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Do auli w Kolegium Rungego… … przybyło wielu zaproszonych gości

Dyplom wręcza JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Przemówienie dziekana Wydziału
Rolnictwa i Bioinżynierii, 
prof. dr. hab. Wiesława Koziary

Przemówienie prof. dr. hab.
Andrzeja Mocka

Nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
odbiera kwiaty i gratulacje; na zdjęciu od lewej: JM rektor naszej
uczelni, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, od prawej: JM rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab.
Bronisław Marciniak

Doktorat honoris causa dla prof. dr. hab.
Rudolfa Michałka z Uniwersytetu
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Poznań, 19 stycznia 2011 roku



Wieści Akademickie 1

Z SENATU
Z Senatu (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2
Nagrody dla studentów (Ewa Strycka)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3

Profesor Rudolf Michałek doktorem honoris causa Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu (Jacek Przybył)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          4

Pamięci pomordowanych na Wschodzie. Uroczystość poświęcona pamięci
prof. dr. hab. Jana Wiertelaka i dr. Tadeusza Krokowskiego. Katedra Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 26 listopada 2010 roku
(Agnieszka Waśkiewicz, Piotr Goliński, Mariusz Polarczyk, Ewa Strycka)  . . . . . . . . . . . . .          5

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (Cezary Beker)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          8
Dębowa statuetka „Przeglądu Leśniczego” dla Wydziału Leśnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . .          8
Wizyta delegacji z Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie.  

Poznań, 8–14 stycznia 2011 roku (Roman Hołubowicz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10
Kluczowe parametry rolnictwa XXI wieku. Wizyta prof. dr. Samuela 

Pohorylesa z Izraela (Franciszek Borówczak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      12
ExTech 2010. Postępy w technikach ekstrakcji / przygotowania 

próbek do analizy (Henryk Jeleń, Małgorzata Majcher)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      14
„GIS Day” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Adam Zydroń)  . . . . . . . . . . . . .      16
Wszyscy tworzymy GIS. Poznańscy studenci na Krajowej Konferencji

Użytkowników Oprogramowania ESRI (Jacek Łakomy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      17
XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. 29–31 marca 2011 

(Ur szu la Moj siej)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      18
Laureaci Uczelnianej Sesji Kół Naukowych (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      24
WIEŚCI Z DZIAŁU WYDAWNICTW

Wystawy, targi książki. Działalność wydawnictwa jesienią 2010 roku
(Anna Zielińska-Krybus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25

Wyróżnienia dla naszych książek (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      26
Prezentacja najnowszego na świecie naziemnego skanera laserowego 

(Paweł Strzeliński)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      27
Mamy nowego rzecznika prasowego (jl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      27
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI GŁóWNEJ

Książki bardzo nie lubią wody (Ewa Strycka)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      28
Przybyło nas więcej! Czterdziesty zjazd rocznika kierunku: melioracje

wodne z lat 1965–1970 (Bogdan J. Wosiewicz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      30
POŻEGNANIE STAREGO ROKU

Spotkanie noworoczne (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      32
Studencka wigilia. Kolegium Rungego, 19 grudnia 2010 roku (es)  . . . . . . . . . . . . . . .      32
Noworoczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami uczelni (es)  . . . . . . . . . . . .      34

XVII Krajowe Dni Ziemniaka. Boguchwała, 28–29 sierpnia 2010 roku
(Katarzyna Rębarz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35

Nieformalna sekcja turystyki jachtowej w Katedrze Mechaniki Budowli 
i Budownictwa Rolniczego (cz. 1) (Bogdan J. Wosiewicz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      36

„Pierwszy krok we własny biznes”. Studenci Wydziału Technologii Drewna 
laureatami programu szkoleniowo-doradczego (es)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      37

Postęp w badaniach surowców lignocelulozowych i produktów 
ich konwersji. Poznań, 14–15 października 2010 roku 
(Beata Doczekalska, Adam Wójciak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      38

WIEŚCI O NASZYM PATRONIE
Nowe wyróżnienie – Statuetka Augusta Cieszkowskiego. Klub Profesorów
„Wierzenica” z Bydgoszczy honoruje osoby upowszechniające postać 
i idee Augusta Cieszkowskiego (Anna Lewandowska-Banaszak)  . . . . . . . . . . . . . . . . .      39
Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy
(Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      40

CEN TRUM KUL TU RY FI ZYCZ NEJ
Akademicki Puchar Polski MTB w cross country 2010 
(Karolina Dopierała)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      42
Studenci sportowcy u JM rektora (Piotr Jur)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      42

WIEŚCI Z KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Beskid Śląski – okolice Skoczowa (Jerzy Świgoń)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      44

W NumeRze:

dwumiesięcznik

Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

Przewodniczący Rady Programowej:
prof. dr hab. Jan Pikul

prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie Rady Programowej: 
Irena Małecka, Dorota Wrońska-Pilarek, 

Andrzej Bereszyński, Jerzy Świgoń, 
Józef Piróg, 

Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Emilia
Wytykowska-Sroka, Andrzej Kusztelak, 

Tomasz Trelka, Jagoda Jopp

Redaktor naczelna:
Ewa Strycka 

4est@up.poznan.pl

Adres redakcji: 
60-693 Poznań, ul. Witosa 45

tel./fax 618 48 77 80
wiesci.akademickie@up.poznan.pl 

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

Skład i łamanie: 
perfekt sp.j.

Druk: 
Zakład Graficzny 

Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

Fotografie na okładce: 
strona pierwsza: Ewa Strycka; 

druga: Maciej Szebiotko; 
trzecia: Danuta Danielewicz, Wiesław Olek 

i Jerzy Świgoń 
czwarta: Katarzyna Rębarz i Ewa Strycka

Korekta tekstów: 
Dorota Kordowicz 

Redakcjastarasięzwracaćmateriałyniezamówionei za-
strzegasobieprawoskracaniai opracowywanianadesła-
nych tekstów oraz zmiany ich tytułów. Redakcja nie
odpowiadazatreśćzamieszczanychreklami ogłoszeń.

Fo
t.

Ew
a 

St
ry

c k
a



Wieści Akademickie2 STYCZEŃ – LUTY

Ko lej ne (XXIII i XXV*) po sie dze nia Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu od by ły się w dniach 24 li sto pa da 2010 i 26 stycz -

nia 2011 ro ku, tra dy cyj nie w sa li Ko le gium Run ge go. Ob ra dom
prze wod ni czył rek tor uni wer sy te tu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Stresz cze nie pro to ko łów przed sta wia my po ni żej.

Na XXIII po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Wło dzi mie rzo wi No wa ko wi wrę czo no gra tu la -
cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra.

� Mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go wrę czo no:
❍ prof. dr hab. Mo ni ce Ko złow skiej
❍ prof. dr. hab. Wik to ro wi Obu chow skie mu.

� Pod ję to uchwa łę nr 238/2010 w spra wie zmia ny uchwa ły nr 54/2009
Se na tu z dnia 28 stycz nia 2009 ro ku w spra wie usta le nia struk tu ry in -
dy wi du al nych wy na gro dzeń za sad ni czych pra cow ni ków Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ce lu na li cze nia, zgod ne go
z pra wem au tor skim, po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych.

� 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 2009/2010.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 13 ust. 1 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat wy ra ził zgo dę na za twier dze nie
przez rek to ra Re gu la mi nu Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej.

� Na pod sta wie § 57 ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na po wo ła nie dr. hab. Ja na Ma zur kie -
wi cza na sta no wi sko kie ru ją ce go Za kła dem Do świad czal nym
Tech no lo gii Pro duk cji Pasz i Akwa kul tu ry w Mu cho ci nie.

� 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 zał, 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 2010 prze pro wa dzi fir ma Au xi lium Au dyt,
Al. Po ko ju 84, 31-564 Kra ków.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 27 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu Se nat po parł pro po zy cję po praw ki do pro jek tu usta -

wy bu dże to wej na rok 2011, po le ga ją cej na zwięk sze niu o 500 mln
zł bu dże tu szkol nic twa wyż sze go na 2011 rok, z prze zna cze niem
tej kwo ty na pod wyż ki płac pra cow ni ków uczel ni pu blicz nych.

Na XXV po sie dze niu Se na tu:

� Ab sol wen tom wrę czo no na gro dy im. prof. Je rze go Zwo liń skie go,
opie ku nom prac ma gi ster skich li sty gra tu la cyj ne. Wrę czo no tak że
me da le „Za osią gnię cia w stu diach” oraz dy plo my po twier dza ją ce
przy zna nie sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za
osią gnię cia w na uce i w spo rcie. 

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 18, w związ ku z § 77 ust.
1 pkt 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po -
zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na o mia no wa nie dr. hab. Bar tło mie ja Ma ze li na sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym, na
okres pię ciu lat.

� Pod ję to uchwa łę nr 249/2011 w spra wie zmia ny uchwa ły
nr 306/2008 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
z dnia 28 ma ja 2008 ro ku w spra wie szcze gó ło wych za sad przyj mo -
wa nia na stu dia lau re atów oraz fi na li stów olim piad stop nia cen tral -
ne go w la tach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 9 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat – po za po zna niu się z przed sta wio nym pro jek -
tem do ku men tu oraz po prze pro wa dzo nej dys ku sji – przy jął do re -
ali za cji przed ło żo ne „Pro wi zo rium bu dże to we Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi do świad czal ny mi na
rok 2011”.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
oraz § 27 ust. 1 pkt 12 w związ ku z § 105 ust. 1 Sta tu tu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na sprze daż pra -
wa wła sno ści nie ru cho mo ści grun to wej za bu do wa nej bu dyn kiem
miesz kal nym, po ło żo nej w Po zna niu przy ul. Ku jaw skiej 3, ob ręb
Go lę cin, ar kusz ma py 38, dział ka nr 97 o pow. 0,0710 ha. 

� Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
oraz § 27 ust. 1 pkt 12, w związ ku z § 105 ust. 1 Sta tu tu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na sprze daż 
pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści po ło żo nej w Ka miń sku, gm. Mu ro -
wa na Go śli na, ob ręb Ka miń sko, ar kusz ma py 1, sta no wią cej za bu -
do wa ną dział kę grun tu nr 870 o pow. 0,2504 ha oraz nie za bu do-
wa ną dział kę grun tu nr 682 o pow. 0,2139 ha.

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

Na gro dy Mi ni stra Na uki dla na ukow ców i na uczy cie li aka de mic kich w 2010 ro ku

Wśród lau re atów na gród Mi ni stra Na uki dla na ukow ców i na uczy cie li aka de mic kich, przy zna nych za pra cę w ro ku 2010, zna leź li się przed sta wi -
cie le Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Pro fe sor dr hab. Wi told Grze bisz, kie row nik Ka te dry Che mii Rol nej i Bio ge oche mii Śro do wi ska, otrzy -
mał na gro dę in dy wi du al ną dru gie go stop nia za osią gnię cia dy dak tycz ne za pod ręcz nik Na wo że nie ro ślin upraw nych (tom 1 – Pod sta wy na wo że nia
i tom 2 – Na wo zy i sys te my na wo że nia), a prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski, kie row nik Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt oraz wi ce pre zes od -
dzia łu PAN w Po zna niu, za kształ ce nie kadr na uko wych. 

Biu ro Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką

* XXIV po sie dze nie Se na tu od by ło się 12 stycz nia 2011 ro ku i by ło to je go po sie -
dze nie nad zwy czaj ne – od by ło się z oka zji przy zna nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau -
sa prof. dr. hab. Ru dol fo wi Mi chał ko wi z Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kra ko wie. Pi sze my o tym w od dziel nym ar ty ku le (przyp. red.).
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Na dwu dzie stym pią tym po sie dze niu Se na tu 26 stycz nia 2011 ro -
ku kil ku dzie się ciu ab sol wen tów na szej uczel ni otrzy ma ło me da -

le „Za osią gnię cia w stu diach”. Pię cio ro uho no ro wa no na gro da mi im.
prof. Je rze go Zwo liń skie go:

� mgr inż. Na ta lię Ol bor ską (ogrod nic two) za pra cę „Stu dium pro jek to -
we oto cze nia wy bra nych wiej skich ko ścio łów za byt ko wych po wia tów
po znań skie go i gnieź nień skie go”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem 
dr inż. Agniesz ki Tar goń skiej w Ka te drze Te re nów Zie le ni.

� mgr. inż. Mar ka Szczer bę (le śnic two) za pra cę „In wen ta ry za cja i oce -
na sta nu zdro wot ne go drzew po mni ko wych oraz zmien ność bu do -
wy i struk tu ry drze wo sta nu na sie dli sku la su łę go we go w re zer wa cie
»Kraj ko wo«. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. hab. Pio tra Ro ba -
kow skie go w Ka te drze Ho dow li La su.

� mgr inż. Na ta lię Ha la bur dę (ochro na śro do wi ska) za pra cę „Uwa run -
ko wa nia eko lo gicz ne i zmien ność mor fo lo gicz na wy bra nych ga tun -
ków z ro dza ju Ba tra chium, wy ko rzy sty wa nych w bio in dy ka cji wód
pły ną cych. Pra ca wy ko na na pod kie run kem dr. hab. Krzysz to fa Szosz -
kie wi cza, prof. nadzw. w Ka te drze Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska.

� mgr inż. Ka ta rzy nę Ma ri Za dkę (tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie
czło wie ka) za pra cę „Zmien ność za war to ści wy bra nych skład ni ków
na sion mie szań ców od da lo nych Bras si ca”. Pra ca wy ko na na pod kie -
run kiem dr inż. Al do ny Ja siń skiej -Stęp niak w Ka te drze Bio che mii
i Ana li zy Żyw no ści.

� mgr inż. Bar ba rę Ra ba (tech ni ka rol ni cza i le śna) za pra cę „Neu ro -
no we mo de le iden ty fi ka cyj ne fi zycz nych pa ra me trów ja ko ścio wych
wy bra nych ziar nia ków zbóż”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr.
inż. Krzysz to fa No wa kow skie go w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej.

Sze ścio ro stu den tów ode bra ło dy plo my po twier dza ją ce przy zna -
nie sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za osią gnię cia
w na uce, by li to:

� Mar cin Hej dasz z kie run ku: zoo tech ni ka (sty pen dium otrzy mał po
raz dru gi)

� Bar ba ra No wak z kie run ku: zoo tech ni ka (rów nież otrzy ma ła to wy -
so kie wy róż nie nie po raz dru gi)

� Mi ron Pa we lec z kie run ku: bio tech no lo gia

� Fi lip Po rzu cek z kie run ku: bio tech no lo gia

� An na Stroj now ska z kie run ku: bio tech no lo gia

� To masz Wrze siń ski z kie run ku: bio tech no lo gia.

Dwóch na szych stu den tów otrzy ma ło dy plo my po twier dza ją ce
przy zna nie sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za osią -
gnię cia w spo rcie: Da wid Gra bow ski (stu dent eko no mii) i Bar tosz Za -
błoc ki (stu dent zoo tech ni ki). 

Wszyst kim na gro dzo nym oraz ich na uko wym opie ku nom ser decz -
nie gra tu lu je my! 

Ewa Strycka

Dwie nasze absolwentki odebrały tego dnia nagrody 
im. prof. Jerzego Zwolińskiego

Absolwentom naszej uczelni 26 stycznia 2011 roku wręczono… … medale „Za osiągnięcia w studiach”

Tę część Senatu poprowadziła prorektor ds. studiów, prof. dr hab.
Monika Kozłowska; za nią stoją studenci, którzy otrzymali 
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz sporcie 

Na gro dy 
dla stu den tów
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Wdniu 19 stycz nia zo stał wrę czo ny, nada ny przez Se nat uczel ni na
po sie dze niu 29 wrze śnia 2010 ro ku, ty tuł dok to ra ho no ris cau sa

pro fe so ro wi Ru dol fo wi Mi chał ko wi, pra cow ni ko wi na uko we mu Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie, jed ne mu z naj wy -
bit niej szych uczo nych obec ne go i ubie głe go wie ku w dzie dzi nie na uk
rol ni czych, w dys cy pli nie in ży nie ria rol ni cza. Uro czy ste wrę cze nie dy -
plo mu od by ło się w Ko le gium Run ge go z udzia łem władz na szej uczel -
ni, Se na tu, dzie ka nów wszyst kich wy dzia łów, a tak że przed sta wi cie li
władz uczel ni po znań skich oraz uni wer sy te tów, po li tech nik i in sty tu -
tów na uko wo -ba daw czych pro wa dzą cych ba da nia na uko we w dzie -
dzi nie in ży nie rii rol ni czej lub rol nic twa.

JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, pod kre ślił, że de cy zja o nada niu ty tu łu ho no ro -
we go dok to ra pro fe so ro wi Ru dol fo wi Mi chał ko wi jest wy ra zem naj wyż -
sze go uzna nia wo bec je go osią gnięć ba daw czych i pra cy dla do bra
pol skiej i świa to wej na uki, na da ją cej kształt no wo cze sne mu rol nic twu.

Za słu gi pro fe so ra dla roz wo ju upra wia nej dys cy pli ny na uko wej, jak
i In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej na sze go uni wer sy te tu są zna czą ce. To wie -
le dzie sią tek lat pra cy i współ pra cy, po świę ce nia i za an ga żo wa nia. Au -
to ry tet pro fe so ra Ru dol fa Mi chał ka bu do wał się w ob rę bie ogrom nych
za in te re so wań do ty czą cych or ga ni za cji i eko no mi ki me cha ni za cji rol -
nic twa i jej pro gra mo wa nia, ener go chłon no ści pro duk cji rol ni czej i in -
nych, bar dziej szcze gó ło wych za gad nień zwią za nych z sze ro ko po ję tą
in ży nie rią rol ni czą. Do ro bek na uko wy to dziś po nad 500 pu bli ka cji, dzie -
siąt ki wy pro mo wa nych mło dych na ukow ców, set ki re cen zji i opi nii. To
nad wy raz ak tyw na dzia łal ność w struk tu rach Pol skiej Aka de mii Na uk,
opar ta na wy jąt ko wych zdol no ściach or ga ni za cyj nych i kre ator skich
w sto sun ku do no wych, in no wa cyj nych roz wią zań. 

Pro fe sor stwo rzył ory gi nal ną szko łę na uko wą o utrwa lo nej re no mie,
a or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie wie lo ma szko ła mi prze zna czo ny mi dla

na uczy cie li aka de mic kich i pra cow ni ków na uko wo -ba daw czych za trud -
nio nych w in sty tu cjach na uko wych po zwo li ło sku pić i zin te gro wać ca -
łe śro do wi sko na uko we in ży nie rii rol ni czej w Pol sce. Jest to nie zwy kle
waż ne dla roz wo ju ka dry na uko wej i pod no sze nia sta tu su ja ko ści jed -
no stek. Moż na za tem stwier dzić, że Pro fe sor w spo sób szcze gól ny dba
o cią głość po ko le nio wą pol skiej na uki, a wspie ra jąc wie dzą i do świad -
cze niem in ne ośrod ki aka de mic kie, o wła ści wy kształt i roz wój struk tu -
ry na uko wo -ba daw czej pań stwa. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
za li cza się do tych uczel ni, któ re za cią gnę ły dług wdzięcz no ści wo bec
Pro fe so ra. Tym bar dziej je ste śmy dum ni i wdzięcz ni, że ze chciał on przy -
jąć ty tuł naj wyż szej god no ści aka de mic kiej.

Dzie kan Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, prof. dr hab. Wie sław Ko -
zia ra po in for mo wał, że ini cja ty wa pro ce du ry nada nia naj wyż szej god -
no ści aka de mic kiej pro fe so ro wi Ru dol fo wi Mi chał ko wi pod ję ta zo sta ła
przez dzie ka na Wy dzia łu Rol ni cze go (obec nie Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii). Na stęp nie Ra da Wy dzia łu na po sie dze niu w dniu 13 li sto pa -
da 2009 ro ku po wo ła ła ko mi sję w skła dzie: prof. dr hab. Ma rian Li piń ski
– prze wod ni czą cy oraz prof. dr hab. Woj ciech Owcza rzak, prof. dr hab.
Le szek Piech nik, prof. dr hab. Je rzy We res i prof. dr hab. Ze non Woź ni -
ca. Ko mi sja po za po zna niu się z ma te ria ła mi do ty czą cy mi do ko nań Kan -
dy da ta przed sta wi ła Ra dzie Wy dzia łu wnio sek o po par cie tej ini cja ty wy
oraz pro po zy cję re cen zen tów w oso bach: 
� prof. dr. hab. Ja na Bro ni sła wa Da wi dow skie go z Za chod nio po mor -

skie go Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie
� prof. dr. hab. Ja nu sza Ha ma na, człon ka rze czy wi ste go PAN
� prof. dr. hab. Ada ma Krysz to fia ka z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu.
W oce nie do rob ku na uko we go pro fe so ra Ru dol fa Mi chał ka wszy scy

re cen zen ci pod kre śli li nie tyl ko im po nu ją cy do ro bek pu bli ka tor ski, ale
też ak tyw ność na uko wą i or ga ni za cyj ną, wy kra cza ją cą da le ko po za dys -
cy pli nę, w któ rej się spe cja li zu je.

Lau da cję z oka zji nada nia prof. Ru dol fo wi Mi chał ko wi ty tu łu dok to -
ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wy gło sił
prof. dr hab. An drzej Mo cek, kie row nik Ka te dry Gle bo znaw stwa i Ochro -
ny Grun tów. Pro fe sor za ak cen to wał naj waż niej sze fak ty z bo ga te go ży -
cio ry su na uko we go dok to ra ho no ro we go, na któ re zwró ci li uwa gę
wy bra ni, wy bit ni i nie zwy kle kom pe tent ni re cen zen ci. Przy to czył m.in.
zda nie pro fe so ra Ja nu sza Ha ma na, któ ry wi dzi: „[…] prof. Mi chał ka ja -
ko jed ną z naj wy bit niej szych po sta ci nie tyl ko w na ukach agro in ży nie -
ryj nych, ale w ogó le w ca łych pol skich na ukach rol ni czych”. We dług
pro fe so ra Ja na Bro ni sła wa Da wi dow skie go na szcze gól ne pod kre śle nie
za słu gu je za an ga żo wa nie prof. Mi chał ka w utwo rze nie szkół na uko -
wych, któ rych ce lem by ło zdy na mi zo wa nie roz wo ju kra jo wej ka dry na -
uko wej. Pro fe sor An drzej Mo cek do dał, że dzię ki te mu wpływ prof.
Ru dol fa Mi chał ka roz cią ga się na roz wój ka dry na uko wej w ca łej Pol sce,
obej mu jąc nie mal wszyst kie kra jo we ośrod ki aka de mic kie oraz in sty tu -
ty na uko we zwią za ne z in ży nie rią rol ni czą i dys cy pli na mi po krew ny mi.
Pro fe sor Adam Krysz to fiak – opi nio daw ca z na szej uczel ni – na pi sał: „[…
] łącz ny au tor ski i współ au tor ski do ro bek na uko wy Kan dy da ta obej mu -
je po nad 500 po zy cji, z cze go po nad 200 sta no wią ory gi nal ne opu bli -
ko wa ne pra ce twór cze, na to miast 18 po zy cji to mo no gra fie”.

Ła ciń ski tekst dy plo mu dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu od czy tał pro mo tor, prof. An drzej Mo cek, a dy plom
wrę czył JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak w to wa rzy stwie
dzie ka na, prof. dr. hab. Wie sła wa Ko zia ry. Na stęp nie bar dzo cie ka wy
wy kład oko licz no ścio wy za ty tu ło wa ny Uwa run ko wa nia efek tyw no ści
pra cy na uko wej przed sta wił prof. dr hab. Ru dolf Mi cha łek. Po wy stę pie
Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” ofi cjal ną część uro czy sto ści za -
koń czy ły krót kie prze mó wie nia pro rek to rów: Uni wer sy te tu Rol ni cze go
w Kra ko wie, prof. Ze no na Pi ja now skie go, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go we Wro cła wiu, prof. Jó ze fa Szlach ty i Uni wer sy te tu War miń sko -Ma -
zur skie go w Olsz ty nie, prof. Ta de usza Ra wy. 

dr hab. Ja cek Przy był
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Odczytanie dyplomu

Promotor (od lewej) i jego doktor honoris causa

Pro fe sor Ru dolf Mi cha łek 
dok to rem ho no ris cau sa
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Już po raz trze ci Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu od dał hołd
po mor do wa nym na Wscho dzie w la tach czter dzie stych XX wie ku

pra cow ni kom na szej uczel ni, sa dząc na te re nie kam pu su ko lej ny Dąb
Ka tyń ski. Tym ra zem uro czy stość przy po mnia ła nam dwóch wy bit -
nych che mi ków, od da nych współ pra cow ni ków za ło ży cie la Ka te dry
Che mii, prof. Sta ni sła wa Gli xel le go: prof. dr. hab. Ja na Wier te la ka oraz
dr. Ta de usza Kro kow skie go, pra cow ni ków Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne -
go Uni wer sy te tu Po znań skie go, za mor do wa nych w 1940 ro ku w Char -
ko wie i Ka ty niu. 

Pro fe sor Jan Wier te lak ma już dąb po świę co ny swo jej pa mię ci: za -
sa dzi li śmy go 21 paź dzier ni ka 2009 ro ku w ra mach ini cja ty wy „Ka tyń
– oca lić od za po mnie nia”, któ rej pa tro no wał JM rek tor na szej uczel ni
– prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, JM rek tor Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza – prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak oraz dy rek tor Bi -
blio te ki Głów nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – mgr
Ma riusz Po lar czyk; 26 li sto pa da 2010 ro ku od da li śmy hołd ko lej ne mu
pra cow ni ko wi Ka te dry Che mii, dr. Ta de uszo wi Kro kow skie mu.

Ini cja ty wa „Ka tyń – oca lić od za po mnie nia”, zro dzo na w Ra dzy mi -
nie, ma na ce lu uczcze nie pa mię ci nie po le głych, lecz za mor do wa -
nych przez NKWD po nad 21 000 ofi ce rów Woj ska Pol skie go oraz
przed sta wi cie li in te li gen cji pol skiej. To pro gram edu ka cyj ny skie ro -
wa ny do wszyst kich, któ rym bli ska jest praw da hi sto rycz na, rów nież
do na stęp nych po ko leń, aby utrwa lić w ich pa mię ci praw dę o tra gicz -
nej hi sto rii woj ny wi dzia nej przez pry zmat lo sów kon kret ne go czło -
wie ka i je go naj bliż szych. Ak cja po le ga ła na po sa dze niu 21 473
Dę bów Pa mię ci w sie dem dzie sią tą rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej, czy li
do koń ca 2010 ro ku. Każ dy Dąb upa mięt nia kon kret ną oso bę, któ ra
zgi nę ła w la sach Ka ty nia, Mied no je, Char ko wa i in nych miej sco wo ści
Związ ku Ra dziec kie go w kwiet niu 1940 ro ku. We dług za sa dy je den
Dąb to jed no na zwi sko. Ce lem pro gra mu jest tak że ze bra nie, zar chi -
wi zo wa nie i udo stęp nie nie po zy ska nych moż li wie z pierw szej rę ki,
od ży ją cych człon ków ro dzin bądź lo kal nej spo łecz no ści, ży cio ry sów,

Pa mię ci po mor do wa nych na Wscho dzie
Uro czy stość po świę co na pa mię ci prof. dr. hab. Ja na Wier te la ka 
i dr. Ta de usza Kro kow skie go

Ka te dra Che mii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, 26 li sto pa da 2010 ro ku

Tablica poświęcona pamięci zamordowanego przez bolszewików 
dr. Tadeusza Krokowskiego

Spotkanie odbyło się w sali wykładowej Katedry Chemii
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zdjęć, do ku men tów i in for ma cji o Bo ha te rach, któ rzy zo sta li za mor -
do wa ni.

W uro czy sto ści udział wzię li m.in. przed sta wi cie le władz rek tor skich
i dzie kań skich na szej uczel ni, ro dzi ny za mor do wa nych, przed sta wi -
cie le Ro dzin Ka tyń skich oraz pra cow ni cy Ka te dry Che mii. Go ści po wi -
tał kie row nik Ka te dry, głów ny ini cja tor i or ga ni za tor ce re mo nii – prof.
dr hab. Piotr Go liń ski, któ ry we współ pra cy z dy rek to rem, mgr. Ma riu -
szem Po lar czy kiem, pod jął się tej ini cja ty wy. Uro czy stość przed bu -
dyn kiem Ka te dry Che mii, gdzie wy bra no miej sce po sa dze nia Dę bu
upa mięt nia ją ce go dr. Ta de usza Kro kow skie go, roz po czął sło wem
wstęp nym JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Głos za brał
rów nież przed sta wi ciel Ro dzin Ka tyń skich, Woj ciech Śmi giel ski, któ ry
na wią zał do wa gi wy da rzeń z kwiet nia 1940 ro ku. Ostat nim prze ma -
wia ją cym był syn Ta de usza Kro kow skie go – Le sław, któ ry przy po mniał
syl wet kę Oj ca i ser decz nie po dzię ko wał prof. dr. hab. Pio tro wi Go liń -
skie mu oraz wła dzom uczel ni za zor ga ni zo wa nie tej uro czy sto ści.

Pro fe sor Jan Wier te lak (1900–1940)
Uro dził się 1 stycz nia 1900 ro ku w Łą ko ci nach (po wiat Odo la nów) ja ko syn Mar ci na i Ma rian ny z do mu Za rad na. W 1919 ro ku uzy skał

świa dec two doj rza ło ści gim na zjum w Ostro wie Wiel ko pol skim. 
Brał udział w po wsta niu wiel ko pol skim i woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Opu ścił sze re gi ar mii pol skiej ja ko pod po rucz nik re zer wy pie cho ty.

W 1921 ro ku pod jął stu dia na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym Uni wer sy te tu Po znań skie go i ukoń czył je w 1924 ro ku z ty tu łem ma gi stra che mii. Po
ukoń cze niu na uki na uni wer sy te cie roz po czął pra cę w Za kła dzie Che mii Ogól nej Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go, gdzie pod kie run kiem prof.
Sta ni sła wa Gli xel le go przy go to wał pra cę Elek tro osmo za przez że le krze mion ki i w 1926 ro ku uzy skał sto pień dok to ra. 

Prze by wa jąc w 1928 ro ku we Fran cji, za po znał się z dzia łal no ścią In sty tut du Pin w Bor de aux i prze my słem le śnym we Fran cji. Wie dzę na
ten te mat po głę biał w trak cie po by tu na sty pen dium w Sta nach Zjed no czo nych, w Fo rest Pro duct La bo ra to ry w Ma di son, gdzie pro wa dził
ba da nia zmian skła du che micz ne go drew na. Pra ce kon ty nu ował na Uni wer sy te cie Po znań skim, gdzie w Za kła dzie Che mii Ogól nej zor ga ni -
zo wał Od dział Che mii i Che micz nej Tech no lo gii Drew na. 

W 1933 ro ku pro wa dził ba da nia w Prin ces Ris bo ro ugh Bucks, a w 1935 ro ku ha bi li to wał się na Wy dzia le Che mii Po li tech ni ki War szaw skiej,
gdzie wy kła dał do 1938 ro ku. W 1936 ro ku pod jął pra cę w Wyż szej Szko le Han dlo wej (WSH) w Po zna niu, gdzie zor ga ni zo wał Ka te drę Tech -
no lo gii i To wa ro znaw stwa i ob jął jej kie row nic two. Rok póź niej po wo ła no go na kie row ni ka no wo utwo rzo ne go uczel nia ne go In sty tu tu Ba -
da nia Han dlu We wnętrz ne go. W 1938 ro ku nada no mu ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go WSH, a w 1939 zo stał wy bra ny pro rek to rem tej
uczel ni. Jed no cze śnie kon ty nu ował dzia łal ność dy dak tycz ną na Uni wer sy te cie Po znań skim i w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie, pro wa dząc wy kła dy z tech no lo gii che micz nej. 

W la tach 1938–1939 był pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go i rze czo znaw cą są do wym. Je go ba da nia do ty czą ce che micz nej
tech no lo gii drew na by ły bar dzo wy so ko oce nia ne, nie tyl ko w Pol sce. Był au to rem lub współ au to rem wie lu pu bli ka cji i re fe ra tów. Pro wa dził
pra ce nad stwo rze niem pol skiej bi blio gra fii che micz nej. 

Zmo bi li zo wa ny, do stał się do nie wo li so wiec kiej. Prze by wał w obo zie w Sta ro biel sku, zgi nął w wię zie niu w Char ko wie.

Tekst po cho dzi z pu bli ka cji Pa mię ci pra cow ni ków uczel ni po znań skich – ofiar zbrod ni ka tyń skiej, któ ra się uka za ła w 2010 ro ku w ra mach wy sta wy w sie dem -
dzie sią tą rocz ni cę tej tra ge dii (wy sta wa go ści ła w mu rach na szej uczel ni w ma ju 2010 ro ku). (es) 

Dok tor Ta de usz Kro kow ski (1894–1940)
Uro dził się 5 wrze śnia 1894 ro ku w Sta ni sła wo wie w ro dzi nie Zyg mun ta i Ele ono ry z Ku char skich. Od 1905 ro ku uczęsz czał do gim na zjum

w Sam bo rze i tam 1 czerw ca 1913 ro ku uzy skał świa dec two doj rza ło ści. W paź dzier ni ku za pi sał się na Uni wer sy tet Lwow ski, jed nak po ro ku
prze rwał stu dia i wstą pił do woj ska. Na uczel nię wró cił w 1916 ro ku, jed nak już w ro ku na stęp nym znów zo stał zmo bi li zo wa ny i po po by cie
w szko le pod cho rą żych na Ślą sku mo raw skim tra fił w kwiet niu 1918 ro ku na front wło ski, a na stęp nie na dal sze prze szko le nie. W paź dzier -
ni ku zwol nio ny ze służ by, pod jął prze rwa ną na ukę i jed no cze śnie roz po czął pra cę w In sty tu cie Che micz nym Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza,
po cząt ko wo w cha rak te rze de mon stra to ra, póź niej asy sten ta. Uczył tak że w szko łach śred nich. 

W 1927 ro ku uzy skał sto pień dok to ra fi lo zo fii i zo stał za trud nio ny po cząt ko wo w Za kła dzie Tech no lo gii Rol ni czej, a na stęp nie w Za kła -
dzie Che mii Ogól nej Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go w cha rak te rze ad iunk ta. Wy so ko oce nia ny przez prze ło żo nych,
peł nił funk cję za stęp cy kie row ni ka Za kła du. 

W 1934 ro ku prze by wał w Szko le Zbroj mi strzów w War sza wie na kur sie do sko na le nia, po któ rym zo stał mia no wa ny po rucz ni kiem służb
uzbro je nia re zer wy i wcie lo ny do 7 Od dzia łu Uzbro je nia w Po zna niu. W koń cu sierp nia 1939 ro ku zo stał zmo bi li zo wa ny i skie ro wa ny do War -
sza wy, tra fił do nie wo li so wiec kiej i zo stał osa dzo ny w obo zie w Ko ziel sku. 

Zgi nął 21 kwiet nia 1940 w le sie ka tyń skim. Zi den ty fi ko wa ny pod czas eks hu ma cji w 1943 ro ku (AM 3366), po cho wa ny na pol skim cmen -
ta rzu wo jen nym.

Tekst po cho dzi z pu bli ka cji Pa mię ci pra cow ni ków uczel ni po znań skich – ofiar zbrod ni ka tyń skiej, któ ra się uka za ła w 2010 ro ku w ra mach wy sta wy w sie dem -
dzie sią tą rocz ni cę tej tra ge dii (wy sta wa go ści ła w mu rach na szej uczel ni w ma ju 2010 ro ku). (es) 

Wiązankę kwiatów pod Dębem złożył prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu, Tadeusz Patecki
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W obec no ści ro dzi ny Za mor do wa ne go, władz ucze ni i wszyst kich za -
pro szo nych go ści zo stał wko pa ny, a na stęp nie po świę co ny przez ks. bi -
sku pa, prof. dr. hab. Mar ka Ję dra szew skie go, Dąb Pa mię ci, po czym
zgro ma dze ni prze szli do bu dyn ku Ka te dry Che mii, gdzie w ho lu głów -
nym do ko na no uro czy ste go od sło nię cia i po świę ce nia ta bli cy upa mięt -
nia ją cej za mor do wa nych przez NKWD w la sach Ka ty nia i Char ko wa
dok to ra Ta de usza Kro kow skie go i pro fe so ra Ja na Wier te la ka. Chwi lę tę
uświet nił swą grą Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”. 

Uro czy stość za koń czył – przy bli ża ją cy wy da rze nia tam tych lat i pa -
mięć o za mor do wa nych – wy kład Le cha Dy mar skie go (dy rek to ra Wiel -

ko pol skie go Mu zeum Walk Nie pod le gło ścio wych w Po zna niu) za ty -
tu ło wa ny „Po znań scy Ka tyń czy cy”.

Wię cej in for ma cji na te mat oso by prof. Ja na Wier te la ka moż na zna leźć w na -
stę pu ją cych nu me rach „Wie ści Aka de mic kich”: 12 (123) z 2007 i 9–10 (132–133)
z 2009 ro ku.

dr Agniesz ka Waś kie wicz
prof. dr hab. Piotr Go liń ski

mgr Ma riusz Po lar czyk
mgr Ewa Strycka

Za zaproszenie na uroczystość podziękował 
syn dr. Tadeusza Krokowskiego, Lesław

Wystąpił Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”

Biskup Marek Jędraszewski oraz JM rektor Grzegorz Skrzypczak
odsłonili tablicę pamiątkową w budynku Katedry Chemii
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Osiemnastego grudnia 2010 roku
w Kolegium Rungego odbyła się
konferencja o perspektywach polityki
rolnej Unii Europejskiej,
współorganizowana przez Biuro
Poselskie Filipa Kaczmarka
i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
W wystąpieniach i dyskusji brali udział
politycy, urzędnicy, naukowcy
i praktycy zajmujący się tematyką
unijnego rolnictwa.

Kon fe ren cję otwo rzył i go ści przy by łych po wi tał JM rek tor, prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak. W swo im wy stą pie niu pod kre ślił wa gę za -
gad nie nia bu dże tu Unii Eu ro pej skiej na la ta 2014–2020 dla roz wo ju
pol skie go rol nic twa. 

Z per spek ty wy prac pro wa dzo nych w Bruk se li o przy szłej po li ty ce
bu dże to wej mó wił eu ro po seł Fi lip Kacz ma rek. Wska zał na za gro że nie
ze stro ny prze ciw ni ków wspól nej po li ty ki rol nej, szcze gól nie ze stro -
ny bry tyj skich kon ser wa ty stów. Do dat ko wo na stan fi nan sów unii bę -
dzie mia ło wpływ przy ję cie do jej struk tur ko lej nych kra jów ze
wscho du: Tur cji i Ukra iny. Po zy tyw nie oce nił sta no wi sko pol skie go rzą -
du, szcze gól nie w za kre sie rol nic twa, re pre zen to wa ne przez mi ni stra
Mar ka Sa wic kie go.

Mi chał Mar ci niak, dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, ana li zo wał PROW na
la ta 2007–2013. Do brze oce nił alo ka cję fun du szy unij nych przez Pol -
skę i przed sta wił na sze in te re sy przy re for mie WPR.

Emi lia Du nal, dy rek tor De par ta men tu Pro gra mów Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich (PROW) Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, omó wi ła obec ne do ko na nia w za kre sie 23 dzia łań
i per spek ty wy dla PROW w na szym wo je wódz twie. Szcze gól nie
waż ne bę dzie wy ko rzy sta nie środ ków na po trze by do sto so wa nia
rol nic twa i le śnic twa, go spo dar ki wod nej i wy ko rzy sta nia ener gii
od na wial nej.

An drzej Bo brow ski, dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, oce -
nił stan pol skie go rol nic twa przed trans for ma cją i obec nie.

Pro fe sor dr hab. Wa len ty Pocz ta z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, a tak że czło nek Ze spo łu ds. Opra co wa nia Kon cep cji i Pro -
po zy cji Wa run ków oraz Za sad Wspól nej Po li ty ki Rol nej po ro ku 2013
przy Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, wy gło sił wy kład o przy -
szło ści, wcze śniej jed nak za na li zo wał prze szłość. Wska zał na prze ło -
mo wy mo ment ro ku 1992 zwią za ny z wpro wa dze niem re form przez
ów cze sne go ko mi sa rza ds. rol nic twa, Mac Shar ry’ego. Zde cy do wa nie
po zy ty wem fun du szy po li ty ki rol nej jest to, że otrzy mu je my 50% środ -
ków wię cej niż wpła ca my do unii. Pe sy mi stycz nie (pod czas sy mu lo -
wa nia sce na riu szy na przy szłość) wy glą da fakt, że bu dżet Unii
Eu ro pej skiej jest 20 ra zy mniej szy od bu dże tu fe de ral ne go USA (po
uwzględ nie niu re la cji za lud nie nia to po rów na nie wy pa da jesz cze bar -
dziej nie ko rzyst nie).

Po za koń cze niu wy stą pień roz wi nę ła się dys ku sja, któ ra by ła kon -
ty nu owa na tak że w nie ofi cjal nych roz mo wach przy ka wie i her ba cie.
Wy ra żo no po gląd o ko niecz no ści więk sze go udzia łu prak ty ków i na -
ukow ców w re for mo wa niu Wspól nej Po li ty ki Rol nej. Jest to szan sa dla
spe cja li stów z na szej uczel ni do uczest ni cze nia w pra cach ko mi sji eks -
perc kich unii.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Uczestnicy konferencji
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Przy szłość Wspól nej Po li ty ki Rol nej

Wmu rach Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej we Wro cła wiu 29 grud nia 2010 ro ku już po
raz dwu na sty ob ra do wa ła ka pi tu ła przy zna ją ca ty tu ły Le śni ka Ro ku i Le śnej In sty tu -

cji Ro ku. Na le ży pod kre ślić, że by ły to pierw sze ob ra dy, któ re od by ły się po za Po zna niem,
po prze dzi ła je msza świę ta. Po po wi ta niu przez prze wod ni czą ce go ka pi tu ły, Wła dy sła wa
Ku sia ka, Dę bo we Sta tu et ki „Prze glą du Le śni cze go” ode bra li lau re aci z ro ku 2009 – prof. dr
hab. An drzej Klo cek oraz dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu – prof. dr hab. Ro man Gor no wicz. 

Wy pa da przy po mnieć, że pro fe sor An drzej Klo cek zo stał wy róż nio ny za wie lo let nią i peł -
ną po świę ce nia pra cę dla do bra pol skie go le śnic twa, w tym bli sko dwu dzie sto let nie kie ro -
wa nie In sty tu tem Ba daw czym Le śnic twa w War sza wie. Z ko lei po znań ski Wy dział Le śny

Dę bo wa Sta tu et ka 
„Prze glą du Le śni cze go” 
dla Wy dzia łu Le śne go
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Dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz, 
z Dębową Statuetką
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Sala obrad kapituły we Wrocławiu
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uho no ro wa no za 90 lat twór czych dzia łań na rzecz le śnic twa i nie kwe -
stio no wa ny do ro bek na uko wy, dy dak tycz ny oraz or ga ni za cyj ny, a tak -
że za szcze gól nie ści słą współ pra cę z prak ty ką le śną. Dzię ku jąc za
wy róż nie nie, obaj Lau re aci nie kry li wzru sze nia. 

W ko lej nej czę ści po sie dze nia przy stą pio no do zgła sza nia kan dy -
da tur do wy róż nie nia za 2010 rok. W taj nym gło so wa niu ty tu łem Leś -
ni ka Ro ku 2010 wy róż nio no Zo fię Chrem piń ską za peł ną po świę ce nia
pra cę na rzecz kształ to wa nia po zy tyw ne go ob li cza pol skie go le śnic -
twa w cza sie kie ro wa nia De par ta men tem Le śnic twa Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska. Le śną In sty tu cją Ro ku wy bra no Fun da cję Biesz czadz kiej
Ko lej ki Le śnej – za wło żo ną wiel ką pra cę spo łecz ną, któ ra przy czy ni ła
się do od ro dze nia prze wo zów pa sa żer skich na zli kwi do wa nej tra sie
to wa ro wej oraz za stwo rze nie bar dzo wi docz ne go i trwa łe go ele men -
tu pro pa gu ją ce go tra dy cję i kul tu rę le śnic twa w Kar pa tach.

Go spo da rzem te go rocz ne go spo tka nia był ks. bp dr Edward Ja niak,
któ ry stwo rzył do sko na łe wa run ki dla ob rad ka pi tu ły na Ostro wie
Tum skim we Wro cła wiu i swo im za an ga żo wa niem wzbu dził na szą
wdzięcz ność. 

Wła dy sław Ku siak

Do tych czas ty tu łem Le śni ka Ro ku oraz Le śnej In sty tu cji Ro ku wy -
róż nio no na stę pu ją ce Oso by i In sty tu cje:

1999
01. mgr inż. Jan Pod ma ski 
02. Głów ny Urząd Sta ty stycz ny w War sza wie
2000
03. Pol skie To wa rzy stwo Le śne w War sza wie
2001
04. mgr inż. Zbi gniew Gur gul 
05. Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie
2002
06. prof. dr hab. To masz Bo rec ki
07. Sto wa rzy sze nie Przed się bior ców Le śnych im. M. Wierz bic kie go

w Go łu cho wie
2003
08. mgr inż. Ka rol Wi ler
09. In sty tut Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk w Kór ni ku
2004
10. JE ks. bp dr Edward Ja niak
11. Or kie stra Re pre zen ta cyj na La sów Pań stwo wych w Tu cho li 
2005
12. mgr inż. Zbi gniew Go dlew ski 
13. In sty tut Ba daw czy Le śnic twa w Sta rym Sę ko ci nie

2006
14. dr Edward Mar sza łek
15. Cen trum Kształ ce nia Przed się bior ców Le śnych w Po zna niu
2007
16. prof. dr Jó zef Bro da
17. Fun da cja Po moc Le śni kom w Kro śnie
2008
18. dr inż. Ka zi mierz Sza bla
19. Le śny Bank Ge nów w Ko strzy cy
2009
20. prof. dr hab. An drzej Klo cek
21. Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
2010
22. mgr inż. Zo fia Chrem piń ska
23. Fun da cja Biesz czadz kiej Ko lej ki Le śnej
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Wskład de le ga cji przy by łej do nas z Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Pe -
ki nie we szli: prof. Gao Xi jun, pro rek tor tej uczel ni, prof. Hu Ba ogui

– za stęp ca kie row ni ka stu dium ma gi ster skie go, oraz prof. Pan Jin bao
– dzie kan Wy dzia łu Na uk o Ro śli nach i Tech no lo gii (od po wied nik na sze -
go daw ne go Wy dzia łu Rol ni cze go). Wi zy ta obej mo wa ła część ofi cjal ną
i pry wat ną. W pierw szej go ście przez dwa dni prze by wa li na na szym uni -
wer sy te cie, a w dru giej od by li krót ką wy ciecz kę po Pol sce. Zwie dzi li ko -
lej no: Po znań, Wie licz kę, Kra ków, Oświę cim i War sza wę. Wi zy ta by ła
ele men tem stra te gii na szej uczel ni: cho dzi ło o nada nie na sze mu uni wer -
sy te to wi cha rak te ru ośrod ka mię dzy na ro do we go, po sze rze nie współ -
pra cy na uko wej z za gra ni cą oraz na ucza nia w ję zy ku an giel skim. Ce lem
wi zy ty by ło tak że pod su mo wa nie do tych cza so wej współ pra cy z na szą
uczel nią oraz omó wie nie moż li wo ści jej roz sze rze nia o no we ele men ty. 

Uni wer sy tet Rol ni czy w Pe ki nie to obec nie nasz naj waż niej szy part -
ner z Chin w dy dak ty ce stu den tów za gra nicz nych. W la tach 1996–2010
po nad 20 stu den tów z tej uczel ni skoń czy ło u nas stu dia II stop nia (ma -
gi ster skie) z ho dow li ro ślin i na sien nic twa. Ko lej ne oso by przy stą pią
do eg za mi nów dy plo mo wych w lu tym 2011 ro ku. Kil ko ro z nich, jak
się do wie dzie li śmy, pod ję ło w Chi nach stu dia dok to ranc kie. Jest to naj -
lep sza pro mo cja na szych stu diów i wi zy tów ka do bre go po zio mu na -
ucza nia. Ko lej nych 22 stu den tów z tej uczel ni jest po roz mo wach
kwa li fi ka cyj nych w grud niu 2010 ro ku i naj praw do po dob niej bę dzie
zre kru to wa nych w ro ku aka de mic kim 2011/2012 na od płat ne an glo -
ję zycz ne stu dia II stop nia (ma gi ster skie) na Wy dzia łach: Le śnym oraz
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. 

Uni wer sy tet Rol ni czy w Pe ki nie to uczel nia pań stwo wa, fi nan so wa -
na przez mia sto Pe kin (na pra wach pro win cji). Jak na wa run ki chiń -
skie, to nie wiel ki ośro dek: za trud nia 700 na uczy cie li. Na 11 wy dzia łach
stu diu je na niej oko ło 8 ty się cy stu den tów rocz nie. W czerw cu 2010
ro ku z wła dza mi tej uczel ni prof. dr hab. Jan Pi kul – pro rek tor ds. na -

uki i współ pra cy z za gra ni cą oraz pierw szy za stęp ca JM rek to ra – pod -
pi sał list in ten cyj ny, któ ry jest pierw szym kro kiem do sfor ma li zo wa -
nia współ pra cy i pod pi sa nia wie lo let niej umo wy dwu stron nej. 

Człon ko wie de le ga cji spo tka li się naj pierw 8 stycz nia z pro rek to -
rem Ja nem Pi ku lem oraz dzie ka na mi Wy dzia łów: Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu (prof. dr. hab. Ja nem Mich nie wi czem) oraz Le śne go (prof.
dr. hab. Ro ma nem Gor no wi czem). W spo tka niu wzię li rów nież udział
prof. dr hab. Ja cek No wak oraz dr inż. Krzysz tof Ja błoń ski, któ rzy na
obu wy dzia łach bę dą się zaj mo wać na co dzień stu den ta mi z Chin,
a tak że pi szą cy te sło wa. Mó wio no mię dzy in ny mi o umo wie dwu -
stron nej, współ pra cy na uko wej oraz szcze gó łach do ty czą cych or ga -
ni za cji stu diów dla Chiń czy ków na obu wy dzia łach. 

Je de na ste go stycz nia de le ga cja spo tka ła się z kie row nic twem uczel -
ni: JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem; prof. dr. hab.
Ja nem Pi ku lem – pro rek to rem ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą oraz
prof. dr hab. Mo ni ką Ko złow ską – pro rek to rem ds. stu diów. Pod su mo -
wa no do tych cza so wą współ pra cę i wska za no na ko niecz ność sfor ma -
li zo wa nia jej w po sta ci umo wy wie lo let niej. W naj bliż szej przy szło ści
Chiń czy cy chcie li by też przy sy łać do nas ma gi stran tów na stu dia sze -
ro ko ro zu mia ne go agro biz ne su. Cho dzi tu o pod sta wy eko no micz ne
pro duk cji rol ni czej z na chy le niem biz ne so wym. Jest to dla nas no wa
in for ma cja, któ ra zo sta nie prze ka za na wła dzom Wy dzia łu Rol nic twa
i Bio in ży nie rii. Na spo tka niu pod kre ślo no, że wła dze na szej uczel ni bę -
dą po pie rać tę ini cja ty wę, ale trud or ga ni za cji ta kich stu diów, w szcze -
gól no ści przy go to wa nie atrak cyj ne go pro gra mu i wy bór na uczy cie li
aka de mic kich z do brą zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie go, spo czy wa na
sa mym wy dzia le i wy ma ga cza su. 

Dru gim za gad nie niem po ru szo nym na spo tka niu by ła pro po zy cja
przyj mo wa nia dok to ran tów z Chin. JM rek tor pod kre ślił, że uczel nia
na sza chce to ro bić, jed nak wy ma ga to bar dzo sta ran ne go przy go to -

Wizyta w Stacji Biotechnologi

Wi zy ta de le ga cji z Uni wer sy te tu 
Rol ni cze go w Pe ki nie
Po znań, 8–14 stycz nia 2011 ro ku
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wa nia i kal ku la cji fi nan so wych. Pod kre ślo no, że naj le piej kan dy da tów
na ta kie stu dia re kru to wać spo śród tych Chiń czy ków, któ rzy koń czy li
u nas stu dia ma gi ster skie. Jest to jed nak cią gle no wa ini cja ty wa i po -
trzeb ne są do dat ko we roz mo wy w tym za kre sie. 

Ko lej ną kwe stią by ły wspól ne, pol sko -chiń skie ba da nia na uko we.
Ist nie ją przy kła dy, że ta kie wspól ne ba da nia (w su mie sie dem te ma -
tów) są moż li we i że za koń czy ły się one nie tyl ko pu bli ka cja mi, ale rów -
nież wdro że nia mi. Ini cjo wa ła je stro na pol ska oraz Chiń czy cy, któ rzy
ukoń czy li u nas stu dia. Na ko niec spo tka nia pro rek tor Gao prze ka zał
JM rek to ro wi ofi cjal ne za pro sze nie do od wie dze nia Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Pe ki nie. 

Na ko lej nym spo tka niu w dzie ka na cie Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu człon ko wie de le ga cji spo tka li się z dzie ka nem,
dr. hab. Pio trem Urbań skim, prof. nadzw., oraz prof. dr hab. Bar ba rą
Po li tyc ką i dr hab. Han ną Do rną – pro dzie ka na mi od po wie dzial ny mi
za ba da ni na uko we i dy dak ty kę. I tu rów nież pod su mo wa no do tych -
cza so wą współ pra cę i wska za no na moż li wość jej roz sze rze nia. Cho -
dzi ło o wy sy ła nie do nas stu den tów z Chin na stu dia ma gi ster skie
w za kre sie kształ to wa nia te re nów zie le ni i ar chi tek tu ry kra jo bra zu.
W Chi nach są chęt ni na ta kie stu dia. Stro na chiń ska ocze ku je na pro -
po zy cje i za chę ca do wi zy ty na Uni wer sy te cie Rol ni czym w Pe ki nie na
Wy dzia le Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu.

Zwie dza nie na szej uczel ni ob ję ło trzy jed nost ki: Sta cję Bio tech no -
lo gii, gdzie go ści opro wa dził prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra jek; Pra -
cow nię Ba dań nad Aro ma ta mi, gdzie z go ść mi spo tkał się prof. dr hab.
Hen ryk Je leń oraz Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal -
ne w Przy bro dzie, gdzie go ści przy jął je go ad mi ni stra tor – dr inż. Je -
rzy Ma zur. 

Waż nym ele men tem wi zy ty by ło spo tka nie człon ków de le ga cji ze
stu diu ją cy mi u nas stu den ta mi z Chin. W ko men ta rzach, już po wi zy -
cie, pod kre ślo no moż li wość go to wa nia po sił ków w aka de mi ku (w Chi -
nach wszy scy stu den ci mu szą jeść w sto łów ce) oraz do bre wa run ki
za kwa te ro wa nia w po ko jach 2- i 3-oso bo wych (w Chi nach wszyst kie
po ko je są 6-oso bo we). Za strze że nia do ty czy ły bez pie czeń stwa w do -
mach stu denc kich (zda rza ją się kra dzie że) i ci szy noc nej, któ rej nie
wszy scy prze strze ga ją. 

Po wi zy cie na szej de le ga cji w Chi nach na su wa ją się pew ne wnio -
ski. Uni wer sy tet Rol ni czy w Pe ki nie jest za do wo lo ny ze współ pra cy
z na mi, nie szu ka in nych uczel ni rol ni czych w Pol sce i chce tę współ -
pra cę z na mi roz sze rzać. Je że li stwo rzy my cie ka wą ofer tę dy dak tycz -
ną, jest szan sa, że sta nie się ona źró dłem pre sti żu i pew ne go do cho du
(stu dia są od płat ne) dla uczel ni. 

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz

Spotkanie z kierownictwem uczelni 

Zwiedzanie Pracowni Badania Aromatów Goście w sadzie doświadczalnym w Przybrodzie 
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Wra mach pro gra mu „Aka de mic ki Po znań” w dniach od 13 do 18
paź dzier ni ka 2010 ro ku na za pro sze nie prof. dr. hab. Fran cisz ka

Bo rów cza ka na na szym uni wer sy te cie prze by wał prof. dr Sa mu el Po -
ho ry les z Izra ela, czło nek Mię dzy na ro do wej Ra dy Gu ber na to rów Cen -
trum Pe re sa dla Po ko ju.

Pro fe sor Po ho ry les zna ny jest na świe cie ja ko wy bit ny spe cja li sta
za an ga żo wa ny w roz wój rol nic twa kra jów roz wi ja ją cych się i wal ki
z gło dem. Do je go naj waż niej szych osią gnięć na uko wych na le żą:
ukształ to wa nie struk tu ry rol nic twa izra el skie go, wy mia na ma te ria łów
siew nych psze ni cy i ry żu w Chi nach, opra co wa nie mo de li rol nic twa
w Ame ry ce Ła ciń skiej oraz opra co wa nie tech no lo gii pro duk cji w rol -
nic twie dla Egip tu. Od 1996 ro ku jest ak tyw nym człon kiem Cen trum
Pe re sa dla Po ko ju. Za swo ją dzia łal ność na rzecz roz wo ju rol nic twa na
świe cie wy róż nio ny m.in. na gro dą rzą du USA i ty tu łem Czło wie ka Za -
słu żo ne go przez Mię dzy na ro do we Cen trum Bio gra ficz ne w Cam brid -
ge. Przez wie le lat pia sto wał sta no wi sko pre ze sa Pol sko -Izra el skie go
Ko mi te tu Rol ni cze go. Za za słu gi na rzecz roz wo ju współ pra cy pol sko -
-izra el skiej w 1994 ro ku zo stał od zna czo ny przez pre zy den ta RP Le -
cha Wa łę sę Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Za słu gi Rze czy po spo li tej
Pol skiej, w 2002 ro ku przez pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go
Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Za słu gi Rze czy po spo li tej Pol skiej,
a w 2008 przez pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go Krzy żem Ko man dor -
skim z Gwiaz dą Or de ru Za sług Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Pro gram po by tu go ścia w Po zna niu obej mo wał: wy kład, spo tka nia
z przed sta wi cie la mi śro do wi ska na uko we go i go spo dar cze go, władz
Po zna nia, Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej oraz im pre zy kul tu ral ne i tu -
ry stycz ne. Wy gło szo ny przez prof. Po ho ry le sa wy kład na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu pt. Klu czo we pa ra me try rol nic twa XXI wie ku
do ty czył sta nu rol nic twa na świe cie, w Unii Eu ro pej skiej i Pol sce oraz
roz wią zy wa nia pro ble mu wal ki z gło dem. Wy kładu wy słu cha ła licz na
pu blicz ność re pre zen tu ją ca Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, śro -
do wi sko aka de mic kie mia sta Po zna nia i przed sta wi cie li prak ty ki rol ni -
czej, a tak że zna mie ni ci go ście, m.in. prof. Ste fan Jur ga. Po wy kła dzie
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak, pod jął prof. Po ho ry le sa wraz z mał żon ką i za pro szo ny mi
go ść mi na uro czy stym obie dzie. W tym sa mym dniu prof. Sa mu el Po -
ho ry les, prof. Grze gorz Skrzyp czak, prof. Fran ci szek Bo rów czak oraz oso -
by to wa rzy szą ce pro fe so ro wi: je go mał żon ka, Ol ga, Jó zef Le wiń ski
i Ka rol Drozd – przed sta wi ciel Cen trum Pe re sa dla Po ko ju w Pol sce, spo -
tka li się w Sta rym Bro wa rze z dr. Ja nem Kul czy kiem. 

W trze cim dniu po by tu w Po zna niu prof. Po ho ry les wraz z to wa rzy szą -
cy mi mu oso ba mi spo tkał się z za stęp cą Prze zy den ta Mia sta Po zna nia,
To ma szem J. Kay se rem. Ze stro ny na sze go uni wer sy te tu w spo tka niu
uczest ni czy li: rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp czak, prof. Fran ci szek Bo rów -
czak i dr Ka ta rzy na Rę barz. W cza sie spo tka nia dys ku to wa no nad do tych -
cza so wą współ pra cą Po zna nia z Izra elem i moż li wo ścia mi jej po sze rze nia. 

Klu czo we pa ra me try rol nic twa XXI wie ku
Wi zy ta prof. dr. Sa mu ela Po ho ry le sa z Izra ela

Zaproszony gość z Izraela, prof. dr Samuel Pohoryles, dyrektor Departamentu Rolnictwa Centrum Peresa dla Pokoju
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Na stęp nie prof. Po ho ry les gosz czo ny był w sie dzi bie To wa rzy stwa
im. Hi po li ta Ce giel skie go przez Pre zy den ta To wa rzy stwa dr. Ma ria na
Kró la. Za pro sze nie do To wa rzy stwa zwią za ne by ło z przy zna niem prof.
Po ho ry le so wi Sta tu et ki Ho no ro we go Hi po li ta oraz nada nie mu god -
no ści „Przy ja cie la Pol ski i Po la ków”. Sta tu et kę wrę czył pre zy dent To -
wa rzy stwa, dr Ma rian Król, dy plom zaś rek tor, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak. 

W uro czy sto ści udział wzię li po nad to: oso by to wa rzy szą ce prof.
Po ho ry le so wi, prof. Zbi gniew Pi lar czyk – pro rek tor Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza, Ję drzej Ste fan Płacz kow ski – wi ce pre zes To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Mia sta Po zna nia, Ma rian Nic kel – pre zes za rzą -
du fir my Nic kel, Ali cja Ko buz – prze wod ni czą ca Związ ku Gmin
Wy zna nio wych Ży dow skich w RP Od dział w Po zna niu oraz przed -
sta wi cie le Urzę du Wo je wo dy Wiel ko pol skie go, Urzę du Mar szał ka
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Urzę du Mia sta Po zna nia oraz To wa -
rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie go z dy rek to rem Biu ra Za rzą du To wa -
rzy stwa, Ed mun dem Du dziń skim. 

Fo
t.

5 
× 

Ew
a 

St
ry

ck
a

Wykład w Collegium Maximum

Profesor Samuel Pohoryles, dziękując za zorganizowanie mu pobytu
w naszym mieście, przysłał z Izraela kilka serdecznych słów, m.in. do
JM rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (publikujemy
je powyżej), a także do organizatorów spotkania w murach naszej
uczelni: prof. Franciszka Borówczaka i dr Katarzyny Rębarz

W czwar tym dniu po by tu w Po zna niu prof. Po ho ry les na za pro -
sze nie Ali cji Ko buz – prze wod ni czą cej Związ ku Gmin Wy zna nio wych
Ży dow skich RP Od dział w Po zna niu – uczest ni czył w spo tka niu sza -
ba to wym.

Pro gram kul tu ral ny po by tu go ścia obej mo wał uczest nic two w kon -
cer cie Fil har mo nii Po znań skiej i Te atru Wiel kie go. W ra mach pro gra -
mu tu ry stycz ne go prof. Sa mu el Po ho ry les zwie dził Po znań, Mu zeum
Na ro do we Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go w Szre nia wie,
Mu zeum Przy rod ni czo -Ło wiec kie w Uza rze wie oraz Szlak Pia stow ski
(Led no gó ra, Gnie zno i Bi sku pin). 

Spo tka nia ofi cjal ne i to wa rzy skie prof. Po ho ry le sa z przed sta wi cie -
la mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu słu ży ły wy mia nie po -
glą dów do ty czą cych przy szłej współ pra cy na uko wej na szej uczel ni
z Cen trum Pe re sa dla Po ko ju, ośrod ka mi aka de mic ki mi i jed nost ka mi
ba daw czy mi Izra ela.

prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak
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Po my sło daw cą sym po zjów ExTech jest prof. Ja nusz Paw li szyn, ab -
sol went Po li tech ni ki Gdań skiej, pra cu ją cy od wie lu lat w Ka na dzie,

or ga ni zu ją cy pierw sze sym po zjum w Wa ter loo (Ka na da) w ro ku 1999.
Od te go cza su sym po zja ExTech od by wa ją się co rocz nie w róż nych
kra jach, w tym ro ku – po raz pierw szy – zor ga ni zo wa no je w Pol sce,
a idea na ro dzi ła się w cza sie warsz ta tów SPME* pro wa dzo nych przez
prof. Ja nu sza Paw li szy na na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu w 2005 ro ku. 

Or ga ni za to rem te go rocz ne go ExTech był Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu, Za kład Kon cen tra tów Spo żyw czych (Wy dział Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu). Sym po zjum pa tro na tem ob jął Ko mi tet Che -
mii Ana li tycz nej PAN oraz Ko mi tet Na uk o Żyw no ści PAN, a wy daw -
nic two El se vier pod ję ło się dru ku wy bra nych ar ty ku łów w cza so pi śmie
„Ana ly ti ca Chi mi ca Ac ta”. 

W ExTe ch2010 wzię ło udział 175 uczest ni ków, w tym 104 z za gra -
ni cy, pre zen tu jąc 24 re fe ra ty ple nar ne i sek cyj ne, 18 krót szych do nie -
sień ust nych oraz 98 do nie sień w for mie po ste rów. Re fe ra ty
i do nie sie nia kon fe ren cyj ne mie ści ły się w kil ku sek cjach, obej mu ją -
cych pra ce pod sta wo we do ty czą ce roz wo ju tech nik eks trak cyj nych,
pra ce nad no wy mi ma te ria ła mi i me to da mi wy ko rzy sty wa ny mi do
eks trak cji. Znacz na część do nie sień kon fe ren cyj nych by ła zwią za na
z ba da nia mi apli ka cyj ny mi, wy ko rzy stu ją cy mi tech ni ki eks trak cyj ne
w róż nych ob sza rach: ana li zie śro do wi ska, pro duk tów na tu ral nych,
żyw no ści oraz far ma cji. Or ga ni za cja ExTe ch 2010 w Pol sce zbie gła się
z 20 rocz ni cą wy na le zie nia SPME przez prof. Ja nu sza Paw li szy na,
w związ ku z tym jed na z se sji kon fe ren cji by ła po świę co na w ca ło ści
mi kro ek strak cji do fa zy sta cjo nar nej.

Ideą Sym po zjów ExTech jest umoż li wie nie uczest nic twa jak naj -
więk szej licz bie mło dych pra cow ni ków na uki i dok to ran tów z róż -
nych kra jów, stąd kosz ty uczest nic twa w za ło że niu są re la tyw nie
ni skie. Nie by ło by to moż li we, gdy by nie po moc spon so rów / wy staw -
ców, któ rzy wy dat nie wspar li bu dżet kon fe ren cji. Głów nym spon so -
rem sym po zjum by ła fir ma Per lan Tech no lo gies (dys try bu tor na
na szym ryn ku apa ra tu ry Agi lent Tech no lo gies). Po nad to spon so ra -
mi by ły fir my Don serv/Bu chi, FMS (Flu id Ma na ge ment Sys tems), Le -
co, RSC, Sar to rius Ste dim, Shim pol, Sig ma – Al drich, Spark Hol land,
Wit ko. Kon fe ren cja uzy ska ła tak że do fi nan so wa nie z Ko mi te tu Che -
mii Ana li tycz nej PAN. Roy al So cie ty of Che mi stry (Wiel ka Bry ta nia)
jest fun da to rem na gro dy za naj lep szy po ster kon fe ren cji, któ rą jest
grant po dróż ny na na stęp ną kon fe ren cję (w ro ku 2011 ExTech or ga -
ni zo wa ny bę dzie w Ku ala Lum pur w Ma le zji). Na gro dę przy zna no
w tym ro ku Ezel Boy aci z Izmir In sti tu te of Tech no lo gy (Ezel Boy aci,
Ah med E. Eroğlu, Ali Çağir; „Spe cia tion of Inor ga nic and Or ga no me -
tal lic Ar se nic Spe cies with Ho me -Ma de Ami no -Func tio na li zed SPME
Fi bers”). Na gro dę Sig ma -Al drich za naj lep szy po ster do ty czą cy SPME
zdo był Ali Agha kha ni z Sha rif Uni ver si ty of Tech no lo gy, Te he ran za
po ster „A No vel Na no fi ber -Ba sed Po ly ami de Fi ber Fa bri ca ted by Elec -
tro spin ning Tech ni que for He ad spa ce So lid Pha se Mi cro extrac tion of
Phe nol and Chlo ro phe nols from Envi ron men tal Sam ples”. Współ au -
to ra mi pla ka tu by li: Ha bib Ba ghe ri, Ma so ud Ba gher ne jad, Ali re za Ak -
ba ri ne jad i Ba ha reh S. Sa de ghi.

Uczest ni cy kon fe ren cji mie li moż li wość uczest ni cze nia w se mi na -
riach fir mo wych or ga ni zo wa nych w cza sie kon fe ren cji przez fir my 
LE CO, Shim -Pol, Per lan Tech no lo gies i Sig ma -Al drich.

In te gral ną czę ścią sym po zjów są warsz ta ty ma ją ce na ce lu za po -
zna nie uczest ni ków z wy bra ny mi tech ni ka mi przy go to wa nia pró bek.
W tym ro ku, w przed dzień kon fe ren cji, w la bo ra to riach chro ma to gra -
ficz nych Za kła du Kon cen tra tów Spo żyw czych od by ły się warsz ta ty
z eks trak cji do fa zy sta łej (SPE) oraz mi kro ek strak cji do fa zy sta cjo nar -
nej (SPME). Z uwa gi na cha rak ter warsz ta tów (obej mu ją cy oprócz wy -
kła dów tak że za ję cia la bo ra to ryj ne) licz ba uczest ni ków na każ dym
by ła ogra ni czo na do 24 osób. 

W cza sie kon fe ren cji ExTech uczest ni cy – mi mo na pię te go pro gra -
mu na uko we go, re fe ra tów, dys ku sji i wy mia ny po glą dów – mie li czas
na zwie dze nie mia sta za byt ko wy mi tram wa ja mi oraz za po zna nie się
ze spe cjal no ścia mi lo kal nej kuch ni i tra dy cji re gio nu w cza sie obia du
kon fe ren cyj ne go w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol -
no -Spo żyw cze go w Szre nia wie. Ma my – ja ko or ga ni za to rzy – na dzie -
ję, że kon tak ty na wią za ne przez uczest ni ków w cza sie kon fe ren cji
i sa ma kon fe ren cja sta ną się in spi ra cją do cie ka wych eks pe ry men tów
i za cie śnie nia współ pra cy ba daw czej. Ma my tak że na dzie ję, że or ga -
ni za cja mię dzy na ro do wej kon fe ren cji o usta lo nej re no mie przy czy nia
się do kształ to wa nia do brych opi nii o na szym uni wer sy te cie. 

prof. dr hab. Hen ryk Je leń 
dr inż. Mał go rza ta Maj cher

Warsztaty z mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME);
laboratorium chromatograficzne Zakładu Koncentratów
Spożywczych

Sesja posterowa

Audytorium
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ExTech 2010
Po stę py w tech ni kach eks trak cji / przy go to wa nia pró bek do ana li zy

Po znań, 20–22 wrze śnia 2010 ro ku

* SPME to tech ni ka mi kro ek strak cji do fa zy sta cjo nar nej (So lid Pha se Mi cro -
extrac tion).
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Wręczenie nagrody za najlepszy poster konferencji ExTech 2010; od lewej stoją: prof. Janusz Pawliszyn, University of Waterloo; Ezel Boyaci 
z Izmir Institute of Technology – laureatka nagrody; prof. Graham Mills, Royal Society of Chemistry; prof. Henryk Jeleń, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
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Wręczenie nagrody Sigma–Aldrich za najlepszy poster SPME; od lewej stoją: dr. Mark Robillard, Supelco; prof. Janusz Pawliszyn, University of
Waterloo; dr Klaus Buckendahl, Sigma–Aldrich; Ali Aghakhani – laureat nagrody; prof. Henryk Jeleń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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„GIS DAY” 2010 na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu

Siód ma edy cja ob cho dów Mię dzy na ro do we go Dnia Sys te mów In -
for ma cji Geo gra ficz nej „GIS Day” od by ła się 17 li sto pa da 2010 ro -

ku. Im pre za ma na ce lu prze ka za nie mło dzie ży szkol nej, stu den tom,
pra cow ni kom firm oraz in nym oso bom i or ga ni za cjom wie dzy o ro li,
ja ką od gry wa w ich ży ciu geo gra fia i Sys te my In for ma cji Geo gra ficz -
nej (GIS).

Or ga ni za to rem ob cho dów by ła Ka te dra Me lio ra cji, Kształ to wa nia
Śro do wi ska i Geo de zji, kie ro wa na przez prof. dr. hab. Cze sła wa Sza -
frań skie go. Prze wod ni czą cym ko mi te tu or ga ni za cyj ne go te go rocz nej
edy cji był dr inż. Adam Zy droń. Ob cho dy otwo rzy ła dzie kan Wy dzia -
łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek.

Pro gram te go rocz nych ob cho dów obej mo wał 10 re fe ra tów o wy -
mie nio nych ni żej ty tu łach oraz warsz ta ty z za sto so wań pro gra mu
Arc GIS.

� Za sto so wa nie opro gra mo wa nia Au to desk w in ży nie rii śro do wi ska
– Ra fał Skręt ny.
❍ Nu me rycz ny mo del te re nu. Mo de lo wa nie po wierzch ni 3D na

przy kła dzie skła do wi ska od pa dów i zbior ni ka re ten cyj ne go.
❍ Pro jek to wa nie dro go we. Za rys pro jek tu dro gi od kon cep cji do

do ku men ta cji.
❍ Pod ziem ne sie ci ru ro we. Pro jekt sie ci ka na li za cyj nej.

� Za sto so wa nie opro gra mo wa nia Au to desk w go spo dar ce prze -
strzen nej BU Di KOM – Ra fał Skręt ny.
❍ Pro jek to wa nie po wierzch nio we na przy kła dzie par kin gu.
❍ Wi zu ali za cja in fra struk tu ry. Współ pra ca z Go ogle Earth przy pro -

jek to wa niu osie dla.
� Oce na po trzeb i prio ry te tów wdra ża nia cią gło ści mor fo lo gicz nej

rzek na ob sza rach do rze czy w kon tek ście wy ma gań osią gnię cia do -
bre go sta nu i po ten cja łu eko lo gicz ne go JCWP – BI PRO WOD MEL
– Ra fał Skręt ny.

� GIS w urzą dze niach mo bil nych – Da niel Wo ło wik, ESRI Pol ska.
� GIS w sie ci – Ja cek Man das, Ima gis.
� Ma pa nu me rycz na dla Ogro du Den dro lo gicz ne go Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu, Ja cek Ła ko my – Wy dział Le śny Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, sek cja geo ma ty ki – Ko ło Le -
śni ków.

� Ro la in for ma cji prze strzen nej w pro ce sie przy go to wa nia i re ali za cji
in we sty cji li nio wych na przy kła dzie au to stra dy A -2 – Ta de usz Da -
nie lew ski, Za kład Usług Geo de zyj no-Kar to gra ficz nych i Pro jek to -
wych w Po zna niu.

� Wy ko rzy sta nie nu me rycz ne go mo de lu te re nu dla po trzeb wy zna -
cza nia stref za gro że nia po wo dzio we go – Ma riusz Soj ka, Ka te dra
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji.

� Warsz ta ty z za sto so wa nia pro gra mu Arc GIS – dr Ma riusz Soj ka, Ma -
riusz Kacz ma rek, Ko ło Na uko we Go spo dar ki Prze strzen nej, Wy dział
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

„GIS Day” był spo tka niem otwar tym dla wszyst kich za in te re so wa -
nych. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła wie lu słu cha czy (łącz nie oko ło 250
osób), w tym przede wszyst kim stu den tów na szej uczel ni, uczniów
szkół śred nich (Ze spo łu Szkół Geo de zyj no -Dro go wych im. R. Mo drze -
jew skie go oraz Ze spo łu Szkół Tech nicz nych im. Mi cha ła Drzy ma ły
w Po zna niu), człon ków Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich, z pre ze -
sem od dzia łu wiel ko pol skie go – mgr. inż. Wal de ma rem Sztu kie wi -
czem, firm pro jek to wych oraz pra cow ni ków na uko wych na szej
uczel ni.

Siód ma edy cja ob cho dów „GIS Day” oraz du że za in te re so wa nie te -
ma ty ką se mi na riów świad czą o tym, że im pre za ta wpi sa ła się już na
trwa łe w ka len darz cy klicz nych im prez uczel nia nych.

dr inż. Adam Zy droń

Profesor dr hab. Jolanta Komisarek otwiera obchody „GIS Day” 2010
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Wszy scy two rzy my GIS – to ha sło prze wod nie dzie wią tej Kra jo -
wej Kon fe ren cji Użyt kow ni ków Opro gra mo wa nia ESRI, któ ra

od by ła się w dniach od 30 li sto pa da do 2 grud nia 2010 ro ku w War -
sza wie. W wy da rze niu uczest ni czy li człon ko wie Sek cji Geo ma tycz nej
Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: Ka mil Kon -
drac ki, Ma riusz Kruk, Ja cek Ła ko my i Piotr Łech tań ski (sek cja pod pi -
sa ła ofi cjal ne po ro zu mie nie o współ pra cy z fir mą ESRI Pol ska). Ce lem
kon fe ren cji by ła pre zen ta cja roz wią zań GIS -owych, sto so wa nych
w róż nych ga łę ziach go spo dar ki, oraz wy mia na do świad czeń mię dzy
pod mio ta mi wy ko rzy stu ją cy mi te tech no lo gie. Or ga ni za to rzy przed -
sta wi li kie run ki roz wo ju wy twa rza ne go opro gra mo wa nia, po ru szo -

no pro ble my, z któ ry mi obecnie bo ry ka się spo łecz ność i okre ślo no
za gad nie nia, nad któ ry mi pro gra mi ści ESRI pra cu ją naj in ten syw niej.
W sek cjach te ma tycz nych nie za bra kło re fe ra tów o roz wo ju i za sto -
so wa niu GIS w le śnic twie (na przy kład ana li za zo bra zo wań sa te li tar -
nych w ce lu otrzy ma nia in for ma cji o sta nie ro ślin no ści). Dzię ki
licz nym kon sul ta cjom człon ko wie sek cji wy je cha li z War sza wy z kil -
ko ma cie ka wy mi po my sła mi, o któ rych re ali za cji praw do po dob nie
wkrót ce bę dzie moż na się prze ko nać… 

Ja cek Ła ko my
stu dent Wy dzia łu Le śne go

Wszy scy two rzy my GIS
Po znań scy stu den ci na Kra jo wej Kon fe ren cji Użyt kow ni ków Opro gra mo wa nia ESRI

Członkinie Koła Naukowego Inżynierów Środowiska uczestniczące w organizacji obchodów „GIS Day” 2010

Prezentacja dr. inż. Mariusza Sojki Uczestnicy „GIS Day” 2010 na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu
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XI V P O ZN AŃ SKI  FESTI WAL
29–31 MARCA 2011

Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki jest for mą kon tak tu śro do wi ska
aka de mic kie go ze spo łe czeń stwem, za chę tą do współ pra cy, cie -

ka wą ofer tą edu ka cyj ną, z któ rej mo gą sko rzy stać wszy scy chęt ni, nie -
za leż nie od wie ku, pro fe sji i in dy wi du al nych za in te re so wań.

Dzię ki pa tro na to wi Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia oraz
wspar ciu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go fe sti wal jest tak -
że oka zją do pro mo cji szkół wyż szych i ośrod ków na uko wych,
a współ dzia ła nie w je go przy go to wa niu osób z róż nych uczel ni sprzy -
ja współ pra cy i in te gra cji ca łe go śro do wi ska aka de mic kie go.

W ra mach te go rocz nej edy cji fe sti wa lu wszyst kie uczel nie bio rą ce
udział przy go to wa ły po nad 300 im prez. Uni wer sy tet Przy rod ni czy za -
pra sza na 80 im prez po pu la ry zu ją cych na ukę, przy go to wa nych przez
kil ku dzie się ciu pra cow ni ków na uki i stu den tów.

Im pre zy fe sti wa lo we od bę dą się w tym ro ku w 12 miej scach. In au -
gu ra cja fe sti wa lu, dzie więć wy kła dów oraz sześć pre zen ta cji kół na -
uko wych, po dob nie jak im pre zy Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Aka de mii
Mu zycz nej i Pol skiej Aka de mii Na uk, od bę dą się w bu dyn ku Pol skiej
Aka de mii Na uk przy ul. H. Wie niaw skie go 17/19. 

Na te re nie na szej uczel ni bę dzie my mo gli wy słu chać wy kła dów,
pre zen ta cji i warsz ta tów w: bu dyn ku Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii
Śro do wi ska, ul. Piąt kow ska 94; bu dyn ku Ciesz kow skie Sta re, ul. Woj -
ska Pol skie go 71 C; Ko le gium Ciesz kow skie No we, ul. Woj ska Pol skie -
go 71 C; Ko le gium im. K. Ga węc kie go, ul. Wo łyń ska 33; Ko le gium
Ze mba la, ul. Dą brow skie go 159; Col le gium Ma xi mum, ul. Woj ska Pol -
skie go 28; bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, ul. Woj ska Pol skie -
go 38/42; bu dyn ku Ka te dry Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi ska, ul.
Szy dłow ska 50. Naj cie kaw sze ko lek cje Ogro du Den dro lo gicz ne go bę -
dzie moż na zo ba czyć w Ogro dzie Den dro lo gicz nym Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, ul. Woj ska Pol skie go 71D, a tech ni ki po -
słu gi wa nia się kij ka mi w trak cie mar szu na uczy my się w Cen trum Kul -
tu ry Fi zycz nej, ul. Do jazd 7.

UCZEL�NIA�NE�DNI�FE�STI�WA�LO�WE

� 29 MAR CA 
� Aka de mia Mu zycz na im. Ja na Pa de rew skie go
� Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go 
� Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
� Pol ska Aka de mia Na uk

� 30 MAR CA
� Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
� Aka de mia Sztuk Pięk nych w Po zna niu

� 31 MAR CA
� Po li tech ni ka Po znań ska
� Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu
� Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza Pia sec kie go

PRO�GRAM�UNI�WER�SY�TE�TU�PRZY�ROD�NI�CZE�GO�
W PO�ZNA�NIU�

NA XIV PO�ZNAŃ�SKI�FE�STI�WAL�NA�UKI I SZTU�KI
29�MARCA 2011�RO�KU

OŚRO�DEK�NA�UKI�POLSKIEJ�AKADEMII�NAUK
W�POZNANIU

ul.�Wie�niaw�skie�go 17/19

WY KŁA DY – SA LA 312

❏ 10.05–10.35 
JAK SIĘ OD ŻY WIAĆ, ABY BYĆ ZDRO WYM, PIĘK NYM I MĄ DRYM
dr inż. Jo an na Ba jer ska – Za kład Die te ty ki, Ka te dra Hi gie ny 
Ży wie nia Czło wie ka, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niuFo
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N AUKI  I  SZTUKI

❏ 10.40–11.10 
MA GICZ NA MOC ZIÓŁ
dr inż. Bar ba ra Frąsz czak – Ka te dra Wa rzyw nic twa, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❏ 11.20–11.50 
RO ŚLI NY ALAR MU JĄ 
prof. dr hab. Ja ni na Zbier ska, dr inż. Klau dia Bo ro wiak  – Ka te dra 
Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska

❏ 12.00–12.30 
DO CZE GO PO TRZEB NE SĄ NAM „NO WE SZA RE KO MÓR KI”? 
dr Jo an na Śli wow ska – In sty tut Zoo lo gii / Za kład Hi sto lo gii 
i Em brio lo gii Zwie rząt, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

❏ 12.40–13.10 
PO KAŻ MI SWÓJ JĘ ZYK, A… PO WIEM CI, CO ZJA DASZ!?
dr hab. Han na Jac ko wiak, prof. nadzw. – In sty tut Zoo lo gii / Za kład 
Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii 
Zwie rząt

❏ 13.20–13.50 
FIL TRA TO RZY W ŚWIE CIE ZWIE RZĄT
mgr Kin ga Skie resz -Szew czyk – In sty tut Zoo lo gii/Za kład Hi sto lo gii 
i Em brio lo gii Zwie rząt, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

❏ 14.00–14.30 
RO ŚLI NY? TEŻ IN VI TRO?
dr hab. Jan Ku biś – Ka te dra Fi zjo lo gii Ro ślin, Wy dział Ogrod nic twa 
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 

SA LA DU ŻA WY KŁA DY

❏ 11.10–11.50 
BIO TECH NO LO GICZ NE PRO BLE MY KSE NO TRAN SPLAN TA CJI
prof. dr hab. Ry szard Słom ski – Ka te dra Bio che mii i Bio tech no lo gii, 
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii

❏ 14.00–14.30 
ŻYW NOŚĆ BIO AK TYW NA CZY NI CU DA
dr inż. An na Sip – Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści, 
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu 

HOL GŁÓW NY 

STO ISKA IN TE RAK TYW NE

❏ 9.00–15.00 
WY BRA NE ASPEK TY ZA PŁOD NIE NIA IN VI TRO U ZWIE RZĄT
Grze gorz Kie rzen ka, Ję drzej Smen tek, Woj ciech Na wroc ki, Woj ciech 
Wie trzyń ski, Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt + Ko ło 
Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „OPE RON”

❏ 9.00–15.00 
ELEK TRO FO RE ZA W MY DEL NICZ CE
Alek san dra Bia łas, Mag da le na Per czyń ska, Ane ta Bar tło miej czak, 
Ja cek Wró blew ski – Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii 
„OPE RON”

❏ 9.00–15.00 
MI KRO KAP SUŁ KO WA NIE
Fi lip Po rzu cek, Mi chał Ko czo row ski, Na ta lia Ogi ba, Mi chał Lach,
Mag da le na Gier tych – Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii
„OPE RON”

❏ 9.00–15.00 
NA TRO PIE...
Ewa Bau man, An na Bart ko wiak, Ja go da Czar nec ka, 
Ur szu la Cze bre szuk, Syl wia Gła zow ska, Mar ta Głod kow ska, 
An na Stroy now ska, To masz Wró bel – Sek cja me dycz na 
mAb, Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii 
„OPE RON”

❏ 9.00–15.00 
OSAD CZYN NY, CZY LI KTO OCZYSZ CZA NA SZE ŚCIE KI
Le szek Bro nia rek, Mał go rza ta Kli man, To masz Bo chiń ski, 
Fi lip Ta ra cho wicz, Ma te usz Hop pe, Mag da le na Gier tych –
Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „OPE RON”

❏ 9.00–15.00 
STA CJA PA LIW W TWO JEJ KUCH NI – DO MO WE 
SPO SO BY OTRZY MY WA NIA CZY STE GO PA LI WA 
BIO DIE SEL 
Ma te usz Hop pe, Alek san dra Perz, Ewa Sro ka, Fi lip Wol ski, 
Ja cek Wró blew ski – Ko ło Na uko we Stu den tów 
Bio tech no lo gii „OPE RON” – Ka te dra Bio tech no lo gii 
i Mi kro bio lo gii Żyw no ści 

UNI WER SY TET PRZY ROD NI CZY 
W PO ZNA NIU 

BU DY NEK WY DZIA ŁU ME LIO RA CJI
I IN ŻY NIE RII ŚRO DO WI SKA 

UL. PIĄT KOW SKA 94 

SA LA 111 

❏ 9.15–10.00 
CZY WAR TO PA TRZEĆ POD NO GI? – KIL KA SŁÓW 
O POD ŁO ŻU BU DOW LA NYM 
mgr inż. Ka ta rzy na Ste fa niak, dr Ję drzej Wierz bic ki – Ka te dra 
Geo tech ni ki, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

❏ 10.15–11.00 
ZA STO SO WA NIE TE LE DE TEK CJI SA TE LI TAR NEJ 
W BA DA NIACH ŚRO DO WI SKA PRZY ROD NI CZE GO
dr inż. Ma riusz Soj ka – Za kład Hy dro lo gii i Za so bów 
Wod nych, Ka te dra Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska 
i Geo de zji, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

❏ 11.00–11.30 
WPŁYW WÓD KO PAL NIA NYCH Z KO PAL NI OD KRYW KO WEJ 
WĘ GLA BRU NAT NE GO NA JA KOŚĆ WÓD RZECZ NYCH –
FAK TY I MI TY
dr inż. Ry szard Sta ni szew ski, dr hab. Je an B. Diat ta, 
mgr inż. Bar ba ra An drze jew ska – Ka te dra Eko lo gii 
i Ochro ny Śro do wi ska, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska

❏ 11.30–12.00 
ROL NIC TWO EKO LO GICZ NE – MA GIA, FI LO ZO FIA 
CZY SPO SÓB NA ŻY CIE?
dr inż. Je rzy Ku piec – Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, 
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

❏ 12.00–12.30 
RO ŚLI NY MIĘ SO ŻER NE – ZIE LO NI KI LE RZY
dr inż. Szy mon Ju sik – Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, 
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska 
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SA LA 219 

PRE ZEN TA CJE
❏ 9.00–10.00

10.00–11.00
12.00–13.00 
WY KO RZY STA NIE ENER GII GEO TER MAL NEJ 
NI SKO TEM PE RA TU RO WEJ – POM PY CIE PŁA
dr Ro man Schef ke, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska 
– Cen trum Od na wial nych Źró deł Ener gii 

SA LA ĆWI CZEŃ KA TE DRY ME TE ORO LO GII 

PRE ZEN TA CJE
❏ 10.00–10.45

10.50–11.35 
WSPÓŁ CZE SNA ME TE ORO LO GIA W OB LI CZU GLO BAL NYCH 
ZMIAN KLI MA TU
mgr Ma ria Mi cha lak, mgr inż. To masz Ser ba, mgr inż. Pa weł 
Sie dlec ki, mgr inż. Ali na Da nie lew ska, mgr inż. Mar cin Ba ran, 
mgr inż. Ję drzej Nyć ko wiak, mgr inż. Na ta lia Ko niecz na, 
mgr inż. Ka ro li na Sa kow ska, mgr inż. Bo gna Uździc ka – Ka te dra 
Me te oro lo gii, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska 

KO LE GIUM CIESZ KOW SKICH (STA RE) 
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 71 C

SA LA NA PAR TE RZE

❏ 9.00–9.45 
JAK OPI SY WA NO I JAK OPI SU JE SIĘ DRZE WO STA NY 
W URZĄ DZA NIU LA SU?
dr hab. Ro man Jasz czak – Za kład Urzą dza nia La su, Ka te dra 
Urzą dza nia La su, Wy dział Le śny

❏ 9.50–10.35 
MO NI TO RING LA SÓW W POL SCE
dr hab. Ro man Jasz czak – Za kład Urzą dza nia La su, Ka te dra 
Urzą dza nia La su, Wy dział Le śny

❏ 10.40–11.25 
LA SY I GO SPO DAR KA LE ŚNA NA OB SZA RZE AGLO ME RA CJI 
PO ZNAŃ SKIEJ
dr hab. Ro man Jasz czak – Za kład Urzą dza nia La su, Ka te dra 
Urzą dza nia La su, Wy dział Le śny 

SA LA NA I PIĘ TRZE 

❏ 9.00–9.45 
OB CE GA TUN KI DRZEW I KRZE WÓW W LA SACH –
DO BRO DZIEJ STWO CZY ZA GRO ŻE NIE DLA POL SKIEJ 
PRZY RO DY?
dr hab. Wła dy sław Da nie le wicz – Ka te dra Przy rod ni czych 
Pod staw Le śnic twa, Wy dział Le śny

❏ 9.50–10.35 
OPIEŃ KI – SMACZ NY GRZYB JA DAL NY CZY ZA BÓJ CA 
DRZEW?
dr hab. Piotr Ła ko my, prof. nadzw. – Ka te dra Fi to pa to lo gii 
Le śnej, Wy dział Le śny 

SA LA 126, I PIĘ TRO 

❏ 9.00–9.30
9.30–10.00
10.00–10.30 
OWA DY – WRO GO WIE CZY SPRZY MIE RZEŃ CY?
dr inż. An drzej Ła będz ki – Ka te dra Fi to pa to lo gii Le śnej, 
Wy dział Le śny 

SA LA ĆWI CZEŃ KA TE DRY BO TA NI KI 

❏ 15.00–17.00
WY PRA WA DO WNĘ TRZA RO ŚLIN, CZY LI SO LAR NA 
FA BRY KA ŻYW NO ŚCI
dr Mag da le na Ja ny szek – Ka te dra Bo ta ni ki, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❏ 17.00–19.00
GLO NY JA KO GRU PA EKO LO GICZ NA – ĆWI CZE NIA 
Z WY KO RZY STA NIEM TECH NIK MI KRO SKO PO WYCH
dr So fia Ce le wicz -Goł dyn – Ka te dra Bo ta ni ki, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 

OGRÓD DEN DRO LO GICZ NY 
WY DZIA ŁU LE ŚNE GO UNI WER SY TE TU 

PRZY ROD NI CZE GO W PO ZNA NIU 
ORAZ WY DZIA ŁO WA PRA COW NIA SIP

I FO TO GRA ME TRII
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 71 E

❏ 10.40–11.25 
SKA NO WA NIE PRZE STRZE NI LA SE REM
dr inż. Pa weł Strze liń ski – Za kład Urzą dza nia La su, Ka te dra 
Urzą dza nia La su, Wy dział Le śny 

XI V P O ZN AŃ SKI  FESTI WAL
29–31 MARCA 2011
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BU DY NEK 
KO LE GIUM CIESZ KOW SKICH (NO WE)

UL. WOJ SKA POL SKIE GO 71 B 

SA LA ĆWI CZE NIO WA I LA BO RA TO RIUM HI STO LO GICZ NE 
ZA KŁA DU, I PIĘ TRO 

❏ 9.00–10.00
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00 
JAK WY KO NAĆ PRE PA RAT MI KRO SKO PO WY, CZY LI 
TA JEM NI CE KUCH NI HI STO LO GICZ NEJ
dr hab. Han na Jac ko wiak, prof. nadzw., mgr Jo an na 
Trzcie liń ska -Lo rych, mgr Kin ga Skie resz -Szew czyk, mgr Ewe li na
Pro zo row ska – Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt 
w In sty tu cie Zoo lo gii, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 

KO LE GIUM GA WĘC KIE GO 
UL. WO ŁYŃ SKA 33

SA LA WY KŁA DO WA

❏ 10.00–10.45 
ZWIE RZĘ Z PRO BÓW KI – CZY TO MOŻ LI WE?
dr hab. Do ro ta Cie ślak, prof. nadzw., dr inż. Ja ro sław So snow ski, 
dr inż. Ewe li na Wa rzych -Ple jer, mgr Piotr Paw lak, mgr Ma ciej 
Orsz ty no wicz, Ka mi la Pol ley – Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw 
Ho dow li Zwie rząt, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

❏ 11.00–11.45 
KRO WA JA KO BIO RE AK TOR
dr hab. Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, 
prof. nadzw., dr Emi lia Pers -Kam czyc, mgr Pa weł Zmo ra, An na 
Bil ska, Mar cin Hej dysz, Bar ba ra No wak, Łu kasz Dy lew ski, 
Do mi ni ka Ga lus, Agniesz ka Woź niak – RU MEN PULS, Ka te dra 
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej; Ko ło Na uko we 
Zoo tech ni ków i Bio lo gów, Sek cja Ży wie nia Zwie rząt 
Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo du Po kar mo we go, 
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 

SA LA 08

❏ I gr. – 11.00–12.30
II gr. – 13.00–14.30 
ZWIE RZĘ Z PRO BÓW KI – CZY TO MOŻ LI WE? 
dr hab. Do ro ta Cie ślak, prof. nadzw., dr inż. Ja ro sław So snow ski, 
dr inż. Ewe li na Wa rzych -Ple jer, mgr Piotr Paw lak, mgr Ma ciej 
Orsz ty no wicz, Ka mi la Pol ley – Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw 
Ho dow li Zwie rząt, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 

SA LA 015

❏ 12.00–12.45
12.45–13.30 
KRO WA JA KO BIO RE AK TOR
dr hab. Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, 
prof. nadzw., dr Emi lia Pers -Kam czyc, mgr Pa weł Zmo ra, An na 
Bil ska, Mar cin Hej dysz, Bar ba ra No wak, Łu kasz Dy lew ski, 
Do mi ni ka Ga lus, Agniesz ka Woź niak – RU MEN PULS, Ka te dra 
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej; Ko ło Na uko we 
Zoo tech ni ków i Bio lo gów, Sek cja Ży wie nia Zwie rząt 
Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo du Po kar mo we go, 
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 

PRA COW NIA KOM PU TE RO WA 

❏ 12.00–12.45 
BU DU JE MY KOM PU TER
dr inż. Woj ciech Piotr Perz, mgr inż. Da niel Sta ni sław ski –
Wy dzia ło wa Pra cow nia Kom pu te ro wa, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt 

KO LE GIUM ZE MBA LA
UL. DĄ BROW SKIE GO 159 

SA LA 17 

PRE ZEN TA CJE
❏ 11.00–11.45 

JAK PRZE DŁU ŻYĆ ŻY CIE KWIA TÓW?
dr inż. Be ata Ja now ska – Ka te dra Ro ślin Ozdob nych, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 

COL LE GIUM MA XI MUM
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 28 

SA LA A
WARSZ TA TY ME TO DYCZ NE Z PRE ZEN TA CJĄ MUL TI ME DIAL NĄ 

JĘ ZYK NIE MIEC KI
❏ 9.00–9.15 

NAJ WAŻ NIEJ SZE TŁUSZ CZE W DIE CIE CZŁO WIE KA 
Ewa Bal czak, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, 
pod kie run kiem mgr An ny Ko mo sy 

JĘ ZYK RO SYJ SKI
❏ 9.15–9.30 

DZI KIE KO TY RE JO NU AMU RU
An drzej Dasz kie wicz, Wy dział Rol nic twa i Bio tech no lo gii, 
pod kie run kiem mgr Ma rii Fen rich 

JĘ ZYK AN GIEL SKI
❏ 9.30–9.45 

ZIE LO NA IN FRA STRUK TU RA
Ka ta rzy na Mi sio łek, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, 
pod kie run kiem mgr An ny Bin cza row skiej 

JĘ ZYK FRAN CU SKI
❏ 9.45–10.00 

WIN NI CA I PRO DUK CJA WI NA
Ka ta rzy na Kla wit ter, Mi chał Ro żek, Wy dział Na uk o Żyw no ści 
i Ży wie niu

NAUKI  I  SZTUKI
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Woj ciech Na wroc ki, Woj ciech Wie trzyń ski, Mo ni ka 
Rosz kow ska, Mar ta Ko zieł, Ka mi la No wak, Wy dział 
Rol nic twa i Bio tech no lo gii Kon rad Ba łac ki, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Ali cja Pie przyk, 
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, pod kie run kiem 
mgr An ny Łucz kow skiej 

PO KAZ
❏ 10.15–11.00 

PEJ ZA ŻE ŚWIA TŁEM MA LO WA NE
dr Woj ciech Pu kac ki, dr Mał go rza ta Grot tel – Ka te dra Fi zy ki, 
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu 

SA LA 260 

WARSZ TA TY ME TO DYCZ NE Z PRE ZEN TA CJĄ 
MUL TI ME DIAL NĄ 

JĘ ZYK NIE MIEC KI
❏ 10.00–10.15

ZA DŁU ŻE NIE PO LA KÓW – DLA CZE GO LU DZIE BIO RĄ?
Mo ni ka No wak, An na Ma tu szew ska, Wy dział 
Eko no micz no -Spo łecz ny, pod kie run kiem mgr Wie sła wy 
Ba na szak

❏ 10.15–10.30 
JO GURT
Ka ta rzy na Za bo ro wicz, Mał go rza ta Świ niar ska, Wy dział 
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, pod kie run kiem mgr Wie sła wy 
Ba na szak

❏ 10.30–10.45 
BAK TE RIE MLE KO WE
An na Droz dow ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu,
pod kie run kiem mgr Wie sła wy Ba na szak

❏ 10.45–11.00 
PRZE STRZE GA NIE DIE TY
Jo an na Czyż, Pau li na Gat nie jew ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu, pod kie run kiem mgr Wie sła wy Ba na szak

❏ 11.00–11.15 
ŚWIĘ TA LU DO WE W MO JEJ MIEJ SCO WO ŚCI
Ma rze na Pa tan, Ka ta rzy na Strzy miń ska, Wy dział Le śny,
pod kie run kiem mgr Ma rii Pio sik

❏ 11.15–11.30 
OGRO DY; OGRÓD UŻYT KO WY
Mar ta Mi gaj, Alek san dra Kli ber, Wy dział Ogrod nic twa 
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, pod kie run kiem mgr An ny Ko mo sy

❏ 11.30–11.45 
OGRÓD JA POŃ SKI
Ju lian na Ma cie jew ska, Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry 
Kra jo bra zu, pod kie run kiem mgr An ny Ko mo sy

❏ 11.45–12.00 
ZWIE RZĘ TA LE ŚNE
Bar ba ra Sa dłoń, Ilo na Szczę snu le wicz, Wy dział Le śny,
pod kie run kiem mgr Mo ni ki Sza ban

❏ 12.00–12.15 
WY BRA NE GA TUN KI CHRO NIO NE ZWIE RZĄT 
W POL SCE
Ka mil To ma szuk, Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt,
pod kie run kiem mgr Bar ba ry Szy dło

❏ 12.30–12.45 
MI TY I FAK TY O OD CHU DZA NIU
Pau li na Le śniew ska, Mar le na Szysz kow ska, Wy dział Na uk 
o Żyw no ści i Ży wie niu, pod kie run kiem mgr Bar ba ry Szy dło 

JĘ ZYK RO SYJ SKI
❏ 12.45–13.00 

SYS TEM KSZTAŁ CE NIA W RO SJI
San dra Bud na, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny, pod kie run kiem
mgr Ma rii Fen rich

❏ 13.00–13.15 
KO NIE
Ewa Bo rek, Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt, pod kie run kiem
mgr Ma rii Fen rich

❏ 13.15–13.30 
MO SKWA – MIA STO PAŃ STWO
Kin ga Kę dzio ra, Li dia Kro to fil, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska, pod kie run kiem mgr Ma rii Fen rich 

SA LA 263 
WARSZ TA TY ME TO DYCZ NE Z PRE ZEN TA CJĄ 
MUL TI ME DIAL NĄ 

JĘ ZYK AN GIEL SKI
❏ 10.00–10.15

MO JE HOB BY – FO TO GRA FIA CY FRO WA
Do mi ni ka Jan ko wiak, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt,
pod kie run kiem mgr Ja dwi gi Ziem kow skiej

❏ 10.15–10.30 
ZA PO RA TRZECH PRZE ŁO MÓW W CHI NACH
Ma ciej Ke ler, Ar tur Kar gu le wicz, Kon rad Dłu gosz, Wy dział 
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, pod kie run kiem mgr Ewy 
Ja nic kiej-Tho mas

❏ 10.30–10.45 
GA LE RIA NAJ SŁYN NIEJ SZYCH URBA NI STÓW
Mo ni ka Gra la, An na Wi zła, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska, pod kie run kiem mgr Bar ba ry Be reck

❏ 10.45–11.00 
EKO LO GICZ NE BU DYN KI
Mo ni ka Men del, Jo an na Ło gasz, Wy dział Me lio ra cji 
i In ży nie rii Śro do wi ska, pod kie run kiem mgr An ny 
Bin cza row skiej

❏ 11.00–11.15 
OGRO DY JA POŃ SKIE
Mar ta Ro mo, Do mi ni ka Dy mek, Wy dział Ogrod nic twa 
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, pod kie run kiem mgr An ny 
Bin cza row skiej

❏ 11.15–11.30 
GOL CE
Ma te usz Hop pe, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii, pod kie run kiem
mgr Ali ny Nur czyk

❏ 11.30–11.45 
DŹWIĘK W BIO TECH NO LO GII
Le szek Bro nia rek, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii,
pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk

❏ 11.45–12.00 
RO ŚLI NY OZDOB NE – NO WE OD MIA NY
Mar ta Rzań ska, Ma te usz Ka pel czak, Wy dział Ogrod nic twa 

XI V P O ZN AŃ SKI  FESTI WAL
29–31 MARCA 2011
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i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, pod kie run kiem mgr An ny 
Bin cza row skiej

❏ 12.15–12.30 
MI KRO RNA W KAN CE RO GE NE ZIE
Aga ta Sta cho wiak, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii,
pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk

❏ 12.30–12.45 
IN VI TRO
Han na No wa kow ska, Wy dział Rol nic twa i Bio tech no lo gii,
pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk

❏ 12.45–13.00 
BIO LO GIA MI ŁO ŚCI
Ża ne ta Gro ba rek, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt,
pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk

❏ 13.00–13.15 
DO MY PRZY JA ZNE ŚRO DO WI SKU
Pau li na Rze szu tek, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska,
pod kie run kiem mgr Ewy Ja nic kiej -Tho mas

❏ 13.15–13.30 
BAN KO WOŚĆ ELEK TRO NICZ NA
An na Krzy ża now ska, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny,
pod kie run kiem mgr Da nu ty Świt

❏ 13.30–13.45 
GIEŁ DA PA PIE RÓW WAR TO ŚCIO WYCH
Krzysz tof Iciek, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny,
pod kie run kiem mgr Da nu ty Świt

❏ 13.45–14.00 
AL TER NA TYW NE ŹRÓ DŁA ENER GII
Bar tosz Cior ga, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii,
pod kie run kiem mgr Da nu ty Świt

❏ 14.00–14.15 
WSZYST KO O MA KA RO NIE
Ma ria Bi gos, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu,
pod kie run kiem mgr Da nu ty Świt 

HOL 

WY STA WA
❏ 9.00–17.00 

MA KRO- I MI KRO ŚWIAT SIE CI NA CZYŃ 
KRWIO NO ŚNYCH
dr hab. Han na Jac ko wiak, prof. nadzw., prof. dr hab. Szy mon 
Go dy nic ki – Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt, Wy dział 
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 

BU DY NEK WY DZIA ŁU 
TECH NO LO GII DREW NA 

UL. WOJ SKA POL SKIE GO 38/42 

SA LA 136, I PIĘ TRO 

❏ 9.00–10.00
KLE JE W BU DOW NIC TWIE
dr inż. To masz Kry sto fiak, dr inż. Bar ba ra Lis – Ka te dra Kle je nia 
i Uszla chet nia nia Drew na, Wy dział Tech no lo gii Drew na 

SA LA 430 

PRE ZEN TA CJE
❏ 10.00–11.00 

PRO DUK CJA TRA DY CYJ NYCH I AR TY STYCZ NYCH 
DREW NIA NYCH MA TE RIA ŁÓW POD ŁO GO WYCH
prof. dr hab. Gin ter J. Hru zik, dr inż. Vik tor Go tych, dr inż. Ma rek 
Wie ru szew ski – Ka te dra Me cha nicz nej Tech no lo gii Drew na, 
Wy dział Tech no lo gii Drew na 

HA LA NR 8 

❏ 10.00–11.00, 12.00–13.00 
MA TE RIA ŁY DREW NO PO CHOD NE WO KÓŁ NAS
dr inż. Do ro ta Du kar ska, dr Do ro ta Dziur ka, dr inż. Ra do sław 
Mir ski – Ka te dra Two rzyw Drzew nych, Wy dział Tech no lo gii 
Drew na 

BU DY NEK KA TE DRY 
MI KRO BIO LO GII OGÓL NEJ

I ŚRO DO WI SKO WEJ
UL. SZY DŁOW SKA 50 

SA LA ĆWI CZE NIO WA, I PIĘ TRO 

❏ 10.00–13.00 
OBEJ RZEĆ TO, CO NIE WI DZIAL NE
dr Ju sty na Kla ma, dr Agniesz ka Wol na -Ma ruw ka, dr Agniesz ka 
Mo cek -Płó ci niak – Ka te dra Mi kro bio lo gii Ogól nej 
i Śro do wi sko wej, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 

CEN TRUM KUL TU RY FI ZYCZ NEJ
UL. DO JAZD 7 

❏ 17.00–19.00 
PO WER NOR DIC WAL KING
mgr Ma ria Grześ ko, mgr Ma rian Łysz czak, Cen trum Kul tu ry 
Fi zycz nej

❏ 20.30 
SPIN NING MA RA TON
mgr Ka ro li na Do pie ra ła – Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej 

OGRÓD DEN DRO LO GICZ NY 
UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO 

W PO ZNA NIU
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 71 D 

WY CIECZ KA
❏ 11.00–12.00,

13.00–14.00 
OGRÓD DEN DRO LO GICZ NY UNI WER SY TE TU 
PRZY ROD NI CZE GO W PO ZNA NIU
dr inż. To masz Ma liń ski – Ka te dra Przy rod ni czych Pod staw 
Le śnic twa, Wy dział Le śny, start wy ciecz ki od ul. Nie sta chow skiej 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce ca łe go fe sti wa lu znaj du ją się na
stro nie in ter ne to wej www.up.po znan.pl (do stęp 28.01.2011).

dr inż. Ur szu la Moj siej

NAUKI  I  SZTUKI
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Lau re aci Uczel nia nej Se sji Kół Na uko wych 7 czerw ca 2010 ro ku
zo sta li za pro sze ni do re pre zen ta cyj nej Sa li Se na tu w Col le gium

Ma xi mum, by z rąk JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza -
ka i pro rek tor do spraw stu diów, prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej,
a tak że w obec no ści peł no moc ni ka rek to ra ds. kół na uko wych, dr.
hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka, ode brać pa miąt ko we dy plo my i na -
gro dy. 

Se sja kół na uko wych od by ła się 11 ma ja 2010 ro ku w Ośrod ku Na -
uko wo -Dy dak tycz nym w Zie lon ce, zgło szo no wów czas 21 re fe ra tów,

w tym dwa po za kon kur sem, z Fran cji (wy mia na Era smus) oraz 13 prac
po ste ro wych. Ju ry przy dzie li ło na gro dy w trzech sek cjach: przy rod ni -
czej, na uki po zo sta łe oraz po ste ro wej. 

War to w tym miej scu wspo mnieć, że na sza stu dent ka – Mag da le -
na Fry ziel z Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Drew na – zdo by ła pierw -
sze miej sce na 51 Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej Stu den tów
w Zwo le niu na Sło wa cji, któ rą zor ga ni zo wa no 6 ma ja 2010 ro ku. Opie -
ku nem ko ła na uko we go jest dr inż. Grze gorz Co fta, a opie ku nem sek -
cji – dr inż. Bar ba ra Lis. (es)

Laureaci z opiekunami naukowymi oraz JM rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem i prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Moniką
Kozłowską

Lau re aci Uczel nia nej Se sji 
Kół Na uko wych

Po wo ła nia dla człon ków Ra dy Na ro do we go Cen trum Na uko we go

W dniu 15 grud nia 2010 ro ku Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go wrę czy ła po wo ła nia człon kom Ra dy Na ro do we go Cen trum Na uki. Te go sa -
me go dnia Ra da się ukon sty tu owa ła i wy bra ła prze wod ni czą ce go, któ rym zo stał prof. Mi chał Ka roń ski, ma te ma tyk z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu. 

Ra da Na ro do we go Cen trum Na uko we go dzia ła w trzech ko mi sjach obej mu ją cych na uki: hu ma ni stycz ne i spo łecz ne; ści słe i in ży nier skie oraz o ży -
ciu. Śro do wi sko na uko we Po zna nia re pre zen to wa ne jest w niej przez trzy oso by, obok prof. Ka roń skie go w jej skład wcho dzi prof. Ja cek Bła że wicz
(in for ma tyk z Po li tech ni ki Po znań skiej) i prof. Krzysz tof  W. No wak z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt na sze go uni wer sy te tu.

Za chę ca my do od wie dza nia stro ny Na ro do we go Cen trum Na uko we go, na któ rej po ja wia ją się bie żą ce in for ma cje: www.ncn.gov.pl  (do -
stęp: 24.01.2011).

Biu ro Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką
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List od śp. Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do prezesa Stowarzyszenia Wydawców
Szkół Wyższych; prezydent miał być jednym z honorowych
patronów wystawy polskiej książki naukowej, która odbyła się 
w Londynie we wrześniu 2010 roku

Wy sta wy, tar gi książ ki
Dzia łal ność wy daw nic twa je sie nią 2010 ro ku

Ko lej na wy sta wa ksią żek pol skich wy daw ców aka de mic kich od by -
ła się we wrze śniu 2010 ro ku w Lon dy nie. Za pre zen to wa ne pu bli -

ka cje zo sta ły prze ka za ne Pol skie mu Uni wer sy te to wi na Ob czyź nie
(PU NO), na rę ce rek to ra, prof. Woj cie cha Fal kow skie go. Przy go to wu -
jąc wy sta wę, skie ro wa li śmy proś bę do pre zy den ta Ry szar da Ka czo -
row skie go o ob ję cie pa tro na tu i otwar cie im pre zy. Pro po zy cja zo sta ła
z ra do ścią przy ję ta. Nie ste ty, za bra kło i Je go, i ks. prof. Ry szar da Ru -
mian ka, rek to ra Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, wiel -
kie go przy ja cie la wy daw ców, współ or ga ni za to ra kil ku ostat nich
wy staw za gra nicz nych. Mo gli śmy uczcić ich pa mięć, uczest ni cząc
w spe cjal nej mszy świę tej od pra wio nej w pol skim ko ście le pw. św. An -
drze ja Bo bo li w Lon dy nie w in ten cji ofiar ka ta stro fy smo leń skiej.

Wy sta wa od by ła się w miej scu szcze gól nym dla Po la ków – Ogni sku
Pol skim – hi sto rycz nej sie dzi bie Rzą du Pol skie go na Uchodź stwie przy
Exhi bi tion Ro ad; otwo rzy ła ją Bar ba ra Tu ge -Ere ciń ska, am ba sa dor RP
Zjed no czo ne go Kró le stwa Wiel kiej Bry ta nii i Pół noc nej Ir lan dii. Szcze -
gól nie wzru sza ją ce by ło spo tka nie z naj star szy mi przed sta wi cie la mi
emi gra cji pol skiej w Lon dy nie.

*
Czter na ste Po znań skie Dni Książ ki Na uko wej – tar gi książ ki or ga ni -

zo wa ne przez Wy daw nic two Na uko we Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza pod pa tro na tem rek to ra tej uczel ni – od dwóch lat od by wa ją
się znów w gma chu Col le gium Ma ius i jest to do sko na łe miej sce do
pre zen ta cji ksią żek wy daw ców przede wszyst kim aka de mic kich i na -
uko wych z ca łej Pol ski. Na sze wy daw nic two bie rze udział w tej im pre -
zie od po cząt ku jej ist nie nia. Na to wa rzy szą cych tar gom kon kur sach
na naj lep szy pod ręcz nik i pra cę na uko wą dwie na sze książ ki zo sta ły
wy róż nio ne (o czym pi sa li śmy w nu me rze 9-10/2010 „Wie ści Aka de -
mic kich” – przyp. red.).

*
Czter na ste Tar gi Książ ki w Kra ko wie to obec nie naj waż niej sze wy da -

rze nie bran ży wy daw ni czo -księ gar skiej w Pol sce. Padł ko lej ny re kord
od wie dza ją cych – by ło ich w tym ro ku po nad 31 ty się cy (o 5 ty się cy
wię cej niż w ro ku 2009). By zna leźć się w gro nie po nad 450 wy staw ców,
trze ba by ło zgło sić się pa rę mie się cy wcze śniej. Atrak cyj ność tej im pre -
zy wią że się m.in. z moż li wo ścią spo tka nia z go ść mi, au to ra mi (by ło ich
oko ło 400), ludź mi kul tu ry, ar ty sta mi, po li ty ka mi. Wie le osób za sta na -
wia się nad fe no me nem tych tar gów – dłu gie ko lej ki do kas, tłu my prze -
su wa ją ce się wol no od sto iska do sto iska, cier pli wie ocze ku ją ce na
ulu bio nych au to rów, obec ność, zwłasz cza w so bo tę i nie dzie lę, ca łych
ro dzin, czę sto z ma ły mi dzieć mi. Dla wy daw ców ob słu gu ją cych sto iska
to dni bar dzo wy tę żo nej pra cy, ale i ogrom nej sa tys fak cji.

Wy daw cy aka de mic cy, po kil ku la tach sta rań, ma ją swo ją ale ję – Sa -
lon Wy daw ców Szkół Wyż szych – umiej sco wio ną za raz po naj więk -
szych wy daw nic twach. Uczest ni cząc w tar gach kra kow skich już
pra wie 10 lat, na sze wy daw nic two zy ska ło so bie już wier nych czy tel -
ni ków szu ka ją cych no wo ści. Ale i książ ki z po przed nich lat cie szą się
po wo dze niem. Po tar gach od no to wu je my za wsze zna czą cy wzrost
sprze da ży wy sył ko wej, ostat nio głów nie przez In ter net.

No wo ści wy daw ni cze. Słow ni ki, lek sy ko ny

Na po cząt ku lu te go uka zał się je den z naj dłu żej przy go to wy wa nych
ty tu łów: Pol sko -an giel ski słow nik ho dow li i bio lo gii zwie rząt pod re dak -
cją Pio tra Gron ka. Au to rzy: An na Bin cza row ska, Lech Fan dre jew ski,

Na XIV Poznańskich Dniach Książki Naukowej (październik 2010)
nasze wydawnictwo odebrało dwa wyróżnienia
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Piotr Gro nek, Han na Jac ko wiak, Zyg munt Pej sak, Ry szard Słom ski, To -
masz Stra bel, Mar le na Sza la ta i Syl wia Uf nal ska re pre zen tu ją nie tyl ko
na szą uczel nię, ale tak że Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna -
niu, Pol ską Aka de mię Na uk (Ja błon na), Pań stwo wy In sty tut We te ry -
na rii w Pu ła wach oraz EASE Co un cil. Słow nik za wie ra oko ło 25 ty się cy
ha seł z wie lu dzie dzin, opra co wy wa nych i ak tu ali zo wa nych w cią gu
kil ku lat. Gro no ośmiu re cen zen tów oce nia ło za war tość me ry to rycz -
ną i po praw ność ję zy ko wą ha seł.

Nie ba wem zo sta nie wy dru ko wa na ko lej na po zy cja – Zoo tech -
nicz ny nie zbęd nik ter mi no lo gicz ny Hen ry ka Paw la ka i Ma ria na Li -
piń skie go.

Z za kre su ogrod nic twa ma my dwa ty tu ły: Słow nik ter mi nów z fi -
zjo lo gii ro ślin an giel sko -pol ski i pol sko -an giel ski Bar ba ry Po li tyc kiej,
a tak że wy da ny w ubie głym ro ku Pod ręcz ny słow nik pol sko -an giel -
ski i an giel sko -pol ski dla ogrod ni ków Bar ba ry Polityc kiej (i pod jej 
re dak cją) oraz Ta de usza Ba ra now skie go, Jo an ny Krau se i Mar ka 
Je rze go.

Obec nie trwa ją pra ce nad ko lej nym ty tu łem, prze zna czo nym dla
le śni ków. Pro fe sor Ry szard Miś (re dak tor na uko wy) oraz Grze gorz
Rącz ka i Aga ta Woź niak przy go to wu ją Lek sy kon ter mi no lo gii le śnic -
twa z za kre su urzą dza nia la su w wer sji an giel sko -pol skiej i pol sko -an -
giel skiej.

Ma my na dzie ję, że na tym nie ko niec. Chcie li by śmy stwo rzyć ca łą
se rię słow ni ków i lek sy ko nów z wie lu dzie dzin na uk przy rod ni czych
re pre zen to wa nych na na szej uczel ni. Wie rzy my, że ta kie wła śnie spe -
cja li stycz ne pu bli ka cje są po szu ki wa ne i wśród stu den tów, i prak ty -
ków po słu gu ją cych się co raz po wszech niej ję zy kiem an giel skim
w ży ciu za wo do wym.

Pod ręcz ni ki i skryp ty

❏ Ma rian Li piń ski, Bio in ży nie ria pro duk cji mle ka su ro we go

❏ To wa ro znaw stwo wy bra nych pro duk tów spo żyw czych. Prze wod nik
do ćwi czeń pod re dak cją Ewy Fla czyk i Jó ze fa Kor cza ka

❏ Ol ga Stef ko, Biz ne splan w przed się bior stwach ogrod ni czych i agro -
biz ne sie.

mgr An na Zie liń ska -Kry bus

Na ze bra niu ple nar nym Wy dzia łu Na uk Rol ni czych, 
Le śnych i We te ry na ryj nych Pol skiej Aka de mii Na uk,

któ re od by ło się 25 paź dzier ni ka 2010 ro ku, na wnio sek
Ko mi sji Na gród Wy dzia łu pod ję ło uchwa łę o przy zna niu
w ro ku 2010 na stę pu ją cych na gród na uko wych i wy róż -
nień:

❏ Na gro dę im. Mi cha ła Ocza pow skie go otrzy mał au tor
książ ki Eko lo gicz ne uwa run ko wa nia za się gów drzew
i krze wów na alu wial nych ob sza rach Do li ny Od ry: dr hab.
Wła dy sław Da nie le wicz

❏ dy plo my im. Mi cha ła Ocza pow skie go otrzy ma li au to rzy
książ ki: Ochro na przy ro dy: prof. dr hab. Je rzy Wi śniew -
ski i dr hab. Da riusz J. Gwiaz do wicz (z re ko men da cji Ko -
mi te tu Na uk Le śnych Pol skiej Aka de mii Na uk). 

Obie książ ki zo sta ły opu bli ko wa ne na kła dem na sze go
uczel nia ne go wy daw nic twa. (es)

Wyróżnienia dla naszych książek

XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej; od prawej stoją: 
prof. dr hab. Piotr Ilnicki; prorektor ds. nauki i współpracy 
z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul; kierownik Działu Wydawnictw
naszej uczelni, mgr Anna Zielińska-Krybus i redaktor Maria Moczko

Wystawa polskich książek akademickich w Londynie (wrzesień
2010); od prawej stoją: pierwszy sekretarz Ambasady RP ds. nauki 
i oświaty, Emil Pietras; ambasador Barbara Tuge-Erecińska; rektor
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, prof. Wojciech Falkowski;
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Henryk
Skorowski oraz prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych,
Henryk Podolski
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We wrze śniu 2007 ro ku Ka te dra Urzą dza nia La su za ku pi ła, ja ko
pierw sza jed nost ka w Pol sce, na ziem ny ska ner la se ro wy – FA RO

LS HE 880. Tech no lo gia wy ko rzy sty wa na przez to urzą dze nie da je m.in.
moż li wość bar dzo szyb kie go zo bra zo wa nia prze strze ni (w tym ska ne -
rze – w pro mie niu 76 m) w trój wy mia rze, z moż li wo ścią two rze nia mo -
de li ty pu CAD. Wy da wa ło się, że ku pu jąc te go ty pu sprzęt, bę dzie my
przez kil ka lat dys po no wa li naj no wo cze śniej szą na świe cie tech no lo -
gią. Jed nak w bran ży IT trzy la ta to czę sto od po wied nik trzech ge ne -
ra cji. Nic więc dziw ne go, że na po cząt ku paź dzier ni ka 2010 ro ku FA RO
za pre zen to wa ło re wo lu cyj ne roz wią za nie, wręcz mi nia tu ry zu jąc do -
tych cza so we roz wią za nia. No wy ska ner FA RO Fo cu s3D wa ży 5 kg (po -
przed nie i kon ku ren cyj ne mo de le wa żą od 15 do po nad 20 kg) i po tra fi

re je stro wać pra wie 1 mln punk tów w prze strze ni na se kun dę, tak że
z opcją ko lo ru (70 me ga pik se li). Ja ko „sta li klien ci” po pro si li śmy więc
przed sta wi cie la fir my FA RO o pre zen ta cję no we go ska ne ra, co mia ło
miej sce 23 li sto pa da 2010 ro ku. W po ka zie obok pra cow ni ków i stu -
den tów Wy dzia łu Le śne go wzię li rów nież udział przed sta wi cie le Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza i Po li tech ni ki Po znań skiej.

dr inż. Pa weł Strze liń ski

Od dnia 1 lu te go 2011 ro ku obo wiąz ki rzecz ni ka pra so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu JM rek tor na szej uczel ni po wie rzył Je rze mu Lo ry cho wi, zwią za ne mu z pro gra -

mem pierw szym Pol skie go Ra dia w War sza wie (Sy gna ły dnia i Po ran ne roz ma ito ści rol ni cze). Re -
dak tor Je rzy Lo rych jest ab sol wen tem na szej uczel ni, nie ob ca jest mu więc spe cy fi ka i struk tu ry
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Przez wie le lat współ pra co wał z pra są co dzien ną, pe rio dy ka mi rol -
ni czy mi, a przede wszyst kim z re dak cja mi rol ny mi Pol skie go Ra dia i Te le wi zji Pol skiej (jl).

Kon takt z rzecz ni kiem: tel. 61 846 67 59, kom. 512 862 726, e -ma il: rzecz nik@up.po znan.pl

Od re dak cji
Pra gnie my w tym miej scu zło żyć naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia dla do tych cza so we go rzecz ni ka pra so -

we go na szej uczel ni – dr. hab. inż. Ce za re go Be ke ra, któ ry peł nił tę funk cję od stycz nia 2009 ro ku, bę dąc jed -
no cze śnie ad iunk tem w Za kła dzie Den dro me trii i Pro duk cyj no ści La su Ka te dry Urzą dza nia La su. W ubie głym
ro ku dr Ce za ry Be ker uzy skał ha bi li ta cję na pod sta wie roz pra wy za ty tu ło wa nej Stan zdrowotny, struktura i
przyrost niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych.

Ma my no we go 
rzecz ni ka pra so we go
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Skaner FARO Focus3D

Nasz nowy rzecznik prasowy, Jerzy Lorych

Pre zen ta cja naj now sze go na świe cie
na ziem ne go ska ne ra la se ro we go

SPROSTOWANIE
Autorem zdjęć w artykule Las a człowiek (numer 11–12/2010 „Wieści

Akademickich”) jest Paweł Strzeliński. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja.
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Imprezę zorganizował Polski Związek
Fotografów Przyrody Okręg
Wielkopolski (ZPFP OW) pod
patronatem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat
medialny objęło Radio Merkury.
Głównymi założeniami organizatorów
Poznańskiego Dnia Fotografii było i jest
promowanie oraz podnoszenie poziomu
fotografii przyrodniczej, popularyzacja
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
propagowanie zasad etycznych, które
powinny towarzyszyć fotografowaniu
przyrody, współudział w tworzeniu
kultury narodowej. Są to jednocześnie
niektóre z punktów statutu Związku. 

Przed się wzię cie mia ło rów nież na ce lu na wią za nie współ pra cy ZPFP OW
z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu, ini cjo wa nie two rze nia pu -

bli ka cji i wy daw nictw, za po cząt ko wa nie dzia łal no ści edu ka cyj nej, w tym or -
ga ni zo wa nie szko leń i kur sów, in spi ro wa nie i wspie ra nie dzia łal no ści
twór czej fo to gra fów przy ro dy, za pre zen to wa nie do rob ku ZPFP OW. Mi mo
krót kie go cza su, ja ki mi nął od te go wy da rze nia, nie któ re za ło że nia i ce le uda -
ło się zre ali zo wać lub roz po cząć ich re ali za cję. 

Do udzia łu za pro szo no pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Mie li się oni po dzie lić swo ją wie dzą i wra że nia mi z po dró ży po świe -
cie. Wszyst kie pre lek cje mia ły for mę po ka zów zdję cio wych po łą czo nych
z opo wie ścia mi o prze ży tych przy go dach, spo tka nych lu dziach, od mien -
nych kul tu rach, róż no rod no ści przy ro dy. Jesz cze przed roz po czę ciem Po -
znań skie go Dnia Fo to gra fii po czy nio no sta ra nia, aby roz pro pa go wać
im pre zę wśród stu den tów mia sta Po zna nia oraz wszyst kich mi ło śni ków fo -
to gra fii przy rod ni czej i po dróż ni czej 

Przy go to wa no cykl wy staw, któ re zo sta ły za pre zen to wa ne w bu dyn kach
nie któ rych wy dzia łów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Na Wy dzia le
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu znaj do wa ła się wy sta wa pt. „Zwie rzę -
ta”. Stu den ci Wy dzia łu Le śne go mo gli po dzi wiać zdję cia z wy sta wy pt. „Z bli -
ska”, a w bu dyn ku Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska pre zen to wa no
pra ce z cy klu „Po ra nek”. Wszyst kie zdję cia przed sta wia ły pol ską flo rę i fau nę.
W su mie za pre zen to wa no 59 wy bra nych fo to gra fii człon ków ZPFP OW. 

W li sto pa dzie 2010 ro ku ogło szo no otwar ty kon kurs fo to gra ficz ny pt.
„Przy ro da w obiek ty wie”. Je go roz strzy gnię cie na stą pi ło pod czas Po znań -

skie go Dnia Fo to gra fii. W Ko le gium Run ge go moż na by ło oglą dać wszyst -
kie za kwa li fi ko wa ne do fi na łu pra ce na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej w tym ce -
lu wy sta wie.

Uro czy ste go otwar cia Po znań skie go Dnia Fo to gra fii w imie niu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu do ko na ła pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska.
W krót kim prze mó wie niu za pre zen to wa ła uczel nię o oraz przy bli ży ła przy -
by łym ideę Po znań skie go Dnia Fo to gra fii. Po tym wstę pie za pre zen to wa ła
się fir ma Por ta Art, któ ra spon so ro wa ła wszyst kie wy sta wy zwią za ne z im -
pre zą. 

Pierw szym pre le gen tem był czło nek ZPFP OW To masz Sko rup ka z pre -
zen ta cją pt. „Jak fo to gra fo wać pta ki”. Opo wia dał, w ja ki spo sób szu ka ulu -
bio ne go te ma tu, jak się ma sku je i ja kie go sprzę tu fo to gra ficz ne go na le ży
użyć do osią gnię cia za mie rzo ne go efek tu. Zwró cił też uwa gę na fakt, że
ewen tu al ne szko dy wy rzą dzo ne fo to gra fo wa nym zwie rzę tom w trak cie ro -
bie nia im zdjęć nie wy na gro dzi na wet naj lep sze zdję cie. Wie lo let nie do -
świad cze nie i bar dzo do bra zna jo mość te ma tu pod par ta wspa nia ły mi
zdję cia mi pta ków spo wo do wa ła, że pre zen ta cja zo sta ła przy ję ta go rą co
przez pu blicz ność. 

Pierw szym z za pro szo nych pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu był prof. dr hab. An drzej Gu ra now ski z po ka zem pt. „Ga la pa -
gos”. Opo wia dał o swo im po by cie na Wy spach Ga la pa gos w 2009 ro ku. Za -
pre zen to wał i omó wił w spo sób nie zwy kle cie ka wy zdję cia z po szcze gól nych
wysp. Pu blicz ność mia ła oka zję zo ba czyć fo to gra fie te go za kąt ka zie mi, usły -
szeć re la cje z przy gód oraz za ob ser wo wa nych cie ka wo stek. Od mien ność kli -
ma tu, ży ją cych zwie rząt i kra jo bra zów, tak bar dzo róż nych od na szych,
urze kła słu cha czy. Naj więk sze wra że nie wy war ły „iko ny” Wysp Ga la pa gos:
żół wie sło nio we, jasz czur ki la wo we, ge ko ny, pin gwi ny rów ni ko we. W zdu -
mie nie wpra wił ob raz wysp o bar dzo ubo giej ro ślin no ści. 

Po pro fe so rze Gu ra now skim wy stą pił dr hab. Da riusz J. Gwiaz do wicz. Za -
pre zen to wał po kaz pt. „Na po łu dnie”. By ła to pre lek cja zu peł nie in na od po -
zo sta łych. Za pre zen to wa ne zo sta ły zdję cia z nie mal wszyst kich za kąt ków
na sze go glo bu. Wi dzo wie mie li oka zję zo ba czyć mię dzy in ny mi: tro pi kal ne
dżun gle Ame ry ki Po łu dnio wej oraz Azji, Hi ma la je, da le ką Sy be rię, je zio ro
Baj kał, pu sty nie Bil skie go Wscho du, ogrom ne ję zo ry lo dow ców, Afry kę. 
Fo to gra fie by ły pięk ne, a cie ka wy ko men tarz uzu peł niał ca łość. Wszyst ko zo -
sta ło przed sta wio ne w kon tek ście ko niecz no ści dba nia o de li kat ną rów no -
wa gę bio lo gicz ną.

Po krót kiej prze rwie wy stą pił pre zes ZPFP OW Je rzy Do la ta z po ka zem
zdjęć „Trzy sta ny”. Pod czas swo jej wy pra wy do Sta nów Zjed no czo nych od -
wie dził Ari zo nę, Utah oraz Ka li for nię. Wra że nia z tej eska pa dy wraz z po ka -
zem zdjęć za chwy ci ły pu blicz ność. Na ko niec zo sta ły za pre zen to wa ne dwie
dia po ra my z naj cie kaw szych od wie dzo nych miejsc. 

Ostat nim za pro szo nym pre le gen tem ze stro ny uczel ni był prof. dr hab.
Ta de usz Ba ra now ski z pre zen ta cją „An tark ty ka”. Był to z pew no ścią je den
z cie kaw szych po ka zów, dow cip ne ko men ta rze prof. Ba ra now skie go wy wo -
ły wa ły co chwi la sal wy śmie chu wśród wi dzów. Słu cha cze, za nim do tar li do
sa mej An tark ty ki, zwie dzi li część Ame ry ki Po łu dnio wej, a do kład niej Ar gen -
ty nę, Zie mię Ogni stą z jej Par kiem Na ro do wym i hi sto rią. Cie ka we zdję cia
po ka za ły bo ga tą flo rę i fau nę. 

Ostat nim po ka zem by ła pre zen ta cja dia po ram To ma sza Ogro dow czy ka
– go ścia spe cjal ne go. Ten przy rod nik, fo to graf, fil mo wiec i dźwię ko wiec
w jed nym za pre zen to wał sze reg dia po ram wła snej pro duk cji, któ re zo sta ły
owa cyj nie przy ję te przez pu blicz ność.

Każ dą pre lek cję i po kaz od dzie la ły krót kie prze rwy, pod czas któ rych moż na
by ło od wie dzić sto iska ze sprzę tem fo to gra ficz nym, wy daw nic twa mi po świę -
co ny mi fo to gra fo wa niu i ochro nie przy ro dy, za po znać się z naj now szy mi tech -
ni ka mi dru ku od bi tek na róż nych pod ło żach dru ko wych i w róż nym for ma cie.
By ło też sto isko fir my zaj mu ją cej się ser wi sem sprzę tu fo to gra ficz ne go. 

Fi na łem Po znań skie go Dnia Fo to gra fii by ło ogło sze nie wy ni ków kon kur -
su fo to gra ficz ne go pt. „Przy ro da w obiek ty wie”. Był to kon kurs otwar ty,
udział w nim mógł wziąć każ dy, pod wa run kiem, że te ma tem zdję cia bę dzie
przy ro da. Or ga ni za to rzy otrzy ma li oko ło 400 prac, a ju ry wy bra ło 27 fo to -
gra fii, z któ rych wy ło nio no zwy cięz ców: I miej sce za jął Grze gorz Wró blew -
ski, II miej sce – An drzej Ka le nie wicz, III – Pa weł Bie niew ski. 

Pol ski Zwią zek Fo to gra fów Przy ro dy bar dzo dzię ku je wła dzom uczel ni za
współ pra cę. Fre kwen cja prze szła naj śmiel sze ocze ki wa nia, a okla ski na ko -
niec każ de go po ka zu by ły naj lep szą na gro dą za trud wło żo ny w przy go to -
wa nie Po znań skie go Dnia Fo to gra fii. Za an ga żo wa ni w to przed się wzię cie
pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wy ka za li się da le ko
idą cym pro fe sjo na li zmem. Ma my jed no cze śnie na dzie ję, że Po znań ski Dzień
Fo to gra fii na sta łe znaj dzie miej sce w ka len da rzu im prez. 

Ma ciej Pie trzak,
wi ce pre zes ZPFP OW

Po znań ski Dzień Fo to gra fii
Ko le gium Run ge go, 15 stycz nia 2011 ro ku 

Pierwsze miejsce: Grzegorz Wróblewski
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Wdniu 27 stycz nia 2011 ro ku w sie dzi bie To wa rzy stwa im. Hi po -
li ta Ce giel skie go w Po zna niu, w Sa li Hi po li ta Ce giel skie go, od -

by ła się uro czy stość wpro wa dze nia do Klu bu Mło dych Po zy ty wi stów
no wej gru py osób, któ re do tych cza so wy mi osią gnię cia mi wpi sa ły
się w śro do wi sko re ali zu ją ce ideę pra cy or ga nicz nej. Mło dych Po zy -
ty wi stów przy jął Pre zy dent To wa rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie go
– dr Ma rian Król, wrę cza jąc każ de mu z nich Me dal Mło de go Po zy ty -

wi sty i sto sow ny dy plom. W uro czy sto ści udział wzię li za pro sze ni go -
ście, w tym pro rek tor na sze go uni wer sy te tu, prof. dr hab. Mo ni ka
Ko złow ska, przed sta wi cie le władz re gio nu, re pre zen tan ci me diów
oraz człon ko wie To wa rzy stwa. Me dal Mło de go Po zy ty wi sty otrzy -

ma ła dr Zu zan na Sa win ska, pra cow nik na uko wy Ka te dry Agro no mii
na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. Ka pi tu ła me da lu do ce ni ła jej za an ga żo wa nie w pra cę
re ali zo wa ną na uni wer sy te cie, ale tak że sze ro ko ro zu mia ną pra cę 
or ga nicz ną, przy wra ca nie po sza no wa nia war to ści mo ral nych oraz
tra dy cji śro do wi sko wych i pa trio tycz nych. Spo tka nie z Mło dy mi Po -
zy ty wi sta mi za koń czy ły nie for mal ne roz mo wy przy ka wie.

Dok tor Zu zan na Sa win ska utrzy mu je sta ły kon takt z prak ty ką rol -
ni czą, co rocz nie re ali zu jąc wy kła dy, szko le nia i warsz ta ty po lo we na
te re nie ca łe go kra ju. Współ pra cu je z naj więk szy mi kon cer na mi fi to -
far ma ceu tycz ny mi dzia ła ją cy mi na pol skim ryn ku, ta ki mi jak: Bay er,
BASF, Syn gen ta, Su miA gro Po land, Ary sta oraz z dys try bu to ra mi rol -
ni czy mi, jak: Che mi rol, Pro cam Kro bia, Wia lan. Bie rze rów nież udział
w pra cach ko mi sji dzia ła ją cej przy Mi ni ster stwie Rol nic twa, przy go to -
wu ją cej zmia ny le gi sla cyj ne no wej usta wy o środ kach ochro ny ro ślin,
opar tej o roz po rzą dze nie unij nej dy rek ty wy 128/WE z dnia 21 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku, któ ra usta na wia ra my wspól no to we go dzia ła nia
na rzecz zrów no wa żo ne go sto so wa nia pe sty cy dów. 

prof. dr hab. Ire na Ma łec ka

Młodzi Pozytywiści w Sali Hipolita Cegielskiego

Doktor Zuzanna Sawinska z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego – dr. Marianem Królem oraz prorektor ds. studiów, prof.
dr hab. Moniką Kozłowską

Medale 
Młodego Pozytywisty
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Opis poprzedniego spotkania naszego
rocznika kierunku: melioracje wodne
z lat 1965–1970 z okazji 30 rocznicy
ukończenia studiów zakończyłem
życzeniem, aby na następnym było
nas jeszcze więcej. I tak się
rzeczywiście stało. Na tegorocznym
pojawiło się nas aż szesnaścioro,
spośród 33 przyjętych (z ponad setki
aspirujących) i rozpoczynających
studia jeszcze w Wyższej Szkole
Rolniczej (zgryźliwie nazywanej
czasami „wysrolem”, co nas jednak
wcale nie obrażało). A zatem przybyło
prawie 50% (a z żyjących ponad
połowa). Dziesięć lat wcześniej 
było zaledwie 14 osób. Jeśli ta
tendencja się utrzyma, to za pięć
i dziesięć lat (terminy już zaklepane!)
będzie nas jeszcze więcej.
Najważniejsze, że od ostatniego
spotkania nikt z naszego grona nie
ubył. To także przyjęliśmy 
za dobry prognostyk. 

Nasz rok, czwar ty z ko lei rocz nik me lio ran tów z Po zna nia, nie jest
zbyt du ży (jak wszyst kie z te go okre su), ale chy ba dość zna czą cy,
tak nam się przy naj mniej wy da je. Wśród nas jest wie le osób z peł -
ny mi upraw nie nia mi za wo do wy mi i du żym do świad cze niem pro -
jek to wym i wy ko naw czym na wie lu waż nych obiek tach kra jo wych
i za gra nicz nych. Trzech zro bi ło dok to ra ty, dwóch uzy ska ło ha bi li ta -
cję, a je den zo stał mia no wa ny pro fe so rem ty tu lar nym. Więk szość
jest jesz cze czyn na za wo do wo, choć kil ko ro po bie ra już eme ry tu -
rę. Wie lu pia sto wa ło bar dzo waż ne (choć mo że nie te naj wyż sze)
funk cje kie row ni cze w bran ży i nie tyl ko. 

Ze bra li śmy się po raz wtó ry w uczel nia nym Ośrod ku Na uko wo -
-Dy dak tycz nym w Zie lon ce w so bo tę wieczorem, 6 li sto pa da 2010
ro ku (po przed nio: w grud niu ro ku 2000). Trzy wcze śniej sze zjaz dy
od by ły się w ośrod ku Hy dro bu do wy nad Je zio rem Dy ma czew skim
(w 1985, 1993 i 1996 ro ku) i każ dy z nich by ł mniej licz ny. Tak że te
ofi cjal ne zjaz dy ab sol wen tów wy dzia łu, a by ło ich od ukoń cze nia
na szych stu diów kil ka, ni gdy nie zgro ma dzi ły nas tak licz nie. Mo że
za tem z oka zji 50-le cia roz po czę cia stu diów me lio ra cyj nych (któ re
za czę ły się w 1962 ro ku) wy dział zor ga ni zu je du żą im pre zę i fre -
kwen cja bę dzie więk sza? Oby! Te ogól ne spo tka nia ma ją jed nak zu -
peł nie in ny, bar dziej for mal ny cha rak ter („aka de mia z ban kie tem”).
Spo ty ka ją się w jed nym miej scu róż ne rocz ni ki, bar dzo wie le osób,
czę sto w róż nych ukła dach za leż no ścio wych (dy rek tor czy szef i je -

go pod wład ni, in we sto rzy i dys po nen ci środ ków, pro jek tan ci czy
wy ko naw cy ko rzy sta ją cy z tych środ ków itd., itp.). Na sze ma ją cha -
rak ter bar dzo ko le żeń ski i zde cy do wa nie bar dziej ro dzin ny. 

Sce na riusz te go rocz ne go spotkania był bar dzo po dob ny do po -
przed nich. Po ser decz nych – jak zwy kle – po wi ta niach, nie któ rzy
nie wi dzie li się bo wiem już na praw dę wie le lat, pierw sze roz mo wy
o spra wach naj waż niej szych: zdro wiu, kon dy cji i pra cy, po tem
wspól ne zdję cia (uję cia z kil ku apa ra tów), a na stęp nie uro czy sta ko -
la cja. Naj pierw za tem dość ogól ne wy stą pie nia, roz mo wy i to a sty,
po tem at mos fe ra ro bi się co raz swo bod niej sza, prze miesz cza my się
przy sto łach, co raz to in na gru pa, co raz in ne spra wy, tak że te trud -
niej sze, bar dziej oso bi ste. Two rzą się mniej sze kół ka, do ty ka my
w roz mo wach też spraw ogól niej szych, ale ra czej bez po li ty ko wa -
nia – choć w tym ro ku trud niej by ło za że gnać ten wą tek zwy cza jo -
wy mi ape la mi: „tyl ko bez po li ty ki pro szę!” Jak zwy kle tro chę tak że
po śpie wa li śmy. Ma my swój re per tu ar, prze ćwi czo ny pod czas na -
szych stu denc kich obo zów wę drow nych i raj dów oraz póź niej szych
spo tkań. Nie za wsze pa mię ta li śmy wszyst kie zwrot ki, ale gło sy nie
zdzia dzia ły, a i me lo die trzy ma li śmy do brze. Wszyst ko by ło więc jak
zwy kle, hu mo ry do pi sy wa ły, pa mięć tak że (zwłasz cza zbio ro wa),
mo że tyl ko to a stów by ło nie co mniej niż zwy kle. 

Pod czas po przed nich spo tkań nie zwy kle cie ka we (za wo do wo
i ży cio wo) by ły zwłasz cza roz mo wy o kon trak tach za gra nicz nych.
Przy naj mniej pięć osób z na sze go ro ku uczest ni czy ło w ta kich dłuż -
szych kon trak tach. Głów nie był to Irak, du że kon trak ty me lio ra cyj -
ne i hy dro tech nicz ne (na przy kład te w Ba srze nad rze ką Szatt
al -Arab) oraz Afry ka. Waż ne wte dy by ły suk ce sy za wo do we (pro jek -
to we i re ali za cyj ne) oraz pia sto wa ne sta no wi ska. W tym ro ku roz -
ma wia li śmy też o cie ka wych wy jaz dach, ale już zde cy do wa nie
tu ry stycz nych, o wy pra wach i wy ciecz kach (An tark ty da, Ja po nia,
Chi ny i wie le in nych miejsc) oraz roz mo wy o za gra nicz nych miej -
scach po by tu (sta łe go lub dłuż sze go), stu diów i pra cy dzie ci na sze -
go rocz ni ka, i to w kra jach na praw dę od le głych (Taj wan, Ko sta ry ka
czy Izra el, Mek syk, Au stra lia czy Fi li pi ny). Świat stał się dla nas,
a zwłasz cza na szych dzie ci, do stęp ny i wca le nie jest ta ki wiel ki. 

Tym ra zem wie le roz mów i wspo mnień do ty czy ło czerw ca 1956
i mar ca 1968 ro ku. Sądzę, że to nie zbli ża ją ce się Świę to Nie pod le -
gło ści nas tak na stra ja ło, a spo wo do wa ły to po zy tyw ne zmia ny
ostat nich lat – wresz cie peł na wol ność, o wszyst kim moż na dziś
swo bod nie roz ma wiać. Z Po znań skie go Czerw ca spo ro pa mię ta my,
choć mie li śmy wów czas po oko ło 10 lat. Wspo mnie nia są na dal sil -
ne. Przy ta cza li śmy pe ry pe tie ro dzi ców, dzia ła nia star sze go ro dzeń -
stwa, za pa mię ta ne sy tu acje i ob ra zy. Przy po mi na li śmy tak że na sze
czę sto nie roz sąd ne po czy na nia w tym cięż kim dla po zna nia ków
okre sie. By ły to bar dzo cie ka we roz mo wy. 

Wspo mnie nia z 1968 ro ku do ty czy ły ma ni fe sta cji stu denc kich,
przy po mi na no oso by za trzy ma ne i re pre sjo no wa ne (choć by wy da -
le niem ze stu diów). Pa mię ta li śmy, że po wy pad kach mar co wych
wpro wa dzo no prak ty ki ro bot ni cze. I to nie tyl ko dla stu den tów do -
pie ro stu dia roz po czy na ją cych. Nasz rok, po po wro cie je sie nią na
uczel nię, za miast na za ję cia skie ro wa no do jed ne go z po znań skich
przed się biorstw bu dow la nych – na mie sięcz ną prak ty kę. Pra co wa -
li śmy przy ko pa niu fun da men tów (tyl ko chło pa ki, dziew czy ny
otrzy ma ły pra cę w ka te drach) pod bu dyn ki na szej uczel ni znaj du -
ją ce się mię dzy uli ca mi: Woj ska Pol skie go, Wo łyń ską a Szy dłow ską.
Wów czas wpro wa dzo no nam do pro gra mu stu diów przed miot:
pod sta wy na uk po li tycz nych. Z tym przed mio tem by ło tak że spo -
ro kło po tów. 

Jak zwy kle do mi no wa ły jed nak wspo mnie nia i roz mo wy o na -
szych pro fe so rach, tak że tych, któ rzy „prze szli już na dru gą stro nę
cie nia”. Wspo mi na li śmy więc †prof. Eu ge niu sza Ma tu sie wi cza – „na -
sze go dzie ka na” (eko lo gia ro ślin) i je go fa scy na cję Lin ne uszem, gdy
pod kre ślał je go „ge nial ny umysł”; †prof. Ma ria na Mol gę (me te oro -
lo gia), w tym noc ny eg za min oraz je go fi zycz ne po do bień stwo do
mi strza su spen su, Al fre da Hitch coc ka; †dr. Fran cisz ka Stry jew skie go
(pro wa dzą ce go czte ro se me stral ny, pod sta wo wy przed miot: me lio -

Przy by ło nas wię cej!
Czter dzie sty zjazd rocz ni ka kie run ku: me lio ra cje wod ne z lat 1965–1970

1 „Wieści Akademickie” 1 (40) 2001, s. 20.
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ra cje rol ne), na zy wa ne go przez nas do bro tli wie „Esz cze” – od je go
czę sto po wta rza ne go po wie dze nia; †doc. Ta de usza Ko sińs kie go (che -
mia) i je go słyn ne za wo ła nia przez ca łe la bo ra to rium po nie zda nej
wej ściów ce, „Ge ra, wpisz mu dwa”); †mgr. Wa len te go Pasz kow skie -
go (fi zy ka) i je go po wie dzon ka pod czas za li czeń i eg za mi nów, na
przy kład: „Pan bę dziesz świet nym mę żem, Pan się ze wszyst kim zga -
dzasz”); †dr. Ma riu sza Kar liń skie go (ćwi cze nia z me te oro lo gii) i na -
sze z nim spo tka nie w Biesz cza dach pod czas obo zu wę drow ne go;
†prof. Woj cie cha Dzię cio łow skie go (hy dro ge olo gia), póź niej sze go
pierw sze go de mo kra tycz nie wy bra ne go rek to ra uczel ni, na gle zmar -
łe go w trak cie tej ka den cji; †prof. Ry szar da Ga no wi cza (me cha ni ka
bu dow li), póź niej sze go se na to ra RP i jed ne go z waż niej szych rek to -
rów na szej uczel ni. Wspo mi na li śmy rów nież ży ją cych, a więc prof.
Hen ry ka Mi ko łaj cza ka, zwłasz cza trud ną me cha ni kę teo re tycz ną,
oraz je go po błaż li wość eg za mi na cyj ną z te goż przed mio tu, na zwa -
ną przez nie któ rych ko le gów na wet „ak ta mi ła ski”; prof. J. Bo gu mi ła
Le wan dow skie go (bu dow nic two wod ne, w tym eg za mi ny i py ta nie
– jak żeż dziś ak tu al ne – do ty czą ce su chych zbior ni ków re ten cyj nych);
prof. Ja nu sza Go ła skie go (ćwi cze nia z geo de zji oraz je go póź niej sze
do ko na nia do ty czą ce mły nów wod nych w do li nie War ty i Ba ry czy,
nie do stęp ne już w księ gar niach); dr. Wło dzi mie rza Łęc kie go (bu dow -
nic two), póź niej sze go wo je wo dę po znań skie go, i wie lu, wie lu in nych.
Zde cy do wa na więk szość pro wa dzą cych z na mi za ję cia pod czas tych
pię ciu lat stu diów zo sta ła przy po mnia na z imie nia i na zwi ska, pro -
wa dzo ne go przed mio tu, sto sow ne go prze zwi ska, cech cha rak te ro -
lo gicz nych czy przy zwy cza jeń (na przy kład roz po czy na nie ćwi czeń
od spraw dze nia li sty i stwier dze nia: „Pa ni Ma lus, ja pa nią skre ślam”).
Na tym spo tka niu wszy scy wspo mi na ni by li już jed nak zde cy do wa -
nie do bro dusz nie, z du żą wy ro zu mia ło ścią, na wet ci „trud ni do przej -
ścia” oraz te na praw dę trud ne spra wy (a by wa ły i ta kie, nie ste ty). 

Oglą da li śmy przy wie zio ne na spo tka nie zdję cia z na szych stu -
denc kich cza sów, zwłasz cza raj dów i obo zów. Dwóch na szych Mar -
ków to za pa leń cy i ani ma to rzy tu ry sty ki, im za wdzię cza my udział
w wie lu im pre zach tu ry stycz nych. Po pierw szym ro ku prze mie rzy -
li śmy ca łe Ka szu by, po dru gim tra sa pro wa dzi ła od Kry ni cy do
Ustrzyk, przez ca łe Biesz cza dy, a po trze cim ma sze ro wa li śmy znów
od Kry ni cy, ale na za chód, koń cząc w Pa śmie Ba bio gór skim. Uczest -
ni czy li śmy w wie lu po pu lar nych wów czas wśród stu den tów raj dach
(Za chod nim, Przy jaź ni, Księ ży co wym, Pa ra so lo wym…), dwu -, a na -
wet trzy dnio wych. Na sza kil ku oso bo wa gru pa „za li czy ła” ich przy -
naj mniej z pięt na ście. 

Po ja wi ły się (jak zwy kle zresz tą na tych spo tka niach) na sze barw -
ne wspo mnie nia ze Stu dium Woj sko we go na Bo ni nie (na zy wa li śmy
to miej sce „Mon te Bo ni no”), ofi ce rów z te goż stu dium (nie któ rych
na wet z pew nym po wa ża niem), wspo mi na li śmy ko le gów le śni ków,
z któ ry mi słu ży li śmy wspól nie w 13. ba te rii, obo zy woj sko we,
zwłasz cza ten w 1968, po trze cim ro ku, ale i ten po ro ku pią tym, za -
raz po dy plo mie, za koń czo ny ca ło dnio wym po waż nym ko mi syj nym
eg za mi nem ofi cer skim z osta tecz ną oce ną ob li cza ną wów czas we -
dług „śred niej woj sko wej” (oce na ogól na nie mo gła być wyż sza niż
oce na ze szko le nia po li tycz ne go). Wspo mi na li śmy na szą póź niej szą
służ bę woj sko wą, już po stu diach. Te barw ne wspo mnie nia war te
są, jak są dzę, szer sze go opi sa nia. Czy ktoś to jed nak kie dyś zro bi? 

Spać po szli śmy jak zwy kle dość póź no, choć kil ku ucie kło do po -
ko jów nie co wcze śniej niż in ni (za to ra no wcze śniej się też po ja wi li).
Po ra nek przy wi tał nas wy raź nie niż szą tem pe ra tu rą, ale mro zu nie
by ło. Do śnia da nia dal sze roz mo wy, py ta nia szcze gó ło we, te nieza -
da ne wie czo rem oraz dal sze uzu peł nia nie i ak tu ali zo wa nie da nych
kon tak to wych (przede wszyst kim ad re sy pocz ty in ter ne to wej oraz
nu me ry ko mó rek). Po śnia da niu du żym za in te re so wa niem cie szy ła
się pre zen ta cja na temat uczel ni. Zo sta ła bar dzo do brze przy ję ta,
z du żym za in te re so wa niem i wie lo ma szcze gó ło wy mi py ta nia mi,
a pod su mo wa na stwier dze niem, że „na uczel ni czas się jed nak nie za -
trzy mał”. Po tem był spa cer po Ar bo re tum, ko lej ne zdję cia, w tym
w alej ce prof. Woj cie cha Dzię cio łow skie go, po wrót do ośrod ka i po -
że gna nia. 

Roz jeż dża li śmy się uśmiech nię ci i za do wo le ni, z prze ko na niem,
że trze ba się spo tkać naj póź niej za lat pięć (od wie dza jąc tak że
uczel nię) i za pew nie niem, że sta wi my się tak że za lat dzie sięć, aby
od no wić na sze aka de mic kie dy plo my z oka zji pięć dzie się cio le cia
ukoń cze nia stu diów! 

Bog dan J. Wo sie wicz
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Ar bo re tum w Zie lon ce, w alej ce prof. Woj cie cha Dzię cio łow skie go

Od le wej sto ją: Ta de usz Ka wik, Hen ryk Paź dzior, Je rzy Ka miń ski, 
Ma rek So wiń ski, Ta de usz Na zi mek, Wło dzi mierz Żu raw ka, Je rzy 
Ce głow ski, Ma ciej Wu jek, K. Le cho sław Wiatr (nasz sta ro sta), Ma rek
Szmyt, Ro man Ży chliń ski; sie dzą: Ja cek Streń ski, Ewa (No wo siel ska)
Szym czak, Ma ry la (Ra jew ska) Ostrow ska, Te re sa (Grześ ko wiak) 
Wo sie wicz i Bog dan J. Wo sie wicz

Z za cie ka wie niem czy ta li śmy tekst z„Wie ści” o po przed nim spo tka niu



Tra dy cyj ne spo tka nie no wo rocz ne władz rek tor skich z pra cow ni ka -
mi ad mi ni stra cyj ny mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

od by ło się 5 stycz nia 2011 ro ku w Ko le gium Run ge go przy uli cy Woj -
ska Pol skie go 52. 

No wo rocz ny to ast oraz skła da nie ży czeń po prze dzi ło wy stą pie nie
JM rek to ra na szej ucze ni, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, ko lę -
dy i pa sto rał ki zaś wy ko nał chór pro fe so rów na szej uczel ni pod dy rek -
cją gra ją ce go na for te pia nie prof. Le ona Za bo row skie go (Aka de mia
Mu zycz na im. I.J. Pa de rew skie go w Po zna niu). (es)

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w Kolegium Rungego
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Kolędy i pastorałki zaśpiewał chór profesorów naszej uczelni 
przy akompaniamencie prof. Leona Zaborowskiego

Spo tka nie 
no wo rocz ne

Miejsce spotkania – Kolegium Rungego

Przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia nie tyl ko pra cow ni cy na sze go
uni wer sy te tu or ga ni zo wa li licz ne spo tka nia opłat ko we. Tak że Sa mo -

rząd Stu denc ki, a więc przed sta wi cie le uczą cej się u nas mło dzie ży, za -
pro sił wła dze uczel ni, dzie ka nów i pro fe so rów na stu denc ką wi gi lię. Na
sto łach – jak chce tra dy cja – za go ści ły ty po we bo żo na ro dze nio we po -
tra wy: barszcz z uszka mi, sma żo ny karp, ka pu sta z grzy ba mi i pie ro gi.
Za nim jed nak go spo da rze i go ście za sie dli do wie cze rzy, w drzwiach
po ja wił się Gwiaz dor (zwa ny nie kie dy św. Mi ko ła jem), by po roz ma wiać
z „Grze siem” (czy li JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza -

Stu denc ka wi gi lia
Ko le gium Run ge go, 19 grud nia 2010 ro ku

Pożegnanie starego roku
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Spotkanie zakończyło wspólne dzielenie się opłatkiem

„Śnieżynki” zapraszają rektora Grzegorza Skrzypczaka na pogawędkę 
z Gwiazdorem

Przesłuchania Gwiazdora nie uniknęła także
przewodnicząca Samorządu Studenckiego,
Jagoda Jopp
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Pożegnanie starego roku

Tra dy cyj nie na po cząt ku stycz nia wła dze rek tor skie oraz przed sta -
wi cie le związ ków za wo do wych na szej uczel ni spo ty ka ją się z eme -

ry to wa ny mi pra cow ni ka mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W tym ro ku im pre za od by ła się 8 stycz nia w Do mu Stu denc kim przy
uli cy Do żyn ko wej 9G.

Licz nie przy by li go ście szyb ko za peł ni li miej sca sie dzą ce przy sto -
łach. Po sło wach po wi ta nia, któ re do za pro szo nych skie ro wał JM rek -
tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, głos za bra li ko lej no: prof. dr
hab. Sta ni sław Dzię gie lew ski, pre zes Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go, inż. Ja ni na Woj ta siak, prze wod ni czą ca Nie za leż ne go Sa mo rząd ne -

go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność”, prof. dr hab. Fran ci szek Ra -
tajsz czak z Ko ła Eme ry tów oraz – jak za wsze na gro dzo ny burz li wy mi
okla ska mi – by ły rek tor, prof. dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko.

Nie oby ło się oczy wi ście bez czę ści ar ty stycz nej: za śpie wał i za tań -
czył Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny”, po nim zaś wy stą pi ły dzie ci z ze spo -
łu „Ła ni ki”. 

Kil ku go dzin ne spo tka nie przy ka wie i ciast kach za koń czy ło się tra -
dy cyj nym ła ma niem opłat ka oraz ser decz ny mi roz mo wa mi po łą czo -
ny mi ze skła da niem ży czeń Szczę śli we go No we go Ro ku. (es)

No wo rocz ne spo tka nie z eme ry to wa ny mi
pra cow ni ka mi uczel ni

Na spotkanie… … przybyło wielu gości

Występ zespołu „Łaniki” Przemówienie JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka

kiem), „Mo ni ką” (czy li pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ką Ko -
złow ską), „Kac prem” (Wy pi jew skim, do ubie głe go ro ku aka de mic kie go
prze wod ni czą cym Sa mo rzą du Stu denc kie go) oraz „Ja go dą” (Jopp, wy -
bra ną w tym ro ku prze wod ni czą cą te goż). 

Gwiaz dor wszyst kim pro fi lak tycz nie po gro ził ró zgą, skoń czy ło się to
jed nak hap py en dem, każ dy bo wiem z wy mie nio nych wy żej przed sta -

wi cie li władz otrzy mał cze ko la do we go ba to ni ka w kształ cie św. Mi ko -
ła ja, pa ni pro rek tor do dat ko wo jesz cze do sta ła wa fel ka o wdzięcz nej
i wie le mó wią cej na zwie „Grześ”…

Spo tka nie za koń czy ło wspól ne spo ży cie wie cze rzy oraz ła ma nie się
opłat kiem. (es)



❏ III miej sce Sto wa rzy sze niu Ko ła Go spo dyń Wiej skich Gmi ny Dzi ko -
wiec „Przy stań” za pącz ki ziem nia cza ne.
W trak cie im pre zy od wie dza ją cy mo gli wziąć udział w kil ku wy kła -

dach do ty czą cych ziem nia ków, obej rzeć pre zen to wa ne od mia ny oraz
ma szy ny, na być fa cho wą li te ra tu rę, de gu sto wać pro duk ty ziem nia -
cza ne oraz po roz ma wiać ze spe cja li sta mi. 

Na stęp ne Kra jo we Dni Ziem nia ka od bę dą się w War sza wie, w pro -
gra mie m.in. de gu sta cja ziem nia ków pod Ko lum ną Zyg mun ta.

dr Ka ta rzy na Rę barz

Wieści Akademickie 35

Ko lej na edy cja Kra jo wych Dni Ziem nia ka zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez In sty tut Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin – PIB, od dział w Bo -

ni nie, Pod kar pac ki Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go w Bo gu chwa le
oraz Sa mo rząd Wo je wódz twa Pod kar pac kie go. Ob cho dy otwo rzy li
Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Zyg munt Cho le wiń ski, oraz
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Sta ni sław Baj da. Im -
pre zę za szczy cił swo ją obec no ścią pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Ma rian Za lew ski.

Z ra cji peł nio nych funk cji w ko mi sjach oce nia ją cych wy staw ców
z na sze go uni wer sy te tu w im pre zie uczest ni czy li: dr Ka ta rzy na Rę barz
i prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak, któ ry jed no cze śnie prze wod ni -
czył ka pi tu le.

Za spe cjal ne osią gnię cia w pra cy ho dow la nej Zło ty mi Me da la mi
Kra jo wych Dni Ziem nia ka, ufun do wa ny mi przez Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi, wy róż nio no na stę pu ją ce fir my:
❏ Eu ro plant Han del Ziem nia ka mi Sp. z o.o. za od mia nę Vi ne ta
❏ Ho dow la Ziem nia ka Za mar te Sp. z o.o. za od mia ny bar dzo wcze -

sne: De nar, Ru ta, Or lik, Mi łek, Ju sta i Fla ming
❏ Po mor sko -Ma zur ska Ho dow la Ziem nia ka Sp. z o.o. za od mia nę

Bry za.

W trak cie im pre zy w Bo gu chwa le moż na by ło oce nić smak pre zen -
to wa nych od mian. W opi nii zwie dza ją cych za naj smacz niej szą uzna -
no od mia nę Te me da z Ho dow li Ziem nia ka Za mar te, któ rą na gro dzo no
Pu cha rem Mar szał ka Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Zyg mun ta Cho -
le wiń skie go.

Atrak cją Kra jo wych Dni Ziem nia ka był kon kurs na naj smacz niej szą
po tra wę lub pro dukt z ziem nia ka, do któ re go przy stą pi ły sto wa rzy -
sze nia i ko ła go spo dyń wiej skich z te re nu wo je wódz twa pod kar pac -
kie go. Do oce ny zgło szo no 18 pro duk tów i po traw z ziem nia ka.
Ko mi sja oce nia ją ca, z udzia łem dr Ka ta rzy ny Rę barz oraz Ro ber ta Ma -
kło wi cza i Do ro ty Jam ro zy z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go, przy zna ła:
❏ I miej sce Sto wa rzy sze niu Ko biet Gmi ny Kań czu ga KGW Rą czy na za

kwa sów kę ra czyń ską z plac ka mi na bla sze
❏ II miej sce Sto wa rzy sze niu Ko ła Go spo dyń Wiej skich Przy choj niacz -

ki z Przy choj ca za kieł ba ski ziem nia cza ne

XVII Kra jo we 
Dni Ziem nia ka
Bo gu chwa ła, 28–29 sierp nia 2010 ro ku

Profesor Franciszek Borówczak (w środku) ogłasza wyniki; obok
niego stoją: po lewej Edward Arseniuk, po prawej Marian Zalewski

Robert Makłowicz i dr Katarzyna Rębarz podczas degustacji
regionalnych potraw z ziemniaków

Ziemniak niejedno ma imię
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Nie każdy pracownik czy student naszego
uniwersytetu wie, że uczelnia jest
armatorem floty jachtowej, choć terminy:
‘armator’ i ‘flota’ są tu użyte mocno na
wyrost. Prawda, jest właścicielem
jednostek pływających, nie jakichś 
superjachtów (wielkich żaglowców czy
motorowych), ale przyzwoitych żaglówek
do turystyki jachtowej na jeziorach. 

Pra cow ni cy Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go
(z ro dzi na mi i przy ja ciół mi) co rocz nie, i to od wie lu już lat, ko rzy -

sta ją z tych łó dek, upra wia jąc tu ry sty kę że glar ską. Są dzę, że jest to
trwa ła, spo ra już, choć nie zbyt for mal na sek cja tu ry sty ki że glar skiej.
Trzon na szych za łóg ka te dral nych sta no wią przede wszyst kim trzej
„pa ten to wa ni” że gla rze: Zby szek (Sro ka), Ja cek (Mą draw ski) i Irek
(Laks), peł nią cy ro lę ka pi ta nów jach tów. Ma ją oni spo re do świad cze -

nie że glar skie, pły wa ją tak że na
mo rzach. Za ło gi uzu peł nia ne są in -
ny mi że gla rza mi z ka te dry, o róż -
nym zresz tą do świad cze niu, jak:
Bog dan (Wo sie wicz) czy To mek
(Paw lak) oraz z ka tedr są sied nich:
Ry siu (Bła że jew ski), Mar cin (Wa liń -
ski). Resz tę ob sa dy to człon ko wie
ro dzin lub/i zna jo mi. Część naj -
młod szych że gla rzy (na przy kład
sy no wie Jac ka: Ma te usz i Mar cin)

po sia da już dziś tak że pierw sze pa ten ty że glar skie. Pły wa my w za sa -
dzie na łód kach uczel nia nych, zwy kle wszyst ki mi trze ma jach ta mi,
cho ciaż zda rza ło się, że trze ba by ło czar te ro wać do dat ko wy (na przy -
kład w 2007 ro ku Sa gi ri od Mo siń skie go Klu bu Że glar skie go). Nie kie -
dy są to jed nak tyl ko dwie łód ki, gdy na orio na brak chęt nych. 

Wie lo krot nie na ma wia no mnie do pły wa nia, oso bę zu peł nie bez
przy go to wa nia że glar skie go i żad ne go do świad cze nia w tym wzglę -
dzie. Wresz cie da łem się na mó wić. Choć pły wam z gru pą młod szych
ko le gów do pie ro od nie daw na, za le d wie od ro ku 2000, to prze cież
jest to już po nad dzie sięć lat. Co nie co za tem już się na uczy łem, co
nie co wi dzia łem, co nie co wspól nie prze ży li śmy. Trud no jest mi już
te raz wy obra zić so bie li piec bez po by tu na ty go dnio wym rej sie na Ma -
zu rach, za zwy czaj dość in ten syw nym, zwy kle od so bo ty do so bo ty.
Pre zen to wa ny tekst za wie ra w za sa dzie mo je ob ser wa cje i spo strze -
że nia z tych rej sów. In ni że gla rze, na wet z tej sa mej gru py, mo gą mieć
cie kaw sze lub nie co od mien ne do świad cze nia. Je stem jed nak prze -
ko na ny, że war to przy po mnieć te wspól nie od by te eska pa dy, a jest
się na czym oprzeć! Mam bo wiem wie le zdjęć, mam za pi ski i wy ty czo -
ne na ma pach tra sy, mam mnó stwo wspo mnień. A więc do dzie ła! 

Od dziel na zu peł nie spra wa to rej sy i wspo mnie nia Wojt ka (Ko -
strzew skie go), wy traw ne go wod nia ka, w mło do ści wy czy no we go że -
gla rza spor to we go, z re gu ły pły wa bo wiem od dziel nie i sam tyl ko
mo że to opi sać. Po mi nę tu tak że wio sen ne prze glą dy i przy go to wa -
nia łó dek do ko lej ne go se zo nu czy je sien ne pra ce za bez pie cza ją ce,
choć uczest ni czą w tym czę sto tak że na si że gla rze. To tak że zu peł nie
in na hi sto ria. 

Na sze wspól ne po czy na nia ma zur skie wspo mi nać i opi sy wać moż -
na róż nie. Sa mi to ro bi my w trak cie każ de go no we go rej su, pod czas
wie lu roz mów w kok pi cie, pod po kła dem czy przy ogni sku, ale tak że
raz po raz przy ka wie w ka te drze. Wspo mi na my miej sca, tra sy, wy da -
rze nia, oso by, cie ka wost ki i ob ser wa cje przy rod ni cze, szcze gól ne prze -
ży cia, zja wi ska po go do we (ży wio ły!), cie ka we po wie dze nia i sy tu acje,
spo tka nia waż nych osób lub szcze gól nie cie ka wych po sta ci itd. Czę -
sto wspo mi na my też po go dę: upa ły, kil ku go dzin ne flau ty, prze ży te
bu rze (na przy kład te z ko niecz no ścią uciecz ki i trzci no wa nia), tak że
bar dzo chłod ne i wietrz ne dni z po ran ny mi szro na mi (Nidz kie,
V/2004), gdy po trzeb ne by ły rę ka wi ce, dłu gie ka le so ny, ko la nów ki
i dżin sy, trzy rę ka wy, a na wierzch sztor miak, ina czej nie da ło się ste -
ro wać. Wszyst ko to by ło na szym udzia łem w róż nym oczy wi ście stop -
niu. Trze ba jed nak przy znać, że zwy kle do pi sy wa ło nam szczę ście.
Wia trów wy star cza ło, nie by ły one tak że zbyt sil ne. Nie do tknął nas
tak że, dzię ki Bo gu, naj groź niej szy w ostat nich la tach „bia ły szkwał”,
ten z 21 sierp nia 2007 ro ku. Mo im zda niem wie lu po ten cjal nie nie -
przy jem nych przy gód unik nę li śmy, gdyż „nasz ka pi tan ma no sa że -
glar skie go” (czy taj: du że do świad cze nie). My ślę, że wszyst kie na sze
prze ży cia rej so we war te są za pa mię ta nia, opo wie dze nia, są zresz tą
obec ne i cią gle od świe ża ne w na szej pa mię ci. Każ dy nasz rejs to nie -
zły ma te riał na ma ły re por taż, szkic czy esej. Szko da, że nikt się za to
do tąd nie za brał. Po sta no wi łem za tem tro chę to na pra wić i to i owo
zbior czo opi sać. Nie o wszyst kim rzecz ja sna wspo mnę, tekst był by
zbyt dłu gi i trud ny do stra wie nia. 

Na sze jach ty na Ma zu rach

W por cie ma cie rzy stym na Beł da nach, w por cie NBP usy tu owa nym
przy ślu zie Gu zian ka, sta cjo nu ją trzy na sze jach ty (ka bi no we): Ryś (PO -
-1150, ty pu ome ga), Wilk (PO -995, ty pu we nus) oraz Ro so mak (PO -
-625, ty pu tan go). Ostat ni z wy mie nio nych to jacht fla go wy,
naj więk szy, a za ra zem naj młod szy, choć już tak że po nad dzie się cio let -
ni. Jesz cze kil ka lat te mu stał tam tak że bliź niak Ry sia, Żbik (PO -1149,
ty pu ome ga), obec nie po dob no w Po zna niu na je zio rze Kier skim. War -
to za zna czyć, że z Ry sia, a wcze śniej i Żbi ka, ko rzy sta li chęt nie tyl ko
ko ne se rzy (wy traw ne go!) że glar stwa oraz mło dzież (brak sil ni ka,
a więc co się z tym wią że prze kra cza nie ka na łów i po dej ścia na pa ga -
jach lub uży czo nym ho lu; ni ska ka bi na; ku chen ka ga zo wa na bu tli do

Nie for mal na sek cja tu ry sty ki jach to wej
w Ka te drze Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go (cz. 1)

Jachty uczelniane zacumowane na Bełdanach (2008)

Mateusz i Marcin gościnnie na
Wilku (Boczne 2000) – to wcale nie
ich pierwsza wyprawa żeglarska

Nasi kapitanowie (Bełdany 2009); na pierwszym planie od lewej:
Zbyszek, Irek i Jacek – zadowoleni z pomyślnie zakończonego
kolejnego rejsu
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uży cia w kok pi cie itp.). Wszyst kie na sze jach ty są już nie zbyt mło de
(zwłasz cza ome gi), ale co ro ku coś no we go na nich się ro bi. Wil ka wy -
po sa żo no nie daw no w bram kę do kła dze nia masz tu, jest też no we ko -
ło ra tun ko we (po przed nie na praw dę wo ła ło o po mstę do Nie ba).
Nie daw no był prze gląd sil ni ków, któ re w tym ro ku cho dzi ły na praw -
dę nie źle. Od te go ro ku wszyst kie łód ki są wy po sa żo ne w no we ża gle,
z wi docz nym ko lo ro wym lo go uczel ni. Trze ba zresz tą przy znać, że lo -
go do brze się pre zen tu je na bia łych ża glach, jest chy ba stwo rzo ne do
tych (że glar skich) szmat. Szko da tyl ko, że no we ża gle są jed nak ciut
zbyt ku se. 

Tu ma ła dy gre sja. Na zwy na szych jach tów nie są zbyt wy szu ka ne,
choć za sad ni czo pa su ją do na sze go uni wer sy te tu, są bo wiem przy -
rod ni cze. Jed nak że obec nie tyl ko Ryś ma na zwę na bur cie, Ro so mak
tyl ko nu mer re je stra cyj ny, a Wilk ani te go, ani te go. Na zwy wie lu spo -
ty ka nych na Ma zu rach jach tów tak że od no szą się do zwie rząt, rzad -
ko są rów nie pro ste (jak na przy kład In dyk), czę ściej zde cy do wa nie
cie kaw sze: Bia ły słoń al bo Dzi ka lo cha. Choć Lu pus (Beł da ny 2006)
brzmi bar dzo zna jo mo, na zwa ni by pro sta, choć łód ka zu peł nie in na,
ale jest to już jed nak zu peł nie in na kla sa nazw (gdy byż jesz cze Ca nis
la pus…). Na zwy na szych łó dek po win ny być chy ba bar dziej upo rząd -
ko wa ne, mniej przy pad ko we, po win ny uwzględ niać za sa dy ty po lo gii,
wska zy wać wiel kość i hie rar chię (po zo sta jąc na wet na dal wśród ssa -
ków dra pież nych), za cho wy wać miej sce na na stęp ne (więk sze, ale
i mniej sze). Wła ści cie le in nych jach tów są zde cy do wa nie bar dziej
twór czy. Moż na wy mie nić kil ka dal szych cie ka wych przy kła dów: Bie -
gną ca po fa li (pięk ny dwu masz to wiec z oża glo wa niem ga flo wym),

Dru gie po dej ście (z sa my mi pa nia -
mi w śred nim wie ku na po kła dzie),
Po trzeb na (do wy po czyn ku wła ści -
cie la i je go naj bliż szych al bo do in -
nych ce lów). By wa ją też na zwy
try wial ne, imio na wła sne wła ści cie -
li, jak Zo cha czy Izy dor, ale już
Zdzi chu Wier ta ra z pew no ścią je
wszyst kie prze wyż sza (czyż by to
by ła ksy wa wła ści cie la?). Nazw
i imion z li te ra tu ry, nazw ła ciń skich,
a tak że w ję zy kach no wo żyt nych
(nie tyl ko an giel skim) nie przy ta -
czam, bo li sta by ła by zbyt dłu ga.
Czy ta nie nazw jach tów, roz szy fro -
wy wa nie ich praw dzi wej tre ści to
zresz tą jed na z form za go spo da ro -
wa nia cza su na łód ce pod czas flau -
ty czy sła bych wia trów. Moż na
róż no rod ne przy kła dy snuć w nie skoń czo ność, za le ży, co kto za pa -
mię tał, za pi sał czy sfo to gra fo wał. 

In ne, po dob ne za ję cie to ana li zo wa nie oża glo wa nia (przede
wszyst kim ty pu, choć cza sa mi tak że spe cy ficz ne go ko lo ru ża gli),
kształ tu i wy stro ju ło dzi, ich utrzy ma nia, a czę sto na wet praw dzi we -
go „wy piesz cze nia”. Cie ka we są tak że in ne obiek ty pły wa ją ce, jak tra -
twa Ar ka No ego z sil ni kiem, dom kiem i an te ną te le wi zyj ną oraz psem
w do cze pio nej łód ce; pły ną ca (2007) ka na ła mi na wio słach DZ -ta
Mag da lub tra twa Mar ce li na – na becz kach, z na mio tem na po kła -
dzie, któ ra w 2009 ma już na wet maszt i ża giel z przo du; da lej pięk na,
drew nia na D -77 z ga flo wym oża glo wa niem (Do bskie 2007). War to
tak że wspo mnieć po tęż ny ka ta ma ran Wro ta Ma zur (Prze czka 2008),
re kla mu ją cy to przed się wzię cie, czy in ny drew nia ny pięk ny ka ta ma -
ran Ka stor i Pol luks (Bocz ne 2009). Za in try go wa ła nas tak że dwu -
masz to wa kry pa, ale za to ze spe cjal nym po kła dem za ru fą na do nicz ki
(ko ryt ka) z ro sną cy mi kwia ta mi (Ku la 2006), a tak że dwu masz to wa
drew nia na Sa man tha bez ka bin (Kir saj ty 2006), z mło dzie żo wą za ło -
gą i bar dzo do świad czo nym (i wą sa tym) bos ma nem, czy DZ -ta Horn -
blo wer (Mi ko łaj skie 2004). Dla mnie na praw dę wszyst kie one war te
by ły przy po mnie nia.

Ciąg dal szy w na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”.

Bog dan J. Wo sie wicz

Wilk, Ryś i Rosomak na jeziorze Roś (2008)

Flagowy Rosomak z nowymi
żaglami (Bełdany, 2010)

Ze spół pro jek to wy stwo rzo ny przez Mar ce la Grzan kę, Sła wo mi ra Ku -
ża ja, Łu ka sza Ma twie ja oraz Ja ku ba Pu szyń skie go (zwią za nych z Wy -
dzia łem Tech no lo gii Drew na na sze go uni wer sy te tu) zo sta li lau re ata mi
pierw szej edy cji pro gra mu szko le nio wo -do rad cze go „Pierw szy krok we
wła sny biz nes”. Jak czy ta my w li ście gra tu la cyj nym prze ka za nym na rę -
ce JM rek to ra na szej uczel ni przez An nę Tórz (kie row ni ka „In Qba to ra
Po znań skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go, Fun da cji UAM) i Jo -
an ny Ja jus (dy rek to ra Wy dzia łu Dzia łal no ści Go spo dar czej Urzę du Mia -
sta Po zna nia): „za pre zen to wa ny przez nich pro jekt pn. »AT Fstu dio«
kon ku ro wał z po nad czter dzie sto ma in ny mi po my sła mi. Lau re aci mu -

sie li po ko nać dwa eta py, aby móc wziąć udział w Fo rum In we sty cyj -
nym, któ re go ce lem by ło za chę ce nie in we sto rów do współ pra cy z mło -
dy mi przed się bior ca mi. Pre zen ta cja przy go to wa na przez Mar ce la
Grzan kę, Sła wo mi ra Ku ża ja, Łu ka sza Ma twie ja oraz Ja ku ba Pu szyń skie -
go spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem. Bar dzo wy so ki po ziom na -
gro dzo ne go pro jek tu oraz za an ga żo wa nie au to rów w je go re ali za cję
za słu gu ją na szcze gól ne wy róż nie nie. Jed no cze śnie na le ży pod kre ślić,
że pro jekt przed się wzię cia za pre zen to wa ny przez Lau re atów ści śle łą -
czy się z wie dzą zdo by tą pod czas stu diów na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu”. (es)

Profesor dr hab. Ma rek Świ toń ski wi ce pre ze sem Od dzia łu PAN w Po zna niu
Profesor dr hab. Ma rek Świ toń ski, czło nek ko re spon dent PAN, kie row nik Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy -

rod ni cze go w Po zna niu, zo stał wy bra ny na wi ce pre ze sa Od dzia łu PAN w Po zna niu na ka den cję 2011–2014. 
Pol ska Aka de mia Na uk, Od dział w Po zna niu

„Pierw szy krok we wła sny biz nes”
Stu den ci Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na lau re ata mi pro gra mu 
szko le nio wo -do rad cze go
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Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ły: In sty tut Che micz nej Tech no lo gii
Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Ko mi tet

Tech no lo gii Drew na Pol skiej Aka de mii Na uk pod prze wod nic twem
prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Prą dzyń skie go. Głów nym jej ce lem by ła in -
te gra cja śro do wi ska na uko we go i wy mia na do świad czeń ba daw czych
w dzie dzi nie ba dań su row ców li gno ce lu lo zo wych, pro duk tów ich che -
micz nej, bio lo gicz nej oraz ter micz nej kon wer sji i mo dy fi ka cji. 

In au gu ra cja kon fe ren cji oraz se sja ple nar na od by ły się w sa li re pre -
zen ta cyj nej Ko le gium Run ge go w Po zna niu. W tej czę ści spo tka nia
bra li udział rów nież uczest ni cy IX Po sie dze nia Ko mi te tu Tech no lo gii
Drew na PAN oraz dok to ran ci i stu den ci Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Po za koń cze niu se sji ple nar nej uczest ni cy kon fe ren cji po je cha li do
Ośrod ka Na uko wo -Dy dak tycz ne go zlo ka li zo wa ne go w Zie lon ce ko ło
Po zna nia. Tam kon ty nu owa no ob ra dy w ra mach dwóch se sji te ma -
tycz nych. Wy gło szo ne re fe ra ty wią za ły się z za gad nie nia mi pre pa ra -
ty ki środ ków ochro ny drew na i za bez pie cze nia ognio ochron ne go

drew na, moż li wo ści je go mo dy fi ka cji ter micz nej oraz wy ko rzy sta nia
do ce lów ener ge tycz nych.

Na stęp ne go dnia od by ły się dwie ko lej ne se sje, któ rych te ma ty -
ka do ty czy ła za sto so wań me tod in stru men tal nych w ana li zie drew -
na i włók ni stych su row ców li gno ce lu lo zo wych, tech no lo gii mas
włók ni stych oraz ana li ty ki che micz nej drew na i je go pro duk tów
ubocz nych. Za pre zen to wa no rów nież re fe ra ty zwią za ne z te ma ty ką
ochro ny drew na wy ko pa li sko we go, ana li zą zmian wła ści wo ści drew -
na w cza sie za le ga nia w śro do wi sku wod nym oraz sta bil no ścią bar -
wy drew na.

Kon fe ren cja cie szy ła się du żym za in te re so wa niem. Wy gło szo no na
niej łącz nie 25 re fe ra tów, w tym trzy ple nar ne. W ob ra dach uczest ni -
czy ło 45 osób re pre zen tu ją cych kra jo we i za gra nicz ne (Sło wa cja, Wło -
chy) ośrod ki ba daw cze.

Be ata Do cze kal ska
Adam Wój ciak

Po stęp w ba da niach 
su row ców li gno ce lu lo zo wych 
i pro duk tów ich kon wer sji
Po znań, 14–15 paź dzier ni ka 2010 ro ku

Uczestnicy konferencji w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 F
oj

ut
ow

sk
i



Wieści Akademickie 39

Wieści o Naszym Patronie

No we wy róż nie nie – Sta tu et ka 
Au gu sta Ciesz kow skie go
Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” z Byd gosz czy ho no ru je oso by upo wszech nia ją ce 
po stać i idee Au gu sta Ciesz kow skie go

Wdniu 5 grud nia 2010 ro ku w ko ście le wie rze nic kim pod we zwa -
niem św. Mi ko ła ja od by ła się uro czy stość wrę cze nia przez byd -

go ski Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” Sta tu et ki Au gu sta Ciesz kow skie go:
na gro dę tę przy zna no Ewie i Wło dzi mie rzo wi Bu czyń skim z Wie rzon ki*. 

Ini cja to rem po my słu ufun do wa nia sta tu et ki był pre zes Klu bu Pro -
fe so rów, prof. dr hab. Jó zef Ba na szak, któ ry wraz z po wo ła ną w tym
ce lu Ka pi tu łą – w skła dzie: prof. dr hab. Ma rek Szu la kie wicz (fi lo zof,
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu), dr Mi chał Ku biak (ar ty -
sta rzeź biarz, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz -
czy) oraz So nia Zen gel (ma lar ka z Byd gosz czy) – pra gnie w ten
spo sób ho no ro wać oso by naj bar dziej za słu żo ne w pro pa go wa niu
dzia łal no ści Au gu sta Ciesz kow skie go – ja ko fi lo zo fa, Eu ro pej czy ka,

do bre go go spo da rza ota cza ją ce go opie ką swą ma łą oj czy znę – zie -
mię wie rze nic ką. 

Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca”, dzia ła ją cy w Byd gosz czy od 2002 ro -
ku, nie jest sfor ma li zo wa ną in sty tu cją. Dzia łal ność swą opie ra na po -
trze bie bez po śred nie go kon tak tu gru py lu dzi, nie tyl ko pro fe so rów,
któ rzy ma ją so bie coś do za ofe ro wa nia, dą żą do wy mia ny my śli, wza -
jem ne go po sze rza nia wie dzy, czę sto z od le głych dzie dzin, spę dze nia
cza su w mi łym to wa rzy stwie. Spo tka nia uświet nia ją wy stę py ar ty stów:

mu zy cy na tę oko licz ność za zwy czaj spe cjal nie przy go to wu ją ma łe
kon cer ty, ak to rzy zaś czy ta ją po ezje. 

Sta tu et ka Au gu sta Ciesz kow skie go – wy ko na na przez byd go skie go
rzeź bia rza, Mi cha ła Ku bia ka – 5 grud nia te go ro ku zo sta ła wrę czo na po
raz pierw szy. Ka pi tu ła oraz człon ko wie Klu bu Pro fe so rów „Wie rze ni ca”
po sta no wi li przy znać to wy róż nie nie wła śnie pań stwu Bu czyń skim, na -
uczy cie lom z Wie rzon ki i Swa rzę dza oraz re gio na li stom, któ rzy z nie zwy -
kłym za an ga żo wa niem i po świę ce niem gro ma dzą wszel kie in for ma cje
i pa miąt ki zwią za ne z Au gu stem Ciesz kow skim, pro pa gu ją wie dzę o tym
wiel kim Po la ku nie tyl ko wśród lo kal nej spo łecz no ści, ale roz bu dza ją za -
in te re so wa nie swo ją „ma łą oj czy zną” i za ra ża ją mi ło ścią do niej wszyst -
kich, któ rzy kie dy kol wiek się z ni mi spo tka li. Jó zef Ba na szak do pi sał do
na zwy Byd go skie go Klu bu Pro fe so rów sło wo „Wie rze ni ca” za in spi ro wa -
ny – po spo tka niu z pań stwem Bu czyń ski mi – nie zwy kło ścią po sta ci 
Au gu sta Ciesz kow skie go i za fa scy no wa ny Wie rze ni cą, z któ rą do dat ko -
wo wią żą go wspo mnie nia z dzie ciń stwa i lat mło do ści oraz pro wa dzo -
ne w oko li cy wie lo let nie ba da nia na uko we.

Pierw sza Sta tu et ka tra fi ła za tem w bar dzo god ne rę ce „za upo -
wszech nia nie po sta ci i idei Au gu sta Ciesz kow skie go oraz war to ści zie -
mi wie rze nic kiej – hi sto rycz nych, przy rod ni czych, kra jo bra zo wych
i chrze ści jań skich”.

An na Le wan dow ska -Ba na szak (Byd goszcz)

* Ewę J. i Wło dzi mie rza Bu czyń skich czy tel ni cy „Wie ści Aka de mic kich” zna ją od
lat ja ko au to rów wie lu ar ty ku łów po świę co nych pa tro no wi na szej uczel ni, Au -
gu sto wi hr. Ciesz kow skie mu (przyp. red.).

Włodzimierz i Ewa J. Buczyńscy ze statuetką w kościele
wierzenickim, 5 grudnia 2010 roku

Główny fundator nagrody, prof. dr hab. Józef Banaszak, obok niego
żona, Anna Lewandowska-Banaszak (autorka artykułu) oraz malarka
Sonia Zengel

Okolicznościowy dyplom wręczany laureatom 
Statuetki Augusta Cieszkowskiego
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Inaugurując 18 listopada 2010 roku
uroczystość nadania doktoratu honoris
causa ks. prof. Michałowi Hellerowi,
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, prof. Grzegorz Skrzypczak
powiedział: „Dzisiejszą uroczystością
rozpoczynamy obchody Dnia Patrona
Uczelni – Augusta hrabiego
Cieszkowskiego. Rozpoczynamy 
je w sposób podwójnie szczególny:
w 2010 roku przypada 140 rocznica
założenia przez naszego Patrona
Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie,
z której się wywodzimy […]”. 

Przy wo ła na 140 rocz ni ca in au gu ra cji je dy nej pol skiej uczel ni na zie -
miach za bo ru pru skie go, czy li Szko ły Rol ni czej imie nia Ha li ny w Ża bi -
ko wie, po trzech la tach prze kształ co nej w Wyż szą Szko łę Rol ni czą im.
Ha li ny, przy pa da ła w nie dzie lę 21 li sto pa da 2010 ro ku (w ro ku 1870
był to po nie dzia łek). 

U pod staw jej po wsta nia splo tły się wąt ki tra ge dii oso bi stej, tra ge -
dii na ro do wej, wal ki z ger ma ni za cją, myśl or ga nicz ni kow ska i no wa -
tor skie po dej ście do idei po mni ka. Wą tek oso bi sty za po cząt ko wa ła
śmierć uko cha nej żo ny Au gu sta Ciesz kow skie go, po ślu bio nej w 1857
ro ku stry jecz nej sio stry He le ny, na co dzień na zy wa nej Ha li ną, któ ra
zmar ła w Ber li nie 24 mar ca 1861 ro ku po uro dze niu pięć dni wcze śniej
sy na, Au gu sta Adol fa. Rok póź niej zmarł oj ciec Au gu sta Ciesz kow skie -
go – Pa weł, a ko lej ny rok – 1863 – przy niósł tra gicz ne w dzie jach na -
ro du Po wsta nie Stycz nio we. W tym cza sie Au gust Ciesz kow ski,
uro dzo ny 12 wrze śnia 1814 ro ku w Su chej na Pod la siu, czy li ja ko pod -
da ny ro syj ski, jest już pod da nym pru skim i miesz ka w Wiel ko pol sce,
w Wie rze ni cy. Ma za so bą wie le dzia łań zwią za nych z wal ką o pol skość
pro wa dzo nych dro gą par la men tar ną. Ten tra gicz ny dla nie go oso bi -
ście okres zbie ga się z na si la niem pro ce su ger ma ni za cji w za bo rze pru -
skim. To ozna cza, że je go ko lej ny już wnio sek o za ło że nie uni wer sy te tu
w Po zna niu z pol skim ję zy kiem wy kła do wym, zgło szo ny w par la men -
cie pru skim w 1861 ro ku, po dzie li los po przed nich i zo sta nie od rzu -
co ny. Tak sa mo sta nie się ze zgło szo nym przez nie go rów no le gle
wnio skiem o za ło że nie wyż szej szko ły rol ni czej. Swo im do tych cza so -
wym ży ciem Au gust Ciesz kow ski do wiódł, że jest prag ma ty kiem i or -
ga nicz ni kiem, a swo ją de cy zją o spo so bie upa mięt nie nia zmar łej żo ny
do wie dzie tak że, że i wi zjo ne rem. Moż na też to je go dzia ła nie okre -
ślić ja ko fi lo zo fię czy nu. Po mni kiem pa mię ci żo ny ma być szko ła rol -
ni cza jej imie nia. Dzi siaj, po cza sach za kła da nia szkół „Po mni ków
Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go” i szpi ta li po mni ków – za do mo wio nych,
a nie kie dy już prze brzmia łych w po wszech nej świa do mo ści – ta ka for -
ma upa mięt nie nia nie wy da je się ni czym szcze gól nym. Wte dy jed nak
(dru ga po ło wa XIX wie ku!) by ło to zu peł ne no vum, ko ściół al bo obe -
lisk czy coś w tym ro dza ju – jak naj bar dziej, ale in sty tu cja po mni ka
słu żą ce go ogó ło wi i spra wie na ro do wej – to coś zu peł nie nie spo ty ka -
ne go, ewe ne ment. 

Tę swo ją ideę au tor Oj cze Nasz za czy na wpro wa dzać w czyn wkrót -
ce po śmier ci żo ny. Ro bi to w swo jej wiel ko pol skiej sie dzi bie, czy li

w pod po znań skiej Wie rze ni cy. Współ dzia ła w tej spra wie ze świe żo po -
wsta łym (21 lu te go 1861 ro ku) Cen tral nym To wa rzy stwem Go spo dar -
czym dla Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go (CTG). „Rów nież pan
Au gust hr. Ciesz kow ski, czcią wspo mnie nia przed wcze śnie zga słej swej
żo ny wie dzio ny, ofia ro wał ce lem za ło że nia za kła du na uko we go imie -
nia  H a l i n y, na prze ciąg lat dwu dzie stu, do chód cał ko wi ty wsi swej
dzie dzicz nej Wie rze ni cy z wa run kiem za ło że nia go tam że”1. Chce swój
za miar szyb ko zre ali zo wać, a w CTG pro ce du ry i dys ku sje prze cią ga ją
się w cza sie. „Tym cza sem hr. Au gust Ciesz kow ski, nic cze ka jąc na dal -
szy roz wój prac w Za rzą dzie, w tym wła śnie ro ku [1861] za czął kłaść
fun da men ta pod wznieść się ma ją cy na uko wy za kład w Wie rze ni cy,
a bu dyn ki, któ re do dziś dnia tam ist nie ją, są świad ka mi je go ów cze -
snych dla kra ju za mia rów”2. Zle cił bu do wę sa me go bu dyn ku szko ły
i do mu dla pro fe so rów. Pierw sza z bu dow li zo sta je ukoń czo na, pra ce
przy dru giej prze ry wa przy wo ła na już wcze śniej śmierć oj ca i wy da rze -
nia 1863 ro ku. Tym sa mym po wsta nie szko ły też zo sta je odło żo ne

Wyższa Szkoła Rolnicza imienia
Haliny miała powstać w Wierzenicy

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum
Lubońskie” z prezesem, prof. Krzysztofem Molińskim, składają kwiaty 
i zapalają znicze przed dawnym budynkiem Wyższej Szkoły Rolniczej
im. Haliny w Żabikowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19…

… oraz w Wierzenicy przed trumną Augusta hr. Cieszkowskiego
Fo

t. 
Pi

ot
r P

. R
us

zk
ow

sk
i

Fo
t. 

Pi
ot

r P
. R

us
zk

ow
sk

i

Wieści o Naszym Patronie

1 Na po le on Urba now ski, Wspo mnie nie o Wyż szej szko le rol ni czej imie nia Ha li ny
w Ża bi ko wie, „Rocz nik To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Po znań skie go”, tom XX, 1894,
s. 271.
2 Tam że, s. 273.
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Budynek zwany do dnia dzisiejszego „Akademią” w Wierzenicy
(listopad 2010 roku)

w cza sie. W stycz niu 1868 ro ku w od po wie dzi na pro jekt To wa rzy stwa
Rol ni cze go Po znań sko -Sza mo tul skie go od no śnie do za ło że nia w Ża -
bi ko wie „sta cyi do świad czal nej che micz nej i ogro do wej” „nie sta wia
pro jek to wi żad nej trud no ści, lecz ow szem, jak sam się wy ra ża, »żą dać
bę dę, by ście myśl wa szą jak naj prę dzej wy ko na li. Oprócz te go wdzięcz -
ność z mej stro ny dla sza now nej dy rek cyi, iż w tych smut nych i cięż -
kich cza sach, gdy klę ski pu blicz ne i pry wat ne, któ re tak ogół, jak
i każ de go z osob na do tknę ły lub obar czy ły, zmu si ły mnie do kil ko let -
nie go za wie sze nia przed się wzię tych prac oko ło za kła du w Wie rze ni cy
i po da je mi spo sob ność przy czy nie nia się w mia rę obec nych środ ków
do skrom niej sze go wpraw dzie, acz za iste nie mniej po trzeb ne go, a da
Bóg po ży tecz ne go dla kra ju dzie ła«”3. 

Daw ną 65-hek ta ro wą osa dę młyń ską w Ża bi ko wie Au gust Ciesz -
kow ski na był 14 paź dzier ni ka 1863 ro ku, a na stęp ny mi za ku pa mi po -
więk szył jej ob szar. Wła śnie tam po wsta ła i dzia ła ła Szko ła Rol ni cza im.
Ha li ny. W Wie rze ni cy bu dy nek nie do szłej szko ły prze trwał do dnia dzi -
siej sze go. Obec nie jest do mem miesz kal nym przy ul. Wie rze nic kiej 23,
czy li – jak ład nie na pi sał Jó zef Ba na szak, pro fe sor, a za ra zem po eta,
w wier szu Je sień – „ku Me cho wu”. O je go pier wot nym prze zna cze niu
mó wi za cho wa na przez miesz kań ców wsi je go na zwa: „Aka de mia”.
Przez wie le lat miał peł nić (bądź peł nił) róż ne ro le: szko ły pa ra fial nej,
ple ba nii, ma ga zy nu ksią żek i ob ra zów. Tym ostat nim wi dzia ła go Ja ni -
na z Put t ka me rów Żół tow ska, pra wnucz ka Ma ry li We resz cza ków ny
– mło dzień czej mi ło ści Ada ma Mic kie wi cza. Pi sząc w swo im dzien ni -
ku o ma jor do mu sie Woj cie chu [Ję dro szy ku], od no to wa ła w 1928 ro ku:
„on ra tu je od zgni li zny te ob ra zy, któ re od lat gni ją w skrzy niach, stło -
czo ne w bu dyn ku zwa nym »Aka de mią«”4. Wcze śniej, w 1924 ro ku, Woj -
ciech Ję dro szyk opo wia dał „o dal szej bi blio te ce i wie lu ob ra zach w tak
zwa nej »Aka de mii«”5 nie miec kie mu sla wi ście, Wal te ro wi Kühne. Zna -
ny jest też za pis: „Część księ go zbio ru zło żo na jest w skrzy niach w osob -
nym bu dyn ku, t. zw. »Aka dem ji«, prze zna czo nej przez au to ra Oj cze
Na sza pier wot nie na szko łę rol ni czą, któ ra póź niej sta nę ła w ma jąt ku
są sied nim Ża bi ko wie”6. Ru iny po nie do koń czo nym do mu dla pro fe so -
rów oglą da ła – ja ko dziec ko – miesz ka ją ca pod czas wa ka cji w„Aka de -
mii” Pau li na z Mot tych Ce giel ska7; dziś nie po zo stał po nim ża den ślad
na po wierzch ni zie mi. Po zo sta ło ści fun da men tów wi docz ne pod czas
prac ziem nych w są siedz twie pa sa le śne go na skra ju do li ny rze ki Głów -
nej pa mię ta miesz ka ją cy w„Aka de mii” Edward Maj chrzak. 

Tak więc osta tecz nie szko ła im. Ha li ny nie po wsta ła w Wie rze ni cy.
Na ba zie bu dyn ku dla niej i te re nu w stro nę wsi nie za czę ła też funk -
cjo no wać eks pe ry men tal na sta cja ogrod ni cza, jej uru cho mie nie tam
pro po no wał Au gust Ciesz kow ski w ma ju 1868 ro ku. 

God ną uwa gi spra wą jest to, że Au gust hra bia Ciesz kow ski uru cho -
mił szko łę im. Ha li ny dzię ki swo im fun du szom. Jesz cze w 1868 ro ku tak
to opi sał Na po le on Urba now ski: „Re zul tat ob rad i pre li mi narz usta no -
wio ny przez ko mi syą zo stał za ko mu ni ko wa ny hr. Ciesz kow skie mu, któ -
ren w nie cier pli wo ści swej, by roz po czę te dzie ło do przy ja zne go por tu
jak naj prę dzej do pro wa dzić w dzień imie nin nie boszcz ki swej żo ny (22
ma ja) [w ka len da rzu to imie ni ny He le ny], na stę pu ją ce z Can nes da to -
wa ne oświad cze nie do pre ze sa Za rzą du prze sy ła: »Od bie ram wia do -
mość, że Ko mi sya [CTG] zwie dziw szy Ża bi ko wo uzna ła je go kwa li fi ka cyą
zu peł ną na za ło że nie szko ły i że fun dusz 6000 tal. ja ko fun dusz za kła do -
wy jest do sta tecz ny do roz po czę cia, do da ję nad to, że wcho dząc w myśl
mo ją zgo dzi li ście się na wy sta ra nie się o wię cej ka pi ta łu, aby sku tecz -
niej móc dzia łać«”8. I da lej: „Tak go rą co pra gnę za kła du i ty lem ra zy do -
świad czył, że co się od wle cze to i ucie cze, że nie wa ham się wziąć na
sie bie ów po trzeb ny fun dusz na kła do wy 6000 tal., po zwa la jąc za cią gnąć
dług i za bez pie czyć ta ko wy na Ża bi ko wie, któ re go hi po te ka, zwłasz cza
jak się do niej do da dzą dwa świe żo przy ku pio ne go spo dar stwa, na to

aż nad to do sta tecz na. Ow szem wo lę na wet w ten spo sób, bo wten czas
ja ko wy łącz ny fun da tor i wła ści ciel fun du szu za kła do we go i na kła do we -
go, bę dę mógł za dość uczy nić je dy ne mu de si de rio pie ta tis, nada nia in -
sty tu to wi na zwy mo jej Ha li ny, oraz moż ność prze nie sie nia go kie dyś,
je że li opatrz ność po zwo li pod nieść się z klęsk do zna nych, do Wie rze ni -
cy, gdzie zwło ki na sze spo cząć ma ją. Pro szę was za tem, weź cie się za -
raz do dzie ła, a ce giel nia ża bi kow ska sa ma przez się przy czy ni się do
zre du ko wa nia kosz tów na kła do wych”9. Roz wią za nie to mia ło tak że in -
ną za le tę. Na po da nie do władz pru skich, zło żo ne 2 lip ca 1870 ro ku przez
dy rek to ra ma ją cej po wstać szko ły, dr. Ju liu sza Au, pre zes re jen cji po -
znań skiej w od po wie dzi na pi sał, że „szko ły rol ni cze przez oso by pry wat -
ne lub to wa rzy stwa za kła da ne rzą do we go po zwo le nia nie po trze bu ją”10. 

Wy da le nie (w 1875 ro ku) z gra nic pań stwa pru skie go naj pierw 30
uczniów i trzech pro fe so rów po cho dzą cych z Kró le stwa Pol skie go (za -
bo ru ro syj skie go), a na stęp nie osób z za bo ru au striac kie go prak tycz -
nie po ło ży ło kres ża bi kow skiej szko le. Tym sa mym dzia ła nia rzą du
pru skie go prze kre śli ły też ma rze nia fun da to ra o prze nie sie niu jej do
Wie rze ni cy. Ostat ni przy to czo ny frag ment li stu Au gu sta Ciesz kow skie -
go to za ra zem ko lej ny do bit ny do wód na to, że ten – w po tocz nej
świa do mo ści fi lo zof i ro man tyk – był prag ma ty kiem, twar do stą pa ją -
cym po zie mi.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Dawna Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie (tu: jesienią
2010 roku)
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9 Tam że, s. 279.
10 Tam że, s. 282.

3 Tam że, s. 275–276.
4 Ja ni na z Put t ka me rów Żół tow ska, Dzien nik. Frag men ty wiel ko pol skie 1919-1933,
wy bór, opra co wa nie i wstęp B. Wy soc ka, Po znań 2003, s. 307.
5 Wal ter Kühne, Er leb nis se eines Po lo ni sten: die Be su che des Sla wi sten Wal ter Kühne
bei Graf Au gust Ciesz kow ski dem Jünge ren auf Schloss Wie rze ni ca bei Po sen in den
Jah ren 1924 und 1929; zur Verständi gung der Völker, Rends burg 1995, s. 16.
6 Bo że na Szulc -Gol ska, Wiel ko pol skie bi bl jo te ki pry wat ne, w: Bi bl jo te ki wiel ko pol skie
i po mor skie, Po znań 1929, s. 41.
7 Pau li na Ce giel ska, Z mo ich wspo mnień. Prze chadz ki po mie ście, Po znań 1997, s. 98.
8 Na po le on Urba now ski, Wspo mnie nie o Wyż szej szko le rol ni czej, s. 278–279.
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Wmi nio nym se zo nie ko la rze Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu wal czy li w Pu cha rze Pol ski w ma ra to nach mtb, gdzie

– dla przy po mnie nia – od nie śli śmy du że suk ce sy dru ży no we i in dy -
wi du al ne za rów no w ka te go rii ko biet, jak i męż czyzn. W ro ku aka de -
mic kim 2009/2010 AZS zor ga ni zo wał Aka de mic ki Pu char Pol ski
w cross co un try. 

Za wo dy mia ły cha rak ter otwar ty, tak też star to wa li za wod ni cy róż -
nych ka te go rii wie ko wych, a tak że re pre zen tu ją cy po szcze gól ne
uczel nie z ca łej Pol ski. Za wo dy od by wa ły się w róż nych czę ściach Pol -
ski, tym sa mym tra sy by ły dość zróż ni co wa ne za rów no pod wzglę dem
trud no ści, jak i cha rak te ru. Pro wa dzo no kla sy fi ka cję in dy wi du al ną
i dru ży no wą. W tym ro ku sku pi li śmy się na tej pierw szej, a na wy bra -
nych edy cjach sta ra li śmy się wal czyć o wy ni ki dru ży no we. Edy cje od -
by wa ły się ko lej no w: War sza wie, Prze sie ce, Po zna niu, Ur szu li nie,
Cie szy nie i fi nał w Za brzu. 

Naj więk szym suk ce sem jest z pew no ścią zwy cię stwo in dy wi du al -
ne w kla sy fi ka cji ge ne ral nej na szej za wod nicz ki We ro ni ki Ry bar czyk,
stu dent ki II ro ku bio tech no lo gii. Za wod nicz ka ta by ła bez kon ku ren -
cyj na, wy gra ła każ dy wy ścig AZS MTB CUP, w któ rym wy star to wa ła,
co da ło nie kwe stio no wa ne zwy cię stwo w„ge ne ral ce”.

Aka de mic ki Pu char Pol ski MTB 
w cross co un try 2010

W Prze sie ce dru ży na ko biet w skła dzie: We ro ni ka Ry bar czyk i Na ta -
lia Zu brzyc ka, zdo by ły I miej sce dru ży no wo, męż czyź ni IV miej sce.
W Prze sie ce Woj ciech Ba ra now ski zdo był też in dy wi du al nie IV miej -
sce. W Cie szy nie na le ży zwró cić uwa gę na suk ces Agniesz ki Tor by, któ -
ra by ła pierw sza, Ma te usza No wic kie go – II miej sce, oraz Pio tra Grze sia
– IV miej sce. 

Oczy wi ście naj wię cej za wod ni ków z na szej uczel ni wy star to wa ło
w edy cji po znań skiej, któ ra w ogó le przy cią gnę ła naj więk szą ilość star -
tu ją cych spo śród wszyst kich zor ga ni zo wa nych za wo dów AZS. Dru ży -
no wo rów nież wy pa dli śmy do brze: ko bie ty I miej sce (punk tu ją ce:
We ro ni ka Ry bar czyk – I miej sce w ka te go rii, Ka ro li na Do pie ra ła
– II miej sce w ka te go rii). Dru ży na mę ska za ję ła V miej sce. Trze ba nad -
mie nić, że jed no cze śnie z AZS MTB CUP Po znań za wo dy te by ły dru -
gą edy cją Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. Sek cja ko lar stwa
gór skie go wy stą pi ła w peł nym skła dzie, ko bie ty przy pie czę to wa ły
zwy cię stwo w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski, a męż czyź -
ni zdo by li II miej sce.

Na rok 2011 usta lo no sie dem edy cji APP w cross co un try i naj waż -
niej sza im pre za AMP w cross co un try – któ re od bę dą się w Po zna niu. 

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Start kobietWeronika Rybarczyk na trasie Akademickiego Pucharu Polski, edycja
Zabrze 
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Wmi nio nym ro ku aka de mic kim człon ko wie Klu bu Uczel nia ne go
AZS re pre zen to wa li bar wy uczel ni na Aka de mic kich Mi strzo -

stwach Pol ski oraz Eu ro py i od nie śli w nich spo re suk ce sy. Naj więk -
szym jest nie wąt pli wie zdo by cie zło te go me da lu w dwój ce po dwój nej
przez Da wi da Gra bow skie go i Bar to sza Za błoc kie go pod czas sierp -
nio wych Aka de mic kich Mi strzostw Eu ro py w wio ślar stwie. Za wo dy
od by ły się w Am ster da mie, a na si mi strzo wie zdo by li ten ty tuł już po
raz dru gi. Na tych sa mych za wo dach trze ci z na szych re pre zen tan tów,
Adam Wi cen ciak, wy grał fi nał B w kon ku ren cji je dy nek. Wcze śniej,
w czerw cu, ca ła trój ka star to wa ła w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol -
ski roz gry wa nych w Krusz wi cy, wszy scy w kon ku ren cji je dy nek. W fi -
na ło wym bie gu pierw sze miej sce i ty tuł Aka de mic kie go Mi strza Pol ski

zdo był Adam Wi cen ciak, Da wid Gra bow ski zo stał wi ce mi strzem, a Bar -
tosz Za błoc ki za jął IV miej sce. Da wid Gra bow ski star to wał też w Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski na er go me trze wio ślar skim i zdo był
brą zo wy me dal.

Du żym suk ce sem za koń czył się udział na szych lek ko atle tów w Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski roz gry wa nych w ma ju w War sza wie.
Ar tur Kar gu le wicz wy grał skok wzwyż z re zul ta tem 2,07 m, a An na Ja -
ga ciak za ję ła II miej sce w sko ku w dal z wy ni kiem 6,35 m. Był to re kord
ży cio wy za wod nicz ki.

Ko lar stwo gór skie to dys cy pli na, w któ rej re pre zen tant ki uczel ni
uzy sku ją ostat nio bar dzo do bre wy ni ki. W Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski roz gry wa nych w Cheł mie zdo by ły III miej sce i brą zo wy

Stu den ci spor tow cy u JM rek to ra
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Wioślarze: Dawid Grabowski (pierwszy od prawej), Adam Wicenciak
(trzeci od prawej) oraz Bartosz Zabłocki (drugi od lewej) wraz 
z JM rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem, prorektor
ds. studiów, prof. dr hab. Moniką Kozłowską i mgr. Piotrem Jurem

Od lewej: Krystian Ograbek i Karol Komin (jeździectwo) oraz 
dr Marek Hyży

Lekkoatleci; od lewej: Anna Jagaciak (skok w dal), Artur Kargulewicz
(skok wzwyż) i  mgr Alicja Borowska (jeździectwo) 

Od lewej: mgr Maria Grześko, mgr Karolina Dopierała (Centrum
Kultury Fizycznej) oraz Natalia Zubrzycka (kolarstwo górskie)

Załoga żeglarska: Michał Koczorowski (pierwszy od prawej),
Krzysztof Kluza (trzeci od prawej) i Anna Maria Klimecka (druga od
lewej) oraz przedstawiciele władz rektorskich wraz z mgr. Piotrem
Jurem 
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me dal dru ży no wy w gro nie 18 star tu ją cych ze spo łów. Re pre zen to wa -
ły nas: mgr Ka ro li na Do pie ra ła, We ro ni ka Ry bar czyk i We ro ni ka Zu -
brzyc ka. Pa ni Ka ro li na jest jed no cze śnie tre ner ką ze spo łu.

Jeźdź cy przez ostat nie la ta wra ca li z Aka de mic kich Mi strzostw Pol -
ski z me da la mi. Po dob nie by ło i tym ra zem. Z za wo dów or ga ni zo wa -
nych w Byd gosz czy przy wieź li brą zo wy me dal w ty pie uni wer sy te tów
spo łecz no -przy rod ni czych. Na tych za wo dach re pre zen to wa li nas:
mgr Ali cja Bo row ska, Ka rol Ko min, Kry stian Ogra bek i Ma te usz Woj -
cie chow ski.

Co ro ku pod ko niec wrze śnia, a więc pod ko niec ro ku aka de mic kie -
go, w Wil ka sach ko ło Gi życ ka roz gry wa ne są Aka de mic kie Mi strzo stwa
Pol ski w że glar stwie w kla sie ome ga. Do te go rocz nych re gat zgło si ły
się 103 za ło gi. W tak licz nej ob sa dzie za ło ga Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu w skła dzie: ster nik – Krzysz tof Klu za, za ło ga – An na
Ma ria Kli mow ska i Mi chał Ko czo row ski za ję li III miej sce w ty pie uni -
wer sy te tów spo łecz no -przy rod ni czych.

Do bre wy ni ki stu den tów spor tow ców zo sta ły do ce nio ne przez wła -
dze uczel ni, cze go do wo dem by ło spo tka nie JM rek to ra, prof. dr. hab.
Grze go rza Skrzyp cza ka, z me da li sta mi, zor ga ni zo wa ne 9 grud nia
w Sa li Se na tu. JM rek tor w to wa rzy stwie pro rek tor ds. stu diów, prof.
dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej, po dzię ko wał za god ne re pre zen to wa nie
uczel ni, zło żył stu den tom ży cze nia dal szych suk ce sów i wrę czył li sty
gra tu la cyj ne. Osob ne po dzię ko wa nia otrzy ma li opie ku no wie na szych
me da li stów: mgr Ma ria Grześ ko, mgr Ka ro li na Do pie ra ła, dr Ma rek Hy -
ży i mgr Piotr Jur.

mgr Piotr Jur

Centrum Kultury Fizycznej
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Przy szły gó ry cie ka we i sta nę ły pół ko lem,
Ale Sko czów po zo stał, jak uro dził się – w do le

Jan Sztau dyn ger

Wostat nich la tach (2008, 2009) aż czte ry ty go dnie spę dzi li śmy
w Biesz cza dach. Oczy wi ście nie prze szli śmy jesz cze wszyst kich

biesz czadz kich ście żek. Uzna li śmy jed nak, że nad szedł czas na zmia -
ny i wró ci li śmy w Be skid Ślą ski. By li śmy tam w 2007 ro ku, wte dy na -
szą ba zą by ła Wi sła. W tym ro ku wy bór padł na Sko czów – mia sto
po ło żo ne na Po gó rzu Ślą skim nad rze ką Wi słą u stóp Be ski du Ślą skie -
go, do kład nie tak, jak ujął to cy to wa ny na wstę pie frasz ko pi sarz. Ta kie
po ło że nie umoż li wia ła twy do jazd z Po zna nia i do god ną ko mu ni ka -
cję z po bli ski mi miej sco wo ścia mi. Je śli uwzględ nić jesz cze bar dzo gę -
stą sieć szla ków tu ry stycz nych, to ła two zro zu mieć, że głów nym
zmar twie niem or ga ni za to ra był nad miar moż li wo ści pla no wa nia wy -
cie czek. Na to na kła da ła się nie za wsze do bra i trud na do prze wi dze -
nia po go da. W su mie jed nak z po go dą po ra dzi li śmy so bie – je den
mży sty dzień prze zna czy li śmy na zwie dze nie Sko czo wa, a dru gi na
wę drów kę gór ską. 

Wspo mnie nia za cznij my od Sko czo wa. Ba zą był po ło żo ny w cen -
trum mia sta ho tel „Ka ret”. Ter min spo tka nia wy zna czy li śmy so bie na
nie dzie lę, 25 lip ca, ale na zbio ro we zwie dza nie Sko czo wa zde cy do -
wa li śmy się do pie ro w desz czo we śro do we przed po łu dnie. Naj sław -
niej szym sko czo wia ni nem był nie wąt pli wie uro dzo ny tu w 1576 ro ku
św. Jan Sar kan der, któ re go ka no ni za cja (przez Ja na Paw ła II) na stą -
pi ła w 1995 ro ku. Od wie dzi li śmy oczy wi ście miej sca zwią za ne z tym
świę tym, a tak że z po by tem pa pie ża w Sko czo wie. By li śmy też w mu -
zeum sko czow skim, gro ma dzą cym m.in. pa miąt ki po miesz ka ją cym
tu przez wie le lat pi sa rzu Gu sta wie Mor cin ku. Wśród za byt ków mia -
sta war to zwró cić uwa gę na ry nek z ra tu szem oraz trzy ko ścio ły bu -
do wa ne w róż nych okre sach roz wo ju mia sta, a tak że na ka pli cę na
wznie sie niu gó ru ją cym nad mia stem. Część gru py za in te re so wa ła
się tak że skle pem fir mo wym zna nej na świe cie sko czow skiej fa bry -
ki ka pe lu szy.

Na po łu dnie od Sko czo wa, za miej sco wo ścią Ustroń, cią gnie się
gra nicz ne pa smo Stoż ka i Czan to rii. Wy bra li śmy się tam w pią tek,
do jeż dża jąc po cią giem do Go le szo wa. Już w XVII wie ku w oko li cach

tej miej sco wo ści wy do by wa no wa pie nie, a w koń cu XIX wie ku po -
wsta ła zna na, ale już nie czyn na ce men tow nia. Wy ro bi ska po sta rych
ka mie nio ło mach to ma low ni cze uzu peł nie nie kra jo bra zu. Po szli śmy
na Wiel ką Czan to rię, ko rzy sta jąc z mniej po pu lar ne go szla ku przez
Tuł i Ma łą Czan to rię. Z po wo du mżaw ki i ni skie go pu ła pu chmur
wi do ków by ło nie wie le (im wy żej, tym go rzej), ale wy ciecz kę uzna -
li śmy za uda ną ze wzglę du na przy rod ni cze wa lo ry tra sy i swo isty
na strój wy wo ła ny przez mgłę w za le sio nych par tiach tra sy. Cze ska
wie ża wi do ko wa na szczy cie Wiel kiej Czan to rii (995 m) by ła za -
mknię ta, ale dzia ła ła ko lej li no wa, któ rą zje cha li śmy z pod szczy to -
wej po la ny do Ustro nia.

Do li na Wi sły od dzie la pa smo gra nicz ne od ko lej nych grzbie tów
zbie ga ją cych ku pół no cy od Pa sma Wi ślań skie go. Naj bli żej rze ki znaj -
du je się dość dłu gi grzbiet za koń czo ny Rów ni cą. W po nie dzia łek
prze szli śmy w po przek te go grzbie tu: z Ustro nia Po la ny przez nie -
wy so ki (668 m) wierz cho łek Or ło wej (w je go po bli żu ka wia rze mo gli
za spo ko ić głód ko fe iny w sym pa tycz nym schro ni sku z wi do kiem na
Rów ni cę) do Bren nej. Jest to du ża wieś o tu ry stycz nym cha rak te rze.
Ocze ki wa nie na au to bus do Sko czo wa za koń czy ło się pe cho wo dla
jed ne go z uczest ni ków obo zu, kon se kwen cją by ło nie pla no wa ne
zwie dze nie szpi ta la w Cie szy nie.

Wierz cho łek Rów ni cy (884 m) za li czy li śmy we wto rek, wy cho dząc
na tra sę z cen trum Ustro nia. Po nie waż w re jon szczy tu moż na wje -
chać sa mo cho dem, pa nu je tam spo ry ruch, wspo ma ga ny przez licz -
ne obiek ty ga stro no micz ne. Na szczę ście w nie wiel kiej od le gło ści
od par kin gu to wa rzy stwo na tra sie by ło już mniej licz ne. Pa no ra my
z Rów ni cy nie mo gli śmy po dzi wiać, bo szczy to wa par tia ukry ta by -
ła w chmu rach. Mu sie li śmy za do wo lić się ta jem ni czy mi syl wet ka mi
po je dyn czych bu ków ukry tych we mgle. Pie szy po wrót do Sko czo -
wa był mi mo przej ścio wej mżaw ki nie zbyt mę czą cy, w do dat ku czę -
sto uroz ma ica ny wi do ka mi naj pierw do przo du na po gó rze, a po tem
wstecz – na wy ra sta ją ce z te go po gó rza ma je sta tycz ne gó ry.

Wspo mnia na już Bren na by ła dwu krot nie punk tem wyj ścio wym
na bar dzo atrak cyj ne tra sy wi do ko we. W czwar tek, w naj lep szych
w cią gu ca łe go ty go dnia wa run kach at mos fe rycz nych, we szli śmy do
schro ni ska po ło żo ne go pod szczy tem Błot ne go. Wbrew na zwie
szczy tu obu wie na sze nie ule gło za bru dze niu, a roz le głe wi do ki wy -
na gro dzi ły tru dy dość stro me go po dej ścia. Po krót kim od po czyn ku
i za chwy ce niu się do okol ną pa no ra mą z sa me go wierz choł ka Błot -
ne go (917 m) wę dro wa li śmy wzdłuż grzbie tu – na dal z roz le gły mi
wi do ka mi – w kie run ku Sko czo wa. Więk szość za koń czy ła wę drów kę
w Gór kach Wiel kich, gdzie miesz ka ła i na miej sco wym cmen ta rzu
zo sta ła po cho wa na wy bit na pi sar ka zwią za na ze Ślą skiem Cie szyń -
skim – Zo fia Kos sak. Zna la zła się jed nak grup ka „nie na sy co nych”,
któ ra do tar ła pie szo do sko czow skiej ba zy.

Ostat nim dniem wy ciecz ko wym w tej czę ści obo zu by ła so bo ta.
Wy ru szy li śmy rów nież z Bren nej, tym ra zem na wschód, przez prze -
łęcz Kar kosz czon ka (729 m) w gniaz do Klim czo ka (1117 m). Gdy by -
li śmy jesz cze ni sko, po dzi wia li śmy ma low ni cze cu mu lu sy, któ re
– nie ste ty – w wyż szych par tiach (a by ło to zde cy do wa nie po nad
1000 m n.p.m.) czę sto ota cza ły nas ze wszyst kich stron i wte dy już nie
by ły ta kie ma low ni cze. Za to na tra sie by ły aż trzy schro ni ska. Po byt
w nich po zwa lał otrzą snąć się z wil go ci, ale jed no cze śnie bar dzo ha -
mo wał dal szą wę drów kę. Dla te go zde cy do wa li śmy się na po wrót
z Szyn dziel ni (1028 m) ko le ją gon do lo wą do Biel ska Bia łej i da lej au -
to bu sem do Sko czo wa.

W nie dzie lę (1 sierp nia) po że gna li śmy Sko czów i po je cha li śmy
w są sia du ją cy z Be ski dem Ślą skim, ale po ło żo ny po dru giej stro nie
gra ni cy Be skid Ślą sko -Mo raw ski. O tu ry stycz nych prze ży ciach w ko -
lej nym ty go dniu obo zu na pi szę w na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka -
de mic kich”.
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Be skid Ślą ski – oko li ce Sko czo wa

Zjazd do Ustronia Polany
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Równica

Osada na przełęczy

Droga na Siodło pod Klimczokiem

Spotkanie na szlaku

Tu r y s t y c z n o - K r a j o z n a w c z e g o

Droga na Równicę

Uliczka w Skoczowie

„Plaża” przy schronisku PTTK na Błotnym



Na wykład przyszli zarówno studenci, jak i pracownicy naszego
uniwersytetu

Gospodarz spotkania, prof. Franciszek Borówczak (od lewej) i gość 
z Izraela, prof. Samuel Pohoryles

Spotkanie u wiceprezydenta Tomasza J. Kaysera (od lewej siedzą:
prof. Samuel Pohoryles, jego żona Olga, prof. Franciszek Borówczak,
Tomasz J. Kayser oraz rektor Grzegorz Skrzypczak

Goście przed katedrą gnieźnieńską – w ramach zwiedzania ziemi
wielkopolskiej

Po uroczystości wręczenia statuetki Honorowego Hipolita

Wizyta doktora
SAMUELA
POHORYLESA
w Poznaniu Głos z sali


