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Trzy dzie ste czwar te po sie dze nie Se na tu od by ło się 14
grud nia 2011 ro ku, a trzy dzie ste pią te – 25 stycz nia 2012

ro ku w Ko le gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52.
Tra dy cyj nie obu spo tka niom prze wod ni czył JM rek tor Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak.

Na XXXIV po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP
ty tu łów pro fe sor skich prof. dr hab. Ele ono rze Lam part -
-Szcza pa oraz prof. dr hab. Re na cie Za wir skiej -Woj ta siak.

� Stu den tom wrę czo no na gro dy pie nięż ne za do bre lub bar -
dzo do bre wy ni ki w na uce (śred nia co naj mniej 4,0 za po -
przed ni rok aka de mic ki) i ak tyw ność spo łecz ną na rzecz wy -
dzia łu, śro do wi ska stu denc kie go lub na szej uczel ni;
wrę czo no tak że li sty gra tu la cyj ne stu den tom wy róż nia ją -
cym się ak tyw ną dzia łal no ścią za rów no na rzecz śro do wi -
ska stu denc kie go, jak i na szej uczel ni oraz sty pen dia mi ni -
stra za osią gnię cia w na uce i spo rcie.

� Na pod sta wie § 114 ust. 1, w związ ku z § 115 ust. 1 i 2 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po wo łał
Uczel nia ną Ko mi sję Wy bor czą w na stę pu ją cym skła dzie:

� przed sta wi cie le pro fe so rów i dok to rów ha bi li to wa nych:
❍ dr hab. Alek san der Dziu rzyń ski
❍ dr hab. Mar cin Ja ku bow ski
❍ prof. dr hab. Gra ży na Le wan do wicz

� przed sta wi cie le po zo sta łych na uczy cie li aka de mic kich:
❍ dr inż. Fe liks Czar no ciń ski
❍ dr inż. Ja cek Kam czyc
❍ dr inż. Mar cin Ko la siń ski

� przed sta wi cie le pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi:
❍ mgr inż. Da nie la Cha łup ka
❍ mgr inż. Kon rad Smek ta ła
❍ przed sta wi ciel Sa mo rzą du Dok to ran tów:
❍ mgr inż. Na ta lia Mio du szew ska

� przed sta wi cie le Sa mo rzą du Stu denc kie go:
❍ Mał go rza ta Frąc ko wiak
❍ Da ria Świer blew ska

Z Senatu

Gratulacje z rąk JM Rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, odbierają: prof. dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa (pierwsza od prawej) oraz 
prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak (XXXIV posiedzenie Senatu)



Wieści Akademickie 3

� przed sta wi cie le związ ków za wo do wych:
❍ dr inż. Da nu ta Mac kie wicz
❍ inż. Bar ba ra Ty bi szew ska.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwo rzy na stu diach II stop -
nia na kie run ku: tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie -
ka spe cjal ność: ana li ty ka żyw no ści, z re ali za cją w try bie
sta cjo nar nym.

� Pod ję to uchwa łę nr 317/2011 w spra wie „wy tycz nych dla
rad wy dzia łów do ty czą cych two rze nia pro gra mów kształ -
ce nia zgod nych z Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa li fi ka cji dla Szkol -
nic twa Wyż sze go” oraz w spra wie zmia ny Pla nu rze czo wo -
-fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz
z za kła da mi do świad czal ny mi na rok 2011.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. Pra -
wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 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 na by cie nie ru cho mo ści grun to wej za bu do wa nej, po -
ło żo nej w Ko ni nie przy ul. Brzo zo wej 51, dział ka o nu me rze
ewi den cyj nym 1020 o pow. 0,1052 ha, ar kusz ma py 17, ob -
ręb Wil ków, na po trze by Za kła du Re kul ty wa cji.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie
man da tu człon ka Se na tu Mar ci na Ma zur kie wi cza (WE -S)
i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo rzą du Stu denc kie go
o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie
do 14 stycz nia 2012 ro ku.

Na XXXV 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, a opie ku nom prac – li stów gra tu la cyj nych za naj lep -
szą pra cę ma gi ster ską. Od te go ro ku na gro dy są stop nio wa -
ne – moż na by ło przy znać na gro dę I, II lub III stop nia.
Ko mi sja uzna ła, że jed na pra ca za słu gu je na na gro dę pierw -
sze go stop nia, a dwie na rów no rzęd ne na gro dy dru gie go
stop nia. Pierw sze miej sce uzy ska ła pra ca ma gi ster ska mgr.
Ro ber ta Bar cza ka z kie run ku: tech ni ka rol ni cza i le śna pod
ty tu łem: „Za sto so wa nie sztucz nych sie ci neu ro no wych do
pre dyk cji w wy bra nych za gad nie niach in ży nie rii rol ni czej”.
Pra ca zo sta ła wy ko na na pod kie run kiem dr. Krzysz to fa Ko -
sze li w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej. Dwie rów no rzęd ne na -
gro dy dru gie go stop nia otrzy ma li na stę pu ją cy ab sol wen ci:

Wręczenie studentom nagród i wyróżnień za rok akademicki 2010/2011 (XXXIV posiedzenie Senatu)
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mgr Pa weł Mi ze ra z kie run ku: le śnic two za pra cę „Wpływ
dro gi wo je wódz kiej nr 150 na wy bra ne ce chy tak sa cyj ne
drze wo sta nów so sno wych Nad le śnic twa Sie ra ków” (pra ca
zo sta ła wy ko na na w Ka te drze In ży nie rii Le śnej pod kie run -
kiem dr. Syl we stra Gra jew skie go) oraz mgr Mi chał Kacz ma -
rek z kie run ku: tech no lo gia drew na za pra cę „Pro jekt me bli
ku chen nych w śro do wi sku CAD” (wy ko na ną pod kie run -
kiem dr. Ro ber ta Kło sa w Ka te drze Me blar stwa). 

� Stu den tom wrę czo no 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 § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 114 ust. 2 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 do ko na ny przez Uczel nia ną Ko mi sję Wy bor czą po -
dział na okrę gi wy bor cze, roz dział man da tów człon ków
Uczel nia ne go Ko le gium Elek to rów w ka den cji 2012-2016,
roz dział man da tów człon ków Se na tu w ka den cji 2012-2016,
stwo rzo ny re gu la min wy bo rów i ka len darz czyn no ści wy -
bor czych.

� 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 w związ ku z § 2 ust. 4 Re gu la mi nu
do ty czą ce go ta blic pa miąt ko wych w Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na uho no ro wa -
nie ta bli cą pa miąt ko wą prof. dr. hab. Ma ria na Ku bia ka oraz
prof. dr h. c. He le ny Nieć.

� 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 2012”.

� Pod ję to uchwa łę nr 325/2012 w spra wie zmia ny tre ści Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (gło so wa nie
do koń czo no na spe cjal nym, do dat ko wym po sie dze niu Se -
na tu w dniu 1 lu te go 2012 ro ku).

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

Wręczenie studentom dyplomów potwierdzających przyznanie
stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
w nauce i sporcie (XXXV posiedzenie Senatu)
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Słowa gratulacji do studentów skierowała prorektor 
ds. studenckich, prof. dr hab. Monika Kozłowska (XXXV posiedzenie
Senatu)

Nagrody im. prof. Jerzego Zwolińskiego odebrało trzech absolwentów; ich opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne (XXXV posiedzenie Senatu)
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Ju bi le usz 90-le cia uro dzin 
Pro fe so ra Ka zi mie rza Sze biot ko

Gratulacje dla Profesora od wychowanków; na zdjęciu: od prof. dr. hab. Piotra Golińskiego

Wli sto pa dzie 2011 ro ku w Ko le gium Run ge go od by ło się
uro czy ste po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści

i Ży wie niu po świę co ne rocz ni cy uro dzin Pro fe so ra Ka zi mie rza
Sze biot ko. W uro czy sto ści udział wzię li tak że za pro sze ni go -
ście – ro dzi na i przy ja cie le, rek tor i pro rek to rzy Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, by li rek to rzy uczel ni, eme ry to wa ni pro fe so -
ro wie – ko le dzy Ju bi la ta, oraz Je go wy cho wan ko wie, współ -
pra cow ni cy i przed sta wi cie le prze my słu. 

W cza sie trwa nia uro czy sto ści przy po mnia no syl wet kę Pro -
fe so ra i Je go do ro bek. Głos za brał rek tor, dzie kan oraz wy cho -
wan ko wie Pro fe so ra. Wszy scy pod kre śla li wiel ki wkład Pro fe -
so ra w roz wój na uki oraz dzia łal ność na rzecz wy dzia łu
i uczel ni. Za brał głos tak że sam Ju bi lat, któ ry w pięk nych, cie -
płych sło wach po dzię ko wał za wszyst ko i dał ze bra nym ra dę,
jak żyć, aby do cze kać ta kie go ju bi le uszu w tak świet nej kon -
dy cji. Po czu cie hu mo ru Pro fe so ra jak za wsze nie opusz cza. At -
mos fe ra spo tka nia by ła bar dzo sym pa tycz na; by ły gra tu la cje
oraz ży cze nia zdro wia i po myśl no ści dla Ju bi la ta i Je go Mał -
żon ki, by ło du żo wzru szeń, ser decz no ści, ra do ści i śmie chu.

Pro fe sor zw. dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko uro dził się 14 li sto -
pa da 1921 roku w So kół ce (obec nie wo je wódz two pod la skie).
Szko łę po wszech ną i gim na zjum ukoń czył w So kół ce, a li ceum

w Grod nie w 1939 ro ku. W 1943 ro ku za nie zgło sze nie się na
wy jazd do prac przy mu so wych w Niem czech zo stał aresz to -
wa ny i ska za ny na pół to ra ro ku kar ne go obo zu pra cy, skąd
prze wie zio no go do Prus Wschod nich i skie ro wa no do pra cy
w Bar to szy cach i Kró lew cu. W mar cu 1945 ro ku po wró cił do
kra ju i je sie nią roz po czął stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym
Uni wer sy te tu Po znań skie go. W 1949 ro ku ukoń czył stu dia
w za kre sie tech no lo gii rol no -spo żyw czej pod kie run kiem prof.
dr. Jó ze fa Ja nic kie go i na sta łe zwią zał się z na szą uczel nią. Pra -
cu jąc ja ko asy stent w Za kła dzie Tech no lo gii Rol nej, uczest ni -
czył w od bu do wie i or ga ni zo wa niu Za kła du, co wy ma ga ło nie
tyl ko wy sił ku na uko we go, ale i fi zycz ne go. Po od bu do wie
i wzmoc nie niu ka dro wym Za kład zo stał prze kształ co ny w Ka -
te drę, a na stęp nie w Od dział i da lej w Wy dział Tech no lo gii Rol -
no -Spo żyw czej. Wkład Pro fe so ra Sze biot ko w to dzie ło był bar -
dzo zna czą cy. 

W 1957 ro ku Ju bi lat ukoń czył pra cę dok tor ską i roz wi nął na
du żą ska lę ba da nia po świę co ne ra cjo nal ne mu wy ko rzy sta niu
su row ców i pro duk tów ubocz nych prze my słu rol no -spo żyw -
cze go do pro duk cji pasz. Ich kon ty nu acją by ła pra ca ha bi li ta -
cyj na „Me to dy otrzy my wa nia i trwa łość nie któ rych kon cen tra -
tów wi ta mi ny A w mie szan kach pa szo wych i mi ne ral nych”,
któ rą obro nił w 1965 ro ku. Kil ku na sto let nie pra ce Pro fe so ra
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w za kre sie tech no lo gii pasz, pro ce sów fer men ta cyj nych i bio -
syn tez mi kro bio lo gicz nych do pro wa dzi ły do po wsta nia wy -
jąt ko wo pręż ne go ośrod ka na uko we go, wio dą ce go w tym za -
kre sie w kra ju.

Sys te ma tycz ne roz wi ja nie warsz ta tu na uko we go, ogrom ny
do ro bek na uko wy, zna czą cy do ro bek w szko le niu ka dry na -
uko wej i współ pra ca z prze my słem oraz ośrod ka mi za gra nicz -
ny mi sta ły się fun da men tem Je go po zy cji na uko wej i do pro -
wa dzi ły do nada nia ty tu łu pro fe so ra w 1973 ro ku. W 1982 ro ku
Ju bi lat uzy skał etat pro fe so ra zwy czaj ne go.

W po nad 40-let niej pra cy na uko wej prof. Ka zi mie rza Sze -
biot ko moż na wy róż nić kil ka wio dą cych kie run ków ba daw -
czych:
� wy ko rzy sta nie mi kro or ga ni zmów do pro ce sów fer men ta -

cyj nych i mi kro bio lo gicz nych syn tez sub stan cji bio lo gicz -
nie ak tyw nych

� me to dy wy ko rzy sta nia pro duk tów ubocz nych prze my słu
rol no -spo żyw cze go na ce le pa szo we

� po lep sze nie ja ko ści mie sza nek pa szo wych i skład ni ków tych
mie sza nek dzię ki od po wied nim tech no lo giom ich przy go -
to wa nia, utrwa la nia i prze cho wy wa nia

� bio syn te za bia łek i in nych skład ni ków pasz na ba zie pło dów
rol nych, pro duk tów ubocz nych i su row ców bo ga tych w ce -
lu lo zę

� opra co wa nie me tod pro duk cji szcze pio nek bak te ryj nych
i droż dżo wych dla prze my słu spo żyw cze go i ki szon kar stwa

� ba da nia nad tok sy na mi po cho dze nia grzy bo we go i me to -
da mi ich usu wa nia

� po lep sza nie war to ści ży wie nio wej na sion ro ślin strącz ko -
wych na dro dze fer men ta cji

� do sko na le nie pro duk cji eta no lu i wó dek.

Przez ca ły czas swej pra cy na uko wej i dy dak tycz nej Pro fe -
sor peł nił waż ne funk cje w struk tu rach wy dzia łu i uczel ni. Był
or ga ni za to rem i wie lo let nim dy rek to rem In sty tu tu Tech no lo -
gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go, a w ka den cji 1984–
–1987 – rek to rem Aka de mii Rol ni czej. Przez wie le lat był człon -
kiem Ko mi te tu Tech no lo gii i Che mii Żyw no ści PAN, peł niąc
w nim od po wie dzial ne funk cje. Za swo ją dzia łal ność otrzy mał
wie le wy róż nień pań stwo wych, w tym Krzyż Ka wa ler ski Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski, a tak że Or der Za słu żo ne go Na uczy cie la
PRL, Ho no ro wą Od zna kę Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji oraz
wie le na gród Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni -
ki. W 2006 ro ku zo stał Lau re atem Zło te go Hi po li ta, wy róż nie -
nia bar dzo ce nio ne go w Wiel ko pol sce. 

Pro fe sor był na uczy cie lem i wy cho waw cą ca łej rze szy spe -
cja li stów dla na uki i go spo dar ki żyw no ścio wej kra ju. Był pro -
mo to rem 187 prac ma gi ster skich, 14 prac dok tor skich oraz
opie ku nem na uko wym pię ciu ha bi li tan tów. Wśród Je go
uczniów są pro fe so ro wie, w tym czte rech pra cow ni ków na -
szej uczel ni, dy rek to rzy i wła ści cie le du żych, zna nych w kra ju
przed się biorstw prze my słu spo żyw cze go.

Jed no cze śnie Pro fe sor jest wspa nia łym czło wie kiem o nie -
zwy kłej ak tyw no ści ży cio wej, wiel kim mi ło śni kiem przy ro dy
i bli skie go z nią kon tak tu.

Naj le piej syl wet kę Ju bi la ta przed sta wił na spo tka niu Je go
syn, od czy tu jąc na pi sa ny przez sie bie wiersz za łą czo ny na
zdję ciu obok.

prof. dr hab. Ja cek No wak, dr Ma ria Czar nec ka 

Or ga ni za to rzy dzię ku ją Fir mom „PAU LA” z Ka li sza oraz „LU BAN TA”
z Lu bo nia za fi nan so we wspar cie uro czy sto ści.

Kolegium Rungego…

… było wypełnione po brzegi
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Wiersz napisany przez Andrzeja Szebiotko dla Ojca
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Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na 
w za pi sach zno we li zo wa nej usta wy (2)

1 Mi ni ster prof. Bar ba ra Ku dryc ka pod czas ple nar ne go po sie dze nia
PKA w dniu 10 li sto pa da 2011 ro ku po in for mo wa ła, że na ka den -
cję 2012–2015 zgło szo no już pra wie sied miu set kan dy da tów.

Od re dak cji
W po przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” za po -

zna li śmy Pań stwa z pierw szą czę ścią ar ty ku łu na te mat
zmian w Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej pió ra prof. dr.
hab. Bog da na J. Wo sie wi cza. Dziś pu bli ku je my dru gą
część tek stu pro fe so ra.

Po wo ły wa nie człon ków PKA

Ko mi sja li czy nie mniej niż sie dem dzie się ciu i nie wię cej niż
dzie więć dzie się ciu człon ków, a za tem nie co wię cej niż do tych -
czas (od 60 do 80). Jej ka den cja – tak, jak uprzed nio – trwa
czte ry la ta (roz po czy na się 1 stycz nia). Człon ków Ko mi sji po -
wo łu je mi ni ster spo śród kan dy da tów zgło szo nych przez Ra -
dę Głów ną Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Kon fe ren cję Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich, Kon fe ren cję Rek to rów
Za wo do wych Szkół Pol skich, Par la ment Stu den tów Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, se na ty uczel ni oraz ogól no kra jo we sto wa -
rzy sze nia na uko we i or ga ni za cje pra co daw có w1. Człon kiem
Ko mi sji mo że być na uczy ciel aka de mic ki ma ją cy co naj mniej
sto pień na uko wy dok to ra, za trud nio ny na uczel ni ja ko w pod -
sta wo wym miej scu pra cy, któ ry (jak za pi sa no w art. 46 a ust. 2,
sto so wa nym rów nież do PKA) ko rzy sta z peł ni praw pu blicz -
nych, ma nie po szla ko wa ną opi nię i prze strze ga za sad ety ki
na uko wej oraz nie zo stał ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem
za umyśl ne prze stęp stwo, w tym skar bo we. Mi ni ster, po wo łu -
jąc człon ków PKA, uwzględ nia wy móg re pre zen to wa nia w jej
skła dzie przed sta wi cie li wszyst kich ob sza rów kształ ce nia
(a nie grup kie run ków stu diów, jak by ło do tąd) oraz za pew -
nia co naj mniej 30% udział ko biet (ko lej na no wość, ale z prze -
pi sów przej ścio wych wy ni ka, że w naj bliż szej ka den cji 2012–
–2015 ma być mi ni mum 10% ko biet a w na stęp nej mi ni mum
20%). No wym ure gu lo wa niem jest tak że to, że kan dy da ci na
człon ków Ko mi sji nie mo gą mieć w dniu roz po czę cia ka den -
cji wię cej niż sie dem dzie siąt lat oraz że mo gą peł nić swo ją
funk cję nie dłu żej niż dwie ka den cje po so bie na stę pu ją ce.
Usta wa (art. 46 a) wpro wa dza jed no znacz ne za ka zy łą cze nia
pew nych funk cji. Człon ko stwa w PKA nie moż na łą czyć
z człon ko stwem w: Ra dzie Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, Cen tral nej Ko mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów, Ra dzie
Głów nej In sty tu tów Ba daw czych czy Ko mi te cie Ewa lu acji Jed -
no stek Na uko wych. Człon kiem Ko mi sji nie mo że być rów nież
oso ba peł nią ca funk cję rek to ra, pro rek to ra lub kie row ni ka
pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej (dzie ka na), kanc le rza
uczel ni, dy rek to ra in sty tu tu na uko we go PAN lub in sty tu tu ba -
daw cze go, pre ze sa lub wi ce pre ze sa PAN oraz PAU lub dy rek -
to ra NCBiR lub NCN. 

Człon ków PKA po wo łu je mi ni ster, ale od wo łać ich mo że wy -
łącz nie na wnio sek pre zy dium Ko mi sji. Akt po wo ła nia na da je
za tem człon kom nie za leż ność od mi ni stra. Moż li we jest jed -
nak wy ga śnię cie man da tu człon ka Ko mi sji, a to z po wo du
śmier ci, zło że nia re zy gna cji, nie uczest ni cze nia w pra cach ko -

mi sji przez okres dłuż szy niż sześć mie się cy lub nie speł nie nie
któ re go kol wiek z wy mie nio nych (w art. 46 a) wy ma gań. Wy -
ga śnię cie man da tu stwier dza prze wod ni czą cy Ko mi sji. Po wo -
ła nia no we go człon ka w wy pad ku wy ga śnię cia man da tu do -
ko nu je się w try bie iden tycz nym jak opi sa no. Nie peł nej
ka den cji nie wli cza się jed nak do ogra ni czeń ka den cyj no ści.
Trze ba za zna czyć jesz cze, że je dy nym człon kiem PKA nie po -
wo ły wa nym przez mi ni stra i nie bę dą cym na wet na uczy cie -
lem aka de mic kim, jest prze wod ni czą cy Par la men tu Stu den -
tów Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ry jest jej człon kiem z mo cy
pra wa. 

Or ga ny Ko mi sji i ich pre ro ga ty wy

Ko mi sja dzia ła na po sie dze niach ple nar nych oraz przez
swo je or ga ny (art. 50), któ ry mi są: prze wod ni czą cy, se kre tarz
oraz pre zy dium. W skład pre zy dium wcho dzą: prze wod ni czą -
cy Ko mi sji, se kre tarz, prze wod ni czą cy ze spo łów dzia ła ją cy
w ra mach ob sza rów kształ ce nia (okre ślo nych w prze pi sach
wy da nych na pod sta wie art. 9 ust. 1 pkt. 2), prze wod ni czą cy
Par la men tu Stu den tów Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz dwaj
przed sta wi cie le or ga ni za cji pra co daw ców (wy bra ni przez sie -
bie spo śród człon ków Ko mi sji). Ja kie to ma ją być ze spo ły, usta -
wa nie roz strzy ga bez po śred nio (ma ją dzia łać w ob sza rach
kształ ce nia), okre śli to sta tut PKA. Uprzed nie za pi sy wy mie nia -
ły wprost ze spo ły kie run ków stu diów, a wśród nich in te re su -
ją cy nas szcze gól nie Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych,
Le śnych i We te ry na ryj nych. W skład każ de go ze spo łu wcho -
dzi co naj mniej pię ciu człon ków Ko mi sji bę dą cych przed sta -
wi cie la mi sto sow ne go ob sza ru kształ ce nia, w tym co naj mniej
trzech ma ją cych ty tuł na uko wy pro fe so ra lub sto pień na uko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nach lub dys cy pli nach
na uko wych zwią za nych z tym ob sza rem kształ ce nia, a tak że
co naj mniej je den przed sta wi ciel or ga ni za cji pra co daw ców
(oczy wi ście bę dą cy człon kiem Ko mi sji). 

Prze wod ni czą ce go Ko mi sji oraz jej se kre ta rza po wo łu je i od -
wo łu je mi ni ster. Prze wod ni czą cy, jak uprzed nio, zwo łu je po -
sie dze nia ple nar ne Ko mi sji, prze wod ni czy jej ob ra dom, re pre -
zen tu je Ko mi sję na ze wnątrz oraz pod pi su je jej uchwa ły.
Se kre tarz za pew nia spraw ne funk cjo no wa nie Ko mi sji i wy ko -
ny wa nie przez nią usta wo wych za dań. Prze wod ni czą cych ze -
spo łów wy bie ra ją ich człon ko wie spo śród swe go gro na. Pre -
zy dium po dej mu je uchwa ły, kie ru jąc się spra woz da niem
przed ło żo nym przez je den spo śród ze spo łów. Stro na nie za -
do wo lo na z uchwa ły mo że zwró cić się z wnio skiem o po now -
ne roz pa trze nie spra wy. Wnio sek skie ro wa ny do Ko mi sji
(w ter mi nie do trzy dzie stu dni od do rę cze nia uchwa ły) jest
roz pa try wa ny na wspól nym po sie dze niu ze spo łu i pre zy dium
Ko mi sji (w ter mi nie nie dłuż szym niż dwa mie sią ce od je go
otrzy ma nia).

Or ga ni za cję i tryb dzia ła nia Ko mi sji, szcze gó ło we kom pe -
ten cje jej or ga nów, szcze gó ło we kry te ria i tryb do ko ny wa nia
ocen oraz spo sób wy zna cza nia re cen zen tów okre śla sta tut
uchwa la ny przez Ko mi sję na po sie dze niu ple nar nym. Pod kre -
ślić tu trze ba, że obec ne brzmie nie usta wy (art. 53 ust. 1) nie
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zo sta wia żad nych wąt pli wo ści, że to wła śnie PKA (a nie na
przy kład mi ni ster) okre śla szcze gó ło we kry te ria ocen i tryb ich
do ko ny wa nia. Sta tut Ko mi sji, dzia ła ją cej od 1 paź dzier ni -
ka 2011 ro ku już ja ko Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na, zo stał do -
sto so wa ny do za pi sów usta wo wych na po sie dze niu ple nar -
nym 10 li sto pa da 2011 ro ku i jest do stęp ny na stro nie
in ter ne to wej PKA2. 

Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną i fi nan so wą wy ko nu je Biu ro Pol -
skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. Biu ro jest pań stwo wą jed nost ką
bu dże to wą, fi nan so wa ną ze środ ków usta la nych w czę ści bu -
dże tu pań stwa, któ rej dys po nen tem jest mi ni ster. Dy rek to ra
Biu ra po wo łu je i od wo łu je prze wod ni czą cy Ko mi sji. Po zo sta -
łych pra cow ni ków za trud nia dy rek tor. Szcze gó ło wy za kres
dzia łal no ści Biu ra oraz je go or ga ni za cję okre śla re gu la min or -
ga ni za cyj ny nada ny przez prze wod ni czą ce go Ko mi sji. 

Trze ba na ko niec zwró cić jesz cze uwa gę na in ne no win ki
wy ni ka ją ce z no wych ure gu lo wań. Waż ne za pi sy do ty czą jaw -

no ści i przej rzy sto ści dzia łań PKA. Usta wa pre cy zu je jed no -
znacz nie, że Ko mi sja za miesz cza na swo jej stro nie in ter ne to -
wej oraz w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej pod ję te uchwa ły
do ty czą ce oce ny ja ko ści kształ ce nia, i to wraz z uza sad nie -
niem. Ko mi sja mo że tak że za miesz czać na swo jej stro nie in -
ter ne to wej ra por ty ze spo łów oce nia ją cych. Przy po mnij my, że
PKA już to ro bi (od ocen roz po czę tych w 2010 ro ku) i praw do -
po dob nie bę dzie czy nić to na dal. W usta wie za pi sa no po nad -
to, że do człon ków oraz eks per tów Ko mi sji sto su je się od po -
wied nio prze pi sy o wy łą cze niu z po stę po wa nia (z art. 24
ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go). Wy łą cze nia człon -
ka PKA lub eks per ta do ko nu je prze wod ni czą cy Ko mi sji. 

War to wie dzieć, że no we za pi sy usta wo we spo wo do wa ły
zmia ny w in nych usta wach, w tym do ty czą ce PKA lub jej człon -
ków. Wy mie nić trze ba ko niecz nie zmia ny w usta wie re gu lu ją -
cej przy zna wa nie stop ni i ty tu łów na uko wych. Za pi sa no tam,
że Ko mi sja spo rzą dza opi nie o ja ko ści kształ ce nia w jed no st -
ce ubie ga ją cej się o upraw nie nia do nada wa nia stop nia dok -
to ra lub dok to ra ha bi li to wa ne go (o ile jed nost ka ta kie kształ -
ce nie pro wa dzi). 

prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz

Spo tka nia pol skich ba da czy bo cia nów bia łych ma ją dłu gą
tra dy cję. Pierw sze zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez dr. Zbi -

gnie wa Woj cie chow skie go i dr. To ma sza Ja ni szew skie go z Uni -
wer sy te tu Łódz kie go (UŁ) w Te re no wej Sta cji Ba daw czej UŁ
w Bro mie rzy ku w la tach 1998 i 2001. Sie dem lat póź niej do bo -
cia niej wio ski w Za chod niej Pol sce – o na zwie Kło pot – za pro -
sił prof. Le szek Je rzak z Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. Po -
dob nie jak wcze śniej sze spo tka nia, zjazd, któ ry się od był
27–28 stycz nia 2012 ro ku w In sty tu cie Zoo lo gii Uni wer sy te tu
na szej uczel ni, miał słu żyć wy mia nie in for ma cji o pro wa dzo -
nych ba da niach, ale je go do dat ko wym ce lem by ło po wo ła nie
gru py ro bo czej ba da czy te go ga tun ku. 

Po mysł ten w gło wach eko lo gów i zoo lo gów kieł ko wał od
daw na. Ma ło bo wiem ta kich ga tun ków jak bo cian. Ga tu nek
cha ry zma tycz ny, o któ rym sły szał pra wie każ dy. Wie dza o nim
jest ogrom na, a jed no cze śnie co pia ty bo cian ży je w Pol sce.
Ma my więc wzglę dem bo ha te ra na sze go spo tka nia (Fot. 1)
pew ne zo bo wią za nia.

W zjeź dzie uczest ni czy ło 31 osób z róż nych ośrod ków, za -
wo do wo lub ama tor sko zaj mu ją cych się ba da nia mi bo cia na
bia łe go. Spo tka nie otwo rzył dy rek tor In sty tu tu Zoo lo gii –
Piotr Try ja now ski. Wspo mnie niem i mi nu tą ci szy uczczo no
zmar łe go nie daw no dr. inż. Mar ka Kel le ra. Na stęp nie dr inż.
Ta de usz Mi ze ra opo wie dział o hi sto rii Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go i In sty tu tu Zoo lo gii. Jed ną z waż niej szych chwil by ło

wspo mnie nie pra cu ją ce go w tym bu dyn ku, na tym ko ry ta rzu,
a na wet w po miesz cze niach, gdzie od by wał się zjazd, pro fe -
so ra Ja na Bo gu mi ła So ko łow skie go. Pro fe sor So ko łow ski od
sa me go po cząt ku był zwią za ny z na szą uczel nią – od mo men -
tu jej po wsta nia. Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych po wró -
cił do Po zna nia w kwiet niu 1945 ro ku, obej mu jąc sta no wi sko
do cen ta w Za kła dzie Ana to mii Po rów naw czej i Bio lo gii Uni -
wer sy te tu Po znań skie go (UP). W 1948 ro ku zo stał  kie row ni -
kiem Ka te dry Zoo lo gii i En to mo lo gii na Wy dzia le Le śnym UP.
Po utwo rze niu w 1951 ro ku Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po -
zna niu był za ło ży cie lem i pierw szym dzie ka nem no wo utwo -
rzo ne go Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go. Od 1955 ro ku aż do
przej ścia na eme ry tu rę w 1969 ro ku był kie row ni kiem Ka te -
dry Zoo lo gii Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Oczy wi ście
sze ro ko zna na jest syl wet ka prof. So ko łow skie go ja ko świet -
ne go or ni to lo ga i wiel kie go mi ło śni ka przy ro dy, jed nak nie
każ dy wie (nie wie dzie li czę sto na wet spe cja li ści od bo cia na!),
że na pi sał mię dzy in ny mi pra ce na uko we: Czy bo cian w Pol -
sce wy mie ra? (1932) czy też Licz ba gniazd bo cia na zwięk sza się
(1936), ale praw dzi wym hi tem – jak by śmy dzi siaj po wie dzie li
– by ła ksią żecz ka, któ ra do cze ka ła się kil ku wy dań – Co bo ciek
kle ko tał. 

Do py tań prof. So ko łow skie go, sta wia nych przed sie dem -
dzie się ciu la ty, wra ca li uczest ni cy zjaz du. Dziś ma my do kład -
niej sze da ne, no wo cze sne tech ni ki ba dań, za awan so wa ne

Bo cian bia ły na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym
Zjazd za ło ży ciel ski Gru py Ba daw czej Bo cia na Bia łe go 

In sty tut Zoo lo gii, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, 27–28 stycz nia 2012 ro ku
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tech no lo gie śle dze nia pta ków, jed nak ze staw sta wia nych pro -
ble mów ba daw czych, w ogól nym za ry sie, jest ten sam: dla cze -
go bo cia nów w jed nych miej scach jest wię cej, a w in nych
mniej? Co jest głów ną przy czy ną śmier tel no ści? Czy wy star -
czy ochro na te go ga tun ku na te re nach lę go wych, czy też mu -
si my pil niej przyj rzeć się sy tu acji na wę drów kach i zi mo wi -
skach?

Po tym wpro wa dze niu hi sto rycz nym każ dy z uczest ni ków
przed sta wił krót ką au to pre zen ta cję. Resz tę dnia wy peł ni ły
pre zen ta cje wy ni ków ba dań i in nych dzia łań do ty czą cych bo -
cia na bia łe go. 

Re fe rat wpro wa dza ją cy: Gdzie się ba da bo cia ny i dla cze -
go mu si my jesz cze spo ro pra co wać wy gło sił prof. Piotr Try -
ja now ski). W ba zie Sco pus sto su nek licz by pu bli ka cji o bo -
cia nie bia łym do li czeb no ści te go ga tun ku w kra jach
au to rów jest naj wyż szy w Hisz pa nii i Niem czech. Kra je te
znacz nie wy prze dza ją Pol skę, któ ra po sia da naj więk szą po -
pu la cję bo cia na bia łe go. Sto sun ko wo du żo prac pu bli ku je
się we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii i Szwaj ca rii, a w mniej szym
stop niu w Ho lan dii czy Da nii, gdzie bo cia ny są nie licz ne lub
wy mar ły. Bo cian bia ły jest do god nym ga tun kiem do ba da -
nia syn chro ni za cji zja wisk eko lo gicz nych w cza sie i prze strze -
ni na zy wa nej efek tem Mo ra na. Au tor czę sto na wią zy wał do
tej z ostat nich teo rii, bo cian bo wiem to ga tu nek czę sto ob -
rącz ko wa ny, z moż li wo ścią wie lo krot ne go od czy ty wa nia in -
for ma cji, co jest ide al nym wręcz mo de lem do te sto wa nia
zmien no ści ukła dów przy rod ni czych w cza sie i prze strze ni.
Wa run kiem jest jed nak że do stęp do licz nych i po praw nie
zbie ra nych da nych. 

Pa ra wi ta ją ca się na gnieź dzie
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Bo ha ter na sze go spo tka nia – bo cian bia ły Ci co nia ci co nia
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Do te go wąt ku – ja ko ści da nych, szans na po pra wę licz by
od czy tów bo cia nich ob rą czek i po dob nych szcze gó łów tech -
nicz nych – na wią zy wa li ko lej ni pre le gen ci. Bar dzo szcze gó ło -
wo róż ne ma te ma tycz ne, sta ty stycz ne i tech nicz ne pro ble my
z ana li zą da nych przed sta wił dr Woj ciech Ka nia z Mu zeum i In -
sty tu tu Zoo lo gii PAN w War sza wie w re fe ra cie pt.: „Zmia ny
w wę drów kach, dys per sji i prze ży wal no ści pol skich bo cia nów
bia łych w świe tle wy ni ków ob rącz ko wa nia”. Od 1931 do 2010
ro ku za ob rącz ko wa no w Pol sce 47 000 bo cia nów bia łych, uzy -
sku jąc 2060 po now nych stwier dzeń o 1640 osob ni kach. Za -
tem ma my na praw dę po kaź ną ba zę da nych, te raz po raz ko -
lej ny mu si my udo wod nić, że po tra fi my z niej pro fe sjo nal nie
ko rzy stać.

Spo śród re fe ra tów na te mat eko lo gii, be ha wio ru i ele men -
tów roz ro du bo cia na chce my wska zać na re fe rat mgr. M. To -
bół ki: nie tyl ko dla te go, że jest dok to ran tem w In sty tu cie Zoo -
lo gii na szej uczel ni, ale przede wszyst kim dla te go, że ze brał
naj więk szą pró bę do ty czą cą wspo mnia nych aspek tów bio lo -
gii bo cia na. Ma te ria ły by ły zbie ra ne w po łu dnio wej Wiel ko pol -
sce już od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych, a z prze rwa mi pra -
ce te kon ty nu owa ne są aż do dzi siaj.

Dru gi dzień zjaz du roz po czę to od po wo ła nia Gru py Ba daw -
czej Bo cia na Bia łe go. Pro po zy cje ce lów, za kre su i for my dzia -
ła nia gru py, uzgod nio ne przez ze spół za ło ży ciel ski (Woj ciech
Ka nia, M. To bół ka i Piotr Try ja now ski) przed sta wił dr Woj ciech
Ka nia. Po trze ba ist nie nia ta kie go cia ła po ja wi ła się wraz ze
zwięk sze niem się licz by osób i ze spo łów zaj mu ją cych się ba -
da nia mi bo cia na bia łe go, zwłasz cza wo bec po wszech ne go
zbie ra nie da nych (in wen ta ry za cje gniazd i suk ce su lę go we -

go, ob rącz ko wa nie) przez ama to rów, nie po dej mu ją cych sa -
mo dziel nych ana liz ze bra nych da nych. Ko or dy no wa nie dzia -
łań sta je się szcze gól nie po żą da ne w sy tu acji, gdy me to dy
zbie ra nia ma te ria łu (nie ko niecz nie dla ta kich sa mych ce lów
ba daw czych) są w du żej czę ści zbli żo ne, a ba da nia wie lu
aspek tów eko lo gii ga tun ku wy ma ga ją da nych gro ma dzo nych
na więk szych ob sza rach, po zo sta ją cych po za za się giem po -
je dyn czych ze spo łów. Głów nym ce lem gru py ma być uła twie -
nie wy mia ny in for ma cji i ini cjo wa nie ze spo ło wych ba dań bo -
cia na bia łe go, usta le nie za kre su, me to dy ki i spo so bów za pi su
wspól nie zbie ra nych da nych oraz utwo rze nie ban ku da nych.
Za pla no wa no gru po we przy go to wa nie po rad ni ka dla ob rącz -
ka rzy i osób zdal nie od czy tu ją cych ob rącz ki bo cia nów bia -
łych oraz pro ba bi li stycz ne go klu cza do wie ku pi skląt te go ga -
tun ku. Na prze wod ni czą ce go i se kre ta rza gru py jed no gło śnie
wy bra no, od po wied nio: Pio tra Try ja now skie go i Mar ci na To -
bół kę. 

Wcze snym po po łu dniem uczest ni cy zjaz du wy je cha li do
do mów. Obec nie dzia ła już in ter ne to wa gru pa dys ku syj na
GBBB, do któ rej zo sta li za pro sze ni wszy scy uczest ni cy zjaz du
oraz oso by, któ re wcze śniej wy ra zi ły chęć współ pra cy w ra -
mach two rzą cej się gru py. Moż na tam dzie lić się swo imi po -
my sła mi ba daw czy mi, pu bli ka cyj ny mi, czy zwy czaj nie wy ra -
zić swo ją opi nię na te ma ty zwią za ne z ba da niem bo cia nów.
Są dząc po licz bie wy po wie dzi na fo rum, był to bar dzo tra fio -
ny po mysł.

prof. dr hab. Piotr Try ja now ski
mgr Mar cin To bół ka

Uczest ni cy Zjaz du GBBB pod ta bli cą upa mięt nia ją cą prof. Ja na Bo gu mi ła So ko łow skie go w In sty tu cie Zoo lo gii UP.
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Co rocz nie Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa wyż sze go przy zna -
je sty pen dia na uko we dla wy bit nych mło dych na ukow -

ców, któ rzy w dniu zgło sze nia wnio sku nie ukoń czy li 35 ro ku
ży cia. Pod czas oce ny wnio sków bra ny jest pod uwa gę po ziom
pro wa dzo nych ba dań na uko wych, do tych cza so wy do ro bek
na uko wy, w tym na gro dy i wy róż nie nia kra jo we i za gra nicz -
ne, sto pień, w ja kim pro wa dzo ne ba da nia sta no wią istot ny
wkład w roz wój da nej dys cy pli ny na uko wej oraz do ro bek
w za kre sie za sto so wań prak tycz nych pro wa dzo nych ba dań
na uko wych lub prac roz wo jo wych. 

Do te go rocz nej edy cji kon kur su Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go zgło szo no 793 wnio ski, z cze go sty pen dia
otrzy ma ło 256 mło dych uczo nych. W gro nie lau re atów zna la -
zło się aż pię ciu pra cow ni ków Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt na sze go uni wer sy te tu. Z Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw
Ho dow li Zwie rząt: dr inż. Mo ni ka Dra gan, dr inż. Zo fia Ma de -
ja oraz dr inż. Ewe li na Wa rzych -Ple jer; z Ka te dry Ży wie nia
Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej: dr inż. Da mian Jó ze fiak; z In -
sty tu tu Zoo lo gii: dr Piotr Skór ka. Za in te re so wa nia na uko we
sty pen dy stów od zwier cie dla ją wszech stron ność ba dań pro -
wa dzo nych na wy dzia le. 

Dr inż. Mo ni ka Dra gan (Sta cho wiak) w 2003 ro ku ukoń -
czy ła bio tech no lo gię na na szej uczel ni. Bez po śred nio po za -
koń cze niu stu diów od by ła rocz ny staż na uko wy w Szwaj car -
skim Fe de ral nym In sty tu cie Tech no lo gicz nym (ETH)
w Zu ry chu. Po po wro cie do Po zna nia ja ko dok to rant ka kon -
ty nu owa ła pra ce ba daw cze w za kre sie ge ne ty ki zwie rząt
i czło wie ka w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt
pod kie run kiem prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go, za koń czo -
ne w czerw cu 2009 ro ku obro ną pra cy dok tor skiej na Wy dzia -
le Bio lo gii Uni wer sy te tu im Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.
Od paź dzier ni ka 2009 ro ku dr Dra gan jest ad iunk tem w Ka te -
drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt, gdzie pro wa dzi
ba da nia mo le ku lar ne w po szu ki wa niu czyn ni ków ge ne tycz -
nych de ter mi nu ją cych ce chy zwią za ne z ja ko ścią mię sa
i otłusz cze niem świń. Dr Mo ni ka Dra gan jest lau re at ką Sty pen -
dium Mia sta Po zna nia dla Mło dych Ba da czy z Po znań skie go
Śro do wi ska Na uko we go (2007) oraz Sty pen dium Fun da cji na
rzecz Na uki Pol skiej – Pro gram START (2008). Jest współ au to -
rem 14 ory gi nal nych prac twór czych (opu bli ko wa nych mię -
dzy in ny mi w „Pro ce edings of the Na tio nal Aca de my of Scien -
ces of USA” (PNAS), „Ani mal Ge ne tics” (Ge ne) oraz jed nej
pra cy prze glą do wej (wszyst kie pra ce z IF) o su ma rycz nym IF
= 
= 35,433. Pra ce Lau re at ki by ły cy to wa ne łącz nie 162 ra zy
(współ czyn nik Hir sha H = 7). W wol nym cza sie lu bi po dró żo -
wać oraz jeź dzić na ro we rze i nar tach. 

Dr inż. Zo fia Ma de ja jest ab sol went ką bio tech no lo gii na -
szej uczel ni, dal szą na ukę kon ty nu owa ła na stu diach dok to -
ranc kich pod kie run kiem prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go.
Pra ca do ty czy ła eks pre sji ge nów oraz zja wi ska po lar no ści
w za rod kach by dła uzy ski wa nych na dro dze za płod nie nia po -
za ustro jo we go (in vi tro). W 2006 ro ku, po obro nie dok to ra tu,
roz po czę ła pra cę ja ko post doc w The Wel l co me Trust/Can cer
Re se arch UK, Gur don In sti tu te, Uni wer sy tet w Cam brid ge,
gdzie pro wa dzi ła ba da nia z za kre su em brio lo gii do świad czal -
nej my szy. Od 2007 do kwiet nia 2009 ro ku pra co wa ła w The
Ba bra ham In sti tu te, Cam brid ge w ze spo le dr My riam Hem -
ber ger, bę dą cym czę ścią gru py ba daw czej zaj mu ją cej się epi -
ge ne ty ką i bio lo gią roz wo ju pro wa dzo ną przez prof. W. Re ika
(Uni wer sy tet w Cam brid ge). Ba da nia do ty czy ły im mu no lo -
gicz nych in te rak cji mię dzy ma ci cą a za rod kiem pod czas im -
plan ta cji, co sta no wi wkład w pra ce z za kre su pa to lo gii cią ży
czło wie ka. Do dat ko wo uczest ni czy ła w pro jek cie zaj mu ją cym
się epi ge ne tycz ną re gu la cją two rze nia za rod ko wych li nii ko -
mór ko wych przez pro ces me ty la cji [współ au tor ka pra cy w Na -
tu re Cell Biol. 2008, 10 (11)]. We wrze śniu 2009 ro ku dr Ma de -
ja zo sta ła lau re at ką pro gra mu Ho ming/Po wro ty Fun da cji na
rzecz Na uki Pol skiej, ma ją ce go na ce lu wspie ra nie mło dych
ba da czy, pra gną cych roz po cząć pra cę na uko wą w Pol sce po
od by ciu dłu go ter mi no wych sta ży za gra nicz nych. Od li sto pa -
da 2009 dr Ma de ja po now nie zo sta ła pra cow ni kiem Ka te dry
Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt, gdzie pro wa dzi ba da -
nia nad iden ty fi ka cją mar ke rów plu ri po ten cji spe cy ficz nych
dla przed im plan ta cyj nych za rod ków by dła oraz zmie rza do
uzy ska nia sta bil nych li nii ko mó rek ma cie rzy stych z za rod ków
te go ga tun ku. Dr Ma de ja jest rów nież kie row ni kiem gran tu
ba daw cze go przy zna ne go przez MNiSzW na la ta 2010–2013.
Jej do ro bek na uko wy obej mu je 10 prac ory gi nal nych (mię dzy

Sty pen dia dla wy bit nych mło dych 
na ukow ców przy zna ne

Zespół wybitnych młodych naukowców z naszej uczelni prawie 
w komplecie: od lewej: Monika Dragan, Ewelina Warzych-Plejer,
Zofia Madeja i Damian Józefiak



Wieści Akademickie 13

in ny mi w „Na tu re Cell Bio lo gy”, „Pro ce edings of the Na tio nal
Aca de my of Scien ces of USA” (PNAS) i „Jo ur nal of Im mu no lo -
gy” o łącz nym IF = 44,116. Su ma cy to wa ń wy no si 142,
a współ czyn nik Hir sha H = 5. Jest mi ło śni kiem przy ro dy, gór
i spor tów zi mo wych, jej ogrom ną pa sją jest nar ciar stwo zjaz -
do we (wła śnie zdo by wa peł ne upraw nie nia in struk to ra PZN).

Dr inż. Ewe li na Wa rzych -Ple jer jest ab sol went ką kie run -
ku: bio tech no lo gia na szej uczel ni. Po za koń cze niu stu diów od -
by ła rocz ny staż na uko wy w Szwaj car skim Fe de ral nym In sty -
tu cie Tech no lo gicz nym (ETH) w Zu ry chu, po czym wró ci ła do
Po zna nia, aby roz po cząć stu dia dok to ranc kie w Ka te drze Ge -
ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt pod kie run kiem dr hab.
Do ro ty Cie ślak, prof. nadzw. Ty tuł dok to ra na uk bio lo gicz nych
uzy ska ła w 2007 ro ku na Wy dzia le Bio lo gii Uni wer sy te tu War -
miń sko -Ma zur skie go. Od paź dzier ni ka 2007 ro ku dr Wa rzych -
-Ple jer jest ad iunk tem w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt, gdzie głów nie zaj mu je się te ma ty ką za płod nie nia in
vi tro u by dła, ze szcze gól nym na ci skiem na me ta bo lo mi kę
oraz czyn ni ki ma ją ce wpływ na ja kość oocy tów i za rod ków po -
zy ski wa nych w wa run kach in vi tro. Dr Wa rzych -Ple jer jest lau -
re at ką Sty pen dium Mia sta Po zna nia dla Mło dych Ba da czy
z Po znań skie go Śro do wi ska Na uko we go (2007) oraz Sty pen -
dium Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej – Pro gram START (2007–
–2008), a obec nie jest kie row ni kiem pro jek tu ba daw cze go
przy zna ne go przez MNiSzW na la ta 2010–2013. Jest współ au -
to rem dzie wię ciu prac ory gi nal nych (mię dzy in ny mi w „Pro-
ce edings of the Na tio nal Aca de my of Scien ces of USA” (PNAS),
„Mo le cu lar Re pro duc tion and De ve lop ment i The rio ge no lo -
gy” o łącz nym IF = 26,696 oraz jed nej pra cy prze glą do wej.
Łącz na su ma cy to wań wy no si 159, a współ czyn nik H = 5.
W bar dzo rzad kich wol nych chwi lach lu bi prze czy tać pa sjo nu -
ją cy kry mi nał lub obej rzeć do bry film.

Dr inż. Da mian Jó ze fiak jest ab sol wen tem Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt na szej uczel ni. W 2004 ro ku, po za koń -
cze niu dłu go ter mi no we go sta żu na Uni wer sy te cie w Aar hus
w Da nii, obro nił pra cę dok tor ską i roz po czął pra cę w Ka te drze
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej. W 2005 ro ku otrzy -
mał sty pen dium dla mło dych na ukow ców Fun da cji na Rzecz
Na uki Pol skiej (pro gram START), a w 2006 na gro dę in dy wi du -
al ną Mia sta Po zna nia. W tym cza sie roz po czął ba da nia nad wy -
ko rzy sta niem wła ści wo ści bak te rio bój czych eks trak tów ro ślin -
nych w ży wie niu dro biu w ra mach 6 Pro gra mu Ra mo we go 
Unii Eu ro pej skiej RE PLA CE – FO OD -CT – 2004–2009 – 506487.
W 2009 ro ku zo stał ko or dy na to rem pro jek tu „Bak te rio cy ny –
in no wa cyj ne su ple men ty diet dla dro biu” w ra mach Pod dzia -
ła nia 1.3.1 osi prio ry te to wej 1. Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no -
wa cyj na Go spo dar ka, któ re go ce lem jest ogra ni cze nie wy stę -
po wa nia mi kro flo ry zoo no tycz nej, na przy kład Sal mo nel la sp.
i Cam py lo bac ter sp., w ukła dzie po kar mo wym dro biu, a tym sa -
mym po pra wa bez pie czeń stwa łań cu cha tro ficz ne go dzię ki
ogra ni cze niu kon ta mi na cji pier wot nej. Dr inż. Da mian Jó ze fiak
jest współ au to rem 32 roz praw na uko wych, w tym 19 z li sty fi -
la del fij skiej, o su ma rycz nym IF = 17,1; współ czyn ni ku H = 4
oraz 90 cy to wa niach. Naj lep sze cza so pi sma, w któ rych opu bli -
ko wa no je go pra ce, to „Ani mal Fe ed Scien ce and Tech no lo gy”,
„Po ul try Scien ce” i „Bri tish Po ul try Scien ce”. Dr inż. Da mian Jó -
ze fiak jest rów nież współ au to rem dwóch zgło szeń pa ten to -
wych o za się gu kra jo wym i mię dzy na ro do wym oraz jed ne go
wdro że nia prac B + R.

Dr Piotr Skór ka jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, na któ rym uzy skał rów nież sto pień dok to ra bio lo gii
w 2008 ro ku. W la tach 2008–2009 pra co wał w In sty tu cie
Ochro ny Przy ro dy PAN w Kra ko wie. Je sie nią 2009 ro ku roz po -
czął pra cę ja ko ad iunkt w no wo po wsta łym In sty tu cie Zoo lo -

gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Od 2011 ro ku
jest na sta żu na uko wym – po now nie na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim. Dr Skór ka spę dził dzie ciń stwo na wsi, co mia ło
ogrom ny wpływ na roz wój je go póź niej szych za in te re so wań
ba daw czych, od wie lu lat za fa scy no wa ny jest or ni to lo gią, en -
to mo lo gią i eko lo gią. Więk szość je go prac do ty czy funk cjo no -
wa nia po pu la cji zwie rząt w kra jo bra zach rol ni czych i le śnych,
zmie nia ją cych się pod wpły wem prze mian spo łecz no -go spo -
dar czych oraz wpły wu frag men ta cji sie dlisk na bo gac two ga -
tun ko we róż nych grup zwie rząt i ro ślin. Do tych czas opu bli ko -
wał po nad 50 prac na uko wych, z cze go 36 w cza so pi smach
in dek so wa nych (z IF). Dr Skór ka jest dwu krot nym lau re atem
sty pen dium „Start” Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej. Pod czas
dok to ra tu brał udział w mię dzy na ro do wym pro jek cie ba daw -
czym „Mac Man” fi nan so wa nym przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Do -
tych czas był kie row ni kiem dwóch pro jek tów ba daw czych
MNiSzW oraz głów nym wy ko naw cą w jed nym pro jek cie.
Otrzy mał rów nież grant fi nan so wa ny przez mia sto Po znań.
Do ro bek na uko wy Dr Skór ki obej mu je 36 pu bli ka cji z IF, su -
ma rycz ny IF = 62,689 (z no tat ką w Na tu re: 93.668), licz ba cy -
to wań = 165, a współ czyn nik Hir sha H = 9. Naj lep sze cza so pi -
sma, w któ rych opu bli ko wa no je go pra ce, to: „Pro ce edings of
the Roy al So cie ty B”, „Jo ur nal of Bio ge ogra phy”, „Bio lo gi cal
Con se rva tion”. W wol nych chwi lach lu bi czy tać, spa ce ro wać,
fo to gra fo wać oraz słu chać mu zy ki. Wię cej in for ma cji moż na
zna leźć na stro nie: http://sko rasp.re pu bli ka.pl

Za chę ca my na sze mło de Ko le żan ki i Ko le gów do pój ścia
w na sze śla dy.

dr inż. Zo fia Ma de ja
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Piotr Skórka przesłał swoje zdjęcie osobno – chwilowo pracuje 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i nie mógł, niestety,
dołączyć
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Wzo rem ubie głych lat za rów no przed, jak i po Świę tach
Bo że go Na ro dze nia oraz w No wym Ro ku od by ło się wie -

le spo tkań pra cow ni ków i stu den tów na szej uczel ni. 
Tra dy cyj ne spo tka nie wi gi lij ne, po łą czo ne z dzie le niem się

opłat kiem oraz wspól nym śpie wa niem ko lęd, zo sta ło zor ga -
ni zo wa ne 20 grud nia w pięk nej sa li Ko le gium Run ge go. Dzień
póź niej w tym sa mym miej scu stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go przy go to wa li uro czy stą wi gi lię bo żo na ro dze nio wą dla
człon ków Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go oraz za pro szo -

nych go ści: władz rek tor skich, dzie ka nów oraz pra cow ni ków
ad mi ni stra cji.

Już w No wym Ro ku – 4 stycz nia – rów nież w Ko le gium Run -
ge go spo tka li śmy się na tra dy cyj nej, no wo rocz nej lamp ce szam -
pa na, a 14 stycz nia w Do mu Stu denc kim przy ul. Do żyn ko wej 9G
eme ry to wa ni pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go mo gli
obej rzeć świą tecz ny pro gram ar ty stycz ny przy go to wa ny przez
Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” oraz „Ła ni ki”, po dzie lić się opłat kiem
i zło żyć naj ser decz niej sze ży cze nia no wo rocz ne. (es)

Spo tka nia świą tecz no -no wo rocz ne
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Opłatek wigilijny dla pracowników administracji, Kolegium
Rungego, 20 grudnia 2011
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Studencka wigilia, Kolegium Rungego, 21 grudnia 2011

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi pracownikami uczelni, ul. Dożynkowa, 4 stycznia 2012
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Dnia 12 stycz nia 2012 ro ku w ra mach pro jek tu „Open Co -
de Trans fer” na na szej uczel ni od by ło się czwar te spo tka -

nie otwar te dla pra cow ni ków na uko wych, stu den tów, dok to -
ran tów i przed się bior ców za in te re so wa nych two rze niem firm
tech no lo gicz nych, za ty tu ło wa ne: „Spół ki aka de mic kie ty pu
spin -off: szan se i za gro że nia” w ra mach cy klu „Kon sul ta cje pro -
jek tu Open Co de Trans fer”. Po dob ne spo tka nia od by ły się już
na Po li tech ni ce Po znań skiej, Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie -
wi cza i Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Po zna niu.

Po wi ta nia uczest ni ków z ra mie nia Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu do ko nał pro rek tor ds. na uki i współ pra cy
z za gra ni cą, prof. dr hab. Jan Pi kul, a pro jek tu „Open Co de
Trans fer” – dr Zbi gniew Krze wiń ski.

Wi ta ją cy pod kre śla li, że utwo rze nie fir my tech no lo gicz nej
i osią gnię cie suk ce su na ryn ku to praw dzi we wy zwa nie. Wspo -
mi na li, że spół ki tech no lo gicz ne, któ re osią gnę ły suk ces, aby sku -
tecz nie wejść na ry nek z no wym pro duk tem tech no lo gicz nym,
mu sia ły co naj mniej kil ka krot nie ulep szać do tych cza so we pro -
ce sy i dzia ła nia. Nad mie ni li, że spin -off to przed się wzię cie, któ re
po wsta je nie ja ko przy oka zji prac ba daw czych, ale aby osią gnę -
ło suk ces, wy ma ga wy od ręb nie nia i do bre go za rzą dza nia.

Jest to pro blem ostat nio bar dzo dys ku to wa ny w ku lu arach
aka de mic kich, zwią za ny ze zmia na mi usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym, usta wy o stop -
niach na uko wych i ty tu le na uko wym oraz o stop niach i ty tu -
le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw
obo wią zu ją cych od dnia 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku. 

Wi zję funk cjo no wa nia spół ek spin -off na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu (w świe tle zno we li zo wa nej usta wy)
z uwzględ nie niem po ten cjal nych ko rzy ści dla udzia łow ców
przed sta wi li: dr inż. Ka rol Wajsz czuk, mgr Ja cek Waw rzy no wicz
z Za kła du Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Przed się bior stwa mi Ka te -
dry Za rzą dza nia i Pra wa Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go
oraz mgr inż. Edward Lo renz – re pre zen tu ją cy in we sto ra. 

Dok tor inż. Ka rol Wajsz czuk po ru szył spra wę ko mer cja li za cji
wy ni ków ba dań, przed sta wił dy le mat na ukow ców: czy po zo -
stać przy pra cy na uko wej? Czy uczest ni czyć w roz wo ju i ko mer -
cja li za cji po my słu po za uczel nią? Od po wia dał na py ta nia: „Ja ki
wy brać mo del po wo ła nia spół ki spin -off?”; „Kie dy za kła dać spół -
kę spin -off?”;  „Ja kie są moż li we ko rzy ści z za ło że nia spół ki dla
uczel ni, na ukow ców czy też in we sto ra ze wnętrz ne go?”;  „Ja kie
szan se utrzy ma nia na ryn ku bę dzie mia ła ta ka spół ka?”

O wi zji po wo ła nia i funk cjo no wa nia spół ki spin -off na uczel -
ni mó wił mgr Ja cek Waw rzy no wicz. Przed sta wił pod sta wy
praw ne, ba rie ry w two rze niu, mo del funk cjo no wa nia spół ek
spin -off. Wspo mniał o wnio sku i de cy zji o po wo ły wa niu te go
ro dza ju spół ki. Z ko lei po ten cjał ko rzy ści dla udzia łow ców za -
ry so wał przed sta wi ciel in we sto ra mgr inż. Edward Lo renz.

Cie ka wym, cią gle po ru sza nym za gad nie niem jest wła sność
in te lek tu al na. Tym ra zem o za bez pie cze niu praw wła sno ści in -
te lek tu al nej i wno sze nie ich do spół ek ty pu spin -off mó wił Pa -
weł Wa szak – rzecz nik pa ten to wy na szej uczel ni.

Każ da spół ka mu si po sia dać ka pi tał. Cie ka wy te mat: „Li -
cen cja czy aport – uwa run ko wa nia for mal ne two rze nia spó-
ł ek ty pu spin -off dla przed sta wi cie li na uki” po ru szył dr Piotr
Ga briel z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, a me -
ce nas Pa weł Łącz kow ski sku pił się na moż li wo ściach two rze -
nia róż ne go ro dza ju spół ek od pry sko wych w świe tle no wych
prze pi sów zno we li zo wa nej usta wy Pra wo o szkol nic twie
wyż szym.

W świe tle no wych prze pi sów za kła da nie spół ek aka de mic -
kich po win no być po wie rzo ne spe cja li stom ds. trans fe ru lub
ko mer cja li za cji tech no lo gii. Jak so bie ma jed nak po ra dzić na -
uko wiec, je że li moż li wo ści ta kie go wspar cia są ogra ni czo ne?
Bar dzo wie lu pra cow ni ków na uko wych wy pra co wa ło tech no -
lo gie, któ re (ja ko wy na laz ki lub know -how) są w sta nie wspie -
rać bu do wę ta kiej prze wa gi, wie le osób jest w sta nie na wet po -
świę cić swój czas, aby ta ka spół ka roz po czę ła sku tecz nie swo ją
dzia łal ność. Ja kie po win ny otrzy mać wspar cie te oso by, aby
pro ce du ry for mal ne by ły mak sy mal nie uła twio ne i sko mu ni -
ko wa ne? Na te i in ne pro ble my zwią za ne z wła sną spół ką tech -
no lo gicz ną od po wia da mo del „Open Co de Trans fer” – ze staw
róż nych ście żek i spo so bów trans fe ru tech no lo gii wspie ra ny
przez apli ka cję in ter ne to wą i mo bil ną – www.open co de trans -
fer.pl – eks per ci pro jek tu oraz oso by za in te re so wa ne mia ły oka -
zję zo ba czyć pierw sze efek ty i wziąć udział w te sto wa niu pro -
po no wa nych roz wią zań oraz zgła sza niu pro ble mów, w któ rych
ten ela stycz ny ze staw roz wią zań i na rzę dzi mo że po móc. Za -
pra sza my do prze te sto wa nia tej apli ka cji.

dr inż. Ur szu la Moj siej

Od re dak cji
W na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” za po zna my Pań stwa

z ko lej nym ar ty ku łem o po dob nej te ma ty ce, za ty tu ło wa nym: „Wi zja
funk cjo no wa nia spół ek spin -off na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu. Po ten cjal ne ko rzy ści dla udzia łow ców”, któ rej au to ra mi
są Ka rol Wajsz czuk oraz Ja cek Waw rzy no wicz z Ka te dry Za rzą dza nia
i Pra wa Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go na szej uczel ni.

Spół ki aka de mic kie ty pu spin�-off:
szan se i za gro że nia
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Wystąpienie jednego z uczestników konferencji, przedsiębiorcy,
mgr. inż. Edwarda Lorenca



Pa ni prof. dr hab. Ele ono ra Lam part -Szcza pa jest po zna nian -
ką. W Po zna niu się uro dzi ła, uczy ła, stu dio wa ła, do dziś

miesz ka i pra cu je. Już od naj młod szych lat jej zdol no ści i za in -
te re so wa nia wią za ły się z na uka mi ści sły mi. Szko łę śred nią
(Tech ni kum Che micz ne nr 2 w Po zna niu) ukoń czy ła ja ko tech -
nik che mik -ana li tyk. Na stęp nie kon ty nu owa ła na ukę na Wy dzia -
le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej w Wyż szej Szko le Rol ni czej
w Po zna niu, gdzie w 1970 ro ku uzy ska ła ty tuł ma gi stra in ży nie -
ra tech no lo ga żyw no ści ze spe cja li za cją: tech no lo gia zbóż. 

Bez po śred nio po ukoń cze niu stu diów przez dwa la ta pra -
co wa ła w Po znań skich Za kła dach Kon cen tra tów Spo żyw -
czych AMI NO, gdzie zdo by tą na stu diach wie dzę prak tycz nie
wy ko rzy sty wa ła w dzia le głów ne go tech no lo ga. W 1972 ro -
ku po wró ci ła na uczel nię, roz po czy na jąc sta cjo nar ne stu dia
dok to ranc kie na ów cze snym Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści
i wraz z ni mi swo ją przy go dę z na uką. Od grud nia 1977 ro ku
jest za trud nio na na na szej uczel ni; po cząt ko wo ja ko star szy
asy stent, a od 1979 ro ku ja ko ad iunkt w ów cze snym In sty tu -
cie Pod staw Na uki o Żyw no ści, prze kształ co nym póź niej
w Ka te drę Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści. Od 2009 ro ku do
chwi li obec nej pra cu je na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go. W tym sa mym ro ku ob ję ła funk cję kie row ni ka Ka te dry
Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści i jed no cze śnie Za kła du Bio che -
mii, któ re na dal pia stu je.

Za in te re so wa nia i ba da nia na uko we pa ni pro fe sor kon cen -
tro wa ły się głów nie na ro ślin nych źró dłach biał ka, wśród któ -
rych za sad ni czą ro lę w ży wie niu lu dzi i zwie rząt od gry wa ją
zbo ża i ro śli ny strącz ko we. Z biał ka mi zbóż wią za ła się te ma -
ty ka trzech ko lej nych prac dy plo mo wych. Te ma tem ma tu ral -
nej pra cy dy plo mo wej by ła „Ana li tycz na oce na pie czy wa”, 
pra ca ma gi ster ska do ty czy ła za sto so wa nia me tod ko lo ry me -
trycz nych do ozna cza nia za war to ści azo tu ogól ne go w ziar nie
psze ni cy su szo nym ter micz nie, a te ma ty ka ba daw cza pra cy
dok tor skiej zwią za na by ła z in te rak cja mi za cho dzą cy mi mię -
dzy biał kiem pszen nym i so jo wym. Pro mo to rem pra cy ma gi -
ster skiej i dok tor skiej (ukoń czo nej w 1977 ro ku) oraz, jak za -
wsze pod kre śla, jej Mi strzem, był prof. dr hab. Mie czy sław
Jan kie wicz. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie -
ku, po krót kim okre sie ba dań nad kwa sem pan ga mo wym,
zna nym też ja ko wit. B15, prof. dr hab. Ele ono ra Lam part -
-Szcza pa wró ci ła do swo ich wcze śniej szych za in te re so wań na -
uko wych. Kon ty nu owa ła ba da nia zwią za ne z biał ka mi, głów -
nie ro ślin ny mi, zaj mu jąc się na sio na mi ro ślin strącz ko wych
i ole istych, w tym szcze gól ne miej sce za jął łu bin, z któ rym
zwią za na jest więk szość jej ba dań na uko wych. Jest wiel ką en -
tu zjast ką tej ro śli ny, a wy ni ki swo ich ba dań wy ko rzy stu je ja ko
ar gu men ty prze ko nu ją ce o tym, że ho do wa ne i upra wia ne
w na szym kra ju na sio na ni sko al ka lo ido wych od mian łu bi nu

są bar dzo war to ścio wym, choć nie ste ty zbyt ma ło do ce nia -
nym su row cem spo żyw czym. Jak do tąd w Pol sce w dzie dzi -
nie na uk o żyw no ści i ży wie niu ba da nia nad łu bi nem w tak
sze ro kim za kre sie pro wa dzo ne są tyl ko na Wy dzia le Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu na sze go uni wer sy te tu, a kie ru je ni mi
prof. dr hab. Ele ono ra Lam part -Szcza pa. 

Re zul ta ty prac nad łu bi nem pro wa dzo ne pod kie run kiem
pa ni pro fe sor w istot nym stop niu po sze rzy ły za kres wie dzy na
te mat od żyw czych, proz dro wot nych i funk cjo nal nych wła ści -
wo ści je go na sion i nie wąt pli wie przy czy ni ły się do zwięk sza -
nia ska li ich wy ko rzy sty wa nia do pro duk cji żyw no ści. Bie żą ce
ba da nia nad ogra ni cze niem po ten cjal ne go za gro że nia dzia -
ła niem obec nych w na sio nach aler ge nów win ny przy czy nić
się do zwięk sze nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go spo żyw -
czych pro duk tów łu bi no wych. Pa ni pro fe sor jest nie kwe stio -
no wa nym kra jo wym i mię dzy na ro do wym au to ry te tem
w dzie dzi nie ba dań na sion łu bi nu i ich za sto so wań do ce lów
spo żyw czych.

Wy ni kiem Jej ba dań by ła mo no gra fia Łu bin ja ko po ten cjal -
ny su ro wiec biał ko wy w pro duk cji żyw no ści, któ ra w 1999 ro ku
ja ko roz pra wa ha bi li ta cyj na by ła pod sta wą nada nia jej stop -
nia dok to ra ha bi li to wa ne go. 
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Panie profesor: Renata Zawirska-Wojtasiak (od prawej) i Eleonora
Lampart-Szczapa

W dniu  5 grudnia 2011 roku  z rąk  Prezydenta RP nominacje profesorskie odebrały
zatrudnione na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu panie: dr hab. Eleonora 
Lampart-Szczapa, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Biochemii i Analizy Żywności oraz dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, zatrudniona 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Żywności Pochodzenia Roślinnego.



Pro fe sor dr hab. Ele ono ra Lam part -Szcza pa swo ją wie dzę
po pu la ry zu je, pu bli ku jąc w cza so pi smach o uzna nej ran dze
i mię dzy na ro do wym za się gu, nie wy łą cza jąc tych kie ro wa nych
do pro du cen tów żyw no ści, oraz bio rąc udział w na uko wych
kon fe ren cjach, sym po zjach i se mi na riach. Jej do ro bek na uko -
wy jest ob szer ny i li czy w su mie 201 po zy cji, w tym: 72 opu -
bli ko wa ne pra ce twór cze, 21 prac ory gi nal nych opu bli ko wa -
nych w ca ło ści w ma te ria łach kon fe ren cyj nych, au tor stwo lub
współ au tor stwo dzie wię ciu opra co wań książ ko wych i skryp -
tów, 12 ar ty ku łów na uko wych i 72 ko mu ni ka ty na uko we oraz
licz ne re cen zje wy daw ni cze, wnio ski o do fi nan so wa nie ba dań,
spra woz da nia z gran tów itp. Pro fe sor Ele ono ra Lam part -Szcza -
pa jest do świad czo nym i ak tyw nym dy dak ty kiem. Pro wa dzi za -
ję cia na wszyst kich stop niach kształ ce nia: in ży nier skim, li cen -
cjac kim, ma gi ster skim i dok to ranc kim. Pro wa dzi wy kła dy
i ćwi cze nia dla stu den tów na stu diach sta cjo nar nych i nie sta -
cjo nar nych z przed mio tów: bio che mia, bio che mia ogól na
i żyw no ści, funk cjo nal ność skład ni ków żyw no ści, aler gie i aler -
ge ny żyw no ści. Wy pro mo wa ła 16 ma gi strów, by ła pro mo to -
rem trzech prac dok tor skich, a obec nie pod jej na uko wą opie -
ką wy ko ny wa na jest ko lej na pra ca dok tor ska. 

Jest człon kiem or ga ni za cji, to wa rzystw na uko wych, mię dzy
in ny mi Pol skie go To wa rzy stwa Bio che micz ne go, Pol skie go
To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści, Pol skie go To wa rzy stwa
Na uk Ży wie nio wych oraz jest człon kiem Ra dy Pro gra mo wej
Pol skie go To wa rzy stwa Łu bi no we go. Za swo ją wszech stron -
ną dzia łal ność, a zwłasz cza za osią gnię cia w pra cy na uko wo -
-ba daw czej oraz dy dak tycz nej, by ła wie lo krot nie wy róż nia na
przez JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
oraz Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, a w 2004 ro ku
otrzy ma ła Srebr ny Krzyż Za słu gi. 

Syl wet ka prof. dr hab. Ele ono ry Lam part -Szcza py nie by ła -
by w peł ni scha rak te ry zo wa na, gdy by nie wspo mnieć o jej ży -
ciu pry wat nym. Pa ni pro fe sor, re ali zu jąc swo ją pa sję na uko wą
zwią za ną z ba da nia mi łu bi nu, po tra fi ła po go dzić ro le: na -
ukow ca, mat ki i żo ny. Dla te go do jej osią gnięć na le ży do dać
wy cho wa nie dwoj ga, dziś już do ro słych dzie ci: sy na – dr. med.
To ma sza i cór ki – lek. med. Ju sty ny Szcza py.

Opra co wa li: ucznio wie i współ pra cow ni cy 
z Ka te dry Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści

w oce nie sen so rycz nej pro duk tów oraz szko le niu pra cow ni ków
z za kre su pod staw ana li zy sen so rycz nej.

Dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na prof. dr hab. Re na ty Za -
wir skiej -Woj ta siak zo sta ła uho no ro wa na licz ny mi na gro da mi
i od zna cze nia mi, wśród któ rych war to mię dzy in ny mi wy mie -
nić: Na gro dę Ze spo ło wą II stop nia Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa
Wyż sze go i Tech ni ki, Na gro dę Ze spo ło wą PAN, Na gro dę Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za naj lep szą pra cę ha -
bi li ta cyj ną w 2005 ro ku czy Zło ty Krzyż Za słu gi.

Wy ra zem uzna nia śro do wi ska aka de mic kie go ma cie rzy stej
uczel ni dla jej do rob ku na uko we go, zdol no ści or ga ni za cyj nych,
a tak że wa lo rów oso bo wych by ło rów nież po wie rze nie jej ta kich
funk cji, jak człon ko stwo w Ko mi sji Sta tu to wej do opra co wa nia
pro po zy cji no we go Sta tu tu AR w Po zna niu (1991), człon ko stwo
w Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, Se nac kiej Ko mi sji ds.
Na uki, czy – obec nie – funk cji pro dzie ka na ds. na uki. 

Od 1989 ro ku Pa ni Pro fe sor jest człon kiem Ko mi sji Uczel nia -
nej NSZZ „So li dar ność” i prze wod ni czą cą ko ła wy dzia ło we go
te go związ ku za wo do we go.

Ja ko wie lo let ni prze ło żo ny i współ pra cow nik prof. dr hab.
Re na ty Za wir skiej -Woj ta siak mia łem oka zję za ob ser wo wać
i do ce nić jej ce chy cha rak te ru i oso bo wo ści, któ re nie wąt pli -
wie za owo co wa ły w ży ciu za wo do wym. Da ła się po znać ja ko
oso ba nie zwy kle pra co wi ta, su mien na, do brze zor ga ni zo wa -
na, kon se kwent na, etycz na i bar dzo skrom na. Prze szła przez
wszyst kie szcze ble pra cy na uczel ni, po czy na jąc od sta no wi -
ska star sze go tech ni ka (1974–1977), przez tech no lo ga (1977–
–1982), spe cja li stę na uk tech nicz nych (1882–1997), ad iunk ta
(1997–2005), ad iunk ta z ha bi li ta cją (2005–2009) i wresz cie pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go (od 2009). Peł niąc róż ne funk cje or ga -
ni za cyj ne, oka za ła się oso bą z jed nej stro ny wraż li wą spo łecz -
nie, z dru giej jed nak bez stron ną, obiek tyw ną i ra cjo nal ną
w po dej mo wa niu de cy zji. Bliż szym współ pra cow ni kom wia -
do mo rów nież, że po za uczel nią by ła i jest za an ga żo wa na
w róż ne for my po mo cy dla osób po trze bu ją cych.

Ży czy my ser decz nie Pa ni Pro fe sor, aby na dal dzia ła ła na
chwa łę na szej uczel ni, po zwa la jąc nam cie szyć się swo ją obec -
no ścią w na szym gro nie.

prof. dr hab. Er win Wą so wicz
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Uro dzi ła się 26 wrze śnia 1950 ro ku w Po zna niu, gdzie
uczęsz cza ła rów nież do szko ły pod sta wo wej i śred niej.

Stu dia wyż sze pod ję ła w 1968 ro ku w Aka de mii Rol ni czej w Po -
zna niu na Wy dzia le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej. Ukoń czy ła
je w 1973 ro ku, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra na pod sta -
wie pra cy dy plo mo wej pt.: „Ozna cza nie kwa sów tłusz czo wych
w ło ju wo ło wym i ole ju psze ni cy przy po mo cy chro ma to gra fii
ga zo wej”, wy ko na nej pod kie run kiem prof. dr. hab. Edwar da
Ka miń skie go. Pra cę tę obro ni ła z wy róż nie niem. Pod tym sa -
mym kie row nic twem w 1988 ro ku na Wy dzia le Tech no lo gii
Żyw no ści na szej uczel ni uzy ska ła ty tuł dok to ra na uk rol ni czych
na pod sta wie roz pra wy pt.: „Wpływ su sze nia mar chwi i prze -
cho wy wa nia su szu na wła ści wo ści sen so rycz ne i związ ki lot ne,
za pa cho we oraz trwa łość pro duk tu”. W 2005 ro ku na tym sa -
mym wy dzia le otrzy ma ła ty tuł dok to ra ha bi li to wa ne go na uk
rol ni czych w za kre sie tech no lo gii żyw no ści i ży wie nia – tech -
no lo gii kon cen tra tów spo żyw czych i che mii żyw no ści na
podstawie roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt.: „Cha rak te ry sty ka skła -
du enan cjo me rów w wy bra nych aro ma tach po cho dze nia na -
tu ral ne go i jej wy ko rzy sta nie w kon tro li au ten tycz no ści tych
aro ma tów”. Wy mie nio na roz pra wa zo sta ła wy róż nio na na gro -
dą JM rek to ra za naj lep szą pra cę ha bi li ta cyj ną.

Pa ni prof. dr hab. Re na ta Za wir ska -Woj ta siak po za pra cą ba -
daw czą na na szej uczel ni ma na swo im kon cie sta że kra jo we
i za gra nicz ne od by te za rów no w Eu ro pie, jak i po za jej gra ni -
ca mi (Za kład Kon cen tra tów Spo żyw czych „Ami no” w Po zna -
niu, Szwedz ki In sty tut Ba dań Żyw no ści SIK w Ge te bor gu, Sco -
tish Agri cul tu re Col le ge, Au chin cru ive, UK, Uni ver si ty of Rho de
Is land, USA).

Do ro bek na uko wy Pa ni Pro fe sor zna lazł od bi cie w 57 opu bli -
ko wa nych pra cach twór czych, w 11 pra cach opu bli ko wa nych
w ca ło ści w ma te ria łach kon fe ren cyj nych, 70 ko mu ni ka tach na -
uko wych i wie lu in nych. Jest rów nież au to rem pod ręcz ni ków,
skryp tów i opra co wań książ ko wych. Licz ba cy to wań pu bli ka cji
wy no si 220, a in deks H = 7. By ła kie row ni kiem czte rech gran tów
ba daw czych, a w je de na stu – ich współ wy ko naw cą. Te ma ty ka
jej prac ba daw czych sku pia ła się głów nie oko ło te ma ty ki związ -
ków za pa cho wych żyw no ści. Na pod kre śle nie za słu gu je tak że
jej współ pra ca z za kła da mi prze my słu spo żyw cze go, głów nie

Re na ta Za wir ska -Woj ta siak
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Fe liks Wy soc ki uro dził się w 1949 ro ku w miej sco wo ści Mu -
rzy no wo Le śne, w po wie cie średz kim, w ro dzi nie na uczy -

ciel skiej. Dzie ciń stwo, w tym na uka w szko le pod sta wo wej,
zwią za ne by ły z po by tem w do mu ro dzin nym. Na ukę kon ty -
nu ował w Tech ni kum Łącz no ści w Po zna niu, a po je go ukoń -
cze niu i uzy ska niu świa dec twa doj rza ło ści (w 1968 ro ku) w la -
tach 1968–1973 stu dio wał na Wy dzia le Eko no mi ki Pro duk cji
Wyż szej Szko ły Eko no micz nej w Po zna niu, gdzie w 1973 ro -
ku uzy skał ty tuł ma gi stra eko no mii w za kre sie eko no me trii.
Bez po śred nio po stu diach w 1973 ro ku pod jął pra cę w In sty -
tu cie Na uk Eko no micz nych, a na stęp nie w Ka te drze Eko no -

mi ki i Or ga ni za cji Rol nic twa na Wy dzia le Rol ni czym w Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu. Sto pień dok to ra na uk rol ni czych
nada ła mu w 1981 ro ku Ra da Wy dzia łu Rol ni cze go Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej pt.:
„Opty ma li za cja pro ce su prze miesz cza nia bu ra ków cu kro wych
ze stre fy su row co wej do cu krow ni”, a sto pień dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk eko no micz nych w za kre sie eko no mii w 1998
ro ku Ra da Wy dzia łu Eko no mii Aka de mii Eko no micz nej w Po -
zna niu na pod sta wie do rob ku na uko we go i roz pra wy ha bi li -
ta cyj nej pt.: „Me to dy sta ty stycz nej ana li zy wie lo wy mia ro wej
w roz po zna wa niu ty pów struk tu ry prze strzen nej rol nic twa”.
W sierp niu 2011 ro ku Pre zy dent Rzecz po spo li tej Pol skiej
nadał mu ty tuł pro fe so ra na uk eko no micz nych.

Fe liks Wy soc ki od po cząt ku pod ję cia pra cy za wo do wej
w 1973 ro ku zwią zał się z Aka de mią Rol ni czą w Po zna niu
(obec nie Uni wer sy tet Przy rod ni czy), gdzie pra cu je nie prze -
rwa nie od 38 lat, zaj mu jąc ko lej no sta no wi ska asy sten ta, star -
sze go asy sten ta, ad iunk ta, pro fe so ra nad zwy czaj ne go
(od 2000 ro ku). W okre sie pra cy za wo do wej peł nił funk cje kie -
row ni cze na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu: w la -
tach 1994–1997 funk cję kie row ni ka Za kła du Za rzą dza nia,
a od 1997 ro ku kie row ni ka Za kła du Eko no me trii, Fi nan sów
i Ra chun ko wo ści. Od 2007 ro ku łą czy funk cję kie row ni ka Ka -
te dry Fi nan sów i Ra chun ko wo ści oraz kie row ni ka Za kła du
Me tod Ilo ścio wych i Fi nan sów w tej Ka te drze na utwo rzo nym
w 2007 ro ku Wy dzia le Eko no micz no -Spo łecz nym Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Od 2007 ro ku peł ni rów nież
funk cje kie row ni cze na Wy dzia le Eko no micz no -Spo łecz nym,
naj pierw peł no moc ni ka dzie ka na ds. dy dak ty ki, a na stęp nie
w ka den cjach 2007–2008 i 2008–2012 pro dzie ka na ds. stu -
diów.

Opu bli ko wa ny do ro bek na uko wy prof. Fe lik sa Wy soc kie go
obej mu je ogó łem 233 po zy cje, z cze go 163 sta no wią ory gi -
nal ne pra ce twór cze, 11 mo no gra fii i pięć pod ręcz ni ków. 

W la tach pra cy na uko wej za in te re so wa nia ba daw cze prof.
Fe lik sa Wy soc kie go kon cen tro wa ły się na ośmiu gru pach te -
ma tycz nych: 
� Za sto so wa nia me tod tak so no micz nych i eko no me trycz -

nych w pro gra mo wa niu i pro gno zo wa niu roz wo ju za ple -
cza tech nicz ne go i za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz -
ną w rol nic twie.

� Za sto so wa nie me tod opty ma li za cyj nych w pla no wa niu
kam pa nii cu krow ni czej.

� Ba da nia efek tyw no ści go spo da ro wa nia w in dy wi du al nych
go spo dar stwach rol nych o róż nej struk tu rze pro duk cji.

� Me to dy tak so no micz ne i ich za sto so wa nia w ana li zach ty -
po lo gicz nych.

� Re gio nal ne zróż ni co wa nie go spo dar ki żyw no ścio wej i ob -
sza rów wiej skich.

� Bu do wa stra te gii i pro gra mów roz wo ju re gio nal ne go rol -
nic twa i ob sza rów wiej skich.

� Ba da nia po py tu kon sump cyj ne go lud no ści w Pol sce (ana -
li za eko no me trycz na).

� Ba da nia ak tyw no ści eko no micz nej lud no ści wiej skiej 
w Pol sce.
Za po cząt ko wa ne w po ło wie lat osiem dzie sią tych XX wie -

ku ba da nia nad efek tyw no ścią go spo da ro wa nia prof. Fe liks
Wy soc ki roz wi jał w kie run ku me to do lo gii wy od ręb nia nia
i iden ty fi ka cji ty pów eko no micz nych w go spo dar ce żyw no -
ścio wej, a zwłasz cza w eko no mii rol nic twa i ob sza rów wiej -
skich. Od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych swój wy si łek ba -
daw czy kon cen tro wał na wy pra co wa niu po dej ścia do te go
za gad nie nia za po mo cą me tod tak so no micz nych i – sze rzej
– me tod sta ty stycz nej ana li zy wie lo wy mia ro wej. 

Pod su mo wa niem pierw sze go eta pu ba dań w za kre sie me -
to do lo gii wy od ręb nia nia i iden ty fi ka cji ty pów eko no micz -
nych w rol nic twie by ła roz pra wa ha bi li ta cyj na pt. „Me to dy
sta ty stycz nej ana li zy wie lo wy mia ro wej w roz po zna wa niu ty -
pów struk tu ry prze strzen nej rol nic twa” (1996), w któ rej na
pod sta wie zdo by tych do tych czas do świad czeń za pro po no -
wał pro ce du rę roz po zna wa nia ty pów z wy ko rzy sta niem me -
tod sta ty stycz nej ana li zy wie lo wy mia ro wej.

Po uzy ska niu stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go kon ty nu -
ował ba da nia za sto so wań me tod tak so no micz nych w ana li -
zach ty po lo gicz nych. W tym okre sie wy si łek ba daw czy na kie -
ro wał przede wszyst kim na wy pra co wa nie pro ce dur
roz po zna wa nia ty pów roz wo jo wych obiek tów spo łecz no -go -
spo dar czych. Cha rak ter pio nier ski mia ły ba da nia do ty czą ce
moż li wo ści wy ko rzy sta nia w pro ce sie two rze nia ce chy syn te -
tycz nej teo rii zbio rów roz my tych, ana li tycz ne go pro ce su hie -
rar chicz ne go (AHP) oraz me dia ny prze strzen nej We be ra. Ana -
li zy wy ka za ły, że me to dy roz my te (TOP SIS), dzię ki ob li cza niu
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od le gło ści każ de go oce nia ne go obiek tu od wzor ca i an ty-
w zor ca roz wo ju, za mia nie war to ści cech po rząd ko wych na
licz by roz my te (wzmoc nie nie ska li) i za sto so wa niu wag zróż -
ni co wa nych dla cech (wy pro wa dzo nych z AHP), po praw niej
iden ty fi ku ją ty py roz wo jo we ba da nych obiek tów, ani że li me -
to dy kla sycz ne. Efek tem ca ło kształ tu ba dań w za kre sie me -
tod tak so no micz nych i ich za sto so wań w za gad nie niach roz -
po zna wa nia ty pów struk tu ry i ty pów roz wo jo wych jest
ob szer na mo no gra fia pt.: Me to dy tak so no micz ne w roz po zna -
wa niu ty pów eko no micz nych rol nic twa i ob sza rów wiej skich
(2010), 

Waż nym pro ble mem ba daw czym prof. Fe lik sa Wy soc kie go
by ły ana li zy po py tu kon sump cyj ne go, zwłasz cza na ar ty ku ły
żyw no ścio we, któ ry mi zaj mo wał się po ro ku 2000 w ra mach
pro jek tu ba daw cze go KBN pt. „Zróż ni co wa nie re gio nal ne
i pro gno zy prze mian go spo dar ki żyw no ścio wej w Pol sce
w aspek cie in te gra cji z Unią Eu ro pej ską” (2001–2002). Za waż -
ne osią gnię cie tych ba dań, opar tych na da nych pier wot nych
– mi kro eko no micz nych po cho dzą cych z ba dań bu dże tów go -
spo darstw do mo wych pro wa dzo nych przez GUS w Pol sce
(pró ba rocz na li czy po nad 30 000 zba da nych go spo darstw
do mo wych) – uzna je pod da nie ana li zie tych du żych zbio rów
da nych za po mo cą osza co wa nych mo de li eko no me trycz nych
po py tu i na tej pod sta wie wy zna cza nie współ czyn ni ków ela -
stycz no ści do cho do wych po py tu i pre fe ren cji kon sump cyj -
nych go spo darstw do mo wych w Pol sce. 

W ostat nich la tach prof. Fe liks Wy soc ki pod jął ba da nia do ty -
czą ce ak tyw no ści eko no micz nej lud no ści wiej skiej w Pol sce,
któ re kon ty nu uje w ra mach pro jek tu ba daw cze go wła sne go
Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go pt.: „De ter mi nan ty ak -
tyw no ści eko no micz nej lud no ści wiej skiej w Pol sce. Moż li wo -
ści po zy ski wa nia po za rol ni czych źró deł do cho dów” (2009–
–2012). Ba da nia opie ra ją się mię dzy in ny mi na da nych po cho -
dzą cych z Ba da nia Ak tyw no ści Eko no micz nej Lud no ści (BA EL) 

Pro fe sor Fe liks Wy soc ki ma zna czą ce osią gnię cia w kształ -
ce niu kadr na uko wych. Był pro mo to rem dzie wię ciu ukoń czo -
nych i po myśl nie obro nio nych prac dok tor skich, a dwie oso -
by wy ko nu ją pod je go kie run kiem ko lej ne pra ce dok tor skie,
był re cen zen tem dzie wię ciu roz praw dok tor skich dla Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go (SGGW) w War sza wie, Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu oraz Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu i w Kra ko wie. Wy ko nał re cen zje wy daw ni -
cze roz praw ha bi li ta cyj nych dla Wy daw nic twa SGGW
w War sza wie oraz Wy daw nic twa Di fin. Wie lo krot nie był człon -
kiem i prze wod ni czą cym ko mi sji ds. prze wo du dok tor skie go
oraz eg za mi na to rem w trak cie eg za mi nów dok tor skich. Po
uzy ska niu stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go wy ko nał oko -
ło 350 re cen zji ar ty ku łów i czte ry re cen zje ksią żek. Za osią -
gnię cia na uko we i swo je za an ga żo wa nie w kształ ce nie ka dry
na uko wej był wie lo krot nie na gra dza ny na gro dą rek to ra
AR/UP w Po zna niu.

Do ro bek dy dak tycz ny prof. Fe lik sa Wy soc kie go jest rów -
nież bar dzo zna czą cy. Po uzy ska niu stop nia dok to ra ha bi li -
to wa ne go pro wa dził za ję cia z przed mio tów: sta ty sty ka opi -
so wa, eko no me tria, pro gno zo wa nie i sy mu la cja. Jest
współ au to rem pię ciu pod ręcz ni ków, w tym kla sycz ne go
pod ręcz ni ka do sta ty sty ki opi so wej pt.: Sta ty sty ka opi so wa
z J. Li rą (2005). Szcze gól ną for mą ak tyw no ści dy dak tycz nej
prof. Fe lik sa Wy soc kie go by ło opra co wa nie kon cep cji, pla -
nów i pro gra mów stu diów zwią za nych z kształ ce niem eko -
no micz nym w Aka de mii Rol ni czej/na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu. Opra co wa nia do ty czy ły zwłasz cza
kie run ku stu diów: eko no mia, spe cjal ność: eko no mi ka go -
spo dar ki żyw no ścio wej; kie run ku: fi nan se i ra chun ko wość
pro wa dzo nych na Wy dzia le Eko no micz no -Spo łecz nym. Pro -
fe sor Fe liks Wy soc ki peł nił wie le od po wie dzial nych funk cji
kie row ni czych na rzecz dy dak ty ki. Obec nie jest pro dzie ka -

nem ds. stu diów na Wy dzia le Eko no micz no -Spo łecz nym Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (od 2007). Był człon -
kiem kil ku ko mi sji Se na tu Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.
Jest prze wod ni czą cym Wy dzia ło wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej na
ma cie rzy stym wy dzia le, a tak że przy go to wu je i pro wa dzi
spo tka nia Drzwi Otwar te dla kan dy da tów na stu dia, nie prze -
rwa nie od 1993 ro ku. Za swo je za an ga żo wa nie w dzia łal ność
dy dak tycz ną był wie lo krot nie na gra dza ny na gro dą rek to ra
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Pro fe sor Fe liks Wy soc ki ma zna czą ce osią gnię cia w za kre -
sie opra co wań, prac pro jek to wych, eks per tyz wy ko na nych
w ra mach współ pra cy z kra jo wą prak ty ką go spo dar czą. Pra -
ce na uko wo -ba daw cze, któ re zna la zły za sto so wa nie w prak -
ty ce, by ły przy go to wy wa ne we współ pra cy mię dzy in ny mi
z Rzą do wym Cen trum Stu diów Stra te gicz nych, Biu rem Roz -
wo ju Re gio nal ne go w Po zna niu, Aka de mią Eko no micz ną
w Po zna niu, Urzę dem Mar szał kow skim Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go, Od dzia łem Re gio nal nym PKO BP w Po zna niu,
Mi ni ster stwem Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej w War -
sza wie, Mi ni ster stwem Ener ge ty ki i Ener gii Ato mo wej w War -
sza wie, In sty tu tem Me cha ni za cji i Elek try fi ka cji Rol nic twa
w War sza wie, Fun da cją Pro gra mów Po mo cy dla Rol nic twa,
Agen cją Wła sno ści Rol nej Skar bu Pań stwa w Po zna niu, Urzę -
dem Sta ty stycz nym w Po zna niu, Sto wa rzy sze niem Eko no mi -
stów Rol nic twa i Agro biz ne su, a tak że we współ pra cy z nie -
któ ry mi ka te dra mi SGGW i AR w Kra ko wie oraz na zle ce nie
rek to ra ma cie rzy stej uczel ni. Efek tem współ pra cy z in sty tu -
cja mi i or ga ni za cja mi by ło mię dzy in ny mi opra co wa nie: Stra -
te gia roz wo ju wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz Stra te gia roz -
wo ju rol nic twa i ob sza rów wiej skich w Wiel ko pol sce, któ re
zo sta ły wy so ko oce nio ne, przy ję te przez Sej mik Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go i sta no wią naj waż niej sze do ku men ty
pro gra mo we roz wo ju rol nic twa i ob sza rów wiej skich na te -
re nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go do 2030 ro ku; Stra te gia
dzia ła nia Od dzia łu Re gio nal ne go PKO BP w Po zna niu w za kre -
sie fi nan so wa nia przed się wzięć zwią za nych z go spo dar ką rol -
ną, któ ra by ła pod sta wą pro gra mo wa nia roz bu do wy sie ci
ban ko wej na ob sza rze dzia ła nia ban ku; kon cep cji kie run ków
roz wo ju rol nic twa w uję ciu re gio nal nym w Pol sce oraz okre -
śle nia prio ry te tów w mo der ni za cji pol skie go rol nic twa przed
przy stą pie niem Pol ski do UE, któ re sta no wi ły ma te riał ana li -
tycz ny prze ka za ny stro nie pol skiej do ne go cja cji do ty czą cych
Wspól nej Po li ty ki Rol nej. 

Pro fe sor jest człon kiem to wa rzystw na uko wych. Od 2007
ro ku peł ni funk cję skarb ni ka w Sto wa rzy sze niu Eko no mi stów
Rol nic twa i Agro biz ne su (SE RiA), czo ło wej or ga ni za cji wy mia -
ny my śli na uko wej z eko no mii rol nic twa i ob sza rów wiej skich
w Pol sce. Ja ko czło nek Za rzą du SE RiA był współ or ga ni za to -
rem sze ściu mię dzy na ro do wych kon gre sów te go sto wa rzy -
sze nia. Jest człon kiem Ko mi te tu Re dak cyj ne go cza so pi sma
„Za gad nie nia Do radz twa Rol ni cze go”.

Pro fe sor Fe liks Wy soc ki współ pra co wał z uczel nia mi, in sty tu -
cja mi i or ga ni za cja mi za gra nicz ny mi, szcze gól nie z Fran cji i Ro -
sji. W 1980 ro ku od był staż na uko wy w In sti tut Na tio na le Agro -
no mi que w Pa ry żu i wi zy ty stu dyj ne w cu krow niach re gio nu
Nor man dii. W la tach 1989–1990 od by wał kon sul ta cje do ty czą -
ce me tod roz po zna wa nia ty pów struk tur go spo dar czych w rol -
nic twie z na ukow ca mi re pre zen tu ją cy mi Aka de mię Rol ni czą
w Mo skwie. W 1996 ro ku na wią zał współ pra cę z Wyż szą Szko łą
Rol ni czą w Ren nes, gdzie z wraz z prof. Ch. Mo uchet przy go to -
wy wał pro jek ty stu diów sys te mów pro duk cji rol ni czej i za rzą -
dza nia fi nan sa mi przed się biorstw. W za kre sie sto so wa nia me -
tod sta ty stycz nej ana li zy wie lo wy mia ro wej współ pra co wał
z naj wyż szy mi au to ry te ta mi, pro fe so ra mi uczel ni fran cu skich,
mię dzy in ny mi by li to: J. Pa ges, L. Le bart.

prof. dr hab. Feliks Wysocki
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Po cząw szy od ro ku 2004, na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu (daw niej: Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta

Ciesz kow skie go) prze pro wa dza ne są oks fordz kie de ba ty stu -
denc kie. Bio rą w nich udział stu den ci koń czą cy już stu dia,
a de ba ta wień czy za ję cia z przed mio tu: dia log i ne go cja cje,
któ re przez wie le lat pro wa dził dy rek tor Piotr Gry gier. 

Przez mi nio ne la ta prze wi nę ło się już wie le te ma tów, a ko -
lej ne rocz ni ki stu den tów wzbo ga ca ły swo je umie jęt no ści z za -
kre su re to ry ki. W 2004 ro ku dys ku to wa no nad te ma tem
„Kształ ce nie le śni ków dla Eu ro py – czy ist nie je po trze ba zmian
w pro gra mie stu diów le śnych AR w Po zna niu?” By ła to cie ka -
wa de ba ta, bo mów cy, w obec no ści wy kła dow ców, wspi na li
się na naj wyż szy po ziom szer mier ki słow nej, by po wie dzieć,
co my ślą o po zio mie kształ ce nia, a jed no cze śnie nie ura zić ni -
ko go z obec nych wy kła dow ców.

Ko lej ne te ma ty de bat to: „Czy war to stu dio wać le śnic two?
Per spek ty wy za wo do we wy kształ co nych Eu ro pej czy ków”;
„Pra ca w Pol sce czy za gra ni cą?” – bez po śred nio zwią za ne
z wej ściem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Póź niej dys ku to wa no
na te mat, czy „tra dy cje ro dzin ne w za wo dzie le śni ka są ogra -
ni cze niem roz wo ju za wo do we go?”; „Etat czy wła sna fir ma?”;
„La sy – pry wat ne czy pań stwo we?”

W tym ro ku aka de mic kim prze kro czo no ko lej ne wy zwa nie
i do de ba ty w dniu 7 grud nia 2011 ro ku sta nę ły dwa Wy dzia ły:
Le śny i Tech no lo gii Drew na, a po łą czy ła ich dys ku sja nad za gad -
nie niem – co jest lep sze: „Stu dia le śne, stu dia drzew ne czy stu -
dia le śno -drzew ne?” Le śni cy, bę dą cy stro ną pro po zy cji, pro po -
no wa li po łą czyć oba kie run ki, co po zwa la ło by ab sol wen tom
po sze rzyć wie dzę i w ten spo sób zwięk szyć moż li wo ści zna le -
zie nia pra cy. Twier dzi li po nad to, że bra ku je wie dzy o dru gim,
po krew nym kie run ku i wła śnie stwo rze nie ma kro kie run ku wy -
peł nia ło by tę lu kę. Swo je ar gu menty pod pie ra li do świad cze nia -
mi pły ną cy mi z za gra ni cy, gdzie stu dia są wspól ne.

Drze wia rze, ja ko stro na opo zy cji, sprze ci wia li się, ar gu men -
tu jąc, że stu dia dzię ki co raz więk szej spe cja li za cji zbyt się róż -
nią mię dzy so bą, że dwu stop nio wy pro ces kształ ce nia umoż -
li wia stu dio wa nie dru gie go kie run ku, że w grun cie rze czy
drze wo i drew no to du ża róż ni ca. Prze strze ga li też przed nie -
bez pie czeń stwem wpro wa dze nia „za sa dy gra bi”, we dług któ -
rej każ dy dzie kan, czy to le śnik, czy to drze wiarz, bę dzie dbał
bar dziej o in te re sy swo je go kie run ku.

Klu czo wym mo men tem de ba ty by ło gło so wa nie, któ re
we dług tra dy cji od by wa się po przez za ję cie miej sca w od po -
wied niej czę ści sa li. Wy gra ła opo zy cja, za któ rej ar gu men ta -
mi opo wie dzia ło się 98 osób, wo bec 26 po pie ra ją cych stro -
nę pro po zy cji.

Trud no jed no znacz nie stwier dzić, czy o tej pro por cji gło so -
wa nia za de cy do wa ły tyl ko ar gu men ty, czy też na wy nik wpływ
mia ło we wnętrz ne prze ko na nie uczest ni ków de ba ty. Z do -
świad cze nia wie my, że nie za wsze uda je się te dwie spra wy
roz gra ni czyć. Naj waż niej sze by ło to, że stu den ci wzię li udział
w dys ku sji i mu sie li za jąć sta no wi sko. Na pew no war to ścią te -
go rocz nej de ba ty by ło spo tka nie dwóch wy dzia łów, a obec -
ność nie mal peł nej re pre zen ta cji dzie ka nów, a tak że pro rek -
tor ds. stu diów – prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej, do dat ko wo
pod kre śli ła ran gę. Waż ne jest, że dzię ki te go ty pu nie for mal -
nym kon tak tom stu den tów le śnic twa i drzew nic twa zo sta ła
prze kro czo na pew na ba rie ra, dzię ki cze mu na si ab sol wen ci
bę dą w przy szło ści le piej ro zu mie li part ne ra za wo do we go.

Na za koń cze nie trze ba wspo mnieć, że mów ca mi ze stro ny
stu den tów by li le śni cy: Elż bie ta Pa stwik, An na Sa rzyń ska, Ka -
ta rzy na Pie tru siak, Łu kasz Sta na szek oraz drze wia rze: Ma te usz
Po toc ki, Adam Wa cho wiak, Ja nusz Kroll. Du ży wy si łek w prze -
pro wa dze nie de ba ty, co na le ży szcze gól nie pod kre ślić, wło żył
Łu kasz Ma szo ta, któ ry peł nił jed no cze śnie funk cję mar szał ka.

dr inż. Wła dy sław Ku siak

Ko lej na de ba ta oks fordz ka w Po zna niu

Uczestnicy debaty wraz z prorektor ds. studiów Moniką Kozłowską
oraz dziekanami: Romanem Gornowiczem (Wydział Leśny) i
Ryszardem Guzendą (Wydział Technologii Drewna)
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„…Kluczowym momentem debaty było głosowanie, które według
tradycji odbywa się poprzez zajęcie miejsca w odpowiedniej części
sali…”



Wieści Akademickie 21

No wo ści z uczel nia ne go wy daw nic twa (1)

ców. Książ ka jest wpraw dzie ad re so wa na przede wszyst kim
do stu den tów po znań skich uczel ni, na któ rych wy kła da się
drze wo znaw stwo, ale po win na tra fić tak że do wie lu in nych mi -
ło śni ków drzew i krze wów, nie tyl ko z Po zna nia i Wiel ko pol ski.
Do jej lek tu ry za chę ca wy jąt ko wo sta ran na, cie ka wa i umie jęt -
nie skon stru owa na al bu mo wa opra wa edy tor ska – bar dzo czy -
tel ny po dział tre ści, wręcz ar ty stycz nie skom po no wa ne ilu stra -
cje i pięk nie za pro jek to wa na okład ka. 

Książ ka Wła dy sła wa Da nie le wi cza i To ma sza Ma liń skie go
jest no wo ścią na ryn ku wy daw ni czym, od daw na ocze ki wa ną
w aka de mic kim śro do wi sku Po zna nia. Wśród do tych cza so -
wych czy tel ni ków spo tka ła się z bar dzo po zy tyw ną oce ną,
a na wet z en tu zja zmem – mię dzy in nym u stu den tów le śnic -
twa, ogrod nic twa i bio lo gii oraz u osób za wo do wo zwią za -
nych z te ma ty ką ko lek cji den dro lo gicz nych.

Na pod sta wie ma te ria łów do star czo nych do re dak cji 
opra co wa ła An na Zie liń ska -Kry bus

Tę pięk nie opra co wa ną książ kę pre zen tu je my na czwar tej stro nie
okład ki (przyp. red.).

Książ ka o drze wach i krze wach Ogro du Den dro lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go jest uwień cze niem 20-let -

niej pra cy au to rów nad przy sto so wa niem te go obiek tu do
speł nia nia funk cji na uko wo -dy dak tycz nych i nada niem mu
wła snej spe cy fi ki, istot nej z punk tu wi dze nia ro li, ja ką miał
ogry wać w sie ci ogro dów bo ta nicz nych w Pol sce. Wy da nie tej
książ ki po prze dzi ły żmud ne sta ra nia o trwa łe ure gu lo wa nie
sta tu su Ogro du, za bez pie cze nia fi nan so we je go dzia łal no ści
oraz o za pew nie nie mu no wo cze sne go po zio mu me ry to rycz -
ne go, głów nie przez two rze nie uni ka to wych, nie ist nie ją cych
w kra ju i rzad kich w Eu ro pie ko lek cji ro ślin nych, waż nych dla
na uki i edu ka cji przy rod ni czej. Au to rzy do pro wa dzi li Ogród
Den dro lo gicz ny do sta nu, ja kie go ni gdy wcze śniej nie osią -
gnię to w je go bli sko 90-let niej hi sto rii. Ko lek cje li czą po -
nad 1000 ga tun ków, w tym pra wie wszyst kie drze wa i krze wy
Pol ski, z na ro do wą ko lek cją ro dza ju Ru bus. Ogród jest dziś
waż ną i wy so ko oce nia ną pla ców ką dy dak tycz ną w Po zna niu,
kom ple men tar ną z Ogro dem Bo ta nicz nym UAM.

Ta nie zwy kle cie ka wa po zy cja wy daw ni cza za sad ni czo róż -
ni się od do tych cza so wych, tra dy cyj nych mo no gra fii ogro dów
bo ta nicz nych, oko licz no ścio wych al bu mów czy prze wod ni ków
po ar bo re tach. In ten cją au to rów by ło po łą -
cze nie opi su Ogro du (hi sto ria, wa run ki przy -
rod ni cze, ce le i za da nia, do ro bek na uko wy
i dy dak tycz ny, prze gląd ko lek cji) z ory gi nal -
nym kom pen dium den dro lo gicz nym w for -
mie skon den so wa nych, naj waż niej szych in -
for ma cji o upra wia nych w nim ga tun kach
(sys te ma ty ka, mor fo lo gia, za się gi, wa run ki
na tu ral ne go wy stę po wa nia, wy ni ki in tro -
duk cji). Dla ga tun ków rzad ko upra wia nych
w Pol sce po da no czę sto no we wia do mo ści
o prze bie gu ich akli ma ty za cji w po znań skim
Ogro dzie Den dro lo gicz nym. Ca łość zo sta ła
zi lu stro wa na bar dzo do bry mi tech nicz nie,
barw ny mi zdję cia mi drzew i krze wów, do -
bra ny mi w ta ki spo sób, by po zwa la ły czy tel -
ni kom do strzec naj bar dziej cha rak te ry stycz -
ne ce chy opi sy wa nych ga tun ków. 

Drze wa i krze wy Ogro du Den dro lo gicz ne -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
na pi sa no z my ślą o sze ro kim krę gu od bior -
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X V  P O Z N A Ń S K I  F E S T I WA L
27 marca 2012 roku

Wdniach 27-29 mar ca 2012 ro ku za pra sza my Pań stwa na
ju bi le uszo wą XV edy cję Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki

i Sztu ki. Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu Fe -
sti wal od bę dzie się we wto rek, 27 mar ca 2012 ro ku.

Za pre zen tu je my 83 im pre zy po pu la ry zu ją ce na ukę, przy go -
to wa ne 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 11 miej scach.
In au gu ra cja fe sti wa lu, pięć wy kła dów, po dob nie jak im pre zy
Uni wer sy te tu Me dycz ne go i Aka de mii Mu zycz nej, od bę dą się
w Cen trum Kon gre so wo -Dy dak tycz nym Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Po zna niu, ul Przy by szew skie go 37.

Na te re nie na szej uczel ni bę dzie my mo gli wy słu chać wy kła -
dów, pre zen ta cji, zo ba czyć dwa fil my oraz wziąć udział
w warsz ta tach w: no wym bu dyn ku Bio cen trum, ul. Do jazd 11,
bu dyn ku In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej, ul. Woj ska Pol skie -
go 50, bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, ul. Woj ska
Pol skie go 38/42; Ko le gium Ga węc kie go, ul. Wo łyń ska 33;
Ogro dzie Den dro lo gicz nym, ul. Woj ska Pol skie go 71D; w bu -
dyn ku Ka te dry Che mii, ul. Woj ska Pol skie go 75, bu dyn ku Wy -
dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow ska 94
E; Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii, ul. Woj ska Pol skie go 48;
Ko le gium Ciesz kow skich, ul. Woj ska Pol skie go 71 C; Col le -
gium Ma xi mum, ul. Woj ska Pol skie go 28. 

UCZEL NIA NE DNI FE STI WA LO WE

� 27 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 i Pol ska Aka de mia Na uk

� 28 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

� 29 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

BIO CEN TRUM, UL. DO JAZD 11 

❏ 10.30-11.00 
SE KRE TY ROZ WO JU SER CA SSA KÓW 
(WY KŁAD)
Prof. dr hab. Han na Jac ko wiak
Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii, In sty tut Zoo lo gii
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Sa la A1

❏ 11.00-11.30 
BIO TECH NO LO GIA W PO STĘ PIE HO DOW LA NYM
(WY KŁAD)
Prof. dr hab. Zbi gniew Bro da, Dr Syl wia Mi ko łaj czyk
Ka te dra Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Sa la A1

❏ 11.30-13.00 
BAJ KAŁ I BU RIA CJA
(PO KAZ FIL MU PO ŁĄ CZO NY Z DYS KU SJĄ)

prof. dr hab. Mi chał Sznaj der
Ka te dra Ryn ku i Mar ke tin gu
Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Sa la A1

❏ 10.00-16.00
Wy sta wa z prze wod ni kiem
11.30-12.30
13.00-14.00 
FA SCY NU JĄ CY ŚWIAT NA CZYŃ KRWIO NO ŚNYCH
(WY STA WA) czyn no ści
Prof. dr hab. Szy mon Go dy nic ki,
Prof. dr hab. Han na Jac ko wiak
Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii, 
In sty tut Zoo lo gii Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 
Hol

❏ 13.00-14.30 
GWI NEA SKRY WA NĄ KA ME RĄ/ SU SU LAN DIA
(PO KAZ FIL MU PO ŁĄ CZO NY Z DYS KU SJĄ)
prof. dr hab. Mi chał Sznaj der
Ka te dra Ryn ku i Mar ke tin gu
Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Sa la A1

❏ 14.30-15.00 
CLO UDED BOA – BOA DU SI CIEL, MY ŚLI WY ZNAD 
WIEL KICH RZEK
(WY KŁAD)
mgr Prze my sław Szwaj kow ski
Za kład Agro tu ry sty ki, Ka te dra Ho dow li Dro biu
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 
Sa la A1 

CAŁ KIEM NIE BO LE SNE 
ZDE RZE NIE Z NA UKĄ – BIO TECH NO LO GIA 

POD LU PĄ 
(STO ISKA IN TE RAK TYW NE)

❏ 10.00-15.00 
MI KRO BIO LO GIA NA TA LE RZU - CZY LI CO ŻY JE 
W NA SZYM JE DZE NIU?
Jo an na Ba siń ski, inż. Ur szu la Cze bre szuk, 
Mał go rza ta Fu ty ma, Pau li na Pa ta las, Ka mil To ma szew ski
Sek cja me dycz na mAb Ko ła Na uko we go Stu den tów 
Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 
Hol

❏ 10.00-15.00 
NA TRO PIE...
inż. Ewa Bau man, inż. Ja go da Czar nec ka, 
inż. Syl wia Gła zow ska, Pau li na Pa ta las
Sek cja me dycz na mAb Ko ła Na uko we go Stu den tów 
Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 
Hol

❏ 10.00-15.00 
PO DWÓJ NĄ NI CIĄ PI SA NE
inż. An na Bart ko wiak, Mar ta Cie ślik, Kac per No wac ki, 
inż. An na Stroy now ska
Sek cja me dycz na mAb Ko ła Na uko we go Stu den tów 
Bio tech no lo gii „Ope ron”



Wieści Akademickie 23

NAUKI  I  SZTUKI

Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 
Hol

❏ 10.00-15.00 
NIE TA KI WI RUS STRASZ NY, JAK GO MA LU JĄ – A MO ŻE
JED NAK?
inż. Mi chał Lach, inż. Mag da le na Gier tych, 
inż. Le szek Bro nia rek
Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 
Hol

❏ 10.00-15.00 
MA LO WA NIE BAK TE RIA MI –PO ZNAJ AR TY STYCZ NĄ 
DU SZĘ BIO TECH NO LO GA
Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Hol

❏ 10.00-15.00 
GRO NO WE TRUN KI I ICH TWÓR CY – WSZYST KO 
O DROŻ DŻACH
inż. Ma te usz Hop pe, inż. Ja kub Bu da, inż. Aga ta Sta cho wiak,
inż. Da ria Szur kow ska, Ad rian Grzem ski
Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 
Hol

❏ 10.00-15.00 
AL GI – WOD NE MI KRO FA BRY KI
inż. Grze gorz Kie rzen ka, inż. Fi lip Wol ski, 
inż. Le szek Bro nia rek
Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii „Ope ron”
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Hol

❏ 10.00-15.00 
NA SZĄ PA SJĄ JEST NA UKA! – DZIA ŁA CZE KO ŁA 
NA UKO WE GO TECH NO LO GÓW ŻYW NO ŚCI
inż. Do ro ta Kacz ma rek, Ka ja Pest, Ja kub Piń czak, 
Ma rian na Ra czyk
Ko ło Na uko we Tech no lo gów Żyw no ści
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Hol

❏ 10.00-15.00 
CIE KA WOST KI ŻYW NO ŚCIO WE (SE SJA PO STE RO WA)
mgr Prze my sław Ko wal czew ski, inż Prze my sław Gum per,
Ma rian na Ra czyk 
Ko ło Na uko we Tech no lo gów Żyw no ści
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Hol 

BU DY NEK 
IN STY TU TU IN ŻY NIE RII ROL NI CZEJ, 

UL. WOJ SKA POL SKIE GO 50

SE SJA PO PU LAR NO – NA UKO WA NT. „OD ROL NI KA 
DO AGRO ENER GE TY KA”

Jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się źró deł ener gii 
od na wial nej w Pol sce jest bio ma sa. 

Zna cze nia pro duk cji ro ślin nej do ce lów pro duk cji ener gii 
od na wial nej.

❏ 10.00-10.20 
CZY KAŻ DY ROL NIK MO ŻE PO SIA DAĆ BIO GA ZOW NIĘ?
(WY KŁAD)

Dr hab. Ja cek Dach
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii 
Sa la A -100

❏ 10.20-10.40 
POD STA WY PRA WI DŁO WE GO DZIA ŁA NIA 
BIO GA ZOW NI
(WY KŁAD)
Dr inż. Krzysz tof Pi lar ski
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Sa la A -100

❏ 10.40-11.00 
BRY KIE TY, CZY LI WAL KA O OGIEŃ
(WY KŁAD)
Dr inż. An drzej Fi szer
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Sa la A -100

❏ 11.20-11.40 
BU RAK NIE TYL KO SŁOD KI, ALE I ENER GE TYCZ NY
(WY KŁAD)
Mgr inż. Na ta lia Mio du szew ska, Ja cek Przy był, prof. nadzw.
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Sa la A -100

❏ 11.40-12.00 
OD ROL NI KA DO AE RO ENER GE TY KA
(WY KŁAD)
Dr inż. Ka ta rzy na Pa na se wicz
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Sa la A -100 
SE SJA PO PU LAR NO – NA UKO WA NT. 
„RO BO TY I SZTUCZ NA IN TE LI GEN CJA”
Moż li wo ści za sto so wa nia sztucz nych sie ci neu ro no wych
oraz ana li zy ob ra zu, a tak że naj now szych tech no lo gii 
in for ma cyj nych.

❏ 12.30-12.50 
CZE GO NIE ZO BA CZY RO BOT?
(WY KŁAD) 
dr inż. Krzysz tof No wa kow ski 
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii 
Sa la A -100

❏ 12.50-13.10 
SZPIE DZY I ZŁO DZIE JE, CZY LI CO DZIEN NOŚĆ 
IN TER NE TU 
(WY KŁAD) 
Dr inż. Ro bert Ja cek Tom czak
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii 
Sa la A -100

❏ 13.10-13.30 
SZTUCZ NA IN TE LI GEN CJA – FAK TY I MI TY 
(WY KŁAD) 
Dr inż. Se ba stian Ku ja wa
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii 
Sa la A -100
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27 MARCA 2012

❏ 13.30-14.00 
RO BOT W PRZE CHO WAL NI 
(WY KŁAD) 
Dr inż. Krzysz tof Ko sze la
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii 
Sa la A -100 

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

UL. WOJ SKA POL SKIE GO 38/42

❏ 9: 00-9: 45 
USZLA CHET NIA NIE PO WIERZCH NI TWO RZYW 
DRZEW NYCH ME TO DĄ HOT CO ATING®

(WY KŁAD)
dr inż. To masz Kry sto fiak, dr inż. Bar ba ra Lis, 
prof. dr hab. Sta ni sław Pro szyk
Ka te dra Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na 
Wy dział Tech no lo gii Drew na 
Sa la F

❏ 10.00-11.00 
EKO LO GICZ NE MA TE RIA ŁY POD ŁO GO WE, 
KON STRUK CJA I TECH NO LO GIA 
(WY KŁAD)
prof. dr hab. Gin ter J. Hru zik. dr inż. Wik 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 
Sa la 430

❏ 11.00-12.00 
OD KRY WA NIE TA JEM NIC DREW NA
(WARSZ TA TY)
dr inż. Edward Ro szyk, dr inż. Agniesz ka Mar cin kow ska
Ka te dra Na uki o Drew nie 
Wy dział Tech no lo gii Drew na 
Sa la nr 217 
Ha la nr 6

❏ 12.00-13.00 
MA TE RIA ŁY DREW NO PO CHOD NE WO KÓŁ NAS
(WARSZ TA TY)
dr Do ro ta Dziur ka, dr inż. Do ro ta Du kar ska, 
dr inż. Ra do sław Mir ski, dr inż. Adam Der kow ski, 
dr inż. Ra fał Czar nec ki
Ka te dra Two rzyw Drzew nych
Wy dział Tech no lo gii Drew na 
Ha la nr 8 

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

❏ 10.00-10.45 
ZWIE RZĘ Z PRO BÓW KI – CZY TO MOŻ LI WE?
(WY KŁAD)
prof. dr hab. Do ro ta Cie ślak, dr Ja ro sław So snow ski, 
mgr Ma ciej Orsz ty no wicz, mgr Ka mi la Pol ley, 
Ali cja Lesz czyń ska, Mo ni ka Jan kow ska 
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 wy kła do wa

❏ 11.00-11.45 
KRO WA JA KO BIO RE AK TOR
(WY KŁAD)
dr hab. Adam Cie ślak, prof. 
dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, 
dr Emi lia Pers -Kam czyc, mgr Pa weł Zmo ra, 
mgr Agniesz ka No wak, mgr Jo an na Szcze cho wiak, 
Mar ta Cie ślik, Mar cin Szym czak, Ja kub Ku czyń ski
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 wy kła do wa

❏ 11.00-12.30
(gr. I)

❏ 13.00-14.30
(gr. II) 
ZWIE RZĘ Z PRO BÓW KI – CZY TO MOŻ LI WE?
(WARSZ TA TY)
prof. dr hab. Do ro ta Cie ślak, dr Ja ro sław So snow ski, 
mgr Ma ciej Orsz ty no wicz, mgr Ka mi la Pol ley, 
Ali cja Lesz czyń ska, Mo ni ka Jan kow ska 
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 
La bo ra to rium 08

❏ 12: 00-12: 45
(gr. I)

❏ 12: 45-13: 30
(gr. II) 
KRO WA JA KO BIO RE AK TOR
(WARSZ TA TY)
dr hab. Adam Cie ślak, 
prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, 
dr Emi lia Pers -Kam czyc, mgr Pa weł Zmo ra, 
mgr Agniesz ka No wak, mgr Jo an na Szcze cho wiak, 
Mar ta Cie ślik, Mar cin Szym czak, Ja kub Ku czyń ski
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 
La bo ra to rium che micz ne 

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 71D

❏ 10.00-11.30
❏ 12.00-13.30
❏ 14.00-15.30 

JAK LE ŚNI CY MIE RZĄ PRZE STRZEŃ?
(WARSZ TA TY)
dr hab. Jasz czak Ro man prof. dr inż. Strze liń ski Pa weł, 
dr inż. Wę giel An drzej, Suł kow ski Sła wo mir, 
Kon drac ki Ka mil
Ka te dra Urzą dza nia La su, Wy dział Le śny
Pra cow nia SIP i Fo to gra me trii 
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BU DY NEK 
WY DZIA ŁU ME LIO RA CJI I IN ŻY NIE RII 

ŚRO DO WI SKA, 
UL. PIĄT KOW SKA 94E

❏ 11.00-11.30 
DLA CZE GO WAR TO WY KO RZY STY WAĆ BIO MA SĘ?
(WY KŁAD)
dr Sła wo mir Sza ła ta
Ka te dra Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
Sa la 111

❏ 11.30-12.00 
EKO ETY KIE TA – CO TO JEST?
(WY KŁAD)
mgr inż. Łu kasz Jan kow ski, dr inż. Ry szard Sta ni szew ski
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
Sa la 111

❏ 12.00-13.00 
CZYM PA LIĆ W PIE CU ABY CHRO NIĆ ŚRO DO WI SKO?
(WY KŁAD)
Dr Sła wo mir Sza ła ta, mgr inż Ma rek Paw łow ski
Ka te dra Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji
Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska 
Sa la 112 

PI LO TO WA STA CJA BIO TECH NO LO GII, 
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 48

❏ 13.00-14.00
❏ 16.00-17.00 

ŻYW NOŚĆ – TO CZE GO NIE WI DAĆ GO ŁYM OKIEM
(WY KŁAD)
mgr inż. Dag ma ra Le śniak, mgr inż. Mar ta Spy cha ła, 
mgr inż. Prze my sław Ko wal czew ski
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 
Sa la wy kła do wa 

KO LE GIUM CIESZ KOW SKICH, 
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 71 C

❏ 13.00-14.00
❏ 14.00-15.00
❏ 15.00-16.00 

HI STO LO GIA OD POD SZEW KI, CZY LI JAK PO WSTA JE
PRE PA RAT MI KRO SKO PO WY
A. Wy kład i B. Warsz ta ty
Prof. dr hab. Han na Jac ko wiak, mgr Ewe li na Pro zo row ska,
mgr Kin ga Skie resz -Szew czyk
Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii, In sty tut Zoo lo gii
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt La bo ra to rium 
hi sto lo gicz ne Za kła du Hi sto lo gii, I pię tro

❏ 16.00-17.00 
PIE SEK, KO TEK, WIATR........... A MO ŻE LO TEM PTA KA?
– CZY LI O ROZ PRZE STRZE NIA NIU SIĘ DIA SPOR
(WARSZ TA TY)

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 
Sa la Ka te dry Bo ta ni ki
17.00-18.30 
ŻY CIE W KRO PLI WO DY – OB SER WA CJE MI KRO SKO-
PO WE OR GA NI ZMÓW ZA MIESZ KU JĄ CYCH STAW
(WARSZ TA TY)
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 
Sa la Ka te dry Bo ta ni ki 

BU DY NEK KA TE DRY CHE MII, 
UL. WOJ SKA POL SKIE GO 75

❏ 16.00-18.00 WIERZ BO WE LA BO RA TO RIUM
(WARSZ TA TY)
Dr Mo ni ka Gą sec ka, Dr Kin ga Drze wiec ka, 
Dr Mi ro sław Mle czek
Ka te dra Che mii, Wy dział Tech no lo gii Drew na 
Sa la ćwi czeń 

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

WARSZ TA TY ME TO DYCZ NE PO ŁĄ CZO NE 
Z PRE ZEN TA CJA MI MUL TI ME DIAL NY MI STU DEN TÓW,
PRZY GO TO WA NE POD KIE RUN KIEM WY KŁA DOW CÓW

STU DIUM JĘ ZY KÓW OB CYCH

❏ 12.00 
STAŃ SIĘ PIĘK NO ŚCIĄ 
(j. an giel ski)
Ol ga Ski biń ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Ja dwi gi Ziem kow skiej 
Sa la B

❏ 12.15 
MO STY PE TERS BUR GA 
(j. ro syj ski)
Ka ta rzy na Dej ne ka, Mar ta Ga lon, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Ma ria Kaw ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Bar ba ra Kę sic ka, Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry 
Kra jo bra zu
Pod kie run kiem mgr Ma rii Fen rich, mgr Ma rii Go lon 
Sa la B

❏ 12.30 
ZA GO SPO DA RO WA NIE KO RY TA WAR TY
(j. fran cu ski)
Aga ta Bart czak, 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 
Sa la B

❏ 12.45 
ZNA CZE NIE RYB W ŻY WIE NIU CZŁO WIE KA
(j. nie miec ki)
Iza bel la Woy no, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr An ny Ko mo sy 
Sa la B 
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JĘ ZYK AN GIEL SKI

❏ 10.00 
BIO MA SA LE ŚNA JA KO NO WO CZE SNE ŹRÓ DŁO ENER GII
Łu kasz Szma gul ski, Wy dział Le śny
Pod kie run kiem mgr Ewy Ja nic kiej - Tho mas
Sa la 263

❏ 10.15 
OLI WA Z OLI WEK -ELIK SIR ZDRO WIA I MŁO DO ŚCI
Ali na Pa cesz, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Zo fii Ła piń skiej
Sa la 263

❏ 10.30 
CZE KO LA DA – OD ZIA REN KA DO TA BLICZ KI
Ka ta rzy na Sie jak, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Zo fii Ła piń skiej
Sa la 263

❏ 10.45 
KON CERN PA LI WO WY BP
Ra fał Po rzu cek, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 11.00 
RA TING KRE DY TO WY
Ma rek Ła biń ski, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 11.15 
KUCH NIA JA POŃ SKA
Jo an na Pie trzak, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 11.30 
NOR KI
Adam Ro szak, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 11.45 
POD STA WO WY PRO BLEM EKO NO MICZ NY
Adam Bucz kow ski, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 13.00 
WA LU TY UNII EU RO PEJ SKIEJ
Mar ta Ada siak, Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny
Pod kie run kiem mgr Ali ny Nur czyk
Sa la 263

❏ 13.15
NA PRO TECH NO LO GIA
Mag da le na Ku lig, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr K. Ko wal ska
Sa la 263

❏ 13.30 
TE RA PIA GE NO WA
Jo an na Cie śla, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr K. Ko wal ska
Sa la 263

❏ 13.45 
CU KIER KI
Agniesz ka Witt, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu

Pod kie run kiem mgr K. Ko wal ska
Sa la 263

❏ 14.00 
ZIE LO NE ROZ WIĄ ZA NIE
Mag da le na Ja skól ska, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska
Pod kie run kiem mgr Ja dwi gi Ziem kow skiej
Sa la 263

❏ 14.15 
TRU JĄ CE RO ŚLI NY
Agniesz ka Woź niak
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr Ja dwi gi Ziem kow skiej
Sa la 263

❏ 14.30 
NAJ DZIW NIEJ SZE SPO SO BY PO LO WAŃ W ŚWIE CIE
ZWIE RZĄT
Ma ciej Szym czak, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr Ja dwi gi Ziem kow skiej
Sa la 263

❏ 14.45 
OGRO DY JA POŃ SKIE
Aga ta Ko ziel ska, Ka ro li na Bed na ro wicz, Wy dział 
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
Pod kie run kiem mgr M. Som mer feld
Sa la 263 

JĘ ZYK NIE MIEC KI

❏ 10.00 
ŻY WIE NIE CZŁO WIE KA
Adam Czy żew ski, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Jo lan ta Lang ka fel
Sa la 264

❏ 10.15 
ŻY WIE NIE CZŁO WIE KA
Zu zan na An drze jew ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści 
i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Jo lan ta Lang ka fel
Sa la 264

❏ 10.30 
TA JEM NI CA NA SION
Ma ciej Ma łusz czak, Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu
Pod kie run kiem mgr Wie sła wa Ba na szak
Sa la 264

❏ 10.45 
MIÓD
Syl wia Ło szyń ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Wie sła wa Ba na szak
Sa la 264

❏ 11.00 
ŻY WIE NIE
San dra Sie dlarz, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr Wie sła wa Ba na szak
Sa la 264

❏ 13.00 
WOLSZ TYN -MO JE MIA STO RO DZIN NE
Syl wia Ho row ska, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska

XI V P O ZN AŃSKI  FESTI WAL
NAUKI  I  SZTUKI
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Pod kie run kiem mgr An na Ko mo sa
Sa la 260

❏ 13.15 
PTAC TWO DO MO WE
Ewe li na Do la ta, Mi le na Ja nusz kie wicz, Wy dział Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr An na Ko mo sa
Sa la 260

❏ 13.30
10 NAJ BAR DZIEJ NIE BEZ PIECZ NYCH ZWIE RZĄT 
ŚWIA TA
An na So bo lew ska, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr Bar ba ra Szy dło
Sa la 260

❏ 13.45 
CZY KO NIECZ NE SĄ EKS PE RY MEN TY 
NA ZWIE RZĘ TACH
Ka ta rzy na Ostrow ska, Wy dział Rol nic twa 
i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr Bar ba ra Szy dło
Sa la 260

❏ 14.00 
AL TER NA TYW NE ŹRÓ DŁA ENER GII
Ju sty na Pa pież, We ro ni ka Pie przyc ka, Wy dział Rol nic twa
i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr Bar ba ra Szy dło
Sa la 260

❏ 14.15 
NIE PŁOD NOŚĆ
Klau dia Dur czak, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
Pod kie run kiem mgr Jo lan ta Lang ka fel 
Sa la 260 

JĘ ZYK RO SYJ SKI

❏ 11.15 
DZIE WI CZE LA SY RO SJI
Mo ni ka Gro cho la, Wy dział Tech no lo gii Drew na
Pod kie run kiem mgr Ma rii Fen rich i mgr Ma rii Go lon
Sa la 264

❏ 11.30 
TRA DY CJA PI CIA HER BA TY
Pau li na Ko niecz na, Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr Ma rii Fen rich i mgr Ma rii Go lon
Sa la 264 

JĘ ZYK FRAN CU SKI

❏ 13.00 
RZE KI FRAN CJI
Jo an na Pasz kow ska, Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii 
Śro do wi ska
Pod kie run kiem mgr An na Łucz kow ska 
Sa la 264

❏ 13.15 
ZWIE RZĘ TA W GO SPO DAR STWIE AGRO TU RY STYCZ NYM
Ja go da Garst ka, Li lian na Zie liń ska, Wy dział Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt
Pod kie run kiem mgr An na Łucz kow ska
Sa la 264

❏ 13.30 
OGRÓD CLAUD’A MO NET W GI VER NY
Jo an na Bar, Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry 
Kra jo bra zu
Pod kie run kiem mgr An na Łucz kow ska
Sa la 264

❏ 13.45 
KI NO FRAN CU SKIE
An na So bań ska, Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Pod kie run kiem mgr An na Łucz kow ska
Sa la 264 

CEN TRUM 
KON GRE SO WO -DY DAK TYCZ NE 
UNI WER SY TE TU ME DYCZ NE GO 

W PO ZNA NIU
UL. PRZY BY SZEW SKIE GO 37, PO ZNAŃ

❏ 10.10-10.40 
IN ŻY NIE RIA GE NE TYCZ NA -WCZO RAJ I DZI SIAJ
(WY KŁAD)
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, Uni wer sy tet 
Przy rod ni czy w Po zna niu 
Sa la Du ża

❏ 11.30-12.00 
ŻYW NOŚĆ A GE NY
(WY KŁAD)
Prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra jek
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, Uni wer sy tet 
Przy rod ni czy w Po zna niu
Sa la Du ża

❏ 10.00-10.40 
ŻYW NOŚC BIO AK TYW NA – MIT, CZY HIT?
(WY KŁAD)
Dr inż. An na Gram za -Mi cha łow ska
Ka te dra Tech no lo gii Ży wie nia
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, Uni wer sy tet 
Przy rod ni czy w Po zna niu
Sa la Se na tu

❏ 10.50-11.20 
LI GHT FO OD STY LING:
(WY KŁAD)
1. Kuch nia mo le ku lar na – ga stro no mia, che mia 

czy sztu ka?
2. Fo od sty ling – Po tra wy na wy bie gu
3. Czy „li ght” zna czy „lek kie”? 
4. Jak wy ko rzy stać GDA do pla no wa nia zdro we go 

ży wie nia?
Mar ta Ko zior, Zu zan na Mo dze lew ska
Ko ło Na uko we Die te ty ków
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, Uni wer sy tet 
Przy rod ni czy w Po zna niu
Sa la Se na tu

❏ 12.10.13.00 
CO PO ZO STA JE PO NA SZYM JE DZE NIU, CZY LI SŁÓW 
KIL KA NA TE MAT OPA KO WAŃ PRO DUK TÓW 
SPO ŻYW CZYCH I ICH RE CY KLIN GU
(WARSZ TA TY)
Mo ni ka Ko wal ska
Ko ło Na uko we Die te ty ków
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, Uni wer sy tet 
Przy rod ni czy w Po zna niu 
Sa la Se na tu 

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

dr inż. Ur szu la Moj siej, 
ko or dy na tor XV Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki
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Wdniu 29 li sto pa da 2011 w sa li wy kła do wej A -100 In sty -
tutu In ży nie rii Rol ni czej na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym

w Po zna niu od by ła się V Kon fe ren cja IT Aca de mic Day. Jest to
wspól na ini cja ty wa ogól no uczel nia ne go Ko ła Na uko we go In -
for ma ty ków (KNI), dzia ła ją ce go pod opie ką na uko wą Za kła du
In for ma ty ki Sto so wa nej (IIR) i Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych
i Sta ty stycz nych oraz pa tro na biz ne so we go KNI – fir my Mi cro -
soft. Pra wo do or ga ni za cji Aka de mic kich Dni In for ma ty ki zo -
sta ło przy zna ne KNI po przy ję ciu do eli tar ne go gro na za le d wie
kil ku dzie się ciu grup stu denc kich dzia ła ją cych na naj lep szych
(sta ran nie wy bra nych przez pa tro na biz ne so we go) wy dzia łach
in for ma tycz nych wśród pol skich szkół wyż szych. KNI jest je dy -
ną gru pą w pro gra mie In for ma ty ki Sto so wa nej w Rol nic twie. 

Pro gram kon fe ren cji pre zen to wał się na stę pu ją co: o „In no -
wa cjach w Mi cro soft” opo wie dzia ła Ka ta rzy na Paw lon ka (Mi -

cro soft); Ire ne usz Cie śluk (Ce eS) przed sta wił pre zen ta cję pro -
gra mu Agro sys tem; wy kład pod ty tu łem: „Win dows Pho ne 7
i Win dows Azu re w jed nym sta li dom ku” przy go to wał To masz
Ko pacz (Mi cro soft); na te mat: „Za sto so wa nie di gi ta li za cji 2 + 3D.
Per fek cja wy mia ru i ko lo ru” opo wie dział Pa weł Klak (Scan nin -
g3D); o„Prak tycz nych za sto so wa niach MS SQL Se rver” po in for -
mo wał Ja kub Otrzą sek (Con cor dia Ubez pie cze nia), a o kon -
kursie „Ima gi ne Cup” – Ma rek Ba na szak (Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu).

In ter ne to wa re je stra cja na Aka de mic kie Dni In for ma ty ki zo -
sta ła przy go to wa na przy współ pra cy z por ta lem co de gu ru. pl –
naj więk szym pol sko ję zycz nym por ta lem zrze sza ją cym stu den -
tów, pro gra mi stów i pa sjo na tów tech no lo gii in for ma tycz nych.
W wy da rze niu wzię ło udział oko ło 170 osób. W zde cy do wa nej
więk szo ści by li to stu den ci i pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, ale tak że stu den ci in nych po znań skich uczel ni (Po li -
tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza,
Wyż szej Szko ły Na uk Hu ma ni stycz nych i Dzien ni kar stwa) oraz
po zna nia cy za in te re so wa ni no wo cze sny mi tech no lo gia mi in -
for ma tycz ny mi.

Zgro ma dzo nych uczest ni ków po wi tał pre zes Ko ła Na uko -
we go In for ma ty ków, inż. Sła wo mir Przy godz ki. Kon fe ren cję
pro wa dzi li: Ma ja Grzy wa czyk i Fi lip Za ko wa ny – stu den ci ak -
tyw nie dzia ła ją cy w Ko le Na uko wym In for ma ty ków. Ob ra dy

uro czy ście roz po czął pro dzie kan Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in -
ży nie rii, dr hab. Ja cek Przy był, prof. nadzw., wy ra ża jąc swo je
za do wo le nie z po wo du nad pro gra mo wej dzia łal no ści stu -
den tów w trak cie pro ce su kształ ce nia na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu. Jed no cze śnie pro dzie kan zwró cił
uwa gę na du żą kon ku ren cję na dzi siej szym ryn ku pra cy
i wska zał dro gę ak tyw ne go stu dio wa nia i zdo by wa nia wie -
dzy, rów nież dzię ki uczest nic twu w pra cach i pro jek tach kół
na uko wych, ja ko da ją cych prze wa gę i po zy tyw nie od bie ra -
ną przez po ten cjal nych pra co daw ców. Głos za brał tak że
opie kun Ko ła Na uko we go In for ma ty ków, prof. dr hab. inż. Je -
rzy We res, wska zu jąc na po trze bę roz wi ja nia In for ma ty ki Sto -
so wa nej w Rol nic twie i oma wia jąc wy zwa nia te mu to wa rzy -
szą ce.

Dzię ki wspar ciu firm Mi cro soft oraz Ju trzen ka każ dy uczest -
nik kon fe ren cji otrzy mał na do bry po czą tek ze staw ma te ria -
łów kon fe ren cyj nych (mię dzy in ny mi pły tę od ma ga zy nu
CHIP) ze słod kim do dat kiem. Po nad to dzię ki wszyst kim fir -
mom uczest ni czą cym w kon fe ren cji w trak cie każ dej z se sji ak -
tyw ni uczest ni czy mie li oka zję otrzy mać cen ne upo min ki
(opro gra mo wa nie, książ ki in for ma tycz ne, drob ne ak ce so ria
kom pu te ro we).

Wy kła dy w tym ro ku po pro wa dzi li spe cja li ści z za kre su pro -
gra mów aka de mic kich, za awan so wa nych tech nik wy twa rza -
nia apli ka cji mo bil nych na plat for mę Win dows Pho ne 7 i Win -
dows Azu re oraz pro gra mi ści z firm dzia ła ją cych w sek to rze
ICT w rol nic twie oraz ubez pie cze niach. Dzię ki tym wy stą pie -
niom i za an ga żo wa niu pro wa dzą cych moż na by ło po znać taj -
ni ki pra cy w ob sza rach zwią za nych z pro gra mo wa niem sys te -
mów in for ma tycz nych, kon tak tu z klien tem i prze pro wa dza nia
ana liz biz ne so wych.

W zgod nej opi nii uczest ni ków IT Aca de mic Day 2011 war to
by ło spę dzić ten dzień w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej. Na
stro nie in ter ne to wej: http://www.up.po znan.pl/itad/in dex.
php?p=ga le ria moż na obej rzeć fo to re la cję z kon fe ren cji.

Za pra sza jąc już te raz na przy szło rocz ne Aka de mic kie Dni In -
for ma ty ki, or ga ni za to rzy pra gną po dzię ko wać za udzie lo ne
wspar cie ze stro ny uni wer sy te tu (w szcze gól no ści Dzia łu Stu -
diów i Spraw Stu denc kich oraz In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej)
oraz spon so rów: Mi cro soft, Ju trzen ka, Scan nin g3D, Wy daw -
nic two He lion, CHIP, Con cor dia Ubez pie cze nia, Ce eS Pro -
grams.

W swo im imie niu chciał bym zło żyć wy ra zy uzna nia dla stu -
den tów two rzą cych Ko ło Na uko we In for ma ty ków za przy go -
to wa nie kon fe ren cji i za an ga żo wa nie we wszel kie dzia ła nia
or ga ni za cyj ne: pro wa dze nie wy da rze nia, ob słu gę or ga ni za -
cyj ną i tech nicz ną, ob słu gę re je stra cji, ob słu gę fo to gra ficz -
ną i wie le in nych, du żych i drob nych dzia łań, któ re po zwo li -
ły pre le gen tom i uczest ni kom na zdo by wa nie no wych
do świad czeń i wie dzy w mi łej at mos fe rze. Współ pra ca z Wa -
mi jest dla mnie wiel ką przy jem no ścią i wy róż nie niem – i za
to ser decz nie dzię ku ję.

mgr inż. To masz Klu za 

Dni Aka de mic kie In for ma ty ki –
IT Aca de mic Day 2011
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Jedna z prelekcji
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Sala wykładowa wypełniona zainteresowanymi słuchaczami
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Cenne nagrody
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Od li sto pa da 2009 ro ku na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt od by wa ją się se mi na ria, w ra mach któ rych swo -

je osią gnię cia na uko we, pa sje ba daw cze i wi zje roz wo ju na uki
w Pol sce pre zen tu ją zna ne oso bi sto ści oraz oso by zwią za ne
z sze ro ko po ję tą na uką. Hoł du je my za sa dzie Kar te zju sza: „Żą -
dza wie dzy, wspól na wszyst kim lu dziom, jest cho ro bą, któ rej
nie moż na ule czyć, po nie waż cie ka wość wzra sta wraz z wie -
dzą”. Spo tka nia od by wa ją się co naj mniej raz w mie sią cu, w ko -
le gium Run ge go na sze go uni wer sy te tu, z re gu ły w po nie dzia -
łek o go dzi nie 13.00. „Praw dzi wy na uczy ciel po wi nien być
za wsze naj pil niej szym uczniem” – ta mak sy ma Gor kie go przy -
świe ca po my sło daw com se mi na riów wy dzia ło wych, któ rym
za le ży, aby swo je osią gnię cia przed sta wia ły oso by spo za wy -
dzia łu, po sze rza jąc tym sa mym wie dzę i ho ry zon ty na szych
pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów, a tak że za pro szo nych
go ści. Te ma ty ka se mi na riów jest róż no rod na i obej mu je za -
gad nie nia przy rod ni cze, jak rów nież wy kła dy o tre ści hu ma -
ni zu ją cej. Do przed sta wie nia swo ich pa sji ba daw czych za pra -
sza ni są za rów no go ście z Pol ski, jak i z za gra ni cy. Pierw szy
wy kład przed sta wił pro fe sor Hugh Sparks, w owym cza sie vi -
si ting pro fes sor na sze go uni wer sy te tu. Pod czas dru gie go wy -
kła du JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
pro fe sor Grze gorz Skrzyp czak, za po znał zgro ma dzo nych z wi -
zją roz wo ju uczel ni w do bie zmie nia ją cych się wy ma gań
i prze pi sów do ty czą cych na uki i szkol nic twa wyż sze go. Do wy -
gło sze nia wy kła dów za pra sza ni są lu dzie z pa sją. 

Pra cu jąc na co dzień nad roz wią za nia mi pro ble mów na uko -
wych, prze ka zu jąc zdo by tą wie dzę i do świad cze nie stu den -
tom i dok to ran tom sta ra my się nie za po mi nać o na szych ko -
rze niach. Hi sto ria na sze go uni wer sy te tu się ga 1870 ro ku,
w któ rym Au gust hra bia Ciesz kow ski utwo rzył Wyż szą Szko -

łę Rol ni czą im. Ha li ny. To mię dzy in ny mi oso bie hra bie go,
zna ne go fi lo zo fa, li de ra pra cy or ga nicz nej, za wdzię cza my po -
wsta nie na szej uczel ni. Re ali zu jąc na szą po win ność, pod czas
lu to we go se mi na rium wy dzia łu przy bli żo na zo sta ła syl wet ka
na sze go do bro czyń cy, pa tro na uni wer sy te tu – Au gu sta hra -
bie go Ciesz kow skie go. Ży cie i dzia łal ność wy bit ne go na -
ukow ca przed sta wi li pań stwo Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń -
scy, z ra cji za in te re so wań wy bit ni znaw cy te ma tu. Bo ga tą
w do ku men ta cję zdję cio wą pre zen ta cję uroz ma ico no wy po -
wie dzia mi in nych zna nych oso bi sto ści ów cze sne go okre su,
cy to wa ny mi w sto sow nym mo men cie przed sta wia nia hi sto -
rii. Dys ku sja, któ ra roz wi nę ła się po wy kła dzie, sta ła się dla
pań stwa Bu czyń skich bodź cem do dal szych po szu ki wań śla -
dów i fak tów z ży cia Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go oraz
je go ro dzi ny. Jest to ko lej ny do wód na to, że pod czas se mi -
na riów wie dzę swą po głę bia ją nie tyl ko słu cha ją cy, ale i wy -
kła dow cy. 

Za głę bia jąc się w spra wy zaj mu ją cych nas i pa sjo nu ją cych
na co dzień za gad nień, a do ty czą cych sze ro ko po ję tych na uk
przy rod ni czych, nie za po mi na my o tych, dzię ki któ rym jest to
moż li we.

Dzię ku jąc wszyst kim, któ rzy przy ję li na sze za pro sze nie do
po dzie le nia się swo ją wie dzą ze spo łecz no ścią wy dzia łu i uni -
wer sy te tu, a tak że wszyst kim, któ rzy zna leź li czas, by w se mi -
na riach uczest ni czyć, za chę ca my do od wie dza nia na szej stro -
ny in ter ne to wej, na któ rej pre zen tu je my te ma ty kę wszyst kich
ko lej nych spo tkań. To wła śnie te go ty pu spo tka nia, ini cju ją ce
bo ga tą dys ku sję nad naj ak tu al niej szy mi pro ble ma mi na uko -
wy mi, sta no wią qu in ta es sen tia aka de mic ko ści. 

dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, prof. nadzw.

Na�ukę�umie�ści�ła�na�tu�ra�w głę�bi�nach,�skąd�ją�ni�by�dzi�wo�two�ry�mor�skie�wy�dzie�rać�trze�ba
(Mieczysław Ja strun) 

Se mi na ria Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu

Wykład wzbudził…
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Na zaproszenie dziekan Małgorzaty Szumacher-Strabel (stoi z lewej) referat na temat życia i twórczości Augusta Cieszkowskiego wygłosili 
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy z Wierzonki (stoją po prawej stronie); wykładu z ciekawością wysłuchał prodziekan Jacek Wójtowski

Ekspresyjny Włodzimierz Buczyński; widać,
że jest prawdziwym pasjonatem tematu

Ewa J. Buczyńska Głos (pytanie) z sali – dr Marcin T. Górecki 
z Zakładu Zoologii

… duże zainteresowanie
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Szcze gól nie waż ną ro lę prze ciw po wo dzio wą opi sa nej
w pierw szej czę ści tek stu ce gla nej ta my na Chwa li sze wie

znacz nie le piej niż po ka za na tam pocz tów ka uka zu je pięk na
fo to gra fia R. S. Ula tow skie go wy ko na na pod czas du żej po -
wo dzi w 1924 ro ku. Przed sta wia ona wi dok z wy so kiej skar -
py do mów ro bot ni czych (po ka za nych na ryc. 2) w kie run ku
ul. Czar to ria. Fo to gra fia jest dość czę sto pu bli ko wa na1, ale
nie spo pu la ry zo wa ły jej pocz tów ki, choć wie le prac te go ce -
nio ne go fo to gra fi ka (ze szko ły Jana Bułhaka) jest zna nych
dzię ki pocz tów kom. 

Do pocz tó wek zwią za nych bez po śred nio z po wo dzia mi
na le ży na stęp na [ryc. 5], przed sta wia ją ca za bu do wa nia
Ostro wa Tum skie go pod czas po wo dzi w 1924 ro ku, opar ta
wła śnie na zdję ciu wspo mnia ne go fo to gra fi ka R. S. Ula tow -
skie go. Przed sta wia wi dok z le we go brze gu Pierw sze go Ka -
na łu ulgo we go, nie co po ni żej mo stu Chro bre go, na ko ry to

ka na łu pra wie cał ko wi cie wy peł nio ne wo da mi tej du żej po -
wo dzi (ty pu III) i na za bu do wa nia Ostro wa Tum skie go za nim.
Pocz tów ka, wy ko na na tech ni ką ro to gra wiu ry, nie jest zbyt
do brej ja ko ści (zło ty okres pocz tów ki już daw no się skoń czył,
a roz po czął się kry zys eko no micz ny). Co jed nak cie ka we:
znacz nie lep szą ja ko ścio wo wi do ków kę, z iden tycz nym
zresz tą ob ra zem, wy pusz czo no pod czas dru giej woj ny świa -
to wej ja ko au ten tycz ną fo to gra fię (choć nie do ty czy ła prze -
cież po wo dzi wo jen nych). Wy ko na no ją praw do po dob nie na
pod sta wie za cho wa nej kli szy, kom po zy cja ob ra zu bo wiem,
cie nie, chmu ry itd., są iden tycz ne jak na tej ze zdję cia R. S.
Ula tow skie go. War to jesz cze zwró cić uwa gę na wi docz ny na
pocz tów ce bar dzo waż ny dla hy dro tech ni ków i hy dro lo gów
bu dy nek Psał te rii (ostat ni z pra wej stro ny). W je go przy zie -
miu znaj du je się ko lum na ka mien na z wie lo ma zna ka mi wiel -
kich po wo dzi po znań skich. War to tu jesz cze wspo mnieć in -
ne pocz tów ki fo to gra ficz ne (tak że ro to gra wiu ra) do ty czą ce
po wo dzi z 1924 ro ku, wy ko na ne wg fo to gra fii Ma ria na Fuk -
sa z War sza wy, przed sta wia ją ce za la ne te re ny na Sze lą gu
(w tym zna nej re stau ra cji przy rzecz nej). Na rzu co ne ogra ni -
cze nia nie umoż li wia ją ich pre zen ta cji. 

STARE WARCIAŃSKIE POCZTÓWKI PROFESORA

Po wo dzie i ochro na przed ni mi 
na sta rych pocz tów kach po znań skich (2)

1 Na przy kład W. Ka rol czak, War ta w Po zna niu. Od X wie ku do współ -
cze sno ści, Po znań 2001, fot. 43 (z 2 kwiet nia 1924), s. 47 (ze zbio rów
Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków). 

Ryc. 5. Zabudowania Ostrowa Tumskiego podczas powodzi w 1924 roku [w zbiorach autora; ok. 1930, wyd.: Wlkp. Inst. Wydawniczy; Poznań; b.o.p.] 



W 1906 ro ku miej ski rad ca bu dow la ny Hu go Schul z2 opra -
co wał pro jekt re gu la cji War ty w ob rę bie Po zna nia z uwzględ -
nie niem aspek tów ochro ny przed po wo dzia mi. Ko ry to głów -
ne (że glow ne) mia ło być prze pro wa dzo ne tra są I KU. Za ko le
Chwa li szew skie w po bli żu Ga zow ni Miej skiej mia ło zo stać od -
cię te od rze ki bu dow lą umoż li wia ją cą jed nak wy mia nę wo dy
w ob rę bie za ko la, gdzie na dal miał po zo stać waż ny dla mia -
sta port rzecz ny. Pro jekt za twier dzo no w ro ku na stęp nym,
a w 1911 ro ku przy stą pio no do pro jek to wa nia szcze gó łów.
Ma kie tę pro jek tu prze bu do wy dziel nic Po zna nia wo kół Za ko -
la Chwa li szew skie go przed sta wio no na bar dzo waż nej dla hy -
dro tech ni ków pocz tów ce [ryc. 6]. Wi dać przy ję te roz wią za nia,
w tym tak że li kwi da cję za ko la (z po zo sta wie niem por tu). Roz -
po znać moż na prze ta mo wa nie, dro gę na pro jek to wa nym wa -
le obu stron nie ob sa dzo ną drze wa mi. Jest port, są bar ki na wo -
dzie. Wi dać tak że pro jek to wa ny wów czas most Ro cha
(o któ rym by ła mo wa w po przed nim ar ty ku le). Re ali za cję pro -
jek tu prze bu do wy wę zła na wet roz po czę to, ale prze rwa no
w 1915 ro ku. Woj na nie sprzy ja ła ta kim pra com. 

W cza sie dru giej woj ny świa to wej wy stą pi ły rok po ro ku dwie
spo re po wo dzie, pierw sza (w 1940 ro ku) nie co wyż sza (ty -
pu II we dług przy to czo nej ty po lo gii). Na ostat niej ry ci nie [ryc. 7]
po ka za no fo to gra ficz ną pocz tów kę z wi do kiem od stro ny uli cy
Sze lą gow skiej (w kie run ku po łu dnio wym) na wy peł nio ny wo dą
ka nał ulgo wy, praw do po dob nie jed nak pod czas tej niż szej po -
wo dzi (w 1941 ro ku). Tej wcze sno wio sen nej, w 1940 ro ku, to wa -
rzy szył du ży po chód kry. Znio sła ona wzno szo ny wów czas przez
oku pan ta most sa per ski (o czym by ło w po przed nim ar ty ku le).
Z le wej stro ny pocz tów ki wi docz ne jest wy peł nio ne wo dą ko ry -
to I KU, z pra wej zaś głów ne ko ry to War ty, już po ni żej por tu, mię -
dzy ni mi zaś elek tro cie płow nia po znań ska. Na dru gim pla nie wi -
docz ne są mo sty ko le jo we. Mi mo wy so kich sta nów na rze ce
wi dać wie le za cu mo wa nych ba rek, sto ją cych przy na brze żu zwa -
nym „za ta pial nym”, usy tu owa nym po ni żej głów ne go na brze ża
por to we go (prze ła dow ni miej skiej). To chy ba ostat nia pocz tów -
ka do ty czą ca wiel kich wód po wo dzio wych w Po zna niu. 

W cza sie tej woj ny3 pod ję to zno wu pra ce nad ko lej ny mi pro -
jek ta mi prze bu do wy po znań skie go wę zła wod ne go. Z Chwa li -
sze wa wy pro wa dzo no wie lu miesz kań ców i wy bu rzo no na wet
spo rą część dziel ni cy. Pro jek tów tych tak że nie zre ali zo wa no. Do
ge ne ral ne go upo rząd ko wa nia wę zła przy stą pio no w do pie ro
w dru giej po ło wie lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Ko ry -

to głów ne War ty po pro wa dzo no wpierw daw niej szym I KU,
a da lej ła god nym łu kiem po łą czo no ze sta rym ko ry tem, jesz cze
przed mo stem ko le jo wym, co by ło moż li we, gdyż zre zy gno wa -
no z roz bu do wy por tu, po zo sta wia jąc jed nak nań miej sce4. Za -
ko le Chwa li szew skie prze ta mo wa no (26 wrze śnia 1968 ro ku)5,
a póź niej za sy pa no (most Chwa li szew ski stał się zbęd ny). Dal -
sza część daw ne go I KU sta no wi obec nie Środ ko wy Ka nał Ulgi
(okre so wo su chy). Daw ny Dru gi Ka nał Ulgo wy upo rząd ko wa -
no, po łą czo no z ko ry tem Cy bi ny, two rząc Cy biń ski Ka nał Ulgi.
War to pew nie zwró cić uwa gę, że ist nie je pocz tów ka współ cze -
sna z wi do kiem obec ne go wę zła wod ne go z lo tu pta ka (z 2006
ro ku)6, jest jed nak zbyt mło da, aby ją tu eks po no wać. 

Dzi siaj to zre ali zo wa ne i ist nie ją ce roz wią za nie tech nicz ne
jest moc no kon te sto wa ne, na wet przez oso by, któ re wów czas
uwa ża ły, że obec ny bieg War ty w Po zna niu jest po wro tem do
na tu ral ne go bie gu rze ki. Póź niej sze wez bra nia w Po zna niu (na
przy kład z lat 1979, 1997 czy z 2010) na szczę ście nie sta no wi -
ły więk sze go za gro że nia dla mia sta, „nie za słu ży ły” za tem na
pocz tów ki. 

Py ta nie, czy Po znań jest dzi siaj cał ko wi cie od po wo dzi bez -
piecz ny (dzię ki zbior ni ko wi Je zior sko, po lde rom i te re nem za -
le wo wym w Do li nie Ko niń sko -Pyz der skej, ob wa ło wa niom itd.)
– nie jest chy ba py ta niem wła ści wym. Moż na co naj wy żej dys -
ku to wać, jak wiel kie wo dy po wo dzio we (o jak ma łym praw -
do po do bień stwie po ja wie nia) jest w sta nie (w mia rę) bez -
piecz nie prze pro wa dzić, ale to już zu peł nie in ne py ta nie. 

prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz

W pra cy wy ko rzy sta łem wła sny tekst: Bog dan J. Wo sie wicz, Przy -
czy nek do iko no gra fii zmian sie ci wod nej Po zna nia. Zgni ła War ta i Pierw -
szy Ka nał Ulgi na sta rych pocz tów kach. Go spo dar ka Wod na (w dru ku). 

Za miesz czo ne w tek ście pocz tów ki po cho dzą wy łącz nie ze zbio rów
au to ra. W pod pi sach wska za no pre zen to wa ne miej sce czy obiekt, rok wy -
two rze nia pocz tów ki, choć by przy bli żo ny, tak że do stęp ne in for ma cje
o wy daw cy, miej scu wy da nia i ewen tu al nym obie gu pocz to wym. W opi -
sie sto so wa no skró ty: wyd. = wy daw ca, b. wyd. = brak wy daw cy, o.p. = 
= obieg pocz to wy, b.o.p. = bez obie gu, dat. kor. = da ta ko re spon den cji. 

BOGDANA J. WOSIEWICZA

2 W. Ka rol czak, op. cit., s. 44.
3 Tam że, s. 46. 

4 J.B. Le wan dow ski, L. Rem be za: Ana li za zmian bie gu rze ki War ty w ob -
rę bie mia sta Po zna nia w świe tle ist nie ją cych prze ka zów hi storycz nych,
„Ba da nia Fi zjo gra ficz ne nad Pol ską Za chod nią” t. XXV, se ria A, „Geo -
gra fia Fi zycz na” 1972, s. 93-112. 
5 W. Ka rol czak, op. cit., s. 46.
6 Po znań. Ostrów Tum ski, wg fot. Mar ka Kacz mar czy ka – wy da na i roz -
po wszech nia na wraz z„Ga ze tą Wy bor czą” w kwiet niu 2006 ro ku z oka -
zji pierw szej kon fe ren cji lot ni czej „Roz wi jaj my skrzy dła”. 

Ryc. 6. Makieta niezrealizowanego projektu przełożenia Warty 
i zabudowy wokół rzeki [w zbiorach autora; ok. 1910, b. wyd., o.p.
11.02.1912] 

Ryc. 7. Połączenie kanału ulgowego z korytem głównym podczas powodzi (praw-
do podobnie) w 1941 roku [w zbiorach autora; 1941, b.w.; o.p., dat. kor.: 1.10.41]
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Już po raz szes na sty na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich od by ły się Tar gi Edu ka cyj ne. W tym ro ku zor ga ni -

zo wa no je w dniach od 2 do 5 lu te go pod ha słem „Edu ka c-
ja – Sport – Wy cho wa nie. Na ucz my się wy gry wać”. W im pre zie
wzię ło udział 280 szkół wszyst kich szcze bli: od szkół pod sta wo -
wych, po gim na zja, li cea, szko ły ar ty stycz ne, spor to we, za wo do -
we, po li ce al ne, wyż sze (w tym nasz Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu), in sty tu cje oświa to we, szko ły ję zy ko we i in ne. 

Tar gi od wie dzi ło kil ka ty się cy po ten cjal nych kan dy da tów na
stu dia. Mło dzież naj czę ściej py ta ła o ta kie kie run ki, jak: die te ty -
ka, tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka, ar chi tek tu ra kra -
jo bra zu, we te ry na ria, eko ener ge ty ka, fi nan se i ra chun ko wość,
le śnic two oraz in ży nie ria śro do wi ska. Go spo da rzem na sze go
sto iska był Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich. To wa rzy szył nam
rów nież Sa mo rząd Stu denc ki, Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” oraz
Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, któ ry za pre zen to wał
swo je umie jęt no ści podczas półgodzinnego kon cer tu.

Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
na Tar gach Edu ka cyj nych

Nasze stoisko
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Koncert Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Venator”
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Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” (a zwłaszcza ich barwne stroje) byli prawdziwą ozdobą naszego stoiska
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Samorząd Studencki aktywnie włączył się do pomocy
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Wdniu 16 li sto pa da 2011 ro ku na Wy dzia le Le śnym na sze -
go uni wer sy te tu go ści li śmy gru pę gru ziń skich na ukow -

ców uczest ni czą cych w pro jek cie „Wspar cie me ry to rycz ne
pro ce su kształ ce nia za wo do we go le śni ków w Gru zji”, re ali zo -
wa nym w ra mach pro gra mu „Pol ska Po moc” ze środ ków Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP. To wa rzy szył im dr inż.
Woj ciech Gil z In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa.

Wi zy ta by ła oka zją do pod su mo wa nia do tych cza so wych
kon tak tów mię dzy na szym wy dzia łem a gru ziń ski mi part ne -
ra mi. Po cząt ki tej współ pra cy się ga ją 2009 ro ku, gdy dzię ki
wspar ciu fi nan so we mu Urzę du Mia sta Po zna nia uczest ni ka mi
i sty pen dy sta mi pierw szej edy cji pro jek tu „Aka de mic ki Po -
znań” zo sta ło czte rech Gru zi nów – ab sol wen tów Wy dzia łu Leś -
ne go w Tbi li si. Ich rocz ny po byt w Pol sce za koń czył się obro -
ną prac ma gi ster skich pod opie ką dr. inż. Grze go rza Rącz ki
i uzy ska niem pol skich ty tu łów za wo do wych ma gi stra in ży nie -
ra le śnic twa. Dal sze kon tak ty mię dzy obie ma stro na mi to
przede wszyst kim kil ku krot ne wi zy ty w Gru zji, bę dą ce oka zją

do wza jem ne go po zna nia się i okre śle nia moż li wo ści wspól -
nych dzia łań edu ka cyj no -na uko wych, zwłasz cza w za kre sie
na uk le śnych.

Po kil ku go dzin nym po by cie na Wy dzia le Le śnym go ście
uda li się do za przy jaź nio ne go In sty tu tu Den dro lo gii PAN
w Kór ni ku, gdzie mie li moż li wość za po zna nia się z dzia łal no -
ścią te go ośrod ka na uko we go. Na za koń cze nie, dzię ki uprzej -
mo ści kie row ni ka Ar bo re tum – mgr inż. Kin gi No wak – uczest -
ni cy zwie dzi li cen ną kór nic ką ko lek cję drzew i krze wów.

dr inż. Grze gorz Rącz ka

Od re dak cji
W jed nym z naj bliż szych nu me rów „Wie ści Aka de mic kich” dr inż.

Grze gorz Rącz ka za po zna Pań stwa ze swo imi wspo mnie nia mi zwią -
za ny mi z ko lej ną od by tą przez nie go po dró żą do Gru zji (la tem ubie -
głe go ro ku). Za pew ne bę dzie to bar dzo cie ka wa opo wieść. Cze ka my
na na de sła nie ma te ria łów do re dak cji!

Gru ziń ska wi zy ta na Wy dzia le Le śnym

Wędrówka po Arboretum kórnickim; na zdjęciu: Kinga Nowak, kierownik Arboretum (pierwsza od lewej), dr inż. Grzegorz Rączka (drugi od prawej)
oraz goście z Gruzji (od lewej): Margalita Bachilava, Zezwa Asanidze i Giorgi Kirkitadze
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Na sze Ko ło Na uko we Go spo dar ki Prze strzen nej, dzia ła ją ce
na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, jest jed nym

z naj młod szych kół Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
sta ra my się jed nak już od po cząt ku dzia łać pręż nie. Nie je ste -
śmy na ukow ca mi, lecz pa sjo na ta mi, któ rzy chcą po głę biać
wie dzę i roz wi jać umie jęt no ści, a tak że prze ka zać swo je spoj -
rze nie na ota cza ją cy nas świat. W ten spo sób zro dził się po -
mysł, że by na sze ko ło na uko we za czę ło wy da wać ga zet kę po -
ru sza ją cą te ma ty in te re su ją ce nas za rów no ja ko stu den tów
go spo dar ki prze strzen nej, jak i po pro stu mło dych lu dzi. 

„GP ac tion” to cza so pi smo, w któ rym każ dy znaj dzie coś dla
sie bie. Głów nym te ma tem pierw sze go nu me ru jest ar ty kuł do -
ty czą cy pro jek tu „War ta (nie)war ta Po zna nia”, któ ry zy skał uzna -
nie w oczach ko mi sji na Se sji Kół Na uko wych Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go. Do wie dzieć się moż na tak że cze goś na te mat
ka rie ry za wo do wej po ukoń cze niu stu diów, prze czy tać wy wiad
z ar chi tek tem Wiel ko pol skie go Biu ra Pla no wa nia Prze strzen -
ne go – Je rzym Za lew skim. Kil ka słów na pi sa li śmy na te mat Sta -
dio nu Miej skie go w Po zna niu, mia sta Du baj czy prze pi sów
obo wią zu ją cych na co dzień w pro ce du rach pla no wa nia prze -
strzen ne go. Do dat ko wo w dzia le „Po rad ni ki” każ dy stu dent od -
naj dzie garść przy dat nych in for ma cji, na koń cu zaś cze ka go
chwi la re lak su z prze pi sa mi ku li nar ny mi i krzy żów ką. 

Nu mer pierw szy uka zał się dru kiem 14 grud nia 2011 ro ku
i wzbu dził wiel kie za in te re so wa nie wśród stu den tów, któ rzy
mo gli za po znać się te go dnia za rów no z wer sją pa pie ro wą,
roz pro wa dza ną na wy dzia le za dar mo, jak i wer sją elek tro nicz -
ną. Z roz mów z nie któ ry mi czy tel ni ka mi do wie dzie li śmy się,
że po mysł na wy da wa nie „GP ac tion” bar dzo im się po do ba,
a sa me ar ty ku ły wzbu dzi ły za in te re so wa nie i dys ku sje na wy -
dzia le, co nie zmier nie nas ucie szy ło. Ma my na dzie ję, że za chę -
ci to stu den tów na sze go wy dzia łu do czyn ne go włą cza nia się
we wszel kie go ro dza ju ini cja ty wy stu denc kie pro po no wa ne
przez uczel nię.

Wszyst kich za in te re so wa nych za chę ca my do prze czy ta nia
choć kil ku stron, a tych, któ rzy już to zro bi li, za pew nia my, że

nie spo cznie my na lau rach i ko lej ne nu me ry cza so pi sma oka -
żą się być jesz cze cie kaw sze. 

Ma ga zyn „GP ac tion” do stęp ny jest na Wy dzia le Me lio ra cji
i In ży nie rii Śro do wi ska, a tak że na stro nie in ter ne to wej:
http://www.up.po znan.pl/kngp/gpac tion [dostęp: 19.03.2012].

Ży czy my mi łej lek tu ry!
Ko ło Na uko we Go spo dar ki Prze strzen nej 

„GP ac tion” – cza so pi smo Ko ła 
Na uko we go Go spo dar ki Prze strzen nej

Członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Okładka nowego czasopisma
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Jak wszyst kim wia do mo, nie sa mą pra cą czło wiek ży je, po -
trzeb ne są rów nież chwi le wy tchnie nia. Wy dział Me lio ra cji

i In ży nie rii Śro do wi ska pa mię ta o tym, dla te go też co ro ku or -
ga ni zu je bal, któ re go szes na sta od sło na mia ła miej sce 20
stycz nia 2012 ro ku. Tra dy cyj nie już – na co dzień zwy czaj ny
hall bu dyn ku przy ul. Piąt kow skiej 94 – w dzień ba lu za mie nił
się w za cza ro wa ną sa lę ba lo wą, na któ rej za pro sze ni go ście
ule gli ma gii te go wie czo ru.

Na po cząt ku ży cze nia no wo rocz ne zło ży ła pa ni dzie kan,
prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek oraz JM rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, któ ry rów nież tra dy cyj nie do ko nał
otwar cia ba lu, za pra sza jąc wszyst kich do wspól nej za ba wy. Na
ba lu oprócz pra cow ni ków wy dzia łu go ści li rów nież przed sta -
wi cie le ad mi ni stra cji na szej uczel ni oraz oso by z ze wnątrz. Cie -
szy my się bar dzo, że przy ję li na sze za pro sze nie i przy by li w tak
licz nym go nie.

Był to ko lej ny wie czór ba lo wy za pi sa ny ja ko bar dzo uda ny.
By ło du żo śmie chu i ra do snych chwil. Moż na by ło po roz ma -
wiać w gro nie zna jo mych, zna leźć coś pysz ne go na su to za -
sta wio nym sto le oraz uga sić pra gnie nie po sza lo nych wy czy -
nach na par kie cie. 

Wspól na za ba wa sprzy ja sym pa tycz nej in te gra cji, któ ra po -
ma ga nam re ali zo wać no wo rocz ne wy zwa nia. Dla te go też, jak
co ro ku, cięż ko by ło się roz stać, choć póź na już noc. Ale pro -
szę się nie mar twić, rok szyb ko mi nie – do zo ba cze nia! 

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

Kar na wa ło we 
wspo mnie nie

Życzenia noworoczne

„I ja tam byłam, miód i wino piłam...” (przyp. red.)
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Pogawędki ponadczasowe

Tańce z klasą Zapraszamy za rok

Porwani do tańca
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CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Za wo dy w dar cie, czyli grze, której celem jest trafienie lotką
do tarczy na ścianie,  z ro ku na rok cie szą się co raz więk -

szą po pu lar no ścią. W mi nio nym se me strze rów nież wy star to -
wa li śmy, choć na sza dru ży na ni gdy nie mia ła w swym skła dzie
za wo do wych gra czy. Po przed nio ho no ru uczel ni w pierw szym
rzu cie god nie bro ni li za wod ni cy i za wod nicz ki z sek cji ko lar -
stwa gór skie go, któ rzy od no szą du że suk ce sy w swo jej pro fe -
sji i za wsze moż na na nich li czyć. Wów czas dru ży na mę ska
i żeń ska, skła da ją ca się w ca ło ści z sek cji ko lar skiej, za ję ła trze -
cie miej sce (od dziel nie ko bie ty i męż czyź ni). Nie ste ty, w dru -
gim rzu cie re pre zen to wał nas tyl ko je den za wod nik, bo ko la -
rze mie li już swo je wy ści gi.

Dnia 3 grud nia 2012 ro ku w klu bie „Aga wa” re pre zen to wa li
nas człon ko wie sek cji ko lar skiej i sek cji ko szy ków ki ko biet.
Pod czas za wo dów moż na by ło za uwa żyć, że wie lu gra czy ma
nie pierw szy raz do czy nie nia z tą dys cy pli ną, oni więc też
znacz nie od bie ga li po zio mem od po zo sta łych. Na sze za wod -
nicz ki, mi mo ma łej stycz no ści z dar tem, ra dzi ły so bie zna ko -
mi cie. Nie któ re z nich po raz pierw szy mia ły oka zję wziąć
udział w te go ty pu za wo dach. Nie prze szko dzi ło im to w za ję -
ciu trze cie go miej sca dru ży no wo w pierw szym rzu cie Aka de -
mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. Re pre zen to wa ły nas: Mo ni -
ka Szaj kow ska, An na Daj czak, Da nu ta Mi cha lak, Ada Woź niak. 

Naj wy żej upla so wa ły się Mo ni ka Szaj kow ska, zaj mu jąc szó -
ste miej sce i An na Daj czak tuż za nią – na siód mej po zy cji. Da -
nu ta Mi cha lak by ła trzy na sta, Ada Woź niak zaś sie dem na sta.
Je dy nie Oskar Naj dek wy star to wał w ka te go rii męż czyzn, któ -
rych te go dnia w su mie by ło oko ło trzy dzie stu.

W obu roz gryw kach, za rów no u ko biet, jak i męż czyzn, naj -
wyż sze lo ka ty dru ży no wo za jął Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza. Udział w pierw szym rzu cie na le ży za li czyć do uda -
nych, choć ko lej nym ra zem po sta ra my się, by ka te go ria mę ska
by ła licz niej ob sa dzo na. 

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
2011/2012 w dar cie ko biet i męż czyzn

Dnia 10 grud nia 2011 ro ku w Cen trum Re kre acji „Ni ku”
w Po zna niu od był się pierw szy rzut Aka de mic kich Mi -

strzostw Wiel ko pol ski w bow lin gu ko biet i męż czyzn. Ogó -
łem 42 ko bie ty i 50 męż czyzn wal czy ło o punk ty dla swo ich
uczel ni, wśród któ rych Uni wer sy tet Przy rod ni czy (UP) re pre -
zen to wa ło pięć za wod ni czek i trzech za wod ni ków.

Bow ling to naj po pu lar niej szy ro dzaj gry w krę gle. W tej od -
mia nie jest dzie sięć pi nów (krę gli) usta wio nych w trój kąt.
Gracz ma za za da nie strą cić je w naj mniej szej licz bie rzu tów.
Gra skła da się z dzie się ciu rund dla każ de go gra cza, w każ dej
z nich są dwa rzu ty. Run da koń czy się, gdy za wod nik strą ci
wszyst kie krę gle bądź skoń czą mu się rzu ty.

Na za wo dach skla sy fi ko wa no 12 uczel nia nych dru żyn. Re -
pre zen tant ki UP w skła dzie: Da nu ta Mi cha lak, Ada Woź niak,
Ka ro li na Pa kosz, Ka ro li na Do pie ra ła, Ka ta rzy na Bu rzyń ska – za -
ję ły dru ży no wo pią te miej sce, z ko lei męż czyź ni: Ja kub Stan -
kow ski, Oskar Naj dek, Kac per Nie brzy dow ski – siód me miej -
sce. Zwa żyw szy na to, że wy mie nie ni za wod ni cy na co dzień
upra wia ją zu peł nie in ne dys cy pli ny spor to we – są to bar dzo
do bre wy ni ki.

Naj le piej wśród na szych ko biet upla so wa ła się Da nu ta Mi -
cha lak, a naj wy żej skla sy fi ko wa nym za wod ni kiem był Ja kub
Stan kow ski.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
2011/2012 w bow lin gu ko biet i męż czyzn
– pierw szy rzut

Danuta Michalak – reprezentowała naszą uczelnię w zawodach po
raz drugi – tu: przygotowuje się do rzutu (3 grudnia 2011)
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Wdniu 16 li sto pa da 2011 ro ku od by ły się za wo dy na er go -
me trze wio ślar skim. Roz po czę ły się od ry wa li za cji stu -

den tów pierw szych lat star tu ją cych na dy stan sie 1000 m. Re -
pre zen to wał nas je den za wod nik: Adam Ma rzec, któ ry wy grał
kla sy fi ka cję in dy wi du al ną w ka te go rii wa go wej open z cza -
sem 2:56.3. 

Z ko lei 9 grud nia od by ły się na stęp ne za wo dy: Aka de mic -
kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski na er go me trze wio ślar skim na
dy stan sie 500 m. Wy star to wa ło w su mie 56 za wod ni ków
w obu ka te go riach wa go wych. Adam Ma rzec po now nie wy -

grał swo ją ka te go rię z cza sem 1:20.9, a dru ży nę do peł ni ło
dwóch ko la rzy: Piotr Grześ i Ma te usz No wic ki.

Na je de na ście skla sy fi ko wa nych uczel nia nych dru żyn mę -
skich Uni wer sy tet Przy rod ni czy upla so wał się na szó stym miej -
scu. Oczy wi ście nie jest to szczyt na szych moż li wo ści, nie
wszy scy bo wiem za wod ni cy mo gli wy star to wać. Miej my na -
dzie ję, że w dru gim rzu cie weź mie my udział w peł nym skła -
dzie i po pra wi my wy nik.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Za wo dy na er go me trze wio ślar skim

Nowoczesny budynek Centrum Kultury Fizycznej
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Wo kół Wę gier skiej Gór ki 
przez Be skid Ślą ski i Ży wiec ki

WIEŚCI  Z  KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA...

Be ski dzie gra nicz ny! Be ski dzie zie lo ny!
Od Bo ga po mię dzy na ro dy rzu co ny!

[…]
Czy szu mią twe la sy jak daw niej we so ło?

Win cen ty Pol 

Let ni obóz gór ski tra dy cyj nie już trwał dwa ty go dnie, z ba -
za mi w dwóch róż nych miej sco wo ściach. Przez pierw szy

ty dzień (24–31 lip ca) spa li śmy w Wę gier skiej Gór ce. Jest to
du ża osa da po ło żo na na po łu dnie od Żyw ca, nad rze ką So łą,
któ ra w tym re jo nie roz gra ni cza Be skid Ślą ski od Be ski du Ży -
wiec kie go. Wła śnie przez te dwie gru py gór skie pro wa dzi ły na -
sze szla ki. W Be ski dzie Ślą skim nie daw no by li śmy: ostat nio
w 2010 ro ku (por. WA 1-2/2011), a przed tem w 2007 ro ku
(WA 9-10/2007). Be skid Ży wiec ki jest to naj więk sza i naj wyż -
sza gru pa Be ski dów Za chod nich, wbrew na zwie po ło żo na nie
tyl ko na Ży wiec czyź nie. Już daw no tam nie by li śmy (je śli nie
li czyć tras au to ka ro wych, to w 1994 ro ku). Py ta nie, czy szu mią
tam jesz cze la sy, by ło uza sad nio ne, bo wi dzie li śmy, że w Be -
ski dzie Ślą skim spo ro la sów ule gło znisz cze niu. 

Za gra nicz ne po cho dze nie na zwy Wę gier skiej Gór ki tłu ma -
czo ne jest na kil ka spo so bów. Naj po pu lar niej sza wer sja mó -
wi, że w trak cie spo ru gra nicz ne go („po mię dzy na ro dy rzu co -
ny”) de le ga ci wę gier scy przy się ga li na klęcz kach, że klę czą na
zie mi wę gier skiej (ale dla unik nię cia krzy wo przy się stwa wcze -
śniej na peł ni li no gaw ki zie mią przy wie zio ną z Wę gier). Mi ja ły
la ta. Hi sto ria tak się po to czy ła, że po łu dnio wy są siad zmie niał
się nie raz. Nie za po wie dzia na (cho ciaż spo dzie wa na) „wi zy ta
są siedz ka” w 1939 ro ku spo wo do wa ła, że Wę gier ska Gór ka po -
now nie za pi sa ła się na kar tach hi sto rii. Nie wiel ki pol ski od dział
przez dwa dni po wstrzy my wał na tar cie zme cha ni zo wa nej dy -
wi zji pie cho ty We hr mach tu do li ną So ły w stro nę Żyw ca. Obro -

nę opar to na czte rech żel be to wych schro nach bo jo wych,
a ka pi tu la cja na stą pi ła do pie ro po wy czer pa niu amu ni cji. 

Je den z tych schro nów zo ba czy li śmy już w nie dzie lę (24 lip -
ca) w trak cie spa ce ru „roz po znaw cze go” po Wę gier skiej Gór -
ce i jej naj bliż szym oto cze niu. Przy ko lej nym for cie zna leź li -
śmy się w po nie dzia łek (25 lip ca) w do li nie rzecz ki Żab ni cy
(pra wy do pływ So ły). Sto ją cy tuż przy dro dze obiekt za go spo -
da ro wa no na izbę pa mię ci. Wnę trze by ło nie do stęp ne (za -
pew ne nie spo dzie wa no się, że w nie mal ulew nym desz czu
bę dą chęt ni do zwie dza nia), ale za po zna li śmy się z umiesz -
czo ną w po bli żu nie wiel ką eks po zy cją sprzę tu woj sko we go.
Dwa po zo sta łe for ty by ły wi docz ne w chwi lach prze ja śnień
nie co wy żej, na grzbie cie ogra ni cza ją cym do li nę od pół no -
cy. I wła śnie ten grzbiet (z nie wy so ką kul mi na cją Abra ha mo -
wa, 857 m) był ce lem na szej po nie dział ko wej wę drów ki.
Z wcze śniej szych wy jaz dów wiem, że są tam roz le głe wi do ki,
ale my wi dzie li śmy przede wszyst kim mgły, chmu ry i deszcz
o róż nym na tę że niu. I dla te go bez ża lu wy bra li śmy nie co krót -
szy wa riant tra sy. 

We wto rek (26 lip ca) przy zde cy do wa nie lep szej po go dzie
po szli śmy na po łu dnie od Żab ni cy, grzbie tem Pru so wa
(1010 m) i da lej z od po czyn kiem w schro ni sku na Ha li Bo -
ra czej do Raj czy. Wi do ki by ły zde cy do wa nie roz le glej sze,
ale słoń ce nas nie roz piesz cza ło. 

Na za jutrz (w śro dę, 27 lip ca) po je cha li śmy do po ło żo ne go
tuż przy gra ni cy pań stwo wej Zwar do nia (ko le jo we i dro go we
przej ście gra nicz ne do Sło wa cji), ale ze wzglę du na nie pew ną
zno wu po go dę zde cy do wa li śmy się tyl ko na krót ką tra sę przez
Ra cho wiec (964 m) do miej sco wo ści Sól. De cy zja ta oka za ła
się bar dzo za sad na, po nie waż głów ną atrak cję tej wsi, czy li
drew nia ną dzwon ni cę, oglą da li śmy już w stru gach desz czu. 

Po trzech dniach pe ne tra cji Be ski du Ży wiec kie go prze sta wi -
li śmy kie run kow skaz na le wy brzeg So ły, czy li w Be skid Ślą ski.
Czwar tek (28 lip ca) przy wi tał nas słoń cem, co za chę ci ło do pod -

Węgierska Górka, schrony bojowe
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...TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

W drodze do Rajczy
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ję cia dość am bit ne go za da nia: prze jazd do Szczyr ku i pie szy
po wrót do Wę gier skiej Gór ki. Wpraw dzie na szczyt Skrzycz ne -
go (1257 m) do tar li śmy szyb ko i wy god nie w krze seł kach wy -
cią gu, ale dal sza tra sa pro wa dzi ła grzbie tem z licz ny mi wznie -
sie nia mi i roz dzie la ją cy mi je prze łę cza mi. Wi do ki z naj wyż sze go
szczy tu Be ski du Ślą skie go (po dob nie jak i z dal szej tra sy) za -

chę ca ły do dłu gie go de lek to wa nia się ni mi. W efek cie po cząt -
ko wo prze miesz cza li śmy się bar dzo wol no. Póź niej trze ba by -
ło nad ro bić to opóź nie nie, cho ciaż zda wa ło się, że dro ga nie
ma koń ca, a prze łę cze są co raz głęb sze. Ale wszy scy się ura to -
wa li (i ura do wa li do tar ciem do ba zy przed ko la cją). 

Na pią tek (29 lip ca) za pla no wa łem wej ście na Ba ra nią Gó -

Abrahamow we mgle
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„… Na szczyt Skrzycznego (1257 m) dotarliśmy szybko i wygodnie
w krzesełkach wyciągu…”
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rę (1220 m, też w Be ski dzie Ślą skim), ale in ten syw ny cią gły
opad desz czu sku tecz nie znie chę cił na wet najam bit niej szych.
Nie ste ty, nie uda ło się zre ali zo wać rów nież tra sy za stęp czej,
czy li zwie dza nia bro wa ru w Żyw cu (nie by ło wol ne go ter mi -
nu dla gru py). Wo bec te go wy ko rzy sta li śmy szan sę na re ge -
ne ra cję sił przed atrak cyj ną, ale am bit ną wy pra wą so bot nią.
Do dat ko wą oka zję do po pra wy kon dy cji stwo rzy li na si go -
spo da rze w Wę gier skiej Gór ce (Ośro dek Wy po czyn ko wy Fre -
sco), za pra sza jąc po ko la cji na do dat ko we atrak cje ku li nar ne
przy ogni sku. Ostat ni dzień pierw szej czę ści obo zu (30 lip ca)
spę dzi li śmy po now nie w Be ski dzie Ży wiec kim, a do kład niej
w gnieź dzie Li pow skie go Wier chu (1324 m). Głów ną atrak -
cją te go re jo nu jest za li cza na do naj bar dziej ma low ni czych
w Be ski dach tra sa, wio dą ca przez wi do ko we ha le na wy so -
ko ści po nad 1100 m. Oka za ło się jed nak, że w tym dniu
chmu ry za le ga ły już znacz nie po ni żej tej wy so ko ści. Mi mo to
po szli śmy, za czy na jąc od wy ma ga ją ce go wy trwa ło ści po dej -
ścia od stro ny po łu dnio wej (z miej sco wo ści Złat na Hu ta).
Ocze ki wa nie na po pra wę po go dy w schro ni sku na Ry sian -
ce nie przy nio sło po żą da ne go re zul ta tu. Po szli śmy więc na te
ha le. Mi mo bra ku wi do ków war to by ło – tra sa jest ma low ni -
cza rów nież w chmu rach (cho ciaż – jak ktoś po wie dział –„ma -
low ni cza ina czej”). A wi do ki uj rze li śmy po po łu dniu, bę dąc
już znacz nie ni żej. In te re su ją cą re kom pen sa tą by ło też zej ście
„pod zie mię”, do osu wi sko wej (czy li utwo rzo nej w wy ni ku
osu wa nia się warstw skal nych, bę dą ce go kon se kwen cją war -
stwo wej struk tu ry geo lo gicz nej Be ski dów) ja ski ni w re jo nie
Ha li Bo ra czej. 

W ten spo sób spę dzi li śmy pierw szy ty dzień w gó rach. Po -
go da nas nie roz piesz cza ła. Ko niecz ność skró ce nia dwóch tras
i re zy gna cja z ko lej nej spo wo do wa ły uczu cie pew ne go nie do -
sy tu. Oso bi ście ża łu ję, że nie uda ło się wejść na Ba ra nią Gó rę
(by łem tam nie raz, ale ni gdy nie wcho dzi łem od stro ny po łu -
dnio wo -wschod niej). Za to po raz pierw szy by łem w ja ski ni na
Bo ra czej. Ra dość jest tym więk sza, że od szu ka nie wej ścia wy -
ma ga ło spo ro cza su i wy sił ku. 

La sy w Be ski dzie Ży wiec kim jesz cze szu mią (przy naj mniej
w od wie dzo nej przez nas czę ści), na to miast wspo mnia na wi -
do ko wość tra sy ze Skrzycz ne go by ła już w znacz nym stop niu
efek tem stop nio wo po stę pu ją cej od za cho du klę ski eko lo -
gicz nej. 

Z cie kaw szych obiek tów ar chi tek to nicz nych zwie dzo nych
przez „bez po śred ni kon takt” lub tyl ko przez okna au to bu sów
na le ży wy mie nić drew nia ne ko ścio ły w Cię ci nie ko ło Wę gier -
skiej Gór ki i w Żab ni cy, dzwon ni ce lo re tań skie w Żab ni cy
i (wspo mnia na już wy żej) w So li, przed wo jen ne pen sjo na ty
w Zwar do niu, no wo cze sny ko ściół Prze mie nie nia Pań skie go
na po gra ni czu Wę gier skiej Gór ki i Cię ci ny, a tak że ko ściół „cu -
du jed nej no cy” wy bu do wa ny w jed ną noc li sto pa do wą
w 1972 ro ku w Ci ś cu. W Wę gier skiej Gór ce na uwa gę za słu gu -
je rów nież naj now sza in we sty cja – za go spo da ro wa nie bul wa -
rów spa ce ro wych nad So łą. In ne go ro dza ju cie ka wost ką jest
drew nia na rzeź ba w Mi lów ce, przed sta wia ją ca mię dzy in ny mi
twór ców zna ne go ze spo łu Go lec uOr kie stra. 

W nie dzie lę (31 lip ca) po że gna li śmy Wę gier ską Gór kę (nie -
bo ro ni ło zno wu łzy), aby po po łu dniu za mel do wać się w dru -
giej ba zie. Gdzie? I czy tam po go da by ła dla nas ła skaw sza?
O tym w na stęp nym nu me rze WA.

Je rzy Świ goń
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Wyjście z jaskini w rejonie Hali Boraczej
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Beskidy z daleka i bliska
w obiektywie 
naszych wędrowców
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