie go pro jek tu fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską, któ re go za da niem jest przy bli żyć ta jem ni ce na uki
wszyst kim za in te re so wa nym. Po dob nie jak w ubie głym ro ku, Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, obok Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza i Po znań skie go Cen trum Su per kom pu te ro wo -Sie cio we go, jest
jed nym z trzech Part ne rów Po li tech ni ki Po znań skiej, ko or dy na to ra te -
go rocz nej No cy Na ukow ców pt. „GRE AT NI GHT – „Let’s Ga ther To -
ge ther with Re se ar chers at One Ni ght”

W dniu 23 wrze śnia 2011 ro ku (pią tek) set ki la bo ra to riów, uczel -
ni, in sty tu tów ba daw czych, firm i fun da cji… otwo rzy swo je po dwo -
je i od kry je swo je ta jem ni ce, jak Eu ro pa dłu ga i sze ro ka. Po zwo li
każ de mu wspól nie z na ukow ca mi po czuć się tej no cy ba da czem,
być jed nym z nich. Wziąć udział w fa scy nu ją cych eks pe ry men tach.
Zro zu mieć ma gię na uki i jej pięk no. Za dać każ de mu na ukow co wi
py ta nia. 

Tej szcze gól nej, piąt ko wej no cy na sza uczel nia za pre zen tu je 46 im -
prez w je de na stu miej scach, i tak w:

Col le gium Ma xi mum 
ul. Woj ska Pol skie go 28 

❏ „WY DZIAŁ LE ŚNY NA DWÓCH KÓŁ KACH – FO REST RI DERS”, „MA -
KRO- I MI KRO ŚWIAT SIE CI NA CZYŃ KRWIO NO ŚNYCH”, „GDY ZWIE -
RZAK JEST SPOR TOW CEM!”, „MLE KO JEST OD KRO WY CZY
Z KOM PU TE RA?”, „CZY BYŁ BYM DO BRYM KIE ROW NI KIEM?”
„CIE KA WOST KI BA DAŃ MAR KE TIN GO WYCH”

❏ „BIO TECH NO LO GIA GO ŁYM OKIEM – STO ISKA IN TE RAK TYW NE” –
1. Mi kro kap suł ko wa nie; 2. Elek tro fo re za w wa run kach do mo -
wych; 3. Osad czyn ny, czy li co oczysz cza na sze ście ki; 4. Bio die sel
– pa li wo otrzy ma ne w kuch ni; 5. Po dwój ną ni cią pi sa ne – pre zen -
ta cja bu do wy oraz pod sta wo wych funk cji DNA oraz chro ma ty ny

Ko le gium Ga węc kie go 
ul. Wo łyń ska 33

❏ „CO KRY JE OBU DO WA KOM PU TE RA?”, „CO O KO NIU WIE DZIEĆ TRZE -
BA?”, „RE WE LA CYJ NA UŚMIECH NIĘ TA SZTUCZ NA I TECH NO LO GICZ -
NIE EXTRA KRO WA -RU SI TEC”

Ko le gium Run ge go 
ul. Woj ska Pol skie go 52

❏ „NOC NE GRA NIE I ŚPIE WA NIE TA NECZ NYM KO RO WO DEM PRZE PLA -
TA NE” – Kon cer ty – kon kur sy – za ba wy w ra mach 60-le cia Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; „ŁA NY” – Ze spół Pie śni i Tań ca
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; TAN GO NU EVO QU IN -
TET – kwin tet gi tar kla sycz nych; ZBYR CZOK – ka pe la gó ral ska; CO -
RO DE CA ME RA – chór Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
i in ni wy ko naw cy

Bu dy nek Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie nia, 
ul. Woj ska Pol skie go 31/33

❏ „CO WAR TO WIE DZIEĆ O JO DZIE”, „CZY NEK TAR OWO CO WY TO NA -
PÓJ BO GÓW?”, „ZMY SŁO WE PO STRZE GA NIE ŚWIA TA”, „GA STRO NO -
MIA MO LE KU LAR NA BEZ TA JEM NIC”, „CHE MIA W KUCH NI”,
„ŻYW NOŚĆ SMACZ NA, PACH NĄ CA, KO LO RO WA”, „CHRUP, CHRUP,
CHRUP, CZY LI JAK PO WSTA JĄ CHRUP KI”, „CO W OKU SIE DZI”, „JAK
NA SZE BAB CIE Z MLE KA RO BI ŁY SER I MA SŁO”, „CIE KŁY AZOT
W KUCH NI – JAK ZRO BIĆ SU PER PU SZY STE LO DY?”, „NIE MLECZ NE
PRO DUK TY PRO BIO TYCZ NE AL TER NA TY WĄ DLA KON WEN CJO NAL -
NYCH PRO BIO TY KÓW”

❏ „SZLA CHET NE ZDRO WIE – TAJ NI KI WIECZ NEJ MŁO DO ŚCI” – Ilo ścio -
we sza co wa nie skła du tkan ko we go cia ła. Oce na moż li wo ści wy sił -
ko wych ustro ju. Oce na na wy ków ży wie nio wych. Punkt die te tycz ny
– 10 naj po pu lar niej szych diet. Po mo że my ci do brać die tę do two -
je go sty lu ży cia – po ra dy die te tycz ne. Po kaz i lek cja pod staw sa mo -
obro ny. Po kaz lek cji ae ro bi ku. O tłusz czach i wę glo wo da nach
– die te tycz nie. Jak się od ży wiać, aby być zdro wym, pięk nym i mło -
dym. Ży wie nie w cu krzy cy. W zdro wym cie le zdro wy duch

Bu dy nek Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, 
ul. Woj ska Pol skie go 38/42

❏ „CO ZRO BIĆ BY DREW NO NIE CHCIA ŁO SIĘ PA LIĆ?”, „MO DY FI KA CJA
DREW NA – ZRÓB DĄB CZAR NY”, „ZA PRZY JAŹ NIJ SIĘ Z DREW NEM:)”,
„RĘCZ NE CZER PA NIE PA PIE RU ME TO DĄ STA RO ŻYT NYCH CHIŃ CZY -
KÓW”, „CU DEŃ KA Z PA PIE RU”, „Z LA SU DO DO MU”, „ZIÓŁ KA Z ŁĄK”,
„ZA GRAJ W SZA CHY”, „MÓJ PRZY JA CIEL ME BEL” 

Kam pus Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, 
ul. Piąt kow ska 94

❏ „RO ŚLI NY ALAR MU JĄ”, „W JA KIM STA NIE JEST GRUNT?”, „GEO GRA FIA
NA DO PIN GU”, „CZY CHŁO DZIAR KA TO POM PA CIE PŁA?”, „CZY RO ŚLI -
NY MIĘ SO ŻER NE SĄ NIE BEZ PIECZ NE DLA LU DZI?”, „RE WIA KU LEK
W WO DZIE I W PO WIE TRZU CZY LI CO MA PŁY WAĆ, NIE UTO NIE”,

Bu dy nek Ka te dry Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści 
ul. Ma zo wiec ka 48

❏ „SA MA CHE MIA, CZY LI ILE JEST CHE MII W TYM CO JE MY?”

Bu dy nek Ka te dry Mi kro bio lo gii Rol nej i Śro do wi sko wej, 
ul. Szy dłow ska 50

❏ „OBEJ RZEĆ TO, CO NIE WI DZIAL NE”

Pi lo to wa Sta cja Bio tech no lo gii, 
ul. Woj ska Pol skie go 48

❏ „BIO TECH NO LO GIA W SKA LI PÓŁ TECH NICZ NEJ”; MI KRO OR GA NI -
ZMY W ŚRO DO WI SKU – SO JUSZ NI CY CZY WRO GO WIE?”,” OWO CE
JA KICH NIE ZNA CIE”

Bu dy nek In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej, 
ul. Woj ska Pol skie go 50

❏ „TA JEM NI CE ZIE LO NEJ ENER GII”

Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej, 
ul. Do jazd 7

❏ „PO WER NOR DIC WAL KING”, „SPIN NING MA RA TON”

Pro gram No cy Na ukow ców jest skie ro wa ny do wszyst kich, nie za leż -
nie od wie ku. Każ dy znaj dzie w nim coś cie ka we go.

DZIE CI – kon kur sy, eks pe ry men ty, spo tka nie z na ukow ca mi, warsz ta -
ty i po ka zy.

MŁO DZIEŻ – kon kur sy, warsz ta ty na uko we i po ka zy.
DO RO ŚLI – po ka zy, kon kur sy na uko we, warsz ta ty na uko we, po ra dy

die te tycz ne.
WSZYST KIE GRU PY WIE KO WE – zwie dza nie la bo ra to riów, po ka zy na -

uko we z udzia łem pu blicz no ści, im pre zy, kon cer ty, śpie wa nie. 

Na wszyst kie im pre zy i kon cer ty No cy Na ukow ców WSTĘP WOL NY.

Ma my na dzie ję, że te go rocz na im pre za bę dzie tak sa mo uda na, jak
po przed nie.

ZA PRA SZA MY!

dr�inż.�Ur�szu�la�Moj�siej

Już 23 września 2011 
kolejna edycja 
Nocy Naukowców
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Wio sna ob fi tu je w róż ne go ro dza ju kon fe ren cje i spo tka nia na -
uko we we wszyst kich mia stach aka de mic kich, w któ rych sta ra -

my się, w mia rę moż li wo ści, uczest ni czyć. Kwie cień roz po czę li śmy
kon fe ren cją w Po zna niu, zor ga ni zo wa ną przez na szych ko le gów z go -
spo dar ki prze strzen nej na Uni wer sy te cie Eko no micz nym. Tam, w mie -
sza nych gru pach warsz ta to wych, zaj mo wa li śmy się za gad nie nia mi
zwią za ny mi z przy go to wa nia mi miast do Eu ro 2012. Cho ciaż ni ko mu
z nas nie uda ło się za jąć miej sca na po dium, to gru pa, w któ rej pra co -
wa ło dwo je z na szych człon ków, zdo by ła wy róż nie nie. 

Mó wi się, że ape tyt ro śnie w mia rę je dze nia, i tak też by ło w na szym
wy pad ku. Ośmie le ni tym do świad cze niem i głod ni no wych wy zwań
oraz wie dzy, uda li śmy się na warsz ta ty urba ni stycz ne do Kra ko wa. Te -
go rocz na edy cja od by ła się pod ha słem „Re vi ta li za tion. Re no va tion.
Re ve la tion” i do ty czy ła re wi ta li za cji w od nie sie niu do osie dli miesz ka -
nio wych bu do wa nych z wiel kiej pły ty. Czte ro dnio we zma ga nia z te -
ma tem za owo co wa ły bar dzo cie ka wy mi pro jek ta mi, któ re by ły
oce nia ne przez spe cja li stów z dzie dzi ny urba ni sty ki i pla no wa nia prze -
strzen ne go. Pa tro nat nad im pre zą ob ję li mię dzy in ny mi prof. dr hab.
Ja cek Maj chrow ski – pre zy dent Kra ko wa, prof. dr hab. Ro man Nie strój
– rek tor Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie oraz prof. dr hab.
Ta de usz Mar kow ski – prze wod ni czą cy Ko mi te tu Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Kra ju Pol skiej Aka de mii Na uk. 

Pra ce warsz ta to we obej mo wa ły za rów no za ję cia w te re nie, jak i sta -
cjo nar ne. Udo stęp nio no nam ma te ria ły i od po wied nie na rzę dzia, po -
zo sta ło za tem wy ci snąć z sie bie mak si mum kre atyw no ści i wie dzy
i przy stą pić do dzia ła nia!

Za da nia, ja kie przed na mi po sta wio no, za kła da ły pro jekt lo go ty pu
i ha sła dla re wi ta li za cji wiel ko pły to wej za bu do wy blo ko wej, wy kre owa -
nie prze strze ni pu blicz nej na ta kich te re nach, re orien ta cję za sad prze -
miesz cza nia się lud no ści oraz po pra wę wra żeń es te tycz nych
i wi ze run ku osie dli. Na jed nym z kra kow skich osie dli za pro jek to wa li śmy
no we cen trum, gdzie zna la zły się ele men ty ma łej ar chi tek tu ry oraz

obiek ty prze zna czo ne do re kre acji i wy po czyn ku: plac za baw, ska�te�park,
mał pi gaj, mi ni golf, ścież ki pie sze i ro we ro we etc. Nie za po mnie li śmy
tak że o stre fie dla se nio rów, wy po ży czal ni ro we rów czy wy bie gu dla
czwo ro no gów. Sta ra li śmy się wpro wa dzać za ło że nia uni wer sal ne, a jed -
no cze śnie speł nia ją ce po trze by współ cze sne go spo łe czeń stwa. 

W ra mach ko lej ne go za da nia za pro po no wa li śmy wie le roz wią zań
ko mu ni ka cyj nych oraz po sta wi li śmy na zdro we i przy ja zne śro do wi -
sku for my ko mu ni ka cji. Mo der ni zu jąc i wpro wa dza jąc od po wied nią
in fra struk tu rę tech nicz ną, a tak że wpro wa dza jąc ak cje spo łecz ne,
chcie li śmy za chę cić miesz kań ców do zre zy gno wa nia z prze miesz cza -
nia się w ra mach osie dla sa mo cho da mi na rzecz ro we rów i pie szych
spa ce rów. Te ostat nie sta ra li śmy się uczy nić atrak cyj niej szy mi, po pra -
wia jąc es te ty kę – tu za pro po no wa li śmy mię dzy in ny mi mu ra le – czy li
wiel ko for ma to wą gra fi kę ścien ną, ro ślin ność pną cą na ele wa cjach,
sys te my zie le ni osie dlo wej itp. 

Wszyst kie roz wią za nia stwo rzy ły in te gral ną ca łość, sta jąc się kom -
plek so wym pro jek tem re wi ta li za cji, któ ry opa trzy li śmy lo go ty pem
przed sta wia ją cym kli szę fil mo wą i zwią za nym z nim ha słem: „Bądź re -
ży se rem swo jej prze strze ni!” 

Z Kra ko wa wró ci li śmy peł ni wra żeń, bo gat si o no we do świad cze -
nia i przy jaź nie ze stu den ta mi go spo dar ki prze strzen nej z kil ku na stu
uczel ni Kra ko wa, War sza wy, Olsz ty na, Wro cła wia i in nych miast. 

Pre zen ta cji pro jek tu moż na by ło wy słu chać na Se sji Kół Na uko -
wych 17 ma ja 2011 ro ku, gdzie Ko ło Na uko we Go spo dar ki Prze strzen -
nej od no to wa ło rów nież suk ces z in nym pro jek tem, do ty czą cym
wa lo ry za cji kra jo bra zu i pro po zy cji za go spo da ro wa nia te re nów nad war -
ciań skich: „War ta (nie)war ta po zna nia”. No we zna jo mo ści za owo co wa ły
wspól nym gril lo wa niem kół na uko wych go spo dar ki prze strzen nej Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu.

Mar�ty�na�So�bec�ka

„Re vi ta li za tion. Re no va tion. Re ve la tion”
Ko ło Na uko we Go spo dar ki Prze strzen nej na warsz ta tach urba ni stycz nych

Uczestnicy warsztatów
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Wpią tek, 17 czerw ca 2011 ro ku, na par ku rze Cen trum Wy szko le -
nia Jeź dziec kie go – Hi po drom Wo la w ra mach Mię dzy na ro do -

wych Za wo dów w Sko kach Przez Prze szko dy – CSI od by ły się dwa
kon kur sy XII edy cji Aka de mic kich Jeź dziec kich Mi strzostw Wiel ko pol -
ski o Pu char JM Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Do
za wo dów zgło si li się re pre zen tan ci 11 uczel ni, w su mie 32 za wod ni -
ków na 42 ko niach.

Za wo dy otwo rzył kie row nik Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej, mgr Ma rian
Łysz czak. W kon kur sie wstęp nym, dla ama to rów (wy so kość prze szkód
do 1 me tra), wy stą pi ła ama zon ka na szej uczel ni, Na ta lia Ba nach, któ -
ra na kla czy Aga ta za ję ła VI miej sce. Zwy cię ży ła stu dent ka Po li tech ni -
ki Po znań skiej, Mar ta Sto łow ska, na ko niu Resz ka, przed Ada mem
Pa wel czy kiem (Qu atrol L) z Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Trze cie miej -
sce zdo by ła Mag da le na Ko ry tow ska na Fa li z Wyższej Szkoły Turystyki
i Zarządzania.

Naj waż niej szy kon kurs mi strzow ski, o ty tu ły i me da le, roz gry wa no
na prze szko dach o wy so ko ści do 110 cm w pierw szym na wro cie, a naj -
lep sza dziesiątka za wod ni ków w dru gim na wro cie po ko ny wa ła prze -
szko dy o 10 cm wyż sze. Par kur usta wio ny przez go spo da rza to ru,
Mie czy sła wa Za go ra, był bar dzo trud ny, nie zwy kle wy ma ga ją cy za rów -
no dla ko ni, jak i jeźdź ców. W kon se kwen cji mno ży ły się wy ła ma nia,
od mo wy, a na wet upad ki. Osta tecz nie pierw szy na wrót bez błęd nie po -
ko na ło tyl ko czte rech jeźdź ców, w tym Ma te usz Woj cie chow ski i Kry -
stian Ogra bek z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Do fi na ło wej roz gryw ki,
w któ rej wy star to wa ło 10 naj lep szych jeźdź ców z pierw sze go prze bie -
gu, za kwa li fi ko wa li się z na szej uczel ni rów nież: Mi chał No wac ki oraz
Jo an na Po pieł kie wicz.

W fi na le zna ko mi cie po je chał Ma te usz Woj cie chow ski na Wul ka nie,
któ ry po ko nał par kur bez zrzu tek, w bar dzo do brym cza sie (50,86 s)
i zwy cię żył, zdo by wa jąc Aka de mic kie Mi strzo stwo Wiel ko pol ski oraz
zło ty me dal. Wi ce mi strzem Wiel ko pol ski, po bez błęd nym prze jeź dzie,
zo stał Kry stian Ogra bek (56,61 s) do sia da ją cy Do mi na to ra. Trze cie miej -
sce wy wal czył stu dent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Ka je tan
Wa łec ki, na Ba chu sie (57,84 s).

Swym wy stę pem w fi na le wy róż ni ła się rów nież ama zon ka Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, Ta tia na El za now ska (wnucz ka Ja -
na El za now skie go, wie lo let nie go kie row ni ka Stu dium Wy cho wa nia
Fi zycz ne go na szej uczel ni), któ ra na rzu ci ła ogrom ne tem po prze jaz -
du, uzy sku jąc o 0,06 s lep szy czas od zwy cięz cy, nie ste ty po peł ni ła
zrzut kę i za ję ła do pie ro pią te miej sce.

Punk ta cją dru ży no wą zde cy do wa nie wy gra li stu den ci Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go (74 pkt.), przed Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie -
wi cza (66 pkt.) i Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go (30 pkt.).

Pu cha ry i me da le kla sy fi ka cji in dy wi du al nej wrę czył oso bi ście JM
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak. Pu cha ry kla sy fi ka cji dru ży no wej, ufun do wa ne przez
De par ta ment Spor tu i Tu ry sty ki Urzę du Mar szał kow skie go, wrę czył
prof. dr hab. Le szek No gow ski.

dr�Ma�rek�Hy�ży

Centrum Kultury Fizycznej

Jeźdź cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
aka de mic ki mi mi strza mi Wiel ko pol ski

JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, z akademickim mistrzem, Mateuszem Wojciechowskim (od lewej) i wicemistrzem, Krystianem
Ograbkiem
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Mateusz Wojciechowski prowadzi rundę honorową

Michał Nowacki na Armanim (konkurs mistrzowski) pokonuje oxer

Krystian Ograbek na Dominatorze (konkurs mistrzowski) Justyna Koczorowska na Ratmanie (konkurs mistrzowski) pokonuje oxer

Centrum Kultury Fizycznej
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Po wi ta nie władz rek tor skich i dzie kań skich

Dzie kan Ry szard Gu zen da sko rzy stał z moż li wo ści po mia ru ci śnie nia
(oka za ło się być w nor mie)

Ujeż dża nie sztucz ne go bycz ka

Agro na lia 2011
19 ma ja 2011 ro ku, kam pus przy Col le gium Tech no lo giae Li gni 
(bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na)

Fot. Le na Pi lip czuk
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Wy ści gi ze spo ło we

Od po czy nek na łącz ce

Kon kurs na naj szyb sze zje dze nie pącz ka – bez po mo cy rąk

Bie gi w dziw nych ko stiu mach
Zapasy
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Po kaz wschod nich sztuk wal ki

… a tu – mu mia (???)Szyb kie li cze nie bi lo nu

Moc ny ak cent na za koń cze nie

Za pra co wa ny Sa mo rząd Stu denc ki pod czas na ra dy stra te gicz nej Prze bie ran ki; tu: chy ba Pi no kio…
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Wie lo let nia tra dy cja na ka zu je, aby wy ciecz ka w nie zna ne by ła or -
ga ni zo wa na w pierw szą nie dzie lę wio sny, czy li w tym ro ku – 27

mar ca. Z przy czyn or ga ni za cyj nych po je cha li śmy jed nak ty dzień
wcze śniej, czy li w ostat nią nie dzie lę zi my. Póź niej się oka za ło, że de -
cy zja by ła uza sad nio na rów nież ze wzglę du na po go dę, bar dziej
w tym dniu sprzy ja ją cą wę drów ce i zwie dza niu. Za in te re so wa nie wy -
jaz dem by ło bar dzo du że i nie wszy scy chęt ni zmie ści li się na li ście
uczest ni ków. Mi mo to w au to ka rze zo sta ły trzy wol ne miej sca re zer -
wo wa ne dla osób z li sty, któ re z róż nych przy czyn w ostat niej chwi li
zre zy gno wa ły z wy jaz du (w tym jed na wbrew swej wo li za blo ko wa na
w win dzie). 

Au tor i re ali za tor pro gra mu wy ciecz ki (czy li jak zwy kle dr Wło dzi -
mierz Łęc ki) po in for mo wał nas o swych za mia rach w spo sób na stę -
pu ją cy: „… prze je dzie my 235 km przez dwa wo je wódz twa, obej rzy my
dwa obiek ty naj więk sze na świe cie i dwa ko ścio ły drew nia ne, przej -
dzie my dwa ki lo me try po par ku nad du żym je zio rem, bę dzie my w re -
jo nie upra wy dwóch rzad kich (spe cy ficz nych) ro ślin, zwie dzi my
mu zeum ze zbio ra mi do ty czą cy mi wy ro bów z tych ro ślin oraz mia sto
po ło żo ne na hi sto rycz nym Dol nym Ślą sku…” W opar ciu o te in for ma -
cje na le ża ło wska zać obie miej sco wo ści z naj więk szy mi obiek ta mi! Po
kil ku na stu mi nu tach – już za gra ni cą Po zna nia – więk szość uczest ni -
ków od da ła kart ki z od po wie dzia mi. Póź niej się oka za ło, że nie wszyst -
kie od po wie dzi by ły pra wi dło we. 

Ale dr Łęc ki nie od ra zu przy stą pił do roz wią zy wa nia za gad ki, pierw -
szy bo wiem po stój i pierw sze zwie dza nie na stą pi ły w miej sco wo ści
Wą so wo, któ re nie zo sta ło w pro gra mie wy ciecz ki wy mie nio ne.
A głów ną atrak cją kra jo znaw czą Wą so wa jest ze spół pa ła co wo -par ko -
wy z ka pli cą i dwo ma pa ła ca mi: sto sun ko wo skrom nym Scza niec kich
z koń ca XVIII wie ku i bar dzo roz bu do wa nym neo go tyc kim Hard tów

z dru giej po ło wy XIX wie ku (póź niej roz bu do wa ny). Ten ostat ni jest
obec nie re mon to wa ny po nie daw nym po ża rze. Zwie dzi li śmy je den
z naj więk szych par ków wiel ko pol skich (ze zwia stu na mi wio sny w po -
sta ci kwit ną cych kro ku sów) oraz ze spół oka za łych obiek tów fol warcz -
nych i do mów miesz kal nych z cza su bu do wy dru gie go pa ła cu. 

Z Wą so wa po je cha li śmy do sto li cy po wia tu, czy li do No we go To -
my śla. Oko li ce zna ne są z upra wy chmie lu i wi kli ny, w peł ni więc
zro zu mia łe jest ulo ko wa nie w No wym To my ślu Mu zeum Chmie lar -
stwa i Wi kli niar stwa. Zgod nie z za po wie dzią za po zna li śmy się z bo -
ga tą eks po zy cją mu ze al ną, a póź niej uda li śmy się na krót ki spa cer po
mie ście. Głów nym ce lem te go spa ce ru był ry nek, na któ rym obok ra -
tu sza stoi naj więk szy na świe cie kosz wi kli no wy. W ten spo sób roz -
wią za na zo sta ła pierw sza za gad ka tej wy ciecz ki. 

Za po wia da ny w pro gra mie park nad du żym je zio rem zo ba czy li -
śmy w Zbą szy niu. Do stęp do Je zio ra Zbą szyń skie go był wpraw dzie
utrud nio ny ze wzglę du na grzą ski te ren (po zo sta łość po roz to pach
i wy so kim po zio mie wo dy), ale spa cer po par ku „za li czy li śmy” zgod -
nie z pla nem. Zwie dzi li śmy póź no ba ro ko wy ko ściół i po zo sta ło ści re -
ne san so wej twier dzy. By li śmy przy dwóch ory gi nal nych po mni kach.
Je den z nich – fi gu ra koź la rza (czy li oso by gra ją cej na koź le) – świad -
czy, że mia sto jest ży wym wciąż cen trum folk lo ru mu zycz ne go. Dru gi
po mnik usy tu owa no do słow nie nad rze ką Ob rą, a przed sta wia Ka ro -
la Woj ty łę w ka ja ku. 

Ko lej nym eta pem wy ciecz ki by ło zwie dze nie dwóch po ło żo nych
bli sko sie bie ko ścio łów drew nia nych: w Chla sta wie i w Ko sie czy nie
(już na te re nie wo je wódz twa lu bu skie go). Ko ściół w Chla sta wie na -
le ży do naj cie kaw szych ko ścio łów drew nia nych w Wiel ko pol sce. Po -
wstał w 1637 ro ku ja ko świą ty nia ewan ge lic ka, z czym wią że się
bar dzo cie ka wa ar chi tek tu ra wnę trza. Jesz cze star szy, bo z 1406 ro ku,

W nie zna ne w po szu ki wa niu wio sny

Wieści  z  koła Polskiego Towarzystwa...

Pod największym na świecie koszem z wikliny w Nowym Tomyślu
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jest ko ściół w Ko sie czy nie, obec nie w trak cie usu wa nia współ cze -
snych prze ró bek we wnę trzu. War to do dać, że w Ko sie czy nie uro dził
się wy bit ny rzeź biarz Mar cin Ro żek (między innymi twór ca po mni ka
Siew�cy w Lu bo niu, któ re go ko pia stoi przed na szym Rek to ra tem). 

Ostat nim punk tem pro gra mu by ło zwie dze nie mia sta po ło żo ne -
go na hi sto rycz nym Dol nym Ślą sku. Dla wie lu osób mo że być to za -
sko cze nie, że Dol ny Śląsk obej mo wał nie gdyś oko li ce Świe bo dzi na.
W tym po wia to wym mie ście (obec nie w wo je wódz twie lu bu skim)
zwie dzi li śmy dwa du że ko ścio ły: sta ry go tyc ki z ory gi nal ny mi skle pie -
nia mi (między innymi w jed nej z ka plic rzad ko spo ty ka ne skle pie nie
krysz ta ło we) i now szy neo go tyc ki. Na ryn ku obok ra tu sza fo to gra fo -
wa li śmy się na ła wecz ce ra zem z Cze sła wem Nie me nem. 

...Turystyczno-Krajoznawczego

Wyroby z wikliny w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
(oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie),
Nowy Tomyśl

Pomnik dudziarza na zbąszyńskim rynku
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A dru gi naj więk szy obiekt na świe cie? To gó ru ją cy nad Świe bo dzi -
nem ol brzy mi po mnik Chry stu sa Kró la – już ofi cjal nie od sło nię ty
i po świę co ny, cho ciaż jesz cze wy ko ny wa ne są przy nim pra ce wy koń -
cze nio we. Oka zu je się, że przy od po wied niej me to dy ce po mia rów jest
więk szy niż po wszech nie zna ny po mnik Chry stu sa Zba wi cie la w Rio
de Ja ne iro. Wa żą cy oko ło 400 ton po mnik stoi na spe cjal nie usy pa -
nym kop cu, z któ re go roz ta cza się in te re su ją ca pa no ra ma Świe bo dzi -
na i oko lic. W po bli żu znaj du je się du ży obiekt jed nej z po pu lar nych
sie ci han dlo wych. Stąd wy wo dzi się ko lej na za gad ka: „Kie dy wy bu do -
wa no Te sco w Świe bo dzi nie? Od po wiedź: kil ka lat przed Chry stu sem”.
Ale to już po za kon kur sem. 

Po po su mo wa niu od po wie dzi kon kur so wych oka za ło się, że aż 14
osób wska za ło po praw nie obie miej sco wo ści z atrak cyj ny mi „naj…”.
Za tem ko niecz ne by ło lo so wa nie na gród. 

Wy ciecz kę za koń czy li śmy po dzię ko wa nia mi dla dr. Wło dzi mie rza
Łęc kie go i za pro sze niem „w nie zna ne” wio sną przy szłe go ro ku. 

Je�rzy�Świ�goń

Fundamenty kościoła w Kosieczynie koło Zbąszynka pamiętają
początek XV, a według najnowszych badań – nawet połowę XIV
wieku; na zdjęciu: fragment zabytkowej posadzki tuż u stóp ołtarza

Drewniany poewangelicki kościół w Chlastawie Pamiątkowa fotografia z Czesławem Niemenem w Świebodzinie
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Jezioro Zbąszyńskie wczesną wiosną prezentuje się bardzo melancholijnie

Spalony pałac w Wąsowie

Rynek w Świebodzinie: w jednym kadrze zmieściły się co najmniej
cztery style architektoniczne

Drewniany kościółek w Chlastawie…

… jest bardzo stary

Na koniec wycieczki w nieznane autokar zawiózł nas do Świebodzina, pod
najwyższy na świecie pomnik Chrystusa Króla



Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat.

Więcej informacji na stronie: 
www.laniki.pl 

Zapraszamy dzieci do tańca 
w zespole „Łaniki”!

Poznań, ul. Dożynkowa 9 G


