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So bot ni po ra nek 10 stycz nia nie za chę cał do te go, by wyjść
z do mu. Na dwo rze mróz, na chod ni kach „szklan ka”, trud no

się by ło po ru szać po ob lo dzo nych dro gach. Nie je den mło dy czło -
wiek dał by w ta kich wa run kach za wy gra ną i po zo stał w bez piecz -
nych, cie płych pie le szach do mo wych, ale gro no eme ry to wa nych
pra cow ni ków na szej Uczel ni nie prze stra szy ło się nie sprzy ja ją cej
au ry i bo ha ter sko (z ra cji fa tal nej po go dy) oraz ocho czo przy by ło
na go dzi nę 10.00 do bu dyn ku „G” przy uli cy Do żyn ko wej, by
spo tkać się z wła dza mi Uni wer sy te tu i ze zna jo my mi, po roz ma -
wiać, po dzie lić się świą tecz nym jesz cze opłat kiem, wy pić ka wę lub
her ba tę.

Pro gram spo tka nia był – jak zwy kle – bar dzo uroz ma ico ny. Za -
pro szo nych Go ści po wi tał ze spół „Ła ny”, któ ry wy ko nał ko lę dę
oraz na stro jo wą pio sen kę (przy oka zji: akom pa niu ją cy mło dzie ży
for te pian wprost bła gał o wi zy tę stro icie la…). Po tem głos za brał
JM Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, któ ry przy wi tał się
z obec ny mi na sa li przed sta wi cie la mi władz uczel nia nych i zło żył
wszyst kim ze bra nym ser decz ne ży cze nia no wo rocz ne. 

Za raz po tem na stą pi ła część ar ty stycz na, któ rej głów nym punk -
tem by ły ja seł ka w wy ko na niu ze spo łów „Ła ny” i „Ła ni ki” oraz
wy stęp du etu gi tar kla sycz nych (obaj gi ta rzy ści są człon ka mi „Ła -
nów” i za ra zem stu den ta mi na szej Uczel ni).

Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej wy stą pi li przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych: NSZZ „So li dar ność” re pre zen to wa ła
je go prze wod ni czą ca, inż. Ja dwi ga Woj ta siak, z ko lei Zwią zek
Na uczy ciel stwa Pol skie go (pod nie obec ność prof. Sta ni sła wa
Dzię gie lew skie go) – prof. Mie czy sław Grze lak. Na ko niec głos
za brał prof. Mie czy sław Ra tajsz czak z Ko ła Se nio rów.

A póź niej… Z gło śni ków po pły nę ły ko lę dy, gwar roz mów osią -
gnął swo ją peł nię, wszy scy po wsta li z miejsc, by po ła mać się opłat -
kiem i zło żyć so bie naj lep sze i z pew no ścią szcze re ży cze nia wszel -
kiej po myśl no ści w No wym Ro ku.

Ewa Strycka
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Re dak cja „Wie ści Aka de mic kich” za pra sza wszyst kich za in te re so -
wa nych do nad sy ła nia ma te ria łów prze zna czo nych do pu bli -

ka cji w ko lej nych nu me rach na sze go pi sma. Po dziel cie się Pań stwo
z ogó łem spo łecz no ści uczel nia nej swo imi wspo mnie nia mi, opo -
wiedz cie o cie ka wych wy da rze niach na uko wych, w któ rych bra li ście
udział, za chęć cie do dys ku sji na róż ne, mo że na wet nie kie dy kon tro -
wer syj ne lub trud ne te ma ty, przed staw cie krót kie spra woz da nia
z kon fe ren cji, zjaz dów, se mi na riów, za in te re suj cie swo imi pa sja mi.

Ła my „Wie ści” znów są dla Pań stwa otwar te.
Tym cza so wy ad res e -ma il: 4est@up.po znan.pl. Ma te ria ły moż -

na tak że skła dać w Kan ce la rii (bu dy nek Col le gium Ma xi mum) lub
w Dzia le Wy daw nictw przy ul. Wi to sa 45.

Za pra sza my!
Re dak cja

Od Re dak cji

Ma my dla Pań stwa do brą wia do mość: „Wie ści Aka de -
mic kie” wra ca ją! Po rocz nej prze rwie nasz mie sięcz -

nik znów otwie ra swo je ła my dla wszyst kich tych, któ rym
nie ob ca jest chęć po dzie le nia się swo ją wie dzą, prze my śle -
nia mi, wspo mnie nia mi. Na ra zie nie prze obra ża my się zbyt
moc no; zmie nia się tyl ko lo go na szej Uczel ni (ma my na -
dzie ję, że to ak tu al ne już wkrót ce bę dzie moż na po dzi wiać
na pierw szej stro nie okład ki), trosz kę ogól na sty li sty ka gra -
ficz na oraz… re dak tor na czel ny (od te go nu me ru „Wie ści”
– re dak tor na czel na; zmia na ni by nie wiel ka, to tyl ko jed na
li te ra, ale – pa ra fra zu jąc ko men tarz N. Arm stron ga sta wia -
ją ce go w 1969 ro ku pierw sze kro ki na Księ ży cu – „to jest
ma ły krok dla Uczel ni, ale wiel ki krok dla… pi szą cej te
sło wa”).

Pro si my o wy ro zu mia łość dla no wej Re dak cji. Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy to du ża in sty tu cja, nie spo sób w tak
krót kim cza sie za akli ma ty zo wać się w tym miej scu oso -
bie, któ ra ni gdy z nim nie mia ła do czy nie nia. Po tknię -
cia, ga fy i po mył ki na pew no się zda rzą, ba, już do nich
do szło! Po za tym z przy kro ścią mu si my po in for mo wać,
że w naj bliż szym cza sie nasz mie sięcz nik bę dzie się uka -
zy wał z pew nym opóź nie niem, za co ni niej szym go rą co
prze pra sza my. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy są prze -
szko dy na tu ry obiek tyw nej i nie do koń ca za le żą one
od Re dak cji.

*
A za tem za pra sza my do lek tu ry pierw sze go w tym ro ku

nu me ru „Wie ści”. Wie my, że wie le osób za ni mi tę sk ni -
ło. Po sta ra my się nie za wieść ocze ki wań PT Czy tel ni ków
i za pre zen to wać Im ma te riał do rów nu ją cy ja ko ścią je de -
na sto let niej tra dy cji, któ rej tak pięk nie i z ta kim od da -
niem pa tro no wał mgr inż. Mi chał Sój ka. Je mu to wła -
śnie w tym miej scu na le żą się szcze gól ne sło wa uzna nia
i po dzię ko wa nia za wie lo let ni trud wło żo ny w bu do wa -
nie i roz wi ja nie „Wie ści” − od sa me go ich po cząt ku. 
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Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nie za mó wio ne i za strze ga
so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de sła nych tek stów
oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od po wia da za treść za -
miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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Sza now ni Pań stwo,
Dro dzy Go ście!

Spo ty ka my się tra dy cyj nie, jak co ro ku, na spo tka niu no wo -
rocz nym, choć dzi siaj po raz pierw szy mam przy jem ność roz po -
czy nać z Pań stwem No wy Rok ja ko Rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go. Na dzi siej szy wi ze ru nek Uni wer sy te tu pra co wa ło
kil ka po ko leń pra cow ni ków i dzię ki ich wy sił ko wi oraz de ter mi -
na cji wy rósł on na li czą cą się w kra ju i na świe cie uczel nię przy -
rod ni czą. Po zwól cie Pań stwo, że zwró cę się do Was sło wa mi
Em ma nu ela Mo uniera, fran cu skie go fi lo zo fa: „Pierw szym ak tem
oso by jest dą że nie wraz z in ny mi do spo łecz no ści osób”. 

Tym bar dziej się cie szę z dzi siej szej obec no ści wśród nas Se -
nio rów, Pro fe so rów, któ rzy przez wie le lat bu do wa li pre stiż na -
szej Uczel ni, a wiem, że na dal zaj mu je ona wie le miej sca w Pań -
stwa my ślach i dzia ła niach.

Wi tam ser decz nie wszyst kich przy by łych na dzi siej szą uro czy -
stość.

Nad cho dzą cy rok bę dzie dla aka de mic kie go Po zna nia ro kiem
ju bi le uszo wym, szcze gól nie pod kre śla ją cym ran gę szkol nic twa
wyż sze go. W ma ju bo wiem na stą pią uro czy ste ob cho dy dzie -
więć dzie się cio le cia po wsta nia pierw sze go pol skie go uni wer sy te tu
w Po zna niu − Wszech ni cy Pia stow skiej, skąd bio rą się rów nież
na sze ko rze nie.

∗
Mi nio ny rok przy niósł zna czą ce uro czy sto ści, do nio słe wy da -

rze nia, istot ne zmia ny. Ob cho dzi li śmy uro czy sto ści upa mięt nia -
ją ce lu dzi wy bit nych i za słu żo nych dla Uczel ni, bę dą ce ak tem pa -
mię ci hi sto rycz nej i cią gło ści tra dy cji bu do wa nej przez na szą
spo łecz ność aka de mic ką. Dwunastego lu te go br. od sło nię to ta -
bli cę pa miąt ko wą, a sa li wy kła do wej przy ul. Szy dłow skiej 50
nada no imię Pro fe so ra Jó ze fa Du dy, któ re go 50-le cie śmier ci 
mi nie w tym ro ku. Z ko lei 21 ma ja 2008 r. od sło nię to ta bli cę
upa mięt nia ją cą Pro fe so ra Ry szar da Ga no wi cza w 10. rocz ni cę
śmier ci te go wy bit ne go uczo ne go i rek to ra, któ ry prze pro wa dził
Uczel nię przez trud ny czas trans for ma cji.

Rok, któ ry wła śnie mi nął, przy niósł wie le zmian na szej Uczel ni.
Pierw sza z nich, zna czą ca, to zmia na na zwy. Dziś na sza Uczel nia
jest już Uni wer sy te tem. Dnia 11 kwiet nia 2008 r. do tych cza so wa
Aka de mia Rol ni cza zmie ni ła na zwę na Uni wer sy tet Przy rod ni czy,
któ ry jest uczel nią wie lo pro fi lo wą, in te gru ją cą na uki rol ni cze, leś -
ne, bio lo gicz ne, tech nicz ne i eko no micz no -spo łecz ne. 

Wła dze rek tor skie no wej ka den cji pod mo im prze wod nic twem
wraz z no wo wy bra nym Se na tem i ra da mi wy dzia łów spró bu ją
spro stać przez naj bliż sze czte ry la ta wszyst kim wy zwa niom, któ re
sto ją na dro dze do za pew nie nia na szej Uczel ni bez piecz nej przy -
szło ści i roz wo ju, aby wy kształ cić ko lej ne po ko le nia mło dzie ży. 

W no wym brzmie niu, z no wym kie row nic twem i po sze rzo ną
ofer tą edu ka cyj ną w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku roz po czę li śmy
ko lej ny rok aka de mic ki 2008/2009. Obec nie osiem wy dzia łów
na sze go Uni wer sy te tu kształ ci po nad 12 000 stu den tów na 18
kie run kach i 24 spe cjal no ściach stu diów, z cze go pięć kie run ków
zo sta ło uru cho mio nych wła śnie w tym ro ku aka de mic kim. Dy -
dak ty kę pro wa dzi 849 na uczy cie li aka de mic kich, w tym 136 pro -
fe so rów ty tu lar nych, 107 dok to rów ha bi li to wa nych i 518 ze stop -
niem dok to ra. Ogó łem za trud nia my po nad 1600 pra cow ni ków.

Bę dzie my dą żyć do dal szej ak tu ali za cji na szej ofer ty dy dak tycz -
nej, aby do trzy mać kro ku roz wi ja ją cej się go spo dar ce i po trze -
bom ryn ku pra cy, na któ rym już no tu je się ogrom ne bra ki ka dro -
we wśród in ży nie rów i pra cow ni ków tech nicz nych róż nych
spe cjal no ści. Re ali za cja tych ocze ki wań wy ma ga zre for mo wa nia
pro gra mów i tre ści kształ ce nia zgod nie z ak tu al ny mi po trze ba mi
oraz ocze ki wa nia mi, prze strze ga jąc obo wią zu ją cych stan dar dów. 

Na pod kre śle nie za słu gu je moż li wość two rze nia ma kro kie run -
ków: już od przy szłe go ro ku pla nu je my wpro wa dze nie pierw sze -
go, in for ma ty ki i agro in ży nie rii na Wy dzia le Rol ni czym, da lej:
pro wa dze nie stu diów łącz nie przez 2–3 wy dzia ły oraz wspól nie
z in ny mi uczel nia mi i in sty tu cja mi. Ich re ali za cja po zwo li na
więk szą ela stycz ność w kształ ce niu. 

Ko lej ną waż ną spra wą jest wy mia na mię dzy na ro do wa i moż li -
wość pro wa dze nia stu diów w ję zy ku an giel skim w for mie peł ne -
go pro gra mu na ucza nia. Ta kie wspól ne dzia ła nia w ko ope ra cji
z dzie ka na mi wy dzia łów zo sta ły już po czy nio ne. Obec nie pro wa -
dzi my na stu diach II stop nia: spe cjal ność ho dow la ro ślin i na -
sien nic two w ję zy ku an giel skim oraz wy kła dy z bio tech no lo gii,
a tak że fa kul te ty w ję zy ku nie miec kim. 

Dzi siej sza wy mia na mię dzy na ro do wa w ra mach ist nie ją ce go
od 1998 r. pro gra mu Era smus roz wi ja się na po zio mie stu denc -
kim, dok to ranc kim oraz ka dry dy dak tycz nej. Obec nie ma my
pod pi sa nych 40 umów bi la te ral nych z 17 kra ja mi eu ro pej ski mi.
Do tej po ry wy sła li śmy na stu dia za gra nicz ne łącz nie 303 stu den -
tów, z cze go w ostat nim ro ku 58 stu den tów i 14 wy kła dow ców.

No wo cze sność Uczel ni i jej po ziom kształ ce nia w znacz nym
stop niu za le żą od ba zy ma te rial nej, po sia da nych la bo ra to riów
i ich wy po sa że nia. Stu den tom mu si my za pew nić rów nież do bre
wa run ki do uczest ni cze nia w ży ciu kul tu ral nym i spor to wym.
Słu żyć te mu ma mię dzy in ny mi od da na do użyt ku no wo cze sna
ha la spor to wa, któ rej uro czy ste otwar cie na stą pi ło 14 li sto pa da
ubie głe go ro ku, jak i ko lej ne za pla no wa ne in we sty cje oraz mo -
der ni za cja i pod wyż sze nie stan dar du do mów stu denc kich. 

Wśród zre ali zo wa nych już za dań in we sty cyj nych − oprócz ha li
spor to wej − jest:
l bu dy nek Ka te dry Che mii 
l sa la wy kła do wa w bu dyn ku Ka te dry Che mii Rol nej 
l prze bu do wa pra we go skrzy dła bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz -

ne go przy ul. Wo łyń skiej 35, do fi nan so wa na ze środ ków UE
w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju
Re gio nal ne go 

l wy mia na okien w Col le gium Ma xi mum, w bu dyn ku Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz w bu dyn ku Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na

l prze bu do wa szklar ni Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin
l re mont bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej.

Do naj waż niej szych za dań, któ re na le ży zre ali zo wać w naj bliż -
szym cza sie, za li czyć moż na: 
l bu do wę Bio cen trum, na któ rą pró bu je my po zy skać fun du sze

UE róż nych szcze bli 
l bu do wę sa li wy kła do wej przy Col le gium Ma xi mum 
l prze bu do wę sa li wy kła do wej przy ul. Dą brow skie go (po sa li w.f.)
l re wi ta li za cję obiek tów Ko le gium Ciesz kow skich i in nych w tym

ob rę bie 

Prze mó wie nie JM Rek to ra prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka
wy gło szo ne na no wo rocz nym spo tka niu z pra cow ni ka mi Uczel ni

Spo tka nie no wo rocz ne JM Rek to ra prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka z pra cow ni ka mi Uczel ni od by ło się 7 stycz nia 2009
ro ku w Ko le gium Run ge go. Za wy so ki mi okna mi sa li, w któ rej ze bra li się wszy scy przy by li na tę uro czy stość go ście, gę sto sy -

pał śnieg, gdy Chór Pro fe so rów m. Po zna nia pod kie run kiem prof. Le ona Za bo row skie go i przy akom pa nia men cie for te pia nu
od śpie wał uni so no czte ry pa sto rał ki oraz ko lę dę Bóg się ro dzi (tę ostat nią wy ko na li już wszy scy ze bra ni). 

Po prze mó wie niu JM Rek to ra (tekst – z nie wiel ki mi skró ta mi – pu bli ku je my obok) na de szła chwi la mniej ofi cjal na: skła da -
nie ży czeń no wo rocz nych przy sym bo licz nej lamp ce wi na. Oby się nam wszyst kim do brze dzia ło w No wym Ro ku!

Redakcja
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l roz bu do wę bu dyn ków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
l mo der ni za cję bu dyn ków przy ul. Ma zo wiec kiej 
l za go spo da ro wa nie miej sca po nie czyn nej sto łów ce 
l mo der ni za cję ba zy na uko wo -dy dak tycz nej w Rol ni czych i Le ś-

nych Za kla dach Do świad czal nych wraz z ba zą spor to wą (jeź -
dziec two) 

l przy stą pie nie Uczel ni ja ko part ne ra na uko we go do Mię dzy -
uczel nia ne go Cen trum Na no bio me dycz ne go wraz z uczel nia -
mi mia sta Po zna nia: Po li tech ni ką Po znań ską, Uni wer sy te tem
Me dycz nym i Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza, co do -
fi nan su je Pro gram Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”. 

Pro wa dze nie ba dań na uko wych win no się od by wać w du chu
po szu ki wa nia i sza cun ku dla praw dy, prze strze ga nia wol no ści
oraz po sza no wa nia od ręb no ści. Ob ra zu je to licz ba re ali zo wa nych
pro jek tów ba daw czych i roz wo jo wych Uczel ni w 2008 r., któ ra
wy no si ła 176 te ma tów (na łącz ną su mę 8 900 000 zł), w tym
na pod kre śle nie za słu gu ją wy dzia ły, na któ rych re ali zo wa na jest
naj więk sza licz ba ta kich pro jek tów, a są ni mi: Wy dział Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu – 42 pro jek ty, Wy działy Rol ni czy i Ogrod -
ni czy − po 22 pro jek ty oraz Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
– 21. W ogól nej licz bie tych pro jek tów znaj du ją się mię dzy in ny -
mi dwa te ma ty re ali zo wa ne w ra mach pro gra mu „Ini cja ty wa
Tech no lo gicz na I”, któ rych kie row ni kiem jest prof. Ry szard
Słom ski, na kwo tę 1 000 195 zł. W 2008 r. Mi ni ster Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi przy znał do ta cję na po kry cie kosz tów ba dań pod -
sta wo wych na rzecz po stę pu bio lo gicz ne go w pro duk cji ro ślin nej
dla Wy dzia łu Rol ni cze go (555 000 zł) oraz Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt (80 000 zł). Ba da nia na uko we re ali zo wa ne
na Uczel ni od by wa ją się rów nież w ra mach do ta cji na ba da nia sta -
tu to we (8 824 000 zł) i ba da nia wła sne (3 037 000 zł). Bar dzo in -
te re su ją ca gru pa ba dań to od kil ku lat gran ty in ter dy scy pli nar ne
fi nan so wa ne z do ta cji na ba da nia wła sne, w rów nych czę ściach
przez uczel nie re ali zu ją ce. W 2008 r. za koń czy ły się gran ty in ter -
dy scy pli nar ne, któ rych roz po czę cie na stą pi ło rok wcze śniej. 

Wzo rem lat ubie głych rek to rzy naj więk szych po znań skich
uczel ni pu blicz nych (Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi cza, Uni wer sy -
tet Me dycz ny, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Uni wer sy tet Eko no -
micz ny i Po li tech ni ka Po znań ska) zde cy do wa li w 2008 r. o roz -
pi sa niu w stycz niu 2009 r. no wej edy cji kon kur su na na uko we
pro jek ty mię dzy uczel nia ne.

Re ali za cja ba dań na uko wych od by wa się rów nież w po sta ci
prac umow nych, któ rych plan na 2008 r. wy niósł 3 600 000 zł
(du ży udział prac na Wy dzia le Le śnym).

Osiem te ma tów ba daw czych by ło re ali zo wa nych z fun du szy
UE w 2008 r. (wpły wy wy nio sły 1 300 291 zł), z cze go aż czte -
ry re ali zo wa ne przez Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
(prof. J. Olej nik). 

Wśród in we sty cji ce lo wych przy zna nych ze środ ków Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w 2008 r. na za kup apa ra -
tu ry moż na wy mie nić re ali za cję in we sty cji pod na zwą: „Sta cja
do ja ko ścio wej i ilo ścio wej ana li zy bio mo le kuł i pro ce sów ko mór -
ko wych” − na su mę 241 500 zł i 480 485 zł na za kup se kwe na -
to ra dla Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt oraz 463 000 zł
na chro ma to graf ga zo wy z de tek to rem ma so wym dla Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na.

Zre ali zo wa no dwie in we sty cje „apa ra tu ro we” do fi nan so wy wa -
ne w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go:
do po sa że nie sta cji do świad czal nej do sko na le nia tech no lo gii
w dzie dzi nie „żyw ność i zdro wie” w wy so ko ści 1 849 000 zł oraz
wy po sa że nie la bo ra to rium bez pie czeń stwa i wła ści wo ści proz dro -
wot nych żyw no ści w wy so ko ści 1 400 000 zł dla Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu (prof. W. Gra jek i prof. T. Jan kow ski).

W naj bliż szych la tach na le ży się spo dzie wać, że w ba da niach
na uko wych fi nan so wa nie bę dzie mu sia ło opie rać się na „mon ta -
żu fi nan so wym”, czy li fi nan so wa niu ba dań z róż nych źró deł, i tu
na le ży po móc pra cow ni kom na uko wym na szej Uczel ni z ta kiej
moż li wo ści sko rzy stać. 

Na dzień dzi siej szy czte ry la bo ra to ria ubie ga ją się o cer ty fi ka -
ty. Na le żą do nich:
l La bo ra to rium Ba da nia Cech Funk cjo nal nych i Bez pie czeń stwa

Żyw no ści (prof. W. Gra jek)

l La bo ra to rium Ba da nia Pasz i Ma te ria łów Po cho dze nia Ro ślin -
ne go i Zwie rzę ce go (prof. A. Rut kow ski)

l La bo ra to rium Ge no ty po wa nia i Se kwen cjo no wa nia DNA (prof.
R. Słom ski)

l La bo ra to rium Ana li zy Za nie czysz czeń Śro do wi ska (prof. P. Go -
liń ski, Katedra Che mii).

Uczel nia na sza przy stą pi ła do pię ciu sie ci na uko wych. Pod ję ła
rów nież ini cja ty wę za wią za nia sie ci pod na zwą: GE NO MIS,
w któ rej uczest ni czyć bę dą dwa wy dzia ły: Wy dział Rol ni czy oraz
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Wy dział Rol ni czy z ra mie -
nia Uczel ni peł nić bę dzie ro lę jed nost ki re pre zen tu ją cej sieć.
Do GE NO MIS przy stą pi ły:
l Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach 
l Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie 
l Po li tech ni ka Wro cław ska 
l Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu 
l Uni wer sy tet Wro cław ski 
l In sty tut Ge ne ty ki Ro ślin PAN w Po znaniu. 

Ko lej ną ini cja ty wą jest przy stą pie nie do ośmiu kon sor cjów na -
uko wych. Na uwa gę za słu gu je pod ję cie przez Na szą Uczel nię ro -
li li de ra w dwóch in nych kon sor cjach.

∗
Je ste śmy dum ni z roz wo ju kadr na uko wych na szej Uczel ni.

W mi nio nym ro ku przy go to wa no i wy sła no 12 wnio sków na -
uczy cie li aka de mic kich o nada nie ty tu łu na uko we go pro fe so ra,
a trzy do tej po ry nada no. Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa -
ne go uzy ska ło osiem osób, a dok to ra 20. Trzech pro fe so rów zo -
sta ło mia no wa nych na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go, a sze -
ściu ad iunk tów ze stop niem dok to ra ha bi li to wa ne go mia no wa no
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Z ko lei 41 osób uzy -
ska ło etat ad iunk ta.

W ostat nim ro ku Uczel nia na sza wy pro mo wa ła 48 dok to rów,
sześć osób uzy ska ło sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go.
Wśród nich są nie tyl ko na si pra cow ni cy, ale tak że uczest ni cy
sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych stu diów dok to ranc kich, pra -
cow ni cy in sty tu cji na uko wo -ba daw czych i firm.

Wie lu na szych pra cow ni ków zy ska ło uzna nie i zna la zło się
w gro nie osób na gro dzo nych oraz uho no ro wa nych przez wła dze
pań stwo we i li czą ce się in sty tu cje na uko we. Są wśród nich:

Dr hab. Piotr Śló sarz, prof. nadzw. z Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt, od zna czo ny przez Pre zy den ta Rzecz po spo li -
tej Pol skiej Srebr nym Krzy żem Za słu gi.

Dr inż. Ze non Grześ z Wy dzia łu Rol ni cze go i mgr Ha li -
na Wa gner, eme ry to wa ny pra cow nik Bi blio te ki Głów nej − fi lia
na Wy dzia le Ogrod ni czym, od zna cze ni przez Pre zy den ta Rzecz -
po spo li tej Pol skiej Brą zo wym Krzy żem Za słu gi.

Prof. dr hab. Jan Ga węc ki z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu, wy róż nio ny na gro dą in dy wi du al ną Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go za ca ło kształt do rob ku.

Prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, prof. dr hab. Bar ba ra Po -
li tyc ka, dr hab. Han na Ban dur ska, dr hab. Jo lan ta Flo ry szak -
-Wie czo rek z Wy dzia łu Ogrod ni cze go, wy róż nio ne na gro dą ze -
spo ło wą Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za pod ręcz nik:
Fi zjo lo gia ro ślin – od teo rii do na uk sto so wa nych.

Prof. dr hab. Ry szard Gu zen da z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew -
na, prof. dr hab. Jan Mich nie wicz z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu, prof. dr hab. Cze sław Przy by ła z Wy dzia łu Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska, prof. dr hab. Zbi gniew So bek i prof.
dr hab. Zdzi sław Wil ka niec z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt, prof. dr hab. Zbi gniew We ber i prof. dr hab. Mi ro sła wa
Zio mbra z Wy dzia łu Ogrod ni cze go oraz prof. dr hab. Wi told
Wie lic ki z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go − wy róż nie ni
Me da la mi Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej za szcze gól ne za słu gi dla
oświa ty i wy cho wa nia.

Dr hab. Wie sław Olek z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, wy -
róż nio ny I na gro dą i dy plo mem uzna nia Wy dzia łu Na uk Rol ni -
czych, Le śnych i We te ry na ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk za
roz pra wę ha bi li ta cyj ną.

Ciąg dalszy na stronie 4
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Dr hab. Da riusz Gwiaz do wicz z Wy dzia łu Le śne go, wy róż -
nio ny I na gro dą i dy plo mem uzna nia Wy dzia łu Na uk Rol ni czych,
Le śnych i We te ry na ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk za roz pra wę
ha bi li ta cyj ną.

Ze spół pod kie row nic twem prof. dra hab. Mar ka Świ toń skie -
go z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, wy róż nio ny dy plo -
mem uzna nia Wy dzia łu Na uk Rol ni czych, Le śnych i We te ry na -
ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk za pra ce ba daw cze „Ge no mi ka
ce chy otłusz cze nia tu szy u trzo dy chlew nej”.

∗
Przez nie dłu gi, bo nie speł na czte ro mie sięcz ny okres na sze go

dzia ła nia ja ko no wych władz Uczel ni, uda ło się nam po wo łać
wszyst kie ko mi sje se nac kie i rek tor skie, pod jąć de cy zję o wy na -
gro dze niach, wy dać no we ak ty praw ne, sfi na li zo wać no wy ar kusz
oce ny okre so wej na uczy cie la aka de mic kie go, a w koń co wym eta -
pie re ali za cji są: elek tro nicz na re kru ta cja na stu dia, pro jekt no wej
stro ny in ter ne to wej Uczel ni oraz stop nio we wdra ża nie sys te mu
in for ma tycz ne go. W ko lej nych pla nach są: opra co wa nie za sad po -
li ty ki ka dro wej, zmia ny w sys te mie wy na gra dza nia pra cow ni ków
(róż ne aspek ty), a w koń co wym za mie rze niu de cen tra li za cja ja ko
ko niecz na for ma eg zy sten cji aka de mic kiej jed no stek.

Roz po czął się wła śnie no wy rok, rok no wych za dań, za mie rzeń
i pla nów. Za na mi są już zna czą ce osią gnię cia, ale przed na mi no -
we wy zwa nia, któ re w do bie pa nu ją ce go ła du spo łecz no -go spo -
dar cze go skła nia ją nas do stop nio we go prze kształ ca nia na szej
Uczel ni w no wo cze sny, na mia rę XXI w. Uni wer sy tet. Życz my so -
bie wszy scy, że by glo bal ny kry zys, któ ry mo że nas do tknąć, oka -
zał się chwi lo wą zmia ną po go dy, a nie kli ma tu. Że by śmy w na szej
spo łecz no ści po pa trzy li na na sze spra wy z per spek ty wy glo bal nej,
nie pod po rząd ko wy wa li ich nie ja snym ura zom i am bi cjom, kom -
plet nie bez zna cze nia dla więk szo ści z nas. Za tem roz sąd ku i wy -
obraź ni w my śle niu dla przy szło ści so bie i Pań stwu ży czę. Każ de -
mu z Pań stwa tu taj obec nym i po zo sta łym pra cow ni kom ży czę
te go, co za wsze: zdro wia, suk ce sów, opty mi zmu, re ali za cji pla -
nów. Na kli mat glo bal ny mo że nie ma my wpły wu, ale na emo cjo -
nal ny, w na szym bli skim oto cze niu – jak naj bar dziej.

Ży czę rów nież Pań stwu i Pań stwa naj bliż szym wie lu do brych,
cie płych dni w gro nie ro dzin nym, któ re da ją si łę i mo ty wa cję
do dzia ła nia oraz po zwa la ją ła twiej po ko nać na po ty ka ne prze -
ciw no ści. 

Po zwól cie Pań stwo, że wznio sę to ast za po myśl ność nas
wszyst kich! 

Ży czę, by nad cho dzą cy No wy Rok przy niósł to wszyst ko,
cze go w głę bi na szych serc pra gnie my naj bar dziej.

M I A  N O  W A  N I A  I N A  G R O  D Y
Pod czas ko lej ne go, pią te go po sie dze nia Se na tu dnia 28 stycz nia 2009 ro ku w Ko le gium Run ge go JM Rek tor prof. dr hab.

Grze gorz Skrzyp czak uro czy ście wrę czył pra cow ni kom na uko wym na szej Uczel ni mia no wa nia na sta no wi ska pro fe so rów
zwy czaj nych i nad zwy czaj nych, a wy róż nia ją cym się stu den tom – na gro dy i dy plo my.

Re dak cja

Wręczanie mianowań na stanowisko profesora zwyczajnego: 
prof. dr. hab. Januszowi Czapskiemu 

i prof. dr. hab. Tomaszowi Szwaczkowskiemu 

Wręczanie mianowań na stanowisko profesora
nadzwyczajnego: dr. hab. Zbigniewowi Gołasiowi 

i dr. hab. Markowi Siwulskiemu 

Wręczanie studentom dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów MNiSzW za osiągnięcia w nauce 
oraz nagród i wyróżnień za rok akademicki 2007/2008 

Prze mó wie nie JM Rek to ra prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka
Ciąg dalszy ze strony 3
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Po mysł pod ję cia prac w tym za kre sie zro dził się już w pierw -
szych ty go dniach peł nie nia funk cji przez obec ne wła dze rek -

tor skie. Na le ży pa mię tać, że we wrze śniu i paź dzier ni ku 2008 ro -
ku by ła in na rze czy wi stość go spo dar cza, gdyż nie mó wio no
w Pol sce tak zde cy do wa nie, jak obec nie, o kry zy sie go spo dar -
czym. Po nad to, śle dząc pra ce rzą du oraz Sej mu nad bu dże tem
na 2009 rok, nie by ło prze sła nek, że bę dą ko niecz ne tak ra dy kal -
ne ogra ni cze nia środ ków fi nan so wych, któ re rząd pod jął w lu -
tym 2009 ro ku. Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że ob ję ły one
tak że Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, któ re ni gdy
nie by ło dys po nen tem wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych,
nie zbęd nych do pro wa dze nia dzia łal no ści dy dak tycz nej oraz ba -
dań na uko wych. 

W li sto pa dzie 2008 ro ku wła dze rek tor skie pod ję ły roz mo wy
ze związ ka mi za wo do wy mi dzia ła ją cy mi na Uczel ni w spra wie
włą cze nia od 1 stycz nia 2009 ro ku do wy na gro dze nia za sad ni -
cze go mie sięcz nej pre mii in dy wi du al nej, przy zna wa nej pra cow -
ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi aka de mic ki mi, po mniej szo nej
o pro cen to wy udział wy słu gi lat na ten dzień w skut ku pod wyż -
szo ne go wy na gro dze nia za sad ni cze go, i za cho wa nia re zer wy bę -
dą cej do dys po zy cji Rek to ra, z któ rej przy zna wa ne by ły by pre mie
kwar tal ne.

Po wyż sze pro po zy cje wy ni ka ły z na stę pu ją cych prze sła nek. 
Mie sięcz na pre mia in dy wi du al na daw no już stra ci ła cha rak ter

uzna nio wy i swój głów ny cel, ja kim by ło mo ty wo wa nie pra cow -
ni ków do efek tyw ne go wy ko ny wa nia po wie rzo nych im za dań.
Po wo dem był mię dzy in ny mi brak ja snych i obiek tyw nych kry te -
riów oce ny wy ko ny wa nia za dań służ bo wych. Zde cy do wa no, że
re gu la cja po wyż sza nie mo że spo wo do wać ob ni że nia do tych -
cza so we go wy na gro dze nia.

Po zo sta wie nie re zer wy do dys po zy cji Rek to ra po zwo li na do -
dat ko we wy na gro dze nie pra cow ni ków, któ rzy w mi nio nym
kwar ta le wy ka za li się du żym za an ga żo wa niem w wy ko ny wa niu
po wie rzo nych im za dań służ bo wych. Wy da je się, że Rek tor mu si
mieć moż li wość pre mio wa nia co pe wien czas osób wzo ro wo wy -
ko nu ją cych obo wiąz ki służ bo we i moc no za an ga żo wa nych
w pra ce na rzecz Uczel ni.

Na pod sta wie ob li czeń stwier dzo no, że włą cze nie pre mii, po -
mniej szo nej o wy słu gę lat, po wo du je pew ne spłasz cze nie struk -
tu ry wy na gra dza nia pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi. Dla te go też w trak cie ne go cja cji wła dze rek tor skie

za pro po no wa ły pod wyż sze nie wy na gro dze nia za sad ni cze go
o 2% dla tej gru py pra cow ni ków. Pod czas roz mów ze związ ka mi
za wo do wy mi ana li zo wa no rów nież, czy moż na zwięk szyć wy na -
gro dze nia wszyst kich pra cow ni ków na sze go Uni wer sy te tu. Prze -
pro wa dzo ne sy mu la cje wy ka za ły, że nie zbęd ne środ ki fi nan so we
na ta ką ope ra cję są bar dzo du że i nie moż li we do wy go spo da ro -
wa nia w obec nej chwi li. 

Wy ko rzy stu jąc do tych cza so we po ro zu mie nia, za pro po no wa no
związ kom za wo do wym pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych dla
ka dry kie row ni czej. Pro po zy cja ta wy ni ka ła z te go, że w trak cie
re gu la cji wy na gro dzeń w 2005 i 2008 ro ku nie pod wyż szo no
na na szej Uczel ni do dat ków funk cyj nych. Pod wyż sze nie tych do -
dat ków wy ni ka rów nież z ko niecz no ści po wie rze nia – w obec nej
sy tu acji fi nan so wej kra ju – do dat ko wych za dań dla kie row ni ków
po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych. Usta lo no, że zwięk -
sza się do tych cza so we do dat ki funk cyj ne na uczy cie li aka de mic -
kich o 30%, a pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de -
mic ki mi o 15%.

W dniu 23 stycz nia 2009 ro ku za war to po ro zu mie nie mię dzy
JM Rek to rem prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem a związ -
ka mi za wo do wy mi dzia ła ją cy mi na Uczel ni w spra wie zmia ny od
1 stycz nia 2009 ro ku za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. NSZZ „So li dar ność” re pre -
zen to wa ła inż. Ja dwi ga Woj ta siak, Prze wod ni czą ca Ko mi sji Uczel -
nia nej; Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go zaś re pre zen to wał prof. 
dr hab. Sta ni sław Dzię gie lew ski, Pre zes Ra dy Za kła do wej. Na re -
ali za cję tych wszyst kich za mie rzeń pla nu je się w 2009 ro ku prze -
zna czyć z do cho dów wła snych łącz ną kwo tę 1 mln 172 tys. PLN.
Na pod sta wie art. 151 ust. 8 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra -
wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) prze zna cze nie tych środ ków wy ma ga zgo dy Se na tu, z za cho -
wa niem upraw nień związ ków za wo do wych.

Se nat na sze go Uni wer sy te tu na po sie dze niu w dniu 28 stycz -
nia 2009 ro ku po za po zna niu się z po zy tyw ną opi nią Se nac kiej
Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, bio rąc tak że pod uwa gę treść
za war te go po ro zu mie nia z dnia 23 stycz nia 2009 ro ku, pod jął
po zy tyw ną uchwa łę w tej spra wie.

Pro rek tor ds. Kadr i Roz wo ju Uczel ni
prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski

Zmia ny za sad wy na gra dza nia 
pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu

Dwudziesty trzeci stycznia. 
Uczestnicy podpisania porozumienia w sprawie zmian

zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Podpisanie porozumienia przez rektora 
prof. G. Skrzypczaka 

i przedstawicieli związków zawodowych
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Czwar te po sie dze nie Se na tu od by ło się 17 grud nia 2008 r.
pod prze wod nic twem JM Rek to ra prof. dra hab. Grze go -

rza Skrzyp cza ka. 

Po przy ję ciu po rząd ku ob rad (li czą ce go 25 punk tów) przy stą pio -
no do roz pa try wa nia ko lej nych spraw. Se nat wy ra ził zgo dę na mia -
no wa nie na sta no wi sko:
l pro fe so ra zwy czaj ne go: prof. dra hab. Ja nu sza Czap skie go; prof.

dra hab. Wa len te go Pocz ty oraz prof. dra hab. To ma sza Szwacz -
kow skie go

l pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres pię ciu lat: dra hab. Mar ka
Si wul skie go i dra hab. Zbi gnie wa Go ła sia.

*
W to ku dal szych prac pod ję to uchwa łę do ty czą cą wpro wa dze nia

zmia ny do uchwa ły nr 192/07 z dnia 23 ma ja 2007 r. w spra wie
wa run ków i try bu re kru ta cji na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar -
ne w ro ku aka de mic kim 2008/2009. Po wy ja śnie niach, któ re
przed sta wi li Pa ni Pro rek tor M. Ko złow ska oraz prof. J. Kor czak,
w wy ni ku gło so wa nia pod ję to uchwa łę nr 31/2008 o tre ści na stę -
pu ją cej: „Zgod nie z art. 169 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r.
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 i § 62 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, Se nat po sta na wia, co na stę pu je: treść uchwa ły
nr 192/2007 Se na tu AR z dnia 23 ma ja 2007 r. w spra wie wa run -
ków i try bu re kru ta cji na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne w ro -
ku aka de mic kim 2008/2009 zmie nia się w ten spo sób, że w § 4
ust. 1 oraz w § 4 ust. 1a po wy ra zach »Tech no lo gia żyw no ści i ży -
wie nie czło wie ka« do pi su je się wy ra zy »Tech no lo gia drew na«”.
Wy ko na nie uchwa ły, któ ra we szła w ży cie z dniem jej pod ję cia, po -
wie rzo no Rek to ro wi.

*
Ko lej nym punk tem ob rad by ła pro po zy cja pod ję cia uchwa ły

w spra wie łącz ne go pro wa dze nia kie run ków stu diów przez pod -
sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj ne. Z wnio skiem ta kim wy stą pi ła
Pa ni Pro rek tor M. Ko złow ska, głos za brał rów nież prof. J. Kor czak
– ja ko przed sta wi ciel Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów. Po dys ku sji,
w któ rej – oprócz wy żej wy mie nio nych – uczest ni czy li: prof.
M. Świ toń ski, prof. A. Mo cek, mgr P. Urbań ski, prof. A. Rut kow -
ski oraz Dzie kan W. Ko zia ra, Rek tor G. Skrzyp czak za pro po no -
wał, aby pro jekt uchwa ły jesz cze do pra co wać i wró cić do tej spra -
wy na ko lej nym po sie dze niu Se na tu.

*
Dzie wią ty punkt ob rad do ty czył pod ję cia uchwa ły w spra wie

usta le nia wy so ko ści na gro dy im. prof. dra hab. Je rze go Zwo liń -
skie go za naj lep szą pra cę ma gi ster ską w bie żą cym ro ku aka de -
mic kim. Pa ni Pro rek tor M. Ko złow ska za pro po no wa ła, aby wy so -
kość tej kwo ty wy nio sła trzy ty sią ce zło tych brut to, czy li ty le sa mo,
co w ro ku mi nio nym. Pro fe sor J. Kor czak wy ra ził po dob ny po gląd.
Dok tor J. Le śny stwier dził, że jest to kwo ta zbyt ni ska, ar gu men tu -
jąc, iż ak tu al nie pen sja ad iunk ta (brut to) jest wyż sza, dla te go też
„Se nat po wi nien le piej do ce nić naj lep szą pra cę ma gi ster ską na ca -
łym Uni wer sy te cie”. Rek tor G. Skrzyp czak od po wie dział, że „głos
Pa na Dok to ra [J. Le śne go] bę dzie my bra li pod uwa gę […], je śli na -
sze wa run ki fi nan so we bę dą do bre”. W efek cie gło so wa nia (47 Se -
na to rów by ło „za”, 2 „prze ciw”, 0 „wstrzy mu ją cych się”) na pod -
sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 i § 68 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz § 1 ust. 3 Re gu la mi nu przy zna wa -
nia na gro dy im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go za naj lep szą 
pra cę ma gi ster ską, Se nat usta no wił wy so kość na gro dy w kwo cie
3000,00 zł brut to za naj lep sze pra ce ma gi ster skie wy ko na ne w ro -
ku aka de mic kim 2008/2009.

*
Ko lej nym za gad nie niem, któ re roz pa try wa no na czwar tym po sie -

dze niu Se na tu, by ło pod ję cie uchwał w spra wie:
l zmian do uchwa ły nr 77/03 Se na tu AR z dnia 21 ma ja 2003 r.

w spra wie za twier dze nia wzo rów an kiet i ra por tów do ty czą cych
we wnętrz nej oce ny i do sko na le nia ja ko ści kształ ce nia

l wzo ru an kiet do ty czą cych za jęć dy dak tycz nych pro wa dzo nych
przez na uczy cie la aka de mic kie go, prze zna czo nych do za się ga nia

opi nii stu den tów o wy peł nia niu obo wiąz ków dy dak tycz nych
przez na uczy cie la aka de mic kie go i obo wią zu ją cych przy oce nie
okre so wej

l ar ku sza oce ny okre so wej na uczy cie la aka de mic kie go.

Wy mie nio ne po wy żej trzy punk ty ob rad się łą czy ły, ale ze wzglę -
dów praw nych na le ża ło je przy jąć od ręb ny mi uchwa ła mi. Jak to wy -
ja śnił Pro rek tor Cz. Sza frań ski: „An kie ty do ty czą ce oce ny ja ko ści
kształ ce nia zo sta ją w ta kim sa mym brzmie niu, jak wte dy [w 2003 r.]
by ły prze gło so wa ne […]. Że by te an kie ty do sto so wać do prze pi sów
usta wy i Sta tu tu, uzu peł nia my tyl ko sam wstęp do an kie ty, co za -
pro po no wa ły i za ak cep to wa ły wszyst kie ko mi sje. Do pi su je my tam,
że an kie ty i ze bra ne opi nie bę dą wy ko rzy sta ne rów nież do oce ny
pra cow ni ków”.

Na po wyż szy te mat wy po wie dzie li się przed sta wi cie le: 
l Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uko wych: prof. A. Mo cek
l Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych: 

prof. M. Mań ka
l związ ków za wo do wych:

– Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go: prof. S. Dzię gie lew ski
(pod je go nie obec ność opi nię od czy tał Pro rek tor 
Cz. Sza frań ski)

– NSZZ „So li dar ność”: mgr W. Ja nik.

Po krót kiej dys ku sji wszyst kie trzy punk ty ob rad pod da no gło so -
wa niu, w wy ni ku któ re go: 
l na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -

ni cze go w Po zna niu oraz § 4 uchwa ły nr 194/02 Se na tu AR
z dnia 26 czerw ca 2002 r. przy ję to, co na stę pu je: „W za łącz ni -
kach nr 1, 2 i 3 do uchwa ły nr 77/03, w zda niu trze cim pre am -
bu ły, po wy ra zach »pro ce su kształ ce nia« skre śla się krop kę i do -
da je na stę pu ją cą treść: »oraz opi nii do ty czą cej wy peł nia nia
obo wiąz ków dy dak tycz nych przez na uczy cie la aka de mic kie go, słu -
żą cej do je go oce ny okre so wej«. W związ ku z po wyż szym przyj -
mu je się tekst jed no li ty za łącz ni ków nr 1, 2 i 3 okre ślo nych
w ust. 1, sta no wią cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły”. Uchwa ła
we szła w ży cie z dniem jej pod ję cia (48 gło sów „za”, 0 „prze ciw”
i 4 „wstrzy mu ją ce się”)

l na pod sta wie art. 132 ust. 2 i 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r.
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. l pkt 28 „w związ ku z § 80 ust. 5 i 6
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat uchwa -
lił, że wzór An kiet do ty czą cych za jęć dy dak tycz nych pro wa dzo nych
przez na uczy cie la aka de mic kie go sta no wią an kie ty bę dą ce za łącz -
ni ka mi nr 1, 2 i 3 do uchwa ły nr 77/03 Se na tu AR z dnia 21 ma -
ja 2003 r. w spra wie za twier dze nia wzo rów an kiet i ra por tów do -
ty czą cych we wnętrz nej oce ny i do sko na le nia ja ko ści kształ ce nia,
zmie nio nej uchwa łą nr 33/2008 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu z dnia 17 grud nia 2008 r. w spra wie zmian
do uchwa ły nr 77/03 Se na tu AR z dnia 21 ma ja 2003 r. w spra -
wie za twier dze nia wzo rów an kiet i ra por tów do ty czą cych we -
wnętrz nej oce ny i do sko na le nia ja ko ści kształ ce nia […]. An kie ty
do ty czą ce za jęć dy dak tycz nych pro wa dzo nych przez na uczy cie la
aka de mic kie go, o któ rych mo wa w § 1, obo wią zu ją przy oce nie
na uczy cie li aka de mic kich do ty czą cej wy peł nia nia obo wiąz ków
dy dak tycz nych, obej mu ją cej okres oce ny roz po czy na ją cy się
po dniu 1 stycz nia 2009 ro ku”

l po dłu giej dys ku sji na pod sta wie art. 132 ust. 2 usta wy z dnia
27 lip ca 2005 r. Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. l pkt 28 w związ ku z § 80
ust. 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
uchwa lił „wzór Ar ku sza okre so wej oce ny na uczy cie la aka de mic -
kie go, sta no wią cy za łącz nik do [owej] uchwa ły, bę dą cy jej in te -
gral ną czę ścią. Ar kusz ten obo wią zu je przy oce nie na uczy cie li
aka de mic kich obej mu ją cej okres oce ny roz po czy na ją cy się po
1 stycz nia 2009 ro ku”.

*
Ob ra dy Se na tu wzno wio no po prze rwie. W wy ni ku gło so wa nia

Se nat po wo łał na stę pu ją ce ko mi sje: 

Czwar te po sie dze nie Se na tu
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l Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Stu den tów w skła dzie na stę pu ją -
cym: prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak, prof. dr hab. Sa dżi de
Mu rat -Bła że jew ska, prof. dr hab. Ju liusz Per kow ski, dr hab. Eu -
ge niusz Ko śmic ki, prof. nadzw., dr hab. Grze gorz Le śnie row ski,
dr inż. Piotr Le wan dow ski, dr inż. Wło dzi mierz Stemp ski, 
dr Ma ria Urbań ska, Agniesz ka Bła szyk, Ja cek Bo bek, Ma rek Nit -
ka, Ewa Stasz kie wicz, Da niel Wasz kie wicz, Ja kub Waw rzy niak,
Mi chał Zie liń ski oraz Krzysz tof Żok.

l Od wo ław czą Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Stu den tów w skła -
dzie: dr hab. Elż bie ta Ko zik, dr hab. Sta ni sław Pasz kow ski, 
dr hab. Hu bert Wa li gó ra, dr inż. Ro bert Ko rze nie wicz, dr inż.
Alek san dra Łan gow ska, dr inż. Zbi gniew Sro ka, dr inż. Bar ba ra
Sta cho wiak, dr inż. Bo gu sła wa Wa li szew ska, Ro man Bła szak,
Alek san dra Kem pa, Iza Lo rek, Bar tosz Ma ło lep szy, Mag da le na
Sta cho wiak, Da ria Świer blew ska, Łu kasz Zie le ziń ski oraz Szy -
mon Zim ny.

l Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Dok to ran tów, w skład któ rej we szli:
prof. dr hab. An drzej Gaj tkow ski, prof. dr hab. He le na Kon tec ka,
prof. dr hab. Jan Pyrcz, dr hab. An na Golcz, prof. nadzw., dr hab.
Je rzy By kow ski, dr inż. Ma riusz Bę be nek, dr inż. Ma rek Wie ru -
szew ski, mgr inż. Mag da le na Bartz, mgr inż. Mi chał Go śliń ski,
mgr inż. To masz Klu za, mgr inż. An na Lu siak, mgr inż. Ma riusz
Miot ke, mgr Ka rol Mro zik oraz mgr inż. To masz Trel ka.

l Od wo ław czą Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Dok to ran tów w skła -
dzie: prof. dr hab. He le na Kru czyń ska, prof. dr hab. Ta de usz Mi -
chal ski, prof. dr hab. Sa dżi de Mu rat -Bła że jew ska, dr inż. Woj -
ciech Ko wal kow ski, dr inż. Je rzy Stan gier ski, dr inż. Do ro ta
Szo piń ska, dr Mag da le na Zbo row ska, mgr inż. Mar ta Beł ka, mgr
inż. Na ta lia Drwę ska, mgr inż. Łu kasz Ja nus, mgr inż. An na Jasz -
czur, mgr inż. Ma ciej Paw lak, mgr inż. Piotr Paw lak oraz mgr
inż. To masz Ry chlik.

*
W to ku dal szych ob rad prof. B. Wil ka niec przed sta wi ła ze bra nym

pro jekt re gu la mi nu Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej. Głos w tej
spra wie za jął prof. J. Kor czak, pro po nu jąc usu nąć z owe go pro jek -
tu kil ka frag men tów (czę ścio wo zgo dził się z tym pro wa dzą cy ob -
ra dy Pro rek tor Cz. Sza frań ski), a tak że dr hab. J. By kow ski, wska -
zu jąc na nie ści słość se man tycz ną sfor mu ło wa nia „pra cow ni ków
aka de mic kich” i pro po nu jąc je go zmia nę na: „na uczy cie li aka de -
mic kich”, co zo sta ło uwzględ nio ne. Po gło so wa niu na pod sta wie
§ 27 ust. 1 pkt 28 w związ ku z § 80 ust. 8 pkt 3, ust. 14 i 16 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat uchwa lił Re gu la min
Uczel nia nej Ko mi sji Oce nia ją cej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, sta no wią cy za łącz nik do owej uchwa ły.

*
Osiem na stym punk tem ob rad Se na tu by ło pod ję cie uchwa ły

w spra wie zmia ny Pla nu rze czo wo -fi nan so we go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu na rok 2008. Głos za brał Rek tor
prof. G. Skrzyp czak, po krót ce przed sta wia jąc in for ma cje o pla no -
wa nych do cho dach i kosz tach Uczel ni, po czym prof. K.W. No wak
za pre zen to wał wy nik ob rad Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan -
sów, któ ra jed no myśl nie po zy tyw nie za opi nio wa ła pro po no wa ne
we wzmian ko wa nym Pla nie zmia ny. Po dob ne sta no wi sko za ję ła
Se nac ka Ko mi sja ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju, w imie niu któ rej głos
za brał prof. R. Za krzew ski.

Na py ta nia inż. J. Woj ta siak, któ ra nie mo gła się wcze śniej za po -
znać ze szcze gó ła mi, od po wie dzi udzie li ła Pa ni Kwe stor B. Gier -
szew ska -Szraj ber. Na stęp nie Ko mi sja Skru ta cyj na po prze li cze niu
gło sów usta li ła, że Se nat przy jął uchwa łę nr 41/2008 w spra wie
zmia ny Pla nu rze czo wo -fi nan so we go. 

*
Ko lej nym punk tem po rząd ku ob rad by ło pod ję cie uchwa ły

w spra wie wa run ków i try bu prze pro wa dze nia kon kur su na kie ru -
ją ce go Rol ni czym Go spo dar stwem Do świad czal nym Bro dy
– w związ ku z tym, że z dniem 31 grud nia 2008 r. upły nął ter min
ka den cji mgra E. Wa ry cha. Po wy gło sze niu kil ku opi nii i pro po zy -
cji do ko na nia drob nych ko rekt (któ re zgło si li: prof. prof.: Z. Woź -
ni ca, K.W. No wak, R. Za krzew ski oraz A. Rut kow ski) uchwa ła zo -
sta ła przy ję ta.

*
Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – po za po zna -

niu się ze szcze gó ła mi – wy ra ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno -
ści dzia łek o nu me rach: 4/33, 4/35, 3/529 oraz 3/531, o łącz nej

po wierzch ni 1,4615 ha, po ło żo nych w Po zna niu, w ob rę bie dziel ni -
cy Ła wi ca, prze zna czo nych pod bu do wę dróg. Po dob nie po stą pio -
no w kwe stii prze zna czo ne go na sprze daż go spo dar stwa ry bac kie -
go w Ko sto wie (LZD Sie mia ni ce).

*
Ostat nim me ry to rycz nym punk tem ob rad czwar te go po sie dze nia

Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu by ło za twier dze -
nie wy bo ru naj ko rzyst niej szej ofer ty na wy ko na nie usłu gi ba da nia
spra woz da nia fi nan so we go na szej Uczel ni i je de na stu przy na leż -
nych rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za 2008 rok.
Nie ste ty, uchwa ła nie zo sta ła przy ję ta na tym po sie dze niu, po nie -
waż „wszyst ko tro szecz kę się skom pli ko wa ło” – jak po wie dział
Rek tor G. Skrzyp czak. Spra wę wy ja śnił prof. J. Czap ski. Otóż
w od po wie dzi na roz pi sa ny przez Uczel nię prze targ wpły nę ło sie -
dem ofert, jed nak więk szość z nich wy ma ga ła uzu peł nień, co
w świe tle naj now szej no we li za cji Pra wa za mó wień pu blicz nych
skut ku je tym, „że Ko mi sja Prze tar go wa nie mo że pod jąć de cy zji
do pó ty, do pó ki tych uzu peł nień nie bę dzie” – jak to krót ko pod su -
mo wał prof. J. Czap ski.

*
Po gło so wa niu Ko mi sja Skru ta cyj na po in for mo wa ła ze bra nych,

że pro to kół czwar te go po sie dze nia Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu w dniu 17 grud nia 2008 r. zo stał przy ję ty.

*
Na stęp nie Rek tor G. Skrzyp czak przed sta wił ze bra nym ko mu -

ni ka ty. Po in for mo wał wszyst kich o tym, że Wy dział Na uk Rol ni -
czych, Le śnych i We te ry na ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk przy -
znał na gro dę i dy plom uzna nia Pa nu dr. hab. Wie sła wo wi Ol ko wi
za roz pra wę ha bi li ta cyj ną pt. Mo de lo wa nie za gad nień od wrot nych
pro ce su dy fu zji wo dy zwią za nej w drew nie. Dy plom uzna nia i na -
gro dę Wy dzia łu Na uk Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych Pol -
skiej Aka de mii Na uk otrzy mał tak że Pan dr hab. Da riusz Gwiaz -
do wicz za roz pra wę ha bi li ta cyj ną pt. Ascid mi tes (Aca ri,
Me so stig ma ta) from se lec ted fo rest eco sys tems and mi cro ha bi tats in
Po land. Za cykl sze ściu ory gi nal nych prac twór czych pod ty tu łem
Ge no mi ka ce chy otłusz cze nia u trzo dy chlew nej – opu bli ko wa nych
w la tach 2006/2007 w mię dzy na ro do wych cza so pi smach na uko -
wych, któ re po sia da ją im pact fac tor – Wy dział Na uk Rol ni czych,
Le śnych i We te ry na ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk przy znał dy -
plom uzna nia ze spo ło wi w skła dzie: prof. Ma rek Świ toń ski, dr
hab. Ma ciej Szy dłow ski, dr Iza be la Szczer bal, mgr Mo ni ka Sta -
cho wiak, dr Aga ta Chmu rzyń ska i dr Ma riusz Mać kow ski. Uro -
czy stość wrę cze nia na gród i dy plo mów od by ła się 10 dni wcze śniej
w War sza wie, a uczest ni czył w niej z ra mie nia Uczel ni m.in. Pan
Rek tor J. Pi kul.

Z ko lei Pro rek tor M. Ko złow ska po in for mo wa ła Se nat o tym, że
„z dzie wię ciu wnio sków, któ re wy sła no z Uczel ni w spra wie przy -
zna nia na szym stu den tom sty pen diów Mi ni stra, sie dem wnio sków
roz pa trzo no po zy tyw nie. W związ ku z tym [Uczel nia na sza] ma
obec nie sied miu sty pen dy stów mi ni stra. Pię cio ro z nich stu diu je
na kie run ku bio tech no lo gia, a dwo je na kie run ku zoo tech ni ka”.
Rek tor G. Skrzyp czak po dał na zwi ska wy róż nio nych stu den tów,
a są to: Ali cja Bo row ska (zoo tech ni ka), Ma ria Grześ (bio tech no lo -
gia), To masz Ko la now ski (bio tech no lo gia), Pa try cja Ko niecz -
na (bio tech no lo gia), Ma riusz Mel ler (zoo tech ni ka), Ka ta rzy na Ry -
bak (bio tech no lo gia) i Pa weł Zmo ra (bio tech no lo gia).

W wol nych gło sach i wnio skach prof. W. We so ły za ape lo wał, aby
do Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go „skła dać mak sy -
mal nie du żo wnio sków […] w związ ku z tym, że od przy szłe go
[2009] ro ku przy zna wa nie gran tów zmie nia się nie wia do mo
na co” – jak to barw nie okre ślił.

*
Na za koń cze nie Rek tor G. Skrzyp czak zło żył wszyst kim ze bra -

nym naj lep sze ży cze nia świą tecz ne, a na stęp nie za mknął czwar te
po sie dze nie Se na tu.

Stresz cze nie ob rad po sie dze nia Se na tu
spo rzą dzo no na pod sta wie pro to ko łu

mgra Woj cie cha Grot te la,
któ re mu w tym miej scu pra gnę ser decz nie po dzię ko wać 
za kon struk tyw ną i fa cho wą po moc oraz cen ne uwa gi.

Ewa Stryc ka
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Ofi cjal ne prze ka za nie in sy gniów wła dzy rek -
tor skiej na stą pi ło pod czas uro czy ste go po -

sie dze nia Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu w dniu 27 sierp nia 2008 ro ku. Jed -
nak zgod nie z do brą tra dy cją na szej Uczel ni
uwień cze niem pra cy Rek to ra jest umiesz cze-
nie Je go wi ze run ku w ga le rii rek tor skiej Sa li 
Se na tu. Ta sym pa tycz na uro czy stość od by ła się
w dniu 4 li sto pa da 2008 ro ku. 

Na to ka me ral ne spo tka nie JM Rek tor Grze -
gorz Skrzyp czak za pro sił ro dzi nę Pa na Rek to ra
Er wi na Wą so wi cza, by łe go Rek to ra UAM prof.
dra hab. Sta ni sła wa Lo ren ca, po przed nich rek -
to rów na szej Uczel ni, ko le gium rek tor skie oraz
dzie kań skie obec nej i ostat nich dwóch ka den cji,
a tak że je go naj bliż szych współ pra cow ni ków.
By ła to do bra oka zja do po dzię ko wa nia za sze -
ścio let nią ka den cję, w cza sie któ rej na sza Uczel -
nia roz wi nę ła się na ni wie dy dak tycz nej, na uko -
wo -ba daw czej i in fra struk tu ral nej. Wśród tych
osią gnięć na le ży wy mie nić wzrost ran gi Uczel ni
ja ko uni wer sy te tu przy miot ni ko we go, po wsta nie
Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go, no wych
kie run ków i spe cjal no ści stu diów, po nad 60
nada nych ty tu łów pro fe so ra, za kup i mo der ni za -
cję bu dyn ku dla Wy dzia łu Rol ni cze go przy uli cy
Szy dłow skiej 50, roz bu do wę Ko le gium Ze mba la

Por tret Rek to ra 
prof. dra hab. Er wi na Wą so wi cza 

w ga le rii Sa li Se na tu

NAD ZWY CZAJ NE
po sie dze nie Se na tu UP

w dniu 17 stycz nia 2009 roku

Na nad zwy czaj nym po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu po wró co no do nie za koń czo ne -
go na gru dnio wym spo tka niu punk tu ob rad, a mia no wi cie: „Za twier dze nia wy bo ru naj ko rzyst niej szej ofer ty na wy ko -
na nie usłu gi ba da nia spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i 11 przy na leż nych rol ni czych i le śnych
za kła dów do świad czal nych za 2008 rok”.

Po krót kiej dys ku sji w wy ni ku gło so wa nia Ko mi sja Skru ta cyj na usta li ła, że Se nat pod jął na stę pu ją cą uchwa łę:

„Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 102 ust. 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
przy uwzględ nie niu wy ni ku po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go pro wa dzo ne go w try bie prze tar gu
nie ogra ni czo ne go, Se nat wska zu je, że ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
oraz 11 przy na leż nych rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za rok 2008 prze pro wa dzi AU XI LIUM Kan -
ce la ria Bie głych Re wi den tów SA, al. Po ko ju 84, 31-564 Kra ków”.

Na pod sta wie pro to ko łu mgra Woj cie cha Grot te la
opra co wa ła Ewa Stryc ka

Sym bo licz ne 
in sy gnia 

wła dzy 
rek tor skiej
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i re wi ta li za cję „Dwor ku” So łac kie go.
W uzna niu tych za sług JM Rek tor Grze -
gorz Skrzyp czak prze ka zał na rę ce by łe -
go Rek to ra sym bo licz ne in sy gnia wła dzy.
Kul mi na cyj nym punk tem uro czy sto ści
by ło za wie sze nie w Sa li Se na tu por tre tu
Rek to ra Wą so wi cza przez współ pra cow -
ni ków: Pro rek to rów Ja nu sza No wac kie -
go i Lesz ka No gow skie go. 

Pa nie Rek to rze Aka de mii Rol ni czej im.
Au gu sta Ciesz kow skie go i Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, ka den -
cji 2002−2008, dzię ku je my za szcze gól ne
po czu cie mi sji by cia Rek to rem ca łej spo -
łecz no ści na szej Uczel ni!

dr inż. Ce za ry Be ker
RP Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu

Prze ka za nie sym bo licz nych in sy gniów wła dzy rek tor skiej

Za wie sze nie por tre tu 
Rek to ra Wą so wi cza 

Rek tor Wą so wicz 
w ga le rii rek tor skiej
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Zpo cząt kiem no we go ro ku na rę ce Rek to ra prof. dra hab. Grze go -
rza Skrzyp cza ka na pły nę ły po dzię ko wa nia od Mi ni stra Śro do wi -

ska Ma cie ja No wic kie go oraz Ry szar da Gro bel ne go i Pio tra Flor ka
z ga bi ne tu Wo je wo dy Wiel ko pol ski „za współ pra cę przy przy go to wa -
niu Kon fe ren cji COP 14”.

Wstycz niu te go ro ku ob cho dzi li śmy pięć dzie sią tą
rocz ni cę udzia łu Po la ków w jed nym z naj bar dziej
pre sti żo wych pro gra mów sty pen dial nych na świe -

cie. Pro gram, któ re go naj waż niej szym ce lem by ło i jest wza -
jem ne po ro zu mie nie mię dzy na ro dem ame ry kań skim i in ny -
mi na ro da mi, po wstał po II woj nie świa to wej z ini cja ty wy
Se na to ra J. Wil lia ma Ful bri gh ta.

Przez pięć dzie siąt lat po nad 1900 pol skich sty pen dy stów,
re pre zen tu ją cych wie le dzie dzin na uki i kul tu ry, prze by wa -
ło w USA, zdo by wa jąc no we do świad cze nia. W ra mach
pro gra mu ful bri gh te rzy pro wa dzi li ba da nia na uko we i ko -
rzy sta li z za so bów la bo ra to riów oraz bi blio tek naj lep szych
ame ry kań skich uni wer sy te tów i in nych in sty tu cji na uko -
wych. Jed no cze śnie po zna wa li za sa dy i funk cjo no wa nie de -
mo kra cji w Ame ry ce.

Obec nie wie lu z nich uczest ni czy w kre owa niu ży cia na -
uko we go i spo łecz ne go w Pol sce, ko rzy sta jąc z do świad -
czeń zdo by tych w cza sie po by tu w USA.

W ra mach Pro gra mu Ful bri gh ta prze by wa ło w Pol sce
pra wie 2000 ame ry kań skich sty pen dy stów. Nie moż na
prze ce nić ich ro li w kształ to wa niu wła ści we go wi ze run ku
Pol ski w Sta nach Zjed no czo nych.

Ob cho dy 50- le cia pol skie go Pro gra mu Ful bri gh ta wpi sa -
ne by ły w uro czy sto ści zwią za ne z dzie więć dzie się cio le ciem
sto sun ków dy plo ma tycz nych mię dzy Pol ską a USA i ob ję te
by ły pa tro na tem Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz De par ta men -
tu Sta nu USA.

Za po cząt ko wa ło je przy ję cie zor ga ni zo wa ne 22 stycz nia
2009 ro ku w re zy den cji Am ba sa do ra USA w Pol sce. Tam wła -
śnie, w pięk nie po ło żo nym bu dyn ku na Mo ko to wie, Am ba sa -
dor Vic tor Ashe z mał żon ką go ści li pra wie 300 ful bri gh te rów,
a tak że przed sta wi cie li władz po li tycz nych i na uko wych. 

Na stęp ne go dnia, po zło że niu kwia tów pod ta bli cą upa -
mięt nia ją cą Se na to ra J. Wil lia ma Ful bri gh ta w No wej Bi -
blio te ce Uni wer sy te tu War szaw skie go, w sa lach Zam ku
Kró lew skie go roz po czę ło się Mię dzy na ro do we Fo rum Na -
uko we: „Fi fty Years of the Po lish Ful bri ght Pro gram in the
Con text of Po lish – U.S. Di plo ma tic Re la tions”, zor ga ni zo -
wa ne przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Sty pen dy stów Ful bri -
gh ta. Ce re mo nię otwar cia uświet ni li swo imi wy stą pie nia mi:
prof. dr hab. Bar ba ra Ku dryc ka, Mi ni ster Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go, prof. dr hab. Prze my sław Gru dziń ski, Wi -
ce mi ni ster Spraw Za gra nicz nych oraz Vic tor H. Ashe, Am -
ba sa dor USA w Pol sce. 

Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił prof. dr hab. Woj ciech
Rosz kow ski, hi sto ryk, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Wy stę po wa li też mię dzy in ny mi: Yale Rich mond, pi sarz,
Lynn Ol son, hi sto ryk, dr Fran ci szek Ly ra, pierw szy pol ski
sty pen dy sta Ful bri gh ta i prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak,
Rek tor Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Ful bri gh ta w Pol sce.

Oso by szcze gól nie za słu żo ne dla roz wo ju Pro gra mu Ful -
bri gh ta otrzy ma ły me dal upa mięt nia ją cy pięć dzie się cio le cie

P O  D Z I Ę  K O  W A  N I A

Pięć dzie sią t lat 
Pro gra mu Ful bri gh ta 

w Pol sce
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Pro gra mu w Pol sce, wy bi ty spe cjal nie na tę oka zję przez Pol skie
Sto wa rzy sze nie Sty pen dy stów Ful bri gh ta.

Ob cho dy za koń czył uro czy sty kon cert, a po nim ko la cja na
Zam ku Kró lew skim. Od czy ta no list wdo wy po Se na to rze Ful bri -
gh cie, Har riet May or Ful bri ght, któ ra ze wzglę du na stan zdro -
wia w ostat niej chwi li by ła zmu szo na zre zy gno wać z uczest nic twa
w uro czy sto ściach. Spo tka nie za koń czy ło wy stą pie nie hi sto ry ka
ame ry kań skie go Stan ley’a Clo uda.

W uro czy sto ściach wzię ło udział czte rech uczest ni ków Pro gra -
mu Ful bri gh ta z na szej Uczel ni, pro fe so ro wie: Piotr Go liń ski,
An drzej Gu ra now ski, Jan Pi kul i Ja cek No wak.

W 50- let niej hi sto rii Pro gra mu Ful bri gh ta w Pol sce sty pen dia
na wy jazd do Sta nów Zjed no czo nych uzy ska ło sze ściu pra cow ni ków
na szej Uczel ni. Pro fe sor dr hab. Piotr Go liń ski (Ka te dra Che mii,
Wy dział Tech no lo gii Drew na) w la tach 1987–1988 prze by wał w US
De par ta ment of Agri cul tu re w Pe oria (Il li no is); prof. dr hab. An drzej
Gu ra now ski z Ka te dry Bio che mii i Bio tech no lo gii (Wy dział Rol ni -
czy) w la tach 1995–1996 go ścił na Uni ver si ty of Te xas w San An to -
nio; prof. dr hab. Ja cek No wak (In sty tut Tech no lo gii Żyw no ści Po -
cho dze nia Ro ślin ne go, Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści) w ro ku
aka de mic kim 1987/1988 przy go to wy wał pra cę dok tor ską na Cor -
nell Uni ver si ty (stan No wy York); prof. dr hab. Jan Pi kul (w chwi li
otrzy ma nia sty pen dium pra co wał w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw no -
ści Po cho dze nia Zwie rzę ce go Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści,
obec nie w Ka te drze Tech no lo gii Mle czar stwa) rok aka de mic -
ki 1982/1983 spę dził na Uni ver si ty of Il li no is at Urba na -Cham pa -
ign; dr To masz Ra do my ski (In sty tut Tech no lo gii Mię sa, Wy dział
Tech no lo gii Żyw no ści, obec nie APC Pol ska sp. z o.o.) prze by wał
na Uni ver si ty of Flo ri da w Ga ine svil le (1994/1995); dr hab. An to ni
Ry niec ki, prof. nadzw. (In sty tut Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia
Ro ślin ne go, Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści) prze by wał w USA na tej
sa mej Uczel ni (Uni ver si ty of Flo ri da) w la tach 1994–1995.

Go ści li śmy rów nież jed ną sty pen dyst kę ze Sta nów Zjed no czo -
nych, prof. Ma rię Ja now ską z Uni wer si ty of Ida ho, któ ra w ro ku
aka de mic kim 2004/2005 od by wa ła staż w Bi blio te ce Głów nej
na szej Uczel ni.

W Pol sce pro gram roz po czął dzia łal ność w 1959 ro ku. Je go
ad mi ni stra cją zaj mo wa ły się na po cząt ku Am ba sa da USA i Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, a od 1990 ro ku spe cjal -
nie utwo rzo na Ko mi sja Ful bri gh ta, pierw sza te go ty pu in sty tu cja
w Eu ro pie Cen tral nej i Wschod niej. Dzie sią te go mar ca 2008 ro -
ku, pod czas ofi cjal nej wi zy ty Pre mie ra RP w Wa szyng to nie, Sta -
ny Zjed no czo ne i Pol ska pod pi sa ły umo wę o Ko mi sji Ful bri gh ta,
znacz nie zwięk sza ją cą fi nan so wy udział stro ny pol skiej w Pro gra -
mie Ful bri gh ta, co wpły nie na zwięk sze nie wy mia ny stu den tów,
na ukow ców i na uczy cie li mię dzy obu kra ja mi.

Pol ski Pro gram Ful bri gh ta jest naj więk szy w na szej czę ści Eu -
ro py, sta no wiąc jed no cze śnie naj bar dziej pre sti żo wą w na szym
kra ju ofer tę wy mia ny na uko wej mię dzy USA i Pol ską.

W chwi li obec nej Pro gram Ful bri gh ta dzia ła w po nad 150 kra -
jach, a w 51 jest obec ny na mo cy dwu stron nych po ro zu mień rzą -
do wych. Każ de go ro ku oko ło 5000 osób z ca łe go świa ta w wy ni -
ku otwar te go kon kur su otrzy mu je te pre sti żo we sty pen dia.

W okre sie blisko sześć dzie się ciu lat ist nie nia po nad ćwierć mi lio -
na osób sko rzy sta ło z do bro dziejstw Pro gra mu Ful bri gh ta. Mia rą
je go suk ce su jest udział je go be ne fi cjen tów w roz wo ju świa ta i ich
bez sprzecz nie wiel ki wpływ na tem po za cho dzą cych zmian. Wy bit -
ny mi sty pen dy sta mi Ful bri gh ta na świe cie są mię dzy in ny mi: 
l Li te ra tu ra:
Umber to Eco – pi sarz wło ski 
John Updi ke – pi sarz ame ry kań ski
Je an -Ma rie Le Clézio – pi sarz fran cu ski, lau re at Na gro dy No bla 2008
l Sztu ka: 
Sta cy Ke ach – ak tor ame ry kań ski 
Phi lip Glass – ame ry kań ski kom po zy tor
l Na uki ści słe:
Try gve Ha avel mo – nor we ski eko no mi sta, lau re at Na gro dy No bla
Er win Ne her – nie miec ki lau re at Na gro dy No bla w dzie dzi nie me -
dy cy ny i fi lo zo fii
Emi lio Segré – fi zyk ame ry kań ski, lau re at Na gro dy No bla
l Edu ka cja:
Re we rend Leo O’Do no van – Ame ry ka nin, Pre zy dent Geo rg town
Uni ver si ty
John R. Sil ber – Ame ry ka nin, Pre zy dent Bo ston Uni ver si ty
Bro ni sław Mar ci niak – Po lak, Rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu
l Po li ty ka:
Fer nan do Car do so – by ły Pre zy dent Bra zy lii
An dre as Pa pan dreu – by ły Pre mier, Gre cja
Ja vier So la na – Se kre tarz Ge ne ral ny Ra dy Unii Eu ro pej skiej
Wło dzi mierz Ci mo sze wicz – by ły Pre mier RP.

prof. dr hab. Ja cek No wak
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu

Po znań scy ful bri gh te rzy 
w re zy den cji Am ba sa do ra USA Vic to ra H. Ashe’a

Od lewej: Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go 
B. Ku dryc ka i am ba sa dor USA V. Ashe 

z me da la mi 50-le cia Pro gra mu Ful bri gh ta. 
Po prawej: ob ra dy na sa lach Zam ku Kró lew skie go

Pa miąt ko wy me dal z oka zji 50-le cia Pro gra mu
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Prze mó wie nie JM Rek to ra 
prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka 

za miesz cza my na stro nach 2–4
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Wdniu 12 wrze śnia 2008 r. od by ła się
w Tur ku uro czy sta pro mo cja książ ki

Czy tur po wró ci do pol skich la sów. Jest to
pierw sza te go ro dza ju pu bli ka cja w ję zy ku
pol skim pre zen tu ją ca tu ra i jed no cze śnie
pierw sza na świe cie uwzględ nia ją ca ba da -
nia ge ne tycz ne te go ga tun ku. Wy da rze nie
to zwią za ne jest z pod ję ciem ba dań nad od -
two rze niem tu ra przez Pol ską Fun da cję
Od two rze nia Tu ra. Z za ło że niem Fun da cji
zwią za ni są prof. Mi ro sław S. Ry ba, dy rek -
tor Fun da cji, neu ro chi rurg, za pa lo ny
myśli wy i po dróż nik, wiel ki znaw ca zwie -
rząt zbli żo nych do tu ra, oraz Ale xan der
M. Dzie du szyc ki, któ ry jest le ka rzem we te -
ry na rii, znaw cą zwie rząt do mo wych i dzi -

ko ży ją cych. Po za gru pą war szaw ską, zaj -
mu ją cą się zdo by wa niem cer ty fi ko wa ne go
ma te ria łu, w pra cach nad uzy ska niem ma -
te ria łu ge ne tycz ne go bie rze udział ze spół
prof. Ry szar da Słom skie go z Ka te dry Bio -
che mii i Bio tech no lo gii na szej Uczel ni. 

W krót kim okre sie, trwa ją cym za le d wie
je den rok, oprócz po stę pu ba dań ge ne -
tycz nych, do szło do po bu dze nia cie ka wej
dys ku sji o tu rze − i w tym sen sie ga tu nek
ten już ożył. Zwró co no uwa gę na ko niecz -
ność ochro ny zwie rząt wol no ży ją cych
i ogrom ne trud no ści z po zna wa niem ga -
tun ków wy mar łych. Z ba dań DNA do wie -
my się o naj bliż szych krew nych tu ra. 

Książ ka na te mat tu ra po wsta ła dzię ki
uprzej mo ści Bur mi strza Mia sta Tu rek
– Zdzi sła wa Cza pli, je go za stęp cy i prze -
wod ni czą ce go Ra dy Pro gra mo wej wy daw -
nic twa Bi blio the ca Tur co via na – Mi ro sła wa
Mę kar skie go oraz dy rek tor Miej skiej i Po -
wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej – Wan dy
Grzesz kie wicz. Pu bli ka cja zna ko mi cie wpi -
su je się w kli mat mia sta. Na zwa Tu rek po -
cho dzi od wy ra zu tur, nie któ rzy hi sto ry cy
wią żą tę na zwę z za pi sem źró dło wym Tur -
co vi ste w bul li pa pie ża In no cen te go II, wy -
da nej w Pi zie 7 lip ca 1136 r. Mia sto Tu rek
przez stu le cia po słu gi wa ło się kil ko ma wi -
ze run ka mi pie częt ny mi. Naj star sza pie częć
mia sta przed sta wia ła tu ra wspię te go w le wo
z ogo nem przy po mi na ją cym li lię he ral dycz -
ną. Po II woj nie świa to wej wró co no do wi -
ze run ku pie czę ci z hi sto rycz nym go dłem
Tur ku, przed sta wia ją cym w srebr nym po lu
czer wo ne go tu ra.

Pro mo cję książ ki wła dze mia sta po sta no -
wi ły po łą czyć z wi zy ta mi go ści z za przy jaź -
nio nych miast part ner skich. Część ofi cjal -

Po uro czy sto ściach spo tka nie władz Tur ku Bur mi strza Z. Cza pli i za stęp cy 
M. Mę kar skie go z przed sta wi cie la mi na uki z Po zna nia − wła dza mi na szej Uczel ni

– JM Rek to rem prof. G. Skrzyp cza kiem, Dzie ka nem Wy dzia łu Rol ni cze go prof. 
W. Ko zia rą i dy rek to rem In sty tu tu Ge ne ty ki Czło wie ka PAN prof. J. No wa kiem 

Uro czy sta pro mo cja książ ki, od le wej sie dzą prof. M.S. Ry ba, dy rek tor Pol skiej 
Fun da cji Od two rze nia Tu ra, lek. wet. A.M. Dzie du szyc ki, czło nek Fun da cji, 

prof. J.A. Mo dliń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Na uko wej Fun da cji z In sty tu tu Ge ne ty ki
i Ho dow li Zwie rząt PAN w Ja strzęb cu, M. Mę kar ski, za stęp ca Bur mi strza Tur ku

i Prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Bi blio the ca Tur co via na oraz prof. R. Słom ski

Profesor R. Słom ski na spo tka niu z ucznia mi klas bio lo gicz nych 
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Tur ku

PRO MO CJA KSIĄŻ KI 

Czy tur po wró ci 
do pol skich la sów

W TUR KU
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na zo sta ła po prze dzo na spo tka nia mi
w szko łach głów nych au to rów książ ki. Pro -
fe sor dr hab. Ry szard Słom ski, dr Ka ro li -
na Wiel gus i dr Mar le na Sza la ta spo tka li się
z mło dzie żą z klas bio lo gicz nych Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych oraz z mło dzie żą
Gim na zjum Nr 1, z ko lei lek. wet. Ale xan -
der M. Dzie du szyc ki i prof. dr hab. Ja cek
Mo dliń ski uczest ni czy li w spo tka niach
z ucznia mi Ze spo łu Szkół Tech nicz nych
oraz Gim na zjum Nr 2. Profesor Słom ski
przed sta wiał pre zen ta cję do ty czą cą ba dań
nad ma te ria łem ge ne tycz nym wy mar łych
or ga ni zmów, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem tu ra. We wszyst kich spo tka niach bra li
udział przed sta wi cie le Miej skiej i Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Tur ku, a na
rzecz bi blio tek szkol nych zo sta ły prze ka za -
ne eg zem pla rze za rów no pro mo wa nej
książ ki − Czy tur po wró ci do pol skich la sów
− jak i Od ge no mu tu ra po kse no tran splan -
ta cje na pi sa nej pod red. prof. prof. Z. Smo -
rą ga, R. Słom skie go i J.A. Mo dliń skie go
(wyd. OWN, Po znań 2008). Po spo tka -
niach w szko łach i uro czy stym obie dzie,
w któ rym uczest ni czy li rów nież za pro sze ni
go ście z za przy jaź nio nych miast w Niem -
czech, Tur cji i Ru mu nii, od by ła się kon fe -
ren cja pra so wa z udzia łem au to rów i władz
mia sta. Wzię li w niej udział prof. dr hab.
Mi ro sław S. Ry ba, lekarz wet. Ale xan der
M. Dzie du szyc ki, prof. dr hab. Ja cek 
A. Mo dliń ski, prof. dr hab. Ry szard Słom ski
oraz wi ce bur mistrz mia sta Tu rek, prze wod -
ni czą cy ra dy pro gra mo wej wy daw nic twa
Bi blio the ca Tur co via na Mi ro sław Mę kar ski.

W głów nej czę ści ob cho dów se sję otwo -
rzył i po wi tał wszyst kich go ści Bur mistrz
Mia sta Tur ku, Go spo darz uro czy stej pro -
mo cji − Zdzi sław Cza pla. Po przed sta -
wie niu au to rów przez Mi ro sła wa Mę kar -
skie go re fe ra ty wy gło si li prof. R. Słom ski
o „Współ cze snych moż li wo ściach ba da nia
in for ma cji ge ne tycz nej wy mar łych ga tun -
ków”, prof. J.A. Mo dliń ski o „Re sty tu cji ga -
tun ków wy mar łych – fak ty i mi ty”, lek. wet.
A.M. Dzie du szyc ki w imie niu prof. M.S.
Ry by „Tur bę dzie cho dził po pol skich la -
sach”. W ofi cjal nej czę ści wzię li rów nież
udział licz ni go ście z na szej Uczel ni, JM
Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak,
Dzie kan Wy dzia łu Rol ni cze go prof. dr hab.
Wie sław Ko zia ra, dy rek tor In sty tu tu Ge ne -
ty ki Czło wie ka PAN dr hab. Je rzy No wak,
a tak że współ au to rzy ba dań, ab sol wen ci
oraz pra cow ni cy na szej Uczel ni i In sty tu tu
Ge ne ty ki Czło wie ka dr Da niel Li piń ski, 
dr An drzej Pław ski, dr Mar le na Sza la ta, 
dr Ka ro li na Wiel gus, dr An na Woź niak, 
dr Jo an na Zey land. Wy kła dom to wa rzy szy -
ła wy sta wa cza szek tu ra i ro gów udo stęp -
nio nych przez Pol ską Fun da cję Od two rze -
nia Tu ra i Ka te drę Ana to mii Zwie rząt
na szej Uczel ni. Wszy scy uczest ni cy mo gli
uzy skać li mi to wa ne eg zem pla rze z oko licz -
no ścio wą pie czę cią. Uro czy stość zo sta ła
za koń czo na ko la cją w Le śnic twie Lin ne. 

prof. Ry szard Słom ski

Ty go dnik 
Pol skiej Aka de mii 

Umie jęt no ści
Od wrze śnia 2008 r. Pol ska Aka de mia Umie jęt no ści wy da je ty go dnik in ter ne to -
wy „PAU za Aka de mic ka”. Jest on po świę co ny pro ble mom na uki i szkol nic twa
wyż sze go. Za pra szam ser decz nie do spoj rze nia na stro nę www.pau za.kra -
kow.pl, gdzie moż na zna leźć za rów no bie żą cy, jak i ar chi wal ne nu me ry. Obec -
nie w PAU zie trwa wy mia na po glą dów na te mat pol skich cza so pism na uko wych
oraz roz po czy na się dys ku sja o przy szło ści pol skiej hu ma ni sty ki. W każ dym nu -
me rze rów nież „za PAU”: fe lie ton, aneg do ty o uczo nych, ry su nek sa ty rycz ny.
Za pra szam pra cow ni ków uczel ni do współ pra cy. Ar ty ku ły, ko men ta rze i li sty
moż na prze sy łać na ad res pau za@pau.kra kow.pl. Po nie waż PAU za ma tyl ko
czte ry stro ny, ma te ria ły mu szą być krót kie: co naj wy żej 4000 zna ków.

An drzej Bia łas

Oferta stypendialna 
w Chinach

Oferta stypendialna na stypendium doktorskie w Chinach 
z zakresu techniki ochrony roślin.

(CAU Pekin – najbardziej prestiżowy Uniwersytet Rolniczy w Chinach).

Możliwość rozpoczęcia od kwietnia 2009 r.

Wymagana: 
znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub ewentualnie chińskiego. 

Całość kosztów pokrywa strona chińska.

Zainteresowanych proszę o kontakt:
dr inż. Zbigniew Czaczyk – czaczykz@up.poznan.pl

tel.: 061 846 60 61

Nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów

celowych

W dniu 22 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat
w sprawie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie projektów celowych dla podmiotów
gospodarczych – badań stosowanych prowadzących do wdrożeń.

Więcej informacji na stronie MNiSW: 

http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id
=63&news_id=7534&layout=2&page=text

An drzej Bia łas
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Za bie ra jąc głos w dys ku sji nad py ta niem „Ja ka uczel -
nia?”, chciał bym po dzie lić się pa ro ma re flek sja mi
i spoj rzeć na przy szłość na szej Al ma Ma ter z nie co

ogól niej szej per spek ty wy. Mu szę za cząć od te go, że mo im
zda niem bar dzo kry tycz ne opi nie for mu ło wa ne ostat nio
pod ad re sem na uki i szkol nic twa wyż sze go nie są cał ko wi cie
bez za sad ne. W ostat nich kil ku na stu la tach bo wiem wszyst kie
uczel nie aka de mic kie w więk szym lub mniej szym za kre sie
pod le ga ły swo istej ero zji. Mia ła ona wie le przy czyn, ale czte -
ry z nich wy da ją się klu czo we.

Pierw szą z nich był wyż de mo gra ficz ny. Wo bec bra ku zwięk -
sza nia w od po wied nim stop niu licz by na uczy cie li i środ ków fi -
nan so wych na uczel niach pu blicz nych oraz wy stą pie nia zja wi -
ska wie lo eta to wo ści spo wo do wa ne go po wsta niem kil ku set
wyż szych szkół nie pu blicz nych − po cią gnął on za so bą za sad -
ni cze ob ni że nie po zio mu na -
ucza nia stu den tów. Pró by za ha -
mo wa nia te go pro ce su przez
po wo ła nie PAK -i z jej funk cją
kon tro l ną, wpro wa dze nie stan -
dar dów na ucza nia i mi ni mum
ka dro we go nie do koń ca oka za ły
się sku tecz ne.

Ko lej na przy czy na, to ni skie
na kła dy na szkol nic two: na po -
zio mie 90% re al nych kosz tów
kształ ce nia, spra wia ją ce, że
uczel nie pu blicz ne z każ dym
przy ję tym stu den tem sta cjo nar -
nym prak tycz nie po głę bia ły swój
de fi cyt bu dże to wy. Wy wo ła ło to
róż ne za bie gi oszczęd no ścio we,
w tym nad mier ny na cisk na płat -
ne stu dia za ocz ne. Do kła dał się
do te go dra ma tycz nie ni ski po -
ziom fi nan so wa nia ba dań na -
uko wych, je den z naj niż szych w Eu ro pie (ok. 0,3–0,4%
PKB), co po głę bia ło trud ną sy tu ację fi nan so wą uczel ni.

Do wspo mnia nej na wstę pie ero zji przy czy ni ła się też stop -
nio wa zmia na mi sji uczel ni aka de mic kich w Pol sce. Z ośrod -
ków mą dro ści i po szu ki wa nia praw dy, pro wa dzą cych dzia łal -
ność na rzecz in te re su pu blicz ne go i ak tyw nie ko rzy sta ją cych
z pra wa do nie za leż no ści (jak to się dzie je w więk szo ści uczel -
ni na świe cie) za czę ły się one prze kształ cać w in sty tu cje, któ -
re ma ją ge ne ro wać zy ski dzię ki wcho dze niu w part ner ską
współ pra cę z sek to rem pry wat nym oraz ze sprze da wa niem
swo jej wie dzy i wła sno ści ma te rial nych lub in te lek tu al nych.
Wy prze daż ma jąt ku sta ła się spo so bem na sztu ko wa nie bu -
dże tu, a mod ne ha sło „trans fe ru tech no lo gii” − przy kryw ką
dzia łal no ści in no wa cyj nej pro wa dzo nej w ra mach uczel ni, ale
na wła sny ra chu nek. 

Ostat nią, ale bar dzo istot ną przy czy ną obec nej sy tu acji jest
w mo im prze ko na niu roz po czę ta na po cząt ku lat 90. de mo -
kra ty za cja ży cia pu blicz ne go, któ ra na uczel niach wią za ła się
przede wszyst kim z prze ka za niem więk szo ści wła dzy wie lo -
oso bo wym or ga nom ko le gial nym, sta no wią cym wy bie ral ną
re pre zen ta cję spo łecz no ści aka de mic kiej. Pro ces ucze nia się
sa mo rząd no ści i ko rzy sta nia z pra wa do wol no ści wy po wie -
dzi, sko ja rzo ny z au to no mią uczel ni i wy ni ka ją cą z niej du żą
swo bo dą w po dej mo wa niu de cy zji or ga ni za cyj nych i fi nan so -
wych, nie wszę dzie przy niósł re zul ta ty.

Pa trząc w przy szłość z czte rech wy żej wy mie nio nych punk -
tów wi dze nia moż na po ku sić się o pew ne prze wi dy wa nia i su -
ge stie dla no wych władz Uczel ni.

Ad 1. Nie ule ga kwe stii, że więk szość pro ble mów wy wo ła -
nych prze ro stem za dań dy dak tycz nych wsku tek wy żu de mo -

gra ficz ne go znik nie sa mo czyn nie wraz z dra ma tycz nym
spad kiem li czeb no ści naj bliż szych rocz ni ków koń czą cych
szko ły śred nie. Roz po czę ta już wal ka o stu den ta przy bie rze
więc na si le i wy mu si dzia ła nia na rzecz wzbo ga ca nia ofer ty
edu ka cyj nej oraz pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia. Je śli cho dzi
o na szą Aka de mię [dziś Uni wer sy tet – przyp. red.], to mo im
zda niem nie po win ni śmy mieć tu spe cjal nych kło po tów.
Wpraw dzie w po rów na niu z in ny mi uczel nia mi nie by li śmy
do tąd nad mier nie kre atyw ni w po wo ły wa niu no wych kie run -
ków i spe cjal no ści, ale ma my du że moż li wo ści w tym za kre -
sie i przy więk szej de ter mi na cji władz rzecz jest ła twa do nad -
ro bie nia. Dzię ki po zo sta ło ściom tra dy cyj nej po znań skiej
so lid no ści le piej niż in nym uda ło się nam utrzy my wać ja ko -
ścio we stan dar dy kształ ce nia, cze mu za wdzię cza my do brą
opi nię w szko łach śred nich.

Ad 2. Wzrost na kła dów na na -
ukę i szkol nic two wyż sze za po -
wia da ny jest od wie lu lat przez
ko lej ne rzą dy, po czym sta le się
oka zu je, że są dla na sze go Pań -
stwa spra wy waż niej sze. Na le ży
się jed nak spo dzie wać, że Unia
Eu ro pej ska wy mu si tak że i na
obec nym rzą dzie choć by czę ścio -
wą re ali za cję „stra te gii li zboń -
skiej” z jej 3% udzia łem te go sek -
to ra w PKB. To wa rzy szyć te mu
bę dzie za po wia da na zmia na po li -
ty ki fi nan so wa nia bu dże to we go
jed no stek pod le głych Mi ni ster -
stwu Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, po le ga ją ca naj ogól niej
na przej ściu od „rów ne go dzie le -
nia bie dy” do zde cy do wa nej pre -
fe ren cji dla naj lep szych, i to za -
rów no w edu ka cji („uczel nie

fla go we”), jak i w ba da niach na uko wych. W tym dru gim przy -
kła dzie ozna cza to ogra ni cze nie do to wa nia dzia łal no ści sta tu -
to wej na rzecz du żych, kil ku set mi lio no wych pro gra mów stra -
te gicz nych, dys try bu owa nych głów nie przez Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Ak tu al nie [w lu tym 2008 r., gdy ten
tekst po wsta wał – przyp. red.] w fa zę de cy zyj ną wcho dzi
pierw szy ta ki pro gram na po nad 200 mln zł, do ty czą cy tech no -
lo gii czy stych ener gii, któ ry od po wia da usta le niom UE w kwe -
stii zmniej sze nia emi sji CO2, udzia łu ener gii ze źró deł od na -
wial nych i oszczęd no ści w wy dat ko wa niu ener gii (na zwa ne:
3 × 20). Te jed nost ki, któ re bę dą uczest ni czyć w re ali za cji,
a jesz cze le piej, zo sta ną ko or dy na to ra mi w ta kich pro gra -
mach, wy su ną się znacz nie przed kon ku ren cję. Na sza Uczel -
nia mia ła w ostat nich la tach spo re osią gnię cia w ko or dy no wa -
niu du żych pro gra mów ba daw czych (m.in. prof. Ma rek
Świ toń ski i prof. Wło dzi mierz Gra jek z po wo dze niem kie ro -
wa li wie lo ośrod ko wy mi pro jek ta mi za ma wia ny mi). Ma my też
po ten cjał do ich re ali za cji, o czym świad czy du ża ilość zgła -
sza nych, za kwa li fi ko wa nych i re ali zo wa nych pro jek tów ba -
daw czych. Po win ni śmy za tem za chę cać ka drę na uko wą,
a w szcze gól no ści mło dych pro fe so rów i dok to rów ha bi li to -
wa nych, do włą cza nia się w two rze nie kon cep cji oraz aspi ro -
wa nia do ro li wy ko naw ców pro gra mów stra te gicz nych z ob -
sza ru dzia ła nia Uczel ni. 

Je śli cho dzi o moż li wo ści uzy ska nia sta tu su uczel ni fla go -
wej, to nie za leż nie od te go, ja kie kry te ria zo sta ną przy ję te
do ta kiej ewa lu acji, nie sa dzę, aby śmy ja ko ca łość mie li na to
szan se. Po win ni śmy jed nak, kon cen tru jąc si ły i środ ki, za bie -
gać o to, aby w naj bliż szym cza sie uzy skać ta ki sta tus dla kil -
ku kie run ków kształ ce nia. Wy ma ga to od po wied nio mo ty wu -

GŁOS 
w dys ku sji 
na te mat 

przy szło ści 
Uczel ni
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Tekst Re gu la mi nu, wpro wa dzo ne go w ży cie uchwa łą Se -
na tu nr 251/2007 z dnia 27 li sto pa da 2007 r., zo stał ro -

ze sła ny do wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Uczel ni. 
Re gu la min:

l de fi niu je po ję cia dóbr in te lek tu al nych, do któ rych pra wa
ma jąt ko we na le żą do Uczel ni, dóbr do ko na nych przy jej
po mo cy al bo za mó wio nych przez Uczel nię

l sto su je się do stwo rzo nych przez pra cow ni ków i stu den tów
Aka de mii Rol ni czej dóbr in te lek tu al nych, ta kich jak: utwo -
ry, w tym utwo ry na uko we, pro gra my kom pu te ro we, ba zy
da nych, ma te ria ły na uko we i dy dak tycz ne, pro jek ty wy na -
laz cze, no we od mia ny ro ślin, ma te ria ły wyj ścio we do ho -
dow li ro ślin, no we ra sy, ro dy i li nie zwie rząt go spo dar skich,
ma te ria ły bio lo gicz ne, do bra in te lek tu al ne sta no wią ce ta -
jem ni cę (know -how) Uczel ni 

l okre śla pra wa i obo wiąz ki twór ców dóbr in te lek tu al nych
po wsta ją cych w Aka de mii Rol ni czej lub przy jej udzia le
oraz pra wa Aka de mii do ta kich dóbr, jej obo wiąz ki wo bec
ich twór ców, a tak że za sa dy ko rzy sta nia z tych dóbr przez
Uczel nię, twór ców oraz oso by trze cie

l pre cy zu jąc po ję cie pra cow ni czych dóbr in te lek tu al nych ja -
ko tych, któ re do ko na ne zo sta ły przez pra cow ni ka w trak -
cie wy ko ny wa nia przez nie go obo wiąz ków wy ni ka ją cych ze

sto sun ku pra cy, okre śla sy tu acje, w któ rych do bro in te lek -
tu al ne jest wy ni kiem wy ko ny wa nia ta kich obo wiąz ków

l wpro wa dza ogól ne za sa dy ko mer cja li za cji dóbr in te lek tu al -
nych na le żą cych do Uczel ni oraz okre śla za sa dy wy na gra -
dza nia twór ców ta kich dóbr.

Z uwa gi na istot ne zróż ni co wa nie praw twór ców, w za leż -
no ści od cha rak te ru do bra in te lek tu al ne go, Re gu la min za wie -
ra szcze gó ło we po sta no wie nia do ty czą ce utwo rów, baz da -
nych, pro gra mów kom pu te ro wych, pro jek tów wy na laz czych,
od mian ro ślin i ma te ria łów bio lo gicz nych, no wych ras i li nii
zwie rząt go spo dar skich.

Od ręb nie ure gu lo wa na jest sy tu acja osób two rzą cych do bra
in te lek tu al ne w trak cie stu diów i prak tyk od by wa nych w Aka -
de mii Rol ni czej.

W ce lu przy bli że nia za sad Re gu la mi nu Biu ro Pro mo cji
i Współ pra cy z Prak ty ką zor ga ni zo wa ło spo tka nia kon sul ta -
cyj ne dla pra cow ni ków i stu den tów. Po nie waż po ru szo ne
wów czas te ma ty mo gą − w oce nie Biu ra − za in te re so wać
szer sze gro no pra cow ni ków, prze ka zu je my po ni żej prze -
dys ku to wa ne na tych spo tka niach za gad nie nia wy ni ka ją ce
z po sta no wień Re gu la mi nu.

Zgła sza ne py ta nia i wąt pli wo ści moż na po łą czyć w na stę -
pu ją ce gru py:
l za sa dy, na któ rych pra cow ni cy Uczel ni mo gą ko rzy stać

z do bra in te lek tu al ne go sta no wią ce go wła sność Uczel ni
l do zwo lo ny za kres ko rzy sta nia w pra cach na uko wych z do -

rob ku na uko we go in nych pra cow ni ków Uczel ni
l ko rzy sta nie z praw au tor skich do utwo rów na uko wych

i utwo rów nie bę dą cych utwo ra mi na uko wy mi
l pra wa au tor skie pro mo to rów do prac dy plo mo wych i dok -

K O M E N T A R Z
do Regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych

stworzonych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu1

Od Re dak cji
Z uwa gi na pro ble my or ga ni za cyj ne, któ re spo wo do wa ły
prze rwę w wy da wa niu „Wie ści Aka de mic kich”, ko men tarz
uka zu je się ze znacz nym opóź nie niem. Zwa żyw szy jed nak,
że Re gu la min jest na dal ak tem obo wią zu ją cym pra cow ni -
ków, dok to ran tów i stu den tów, a ko men tarz nie stra cił nic
na ak tu al no ści, Re dak cja uzna ła, że je go opu bli ko wa nie
jest ce lo we.

1 W Re gu la mi nie oraz ko men ta rzu doń mo wa jest o „Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow skie go w Po zna niu”, obec nie pod tą na zwą ro zu -
mie my tak że ak tu al ną na zwę uczel ni − „Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu” (przyp. red.).

ją cej po li ty ki ka dro wej, za ostrze nia kry te riów awan so wych
oraz po wią za nia oce ny okre so wej z sys te mem wy na gro dzeń.

Ad 3. Zmia na nazw uczel ni rol ni czych na uni wer sy te ty
i bu do wa nie ich no we go wi ze run ku po win ny od by wać się
z więk szą dba ło ścią o stan dar dy etycz ne w pra cy ba daw czej
i dy dak tycz nej. Na le ży przy tym zwró cić więk szą uwa gę
na przej rzy stość re la cji z pod mio ta mi go spo dar czy mi oraz
uwzględ nia nie in te re su uczel ni w dzia łal no ści in no wa cyj nej
i wdro że nio wej jej pra cow ni ków, z czym tak że i w na szej Al -
ma Ma ter nie za wsze by ło do brze.

Ad 4. Wresz cie ostat ni pro blem bla sków i cie ni sa mo rząd -
no ści uczel ni. Uczest ni cząc przez la ta i czy ta jąc in for ma cje
o po sie dze niach Se na tów i Rad Wy dzia łów, nie mo gę oprzeć
się wra że niu, że dla wie lu re pre zen tan tów spo łecz no ści aka -
de mic kiej nad rzęd ną spra wą jest nie in te res uczel ni, ale wła -

snej gru py pra cow ni czej i te mu pod po rząd ko wu ją oni swo ją
ak tyw ność w tych gre miach. Do ty czy to nie wąt pli wie na szej
Uczel ni, i to w stop niu, któ ry nie jed no krot nie pro wa dzi
do „pa ra li żu” le gi sla cyj ne go oraz de cy zyj ne go. In ną sła bo ścią
na szych re pre zen tan tów jest in stru men tal ne trak to wa nie de -
mo kra cji, któ ra jest tak dłu go do bra, jak dłu go za pew nia
prze for so wa nie swe go sta no wi ska. Je śli zaś więk szość zde cy -
du je ina czej, wte dy na le ży de cy zje te kon te sto wać wszel ki mi
moż li wy mi spo so ba mi, z in ter wen cją u Mi ni stra czy Sej mu
włącz nie, nie zwa ża jąc na ewen tu al ne skut ki ta kich in ter wen -
cji dla po strze ga nia uczel ni przez in nych.

Wy bie ra jąc no we skła dy władz przed sta wi ciel skich na szej
uczel ni, miej my to na uwa dze. 

prof. dr hab. Jan Ga węc ki
(fo rum Klu bu Pro fe sor skie go dnia 15 lu te go 2008 r.)
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tor skich oraz do za war tych w nich wy ni ków po wsta łych
w trak cie re ali za cji tych prac.

Ten ostat ni pro blem bu dzi naj wię cej py tań i kon tro wer sji,
któ re – jak się zda je − wy ni ka ją z nie zro zu mie nia isto ty
ochro ny pły ną cej z pra wa au tor skie go (usta wa o pra wie au -
tor skim i pra wach po krew nych z dnia 4 lu te go 1994 r., da lej
w tek ście ozna cza na ja ko pr. aut. − tekst jed no li ty: Dz. U.
Nr 90 z 2006 r., poz. 631 ze zmia na mi). 

Za war te w Re gu la mi nie po sta no wie nia do ty czą ce praw stu -
den tów i dok to ran tów opar te są na na stę pu ją cych za sa dach
pr. aut.:
l przed mio tem ochro ny są wy łącz nie utwo ry ory gi nal ne, sta -

no wią ce prze jaw dzia łal no ści twór czej, o in dy wi du al nym
cha rak te rze oraz usta lo ne w ja kiej kol wiek po sta ci, nie za leż -
nie od war to ści, prze zna cze nia i spo so bu wy ra że nia
(art. 12)

l ochro ną ob ję ty jest wy łącz nie spo sób wy ra że nia utwo ru, je -
go war stwa re dak cyj na (art. 1 ust. 2”), za tem pr. aut. chro -
ni war stwę tek sto wą utwo ru, a nie je go treść

l spod ochro ny wy łą czo ne są wy raź nym prze pi sem (art. 1
ust. 2”) od kry cia, idee, pro ce du ry, me to dy i za sa dy dzia ła -
nia oraz kon cep cje ma te ma tycz ne; na to miast dok try -
na zgod nie sta no wi, że nie pod le ga ją ochro nie pra wem au -
tor skim po my sły ba daw cze, te ma ty ka ba dań, te ma ty prac
na uko wych, te zy, hi po te zy, wnio ski i fak ty na uko we ja ko
ta kie, wy ni ki na uko we w za kre sie ich tre ści3

l au tor skie pra wa, oso bi ste i ma jąt ko we, słu żą twór cy, o ile
usta wa nie sta no wi ina czej (art. 8 ust. 1) 

l au tor skie pra wa oso bi ste (art. 16) są nie ro ze rwal nie zwią -
za ne z oso bą twór cy, nie wy ga sa ją w ra zie je go śmier ci, nie
pod le ga ją dzie dzi cze niu, są nie zby wal ne i nie moż na się ich
zrzec

l au tor skie pra wa ma jąt ko we (art. 17) mo gą z mo cy usta wy
słu żyć in nym pod mio tom niż twór ca (np. pra wa ma jąt ko we
do utwo rów pra cow ni czych, a tak że do pro gra mów kom -
pu te ro wych co do za sa dy słu żą pra co daw cy), pod le ga ją
dzie dzi cze niu, mo gą być przed mio tem róż ne go ty pu umów. 

Po nie waż au to rem jest ten, kto miał rze czy wi sty wpływ
na war stwę re dak cyj ną utwo ru, nie zaś na sam fakt je go po -
wsta nia, o pra wie do au tor stwa nie mo że prze są dzać fi nan -
so wa nie pra cy. Ono mo że mieć uza sad nie nie tyl ko wo bec
prze ję cia od twór cy, w dro dze sto sow nej umo wy, au tor skich
praw ma jąt ko wych, ni gdy zaś do uzy ska nia sta tu su au to ra lub
współ au to ra pra cy. 

Zwa żyw szy na po wyż sze za sa dy, jest oczy wi ste, że ochro -
nie praw no au tor skiej w pra cach li cen cjac kich, ma gi ster skich
i dok tor skich pod le ga war stwa re dak cyj na pra cy, spo sób
przed sta wie nia te ma tu, nie zaś te mat ja ko ta ki, za war te w niej
wy ni ki na uko we ani przy ję ta me to da pra cy. Je że li war stwa
tek sto wa pra cy jest stwo rzo na sa mo dziel nie i speł nia prze -

słan ki utwo ru, na le ży uznać stu den ta/dok to ran ta za wy -
łącz ne go au to ra te go utwo ru. 

W dys ku sjach pod no szo no kwe stię nie sa mo dziel no ści
pra cy stu den ta, rza dziej dok to ran ta, w jej war stwie tek sto wej
ze wzglę du na znacz ny wkład pro mo to ra w tę war stwę.
Wpraw dzie Ko mi tet Ety ki PAN sfor mu ło wał te zę, że pro mo -
tor nie po wi nien an ga żo wać się w treść pra cy w stop niu
upraw nia ją cym go do współ au tor stwa pra cy4, jed nak w prak -
ty ce mo gą się zda rzyć sy tu acje, w któ rych współ au tor stwo
pro mo to ra jest uza sad nio ne. Za gad nie nie to jest dość sze ro -
ko omó wio ne w pra cy pt. Ra port o za sa dach po sza no wa nia
au tor stwa w pra cach dy plo mo wych oraz dok tor skich w in sty -
tu cjach aka de mic kich i na uko wych wy da nej w 2005 r. przez
Fun da cję Rek to rów Pol skich w se rii „Mo no gra fie Fun da cji
Rek to rów Pol skich”. W roz dzia le 1 – „Au tor sko praw ne pro -
ble my prac ma gi ster skich i dok tor skich” pió ra prof. Ja nu sza
Bar ty i prof. Ry szar da Mar kie wi cza z Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go – au to rzy, po twier dza jąc w za sa dzie pra wa au tor skie
stu den tów do two rzo nych przez nich prac, do pusz cza ją
w okre ślo nych sy tu acjach współ au tor stwo pro mo to rów,
zwłasz cza w na ukach przy rod ni czych oraz wte dy, gdy pra ca
jest pu bli ko wa na w po sta ci zmo dy fi ko wa nej w sto sun ku
do pier wot ne go tek stu.

*

W Re gu la mi nie przy ję to za sa dę (16 ust. 4 i 5), że kwe stie
au tor stwa pra cy ma gi ster skiej i dok tor skiej win na re gu lo -
wać w każ dym kon kret nym przy pad ku umo wa za wie ra -
na mię dzy pro mo to rem a stu den tem lub dok to ran tem.
Wpraw dzie w przy wo ła nej wy żej pu bli ka cji au to rzy się za sta -
na wia ją, czy umo wa ta ka jest waż na w świe tle art. 58 k.c., je -
śli jest ona za wie ra na przed da tą obro ny, jed nak pod pi sy wa -
nie ta kiej umo wy już po obro nie mo że na po ty kać na istot ne
trud no ści. W tej sy tu acji do Re gu la mi nu wpro wa dzo no za pis,
zgod nie z któ rym umo wa win na być pod pi sa na po za koń cze -
niu pra cy i od da niu jej osta tecz ne go tek stu. Jest to mo ment,
w któ rym zna ny jest już rze czy wi sty wkład twór czy pro mo to -
ra w po wsta nie pra cy, za tem są już wa run ki do okre śle nia
udzia łu stron w pra wach au tor skich. 

Od ręb ną kwe stią jest pra wo do wy ni ków za war tych
w oma wia nych pra cach, któ re w wa run kach uczel ni tech -
nicz nych i przy rod ni czych z re gu ły po wsta ją ze spo rym
wkła dem in te lek tu al nym pro mo to ra, a tak że uczel ni, któ ra
po no si na kła dy fi nan so we na re ali zo wa ną pra cę. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że za rów no pro mo tor, jak i uczel nia mo gą mieć
udział w pra wach do tych wy ni ków, jed nak wa run kiem ko -
niecz nym jest tak że za war cie sto sow nej umo wy, co prze wi -
du je w od nie sie niu do uczel ni § 16 ust. 1 Re gu la mi nu,
a w od nie sie niu do pro mo to rów − § 16 ust. 2. Pa mię tać bo -
wiem trze ba, że ani stu dent, ani naj czę ściej dok to rant, nie są
pra cow ni ka mi uczel ni i nie ma ją do nich za sto so wa nia prze -

2 Treść wszyst kich przy wo ła nych ar ty ku łów usta wo wych jest za war ta w za łącz ni kach do Re gu la mi nu.
3 Po glą dy ta kie są wy ra żo ne m.in. w: R. Mar kie wicz. Ochro na prac na uko wych – Ze szy ty Na uko we Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go − Pra ce z wy -
na laz czo ści i ochro ny wła sno ści in te lek tu al nej, z. 55 PWN, War sza wa−Kra ków 1990; J. Szczot ka. Praw no au tor ska ochro na wy ni ków na uko -
wo -ba daw czych i B. Mi chal ski. Chro nio ne ele men ty utwo ru na uko we go. Zbiór re fe ra tów z se mi na rium rzecz ni ków pa ten to wych szkół wyż -
szych. Biu le tyn nr 10. Po li tech ni ka Świę to krzy ska Kiel ce 1994; J. Bar ta, R. Mar kie wicz. W: Ko men tarz do usta wy o pra wie au tor skim i pra wach
po krew nych. Dom Wy daw ni czy ABC. Po znań 1995, s. 53 i 54.
4 Ko mi tet Ety ki w Na uce przy Pre zy dium Pol skiej Aka de mii Na uk: Do bre oby cza je w na uce − zbiór za sad i wy tycz nych. War sza wa 1994, s. 15.
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pi sy usta wy do ty czą ce utwo rów pra cow ni czych. Brak sto -
sow nej umo wy w od nie sie niu do kon kret nej pra cy bę dzie
miał ten sku tek, że pra wa za rów no do pu bli ka cji pra cy, jak
i do ko rzy sta nia z za war tych w niej wy ni ków bę dą słu ży ły tej
oso bie, któ rej na zwi sko jest umiesz czo ne na eg zem pla rzu
pra cy (art. 8 ust. 2 pr. aut.).

Przy oka zji na le ży zwró cić uwa gę na treść § 16 ust. 3 Re -
gu la mi nu. Je że li w umo wie za wie ra nej z pod mio tem ze -
wnętrz nym nie znaj dą się po sta no wie nia do ty czą ce praw za -
rów no Uczel ni, jak kon kret nych osób do stwo rzo nych
w trak cie jej re ali za cji wy ni ków, to po zo sta nie do cho dze nie
ewen tu al nych praw na dro dze są do wej. 

*

W trak cie kon sul ta cji przed mio tem dys ku sji stał się tak że
§ 8 Re gu la mi nu od no szą cy się do utwo rów na uko wych.
Dys ku sja wy ka za ła, że ist nie je pro blem z roz róż nie niem po -
zy cji twór cy utwo ru i twór cy utwo ru na uko we go. A pra wo
au tor skie wpro wa dza wy raź ne roz róż nie nie w ich upraw nie -
niach. W wa run kach szko ły wyż szej sy tu acja przed sta wia się
na stę pu ją co.

Każ dy pra cow nik, stu dent i dok to rant mo że stać się twór cą
do wol ne go utwo ru wy mie nio ne go w art. 1 ust. 2 pr. aut.

Au tor skie pra wa ma jąt ko we do utwo ru słu żą al bo twór cy, al -
bo in ne mu wska za ne mu w usta wie lub umo wie pod mio to wi.

Je że li utwór po wsta je po za obo wiąz ka mi służ bo wy mi twór -
cy, ma ją do nie go za sto so wa nie po sta no wie nia § 7 Re gu la mi -
nu. Twór ca mo że w peł ni ko rzy stać ze swo ich praw au tor -
skich za rów no oso bi stych, jak i ma jąt ko wych oraz do wol nie
roz po rzą dzać swo imi pra wa mi ma jąt ko wy mi, z za strze że niem
po sta no wień za war tych w ust. 2 § 7. 

W utwo rach pra cow ni czych, to zna czy do ko na nych przez
pra cow ni ka w związ ku z wy ko ny wa niem przez nie go obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy (okre ślo nych w § 4
Re gu la mi nu), au tor skie pra wa oso bi ste słu żą za wsze twór cy,
au tor skie pra wa ma jąt ko we zaś słu żą Uczel ni. Twór ca nie
mo że za tem ani swo bod nie ko rzy stać z tych praw, ani ni mi
roz po rzą dzać. Dla te go w § 8 ust. 6 za pi sa no, że je że li pra wa
ma jąt ko we do utwo ru słu żą Uczel ni, prze nie sie nie ich na wy -
daw cę mo że na stą pić tyl ko w umo wie, któ rej stro ną jest
Uczel nia. W żad nym ra zie nie mo że jej za wie rać twór ca, gdyż
umo wa ta ka, ja ko za war ta przez pod miot nie upraw nio ny, bę -
dzie z mo cy pra wa nie waż na. 

Ina czej wy glą da sy tu acja twór cy utwo ru na uko we go, o któ -
rym mo wa w art. 14 pr. aut. Usta wo daw ca, wy mie nia jąc
utwo ry na uko we ja ko od ręb ną ka te go rię utwo rów, nie de fi -
niu je, co na le ży ro zu mieć przez utwór na uko wy. W li te ra tu -
rze przyj mu je się, że wy róż ni kiem utwo rów na uko wych jest
cel po znaw czy5. Są one „re zul ta tem na uko we go pro ce su po -
znaw cze go i rów no cze śnie w swej pod sta wo wej funk cji ko -
mu ni ka cyj nej są zo rien to wa ne nie na sie bie (jak utwo ry ar ty -
stycz ne), lecz na przed sta wie nie obiek tyw nie ist nie ją cej
rze czy wi sto ści6. Utwo ry na uko we za wie ra ją z re gu ły re zul ta -
ty pra cy na uko wej, ta kie jak usta le nia, za sa dy, po my sły i hi -
po te zy skie ro wa ne na od wzo ro wa nie ist nie ją cej rze czy wi sto -
ści, ale tak że wy ni ki ba dań na uko wych i me to dy. Spe cy fi ka
utwo rów na uko wych po le ga na tym, że ich war tość prze ja wia
się w znacz nej mie rze w war stwie tre ścio wej, a twór ca jest
czę ściej za in te re so wa ny ochro ną tre ści swej pra cy niż jej war -
stwy re dak cyj nej. Treść ust. 2 w art. 14 pr. aut. zda je się prze -
są dzać, że ochro na obej mu je tak że ko rzy sta nie z utwo ru na -
uko we go w za kre sie je go tre ści. Jest to wy łom w za sa dzie,
zgod nie z któ rą pra wo au tor skie chro ni wy łącz nie for mę
utwo ru. Nie za leż nie jed nak od te go, co w utwo rze na uko wym

pod le ga ochro nie, istot ne jest, że z mo cy art. 14 pr. aut. twór -
cy utwo rów na uko wych za trud nie ni w in sty tu cjach na uko -
wych są uprzy wi le jo wa ni w sto sun ku do in nych twór ców.
In sty tu cja na uko wa nie na by wa bo wiem praw au tor skich
do utwo ru na uko we go stwo rzo ne go przez swo je go pra cow ni -
ka, na wet je że li utwór ta ki zo stał stwo rzo ny w wy ko ny wa niu
obo wiąz ków wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Au tor skie pra -
wa ma jąt ko we na le żą do twór ców, ty le tyl ko, że do zna ją
oni pew nych ogra ni czeń w ko rzy sta niu z tych swo ich praw.
Ogra ni cze nia te, wy mie nio ne w art. 14 pr. aut., zna la zły swo -
je od bi cie w po sta no wie niach za war tych w ustę pach 3–5 § 8
Re gu la mi nu. Pa mię tać jed nak trze ba, że upraw nie nia jed nost -
ki na uko wej bę dą cej pra co daw cą twór cy ogra ni cza ją je go
pra wa ma jąt ko we tyl ko na trzech po lach eks plo ata cji utwo ru,
któ ry mi są: pu bli ka cja utwo ru, ko rzy sta nie z ma te ria łu na -
uko we go za war te go w utwo rze oraz udo stęp nia nie utwo ru
oso bom trze cim, je że li wy ni ka to z uzgod nio ne go prze zna -
cze nia utwo ru. Twór ca na to miast za cho wu je peł ne pra wa
do ko rzy sta nia z utwo ru na in nych po lach eks plo ata cji.

Pierw sza i dru ga gru pa za sy gna li zo wa nych na wstę pie pro -
ble mów spro wa dza się w za sa dzie do okre śle nia gra nic,
w któ rych pra cow nik Uczel ni mo że ko rzy stać z do rob ku na -
uko we go in ne go pra cow ni ka w za leż no ści od te go, czy do ro -
bek ten jest do brem in te lek tu al nym bę dą cym wła sno ścią
Uczel ni, czy do brem in te lek tu al nym twór cy.

Za sa dy, na ja kich moż na ko rzy stać z cu dze go do rob ku in -
te lek tu al ne go, są okre ślo ne w po szcze gól nych usta wach two -
rzą cych pod sta wy praw ne Re gu la mi nu. Ich szcze gó ło we
oma wia nie w tym ko men ta rzu − ze wzglę du na ob szer ność
te ma tu − nie jest moż li we. 

Za sad ni czo na le ży wziąć pod uwa gę co na stę pu je: 
l nie za leż nie od ochro ny przy zna nej twór com dóbr in te lek tu -

al nych w po szcze gól nych usta wach, ich pra wa oso bi ste ko -
rzy sta ją z ochro ny ge ne ral nej na grun cie art. 23 k.c. i ich
na ru sze nie pod le ga sank cjom praw nym

l w pu li praw oso bi stych mie ści się pra wo do udo stęp nie nia
do bra in te lek tu al ne go oso bom trze cim, wo bec cze go gdy
do bro to na le ży w ca ło ści do twór cy, na le ży każ do ra zo wo
uzy skać je go zgo dę na ko rzy sta nie z te go do bra

l do pusz czal ne jest ko rzy sta nie z cu dze go do bra in te lek tu al -
ne go dla wła snych po trzeb, w tym dla ce lów na uko wych
i ba daw czych, pod wa run kiem jed nak, że ce le te nie ma ją
cha rak te ru ko mer cyj ne go i słu żą al bo wła sne mu roz wo jo wi
in te lek tu al ne mu, al bo roz wo jo wi na uki

l ko rzy sta nie z cu dze go do bra w pu bli ka cjach mo że na stę po -
wać wy łącz nie w opar ciu o pra wo cy ta tu, a je że li sto pień
wy ko rzy sta nia cu dze go do bra wy kra cza po za do pusz czo ny
tym pra wem za kres, ko niecz ne jest uzy ska nie zgo dy pod -
mio tu upraw nio ne go.

Przy ję ty w § 5 ust. 2 Re gu la mi nu za pis przy zna ją cy Uczel -
ni pra wo do nie od płat ne go ko rzy sta nia z na le żą cych do niej
dóbr in te lek tu al nych do ce lów na uko wych i dy dak tycz nych
nie upo waż nia pra cow ni ków Uczel ni do do wol ne go wy ko -
rzy sty wa nia do rob ku na uko we go in nych pra cow ni ków. Te -
mat ten zo sta nie ure gu lo wa ny w przy szłym za rzą dze niu
w spra wie try bu po stę po wa nia ze stwo rzo ny mi na Uczel ni
do bra mi in te lek tu al ny mi. 

Ni niej szy ko men tarz nie ob ja śnia oczy wi ście wszyst kich
pro ble mów, któ re mo gą po wstać w prak ty ce uczel nia nej,
a któ re bę dą mu sia ły być roz strzy ga ne na bie żą co przez oso -
by kom pe tent ne (rad ców praw nych, rzecz ni ka pa ten to we go,
ewen tu al nie in nych pra cow ni ków wła ści wych ze wzglę du
na cha rak ter pro ble mu).

mgr Ali na Do mań ska -Ba er

5 B. Mi chal ski. Chro nio ne ele men ty utwo ru na uko we go. Zbiór re fe ra tów z se mi na rium rzecz ni ków pa ten to wych szkół wyż szych. Biu le tyn
nr 10. Po li tech ni ka Świę to krzy ska. Kiel ce 1994, s. 85.
6 J. Bar ta, R. Mar kie wicz. W: Ko men tarz do usta wy o pra wie au tor skim i pra wach po krew nych. Dom Wy daw ni czy ABC. Po znań 1995, s. 129.
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Twór ca łą ko znaw czej ka te dry, uczo ny, na uczy ciel, dy dak tyk,
przy rod nik, fo to graf, Wiel ko po la nin, czło wiek. W tych sło -
wach za my ka się ży cie i dzie ło pro fe so ra Ma ria na Fal kow -

skie go. Je go ży cio we dro gi wio dły przez uni wer sy tec kie sa le wy kła -
do we, la bo ra to ria i bi blio te ki oraz po śród łąk. 

Przy szedł na świat 1 wrze śnia 1908 r., od szedł z nie go 5 kwiet -
nia 1999 r. Opatrz ność ob da ro wa ła więc Pro fe so ra bar dzo dłu gim
ży ciem, brze mien nym w wiel kiej wa gi wy da rze nia hi sto rycz ne Eu -
ro py, Pol ski i Wiel ko pol ski.

Pro fe sor był czło wie kiem na uki. Zgłę biał jej ar ka na i ją współ two -
rzył przez po nad 70 lat. Bez po śred nio po ukoń cze niu stu diów
na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni -
wer sy te tu Po znań skie go w 1933 ro ku
pod jął na nim pra cę na uko wą, roz wi -
ja ną na stęp nie w Wyż szej Szko le Rol -
ni czej i Aka de mii Rol ni czej. Pra cy na -
uko wej po zo stał wier ny aż po ostat nie
dni swo je go ży cia. „W na uce nie ma
dys pen sy i eme ry tu ry – jest nie ustan -
ne trwa nie” − ta kie prze sła nie nie sie
Pro fe sor wszyst kim pra gną cym pod -
jąć pra cę na uko wą. 

Łą ko znaw stwo jest dzie dzi ną na -
uki wpi sa ną w na uko wą toż sa mość
Pro fe so ra Fal kow skie go. Wy bór tej
dzie dzi ny nie był przy pad ko wy. Jest to re zul tat umie jęt ne go po kie -
ro wa nia przez na uko we go opie ku na (a ta kim był dla Ma ria na Fal -
kow skie go pro fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski), a przede wszyst -
kim efekt roz po zna wa nia, głów nie li te ra tu ro we go, ak tu al nych
i per spek ty wicz nych tren dów w na ukach rol ni czych oraz na uko wej
in tu icji. Na uki rol ni cze wkra cza ły wów czas w uni wer sy tec ką rze -
czy wi stość, po ja wia ły się no we dzie dzi ny wie dzy, któ rą na le ża ło
współ two rzyć i kształ to wać. Spo glą da jąc na Pro fe so ra z pew nej
per spek ty wy cza so wej, moż na wy pro wa dzić stwier dze nie, że łą -
kar stwo by ło dla nie go ży cio wym po wo ła niem. Je że li pu bli ka cje
na uko we w sfe rze ory gi nal no ści, no wa tor stwa i ilo ścio we go za so -
bu sta no wią wia ry god ny wskaź nik roz wo ju dys cy pli ny, to Pro fe sor
ja wi się ja ko pri mus in ter pa res. Pol skie łą kar stwo nie by ło by tym,
czym jest, gdy by nie he ro icz na pra ca Pro fe so ra. Do dać na le ży, że
Pro fe sor ja ko uczo ny sta wiał wy so kie wy ma ga nia so bie i in nym lu -
dziom na uki. „Bez wy ma gań i ofiar nej pra cy nie by ło by po stę pu”
− to ko lej ne prze sła nie Pro fe so ra do lu mi na rzy na uki, nie tyl ko łą -
ko znaw czej. Ma rian Fal kow ski był od da ny na uce ca łym swym je -
ste stwem. Łą ko znaw stwo upra wiał, współ two rzył, ale rów nież żył
nim na co dzień, i to w bez po śred nim kon tak cie z przy ro dą, łą ka -
mi, użyt kow ni ka mi łąk. Pro fe sor nie od dzie lał na uki od pra cy czy
za in te re so wań. Wszyst ko to by ło u Nie go kom ple men tar ne. 

Prze ka zy wa nie wie dzy, na by tej i od kry tej, Pro fe sor uwa żał
za na tu ral ną po win ność uni wer sy te tu, za swo ją po win ność.
Do wy kła da nia łą kar stwa na stu diach rol ni czych, zoo tech nicz nych
przy wią zy wał du żą wa gę. Za bar dzo waż ną for mę kształ ce nia
uwa żał stu dia ma gi ster skie z łą kar stwa. Cie szył się ze spe cja li za cji
na kie run ku rol nic two. Przyj mo wał na ma gi ste rium stu den tów in -
nych kie run ków, tak że spo za wy dzia łu. W pro ce sie kre owa nia
kadr za wo do wych dla po trzeb rol nic twa i go spo dar ki łą ko wej prio -
ry tet, uży wa jąc współ cze sne go ję zy ka, mia ło my śle nie. Nie wie dzę
moż na za wsze uzu peł nić, bra ku ją ce wia do mo ści po zy skać z pod -
ręcz ni ków i pra sy. My śle nia trze ba się nie ustan nie uczyć. W tym
kre owa niu kadr za wo do wych przy świe ca ła Pro fe so ro wi myśl An -
zel ma Go stom skie go wy pi sa na w szes na sto wiecz nym dzie le Go -
spo dar stwo: „A pa sterz ma być mę dr szy niż oracz…”. W pa mię ci
ma gi stran tów po zo sta je przy ja zna Ka te dra dy plo mu ją ca oraz Pro -
fe sor ma ją cy za wsze dla nich czas. W tej kon cep cji kształ ce nia
i pro wa dze nia Ka te dry Pro fe sor po zo sta je dla na szej uni wer sy tec -
kiej spo łecz no ści nie ustan nym wy zwa niem. 

Ja ko uczo ny i kie row nik Ka te dry Upra wy Łąk i Pa stwisk Pro fe -
sor no sił w so bie po czu cie od po wie dzial no ści za kształ ce nie ka dry
na uko wej. Kwe stia ta mia ła swo je od nie sie nie za rów no do wła snej
ka dry, jak i ca łe go łą kar skie go śro do wi ska w na szym kra ju. Wy bie -
rać naj lep szych, stwa rzać wa run ki do pra cy i sta wiać wy so kie wy -

ma ga nia − to by ła swo iste go ro dza ju de wi za, nie kie dy trud -
na w zro zu mie niu i ak cep ta cji. Ogra ni cze nia w na uce stwa rza ne
przez sys tem PRL by ły do tkli we. Pro fe sor był te go świa do my. Ale
rów no cze śnie uwa żał, że współ two rze nie na uki jest tak wiel ką po -
win no ścią i od po wie dzial no ścią uczo ne go, że nie moż na być de -
zer te rem w tej sfe rze. 

Pro fe sor wy zna wał po gląd, że naj wła ściw szą pla ców ką współ -
two rze nia na uki, prze ka zy wa nia wie dzy i kuź nią kre owa nia kadr 
− jest ka te dra. W struk tu rze uni wer sy te tu jest naj waż niej szą jed -
nost ką. Ka te dra jest ogni sko wą sku pia ją cą wszyst kie za da nia wy -
ni ka ją ce z mi sji uni wer sy te tu. Sil ne ka te dry to sil ny wy dział, moc -

na i mą dra uczel nia. Kon se kwen cją ta kiej kon cep cji jest two rze nie
przez wła dze Wy dzia łu i Uczel ni god nych wa run ków do funk cjo -
no wa nia i roz wo ju ka te dry. W tym kon tek ście na le ży tak że wi dzieć
ro lę kie row ni ka ka te dry. Czy ta wi zja jest uto pią, czy też re al ną
rze czy wi sto ścią? Moż na ją kry ty ko wać i od rzu cić. Ale nie moż -
na przejść wo bec niej obo jęt nie. Ona wy mu sza my śle nie. 

Ce chą cha rak te ry stycz ną oso bo wo ści Pro fe so ra był re gio na lizm.
Prze ja wiał się on przede wszyst kim w umi ło wa niu Wiel ko pol ski.
Pro fe sor uwa żał się za Wiel ko po la ni na z krwi i ko ści, z umy słu
i ser ca. Po ję cie Po znań czy ka by ło mu ob ce. Czuł się Wiel ko po la -
ni nem, lecz cią gnął ku gó rom. Ce nił, bar dzo ce nił Wiel ko pol skę,
i to w każ dym jej wy mia rze. Był z niej dum ny. Za wsze i wszę dzie
ją pro mo wał, nie kie dy w spo sób pod świa do my, przy pad ko wy. Da -
wał te mu wy raz w pra cach na uko wych, pod kre śla jąc, że miej scem
ich re ali za cji jest Wiel ko pol ska. Nie kon kret na miej sco wość, któ rej
na zwa nie wie le mó wi czy tel ni ko wi, lecz re gion. Wie le prac po sia -
da ło ten re gion w ty tu le. Dwie pra ce, nie ma ją ce so bie rów nych,
by ły ewe ne men tem: Roz wój łą kar stwa w Wiel ko pol sce oraz Rys
roz wo ju go spo dar ki łą ko wej w do li nie No te ci. Pro fe sor był świa do -
my stwier dze nia, że nie moż na pro wa dzić go spo dar ki łą ko wej,
two rzyć łą ko znaw czych na uk, bez zna jo mo ści prze szło ści. Ty mi
dwo ma pra ca mi Pro fe sor rzu cał wy zwa nie in nym łą kar skim
ośrod kom na uko wym. Za wsze był prze ko na ny, że ko niecz ne jest
opra co wa nie za ty tu ło wa ne: Hi sto ria łą kar stwa w Pol sce − na wzór
re we la cyj nej mo no gra fii Bri tish gras slands from the ear liest ti mes to
the pre sent day au tor stwa T. Bed for da Fran kli na. 

Pro fe sor Ma rian Fal kow ski był oso bo wo ścią nie prze cięt ną, bar -
dzo ory gi nal ną. Wy ka zy wał sze ro kie za in te re so wa nia, zwłasz cza
flo ry stycz no -fau ni stycz ne. Mi ło wał przy ro dę, zwłasz cza łą ki i tra -
wy. Upra wiał tu ry sty kę – sa mo cho do wą i pie szą. Od zna czał się
nie po spo li ty mi zdol no ścia mi mu zycz ny mi i ma lar ski mi. Był zna ko -
mi tym fo to gra fem. W przy jaź ni po zo sta wał wier ny. Miał du że po -
czu cie hu mo ru. W kon tak tach na co dzień wy da wał się być szorst -
ki. Ale zza krza cza stych brwi spo glą da ły za wsze do bre oczy. Każ dy
wy czu wał je go do bre ser ce. 

*
Dro gi Pro fe so rze! Nasz Mi strzu i Na uczy cie lu! Dzię ku je my

za wszyst ko, co uczy ni łeś dla na uki, uni wer sy te tu, na szej Ka te dry!
Dzię ku je my za Tra wy pol skie! Dzię ku je my za umi ło wa nie łąk i traw,
za od kry wa nie ich Stwór cy. Dzię ku je my za przy jaźń i wier ność.

Pro fe so rze, spa ce ru ją cy po śród nie biań skich łąk, Two jej pa mię ci
się po le ca my.

prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski
oraz Współ pra cow ni cy
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Ma ria nie Fal kow skim
(1908–1999)

w dzie sią tą rocz ni cę Je go śmier ci 
oraz sto pierw szą rocz ni cę uro dzin
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Bar dzo czę sto miej sce uro dze nia, okres spę dzo nej mło do ści prze są dza
o do ro słym ży ciu czło wie ka: ja kie bę dzie miał za in te re so wa nia, co bę -
dzie ro bił, do cze go dą żył. Do brym przy kła dem tej te zy by ły za in te re -

so wa nia i do ro bek na uko wy zmar łe go prof. dra hab. Mie czy sła wa Rut -
kow skie go.

Uro dził się i wy cho wał na Wi leńsz czyź nie. La ta oku pa cji spę dzo ne w la -
sach, w od dzia le Ar mii Kra jo wej, czy póź niej sza pra ca w Izbie Rol ni czej
na sta no wi sku in struk to ra od urzą dza nia go spo darstw rol nych (pod okiem
póź niej sze go wy bit ne go eko no mi sty rol ne go – prof. Boh da na Kop cia)
prze są dzi ły o dro dze na uko wej zmar łe go Pro fe so ra. Ba da nia nad zdol no -
ścią struk tu ro twór czą jed no rocz nych ro ślin mo tyl ko wych i zbo żo wych by -
ły pierw szy mi za gad nie nia mi, któ re zgłę biał w po cząt kach swo jej pra cy na -
uko wej. Pra ca na temat ro li, miej sca i wy ko rzy sta nia ro ślin mo tyl ko wych

w pło do zmia nie sta ła się przed mio tem Je go pra cy dok tor skiej, obro nio nej
w 1960 roku.

Kie ro wa nie Sta cją Do świad czal ną Ogro dy zmie ni ło Je go kie ru nek za in -
te re so wań ba daw czych na or ga ni zo wa nie, za rzą dza nie i kie ro wa nie jed nost -
ka mi pro duk cyj ny mi, po szu ki wa nie środ ków i me tod po pra wy efek tów ich
funk cjo no wa nia. W do rob ku na uko wym Pro fe so ra Rut kow skie go po ja wi ło
się wie le prac me to dycz nych, na przy kład opra co wa nie ogrod ni czych jed no -
stek prze li cze nio wych umoż li wia ją cych po rów na nie pro duk cji ogrod ni czej
z pro duk cją rol ni czą, opra co wa nie i za sto so wa nie mier ni ków in ten syw no ści
pro duk cji ogrod ni czej, ada pta cja mier ni ka uży tecz no ści na kła du, czy też
sto so wa nie „den dry tu po znań skie go” do wy dzie la nia ty pów go spo darstw.

Pro fe sor Rut kow ski ja ko je den z pierw szych ada pto wał me to dy opty ma li -
za cyj ne do or ga ni za cji pro duk cji go spo darstw. W pra cy z 1968 ro ku w ce lu
usta le nia struk tu ry pro duk cji szklar nio wej za sto so wał pro gra mo wa nie li nio -
we, jed ną z tych me tod, któ re w roz wią zy wa niu za gad nień or ga ni za cyj nych
w rol nic twie sto so wa no do pie ro w po ło wie lat sie dem dzie sią tych XX wie ku.
Roz pra wa za ty tu ło wa na „Me to dy ana li zy i or ga ni za cji przed się biorstw
ogrod ni czych” sta ła się pod sta wą do uzy ska nia w 1973 ro ku stop nia dok to -
ra ha bi li to wa ne go, zo sta ła tak że wy so ko oce nio na przez Mi ni stra Oświa ty
i Szkol nic twa Wyż sze go. Du żym ob sza rem dzia łal no ści na uko wej zmar łe go
Pro fe so ra by ły pra ce do ty czą ce ryn ku pro duk tów ogrod ni czych, je dy ne go

praw dzi we go, ja ki ist niał w ów cze snych cza sach. Na szcze gól ne wy róż nie -
nie za słu gu ją pra ce zwią za ne z kształ to wa niem się cen kwia tów, owo ców
i wa rzyw.

Wy ko rzy sta nie dar mo wych sił przy ro dy do po pra wy wy ni ków pro duk cyj -
nych i eko no micz nych w ogrod nic twie to pro ble ma ty ka, któ rej Pro fe sor po -
świę cił du żo ener gii i opu bli ko wał wie le prac wy ka zu ją cych moż li wość
zwięk sza nia efek tów dro gą re jo ni za cji pro duk cji ogrod ni czej, lep sze go jej
roz miesz cze nia w te re nie. Opra co wał me to dę, któ ra mia ła do te go do pro -
wa dzić.

Do skwie ra ją cy wiel ko pol skie mu rol nic twu brak opa dów skło nił Pro fe so -
ra do ba dań nad efek tyw no ścią desz czo wa nia, po cząt ko wo pro duk cji
ogrod ni czej, a póź niej tak że rol ni czej.

Z przy to czo nych stwier dzeń wy ni ka,
że zmar ły Pro fe sor nie zaj mo wał się tyl ko
wą ską pro ble ma ty ką eko no micz no -or ga -
ni za cyj ną rol nic twa, był bo wiem ty pem
na ukow ca, któ ry miał licz ne za in te re so -
wa nia ba daw cze i pa trzył na rol nic two 
ca ło ścio wo, kom plek so wo, by nie po wie -
dzieć – or ga nicz nie. Czę ste kon tak ty
z prak ty ką rol ni czą – sze ro ko po ję tą
– umi ło wa nie rol nic twa i lu dzi w nim pra -
cu ją cych, a na de wszyst ko pró ba po mo cy
w roz wią zy wa niu ich pro ble mów, okre -
śla ły ob sza ry ba daw cze Pro fe so ra.

Był na ukow cem, któ ry wszyst ko chciał
wdro żyć czy za sto so wać w prak ty ce. Cie -

szył się wśród prak ty ków rol nic twa ogrom ną es ty mą i sza cun kiem. Za pra sza -
ny był do róż nych or ga nów de cy zyj nych i do rad czych w urzę dach wo je wódz -
kich, związ kach spół dziel czych czy też or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach
zwią za nych z rol nic twem. Za pra cę na uko wo -ba daw czą otrzy my wał na gro -
dy Mi ni stra Oświa ty i Szkol nic twa Wyż sze go, na gro dy JM Rek to ra, władz
wo je wództw oraz związ ków i or ga ni za cji rol ni czych.

Na za koń cze nie chciał bym po dzie lić się oso bi stą re flek sją: to, że mo gę
dziś za bie rać głos, to wy nik per swa zji i od dzia ły wa nia Pro fe so ra.

Po zna łem Go w 1970 ro ku, kie dy po zmia nach or ga ni za cyj nych Ka te dra
Eko no mi ki Or ga ni za cji Przed się biorstw Ogrod ni czych, w któ rej od ra bia łem
sty pen dium na uko we, sta ła się Za kła dem, a je go kie row ni kiem zo stał do cent
Rut kow ski. Po nie waż ukoń czy łem ogrod nic two, a bar dzo po do ba ło mi się
szkół kar stwo ozdob ne, od pra co wy wa nie sty pen dium na uko we go przez trzy
la ta trak to wa łem ja ko ko niecz ność. No wy Kie row nik Za kła du prze ko nał
mnie, że sko ro już tu je stem, to mo że pod jął bym się przy go to wy wa nia dok -
to ra tu. I tak po trzech la tach by łem już dok to rem na uk rol ni czych, a po -
tem... już się po to czy ło.

In for ma cja prze ka za na przez Pa na prof. dra hab. Ju lia na Waw rzy nia ka
na Se na cie w sierp niu 2008 ro ku
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Mieczysławie Rutkowskim
(1920–2008)

Gdy na prze ło mie ro ku 2007 i 2008 prof. Mie czy sław Rut kow ski pi sał po ni żej pu bli -
ko wa ne wspo mnie nie o śp. inż. Wła dy sła wie Da ru lu, nie wie dzie li śmy, że tak szyb ko, bo
nie co po nad pół ro ku póź niej, On sam odej dzie z te go świa ta. Prze rwa w uka zy wa niu się
„Wie ści Aka de mic kich” spra wi ła, że obaj za słu że ni Pra cow ni cy na szej Uczel ni spo tka li
się – zu peł nie nie ocze ki wa nie – obok sie bie na jed nej stro nie na sze go mie sięcz ni ka…

Re dak cja

Wspo mnie nie o śp. Wła dy sła wie Da ru lu
Dwu na ste go grud nia 2007 ro ku na cmen ta rzu w Ro kiet ni cy po że gna li śmy śp.

mgr. inż. Wła dy sła wa Da ru la. Nasz przy ja ciel był jed nym z naj lep szych sy -
nów tej zie mi, któ ry przez 40 lat z po wo dze niem za rzą dzał Rol ni czym Za kła dem
Do świad czal nym w Przy bro dzie na le żą cym do Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.
Wła dy sław Da rul stu dio wał na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym w la tach 1948-1952.
Po obro nie pra cy ma gi ster skiej ko mi sja uczel nia na skie ro wa ła go do pra cy na sta -
no wi sku kie row ni ka za kła du w Przy bro dzie. Był to wy jąt ko wy przy pa dek, aby
bez po śred nio po stu diach otrzy mać tak od po wie dzial ne sta no wi sko. Prze ma wia -
ły za tym dwa czyn ni ki: ukoń cze nie stu diów z wy ni kiem bar dzo do brym i do sko -
na ła prak ty ka rol ni cza wy nie sio na z go spo dar stwa ro dzin ne go. Ko le ga Wła dy sław
był wspa nia łym, in te li gent nym czło wie kiem, któ ry od po cząt ku dzia łal no ści za -
wo do wej po świę cił się re jo no wi Przyb ro dy i oko lic Ro kiet ni cy. W dzia łal no ści za -
wo do wej za wsze wspie ra ła go wspa nia ła ro dzi na. 

Wła dy sław Da rul był oso bą, któ ra naj wię cej wy ma ga ła od sie bie, nie ustan nie
do sko na ląc swo je umie jęt no ści za wo do we, czy ta jąc li te ra tu rę fa cho wą oraz ob -
ser wu jąc bacz nie po stęp w rol nic twie, któ ry sta rał się wdro żyć w za rzą dza nym
przez sie bie go spo dar stwie. Je go wie dza by ła za uwa ża na i do ce nia na przez rol ni -
ków, o czym świad czy ły licz ne wi zy ty go ści chcą cych wy mie nić do świad cze nia
i usły szeć po ra dy fa chow ca. Pa mię tam do brze, jak pa no wie pro fe so ro wie: Ste fan

Ale xan dro wicz i Fe li cjan Dem biń ski, chcąc upew nić się w swo ich kon cep cjach
na uko wych, czę sto wy mie nia li po glą dy i dys ku to wa li z mgr. Da ru lem na róż ne te -
ma ty zwią za ne z rol nic twem, szcze gól nie wte dy, gdy mie li przed sta wiać sze ro kiej
prak ty ce swo je wy ni ki do świad czeń. Pa no wie pro fe so ro wie ce ni li so bie bar dzo te
spo tka nia oraz głę bo ką wie dzę teo re tycz ną i prak tycz ną pa na dy rek to ra. 

Za nim Wła dy sław Da rul roz po czął pra co wać na sta no wi sku dy rek to ra RZD
Przby ro da, go spo dar stwo to by ło bar dzo za nie dba ne. Bu dyn ki wy ma ga ły ka pi tal -
ne go re mon tu, a po dwó rze i dro gi to nę ły w bło cie. Ów cze sny Pro rek tor, śp. Jó -
zef Du da, za le cał opro wa dza nie go ści w ten spo sób, aby nie po ka zy wać za nie -
dbań i nie pro wa dzić po błot ni stych dro gach. Dy rek tor Da rul − ja ko czło wiek
czy nu − na tych miast przy stą pił do dzia ła nia i za le d wie po kil ku la tach do pro wa -
dził go spo dar stwo do sta nu świet no ści. O je go suk ce sie za wo do wym świad czą
licz ne wy róż nie nia, od zna cze nia, dy plo my i me da le. W tam tych cza sach Go spo -
dar stwo w Przy bro dzie sły nę ło na ca łą Pol skę z re kor do wej wy daj no ści mle ka.
Na le ży też wspo mnieć o ra sie świ ni złot nic kiej pstrej ho do wa nej w go spo dar stwie
kie ro wa nym przez pa na Da ru la. Jed nym z do mi nu ją cych dzia łów pro duk cji w go -
spo dar stwie sta ło się sa dow nic two ak tyw nie roz wi ja ne do dnia dzi siej sze go. Pan
Dy rek tor bar dzo lu bił − z wza jem no ścią − mło dzież aka de mic ką, któ ra licz nie
zgła sza ła się na prak ty ki, w ilo ści prze kra cza ją cej moż li wo ści go spo dar stwa. 

Pan Dy rek tor był do brym du chem Uczel ni, swo ją pra cą i wie dzą przy no sił jej
splen dor oraz uzna nie. Bar dzo do brze Ją re pre zen to wał ja ko znaw ca i prak tyk
rol ni czy, umie jęt nie wdra żał osią gnię cia na uki do prak ty ki.

Od szedł od nas czło wiek, któ re go po dzi wia li śmy i dłu go bę dzie my ża ło wać. 
Niech zie mia wiel ko pol ska, któ ra Cię wy da ła i któ rej ca łe ży cie słu ży łeś, lek ką

Ci bę dzie, a do bry Bóg przyj mie Cię do swo je go Kró le stwa. 
Ro dzi nie zmar łe go skła da my ser decz ne wy ra zy współ czu cia i za pew nia my, że

w na szej pa mię ci dy rek tor Da rul po zo sta nie na za wsze ja ko wspa nia ły czło wiek.

prof. Mie czy sław Rut kow ski
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K ie dy w 1984 ro ku roz po czy na łem
pra cę (wte dy by ła to Wyż sza Szko ła

Rol ni cza), w naj śmiel szych ma rze niach
nie po dej rze wa łem, ilu adep tów nar ciar -
stwa za wdzię czać bę dzie swo je umie jęt -
no ści, wra że nia es te tycz ne, mo że na wet
le wi ta cje wy jaz dom w praw dzi we Al py
i rów nie praw dzi we Kar ko no sze. Na wet
je śli pew na gru pa na szych nar cia rzy jeź -
dzi ła z na mi wie lo krot nie, to i tak ilość
uczest ni ków, któ rzy kie dy kol wiek się
z na mi ze tknę li, mo że my sza co wać na
skrom ne kil ka ty się cy. Kil ka ty się cy par
nart, bu tów, kij ków i go gli. Kil ka ty się cy
ma rzeń, wzlo tów i za pro gra mo wa nych
upad ków. Nie ukry wam, że czę sto wer tu -
ję fo to gra fie, przy wo łu ję w pa mię ci twa -
rze, wszyst kie szcze gól ne, bo czę sto na -
wet o 25 i 40 lat młod sze. Oczy wi ście nie
się gam pa mię cią cza sów Ma thia sa Zdar -
skie go, praw dzi we go pio nie ra współ czes -
ne go nar ciar stwa (w ro ku 2007 mi nę -
ła 150 rocz ni ca je go na ro dzin), nie mniej
tym wszyst kim, któ rzy czu ją śnieg pod
sto pa mi, chcę prze ka zać kil ka jak że zna -
mien nych i zna ko mi tych fak tów z ży cia
praw dzi we go nar cia rza oraz wiel kie go
du chem czło wie ka. 

No wo cze sne nar ciar stwo − aż do mo -
men tu po wsta nia nart ca rvin go wych − to
ge nial ny po mysł wła śnie Ma thia sa Zdar -

skie go. Gdy by ten uta len to wa ny pre kur -
sor zo ba czył współ cze snych za wod ni ków
i nar cia rzy re kre acyj nych, z pew no ścią
nie mógł by wyjść z po dzi wu, jak bar dzo
ten sport ewo lu ował w cią gu ty lu lat. Czy
wie cie Pań stwo, że współ cze sne wią za nia
ski -to uro we, któ rych twór cą jest Zdar sky,
są wy ko rzy sty wa ne pra wie bez zmian
kon struk cyj nych, a je dy nym ich ulep sze -
niem jest ma te riał, z któ re go są wy ko na -
ne? Tak że przy dat ność nart ca rvin go -
wych zna na by ła od daw na, jed nak ża den
ma te riał nie wy trzy my wał na pięć i sił, ja -
kim pod da wa na by ła ich kon struk cja. Do -
pie ro tech no lo gie ko smicz ne po zwo li ły
wy ko rzy stać ta lio wa nie de sek w peł ni.
Nikt, kto z na mi sta wiał pierw sze kro ki
na śnie gu lub po tra fił już przy zwo icie 
ra dzić so bie w róż nych wa run kach, nie
po wstrzy mał by okrzy ku zdu mie nia, wie -
dząc, z ja kim sprzę tem „wal czył” ten wi -
zjo ner nar ciar stwa.

Ma thias Zdar sky uro dził się w dość
ubo giej ro dzi nie w cze skich Ko zi cho wi -
cach. Praw do po dob nie zo stał by ni kim
w swo jej ro dzin nej miej sco wo ści, gdy by
nie wro dzo ny pęd do wie dzy. Dość po -
wie dzieć, że szyb ko zdo był wszech stron ne
wy kształ ce nie. Po cząt ko wo pra co wał ja ko
na uczy ciel, ale po kil ku la tach po rzu cił za -
wód. Po sta no wił kon ty nu ować edu ka cję
w Mo na chium. Po kil ku la tach zo stał ab -
sol wen tem Aka de mii Sztuk Pięk nych,
a po tem stu dio wał me cha ni kę na Po li -
tech ni ce w Zu ry chu. Nie zwy kła to za iste
by ła kom bi na cja… Kil ka lat po dró żo wał
po świe cie, aby po znać ży cie i po fol go wać
swej fan ta zji. Po po wro cie w ro ku 1889,
doj rza ły i oby ty w po dró żach, ku pił

za ostat nie pie nią dze zie mię w miej sco wo -
ści Li lien feld w Dol nej Au strii, nie da le ko
Sankt Pölten, dość bli sko (dzi siaj) Wied -
nia. Wo kół dość wy so kie gór ki (2000 m)
i cał kiem spo re zbo cza, a zi my dłu gie.
Na na sze szczę ście Zdar sky za in te re so wał
się nar ciar stwem. Po cząt ko wo za mó wił
pa rę dłu gich nor we skich nart, uży wa nych
wte dy po wszech nie. Wy pró bo wał je już
w dro dze z pocz ty do do mu i bar dzo się
roz cza ro wał. Każ da pró ba po dej ścia czy
zjaz du koń czy ła się ka ta stro fą… a za tem
– po raż ka na ca łej li nii… Ale nie dla Zdar -
skie go. 

Na stęp nych kil ka lat po świę cił na kon -
stru owa nie i do pra co wy wa nie no wych de -
sek (wy my ślił me ta lo we wią za nia ze sprę -
ży ną) o no wo cze snej już li nii, bez
ko nop nych sznu rów trzy ma ją cych bu ty.
Pra co wał też in ten syw nie nad udo sko na -
le niem i upo wszech nie niem nie skom pli -
ko wa nej tech ni ki. 

Po tra fił zjeż dżać le piej niż kto kol wiek
na świe cie. Do le gen dy prze szedł za kład
(o spo rą su mę pie nię dzy) o to, kto po ko -
na Ma thia sa w zjeź dzie z gó ry o na chy le -
niu więk szym niż 30 stop ni. Choć na gro -
da by ła wy so ka, nie zgło sił się nikt!
Do pie ro po kil ku se zo nach pe wien mło dy
Szwaj car jeż dżą cy „po nor we sku”, czy li
te le mar kiem, od wa żył się sta nąć do zjaz -
du, prze grał jed nak z kre te sem. 

Zdar sky na lau rach nie spo czął. W 1900
ro ku za ło żył In ter na tio na len Al pen -Ski ve -
re ins − pierw szy klub nar ciar ski na świe -
cie. Da ło to po czą tek ma so wym szko le -
niom. Sza cu je się, że on i je go in struk to rzy
„wy pu ści li” oko ło 20 000 po tra fią cych
uży wać nart kur san tów. W każ dą zi mo wą

NASZE MAŁE WIELKIE NARCIARSTWO

Wspo mnie nie o pio nie rze nar ciar stwa −

Ar ty kuł wiel kie go mi ło śni ka
nar ciar stwa (choć in nych dzie -
dzin spor tu rów nież) mgra Ry -
szar da No wa ka ze Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Sportu
na szej Uczel ni jest pierw szym
z cy klu, któ ry na zwał „Na sze
ma łe wiel kie nar ciar stwo”. Za -
pre zen tu je w nich Czy tel ni kom
„Wie ści” wspo mnie nia z wy pa -
dów nar ciar skich w bliż sze
i dal sze stro ny świa ta, a jed no -
cze śnie bę dzie za chę cać do te go,
by „za ra zić się” je go pa sją
i – być mo że – przy łą czyć do
gro na zwo len ni ków czyn ne go
wy po czyn ku, a więc na przy kład
nar ciar stwa. Po dob no jest to
nie zwy kle pa sjo nu ją ce za ję cie,
a zjazd na des kach z po kaź nej
wy so ko ści gó ry – nie do opi sa -
nia! Dla cze go by nie spró bo -
wać?
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nie dzie lę do Li lien feld przy jeż dża ły spe cjal -
ne po cią gi z Wied nia peł ne adep tów te go
no we go spor tu. 

Wy szko le ni przez Zdar skie go in struk to -
rzy, ozna ko wa ni w spe cjal ny spo sób, zo bo -
wią za ni by li do udzie la nia in struk ta żu
za dar mo!!! Sprzęt ów cze sny, wy sta wio ny
na nie usta ją ce eks tre mal ne dzia ła nia, rzecz
ja sna nie wy trzy my wał licz nych prób wzlo -
tów i upad ków, od ma wia ły po słu szeń stwa
„no wo cze sne” wią za nia, ła ma ły się nar ty,
no gi, trup ście lił się gę sto. Przy oka zji po -
wsta ły pierw sze służ by ra tow ni cze, sa me
wy ma ga ją ce dzia łań uśmie rza ją cych ból
nie po wo dze nia. Jed nak tak jak woj ny przy -
czy nia ją się do roz wo ju tech ni ki, tu taj ofia -
ry uświet nia ły po stęp.

Z pew no ścią nie jed no krot nie pró bo wa -
li ście Pań stwo swych sił na usta wia nych
przez nas śmiesz nych sla lo mach, ma ją -
cych po móc Wam prze żyć do brą za ba wę,
to wa rzy skie pod cho dy i po czuć na miast kę
wiel kie go nar ciar stwa. Zdar sky był bli ski
osią gnię cia po dob ne go ce lu, a je go pierw -
szy spor to wy sla lom usta wio ny był z 85

orze cho wych ty czek. Każ dy z uczest ni -
ków zjeż dżał z pięt na sto ki lo gra mo wym
ple ca kiem (z pro wian tem i wy po sa że -
niem). Nie cho dzi ło o czas, ale o jak naj -
mniej szą ilość upad ków. Nie wie my, ile
osób po dro dze roz pa li ło gril la lub zbu do -
wa ło na czas igloo. Jed no jest pew ne:
wszy scy ba wi li się set nie, a my ich wspo -
mi na my i za li cza my w po czet pio nie rów
bia łe go sza leń stwa. Wy raz: sza leń stwo lub
sza leń cy jest tu taj wy jąt ko wo na miej scu.

W la tach I woj ny świa to wej Zdar sky
szko lił żoł nie rzy na fron cie wło skim
w Do lo mi tach, gdzie nie po śled nią ro lę
od gry wa ją pięk ne wi do ki, in ne niż w Al -
pach. Na tu ra wy jąt ko wo hoj nie ob da rzy -
ła ten skra wek wło skie go te ry to rium,
a po wie dze nie, że nar ciar stwo to w 50%
wra że nia es te tycz ne – jest tu wy jąt ko wo
traf ne. Jed nym z uczniów na sze go Mi -
strza był słyn ny póź niej szy pol ski ge ne rał
− Sta ni sław Ma czek, wte dy mło dy ofi cer
au striac kiej ar mii. Ja ko pod da ny Ce sa rza
Fran cisz ka Jó ze fa, pod czas po by tu w Do -
lo mi tach nie niósł wol no ści – jak to się
po tocz nie mó wi – na sztan da rach. Był
au striac kim oku pan tem. Pod czas szko le -
nia nar ciar skie go po rwa ła go la wi na,
a Ma thias Zdar sky, nio sąc po moc je mu
i to wa rzy szom, po rwa ny zo stał przez na -
stęp ne zwa ły bia łej śmier ci. Ma czek wy -
szedł z te go cu dem bez szwan ku, Zdar -
sky od niósł cięż kie ob ra że nia. Póź niej sze

zdję cia rent ge now skie wy ka za ły po -
nad 60 zła mań i pęk nięć. Nie, z pew no -
ścią się nie po my li łem. 

Mi mo cięż kich ob ra żeń dzię ki nie zwy kłe -
mu har to wi du cha i wo li ży cia ten twar dziel
po wró cił do czę ścio wej spraw no ści, a po
kil ku la tach znów mógł jeź dzić na nar tach.
Zmarł w 1940 ro ku w Sankt Pölten.

Na ile nar ciar skie do świad cze nia wpo jo -
ne przez Zdar sky ego po mo gły gen. Macz -
ko wi try um fal nie ma sze ro wać w alianc kich
sze re gach oraz przy da ły się w kam pa nii za -
po cząt ko wa nej w Nor man dii? Nie wia do -
mo. Być mo że jed nak dla te go je go czoł gi
su nę ły jak na nar tach po rów ni nach Bel gii
i Ho lan dii.

Tro chę to nie zro zu mia łe, że miej sce ży -
cia i dzia łal no ści pio nie ra nar ciar stwa al -
pej skie go nie zmier nie rzad ko jest od wie -
dza ne przez Po la ków. Jeż dżąc wie lo krot nie
do ma gicz ne go Wa gra in, wi dzia łem set ki
aut i au to bu sów ozna ko wa nych li te ra mi
PL. Wy star czy ło by zje chać kil ka na ście ki -
lo me trów w okre ślo nym miej scu…

*
Czy wie cie Pań stwo, co kry ło się pod na -

zwą „lan gri me ny”? Otóż by ły to dłu gie
rze mie nie, któ ry mi przy mo co wy wa ło się
nar ty do bu tów. Z no ga mi oczy wi ście.
Pod czas skom pli ko wa nych upad ków na -
stę po wał wy raź ny kon flikt in te re sów ana -
to mii i sub stan cji nar ciar skiej. Ale za sad ni -
czo ob raz mi nio nej epo ki, choć sier mięż ny,
wy wo łu je mi ły stan uko je nia i wy po czyn ku. 

Przy zna ję, że ja też do pie ro w ro ku 2008
od wie dzi łem to miej sce. Pro szę mi wie rzyć,
że po byt tam tro chę uczy nar ciar skiej po -
ko ry, tak po trzeb nej w gó rach. Po za tym…
Zdar sky.

W każ dą nie dzie lę, któ ra wy pa da naj bli żej
da ty 19 mar ca, na sto kach szczy tu o swoj sko
brzmią cej na zwie Muc ken ko gel or ga ni zo wa -
ne są za wo dy nar ciar skie na wie ko wym, pie -
czo ło wi cie kon ser wo wa nym sprzę cie, w sta -
rych, zbli żo nych do epo ki odzie niach.
Nar cia rze z ple ca ka mi, za rost à la Franz Jo -
seph (ce sarz), nar ciar ki w dłu gich kra cia -
stych „kre acjach”. Nie wszyst kie bez za ro -
stu… Mo że war to kie dyś od wie dzić to
miej sce, zo ba czyć, jak wy glą da ło nar ciar stwo
przed stu la ty i jak dziś sma ku je ta nie grza ne
wi no zwa ne tu gluh we in… 

Pod czas wie lo go dzin nych po dró ży
do nar ciar skich ra jów naj czę ściej oglą da
się fil my ty pu „za bi li go i uciekł”. Ostat nio

co raz czę ściej mój zna ko mi ty ko le ga Mar -
cin i ja od twa rza my fil my szko le nio we. Ku
na sze mu zdu mie niu wie le osób na tych -
miast ro bi z nich so bie ko pie i oglą da je
po tem wie lo krot nie. Ża ło wać tyl ko na le ży,
że nie mo że my − z obiek tyw nych przy -
czyn − po ka zać Pań stwu na ekra nie te go,
co sta ra łem się przed sta wić i opo wie dzieć
o ro man ty ku, ale tak że o czło wie ku z krwi
i że la za: Ma thia sie Zdar skym. Go tów je -
stem jed nak przy bli żyć wszyst kim wy bie -
ra ją cym się na nar ty kon se kwen cje dzia -
łań tej że po sta ci, na stęp stwa, któ re
mi lio nom lu dzi za pro po no wa ły spo sób
na ży cie. Wszy scy ci, któ rzy da li się po -
rwać na szym opo wie ściom o do zna niach
pod czas dłu gich zjaz dów, o „bez ko lej ko -
wym” ko rzy sta niu z ko le jek i wy cią gów,
o jeź dzie w pu chu, ale tak że o „uro kach”
po dró ży trwa ją cych cza sa mi bar dzo dłu -
go, o przy jaź niach za wią zu ją cych się
w za rów no trud nych, jak i pro stych oko -
licz no ściach − już w tym są. Ma te usz
Zdar ski ma za so bą ka wał do brej ro bo ty.
Dla nie któ rych zu peł nie nie po trzeb nej…
ale to już zu peł nie in na baj ka.

mgr Ry szard No wak

M A  T H I A  S I E  Z D A R  S K I M
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Po wie lu la tach wę dró wek przez róż ne
pa sma Su de tów (1997–2006) i jed no -

ra zo wym wy pa dzie w Be skid Ślą sko -Mo -
raw ski (2007) zde cy do wa li śmy się wy je -
chać w Biesz cza dy, czy li naj bar dziej na
wschód wy su nię tą gru pę gór ską w gra ni -
cach Pol ski. Ja ko za chod nią gra ni cę
Biesz cza dów, od dzie la ją cą je od Be ski du
Ni skie go, przyj mu je się na ogół do li ny
rzek Osła wy i jej le we go do pły wu Osła wi -
cy. W środ ko wym swym bie gu Osła wi ca
prze pły wa przez Ko mań czę – wieś o bo -
ga tej hi sto rii oraz nie do koń ca wy ko rzy -
sta nych wa lo rach i moż li wo ściach. Jest to
wy god ny punkt wy pa do wy dla wy cie czek
w obie są sia du ją ce gru py gór skie, o czym
mo gli śmy się prze ko nać na prze ło mie lip -

ca i sierp nia ubie głe go ro ku. No co wa li -
śmy w jed nym z ośrod ków agro tu ry stycz -
nych w cen trum wsi. Wraz z na szym
przy jaz dem usta ły wie lo dnio we opa dy
desz czu i po go dę mie li śmy z każ dym
dniem co raz lep szą. Istot nym utrud nie -
niem – szcze gól nie w pierw szych dniach
wę dró wek – był wy so ki po ziom wo dy
w licz nych po to kach oraz zwią za ny z tym
du ży sto pień za bło ce nia dróg i ście żek,
któ ry mi zde cy do wa li śmy się wę dro wać.
A wy bie ra li śmy róż ne tra sy: by ły to zna ne
i uczęsz cza ne od daw na szla ki zna ko wa -
ne, ale by ły też i bez dro ża, na któ rych
przez ca ły dzień nie spo ty ka li śmy ni ko go.

Nie któ re tra sy pro wa dzi ły w Be skid Ni -
ski i tu na uwa gę na szą za słu ży ły m.in.:

l ukry ta w gó rach i la sach, a znisz czo -
na po woj nie wieś Ja wor nik, po któ rej
po zo stał tyl ko cmen tarz i fun da men ty
cer kwi, a tak że nie daw no wznie sio na
przez by łych miesz kań ców ka plicz ka

l nie wy so ki, ale atrak cyj ny – nie tyl ko 
ze wzglę du na wi do ki – Wa ha low ski
Wierch

l drew nia na cer kiew grec ko ka to lic ka ty pu
wschod nio łem kow skie go w Rze pe dzi
i wi do ko wy grzbiet Rze ped ki, na któ ry
od cer kwi trze ba by ło w po cie czo ła się
wdra pać

l efek tow ne wy chod nie skal ne na gó rze
Ka mień

l nie zwy kle ma low ni cze oto cze nie daw nej
wsi Ja siel i licz ne pa miąt ki hi sto rii tej wsi.

In te re su ją ca by ła wę drów ka do te goż
Ja sie la gra nicz nym grzbie tem, uroz ma ico -
na jesz cze spo tka nia mi ze sło wac ki mi
drwa la mi i pol ską stra żą gra nicz ną.

Wy ru sza li śmy też na biesz czadz ką stro -
nę, prze mie rza jąc tra sy w re jo nie rzad ko
od wie dza nej Su li ły i du żo po pu lar niej szej
Chrysz cza tej z wciąż czy tel ny mi śla da mi
po tęż ne go osu wi ska zie mi sprzed stu lat.
Osu wi sko to spo wo do wa ło po wsta nie Je -
zio rek Du sza tyń skich. Wzdłuż ma low ni -
czej do li ny po to ku Bal ni ca (w któ rej kie -
dyś by ła du ża wieś o tej sa mej na zwie)
do tar li śmy do po ło żo nej tuż przy gra ni cy
pań stwa sta cji le gen dar nej ko lej ki biesz -
czadz kiej, aby zje chać nią przez Żu bra cze
do Maj da nu.

Ty dzień in ten syw nych wę dró wek po
oko li cach Ko mań czy mi nął tak szyb ko, że
z tru dem zdą ży li śmy zwie dzić naj waż niej -
sze atrak cje w sa mej Ko mań czy, czy li dwie
róż ne cer kwie o hi sto rii tak skom pli ko wa -
nej, jak hi sto ria te go re gio nu (jed na z nich
w trak cie od bu do wy po nie daw nym po ża -
rze), ko ściół rzym sko ka to lic ki, klasz tor
Sióstr Na za re ta nek, sta re cmen ta rze woj -
sko we itd.

Nad szedł czas na „prze pro wadz kę” do
Ustrzyk Gór nych, czy li w sa mo cen trum
Biesz czadz kie go Par ku Na ro do we go. Ale
o wę drów kach przez biesz czadz kie po ło -
ni ny na pi szę w na stęp nym nu me rze WA.

dr hab. Je rzy Świ goń
Fotografie: Danuta Danielewicz, Izabela

Kolasińska, Feliks Czarnociński, 
Wiesław Olek i autor

KO ŁO PTTK NA GÓR SKICH SZLA KACH

KO MAŃ CZA
B R A  M A  W B I E S Z  C Z A  D Y

Od Re dak cji
Wy pad w Biesz cza dy był ostat nią wy -
pra wą człon ków PTTK w ro ku 2008.
W jed nym z naj bliż szych nu me rów
„Wie ści” uka że się pod su mo wa nie ca -
łe go ze szło rocz ne go se zo nu tu ry stycz -
ne go, któ re przed sta wi nam Pre zes
ko ła, dr hab. Je rzy Świ goń. Już cze ka -
my na opo wie ści ze szla ków!Czy zdążymy przed kolejką?

W rejonie Suliły
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Cerkiew w Rzepedzi

Kolejka bieszczadzka

Nad jeziorkiem

Kaplica w Balnicy

Przeprawa przez potok

Wychodnie skalne na Kamieniu

Okolice Wahalowskiego Wierchu Przy Jeziorkach Duszatyńskich



Od po cząt ku ro ku aka de mic kie go 2007/2008 jeźdź cy Aka de mii Rol ni -
czej (dziś Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go) ko rzy sta ją z ha li jeź dziec kiej

w Swa dzi miu. Zbu do wa no ją na te re nie Rol ni cze go Go spo dar stwa Do -
świad czal ne go, głów nie dzię ki ol brzy miej de ter mi na cji je go ad mi ni stra to ra
inż. Je rze go Kacz mar ka. W no wej ujeż dżal ni (o wy mia rach 44 × 16 m)
Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu re ali zu je za ję cia wy cho wa nia fi -
zycz ne go z jaz dy kon nej, fa kul te ty jeź dziec kie, od by wa ją się tu też tre nin gi
sek cji jeź dziec kiej AZS UP. Ogól nie sys te ma tycz nym szko le niem jeź dziec -
kim ob ję tych jest 80 stu den tów. 

Z ha li ko rzy sta ją rów nież jeźdź cy, któ rych ko nie sto ją w pen sjo na cie. 
Kie row nic two ośrod ka za adap to wa ło i wy po sa ży ło dla stu den tów szat nię

wraz z sa ni ta ria ta mi, do ku pi ło ko nie, prze szko dy par ku ro we oraz sprzęt
jeź dziec ki (sio dła, ogło wia, der ki itp.). Stwo rzo no wa run ki, dzię ki któ rym
w Swa dzi mu mógł się od być kurs in struk to rów re kre acji ru cho wej ze spe -
cjal no ścią jaz da kon na, or ga ni zo wa ny przez Stu dium Wychowania
Fizycznego i Spor tu we współ pra cy z Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Po zna niu. Upraw nie nia in struk tor skie zdo by ło 25 stu den tów. 

Obiekt uła twi stu den tom przy go to wa nia do zbli ża ją cych się Aka de mic -
kich Mi strzostw Wiel ko pol ski, roz gry wa nych tra dy cyj nie o Pu char Rek to -
ra Uniwersytetu Przyrodniczego, do Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski oraz
do Mi strzostw Pol ski Szkół Wyż szych w Jeź dziec twie.

dr Ma rek Hy ży

HA LA JEŹ DZIEC KA 
W SWA DZI MIU

ZA PRA SZA
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