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w Poznaniu

Na pierw szej stro nie okład ki: 
Au gu st hr. Ciesz kow ski (1814–1894)

pędzla Kazimierza Pochwalskiego.
Na trze ciej i czwar tej stro nie okład ki: 

ju bi le usz 35-le cia Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny” 
(fot. An drzej Tar now ski)

Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nieza mó wio ne 
i za strze ga so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de -
sła nych tek stów oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od -
po wia da za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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Sza now ni Pań stwo,
Dro ga Spo łecz no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go!

Każ dy ju bi le usz zo bo wią zu je do pod su mo wań do tych cza so wej dzia łal no ści i do re flek -
sji nad przy szło ścią. Ju bi le usz 90-le cia stu diów rol ni czo -le śnych, bę dą cy Ju bi le uszem

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, to dla nas szcze gól ne świę to. Wszy scy się ga -
my dziś do ko rze ni, do na sze go ro do wo du i prze peł nie ni je ste śmy du mą oraz wdzięcz -
no ścią dla na szych przod ków, pro mo to rów i pre kur so rów, dzię ki któ rym dziś two rzy my
tak zna czą cą struk tu rę aka de mic ką.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu jest aka de mic ką uczel nią pu blicz ną o dłu go let -
niej tra dy cji. Wszech ni ca Pia stow ska, prze mia no wa na póź niej na Uni wer sy tet Po znań -
ski – to na sza „mat ka”, to za lą żek pol skiej in te li gen cji zbu do wa ny po wie lu la tach nie -
wo li nie pod le gło ści. Dziś na sze oczy kie ru je my rów nież ku na sze mu „oj cu” – wiel kie mu
Po la ko wi i na sze mu Pa tro no wi – Au gu sto wi hra bie mu Ciesz kow skie mu, dzię ki któ re go
sta ra niom i hoj no ści pod wa li ny Uczel ni zo sta ły wzmoc nio ne. Wy dział Rol ni czo -Le śny
Uni wer sy te tu Po znań skie go, z któ re go się wy wo dzi my, opie rał się bo wiem na do rob ku
i tra dy cji Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Ża bi ko wie k. Po zna nia. Sa mo dziel ność, ja ko Wyż -
sza Szko ła Rol ni cza, Uni wer sy tet uzy skał w 1951 ro ku, a w 1972 ro ku prze kształ co ny
zo stał w Aka de mię Rol ni czą w Po zna niu, na stęp nie w 1996 ro ku w Aka de mię Rol ni czą
im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu. Od 11 kwiet nia 2008 roku, na mo cy usta wy
Sej mu RP, no si na zwę: Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

Do ro ku 2006 utwo rzo no sie dem wy dzia łów i 12 kie run ków stu diów sta cjo nar nych oraz
dzie więć kie run ków stu diów nie sta cjo nar nych. W 2006 ro ku utwo rzo no ósmy wy dział – Wy -
dział Eko no micz no -Spo łecz ny, pod ję to tak że sta ra nia o po wo ła nie dal szych kie run ków
i spe cjal no ści kształ ce nia. Obec nie pra cą na uko wą i dy dak tycz ną zaj mu je się oko ło 850
na uczy cie li aka de mic kich, w tym aż 142 pro fe so rów ty tu lar nych, któ rzy kształ cą pra -
wie 13 000 stu den tów i dok to ran tów w dzie dzi nie na uk rol ni czych, le śnych i eko no micz -
nych na ośmiu wy dzia łach – 19 kie run kach i po nad 30 spe cjal no ściach.

Dziś je ste śmy jed nost ką bo ga tą w do świad cze nia, do ro bek, ka drę i stan po sia da nia. Nie
sta je my jed nak w miej scu, kon ty nu uje my dzie ła na szych po przed ni ków, ma jąc na uwa -
dze wciąż ak tu al ne dą że nie do sze ro ko ro zu mia ne go roz wo ju. Stąd wciąż wzbo ga ca na ofer -
ta dy dak tycz na, stąd cią gle roz wi ja ją ca się ka dra, uno wo cze śnia na ba za ba daw cza i in fra -
struk tu ra aka de mic ka, to wciąż po dej mo wa ne dzia ła nia w kie run ku roz wo ju Uni wer sy te tu.
Ba da nia na uko we i kie run ki kształ ce nia, któ re wy cho dzą na prze ciw współ cze snym po trze -
bom kra ju i re gio nu, wzmac nia ją i wzmac niać bę dą pre stiż Uczel ni, a roz bu do wa in fra -
struk tu ry i po ten cja łu ka dro we go Uni wer sy te tu stwa rzać bę dzie co raz lep sze wa run ki do
kształ ce nia stu den tów i pro wa dze nia ba dań na uko wych, po twier dza jąc czo ło we miej sce
wśród uczel ni przy rod ni czych w Pol sce i zna czą cą po zy cję na are nie mię dzy na ro do wej.
Wie rzę, że Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu z na le ży tym za an ga żo wa niem bę dzie
na dal wy wią zy wał się ze swo ich za dań, przede wszyst kim tych, któ re do ty czą jak naj lep -
sze go przy go to wa nia stu den tów do ich przy szłej pra cy, czy li kształ ce nia spe cja li stów, któ -
rzy we zmą czyn ny udział w pro ce sie trans for ma cji ob sza rów wiej skich i sze ro ko ro zu mia -
nej sfe ry go spo dar ki żyw no ścio wej.

Chciał bym dziś, w czas Ju bi le uszu, świę tu jąc 90-le cie stu diów rol ni czo -le śnych w Po zna -
niu, ży czyć Pań stwu i so bie jak naj lep szej po myśl no ści dla na sze go Uni wer sy te tu. Aby śmy
wspól nie każ dą jed nost ko wą pra cą wy ko ny wa ną na Uczel ni przy czy ni li się do dal sze go jej
wzro stu i trwa nia tra dy cji, a rze tel ność i nie ustan ne dą że nie do za mie rzo nych ce lów niech
bę dzie na szą de wi zą na przy szłość dla jesz cze lep sze go ju tra na sze go Uni wer sy te tu. Niech
no wo cze sność idzie w pa rze z tra dy cją, a pa mięć hi sto rii to wa rzy szy i umac nia na każ dym
kro ku w dą że niu do świę to wa nia ko lej nych ju bi le uszy. Niech efek ty pra cy dy dak tycz no -
-wy cho waw czej i na uko wo -ba daw czej Uczel ni słu żą dal sze mu roz wo jo wi na uki i go spo -
dar ki na sze go re gio nu i kra ju. Vi vat no stra Al ma Ma ter opti ma!

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
rek tor
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Zaproszenie wzorowane na druku sprzed 90 lat

POCZĄTKI

Siód me go ma ja te go ro ku na za pro sze nie rek to ra Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, wzo ro wa nym

na za pro sze niu sprzed dzie więć dzie się ciu lat, rek to rzy i se na -
to ro wie po znań skich uczel ni uczest ni czy li we mszy św. w ka -
te drze po znań skiej, a na stęp nie prze szli w po cho dzie do Au li
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza. Po zło że niu kwia tów

pod po mni kiem Wiesz cza od by ło się tam uro czy ste po sie dze -
nie po łą czo nych se na tów uczel ni po znań skich. W ten spo sób
śro do wi sko aka de mic kie Po zna nia uczci ło dzie więć dzie sią tą
rocz ni cę po wsta nia w Po zna niu uni wer sy te tu, któ ry naj -
pierw zwał się Wszech ni cą Pia stow ską, po tem Uni wer sy te tem
Po znań skim, pod czas dru giej woj ny świa to wej Uni wer sy te tem
Ziem Za chod nich w War sza wie, a obec nie Uni wer sy te tem im.
Ada ma Mic kie wi cza.

Od UP 
do UP

Pierwszego października 2009 roku minęło 90 lat 
od rozpoczęcia działalności Wydziału
Rolniczo-Leśnego na Wszechnicy Piastowskiej. Rok
akademicki 2008/2009 byłby dziewięćdziesiątym
rokiem prowadzenia uniwersyteckich studiów
rolniczych i leśnych w Poznaniu, gdyby nie zawierucha
drugiej wojny światowej. Dziewięćdziesiąt lat temu,
siódmego maja 1919 roku, Senat, pracownicy i studenci
tej nowo powstałej uczelni po mszy świętej w katedrze
poznańskiej w uroczystym pochodzie przeszli na inaugurację
pierwszego roku studiów uniwersyteckich w Poznaniu. 

Od Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go 
do Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

(cz. 1)
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August hr. Cieszkowski (1814–1894);
litografia Maksymiliana Fajansa (po 1852)
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Po cząt ki tej hi sto rii się ga ją jed nak wie le da lej, bo do X wie ku,
do szko ły ka te dral nej, któ ra by ła pierw szą uczel nią Po zna nia.
W XVI wie ku dzia ła ła w Po zna niu Aka de mia Lu brań skie go,
a w XVII wie ku Ko le gium Je zu ic kie, któ re mia ło sta tus uni wer sy -
te tu nada ny przy wi le jem kró la Zyg mun ta III Wa zy z 28 paź dzier -
ni ka 1611 ro ku. Przy wi lej ten po twier dzi li póź niej Jan Ka zi mierz

(1650) oraz Jan III So bie ski (1678) i sta tus uni wer sy -
te tu utrzy ma ło Ko le gium do ka sa ty za ko nu je zu -

itów, na da jąc ty tu ły ma gi stra oraz dok to ra ty.
Po 1773 ro ku nie by ło już w Po zna niu szko -
ły wyż szej. 

W po ło wie XIX wie ku pod za bo rem pru -
skim gro no świa tłych i szla chet nych Wiel -
ko po lan pod ję ło sta ra nia o utwo rze nie w Po -
zna niu uczel ni. Był wśród nich pa tron
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
Au gust hra bia Ciesz kow ski her bu Do łę ga,
po stać wy bit na i zna ko mi ta – fi lo zof, eko -
no mi sta, spo łecz nik, po li tyk, go spo darz.
Czło wiek, któ ry był Wiel ko po la ni nem z wy -
bo ru, przez 52 la ta swe go dłu gie go ży cia wła -
ści cie lem ma jąt ku Wie rze ni ca pod Po zna -

niem. Au gust Ciesz kow ski był wiel kim rzecz ni kiem kształ ce nia
spo łe czeń stwa. Pro mo wał kon cep cję edu ka cji per ma nent nej, czy li
uzu peł nia nia przez ca łe ży cie wy kształ ce nia zdo by te go w mło do -
ści. Dziś ta sa ma kon cep cja spły wa na nas wraz z dy rek ty wa mi unij -
ny mi ja ko „kształ ce nie usta wicz ne”. Nie spo sób nie wspo mnieć tu
słów Wiesz cza: 

Lecz wten czas pa no wa ło ta kie ośle pie nie, 
Że nie wie rzo no rze czom naj daw niej szym w świe cie, 
Je śli ich nie czy ta no w fran cu skiej ga ze cie. 

[Adam Mic kie wicz, Pan Ta de usz, Księ ga I, w. 467-469]

Po wie lo let nich (1843–1852) bez sku tecz nych sta ra niach po słów
pol skich w sej mie pru skim o po wo ła nie do ży cia uni wer sy te tu w Po -
zna niu w 1870 ro ku utwo rzył Ciesz kow ski w Ża bi ko wie Szko łę Rol -
ni czą im. Ha li ny (po trzech la tach: Wyż szą Szko łę Rol ni czą im. Ha -
li ny), któ ra po kil ku la tach chlub nej dzia łal no ści zo sta ła za mknię ta
przez za bor cę w 1876 ro ku. Do tra dy cji tej szko ły od wo ły wał się
od po cząt ku Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te tu Po znań skie go,
a na stęp nie na sza uczel nia. 

cd. na s. 11-13
prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN

Uroczyste posiedzenie Senatów 
poznańskich uczelni (7 maja 2009)

Rękopis Ustawy 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, karta 1
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Herb 
Cieszkowskich – Dołęga

http://pl.wi ki pe dia.org/w/in dex.php?ti tle=Plik:Herb Do le ga.svg
&fi le ti me stamp=20060509170457 (do stęp: 16.10.2009)
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By cie po sia da czem ty tu łu hra biow skie -
go, ro man ty kiem i fi lo zo fem to dość ła -

twe do zre ali zo wa nia i za ak cep to wa nia.
Hra bia i rol nik; od róż nij my: po sia dacz
ziem ski, czer pią cy do cho dy ze swo je go ma -
jąt ku, przy rod nik i do te go or ga nicz nik – to
już trud niej sze. Wszyst ko sku pio ne w jed -
nej oso bie – wie lu to mo że wy da wać się nie -
moż li we do zre ali zo wa nia, zwłasz cza je śli
do da my mi sję po wo ła nia wyż szej szkoły
wbrew ob cej wo li. U Ciesz kow skie go by -
ło to jed nak fak tem, choć nie przez wszyst -
kich do strze ga nym. Ka pi tal nie róż ni cę
mię dzy ro man ty kiem a prag ma ty kiem ujął
Ja cek Ko wal ski w ma ją cych cha rak ter dia -
lo gu sło wach pie śni za ty tu ło wa nej „Zyg -
munt i Au gust”, na pi sa nej dla wie rze nic kie -
go ko ścio ła:

Roz go rącz ko wa na skroń,
Sztuć ców brzęk, wi na woń.
– Ty już i przy cie lę ci nie
O Del fi nie*.
– Ty we wznio słej po zie
O na wo zie.

Narodziny i młodość

Au gust Ciesz kow ski przy szedł na świat 12
wrze śnia 1814 ro ku w mo drze wio wym
dwo rze w Su chej nie da le ko Wę gro wa na

August hrabia 
Cieszkowski
OD ROMANTYKA DO ORGANICZNIKA
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Dwór w Su chej; la ta 30. XX wie ku…

… i dziś

* Del fi na Po toc ka (1807–1877) – wie lo let nia
przy ja ciół ka Zyg mun ta Kra siń skie go (1812–1859)
(przyp. red.).
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Pod la siu. Już w 1818 ro ku zo stał sie ro tą.
Pod czas wspól ne go po by tu we Wło szech je -
go mat ka – Zo fia z Kic kich Ciesz kow ska
– zmar ła i zo sta ła po cho wa na w ko ście le
San ta Cro ce we Flo ren cji. Po jej śmier ci oj -
ciec od dał chłop ca pod opie kę ba ro no wej de
la Haye, wy cho waw czy ni Zyg mun ta Kra siń -
skie go, któ ra wcze śniej opie ko wa ła się sy -
nem Na po le ona Bo na par te. To zro dzi ło
przy jaźń mię dzy Au gu stem i Zyg mun tem,
któ ra za owo co wa ła w la tach 1843–1845 sze -
ścio ma wi zy ta mi ostat nie go z tria dy ro man -
tycz nych wiesz czy w Wie rze ni cy. Uwiecz -
ni ły to sło wa au to ra Nie -Bo skiej ko me dii:
„Śni mi się Wie rze ni ca te raz, jak Ni cea daw -
niej”, a we wsi do dziś funk cjo nu ją na zwy:
Wzgó rze Kra siń skie go i Ale ja Fi lo zo fów. Tu
skończ my wą tek ro man tycz ny; zwią za ny
z nią fi lo zo ficz ny bę dzie trwał do koń ca ży -
cia Ciesz kow skie go i do na szych cza sów. 

Początki kariery naukowej

Wąt ki rol ni czy i or ga nicz ni kow ski w ży -
cio ry sie Ciesz kow skie go bę dą się spla tać.
Osie ro co ny, na dal po zo sta wał we Wło -
szech, co wią za ło się z tym, że od uro dze -
nia był nie zbyt do bre go zdro wia. Po po wro -
cie do kra ju, na zie mie za bo ru ro syj skie go,
pod jął na ukę w szko le śred niej w War sza -
wie. Ukoń czył ją w Kra ko wie, do kąd zo stał
wy wie zio ny przez oj ca oba wia ją ce go się car -
skich re pre sji po tym, jak w cza sie po wsta -
nia li sto pa do we go po ma gał pro to ko ło wać
ob ra dy sej mo we i sy pał szań ce. Tam też za -
czął stu dia na wy dzia le fi lo zo ficz nym Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, skoń czył je zaś
w Ber li nie, gdzie wszedł w krąg fi lo zo fii He -
gla. Po stu diach po dró żo wał, co bę dzie czy -
nił jesz cze wie lo krot nie, po za chod niej czę -
ści Eu ro py. Wró ciw szy z An glii, po raz
pierw szy prak tycz nie zmie rzył swo je si ły
z go spo da ro wa niem na ro li, za rzą dzał li czą -
cy mi bli sko 1500 ha do bra mi sur how ski mi.

Jed no cze śnie pra co wał nad roz pra wą dok -
tor ską i dzie łem o dia lek ty ce hi sto rii. Obie
pra ce: De phi lo so phie io ni cae in ge nio, vi, lo -
co i Pro le go me na zur Hi sto rio so phie, uka za -
ły się w tym sa mym 1838 ro ku. Po uzy ska -
niu dok to ra tu i wy da niu Pro le go me nów
po now nie przez dłuż szy czas prze by wał za
gra ni cą, naj dłu żej we Fran cji. Uczest ni czył
w wy kła dach i po sie dze niach to wa rzystw na -
uko wych, zwie dzał też fa bry ki i go spo dar -
stwa rol ne. Tam w na stęp nym, 1839 ro ku
ogło sił Du crédit et de la cir cu la tion. Za rów -
no wy mie nio ne, jak i wie le póź niej szych pu -
bli ka cji uka zy wa ło się po fran cu sku lub nie -
miec ku. W ten spo sób dzie ła od ra zu by ły
do stęp ne dla elit Eu ro py. 

Działalność w zaborze rosyjskim

Po ko lej nym po wro cie do kra ju był jed nym
ze współ za ło ży cie li i ak tyw nie dzia łał ja ko
przy rod nik w „Bi blio te ce War szaw skiej”, pi -
śmie li te rac ko -na uko wym. Na je go ła mach
w 1842 ro ku opu bli ko wał O ochro nach wiej -
skich oraz Uwa gi nad obec nym sta nem fi nan -
sów an giel skich. Ugrun to wa ły mu one zdo -
by tą jesz cze za gra ni cą sła wę głę bo kie go
my śli cie la i uta len to wa ne go pi sa rza. Dzia -
łal ność ta jed nak za pro wa dzi ła go za kra ty
car skie go wię zie nia. Po tym, jak z tru dem
się z nie go uwol nił, prze niósł się na zie mie
pol skie w pań stwie pru skim. 

W Wielkopolsce

Naj pierw, wio sną 1841 ro ku, stał się
wła ści cie lem wsi Do brin i Kap pe. Wkrót ce
prze niósł się do na by tej 2 lip ca 1842 ro ku
Wie rze ni cy. W niej osiadł na sta łe. By ła to
od te go cza su je go naj waż niej sza sie dzi ba,
je go Tu scu lum. Za kup Wie rze ni cy spra wi,
że Ciesz kow ski bę dzie nie tyl ko Eu ro pej czy -
kiem – w naj lep szym te go sło wa zna cze niu
– ale przede wszyst kim Wiel ko po la ni nem

z wy bo ru. Zo stał zie mia ni nem i jak więk szość
ów cze snych wiel ko pol skich zie mian, sta no -
wił ilu stra cję te go, co wów czas o nich pi sa -
no: „Ty lu ma my ła cin ni ków – go spo da rzy
[…] naj tęż si go spo da rze nie mie li stu diów
rol ni czych”.

Już na po cząt ku ze tknął się z pro ble mem
nie za do wo le nia ro bot ni ków rol nych po
uwłasz cze niu, któ rzy do ma ga li się par ce la cji.
Je go po my słem na roz wią za nie te go dy le ma -
tu by ło do pusz cze nie ro bot ni ków fol warcz -
nych do udzia łu w zy skach z go spo dar stwa.
Wpro wa dził to w ży cie w Wie rze ni cy i roz -
pro pa go wał wy stą pie niem na dru gim wal nym
ze bra niu To wa rzy stwa Rol ni cze go dla Mar -
chii i Dol nych Łu życ w ma ju 1845 ro ku. Wy -
stą pie nie, wy gło szo ne w ję zy ku nie miec kim,
zo sta ło prze tłu ma czo ne na fran cu ski i pod ko -
niec XIX wieku na wło ski.

Po kil ku la tach, ja ko wła ści ciel po sia dło -
ści Champ ter cier we Fran cji, w 1847 ro ku
zo stał wy bra ny przez Fran cu zów na de le ga -
ta kon gre su rol ni cze go w Pa ry żu. Pra co wał
tam – wspól nie z Lu dwi kiem Wo łow skim
– w ko mi sji kre dy to wej nad or ga ni za cją kre -
dy tu hi po tecz ne go we Fran cji. W tym sa mym
ro ku ra zem z J. Du va lem ogło sił pra cę
o ru cho mym i nie ru cho mym kre dy cie rol -
ni czym. Opi sa ne tam roz wią za nia mia ły dać
rol nic twu ka pi tał na in we sty cje, w tym na -
rzę dzia. Je śli jesz cze przy po mni my Uwa gi
nad obec nym sta nem fi nan sów an giel skich,
to ja sne jest, że nie by ło dzie łem przy pad -
ku od rzu ce nie przez nie go ofer ty te ki pru -
skie go mi ni stra fi nan sów w 1850 ro ku. 

Zabiegi o powołanie
uniwersytetu i powstanie PTPN

Po cząw szy od 1848 aż do 1866 ro ku,
z prze rwą w la tach 1855–1859, Ciesz kow -
ski dzia łał w par la men cie pru skim. Od je sie -
ni 1860 ro ku był pre ze sem Ko ła Pol skie go.
Na po cząt ku swej dzia łal no ści par la men tar -
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nej wal nie się przy czy nił do po wsta nia Li gi
Na ro do wej Pol skiej. Opra co wał i opu bli ko -
wał okól nik w spra wie za kła da nia kas
oszczęd no ścio wych dla lud no ści wiej skiej.
Mia ły one wspo ma gać drob ną pol ską wła -
sność na wsi, dać go spo dar stwom chłop skim
kre dyt. Z dal szej pra cy par la men tar nej od no -
tuj my ko lej ne dzia ła nie or ga nicz ni kow skie.
W 1851 ro ku na fo rum par la men tu po raz
pierw szy wy stą pił z wnio skiem w spra wie po -
więk sze nia ilo ści szkół śred nich dla Po la ków
i za ło że nia uni wer sy te tu z pol skim ję zy kiem
wy kła do wym. Po no wił go w na stęp nym ro -
ku – wy dał bro szur kę za ty tu ło wa ną Wnio sek
o za ło że niu Szko ły Głów nej (Uni wer sy te tu)
w Po zna niu Au gu sta hr. Ciesz kow skie go po -
sła z Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go na Sej -
mie w Ber li nie. Mi mo zna ko mi te go uza sad -
nie nia i opu bli ko wa nia ksią żecz ki po
nie miec ku, wnio sek nie przy niósł skut ku. Do
koń ca swo jej pra cy par la men tar nej, przy
każ dej nada rza ją cej się spo sob no ści, w la tach:
1853, 1854, 1855, 1861, po na wiał swo je za -
bie gi w tej spra wie. 

Ten sam wą tek mo że my do strzec w in nym
dzia ła niu, któ re w przy szło ści bę dzie się łą -
czy ło z uni wer sy te tem. Jesz cze w 1843 ro -
ku opu bli ko wał O sko ja rze niu dą żeń i prac
umy sło wych w Wiel kim Księ stwie Po znań -
skim. Je go pro jekt stwo rze nia ośrod ka na -
uko we go do cze kał się re ali za cji w 1857 ro -
ku w po sta ci To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
w Po zna niu. On sam zo stał pierw szym je go
pre ze sem i ja ko je dy ny w je go dzie jach peł -
nił tę funk cję jesz cze dwu krot nie. Już w 1857
ro ku prze pro wa dził po dział TPN na wy dzia -
ły Hi sto rycz nych i Na uk Mo ral nych oraz Na -
uk Przy rod ni czych. Do pro wa dził do uchwa -
ły ze zwa la ją cej na wy da wa nie „Rocz ni ków
To wa rzy stwa” ja ko cza so pi sma na uko we go.
Wy dział przy rod ni czy na kie ro wa no na pra -
ce zwią za ne z wy ko rzy sta niem na uk przy rod -
ni czych w roz wo ju prze my słu i rol nic twa.
Z wła snych środ ków fi nan so wał wie le ba dań.
W per spek ty wie To wa rzy stwo mia ło się oka -
zać kuź nią kadr dla po wsta łej w 1919 ro ku
Wszech ni cy Pia stow skiej, prze mia no wa nej
w na stęp nym ro ku na Uni wer sy tet Po znań -
ski. Je go ów cze sny pre zes zo stał pierw szym
rek to rem Wszech ni cy.

Praktyczne rolnictwo 
dla siebie i sąsiadów

Dziś nie rzad ko po ja wia się ha sło: „Myśl
glo bal nie, dzia łaj lo kal nie”, tak też po stę -
po wał Ciesz kow ski, po dej mu jąc bar dzo
kon kret ne za bie gi, zmie rza ją ce do po pra -
wy sta nu ma jąt ku wła sne go i go spo darstw
oko licz nych – jak się w tam tym cza sie mó -
wi ło – wło ścian. W nie dzie lę, 26 ma -
ja 1867 ro ku, w je go wie rze nic kim dwo rze,
rok po pierw szych w Wiel ko pol sce, za wią -
za ło się Kół ko Rol ni czo -Wło ściań skie Wie -
rze ni ca –Ki cin. Dzię ki zdo by wa nej wie dzy
go spo da rze stop nio wo od cho dzi li od prze -
sta rza łej trój po lów ki na rzecz pło do zmia -
nu, dzię ki cze mu ła twiej sze by ło za trzy ma -
nie zie mi w rę kach pol skich. On sam,
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Au gust i He le na (Ha li na) 
Ciesz kow scy

Sy no wie Au gu sta i He le ny: 
młod szy – Au gust Adolf (sie dzi) 

oraz starszy – Krzysz tof

Au gust (oj ciec) oraz je go sy no wie (sie dzą): 
z le wej Krzysz tof, z pra wej Au gust zwa ny Gu gą 

(po zo sta łe po sta ci nie roz po zna ne)
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za an ga żo wa ny w wie le róż no rod nych dzia -
łań, za rów no w mło do ści, jak i w si le wie ku
po dró żo wał, nie pro wa dząc oso bi ście go spo -
dar ki rol nej, po zo sta wia jąc to dzier żaw -
com. Jed nak wy snu cie na tej pod sta wie
wnio sku, że nie zaj mo wał się go spo da ro wa -
niem w swo ich do brach, to nic bar dziej myl -
ne go. Kie dy z Teo do rem Dem biń skim pod -
pi sy wał kon trakt na dzier ża wę Wie rze ni cy,
jed no znacz nie ob wa ro wał w nim wy mo gi 
do ty czą ce pło do zmia nu, na wo że nia, me -
lio ra cji grun tów, za drze wień przy droż nych

i śród pol nych. Świa dom do ko nu ją ce go się
w dru giej po ło wie XIX wieku po stę pu tech -
nicz ne go i or ga ni za cyj ne go w rol nic twie
spro wa dzał ma szy ny rol ni cze. Je go czo ło wym
part ne rem był Hi po lit Ce giel ski. Ich współ -
pra ca nie opie ra ła się jed nak na zna jo mo ści
i przy jaź ni, ust nych po ro zu mie niach czy tym,
że są Po la ka mi, a na twar dych pod sta wach
eko no micz nych i praw nych. W li ście Ce giel -
skie go skie ro wa nym do Ciesz kow skie go
czy ta my: „wsze la ko nie chciał bym Ci od mó -
wić pro po no wa ne go wy po ży cze nia [lo ko mo -
bi li] na ca łe la to, je śli to się ja ko kol wiek z in -
te re sem mo im po go dzić da”. A w ko lej nym
czy ta my: „Wa run ki już Ci przed sta wi łem,
a po nie waż ży czy łeś so bie, i to słusz nie spi -
sa nia tych że dla ja sno ści i pa mię ci, więc po -
sy łam Ci spi sa ną w tym in te re sie umo wę”.
Kie dy je go przy ja ciel Je rzy Lu bo mir ski miał
kło po ty z go spo da ro wa niem w swo ich ga li -
cyj skich do brach, Ciesz kow ski uży czył mu
swo je go rząd cy Mi chal skie go. Przy to czo ne
przy kła dy po ka zu ją, że au tor wiel kiej roz pra -

wy fi lo zo ficz nej Oj cze Nasz – wbrew nie któ -
rym opi niom – umiał nie tyl ko teo re ty zo wać,
ale i sku tecz nie dbać o swo je in te re sy zwią -
za ne z dzia łal no ścią rol ni czą. 

Szkoła rolnicza 
w Wielkopolsce

Wą tek or ga nicz ni kow ski w po łą cze niu
z oso bi stą tra ge dią za owo co wał pierw szą
w dzie jach Wiel ko pol ski uczel nią rol ni czą.
W dniu 19 kwiet nia 1857 ro ku Ciesz kow -

ski po ślu bił swo ją stry jecz ną sio strę He le nę
(Ha li nę). W pięć dni po przyj ściu na świat
młod sze go sy na, Au gu sta Adol fa, stra cił uko -
cha ną żo nę. Zroz pa czo ny po sta no wił wy bu -
do wać jej po mnik, nie bę dzie to jed nak wiel -
ko pol skie Tadż Ma hal, po mnik mi ło ści
za klę tej w mar mu rze. Zbo la ły mąż jest
prag ma ty kiem i za ra zem or ga nicz ni kiem. Je -
go od po wie dzią na nie po wo dze nie dwóch
wnio sków zgło szo nych w par la men cie pru -
skim: w spra wie uni wer sy te tu oraz wyż szej
szko ły rol ni czej, jest idea utwo rze nia ta kiej
szko ły ja ko po mni ka dla zmar łej żo ny. Pla -
ców ka, idąc z du chem cza sów, ma łą czyć
funk cje na uko wo -ba daw cze i kształ cą ce. 

Jak za wsze, Ciesz kow ski przy stę pu je do
dzia ła nia z ca łą su mien no ścią i rze czo wo ścią.
Po le ca wy bu do wać w Wie rze ni cy obiek ty
prze zna czo ne na szko łę. Naj waż niej szy z bu -
dyn ków do dziś ist nie je w Wie rze ni cy i przez
miesz kań ców wsi jest na zy wa ny „Aka de mią”.
Jed nak, jak sam póź niej na pi sze, „klę ski na -

ro do we i oso bi ste” spra wią, że szko ła nie po -
wsta nie w Wie rze ni cy. Osta tecz nie z je go
ogrom nym wkła dem ma te rial nym – na któ -
ry zło żą się fol wark i do cho dy z Wie rze ni cy
– po wsta nie w Ża bi ko wie Szko ła Rol ni cza,
z cza sem Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha -
li ny, któ ra roz pocz nie swo ją dzia łal ność 21
li sto pa da 1870 ro ku. Uczel nia bę dzie się cie -
szyć więk szym po wo dze niem wśród mło dzie -
ży z in nych za bo rów. Ten suk ces na mia rę
ucie mię żo ne go na ro du bę dzie w na stęp stwie
ru gów pru skich głów ną przy czy ną jej upad -

ku. Nim to jed nak na stą pi, sta nie się ko lej -
ną (po PTPN) kuź nią kadr dla przy szłe go
uni wer sy te tu. 

August Ciesz kow ski zaj mo wał się nie tyl -
ko rol nic twem, ale i le śnic twem. W 1843 ro -
ku opu bli ko wał Or ga ni za cję han dlu drze wem
i prze my słu le śne go. Pro po no wa ne tam roz -
wią za nia, zmie rza ją ce do utrzy ma nia na le -
ży tej po wierzch ni i ja ko ści la sów, w tym dzię -
ki po mo cy pań stwa dla ich pry wat nych
wła ści cie li (pre mie za za drze wie nia), w peł -
ni za cho wa ło swo ją ak tu al ność. Sam bar dzo
dbał o swo je la sy, wie rze nic kie nie by ły
dzier ża wio ne. W ich ob rę bie miał szkół kę 
le śną w Paw łów ku. Uczest ni czył w pra cach
Wy dzia łu Le śne go Cen tral ne go To wa rzy stwa
Go spo dar cze go dla Wiel kie go Księ stwa Po -
znań skie go. Na je go po sie dze niu 9 mar ca
1881 ro ku przed sta wił pro po zy cję sprow a-
dze nia dwóch płu gów le śnych z za mia rem
lep sze go „do więk sze go roz po wszech nie nia
fa bry ce p. H. Ce giel skie go po le cić”. Pod czas
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wy jaz du Wy dzia łu Le śne go Cen tral ne go
To wa rzy stwa Go spo dar cze go 13 czerw ca je -
go uczest ni cy po dzi wia li szkół kę wie rze nic -
ką, plan ta cję „so sny p. ri gi da, któ rej głów -
ną jest wła sno ścią i za le tą, że po jej ścię ciu
z pnia świe że wy pusz cza pę dy”, tro skli wie
pie lę gno wa ne za ga je nia i star sze drze wo sta -
ny, oce ni li płu gi le śne, oglą da li też bu dy nek
pro po no wa ny przez Ciesz kow skie go na leś-
ną sta cję do świad czal ną.

Uczony, teoretyk i praktyk,
wizjoner

Przy to czo ne przy kła dy do wo dzą, że 
Ciesz kow ski nie był ga bi ne to wym uczo nym
i dzia ła czem, swo je prze my śle nia sta rał się
wdra żać w czyn i nie jed no krot nie czy nił to
ja ko wi zjo ner. W 1849 ro ku, wbrew sprze -
ci wo wi ko le gów – pol skich po słów bę dą cych
zie mia na mi, opo wie dział się za roz wo jem
trans por tu ko le jo we go. Po nie tak wie lu la -
tach, w 1881 ro ku „Dzien nik Po znań ski”
do no sił: „na tej ogrom nej prze strze ni nie ma
ani jed nej ko lei że la znej. Jest to klę ską praw -
dzi wą dla rol nic twa tam tych oko lic”. 

W rok po urzą dzo nym mu przez TPN
(z pię cio let nim opóź nie niem) ju bi le uszu
pięć dzie się cio le cia pra cy na uko wej Ciesz -
kow ski od szedł ze świa ta ży wych 12 mar -
ca 1894 ro ku. W XXI to mie „Rocz ni ków”
TPN Fran ci szek Chła pow ski opu bli ko wał
ar ty kuł, któ re go ty tuł: „O sto sun ku Au gu -
sta Ciesz kow skie go do na uk przy rod ni czych
w ogó le a do wy dzia łu przy rod ni cze go
w szcze gól no ści”, pod kre ślał ro lę tych na -
uk w dzia łal no ści Ciesz kow skie go. Jest to
za ra zem ka pi tal na oce na je go dzia łań wi dzia -
nych oczy ma współ cze snych. Choć sam nie
wniósł wie le do na uk przy rod ni czych, to nie -
wąt pli wie był prag ma tycz nym na ukow cem
– wi zjo ne rem. Zna ko mi cie, czę sto kroć le -
piej niż sa mi au to rzy, prze wi dy wał za sto so -
wa nie czy roz wój da ne go od kry cia lub wy -
na laz ku. Po sia da jąc róż no rod ną wie dzę,
po tra fił tłu ma czyć in nym ich isto tę i zna cze -
nie. Ja ko po seł do ma gał się wspar cia pań -
stwa w ce lu wdra ża nia przy dat nych spo łe -
czeń stwu od kryć i wy na laz ków. Nie po mi jał
też aspek tów prak tycz ne go za sto so wa nia ich
w rol nic twie. „W póź niej szym już wie ku
Ciesz kow ski z za mi ło wa niem po wra cał do
kwe styi za sto so wa nia elek trycz no ści w rol -
nic twie. Choć, o ile wiem, nikt do tąd nie
wziął się jesz cze do prak tycz ne go prze pro -
wa dze nia tej my śli – kto wie, czy sa mi nie
do cze ka my się te go, że ją kto wy zy ska i roz -
po wszech ni […] jak nam sa mym nie praw -
do po dob ną uto pią się wy da je do star cza nie
elek tro mo to rycz nej si ły do miesz ka nia ro -
bot ni ka”.

Miał nie ma łe za słu gi dla kul tu ry. Wzo -
ro wa ny na wy ko na nym na je go zle ce nie po -
mni ku na grob nym dla mat ki, je go wie rze -
nic ki po mnik na grob ny (po wsta ły
w na stęp stwie wy ko na nia przez Le nar to -
wi cza dru gie go eg zem pla rza) jest naj cen -
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słyn ne wie rze nic kie 
drzwi gro bow ca 
wy ko na ne przez 
Teofila Le nar to wi cza;
popiersie
Antoniego Madeyskiego
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niej szym dzie łem pol skiej ro man tycz nej
sztu ki na grob nej. 

W wie rze nic kim ko ście le do dziś wi si ob -
raz po cho dzą cy z je go zbio rów, obej mu ją -
cych spo ro war to ścio wych płó cien. Rów -
nie cen ny był księ go zbiór oce nia ny na
na wet 40 000 wo lu mi nów, je go nie wiel ka
część znaj du je się w zbio rach PTPN.
Wspie rał twór ców, w tym C.K. Nor wi da.

Synowie kontynuatorami 
dzieł ojca

Dzie ła oj ca z róż nym po wo dze niem
kon ty nu owa li je go sy no wie. Star szy,
Krzysz tof, brał udział w pra cach za ło żo ne -
go przez oj ca kół ka rol ni cze go. Młod szy,
Au gust Adolf, zwa ny „Gu gą”, był se na to -
rem II RP. Nie za bra kło go w od ro dzo nej
Pol sce, gdy po wsta wał póź niej szy Uni wer -
sy tet Po znań ski. Uczest ni czył 11 lu te -
go 1919 ro ku w trzy na stym po sie dze niu ko -
mi sji uni wer sy tec kiej, któ re po świę co no
„urzą dze niu stu diów rol ni czych przy uni -
wer sy te cie po znań skim”. Jed nym z pierw -
szych wy dzia łów ro dzą cej się uczel ni zo stał
Wy dział Rol ni czo -Le śny, w znacz nej mie -
rze ba zu ją cy na ka drze na uczy ciel skiej
i do rob ku Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha -
li ny w Ża bi ko wie. 

Re ali zu jąc myśl i wo lę oj ca, 9 lip ca 1919
ro ku Au gust Adolf ak tem da ro wi zny prze -
ka zał fol wark ża bi kow ski na rzecz Wszech -
ni cy Pia stow skiej. Wie le przy czyn spra wi ło,
że po sta no wio no fol wark ża bi kow ski roz par -
ce lo wać, a uzy ska ne w ten spo sób fun du sze
prze zna czyć na bu do wę cen tral ne go gma -
chu Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy -
te tu Po znań skie go, któ ry miał no sić na zwę
„Gma chu im. Ha li ny”. Obec nie jest to sta -

ra część Ko le gium Ciesz kow skich. Za słu gi
obu Ciesz kow skich upa mięt nia znaj du ją ca
się tam – nie ste ty nie da to wa na – ta bli ca.
Dru ga (wi si po pra wej stro nie nad wej ściem),
po cho dzą ca z 1984 ro ku, upa mięt nia jed -
ne go z czte rech spad ko bier ców Au gu sta
Adol fa Ciesz kow skie go: prof. Fe li cja na
Ciesz kow skie go -Dem biń skie go, zwią za ne -
go z Wyż szą Szko łą Rol ni czą, a póź niej Aka -
de mią Rol ni czą. Jesz cze za ży cia Au gu sta ju -
nio ra Wy dział Rol ni czo -Le śny za mie rzał
ufun do wać ta bli cę pa miąt ko wą ku czci Ha -
li ny Ciesz kow skiej, a tak że nadać mu dok -
to rat ho no ro wy. Kie dy w 1932 ro ku zmarł,
wśród osób go że gna ją cych znaj do wa li się
pro fe so ro wie Uni wer sy te tu Po znań skie go.

Myśl Cieszkowskiego 
w XX i XXI wieku

Ciesz kow ski nie czuł się po wo ła ny do oso -
bi ste go, prak tycz ne go szko le nia nie wiel -
kiej gru py rol ni ków. W idei po wsta nia uni -
wer sy te tu wi dział krok na mo zol nej
i nie wi do wi sko wej dro dze spo łe czeń stwa pol -
skie go ku nie pod le gło ści. Za słu gi wał się spo -
łe czeń stwu pra cą, a nie sza blą. Ta kim jak on
uzna nie oraz pa mięć przy cho dzi ły znacz nie
rza dziej i trud niej. Wy dział uni wer sy tec ki,
a na stęp nie wyż sza szkoła rol ni cza, by ły re -
ali za cją my śli i dzia łań za rów no oj ca, jak i sy -
na Ciesz kow skich. Z tej tra dy cji wy ro sła Aka -
de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz kow skie go.
By ło to czy tel ne od wo ła nie się do okre ślo -
nych ko rze ni – tak że oso bo wych. Ta ka
pie cząt ka jej ro do wo du – im dłuż szy, tym le -
piej, sza cow niej. Wzo rem pa ry skiej Sor bo -
ny, utwo rzo nej przez teo lo ga Ro ber ta de
Sor bon, naj star sze go ber liń skie go uni wer -
sy te tu Hum bold tów czy jed ne go z naj bar -
dziej dziś pre sti żo wych uni wer sy te tów ame -
ry kań skich, prze mia no wa ne go w 1794 ro ku

na Col lum bia Col le ge – na cześć Krzysz to -
fa Ko lum ba. Moż li wie dłu gi ro do wód uczel -
ni, łą czo ny z no wo cze snym kształ ce niem
i ba da nia mi, do wo dzą cym otwar to ści na
zmia ny, za wsze ak tu al na po stać pa tro na – to
wła śnie są jej wi zy tów ki, mia ra pre sti żu prze -
kła da ją ce go się na za in te re so wa nie stu den -
tów i zle ce nio daw ców fi nan su ją cych ba da -
nia na uko we. Prze mia ny ostat nich lat zno wu
uczy ni ły ak tu al ny mi sło wa Ciesz kow skie go
z 1850 ro ku: „Dzi siaj już nie mo że śle pa ru -
ty na pro wa dzić rol ni ka, obu dził się do naj -
wyż sze go stop nia duch spe ku la cji. W rol nic -
twie są pew ne za sa dy, z któ rych za po mo cą
na uk przy rod ni czych wy sta wio na zo sta ła ści -
śle na uko wa i umie jęt na bu do wa go spo -
darstw rol nych”. Za tym, że je go my śli za -
cho wa ły ak tu al ność, prze ma wia choć by
cią gła obec ność oso by Ciesz kow skie go
w wie lu pu bli ka cjach. Wy mie nić tu moż na
choć by: wpro wa dze nie do wy da nej w 2006
ro ku pu bli ka cji Au gust Ciesz kow ski re di vi -
vus Pio tra Bar tu li; je go re fe rat „Au gust
Ciesz kow ski a Unia Eu ro pej ska” wy gło szo -
ny pod czas Trze cie go Se mi na rium Hi sto ry -
ków Fi lo zo fii Pol skiej 18 wrze śnia 2009 ro -
ku czy wy da na na kła dem KUL w 2008 ro ku
ob szer na książ ka Wie sła wy Saj dek Po stęp bez
roz bo ju. Pod sta wy teo rii dy na mi zmu spo łecz -
ne go w fi lo zo fii Au gu sta Ciesz kow skie go,
uwzględ nia ją ca też dzi siej szy od biór me dial -
ny au to ra Oj cze Nasz. Fi lo zo fo wie, któ rzy
w dość po wszech nym prze ko na niu za -
własz czy li so bie je go po stać i do ko na nia, do -
strze ga ją uni wer sa lizm je go my śli. Au gust
Ciesz kow ski ja ko me ce nas i prak tyk na uk
rol ni czych, je den z pierw szych pol skich
teo re ty ków cy wi li za cji na uko wo -tech nicz nej,
oso ba wal czą ca o utwo rze nie uni wer sy te tu
w Po zna niu, czy ta ny i ro zu mia ny ma zna -
czą ce miej sce nie tyl ko w an na łach na uki.
Nie ste ty, już u schył ku XIX wie ku na pi sa -
no o nim w Kra ko wie: „je go twór czość na -
uko wą […] le piej zna świat na uko wy na ob -
czyź nie niż w kra ju”. 

Do bry mi przy kła da mi dzia łań zmie rza ją -
cych ku te mu, by Ciesz kow ski był zna ny nie
tyl ko ja ko fi lo zof, są dwie pu bli ka cje za ty -
tu ło wa ne Au gust Ciesz kow ski. Wiel ko po la -
nin i Eu ro pej czyk, wy da ne przez Aka de mię
Rol ni czą w Po zna niu w 1994 i 1996 ro ku,
oraz Duch wiel ki, ser ce zło te – książ ka
opu bli ko wa na w 2004 ro ku po kon fe ren cji
na uko wej, któ ra się od by ła w Swa rzę dzu
i Wie rze ni cy; udział w niej wzię li tak że przed -
sta wi cie le Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Na uczy cie le i pa sjo na ci, za in te re so wa ni
szcze gól nie po sta cią i do ko na nia mi Au gu -
sta Ciesz kow skie go, autorzy Tęskno mi do
Wierzenicy, referatów o nim w książkach:
Wydalony z Parnasu oraz Duch wiel ki, ser -
ce zło te. Od 10 lat współredaktorzy pisma
parafialnego „Wierzeniczenia”.

Ta bli ca upa mięt nia ją ca za słu gi obu Ciesz kow skich, oj ca i sy na, dla na szej uczel ni
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OKRES DRU GIEJ RZE CZY PO SPO LI TEJ

Je sie nią 1918 ro ku (11 li sto pa da) po wsta ła Ko mi sja Or ga ni za cyj -
na Uni wer sy te tu Pol skie go w Po zna niu (zwa na Ko mi sją Uni wer -

sy tec ką), pod prze wod nic twem zna ne go po znań skie go le ka rza dr.
He lio do ra Świę cic kie go, póź niej sze go rek to ra uni wer sy te tu i je go
dok to ra ho no ris cau sa. Nie co póź niej po wsta ła Ko mi sja Wy dzia -
łu Rol ni cze go pod prze wod nic twem prof. Bro ni sła wa Ni klew skie -
go i Ko mi sja Wy dzia łu Le śne go z prof. Alek san drem Ko zi kow skim
i prof. Jó ze fem Ri vo lim. 

W kwiet niu 1919 ro ku po wo ła no do ży cia Wy dział Fi lo zo ficz -
ny, a 7 ma ja 1919 ro ku od by ła się wspo mnia na uro czy sta in au gu -
ra cja pierw sze go ro ku aka de mic kie go Wszech ni cy Pia stow skiej. Wy -
kła dow cy po cho dzi li z Po zna nia oraz z in nych miast Pol ski.

Wy dział Rol ni czo -Le śny po wstał 6 sierp nia 1919 ro ku, a je go 
Ra da ze bra ła się po raz pierw szy we wrze śniu. Wła śnie do tej da -
ty na wią zy wa ło uro czy ste ju bi le uszo we po sie dze nie Ra dy Wy dzia -
łu Le śne go na sze go uni wer sy te tu, któ re od by ło się 18 wrze śnia 2009
ro ku w Ko le gium Run ge go, z udzia łem do stoj nych go ści, zwłasz -
cza rek to ra UAM (uczel ni mat ki po znań skich uni wer sy te tów) oraz
rek to ra na szej uczel ni.

Wy dział Rol ni czo -Le śny roz po czął dzia łal ność 1 paź dzier ni ka 1919
ro ku. Pierw szym dzie ka nem zo stał przy by ły z Wy dzia łu Rol ni czo -
-La so we go Po li tech ni ki Lwow skiej prof. dr Ka rol Mals burg (zna -
ko mi ty ho dow ca zwie rząt, ostat ni dok tor ho no ris cau sa Uni wer sy -
te tu Po znań skie go przed dru gą woj ną świa to wą). Pro fe sor
Mals burg po trzech mie sią cach po wró cił do Lwo wa. Dzie ka nem zo -
stał wten czas prof. Bro ni sław Ni klew ski. Pro dzie ka nem od po cząt -
ku był prof. Jó zef Ri vo li. Stu dia by ły wte dy trzy let nie, pro wa dzo -
ne w sys te mie try me stral nym, a za zgo dą dzie ka na mo gli się na nie
rów nież za pi sy wać wol ni słu cha cze (któ rzy jed nak nie zda wa li eg -
za mi nów i nie uzy ski wa li dy plo mu).

AKADEMICKIE 11

Profesor B. Niklewski 
(1879–1961)

Profesor A. Kozikowski
(1879–1956)

Dworek Sołacki – wygląd 
sprzed drugiej wojny światowej

Świadectwo podpisane przez W[ładysława] Smosarskiego
(1921), legendy wydziału, bohatera licznych anegdot
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Od UP 
do UP

Od Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go 
Uni wer sy te tu Po znań skie go 

do Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
(cz. 2)

Dom Akademicki wybudowany ze składek społecznych; 
jego projektantem był Roger Sławski

OD WYDZIAŁU ROLNICZO-LEŚNEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO DO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
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Wy dział zlo ka li zo wa ny zo stał na So ła czu, m.in. w Dwor ku, któ -
ry obec nie słu ży Wy dzia ło wi Le śne mu. Bu dyn ki by łe go fol war ku
So łac kie go by ły nie przy sto so wa ne do funk cji dy dak tycz nych i ba -
daw czych oraz po zba wio ne od po wied nie go wy po sa że nia. Mi mo trud -
nych wa run ków pra cy en tu zjazm był wiel ki. Stu den ci zrze szy li się
w Ko le Rol ni czo -Le śnym (1919), któ re roz dzie li ło się w 1920 ro -
ku na Ko ło Rol ni ków i Ko ło Le śni ków. To ostat nie uro czy ście świę -
ci ło ju bi le usz swe go dzie więć dzie się cio le cia w dniach 18–19 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku, to pierw sze bę dzie świę to wać na po cząt ku
grud nia 2009 ro ku. 

Spo łe czeń stwo Wiel ko pol ski do ce nia ło fakt po sia da nia uni wer sy -
te tu. Ze skła dek pu blicz nych (przede wszyst kim) zbu do wa no
w 1928 ro ku Dom Rol ni ka i Le śni ka, któ ry znaj do wał się na miej -
scu dzi siej sze go Do mu Stu den ta, Asy sten ta i Dok to ran ta „Sa dy ba”. 

Gro no wy kła dow ców skła da ło się z pra cow ni ków uni wer sy te tu
oraz zna ko mi tych go ści, jak prof. Wła dy sław Sza fer i prof. Jó zef
Pa czo ski – twór ców ochro ny przy ro dy opar tej na praw dzi wie na -
uko wych pod sta wach. 

W 1922 ro ku uni wer sy tet nadał pierw sze dok to ra ty ho no ro we:
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, Ro ma no wi Dmow skie mu i Jó ze fo wi Ri -
vo le mu. Ple ja da dok to rów ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Po znań skie -
go za wie ra na zwi ska zna ne na ska lę eu ro pej ską i świa to wą. Dwa
z nich zwią za ne są z Wy dzia łem Rol ni czo -Le śnym: Jó zef Ri vo li i Jó -
zef Pił sud ski. 

Jó zef Ri vo li (1838–1926), któ ry w 1922 ro ku miał 84 la ta, był wy -
bit nym le śni kiem, współ za ło ży cie lem Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go
w Po zna niu. Po stu diach le śnych w Tha rand cie k. Dre zna zo stał nad -
le śni czym w do brach kór nic kich i zna nym spo łecz ni kiem. Ja ko współ -
za ło ży ciel To wa rzy stwa Le śne go w Wiel ko pol sce (1866) i je go dłu -
go let ni prze wod ni czą cy, do cze kał się w1916 ro ku po dzię ko wań od
człon ków To wa rzy stwa w po sta ci ma lo wa ne go akwa re lą dy plo mu.
Przed tem po ło żył wiel kie za słu gi w za kre sie ba dań nad mi kro kli ma -
to lo gią i roz miesz cze niem la sów w Eu ro pie (Kar pa ty, Nor we gia,
Szwaj ca ria, Hisz pa nia i Por tu ga lia). Wy kła dał en cy klo pe dię le śnic -
twa i geo gra fię fi zycz ną ziem pol skich w Wyż szej Szko le Rol ni czej
im. Ha li ny w Ża bi ko wie (1873–1875) i przez dwa la ta (1876–1877)
wła snym na kła dem wy da wał mie sięcz nik „Prze gląd Le śni czy”,
któ ry do cie rał do wszyst kich za bo rów. Zaj mo wał się też urzą dza -
niem la sów na te re nach ca łej daw nej Rze czy po spo li tej, a w 1877 
ro ku był jed nym z ini cja to rów po wo ła nia do ży cia ga li cyj skie go To -
wa rzy stwa Le śne go. W 1907 roku współ or ga ni zo wał „Zjazd le śni -
ków pol skich ze wszyst kich dziel nic na szej Oj czy zny”, któ ry od był
się w Kra ko wie. W set ną rocz ni cę te go pierw sze go zjaz du ro ku Pol -
skie To wa rzy stwo Le śne na ju bi le uszo wym zjeź dzie w Kra ko wie usta -
no wi ło swe naj wyż sze od zna cze nie – me dal na zwa ny „Pro bo no 
sil vae” (‘Dla do bra la su’), co by ło ży cio wym za wo ła niem prof. 
Ri vo le go. Dwaj pierw si lau re aci te go me da lu są zwią za ni z na szym
uni wer sy te tem: prof. dr hab. An drzej Szu jec ki, dr h.c. na szej uczel -
ni, i prof. dr hab. Jó zef Bro da, czło nek ra dy Wy dzia łu Le śne go. 

Jó zef Ri vo li spo czy wa te raz na cmen ta rzu so łac kim, są sia du jąc
sym bo licz nie ze śp. pro fe so rem Ja ro sła wem Ma cie jew skim, so li dar -
no ścio wym rek to rem Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza. 

Mar sza łek Jó zef Pił sud ski uzy skał god ność dok to ra ho no ris cau -
sa 10 li sto pa da 1933 ro ku z ini cja ty wy rek to ra Sta ni sła wa Run ge -
go, pro fe so ra Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go. Dy plom nada nia tej god -
no ści ode bra ła żo na mar szał ka, już po je go śmier ci.

Bieg ży cia uni wer sy tec kie go od zwier cie dlał zmien ne ko le je lo sów
Pol ski po pierw szej woj nie świa to wej. W 1924 ro ku od był się I Pol -
ski Kon gres Rol ni czy, w któ rym du żą ro lę ode grał pro fe sor Wy dzia -
łu Rol ni czo -Le śne go – Zyg munt Pie trusz czyń ski. W tym sa mym ro -
ku przy ję to stu dia czte ro let nie, w sys te mie try me stral nym (trwa ło
to do ro ku aka de mic kie go 1948/1949). W la tach dwu dzie -
stych XX wie ku za Dwor kiem So łac kim po wsta wał Ogród Den dro -
lo gicz ny (za ini cjo wał to prof. Ru dolf Bo et t ner w 1916 ro ku, a za -
ło żył – prof. Kon stan ty Stec ki), któ ry jest dziś na szą chlu bą. 

W 1927 ro ku syn na sze go pa tro na, dzie dzic Wie rze ni cy (rów -
nież Au gust), zre ali zo wał wo lę oj ca i da ro wał Uni wer sy te to wi Po -
znań skie mu fol wark Ża bi ko wo (96 ha), któ ry po par ce la cji do star -
czył fun du szy na wy bu do wa nie obec ne go Ko le gium Ciesz kow skich
(bu do wę roz po czę to w 1937 ro ku, ukoń czy li ją Niem cy pod czas
dru giej woj ny świa to wej). Pięk ne wnę trza sta re go skrzy dła Ko le -
gium są obec nie re wi ta li zo wa ne: hol na par te rze zo stał przez Wy -
dział Le śny od no wio ny i uro czy ście otwar ty 2 paź dzier ni ka 2009
ro ku. 

By ły też trud ne chwi le – w 1926 ro ku po wsta ła myśl, by zli kwi -
do wać stu dia le śne, szczę śli wie za nie cha na dzię ki ener gicz ne mu
dzia ła niu władz Uni wer sy te tu Po znań skie go i Wy dzia łu. Sy tu acja
po wtó rzy ła się jesz cze w 1933 ro ku, ale i wte dy rek tor Sta ni sław
Run ge oraz dzie kan Wy dzia łu Kon stan ty Stec ki zdo ła li obro nić Sek -
cję Le śną. 

Wy ra zem uzna nia dla ran gi Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go by ły nie -
wąt pli wie funk cje peł nio ne w la tach trzy dzie stych XX wie ku przez je -
go pro fe so rów w mię dzy na ro do wych gre miach na uko wych. Pro fe sor
Ta de usz Chrząszcz zo stał człon kiem To wa rzy stwa Bio lo gicz ne go
w Lon dy nie (1931), Eu ro pej skiej Ko mi sji Nor ma li za cyj nej dla Prze -
my słu Fer men ta cyj ne go w Mo na chium (1932) i Kró lew skie go To -
wa rzy stwa dla Ba dań Prze my słu i Han dlu w Lon dy nie (1933), a prof.

NUMER SPECJALNY – LISTOPAD 2009

AKADEMICKIE

OD WYDZIAŁU ROLNICZO-LEŚNEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Dyplom – akwarela prof. Józefa Rivolego
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Księga rachunkowa 
Wydziału Rolniczo-Leśnego z 1932 roku
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Ju lian Ra fal ski w 1935 ro ku zo stał człon kiem Mię dzy na ro do wej Ko -
mi sji do Ba dań Drew na. 

In au gu ra cje ro ku aka de mic kie go by ły po prze dza ne mszą św. w ka -
pli cy zam ko wej, po któ rej pro fe so ro wie prze cho dzi li w uro czy stym
po cho dzie do Au li. In deks zwa ny był wów czas ksią żecz ką le gi ty -
ma cyj ną, za wie rał zdję cie stu den ta oraz ła ciń ski opis je go po cho -
dze nia i kie run ku stu diów (z pod pi sa mi rek to ra Run ge go i dzie -

ka na Stec kie go) oraz pol ską in for ma cję na ten te mat, a po tem wpi -
sy za li czeń przed mio tów. 

W 1935 ro ku ucznio wie i współ pra cow ni cy po sta wi li prof. Ri -
vo le mu po mnik przed Dwor kiem So łac kim, a by ło to już bli sko wy -
bu chu woj ny. 

cd. na s. 16-19
prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN 

DO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Senat UP w roku 1934/1935; pośrodku prof. Stanisław Runge, pierwszy od prawej prof. Konstanty Stecki, 
dziekan Wydziału Rolniczo-Leśnego

Ogród 
Dendrologiczny 
dziś
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Po czą tek stu diów rol ni czych w Wiel ko -
pol sce się ga 1870 ro ku, kie dy sta ra niem

Au gu sta Ciesz kow skie go oj ca, słyn ne go
fi lo zo fa, me ce na sa na uki i edu ka cji rol ni czej,
po wsta ła w Ża bi ko wie pod Po zna niem
Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny. By ła
ona je dy ną na zie miach pol skich pod za bo -
rem pru skim. Za bór pru ski był dziel ni cą
szcze gól nie upo śle dzo ną w za kre sie szkol -
nic twa w ogó le, a wyż sze go w szcze gól no -
ści, gdyż rząd pru ski wy zna czył zie mi pol -
skiej wy łącz nie ro lę za ple cza su row co we go
i żyw no ścio we go, a miesz ka ją cych tam
Po la ków wy ko rzy sty wał tyl ko do pra cy fi -
zycz nej. Je dy ny wy ją tek sta no wi ła Wyż sza
Szko ła Rol ni cza w Ża bi ko wie, któ ra po wsta -
ła wbrew in ten cjom i bez po mo cy rzą du pru -
skie go, wy łącz nie z ini cja ty wy i z ma te rial -

ną po mo cą świa tłych oby wa te li spo łe czeń -
stwa wiel ko pol skie go. Tym też, jak pi sze
pro fe sor Fe li cjan Dem biń ski w swo im
opra co wa niu hi sto rii szko ły ża bi kow skiej,
róż ni ła się ona od in nych uczel ni rol ni czych
w po zo sta łych za bo rach, któ re ko rzy sta ły
z sub wen cji pań stwo wych lub by ły in sty tu -
cja mi pań stwo wy mi. Mi mo krót kiej, bo
nie speł na sied mio let niej dzia łal no ści wy war -
ła zna czą cy wpływ za rów no na po ziom rol -
nic twa wiel ko pol skie go, jak i na roz wój wyż -
sze go szkol nic twa rol ni cze go, da jąc po cząt ki
dzi siej sze go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Szko ła ża bi kow ska by ła nie tyl ko kuź nią
kadr dla dy na micz nie roz wi jające go się ów -
cze śnie rol nic twa pol skie go, wal nie się
przy czy nia jąc do wy so kie go po zio mu kul -August hr. Cieszkowski

Początek listu Augusta do Teodora
Dembińskiego, w którym mowa 

o otwarciu Szkoły Rolniczej 
w Żabikowie; niestety, atrament nieco

wyblakł przez lata

Żona Augusta – Helena (Halina); 
na zdjęciu odręczny dopisek męża:
„Halinka moja – zbolała świeżem

sieroctwem po stracie Matki i Ojca”

PO CZĄT KI
rol ni cze go szkol nic twa wyż sze go w Wiel ko pol sce
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tu ry rol nej w Wiel ko pol sce, ale też ośrod -
kiem pra cy ba daw czej i do cie kań na uko -
wych. By ła nie tyl ko wyż szą szko łą przy go -
to wu ją cą ab sol wen tów do pra cy za wo do wej,
ale roz wi ja ła rów nież wła sną dzia łal ność na -
uko wą w za kre sie rol nic twa i le śnic twa.
Dzię ki te mu, gdy w 1919 ro ku zo sta ły zre -
ali zo wa ne wie lo let nie sta ra nia o utwo rze -
nie w Po zna niu pol skie go uni wer sy te tu
i gdy po wsta ła Wszech ni ca Pia stow ska,
prze mia no wa na w 1920 ro ku na Uni wer -
sy tet Po znań ski, w jej skład oprócz wy dzia -
łów Fi lo zo ficz ne go i Praw ne go wszedł tak -
że Wy dział Rol ni czo -Le śny, opar ty
czę ścio wo na ka drze na ucza ją cej oraz do -
rob ku na uko wym i dy dak tycz nym Wyż szej
Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie.
Uni wer sy tet Po znań ski prze jął też po kaź -
ne do bra ża bi kow skie, z któ rych fun da cji
w 1919 ro ku za ku pio no w Po zna niu na Go -
lę ci nie te re ny rol ni cze. Wy dział Rol ni czo -
-Le śny pro wa dził na nich pra ce do świad -
czal ne, a póź niej wy bu do wa no tam gmach
Ko le gium Ciesz kow skich, do dziś słu żą cy
Uni wer sy te to wi Przy rod ni cze mu. Fak ty te
do bit nie świad czą o tym, że po cząt ku aka -
de mic kich stu diów w Po zna niu, a szcze gól -
nie stu diów rol ni czo -le śnych, na le ży upa -
try wać w Wyż szej Szko le Rol ni czej im.
Ha li ny w Ża bi ko wie, od któ rej słusz nie wy -
wo dzi swą hi sto rię dzi siej szy Uni wer sy tet
Przy rod ni czy.

Szko ła ża bi kow ska nie mia ła for mal -
nych praw aka de mic kich, ale re ali zo wa ny
w niej pro gram na ucza nia był bar dzo sze -
ro ki i no wo cze sny, od po wia da ją cy po trze -
bom kształ ce nia na uży tek ów cze sne go
rol nic twa i uwzględ nia ją cy prze mia ny tech -
no lo gicz ne i or ga ni za cyj ne. Oprócz przed -
mio tów ści śle prak tycz nych (za wo do wych)
obej mo wał on na ucza nie przy rod ni czych
pod staw pro duk cji ro ślin nej i zwie rzę cej,
sze ro ki za kres do brze do bra nych przed mio -
tów eko no micz nych i spo łecz nych oraz pod -
staw prze twa rza nia su row ców rol ni czych.
W pro gra mie na ucza nia by ło też mię dzy in -
ny mi bu dow nic two wiej skie, ma szy no -
znaw stwo, użyt ko wa nie i ho dow la la su, me -
lio ra cje rol ni cze i le śne oraz eko no mi ka
i or ga ni za cja nie tyl ko rol nic twa, ale i le śnic -
twa, ogrod nic twa, sa dow nic twa, wa rzyw nic -
twa. Był on w du żym stop niu zbli żo ny do
obec nie re ali zo wa ne go pro gra mu na ucza -
nia w wyż szych szko łach rol ni czych i eu ro -
pej skich uni wer sy te tach rol ni czych, co bu -
dzi uza sad nio ny po dziw dla je go twór ców
i re ali za to rów, któ ry mi by li mię dzy in ny mi
Ju liusz Au, An to ni Sem po łow ski, Szczę sny
Ku del ka, Jó zef Ri vo li, i uzna nie dla ich da -
le ko wzrocz no ści. Ab sol wen ci szko ły ża bi -
kow skiej dzię ki ta kie mu pro gra mo wi kształ -
ce nia by li wszech stron nie przy go to wa ni
do pro wa dze nia no wo cze sne go go spo dar -
stwa rol ni cze go i sto so wa nia w prak ty ce ów -
cze snych osią gnięć bio lo gicz nych, przy rod -
ni czych i or ga ni za cyj nych. Dzi siej szy
Uni wer sy tet Przy rod ni czy kon ty nu uje te tra -
dy cje.

prof. dr hab. An drzej Du bas
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Broszura wydana w 1852 roku 
przez Augusta (ojca): 

Wniosek o założeniu Szkoły
Głównej (Uniwersytetu) 

w Poznaniu Augusta 
hr. Cieszkowskiego posła

z Wielkiego Księstwa
Poznańskiego na Sejmie 

w Berlinie
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Pierwsza strona broszury 
z 1852 roku

August Adolf Cieszkowski (syn, zwany
Gugą), wykonawca testamentu
Augusta Cieszkowskiego (ojca)
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AKADEMICKIE

Już 11 wrze śnia 1939 ro ku aresz to wa no pierw szych pro fe so rów
(we dług przy go to wa nych wio sną list pro skryp cyj nych; Ku char -

czyk 2008). Wśród 39 za aresz to wa nych pro fe so rów i do cen tów by li
Ni klew ski, Schlech tel, Stry ła i Stud niar ski. Roz po czę ła się gra bież
oraz nisz cze nie ma jąt ku uni wer sy te tu, któ ry osta tecz nie oku pant
za mknął 21 wrze śnia, bu rząc też po mnik prof. Ri vo le go. Wsku tek
de por ta cji i ucie czek wie lu pra cow ni ków uni wer sy te tu zna la zło się
w Ge ne ral nej Gu ber ni. 

W re zul ta cie tych dra ma tycz nych wy da rzeń od 24 li sto pa da 1940
ro ku za czął dzia łać w War sza wie taj ny Uni wer sy tet Ziem Za chod -

Dzielnica Sołacz w latach 50. XX wieku

Pro fe sor Tadeusz Chrząszcz, aresz to wa ny przez ge sta po, 
po peł nił sa mo bój stwo, by nie wy dać współ pra cow ni ków

Od UP 
do UP

Od Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu 
Po znań skie go do Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu (cz. 3)

W LATACH 1939–1989

16
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nich, a w 1942 ro ku po wstał na nim Wy dział Rol ni czo -Le śny. Je go
or ga ni za to rem i dzie ka nem był prof. Chrząszcz, a opie ku nem le śni -
ków zo stał prof. Ra fal ski. Wy kła dow cy po cho dzi li z Po zna nia oraz
ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. W ro ku aka de mic -
kim 1943/1944, kie dy uni wer sy tet miał już 700 stu den tów i 108 wy -
kła dow ców, na stą pi ły aresz to wa nia. Głę bo ko za kon spi ro wa ny prof.
Chrząszcz po aresz to wa niu przez ge sta po po peł nił sa mo bój stwo, aby
nie wy dać współ pra cow ni ków. Stu dent ka le śnic twa i za ra zem se kre -
tar ka Wy dzia łu, Kry sty na Thie lów na, zgi nę ła pod czas po wsta nia war -
szaw skie go ob la na ben zy ną i pod pa lo na przez ge sta pow ców. 

Stra ty wo jen ne wśród stu den tów i ab sol wen tów le śnic twa,
z któ rych wie lu by ło za an ga żo wa nych w pra ce dla pod ziem ne go pań -
stwa pol skie go, upa mięt nia ta bli ca w sta rym Ko le gium Ciesz kow -
skich. Du ża ta bli ca po świę co na za mor do wa nym przez nie miec kie -
go oku pan ta pra cow ni kom i stu den tom na szej uczel ni znaj du je się
też w Ho te lu Asy sten ta, Stu den ta i Dok to ran ta „Sa dy ba”.

AKADEMICKIE 17
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Przybroda, fragment sadu z inspektami

LZD Siemianice, DZP Laski, plac surowca i hala traków

Pałac RZD Dłoń
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AKADEMICKIE

Wio sną 1945 ro ku Wy dział Rol ni czo -Le śny wzno wił swą dzia łal -
ność na Uni wer sy te cie Po znań skim, za czy na jąc od skró co ne go do jed -
ne go se me stru ro ku aka de mic kie go. Rok aka de mic ki 1945/1946 miał
już nor mal ny układ. Sek cję Rol ni czą Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go or -
ga ni zo wał prof. Ni klew ski, Sek cję Le śną zaś – pro fe so ro wie Ra fal -
ski i Ko zi kow ski. Po dob nie jak po pierw szej woj nie świa to wej, za si -

li ły wy dział ka dry z in nych ośrod ków aka de mic kich: z Uni wer sy te -
tu Ste fa na Ba to re go z Wil na i Wy dzia łu Rol ni czo -La so we go w Du -
bla nach (Po li tech ni ka Lwow ska). W tym okre sie Ra dę Wy dzia łu Rol -
ni czo -Le śne go, acz nie kom plet ną, spor tre to wał prof. Kon stan ty
Stec ki (publikujemy ją powyżej). Dzie ka nem był prof. Su chec ki, a jed -
nym z człon ków ra dy – do cent Ka rol Za le ski, fi to pa to log. Tu uczy -

18

Profesor Józef Duda (1911–1959)
Laboratorium Instytutu Ochrony Lasu;

listopad 1975

Instytut
Technologii Drewna

Akwarela prof. Konstantego Steckiego „Posiedzenie Rady Wydziału Rolno-Leśnego UP”
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nię uwa gę pro do mo sua, ja ko że oso ba prof. Za le skie -
go sta no wi ogni wo suk ce sji fi to pa to lo gicz nej: oj cem na -
uki o cho ro bach ro ślin jest An to ni de Ba ry, nie miec ki fi -
to pa to log z po ło wy XIX wie ku; je go uczniem był Jó zef
Ro sta fiń ski, mistrz Bo le sła wa Na my słow skie go, któ re -

go z ko lei uczniem był Ka rol Za le ski, mistrz mo je go Oj ca, Ka ro la Mań ki. Od Za -
le skie go wy wo dzi się po znań ska szko ła fi to pa to lo gii. 

W 1948 ro ku od sło nię to ko pię po mni ka pro fe so ra Ri vo le go. W tym sa mym
ro ku na stą pił po dział na Wy dział Rol ni czy, ze stu dium ogrod ni czym, i Wy dział
Le śny, a w 1951 ro ku po wsta ła Wyż sza Szko ła Rol ni cza, któ rej pierw szym rek -
to rem zo stał le śnik, prof. Ta de usz Mo len da. Lo sy jej, sple cio ne – jak za wsze
– z dzie ja mi kra ju, by ły roz ma ite. Po wsta wa ły no we wy dzia ły, ale by ły też wy -
da rze nia dra ma tycz ne. Wy bór pro fe so ra Jó ze fa Du dy na rek to ra (19 ma ja 1959),
nie uzna ny przez wła dze pań stwo we, zna lazł tra gicz ny fi nał w śmier ci rek to ra elek -
ta 2 czerw ca 1959 ro ku.

Od 1972 ro ku sta li śmy się Aka de mią Rol ni czą, w któ rej hi sto rii za zna czył się
wy bór pro fe so ra Woj cie cha Dzię cio łow skie go na rek to ra do ko na ny w dniu za -
ma chu na pa pie ża Ja na Paw ła II, 13 ma ja 1981 ro ku, a po nim krót ka i dra ma -
tycz na ka den cja z pa mięt ny mi po ża ra mi bu dyn ków uczel nia nych. 

cd. na s. 24-25
prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN

DO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

AKADEMICKIE

NUMER SPECJALNY – LISTOPAD 2009

Odbudowany po wojnie po mnik 
prof. Józefa Ri vo le go
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Budowa bloku mieszkalnego;
lipiec 1959

W tych czasach powstały nowe budynki dydaktyczne
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AKADEMICKIE

„Si ła bru tal na cia ło i for mę za bić i znisz czyć mo że, ale ni gdy du cha i idei,
bo te są nie śmier tel ne” 

(dr Ju liusz Au na ostat nim uro czy stym za koń cze niu ro ku szkol ne go 
w Wyż szej Szko le Rol ni czej im. He le ny w Ża bi ko wie 12 sierp nia 1875 ro ku)

Ża bi ko wo AD 1875
Ostat nie uro czy ste za koń cze nie ro ku szkol ne go 

w Wyż szej Szko le Rol ni czej im. Ha li ny – 12 sierp nia 1875 roku

Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny w Ża bi ko wie zo sta ła po wo ła na do ży cia już w ro -
ku 1869, wte dy to bo wiem, 2 lip ca – jak czy ta my w „Zie mia ni nie” z 17 lip ca owe -

go ro ku – „na mo cy umo wy za war tej pod dniem 15 li sto pa da 1868 ro ku mię dzy hr. Au -
gu stem Ciesz kow skim z jed nej, a Za rzą dem Cen tral ne go Tow. Go spo dar cze go dla Wiel kie go
Księ stwa Po znań skie go z dru giej stro ny, któ ra to umo wa przez Wal ne Ze bra nie dnia
17 grud nia r. 1868 przy ję tą i za twier dzo ną zo sta ła, ni żej pod pi sa ni człon ko wie Za rzą du
re spec ti ve Kom mi syi uda li się […] do Ża bi ko wa, ce lem usku tecz nie nia tra dy cyi rze czo -
ne go fol war ku i przy ję cia go na rzecz Cen tral ne go Tow. Go spo dar cze go”. Jed nym sło -
wem to wła śnie la tem 1869 ro ku fol wark Ża bi ko wo „wraz z go spo dar stwa mi w umo wie
wy szcze gól nio ny mi […] z in wen ta rzem ży wym i mar twym” prze szło z rąk ofia ro daw cy,
hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie go, w ge stię Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go
w ce lu utwo rze nia tam szko ły rol ni czej.

Rok póź niej, 21 li sto pa da, Szko ła Rol ni cza otwo rzy ła swe po dwo je, a je sie nią 1873 ro -
ku na cześć zmar łej w 1861 ro ku uko cha nej żo ny Au gu sta Ciesz kow skie go (Ha li ny) zo -
sta ła prze mia no wa na na Wyż szą Szko łę Rol ni czą im. Ha li ny. Przez kil ka lat nie zwy kle ak -
tyw nej dzia łal no ści Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny w Ża bi ko wie, ma ją ca pro fe sjo nal ne
za ple cze na uko wo -do świad czal ne oraz in ter nat, zdą ży ła wy kształ cić 152 słu cha czy, z cze -
go 122 po cho dzi ło z Kró le stwa Pol skie go, a 25 z Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go. Jej
pierw szym dy rek to rem zo stał dok tor Ju liusz Au, czło wiek, o któ rym w mar cu 1871 ro -
ku tak się wy po wia dał Za rząd Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go w spra woz da -
niu prze ka za nym do re dak cji „Zie mia ni na”: „[…] w oso bie Dra Aua po zy ska li śmy nie tyl -
ko dy rek to ra, po sia da ją ce go kwa li fi ka cyą praw ną do za ło że nia Szko ły, ale za ra zem
umie jęt ne go kie row ni ka, któ ry pra cę i zdol ność swo ją spra wie Szko ły po świę ci”. 

In ny nu mer „Zie mia ni na” (z 1872 ro ku) do no sił o tym, co do stoj ni go ście od wie dza ją -
cy ża bi kow ską wszech ni cę mo gli w niej zo ba czyć i jak wy glą da ły po miesz cze nia słu żą ce za -
ję ciom dy dak tycz nym. Do wia du je my się, że „każ dy z pro fe so rów tło ma czył i po ka zy wał swój
dział. I tak p. Dem by ga bi net fi zy kal ny i la bo ra to rium che micz ne oraz pra cow nie uczniów
do roz bio rów che micz nych […]; p. Ku del ka zbiór na sion, ga bi net mi ne ra lo gicz ny, fi zjo lo -

gicz ny, zbiór mi kro sko pów […] wraz z pra cow nią uczniów do ćwi czeń mi kro sko pij no -
-fi zjo lo gicz nych […]; p. Sta now ski zbiór zoo lo gicz ny i ana to micz no -we te ry nar ski”. 

Po dzi wiać moż na by ło bi -
blio te kę, stwo rzo ną głów nie
dzię ki szczo dro ści pry wat nych
dar czyń ców, w któ rej do dys -
po zy cji uczniów i pro fe so rów
sta ło na pół kach kil ka ty się cy
wo lu mi nów, w czy tel ni zaś
moż na by ło sko rzy stać z do stę -
pu do oko ło czter dzie stu cza -
so pism rol ni czych, na uko wych
i li te rac kich. Każ de go ro ku na
za kup no wych ksią żek prze -
zna cza no po nad 100 ta la rów.

„Na po dwó rzu usta wio ne
by ły naj roz ma it sze na rzę dzia
rol ni cze […], bę dą ce ja ko oka -
zy de mon stra cyj ne dla na uki
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Au gust Ciesz kow ski

He le na (Ha li na) Ciesz kow ska
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Mo dli tew nik 
dr. Juliusza Aua
z od ręcz ną 
de dy ka cją 
Ce cy lii Dzia łyń skiej 
(1879)
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[…]; wi dzieć moż na by ło oko ło 30 pięk nych krów […], stad ko owiec
do de mon stra cji prze zna czo nych”.

*
Wa run kiem uzy ska nia dy plo mu, czy li ukoń cze nia na uki w Szko -

le, by ło zło że nie eg za mi nu koń co we go oraz pu blicz na obro na tez po -
sta wio nych przez uczniów w roz pra wie dy plo mo wej. Tak opi sy wał
tę uro czy stość „Zie mia nin” z 1873 ro ku: „W od po wied nio do uro -
czy sto ści urzą dzo nej Sa li za sie dli po jed nej stro nie ka te dry pp. pro -
fe so ro wie, po dru giej abi tu rien ci i przy by li go ście, w głę bi sa li kil ku -
dzie się ciu uczniów szko ły. Dy rek tor p. dr Au sto sow nym
prze mó wie niem roz po czął akt uro czy sty i wzy wał ko lej no kan dy da -
tów do obro ny po sta wio nych przez sie bie tez. Opo no wa li im pp. pro -
fe so ro wie, go ście i ucznio wie”.

Pra ce uczniów, chcą cych zdo być dy plom w Szko le im. Ha li ny,
opie ra ły się w głów nej mie rze na ba da niach wła snych. Pu bli ko wa -
no je nie tyl ko w pol skich, lecz tak że za gra nicz nych pi smach na -
uko wych. „Kry ty ka wy ra ża ła się o nich po chleb nie – pi sał »Zie mia -
nin« w 1878 ro ku – o nie któ rych na wet, że mo gą iść śmia ło
w za wo dy z nie jed ną pra cą na pi sa ną na uni wer sy te cie za gra nicz -
nym, ce lem uzy ska nia stop nia dok tor skie go”.

Nie ste ty, a mo że wła śnie dla te go, ża bi kow ska szko ła rol ni cza by -
ła so lą w oku pru skie go za bor cy. Na re ak cję władz nie trze ba by ło dłu -
go cze kać. Za le d wie kil ka lat po otwar ciu Szko ły jej dzia łal ność zo -
sta ła bru tal nie prze rwa na przez Niem ców, któ rzy naj pierw du żą część
ka dry oraz uczniów po cho dzą cych z Kró le stwa Pol skie go zmu si li do
opusz cze nia te re nu za bo ru pru skie go, a rok póź niej, z dniem 1 paź -
dzier ni ka 1876 ro ku, de fi ni tyw nie za mknę li pla ców kę. Trze ba w tym
miej scu pa mię tać, że Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny w Ża bi ko -
wie by ła je dy ną pol ską uczel nią dzia ła ją cą na te re nie za bo ru pru skie -
go: jak wie my, naj bar dziej nie prze jed na ne go wro ga pol sko ści.

Ostat nie uro czy ste za koń cze nie ro ku szkol ne go w Wyż szej Szko -
le Rol ni czej im. Ha li ny z udzia łem wszyst kich jej pro fe so rów od by -
ło się 12 sierp nia 1875 ro ku. „Zie mia nin” wów czas do no sił: 
„Roz kaz Na czel ne go Pre ze sa wska zu ją cy na ba ni cje [czy li 
opusz cze nie mu rów szko ły – przyp. red.] 

tak uczniów, jak pro fe so rów pod da nych ro syj skich [a więc po cho -
dzą cych z Kró le stwa Pol skie go – przyp. red.] w ca łej peł ni, mi mo prze -
ciw nych po gło sek, przez mi ni stra spraw we wnętrz nych za twier dzo -
ny zo stał. Utrzy ma li się tyl ko pod da ni au striac cy pp. pro fe so ro wie
Dr Ku del ka i Kluz. Trzy dzie stu zaś uczniów, pod da nych pań stwa Ro -
syj skie go, praw pro fe so ro wie pp. Dr Ro ści szew ski, Wie lic ki i Jó zef
Dem by pro skry bo wa ni zo sta li”. Tak więc „pro skry bo wa ni praw” pro -
fe so ro wie wkrót ce opu ści li mu ry ża bi kow skiej wszech ni cy, co nie -
wąt pli wie mu sia ło skut ko wać jej osła bie niem. 

Na ko niec tej smut nej uro czy sto ści dy rek tor dr Ju liusz Au zwró -
cił się do pro fe so rów i uczniów, któ rych do tknął ów roz kaz ba ni -
cji, i po że gnał ich pięk ną mo wą. Po wie dział wów czas mię dzy in -
ny mi: „Si ła bru tal na cia ło i for mę za bić i znisz czyć mo że, ale ni gdy
du cha i idei, bo te są nie śmier tel ne”. Zakończenie kolejnego,
ostatniego roku szkolnego (1875/1876) było już bardzo skromne
i jeszcze smutniejsze niż poprzednie.

Podczas zbierania materiałów oraz opracowywania artykułu
dużą pomocą służyły mi zbiory naszego Muzeum (mieszczącego się
w Kolegium Rungego), niezwykle starannie zorganizowanego i do
końca roku 2008 prowadzonego przez mgr Marię Gołaską, której
w tym miejscu należą się szczególne słowa podziękowania.

mgr Ewa Stryc ka

Plan Szko ły im. Ha li ny w Ża bi ko wie z 1876 ro ku Dom wło da rza w Ża bi ko wie na te re nie daw ne go fol war ku
Szko ły im. Ha li ny; akwa re la Genowefy Woj ciech

Pa miąt ko wa 
ta bli ca 

od sło nię ta 
w 1970 ro ku 

w set ną 
rocz ni cę 

po wsta nia 
szko ły 

w Ża bi ko wie

Wyż sza Szko ła Rol ni cza 
im. Ha li ny w Ża bi ko wie
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Od 1996 ro ku pa tro nem na szej uczel ni jest Au gust Ciesz kow -
ski, a od 11 kwiet nia 2008 ro ku no si ona na zwę Uni wer sy te -

tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Ze wzglę du na tra dy cję Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go, z któ re go
się wy wo dzi my, ser cem by łam za na zwą Uni wer sy tet Rol ni czo -Leś -
ny. Te raz, kie dy je ste śmy Uni wer sy te tem Przy rod ni czym, trze ba za -
uwa żyć, że na zwa ta pa su je do uczel ni o na szym pro fi lu, z jej ośmio -
ma wy dzia ła mi i osiem na sto ma kie run ka mi stu diów. Ob sza ry,
w któ rych pro wa dzi my ba da nia i dy dak ty kę, moż na bo wiem okre -
ślić ja ko: śro do wi sko, bio róż no rod ność, pod sta wy ge ne ty ki i fi -
zjo lo gii oraz tech no lo gia i bio tech no lo gia. 

W ra mach ba dań nad śro do wi skiem i je go ochro ną pro wa dzi -
my uni ka to we w ska li eu ro pej skiej ba da nia prze pły wu ener gii i ma -
te rii po mię dzy po wierzch nią zie mi i at mos fe rą, waż ne z punk tu wi -
dze nia sy tu acji glo bal nej. Wy pra co wa na u nas me to da oce ny
sta nu eko lo gicz ne go wód pły ną cych („ma kro fi to wa me to da oce ny
rzek”), wdra ża na do prak ty ki, na le ży do naj lep szych w Eu ro pie. Prze -

bu do wa drze wo sta nów, pro wa dzą ca do kre owa nia sta bil niej szych
eko sys te mów le śnych (bar dziej od por nych na klę ski ży wio ło we), jest
re ali zo wa na na wy pra co wa nych u nas za sa dach. Trwa też re in tro -
duk cja gi ną cych ga tun ków zwie rząt (na przy kład głusz ca, bo bra,
wy dry, żu bra, wil ka).

Ba da nie i ochro na bio róż no rod no ści za sa dza się na po zna niu oraz
za cho wa niu za so bów ge no wych ro ślin (na przy kład jo dły po spo -
li tej w Su de tach) i zwie rząt. Wciąż opi sy wa ne są no we ga tun ki mi -
kro or ga ni zmów, ro ślin i zwie rząt (iden ty fi ko wa ne z re gu ły tech ni -
ka mi mo le ku lar ny mi). 

Pod sta wy ge ne ty ki i fi zjo lo gii do ty czą mi kro or ga ni zmów, roś -
lin, zwie rząt i czło wie ka. Jest to naj bar dziej zbli żo ny do na uk pod -
sta wo wych ob szar – a wy ni ki ba dań słu żą pro duk cji ro ślin nej i zwie -
rzę cej oraz zdro wiu lu dzi. Mam tu na my śli aspek ty bio che micz ne
i mo le ku lar ne pro ce sów ży cio wych, jak na przy kład no we en zy my
i ich funk cje, prze ciw u tle nia cze zmniej sza ją ce za gro że nia no wo two -
ra mi i cho ro ba mi ukła du krą że nia, struk tu rę i funk cję ge no mu zwie -
rząt użyt ko wych. 

Wilk ze Stobnicy

Od UP 
do UP
Od Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go 

Uni wer sy te tu Po znań skie go do Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu 

(cz. 4)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY DZIŚ
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Zwień cze niem tych – cza sem bar dzo wy ra fi no wa nych w za my -
śle i me to dy ce – ba dań jest tech no lo gia i bio tech no lo gia – tu za -
li cza my no we ra sy zwie rząt i od mia ny ro ślin wy two rzo ne na uczel -
ni, a tak że no we, pro eko lo gicz ne tech no lo gie pro duk cji ro ślin nej
i zwie rzę cej (zwłasz cza w ukła dach za mknię tych). 

Pro duk ty ro ślin ne i zwie rzę ce da ją nam żyw ność wy twa rza ną
w pro ce sach tech no lo gicz nych – sta le opty ma li zo wa nych i kon tro -
lo wa nych. Ja kość tej żyw no ści ba da my dziś, nie tyl ko oce nia jąc jej
wy gląd i za pach, ale za po mo cą ana liz in stru men tal nych ogrom nej
czu ło ści. Dość nad mie nić, że moż na oce nić nie tyl ko sto pień ze -
psu cia pro duk tu ryn ko we go, ale też wy stę pu ją ce w nim ce lo we za -
fał szo wa nia. 

Do te go dzia łu za li czam też po czę ści eko sys te my le śne z ich
ogrom nym zna cze niem dla czło wie ka i z ich licz ny mi funk cja mi,
w tym tak że pro duk cyj ną (któ ra w grun cie rze czy jest funk cją eko -
lo gicz ną). Pierw szo pla no wy pro dukt le śny, czy li drew no, jest
prze twa rza ny na wie le spo so bów. Drew no to bio od na wial ny i bio -
de gra do wal ny bio kom po zyt, któ re mu moż na nadać uni ka to we wła -
ści wo ści ma te ria łu funk cjo nal ne go lub wy ko rzy stać do wy two rze -

nia no wo cze snych
two rzyw drzew nych.
Dość po wie dzieć, że
na dro dze ter mo -
-che micz nej ob rób -
ki drew na moż na
na wet otrzy my wać
„czar ny dąb”, któ ry
nie gdyś po wsta wał po wie lo wie ko wym prze le gi wa niu kłód dę bo -
wych w wo dzie i za wsze był nie zmier nie cen nym su row cem. Drew -
no mo że rów nież być ma te ria łem, z któ re go się uzy sku je na no ma -
te ria ły, a po zo sta jąc su row cem na tu ral nym, za wsze przy czy nia się
do po pra wy ja ko ści ży cia czło wie ka. 

Tak to głę bo ka zna jo mość przy ro dy, jej pro ce sów i praw słu ży
nam do ce lów wpi sa nych od po cząt ku w rol ni czo -le śną tra dy cję na -
sze go uni wer sy te tu. 

prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN

Uśmiechnięty Hoploseius mariae
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„List wkrót ce do Do bry na [do] Cie bie
wy pra wię. Ład ne na zwi sko Do bryn,

osa dzo ne na D o b r u – i słusz nie! Z ser -
ca Ci win szu ję ko rzyst ne go kup na” – pi sał po -
eta Zyg munt Kra siń ski wio sną 1841 ro ku do
swe go przy ja cie la Au gu sta Ciesz kow skie go.
„Chwa lę ogrom nie Twój re alizm, Two je ku -
po wa nie dóbr w Księ stwie. Gdy bym mógł,
miał za co, to sa mo bym uczy ni ł”1. Sło wa te
by ły re ak cją po ety na wy da rze nia, do któ rych
do szło po po wro cie fi lo zo fa z po dró ży po Eu -
ro pie Za chod niej w po ło wie 1840 ro ku.

Po wrót do Kró le stwa Pol skie go Au gust
Ciesz kow ski po łą czył z pod ję ciem dzia łal -
no ści pu bli cy stycz nej. Na po cząt ku 1841 ro -
ku fi lo zof opu bli ko wał kil ka ar ty ku łów
w no wo po wsta łym cza so pi śmie „Bi blio te -

1 Z. Kra siń ski, Li sty do Au gu sta Ciesz kow skie go, 
Edwar da Ja ro szyń skie go, Bro ni sła wa 
Tren tow skie go, War sza wa 1988, t. 1, s. 41 i 45.

Kościół 
w Debrznie Wsi 

zbudowano dopiero 
na początku 

XX wieku

Zabudowania podworskie 
w Debrznie Wsi 

z drugiej połowy XX wieku

„Do brin und Kap pe”
ZA PO MNIA NY EPI ZOD Z ŻY CIA

AU GU STA CIESZ KOW SKIE GO

Fo
t. 

3×
 Jo

 an
 na

 P
ie

 tr
o w

ic
z

NUMER SPECJALNY – Listopad 2009

26 AKADEMICKIE



ka War szaw ska”, w tym swą nie miec ko ję -
zycz ną roz pra wę dok tor ską o fi lo zo fii joń -
skiej, prze tłu ma czo ną na ję zyk pol ski. Rów -
nież na ła mach „Bi blio te ki War szaw skiej”
uka za ły się ob szer ne omó wie nia pu bli ka cji
Ciesz kow skie go Du crédit et de la cir cu la -
tion (O kre dy cie i obie gu, wyd. Pa ryż 1839),
któ rych au to rzy od no to wa li dwa pu blicz ne
wy stą pie nia fi lo zo fa2. 

Ak tyw ność Au gu sta Ciesz kow skie go, choć
nie skie ro wa na wprost prze ciw ko pań stwu ro -

syj skie mu, spo wo do wa ła za in te re so wa nie
władz car skich i w kon se kwen cji je go krót -
ko trwa łe aresz to wa nie. Wów czas oj ciec Au -
gu sta, hra bia Pa weł Ciesz kow ski, oba wia jąc
się kon fi ska ty ma jąt ku je dy ne go sy na przez
za bor cę, po sta no wił na być dla mło de go fi lo -
zo fa do bra w Pru sa ch3. W la tach czter dzie -
stych XIX wie ku pań stwo pru skie do pusz cza -
ło bo wiem wię cej swo bód niż po zo sta li
za bor cy. Cen zu ra dzia ła ła tam ła god niej niż
w Kró le stwie Pol skim i Ga li cji, stąd na przy -

2 „Bi blio te ka War szaw ska” 1841, t. 1, s. 287-3-6
i 536-561; omó wie nia Du crédit w t. 1, 
s. 597-621 i t. 2, s. 349-388.

3 A. Żół tow ski, Au gust Ciesz kow ski 1814-1894, 
Kra ków 1909, s. 6.

Pałac w Debrznie Wsi 
z końca XIX wieku

(widok współczesny)

Kontrakt sprzedaży majątku
„Dobrin und Kappe”, karta

pierwsza (z nazwiskami stron)…

… i karta ostatnia – z podpisami
(tu podpis Aug[ust] D[ołęga]

Cieszkowski)

Mapa topograficzna z 1924 roku ukazująca obszar „Dobrin und Kappe”
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kład wie lu lu dzi pió ra sta ra ło się wy da wać swe
utwo ry w Po zna niu. Dla te go Pa weł Ciesz kow -
ski za ku pił dla Au gu sta „Do brin und Kap pe”
(obec nie De brz no Wieś i Trud na), klucz de -
brz neń ski le żą cy w po wie cie zło tow skim
w Pru sach Za chod nich.

Nie ła two usta lić do kład ną da tę na by cia po -
wyż sze go ma jąt ku. Jesz cze na prze ło -
mie 1840 i 1841 ro ku do mi nium de brz neń -
skim za rzą dzał po przed ni wła ści ciel, rot mistrz
Jó zef Kliń ski, któ ry 20 lu te go 1841 ro ku prze -
ka zał 50 ta la rów na bu do wę ple ba nii dla ma -
cie rzy stej pa ra fii w Wiel kim Bucz ku4. Dal -
szych in for ma cji do star cza ko re spon den cja
Au gu sta Ciesz kow skie go z Zyg mun tem Kra -
siń skim. Dnia 23 kwiet nia 1841 ro ku Ciesz -
kow ski do no sił swe mu przy ja cie lo wi o za -
mia rze prze pro wadz ki. Od po wia da jąc li stem 
z 7 ma ja, po eta gra tu lo wał fi lo zo fo wi po my -
słu prze nie sie nia się do Księ stwa. W ko lej -
nym li ście, z 3 czerw ca 1841 ro ku, Kra siń -
ski win szo wał przy ja cie lo wi ko rzyst ne go
za ku pu i obie cy wał, że na stęp ny list za adre -
su je do „Do bry na”5. Aby móc prze jąć ma -
ją tek na le żą cy do „dóbr ry cer skich”, Au gust
Ciesz kow ski mu siał uzy skać zgo dę kró la pru -
skie go. Zgo da ta ka zo sta ła wy da na w Ber -
li nie 25 ma ja 1841 ro ku6. Za tem do za ku -
pu ma jąt ku do szło mię dzy 20 lu te go a 25
ma ja 1841 ro ku.

Wieś no si ła wów czas urzę do wą nie miec -
ką na zwę „Do brin”, przez Po la ków zwa na

by ła De brz no lub Dy brz no. Dziś miej sco -
wość ta, le żą ca na pół noc nym krań cu wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go, no si na zwę
De brz no Wieś (w od róż nie niu od mia sta
De brz na, do 1945 ro ku Frie dlan du, le żą -
ce go już po za gra ni cą wo je wódz twa). De -
brz no Wieś roz cią ga się na le wym brze gu
rzecz ki De brzyn ki, na dro dze z Łob że ni cy
do mia sta De brz na. Pod ko niec XIX wie ku
au to rzy Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le -
stwa Pol skie go od no to wa li, że miej sco -
wość ta skła da ła się z trzech czę ści: wsi wło -
ściań skiej obej mu ją cej 1796 mórg, dóbr
ry cer skich o po wierzch ni 4081 mórg oraz
z osa dy No we De brz no. Ca łość obej mo wa -
ła 152 bu dyn ki, w tym 58 miesz kal nych,
w któ rych ży ło 563 ewan ge li ków i 68 ka -
to li ków. W De brz nie znaj do wał się ko śció -
łek ka to lic ki Nie po ka la ne go Po czę cia NMP,
bę dą cy fi lią pa ra fii w Wiel kim Bucz ku,
a tak że nie miec ka szko ła. Wieś wcho dzi ła
w skład klu cza de brz neń skie go wraz z Błu -
go wem, Hu tą, Scho la sty ko wem i Kap pą
(obec nie Trud na)7. 

Wła ści cie la mi po wyż sze go ma jąt ku by ła
w XVIII wie ku ro dzi na Go et zen dorf -Gra -
bow skich. Po śmier ci Igna ce go Gra bow skie -
go, dzie dzi ca znacz nych dóbr w daw nym wo -
je wódz twie po mor skim, wdo wa Sa lo mea
z Mosz czeń skich otrzy ma ła do ży wo cie na
De brz nie, wno sząc je w po sa gu dru gie mu
mę żo wi, Mak sy mi lia no wi Mosz czeń skie -

mu. Przez pe wien czas (do po cząt ku 1841
ro ku) klucz de brz neń ski znaj do wał się
w po sia da niu rot mi strza Jó ze fa Kliń skie go.
Po zo sta łe do bra w oko li cy prze ję li bra cia
Igna ce go Gra bow skie go, Adam i An drzej,
a na stęp nie ich po tom ko wie8. 

Mi mo po zo sta wa nia ma jąt ku w pol skich
rę kach oko li ce De brz na za miesz ka łe by ły
prze waż nie przez lud ność nie miec ką, w więk -
szo ści ewan ge lic ką. Mniej szość ka to lic ka,
w du żej mie rze na ro do wo ści nie miec kiej, ze
wzglę du na od da le nie od ma cie rzy stej pa ra -
fii w Wiel kim Bucz ku prze waż nie uczęsz cza -
ła na na bo żeń stwa w po bli skim mie ście
Frie dland. Nie miec ki pro boszcz ka to lic ki
z Wiel kie go Bucz ka, ksiądz He in rich
Schürmann – we dług pro to ko łu po wi zy ta -
cyj ne go z 15 li sto pa da 1841 ro ku gor li wy
dusz pa sterz, wy peł nia ją cy swe obo wiąz ki
z mi ło ścią, gło szą cy bu du ją ce ka za nia, lecz
scho ro wa ny – przy by wał do fi lii w De brz nie
za le d wie kil ka ra zy do ro ku, w naj waż niej -
sze świę ta ko ściel ne: Bo że Na ro dze nie,
Wiel ka noc i Zie lo ne Świąt ki. W 1841 ro ku
był tam czte ro krot nie, od pra wia jąc na bo żeń -
stwa w ję zy ku nie miec kim. Au gust Ciesz kow -
ski zaś spę dzał świę ta prze waż nie u oj ca, a zi -
mę w War sza wie lub Ber li nie. Być mo że
z rzad kich kon tak tów mię dzy pro bosz czem
a dzie dzi cem wzię ła się po mył ka w wy ka zach
do cho dów pa ra fii bucz kow skiej, z któ rych
do wia du je my się, że pa tro nem ko ścio ła fi lial -

4 L. Boń cza -By strzyc ki, Pa ra fia ka to lic ka Trój cy Świę tej w Wiel kim Bucz ku (1821-1945), Ko sza lin 2004, s. 100 i 282.
5 Z. Kra siń ski: Li sty, s. 41 i 45-46.
6 Tekst do ku men tu, znaj du ją ce go się w zbio rach Ar chi wum Pań stwo we go w Po zna niu, po da je (w tłu ma cze niu na ję zyk pol ski) S. Ma lep szak, 

Ża bi ko wo: dzie je wsi i fun da cji Au gu sta Ciesz kow skie go, Lu boń 1999, s. 110-111.
7 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich, t. 2, War sza wa 1881, s. 241-242, ha sło „Dy brz no”.
8 K. Nie siec ki, Her barz pol ski, t. 4, Lipsk 1839, s. 268-270; T. Ży chliń ski, Zło ta księ ga szlach ty pol skiej, t. 22, Po znań 1900, s. 19.
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ne go w De brz nie 3 stycz nia 1842 ro ku był
„graf von Kierz kow ski”9. 

Le żą ce na ubo czu do bra ry cer skie „Do -
brin und Kap pe”, za miesz ka łe w więk szo -
ści przez nie miec kich chło pów, nie mal że
po zba wio ne po słu gi re li gij nej, nie mo gły być
dla mło de go pol skie go fi lo zo fa osta tecz nym
przy stan kiem na je go ży cio wej dro dze.
Tak że ów cze sne za bu do wa nia nie za chę -
ca ły do two rze nia tam wła snej sie dzi by.
Obec nie ist nie ją cy za byt ko wy pa łac w De -
brz nie Wsi po wstał do pie ro pod ko -
niec XIX wie ku, a bu dyn ki to wa rzy szą ce
– nie wie le wcze śniej. Za bu do wa nia z po -
cząt ku lat czter dzie stych XIX wie ku nie mo -
gły kon ku ro wać z ro dzin nym dwor kiem
Ciesz kow skich w Su chej na Ma zow szu, nad
drzwia mi któ re go umiesz czo no na pis „Sub
ve te ro tec tu sed pa ren ta li” (‘Pod sta rą, lecz
oj czy stą strze chą’). W dwor ku tym uro dził
się Au gust Ciesz kow ski, tam na dal miesz -
kał je go oj ciec. W De brz nie do skwie rał też
za pew ne brak kon tak tów ze śro do wi skiem
na uko wym. Jak moż na przy pusz czać,
z ulgą przy jął fi lo zof ini cja ty wę sprze da ży
ca ło ści dóbr wcho dzą cych w skład spad ku
po Igna cym Gra bow skim, w tym tak że
i De brz na. 

Wśród zie miań stwa pol skie go w za bo rze
pru skim szcze gól nym po wa ża niem cie szył
się po znań ski no ta riusz Paul Gre gor, któ -
ry przy jaź nił się z nie któ ry mi pol ski mi zie -
mia na mi od cza su swych stu diów uni wer -
sy tec kich. Jak wspo mi nał Mar ce li Mot ty,

wszyst kie waż niej sze ma jąt ko we spra wy
Po la ków prze cho dzi ły wów czas przez rę ce
Gre go ra, bie głe go praw ni ka zna ją ce go do -
sko na le ję zyk pol ski, czło wie ka su mien ne -
go i nie po szla ko wa nej uczci wo ści10. Dwu -
dzie ste go ósme go czerw ca 1842 ro ku
w kan ce la rii no ta rial nej Gre go ra w Po zna -
niu przed sta wi cie le ro dzi ny Go et zen dorf -
-Gra bow skich oraz Au gust Ciesz kow ski
spo tka li się z pra gną cy mi na być do bra po
Igna cym Gra bow skim. By li to dwaj Niem -
cy: pod po rucz nik Karl Frie drich We hle
i Cle mens Au gust Röttec ken zu Rhe da. Kon -
trakt zo stał spi sa ny i pod pi sa ny przez
wszyst kich za ite re so wa nych. Za ma ją tek
„Do brin und Kap pe” na byw cy zo bo wią za li
się za pła cić 120 ty się cy ta la ró w11. 

Nie by ła to ostat nia wi zy ta fi lo zo fa w kan -
ce la rii no ta riu sza Pau la Gre go ra. Kil ka dni
póź niej, 2 lip ca 1842 ro ku, rów nież u Gre -
go ra, Ciesz kow ski ku pił od Alek san dra
Brau se -Bru dzew skie go Wie rze ni cę pod Po -
zna nie m12. Ja ko wła ści ciel dóbr wie rze nic -
kich Au gust wie le po dró żo wał, po zo sta wia -
jąc go spo da ro wa nie dzier żaw com, a póź niej
swo im sy nom. Jed nak w pa mię ci po tom nych
po zo stał ja ko wie lo let ni dzie dzic Wie rze ni -
cy. Rok, w któ rym fi lo zof był wła ści cie lem
sprze da ne go Niem com w czerw cu 1842 ro -
ku ma jąt ku „Do brin und Kap pe”, po zo stał
tyl ko za po mnia nym epi zo dem w ży ciu Au -
gu sta Ciesz kow skie go.

Jo an na Pie tro wicz, 
Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk

9 L. Boń cza -By strzyc ki, Pa ra fia, s. 100, 108, 155-156, 161.
10 M. Mot ty, Prze chadz ki po mie ście, t. 1, War sza wa 1957, s. 231.
11 O. Go erc ke, Der Kre is Fla tow. In geo gra phi scher, na tur kun dli cher und ge schich tli cher Bez ie hung dar ge stellt, Gi fhorn 1981, s. 520.
12 Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu, Ak ta no ta riu sza Pau la Gre go ra z Po zna nia, 1842 r., k. 209-215 (De brz no), 230-233, 235 i 285-286 (Wie rze ni ca).
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Tablica poświęcona dwojgu przyjaciołom: 
Zygmuntowi Krasińskiemu 
i Augustowi Cieszkowskiemu (ojcu) 
umieszczona na ścianie dziedzińca PTPN 
w Poznaniu
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Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (wcze -

śniej Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go) po wstał w 1974 roku. Wte dy to
ów cze sny rek tor prof. dr hab. Je rzy Zwo liń -
ski po sta no wił utwo rzyć w Aka de mii Rol ni -
czej ze spół folk lo ry stycz ny. Za da nia te go
pod jął się wów czas jesz cze stu dent, Je rzy
Den gu siak, któ ry dzię ki swo je mu upo ro wi
w krót kim cza sie do pro wa dził do urze czy -
wist nie nia te go po my słu. 

Po cząt ko wo by ła to ma ła gru pa mi ło śni -
ków mu zy ki i tań ca, któ rzy swym en tu zja -
zmem i pra cą spra wi li, że pierw szy wy stęp
od był się już po trzech mie sią cach. Gru pa
ta, pro wa dzo na ar ty stycz nie przez dr Ma -
rię Stró żyk i Wa cła wa Woj cie chow skie go,

do koń ca 1976 ro ku pre zen to wa ła pro gram
o cha rak te rze re gio nal nym.

W stycz niu 1977 ro ku kie row nic two
ar ty stycz ne ob jął  Wie sław Ka szub kie wicz
(4 czerwca 1937 − 8 czerwca 2009),
wspa nia ły cho re ograf i przy ja ciel mło dzie -
ży zwią za ny z ze spo łem „Ła ny” przez 32
la ta, w cią gu któ rych ukształ to wał ze spół,
wpro wa dził sze ro ki i atrak cyj ny re per tu ar.
Je go dzia łal ność ak tyw nie wspo ma ga ła −
tak że już dziś nie ży ją ca − żo na Re na ta -Te -
re sa, któ ra pro wa dzi ła dzie cię cy ze spół „Ła -
ni ki”. Wie sław Ka szub kie wicz nadał ze spo -
ło wi cał ko wi cie od mien ny cha rak ter, za czął
two rzyć no wy pro gram i za pro po no wał

obec ną na zwę. W je go za ło że niach folk lor
sta no wił two rzy wo do ar ty stycz ne go opra -
co wa nia i przy sto so wa nia do wy mo gów sce -
ny, z jed no cze snym za cho wa niem au ten -
tycz nych ko stiu mów, mu zy ki i ele men tów
ta necz nych oraz cha rak te ru po szcze gól nych
re gio nów. Dzię ki te mu pre zen to wa ne pro -
gra my są wi do wi ska mi barw ny mi, peł ny mi
eks pre sji i dy na mi ki.

„Ła ny” two rzą i do sko na lą swój re per tu -
ar dzię ki fa cho wej ka drze, eta to wo pra cu -
ją cej w ze spo le, z udzia łem spe cja li stów
z róż nych dzie dzin.

Więk szość opra co wań mu zycz nych jest
dzie łem Lu dwi ka Ro ka − wy bit ne go mu zy -
ka, człon ka Ra dy Eks per tów Pol skiej Sek -
cji CIOFF, z któ rym ze spół współ pra cu je
nie ustan nie od 1978 ro ku.

W 2009 r. przy go to wa nie ta necz ne ze spo -
łu po wie rzo no An drze jo wi Tar now skie mu,
któ re go wspo ma ga Ju lia no Ja ren czuk pro -
wa dzą cy II gru pę za awan so wa nia. Za przy -
go to wa nie wo kal ne obec nie od po wie dzial -
ny jest Da wid Kru pa, a w prze szło ści du ży
wkład pra cy wnie śli tu mię dzy in ny mi: 
Je rzy Le wan dow ski, Krzysz tof Szy dzisz,
Jó zef Ka sprzak, Zdzi sław Paw la czyk. Dłu -
go let nim akom pa nia to rem jest To masz 
Ba rań ski. Kie row ni kiem or ga ni za cyj nym
od 1981 roku do chwi li obec nej jest Ze non
Mu siał. 

Pod sta wo wym ob sza rem twór czych za in -
te re so wań ze spo łu jest pol ski folk lor ta necz -

no -mu zycz ny. Za cho wu jąc je go ory gi nal ność
i au ten tyzm, przy sto so wa no go do wy mo gów
sce ny w for mie su it re gio nal nych i wi do wisk
ob rzę do wych. Bo ga ty pro gram z wie lu re gio -
nów Pol ski, pre zen to wa ny w for mie ar ty stycz -
nie opra co wa nej, obej mu je: Wiel ko pol skę Za -
chod nią, Wiel ko pol skę Po łu dnio wą,
Sza mo tu ły, Be skid Ży wiec ki, Kur pie, Kra -
ków, Kro sno, Lu blin, Ło wicz, Rze szów
oraz pol skie tań ce na ro do we: ku ja wiak,
obe rek, po lo nez, ma zur, kra ko wiak, a tak -
że wi do wi ska ob rzę do we: We se le Wiel ko pol -
skie, Noc Ku pa ły, Ja seł ka Pol skie. Na dal czo -
ło we miej sce zaj mu je w nim ma cie rzy sty
re gion – Wiel ko pol ska. Ze spół kon cer tu je

Nasz por tret

Wiesław Kaszubkiewicz 
(1937−2009)

Benefis Wiesława Kaszubkiewicza (2003)
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w skła dzie 35−45 osób, w tym są dwie gru -
py ta necz no -wo kal ne i ka pe la z so li sta mi.
Moż li we są też sa mo dziel ne pre zen ta cje
ka pe li z ma łą gru pą wo kal no -ta necz ną.
Człon ko wie ze spo łu to w więk szo ści stu den -
ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, jak rów nież
in nych po znań skich uczel ni.

Na ba zie ze spo łu stu denc kie go od 1990 ro -
ku funk cjo nu je dzie cię cy ze spół „Ła ni ki”, któ -
ry sku pia dzie ci by łych człon ków ze spo łu,
pra cow ni ków uczel ni i in ne. Po pu la ry zu jąc
pol ską kul tu rę na ro do wą, ze spół rozwija bo -
ga tą dzia łal ność edu ka cyj ną w zakresie śpie -
wu i tań ca. Kil ka na ście osób pro wa dzi sa mo -
dziel ną dzia łal ność ar ty stycz ną, wy ko rzy stu jąc
wie dzę i umie jęt no ści tu na by te.

Od mo men tu po wsta nia do chwi li obec nej
ze spół dał kil ka set kon cer tów, ma na swym
kon cie du żo suk ce sów, na gród i wy róż nień,
na gra nia fo nicz ne, ra dio we i te le wi zyj ne,
uczest nic two w wie lu pre sti żo wych fe sti wa -
lach w kra ju i po za je go gra ni ca mi: w Eu ro -
pie, Afry ce i Ame ry ce Po łu dnio wej.

mgr inż. Ze non Mu siał

WY JAZ DY ZA GRA NICZ NE 
ZE SPO ŁU PIE ŚNI I TAŃ CA 
„ŁA NY” 
UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO
W PO ZNA NIU

1979 BUŁ GA RIA
1980 WA TY KAN
1982 TUR CJA
1983 GRE CJA
1983 NRD
1984 WIEL KA BRY TA NIA
1985 TUR CJA
1985 FRAN CJA
1985 HISZ PA NIA
1986 CZE CHO SŁO WA CJA
1986 TUR CJA
1986 POR TU GA LIA
1986 HISZ PA NIA
1986 RFN

1987 RFN
1987 RFN
1987 FRAN CJA
1987 WŁO CHY
1988 HO LAN DIA
1988 TUR CJA
1989 RFN
1989 WŁO CHY
1989 RFN
1989 NIEM CY
1990 WŁO CHY
1991 HISZ PA NIA
1991 WŁO CHY
1992 NIEM CY
1992 CZE CHO SŁO WA CJA
1992 HO LAN DIA−BEL GIA
1993 TUR CJA
1994 BEL GIA
1994 UKRA INA
1995 NIEM CY

1995 RO SJA
1995 SŁO WE NIA
1995 CHOR WA CJA
1995 WŁO CHY
1995 GRE CJA
1996 EGIPT
1997 SŁO WA CJA
1997 MAL TA
1997 NIEM CY
1998 BRA ZY LIA
1998 PA RA GWAJ
1999 NIEM CY
1999 HO LAN DIA
1999 BEL GIA
1999 FRAN CJA
1999 AN DO RA, HISZ PA NIA
1999 SZWAJ CA RIA
1999 NIEM CY
2000 CZE CHY
2000 TUR CJA

2001 CYPR
2001 NIEM CY
2001 TUR CJA
2002 DA NIA
2003 FRAN CJA–BELGIA
2003 RU MU NIA–SŁOWACJA
2004 HISZ PA NIA−FRAN CJA–

–AUSTRIA
2005 ŁO TWA−LI TWA
2005 WŁO CHY
2006 DA NIA
2006 MEK SYK
2006 UKRA INA
2007 HO LAN DIA
2007 HO LAN DIA
2008 BUŁ GA RIA
2008 SER BIA
2009 NIEM CY
2009 BO ŚNIA I HER CE GO WI NA
2009 BUŁ GA RIA–WĘ GRY

AKADEMICKIE 33

Ostatnia Wigilia z „Łanami”, jeszcze z Renatą i Wiesławem (2008)
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Wielka Brytania 1984

Ukraina 1994

Malta 1997

Egipt 1996

Brazylia 1998

Włochy 1990

Holandia 1992
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Bułgaria 2009

Serbia 2008

Polska 2007

Austria 2004Słowacja 2003

Hiszpania 2004

Belgia 2003 Rumunia 2003

Meksyk 2006
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Plo nu ją tań cem i śpie wem, a na de wszyst -
ko od na wial ną uro dą i we rwą wy ko naw -

ców, przy bra nych róż no rod no ścią barw
i bo gac twem stro jów pol skie go folk lo ru. 

Są to pięk ne plo ny, wy da wa ne co rocz nie
przez ze spół, któ ry od chwi li po wsta nia
w ro ku 1974 wrósł w or ga nizm i ży cie na -
szej uczel ni i jest wi docz ny nie tyl ko na kon -
cer to wej sce nie. Bar dzo czę sto ozda bia
uro czy ste wy da rze nia, pro mu je uczel nię
w re gio nie, kra ju i za gra ni cą, a do ku men -
ta cję ta kich zda rzeń znaj dzie my tak że
w „Wie ściach Aka de mic kich”, z któ rych
okła dek i stron już wie lo krot nie wy glą da ły
uśmiech nię te twa rze „Ła nów”. Ze spół jest
wi zy tów ką uczel ni.

Jak i ja kim kosz tem „Ła ny” uzy sku ją ar -
ty stycz ne „plo ny”?

Py ta nie to naj czę ściej nie za przą ta uwa -
gi wi dza – na byw cy „pro duk tu”, dla któ re -
go jest oczy wi ste: ar ty stycz na wy daj ność i ja -
kość mu si być naj wyż szej kla sy. I jest. 

Ist nie ją trzy wa run ki umoż li wia ją ce dzia -
łal ność ze spo łu. Dwa pierw sze, choć bar dzo
istot ne, jesz cze nie de cy du ją o osta tecz nym
suk ce sie. 

Przede wszyst kim to oko licz no ści sprzy -
ja ją ce efek tyw nej pra cy. Stwo rzy ła je na sza
uczel nia, od da jąc do dys po zy cji sce nę i par -
kiet na prze pro wa dza nie sys te ma tycz nych
ćwi czeń oraz prób, gdzie na ucza się i do -
sko na li kunszt tań ca oraz śpie wu. Są jesz -
cze po miesz cze nia, gdzie zgro ma dzo no
kom ple ty ory gi nal nych stro jów re gio nal nych,
a za sa dy ko rzy sta nia z te go bo gac twa,
prze cho wy wa nia, czysz cze nia i re no wa cji
wy ma ga ją od ich użyt kow ni ków nie by wa -
łej dba ło ści. Wie le z tych stro jów po win no
rów nież ob cho dzić swo je za słu żo ne -le cie.

Naj lep szy mi spo so ba mi wy ra że nia po dzię -
ko wań za stwa rza ne wa run ki są ar ty stycz -
ne osią gnię cia ze spo łu. Praw dzi wą ra do ścią,
do dat ko wo mo ty wu ją cą do usta wicz nej
pra cy, jest obec ność na kon cer tach do stoj -
nych go ści, któ rych li stę otwie ra JM rek tor,
za pra sza nych tak że na szcze gól nie uro czy -
ste spo tka nia w sie dzi bie ze spo łu. Kunszt,
a tak że barw na i uro cza sce ne ria tych kon -
cer tów oraz spo tkań do star cza ją wspa nia -
łych wra żeń rów nież go ściom. 

Dru gi wa ru nek – ka dra. Do praw dy, nie -
wiel ki to ze spół osób. 

Jesz cze nie tak nie daw no te mu był z na -
mi nie od ża ło wa ny wie lo let ni szef – cho re -
ograf i twór ca per fek cyj nie wy ko ny wa nych
wi do wisk ta necz nych, któ re wpro wa dzi ły
„Ła ny” do gro na naj lep szych. 

Są in struk to rzy tań ca na ucza ją cy róż no -
rod nych ele men tów i ukła dów tań ców re -
gio nal nych, wy ćwi czo nych na pró bach
w usta wicz nych po wtó rze niach, po prze dza -
nych wy wo ła niem wier nie to wa rzy szą ce go
akom pa nia to ra: „pro szę od te go miej sca…
jesz cze raz… jesz cze raz…”

Jest in struk tor wo kal ny na ucza ją cy śpie -
wu ze spo ło we go; choć z efek tu swo jej pra -
cy nie za wsze jest za do wo lo ny, upa tru jąc
nie do sko na ło ści w bra ku więk szej licz by
prób, jest do brze. 

Jest wresz cie kie row nik or ga ni za cyj ny,
wciąż ak tyw ny, pe łen po my słów, usil nie się
sta ra o po pra wę wa run ków pra cy, pu ka do
wie lu drzwi, do pra sza jąc się o po moc, or -
ga ni zu je za rów no du że, jak i ma łe, co dzien -
ne za da nia ze spo łu. 

Wy róż ni kiem osób two rzą cych ka drę jest
ich ogrom ne za an ga żo wa nie, pod bu do wa ne
tro ską o osią gnię cie wy so kie go po zio mu ar -

ty stycz ne go. Nie raz po ja wia ją się na pię cia,
twór cze i or ga ni za cyj ne. Co dzien ność. Ze -
spół mu si dać kon cert. Trwa ją przy go to wa -
nia. Ja kie tań ce do pro gra mu? Ile par wy so -
kich i ile ni skich? Kto nie mo że wy stą pić!?
Dla cze go to jesz cze nie jest za ła twio ne? Czy
bę dzie ka pe la, czy ta śma? I wie le in nych, du -
żych i ma łych pro ble mów. A po wy stę pie…
Re ak cja wi dza na wi dow ni – pięk nie, spon -
ta nicz ny aplauz jest te go po twier dze niem. Wi -
dzia ne bądź od słu cha ne przez cho re ogra fa
czy na uczy cie la śpie wu – ar ty stom uka zy wa -
ne są ich nie do sko na ło ści, for mu łu je się twór -
cze uwa gi. Po chwał jest nie wie le. Tak kształ -
to wa na jest wy so ka kla sa ar ty stycz na ze spo łu.
Jest to pra ca usta wicz na za rów no z do tych -
cza so wy mi, jak i z co rocz nie no wo przyj mo -
wa ny mi do „Ła nów”. 

NUMER SPECJALNY – LISTOPAD 2009
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„ŁA NY” PLO NU JĄ

Jubileusz 25-lecia zespołu (1999)

Jubileusz 30-lecia zespołu (2004)
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Trze ci, naj istot niej szy wa ru nek, któ ry
de cy du je o wi ze run ku ze spo łu, to wy ko naw -
cy: stu den ci na szej i in nych po znań skich
uczel ni, bo dla nich przede wszyst kim
otwar te są „Ła ny”, ale tak że oso by młod sze,
a nie kie dy jesz cze i star sze. 

Jest jesz cze ma łe źró deł ko, któ re rów nież
do star cza no wych kan dy da tów ze spo ło wi.
To „Ła ni ki”, dzie cię cy ze spół po wsta ły
w ro ku 1990. Stam tąd re kru tu je się wie lu
póź niej szych ar ty stów du że go ze spo łu. Do
„Ła nów” zbli ży ły się już na wet te nie gdyś
naj młod sze, wte dy jesz cze roz bra ja ją co na
sce nie nie za rad ne „ka czu chy”, bo tak na zy -
wa ła je piesz czo tli wie, pro mie niu jąc przy tym
ra do snym uśmie chem, Re na ta, wie lo let nia
kie row nicz ka ze spo łu dzie cię ce go.

Pod czas sys te ma tycz nych prób utrwa la się
w ze spo le am bi cja sta łe go do sko na le nia
umie jęt no ści, spro sta nia ka no nom ukła dów
tań ców na ro do wych i re gio nal nych, per fek -

cyj ne go wy ko ny wa nia pre cy zyj nie opi sa -
nych ru chów i ge stów tan ce rzy. Do cho dzi do
te go dba łość o stro je, kon dy cję, a wszyst ko
mu si być okra szo ne ra do snym uśmie chem.
Ze spół dzia ła do sko na le, kie ru jąc się wy pra -
co wa ny mi za sa da mi wła snej sa mo rząd no ści. 

Na bór no wych osób do ze spo łu od by wa
się każ de go ro ku w paź dzier ni ku. Po ko mi -
syj nym roz po zna niu pre dys po zy cji ta necz -
nych i wo kal nych za pa da de cy zja o przy ję -
ciu. Za czy na się okres sys te ma tycz nej pra cy
na licz nych pró bach, dwa ra zy w ty go dniu
w go dzi nach po po łu dnio wych. Te mu wiel -
kie mu wy zwa niu, przy rów no cze snym wy -
peł nia niu wła snych obo wiąz ków, nie wszy -
scy po do ła ją. Pierw sze efek ty pra cy wi docz ne
juz są w ma ju – czerw cu, na pierw szym kon -
cer cie. To wa rzy szy te mu tre ma i nie by wa -

łe emo cje, a po tem ra dość z osią gnię te go
suk ce su. 

Po pierw szym kon cer cie szef miał już do -
bre ro ze zna nie o moż li wo ściach ar ty stycz nych
no we go rocz ni ka i mógł pro gno zo wać naj -
bliż szą przy szłość ze spo łu. By wał na wet za -
do wo lo ny z tych pierw szych osią gnięć, choć
ra do ści tej zbyt wy lew nie nie oka zy wał.

Pierw szy kon cert to dla no wych tan ce rzy
mo ment pod ję cia de cy zji o trwa łej przy na leż -
no ści do ze spo łu, co zo sta je po twier dzo ne
otrzy ma niem sym pa tycz ne go, in dy wi du al ne -
go dy plo mu. Te raz cze ka ich nie ustan na pra -
ca i wiel ka przy go da z „Ła na mi”, któ rą już dziś
moż na prze wi dzieć, wsłu chu jąc się w re la cje
ży cio wych lo sów ła no wych se nio rów.

Wresz cie po kil ku la tach, za zwy czaj wy -
zna czo nych cza sem ukoń czo nych stu diów,

zo sta je pod ję ta de cy zja o za koń cze niu dzia -
łal no ści w ze spo le, naj czę ściej zo sta je to
ogła sza ne po jed nym z kon cer tów, dla od -
cho dzą cych – ostat nim. Emo cjo nal ne roz -
sta nie z ze spo łem jed nak nie na stę pu je ni -
gdy. Wza jem na więź by łych człon ków,
te raz już se nio rów, zo sta ła utrwa lo na już
wcze śniej. Pa mięć ta jest póź niej we ry fi ko -
wa na w róż nych oko licz no ściach, z któ rych
naj więk sze to ju bi le usze „Ła nów”. 

Dro dzy Se nio rzy! Wa sze wi zy ty w ze spo -
le są za wsze mi le wi dzia ne, a wy stę py na
kon cer tach ju bi le uszo wych by ły i bę dą en -
tu zja stycz nie po dzi wia ne.

Rok 2009 to rok ju bi le uszu 35-le cia
„Ła nów”. Ale los rzu cił trud ne wy zwa nie,
po grą ża jąc ze spół w głę bo kim smut ku po
bo le snym odej ściu Re na ty i Wie sła wa Ka -
szub kie wi czów, twór ców suk ce sów „Ła nów”
i „Ła ni ków”. Wie sław, szef, już od kil ku lat
kre ślił sce na riusz ju bi le uszu. Bar dzo się cie -
szył na tę chwi lę. 

Co mo że my Im ofia ro wać? Naj lep szym
prze ja wem na szej pa mię ci i po dzię ko wa niem
dla Ich dzie ła niech bę dzie za de dy ko wa ny
Im ra do sny i per fek cyj ny kon cert, któ ry wy -
ko naw com i pu blicz no ści do star czy nie za -
po mnia nych wra żeń.

Niech się da rzy!

PS
Do po dzie le nia się re flek sją na te mat ze -

spo łu „Ła ny” skło ni ła mnie w tym szcze gól -
nym, 2009 ro ku fa scy na cja spo so bem i efek -
ta mi funk cjo no wa nia tej kul tu ral nej for ma cji
na szej uczel ni. Po czy na nia ze spo łu by ły mi
zna ne nie mal od je go po wo ła nia, a to za spra -
wą ów cze sne go rek to ra Je rze go Zwo liń -
skie go. Bli sko „Ła nów” by łem już od po cząt -
ku lat osiem dzie sią tych, naj pierw dzia ła jąc
w rek tor skiej ko mi sji ds. kul tu ry stu denc kiej,
po tem w okre sie spra wo wa nia funk cji pro -
rek to ra ds. stu diów i wresz cie w la -
tach 1987–2008, gdy peł ni łem funk cję peł -
no moc ni ka rek to ra ds. kul tu ry. 

prof. dr hab. Szy mon Go dy nic ki

37

JUŻ 35 LAT!

„Łany” w krakowiaku

Z okazji 30-lecia działalności
zespół „Łany” został wyróżniony 

odznaką honorową 
„Za zasługi dla województwa 

wielkopolskiego”

Stefan Mikołajczak
Marszałek Woj. Wlkp.

Wiesław
Kaszubkiewicz
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„Ła ny” – przy go da na pięć lat. Tak 
by ło w za ło że niu. W tym mie sią cu

mi nę ło już lat 11 i na dal żal od cho dzić.
Nie po wiem, że by by ło ła two – co to, to

nie. Pierw sze za ję cia by ły nie mal że kosz ma -
rem – dla ko goś, kto ni gdy nie miał kon -

tak tu z tań cem kla sycz nym, to na praw dę
cięż ka pró ba. Nie by ło ła two – no we ukła -
dy, no we kro ki i ci tan ce rze – wy da wa ło mi
się, że tra fi łam do gru py, do któ rej nie
wpusz cza ją mło dych. Ale to tyl ko po zo ry.
Kto prze trwa, ten zo sta nie człon kiem tej

wiel kiej „ła now skiej ro dzi ny”. Prze trwa łam
rok i nie ża łu ję. 

Pierw szy kon cert pa mię tam do dzi siaj
– po pro stu ta kiej tre my się nie za po mi na. Ale
po kil ku tak tach mu zy ki ner wy zni ka ją, zo -
sta je tyl ko sku pie nie i chęć da nia z sie bie
wszyst kie go. Jed nak ze spół to nie tyl ko pró -
by i kon cer ty – to też wspól ne spo tka nia, im -
pre zy, wi gi lie i wy jaz dy. 

Wspo mnie nia wie lu wa ka cji i fe rii spę dzo -
nych z „Ła na mi” od ra zu przy wo łu ją na twa -
rzy uśmiech – z ze spo łem mo głam zo ba czyć
mię dzy in ny mi: Cypr Tu rec ki, Fran cję, Kraj
Ba sków w Hisz pa nii, Wło chy, Mek syk, Buł -
ga rię – wszyst kich nie spo sób wy mie nić. Ale
prze żyć, ja kich do star cza ją, nie moż na za po -
mnieć – miesz ka nie u ro dzin hisz pań skich,
nie miec kich, mek sy kań skich po zwo li ło mi po -
znać kul tu rę da ne go kra ju od pod szew ki,
a czę ste ba rie ry ję zy ko we spra wia ły, że czu -
li śmy z ni mi nie mal nie ro ze rwal ną więź
emo cjo nal ną. Fe sti wa le, na któ rych mo gli śmy
re pre zen to wać Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po -
znań i Pol skę, przed sta wia jąc kul tu rę i folk -
lor na sze go kra ju, kie dy po zna wa li śmy lu dzi
z naj dal szych za kąt ków świa ta, na uczy ły nas
du żej to le ran cji i sza cun ku dla – czę sto nie -
zro zu mia łej w na szym kra ju – od mien no ści.
Oczy wi ście nie wszyst ko by ło ró żo we i wspa -
nia łe – czę sto kon cer ty koń czy ły się póź no
w no cy, pró by od by wa ły się w tem pe ra tu rze
po nad 40 stop ni, ale to na praw dę nie wiel ka
ce na za spo tka nia z in ny mi ze spo ła mi, na ukę
in te re su ją cych za baw, pio se nek i tań ców, no -
we – czę sto bar dzo eg zo tycz ne – przy jaź nie. 

Każ dej zi my wy jeż dża li śmy na obo zy nar -
ciar skie – wspól ne go szu so wa nia i wie czo rów
z ka pe lą w Ko li bie lub klu bie „Ro ad 66” na
Słowenii chy ba nikt, kto był kie dy kol wiek z na -
mi, nie za po mni. Wspo mnień jest mnó stwo
– nie moż na wy mie nić wszyst kich – ale
o jed nym pra gnę jesz cze po wie dzieć – o Wi -
gi lii w ze spo le – któ ra tra dy cyj nie od by wa się
tuż przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia.
Wspa nia ła at mos fe ra – kil ka dzie siąt osób sie -
dzą cych ra zem, ła mią cych się opłat kiem,
wspól nie śpie wa ją cych ko lę dy. Wśród nas za -
wsze by li przed sta wi cie le władz uczel ni,
a czę sto swą oso bą za szczy cał nas rek tor na -
szej Al ma Ma ter. Jest w tym wspól no ta, ja kaś
ma gia, ta jem ni ca.

To wszyst ko sprzy ja two rze niu nie sa mo -
wi tej wię zi „ła now skiej ro dzi ny”. A jak ro -
dzi na – to sym pa tie, przy jaź nie, mi ło ści. Dla
nie któ rych z nas te mi ło ści po zo sta ły na ca -
łe ży cie. Wśród lu dzi, któ rzy się po zna li
w ze spo le, jest bli sko pięć dzie siąt mał -
żeństw. Ja w po ło wie też do nich na le żę. Dla -
te go przy go da z „Ła na mi”, któ ra mia ła trwać
pięć lat, ist nieć bę dzie do koń ca mo je go ży -
cia. Wszyst kim tym, któ rzy się za sta na wia -
ją, czy wstą pić do Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Ła ny”, po wiem jed no: na praw dę war to. 

Jo an na Woj to wicz
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Przy go da na pięć lat?
Przy wielkanocnym stole... 

… Boże Narodzenie…

… a nawet Noc Kupały
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„Quo va dis, Al ma Ma ter?” – to py ta nie, któ re od pew ne go cza -
su prze bie ga ło przez my śli wie lu pro fe so rów na sze go uni wer -

sy te tu. Po ja wia ło się tak że w dys ku sjach pro wa dzo nych na Se na cie
uczel ni, ra dach wy dzia łów w mi nio nych i obec nej ka den cji. Py ta -
nia o przy szłość po ja wia ją się naj czę ściej w chwi lach za gro że nia, prze -
ło mo wych mo men tach w roz wo ju kra ju, spo łe czeń stwa, in sty tu cji,
a tak że czę sto przy oka zji róż nych ju bi le uszy. Od po wiedź na to py -
ta nie z za sa dy nie jest ła twa i jed no znacz na. Wy ra ża się ją naj czę -
ściej w for mie opra co wa nych wie lo let nich pla nów roz wo ju, od ja kie -
goś cza su okre śla nych mia nem stra te gii. 

Wła dze Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od dłuż sze go cza -
su po dej mo wa ły dzia ła nia, któ rych ce lem by ło opra co wa nie wie lo let niej
stra te gii roz wo ju uczel ni. W 2001 ro ku z ini cja ty wy rek to ra prof. dr. hab.
Je rze go Pu deł ko po wo ła na zo sta ła sied mio oso bo wa ko mi sja pod prze wod -
nic twem prof. dr. hab. Ja nu sza Olej ni ka, któ ra opra co wa ła „Za ło że nia wi -
zji roz wo ju Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”. W ka den cji rek to ra prof.
dr. hab. Er wi na Wą so wi cza po wo ła no Ko mi sję ds. Opra co wa nia Stra te -
gii Roz wo ju Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow skie go w Po zna niu pod

prze wod nic twem prof. dr. hab. Ja na Ga węc kie go. Ko mi sja li czą ca 16 osób
przy go to wa ła pro jekt stra te gii, któ ry zo stał opu bli ko wa ny w „Wie ściach
Aka de mic kich” i wni kli wie prze dys ku to wa ny przez spo łecz ność aka de -
mic ką uczel ni. Do pod ję cia uchwa ły Se na tu przyj mu ją cej re ali za cję wspo -
mnia nej stra te gii jed nak nie do szło. 

Nad szedł wresz cie prze ło mo wy rok 2009, istot ny dla roz wo ju na sze -
go uni wer sy te tu. Z jed nej stro ny ob cho dzi my ju bi le usz 90-le cia uni wer -
sy tec kich stu diów rol ni czych w Po zna niu, któ re roz po czę ły się utwo rze -
niem w 1919 ro ku Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go na no wo po wsta łym
Uni wer sy te cie Po znań skim. Z dru giej stro ny mi nę ło wła śnie pięć lat od
ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. W okre sie tym do szło do bar dzo istot -
nych zda rzeń i de cy zji de ter mi nu ją cych kie run ki roz wo ju na sze go uni -
wer sy te tu. Przede wszyst kim przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
w za sad ni czy spo sób zmie ni ło moż li wo ści i ko niecz ne kie run ki roz wo -
ju. W 2004 ro ku Sejm RP przy jął usta wę do ty czą cą „Na ro do we go Pla -
nu Roz wo ju na la ta 2007–2013”. Plan ten w znacz nej mie rze opar to na
po li ty ce wspól no to wej UE, ze szcze gól nym uwzględ nie niem „Po li ty ki spój -
no ści Unii Eu ro pej skiej na la ta 2007–2013” oraz „Stra te gii Li zboń skiej”
z 2000 ro ku, któ ra w szcze gól no ści za kła da bu do wę go spo dar ki opar tej
na wie dzy, za tem prze wi du je się znacz ny wzrost na kła dów na na ukę i szkol -
nic two wyż sze. Zgod nie ze stra te gią li zboń ską do 2010 ro ku w kra jach
UE na kła dy na na ukę po win ny osią gnąć 3% PKB. W ślad za opra co wa -
nym „Na ro do wym Pla nem Roz wo ju”, w któ rym prio ry te ta mi w osią ga -
niu ce lów ma ją być mię dzy in ny mi: wie dza i kom pe ten cje, ak ty wi za cja i mo -
bil ność, przed się bior czość i in no wa cyj ność, przy go to wy wa ne są stra te gie
roz wo ju niż sze go szcze bla. Istot ny mi z punk tu wi dze nia roz wo ju na sze -
go uni wer sy te tu są tak że: „Na ro do wa Stra te gia Roz wo ju Re gio nal ne go”,
licz ne stra te gie roz wo ju sek to ro we go, w tym „Stra te gia roz wo ju szkol -
nic twa wyż sze go w Pol sce do ro ku 2010”, „Stra te gia Roz wo ju Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go do 2020 ro ku”, a w znacz nym stop niu przy ję ta w 2005
ro ku „Stra te gia Aka de mic ka i Na uko wa Mia sta Po zna nia”. Na pod sta -
wie wspo mnia nych stra te gii opra co wy wa ne są pro gra my ope ra cyj ne: sek -
to ro we, re gio nal ne i in ne, w ra mach któ rych moż li we jest ubie ga nie się

o środ ki po cho dzą ce z Unii Eu ro pej skiej. Wspo mnieć tak że na le ży o przy -
ję ciu przez Sejm RP w 2005 ro ku usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym
oraz o uchwa le niu przez Se nat na szej uczel ni, na mo cy tej usta wy, no -
we go sta tu tu uczel ni obo wią zu ją ce go od 1 wrze śnia 2006 ro ku. Bar dzo
istot nym fak tem, wpły wa ją cym na wi zję roz wo ju na szej uczel ni, by ło – na
mo cy usta wy Sej mu RP z dnia 11 kwiet nia 2008 ro ku – przy ję cie na zwy
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. W świe tle za ist nia łych prze sła nek
wy da je się, że jest to wła ści wy mo ment do przy go to wa nia i wdro że nia stra -
te gii roz wo ju na sze go uni wer sy te tu na naj bliż sze la ta. 

Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak za rzą dze niem z dnia 14 kwiet -
nia 2009 ro ku po wo łał ko mi sję w skła dzie: prof. dr hab. Ja nusz No wac -
ki (prze wod ni czą cy), prof. dr hab. Jan Ga węc ki, prof. dr hab. Mo ni ka Ko -
złow ska, prof. dr hab. Le szek No gow ski, prof. dr hab. Ja nusz Olej nik, prof.
dr hab. Jan Pi kul, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski, mgr Bar ba ra Gier -
szew ska -Szraj ber, mgr inż. Zbi gniew Sza la ty, po wie rza jąc jej opra co wa -
nie „Stra te gii roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la -
ta 2009-2015”. Po wo ła na Ko mi sja przy stą pi ła do pra cy nie zwłocz nie, ma jąc
świa do mość, że opra co wa na stra te gia po win na z jed nej stro ny za pew nić
wpi sa nie się Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w eu ro pej ską prze -

strzeń na uki i edu ka cji, a z dru giej umoż li wić ubie ga nie się o otrzy ma -
nie i na stęp nie wła ści we wy ko rzy sta nie fun du szy struk tu ral nych dla po -
trzeb roz wo ju uczel ni. 

Mie sią ce maj i czer wiec dla więk szo ści człon ków ko mi sji pod po rząd -
ko wa ne by ły w ca ło ści pra cy nad stra te gią. W pierw szej ko lej no ści w ra -
mach ana li zy sta nu ak tu al ne go i moż li wo ści roz wo ju Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu ko mi sja przej rza ła i za na li zo wa ła wcze śniej sze
opra co wa nia do ty czą ce roz wo ju uczel ni, szcze gól nie z 2006 ro ku. Zak -
tu ali zo wa no i po sze rzo no in for ma cje do ty czą ce: struk tu ry or ga ni za cyj nej
i ka dro wej, dy dak ty ki, ba dań na uko wych, fi nan sów i ba zy ma te rial nej. Po -
zwo li ło to na wy ko na nie ana li zy SWOT do oce ny sła bych i moc nych stron
uni wer sy te tu oraz szans i za gro żeń je go przy szłe go roz wo ju. Wresz cie na
pod sta wie wszyst kich wy mie nio nych wcze śniej prze sła nek oraz da nych sta -
ty stycz nych, szcze gól nie w za kre sie de mo gra fii w Pol sce, sfor mu ło wa no
mi sję i wi zję dzia łal no ści i roz wo ju na sze go uni wer sy te tu. 

Za kła da ją one, że Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu jest no wo cze -
sną i pre sti żo wą uczel nią, na kie ro wa ną w swych funk cjach ba daw czych
i dy dak tycz nych na sze ro ko ro zu mia ne śro do wi sko przy rod ni cze oraz za -
spo ko je nie po trzeb czło wie ka. Do me ną uni wer sy te tu jest w szcze gól no -
ści: po stęp na uko wo -tech nicz ny w sek to rze rol no -żyw no ścio wym i le śno -
-drzew nym, zrów no wa żo ny roz wój ob sza rów wiej skich, kształ to wa nie
śro do wi ska i ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej oraz wy so ko wy daj ne
bio tech no lo gie. Za klu czo we uzna je my te ba da nia na uko we i kie run ki kształ -
ce nia, któ re wy cho dzą na prze ciw współ cze snym po trze bom kra ju i re gio -
nu, wzmac nia ją pre stiż uczel ni oraz zwięk sza ją szan sę na po zy ski wa nie
no wych źró deł fi nan so wa nia. Pra cow ni cy uni wer sy te tu kie ru ją się pod -
sta wo wy mi war to ścia mi aka de mic ki mi zgod nie z Eu ro pej ską Kar tą Na -
ukow ca. Uni wer sy tet kształ ci i za mie rza in ten syw nie roz wi jać kie run ki
stu diów pierw sze go, dru gie go i trze cie go stop nia, przy go to wu ją ce spe -
cja li stów sze ro ko ro zu mia nej prze strze ni przy rod ni czej: rol ni ków, le śni -
ków, ogrod ni ków, zoo tech ni ków, in ży nie rów śro do wi ska, ar chi tek tów kraj -
o bra zu, bio lo gów, a tak że czło wie ka i in ten syw nie roz wi ja ją cych się sek to rów
go spo dar ki na sze go kra ju, zbież nych z roz wo jem go spo dar ki kra jów 

Stra te gia roz wo ju 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu 

na naj bliż sze la ta
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Eu ro py: bio tech no lo gów, tech no lo gów żyw no ści, die te ty ków, tech no lo -
gów drew na, to wa ro znaw ców, eko no mi stów, in for ma ty ków. Roz bu do -
wu jąc in fra struk tu rę i swój po ten cjał ka dro wy, uni wer sy tet dą żyć bę dzie
do two rze nia co raz lep szych wa run ków kształ ce nia stu den tów i pro wa -
dze nia ba dań na uko wych, po twier dza jąc czo ło we miej sce wśród uczel -
ni przy rod ni czych w Pol sce i zna czą cą po zy cję na are nie mię dzy na ro do -
wej. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, sil nie zwią za ny z re gio nem
Wiel ko pol ski, bę dzie dą żył do wzmoc nie nia swo jej ro li opi nio twór czej i do -
rad czej oraz utrzy ma nia wszech stron nych kon tak tów z na uką i go spo -
dar ką świa to wą. 

Na kre ślo na w po wyż szy spo sób wi zja i mi sja na sze go uni wer sy te tu po -
zwo li ła na wy zna cze nie prio ry te tów w roz wo ju uczel ni w kil ku dzie dzi -
nach: dy dak ty ki, ba dań i roz wo ju kadr na uko wych, or ga ni za cji i funk cjo -
no wa nia oraz w dzie dzi nie in fra struk tu ry.

Opra co wa na „Stra te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu”, któ rą za pre zen to wa no w po sta ci ta be la rycz ne go ze sta -
wie nia („kar ta stra te gicz na”) za wie ra od po wied nio: ob sza ry stra te gicz -
ne usta lo ne zgod nie z wi zją i mi sją uczel ni oraz wy zna czo ny mi na ich
pod sta wie prio ry te ta mi jej roz wo ju; ce le stra te gicz ne sfor mu ło wa ne od -
ręb nie dla każ de go ob sza ru stra te gicz ne go; dzia ła nia i de cy zje, któ re
umoż li wią re ali za cję przy ję tych ce lów stra te gicz nych; spo sób wdro że -
nia, któ ry wska zu je moż li wo ści wdra ża nia po szcze gól nych dzia łań i de -
cy zji, z wy ko rzy sta niem in stru men tów praw nych znaj du ją cych się w ge -
stii or ga nów uczel ni; wa gę oraz przy bli żo ny ter min re ali za cji. Na le ży
zda wać so bie spra wę z te go, że peł na re ali za cja 13 przy ję tych ce lów
stra te gicz nych moż li wa bę dzie pod wa run kiem pod ję cia 71 dzia łań i de -
cy zji, któ re czę sto są przed się wzię cia mi zło żo ny mi i wy ma ga ją cy mi od -
po wied nio dłu giej per spek ty wy cza so wej. Wie le z nich bę dzie wy ma -
ga ło pod ję cia uchwał Se na tu lub rad wy dzia łów, a część tak że zmian
Sta tu tu.

W pierw szym rzę dzie, w ra mach ob sza ru stra te gicz ne go – dy dak ty -
ka, ja ko głów ne ce le dzia ła nia, na któ re na le ży zwró cić szcze gól ną uwa -
gę, przy ję to po sze rze nie ofer ty kształ ce nia na stu diach I, II, i III stop -
nia, nie zmier nie waż na jest tak że dba łość o po pra wę ja ko ści kształ ce nia.
Na le ży in ten syw niej roz wi jać kie run ki kształ cą ce spe cja li stów sze ro ko
ro zu mia nej prze strze ni przy rod ni czej, a tak że czło wie ka i in ten syw nie
roz wi ja ją cych się sek to rów go spo dar ki na sze go kra ju, zbież nych z roz -
wo jem go spo dar ki kra jów Eu ro py. Waż nym ce lem stra te gicz nym jest
tak że umię dzy na ro do wie nie stu diów, prze ja wia ją ce się m.in. po sze rze -
niem ofer ty kształ ce nia w ję zy ku an giel skim, zwięk sze niem wy mia ny mię -
dzy na ro do wej stu den tów, a tak że do sto so wa niem tre ści na ucza nia do
stan dar dów eu ro pej skich. Osta tecz nie o atrak cyj no ści na szej uczel ni dla
przy szłych stu den tów, oprócz wie lu in nych czyn ni ków, de cy dować bę -
dzie od po wied nio sze ro ka ofer ta, pro po nu ją ca w za kre sie kie run ków
stu diów uni kal ne pro gra my edu ka cyj ne, do sto so wa ne do wy ma gań ryn -
ku pra cy i ocze ki wań stu den tów. Istot ne bę dzie tak że po sia da nie wy -
so kich ocen ja ko ści kształ ce nia wy sta wio nych przez Pań stwo wą Ko mi -
sję Akre dy ta cyj ną. 

Nie mniej waż na jest re ali za cja ce lów stra te gicz nych zwią za nych z ba -
da nia mi na uko wy mi i wią żą cym się z tym roz wo jem ka dry na uko wej.
W chwi li obec nej osią gnę li śmy naj więk szą w hi sto rii uczel ni licz bę pro -
fe so rów ty tu lar nych, po nad 140 pro fe so rów w sto sun ku do oko ło 840 eta -
tów na uczy cie li aka de mic kich. Na le ży za dbać o osią gnię cie świa to we go
po zio mu ba dań na uko wych. Z ca łą pew no ścią wpły nie na to za trud nia -
nie na uczy cie li aka de mic kich o naj wyż szych kwa li fi ka cjach, wspie ra nie
re ali za cji za gra nicz nych sta ży na uko wych, pro mo wa nie mię dzy na ro do -
wej współ pra cy na uko wej, a tak że dba łość o roz wój in fra struk tu ry ba daw -
czej. Na le ży tak że za dbać o ob ni że nie wie lo eta to wo ści na uczy cie li aka -
de mic kich, co wprost prze ło ży się na ich więk sze za an ga żo wa nie
w dzia łal ność ba daw czą i dy dak tycz ną na na szej uczel ni. 

Ko lej nym nie zmier nie waż nym ele men tem w pla no wa niu roz wo ju na -
sze go uni wer sy te tu jest no wo cze sny sys tem za rzą dza nia funk cjo no wa -
niem uczel ni, opar ty na tech no lo giach in for ma tycz nych, oraz roz wój in -
fra struk tu ry uczel ni. Ko niecz na jest mo der ni za cja struk tur or ga ni za cyj nych
uni wer sy te tu dla po pra wy za rzą dza nia i ob słu gi dy dak ty ki oraz ba dań
na uko wych. Waż ny jest tak że roz wój ba zy ma te rial nej po pra wia ją cej wa -
run ki stu dio wa nia, stwa rza ją cej od po wied nie wa run ki so cjal ne, w tym
moż li wość za kwa te ro wa nia w do mach stu denc kich, a tak że do bre go za -
ple cza umoż li wia ją ce go roz wój spor to wy i kul tu ral ny. Uczel ni przy ja znej

dla stu den tów. Na le ży tak że pa mię tać o roz wo ju ba zy ma te rial nej do ce -
lów ba daw czych oraz wspo ma ga ją cej za rzą dza nie uczel nią. 

Przy to czo ne po wy żej ele men ty stra te gii roz wo ju na szej uczel ni, wpły -
wa ją ce na jej pre stiż i atrak cyj ność na bie ra ją tym więk sze go zna cze nia,
że sto imy u pro gu głę bo kie go ni żu de mo gra ficz ne go, któ ry na uczel -
niach w spo sób od czu wal ny po ja wi się już za pięć lat. Wy star czy przy -
to czyć da ne de mo gra ficz ne za GUS -em, któ re wska zu ją, że ak tu al nie
na uczel niach w Pol sce stu diu ją, od po wied nio do lat stu diów, rocz ni -
ki: 1986 (637,2 tys. uro dzo nych), 1987 (607,8 tys.), 1988 (589,0 tys.),
1989 (564,4 tys.) i 1990 (547,7 tys.). Wy raź nie wi dać, że ma my do czy -
nie nia z ten den cją spad ko wą i w szko łach wyż szych, w ska li ca łe go kra -
ju, po ten cjal nie po ja wiać się bę dzie z każ dym ro kiem znacz nie mniej kan -
dy da tów, co wprost wy ni ka z licz by uro dzo nych dzie ci w póź niej szych
rocz ni kach, przy kła do wo: 1995 (433,1 tys.), 2000 (378,3 tys.), a naj -
mniej w 2003 (351,0 tys.). Na le ży zda wać so bie spra wę, że w chwi li obec -
nej na 2946 tys. mło dzie ży w wie ku 19–24 lat stu diu je oko ło 1900 tys.,
co sta no wi aż 64% tej mło dzie ży i jest to je den z naj wyż szych w Eu ro -
pie wskaź ni ków mło dzie ży stu diu ją cej. Od po wied nio w prze dzia le wie -
ko wym 19–24 lat w 2015 ro ku bę dzie to 2352 tys., w 2020 tyl ko 1935
tys., a w 2025 za le d wie 1798 tys. Ła two wy li czyć – przy przy ję tym wskaź -
ni ku sko la ry za cji: oko ło 60% – że na uczel nie z tych rocz ni ków za 10–15
lat tra fi oko ło 1 mln stu den tów, czy li oko ło po ło wy dziś stu diu ją cych.
Po zo sta je jed nak py ta nie, czy tak du ży od se tek mło dzie ży ma in te lek -
tu al ne pre dys po zy cje, aby pod jąć stu dia na uni wer sy te tach?

Wspo mnia ne pro gno zy de mo gra ficz ne jed no znacz nie wska zu ją, że na
ryn ku edu ka cyj nym szkol nic twa wyż sze go na po zio mie uni wer sy tec kim
utrzy ma ją się tyl ko naj lep si. Bę dą to uczel nie, któ re z jed nej stro ny za -
gwa ran tu ją wy kształ ce nie na naj wyż szym po zio mie me ry to rycz nym i jed -
no cze śnie atrak cyj ne na ryn ku pra cy, a z dru giej za pro po nu ją naj lep sze
wa run ki so cjal ne. Trze ba jed nak za ło żyć, że na wet za cho wu jąc wy so ki
po ziom atrak cyj no ści na szych kie run ków stu diów dla kan dy da tów, z utrzy -
mu ją cym się wy so kim wskaź ni kiem sko la ry za cji na wet do 60%, licz ba
stu den tów bę dzie w naj bliż szych la tach stop nio wo ma la ła. Nie zmier nie
istot ne za tem sta je się już dziś za dba nie o roz wój sze ro kiej ofer ty w ra -
mach kształ ce nia usta wicz ne go (stu dia po dy plo mo we, ma gi ster skie, dok -
to ranc kie, wszel kie go ro dza ju kur sy i szko le nia do sko na lą ce umie jęt no -
ści za wo do we).

Przed sta wio ne za gad nie nia nie wy czer pu ją pro ble mów nie zbęd nych
do uwzględ nie nia i roz wią za nia w ra mach „Stra te gii roz wo ju Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015”, któ ra zo sta -
ła przy ję ta do re ali za cji na pod sta wie uchwa ły nr 118 Se na tu na sze -
go uni wer sy te tu w dniu 23 wrze śnia 2009 ro ku. Re ali za cja głów nych
ce lów stra te gicz nych z ca łą pew no ścią bę dzie wy ma ga ła od pra cow -
ni ków uczel ni du żej ak tyw no ści i otwar to ści na po trze by cza sem ra -
dy kal nych, nie ste re oty po wych zmian do ty czą cych być mo że rów nież
struk tu ry we wnętrz nych jed no stek uni wer sy te tu. W dal szym cią gu mu -
si my od po wie dzieć so bie na wie le istot nych, cza sem trud nych py tań,
a od po wie dzi te stwo rzą prze słan ki i wska żą dal sze kie run ki roz wo ju
uczel ni. Pod sta wo we py ta nie to: czy do tych cza so wy mo del na sze go uni -
wer sy te tu jest w sta nie wy trzy mać kon ku ren cję na ryn ku eu ro pej skiej
prze strze ni na uko wej i edu ka cyj nej? Są dzę, że dla wie lu z nas od po -
wiedź na to py ta nie nie jest jed no znacz na. Za tem ma jąc świa do mość
sil nej eu ro pej skiej kon ku ren cji, mu si my od na leźć i za jąć od po wied nie
miej sce w ak tyw no ści na uko wej i edu ka cyj nej. Z ca łą pew no ścią o suk -
ce sie zde cy du je przede wszyst kim od po wied ni po ziom na uko wy i dy -
dak tycz ny na szej ka dry, jej ak tyw ność oraz świa do ma ak cep ta cja po -
trze by głę bo kich zmian. Przy ję ta przez Se nat stra te gia po zwo li tak że
na peł niej sze uza sad nie nie wnio sków skła da nych przez nasz uni wer -
sy tet o fun du sze eu ro pej skie w ra mach róż nych pro gra mów. Moż na
bę dzie wy ka zać, że zgła sza ne do fi nan so wa nia pro jek ty in we sty cyj ne
oraz ba daw cze sta no wią prze my śla ny ele ment kon cep cji roz wo ju na -
sze go uni wer sy te tu ma ją cej po par cie Se na tu.

prof. dr hab. Ja nusz No wac ki

W opra co wa niu wy ko rzy sta no ma te ria ły: 
– „Stra te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015”

(przy ję ta uchwa łą nr 118 Se na tu UP w Po zna niu z dnia 23 wrze śnia 2009 ro ku)
– „Rocz nik De mo gra ficz ny 2008” (pu bli ka cja GUS)
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