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↓Wstępniak

Strategia 
myślenia  
o przyszłości

Jak wyzwolić potencjał tkwiący w Naszym Uniwersytecie? Jak planować 
przyszłość w tak zmiennych i nieprzewidywalnych czasach? Czy długofa-
lowe plany mają sens? Jest wiele pytań, na które szukamy sensownych od-

powiedzi. Wszyscy przecież jesteśmy świadomi, że łatwiej funkcjonować, wie-
dząc, skąd przychodzimy, gdzie aktualnie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Bez tej 
wiedzy rośnie ryzyko podążania w złym kierunku, dlatego chcemy planować 
odpowiedzialnie. To taki strategiczny Tetris* – tworzymy nową jakość w prze-
strzeni, w której funkcjonujemy, układając w możliwie najbardziej efektywny 
sposób poszczególne elementy naszej uniwersyteckiej układanki.

O tym, jak układać te klocki, pracując nad nową Strategią Uczelni, oraz 
o tym, jak ważne w jej tworzeniu jest zaangażowanie społeczności akademic-
kiej, rozmawiamy z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyż-
szego, którzy wspierają władze UPP w opracowywaniu efektywnego planu 
rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Razem z przewodniczą-
cymi rad naukowych dyscyplin szukamy odpowiedzi na pytania o ich rolę 
i sposoby osiąg nięcia jak najwyższego poziomu badań. Przewodniczący Rady 
Uczelni i kanclerz UPP opowiadają o planach na obecną kadencję, a przewod-
nicząca Rady Doktorantów wyjaśnia, co daje satysfakcję i radość ze wspólne-
go działania.

Co jeszcze nowego można znaleźć w tym numerze? Tekstem Klunkry, czyli 
zakłady doświadczalne – grzeczne dzieci, ale niechciane? rozpoczynamy nowy 
cykl felietonów pod hasłem „Kij w mrowisko”, w którym chcemy inspirować 
i prowokować do dyskusji na tematy ważne dla naszej społeczności. W son-
dzie zatytułowanej WA pytają wraz z zaproszonymi do udziału gośćmi poszu-
kiwać będziemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące i aktualne pytania. W tym 
numerze próbujemy dociec, dlaczego ludzie przestają wierzyć naukowcom? 

Jeśli spodobają się Państwu te nowe propozycje, zachęcam do przesyłania 
na adres redakcji wiesci@up.poznan.pl własnych ciekawych pomysłów, tema-
tów do dyskusji czy pytań. Liczę, że w ten sposób możemy wspólnie tworzyć 
Nasze „Wieści Akademickie”.

Oddając zatem w Państwa ręce kolejny numer, mam nadzieję, że będzie on 
interesującą lekturą, zachętą do rozmyślań i wyciągania wniosków na tematy 
istotne dla funkcjonowania Naszego Uniwersytetu.

Iwona Cieślik 
Redaktor naczelna

*  Tetris to gra komputerowa powstała w 1984 r., której logika jest bardzo prosta. Pusta na początku plansza za-
pełnia się pojedynczo opadającymi klockami. Dopiero gdy dany klocek znajdzie się na samym dole, zostaje 
unieruchomiony, a wówczas u góry planszy pojawia się kolejny. Zadaniem gracza jest układanie porusza-
jących się klocków, które tylko w trakcie spadania można obracać, tak aby wypełniły poziom na całą szero-
kość prostokąta – wówczas ta warstwa znika i zwalnia się miejsce na kolejne elementy. Gra trwa do momen-
tu, w którym kolejny klocek nie będzie mógł już pojawić się na planszy z powodu braku miejsca. Istnieje wie-
le różnych wariacji i wariantów tej gry.

mailto:wiesci@up.poznan.pl
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O  współpracy, dialogu i  wzajemnej 
życzliwości, a  także o  tym, jak powi-
nien rozwijać się Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu w nowej i nieprzewi-
dywalnej rzeczywistości, rozmawiamy 
w  wywiadach z  Kanclerzem Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, 
Robertem Fabiańskim oraz Przewod-
niczącym Rady Uczelni, Tomaszem 
Markiewiczem. 

Rady naukowe dyscyplin, których za-
daniem jest dbanie o rozwój uniwersy-
teckich badań w poszczególnych dyscy-
plinach, należą do podmiotów bardzo 
istotnych dla Uniwersytetu. Ponieważ 
to zupełnie nowe organy, zapytaliśmy 
przewodniczących rad naukowych dys-
cyplin UPP, jaką rolę powinny one peł-
nić na Uczelni oraz jak osiągnąć najwyż-
szy możliwy poziom badań i publikacji.

NAJLEPSZĄ METODĄ 
PRZEWIDYWANIA PRZY-
SZŁOŚCI JEST JEJ TWO-
RZENIE – na pytania o prace nad 
Strategią rozwoju Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu odpowiadają 
Mariusz Lorenc – ekspert Instytutu Roz-
woju Szkolnictwa Wyższego ds. strate-
gicznych i kultury organizacyjnej oraz 
Piotr Pokorny – dyrektor generalny In-
stytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 
i ekspert ds. prawnych i strategicznych. 

KLUNKRY, CZYLI ZAKŁA-
DY DOŚWIADCZALNE – 
GRZECZNE DZIECI, ALE 
NIECHCIANE? – o  roli zakła-
dów doświadczalnych w subiektywnej 
opinii  Wiesława Krzewiny, Dyrektora 
 Leśnego Zakładu Doświadczalnego Mu-
rowana Goślina Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu.

Trudno dziś sobie wyobrazić, aby na tak 
poważnej Uczelni jak nasza nie było cza-
sopisma na dobrym poziomie meryto-
rycznym i edytorskim, prezentującego 
to, co się na niej oraz wokół niej działo, 
dzieje i dziać będzie… – pisze prof. Bog-
dan J. Wosiewicz w artykule „O PO-
CZĄTKACH „WIEŚCI AKA-
DEMICKICH” I NIE TYLKO…”

DLACZEGO KOCHAMY 
WASABI? 
Wasabi to potoczna nazwa chrzanu ja-
pońskiego. Należy do rodziny botanicz-
nej kapustowatych, a więc tej samej, co 
kapusta głowiasta. Wasabi jest jednak 
wyraźnie inne niż większość roślin. 

RADY NAUKOWE  
DYSCYPLIN 
NA KADENCJĘ  
2020–2024 
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JESTEŚMY ZESPOŁEM 
ADEPTÓW RÓŻNYCH 
DZIEDZIN, KTÓRZY CZER-
PIĄ SATYSFAKCJĘ I RA-
DOŚĆ ZE WSPÓLNEGO 
DZIAŁANIA – mówi w rozmowie 
przewodnicząca Rady Doktorantów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w  Po-
znaniu, mgr inż. Marlena Wojnowska, 
doktorantka w  Katedrze Meblarstwa 
Wydziału Leśnego i Technologii Drew-
na UPP.
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WYDARZENIA

NA RATUNEK PTAKOM ORAZ DROBNYM 
SSAKOM

Wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach pt. „Centrum kliniczne B+R medycyny i ho-
dowli zwierząt oraz ochrony klimatu”, złożony w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra mu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 23/RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19, zo-
stał zakwalifikowany do finansowania. Planowana inwe-
stycja obejmuje budowę kompleksu laboratoriów oraz wy-
posażenie ich w najnowocześniejszą aparaturę badawczą 
i diagnostyczną, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. Projekt 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i integracji dyscyplin 
naukowych prowadzonych na Wydziale Medycyny Wete-

Osłabione czy ranne ptaki i drobne 
ssaki wymagające fachowej pomocy i ra-
tunku można przywozić do Uniwersytec-
kiego Centrum Medycyny Weterynaryj-
nej UPP przy ul. Szydłowskiej 43 w Po-
znaniu w dni powszednie w godzinach 
8:00–21:00, a w niedziele i święta w go-
dzinach 10:00–18:00. Wszelkie informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod 
numerem (61) 846 66 84. O znalezieniu 
rannego zwierzęcia można również po-
wiadomić straż miejską. W Ekopatrolu 
SM pracują wykwalifikowani funkcjo-
nariusze, dysponujący autem przysto-
sowanym do przewozu zwierząt.

rynaryjnej i Nauk o Zwierzętach: nauki biologiczne, wete-
rynaria oraz zootechnika i rybactwo. Przyczyni się także 
do integracji obiektów wydziału przy ul. Wołyńskiej i Szy-
dłowskiej w nowoczesny kompleks naukowo-dydaktyczny. 
Inwestycja ta stwarza zupełnie nowe możliwości w upra-
wianych dyscyplinach naukowych, otwierając drogę do po-
zyskiwania dużych, wartościowych, interdyscyplinarnych 
projektów badawczych. Pokazuje też możliwości i koniecz-
ność współpracy z władzami i samorządem terytorialnym 
oraz potrzebę wpisania projektów naukowych w prioryte-
ty rozwojowe kraju i regionu. 
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NAUKA PRZECIW PANDEMII

„Nauka przeciw pandemii” to inicjatywa zrzeszająca 
uznanych ekspertów ze środowiska naukowego, którzy 
zjedno czyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji do-
tyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz 
innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepion-
kach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, angażując 
się od samego początku w akcje 
wspierające walkę z pandemią 
wywołaną przez wirusa SARS-

-CoV-2, również czynnie włączył 
się w tę inicjatywę.

„Szerząca się antywiedza na 
temat szczepień przeciw  COVID-19 powoduje, że część 
społeczeństwa pozostaje nadal nieufna wobec tej pro-
cedury medycznej. Zaprzeczając potrzebie szczepień, 
stawiamy na szali nie tylko siebie jako jednostkę, ale 
też życie najbliższych, znajomych i  współpracowni-
ków – mówi prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland, koordy-
nator działań UPP wspierających zwalczanie epidemii 
wywołanej wirusem  SARS-CoV-2. – Dlatego jako Uczel-
nia postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę »Nauka prze-

ciw pandemii« i czynnie włączyć się w szerzenie wiedzy 
na temat szczepień przeciw  COVID-19” – podsumowuje. 

W ramach tej inicjatywy 15 stycznia 2021 r. na platfor-
mie Zoom oraz uczelnianym kanale YouTube 10 marca 
2021 r. transmitowane były spotkania dla społeczności 
akademickiej zatytułowane „Wszystko, co chcielibyś cie 

wiedzieć o wirusie  SARS-CoV-2 
oraz szczepionkach przeciw 
 COVID-19”. W spotkaniach wzię-
li udział inicjatorzy akcji „Na-
uka przeciw pandemii” – prof. 
dr hab. Jacek Wysocki reprezen-

tujący Polskie Towarzystwo Wakcynologii i dr hab. n. med. 
Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Przedstawiciele środowiska naukowego w  ramach 
inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” przygotowali bia-
łą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. In-
nowacyjne technologie i efektywność”. To wartościowe 
kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii oraz 
zasadności ich stosowania w walce z pandemią jest do-
stępne do pobrania na stronie naukaprzeciwpandemii.pl.

Jeszcze w marcu rozpocznie się przebudowa Domu 
Studenckiego „Jurand” Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, który może pomieścić 500 studentów. Pra-
ce budowlano-instalacyjne mają na celu między innymi 
stworzenie warunków do zapobiegania ewentualnemu 
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zaplanowano 
wykonanie robót budowlanych, których celem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom 
Uczelni obsługującym obiekt. Można to osiągnąć przez 
zminimalizowanie kontaktów z  urządzeniami używa-
nymi przez większą liczbę osób. „Zakres inwestycji obej-
muje: przebudowę segmentu na izolatki, montaż bezdo-

tykowego systemu dostępu do pokoi, bezdotykowych ba-
terii umywalkowych, automatycznych drzwi wejściowych 
wraz ze śluzą do dezynfekcji i pomiaru temperatury ciała, 
okna podawczego z podajnikiem przesuwnym na klucze. 
Wejście do budynku zostanie dostosowane dla osób z nie-
pełnosprawnością ruchową, co również zapewni bezpie-
czeństwo osobom transportującym chorych” – tłumaczy 
Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ro-
bert Fabiański. Planowane roboty nie zmieniają funkcji 
budynku i mają zakończyć się we wrześniu. Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał dotację celową na re-
alizację tej inwestycji.

ANTYCOVIDOWY AKADEMIK – PRZEBUDOWA  
DOMU STUDENCKIEGO „JURAND”

#szczepimysie 
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PEŁNOMOCNICY 
REKTORA UPP

Rektor UPP,  
prof. dr hab.  

Krzysztof Szoszkiewicz  
powołał 

12 pełnomocników, 
których obowiązki 

związane są 
z istotnymi obszarami 

funkcjonowania Uczelni. 
Pełnomocnicy stanowią 

wsparcie dla rektora 
w koordynowaniu 

poszczególnych zadań 
i zapewnieniu 
optymalnego  

poziomu zarządzania.

W KADENCJI 2020–2024
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rantów, organizacjami społecznymi funkcjo-
nującymi na UPP; reprezentowanie UPP w kra-
jowych i międzynarodowych gremiach działa-
jących na rzecz społecznej odpowiedzialności.

Pełnomocnik rektora  
ds. osób z niepełnosprawnościami,  
dr hab. Maciej Sydor

Zadania:  wspieranie, koordynowanie oraz inicjowanie 
działań, których celem jest stwarzanie osobom 
z niepełnosprawnościami warunków do pełne-
go udziału w procesie przyjmowania na studia, 
w kształceniu i prowadzeniu działalności na-
ukowej; monitorowanie i opiniowanie wydatko-
wania dotacji ministerialnej przeznaczonej dla 
studentów z niepełnosprawnościami; wniosko-
wanie o fundusze pozaministerialne oraz moni-
torowanie ich wykorzystania.

Pełnomocnik rektora 
ds. edukacji pozaakademickiej, 
prof. dr hab. Hubert Waligóra

Zadania:  zatwierdzanie arkusza organizacyjnego oraz 
opiniowanie projektów dotyczących rozwoju Ze-
społu Szkół Przyrodniczych; współpraca z Wy-
działem Oświaty Urzędu Miasta Poznania i Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu; reprezentacja 
UPP na uroczystościach organizowanych w Ze-
spole Szkół Przyrodniczych.

Pełnomocnik rektora  
ds. studenckich kół naukowych,  
prof. UPP dr hab. Piotr Szulc

Zadania:  opiniowanie wniosków studentów o  stypen-
dium rektora za osiągnięcia naukowe; opinio-
wanie wniosków pracowników o zaliczenie do 
pensum sprawowania opieki nad działalnością 
koła naukowego; współorganizacja uczelnianej 
Sesji Studenckich Kół Naukowych; inspirowa-
nie udziału studentów w  pracach naukowo-

-badawczych i studenckim ruchu naukowym; 
współpraca z opiekunami kół naukowych.

Pełnomocnik rektora  
ds. profilaktyki uzależnień,  
dr Bogusław Stelcer

Zadania:  prowadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej dotyczącej proble-
mu uzależnienia od substancji psychoaktyw-
nych, skierowanej do studentów, doktorantów 
oraz pracowników UPP; monitorowanie proble-
mów związanych z uzależnieniami występują-
cych wśród studentów i doktorantów UPP; po-

Pełnomocnik rektora  
ds. zakładów doświadczalnych,  
prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Zadania:  koordynowanie statutowej działalności zakła-
dów doświadczalnych przez zapewnianie jed-
nostkom organizacyjnym UPP warunków od-
powiednich do realizacji zadań badawczych 
i dydaktycznych w tych zakładach, a także do 
popularyzacji i wdrażania w produkcji wyników 
badań; uczestniczenie w opracowaniu strategii 
działalności zakładów, realizacji koncepcji ich 
restrukturyzacji lub zmian organizacyjnych; 
współpraca z innymi jednostkami badawczy-
mi, doświadczalnymi i wdrażającymi postęp 
w produkcji rolnej, leśnej i przetwórczej; spra-
wowanie nadzoru nad opracowywaniem wie-
loletnich i rocznych planów rzeczowo-finanso-
wych zakładów oraz ich realizacją.

Pełnomocnik rektora ds. współpracy 
z uczelniami krajów afrykańskich,  
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta

Zadania:  inicjowanie i koordynowanie współpracy ba-
dawczo-dydaktycznej między uczelniami kra-
jów afrykańskich a UPP w zakresie nauk rol-
niczych i  leśnych, w  dyscyplinach repre-
zentowanych przez poszczególne wydziały; 
przygotowywanie programów wizyt pracowni-
ków UPP w Afryce oraz przedstawicieli uczelni 
krajów afrykańskich w UPP dotyczących nawią-
zywania kontaktów naukowych; informowa-
nie wspólnoty uniwersyteckiej o prowadzonej 
współpracy badawczo-dydaktycznej z  uczel-
niami krajów afrykańskich; promowanie stu-
diów anglojęzycznych drogą elektroniczną oraz 
w trakcie kontaktów z uczelniami krajów afry-
kańskich; współpraca z wydziałowymi komisja-
mi rekrutacyjnymi w zakresie przyjmowania na 
studia anglojęzyczne obywateli krajów afrykań-
skich; świadczenie pomocy studentom z krajów 
afrykańskich w zakresie kształcenia oraz spraw 
socjalno-bytowych.

Pełnomocnik rektora ds. społecznej 
odpowiedzialności Uczelni,  
prof. UPP dr hab.  
Magdalena Kozera-Kowalska

Zadania:  opracowanie programu działań służących reali-
zacji społecznej odpowiedzialności Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu w całym zakre-
sie jego funkcjonowania oraz inicjowanie, ko-
ordynowanie i monitorowanie działań z tym 
związanych; współpraca z władzami UPP i jego 
wydziałami, samorządami studentów i dokto-

Z A K R E S  Z A D A Ń 
R E A L I Z O W A N Y C H  P R Z E Z  P E Ł N O M O C N I K Ó W
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dejmowanie działań na rzecz zwiększenia 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
lub narkotyków.

Pełnomocnik rektora  
ds. jakości kształcenia,  
dr inż. Jarosław Uglis

Zadania:  koordynowanie działań realizowanych w ramach 
uczelnianego systemu zapewnienia i doskonale-
nia jakości kształcenia; współpraca z Radą Dy-
daktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, prodziekanami ds. studiów oraz prze-
wodniczącymi rad programowych kierunków 
studiów w zakresie zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia; inicjowanie działań i współ-
praca w zakresie tworzenia projektów regulacji 
wewnętrznych dotyczących zapewniania i do-
skonalenia jakości kształcenia oraz upowszech-
niania dobrych praktyk w tym zakresie; formuło-
wanie rekomendacji dla prorektora ds. studiów 
dotyczących działań związanych z doskonale-
niem systemu zapewnienia jakości kształce-
nia w UPP; inicjowanie i wspieranie prac mają-
cych na celu określenie narzędzi monitorowania 
i podnoszenia jakości kształcenia; koordynowa-
nie i monitorowanie prac nad opracowaniem co-
rocznego raportu z funkcjonowania uczelniane-
go systemu zapewnienia i doskonalenia jakości 
kształcenia za poprzedni rok akademicki.

Pełnomocnik rektora ds. współpracy 
z uczelniami Republiki Kazachstanu  
oraz Chińskiej Republiki Ludowej,  
prof. dr hab. Roman Hołubowicz

Zadania:  inicjowanie i koordynowanie współpracy ba-
dawczo-dydaktycznej między uczelniami Re-
publiki Kazachstanu oraz Chin a UPP w zakre-
sie nauk rolniczych i leśnych, w dyscyplinach 
reprezentowanych przez poszczególne wydzia-
ły; przygotowywanie programów wizyt pra-
cowników UPP w Kazachstanie i Chinach oraz 
przedstawicieli uczelni kazachskich i chińskich 
w UPP dotyczących nawiązywania kontaktów 
naukowych; informowanie wspólnoty uniwer-
syteckiej o  prowadzonej współpracy badaw-
czo-dydaktycznej z  uczelniami kazachskimi 
i chińskimi; promowanie studiów anglojęzycz-
nych drogą elektroniczną oraz w trakcie kon-
taktów z uczelniami kazachskimi i chińskimi; 
współpraca z wydziałowymi komisjami rekru-
tacyjnymi w zakresie przyjmowania na studia 
anglojęzyczne obywateli Kazachstanu i Chin; 
świadczenie pomocy studentom z Kazachsta-
nu i  Chin w  zakresie kształcenia oraz spraw 
socjalno-bytowych.

Pełnomocnik rektora  
ds. doświadczeń na zwierzętach,  
prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

Zadania:  udzielanie merytorycznego wsparcia na temat 
wykorzystywania zwierząt do celów nauko-
wych lub edukacyjnych; nadzór nad pracami 
zespołów doradczych ds. dobrostanu zwierząt, 
w tym opiniowanie ich sprawozdań; współpraca 
z inspekcją weterynaryjną w zakresie przepro-
wadzania doświadczeń na zwierzętach w UPP; 
udostępnianie informacji dotyczących przepro-
wadzania doświadczeń na zwierzętach w UPP; 
koordynowanie szkoleń z zakresu przeprowa-
dzania doświadczeń na zwierzętach.

Pełnomocnik rektora  
ds. równego traktowania,  
prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

Zadania:  przeciwdziałanie przejawom nierównego trak-
towania, ze szczególnym uwzględnieniem rów-
ności kobiet i mężczyzn, a także innym formom 
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepeł-
nosprawność, rasę, religię, narodowość, pocho-
dzenie etniczne, przekonania polityczne, wyzna-
nie lub bezwyznaniowość, światopogląd, status 
społeczny i ekonomiczny, orientację seksualną 
czy tożsamość płciową; monitorowanie i diagno-
zowanie sytuacji w zakresie równego traktowa-
nia oraz opiniowanie komunikatów formułowa-
nych przez UPP pod względem stosowania ję-
zyka tolerancji i niedyskryminacji; inicjowanie 
i opiniowanie działań na rzecz osób i grup nara-
żonych na nierówne traktowanie lub doświad-
czających takiego traktowania, w tym przemo-
cy, molestowania, molestowania seksualnego 
i mobbingu; prowadzenie działań na rzecz upo-
wszechniania wiedzy oraz promowania postaw 
związanych z szacunkiem i równym traktowa-
niem, a także przeciwdziałanie negatywnym ste-
reotypom i mowie nienawiści; tworzenie proce-
dur antydyskryminacyjnych; udzielanie pomo-
cy osobom, które zostały dotknięte nierównym 
traktowaniem; współpraca z instytucjami rzą-
dowymi i samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi na rzecz realizacji zasady rów-
nego traktowania w UPP.

Pełnomocnik rektora  
ds. kultury studenckiej,  
prof. dr hab. Bogusława Waliszewska

Zadania:  nadzór nad rozwojem kultury studenckiej; 
udział w pracach Rady Programowej Centrum 
Kultury Studenckiej (CKS); inicjowanie lub opi-
niowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych 
studentów; opiniowanie spraw kadrowych, lo-
kalowych i organizacyjnych CKS.



WIEŚCI AKADEMICKIE 9

↓Z życia Uczelni

2021

QS Quacquarelli Symonds

ROLNICTWO I LEŚNICTWO UPP  
WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
W TEGOROCZNYM RANKINGU  
QS WORLD UNIVERSITY

Na początku marca opublikowano tegoroczne wyniki 
jednego z najbardziej prestiżowych rankingów na świe-
cie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w QS World 
University Rankings by Subject 2021 sklasyfikowany zo-
stał w kategorii rolnictwo i leśnictwo (Agriculture & Fo-
restry). Tylko 17 polskich uczelni akademickich znalazło 
się wśród najlepszych na świecie w corocznym rankingu 
dyscyplin („by subject”) prowadzonym przez brytyjską 
agencję QS Quacquarelli Symonds. W kategorii rolnictwo 
i leśnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został 

sklasyfikowany w przedziale 251-300, jako jedna z dwóch 
polskich uczelni. 

„Wprawdzie miejsce naszego Uniwersytetu jest odległe, 
jednak sam fakt obecności w rankingu QS jest już wyróż-
nieniem. Widoczność Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu w globalnych rankingach jest bardzo ważna w bu-
dowaniu prestiżu naszej uczelni w kraju oraz na arenie 
międzynarodowej” – komentuje wyniki Prorektor ds.  Na-
uki i Współpracy Międzynarodowej UPP, prof. dr hab. Piotr 
Goliński.
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Prof. UPP dr hab. 
Agata Chmurzyńska 
z  Katedry Żywienia Czło-
wieka i Dietetyki, Wydział 
Nauk o  Żywności i  Żywie-
niu 4 stycznia 2021 r., otrzy-
mała tytuł naukowy profeso-
ra nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu. Jedna z najwybit-
niejszych specjalistek w kra-
ju zajmujących się nutrige-
nomiką. Zainteresowania 
badawcze skupia na uwarun-
kowaniach masy ciała, me-
tabolizmu grup jednowęglo-
wych i metabolizmu lipidów. 
Prowadzi także badania do-
tyczące programowania pło-
dowego oraz związku pomię-
dzy wrażliwością smakową 
a wyborami  pokarmowymi.

Dr hab. Renata Gaj 
z  Katedry Chemii Rolnej 
i Biogeochemii Środowiska, 
Wydział Rolnictwa, Ogrod-
nictwa i Bioinżynierii 22 lu-
tego 2021 r. otrzymała tytuł 
naukowy profesora nauk rol-
niczych. Badania Pani Profe-
sor koncentrują się na zagad-
nieniach dotyczących pro-
dukcyjnych aspektów na-
wożenia roślin uprawnych, 
a  szczególnie zarządzania 
fosforem i  potasem w  in-
tensywnej produkcji roślin-
nej oraz oceny wpływu róż-
nych systemów uprawy ro-
ślin okopowych na zawar-
tość i  akumulację składni-
ków. Ponadto problematyka 
badawcza obejmuje diagno-
stykę stanu odżywienia ro-
ślin uprawnych w krytycz-
nych fazach rozwoju oraz 
wykorzystanie składników 
z nawozów w kontekście ba-
dań środowiskowych.

Prof. UPP dr hab.  
Agnieszka Waśkiewicz
z Katedry Chemii, Wydział 
Leśny i Technologii Drewna 
14 stycznia 2021 r. otrzyma-
ła tytuł naukowy profesora 
nauk rolniczych. Od począt-
ku kariery naukowej głów-
ne zainteresowania badaw-
cze Pani Profesor skupiały 
się wokół zagadnień związa-
nych z metabolizmem wtór-
nym grzybów mikroskopo-
wych zasiedlających rośli-
ny uprawne, poznaniem me-
chanizmów interakcji gospo-
darz-patogen, a także poszu-
kiwaniem nowych, biolo-
gicznych metod ogranicza-
jących rozwój mikroorgani-
zmów patogennych.  

NOMINACJE  
PROFESORSKIE
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Prof. UPP dr hab.  
Piotr Mederski 
z  Katedry Uży tkowania 
Lasu, Wydział Leśny i Tech-
nologii Drewna 22 lutego 
2021 r. otrzymał tytuł na-
ukowy profesora nauk rol-
niczych w  dyscyplinie na-
uki leśne. Profesor Meder-
ski jest specjalistą w  pro-
jektowaniu i optymalizacji 
zmechanizowanych proce-
sów technologicznych pozy-
skiwania drewna. Wykładał 
na Uniwersytetach we Flo-
rencji, Padwie, Salonikach, 
Eberswalde, Viterbo i Jelga-
wie. Był prelegentem na naj-
większych i najbardziej pre-
stiżowych światowych kon-
ferencjach użytkowania lasu 
(Forest Engineering Confe-
rence w Nowej Zelandii oraz 
FORMEC, IUFRO w Japonii). 
Współautor opublikowanego 
patentu głowicy harwestera 
do pozyskiwania drewna ga-
tunków liściastych. Zastęp-
ca przewodniczącego rady 
naukowej dyscypliny nauki 
leśne, prezes FSC (Forest Ste-
wardship Council w Polsce) 
oraz zastępca sekretarza ge-
neralnego Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk.  

NOMINACJE  
PROFESORSKIE

Prof. UPP dr hab.  
Agnieszka Piotrowska-

-Cyplik 
z Katedry Tech no logii Żyw-
ności Pochodzenia Roślin-
nego, Wydział Nauk o Żyw-
ności i Żywieniu 22 lutego 
2021 r. otrzymała tytuł na-
ukowy profesora nauk inży-
nieryjno-technicznych. Za-
kres prowadzonych przez 
nią badań obejmuje tematy-
kę biologicznego zagospoda-
rowania odpadów oraz usu-
wania zanieczyszczeń z gle-
by i wody. Jej zainteresowa-
nia naukowe koncentrują 
się na zagadnieniach zwią-
zanych z  potencjałem bio-
degradacyjnym mikroorga-
nizmów, zmianami jakościo-
wymi i  ilościowymi w me-
tabiomie bakteryjnym za-
nieczyszczonej gleby i wód 
oraz bioróżnorodnością mi-
krobiologiczną środowiska 
poddawanego oczyszczaniu. 

Prof. UPP dr hab. inż. 
Andrzej M. Jagodziński 
z   K a t e d r y  Ł o w i e c t w a 
i Ochrony Lasu, Wydział Le-
śny i Technologii Drewna 26 
lutego 2021 r. otrzymał tytuł 
profesora w dziedzinie nauk 
rolniczych w dyscyplinie na-
uki leśne. Zawodowo zajmu-
je się analizą czynników de-
terminujących produkcję 
biomasy i  retencję węgla 
w lasach oraz analizą ekolo-
gicznych uwarunkowań róż-
norodności biologicznej eko-
systemów leśnych. Prof. Ja-
godziński należy do grona 
najczęściej cytowanych na-
ukowców na świecie w  za-
kresie ekologii i  leśnictwa. 
Od 2019 r. jest dyrektorem In-
stytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk.
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współpraca, 
dialog i wzajemna 
życzliwość 

Rozmowa z Kanclerzem  
Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu,  
Robertem Fabiańskim

Potrzebne nam

Jest Pan absolwentem UPP. Jak wyglądała Pana ścieżka kariery i jak przez te 
lata zmieniał się Nasz Uniwersytet? 
Jestem związany z Uczelnią od 1996 r., gdy rozpocząłem studia z ekonomiki 

gospodarki żywnościowej na Wydziale Rolniczym. Zawsze byłem osobą aktyw-
ną, od samego początku angażowałem się w życie Uniwersytetu (wtedy jesz-
cze Akademii Rolniczej), udzielając się w Samorządzie Studenckim. Po zakoń-
czeniu studiów magisterskich ukończyłem również studia doktoranckie, jed-
nak dość szybko zrozumiałem, że moim celem nie jest kariera naukowa i że 
najwięcej dobrego mogę zrobić dla Uczelni, zmieniając ją od środka. Oczywi-
ście przez lata zmieniał się mój sposób postrzegania Uniwersytetu jako cało-
ści. Na początku wyraźnie dostrzegałem przede wszystkim problemy studen-
tów, dlatego zaangażowałem się w tworzenie Biura Promocji Zawodowej Absol-
wentów i Studentów, które później udało się przekształcić w prężnie działające 
Biuro Karier. Następnie dostrzegłem szansę na rozwój Naszej Uczelni przez po-
zyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji. Zostałem wte-
dy kierownikiem Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu, a następnie zastępcą kanclerza odpowiedzialnym za 
obszar zewnętrznych źródeł finansowania. Pierwotnie pozyskiwaliśmy środ-
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ki wyłącznie na inwestycje i pomaga-
liśmy naukowcom aplikować o granty 
oraz je rozliczać. Przełomem okazały 
się jednak projekty „miękkie”, finanso-
wane w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Od 2014 r. Sekcja ds. 
Funduszy Strukturalnych, licząca pier-
wotnie czterech pracowników, sukce-
sywnie się rozrasta i w ciągu kilku lat 
stała się ponad 20-osobowym dzia-
łem, realizującym z sukcesami różne-
go rodzaju projekty o wartości kilku-
set milionów złotych. Kolejną zmianę 
przyniosła pandemia. Uczelnia stanęła 
wówczas przed wieloma wyzwaniami, 
a potrzeba reorganizacji i transforma-
cji stała się jeszcze silniejsza, bo oka-
zała się koniecznością. Aby tę zmia-
nę wdrożyć i  usprawnić funkcjono-
wanie Uniwersytetu, musimy przede 
wszystkim dostosować naszą struktu-
rę do realiów i potrzeb wszystkich inte-
resariuszy. Powinniśmy stale się uno-
wocześniać, otwierać na technologie, 
ale też pomagać członkom wspólnoty 
akademickiej odnaleźć się w nowych 

okolicznościach. Stanowisko kancle-
rza to ogromna odpowiedzialność za 
Uniwersytet i całą wspólnotę, która go 
tworzy. Mam nadzieję, że uda mi się 
podołać wyzwaniu i nie zawieść przy 
tym zaufania, którym obdarzyli mnie 
rektorzy.

Czym właściwie zajmuje się kanclerz 
i na czym polega codzienna praca na 
tym stanowisku?
Rolą kanclerza jest podejmowa-

nie decyzji dotyczących działań ad-
ministracyjnych i gospodarczych. Po-
nadto nadzoruję zarządzanie mająt-
kiem Uczelni. Odpowiadam również 
za wdrażanie innowacyjnych rozwią-
zań technologicznych i organizacyj-
nych oraz sprawuję nadzór nad klu-
czowymi jednostkami, które zajmu-
ją się zamówieniami publicznymi, 
zaopatrzeniem, bezpieczeństwem 

czy informatyzacją. To w dużej mie-
rze praca koncepcyjna, planowanie 
usprawnień i skuteczne wprowadza-
nie ich w życie.

Co jako nowy kanclerz chciałby Pan 
zmienić? Jakie cele sobie Pan stawia? 
Chciałbym przede wszystkim 

optymalizować koszty i racjonalizo-
wać wydatki Naszej Uczelni, a także 
usprawnić pracę administracji cen-
tralnej i pozostałych jednostek, mię-
dzy innymi przez wprowadzenie 
uproszczonego obiegu dokumenta-
cji, docelowo elektronicznego. Kolej-
ne plany to poprawa komunikacji od 
strony technicznej, czyli rozbudowa 
serwerów, wdrożenie odpowiednich 
programów do zarządzania Uczelnią, 
rozbudowa sieci LAN/WLAN oraz 
usprawnienie komunikacji między 
jednostkami Uczelni przez uproszcze-
nie procedur i wewnętrznych regula-
cji, z którymi na co dzień wszyscy się 
zmagamy. Moim celem jest również 
określenie wyraźnej, jednoznacznej 

granicy przy podziale kompetencji 
i zadań poszczególnych komórek oraz 
inicjowanie wewnętrznych szkoleń 
dla pracowników. Dzielenie się wie-
dzą jest bowiem niezwykle ważne 
przy budowaniu pozytywnej komu-
nikacji i dążenia do rozwoju kompe-
tencji kadry administracyjnej.

Część powyższych planów udaje 
nam się stopniowo wprowadzać w ży-
cie – centralizujemy system zakupów 
spożywczych, zakończyliśmy pilota-
żowy cykl wewnętrznych szkoleń z ob-
sługi pakietu MS Office, aktualizuje-
my i ujednolicamy zakresy czynności 
dla pracowników administracji, inten-
sywnie pracujemy nad stworzeniem 
Intranetu jako sprawnego narzędzia 
pracy i właściwej komunikacji.

Co jest najważniejsze w  pracy na 
Pana stanowisku?

CHCIAŁBYM PRZEDE WSZYSTKIM OPTYMALIZOWAĆ 
KOSZTY I RACJONALIZOWAĆ WYDATKI NASZEJ UCZELNI, 
A TAKŻE USPRAWNIĆ PRACĘ ADMINISTRACJI CENTRALNEJ 
I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, MIĘDZY INNYMI PRZEZ 
WPROWADZENIE UPROSZCZONEGO OBIEGU DOKUMENTACJI, 
DOCELOWO ELEKTRONICZNEGO

To trudne pytanie. 
Na pewno wiedza, do-
świadczenie, umiejęt-
ność pracy pod ogromną 
presją czasu, wielozada-
niowość i multidyscypli-
narność. Ale przede wszystkim sztuka 
otaczania się mądrymi ludźmi i otwar-
tość na nich – na ich doświadczenia, 
poglądy, perspektywy. Staram się bu-
dować zespoły nie tylko mocne mery-
torycznie i sprawne w działaniu, ale 
też zgrane i zmotywowane do pracy 
na rzecz wspólnoty. Lubię zarządzać 
w sposób demokratyczny, unikam po-
dejścia autokratycznego. I choć przy-
znaję, że czasem jest ono niezbędne, 
to uważam je za najmniej efektywne 
i zdecydowanie anachroniczne.

W  niepewnych czasach zmiany to 
raczej norma niż wyjątek od reguły 
i mimo że zmiany są zazwyczaj roz-
wojowe, początki bywają trudne. Jak 
zatem zamierza Pan osiągnąć swoje 
zamierzenia?

Realizację moich planów oraz 
moją codzienną pracę opieram przede 
wszystkim na współpracy z ludźmi, 
szczególnie na dialogu z zespołem. Za-
wsze staram się tak kierować pracow-
nikami, by efektywnie wykorzystywać 
ich kluczowe kompetencje i racjonal-
nymi argumentami przekonywać do 
słuszności danej sprawy czy decyzji. 
Jako uczelnia mamy nie tylko piękną 
historię i tradycje, ale przede wszyst-
kim olbrzymi potencjał finansowy, 
intelektualny i merytoryczny, które 
bezsprzecznie musimy pielęgnować 
i rozwijać.

Czasy rzeczywiście są obecnie wy-
jątkowe i trudne, dlatego szczególnie 
w  tym okresie potrzebna jest nam 
współpraca, dialog i wzajemna życzli-
wość, o co wszystkich Państwa proszę.

Rozmawiała Iwona Cieślik 

współpraca, 
dialog i wzajemna 
życzliwość 
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Rada Uczelni jest po to,  
aby współtroszczyć się

Rozmowa z Przewodniczącym  
Rady Uczelni,  

Tomaszem Markiewiczem

Już drugą kadencję pełni Pan funkcję przewodniczącego 
Rady Uczelni. To na pewno zaszczyt, ale i zobowiązanie przy 
tak wielu pełnionych obowiązkach. Ostatnio został Pan po-
wołany do pracy na rzecz międzynarodowej polityki leśnej 
i wdrażania strategii zrównoważonej gospodarki leśnej 
w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Biurze Forum 
o Lasach (UNFF). Jak udaje się to wszystko połączyć? 
Przede wszystkim chcę wyrazić wdzięczność za szan-

sę współdziałania ze społecznością Naszego Uniwersytetu 

Obrączkowanie gęsi – obszar Natura 2000 Stawy Kiszkowskie, fot. Bartosz Łapiński

 o właściwy kurs
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oraz podziękować Jego Magnificencji 
Rektorowi, prof. dr. hab.  Krzysztofowi 
Szoszkiewiczowi oraz paniom i  pa-
nom senatorom UPP za zaufanie. Po-
dziękowania składam w  imieniu 
wszystkich członków Naszej Rady. 
Przewodniczący ma rzecz jasna trochę 
więcej zadań, ale to cała Rada Uczelni, 
jako jej organ, pracuje i podejmuje de-
cyzje. Każdy z członków Rady ma swo-
je życie zawodowe, różne aktywności 
i każdy z nas je godzi.

W moim przypadku tych zajęć jest 
jeszcze kilka, choć co prawda drobniej-
szych. Wszystko udaje mi się realizo-
wać, choć oczywiście nie pracuję 40 
godzin tygodniowo.

Podsumowując pierwszą kadencję – 
w zasadzie pionierską – działalności 
Rady Uczelni, co stanowiło najwięk-
sze wyzwanie, a  co postrzega Pan 
jako sukces?
W tym pytaniu zawarta jest już od-

powiedź. Największym wyzwaniem 
było samo to, że na podstawie no-
wych przepisów prawnych, które dużo 
zmieniły w funkcjonowaniu wszyst-
kich uczelni wyższych, powstał organ 
z dość szeroko nakreślonymi kompe-
tencjami, ale bez wzorców działania 
czy choćby podobieństw w przeszło-
ści. Połowę jego składu stanowią oso-
by, które nie są pracownikami Uczel-

ni, a to z ich grona musi wywodzić się 
przewodniczący, czyli – nie ukrywaj-
my – mają dużo słabszą orientację 
w tym, jak Uczelnia funkcjonuje oraz 
co powinno się zmienić. Wiedzą jed-
nak, i to może więcej, o funkcjonowa-
niu otoczenia gospodarczego, firm i in-
stytucji, w których działają. W naszym 
przypadku wiedzę na temat specyfi-
ki funkcjonowania Uczelni zapewni-
li profesorowie – członkowie Rady, do-
świadczeni pracownicy i senatorowie 
Naszego Uniwersytetu, których udział 
był nieodzowny.

Nie mnie oceniać, czy pierwsza 
Rada Uczelni odniosła sukces. Jestem 

jednak przekonany, że ówczesny rek-
tor, prof. dr hab. Jan Pikul wraz ze 
swoimi najbliższymi współpracow-
nikami dobrał zespół zainteresowany 
ustaleniem, jak powinna funkcjono-
wać Rada, którymi tematami powin-
na zajmować się dokładniej, a  w  ja-
kich bardziej zaufać fachowcom pra-
cującym na Naszym Uniwersytecie. 
Wszystkiego bowiem przez 15 miesię-
cy kadencji, kiedy to Rada miała pełnię 
praw, nie można było zrobić. Z przy-
jemnością wspominam, że  pierwsza 
Rada, reprezentując środowiska 
wszystkich wydziałów UPP, była bar-
dzo zdyscyplinowana, a przy tym nie-
zwykle sympatyczna. Szybko stworzy-
liśmy zgrany zespół, co oczywiście nie 
oznacza, że dyskusje były spłycane czy 
niepełne. Odbyło się 27 posiedzeń, na 
których podjęliśmy 41 uchwał. Aż 28 
z nich dotyczyło spraw ekonomiczno-

-finansowych i majątku. Dobrze obra-
zuje to obszar zainteresowań i aktyw-
ności pierwszej Rady Uczelni.

Rada Uczelni, oprócz rektora i Sena-
tu, jest jednym z trzech organów Uni-
wersytetu. Jaką rolę według Pana po-
winna pełnić?
Rada Uczelni, jak wspomniałem, 

ma w ustawie dość szeroko nakreślo-
ny obszar swoich kompetencji. Uzu-
pełnia je Statut Uczelni. W większości 

są to kwestie ekonomiczne, gospodar-
cze czy związane ze strategią. W nie-
których sytuacjach Rada wydaje swoje 
opinie, w innych konieczne są uzgod-
nienia. Ciekawą sytuację mamy np. 
w przypadku planu rzeczowo-finanso-
wego Uczelni, który Rada opiniuje, ale 
już sprawozdanie –  czyli tak napraw-
dę efekt jego realizacji – Rada zatwier-
dza. Rada odgrywa również kluczową 
rolę w procesie wyboru rektora Uczel-
ni. Nazwanie tego organu „radą” jest 
być może niepełne, jednak nawiązu-
jąc do otoczenia gospodarczego, uwa-
żam, że określenie „rada nadzorcza” 
byłoby trochę na wyrost. Rada Uczelni 

powinna więc w mojej opinii skupiać 
się na celach zapisanych w Strategii – 
którą również opiniuje oraz monito-
ruje jej realizację – oraz na kwestiach 
ekonomicznych. W przypadku Nasze-
go Uniwersytetu również majątko-
wych. Mamy bowiem to szczęście, że 
jako Uczelnia posiadamy spory mają-
tek, a monitorowanie jego właściwego 
wykorzystania powinno być jednym 
z głównych zadań Rady.

Szkolnictwo wyższe musi mierzyć się 
dziś z wyzwaniami, dla których nie 
ma gotowych rozwiązań. Jak Pana 
zdaniem powinien rozwijać się w tej 
nowej i  nieprzewidywalnej rzeczy-
wistości Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu i jak Rada Uczelni może 
w tym pomóc?
Szkolnictwo wyższe musi mierzyć 

się z wyzwaniami tak samo, jak dzia-
łalność każdego innego rodzaju. Żyje-
my w  niezwykle dynamicznych cza-
sach i musimy mierzyć się z sytuacja-
mi, z którymi jako pokolenie czy nawet 
ludzkość nie mieliśmy do czynienia 
nigdy wcześniej. Myślę oczywiście 
o pandemii, ale także o kłopotach kli-
matycznych naszego globu. Najwięk-
szym wyzwaniem dla mnie osobiście 
jest dostrzeganie i właściwe identyfi-
kowanie zachodzących zmian, a tak-
że reagowanie na nie, modelowanie 

ich czy zarządzanie takimi zamiana-
mi. Mój Uniwersytet – jak sama na-
zwa wskazuje: „Przyrodniczy”, któ-
rego jestem też absolwentem – powi-
nien być ukierunkowany na potrzeby 
i  szukanie rozwiązań systemowych. 
Powinien kształcić studentów otwar-
tych na zmiany i o doskonale ugrun-
towanej wiedzy, którzy będą potra-
fili sprostać wyzwaniom otoczenia. 
A Rada Uczelni jest po to, aby współ-
troszczyć się o właściwy kurs.

Rozmawiała Iwona Cieślik

NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM DLA MNIE OSOBIŚCIE 
JEST DOSTRZEGANIE I WŁAŚCIWE IDENTYFIKOWANIE 
ZACHODZĄCYCH ZMIAN, A TAKŻE REAGOWANIE NA NIE, 
MODELOWANIE ICH CZY ZARZĄDZANIE TAKIMI ZMIANAMI
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prof. dr hab. Jacek 
Nowak

Profesor nauk rolniczych, 
kierownik Pracowni Fer-
mentacji i Biosyntezy na 
Wydziale Nauk o Żywności 
i Żywieniu UPP. Współautor 
ponad 240 prac naukowych, 
w tym 85 oryginalnych prac 
twórczych (IF ponad 85), 20 
artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych, a także 
ponad 110 prac i streszczeń 
konferencyjnych. Stypen-
dysta Programu Fulbrighta 
w Cornell University w USA 
(1987–1988) i OECD (2003). 
Członek Senatu i przewodni-
czący Komisji Senackiej ds. 
Kadr Naukowych. Jest człon-
kiem Rady Programowej 
Centrum Zaawansowanych 
Technologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

prof. UPP dr hab.  
Wojciech 

Tschuschke

Kierownik Katedry Bu-
downictwa i Geoinżynierii 
na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Inżynierii 
Mechanicznej, senator 
trzech kadencji (2008–2020), 
zaangażowany w pracę 
w komisjach senackich, 
rektorskich i wydziałowych. 
Członek wielu organizacji 
branżowych i stowarzyszeń 
naukowo-technicznych. 
Autor i współautor ponad 
1000 ekspertyz naukowych, 
dokumentacji i projektów 
technicznych oraz specjali-
stycznych opinii z zakresu 
geotechniki i budownictwa. 

prof. dr hab. Leszek 
Nogowski

Profesor nauk rolniczych, 
kierownik Katedry Fizjolo-
gii, Biochemii i Biostruktury 
Zwierząt na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach UPP. W latach 
1996–1999 prodziekan wy-
działu, następnie dziekan 
(1999–2002), a w latach 
2002–2008 prorektor ds. 
studiów. Członek Senatu 
przez pięć kadencji. Zaan-
gażowany w działalność na 
rzecz Uczelni jako przewod-
niczący i członek wielu ko-
misji senackich, rektorskich 
i wydziałowych. W latach 
2016–12019 członek Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. 
Członek Rady naukowej 
dyscypliny zootechnika 
i rybactwo.

Członkowie wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

mgr inż. Tomasz Markiewicz

Absolwent Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 2016–2020 dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, obecnie nadleśniczy Nadleśnictwa Łopu-
chówko. Od 2013 r. członek Europejskiej Unii Leśników (Union of European Foresters). Pełnomocnik 
ministra środowiska ds. analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza 
prawa krajowego. Jako pierwszy Polak i piętnasty Europejczyk w historii pracuje na rzecz międzyna-
rodowej polityki leśnej i wdrażania strategii zrównoważonej gospodarki leśnej w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, w Biurze Forum o Lasach (UNFF).

Przewodniczący Rady Uczelni

RADA UCZELNI 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
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mgr inż. 
Małgorzata 

Gęsick a

Wiceprezes Zarządu Lazur – 
SZGPR, od 1999 r. sprawuje 
pieczę nad przebiegiem 
procesów technologicznych 
i produkcyjnych oraz funk-
cjonowaniem systemów 
jakości, nieustannie je do-
skonaląc. Absolwentka Aka-
demii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. 

Andrzej Zabłocki 

Przewodniczący Konwentu 
Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. Student 
studiów I stopnia na II roku 
kierunku ekonomia. 

mgr inż. Henryk 
Święcicki

Absolwent Akademii Rolni-
czej w Poznaniu, prowadzi 
prywatny Rolniczy Zakład 
Doświadczalny w Baborów-
ku, gmina Szamotuły (na 
obszarze 1100 ha). Prezes 
Związku Hodowców Koni 
Wielkopolskich.

Członkowie spoza wspólnoty  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przedstawiciel 
studentów

NA KADENCJĘ

2020–2024
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RADY NAUKOWE 
DYSCYPLIN  
NA KADENCJĘ 
2020–2024

Zgodnie z ustawą Prawo o szkol-
nictwie wyższym i  nauce 
z 2019 r. ewaluacji podlega dzia-

łalność naukowa uniwersytetu w da-
nej dyscyplinie, a nie jak w poprzed-
nich uregulowaniach działalność po-
szczególnych jednostek uczelni. Wy-
niki ewaluacji mają kluczowe zna-
czenie, gdyż od uzyskanej oceny zale-
żą uprawnienia do prowadzenia stu-
diów, szkół doktorskich, nadawania 
stopni i tytułów oraz kwota subwen-
cji, czyli środków finansowych, które 
jednostki naukowe otrzymują z  bu-
dżetu państwa. Dlatego rady nauko-
we dyscyplin, których zadaniem jest 
dbanie o rozwój uniwersyteckich ba-
dań w poszczególnych dyscyplinach, 
należą do podmiotów bardzo istot-
nych dla uniwersytetu.

Zgodnie ze Statutem UPP rady na-
ukowe dyscyplin powołuje się w każ-
dej dyscyplinie podlegającej ewaluacji 
i  przypisuje do wydziału z  najwięk-
szą reprezentacją profesorów i profe-
sorów uczelni tej dyscypliny. Na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu powołanych zostało dziewięć rad 
naukowych dyscyplin.

Do najważniejszych kompeten-
cji rady naukowej dyscypliny nale-
ży nadawanie stopni naukowych po 
przeprowadzeniu postępowań w przy-
należnej dyscyplinie; opracowywanie 
strategii rozwoju dyscypliny, w szcze-
gólności identyfikacja priorytetowych 
problemów i kierunków badawczych 
oraz współpraca z  innymi radami 
w  celu podejmowania inicjatyw na-
ukowych o  charakterze interdyscy-
plinarnym i ogólnouczelnianym; pro-
wadzenie polityki naukowej w zakre-
sie danej dyscypliny oraz ocena jako-
ści działalności naukowej w celu za-
pewnienia optymalnego rozwoju da-
nej dyscypliny; proponowanie roz-
działu środków finansowych przy-
znanych danej dyscyplinie na bada-
nia naukowe.

Ponieważ rady to zupełnie nowe 
organy uniwersyteckie, zapytaliśmy 
przewodniczących rad naukowych 
dyscyplin UPP, jaką rolę powinny 
one pełnić na Uczelni oraz jak osią-
gnąć najwyższy możliwy poziom ba-
dań i publikacji.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  
NAUKI LEŚNE

Obecna dyscyplina naukowa nauki 
leśne powstała w 2018 r. na podstawie 
nowej ustawy oraz decyzji ówczesne-
go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, z połączenia dwóch dziedzin 
nauki – leśnictwa oraz drzewnictwa. 

Większość osób prowadzących dzia-
łalność naukową w  tych dyscypli-
nach pracowała wówczas na Wydzia-
le Leśnym oraz na Wydziale Techno-
logii Drewna. W 2020 r. decyzją Rek-
tora UPP połączono je w jeden nowy 

PRZEWODNICZĄCY  
PROF. DR HAB.  
WIESŁAW OLEK

↓ Nauka i badania 
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Wydział Leśny i Technologii Drewna. 
Rada naukowa dyscypliny nauki leśne 
rozpoczęła swą działalność 1 paździer-
nika 2019 r.

Najistotniejszymi zadaniami stoją-
cymi przed radą naukową dyscypliny 
są z jednej strony czynności związa-
ne z nadawaniem stopni naukowych, 
a z drugiej najogólniej rozumiana dba-
łość o należyty rozwój działalności ba-
dawczej realizowanej w ramach dyscy-
pliny. Do końca września 2019 r. kom-
petencje te były przypisane do rad 
wydziałów. 

Nadawanie stopni  naukowych 
przez radę przebiega obecnie w dwóch 
procedurach, co wynika ze zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 20 lip-
ca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce oraz ustawą z dnia 3 lip-
ca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i  nauce. W  rezultacie do prze-
wodów doktorskich otwartych przed 
30 kwietnia 2019 r. mają zastosowanie 
dotychczasowe przepisy. Wymusza to 
kontynuację dotychczasowych proce-
dur związanych z doktoratami, które 
istotnie różniły się na dawnych Wy-
działach – Leśnym oraz Technologii 
Drewna. Wobec tego publiczne obrony 
doktoratów otwarte przed 30 kwietnia 
2019 r. na dawnym WL odbywają się 
przed komisjami doktorskimi, a sto-
pień doktora nadawany jest na posie-
dzeniu rady naukowej dyscypliny; na-
tomiast publiczne obrony doktoran-
tów z dawnego WTD odbywają się na 
posiedzeniu rady naukowej dyscypli-
ny, na którym następuje również na-
danie stopnia doktora.

Trzecia ścieżka proceduralna zwią-
zana z doktoratami dotyczy postępo-
wań nowych, do których mają zastoso-
wanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i  nauce, Statutu Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu oraz Zarządze-
nia nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. W przeci-
wieństwie do poprzednio obowiązują-
cych przepisów, w przypadku nowych 
postępowań w sprawie nadania stop-
nia doktora widoczny jest brak odpo-
wiedniego rozporządzenia ministra 
właściwego ds. nauki i  szkolnictwa 
wyższego. Dotyczy to przede wszyst-
kim problemu ujednolicenia w  ska-
li kraju procedur i wymagań związa-
nych z doktoratami.

Odrębny problem stanowią po-
stępowania w sprawie nadania stop-
nia doktora habilitowanego. Zgodnie 
z przepisami ustawy uprawnienia do 
nadawania tego stopnia ma Uniwer-
sytet Przyrodniczy w  Poznaniu, zo-
stały one jednak przekazane poszcze-
gólnym radom naukowym dyscyplin. 
Rada ta jest każdorazowo istotnie 
związana opinią zawartą w  uchwa-
le komisji habilitacyjnych powoły-
wanych dla poszczególnych postępo-
wań. Opinie te wynikają z wniosków 
zawartych w recenzjach przygotowa-
nych przez specjalistów z danego po-
dobszaru nauki, jak i z dyskusji nauko-
wej przeprowadzonej w trakcie posie-
dzenia komisji habilitacyjnej.

Występowanie okresów przej-
ściowych oraz zmiany dotychczaso-
wych przepisów wymagają dochowa-
nia szczególnej staranności w stoso-
waniu prawa oraz procedur obowią-
zujących w przypadku obu rodzajów 
postępowań.

Zadanie rady naukowej dyscy-
pliny związane z  należytym rozwo-
jem działalności badawczej realizo-
wanej w ramach dyscypliny nauki le-
śne sprowadza się obecnie do podję-
cia starań, aby w wyniku procesu ewa-
luacji jakości naukowej danej dyscy-
pliny można było osiągnąć możliwie 
najlepszą kategorię dla dyscypliny 
nauki leśne. Taki oczekiwany pozy-
tywny efekt oceny jakości naukowej 
może być osiągnięty przede wszyst-
kim dzięki wysiłkowi pracowników, 
którzy prowadzą działalność badaw-
czą i złożyli stosowne oświadczenie 
o wyborze dyscypliny naukowej na-
uki leśne. Wysiłek ten powinien spro-
wadzać się do prowadzenia innowa-
cyjnych badań naukowych, które po-
zwolą uzyskać wartościową wiedzę, 
upowszechnianą następnie przez pu-
blikowanie prac w  najlepszych cza-
sopismach naukowych uwzględnio-
nych w aktualnym wykazie. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, jak istotny 
jest odpowiedni wybór czasopisma 
naukowego, tak aby wiedza docierała 
do jak najszerszego grona specjalistów 
z danego podobszaru nauki.

Ważny jest tutaj wybór czasopism 
umożliwiających uzyskanie statusu 
open access dla publikowanych prac. 
Dotyczy to na przykład czasopism 
wydawnictwa Springer, gdzie auto-
rzy z polskich instytucji naukowych 
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mogą uzyskać taki status dla swych 
prac bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez macierzystą jednostkę. 
Oprócz tego należy dążyć do tego, aby 
czasopisma, w których publikowane 
są prace, charakteryzowały się możli-
wie najwyższymi wskaźnikami biblio-
metrycznymi określanymi przez Web 
of Science oraz Scopus.

Kolejnym bardzo ważnym elemen-
tem jest pozyskiwanie projektów ba-
dawczych na podstawie postępowań 
konkursowych, przeprowadzanych 
przede wszystkim przez krajowe 
agencje finansujące naukę, ale rów-
nież przez instytucje międzynarodo-
we. Powinno to skutkować między-
narodową współpracą naukową, któ-
ra musi wpływać na poprawę efektyw-
ności prowadzonych badań oraz jako-
ści publikacji naukowych. Należy jed-
nak zauważyć, że rada naukowa dyscy-
pliny praktycznie nie dysponuje żad-
nymi narzędziami, które umożliwi-
łyby wywieranie wpływu na popra-
wę aktywności publikacyjnej oraz na 
efektywność pozyskiwania projektów 
badawczych.

Bardzo niepokojący jest brak sta-
bilności przepisów prawa dotyczących 
oceny jakości naukowej (np. zmiana 
punktacji czasopism w trakcie okre-
su ewaluacji) oraz niejednoznaczność 
procedur związanych z ewaluacją. Za-
powiedź dr. Jarosława Gowina, ów-
czesnego Ministra Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego, o likwidacji „punkto-
zy” związanej z wyceną publikacji na-
ukowych należy uznać za całkowicie 
nietrafioną.

Relację pomiędzy władzami dzie-
kańskimi wydziału oraz radą naukową 
dyscypliny można porównać do syste-
mu politycznego, w którym Rada peł-
ni rolę swoistego parlamentu, z kom-
petencjami określonymi przez prze-
pisy zawarte w statucie danej uczel-
ni, a dziekan i prodziekani są władzą 
wykonawczą. Tak rozumiana struktu-
ra pozwala na transparentność podej-
mowanych decyzji, a jednocześnie po-
winna rozwiązywać problem uznanio-
wości. Przepisy ustawy z 2018 r. z jed-
nej strony koncentrują władzę uni-
wersytetu w rękach rektora, a z drugiej 
pozwalają na zastosowanie mechani-
zmów demokratycznego uczestnictwa 
wspólnoty uniwersytetu, tj. nauczycie-
li akademickich, doktorantów, studen-
tów i pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi.

Poziom naukowy dyscypliny zale-
ży przede wszystkim od zaangażowa-
nia pracowników realizujących prace 
badawcze. Jednocześnie Rada może 
wspomagać jakość pracy naukowej za 
pomocą czterech elementów, tj. przez 
wyznaczanie priorytetowych kierun-
ków badawczych, określanie właści-
wych mechanizmów zatrudniania, 
motywowanie i wynagradzanie.

Starania o większą liczbę kandyda-
tów w postępowaniach konkursowych 
o zatrudnienie jest istotnym elemen-
tem wyjściowym do uzyskania wyso-
kiej jakości naukowej. Możliwości pro-
wadzenia współpracy międzynarodo-
wej są obecnie najczęściej wskazywa-
nym kryterium w ocenie jakości na-
ukowej. Niezbędne jest zatem zatrud-
nianie osób z biegłą znajomością języ-
ka angielskiego jako jedynego języka 
obecnie używanego przez międzyna-
rodową społeczność naukową (poza 
dyscyplinami humanistycznymi).

Dodatkowo motywacja do pod-
noszenia efektywności i jakości pro-
wadzonych badań rośnie w przypad-
ku istnienia klarownych przepisów 
prawa, pozbawionych uznaniowości 
i  wprowadzających pełną transpa-
rentność w  podejmowaniu decyzji 
przez przełożonych. Niezwykle istot-
na jest na przykład transparentność 
w  dysponowaniu środkami finanso-
wymi. System taki pozwoli pracowni-
kom na utożsamianie się z finansami 
wydziału czy Uniwersytetu, co jedno-
cześnie zwiększy finansową odpowie-
dzialność pracowników oraz ich moty-
wację do pracy zespołowej. Decentrali-
zację finansowania należy postrzegać 
jako doskonały kierunek, umożliwia-
jący wprowadzenie transparentności 
finansowej.

Niezwykle ważnym elementem 
jest też wynagradzanie pracowników 
za efektywną pracę. Obejmuje ono za-
równo element finansowy, jak i promo-
wanie pracowników na wyższe stano-
wiska. Uzyskanie takiego pożądanego 
stanu i pozytywnych relacji pomiędzy 
pracownikami jest możliwe wówczas, 
gdy w ślad za dobrymi wynikami na-
ukowymi idą promocje na wyższe sta-
nowiska czy też możliwość pełnienia 
funkcji w  różnych strukturach uni-
wersytetu. Jednym z najbardziej de-
motywujących mechanizmów są przy-
padki promowania pracowników na 
wyższe stanowiska przy jednoczesnej 
niskiej jakości naukowej prowadzo-
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nych przez nich badań. Takie przypad-
ki sprawiają, że znaczna część wspól-
noty uniwersytetu przestaje utożsa-
miać się z uczelnią.

Przyjmując, iż rada naukowa dys-
cypliny powinna istotnie wpływać na 
jakość prac badawczych realizowa-
nych przez pracowników uniwersyte-

tu w ramach danej dyscypliny, wska-
zane byłoby stworzenie odpowied-
nich mechanizmów prawnych, umoż-
liwiających jej członkom udział w pro-
cesach zatrudniania nowych pracow-
ników oraz promowania już zatrud-
nionych na wyższe stanowiska.

Współautor tekstu: 
pRof. UPP dR hab. PiotR MedeRski, 
zastępca przewodniczącego rady naukowej dyscypliny

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY 
ROLNICTWO  
I OGRODNICTWO

Rada naukowa dyscypliny rolnic-
two i ogrodnictwo reprezentuje naj-
liczniejszą grupę pracowników na-
szej Alma Mater, którzy zadeklaro-
wali jako wiodącą właśnie tę dyscy-
plinę badań. Obejmuje więc osoby 
zajmujące się w swojej pracy nauko-
wej badaniami związanymi z rolnic-
twem, ogrodnictwem, biotechnologią 
oraz naukami ścisłymi. Różnorodność 
tematów podejmowanych w obrębie 
dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo 
sprawia, że prowadzone są tu owoc-
ne dyskusje dotyczące wielu zagad-
nień naukowych.

Rola i znaczenie rady związane są 
bezpośrednio i pośrednio z kwestia-
mi dotyczącymi nauki. Podejmowa-
ne działania powinny ogniskować się 
na strategii rozwoju danej dyscypliny, 
identyfikacji priorytetowych proble-
mów i kierunków badawczych oraz na 
współpracy w celu podejmowania ini-
cjatyw naukowych o charakterze in-
terdyscyplinarnym i ogólnouczelnia-
nym. Ważnym aspektem prowadze-
nia bieżącej działalności jest opraco-
wanie strategii rozwoju dyscypliny, 
w szczególności: identyfikacja priory-
tetowych problemów i kierunków ba-
dawczych, okresowa analiza dorobku 
pracowników oraz określenie strate-
gii umiędzynarodowienia badań w ra-

mach danej dyscypliny. Podejmowane 
działania mają być stymulujące, a jed-
nocześnie pozytywnie korespondo-
wać z przyjętymi kryteriami ewaluacji. 
Z punktu widzenia ewaluacji, ale rów-
nież rozpoznawalności wydziału oraz 
dyscypliny, ważna jest aktywność na-
ukowa, w której jako istotne wskazać 
można: udział w grantach – zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, reali-
zowanie tematów umownych, uzyski-
wanie patentów, organizacja konfe-
rencji, pisanie prac i książek popular-
nonaukowych czy też udział w szkole-
niach. Na podstawie wspomnianych 
kryteriów opracowany został ranking, 
według którego przyznawane są fun-
dusze na funkcjonowanie poszczegól-
nych katedr.

Głównym zadaniem rady nauko-
wej dyscypliny jest motywowanie pra-
cowników do publikowania w wyso-
ko punktowanych czasopismach, an-
gażowania się we współpracę interdy-
scyplinarną czy podejmowania kro-
ków mających na celu pozyskiwanie 
projektów badawczych. Jest to waż-
ne ze względu na rozwój kadry oraz 
umacnianie jednostek Uczelni na are-
nie nauki w Polsce i na świecie. Jest to 
związane także ze zbliżającą się ewa-
luacją dyscyplin.

Współautor tekstu: 
pRof. UPP dR hab. Tomasz KleibeR, 
zastępca przewodniczącego rady naukowej dyscypliny

PRZEWODNICZĄCY  
PROF. DR HAB.  
ANDRZEJ BLECHARCZYK
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RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  
ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Wyzwanie, przed jakim stoją 
wszystkie rady naukowe dyscyplin, to 
uzyskanie najwyższej kategorii w zbli-
żającej się ewaluacji jakości działal-
ności naukowej. Na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwie-
rzętach funkcjonują trzy dyscypli-
ny: weterynaria, zootechnika i rybac-
two oraz nauki biologiczne i od wielu 
miesięcy podejmowane są działania 
mające na celu mobilizację pracowni-
ków do aktywnej pracy naukowej na 
rzecz wszystkich dyscyplin. Rady, we 
współpracy z dziekanami, odpowie-
dzialne są za kształtowanie rozwoju 
kadry badawczo-dydaktycznej i moni-
torowanie postępów naukowych pra-
cowników. Ważnym kierunkiem dzia-
łań rady powinno być zwracanie uwa-
gi na słabe strony działalności nauko-
wej w danej dyscyplinie, organizowa-
nie zebrań informacyjnych, szkoleń, 
rozmów z pracownikami oraz pomoc 
w nawiązywaniu współpracy. Podej-
mowanie działań w celu rozwijania 
współpracy między dyscyplinami na 
wydziale, ale także współpracy krajo-
wej i międzynarodowej to jedno z waż-
niejszych zadań rad naukowych dys-
cyplin, które pozwala na zwiększenie 
konkurencyjności i podniesienie po-
ziomu badań naukowych. Nieustan-
ne poszerzanie kompetencji i umie-
jętności kadry naukowej powinno 
być wspierane przez aktywny udział 
w cyklicznych seminariach wewnątrz 
jednostek oraz wymianę myśli pod-
czas wspólnych seminariów interdy-
scyplinarnych. Odpowiednia moty-
wacja pracowników ukierunkowana 
na doskonalenie jakości badań może 

być realizowana przez stworzenie od-
powiedniego wewnętrznego systemu 
nagradzania pracowników za najlep-
sze prace naukowe.

Prowadzenie interdyscyplinar-
nych badań na światowym poziomie 
nie jest możliwe bez odpowiednich 
funduszy. Dlatego tak ważne jest za-
chęcanie i mobilizowanie wszystkich 
pracowników do składania wnio-
sków o  finansowanie projektów ba-
dawczych w instytucjach krajowych, 
ale przede wszystkim zagranicznych, 
szczególnie w Komisji Europejskiej. 
Stwarza to możliwości nie tylko bar-
dzo dobrego finansowania badań, ale 
także rozwijania współpracy między-
narodowej na najwyższym poziomie, 
z uwzględnieniem najbardziej aktu-
alnych trendów i potrzeb, oraz publi-
kowania uzyskanych w ten sposób in-
nowacyjnych wyników w najlepszych 
czasopismach naukowych. Warto też 
podkreślić istotną rolę współpra-
cy jednostek badawczych dyscyplin 
z zewnętrznym środowiskiem gospo-
darczym i zaangażowanie w badania 
na jego rzecz, które umożliwia pozy-
skanie środków na badania. Istotnym 
aspektem badań prowadzonych w ko-
operacji z jednostkami zewnętrznymi 
są wdrożenia czy patenty, które stano-
wią także ważny element działalności 
naukowej o potencjalnym znaczeniu 
dla otoczenia społeczno-gospodar-
czego. Oddziaływanie takie jest dzi-
siaj jednym z elementów oceny dys-
cypliny w ewaluacji.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY 
WETERYNARIA
Rada naukowa dyscypliny to 

nowe ciało, powołane na mocy zno-
welizowanej ustawy Prawo o  szkol-
nictwie wyższym i  nauce, na które-
go barkach spoczywa największa od-
powiedzialność za rozwój i jakość ba-

dań naukowych. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami ewaluacji podlega 
działalność naukowa danego uniwer-
sytetu w określonej dyscyplinie, a nie 

– jak poprzednio – aktywność nauko-
wa poszczególnych instytutów czy 

PRZEWODNICZĄCA  
PROF. UPP DR HAB. 
KATARZYNA  
SZKUDELSKA

PRZEWODNICZĄCA  
PROF. DR HAB. 
MAŁGORZATA 
POMORSKA-MÓL
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PRZEWODNICZĄCA  
PROF. DR HAB.  
JOANNA ŚLIWOWSKA

jednostek danej uczelni (wydziałów). 
Jednocześnie obowiązujące zapisy 
prawa wskazują, że wyniki ewaluacji 
poszczególnych dyscyplin są kluczo-
we dla całego uniwersytetu. Od uzy-
skanej kategorii (A, B, B+ lub C) za-
leżą najistotniejsze aspekty związa-
ne z funkcjonowaniem danej uczelni, 
w tym możliwość ubiegania się o sta-
tus uczelni badawczej, wysokość sub-
wencji, niezależność w prowadzeniu 
kształcenia, a także uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych. Dlate-
go rady naukowe dyscyplin – których 
zadaniem są działania na rzecz sta-
łego podnoszenia jakości badań i po-
prawy wartości wskaźników ewalu-
acji w poszczególnych dyscyplinach, 
czuwanie nad kształceniem dokto-
rantów i rozwojem pracowników oraz 
przeprowadzanie postępowań o sto-
pień naukowy – powinny należeć do 
organów o największym znaczeniu dla 
uniwersytetu. 

Do kompetencji rad naukowych 
dyscyplin zgodnie z  Naszym Statu-
tem, poza nadawaniem stopni nauko-
wych należy opracowywanie strate-
gii rozwoju dyscypliny, prowadzenie 
polityki naukowej, ocena jakości dzia-
łalności naukowej w celu zapewnienia 
optymalnego rozwoju danej dyscypli-
ny, a także udział w prowadzeniu po-
lityki kadrowej, w  tym wypracowy-
wanie standardów w zakresie nauko-
wej części oceny pracowników w ra-

mach procesu oceny okresowej, re-
krutacji lub procedur awansowych. 
W przypadku weterynarii, dyscypli-
ny o stosunkowo krótkiej historii na 
Naszym Uniwersytecie, w moim prze-
konaniu ogromne znaczenie ma wła-
ściwie prowadzona polityka kadrowa, 
w tym inwestycja w uznanych specja-
listów, ale także młodych, ambitnych 
absolwentów. Proces zatrudniania na-
uczycieli akademickich, oparty na wy-
sokich wymaganiach merytorycznych, 
w  moim przekonaniu zaprocentuje 
w  przyszłości wyższym poziomem 
badań i publikacji. W kontekście pod-
noszenia jakości badań szczególnie 
ważna jest mobilizacja wszystkich 
pracowników. Może ona odbywać się 
w różny sposób, jednak najefektyw-
niejsze wydają się dodatki motywa-
cyjne i projakościowe, a także właści-
wie skonstruowany, wymagający i do-
stosowany do dyscypliny arkusz oce-
ny okresowej pracowników. To bardzo 
istotne, jako że w ewaluacji bierze się 
pod uwagę indywidualne osiągnięcia 
poszczególnych pracowników repre-
zentujących daną dyscyplinę, a nie – 
jak to było możliwe w poprzednich 
ocenach – kilku najlepszych. Repre-
zentując wydział, który łączy w  so-
bie aż trzy różne dyscypliny nauko-
we, dużą szansę na podniesienie ja-
kości naszych badań upatruję także 
we współpracy interdyscyplinarnej.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  
NAUKI BIOLOGICZNE
Dyscyplina nauki biologiczne jest 

stosunkowo mało liczna w  porów-
naniu do innych dyscyplin działa-
jących na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu. Liczba członków 
nie jest stała i ulega zmianie w efek-
cie awansów naukowych pracowni-
ków. Dyscyplinę tworzą pracownicy 
czterech wydziałów Naszego Uniwer-
sytetu o bardzo różnorodnych zainte-
resowaniach naukowych, specjaliza-
cjach, przedmiocie badań, problema-
tyce i metodach badań. Badania pro-
wadzone są na mikroorganizmach, 
roślinach, zwierzętach czy wreszcie 
na próbkach materiału biologiczne-
go uzyskanego od ludzi. Członkowie 
dyscypliny prowadzą także badania 

wdrożeniowe z zakresu biotechnolo-
gii i mikrobiologii żywności. 

Wraz z reformą szkolnictwa wyż-
szego zostaliśmy postawieni w nowej 
sytuacji, w której tradycyjnie działa-
jące rady wydziału zastąpiono repre-
zentantami dyscyplin wchodzących 
w skład rad dyscyplin. Dla dyscypliny 
nauki biologiczne efektywne funkcjo-
nowanie Rady to szczególnie trudne 
zadanie. Problemem jest bowiem wy-
pracowanie takiego modelu działania, 
aby efektem był skoordynowany roz-
wój nauk biologicznych, w możliwie 
jak największym stopniu integrują-
cy działania różnych jednostek orga-
nizacyjnych i  poszczególnych osób 
zgodnie z wolnością prowadzenia ba-
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dań, jaka od wieków jest wartością 
uniwersytetów.

Do podstawowych zadań rady na-
leży dbałość o jakość naukową oraz 
kształcenie doktorantów. W celu osią-
gnięcia najwyższego możliwego pozio-
mu badań i publikacji potrzebne są 
oczywiście sprzyjające warunki – oso-
bowe, ale także materialne. Do pierw-
szych należą kreatywność, wiedza 
i umiejętności pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. Do tych drugich 

– warsztat badawczy oraz niezbędne 
środki finansowe. W tym kontekście 
ważne stają się umiejętności pozyski-
wania funduszy na prowadzenie ba-
dań naukowych w  postaci grantów 
krajowych i  zagranicznych. Ogrom-
nie istotna jest także współpraca na-
ukowa, która w dobie szybkiego roz-
woju nauki wydaje się siłą napędową 
jej rozwoju. Celów tych nie uda się zre-
alizować bez aktywności osób zatrud-
nionych, a także wzmocnienia kadro-
wego. Trzeba pamiętać, że wyposaże-
nie, środki finansowe i dobre pomy-
sły nie wystarczą. Potrzebujemy kre-
atywnych pracowników, zwłaszcza 
młodych, którzy wnoszą wiele po-

mysłów i poszerzają zakres podejmo-
wanej tematyki badawczej. Właściwą 
strategią rozwoju dyscypliny jest in-
westycja we wszystkie wymienione 
czynniki, a przede wszystkim w zdol-
nych, otwartych i  chętnych do pra-
cy ludzi, którzy będą kontynuować 
prowadzone badania naukowe i  po-
dejmować nowe. Z tego względu bar-
dzo ważne jest zdobywanie kolejnych 
stopni i tytułów naukowych – podsta-
wowego, jak się wydaje, czynnika po-
stępu naukowego. Wiąże się z  tym 
publikowanie wyników prowadzo-
nych badań w jak najlepszych czaso-
pismach, co z kolei wpływa na zwięk-
szenie prawdopodobieństwa otrzy-
mania funduszy na przyszłe badania. 
Tak obecnie, mówiąc obrazowo, „kręci 
się nauka”. Fakt ten rodzi jednak bar-
dzo istotne pytanie: czy gdzieś w tym 
wszystkim nie zagubiło się jej sedno, 
tj. poszerzanie zasobów wiedzy? Nie 
od dziś wiadomo, że najciekawsze ba-
dania i odkrycia pojawiają się często 
na styku nauk. Prowadzi to do wnio-
sku, że mimo podziału na dyscypliny 
współpraca między nimi wydaje się 
konieczna.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI  
I ŻYWIENIA
Rola rady naukowej dyscypliny 

jest dwukierunkowa: merytoryczna 
i strategiczna.

Do zadań merytorycznych można 
zaliczyć:

�  ustalenie zasad i trybu nadawa-
nia stopni naukowych, gwaran-
tujących jak najwyższą jakość 
oraz budujących reputację dys-
cypliny w kraju i na świecie

�  określenie wymagających, rze-
telnych i  przejrzystych kryte-
riów rekrutacji oraz oceny ja-
kości dorobku naukowego 
pracowników

�  delegowanie pracowników 
do komisji uczelnianych 
i wydziałowych

�  współpraca z radami dydaktycz-
nymi w zakresie kompetencji.

Zadania strategiczne to między 
innymi:

�  doskonalenie badań naukowych 
– przez rozwój kadry akademic-
kiej (dążącej do szybkich awan-
sów naukowych), skutkujący 
prestiżowymi projektami i zna-
czącymi wynikami badań

�  ewaluacja poziomu naukowego 
dyscypliny

�  analiza strategicznych potrzeb 
pracowników dyscypliny

�  inspirowanie nowych kierun-
ków rozwoju

�  sugerowanie trendów świato-
wych wartych uwzględnienia 
w kształceniu

�  wspomaganie pracowników 
w osiąganiu najwyższych celów 
naukowych

�  wspieranie organizowania 
i udziału w konferencjach, jak 

PRZEWODNICZĄCA  
PROF. DR HAB. 
MAGDALENA RUDZIŃSKA
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również uczestnictwa w  mię-
dzynarodowych sieciach i orga-
nizacjach naukowych; dążenie 
do rozwoju kontaktów i dobrych 
relacji w środowisku naukowym.

Spośród tych zadań na pierwsze 
miejsce wysuwa się rola rady nauko-
wej w nieustannym podnoszeniu po-
ziomu działalności badawczej dyscy-
pliny. Temu celowi ma służyć koordy-
nacja działań związanych z oceną po-
ziomu naukowego dyscypliny w od-
niesieniu do standardów międzyna-
rodowych, wskazywanie kryteriów, 
jakie powinny obowiązywać pracow-
ników, a także ocena ich dorobku na-
ukowego. Pomocne powinno być okre-
ślanie minimalnych standardów wy-
ników pracy naukowej dla pracowni-
ków badawczych i badawczo-dydak-
tycznych w  danej dyscyplinie oraz 
monitorowanie osiągnięć naukowych 
tych pracowników, a także opiniowa-
nie zatrudnienia w tych grupach pra-
cowniczych. Należy też zwrócić uwagę 

na rolę upowszechniania wiedzy na-
ukowej w społeczeństwie przez publi-
kacje popularnonaukowe, media oraz 
bezpośredni kontakt.

Szczególnie ważnym zadaniem 
rady naukowej jest dążenie do zwięk-
szenia widoczności na arenie między-
narodowej wyników badań pracowni-
ków danej dyscypliny przez liczniej-
sze publikacje w  periodykach o  wy-
sokim współczynniku wpływu (im-
pact factor). Wzrost liczby cytowań 
wykazywanych w  międzynarodo-
wych bazach bibliograficznych będzie 
świadczył o jakości i zwiększonej wi-
doczności wyników badań na arenie 
międzynarodowej.

Ponieważ nie ma rozwoju bez za-
plecza finansowego, konieczna jest 
ścisła współpraca z dziekanami w za-
kresie rozdziału środków na dzia-
łalność naukową uzyskanych przez 
Uczelnię w formie subwencji oraz in-
nych wydatków wspomagających roz-
wój naukowy w dyscyplinie.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,  
GÓRNICTWO I ENERGRTYKA
W skład rady naukowej dyscypli-

ny inżynieria środowiska, górnictwo 
i energetyka wchodzi 27 pracowników 
badawczo-dydaktycznych i  dwóch 
przedstawicieli doktorantów. Wśród 
członków rady jest siedem osób ma-
jących tytuł profesora, 18 ze stop-
niem doktora habilitowanego – za-
trudnionych na stanowiskach profe-
sora uczelni (14 osób) lub adiunkta (4 
osoby) – oraz dwie osoby ze stopniem 
doktora. Ze względu na interdyscypli-
narny charakter badań prowadzonych 
w tej dyscyplinie naukowej w skład 
rady wchodzą przedstawiciele aż czte-
rech wydziałów: Wydziału Inżynierii 
Środowiska i  Inżynierii Mechanicz-
nej; Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa 
i Bioinżynierii; Wydziału Nauk o Żyw-
ności i Żywieniu oraz Wydziału Leśne-
go i Technologii Drewna. Rada nauko-
wa dyscypliny inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka jest – zgodnie 
ze Statutem – jednym z organów Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, pod względem funkcjonalnym 

przypisanym do Wydziału Inżynie-
rii Środowiska i  Inżynierii Mecha-
nicznej ze względu na największą re-
prezentację profesorów i profesorów 
uczelni tej dyscypliny. Do głównych 
zadań rady naukowej dyscypliny na-
leży prowadzenie polityki naukowej, 
kadrowej i finansowej, w celu stymu-
lowania rozwoju dyscypliny w  kon-
tekście uzyskania najwyższych wy-
ników oceny działalności naukowej 
przy obecnej i w perspektywie przy-
szłych ewaluacji. W celu bieżącego sty-
mulowania rozwoju dyscypliny w per-
spektywie krótkoterminowej (najbliż-
szej ewaluacji) już w pierwszej kaden-
cji rady naukowej dyscypliny opraco-
wana została doraźna strategia rozwo-
ju dyscypliny, w której zwrócono uwa-
gę na podniesienie poziomu działal-
ności naukowej. Wymiernym efektem 
tych działań jest wzrost liczby oraz ja-
kości publikacji naukowych pracow-
ników badawczo-dydaktycznych i ba-
dawczych, co przekłada się na wypeł-
nienie slotów i/lub podniesienie ich 

↓Nauka i badania 
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wartości punktowej. W ramach polity-
ki finansowej rada naukowa dyscypli-
ny opracowała zasady rozdziału środ-
ków finansowych na działalność ba-
dawczą w dyscyplinie. Podstawą roz-
działu tych środków są osiągnięcia pu-
blikacyjne oraz wielkość środków po-
zyskanych przez jednostki w ramach 
projektów badawczych, badawczo-

-rozwojowych oraz projektów umow-
nych. Rada naukowa dyscypliny pla-
nuje wprowadzenie systemu wsparcia 
dla młodych naukowców w postaci co-
rocznych konkursów na projekty ba-
dawcze „Innowacyjny młody nauko-
wiec”. Celem konkursów jest podnie-
sienie kompetencji młodych naukow-
ców w zakresie składania wniosków 
na projekty badawcze oraz zapewnie-
nie wsparcia finansowego najciekaw-
szych projektów w celu wykonania ba-
dań pilotażowych, co ma znaczenie 
dla zwiększenia dorobku naukowego 
młodych naukowców oraz w  zakre-
sie kierowania projektami badawczy-
mi w kontekście przyszłego aplikowa-
nia o projekty badawcze NCN i NCBiR. 
W celu kształtowania polityki kadro-
wej rada naukowa dyscypliny opra-
cowała kryteria zatrudnienia i awan-
sowania pracowników na stanowi-
ska badawczo-dydaktyczne i badaw-
cze na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska i Inżynierii Mechanicznej. Ponad-
to przedstawiciele rady są członkami 
komisji konkursowych w sprawie za-
trudnienia. Wszystkie te działania 
mają się przełożyć na wynik ewalu-
acji dyscypliny oraz jej dalszy rozwój.

Pewnym utrudnieniem w  proce-
sie zarządzania jest stosunkowo duże 
rozproszenie pracowników badawczo-

-dydaktycznych i badawczych prowa-
dzących badania w ramach dyscypli-
ny na czterech wydziałach Uniwersy-
tetu. Konieczne wydaje się zatem pod-
jęcie działań zmierzających do opra-
cowania zasad komunikacji pomię-
dzy przewodniczącymi a pracownika-

mi prowadzącymi działalność nauko-
wą w dyscyplinie, co ma się przełożyć 
na przygotowanie do ewaluacji rów-
nież od strony technicznej. Z punktu 
widzenia pracowników, którzy zade-
klarowali dwie dyscypliny wiodące na 
Uniwersytecie, ważne jest, aby legity-
mowali się podobnym dorobkiem na-
ukowym w obu dyscyplinach. Jest to 
niezwykle ważne w kontekście przypi-
sania osiągnięć naukowych do dyscy-
plin, co bezpośrednio wpływa na osią-
gnięcie optymalnego wyniku ewalu-
acji w odniesieniu do poszczególnych 
dyscyplin, ale również całego Uniwer-
sytetu. Wyniki ewaluacji przekładają 
się bezpośrednio na prestiż oraz wy-
nik finansowy dyscypliny, wydzia-
łu i Uniwersytetu. Osiągnięcie wyso-
kich wyników parametryzacji wpły-
wa na realizację innych zadań rady na-
ukowej dyscypliny w zakresie nada-
wania stopni, a  w  szerszym ujęciu 
ma wpływ na możliwość kształcenia 
w szkole doktorskiej.

Obecnie prowadzone są prace 
przygotowawcze w zakresie opraco-
wania długofalowej strategii rozwoju 
dyscypliny spójnej ze strategią rozwo-
ju wydziału i Uniwersytetu. Wizją rady 
jest kształtowanie rozwoju dyscypli-
ny o interdyscyplinarnym techniczno-

-przyrodniczym profilu badawczym, 
otwartej na współpracę międzynaro-
dową, krajową i regionalną. Do głów-
nych celów strategicznych na przyszłe 
lata należeć będą: zwiększenie inno-
wacyjności badań naukowych, roz-
wój i umiędzynarodowienie kadry na-
ukowej, zwiększenie liczby publikacji 
naukowych w prestiżowych czasopi-
smach naukowych, zwiększenie sku-
teczności pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na realizację badań na-
ukowych oraz zwiększenie oddziały-
wania prowadzonych badań nauko-
wych na funkcjonowanie społeczeń-
stwa i gospodarki.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  
INŻYNIERIA MECHANICZNA
W myśl Statutu Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu oraz Ramowe-
go regulaminu rad naukowych dys-
cyplin każda rada ma szerokie kom-
petencje związane z prowadzeniem 

odpowiedniej polityki kadrowej i na-
ukowej, rozwojem dyscypliny oraz jej 
ewaluacją. Osiągnięcie wysokiego wy-
niku w najbliższej ewaluacji zależy od 
zaangażowania poszczególnych pra-

PRZEWODNICZĄCY  
PROF. UPP DR HAB. 
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cowników w wypełnienie slotów pu-
blikacyjnych, jak również od życzliwej 
i szerokiej współpracy pomiędzy wła-
dzami dziekańskimi, do których przy-
pisana jest dana dyscyplina, oraz re-
prezentantów dyscypliny spoza wy-
działu. W całym procesie związanym 
z ewaluacją istotne jest wyznaczenie 
celów krótko- i długofalowych. W po-
przedniej kadencji rady naukowej dys-
cypliny inżynieria mechaniczna przy-
jęto doraźną strategię jej rozwoju, co 
dziś skutkuje nie tylko wypełnieniem 
kolejnych slotów, lecz także znacz-
nym podniesieniem wartości punk-
towej danego slotu. Działania krótko-
terminowe związane z doraźną stra-
tegią rozwoju są kontynuowane rów-
nież w tej kadencji, a cele długofalowe 
będą spójne ze strategią rozwoju wy-
działu i Uniwersytetu. Kwestią, której 
nie można pominąć, jest liczebność re-
prezentantów dyscypliny oraz ich roz-
proszenie między wydziałami UPP. Im 
większa konsolidacja pracowników 
i wyższy udział procentowy w wypeł-
nianiu slotów, tym szanse powodze-
nia i uzyskania zadowalającej oceny są 
większe. Jedną z największych barier 
w zarządzaniu dyscypliną i przygoto-

waniem jej do ewaluacji jest komuni-
kacja i określenie zależności służbo-
wej pracowników poszczególnych jed-
nostek z szefem rady dyscypliny. Oce-
na ewaluacyjna obejmuje trzy kryte-
ria, pod kątem których trzeba się bar-
dzo dobrze przygotować i  wykazać 
osiągnięcia jako wiodące w dyscypli-
nie. Ważne jest, by pracownicy, szcze-
gólni ci dwudyscyplinowi, pracowali 
równo dla obu zadeklarowanych dys-
cyplin. Tutaj warto wspomnieć rów-
nież o roli rady naukowej dyscypliny, 
która jest odpowiedzialna nie tylko 
za nadawanie stopni, ale również za 
prowadzenie polityki kadrowej i oce-
nę naukową pracowników. W niektó-
rych przypadkach na Uniwersytecie 
powołano specjalne komisje ds. ewa-
luacji, które pełnią funkcję nadzorczą 
i kontrolną w zakresie postępów dys-
cypliny. Zazwyczaj przewodniczącym 
takiej komisji jest prodziekan ds. na-
uki, odpowiedzialny również za prze-
prowadzenie ewaluacji. Wynik oceny 
to nie tylko kategoria dla dyscypliny, 
ale również określony budżet, a co za 
tym idzie konsekwencje finansowe 
dla funkcjonowania wydziału oraz 
całej Uczelni.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY 
EKONOMIA I FINANSE
Podstawową rolą rady dyscypliny 

naukowej jest dbanie o rozwój badań 
naukowych prowadzonych w tej dys-
cyplinie. Koordynowanie podejmo-
wanej przez pracowników aktywno-
ści naukowej służy osiągnięciu możli-
wie najwyższego poziomu działalno-
ści badawczej zarówno na poziomie 
dyscypliny, jak i w odniesieniu do po-
szczególnych pracowników. Dążenie 
do wysokiego poziomu badań nauko-
wych w dyscyplinie jest ważne w kon-
tekście ewaluacji jakości działalności 
naukowej, ale równie istotna jest moż-
liwość ukierunkowania i zoptymalizo-
wania aktywności naukowej poszcze-
gólnych osób. W przypadku młodych 
pracowników nauki wywiera to pozy-
tywny wpływ na ścieżkę ich awansu 
naukowego.

Aby osiągnąć najwyższy możliwy 
poziom badań i publikacji, niezbęd-
ny jest bieżący monitoring osiągnięć 
pracowników i koncentracja aktyw-
ności publikacyjnej na wysoko punk-
towanych artykułach i monografiach 

naukowych. W dyscyplinie ekonomia 
i finanse dużą rolę w tym procesie od-
grywają regularnie organizowane spo-
tkania z pracownikami należącymi do 
liczby N, przedstawianie aktualnego 
stanu osiągnięć publikacyjnych w dys-
cyplinie i motywowanie do podejmo-
wania nowych wyzwań badawczych 
i publikacyjnych. Należy podkreślić, 
że w zwiększaniu poziomu naukowe-
go badań prowadzonych w dyscypli-
nie ważne są projekty badawcze finan-
sowane ze źródeł krajowych i między-
narodowych. Pracownicy są zachęca-
ni do aplikowania o środki zewnętrz-
ne, które poza tym, że zapewniają swo-
bodę prowadzenia badań i dają możli-
wość upowszechniania ich wyników 
w formule open access, są wysoko ce-
nionym elementem w  postępowa-
niach awansowych i ocenie indywi-
dualnej pracownika. Czynnikiem sty-
mulującym rozwój badań naukowych 
jest też współpraca międzyuczelniana 
i międzynarodowa.

↓Nauka i badania 
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Wasabi to potoczna nazwa chrzanu japońskiego (Wa-
sabia japonica Miq. Matsumara). Jest to warzywo przy-
prawowe znacznie ostrzejsze od popularnego u nas 
chrzanu. Należy do rodziny botanicznej kapustowatych, 
a więc tej samej co kapusta głowiasta. Wasabi jest jed-
nak wyraźnie inne niż większość roślin. Prawie wszystkie 
opisane rośliny (oczywiście oprócz ryżu) rosną lepiej na 
suchym polu, w normalnej ziemi, a nie w wodzie. Tym-
czasem wasabi najlepiej rośnie w płynącej wodzie lub 
strumieniu, najlepiej górskim, w szerokiej dolinie.

DLACZEGO 
KOCHAMY 
WASABI?

↓ Nauka i badania 
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Większość gatunków roślin (chociażby tro-
pikalnych), które żyją zalane stojącą wodą, 
najlepiej plonuje, gdy woda ta jest ciepła. 
Tymczasem wasabi najlepiej rośnie i  plo-

nuje, gdy woda ma nie więcej niż 12–15°C i jest krystalicz-
nie czysta. Większość roślin uprawnych wytwarza nasiona, 
które stopniowo wysychając, mają coraz lepsze kiełkowa-
nie i coraz większą dojrzałość. Tymczasem u nasion wasa-
bi (grupa Recalcitrant) jest odwrotnie: im bardziej suche, 
tym bardziej obumierają. Po trzech miesiącach od zbio-
ru już żadne z nich nie kiełkuje. Sposób przechowywania 
nasion wasabi znają tylko nieliczni. Dlatego nasiona tego 
gatunku są praktycznie nieosiągalne na rynku, a rośliny 
powszechnie rozmnaża się wegetatywnie – przez podział 
lub w kulturach in vitro.

W Japonii tylko skrawki ziemi w dolinach nadają się  
do produkcji rolniczej i ogrodniczej 
Fot. Paulina Trzcińska, Roman Hołubowicz.
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Wasabi znane jest w Japonii od co najmniej 1000 lat. 
Najstarsza zachowana wzmianka o tej roślinie pochodzi 
z japońskiej encyklopedii medycznej Honzo-Wamyo wy-
danej w 918 r. Występuje ona tam pod nazwą „dziki im-
bir”. Pierwszą założoną w Japonii plantację wasabi datu-
je się na lata 1596–1615.

W Japonii ludzie żyją najdłużej na świecie (pierwsze 
miejsce razem z  Hongkongiem), ale równocześnie (co 
zaskakuje wielu) współczynnik samobójstw jest tu bar-
dzo wysoki (siódme miejsce na świecie w 2017 r.). A może 
w tym długim życiu liczy się dieta? Przecież Japończycy 
jedzą trzy razy więcej ryb niż Europejczycy. Do dań z ryb 
często, ale nie zawsze, dodaje się wasabi, najczęściej w for-
mie zielonej pasty. Wasabi używa się do najbardziej zna-
nych dań japońskich z ryb: sushi i sashimi, ale także do 
tofu, soby, tsukemono oraz słodyczy i przekąsek o sma-
ku wasabi. Dodaje się ją również do sosów do sałatek nat-
tō i mięs. Niektórzy jedzą ją do każdej potrawy, jak u nas 
musztardę.

Właściwości przeciwbakteryjne tego warzywa niwelują 
ryzyko zatruć pokarmowych, maskują rybi zapach i osta-
tecznie poprawiają smak całej potrawy z ryb. Jednak tylko 
bardzo dobrzy kucharze w Japonii wiedzą, że najważniej-
szą substancją czynną w korzeniach wasabi jest izocyja-
nian allilu. To związek lotny, który już po 15 minutach od 
starcia traci swoje najcenniejsze właściwości prozdrowot-
ne. Dlatego w najlepszych restauracjach w Japonii 
wasabi ściera się tuż przed podaniem potrawy. Ki-
logram oryginalnej pasty z wasabi, według informa-
cji pana Seichi Miyoshi, w styczniu 2021 r. koszto-
wał w hurcie około 100 euro.

Po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym warzy-
wem na wystawie „Fruit Logistica” w Berlinie w lu-
tym 2015 r. Wystawa ta, w opinii wielu ludzi z branży, jest 
najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla profesjonal-
nych firm hodowlano-nasiennych z całego świata. W pa-
wilonie japońskim było stoisko firmy „Miyoshi”, najwięk-
szego obecnie producenta rozsad wasabi na świecie. Wte-
dy pierwszy raz widzieliśmy rozsadę tej rośliny uzyskaną 
z mnożenia metodą in vitro. Pan Seichi Miyoshi – właści-
ciel firmy – zaprosił nas do Japonii, aby pokazać komer-
cyjną uprawę tego warzywa w firmie, z którą współpracu-
ją. Powiedział nam również, że w Japonii w 2014 r. została 
wydana monografia w języku japońskim o tej roślinie au-
torstwa Yoshinori Hoshiya pt. Wasabi. Od uprawy do prze-
robu i sprzedaży (dziś mamy już jej polskie tłumaczenie, 
liczy 169 stron). 

Pół roku później, w sierpniu 2015 r., na zaproszenie Ja-
pońskiej Izby Nasiennej całą grupą polecieliśmy do Japo-
nii. Na terenach górzystych, niedaleko miejscowości Ha-
toka  Azumino, około 250 km od Tokio, po raz pierwszy 
w firmie „Daiou Wasabi Farm” widzieliśmy dużą (15 ha) 
plantację wasabi. Zakładamy gumowe buty i wchodzimy 
do wody w strumieniu. Rośliny rosną w płynącej wodzie, 
są zacieniane od góry i dobrze plonują. Po trwającej 1,5 
roku uprawie zbiera się ich korzenie (są najcenniejsze), li-
ście i łodygi. Można też jeść ich kwiaty panierowane w cie-
ście naleśnikowym.

Tu również, w Japonii, pierwszy raz zetknęliśmy się 
z japońskim etosem pracy (monozukuri). Jest to – nieco 
upraszczając sprawę – całkowite oddanie pracownika fir-

mie, w której pracuje i związanie z nią całej kariery zawo-
dowej. Na tym etapie pracownik utożsamia się z firmą. 
W zamian oczekuje, że pracodawca w pełni zadba o jego 
karierę zawodową, rozwój intelektualny, awans, zarobki 
oraz przywileje socjalne i emerytalne.

Wizyta na plantacji wasabi w  Japonii ostatecznie 
utwierdziła nas w przekonaniu, że podjęliśmy słuszną 
decyzję, zakładając dwa miesiące wcześniej, w czerwcu 
2015 r., nasze doświadczenie dotyczące możliwości uprawy 

tego warzywa w Polsce. Najpierw z Wielkiej Brytanii 
przyjechała do nas zamówiona rozsada. Następnie 
wysadziliśmy ją na sucho do podłoża kamienisto-

-żwirowego (jak w strumieniu w górach) w tunelu 
zbudowanym z płyt poliwęglanowych. Dopiero wte-
dy zaczęła pracować pompa tłocząca wodę (podło-
że miało niewielki spadek). Po jakimś czasie trzeba 

było jeszcze dodatkowo je wyrównać. Nasze doświadcze-
nie miało dwa warianty: w pierwszym uprawialiśmy ro-
śliny w rzędach, tak jak w Japonii, w drugim – rośliny ro-
sły pojedynczo w donicach. 

Kluczowym momentem badań nie była jednak ocena 
metod uprawy samej rośliny, lecz weryfikacja, przez eks-
peryment, hipotezy badawczej. Brzmiała ona następują-
co: skład chemiczny korzeni wasabi wyprodukowanych 
w Japonii i w Polsce jest bardzo podobny. W naszym do-
świadczeniu udało się tę hipotezę udowodnić – w składzie 
chemicznym korzeni nie było większych różnic. Wyniki 
badań opublikowaliśmy w czasopiśmie z IF. Zgłoszony 
przez nas referat na konferencję międzynarodową zorga-
nizowaną przez Uniwersytet Rolniczy w Nitrze na Słowa-
cji został zakwalifikowany do wygłoszenia na obradach 
plenarnych pierwszego dnia obrad. Na konferencję poje-
chaliśmy całą grupą.

Czy ten artykuł jest o wasabi? I tak, i nie. Bo jest to także 
artykuł o grupie studentów z byłego Wydziału Ogrodnic-
twa i Architektury Krajobrazu (obecnie Wydział Rolnictwa, 
Ogrodnictwa i Bioinżynierii), którzy żyją z pasją. A więc na 
pytanie, czy u nas na Wydziale są ludzie z pasją, odpowie-
my słowami znanej piosenki: „Są tacy, to nie żart…”. Nato-
miast na inne stwierdzenie: „A zatem masz pasję, studiuj 
z nami”, odpowiemy: niczego nie obiecujemy. 

mgR inż. Paulina TRzcińska, Roman Hołubowicz

Na największej plantacji wasabi na świecie – ma 15 ha  
Fot. Paulina Trzcińska, Roman Hołubowicz.

↓ Nauka i badania 
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Pan Seichi Miyoshi z rozsadą wasabi na swoim stoisku na wystawie „Fruit Logistica” w Berlinie w 2015 r. 
Fot. Paulina Trzcińska, Roman Hołubowicz.

Wizyta w japońskiej firmie Tokita u największego w tym kraju sprzedawcy nasion pomidorów z grupy Cherry  
Fot. Paulina Trzcińska, Roman Hołubowicz.

Japońskie potrawy z ryb – sushi i sashimi, widoczna 
zielona pasta zrobiona z wasabi 
 Fot. G. Padula.

↓Nauka i badania 
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Najlepszą metodą przewidywania 
przyszłości jest jej

tw   rzenie 
Na pytania o pracę nad Strategią rozwoju Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu odpowiadają Mariusz Lorenc – eks-
pert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. strategicz-
nych i kultury organizacyjnej oraz Piotr Pokorny – dyrektor 
generalny Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i ekspert 
ds. prawnych i strategicznych

↓ Głosem eksperta
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Może zacznijmy od trywialnego pyta-
nia: po co uczelni strategia?
Cytując klasyka wiedzy o  zarzą-

dzaniu: „Najlepszą metodą przewidy-
wania przyszłości jest jej tworzenie” 
(Peter F. Drucker). Strategia jest więc 
przede wszystkim sposobem określa-
nia przyszłości przez uczelnię jako in-
stytucję i wspólnotę. W naszej pracy 
zawsze zaczynamy od potwierdzenia 
rozumienia misji oraz kluczowych 
wartości danego uniwersytetu – to 
one stanowią pewien kręgosłup, wo-
kół którego ludzie się jednoczą i któ-
ry niezauważalnie, ale bardzo silnie 
wpływa na sposób funkcjonowania 
organizacji. Następnie przyjmujemy 
określoną perspektywę czasową (np. 
2025 lub 2030) i staramy się opisać, jak 
wtedy wygląda uczelnia, jak funkcjo-
nuje w wersji optymalnej, nawet nie-
co wyidealizowanej. Taki „reportaż 
z przyszłości” akcentujący elementy, 
które chcemy dopiero stworzyć lub 
wdrożyć – uzupełniony o  aktualne 
osiągnięcia, które pragniemy utrwa-
lić – nazywamy wizją rozwoju.

Dopiero wokół wizji można uspój-
nić działania całej wspólnoty uniwer-
sytetu. W ten sposób ujawnia się druga 
kluczowa funkcja strategii – integru-
jąca. W tym procesie uczestniczą nie 
tylko władze uczelni, lecz także szero-
ka reprezentacja wszystkich grup in-
teresariuszy. Choć powszechna zgoda 
byłaby najprostsza, to jednak natural-
ne jest, że poszczególne osoby mniej 
lub bardziej identyfikują się z różny-
mi elementami wizji. Zazwyczaj uda-
je nam się jednak wypracować kształt 
porozumienia. Ponieważ strategia to 
w swej istocie sztuka wyboru, osta-
tecznie decydują liderzy uniwersyte-
tu, którzy biorą odpowiedzialność za 
obrany kierunek jego rozwoju, a póź-
niej są z tego rozliczani. Ważne jest, 
żeby z całego wachlarza możliwości 
wybrać cele kluczowe – w założeniu 
pozwalające jak najdokładniej od-
wzorować przyjętą wizję – i koncen-
trować się na ich konsekwentnej re-
alizacji. Strategia służy właśnie tak ro-
zumianej priorytetyzacji.

Od tego momentu myślenie strate-
giczne skupia się na odpowiedzi na py-
tania o sposób realizacji przyjętej wi-
zji, o to, jakie muszą być główne kroki, 
a także jakie cele składowe oraz dzia-
łania są konieczne i wystarczające.

Na zadane na wstępie pytanie „po 
co uczelni strategia?” warto odpowie-

dzieć, biorąc pod uwagę konsekwen-
cje braku strategii. Mówiąc krótko – 
jeśli uniwersytet nie projektuje swo-
jej przyszłości, z pewnością zrobią to 
inni, co może być dalece niesatysfak-
cjonujące! Jeśli instytucja tylko reagu-
je na zmiany otoczenia, jeśli działania 
nie są skoordynowane, to jej przyszły 
kształt będzie głównie wypadkową 
wektorów sił zewnętrznych. Ozna-
czałoby to również trudności z  za-
pewnieniem uczelni odpowiedniej 
pozycji wobec innych tego typu pod-
miotów. Chodzi nie tylko o  ewalu-
ację i konsekwencje Ustawy 2.0, lecz 
przede wszystkim o tendencje global-
ne. Mamy tu na myśli zarówno zdol-
ność konkurowania o  najbardziej 
utalentowanych ludzi, jak i zdolność 
uczestniczenia w wymagających part-
nerstwach, w kraju i za granicą.

Świat zmienia się błyskawicznie 
i  w  nieprzewidywalny sposób. Jak 
w takich warunkach skutecznie pla-
nować przyszłość? Czy tworzenie 
długoletnich planów nie jest przeżyt-
kiem, jeśli i tak trzeba będzie je zmie-
niać? Może szkoda energii na tak da-
lekosiężne planowanie?
Rzeczywiście, tradycyjnie rozu-

miane wieloletnie planowanie i sztyw-
na realizacja zapisów są całkowicie 
nieadekwatne do doświadczeń współ-
czesności. Mieliśmy tego świadomość 
na długo przed pandemią. Od ponad 
dekady zauważamy bowiem, że nasz 
świat stał się środowiskiem zmian 
szybkich, nieliniowych, o dużej skali, 
gdzie wyzwania są skomplikowane, 
wieloczynnikowe, gdzie panuje wie-
loznaczność i  przeładowanie infor-
macją, a w efekcie trudno o komplet-
ne i pewne przesłanki decyzyjne.

Jak zatem przygotować liderów 
akademickich do kierowania uni-
wersytetem w takiej rzeczywistości? 
Przede wszystkim rekomendujemy 
przeniesienie nacisku z „nieomylno-
ści” samego dokumentu Strategii, za-
wierającego ścisły plan na uzyskanie 
przez uczelnię kompetencji prowa-
dzenia stałego procesu strategiczne-
go. Wprowadzamy w ten sposób kil-
ka elementów, które stanowią anti-

dotum na wspomnianą 
nieprzewidywalność.

Po pierwsze, war-
to podkreślić, że w tych 
zmiennych warunkach 

znaczenie posiadania takiej współ-
dzielonej w  ramach wspólnoty wi-
zji, a także wartości i podstawowych 
priorytetów jako podstawy orienta-
cji i ukierunkowania działań nie tylko 
nie zmalało, ale nawet wzrosło! W jed-
nej z metodyk zarządzania przywołu-
je się tutaj metaforę „gwiazdy polarnej” 
jako stałego punktu odniesienia.

Następnie główna potrzeba zacho-
wania elastyczności pojawia się na 
poziomie operacyjnym, gdzie w  od-
powiedzi na zmienność konieczne 
jest zaprojektowanie sposobu mo-
nitorowania realizacji ce-
lów w  krótkich cyklach, 
adekwatnych do szybkich 
zmian otoczenia. Uzupeł-
nieniem strategii według 
naszych rekomendacji 
są takie plany wdrożenia, 
gdzie możemy mówić o za-
rządzaniu ryzykiem w per-
spektywie miesięcznej czy 
nawet dwutygodniowej.

Sugerujemy też, by oso-
by i jednostki organizacyj-
ne bezpośrednio zaangażo-
wane we wdrożenie miały 
znaczną swobodę dobo-
ru i bieżącej korekty działań. Integru-
jemy w ten sposób wiedzę i dorobek 
praktyk organizacyjnych ostatnich 
lat, takich jak nowe formy autonomii 
i samoorganizacji zespołów, metody-
ki „zwinne” itp. z wymogami dużej in-
stytucji realizującej misję publiczną. 
W polskich uczelniach podejście to, 
oparte na otwartej kulturze organiza-
cyjnej, wielokierunkowej komunika-
cji oraz budowaniu zaufania, jest jesz-
cze nowe. 

Po trzecie wreszcie, jeśli to opi-
sywane przed chwilą „przywództwo 
współdzielone” okazałoby się nie-
wystarczające wobec wydarzeń tak 
nieprzewidywalnych jak pandemia 
 COVID-19, przygotowaliśmy konkret-
ny tryb wprowadzania zmian w  sa-
mej strategii. Ten instrument ma jed-
nak zabezpieczenia dotyczące cza-
su i uprawnień decyzyjnych, aby nie 
mógł być nadużywany. Pozwoli to za-
chować kontrolę nad procesem i w ra-
zie potrzeby adaptować się do nieprze-
widywalnych zmian.

W zeszłym roku na UPP realizowano 
badania społeczne, w których wzię-
ła udział znaczna część społeczno-
ści akademickiej. Na podstawie tych 

tw   rzenie 

↓Głosem eksperta
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badań powstał ponad 140-stronico-
wy raport stanu i  funkcjonowania 
Uniwersytetu. Jakie są najważniej-
sze wnioski wynikające z  tego do-
kumentu? Które obszary wymagają 
największej lub jak najszybszej zmia-
ny? I jakie są na to pomysły oraz re-
komendacje dotyczące koniecznych 
działań?
Badania dotyczyły przede wszyst-

kim organizacyjnej sfery funkcjono-

wania uniwersytetu. Dzięki dużemu 
zainteresowaniu i  wysokiej stopie 
zwrotu udało się wyciągnąć bardzo 
interesujące wnioski, które już od kil-
ku miesięcy służą władzom UPP we 
wprowadzaniu odpowiednich zmian. 
Warto podkreślić, że badania i anali-
zy potwierdziły, jak ogromnym poten-
cjałem może się pochwalić Wasz uni-
wersytet. Zaangażowanie wszystkich 
respondentów, w  tym wielokrotnie 

emocjonalne wypowiedzi pokazały, 
że ludziom zależy na swoim miejscu 
pracy lub studiowania. W  odpowie-
dziach pojawiło się mnóstwo warto-
ściowych postulatów, które znalazły 
odzwierciedlenie w rekomendacjach 
z raportu. Co budujące, dla większo-
ści (blisko 70%) studentów UPP był 
pierwszym wyborem w  trakcie re-
krutacji i – co ważniejsze – większość 
ponownie wybrałaby studia na Pań-

Prace nad nową Strategią roz-
woju Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu podjęte 
zostały jeszcze w  poprzed-

niej kadencji. Dotychczasowa stra-
tegia, opracowana w 2016 r., stała się 
nieaktualna ze względu na uwarunko-
wania związane z wprowadzeniem no-
wej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Duże zmiany w funkcjonowaniu Naszej Uczelni 
związane były z uchwaleniem zupełnie nowego Statu-
tu w 2019 r. i głębokimi zmianami struktury organiza-
cyjnej Uczelni wprowadzonymi w 2020 r.

Prace nad nową Strategią od początku prowadzono 
w dużym tempie, gdyż środki na jej przygotowanie po-
zyskano w ramach programu zintegrowanego finanso-
wanego z funduszy unijnych, które zostały wydatko-
wane na profesjonalne wsparcie doświadczonej jed-
nostki zewnętrznej – Instytutu Rozwoju Szkolnictwa 
Wyższego. W ramach projektu zlecono też gruntowną 
ocenę funkcjonowania Uczelni, bazującą na szerokich 
badaniach społecznych, które objęły wszystkie grupy 
naszej wspólnoty akademickiej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz podjęto 
już wiele istotnych dla Naszej Uczelni decyzji, m.in. 
o  całkowitym zreorganizowaniu obsługi prawnej 
przez wprowadzenie outsourcingu tych usług oraz 
wsparciu w realizacji projektów przez utworzenie de-
dykowanej tym działaniom jednostki (Dział Projek-
tów). Podjęto bezprecedensową dotychczas decyzję 
o obniżeniu narzutów uczelnianych na prowadzone 
tematy umowne z podmiotami zewnętrznymi. Wie-
le zmian dotyczyło funkcjonowania naszych zakła-
dów doświadczalnych, których osiągnięcia będą te-
raz w większym stopniu uwzględniane w zbliżającej 

się ewaluacji. Dokonano zmian 
personalnych i  obejmujących 
kluczowe stanowiska w admini-
stracji, w tym kanclerza i jednego 

z jego zastępców.
Doraźne decyzje były w moim 

przekonaniu bardzo potrzebne 
i wiele z nich być może już przyno-

si widoczne pozytywne efekty, a liczę, 
że wkrótce będą one jeszcze bardziej od-

czuwalne. Pomyślny rozwój tak dużej instytucji jak 
Nasz Uniwersytet, oprócz szybkiego i zdecydowane-
go rozwiązywania na bieżąco pojawiających się wy-
zwań, wymaga jednak przygotowania długotermi-
nowego programu rozwoju. Należy postawić sobie 
dalekosiężne cele i wypracować sposoby ich osiąga-
nia. Potrzebna jest powszechna dyskusja przy opra-
cowywaniu misji i wizji Naszej Alma Mater.

Prace przygotowawcze nad nową Strategią prowa-
dzone są inaczej niż dotychczas. Co prawda są w nie 
zaangażowani nauczyciele akademiccy, pracownicy 
administracji i studenci, ale i przedstawiciele współ-
pracujących z Uczelnią instytucji zewnętrznych. Decy-
dujący głos mają członkowie naszej wspólnoty, jednak 
tempo i metodyka prac organizowane są przez wspo-
mniany Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Chciałbym bardzo podziękować szerokiemu gronu 
naszej wspólnoty akademickiej za dotychczasowe za-
angażowanie w przygotowanie Strategii. Głęboka de-
bata jest bowiem podstawą wypracowania rozwiązań, 
które potem będą z przekonaniem realizowane przez 
naszych pracowników. Jest to podstawowy warunek, 
aby założone cele nie zostały zarzucone, a opracowana 
Strategia nie stała się kolejnym dokumentem, który po 
pewnym czasie będzie odstawiony na półkę.

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO 
W POZNANIU, PROF. DR HAB.  

KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ – O STRATEGII
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stwa uczelni. To wyraz zaufa-
nia, który trzeba wykorzystać 
do dalszego doskonalenia, by 
przekonać pozostałe 30%! Jeśli 
chodzi o pracowników, oni rów-
nież doceniają stabilność uniwersyte-
tu oraz szczególną różnorodność obo-
wiązków. Dobrym prognostykiem jest 
też duża otwartość i entuzjazm wobec 
wprowadzania zmian na uczelni.

Odnosząc się do obszarów deficy-
towych, szczególnie zwróciliśmy uwa-
gę na ważny obszar komunikacji we-
wnętrznej. Członkowie wspólnoty 
uniwersytetu zdecydowanie podkreś-
lili, że potrzebne jest udrożnienie ko-
munikacji zarówno pionowej (między 
władzami a poszczególnymi jednost-
kami organizacyjnymi i osobami) oraz 

poziomej (między poszczególnymi 
jednostkami). W świecie, gdzie jeste-
śmy bombardowani setkami informa-
cji, zachowanie odpowiedniego i szyb-
kiego przepływu kluczowych infor-
macji jest niezbędne do prawidłowego 
działania i wzmacniania wspólnoto-
wych więzi na uczelni. Jednym z po-
mysłów na zmiany są częstsze spotka-
nia z władzami, podczas których moż-
liwa będzie bezpośrednia rozmowa 
i wzajemne przekazywanie szczegól-
nie ważnych informacji. Kolejno zare-
komendowaliśmy przemodelowanie 
systemu wewnętrznej komunikacji 
mailowej. Ważne będzie tu wprowa-
dzenie mechanizmów dokładnego 
filtrowania adresatów, co ograniczy 
przypadki wysyłania wiadomości do 
osób, których dana wiadomość nie 
dotyczy. Część informacji może też 
być agregowana w  okresowo wysy-
łany newsletter (np. kluczowe zmia-
ny przepisów, w tym wewnętrznych 
itp.), co ograniczy „ruch” w  skrzyn-
kach  mailowych. W szerszym wymia-
rze komunikacji zdecydowanie trzeba 
będzie zadbać także o spójną identy-
fikację wizualną i  stronę interneto-
wą UPP, która jako wizytówka musi 
być bardziej przejrzysta, a  co waż-

niejsze – kompletna i na bieżą-
co aktualizowana.

Kolejnym z elementów wy-
magających poprawy organiza-
cyjnej jest proceduralna sfera 

działania administracji uniwersytec-
kiej. Potwierdzono, że przyjęte pro-
cedury wewnętrzne wymagają grun-
townej rewizji, uporządkowania i być 
może także zdecydowanego uprosz-
czenia. Część z nich jest niejasna dla 
osób postronnych, które według pro-
cedury muszą np. rozliczyć zakup ja-
kichś rzeczy w ramach projektu na-
ukowego itp. Poza weryfikacją ko-
nieczności poszczególnych działań 
w  procedurach zaleciliśmy także 
zwrócenie szczególnej uwagi na oso-
by, które nie są fachowcami w danej 

kwestii – np. w zamówieniach publicz-
nych. Dla takich osób powinny zostać 
stworzone proste i komunikatywne 
wersje procedur, które w  jasny spo-
sób wyjaśnią krok po kroku, co i gdzie 
należy zrobić, by załatwić jakąś spra-
wę. Szczególnie ważna będzie tu zmia-
na podejścia części jednostek admini-
stracyjnych, które zamiast irytować 
się na interesantów za nieznajomość 
procedury, mogą przyjąć rolę bardziej 
wspierającą i cierpliwie eduko-
wać, wyjaśniać oraz pomagać. 
Zyska na tym nie tylko każdy 
pracownik, ale pośrednio tak-
że cała Uczelnia.

UPP przez wiele lat funkcjonował 
w  strukturze federacyjnej, a  Usta-
wa 2.0 wymusiła istotne zmiany, po-
wstał więc de facto centralistycz-
ny model zarządzania. W jakim kie-
runku powinny iść zmiany struktury 
Uczelni?
Choć może się wydawać inaczej, 

sama ustawa nie wprowadza centra-
lizacji zarządzania. Porządkuje jednak 
kluczowe procesy na uczelni, przeno-
sząc ostateczną decyzyjność na orga-
ny centralne – szczególnie rektora i se-
nat. W dyskusjach często mylnie oce-

nia się te zmiany, mówiąc, że są błędne, 
ponieważ dają rektorom zbyt szeroki 
zakres uprawnień. Zapomina się jed-
nak o  tym, że to właśnie rektor bie-
rze na swoje barki odpowiedzialność 
za całą uczelnię, odpowiada prawnie 
za jej funkcjonowanie, odpowiada za 
dyscyplinę finansów publicznych itd. 
Musi zatem mieć narzędzia (w  tym 
możliwość podejmowania ostatecz-
nie kluczowych decyzji), które po-
zwolą mu skutecznie dbać o  uczel-
nię i wywiązywać ze swoich – bardzo 
szeroko zakreślonych – zadań. W obec-
nych czasach uczelnię można porów-
nać do szybko jadącego samochodu – 
w praktyce zawsze to kierowca odpo-
wiada za wszystkich. Trudno zatem 
wyobrazić sobie sytuację, w której bez-

piecznie przejedziemy długą trasę, je-
śli wszyscy będą łapać za kierownicę 
i – nawet przy najlepszych intencjach 

– skręcać w różne strony. 
Trzeba pamiętać, że uczelniom po-

zostawiono także bardzo dużą swo-
bodę regulacyjną, co pozwala auto-
nomicznie kształtować wewnętrzną 
strukturę organizacyjno-zarządczą 
i swoje procedury. To od uczelni zależy 
zatem, czy będzie miała model zdecen-

tralizowany czy scentralizowa-
ny i w czym te modele będą się 
przejawiać. Trzeba też wyraź-
nie oddzielić sferę zarządzania 
uczelnią jako jednostką organi-
zacyjną w  rozumieniu gospo-

darczo-finansowym (uczelnia musi 
pozyskiwać środki finansowe na dzia-
łalność, opłacać odpowiednio pracow-
ników, dokonywać inwestycji w nieru-
chomości i sprzęt itp.) od zarządzania 
w sferze merytorycznej (szczególnie 
w zakresie treści kształcenia czy kie-
runków prowadzenia działalności 
naukowej). O ile w sferze zarządzania 
organizacyjnego i zarządzania zmia-
ną jesteśmy zwolennikami modelu 
opartego na silnych liderach i jasno 
określonych zasadach podejmowa-
nia decyzji oraz brania za nie odpo-

W ŚWIECIE, GDZIE JESTEŚMY BOMBARDOWANI SETKAMI 
INFORMACJI, ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO I SZYBKIEGO 
PRZEPŁYWU KLUCZOWYCH INFORMACJI JEST NIEZBĘDNE 
DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA I WZMACNIANIA 
WSPÓLNOTOWYCH WIĘZI NA UCZELNI
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wiedzialności, o tyle w wymiarze me-
rytorycznym sprawa nie jest tak pro-
sta. Wprowadzanie w tym obszarze 
odgórnych decyzji, np. o konkretnych 
tematach badawczych dla poszczegól-

nych naukowców, byłoby du-
żym błędem i dla uczelni mo-
głoby skończyć się katastrofą. 
W wymiarze nauki i kształce-
nia akademicy powinni mieć 
bardzo szeroką swobodę de-
cydowania o tematach, jakie 
chcą podejmować (zakłada-
jąc jednak, że mają one rze-
czywiście charakter akade-
micki itd.). Nie oznacza to 
jednak, że uczelnia nie po-
winna świadomie kreować 
swojej polityki kształcenia 
czy polityki naukowej. Ta-
kie dokumenty, wskazują-
ce pewne kierunki rozwoju, 
porządkują funkcjonowa-
nie i pozwalają kumulować 

potencjał, aby później uzyskiwać lep-
sze wyniki.

UPP jest uczelnią złożoną w swo-
jej specyfice, historii i strukturze. Na-
szym zdaniem szczególnie ważne bę-
dzie dla niej uporządkowanie zarzą-
dzania i skupienie decyzyjności oraz 
odpowiedzialności w  rękach lide-
rów, co może wiązać się z częściową 
centralizacją procesów, które doty-
czą wszystkich jednostek. Natomiast 
w wymiarze merytorycznym decyzje 
o zmianach w programach studiów 
czy szczegółowych tematach badaw-
czych powinny zapadać niżej. Odno-
śnie do programów studiów prawo 
oczywiście wymaga ostatecznego 
ustalenia programu uchwałą sena-
tu, jednak kształt tego programu po-
winien zawsze wynikać z  meryto-
rycznych dyskusji i  kierunkowych 
decyzji w gremiach eksperckich – na 
wydziałach.

Patrząc na przykłady uniwersyte-
tów, które dynamicznie się rozwija-
ją i mogą stanowić wzór do naślado-
wania, przeprowadzono tam głębo-
kie zmiany. Polegały one nie tylko na 
zmianie struktury, ale często doty-
kały także zaplecza osobowego. Jak 
oceniają Panowie możliwość prze-
prowadzenia tak znaczących zmian 
na Naszym Uniwersytecie?
Naszym zdaniem zmiany dotyczą-

ce kadr są koniecznością i obejmuje to 
w zasadzie wszystkie szkoły wyższe 

w Polsce. Choć nie brzmi to korpora-
cyjnie, kadry są najważniejszym za-
sobem każdego uniwersytetu i krop-
ka! Tworzą je ludzie i  bez nich uni-
wersytetu nie będzie. Niezależnie od 
najnowszych technologii to naukow-
cy generują nową wiedzę w wyniku 
prowadzenia działalności naukowej, 
to ludzie w administracji zapewnia-
ją, że każdy dostaje pensję na czas, to 
ludzie w obsłudze sprawiają, że w bu-
dynkach jest czysto, a zepsute sprzę-
ty są naprawiane. A to tylko kilka przy-
kładów spośród dziesiątek ważnych 
zadań, jakie muszą być realizowane.

Jak każda uczelnia, UPP musi za-
stanowić się nad modelem zarządza-
nia swoimi kadrami i jasno określić 
kierunek, dostrzegając szczególną spe-
cyfikę poszczególnych grup – naukow-
ców, dydaktyków, pracowników admi-
nistracji, obsługi itp. – oraz wprowa-
dzając odpowiednie rozwiązania. To 
dzieje się już teraz – w czasie prac nad 
nową strategią, w której obszar kadro-
wy ma szczególne znaczenie.

Odnosząc się do konkretnych roz-
wiązań na przyszłość, przydatne bę-
dzie tu opracowanie tzw. modeli 
kompetencyjnych, które w sposób ja-
sny i transparentny określają oczeki-
wania uczelni co do kompetencji pra-
cowników pełniących określone funk-
cje. Takie modele opisują kwalifikacje 
podstawowe, poziom oczekiwany od 
doświadczonych pracowników oraz 
poziom wybitny, ponadstandardowy 
w odniesieniu do danego stanowiska 
(lub grupy stanowisk).

Model kompetencyjny i odpowied-
nie profile kompetencyjne mogą póź-
niej stanowić podstawę do stworze-
nia indywidualnych programów roz-
woju poszczególnych pracowników, 
udoskonalenia rozwiązań motywacyj-
nych itp. Będzie to szczególnie istot-
ne w  odniesieniu do pracowników 
wspierających (ustawowo: pracowni-
ków niebędących nauczycielami aka-
demickimi), gdzie do tej pory brakuje 
odpowiednich mechanizmów. Szcze-
gólne wymagania w zakresie rozwoju 
stawiamy też osobom zarządzającym, 
bo ich wpływ na kulturę organizacyj-
ną jest odpowiednio większy.

Niezależnie jednak od formalnych 
narzędzi związanych z obszarem ka-
drowym, kluczowy jest rozwój przy-
jaznej, wspierającej i zgodnej z aspi-
racjami UPP kultury organizacyjnej. 
Taka ewolucja zachowań i  postaw 

oznacza uczenie się poprzez częsty 
bezpośredni kontakt liderów ze swo-
imi zespołami. Szczególnie ważna jest 
tu komunikacja wewnętrzna, która 
w UPP miała swoje mankamenty. Tym 
bardziej cieszy nas zatem postawa 
władz rektorskich, które stawiają na 
otwartość i regularny kontakt z ludź-
mi. Organizowane otwarte spotkania 
są świetną okazją do jasnego określa-
nia wizji i oczekiwań wobec pracowni-
ków, ale także doskonałym sposobem 
uzyskiwania od pracowników infor-
macji zwrotnej o ich problemach, po-
mysłach i oczekiwaniach. Pozwala to 
nie tylko motywować ludzi i na bie-
żąco informować o tym, co się dzie-
je, ale także stopniowo dokonywać 
zmian w podejściu do pracy i swojej 
roli w uczelni. Szczególnie wartościo-
we będzie doprowadzenie do takie-
go stanu, w którym każdy pracownik 
UPP mający pomysł lub dostrzegający 
możliwość poprawienia czegoś w swo-
im uczelnianym otoczeniu będzie ta-
kie postulaty chętnie zgłaszał, a  na-
stępnie będą one każdorazowo ana-
lizowane i odpowiednio przekładane 
na ewentualne działania. Taki model 
działania organizacji, w którym każ-
dy czuje się odpowiedzialny za swoje 
miejsce pracy – jako współgospodarz – 
daje szanse na realizację nawet najbar-
dziej śmiałych zamierzeń i strategii!

Jak zagwarantować, żeby opraco-
wana Strategia nie stała się kolej-
nym dokumentem, który po pewnym 
czasie zostanie odstawiony na pół-
kę? Jak w  związku z  tym budować 
zaangażowanie pracowników w re-
alizację Strategii i  jakie parametry 
zostaną wykorzystane do oceny po-
stępu zmian oraz potwierdzenia osią-
gnięcia poszczególnych kamieni milo-
wych transformacji?
W ostatnich latach analizowaliśmy 

wiele przykładów konstruowania stra-
tegii oraz podejścia do ich implemen-
tacji w polskich uczelniach. W wielu 
przypadkach, szczególnie uczelni pu-
blicznych, strategia została opracowa-
na pro forma, dla spełnienia obowiąz-
ku ustawowego, a następnie odłożona 
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„do szuflady”. Nie posłużyła jako kata-
log najważniejszych inicjatyw, niekie-
dy nie była nawet szerzej komuniko-
wana. Jak więc można zaangażować 
pracowników w realizację zamierzeń, 
których nie znają?

Badania wewnętrzne, lub prowa-
dzone przez nas na zlecenie uczelni, 
pokazują, że często także kadra kie-
rownicza bardzo słabo rozumie powią-
zanie między strategią a decyzjami po-
dejmowanymi przez przykładowego 
kierownika komórki administracyjnej 
czy prodziekana. Niekiedy można od-
nieść wrażenie, że uczelnia rozwinęła 
się nie dzięki, lecz „pomimo” sformu-
łowania strategii.

Obserwujemy więc wiele niepo-
rozumień wokół tworzenia strategii 
i jej celów. Wiele z tych dokumentów 
wskazuje w  zasadzie na podstawo-
we misje i funkcje uczelni, stawiając 
sobie za cel czynienie tego „na naj-
wyższym poziomie”. Przypomina się 
anegdotka o  stonodze, która przez 
problemy ze splątaniem licznych nóg 
nie mogła nigdzie dotrzeć. Udała się 
więc do sowy – leśnego stratega. Zo-
bacz – mówi sowa – taka żaba, ma 
dwie nogi, a skacze daleko i swobod-
nie! Musisz się zmienić w żabę i pro-
blem rozwiązany! Genialne! – pomy-
ślała stonoga – ale zaraz… jak mam się 
zmienić w żabę? A nie wiem! – mówi 
sowa. – Ja jestem od strategii, a wdro-
żenie to nie moja sprawa! Na podob-
nej zasadzie opracowania, które nie 
zawierają pomysłu na przeprowadze-
nie zmian, nie dokonują wyborów, nie 
precyzują drogi do celu w powiązaniu 
z rzetelną analizą uwarunkowań we-
wnętrznych i zewnętrznych – nikogo 
nie zmotywują!

Opowiadając w kategoriach pozy-
tywnych – pracując z zespołem strate-
gicznym uniwersytetu nad sformuło-
waniem celów, zmieniamy język tych 
zapisów z abstrakcyjnego na taki, któ-
ry wprost sugeruje podjęcie określo-
nych działań. Operacyjnie otrzymuje-
my zatem portfolio konkretnych ini-
cjatyw, projektów itp. Jeśli zadanie 
brzmi na przykład: „Stworzyć elek-
troniczny katalog aparatury badaw-
czej i jej dostępności”, to łatwo stwier-
dzić, czy już powstał, czy jesteśmy 

w  połowie reali-
zacji (np. zebra-
no dane, ale jesz-
cze pracujemy 
nad interfejsem 

użytkownika itp.). Takie zadanie ma 
w naszym modelu konkretnego opie-
kuna. To jedna osoba, a nie abstrakcyj-
nie przypisany w dokumencie nadzór 
kilku ról lub ciał zarządczych uczelni. 

Jeśli wdrożenie danego działania 
się nie rozpoczęło, wiemy o tym nie 
po pięciu latach, ale najdalej po mie-
siącu. Koordynator strategii oraz od-
powiedni przedmiotowo decydent 
reagują, aby pomóc przywrócić dzia-
łanie lub je zmodyfikować. Monitoru-
jemy takie konkretne rezultaty, a nie 
tylko wskaźniki odnoszące się do ce-
lów operacyjnych lub strategicznych. 
Śledzenie kluczowych wskaźników 
związanych z  ogólnymi wynikami 
uniwersytetu oraz przebiegiem pro-
cesów jest ważne i potrzebne, ale nie 
należy ich mnożyć. Nie wierzymy we 

„wskaźnikozę” ani ocenianie ludzi je-
dynie przez pryzmat wskaźników. Lu-
dzie dobrze poinformowani, rozumie-
jący sens poszczególnych działań, któ-
rzy wiedzą konkretnie, jak włączyć się 
w realizację strategii w zakresie ich 
kompetencji, w ich jednostce, w ich 
projekcie itd. – będą się angażować.

Rekomendujemy mechanizmy 
społecznościowe – co dwa tygodnie 
w odpowiednich zespołach informu-
jemy się o postępach prac, wspieramy 
i otrzymujemy wsparcie, cieszymy się 
z kolejnych małych sukcesów. Nasze 
przekonanie o przewadze takiego po-
dejścia opieramy na wieloletnim do-
świadczeniu w przeprowadzaniu tego 
rodzaju zmian w różnego rodzaju in-
stytucjach i organizacjach.

Po jakim czasie zaproponowane 
zmiany powinny być odczuwalne? Czy 
powstanie plan działań w przypadku 
nieosiągnięcia określonych w strate-
gii celów?
To oczywiście zależy od tego, ja-

kie cele weźmiemy pod uwagę. Pa-
miętajmy, że strategia określa per-
spektywę co najmniej kilku lat. Jeśli 
na przykład celem jest wypromowa-
nie uniwersytetu i oczekujemy trwałe-
go wzrostu zainteresowania eksperty-
zą i komercjalizacją, projektami o du-
żej skali, międzynarodowymi itd., to 
zbudowanie odpowiedniej masy kry-
tycznej zmian może zająć kilka lat. Na-
tomiast na drodze do osiągnięcia tego 
celu powinny być widoczne czy odczu-
walne zmiany składowe lub kolejne 
ich etapy. Możemy sobie wyobrazić, 

że po osiemnastu miesiącach zaczyna 
funkcjonować portal dedykowany re-
lacjom z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, a może już po pół roku wła-
ściwy zespół podsumowuje przegląd 
i uporządkowanie oferty uniwersyte-
tu skierowanej do OSG, która będzie 
następnie wspierana cyfrowo przez 
budowaną stronę www? 

Trzeba spojrzeć na wdrożenie stra-
tegii nie tylko z perspektywy „odbior-
cy” zmian, lecz także z perspektywy 
uczestnika i  podmiotu tych zmian. 
Wiem, że uczelnia się rozwija, bo 
w tym uczestniczę, potrafię wskazać 
swój wkład, rozmawiamy o tym, spie-
ramy się czasem o  najlepsze pomy-
sły. Ten proces może być częścią ży-
cia wspólnoty uniwersytetu.

Jeśli zaś pyta Pani o tzw. Plan B, to 
jeszcze raz podkreślamy wagę bieżą-
cego monitorowania wdrożenia. To 
jest taki „system szybkiego reagowa-
nia”. Zaznaczmy, że to wła-
dze i pracownicy uniwersy-
tetu, a nie eksperci czy do-
radcy decydują o podjętych 
inicjatywach. Podobnie zde-
cydują o modyfikacjach lub 
zdecydują, np. po dwóch latach, że 
w dynamicznie zmienionych warun-
kach potrzebna jest inna odpowiedź 
uczelni. To właśnie na początku roz-
mowy określiliśmy mianem „kompe-
tencji uniwersytetu do stałego prowa-
dzenia procesu strategicznego”. Osią-
gnięcia będą, może się jednak okazać, 
że zrealizowane w nieco inny sposób, 
niż teraz zakładamy. Życzymy więc 
Państwu wytrwałości i kreatywności 
w realizowaniu wizji UPP 2025.

Rozmawiała Iwona Cieślik 

↓Głosem eksperta
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Rewolucje bywają różne, ale wszystkie mają cechę 
wspólną – zmiatają uczestników. W przypadku zakładów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu świetnie sta-
ło się, że Uczelnia – jako jedna z niewielu, być może nawet 
jedyna – zachowała swoje zakłady do dzisiaj. Na innych 
uczelniach pozostały pojedyncze sierotki lub nie ma za-
kładów wcale. To dobrze świadczy o poznańskiej Alma Ma-
ter. Po okresie przemian społeczno-gospodarczych końca 
XX stulecia w Polsce wiemy już, że czeski wariant ścież-
ki „aksamitnej rewolucji” bywa lepszy niż drastyczne roz-
wiązanie „najpierw zniszcz, by zbudować nowe”. Taki stan 
rzeczy równie dobrze świadczy też o kapitanach tych jed-
nostek – dyrektorach zakładów, którym udało się prze-
prowadzić je przez trudny okres zmian gospodarczych, 
ustrojowych, a przede wszystkim organizacyjnych i ka-
drowych. W efekcie dzisiaj niczym już nie odbiegają od 
standardów otoczenia gospodarczego i są gotowe konty-
nuować pogoń za zmieniającą się rzeczywistością i ocze-
kiwaniami otoczenia.

KLUNKRY, 
CZYLI ZAKŁADY 
DOŚWIADCZALNE – 
GRZECZNE DZIECI, 
ALE NIECHCIANE?

Kij w mrowisko to cykl felietonów, w którym przedstawiać 
będziemy różnorodność Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Inspirować, intrygować i prowokować do dyskusji. Wy-
rażanych w tych tekstach poglądów nie należy traktować 
jako stanowiska władz ani większości członków wspólnoty 
akademickiej, choć nie wykluczamy, że tak może być…
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Pozornie sytuacja wygląda świet-
nie i ma różowy kolor sukcesu. Mimo 
to, patrząc wciąż trochę z boku – a tak 
jeszcze to widzę, bo rodzina UPP za-
adoptowała mnie niespełna pół roku 
temu – mam wrażenie, że czasem za-
kłady są traktowane trochę jak niewy-
chowane czy nawet niechciane dzie-
ci. Jak się tutaj mówiło – gzuby1, co do 
których jesteśmy przekonani, że ło-
buzują – a przynajmniej tak nam się 

wydaje, bo przecież nie mamy tyle czasu co kiedyś, aby się 
nimi zająć czy choćby sprawdzić, co aktualnie robią. To 
także te dzieciaki, które nie spełniają naszych oczekiwań 
i rozczarowują nas, gdy chcemy się nimi pochwalić znajo-
mym. Ktoś mówił, że marnują czas i obijają się, że chadzają 
na jabłka do sadu księdza lub zbyt łatwo wydają kieszon-
kowe. Właśnie, chyba o to kieszonkowe najbardziej chodzi, 
gdy grono rodzicielskie nagle znajdzie czas, by dzieciaka-
mi trochę się zająć. Ale nie po to, żeby z nimi porozmawiać 
lub – broń Boże – wysłuchać, co tam u nich na podwórku 
i jakie mają problemy. Nie zawsze też o to chodzi zabiega-
nym rodzicom, by posłuchać, czym dzieciaki mogą się po-
chwalić: czasem rzeczą małą, a czasem zdobytym niezłym 
miejscem na pudle w jakiejś kategorii.

Rodzice oczywiście nie mają łatwo, masa spraw na gło-
wie, trzeba zmienić mieszkanie – bo nam rodzina rośnie 
(i oczekiwania), wymienić sprzęt elektroniczny na nowy – 
bo inni już mają. Tym bardziej trzeba przypilnować budże-
tu, żeby domykał się zgrabnie jak drzwi w pięciogwiazdko-
wym hotelu, lub po prostu dlatego, aby zadowolić wszyst-
kie heksy2, stryjków, kuzajów3 i całą rodzinę. Trzeba też 
wszystkim pomóc w robocie, bo z tej roboty cała rodzin-
ka przecież żyje, a pędzący świat nie czeka, tylko podno-
si poprzeczkę.

Trudno więc mieć pretensje, że dzieciaki pozosta-
ją w cieniu. Przecież wszyscy robią swoje i dokładają do 
wspólnego. Czas sobie płynie jak brazylijski serial, spokoj-
nie, bez emocji. Do czasu, kiedy ktoś nagle wpadnie na po-
mysł w rodzaju: coś jest nie tak, ciężko tyramy, a nie przy-
bywa tak szybko, jakbyśmy chcieli. Wtedy zwykle któryś 
z wujków przypomina sobie, wej! Skoro cała rodzina się 
stara, to i dzieciaki swoją cegiełkę dołożyć powinny. Bo 
przecież jakieś dzieciaki, zdaje się, mamy? Chyba… I wte-
dy prawie wszyscy, rodzinnie, w dydaktycznym amoku, za-
czynają inwenturę. Nagle czegoś od tych dzieciaków chcą, 
albo żeby poprawić oceny i wyniki (bo jakieś wyniki dzie-
ciaki pewnie mają – ktoś ostatnio sprawdzał?), albo nagle 
wujkowie i ciocie za wychowywanie się biorą, nadrabia-
jąc upływ czasu i jego wcześniejszy brak dla potomków. 
Albo zwyczajnie potwierdzają odwieczne prawo do kry-
tyki młodych. Bo przecież zmiany są i będą, ale nie są do-
bre – wiemy, że konieczne, ale nie są dobre… Tyle, że nikt 
nie zauważył, że w międzyczasie4 bębasy5 podrosły, zaś po-
tem6 pokończyły szkoły średnie z niezłą cenzurką i zdaną 
maturką, studiują, a że nie nygusy są, też potrafią ciężko 
chapać7. Zarabiając siano8! I w ogóle mają się nieźle: nie 
proszą już o pieniąchy9, a czasem nawet same, ze swojego 
własnoręcznie zarobionego budżetu, do wspólnej rodzin-
nej skarbonki dołożą.

Łe jery! Co jest, tej? No cóż, dzieciaki dorosły, dają radę 
same. Może tylko chciałyby się pochwalić, co robią, w czym 
który jest dobry, a już najbardziej, żeby ojcowie powiedzieli, 
o co im w końcu chodzi. Bo przecież nie tylko o to kieszon-
kowe? Bo to szczera prawda, że ojcowie wiedzą, co dla fa-
milii jest dobre. Tylko że pozostaje jeszcze usiąść przy sto-
le i pogadać. O tym, co synkowie do rodziny mogą wnieść 
(poza kieszonkowym). Tak bardziej na dłużej. Dzieciaki się 
ucieszą, poczują się ważniejsze. I potrzebne jakby nieco. 
Wtedy szaranki10 i swoje do rodzinnego interesu dołożą. Bo 
przecież fefrów dla roboty nie mają11, bo to też ich interes, 
o czym nigdy nie zapomniały. Aby czasu nie zmudzić12, do 
stołu podrośnięte – dorosłe dzieciaki, już w jaczkach lub 
nawet ancugach13 warto rug cug14 zaprosić, aby się doga-
dać i sprawę narychtować15.

Wiesław KRzewina 
dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego
Murowana Goślina

1  Malec, maluch, dziecko.
2  Ciocie, o nienachalnej urodzie.
3  Kuzyni.
4  Jan Miodek nie przekreśla wyrażenia „w międzyczasie”. Twier-

dzi, że nie jest ono pod względem znaczeniowym tożsame ze 
słowem „tymczasem”, znaczącym przecież tyle, co „w tym wła-
śnie czasie, kiedy dzieje się coś innego” – www. obcyjezykpol-
ski.pl

5  Tu: maluchy.
6  Zaraz po tym, tuż po tym.
7  Pracować.
8  Pieniądze.
9  Czasem potocznie w Wielkopolsce o pieniądzach.
10  Dzieciaki.
11  Roboty się nie boją.
12  Aby czasu nie zmarnować.
13  W marynarkach lub garniturach.
14  Szybko.
15  Naprawić.
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wać,, z odwołaniem do współczesnych osiągnięć nauki, na 
wszystkich etapach edukacji. Bardzo ważne jest również 
to, żeby naukowcy posiedli umiejętność prostego i możli-
wie zwięzłego wypowiadania się na tematy, w których są 
specjalistami. Wreszcie sami naukowcy winni pamiętać 
o tym, że tytuł czy stopnie naukowe nie są przepustką do 
wypowiadania się w charakterze eksperta na temat dowol-
nych osiągnięć naukowych.

Leszek Waligóra ,  zastępca 
redaktora naczelnego „Głosu Wielko-
pol skiego”

Ależ skąd! Ludzie wcale nie prze-
stali wierzyć naukowcom. Problem 
w tym, że kogo innego zaczęli uzna-
wać za naukowców. Sprzedawca 
ubezpieczeń może być ekspertem od 

szczepionek, inżynier budowy maszyn – medykiem, spe-
cjalista w dziedzinie genetyki roślin wypowiada się jako 
ekspert w sprawie genetyki człowieka. Wystarczy kilka 
sztuczek socjotechnicznych, aby szybko zyskać uznanie, 
mierzone dziś liczbą lajków i udostępnień w Internecie.

Mieliśmy to szczęście w przeszłości, że 
naukowcom wierzyli wystarczająco często 
ludzie u władzy. Nigdy jednak nie było po-
wszechnego dostępu do ich wiedzy. Ich od-
krycia i przemyślenia docierały do kolegów 

DLACZEGO LUDZIE 
PRZESTAJĄ 
WIERZYĆ 
NAUKOWCOM?

Prof. dr hab. Marek Świ-
toński,  kierownik Katedry Ge-
netyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
i  Nauk o  Zwierzętach UPP, senator 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu w kadencji 2020–2024, czło-

nek korespondent Polskiej Akademii Nauk, prezes Oddzia-
łu PAN w Poznaniu

Czy to jest paradoks, czy nieunikniona kolej rzeczy? 
Niezwykle szybki rozwój wiedzy prowadzi nieuchronnie 
do coraz węższej specjalizacji, która jest w pełni zrozumia-
ła dla nielicznej grupy specjalistów. Ciekawe, ilu obywa-
teli naszego kraju rozumie pojęcie „szczepionka mRNA”? 
A przecież wielu z nas chce wiedzieć, mieć własne zda-
nie i podejmować osobiste decyzje. Nie rozumiejąc wielu 
osiąg nięć współczesnej specjalistycznej wiedzy, łatwo się 
odwrócić od nauki i od naukowców i zacząć poszukiwania 
prostych odpowiedzi. Gdzie można je znaleźć? Oczywiście 
w mediach społecznościowych i całym bogactwie Interne-
tu. Tam nie brakuje prostych tekstów, które niewiele mają 
wspólnego z faktami popartymi wynikami naukowymi. 
A jeśli pojawia się w takim tekście narracja „spiskowa”, to 
tym lepiej, bo wielu czytelników to zwolennicy „spiskowej 
teorii dziejów”, która jest łatwo przyswajalna i fascynująca. 
A jeśli zapytamy o źródło naukowe takiej informacji, często 
uzyskujemy odpowiedź „z Internetu, z Facebooka, z Twit-
tera itp.” Czy jesteśmy zatem skazani na erę „postprawdy”? 
Mam nadzieję, że nie. Co należy zrobić? Rzetelnie informo-
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po fachu, ale do laików tylko wtedy, gdy oni lub przekazu-
jący ich wiedzę dziennikarz umieli to zrobić w atrakcyj-
ny i prosty sposób. Dziś ten problem nadal istnieje, ale po-
jawił się drugi – nadmiar informacji. W wyjątkowo łatwy 
sposób każdy może przekazywać: publikować swoje „in-
formacje”. I tylko od sprawności czytelnika zależy, czy bę-
dzie potrafił oddzielić ziarno od plew, wiedzę od wierzeń, 
prawdę do fake newsa. Nauka jest skomplikowana, a więk-
szość ludzi szuka prostych odpowiedzi.

Dużo paskudnej roboty wykonują tu też osoby z tytu-
łami profesorskimi. Na przykład słynny list „naukowców” 
ostrzegający przed niebezpieczeństwami szczepionek tra-
fił na podatny grunt, ale miał szansę przekonać tylu od-
biorców, bo podpisało się pod nim wiele osób z tytułami 
naukowymi. Nie z dziedziny, którą komentowali, ale… ty-
tuł to tytuł. Odbiorcy są skłonni łatwiej uwierzyć w coś, co 
jest zgodne z ich postrzeganiem świata.

Mają oni głęboko zakorzenione stereotypy naukow-
ców: wyniosłych, oderwanych od rzeczywistości, nudzia-
rzy. Niezależnie od tego, czy jest to prawdą. Ale warto spoj-
rzeć na tych naukowców, którzy starają się podawać naukę 
w atrakcyjny sposób – ich sukcesy pokazują, że prawdziwa 
wiedza, ale podana w atrakcyjny sposób, może zyskiwać 
coraz większe grono odbiorców. A jak to robić atrakcyjnie? 
Najlepiej podglądać sztuczki… naukowych szarlatanów.

Piotr Kieraciński , redaktor 
naczelny „Forum Akademickiego” 

Na przekór zdrowemu rozsądkowi
na pytanie postawione przez re-

daktor naczelną „Wieści Akademic-
kich” muszę odpowiedzieć zaprzecze-
niem. Otóż ludzie wierzą naukowcom, 

choć czasami dziwi, dlaczego wciąż tak się dzieje. Akade-
micy dają bowiem wiele powodów, byśmy podali w wąt-
pliwość to, co mówią. Nie mam na myśli jedynie medial-
nych twarzy, jak śpiewał kiedyś Jacek Kleyff – specjalistów 

„od nawozów i od świata”, którzy „orzekają, co się zdarzy 
w Gwatemali za trzy lata”. Ostatnim przykładem jest pe-
wien lubiany przez media profesor epidemiolog, który na 
początku 2020 r. zachęcał do wyjazdu do Chin, przeko-
nując, że on sam też się tam wybiera, ponieważ epidemia 
nie jest tak groźna, jak wszyscy mówią. Po wprowadzeniu 
przez rząd ograniczeń epidemicznych wczesną wiosną ze-
szłego roku zachęcał do stosowania w naszym kraju mo-
delu szwedzkiego, przekonując, że rygory są błędem, bo 
musimy szybko nabyć odporność stadną. W połowie mi-
nionego roku oburzał się natomiast, że rząd złagodził ogra-
niczenia tuż przed wakacjami i zapewniał, że on sam ni-
gdzie nie pojedzie, bo to nieodpowiedzialne. Jednak pod 
koniec okresu wakacyjnego, gdy był już obowiązek używa-
nia maseczek w przestrzeni publicznej, meldował z windy 
hotelu w wakacyjnej miejscowości, gdzie przebywał z ro-
dziną na urlopie, że jacyś młodzi zareagowali niegrzecz-
nie na uwagę, że powinni nosić maseczki.

Nie sprawdziło się wiele katastroficznych „prognoz” do-
tyczących przyszłości świata i ludzkości głoszonych przez 
ludzi nauki, bo po prostu ludzkość – głównie dzięki na-
uce – świetnie radzi sobie z najdziwniejszymi problema-

mi i zagrożeniami, które przed nią stają. Zapomnieliśmy 
już ujawnione przez hakerów kilka (a może kilkanaście) 
lat temu e-maile specjalistów w dziedzinie badań klima-
tycznych, w których przekonywali się wzajemnie, że mu-
szą naciągać wyniki badań do postawionych wcześniej tez, 
bo na tej podstawie dostają dobre granty na dalsze bada-
nia nad klimatem.

Na koniec muszę zaprzeczyć temu, co napisałem 
w pierwszym zdaniu. Czasami ludzie, w tym niestety tak-
że elity państwowe, rzeczywiście nie wierzą naukowcom, 
gdy ci starają się im pomóc zgodnie ze swoimi kompeten-
cjami. Przykładem jest rozwój sieci komunikacyjnej w Pol-
sce. W początkach działalności Komitetu Prognoz Polska 
2000 przy Prezydium PAN (może w połowie lat 90. XX w.) 
odbyła się konferencja tejże instytucji poświęcona trans-
portowi, w tym rozwojowi infrastruktury drogowej w Pol-
sce. Naukowcy sugerowali, przedkładając odpowiednią ar-
gumentację, że najważniejsze z punktu widzenia naszego 
kraju są szlaki komunikacyjne o przebiegu północ-połu-
dnie. Tymczasem latami rozwijaliśmy głównie dwie dro-
gi ze wschodu na zachód (lub odwrotnie)…

Ps. O zaufaniu do nauki świadczy pojawianie się w nie-
spotykanych miejscach terminologii do niedawna zarezer-
wowanej dla nauki. Mamy więc np. instytuty urody, aka-
demie pisania listów i uniwersytety smażenia kotletów. 
Ostatnio pedicurzystki zamieniły się w podolożki. Coraz 
więcej specjalistów przyjmuje obco brzmiące nazwy za-
kończone zarezerwowaną do niedawna dla przedstawi-
cieli nauki końcówką -log (jak fizjolog, ale także futuro-
log czy astrolog).

L e k .  w e t.  Pat ryc ja  K . 
Wosz czyło , doktorantka w Ka-
tedrze Zoologii, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej i  Nauk o  Zwierzę-
tach UPP

Niewiara w  głoszone powszech-
nie opinie, nawet jeśli głoszą je na-

ukowcy, w gruncie rzeczy nie musi być wcale niczym złym, 
o ile oparta jest na zdrowym rozsądku. Nawet naukowcy, 
wbrew obiegowej opinii, niestety nie zawsze za nim podą-
żają. To są ludzie tak samo niedoskonali jak wszyscy inni; 
kierują się różnymi pobudkami, nie tylko tymi najwyższy-
mi czy zwyczajnie zdroworozsądkowymi.

Zwłaszcza w ostatnich czasach mocno zaznacza się 
polaryzacja w społeczeństwie (modne słowo – trybalizm). 
I tak naprawdę każda z tych grup, którą tworzą ludzie o po-
dobnym spojrzeniu na rzeczywistość, ma swoje autorytety. 
Nauka nie tworzy zbioru prawd, które od czasu odkrycia 
czy ogłoszenia pozostają aktualne na zawsze. To bardzo dy-
namicznie zmieniający się zbiór domniemań i wniosków, 
w którym ciągle odkrywamy nowe, uzupełniając czy też 
negując stare. Układ, w którym jest wiele punktów spor-
nych i skrajnie różnych opinii czy nawet rozbieżnych wy-
ników. Ludzie – tak naukowcy, jak wszyscy inni – od za-
wsze stawali przed wyborem, które argumenty (najlepiej, 
gdyby były one rzeczowe i logiczne, ale niestety nie zawsze 
tak jest) przekonują ich bardziej. Z wieloletnich obserwa-
cji wynika jednak, że kierują nami raczej emocje, sympa-
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tie i światopogląd, które przesiąkają obecnie wiele dzie-
dzin życia. Także naukę. W dobie prawie nieograniczonego 
dostępu do informacji ludzie mogą przyjrzeć się skrajnie 
różnym opiniom i badaniom, a nie tylko tym promowa-
nym w mainstreamowych mediach i dokonać wyboru, któ-
ra opcja przemawia do nich bardziej lub po prostu bardziej 
im się podoba.

Podsumowując, nie uważam, że ludzie przestali wie-
rzyć naukowcom, tylko po prostu wierzą tym, którym chcą 

wierzyć. Nie uważam też, żeby było w tym coś złego – to 
normalna konsekwencja wolności przekonań. Co więcej, 
uważam, że wszyscy skorzystalibyśmy na tym, gdyby w de-
bacie publicznej było więcej pluralizmu. Zamykanie się 
w bańkach informacyjnych nie tylko ogranicza nam ho-
ryzonty i utrudnia dokonywanie świadomych wyborów 
czy też prawie uniemożliwia rozwój i zmianę poglądów, 
ale też bardzo nas antagonizuje, czyniąc podatnymi na 
manipulacje.



WIEŚCI AKADEMICKIE44

↓ Z kart historii

Trudno dziś sobie wyobrazić, 
aby na tak poważnej Uczel-
ni jak nasza nie było czaso-
pisma na dobrym poziomie 

merytorycznym i  edytorskim, pre-
zentującego to, co się na niej oraz wo-
kół niej działo, dzieje i dziać będzie… 
Czasopisma przedstawiającego szcze-
gólne osiągnięcia naukowe i badawcze, 
pozanaukowe czy dydaktyczne, a tak-
że teksty wywołujące – czy podsumo-
wujące – dyskusje wśród społeczności 
i w gremiach uczelnianych. To rzeczy-
wiście nie do pomyślenia! Mamy prze-
cież nasze „Wieści Akademickie”! Jeśli 
jednak prześledzimy ponad dwie de-
kady ich istnienia, okaże się, że bywa-
ły okresy zawieszenia, gdy kolejne nu-
mery z różnych powodów nie były pu-
blikowane – jak choćby ubiegłoroczny, 
spowodowany chorobą i śmiercią ich 
Redaktor naczelnej, śp. Ewy Stryckiej…

Warto zatem przypomnieć, jakie 
były ich początki, i  przywołać kil-
ka ważnych faktów z historii. Będzie 
to oczywiście subiektywne spojrze-
nie osoby, która „Wieści” czytała, wie-
le tekstów w nich opublikowała i za-
wsze niecierpliwie czekała na kolej-
ny numer.

Zatem do rzeczy. Po zmianach 
ustrojowych, które dokonały się w la-
tach 80. ubiegłego stulecia, w 1990 r. 
na Uczelni odbyły się pierwsze de-
mokratyczne wybory do władz i gre-
miów uczelnianych. Rektorem Akade-
mii Rolniczej został prof. dr hab. inż. 
Ryszard Ganowicz i pełnił tę funkcję 

przez dwie kadencje (1990–1993–1996). 
Jak napisałem w  jego biogramie1: 

„Prowadził Uczelnię konsekwentnie 
w  stronę przeobrażenia jej w  euro-
pejski uniwersytet rolniczy. Uczel-
nia została gruntownie zreformowa-
na, a prof. Ganowicz był animatorem 
tych korzystnych zmian”. Jedną z nich 
było wydawnictwo zatytułowane: „In-
formator Akademii Rolniczej w Pozna-
niu”. Pierwszy numer tego paraczaso-
pisma wyszedł w styczniu 1992 r. Była 
to broszura formatu 16,5  x  21,0  cm 
z krótkimi tekstami i  informacjami 
przygotowywanymi przez różne oso-
by i działy Uczelni. Druk był czarno-

-biały, dwustronny, czasami z  tabe-
lami. Materiały zbierała mgr Jadwi-
ga Rogacka – dyrektor Biura Rektora. 
Zeszyt miał zwykle tylko 8 kartek (16 
stron) tekstu z okładką na grubszym 
papierze (kredowym), z  zielonym 
prostokątem z lewej strony zawiera-
jącym oznaczenie i datę numeru oraz 
stylizowany znak Uczelni (kłos) z na-
zwą: Akademia Rolnicza w Poznaniu. 
Pierwszy zeszyt opracowała redakcyj-
nie mgr Maria Wiśniewska, a numer 
do druku przygotowało Biuro Promo-
cji i Współpracy z Praktyką (mgr inż. 
Marek Gułajski). Wydrukowano 200 
egzemplarzy. Później zwiększono nie-
co pionowy wymiar broszury (do 23,5 
cm) oraz nakład do 300 egz. Przygoto-
wanie do druku i korektę realizował 
już w pełni Dział Wydawnictw AR (naj-
pierw mgr Maria Wiśniewska, później 
mgr Anna Zielińska).

O POCZĄTKACH

I NIE TYLKO…

Numer specjalny „Informatora Akademii 
Rolniczej w Poznaniu” (1993) zawierający 
sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 
akademickim 1992/1993

„Wieści Akademickich”
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W wydawnictwie drukowano 
także coroczne sprawozdanie rek-
tora przedstawiane Senatowi Aka-
demii Rolniczej, z reguły jako nu-
mer specjalny. Drukowany „Infor-
mator AR” dość szybko przestał 
jednak zaspokajać potrzeby i moż-
liwości informacyjne, a  ponad-
to nie zapewniał wymiany myśli 
i nie spełniał oczekiwań dotyczą-
cych sposobu prezentacji tekstów. 
Potrzebna była zmiana.

W  tym czasie, po upływie 
dwóch kadencji, nastąpiła nie-
uchronna wymiana zespołu rek-
torskiego. Na kadencję 1996–1999 
rektorem Uczelni wybrany został 
prof. dr hab. Jerzy Pudełko. Na 
pierwszym formalnym posiedze-
niu Kolegium Rektorskiego, jako 
nowo wybrany prorektor ds. stu-
diów, przedstawiłem do rozważe-
nia kilka ważnych kwestii. Pierw-
sza dotyczyła wzmocnienia roli 
wydawanego dotąd „Informato-
ra…”, ze wskazaniem, aby „pomyśleć 
o własnym czasopiśmie”, bo takie 
mają już inne uczelnie, także rolni-
cze. Wskazałem ponadto, że Uczel-
ni potrzebny jest rzecznik. Wkrót-
ce powołano pierwszego rzeczni-
ka Uczelni, którym został mgr inż. 
Michał Sójka. Rektor powierzył mu 
również funkcję redaktora naczel-
nego nowego, pełnowartościowe-
go uczelnianego czasopisma zaty-
tułowanego „Wieści Akademickie”. 
Powstała także Rada Programowa 

„Wieści…”, której przewodniczył pro-
rektor ds. nauki, prof. dr hab. Erwin 
Wąsowicz.

Rektor Uczelni we wstępie do 
pierwszego numeru napisał, że jest 
ono „adresowane do pracowników, 
studentów, absolwentów i sympa-
tyków naszej Uczelni, zamiesz-
czać będzie informacje o bieżących 
zdarzeniach i dokonaniach Uczel-
ni, o pracy senatu i rad wydziałów, 
o osiągnięciach katedr, zakładów, 
pracowników i  studentów oraz 
o sposobach zarządzania i admini-
strowania”. Dalej wskazał, że „Wie-
ści…” mają „przybliżyć czytelnikom 
historię naszej Uczelni, osoby two-
rzące tę historię, budować tradycje 
i więzi międzypokoleniowe”, a po-
nadto, że „ma ono również prze-
kazywać wieści szersze, nurtujące 
środowisko akademickie, dotyczą-
ce nauczania, badań, rozwoju kadr 

oraz możliwości współpracy w kra-
ju i zagranicą”.

Pierwszy numer „Wieści Akade-
mickich” datowany na październik 
1997 r., nie był tak okazały, jak nas 
do tego przyzwyczaiły numery wy-
dawane w ostatnich latach. Zawie-
rał 12 stron formatu A4 (tekst i ilu-
stracje czarno-białe) z  kolorową 
okładką (były tam między inny-
mi zdjęcia z absolutorium 1997 r., 
a także reklamy sponsorów).

Włączyłem się do wspierania 
powstałego czasopisma, oczywi-
ście głównie własnymi tekstami. 
Na potrzeby prezentowanego tek-
stu zrobiłem mały „rachunek su-
mienia” i  okazało się, że w  „Wie-
ściach…” opublikowałem ponad 75 
tekstów (nie licząc wywiadów), co 
stanowi prawie jedną trzecią mo-
ich publikacji ogłoszonych dru-
kiem. Czytelnicy ostatnich nu-
merów pamiętają głównie moje 
teksty popularyzujące wiedzę 
o hydrotechnice i Warcie, ilustro-
wane autorskim zbiorem pocztó-
wek warciańskich (było ich ok. 30). 
Tymczasem publikowałem w „Wie-
ściach” głównie w okresie pełnie-
nia funkcji prorektora ds. studiów 
oraz przewodniczącego senackiej 
komisji ds. studiów, a także jako 
profesor wspominający historię 
Katedry (w której rozpoczynałem 
pracę i którą potem kierowałem), 
komentując też ważniejsze wyda-
rzenia wydziałowe (to ok. jednej 
czwartej moich tekstów w  „Wie-
ściach…”). Podejmowałem się rów-
nież publicystyki akademickiej (to 
też około jednej trzeciej moich tek-
stów), pisząc o wizji Uczelni, o wy-
różnianiu prac doktorskich czy ha-
bilitacyjnych, o tworzeniu kierun-
ków międzywydziałowych, ale 
także teksty poświęcone działal-
ności Zespołu Kierunków Studiów 
Rolniczych, Leśnych i Weterynaryj-
nych Państwowej Komisji Akredy-
tacyjnej, zwłaszcza w okresie peł-
nienia funkcji przewodniczącego 
tego zespołu i członka Prezydium 
PKA (w drugiej i trzeciej kadencji). 

Ta aktywność publicystyczna 
zaowocowała przyznaniem mi – 
na wniosek pierwszego redaktora 

„Wieści…” i rzecznika Uczelni – Na-
grody Złotego Pióra, którą otrzyma-
łem na posiedzeniu Senatu Uczelni 
28 maja 2008 r.2 z rąk ówczesnego 

Opracowanie dydaktyczne  B.J. Wosiewicza 
(redaktor oraz współautor): Katalog studiów 
2002/2003. Wyd. AR Poznań, 2002 (s. 554)

Sprawy wniesione przez prorektora ds. 
studiów do przedyskutowania na Kolegium 
Rektorskim 24 września 1996 r.
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rektora, prof. dr. hab. Erwina Wąsowi-
cza. To piękne pióro na marmurowej 
płytce od wielu lat służy mi do pod-
pisywania naprawdę ważnych doku-
mentów oraz przy ostatecznych ko-
rektach prac składanych do druku 
(tej także!).

Z końcem kadencji rektora Erwi-
na Wąsowicza z Uczelni odszedł re-
daktor Michał Sójka i przez cały rok 
2008 „Wieści Akademickie” nie były 
publikowane. Po tej długiej przerwie, 
w styczniu 2009 r. pojawił się jednak 
kolejny numer, sygnowany 1(124). Za-
wierał już 24 strony z tekstem, w tym 
4 strony kolorowej wkładki, i  miał 
okładkę w kolorze. W tekście od redak-
cji można było przeczytać, że „po rocz-
nej przerwie nasz miesięcznik znowu 
otwiera swoje łamy”, że „na razie nie 
przeobrażamy się zbyt mocno; zmie-
nia się tylko logo naszej Uczelni…”. 
A dalej „oraz … redaktor naczelny (od 
tego numeru „Wieści” redaktor naczel-
na – zmiana niby niewielka, ale...)”. Co 
prawda nieco wcześniej – na podsta-
wie Ustawy z dnia 7 II 2008 r. o nada-
niu nowych nazw niektórym akade-
miom rolniczym3 – Uczelnia zmieniła 
nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy, 
ale to wtedy chyba… umknęło! Poja-
wiły się również podziękowania dla 
poprzednika mgr. inż. Michała Sójki, 
który przez jedenaście lat „pięknie 
i z takim oddaniem patronował” bu-

dowaniu i rozwijaniu „Wieści…”. Funk-
cję redaktor naczelnej objęła wówczas 
mgr Ewa Strycka, rozpoczynając dru-
gi rozdział historii czasopisma. Prze-
wodniczącym Rady Programowej zo-
stał prof. dr hab. Jan Pikul. 

Redaktor Ewa Strycka nie była 
rzecznikiem Uczelni, miała prze-
to nieco inne spojrzenie na czasopi-
smo i jego rolę: nie tylko informacja, 
ale bardziej różnorodne teksty, o szer-
szej tematyce związanej z Uczelnią, 
szeroko rozumianą nauką, kształ-
ceniem i  życiem akademickim. Po-
jawiły się na stałe pewne rubryki, 
czytane chętnie i z zaciekawieniem: 
o Patronie Uczelni, o działalności tu-
rystycznej, o wycieczkach seniorów, 
o  działalności pozanaukowej pra-
cowników i studentów, eskapadach, 
o  sukcesach sportowych, o  hobby 
pracowników itd.

Z czasem wyraźnie poprawiła się 
estetyka pisma – okładka była bar-
dziej efektowna, lepszy papier i jakość 
ilustracji, większa liczba stron. Poja-
wiały się artykuły publicystyczne czy 
dyskusyjne, choć pismo nigdy nie sta-
ło się miejscem szerszej wymiany po-
glądów poprzez dyskusje czy odnie-
sienia do tekstów innych autorów. 
A szkoda!

W  ogólnych zarysach przezna-
czenie czasopisma zdefiniowane 
w pierwszym numerze przez rektora 
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Jerzego Pudełkę pozostało aktualne, 
choć oczywiście było kilka nowych, 
ciekawych pomysłów (np. konkurs, co 
oznacza przedstawiony „stos spraco-
wanych długopisów”). 

„Wieści Akademickie” nie zmienia-
ły się szybko, lecz zawsze korzystnie. 
Nie tylko „trzymały klasę”, ale ciągle 
się doskonaliły. Stali czytelnicy mie-
li swoje ulubione rubryki, od których 
rozpoczynali lekturę. Zawsze niecier-
pliwie czekaliśmy na kolejny numer. 
Jeden z roczników, 2014, był szczegól-
nie bogaty bo zawierał sześć zeszytów 
zwyczajnych (był to wówczas dwu-
miesięcznik) oraz trzy numery spe-
cjalne: XXIII „Studiuj z nami” (wydany 
na potrzeby rekrutacji), XXIV „200-le-
cie urodzin Augusta Cieszkowskiego” 
oraz XXV „Zespół Pieśni i Tańca Łany 

– 40 lat na scenie”.
„Wieści Akademickie” to spora 

część mojego życia akademickiego, 
dlatego prezentowany tekst jest re-
fleksją nie tylko czytelnika, lecz tak-
że stałego współpracownika tego 
czasopisma.

Teraz rozpoczyna się trzeci roz-
dział historii „Wieści Akademickich”. 
Pod pewnymi względami wracamy 
do pierwotnego modelu, bo rzecznik 
Uczelni i redaktor naczelna to ta sama 
osoba. Jakie teraz będą „Wieści…”? Na 
pewno inne niż dotychczas! Początki 

są zachęcające, czekamy więc z cieka-
wością na kolejne numery.

Na zakończenie jeszcze trzy uwa-
gi. Pierwsza to wniosek z analizy li-
sty kolejnych przewodniczących Rad 
Programowych „Wieści…”. Byli to pro-
fesorowie:  Erwin Wąsowicz, Grzegorz 
Skrzypczak, Jan Pikul i Krzysztof Szo-
szkiewicz! Wszyscy oni po dwóch ka-
dencjach przewodzenia Radzie zosta-
li wybrani rektorami naszej Uczelni… 
To tak jakby rektor, mianując z grona 
prorektorów przewodniczącego Rady 
Programowej, wskazywał go na swo-
jego następcę na urzędzie!

Druga uwaga dotyczy „Wieści Aka-
demickich” jako wiarygodnego źródła 
wiedzy o Naszej Uczelni. Przejrzałem 
książkę pod redakcją prof. Moniki Ko-
złowskiej o  Naszym Uniwersytecie 
wydaną z okazji 100-lecia Uniwersy-
tetu Poznańskiego4. Wśród 445 przy-
pisów wskazujących źródła przyta-
czanych faktów, opinii czy wykorzy-
stanych opracowań aż 37 odwołuje się 
bezpośrednio do „Wieści…”!

Trzecia sprawa, która trochę mnie 
niepokoi, to pewna tendencja doty-
cząca częstotliwości publikowania. 
Najpierw był miesięcznik, potem 
dwumiesięcznik, a teraz kwartalnik. 
Dokąd zatem zmierzamy?

Bogdan J. Wosiewicz

Zbiór oprawionych „Wieści Akademickich” 
(1997–2020) z prawej (w tym najgrubszy rocznik 
2014) oraz „Informatora AR w Poznaniu” 
(1992–1997) z lewej

1 J. Komisarek, W. Buczkowski (red.). (2012). 
Jubileusz 50-lecia studiów na Wydziale 
Melioracji i Inżynierii Środowiska (s. 229–
230). Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu.

2 Notatka z tego wydarzenia ukazała się 
w  „Wieściach Akademickich” dopiero 
w numerze 5–6 (152–153) 2011. 

3  Dz.U. z 2008 r. poz. 300.
4 M. Kozłowska (red.). (2019). Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i lu-
minarze nauki, . Poznań: Wyd. UAM. 
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Gdy zacząłem myśleć o tym tekście, od razu zdałem sobie sprawę, że 
pewnie będzie inny niż większość poprzednich. Skonstatowałem bo-
wiem, że już z dziesięć lat przedstawiam zgromadzone pocztówki, 
a przy okazji przybliżam różne kwestie hydrotechniczne związane 

z Wartą. Niby kolekcja dotyczy trzeciej co do długości rzeki w Polsce (808,2 km), 
lecz drugiej w pełni w naszych granicach. Jednak w zasadzie nie ona sama jest 
głównym motywem kolejnych tekstów, ale to, co się na niej znajduje i co wo-
kół niej się dzieje: zatem przeprawy przez rzekę; jej dopływy; porty i inne miej-
sca rozładunku statków i barek; żegluga biała i towarowa; budowle hydrotech-
niczne (ostrogi, tamy podłużne, ubezpieczenia brzegów itd.).

WIDOKI WARTY
 – NA POŻEGNANIE STAŁEJ RUBRYKI 
„STARE WARCIAŃSKIE POCZTÓWKI 
PROF. BOGDANA J. WOSIEWICZA”

Rzeka Warta – dominujący element w krajobrazie (fot. Ernst Stewner)
[w zbiorach autora: wyd. Foto-Stewner, Posen ok. 1941; sygn. F-452; b.o.p.]
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Ponadto właśnie mija dziesięć lat, 
odkąd powstał pierwszy tekst war-
ciański ilustrowany pocztówkami 
z  własnej kolekcji. Wśród tych tek-
stów jest nawet kilka poważniejszych 
prac. Czas zatem na jakieś podsumo-
wanie. Może z analizy wynikną wnio-
ski, co dalej z kolekcją i tekstami nią 
inspirowanymi? Zobaczymy!

Do ilustracji tekstu wybrałem trzy 
pocztówki, wszystkie fotograficzne, 
ukazujące Wartę z kilku perspektyw, 
zatem z odmienną szczegółowością 
i w różnej skali. Pierwsza kartka (s. 50) 
przedstawia Wartę na kilkukilometro-
wym odcinku w otwartym krajobra-
zie, w zasadzie z poziomu ziemi. Nic 
nie przesłania tego widoku – ani przy-
roda, ani budowle. Tak właśnie wyglą-
dała „Warta w krajobrazie”.

Pierwszy drukowany tekst pocz-
tówkowy, sprzed dziesięciu lat, wca-
le nie został wydrukowany w  „Wie-
ściach Akademickich”, ale w  „Go-
spodarce Wodnej”  – ważnym dla 
hydrotechników miesięczniku na-
ukowo-technicznym (którego pierw-
szy zeszyt ukazał się jesienią 1937 r.)! 
Pomysł tego obszernego i poważnego 
artykułu powstał mniej więcej w po-
łowie 2010 r., a po wakacjach był go-
towy i trafił do redakcji. Ukazał się 
w pierwszym numerze roku następ-
nego1. Tego samego roku ukazał się 
także pierwszy tekst w „Wieściach”2, 
a zaraz potem obszerniejszy, podzie-
lony na dwa odcinki (WA 11-12/2011 
i  WA 1-2/2012) o  pocztówkach doty-
czących powodzi i ochrony przed ta-
kimi zdarzeniami. Jeszcze tego sa-

mego roku w  „Gospodarce Wodnej” 
ukazał się obszerny tekst dotyczący 
ikonografii zmian sieci wodnej w Po-
znaniu, zwłaszcza nieistniejącej już 

„zgniłej Warty”3. Kolejne artykuły poja-
wiały się głównie w „Wieściach” i były 
coraz krótsze (w sumie 32 teksty, łącz-
nie ok. 175 stron). Dorobiłem się nawet 
stałej rubryki, za co wdzięczny jestem 
redakcji, radzie „Wieści” oraz rektoro-
wi. I oby tak dalej…

Ale jak się to wszystko zaczęło? 
W sierpniu 1995 r. w Muzeum Histo-
rii Miasta Poznania w  Ratuszu na 
Starym Rynku oglądałem wystawę 
pocztówek poznańskich. Wystawę 
tę (czynną w miesiącach VI–IX tego 
roku) przygotowała i katalog opraco-
wała dr Magdalena Warkoczewska4. 
Byłem zafascynowany tym medium 
z wieloma pocztówkami, z treściami 
dotyczącymi szeroko rozumianej in-
żynierii wodnej. Przygotowałem dwu-
stronicową notatkę, swoistą zachętę 
do obejrzenia wystawy, którą rozwie-
siłem na tablicach ogłoszeń w siedzi-
bach ówczesnych katedr wydziału, 
z  pewnością przy Mazowieckiej 26 
oraz w pawilonie Wydziału Meliora-
cji Wodnych (tzw. Blaszaku) przy ul. 
Wojska Polskiego 73A. Czy ktoś jesz-
cze zainteresował się wystawą, trud-
no powiedzieć. Nawet ja myślałem 
wówczas o pocztówkach wyłącznie 
jako o źródle ilustracji do historii po-
znańskiego węzła wodnego. Modelo-
waniem przepływów tego węzła in-
tensywnie się już zajmowaliśmy!

Od tej ważnej wystawy i zakupio-
nego wówczas katalogu do własnej 

Warta w Działoszynie (fragment), kilka koryt i tymczasowa przeprawa (fot. K. Jabłoński)
[w zbiorach autora: wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; Warszawa 1971; sygn. 23-811; b.o.p.]
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kolekcji pocztówek droga była długa 
i nie mogę znaleźć w pamięci żadne-
go wyraźnego impulsu, który kazał 
mi zająć się starymi kartkami war-
ciańskimi. Pamiętam natomiast, że 
pierwszą starą pocztówkę nabyłem 
latem 1999 r. na jarmarku na Starym 
Rynku. Była to pocztówka ze Stęsze-
wa sprzed pierwszej wojny świato-
wej, przedstawiająca północną pie-
rzeję Rynku i parcelę, którą kupił mój 
dziadek Tomasz i gdzie został później 
zbudowany nowy, piętrowy już dom, 
w którym się urodziłem!

Niewiele później nabyłem jednak 
pierwszą pocztówkę związaną z War-
tą w Poznaniu. Do końca 1999 r. mia-
łem ledwo kilka pocztówek warciań-
skich, a potem zbiór się rozrastał. Te-
raz już wolniej, lecz nadal raz po raz 
coś ciekawego i  ważnego udaje się 
jeszcze zdobyć!

Popatrzmy teraz na drugą pocz-
tówkę (s. 51), znowu nie z okolic Po-
znania, a z Górnej Warty, konkretnie 
z Działoszyńskiego Przełomu Warty. 
Na obrazie krajobraz z rzeką widzia-
ną ze znacznie bliższej perspekty-
wy. Dobrze widać tu rozlewiska, wy-
spy i prowizoryczną drewnianą prze-
prawę umożliwiającą przedostanie 
się w poprzek rzeki, a nawet ptaki że-
rujące w  jej dolinie (raczej gęsi niż 
łabędzie).

Muszę wspomnieć tu jeszcze 
o  dwóch obszerniejszych publika-
cjach. Pierwsza5 dotyczy niekonwen-
cjonalnych źródeł informacji o powo-
dziach w Poznaniu, głównie pocztó-

wek z treściami powodziowymi oraz 
znaków historycznych wód wielkich 
w Poznaniu, ilustrowana także pocz-
tówkami (artystycznymi i fotograficz-
nymi). Druga praca6 dotyczyła ważnej 
roli pocztówki jako źródła informacji 
o zabudowie i zagospodarowaniu te-
renów przyrzecznych oraz ich prze-
obrażeniach – na przykładzie War-
ty oraz obiektów z  nią związanych 

– przez pryzmat Zakola Chwaliszew-
skiego (jako pomoc przy jego ewen-
tualnym odtworzeniu). Praca zawiera 
też obszerne opracowanie bibliogra-
fii starych pocztówek warciańskich 
w  kontekście hydrotechnicznym 
(w tym także prac autora).

Wróćmy jednak do głównej tema-
tyki tekstu. Obecnie w kolekcji w po-
dzbiorze „Widoki Warty” jest prawie 
40 kartek, na których rzeka jest głów-
nym akcentem przedstawionego ob-
razu. Są tam oczywiście bardzo różne 
obrazy, a próby wyboru do publikacji 
w jakimś sensownym układzie są bar-
dzo trudne, zwłaszcza gdy patrzymy 
na nie ze strony hydrotechnicznej! Tę 
rozterkę ilustruje porównanie kartek 
przedstawiających podobny odcinek 
rzeki, np. gdzieś między Poznaniem 
a  obozem ćwiczeń pododdziałów 
w Biedrusku. Na obu widać rzekę i las 
po obu brzegach. Na jednej jest paro-
statek (z dymiącym kominem) – pew-
nie symbol nowoczesności. Na drugiej 

– a to prawie ten sam odcinek rzeki – na 
wodzie nie ma żadnej jednostki pły-
wającej, za to na dość wysokim wypu-
kłym brzegu lewym widzimy umoc-

Śryż na Warcie pod Poznaniem  
(fot. dr Tadeusz Cyprian) 
[w zbiorach autora: wyd. Książnica Atlas;  
Lwów 1939; sygn. 11-71; b.o.p.]
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nienia skarp narzutem kamiennym, 
a  na wklęsłym brzegu prawym za-
budowę z kamienną tamą podłużną 
i  ostrogami, skutkujące koncentra-
cją nurtu i odsunięciem go od brzegu 
z jednoczesnym docelowym zalądo-
wieniem brzegu. Którą z nich wybrać 
do publikacji? Która zainteresuje czy-
telnika, zwłaszcza specjalistów z in-
nych zupełnie dziedzin? Albo inny 
przykład z doliny Warty, z Puszczyko-
wa, jeszcze powyżej Poznania. Na jed-
nej pocztówce prawie naturalna do-
lina rzeczna z grupą wczasowiczów 
spacerujących brzegiem, natomiast 
na drugiej (niewiele dalej lub bliżej) 
rzeka już wyraźnie skoncentrowana 
ostrogami (także po to, aby zapewnić 
niezbędną dla transportu wodnego 
głębokość), a na rzece turyści w łodzi. 
W wielu miejscach zresztą pojawiają 
się ostrogi utrzymujące Wartę w ry-
zach, a na nich np. wędkarze (Obrzyc-
ko) czy fachowcy naprawiający uszko-
dzenia itp.

Są w zbiorze pocztówki z rozlewi-
skami po wysokich stanach czy powo-
dziach, są pomosty dla wędkarzy czy 
cumujących łodzi. Są widoki (malar-
skie i fotografie) nabrzeżnych drzew, 
dzieci i grup obserwujących rzekę. Są 
także biwaki na brzegach Warty, plaże 
i kąpieliska, widoki doliny Warty (tak-
że kolorowe). Jak zwykle byłby kłopot 

z wyborem pocztówek, które adekwat-
nie i z każdej strony reprezentowały-
by temat. 

Zastanawiałem się więc nad zu-
pełnie innym podejściem do wido-
ków Warty; ta opcja wygrała i  jest 
prezentowana. 

Zaś na zakończenie tekstu jesz-
cze jedna, także monochromatyczna 
pocztówka z okolic Poznania (s. 52), 
pokazująca Wartę w dużym zbliżeniu, 
a w zasadzie jej taflę pokrytą śryżem7. 
Nawet zaśnieżone brzegi są ledwo wi-
doczne. To bowiem wcale nie kra, jak-
by sugerował opis obrazu na rewer-
sie kartki, to oczywiście śryż, zwany 
również lodem prądowym. Śryż jest 
skupiskiem gąbczastych bryłek lodu 
o średnicy kilku centymetrów. Two-
rzy się z lepy śnieżnej, powstającej ze 
śniegu spadającego na powierzchnię 
wody, który nie topnieje, gdy woda 
ma temperaturę 0°C bądź jest prze-
chłodzona; czasem z dodatkiem lub 
przewagą lodu dennego. Śryż two-
rzy się w wodzie rzecznej w tempera-
turze nieznacznie niższej od 0°C. To 
początkowy etap formowania się po-
krywy lodowej. Śryż i lepa mogą się 
zbijać, tworząc większe krążki lodo-
we i właśnie to widzimy na przedsta-
wionej kartce!

1   B.J. Wosiewicz, Warta na starych pocztów-
kach – od źródeł aż do ujścia, „Gospodar-
ka Wodna”, 1/2011, s. 31–88 (8 stron A4, 12 
pocztówek w kolorze, prawie naturalnej 
wielkości).

2 B.J. Wosiewicz, Stare warciańskie pocz-
tówki to ciekawe i pożyteczne hobby. Most 
św. Rocha przez pryzmat starych pocztó-
wek. „Wieści Akademickie” 9–10/2011, 
s. 33–35 (3 strony A4, tylko 5 pocztówek, 
zmniejszonych i nie w kolorze).

3 B.J. Wosiewicz, Przyczynek do ikonografii 
zmian sieci wodnej Poznania. Zgniła War-
ta i Pierwszy Kanał Ulgi na starych pocz-
tówkach. „Gospodarka Wodna” 4/2012, 

s. 162–171 (10 stron A4, 12 rycin w kolorze, 
prawie naturalnej wielkości).

4 M. Warkoczewska, Pocztówki z widokami 
dawnego Poznania (1898–1939). Katalog 
Zbiorów Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, vol. 3, Poznań 1995.

5 B.J.  Wosiewicz, Niekonwencjonalne źró-
dła informacji o powodziach, [w:] W. Bucz-
kowski, A. Szymczak-Graczyk (red.), Re-
witalizacja obszarów zurbanizowanych. 
Powodzie w miastach – przyczyny, skutki, 
zapobieganie. Wyd. PRODRUK, Poznań, 
2017, s. 7–42 (36 stron, 13 pocztówek na-
turalnej wielkości i w kolorze).

6 B.J.  Wosiewicz, Dawne pocztówki cieka-
wymi i ważnymi źródłami informacji in-
żynierskich dla hydrotechników. Dawne 
pocztówki ciekawym i ważnym źródłem in-
formacji dla hydrotechników, [w:] Kałuża 
T., Wosiewicz B.J. (red.): Wybrane zagad-
nienia dokumentowania i ochrony zabyt-
ków hydrotechniki, Bogucki Wydawnic-
two Naukowe, Poznań, 2017, s. 113–154 (42 
strony, 20 pocztówek prawie naturalnej 
wielkości i w kolorze). 

7 https://pl.wikipedia.org/
wiki/%C5%9Ary%C5%BC
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 Pocztówki pochodzą ze zbiorów autora. W podpisach wskazano miejsce i obiekt, rok powstania pocztówki, a także 
informacje o wydawcy i miejscu wydania oraz o obiegu pocztowym. Stosowano skróty: fot. = fotograf; wyd. = wy-
dawca, sygn. = sygnatura i b.o.p. = bez obiegu pocztowego.

Bogdan J. Wosiewicz
 Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1970), profesor nauk rolni-
czych, dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w latach 1990-
1993-1996 (dwie kadencje), prorektor ds. studiów Akademii Rolniczej w Po-
znaniu w latach 1996-1999-2002 (dwie kadencje).

https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lepa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz_przech%C5%82odzona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz_przech%C5%82odzona
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d_denny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85%C5%BCki_lodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85%C5%BCki_lodowe
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satysfakcję 
i radość  
ze wspólnego 
działania

JESTEŚMY ZESPOŁEM  
ADEPTÓW RÓŻNYCH DZIEDZIN, 
KTÓRZY CZERPIĄ

– mówi w rozmowie przewodnicząca Rady Doktorantów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, mgr inż. Marlena Wojnowska, doktorantka 
w Katedrze Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Samorząd Doktorantów tworzą wszyscy słuchacze stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów doktoranckich. Organem ustawodawczym i wy-
konawczym jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Skąd pomysł, aby oprócz przygoto-
wywania doktoratu podjąć działal-
ność w Uczelnianej Radzie Samorzą-
du Doktorantów? 
Dla mnie taka aktywność jest na-

turalna i wynika bardziej z charakte-
ru społecznika niż z jakiegoś sponta-
nicznego pomysłu. Od początku stu-
diów angażowałam się w działalność 
zarówno naukową w KN Technolo-
gów Drewna, jak i samorządową, zo-
stając później przewodniczącą wy-
działowej rady i wiceprzewodniczącą 
konwentu. Bardzo dbałam o to, by te 
wszystkie aktywności wzajemnie się 
uzupełniały, a nie odbywały się kosz-
tem studiów. I tak przez pięć lat uda-
wało mi się to wszystko godzić, wy-
pracowując równocześnie stypen-
dium dla najlepszych studentów.

Rozpoczynając studia doktoranc-
kie, zastanawiałam się, czy zdołam 
zsynchronizować działalność na-

ukową, dydaktyczną i  tą na rzecz 
środowiska doktorantów, tym bar-
dziej że już w październiku koledzy 
z wydziału oddelegowali mnie do ko-
mitetu organizacyjnego Dni Dokto-
ranta. Mam jednak za wzór mojego 
Promotora, który jest na liście TOP 
2% najbardziej wpływowych na-
ukowców na świecie*, jednocześnie 
współpracując z przemysłem i udzie-
lając się w różnych gremiach Nasze-
go Uniwersytetu.

Przewodniczenie Uczelnianej Ra-
dzie Samorządu Doktorantów to wy-
zwanie wymagające zaangażowania 
i czasu. Społeczność doktorantów to 
nieco ponad 3% społeczności studen-
tów, jeszcze mniej jest doktorantów 
stacjonarnych, którzy nie pracują 
poza Uczelnią i są na miejscu, gotowi 
uczestniczyć w gremiach, do których 
jesteśmy zobowiązani delegować 
swoich przedstawicieli, a liczba tych 

gremiów jest zbliżona do studenc-
kich (stąd czasami powtarzalność 
naszych twarzy). Dlatego bardzo do-
ceniam i dziękuję za zaangażowanie 
członków URSD. Myślę, że jesteśmy 
zgranym zespołem adeptów różnych 
dziedzin, którzy czerpią satysfakcję 
i radość ze wspólnego działania. 

Trwają prace nad nową Strategią 
Uczelni. Jakie obszary Pani zda-
niem wymagają zmiany? Czy jako 
Samorząd Doktorantów mają Pań-
stwo pomysły i plany na rozwój Na-
szej Uczelni? 
Jestem zdania, że obszary te zo-

stały bardzo trafnie określone w pro-
gramie wyborczym rektora Krzysz-
tofa Szoszkiewicza wraz z  propo-
nowanymi rozwiązaniami, a  także 
w  wywiadach z  władzami Naszej 
Uczelni, które opublikowano w  po-
przednim wydaniu „Wieści Akade-
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*
mickich”. Pozostaje mi trzymać kciu-
ki i możliwie wspierać ich realizację.

Jako przedstawiciele Samorządu 
Doktorantów bierzemy udział w ogól-
nopolskich konferencjach organizo-
wanych przez Krajową Reprezentację 
Doktorantów, które są największym 
polem wymiany doświadczeń, więc je-
śli chodzi o obszary związane z dokto-
rantami, to staramy się być na bieżąco. 
Należy podkreślić, że jest to możliwe 
dzięki dobrej współpracy z prorekto-
rem Romanem Gornowiczem i  pro-
doktoranckiemu podejściu.

Co według Pani należałoby zmienić, 
jakie działania podjąć, aby Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu uzy-
skał tytuł najbardziej prodoktoranc-
kiej Uczelni? 
Przyznam szczerze, że gdy z kole-

gą wypełnialiśmy wniosek w konkur-
sie PRODOK 2020, miałam przekona-
nie o  jego merytorycznej wartości 

i nadzieję, że może nasza działalność 
zostanie doceniona właśnie tym ra-
zem. Okazało się, że to jeszcze przed 
nami. Niestety, kapituła konkursu 
nie udostępnia dokładnej punktacji 
wnios ku ani nie otrzymujemy żad-
nej informacji zwrotnej, na podsta-
wie której moglibyśmy zidentyfiko-
wać nasze słabsze strony.

Jeśli miałabym subiektywnie 
wskazać mocne strony UPP we wnios-
ku o tytuł najbardziej prodoktoranc-
kiej uczelni, byłyby to: kwestie rekru-
tacji i organizacji kształcenia w Szko-
le Doktorskiej; dostęp doktorantów do 
szkoleń dzięki projektowi Młoda Ka-
dra; udział doktorantów w pracach 
wyszczególnionych we wniosku gre-
miów; działania organizacyjne Samo-
rządu Doktorantów oraz rozwiązania 
podjęte przez Uczelnię w dobie pande-
mii COVID-19. 

To, co mogło odroczyć przyznanie 
nagrody PRODOK, to: niewystarcza-

jąca liczba grantów na badania uzy-
skanych ze środków zewnętrznych 
(jako kierownicy lub główni wyko-
nawcy); zbyt mało wyjazdów zagra-
nicznych doktorantów (chociaż mam 
nadzieję, że wzięto pod uwagę, że był 
to czas pandemii). Mam nadzieję, że 
kolejny nasz wniosek spełni kryteria 
najbardziej prodoktoranckiej uczelni 
w Polsce.

Po uzyskaniu doktoratu zamierza 
Pani kontynuować karierę nauko-
wą czy raczej realizować się poza 
Uczelnią?
Tak, bardzo bym chciała konty-

nuować pracę tutaj. Lubię różnorod-
ność realizowanych tematów, pracę 
w zespole, współpracę ze studentami, 
a także aspekt organizacyjny. Myślę, że 
gdyby było inaczej, nie potrafiłabym 
już teraz tak na pełen etat w to wszyst-
ko się angażować.

Lista TOP 2% najlepszych naukow-
ców, na której zaprezentowano pra-
wie 160 tysięcy badaczy z całego świa-
ta, obejmuje 22 główne dziedziny ba-
dań, podzielone na 176 specjalności 
naukowych. Wśród niemal 160 tysięcy 
najbardziej wpływowych na ukowców 
na świecie 726 z  nich to naukowcy 
 reprezentujący Polskę.

Wśród najbardziej wpływowych 
uczonych z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu pod względem cy-
towań w 2019 r. na prestiżowej liście 
znaleźli się: 
�   dr hab. inż. Tomasz Szkudelski 
�   prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń 
�   prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
�   dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska
�   prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska
�   prof. dr hab. Damian Józefiak

�   prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski
�   prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
�   prof. dr hab. Hanna Jackowiak
�   prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki.

Na liście obejmującej ranking cyto-
wań w całej karierze naukowej do koń-
ca 2019 r. uwzględnieni zostali: 
�   prof. UPP dr hab. Tomasz 

Szkudelski
�   prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
�   prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń 
�   prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
�   prof. dr hab. Marek Świtoński.

Na liście najczęściej cytowanych 
naukowców na świecie wymienieni 
zostali również: prof. Tim Sparks, wie-
loletni profesor wizytujący w Instytu-
cie Zoologii UPP (obecnie Katedra Zoo-

logii) oraz dr hab. Andrzej Jagodziński 
z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, 
na liście afiliowany jako Instytut Den-
drologii PAN.

Lista została przygotowana na 
podstawie kompleksowej oceny do-
robku naukowego uczonych z całego 
świata i wyliczenia złożonego indek-
su bibliometrycznego (tzw. C-score), 
uwzględniającego m.in. takie wylicze-
nia, jak liczba cytowań niezależnych, 
indeks Hirscha czy miejsce i rola auto-
ra wśród współautorów. Metodologia 
opublikowana została w pracy: Ioanni-
dis, J.P.A., Boyack, K.W., Baas, J. (2020). 
Updated science-wide author databa-
ses of standardized citation indica-
tors. PLoSBiol, 18(10):e3000918.

NAUKOWCY UPP WŚRÓD 2% 
NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH 
NAUKOWCÓW ŚWIATA

13 naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało zaliczonych do grona 
najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji 
w literaturze naukowej. Tak wynika z opublikowanego na łamach „PLOS Biology” zestawie-
nia, które zostało opracowane przez Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firmę 
SciTech Strategies.

*
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↓ Wieści sportowe↓↓↓

16 grudnia 2020 r. Organizacja Środowiskowa AZS 
Poznań była organizatorem I rzutu Akademickich Mi-
strzostw Poznania i Wielkopolski w ergometrze wioślar-
skim. Zawody odbyły się w hali sportowej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozgrywane były 
w dwóch kategoriach wagowych (lekkiej oraz open) na dy-
stansie 500 m. W kategorii open kobiet dwie zawodniczki 

Uniwersytetu Przyrodniczego znalazły się na podium: An-
gelika Skorupińska z czasem 1:43,3 zajęła 1. miejsce, a Joan-
na Kozińska (1:50,4) ukończyła zmagania z 3. lokatą. W ka-
tegorii wagi lekkiej kobiet również dwie zawodniczki zna-
lazły się w czołówce: 2. miejsce zajęła Natalia Cieślewicz 
(1:54,2), a 3. Adrianna Owczarek (1:58,2). Wśród mężczyzn 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na podium 
znaleźli się – w wadze lekkiej mężczyzn: na 2. miejscu 
Mateusz Żylicz (1:42,9), a 3. lokatę zdobył Tomasz Białas 
(1:45,5). W kategorii open 2. miejsce z czasem 1:27,8 zajął 
Bartosz Stępniewski. Dzięki znakomitym wynikom indy-
widualnym ekipy Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu zajęły odpowiednio 1. miejsce drużynowo w katego-
rii kobiet oraz 2. w kategorii mężczyzn.

MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W STRZELECTWIE 
SPORTOWYM

15 grudnia 2020 r. odbył się I rzut zawodów w strzelec-
twie, podczas których zawodnicy UPP zaprezentowali się 
bardzo dobrze, zajmując – zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni – drużynowo 2. miejsce. Indywidualnie świetnie wypa-
dli Bartosz Sańko (1. miejsce) i Jagoda Zielazek (2. lokata). 

WIEŚCI SPORTOWE

AKADEMICKIE 
MISTRZOSTWA 
POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI  
W ERGOMETRZE 
WIOŚLARSKIM
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↓Wieści sportowe

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W DARCIE

19 grudnia 2020 r. Klub Uczelniany AZS Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był gospodarzem 
I rzutu Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopol-
ski w darcie, które jak zawsze odbyły się w Klubie  AGAWA. 
Drużyna męska i żeńska UPP walczyła o jak najlepsze loka-
ty indywidualnie i drużynowo, uzyskując 2. miejsce w kla-
syfikacji drużynowej kobiet i 3. w klasyfikacji drużyno-
wej mężczyzn. W klasyfikacji indywidualnej na 3. miejscu 
uplasowała się Aleksandra Brzóska.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W BADMINTONIE

Podczas Akademickich Mistrzostw Poznania i Wiel-
kopolski w Badmintonie, które odbyły się w dniach 18–20 
grudnia 2020 r., reprezentantki Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu zajęły drużynowo 2. miejsce, a męska 
drużyna zakończyła zawody na 5. pozycji. 

KaRolina DopieRała, 
Centrum Kultury Fizycznej UPP
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↓ Wieści kulturalne

Upowszechnianie wartości akademickich oraz popu-
laryzowanie nauki wśród społeczeństwa to potwier-
dzenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od 
lat dobrowolnie angażuje się w promowanie idei zrów-

noważonego rozwoju zarówno przez realizację programów edu-
kacyjnych, jak i działalność kulturalną.

Uczelniane Centrum Kultury Studenckiej podejmuje wie-
le inicjatyw i projektów tak w środowisku studenckim – 
przez formacje artystyczne działające w jego ramach, jak 
i wśród społeczeństwa, realizując różne projekty. Od de-
kady aktywnie realizujemy idee społecznej odpowiedzial-
ności Uczelni, a Centrum Kultury Studenckiej i Scena Ko-
legium Rungego są stałym elementem oferty kulturalnej 
miasta Poznania.

PANDEMIA 

ŁATWY 
CZAS DLA 
KULTURY 

TO 
NIE JEST
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↓Wieści kulturalne

Niestety, w tym roku akademickim zmuszeni byliśmy 
odwołać planowane premiery i spektakle Sceny Muzycz-
nej Teatr PULS oraz w ramach The September Concert Po-
land – imprezie związanej z tragedią WTC 11 września, na 
które zawsze zapraszamy również społeczność Poznania. 

Podobnie koncerty noworoczne, karnawałowe i tema-
tyczne Orkiestry Uniwersyteckiej Centrum Kultury Stu-
denckiej UPP na Scenie Kolegium Rungego również nie 
doszły do skutku. Mimo pandemii udało się jednak kon-
certować w Starej Papierni Uniwersytetu Artystycznego 
i dzięki współpracy z UA przygotować nagrania konkur-
sowe, co w efekcie przyniosło młodemu, budującemu swo-
ją markę zespołowi naszej orkiestry najwyższe nagrody 
w dwóch kategoriach. Być może w tym roku w paździer-
niku CKS zaprezentuje się po raz drugi na Festiwalu Sie-
rakowskiej Wiosny Klasyków.

Mimo że nasze zespoły artystyczne – Zespół Pieśni 
i Tańca „Łany” im. Wiesława Kaszubkiewicza, Chór Aka-
demicki „Coro Da Camera”, Zespół Trębaczy Myśliwskich 

„Venator”, Zespół Pieśni i Tańca „Łaniki” i Wielkopolski Klub 
Tańców Polskich – nie mogą prowadzić typowych zajęć ze 
względu na ich liczebnie duży skład, chcemy przygotować 
odwołany w ubiegłym roku Koncert Galowy. Czy dojdzie 
do skutku – czas pokaże.

To, że mamy Mistrzów Polski w Wielkopolskim Klubie 
Tańców Polskich, zainspirował nas do realizacji nowego 
projektu, który podobnie jak Koncerty Galowe chcemy pre-
zentować corocznie – Ogólnopolski Konkurs Tańców Pol-
skich o „Kryształowego Siewcę” i Puchar rektora. To pro-
jekt o zasięgu ogólnopolskim, dlatego przygotowania idą 
już pełną parą, mimo że zaplanowano go na luty 2022 r.

Centrum Kultury Studenckiej UPP jako jedyny ośrodek 
kultury studenckiej wśród poznańskich uczelni otrzyma-
ło zaproszenie do partycypacyjnego projektu Ogólnopol-
skiego Forum Kultury Studenckiej organizowanego przez 
ACK UMCS w Lublinie. Jego celem jest określenie potrzeb 
studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich ak-
tywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólno-
polskich programów wspierających rozwój kultury stu-
denckiej oraz akademickich centrów kultury. Projekt ma 
na celu zredefiniowanie kultury studenckiej w kontekście 

kultury polskiej XXI wieku. Powstał na ten temat raport, 
dostępny na stronie Centrum Kultury Studenckiej i Ogól-
nopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Odbyło się również spotkanie Rady Programowej Fo-
rum Kultury Studenckiej, w skład której weszli przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz rekto-
rzy – z ramienia UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – 
i prorektorzy uczelni wyższych oraz przewodniczący 
Parlamentu Studentów RP. Rozważania członków Rady 
koncentrowały się wokół miejsca kultury studenckiej 
w kulturze polskiej i problemów związanych z jej funk-
cjonowaniem. Spotkanie zaowocowało deklara-
cjami współpracy i wsparcia w rozwoju kultu-
ry studenckiej zarówno z poziomu studentów, 
władz szkół wyższych, jak i obu resortów.

W ramach projektu powoływany jest obec-
nie zespół ds. opracowania rozwiązań systemo-
wych dla rozwoju kultury studenckiej w Polsce, 
którego celem będzie wypracowanie regulacji prawnych 
wspierających zarówno akademickie centra kultury, jak 
i samą kulturę studencką. Efekty tych prac zostaną zapre-
zentowane do wspólnej konsultacji na ponownym spo-
tkaniu Rady Programowej.

Działania nie ustają. Mimo zdecydowanie trudnych 
warunków dla kultury związanych z pandemią CKS stara 
się funkcjonować i na nowo zdefiniować w obecnej rze-
czywistości. Aktywnie – na ile pozwala sytuacja – dzia-
łamy dla naszej społeczności akademickiej i w ramach 
społecznej odpowiedzialności Uczelni. 

Zapraszamy studentów do naszych formacji arty-
stycznych, które – na co mamy nadzieję – wrócą do peł-
nej działalności, a społeczność akademicką na nasze kon-
certy i projekty artystyczne, które już przygotowane albo 
właśnie przygotowywane czekają na możliwość prezen-
tacji. Cóż – to nie parafraza niestety, żyjemy w czasach 
zarazy.

Paweł Antkowiak, 
Centrum Kultury Studenckiej UPP

ŁATWY 
CZAS DLA 
KULTURY 
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SUKCESY 

Orkiestry 
Uniwersyteckiej
Centrum Kultury 
Studenckiej UPP
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↓Wieści kulturalne

Na VI Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Orkiestra Uniwersytecka 
Centrum Kultury Studenckiej UPP – w swoim pierwszym w historii konkur-
sie – zdobyła 1. miejsce i Złoty dyplom w kategorii Orkiestry oraz Srebrny dy-
plom w kategorii wokalno-instrumentalnej wraz z Poznańskim Chórem Ka-
meralnym „Fermata” przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest to 
konkurs o rekordowym współzawodnictwie 35 zespołów, które przyjeżdża-
ją nie tylko z całej Polski, ale i z Ukrainy. Konkurs skierowany jest do amator-
skich zespołów chóralnych, zespołów wokalno-instrumentalnych oraz do or-
kiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, 
także studenckich). Organizatorem konkursu jest Studium Muzyki Liturgicz-
nej w Rzeszowie.

SUKCESY 

Orkiestry 
Uniwersyteckiej
Centrum Kultury 
Studenckiej UPP
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Nowości wydawnicze↓

Pomysł, by prezentować niektóre nowości ukazu-
jące się w Wydawnictwie Uczelni nie jako noty 
o książkach, lecz w innej formie – swobodnego 
i osobistego komentarza – spotkał się z życzliwym 

przyjęciem i oto pierwszy tekst. Tym razem o dwóch mo-
nografiach, które ukazały się na przełomie roku 2020 i 2021. 
Ich wybór, jak głosi tytuł, jest całkowicie subiektywny i jest 
to jedyne kryterium.

Dziś o dwóch monografiach – książkach znaczących 
pod wieloma względami w dorobku Wydawnictwa. Obie 
powstały bądź w rezultacie współpracy, bądź jako koedy-
cja z innymi instytucjami naukowymi: Poznańskim Od-
działem Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich.

O KSIĄŻKACH 
NIEOBIEKTYWNIE



WIEŚCI AKADEMICKIE 61

↓Nowości wydawnicze

O  fascynującym świecie kolorów, a  także o  czerwcu 
w czerwcu
Czy można wyobrazić sobie świat bez kolorów, jednego 

z najważniejszych doznań zmysłowych człowieka? Jeste-
śmy w stanie rozróżnić do miliona barw, choć nazwać uda-
łoby się nam jedynie kilkadziesiąt z nich. A przecież kolor 
towarzyszył człowiekowi od najwcześniejszych dziejów, 
nadawał tożsamość, wyróżniał grupy i określał w nich hie-
rarchię. Pochodząc z natury, stawał się jednym z wyrazów 
świata kultury. Chociaż w wielu kulturach prymitywnych 
rozróżniano jedynie jasność, ciemność i kolor – czerwony. 
Do dziś ma on wyjątkowe znaczenie, również emocjonalne.

Uzyskiwanie barw i niezliczonych ich odcieni przez 
wieki było wielkim kunsztem, a barwiarzy ceniono na 
równi z mistrzami najszlachetniejszych rzemiosł – tkac-
twa, złotnictwa, snycerstwa. Pilnie strzeżono tajemnic za-
wodu. Trudno się zresztą dziwić, skoro ceny niektórych 
barwników wielokrotnie przewyższały wartość złota. Tak 
było właśnie z tytułowym czerwcem, owadem, który w do-
bie średniowiecza (w tym znacząco na ziemiach ówcze-
snej Rzeczpospolitej) wpłynął na rozwój handlu i rzemiosł. 
Czerwiec polski – pluskwiak pasożytujący na korzeniach 
rośliny o tej samej nazwie – był do XVI wieku najważniej-
szym źródłem barwnika purpurowego w Europie. Zbiera-
no go oczywiście w czerwcu – polska nazwa szóstego mie-
siąca pochodzi właśnie od niego. Zbieranie owych ziarenek 
należało do powinności pańszczyźnianych (tzw. czerw-
cowe), a trzeba wiedzieć, że jeden kilogram to 250 tysięcy 
larw, przy czym na każdej roślinie było ich tylko około dzie-
sięciu. Trudno się zatem dziwić, że towar ten tak bardzo 
ceniono w Europie, a miastem słynącym z handlu czerw-
cem był także Poznań. Z kolei w Owińskach siostry cyster-
ki nie tylko uprawiały tę roślinę; klasztor słynął z dosko-
nałej jakości tkanin i szat tam barwionych. Do dziś prze-
trwała nazwa Czerwonak, wtedy małej osady w pobliżu 
Poznania. Jest bardzo prawdopodobne, że kolor polskich 
sztandarów ma też źródło w tym barwniku. Kres czerwco-
wi przyniosły odkrycia Nowego Świata, pojawiły się nowe, 
znacznie tańsze barwniki, na przykład koszenila.

Do połowy XIX wieku wszystkie kolory uzyskiwano ze 
źródeł naturalnych: roślin, zwierząt, minerałów. W latach 
sześćdziesiątych nastąpił przełom w technice barwienia, 
gdy wynaleziono barwniki syntetyczne. Rozwój chemii, 
a przede wszystkim rewolucja przemysłowa i zapotrzebo-
wanie na tańsze i dostępne dla wszystkich produkty za-
mknęły ten rozdział, wydawałoby się bezpowrotnie. Po 
drugiej wojnie światowej całkowicie zapomniano o daw-
nych technikach i źródłach barwników. Niektóre tylko ro-
śliny stosowali twórcy ludowi.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwuje się ro-
snące zainteresowanie tkaninami z włókien naturalnych, 
barwionymi według starych metod i technik opartych 
głównie na surowcach roślinnych. W tym też czasie w In-
stytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Po-
znaniu rozpoczęła działalność Pracownia Barwienia Natu-
ralnego prowadzona przez Katarzynę Schmidt-Przewoźną. 
Monografia: Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny bar-
wierskie i ich potencjał pod jej redakcją prezentuje blisko 
trzydziestoletni dorobek i wyniki badań (również o zasię-
gu międzynarodowym) nad technologiami i wykorzysta-
niem barwienia naturalnego. Nie tylko – jest także swego 

rodzaju kompendium, poczynając od historii, charakte-
rystyki i uprawy roślin, poprzez prezentację barwników 
i metod, także innowacyjnych, aż po szczegółowe recep-
tury barwierskie, którymi autorka dzieli się z czytelnika-
mi, nie naśladując w tej kwestii mistrzów rzemieślników 
sprzed wieków.

Ta książka jest oczywiście pełna barw i przygotowując 
ją do wydania, wiele czasu poświęciliśmy wszyscy, by ko-
lory i ich odcienie były równie piękne jak w naturze: od ro-
ślin, poprzez próbki tkanin po nawet modę, najlepiej odda-
jącą urodę sztuki – na szczęście ocalonej od zapomnienia.

O sztuce zadawania pytań
Czy można zawrzeć w książce o stosunkowo niewiel-

kiej objętości wszystko, co najważniejsze na temat biotech-
nologii? Czy można podać to w taki sposób, by książka tra-
fiła do szerokiego grona odbiorców, nie tracąc jednocze-
śnie nic z naukowego przekazu?

Kontynuując formułę wydanej przed dziesięciu laty 
publikacji 100 + 30 najczęściej zadawanych pytań na temat 
współczesnej biotechnologii Tomasza Twardowskiego i Edy-
ty Kwapich, autorzy Biotechnologii 2020 zaprezentowali 
osiągnięcia biotechnologii we wszystkich dziedzinach ży-
cia człowieka. Opracowanie jest swego rodzaju przewod-
nikiem po zagadnieniach z wielu obszarów: biotechnolo-
gii mikroorganizmów, środowiska, medycyny, rolnictwa.

Redaktorzy naukowi monografii – Marlena Szalata, Ry-
szard Słomski i Tomasz Twardowski – zaprosili do współ-
pracy grupę naukowców zajmujących się także w prakty-
ce różnymi aspektami wiedzy, również tymi budzącymi 
wiele obaw, kontrowersji, jak na przykład modyfikowane 
genetycznie organizmy i żywność, zagadnienia inżynierii 
genetycznej czy biotechnologii zwierząt.

Sporo uwagi poświęcono regulacjom prawnym, a także 
inicjatywom i umowom międzynarodowym regulującym 
porządek prawny, a przede wszystkim zasady bezpieczne-
go zarządzania biotechnologią. Książka powstawała w cza-
sie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i tych zagadnień 
nie zabrakło w niej, zwłaszcza w odniesieniu do badań nad 
szczepionką przeciw COVID-19.

Autorzy w żadnym momencie nie kreują się na oso-
by wszechwiedzące, ale nie ma tu też fraternizowania się 
z czytelnikami. Przekaz jest jasny i prosty. Często odpowie-
dzi na kolejne pytania rozpoczynają się od: „tak” albo „nie”. 
Zawsze jednak czytelnik ma możliwość zadawania kolej-
nych pytań. To swego rodzaju zaproszenie do dyskusji, ale 
także do spokojnego przemyślenia wielu zagadnień, o któ-
rych my czytelnicy mieliśmy już wyrobione zdanie, spra-
wia, że lektura staje się intelektualną przygodą i równocze-
śnie rozmową, a czasem dyskursem z autorami.

Tak odbierałam tę książkę, opracowując ją redakcyj-
nie, i być może jest to nie tylko mój subiektywny odbiór.

Anna KRybus
 



Z okazji

Świąt Wielkiejnocy

pragniemy złożyć całej społeczności

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

i czytelnikom „Wieści Akademickich”

najserdeczniejsze życzenia.

Niech zbliżające się Święta Wielkiejnocy

przyniosą Państwu dużo zdrowia, spokoju i nadziei.

Niech świąteczny czas upłynie w radości bycia razem w gronie najbliższych,

a budząca się do życia przyroda będzie prognostykiem lepszego jutra

i zapowiedzią rychłego powrotu do pełni życia,

do której wszyscy już tak bardzo tęsknimy.

Władze Rektorskie
Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu






