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Więcej na temat uroczystości piszemy na stronach 2-7.

Pod popiersiem patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Augusta hr. Cieszkowskiego, złożono wiązankę kwiatów

Podczas promocji i wręczania dyplomów nowa sala dydaktyczna w Biocentrum wypełniona była po brzegi

Święto uczelni: Dzień Patrona, uroczystość
promocji doktora habilitowanego i doktora
oraz wręczenie dyplomów
Poznań, 23 listopada 2012 roku
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Święto uczelni

Święto uczelni 
i pięćdziesięciolecie działalności
Stowarzyszenia Absolwentów
Poznań, 23–24 listopada 2012 roku

Złoty Krzyż Zasługi otrzymuje prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego
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Świę to uczel ni po łą czo ne z Dniem Pa tro na oraz ob cho da -
mi okrą głej, pięć dzie sią tej rocz ni cy po wo ła nia do ży cia

Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu roz po czę ło się 23 li sto pa da. Te go dnia w no wej sa li
wy kła do wej Bio cen trum od by ła się uro czy stość pro mo cji dok -
tor skich i wrę cze nia dy plo mów, za słu żo nych pra cow ni ków zaś
uho no ro wa no od zna cze nia mi pań stwo wy mi i me da la mi
uczel nia ny mi. Łącz nie dy plo my i gra tu la cje ode bra ło 48 dok -
to rów i ich pro mo t rzy oraz 15 doktorów ha bi li towanych; dzie -
się ciu oso bom gra tu lo wa no z oka zji uzy ska nia stop nia dok to -
ra lub dok to ra ha bi li to wa ne go na in nej niż na sza uczel ni.

Uro czy stość zgro ma dzi ła wie lu za cnych go ści. Gros z nich
sta no wi li obec ni lub eme ry to wa ni pra cow ni cy Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, w tym czte rej by li rek to rzy uczel -
ni: pro fe so ro wie Wło dzi mierz Fi szer, Ka zi mierz Sze biot ko, Je -
rzy Pu deł ko i Er win Wą so wicz. Swo ją obec no ścią za szczy ci li nas
tak że: dr inż. Zo fia Szal czyk, Wi ce mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi (a jed no cze śnie ab sol went ka Aka de mii Rol ni czej w Po zna -
niu); Piotr Flo rek, Wo je wo da Wiel ko pol ski; rad ni Sej mi ku 
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go ze Zbi gnie wem Haup tem na
cze le, któ ry w imie niu Mar szał ka Mar ka Woź nia ka wrę czył od -
zna ki ho no ro we za za słu gi dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go; 
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Wręczanie medali... ... i dyplomów

Zaproszeni goście

dy rek to rzy re gio nal nych dy rek cji la sów pań stwo wych; przed -
sta wi cie le urzę dów i agen cji rol nych, in sty tu tów i pla có wek na -
uko wych oraz dy rek to rów i pre ze sów przed się biorstw.

Go ści po wi tał i uro czy stość otwo rzył JM rek tor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Pro wa dze nie dal szej czę ści spo tka nia po wie rzo no pro rek to ro -
wi ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr. hab. Cze sła wo wi Sza frań -
skie mu. W imie niu pro mo wa nych dok to rów głos za bra ła dr inż.
An na Zbier ska z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska,
a o hi sto rii dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów opo wie -

dział prof. dr hab. An drzej Du bas, za pro szo ny do te go przez pre -
ze sa sto wa rzy sze nia, mgr. inż. Bo le sła wa Mać ko wia ka. Ostat nim
punk tem pro gra mu uro czy sto ści by ło wrę cze nie zło tych me da li
„Ju bi le uszu 50-le cia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”. Tę część po pro wa dził wi ce pre -
zes sto wa rzy sze nia, prof. dr hab. Ja nusz No wac ki.

Ca łość uro czy sto ści uświet ni ły fan fa ry w wy ko na niu Ze spo -
łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” oraz Ma zu rek Dą brow skie -
go, Gau de Ma ter Po lo nia i Gau de amus Igi tur – któ re za śpie wał
chór „Co ro Da Ca me ra”.
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Złoty Medal Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbiera mgr inż. 
Jan Jerzyniak, były wieloletni dyrektor Kombinatu PGR Czempiń
oraz zasłużony członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

W imieniu doktorów habilitowanych i doktorów głos zabrała 
dr inż. Anna Zbierska z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska

Polski hymn odśpiewał chór „Coro Da Camera”

O pięćdziesięciu latach działalności Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
opowiada prof. dr hab. Andrzej Dubas

Na za koń cze nie trzy oso bo wa de le ga cja no wo pro mo wa -
nych dok to rów ha bi li to wa nych i dok to rów oraz przed sta wi -
ciel Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów, w skła dzie: dr hab. Ka rol
Dur czak, dr Krzysz tof Wia de rek i mgr inż. Krzysz tof Lom pert,
zło ży ła wią zan kę kwia tów pod po pier siem Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go, pa tro na na szej uczel ni, znaj du ją cym się w ho lu
Col le gium Ma xi mum.

Zwień cze niem ob cho dów świę ta uczel ni i Dnia Pa tro na był
uro czy sty kon cert w Au la No va Aka de mii Mu zycz nej im. Igna -
ce go J. Pa de rew skie go w Po zna niu, któ ry od był się wie czo -
rem 24 li sto pa da. Ob szer ną re la cję z tej im pre zy przed sta wia
Czy tel ni kom „Wie ści Aka de mic kich” Pa weł Ant ko wiak, kie row -
nik na sze go Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej, na stro nach 6-7.

Ewa Stryc ka

Li stę od zna czo nych i wy róż nio nych pra cow ni ków na szej uczel ni
przed sta wi my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”.
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Dzi siej sza uro czy stość niech sta nie się oka zją, by za sta no wić
się nad przy szło ścią na szej Uczel ni, wi dzia ną na tle szyb ko

roz wi ja ją cej się glo bal nej prze strze ni ba daw czej i edu ka cyj nej.
Nie ist nie je w tej ma te rii kom plet na i jed no znacz na wi zja. Zgod -
nie z przy ję tą przez Unię Eu ro pej ską stra te gią roz wo ju w glo -
bal nym świe cie istot ną ro lę od gry wa ją re gio ny i po wsta ją ce
w nich me tro po lie.

Uni wer sy te ty! To one sku pia ją lu dzi o wy so kim wy kształ ce -
niu i przy cią ga ją tych, któ rzy łak ną wie dzy. Wo kół uni wer sy te -
tów gru po wa li się nie tyl ko adep ci na uki, ale i spra gnie ni in te -
lek tu al ne go oto cze nia. Uni wer sy tet zmie nia mia sto, na da je mu
czę sto – a wi dać to zwłasz cza w mia stach sta rych, jak: Bo lo nia,
Oks ford, Ge tyn ga – spe cy ficz ną at mos fe rę. Mó wi my wte dy
o mia stach uni wer sy tec kich i chlu bi my się ni mi, mia stach u nas
ta kich, jak: War sza wa, Kra ków, Po znań, To ruń.

God ne po par cia są stwier dze nia, że Eu ro pa po trze bu je sil ne -
go śro do wi ska aka de mic kie go, gdzie wie dza ro dzi się w pro ce -
sach ba daw czych, jest roz po wszech nia na przez na ucza nie i wy -
ko rzy sty wa na w pró bach jej prak tycz ne go za sto so wa nia.
Nie ro ze rwal ny zwią zek kształ ce nia i ba dań na uko wych jest
gwa ran cją nie tyl ko no wo cze sne go na ucza nia na wy so kim po -
zio mie, ale tak że au to no mii i wol no ści aka de mic kiej oraz zrów -
no wa żo ne go roz wo ju ca łe go spo łe czeń stwa. Śro do wi ska aka -
de mic kie mu szą sta no wić nie zbęd ny skład nik re gio nal ne go
roz wo ju.

Mo że się wy da wać, że we współ cze snym świe cie, zdo mi -
no wa nym przez szyb kie tem po ży cia, nie ma już miej sca dla
uczo nych. Po strze ga się ich na ogół ja ko lu dzi ode rwa nych
od rze czy wi sto ści, któ rych dzia łal ność, je śli nie przy no si na -
tych mia sto wych re zul ta tów i do ty czy tzw. ba dań pod sta wo -
wych, nie ma więk sze go zna cze nia. Miej sce ba da czy zaj mu ją
wszech wie dzą cy eks per ci, spe cja li ści od pro stych i szyb kich
re cept na wszyst ko. W dzi siej szych cza sach wy da je się, że wie -
dza nie jest już tym, co daw niej. Nie gdyś do jej świa ta wstę -
po wa no z re spek tem i sza cun kiem, obec nie jest czymś ba -
nal nym i po wierz chow nym. Przy po mi na go to wy pro dukt,
pod le ga ją cy – jak każ dy – pra wom ryn ku. A tym cza sem „Mą -
drość jest skrom na i po kor na, jak mi łość. Na de wszyst ko, kie -
dy jest to mi łość do mą dro ści. Mi łuj my mą drość”. Moż na
stwier dzić, że „Mą drość przy go to wa ła wiel ką ucztę dla swo -
ich pod opiecz nych”.

In spi ra cją do prze my śleń niech bę dzie dla każ de go lek tu ra
książ ki Mi cha ła Hel le ra Jak być uczo nym, w któ rej au tor dzie li się
swo imi uwa ga mi na te mat isto ty po wo ła nia uczo ne go. Po wo -
ła nia, al bo wiem – we dług au to ra – dzia łal ność na uko wą trud -
no na zwać je dy nie za wo dem czy spo so bem za ra bia nia pie nię -
dzy. By cie na ukow cem zna czy coś wię cej: po dej mo wa nie sta le
na no wo twór czych dzia łań, wy ty cza nie no wych ście żek ludz -
kie go my śle nia, od kry wa nie ta jem nic świa ta. W przy pad ku lu -
dzi na uki jest to rów nież sta łe dą że nie do prze kra cza nia swo ich
moż li wo ści, co dzien na pró ba cha rak te ru. Skła da ją się na to
z jed nej stro ny wy si łek i ry zy ko, któ re po no szą na ukow cy w wie -
lu wy mia rach i aspek tach ży cia, a z dru giej − ich udzia łem jest
tak że do świad cza nie ogrom nej przy jem no ści in te lek tu al nej. Mi -
chał Hel ler zwra ca uwa gę, że uczo ny to ktoś, kto po wi nien mieć
od wa gę by cia tro chę in nym niż oso by z oto cze nia. Pra co wać
wte dy, kie dy in ni od po czy wa ją, od po czy wać ina czej niż wszy -
scy. Dzie je się tak praw do po dob nie dla te go, że re ali za cja po -

trze by zdo by wa nia wie dzy jest przy kła dem tzw. ak tyw no ści
mo ty wo wa nej we wnętrz nie. „Roz ryw ki mę czą, pra ca uspo ka ja”
– ma wiał Wła dy sław Ta tar kie wicz, a Jó zef Igna cy Kra szew ski do -
da wał: „Lu dzie bo ją się zmian, na wet na lep sze”. Dla te go ist nie -
je coś, co na zy wa się: „pa sja na uko wa”! Wśród jej ele men tów
skła do wych Mi chał Hel ler wy róż nia kil ka na ście po zy cji, z któ -
rych za naj waż niej szą uzna je się wy jąt ko we za in te re so wa nie
swo ją dzie dzi ną, wręcz utoż sa mia nie się z nią, co w du żej mie -
rze od zwier cie dlać mo gą na stę pu ją ce sło wa: „Pra ca na uko wa
nie po win na być je dy nym ce lem ży cia, ale my śleć o niej po win -
no się każ do ra zo wo przed za śnię ciem i po prze bu dze niu się,
nie ko niecz nie ra no”. Al bert Ein ste in stwier dził kie dyś, że „uczo -

ny jest czło wie kiem, któ ry wie o rze czach nie zna nych in nym lu -
dziom i nie ma po ję cia o tym, o czym wie dzą wszy scy in ni”. Su -
ge ru je to, iż by cie na ukow cem wią że się czę sto z alie na cją
z oto cze nia. Z re ali za cją pa sji na uko wej po win na za tem wią zać
się umie jęt ność nie ule ga nia zdzi wa cze niu i bra nie udzia łu
w nor mal nym ży ciu, na wet je śli trze ba się cza sa mi do nie go
zmu szać. Te go Pań stwu ży czę wraz z odro bi ną wy po czyn ku.
A od po czy wać moż na tak, jak pro po nu ją wy bit ni pol scy pro fe -
so ro wie w an kie cie „Fo rum Aka de mic kie go”: w cza sie wa ka cji
– oczy wi ście od po czy wać, ale to wca le nie zna czy, że nie pra -
co wać. Po pro stu pra co wać tak, jak się chce, w do wol nym tem -
pie, bez na glą cych ter mi nów i cze ka ją cych od bior ców. Pra co -
wać, bo to spra wia przy jem ność, a z przy jem no ści nie wol no
re zy gno wać, zwłasz cza w cza sie wa ka cji.

Dzi siej sza, jak że pod nio sła uro czy stość w pięk nej, na stro jo wej
opra wie ma słu żyć pod kre śle niu wa gi pierw szej pra cy na uko -
wej, ja ką jest dok to rat i ko lej nej, ja ką jest ha bi li ta cja. Dzię ku ję Pa -
niom i Pa nom Pro mo to rom za trud wło żo ny we wpro wa dze nie
i prze pro wa dze nie mło dych adep tów na uki w ar ka na sztu ki na -
uko wej. To rów nież uzna nie dla ogrom nych osią gnięć, do rob ku
i po świę ce nia osób uho no ro wa nych dziś me da la mi i od zna cze -
nia mi. Ra zem to wy ra zy po dzię ko wa nia za Pań stwa trud i pra cę,
za do bro wol ne po świę ce nie się na uce i Uczel ni. 

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
rek tor

Warto czerpać inspiracje od najlepszych

Być uczo nym
Ob szer ne frag men ty prze mó wie nia, któ re JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak 
wy gło sił pod czas uro czy stych ob cho dów świę ta uczel ni
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Po raz trze ci ar ty ści sku pie ni w Cen trum Kul tu ry Stu denc -
kiej na szej uczel ni wy stą pi li w Kon cer cie Ga lo wym, wień -

czą cym Dni Pa tro na – Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. Kon cert
no sił ty tuł Daw nych wspo mnień czar i ogól nie mó wiąc, by ły to
za in sce ni zo wa ne tań ce i me lo die z lat dwu dzie stych i trzy dzie -
stych ubie głe go stu le cia.

Kon cert wpi su je się – co za wsze pod kre śla JM rek tor –
w „aka de mic kość w wy mia rze uni wer sal nym, gdzie jest miej -
sce na dy dak ty kę, ale tak że na fi lo zo fię, kul tu rę i sztu kę”. Są -
dzę, że śpie wa ją cy i tań czą cy stu den ci swo im wy stę pem po -
twier dzi li te sło wa. 

Jak zwy kle człon ko wie Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve -
na tor” we zwa li za pro szo nych go ści na sa lę, po czym JM rek tor
po wi tał za pro szo nych go ści i uho no ro wał dar czyń ców, dzię ki
któ rym nasz kon cert mógł dojść do skut ku.

W czę ści pierw szej za pre zen to wał się Ze spół Pie śni i Tań ca
„Ła ny”. Tań ce i pio sen ki z lat dwu dzie stych i trzy dzie stych by -
ły no wą su itą przy go to wa ną spe cjal nie na ten kon cert. Na sze
pięk ne śpie wa ją ce i tań czą ce dziew czy ny, jak rów nież przy -
stoj ni śpie wa ją cy i tań czą cy pa no wie – po ra dzi li so bie z no wą
„ma te rią” zna ko mi cie. Za pre zen to wa li ukła dy cho re ogra ficz -
ne przy go to wa ne przez An drze ja Tar now skie go, któ ry na co
dzień pra cu je z ze spo łem ja ko cho re ograf. Z po mo cą w ukła -
dach do tan ga po spie szy li Ju lia Mi cha lak i Mi ko łaj Ry kow ski,
któ ry rów nież za grał na klar ne cie.

Czy pa ni Mar ta jest grze chu war ta, Dziś pan na An dzia ma
wy chod ne czy po lka Ba by, ach te ba by to tyl ko nie któ re
utwo ry z za pre zen to wa nych przez ze spół. W pro gra mie wy -
stą pi li rów nież ma li ar ty ści z ze spo łu „Ła ni ki”, śpie wa jąc
i tań cząc po lkę Ach, jak przy jem nie. So li ści: Li lia na Tar now -
ska, Ka ta rzy na So wiń ska, Ja ro sław Mle czak, Da niel Bocz nie -
wicz i Mar cin Ba ran wło ży li wie le pra cy w przy go to wa nie
swo ich so lo wych wy stę pów, a efekt koń co wy, jak są dzę,
wart był te go wy sił ku. 

Nie spo sób wy mie niać wszyst kich, któ rzy mie li udział w przy -
go to wa niu wy ko naw ców, wspomnieć jed nak mu szę Alek san -
drę Pu rę i Alek san drę Ka miń ską (stro na wo kal na) oraz Ze no na
Mu sia ła (ko stiu my i sce no gra fia). Elż bie ta Ury zaj -No wak przy -
go to wa ła jak zwy kle swo ich pod opiecz nych z ze spo łu „Ła ni ki”.

Część dru ga kon cer tu by ła pre zen ta cją no wej for ma cji ar -
ty stycz nej – Sce ny Mu zycz no -Te atral nej. Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej stwo rzy ło stu den tom i ab sol wen tom na sze go uni -
wer sy te tu, jak rów nież in nych po znań skich uczel ni, moż li wość
re ali za cji swo ich ar ty stycz nych pa sji. Sku pio na w for ma cji gru -
pa mło dych ar ty stów pod okiem cho re ogra fa Ja ku ba Grze la -
ka przy go to wa ła wi do wi sko mu zycz no -es tra do we pt. Daw -
nych wspo mnień czar, któ re da ło ty tuł ca łe mu Kon cer to wi
Ga lo we mu. So li ści for ma cji: Mag da le na Przy był (bio tech no lo -
gia, Uni wer sy tet Przy rod ni czy), Alek san dra Arasz czuk (pra wo,
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza), Ma rek Behn ke (Uni wer -
sy tet Eko no micz ny), Zu zan na Bur ghard i An na Ma ria Po do lań -
czuk (stu dent ka i ab sol went ka UAM), Ja kub Ko ciń ski (ab sol -
went Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go), Adam Emil Szu ka ła (by ły
stu dent Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i czło nek chó ru aka de -
mic kie go „Co ro da Ca me ra”). Nie któ rzy z wy ko naw ców ma ją
rów nież dy plo my szkół ar ty stycz nych, nie któ rzy jesz cze szli fu -
ją swo je ta len ty. Ewe li na Cza ja przy go to wa ła z wy ko naw ca mi
utwo ry z lat dwu dzie stych i trzy dzie stych, do któ rych aran ża -
cje na pi sa ła An na Ziół kow ska. Ze spół in stru men tal ny pod wo -
dzą Paw ła Gzel la pra co wał dziel nie na pró bach i w prze rwach
mię dzy in ny mi za ję cia mi. Pod kre ślić mu szę udział chó ru aka -
de mic kie go „Co ro da Ca me ra”. Nasz chór, zna ny z wie lu Gau -
de amus, po ka zał się w zu peł nie in nym wcie le niu. Tym ra zem
bez dy ry gen ta –Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej, któ ra przy go to -

Święto uczelni

Daw nych wspo mnień czar
Kon cert Ga lo wy Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej

Po znań, 24 li sto pa da 2012 ro ku, Au la No va Aka de mii Mu zycz nej im. Igna ce go J. Pa de rew skie go

„Łany” w romantycznym tańcu (suita Lata 20., lata 30.)
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wa ła z ze spo łem utwo ry, ale tym ra zem w trak cie kon cer tu za -
sia dła na wi dow ni.

Nie wspo mi nam o swo jej pra cy z wy ko naw ca mi, to część
przy go to wań do każ de go z kon cer tów. Przy go to wu jąc ich
for mu łę, mia łem na ce lu nie tyl ko pre zen ta cję ze spo łów ar -
ty stycz nych zgro ma dzo nych wo kół Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej, ale prze ła ma nie ste reo ty pu po strze ga nia na szej

uczel ni. Mam wra że nie, że nam się to uda ło. Nad na szą pra -
cą czu wa pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, któ ra
za wsze na „li nii fron tu” słu ży ra dą i po dej mu je czę sto trud -
ne de cy zje. A te po zwa la ją nam pra co wać i re ali zo wać ar ty -
stycz ne pla ny.

Pa weł Ant ko wiak
kie row nik Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej

Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Sie dzi ba: ul. Woj ska Pol skie go 28, 60-637 Po znań

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 

PKO BP II Od dział w Po zna niu: 61 1020 4027 0000 1002 0973 5319

Tel. 061 846 67 52

ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki

Wieści z redakcji
Szanowni Państwo!

Z uwagi na kontuzję ręki, której uległam podczas pracy nad tym numerem „Wieści Akademickich”, z przykrością muszę
zawiadomić, że część artykułów, które miały się tu znaleźć, ukaże się drukiem dopiero w kolejnym zeszycie naszego
czasopisma. Dotyczy to stałych rubryk: Z Senatu oraz Centrum Kultury Fizycznej. 

Jedną ręką nie sposób pracować przy komputerze…
Zarówno Czytelników, jak i Autorów serdecznie za tę niedogodność przepraszam!

Ewa Strycka
redaktor naczelna „Wieści Akademickich”
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Las, sta no wią cy ko leb kę ludz ko ści i na szej kul tu ry, miał
istot ny wpływ na osią gnię cie ist nie ją ce go po zio mu ży cia

go spo dar cze go w ca łym cy wi li zo wa nym świe cie. Je go zna cze -
nie i ro la, choć zmie nia ły się nie ustan nie, za wsze jed nak by ły
dla roz wo ju ma te rial ne go i kul tu ral ne go spo łe czeń stwa bar -
dzo du że. Bio gra fia la sów pier wot nych p.n.e. by ła na ca łym
glo bie bar dzo po dob na, ale istot nie róż ni ła się od la sów dzi -
siej szych. 

Pol ska, po dob nie jak in ne kra je, prze cho dzi ła trzy eta py
w spo so bie trak to wa nia la sów. Pierw szy, zwią za ny z po cząt -
kiem roz wo ju go spo dar cze go, wy róż niał się du żą le si sto ścią
i ma łym za lud nie niem. Wów czas nad miar la su w sto sun ku do
po trzeb ów cze sne go spo łe czeń stwa był prze szko dą w roz wo -
ju kra ju, trak to wa no go więc wro go, nisz cząc ogniem i wy cin -
ką dla po zy ska nia grun tów upraw nych. W dru gim eta pie,
w mia rę wzro stu licz by lud no ści i roz wo ju cy wi li za cji, usta la
się pe wien stan rów no wa gi mię dzy la sem a te re na mi pod
upra wę rol ną. Las nie sta no wi prze szko dy w go spo dar czym
roz wo ju kra ju i za spo ka ja wszyst kie po trze by lud no ści. Z ko -
lei w trze cim eta pie las wy par ty przez rol nic two zna lazł się
w sta dium re gre sji, z tru dem za spo ka ja jąc ro sną ce za po trze -
bo wa nie lud no ści na drew no i in ne pro duk ty oraz świad cze -
nia le śne, wpły wa ją ce na ja kość ży cia.

W cza sach przed hi sto rycz nych i na po cząt ku na szych dzie -
jów (do ba pia stow ska), gdy two rzy ła się pań stwo wość, las sta -

no wił tło, na któ rym kształ to wa ły się sto sun ki go spo dar cze
i po li tycz ne. W ko lej nych okre sach roz wo ju cy wi li za cyj ne go
kra ju na stę pu je dal szy sys te ma tycz ny uby tek la sów. Do pro -
wa dzi ło to do te go, że le si stość Kró le stwa Pol skie go w 1850
ro ku wy no si ła już tyl ko 30%, a w 1890 ro ku – 20% po wierzch -
ni. Pol ska mię dzy wo jen na w chwi li od zy ska nia nie pod le gło -
ści (1918 rok) mia ła w swo ich gra ni cach oko ło 9 mln ha la sów,
zaj mu ją cych 23% po wierzch ni kra ju. Na to miast le si stość Pol -
ski w no wo okre śla nych gra ni cach po dru giej woj nie świa to -
wej (1945 rok) wy no si ła oko ło 21%. Obec nie (2010 rok) la sa -
mi po kry te jest 29,2% po wierzch ni kra ju.

Ja kie za tem funk cje speł nia ją współ cze śnie na sze la sy? Naj -
star szym, a przy tym naj prost szym jest po dział ich na dwie
gru py: funk cje go spo dar cze oraz funk cje so cjal ne (ochron ne
i re kre acyj ne). Dzię ki go spo dar czym funk cjom la su po wsta ją
uży tecz no ści zwią za ne z pro duk cją su row ca drzew ne go i użyt -
ków ubocz nych. Do waż niej szych z gru py go spo dar czych za -
li cza się funk cje: ma jąt ko we, su row co we i do cho do we.

Grun ty le śne i drze wo sta ny przed sta wia ją nie zwy kle waż ny
skład nik ma jąt ku na ro do we go. We dług ba dań z koń ca ubie -
głe go wie ku war tość drze wo sta nów la sów pol skich sta no wi -
ła po nad 25% ów cze snej war to ści wszyst kich fa bryk, bu dyn -
ków, bu dow li, ma szyn i urzą dzeń, ja ki mi dys po no wał nasz kraj.

Las do star czał – i na dal to czy ni – róż nych su row ców, któ re
wa run ku ją roz wój wie lu ga łę zi prze my słu o pod sta wo wym
zna cze niu dla kra ju, jak: bu dow nic two, gór nic two, prze mysł
me blar ski, ce lu lo zo wo -pa pier ni czy i in ne. Naj waż niej szym su -
row cem po zo sta je na dal drew no. Z te go bo wiem su row ca wy -
twa rza się po nad 40 000 pro duk tów i licz ba ta, mi mo róż nych
wy ro bów za stęp czych, sta le wzra sta. Dla po rów na nia war to
wspo mnieć, że wiel kość drew na po zy ski wa ne go prze cięt nie
rocz nie w la sach Pol ski jest rów na w przy bli że niu su ma rycz -
nej ma sie prze cięt nych rocz nych zbio rów czte rech zbóż (psze -
ni ca, ży to, jęcz mień, owies) na sze go rol nic twa. 

Do cho do we funk cje la su wy ra ża ją się okre ślo nym wkła dem
w wy twa rza nie do cho du na ro do we go, od któ re go wiel ko ści
za le ży po ziom do bro by tu spo łe czeń stwa i moż li wo ści roz wo -
ju na sze go kra ju. Na le ży jed nak przy tym wy raź nie pod kre ślić,
że wkład ten ob li cza się wy łącz nie na pod sta wie tych pro duk -
tów ma te rial nych, któ re zo sta ły bez po śred nio wy two rzo ne
w go spo dar stwie le śnym i sprze da ne w for mie to wa ru. Po mi -
ja się na to miast wpływ la su na wzrost pro duk cji ma te rial nej
in nych dzia łów go spo dar ki na ro do wej (rol nic two, trans port,
han del i apro wi za cja), a tak że wszel kie usłu gi so cjal ne do star -
cza ne przez las.

Echa uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris

Z la sem jest po dob nie jak ze zdro wiem. Zdro wie nie jest wszyst kim, 
ale bez zdro wia wszyst ko jest ni czym

Las – bo gac two dóbr na tu ry 
i war to ści kul tu ro wych
Wy kład pro fe so ra Kon ra da Ma gnu skie go za pre zen to wa ny 
na Uni wer sy te cie Rol ni czym im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie 
w dniu nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa (15 czerw ca 2012 ro ku) (część 2)
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Profesor Konrad Magnuski doktorem honorowym 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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Co za tem obej mu ją te świad cze nia so cjal ne, zwa ne rów nież
po za pro duk cyj ny mi? Przez so cjal ne funk cje po wszech nie ro -
zu mie się ro dza je uży tecz no ści la su, któ re współ de cy du ją o ja -
ko ści śro do wi ska przy rod ni cze go, a o tak że wa run kach ży cia
lud no ści za miesz ku ją cej da ne śro do wi sko. Spo śród bar dzo
wie lu róż nych funk cji przy naj mniej kil ka za słu gu je na wzmian -
ko wa nie. Istot ną jest na przy kład re gu la cja go spo dar ki wod -
nej. Wo da sta je się to wa rem co raz bar dziej de fi cy to wym. Spra -
wia to, że ko rzyst ne od dzia ły wa nie la su na go spo dar kę wod ną
bę dzie co raz bar dziej zna czą ce. La sy bo wiem mię dzy in ny mi
wy chwy tu ją za po śred nic twem li ści, igli wia i ga łę zi za pa sy wil -
go ci za war tej w po wie trzu at mos fe rycz nym, któ ra skro plo na
spły wa po ko rze do gle by. Szcze gól ne zna cze nie la su dla
ochro ny wód wy ni ka z wła ści wo ści gle by le śnej. Ta bo wiem,
wraz ze swą war stwą ściół ki i hu mu su, wy jąt ko wo ła two chło -
nie i ma ga zy nu je wo dę. Stąd re gio ny le si ste cha rak te ry zu ją się
rów no mier niej szą wy daj no ścią źró dlisk oraz spły wem wód.
Spra wia to, że ob cho dzą się one czę sto bez za pór wod nych
i in nych bu dow li, któ rych za da niem jest wy rów na nie po zio -
mu in ten syw no ści spły wu i ob fi to ści wód. Po nad to las prze -
ciw dzia ła za nie czysz cze niu wód, bę dąc na tu ral nym, nie za stą -
pio nym fil trem wo dy źró dla nej. Wiel kie ob sza ry grun tów
po kry tych drze wo sta na mi nie są rów nież ska ża ne pe sty cy da -
mi i na wo za mi sztucz ny mi. Nie tyl ko więc nie jest tam za tru -
wa na wo da grun to wa, ale za trzy my wa ne są wszel kie ob ce
sub stan cje po cho dzą ce z te re nów po za le śnych. Ba da nia z te -
go za kre su wy ka zu ją, że las li ścia sty o po wierzch ni 10 000 ha
za trzy mu je i na stęp nie od da je do śro do wi ska 500 000 m3 wo -
dy – chro ni przed ero zją i po wo dzią. 

Ko lej ną waż ną z tej gru py funk cji jest ochro na przed ne ga -
tyw ny mi skut ka mi cy wi li za cji prze my sło wej. Ol brzy mie prze -
strzen ne po wierzch nie two rzo ne przez li ście, igły i ga łę zie
drzew le śnych stwa rza ją moż li wość wy chwy ty wa nia róż ne go
ro dza ju sub stan cji z ota cza ją ce go śro do wi ska, na no szo nych
przez cią gły ruch po wie trza at mos fe rycz ne go. Je den hek tar
bo ru so sno we go, dys po nu jąc od 70 do 150 tys. m2 po wierzch -
ni po chła nia ją cej, wy ła pu je rocz nie od 150 do 200 t dwu tlen -
ku wę gla, zmniej sza je go stę że nie, do star cza tle nu, czy li do -
sto so wu je po wie trze at mos fe rycz ne do po trzeb czło wie ka
w re jo nach prze my sło wych. Drze wa mo gą tę funk cję speł niać
nie ustan nie przez ca łe swo je ży cie, pod wa run kiem, że nie są
prze cią żo ne nad mier ną ich ilo ścią, gdyż wów czas za czy na ją
cho ro wać i las po ma łu za mie ra.

Zna czą ca jest funk cja ochron na przed klę ska mi ży wio ło wy -
mi. Do ty czy ona zwłasz cza ob sza rów gór skich i pod gór skich,
gdzie las chro ni lud ność, grun ty, bu dyn ki i bu dow le przed la -
wi na mi, osu wi ska mi, piar ga mi oraz wy le wa mi po to ków. W sy -
tu acjach tych róż nych ży wio łów las przej mu je ich pierw sze
ude rze nia i na pór. Cza sa mi jed nak sam przy tym ule ga znisz -
cze niu.

Szcze gól nie waż ną funk cją jest ochro na przy ro dy. Las sta -
no wi bo wiem naj bo gat szą osto ję róż no rod no ści bio lo gicz -
nej ro ślin i zwie rząt, a czę sto jest je dy nym sie dli skiem nie -
któ rych ga tun ków. Ochro na przy ro dy w ska li kra ju wy ra ża
się wy od ręb nia niem spe cjal nych obiek tów chro nio nych (par -
ki na ro do we, re zer wa ty przy ro dy, re zer wa ty bios fe ry, po mni -
ki przy ro dy, ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu, par ki kraj o bra -
zo we), któ rych za sad ni czą czę ścią skła do wą lub głów nym
miej scem wy stę po wa nia jest las. Nie za leż nie od te go dla każ -
de go nad le śnic twa, któ re pro wa dzi go spo dar kę le śną zgod -
nie z„Pla nem urzą dze nia la su”, ja ko od ręb ny do ku ment opra -

co wu je się „Pro gram ochro ny przy ro dy w nad le śnic twie”,
uwzględ nia ją cy wy tycz ne miej sco wych pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go, stu dium za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa oraz kon cep cję po li ty ki prze -
strzen ne go za go spo da ro wa nia kra ju.

Wy mie nia jąc róż ne funk cje so cjal ne la su, nie spo sób po mi -
nąć je go zna cze nia i war to ści dla re kre acji i wy po czyn ku. Las
wy wie ra naj ko rzyst niej szy ze wszyst kich śro do wisk po zy tyw -
ny wpływ na or ga nizm czło wie ka dzię ki zwięk sza niu je go wi -
tal no ści i po pra wy zdro wia. Oto kil ka po zy tyw nych cech la su
po twier dza ją cych te fak ty: w 1 m3 po wie trza le śne go jest 46–
70 ra zy mniej or ga ni zmów cho ro bo twór czych niż w po wie -
trzu miej skim; la sy oczysz cza ją po wie trze, i tak w cią gu okre -
su we ge ta cyj ne go 1 ha bo ru świer ko we go za trzy mu je oko ło
30 t py łów, a 1 ha la su bu ko we go po nad 65 t; drze wa wy dzie -
la ją do at mos fe ry sub stan cje bak te rio bój cze – fi ton cy dy, od -
dzia łu ją ce ja ko an ty bio ty ki (fi ton cy dy so sny le czą gruź li cę, jo -
dły dy fte ryt, a dę bu za bi ja ją bak te rie dy zen te rii); las ob ni ża
po ziom ha ła su, na przy kład 150-me tro wa ścia na la su li ścia ste -
go zmniej sza si łę dźwię ków o 18–25 dB.

Szcze gól ny ro dzaj funk cji speł nia nych przez las do ty czy je -
go war to ści kul tu ro wych. Od naj daw niej szych cza sów pięk no
two rzo ne go przez las śro do wi ska przy rod ni cze go mia ło
wpływ na twór czość ar ty stycz ną. Opi sy wa li je ta cy mi strzo wie
pió ra, jak Ko cha now ski, Mic kie wicz, Sło wac ki, Sien kie wicz i Tu -

cau sa pro fe so ro wi Kon ra do wi Ma gnu skie mu 
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Profesor dr hab. Konrad Magnuski otrzymuje piękny reprint 
Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego z rąk prorektora ds. kadr 
i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
prof. dr. hab. Czesława Szafrańskiego



Wieści Akademickie10 Listopad – Grudzień

wim, a w ma lar stwie wy ko rzy sty wa li: Kos sak, Cheł moń ski czy
Wy czół kow ski. By ło też przed mio tem za in te re so wa nia rzeź -
bia rzy, mu zy ków i fo to gra fi ków. Las ja ko źró dło in spi ra cji twór -
czej w kul tu rze i sztu ce zo stał od da ny bar dzo sze ro ko i pięk -
nie w wie lu róż nych wy daw nic twach książ ko wych. Dzie ła te
uzmy sła wia ją, że twór czość ar ty stycz na opar ta na pięk nie na -
tu ry, ja ko jed na z form kształ to wa nia świa ta jest jed no cze śnie
dzia ła niem hu ma ni zu ją cym na sze śro do wi sko ży cio we. Wy ka -
zu ją po nad to, że przy ro da, w tym głów nie las, był dla ca łej ple -
ja dy róż nych twór ców nie tyl ko mo ty wem i tłem, ale tak że tre -
ścią prze żyć ar ty stycz nych i du cho wych. 

Sys te ma tycz ne wzra sta nie w cza sach współ cze snych zna -
cze nia tych róż nych funk cji la su dla ży cia i roz wo ju spo łe czeń -
stwa skła nia do re flek sji, czy moż na tak bez gra nicz nie na nie
li czyć i czy rze czy wi ście są one w sta nie to ro bić. Zna ne nam
i prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie po wie dze nie: „nie
by ło nas – był las, nie bę dzie nas – bę dzie las” za tra ci ło już swą
ak tu al ność. I na szą po win no ścią jest po wie dzieć spo łe czeń -
stwu tę gorz ką praw dę o sys te ma tycz nym zmniej sza niu się za -
so bów le śnych i wy ni ka ją cych stąd groź nych na stęp stwach
dla na szej cy wi li za cji. Fak ty są bo wiem ta kie, że w ska li glo bal -
nej no tu je się co raz szyb szy wzrost lud no ści świa ta (od 1 mi -
liar da w 1800 ro ku do po nad 8 mi liar dów w 2010 ro ku) i rów -
no cze śnie gwał tow ne kur cze nie się za so bów le śnych. Tyl ko
w cią gu ostat nich 50 lat po wierzch nia la sów świa ta zmniej szy -
ła się o po nad 25% (nad mier ne wy rę by, wy le sie nia, za mie ra -
nie la sów). 

W na szym kra ju za gro że nia dla sta nu la sów ma ją nie co in -
ny cha rak ter. Nie sto su je się bo wiem nad mier nych wy rę bów
i wy le sień, po za spo ra dycz ny mi i na nie wiel ką ska lę przy pad -
ka mi po dyk to wa ny mi wzglę da mi in fra struk tu ral ny mi. Rów no -
cze śnie zwięk sza się po wierzch nia la sów w wy ni ku za le sień
sła bej ja ko ści grun tów wy łą czo nych z pro duk cji rol ni czej oraz
re kul ty wo wa nych nie użyt ków. Utrzy mu je się jed nak, z nie -
wiel ką ten den cją spad ko wą, wy stę po wa nie szkód le śnych po -
wo do wa nych za nie czysz cze nia mi po wie trza, wo dy i gle by.
No tu je się na to miast spo re szko dy po wsta łe w na stęp stwie
róż nych zja wisk kli ma tycz nych, szko dli wych owa dów i grzy -
bów. Po waż nym czyn ni kiem nisz czą cym la sy są po ża ry. We -
dług ofi cjal nych da nych z lat 2000–2010 ich licz ba w na szym
kra ju wy nio sła 105 134, czy li śred nio rocz nie wy bu cha ło 9558
po ża rów. Zni we czy ły one w tym okre sie 65 780 ha la su, to jest
śred nio rocz nie 5980 ha. Naj bar dziej przy kre jest to, że 48%
po ża rów to wy nik pod pa leń, a 36% nie ostroż ność osób do ro -
słych. Ko lej ną pla gą jest na gmin ne wy wo że nie do la su róż ne -
go ro dza ju śmie ci, w tym tok sycz nych sub stan cji płyn nych
i syp kich, za tru wa ją cych śro do wi sko przy rod ni cze. Usu nię cie
z la su tyl ko te go, co da się pod nieść to rocz nie oko ło 145 tys.
m3, a kosz ty zwią za ne z uprząt nię ciem prze kra cza ją 20 mln zł. 

God ne uwa gi jest to, że las mi mo ogro mu świad czeń na
rzecz cy wi li za cji miał do nie daw na jesz cze ty le si ły ży wot nej,
że bez po mo cy z ze wnątrz po tra fił utrzy mać swo je ist nie nie.
Jed nak że ostat nie dzie się cio le cia przy nio sły na ty le nie ko rzyst -
ne zmia ny, że je że li nie po dej mie się ra dy kal nych i sku tecz -
nych środ ków je go ochro ny, mo że dojść do łań cu cho we go
pro ce su zmian kli ma tycz nych i w na stęp stwie glo bal nej ka ta -
stro fy eko lo gicz nej, groź nej w nie obli czal nych skut kach dla
na szej cy wi li za cji. Ko niecz ne sta je się więc ugrun to wa nie
w świa do mo ści lu dzi tej nie ustan nie ist nie ją cej praw dy, że
„z la sem jest po dob nie jak ze zdro wiem. Zdro wie nie jest
wszyst kim, ale bez zdro wia wszyst ko jest ni czym”.

prof. dr hab. Kon rad Ma gnu ski
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Sadzenie pamiątkowego drzewa
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„Las stanowi […] najbogatszą ostoję różnorodności biologicznej
roślin i zwierząt, a często jest jedynym siedliskiem niektórych
gatunków” (fragment wystąpienia profesora Magnuskiego)
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„Dzięki gospodarczym funkcjom lasu powstają użyteczności
związane z produkcją surowca drzewnego i użytków ubocznych”
(fragment wystąpienia profesora Magnuskiego)
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Zna ko mi tą oka zją do przed sta wie nia wkła du le śni ków wiel -
ko pol skich w dzia łal ność Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go

jest upły wa ją ca 15 grud nia 2012 ro ku 90. rocz ni ca nada nia
przez Se nat Uni wer sy te tu Po znań skie go ho no ro we go dok to -
ra tu prof. Jó ze fo wi Ri vo le mu. Rów no cze śnie z Pro fe so rem tym
za szczyt nym wy róż nie niem uho no ro wa no tak że Ma rię Skło -
dow ską -Cu rie i Ro ma na Dmow skie go. By ły to pierw sze dok -
to ra ty ho no ro we nada ne przez uni wer sy tet.

Po ło wa XIX wie ku przy nio sła w Wiel kim Księ stwie Po znań -
skim oży wie nie w śro do wi skach le śnych, a nie któ rzy pol scy
wła ści cie le ziem scy za czę li do ce niać po trze bę fa cho we go wy -
kształ ce nia le śne go dla do brze pro wa dzo ne go go spo dar stwa
le śne go. Orę dow ni kiem wspól ne go dzia ła nia le śni ków był Hi -
po lit Trąmp czyń ski, nad le śni czy Ty tu sa Dzia łyń skie go w Kór -
ni ku w la tach 1842–1846, a póź niej He lio do ra Skó rzew skie go
w Za nie my ślu w la tach 1848–1867. Ten pierw szy Po lak w Wiel -
kim Księ stwie Po znań skim z dy plo mem wyż szej uczel ni le śnej
(stu dio wał w Kró lew skiej Sa skiej Aka de mii Le śnej w Tha randt
w la tach 1841–1842) nie ustan nie dą żył do ja kiejś for my or ga -
ni za cji i in te gra cji two rzą ce go się śro do wi ska le śni ków i wła -
ści cie li la sów. 

Ta ka moż li wość za ist nia ła w 1861 ro ku, kie dy to za wią za ło się
Cen tral ne To wa rzy stwo Go spo dar cze (CTG) na Wiel kie Księ stwo
Po znań skie z trze ma Wy dzia ła mi: Ogól nym, Rol nym i Cho wu In -
wen ta rza. Prze dłu ża ły się na to miast sta ra nia o utwo rze nie Wy -
dzia łu Le śne go te goż To wa rzy stwa. Do pie ro 27 li sto pa da 1866
ro ku, głów nie z ini cja ty wy pre ze sa Głów ne go Za rzą du CTG Hi -
po li ta Ce giel skie go (naj pierw na uczy cie la słyn ne go Li ceum Ma -
rii Mag da le ny i dok to ra po lo ni sty ki, a póź niej twór cy słyn nej

fabry ki wy ro bów me ta lo wych) i Hi po li ta Trąmp czyń skie go, po -
sta no wio no za pro sić „spe cy ali stów, to jest urzęd ni ków le śnych”
do utwo rze nia Wy dzia łu Le śne go w Cen tral nym To wa rzy stwie
Go spo dar czym. Ślad o tym wy da rze niu znaj du je się w naj ob -
szer niej szym uję ciu dzie jów Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go
opra co wa nym przez Sta ni sła wa Ka sprzy ka (Dzie je Pol skie go To -
wa rzy stwa Le śne go 1882–1982, War sza wa 1984). Au tor ten po
raz pierw szy wspo mi na w kil ku za le d wie zda niach o dzia łal no -
ści Wy dzia łu Le śne go Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze -
go w Wiel kim Księ stwie Po znań skim, od no sząc tę wzmian kę 
tyl ko do lat 1866–1877: „W 1861 r. po wsta ło w Po zna niu, na ob -
sza rze tzw. Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go, Cen tral ne To wa -
rzy stwo Go spo dar skie, w któ rym obok trzech wy dzia łów (sek -
cji) rol ni czych po wo ła no w 1866 r. Wy dział Le śny. Głów nym
po lem dzia ła nia Wy dzia łu by ło ini cjo wa nie i pu bli ko wa nie ar -
ty ku łów na te ma ty le śne, dru ko wa nych w or ga nie To wa rzy stwa
– cza so pi śmie rol ni czym pt. „Zie mia nin”. Wśród au to rów pi szą -
cych na te ma ty le śne wy mie nić na le ży mię dzy in ny mi H. Trąmp -
czyń skie go, F. Choj nac kie go, J. Ri vo lie go i W. Gó rec kie go. Przy -
go to wy wa no rów nież i wy da wa no książ ki o te ma ty ce le śnej,
mię dzy in ny mi sta ra niem J. Łu kom skie go uka za ło się książ ko -
we wy da nie cy klu ar ty ku łów pu bli ko wa nych w „Zie mia ni nie”,
zbio ro wa pra ca pt. „Pod ręcz nik le śnic twa” itp. W la tach 1876–
1877 uka zy wał się rów nież pod re dak cją J. Ri vo lie go pe rio dyk
le śny pt. „Prze gląd Le śni czy”. 

Na ze bra nie za ło ży ciel skie Wy dzia łu, któ re od by ło się 20
grud nia 1866 ro ku w sa li Ba za ru Po znań skie go, sta wi li się:
Brze ski z Go li, Choj nac ki z Bo że je wic, Woj ciech Czy pic ki
z Wrze śni, Dra miń ski, Gó rec ki z Próch no wa, Grusz czyń ski z Ta -
cza no wa, Ja nas z Do bro je wa, Kor to wicz, Ku row ski, Kry sie wicz,
Kwiat kow ski, Le wic ki, Jó zef Łu kom ski z Kru sze wa, Mi chal ski,
No wic ki z Tur wi, Oko niew ski, Plew kie wicz z Opo ro wa, Jó zef
Ri vo li z Kór ni ka, Ro bow ski z Kwil cza, Sa wiń ski z Ła bi szy na, So -
ko łow ski, Tło czyń ski z Mchów i War don.

Pre ze sem no wo po wsta łe go Wy dzia łu Le śne go CTG wy bra -
no oczy wi ście Hi po li ta Trąmp czyń skie go, któ ry swą krót ką mo -
wę, za my ka ją cą po sie dze nie, za koń czył sło wa mi: „… Niech To -
wa rzy stwo na sze wzma ga się i ro śnie jak ów dąb wie ka mi
nie spo ży ty, któ ry gwał tow nym prą dom wia trów za chod nich
i pół noc nych sil nie się opie ra, co raz moc niej sze w ro dzin ną
zie mię za pusz cza jąc ko rze nie i co rocz nie ko ro nę swą zdo bi
zie lo ny mi la to ro śla mi”. 

Ze wzglę du na roz le gły ob szar Księ stwa i trud no ści ko mu -
ni ka cyj ne po sta no wio no utwo rzyć na Wy dzia le dwie sek cje
te ry to rial ne: pół noc ną, obej mu ją cą po wia ty re jen cji byd go -
skiej, pod prze wod nic twem Fa bia na Choj nac kie go, oraz po -
łu dnio wą (re jen cja po znań ska), któ rej prze wod nic two ob jął
Jó zef Ri vo li. „Oprócz po sie dzeń ca łe go Wy dzia łu, któ re się
w Po zna niu od by wać bę dą […] zjeż dżać się bę dą sek cye, każ -
da osob no, w roz ma itych miej sco wo ściach, ale za wsze bli sko
la sów, by do nich ro bić wy ciecz ki. Pod czas tych ostat nich po -
ucza nie się wza jem ne bę dzie za wsze sku tecz niej szem, bo na
prak ty ce opar tem”. 

I tak rze czy wi ście się dzia ło. Człon ko wie obu sek cji te ry to -
rial nych spo ty ka li się na do rocz nych ob ra dach i wy ciecz kach
te re no wych w róż nych miej scach. Oglą da li róż ne la sy i dzie li li
się swy mi do świad cze nia mi, bo pra wie każ dy z ów cze snych
le śni ków był po tro sze eks pe ry men ta to rem i mógł, a tak że
chciał się po chwa lić swy mi osią gnię cia mi. 

Wiel ko pol ski ślad w dzie jach 
Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go

Grób profesora Józefa Rivolego na cmentarzu przy ul. Lutyckiej
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Przy kła dem te go mo że być pro gram dru gie go ze bra nia
człon ków sek cji po łu dnio wej, któ re od by ło się 8 lip ca 1868
ro ku w Śre mie. W cza sie po sie dze nia przed sta wio no trzy re -
fe ra ty: 

1. Cze pic ki i Hay des – o me to dach do świad czeń z sie wem
i sa dze niem so sny

2. Ri vo li – o spo strze że niach nad ży ciem chra bąsz cza po -
spo li te go, ryj ka so snow ca i ryj ka si we go w ni skiej i wy so kiej
tem pe ra tu rze

3. Cze pic ki – o go spo dar stwie w la sach wy so ko pien nych dę -
bo wych.

Na stęp ne go dnia uczest ni cy po sie dze nia wzię li udział w wy -
ciecz ce do la sów kór nic kich, w której prze wod ni kiem był nad -
le śni czy Jó zef Ri vo li.

Dnia 29 ma ja 1867 ro ku umie ra na gle Hi po lit Trąmp czyń -
ski i pre ze sem Wy dzia łu Le śne go z no mi na cji Głów ne go 
Za rzą du CTG zo sta je tym cza so wo Choj nac ki, a je go za stęp cą
Jó zef Ri vo li. Obaj zo sta ją ofi cjal nie mia no wa ni na sta no wi -
ska 27 stycz nia 1868 ro ku, a ich nie ja ko ko mi sa rycz ne no mi -
na cje wzbu dza ją wśród człon ków Wy dzia łu oba wy o je go 
sa mo dziel ność. W 1870 ro ku pre ze sem Wy dzia łu zo sta je wy -
bra ny Jó zef Ri vo li, któ ry peł ni tę funk cję do 1918 ro ku. Dwu -
dzie sto pię cio le cie spra wo wa nia funk cji pre ze sa przez Ri vo le -
go uczczo no 13 mar ca 1895 ro ku uro czy stym po sie dze niem
Wy dzia łu Le śne go CTG, a lwow ski „Syl wan” wy dał z tej oka zji
spe cjal ny nu mer z ar ty ku ła mi le śni ków wiel ko pol skich. Za słu -
gi pre ze sa Ri vo le go uczczo no tak że w 1916 ro ku pod czas uro -
czy stych ob cho dów 50-le cia ist nie nia Wy dzia łu Le śne go Cen -
tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go, wrę cza jąc mu pięk ny
ad res hoł dow ni czy, pod pi sa ny przez ów cze snych zna nych
i wy bit nych le śni ków wiel ko pol skich. 

W dniach 20 i 21 sierp nia 1907 ro ku od był się w Kra ko wie
ju bi le uszo wy zjazd Ga li cyj skie go To wa rzy stwa Le śne go z oka -

zji 25-le cia je go ist nie nia. Zjazd ten stał się jed no cze śnie pierw -
szym trój za bo ro wym zjaz dem le śni ków pol skich, a je go ob ra -
dom prze wod ni czył wy bra ny przez uczest ni ków pre zes wiel -
ko pol skie go Wy dzia łu Le śne go – Jó zef Ri vo li. Na wnio sek prof.
Sta ni sła wa So ko łow skie go na zjeź dzie przy ję to uchwa łę na -
stę pu ją cej tre ści: „Ogól ny Zjazd le śni ków pol skich uzna je 
ko niecz ność za wią za nia To wa rzystw le śnych w Kró le stwie 
i W. Ks. Po znań skiem. To wa rzy stwa te uzna ją »Syl wa na« wy -
cho dzą ce go we Lwo wie za swój or gan”.

Kie ru jąc się uchwa łą zjaz du kra kow skie go, na do rocz nym
Wal nym Ze bra niu Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go,
któ re od by ło się 10–12 mar ca 1908 ro ku w Po zna niu, pre zes
Jó zef Ri vo li po in for mo wał uczest ni ków, że Wy dział Le śny, za -
cho wu jąc do tych cza so we po wią za nia or ga ni za cyj ne z CTG,
przyj mu je na zwę: „To wa rzy stwo Le śne w Wiel kim Księ stwie
Po znań skim”. Jed no cze śnie na ze bra niu prze dys ku to wa no
i przy ję to zmo dy fi ko wa ny sta tut oraz wy bra no za rząd To wa -
rzy stwa Le śne go w skła dzie: Jó zef Ri vo li – pre zes, L. Bor czyń -
ski – wi ce pre zes, oraz Brze ski, Fi lip Sko ra czew ski, Ka zi mierz
Woj czyń ski i Bre liń ski – człon ko wie za rzą du. 

No wa na zwa nie ozna cza ła więc po wsta nia no wej or ga ni -
za cji i nie zmie nia ła ni cze go w sen sie me ry to rycz nym, a re ali -
za cja uchwa ły kra kow skiej w wy pad ku Wiel kie go Księ stwa Po -
znań skie go by ła je dy nie re ali za cją ten den cji do ujed no li ce nia
na zew nic twa or ga ni za cji w róż nych za bo rach. W tym miej scu
trze ba bo wiem wy ja śnić, że po ję cie „wy dział” w Wiel ko pol sce
ozna cza ło or ga ni za cję o cha rak te rze to wa rzy stwa na uko wo -
-prak tycz ne go i swo im cha rak te rem od po wia da ło w peł ni Ga -
li cyj skie mu To wa rzy stwu Le śne mu, na to miast to sa mo po ję -
cie w Ga li cji ozna cza ło tyl ko za rząd te goż to wa rzy stwa. Na tę
róż ni cę w poj mo wa niu zna cze nia sło wa „wy dział” zwra cał już
uwa gę Sko ra czew ski w swym re fe ra cie, wy gło szo nym w Kra -
ko wie w 1907 ro ku, pi sząc: „Przez Wy dział le śny ro zu mie my
w W. Ks. Po znań skiem co in ne go jak w Ga li cyi i Wy dział le śny,

Hotel „Victoria” w Kościanie na starej pocztówce (budynek znajduje się w głębi zdjęcia, na drugim planie)
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to tu jest od dział, czy li sek cya Cen tral ne go To wa rzy stwa Go -
spo dar cze go, a w Ga li cyi ozna cza do za rzą du to wa rzy stwa wy -
bra ne szczu płe tyl ko człon ków gro no”. 

W 1908 ro ku po ja wi ła się więc tyl ko no wa na zwa or ga ni za -
cji le śni ków wiel ko pol skich, jed nak To wa rzy stwo Le śne w Wiel -
kim Księ stwie Po znań skim by ło w pro stej li nii kon ty nu acją for -
mal ne go ist nie nia i me ry to rycz ne go dzia ła nia daw ne go
Wy dzia łu Le śne go, któ ry po wstał już w 1866 ro ku. I to wła śnie
wte dy za czę ła się w peł ni udo ku men to wa na hi sto ria Od dzia -
łu Wiel ko pol skie go PTL, któ ra jest tak że czę ścią ogól nej hi sto -
rii Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go. 

Po mni wiel kie go dzie dzic twa hi sto rycz ne go człon ko wie
Wiel ko pol skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go
sta ra ją się kon ty nu ować w co dzien nej dzia łal no ści chlub ne
tra dy cje to wa rzy stwa na uko wo -za wo do we go, za słu żo ne go
dla pol skie go le śnic twa. W sze ro kim za kre sie pro po no wa nych
przed się wzięć or ga ni zo wa ne są kon fe ren cje na uko we, se mi -
na ria na uko wo -szko le nio we i spo tka nia re fe ra to we – we
współ pra cy z jed nost ka mi na uko wo -ba daw czy mi oraz La sa -
mi Pań stwo wy mi. W okre sie po wo jen nym prze wod ni czą cy mi
Od dzia łu Wiel ko pol skie go by li przede wszyst kim pra cow ni cy
na uko wi Wy dzia łu Le śne go. Ten fakt da wał im puls do or ga ni -
za cji wie lu przed się wzięć o cha rak te rze na uko wym. Jed nym
z waż niej szych by ły i są kon fe ren cje na uko we po świę co ne
Pusz czy No tec kiej, o któ rych sze rzej pi szą prof. dr hab. Mał go -
rza ta Mań ka i dr Wojciech Kowalkowski w tym nu me rze „Wie -
ści Aka de mic kich” (na stronach 14-15). W XXI wiek we szli śmy
pra co wi cie i uro czy ście, or ga ni zu jąc 100. Zjazd De le ga tów
PTL. Głów ne uro czy sto ści od by wa ły się w ma je sta tycz nej au li
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, w któ rej za pew ne od -
bie rał dy plom dok to ra honoris causa Uni wer sy te tu Po znań -
skie go prof. Jó zef Ri vo li. W ko lej nych la tach sta wia li śmy so bie
nie mniej am bit ne za da nia, od da ją ce isto tę dzia łal no ści To wa -
rzy stwa za war te w je go sta tu cie. Miesz czą się w nim za rów no
aspek ty na uko we, jak i dba łość o in te gra cję śro do wi ska le śni -

ków, ze szcze gól nym uwzględ nie niem kul ty wo wa nia pa mię -
ci o chwa leb nym do rob ku po przed ni ków. 

W tym pierw szym ob sza rze sku pi li śmy się na or ga ni za cji
se mi na riów na uko wych, obej mu ją cych swo im za kre sem
wszyst kie aspek ty le śnic twa. By ły one po kło siem ko lej ne go
ob sza ru dzia łal no ści, ja kim jest ak tyw ność wy daw ni cza. Z ini -
cja ty wy Od dzia łu uka za ło się kil ka po rad ni ków o cha rak te -
rze na uko wo -prak tycz nym oraz książ ka trak tu ją ca o hi sto rii
jed ne go z by łych wiel ko pol skich nad le śnictw. Sta ra my się,
aby z każ de go se mi na rium uka za ła się pu bli ka cja za wie ra ją -
ca peł ne tek sty lub ob szer ne stresz cze nia wy stą pień. Re fe -
ren ta mi są przede wszyst kim uzna ne au to ry te ty świa ta na -
uki i prak ty ki. 

Istot nym ele men tem in te gra cyj nym są rów nież se sje te re no -
we, obej mu ją ce swo im za się giem ca łą Pol skę. W ich pro gra mie
znaj du ją się za wsze za gad nie nia le śne, ale tak że kul tu ro we, hi -
sto rycz ne i kra jo znaw cze. Szcze gól nym za in te re so wa niem obej -
mu je my kul ty wo wa nie pa mię ci o wy bit nych le śni kach, któ rych
miej sca wiecz ne go spo czyn ku są trak to wa ne z na le ży tą czcią.
Co rocz nie w pro gra mie spo tka nia wi gi lij ne go fi gu ru je re fe rat
przy bli ża ją cy syl wet ki wy bit nych le śni ków wiel ko pol skich. Po -
twier dze niem wkła du w roz wój To wa rzy stwa jest rów nież dłu -
gi po czet człon ków Od dzia łu Wiel ko pol skie go, któ rzy zo sta li
uho no ro wa ni ty tu łem Człon ka Ho no ro we go Pol skie go To wa -
rzy stwa Le śne go. Mo że my rów nież po szczy cić się ini cja ty wą po -
wsta nia naj wyż sze go od zna cze nia PTL, me da lu „Pro Bo no 
Si lvae”, któ re go lau re atem jest mię dzy in ny mi prof. Jó zef Bro -
da, eme ry to wa ny pro fe sor na sze go uni wer sy te tu. 

In ten syw na dzia łal ność przy no si wie le sa tys fak cji, do da je sił
do dal szej pra cy, a jed no cze śnie wno si cząst kę do prze bo ga -
tej już spu ści zny wiel ko pol skie go wkła du w hi sto rię i roz wój
Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go.

prof. Wła dy sław Cha łup ka
dr Woj ciech Ko wal kow ski

… i rewersMedal „Pro Bono Silvae” − awers…
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Kon fe ren cje i se mi na ria na te mat Pusz czy No tec kiej by ły or -
ga ni zo wa ne od lat 50. ubie głe go wie ku; po świę ca no je za -

rów no za gad nie niom ho dow la no -ochron nym, jak i ra cjo nal -
ne mu wy ko rzy sta niu po zy ski wa ne go su row ca drzew ne go.
W 1978 ro ku szó stą z ko lei, a pierw szą w swo jej hi sto rii, zor ga -
ni zo wał Od dział Wiel ko pol ski PTL. Ko lej ną, bę dą cą pierw szą
w trwa ją cym cy klu, zor ga ni zo wa no przy zna czą cym udzia le 
na ukow ców obec ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu w 1992 ro ku, bez po śred nio po wiel kich po ża rach, któ re
znisz czy ły roz le głe po ła cie Pusz czy.

Pusz cza No tec ka, naj więk szy zwar ty kom pleks le śny w Pol -
sce, po za se zo nem grzy bo brań nie przy cią ga za zwy czaj wiel -
kiej uwa gi. Ten kom pleks le śny, zaj mu ją cy pas o dłu go ści
102 km, sze ro ko ści do 40 km i po wierzch ni ok. 135 tys. ha
w wi dłach War ty i No te ci ma jed nak dra ma tycz ną hi sto rię.
Kra jo braz Pusz czy – z roz le gły mi ob sza ra mi wy dmo wy mi,
rów ni na mi san dro wy mi i rów ni na mi aku mu la cyj ny mi pia -
sków rzecz nych – prze cho dził róż ne ko le je lo su w nie daw nej
prze szło ści.

W la tach 1922–1925 drze wo sta ny Pusz czy zo sta ły w osiem -
dzie się ciu pro cen tach znisz czo ne przez owa da strzy go nię

cho inów kę (Pa no lis flam mea). Po ich usu nię ciu te ren przy po -
mniał ob raz za ora nej Sa ha ry (zdję cie z re fe ra tu). Za le sia nie go
za ję ło kil ka ko lej nych lat (1925–1933). To wła śnie z te go cza -
su po cho dzą roz le głe mo no kul tu ry so sno we, tak atrak cyj ne
dla zbie ra czy grzy bów, a sta no wią ce jed no cze śnie źró dło cią -
głych pro ble mów dla go spo dar ki le śnej. W 1992 ro ku Pusz czę
do tknę ła ko lej na klę ska – ol brzy mie po ża ry w czerw cu i sierp -
niu. W ich wy ni ku spa le niu ule gło bli sko 6200 ha. Od no wie nie
la su na tym te re nie w 1993 i 1994 ro ku da ło ko lej ne du że ob -
sza ry jed no wie ko wych drze wo sta nów so sno wych. So sna zwy -
czaj na jest bo wiem ga tun kiem, któ ry naj le piej da je so bie ra -
dę na tych ubo gich w wo dę i po karm, piasz czy stych na ogół
grun tach. 

W re zul ta cie tych wy da rzeń ma my dziś wy so ce nie ko rzyst -
ną struk tu rę wie ko wą drze wo sta nów, któ re wcho dzą wła śnie
w fa zę in ten syw ne go użyt ko wa nia. Wy wo łu je to wie le pro ble -
mów, któ rych na zwa nie i za ry so wa nie spo so bów ich roz wią -
zy wa nia by ło ce lem kon fe ren cji. Ak tu al na sy tu acja w la sach,
tech no lo gie, su ro wiec drzew ny, je go ja kość, uwa run ko wa nia
prze my słu drzew ne go dzi siaj i w per spek ty wie naj bliż szych lat
– wszyst ko to zaj mo wa ło uwa gę uczest ni ków kon fe ren cji

III Kon fe ren cja Pusz cza No tec ka 2012
„Czło wiek – Las – Drew no”
W 130. rocz ni cę po wsta nia Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, 
w 20. i 10. rocz ni cę po przed nich kon fe ren cji po świę co nych Pusz czy No tec kiej

Spustoszenia, które poczynił wielki pożar Puszczy w 1992 roku, z lotu ptaka: Miały w kierunku Wielenia 
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przez trzy dni (16–18 paź dzier ni ka 2012) – a na tym tle czło -
wiek miesz ka niec, tu ry sta, pro ble my go spo dar cze, spo łecz ne
i kul tu ro we te re nów wiej skich o wzra sta ją cym bez ro bo ciu. 

Pierw szy dzień był po świę co ny se sji re fe ra to wej, pod czas
któ rej wy słu cha no kil ku na stu re fe ra tów po dzie lo nych na trzy
blo ki te ma tycz ne wid nie ją ce w ty tu le kon fe ren cji. Dru gie go
dnia od by ła się część te re no wa. Trzy tra sy pro wa dzą ce przez
naj cie kaw sze miej sca nad le śnictw Mię dzy chód, Po trze bo wi -
ce i Sie ra ków po zo sta wią w pa mię ci uczest ni ków wie le mi łych
i nie za tar tych wspo mnień. Uro czy stym pod su mo wa niem by -
ła od by wa ją ca się trze cie go dnia se sja ple nar na. By ła ona oka -
zją do uho no ro wa nia osób, któ re swo ją wie lo let nią i owoc ną
pra cą od ci snę ły pięt no na bez kre snych la sach Pusz czy No tec -
kiej. Wy słu cha no rów nież trzech za mó wio nych na tę oka zję re -
fe ra tów, któ re kom plek so wo pod su mo wa ły głów ne te ma ty
kon fe ren cji.

Oto nie któ re z te ma tów prze wi ja ją ce się w wy stą pie niach
uczest ni ków, któ re zna la zły od bi cie we wnio skach ma ją cych
pod kre ślić wa gę pro ble mów zwią za nych z dzia łal no ścią w tym
je dy nym w swo im ro dza ju kom plek sie le śnym.

Te ren Pusz czy jest bo ga ty kul tu ro wo, a bo gac two to nie jest
na le ży cie wy ko rzy sty wa ne w tu ry sty ce pie szej, któ ra zo sta ła
ostat nio bar dzo utrud nio na, mię dzy in ny mi z po wo du ogra ni -
cze nia moż li wo ści do jaz du. Na rzu ca się ko niecz ność opra co -
wa nia i wdro że nia wie lo let nie go pro gra mu roz wo ju tu ry sty ki
na te re nie Puszczy Noteckiej, za dba nia o utrwa la nie lo kal ne go
na zew nic twa to po gra ficz ne go, a na wet za ini cjo wa nia ba dań
nad proz dro wot ny mi wła ści wo ścia mi tych la sów. 

Wa lo ry przy rod ni cze Pu szczy No tec kiej są do brze po zna ne
i zna ko mi cie chro nio ne, mię dzy in ny mi w ob sza rze Na tu -
ra 2000 PLB 300015 „Pusz cza No tec ka”. Nie po win no to prze -
szko dzić w zwięk sze niu użyt ko wa nia drew na w re zul ta cie bar -
dzo znacz ne go prze wi dy wa ne go przy ro stu miąż szo ści drew na
na pniu. W nad cho dzą cych la tach za so by Pusz czy No tec kiej
wej dą bo wiem w okres in ten syw ne go użyt ko wa nia i bę dą zna -
czą cym do staw cą su row ca dla prze my słu tar tacz ne go, płyt
drew no po chod nych i bran ży ce lu lo zo wo -pa pier ni czej. Sta no -
wi to du żą szan sę roz wo ju tych tre nów i po pra wy sy tu acji eko -
no micz nej za miesz ku ją cych je lu dzi. Wa run kiem owej po pra -
wy jest jed nak po pyt na pro duk ty z drew na, któ ry za le ży od
ogól nej sy tu acji go spo dar czej bran ży drzew nej w kra ju i Unii
Eu ro pej skiej, a tak że od roz wo ju ener ge ty ki opar tej na „zie lo -
nej ener gii”.

Pusz cza wyróżnia się du żym po gło wiem je le nio wa tych, któ -
re go re gu la cja po zo sta je spra wą waż ną i wciąż ak tu al ną. Po
nad cho dzą cym okre sie in ten syw ne go użyt ko wa nia trze ba bę -
dzie bo wiem za le siać znacz ne te re ny, a mło dy las nie mo że
być na ra żo ny na in ten syw ne szko dy ło wiec kie. 

Pusz cza No tec ka, ten naj bliż szy wiel ki kom pleks le śny, po -
zo sta je więc za rów no skar bem przy ro dy, jak i kon glo me ra tem
pro ble mów na tu ry go spo dar czej oraz spo łecz nej, któ ry w naj -
bliż szej przy szło ści za cznie zmie niać swe ob li cze. 

Uczest ni cy kon fe ren cji wy ra zi li uzna nie dla wkła du pra cy or -
ga ni za to rów i jej efek tów, któ re znaj dą od zwier cie dle nie w dzia -
ła niach na rzecz Pusz czy No tec kiej.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li: Pol skie To wa rzy stwo Le śne,
Re gio nal ne Dy rek cje La sów Pań stwo wych w Po zna niu, Pi le
i Szcze ci nie oraz Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka – prze wod ni czą ca 
Ko mi te tu Na uko we go Kon fe ren cji

dr inż. Woj ciech Ko wal kow ski – se kre tarz Za rzą du 
Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go Pożarzysko – Bielsko w 1992 roku

Pozyskanie drewna w 1992 roku

Odnowienia zalesień w 1993 roku
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Ju bi le usz 80-le cia uro dzin oraz po nad pół wie ku ak tyw nej
pra cy na uko wej i dy dak tycz nej – to oka zja do pre zen ta cji

syl wet ki i osią gnięć prof. dr. hab. Ma ria na Ga piń skie go, ne sto -
ra pol skie go pie czar kar stwa.

Ma rian Ga piń ski uro dził się 4 li sto pa da 1932 ro ku w Sa do -
wi cach ko ło Mo gil na. Wy kształ ce nie i pra cę za wo do wą zwią -
zał z ogrod nic twem. Stu dia ukoń czył na Wy dzia le Ogrod ni -
czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu w 1959 ro ku, gdzie
wy ko nał pra cę ma gi ster ską pod kie run kiem prof. He le ny Nieć,
dr h.c., uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra ogrod nic twa.

W 1961 ro ku pod jął pra cę w Ka te drze Wa rzyw nic twa Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu ja ko asy stent, a na stęp nie
star szy asy stent. Od po cząt ku pra cy na uko wo -ba daw czej
głów nym obiek tem za in te re so wań Pro fe so ra by ła upra wa pie -
cza rek. Pol skie pie czar kar stwo w owym cza sie by ło jesz cze sła -
bo zor ga ni zo wa ne. Upra wę pie cza rek pro wa dzo no w spo sób
eks ten syw ny. Pro duk cja wy ma ga ła zmian za rów no tech no lo -
gicz nych, jak i or ga ni za cyj nych. Ma gi ster Ma rian Ga piń ski, do -
strze ga jąc te pro ble my, z du żym za an ga żo wa niem za jął się
pra ca mi na uko wo -ba daw czy mi z za kre su pie czar kar stwa. Sto -
pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych uzy skał w 1969 ro ku

na pod sta wie pra cy dok tor skiej „Przy dat ność róż nych obor ni -
ków ja ko pod ło ży do upra wy pie cza rek”, któ rej pro mo to rem
był prof. dr Zbi gniew Bor na. 

Przed sta wia jąc roz pra wę „Re ak cja grzyb ni pie czar ki (Aga ri -
cus bi spo rus (Lan ge). Sing.) na do da tek do po żyw ki aga ro wej
sub stan cji czyn nych za war tych w wy cią gach z tor fów wy so -
kich”, od Ra dy Na uko wej In sty tu tu Bio lo gii Sto so wa nej otrzy -
mał w 1977 ro ku sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go
na uk przy rod ni czych. W 1989 ro ku zo stał mia no wa ny przez
Ra dę Pań stwa pro fe so rem nad zwy czaj nym, a od 1996 ro ku
jest pro fe so rem zwy czaj nym.

W cza sie ca łej pra cy za wo do wej peł nił wie le od po wie dzial -
nych funk cji w Aka de mii Rol ni czej, mię dzy in ny mi w la tach
1978–1994 nie prze rwanie był kie row ni kiem Ka te dry Wa rzyw nic -
twa, w la tach 1987–1989 dzie ka nem Wy dzia łu Ogrod ni cze go
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, a od 1997 ro ku do cza su przej -
ścia na eme ry tu rę (2003) or ga ni za to rem i kie row ni kiem Stu dium
Dok to ranc kie go na Wy dzia le Ogrod ni czym.

Pra ce ba daw cze Pro fe so ra do ty czy ły głów nie do sko na le nia
tech no lo gii upra wy, kom plek so wej oce ny ga tun ków i od mian
grzy bów upraw nych, oce ny przy dat no ści i wy ko rzy sta nia nie któ -
rych od pa dów wy so ko biał ko wych prze my słu prze twór cze go
i far ma ceu tycz ne go ja ko skład ni ków pod ło ży lub sty mu la to rów
wzro stu, usta le nia opty mal nych wa run ków dla wzro stu grzyb ni
oraz plo no wa nia pie czar ki i bocz nia ka. Ba da nia obej mo wa ły tak -
że opra co wa nie skła du okry wy i ana li zę jej zna cze nia w pro duk -
cji pie cza rek, wpływ wzbo ga ca nia pod ło ża na plo no wa nie oraz
tech no lo gię upra wy bocz nia ków i twar dzia ków, opra co wa nie
me tod i kry te riów oce ny ja ko ści oraz kwa li fi ka cji ma te ria łu roz -
mno że nio we go, me tod ho dow li twór czej i za cho waw czej.

Ta róż no rod ność ba dań i głę bo ka wie dza Pro fe so ra spra -
wia ły, że był On za pra sza ny na kon sul ta cje, wy kła dy, re fe ra ty.
Wy ni ki licz nych ba dań do ty czą cych grzy bów upraw nych i ich
grzyb ni zo sta ły prze ka za ne do za sto so wań prak tycz nych w za -
kła dach pry wat nych i pań stwo wych na pod sta wie je de na stu
umów wdro że nio wych.

Pro fe sor dr hab. Ma rian Ga piń ski za wsze łą czył pra cę na uko -
wą z po trze ba mi prak ty ki ogrod ni czej. W la tach 1970–1973 był
kon sul tan tem na uko wym ds. pro duk cji pie cza rek w Wiel ko pol -
skiej Spół dziel ni Ogrod ni czej w Po zna niu, a w la tach 1976–1979
w Kom bi na cie Ogrod ni czym PGR Owiń ska. Od 1976 ro ku jest
rze czo znaw cą w dzie dzi nie wa rzyw nic twa Sto wa rzy sze nia Na -
uko wo -Tech nicz ne go In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa,
a w 1985 ro ku zo stał po wo ła ny przez Pre ze sa Są du Wo je wódz -
kie go w Po zna niu na bie głe go są do we go w za kre sie grzy bów
upraw nych – i funk cje te spra wu je na dal.

Jego opu bli ko wa ny do ro bek na uko wy (au tor stwo lub współ -
au tor stwo) obej mu je ogó łem oko ło 500 prac, w tym 25 po zy cji
dy dak tycz nych: mo no gra fie, pod ręcz ni ki i skryp ty. Upo wszech -
niał i po pu la ry zo wał wy ni ki wła snych ba dań dzię ki wie lo krot -
ne mu pre zen to wa niu ich na świa to wej ran gi kon gre sach i sym -
po zjach oraz wie lu kon fe ren cjach pol skich, jak rów nież dzię ki
trans fe ro wi do prak ty ki ogrod ni czej, pu bli ku jąc ar ty ku ły po pu -

Ju bi le usz 80-le cia 
prof. dr. hab. Ma ria na Ga piń skie go

Pro fe sor dr hab. Ma rian Ga piń ski
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lar no na uko we. Zor ga ni zo wał licz ne kon fe ren cje i sym po zja na -
uko we, któ rym prze wod ni czył.

Jest ce nio nym w kra ju i za gra ni cą spe cja li stą w dziedzinie
bio lo gii i upra wy grzy bów, stwo rzył i skry sta li zo wał kil ka nur -
tów ba daw czych na kie ro wa nych na roz wią za nie po trzeb pro -
duk cji grzyb ni i grzy bów upraw nych, pro wa dzo nych w in ter -
dy scy pli nar nych ze spo łach, nie kie dy przy współ pra cy z in ny mi
ośrod ka mi na uko wy mi. Twór ca je dy nej w kra ju szko ły na uko -
wo -dy dak tycz nej kształ cą cej ka drę spe cja li stów zaj mu ją cych
się grzy ba mi upraw ny mi i lecz ni czy mi.

Pro wa dził za ję cia dy dak tycz ne z wa rzyw nic twa oraz grzy bów
upraw nych dla stu den tów Wy dzia łu Ogrod ni cze go, a tak że dla
stu den tów Wy dzia łu Rol ni cze go. Opra co wał pro gra my na ucza -
nia dla przed mio tów, któ re przed sta wia ją wie dzę na te mat grzy -
bów upraw nych. Każ de go ro ku był opie ku nem kil ku prac ma gi -
ster skich, tak że stu den tów in nych uczel ni, re ali zu ją cych pra ce
ma gi ster skie na te mat grzy bów upraw nych. Łącz nie wy pro mo -
wał po nad 120 ma gi strów. Pro fe sor dr hab. Ma rian Ga piń ski był
pro mo to rem sied miu prac dok tor skich, z któ rych pięć do ty czy -
ło grzy bów upraw nych; jed ną z nich na pi sał oby wa tel Ukra iny.
Obec nie jest opie ku nem jed nej pra cy dok tor skiej.

Opra co wał pro gram dla uczest ni ków sta cjo nar ne go i nie sta -
cjo nar ne go Stu dium Dok to ranc kie go Wy dzia łu Ogrod ni cze go
i przez sześć lat peł nił funk cję jego kie row ni ka. Był re cen zen tem
kil ku prac dok tor skich, ha bi li ta cyj nych oraz do rob ku na uko we -
go kan dy da tów na pro fe so ra. Przez kil ka ka den cji peł nił funk -
cję prze wod ni czą ce go uczel nia nej ko mi sji eg za mi na cyj nej z ję -
zy ka nie miec kie go dla ubie ga ją cych się o sto pień dok to ra. Był
rów nież prze wod ni czą cym Uczel nia nej Ko mi sji Dys cy pli nar nej
dla stu den tów i pra cow ni ków.

Pro fe sor dr hab. Ma rian Ga piń ski był człon kiem wie lu to wa -
rzystw na uko wych oraz in nych or ga ni za cji, za ło ży cie lem i ho -
no ro wym człon kiem Zrze sze nia Upra wy Grzy bów, współ za ło -
ży cie lem cza so pi sma bran żo we go „Grzy by”, a tak że człon kiem
i współ za ło ży cie lem Sto wa rzy sze nia Bran ży Grzy bów Upraw -
nych, Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych, Pol skie go
To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Hi gie nicz -
ne go i człon kiem Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Na uk
Ogrod ni czych.

Pro fe sor w cią gu dłu go let niej pra cy na uczel ni wy róż nił się
du ży mi osią gnię cia mi w dzia łal no ści dy dak tycz nej, a tak że ba -
daw czej i upo wszech nie nio wej. Za za słu gi otrzy mał wie le od -
zna czeń, w tym Me dal 40-le cia Pol ski Lu do wej, Zło ty Krzyż Za -
słu gi, Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me dal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Me dal „Aca de mia Re rum Ru -
sti ca rum Po zna nien sis”. Kil ka krot nie był na gra dza ny przez JM
rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Pro fe sor Ga piń ski, mi mo przej ścia na eme ry tu rę, an ga żu je się
w wie le przed się wzięć na uko wo -ba daw czych do ty czą cych
grzy bów upraw nych. Uczest ni czy w re ali za cji za dań dy dak tycz -
nych, pro wa dząc wy kła dy dla słu cha czy Stu dium Po dy plo mo -
we go „Pro duk cja grzy bów ja dal nych i lecz ni czych” na Wy dzia -
le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Z oka zji uro dzin, Pro fe so rze, ży czy my prze ży cia w zdro wiu
wie lu na stęp nych ju bi le uszy.

Mi ro sła wa Ziom bra

Doktor Przemysław Żukiewicz

Dok tor Prze my sław Żu kie wicz, ad iunkt w Ka te drze Na uk
Spo łecz nych Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, zo stał lau re atem kon -
kur su na naj lep szą pra cę dok tor ską w Pol sce w za kre sie na -
uk o po li ty ce, ukoń czo ną w ro ku 2010. Na gro da zo sta ła
przy zna na przez Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa Na -
uk Po li tycz nych. Uro czy stość od by ła się 19 wrze śnia 2012 ro -
ku pod czas pierw sze go dnia ob rad ogól no pol skie go Kon gre -
su Po li to lo gicz ne go w Po zna niu, któ ry zgro ma dził oko ło
1200 uczest ni ków.

dr hab. Eu ge niusz Ko śmic ki, prof. nadzw.

Na gro da 
dla ad iunk ta
Ad iunkt z Ka te dry Na uk Spo łecz nych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu zwy cięz cą 
w ogól no pol skim kon kur sie 
na naj lep szą pra cę dok tor ską 
w za kre sie na uk o po li ty ce ukończoną 
w ro ku 2010
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Organizatorzy: (od prawej) Dariusz J. Gwiazdowicz i Jerzy Flisykowski Uczestnicy zajmowali miejsca gdzie tylko się dało

Wczwar tek 22 li sto pa da 2012 ro ku w Ko le gium Run ge go
od by ło się se mi na rium „La sy, le śnic two a go spo dar ka ło -

wiec ka”. Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Pol skie To wa rzy stwo
Le śne (PTL) Od dział Wiel ko pol ski, Wy dział Le śny na szej uczel -
ni i Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo wych w Po zna niu. By -
ło to ko lej ne se mi na rium współ or ga ni zo wa ne przez wy żej
wspo mnia ne in sty tu cje, jak zwy kle cie szy ło się du żym po wo -
dze niem – za bra kło na wet miejsc sto ją cych. 

Tak licz nie zgro ma dze ni le śni cy, my śli wi, stu den ci i pra cow -
ni cy na sze go uni wer sy te tu wy słu cha li ośmiu re fe ra tów do ty -
czą cych róż nych aspek tów ło wiec twa: od sys te mu praw ne go
w Pol sce (prof. dr hab. Woj ciech Ra dec ki) i w Unii Eu ro pej skiej
(dr hab. Ja kub Bor kow ski, prof. Uni wer sy te tu War miń sko -Ma -
zur skie go), przez uwa run ko wa nia przy rod ni cze (dr inż. Ro bert
Ka mie niarz) i ochro ny przy ro dy (prof. dr hab. Da riusz J. Gwiaz -
do wicz). 

Z pro ble mów prak tycz nych po ru szo no za gad nie nie szkód
po wo do wa nych przez zwie rzy nę w la sach (dr hab. Ja kub Bor -
kow ski, prof. UWM) i w upra wach po lnych (Mi chał Wój cik) oraz
han del dzi czy zną (Bar tło miej Po pczyk). Na za koń cze nie dr hab.
Piotr Sku ba ła, prof. Uni wer sy te tu Ślą skie go, wło żył przy sło wio -
wy kij w mro wi sko, roz wa ża jąc mo ral ny i etycz ny wy miar po -
lo wa nia. Do peł nie niem czę ści re fe ra to wej był po czę stu nek
z dzi czy zny, przy któ rym uczest ni cy za wzię cie dys ku to wa li nad
wy słu cha ny mi re fe ra ta mi. Tra dy cją wspól nych se mi na riów
Wy dzia łu Le śne go i Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go są też wy -
daw nic twa książ ko we, tym ra zem uczest ni cy otrzy ma li pu bli -
ka cję Pro ble my współ cze sne go ło wiec twa w Pol sce pod re dak -
cją prof. dr. hab. Da riu sza J. Gwiaz do wi cza. 

Sta li by wal cy se mi na riów już cze ka ją na ko lej ne wspól ne
przed się wzię cie Pre ze sa Wiel ko pol skie go PTL Je rze go Fli sy -
kow skie go i prof. dr. hab. Da riu sza J. Gwiaz do wi cza z Ka te dry
Ło wiec twa i Ochro ny La su.

mgr inż. Anna Wierzbicka

La sy, le śnic two a go spo dar ka ło wiec ka.
Se mi na rium w Ko le gium Run ge go
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Wimie niu wła snym i władz uczel ni skła dam Pań stwu naj -
ser decz niej sze po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie i czyn -

ne uczest nic two w or ga ni zo wa nej 28 wrze śnia 2012 ro ku
przez na szą uczel nię czwar tej edy cji No cy Na ukow ców.

Dzię ki tej im pre zie na sza uczel nia zy ska ła roz głos nie tyl ko
w kra ju, ale i w ca łej Eu ro pie. Zor ga ni zo wa nie No cy Na ukow -
ców na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu za uwa żył
tak że Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej, Bro ni sław Ko mo -
row ski, wspo mi na jąc w prze sła nych ży cze niach, od czy ta nych
przez JM Rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, pod -
czas uro czy stej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 2012/2013. 

To dzię ki Pań stwa kre atyw no ści, za an ga żo wa niu i wspar -
ciu dla na szych wspól nych dzia łań mo gli śmy zre ali zo wać pro -
gram zło żo ny aż z 55 pre zen ta cji, warsz ta tów i po ka zów. W te -
go rocz nej edy cji No cy Na ukow ców wzię li udział na ukow cy
ze wszyst kich wy dzia łów.

Z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii dzię ku je my dr inż.
Zu zan nie Sa wiń skiej, dr. inż. Ro ber to wi Idzia ko wi, mgr. inż.
Łu ka szo wi So bie cho wi z Ka te dry Agro no mii, któ rzy uświa -
do mi li nam, które dzi ko ro sną ce w na szych ogro dach ro śli -
ny są ja dal ne, pa ni dr inż. Agniesz ce Kla rzyń skiej, mgr inż.
Agniesz ce Stry chal skiej oraz mgr. inż. Łu ka szo wi Mać ko wia -
ko wi z Ka te dry Łą kar stwa i Kra jo bra zu Przy rod ni cze go za
wpro wa dze nie nas w ma gicz ny świat łą ki. Z Wy dzia łu Leś -
ne go dzię ku je my prof. dr. hab. Da riu szo wi Gwiaz do wi czo wi,
dr. inż. Jac ko wi Kam czy co wi oraz mgr inż. Ewie Teo do ro wicz
z Za kła du Ochro ny La su za od kry cie przed na mi ta jem nic
ściół ki le śnej. Po dzię ko wa nia skła da my rów nież na rę ce dr. inż.
Paw ła Strze liń skie go, mgr. inż. Sła wo mi ra Suł kow skie go i mgr.
inż. Ka mi la Kon drac kie go z Ka te dry Urzą dza nia La su.

Z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt za wpro wa dze nie
w świat zwie rząt oraz kom pu te rów dzię ku je my pra cow ni kom
z Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt – prof. dr.
hab. Zbi gnie wo wi Sob ko wi, dr inż. An nie Nie nar to wicz -Zdro -
jew skiej, a tak że dr. Woj cie cho wi Perzo wi, dr inż. Jo lan cie Ró -
żań skiej -Za wie ji, mgr. inż. Da nie lo wi Sta ni sław skie mu; z Za -
kła du Ry bac twa – dr. inż. Woj cie cho wi An drze jew skie mu, dr.
inż. Ja nu szo wi Gol skie mu; z Za kła du Zoo lo gii – dr inż. Ma rii
Urbań skiej, mgr inż. Ka ta rzy nie Przy byl skiej; z Ka te dry Ży wie -
nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej – dr hab. Mał go rza cie
Szu ma cher -Stra bel, prof. nadzw., dr. hab. Ada mo wi Cie śla ko -
wi, mgr Agniesz ce No wak i mgr Jo an nie Szcze cho wiak.

Aby drew no oraz two rzy wa drzew ne nie by ły nam ob ce, za -
dba li pra cow ni cy z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. Dzię ku je -
my dr inż. Do ro cie Du kar skiej, dr Do ro cie Dziur ce, dr. inż. Ada -
mo wi Der kow skie mu, dr. inż. Ra do sła wo wi Mir skie mu, dr. inż.
Ra fa ło wi Czar nec kie mu z Ka te dry Two rzyw Drzew nych; mgr
inż. Ju lii Lan ge, dr hab. inż. Iza be li Mo dze lew skiej, mgr inż. Emi -
lii Pa tel skiej, mgr inż. Re na cie Wo jech, inż. Paw ło wi Mo dze lew -
skie mu z Za kła du Che micz ne go Prze ro bu Drew na; dr inż.
Mo ni ce Bart ko wiak, dr inż. Agniesz ce Mar cin kow skiej, dr. inż.
Edwar do wi Ro szy ko wi, mgr. inż. Ja nu szo wi Ce gie le, mgr inż. An -
nie Rut kow skiej, mgr. inż. Prze my sła wo wi Ma nia z Ka te dry Na -
uki o Drew nie; dr. inż. Woj cie cho wi Grześ ko wia ko wi z Za kła -
du Ochro ny i Kon ser wa cji Drew na gra tu lu je my świet ne go
po ka zu zor ga ni zo wa ne go wraz z eki pą stra ży po żar nej w skła -
dzie: mł. bryg. mgr inż. To masz Wi śniew ski, mł. kpt. To masz Or -
łow ski, inż. Se ba stian No wak; dr. inż. To ma szo wi Kry sto fia ko wi,
dr. hab. Ce za ro wi Be ke ro wi oraz dr inż. Bar ba rze Lis z Ka te dry

Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na dzię ku je my za ro ze gra nie
ko lej nej par tii sza chów z na szy mi ma ły mi uczest ni ka mi. Po nad -
to dzię ku je my pra cow ni kom Ka te dry Che mii: prof. dr. hab. 
Pio tro wi Go liń skie mu, dr Mo ni ce Gą sec kiej, dr Kin dze Drze wiec -
kiej, dr. Ma cie jo wi Buś ko, dr Mag da le nie La skow skiej, dr Zu zan -
nie Mag dziak, dr. Mi ro sła wo wi Mle czek, mgr Mo ni ce Besz ter da,
dr Agniesz ce Waś kie wicz, dr Li dii Szwaj kow skiej -Mi cha łek oraz
pra cow ni kom z Ka te dry Me blar stwa – mgr inż. An nie Lu siak
i dr. inż. Łu ka szo wi Ma twie jo wi.

W tym ro ku po raz pierw szy do eki py No cy Na ukow ców do -
łą czy li pra cow ni cy z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu. Dzię ki pra cow ni kom z Ka te dry Te re nów Zie le ni
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu: dr inż. An nie Du dziń skiej, mgr inż.
Ma rze nie Je le niew skiej, na si przy szli na ukow cy mo gli za pro -
jek to wać swój ogród oraz prze nieść się do ba śnio wej kra iny
trol li. Dzię ku je my rów nież na ukow com z Ka te dry Bo ta ni ki –
dr Ane cie Czar nej, dr inż. Mał go rza cie Wy rzy kie wicz -Ra szew -
skiej oraz z Ka te dry Ro ślin Ozdob nych – dr hab. Agniesz ce
Krzy miń skiej, Mag da le nie Krzy miń skiej, dr. inż. Pio tro wi Czu -
chaj, dr inż. Mo ni ce Hen sch ke.

Po dzię ko wa nie za or ga ni za cję 
No cy Na ukow ców w 2012 ro ku

Doktor inż. Małgorzata Majcher pokazuje, jak powstają lody
śmietankowe (najciekawsza dla gości była oczywiście wspólna
konsumpcja efektów tego pokazu)
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Po dzię ko wa nia kie ru je my do pracowników Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu, któ rzy dba ją o na sze zdro we na -
wy ki ży wie nio we, cza ru ją w kuch ni, czę stu ją nas na tu ral ny mi
so ka mi, pro du ku ją chrup ki i przy go to wu ją na ży wo prze pysz -
ne lo dy: z Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka: prof. dr.
hab. Jó ze fo wi Kor cza ko wi, dr inż. Kry sty nie Szy man de ra -Busz -
ce, dr An nie Ję dru sek -Go liń skiej, dr. inż. Krzysz to fo wi Dzie dzic,
mgr inż. Mo ni ce Prze or, mgr inż. Pa try cji Ko mol ka, mgr. inż.
An drze jo wi Si dorowi, mgr inż. Mał go rza cie Je zier skiej, dr hab.
Ewie Fla czyk, prof. nadzw., dr Ma rzan nie Hęś, dr inż. Jo an nie

Ko bus -Ci sow skiej, dr inż. Ka ta rzy nie Wasz ko wiak, dr. inż. Do -
mi ni ko wi Kmie cik, mgr inż. Aga cie Ku rzaw skiej, dr inż. An nie
Gram za -Mi cha łow skiej, inż. An nie Brzo zow skiej, mgr Ja dwi dze
Urbań skiej, mgr Jo an nie Skrę ty, mgr. Mi cha ło wi Ba ra now skie -
mu, mgr. An drze jo wi Za wal, Ewie Ła biń skiej; z Ka te dry Hi gie -
ny Ży wie nia Czło wie ka: prof. dr. hab. Ja no wi Jesz ce, dr inż.
Jo an nie Ba jer skiej, mgr inż. Pau li nie No wa czyk, mgr inż. Mał -
go rza cie Fej fer, mgr Kin dze Mru czyk, mgr Mał go rza cie Mi zgier,
mgr. Krzysz to fo wi Dur ka lec -Mi chal skie mu, mgr inż. Do ro cie
Kacz ma rek; z Za kła du Fer men ta cji i Bio syn te zy: dr. inż. Ma -
cie jo wi Ku li gow skie mu, prof. dr. hab. Jac ko wi No wa ko wi; z Za -
kła du Kon cen tra tów Spo żyw czych: dr inż. Mał go rza cie Maj -
cher, dr inż. Do ro cie Klen sporf -Paw lik; z In sty tu tu Tech no lo gii
Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go: dr inż. Do ro cie Wal ko -
wiak -Tom czak, dr. inż. Mar ci no wi Ki doń, Da nu cie Rzy skiej, mgr.
inż. Mi cha ło wi Sło dziń skie mu; z Za kła du Tech no lo gii Zbóż:

dr Agniesz ce Ma kow skiej, dr Syl wii Mild ner -Szku dlarz, Ka ro lo -
wi Ku dła; z Za kła du Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw: dr inż.
Elż bie cie Ra dzie jew skiej -Kubz de li, dr inż. Ró ży Bie gań skiej -Ma -
re cik, mgr inż. Ka ta rzy nie Go ścin nej; z Ka te dry Bio tech no lo -
gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści: dr inż. Ka mi li Mysz ce, dr hab.
Ka ta rzy nie Cza czyk, prof. nadzw., mgr inż. Ka ta rzy nie Le ja, mgr
inż. Jo ann nie Ry chlik, dr Da rii Szy ma now skiej -Po wa łow skiej,
mgr. inż. Ma riu szo wi Le siec kie mu, mgr. inż. Pio tro wi Ku -
biakowi, mgr inż. Do ro cie Or czyk, dr hab. Do ro cie Pia sec kiej -
-Kwiat kow skiej, dr. inż. Krzysz to fo wi Dwiec kie mu. Dzię ku je my
rów nież pra cow ni kom z Ka te dry Fi zy ki: prof. dr. hab. Krzysz -
to fo wi Po lew skie mu, dr Da nu cie Na pie ra le, dr Gra ży nie Plen -
zler, mgr. inż. Łu ka szo wi Ma se wi czo wi, dr inż. An nie Koł czyk,
dr. inż. Ry szar do wi Plen zle ro wi, któ rzy uświa do mi li nam, że
wo da jest naj bar dziej za gad ko wą sub stan cją na zie mi. 

Co dzie je się z pod ło żem, gdy po kry je je lód? Jak two rzy się
ma py nu me rycz ne? Czy moż na na pod sta wie ro ślin stwier dzić,
ja ki jest stan wo dy i po wie trza? O tym wszyst kim mo gli śmy
do wie dzieć się na warsz ta tach zor ga ni zo wa nych przez pra -
cow ni ków Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
w skła dzie: dr hab. Ję drzej Wierz bic ki, mgr Aga ta Mi kos, mgr
Mag da le na Wal czak – z Ka te dry Geo tech ni ki; dr inż. Ma riusz
Soj ka, mgr inż. Ra fał Wró żyń ski, mgr inż. An na Zbier ska – z Ka -
te dry Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji oraz
dr inż. Klau dia Bo ro wiak, dr inż. Agniesz ka Ław ni czak – z Ka -
te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, za co im ser decz nie
dzię ku je my.

Dzię ku je my pra cow ni kom Ka te dry Ryn ku i Mar ke tin gu
z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go, któ rzy – na cze le
z prof. dr. hab. Mi cha łem Sznaj de rem i mgr Mi le ną Ma li now -
ską – za bra li nas w ta jem ni czą po dróż po świe cie, oraz dr. Mi -
cha ło wi Gaz dec kie mu, któ ry wraz z dr Elż bie tą Go ryń ską -Gold -
mann i dr An ną Wie lic ką -Re gul ską uświa do mi li nam, ja ki mi
kon su men ta mi je ste śmy na co dzień. 

Po dzię ko wa nia na le żą się pra cow ni kom Cen trum Kul tu ry
Fi zycz nej: mgr Ka ro li nie Do pie ra le, mgr Ma rii Grześ ko, mgr.
Pio tro wi Ju ro wi, któ rzy zor ga ni zo wa li w te go rocz nej edy cji
warsz ta ty sta ro żyt ne go tań ca in dyj skie go oraz spin ning ma ra -
ton. 

Dzię ku je my Grze go rzo wi Kie rzen ce wraz ze wszyst ki mi stu -
den ta mi z Ko ła Na uko we go Stu den tów Bio tech no lo gii
„Ope ron” oraz stu den tom z sek cji me dycz nej „mAb”, a tak że
wszyst kim tym, któ rzy by li za an ga żo wa ni w or ga ni za cję i przy -
go to wa nie No cy Na ukow ców 2012 na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu. 

Po nad to dzię ku je my kanc le rzo wi, mgr. inż. Mar ko wi Kli mec -
kie mu, Wie sła wo wi Ja nu so wi – kie row ni ko wi Dzia łu Go spo dar -
cze go i Za opa trze nia wraz z ze spo łem oraz mgr. inż. Ja no wi Ta -
ber skie mu – kie row ni ko wi ze spo łu elek try ków i wszyst kim
pra cow ni kom ad mi ni stra cyj nym za an ga żo wa nym w re ali za cję
pro jek tu No cy Na ukow ców na na szej uczel ni. 

Dzię ku je my in for ma ty kom: mgr. Mar ko wi Re gul skie mu
i mgr. inż. Bar to szo wi Wie rze jew skie mu za nad zór nad stro ną
in ter ne to wą im pre zy oraz ob słu gę fo to gra ficz ną No cy Na -
ukow ców. 

Chciał bym rów nież zło żyć ser decz ne po dzię ko wa nia na rę -
ce ko or dy na to ra te go ogrom ne go przed się wzię cia, dr inż. Ur -
szu li Moj siej oraz jej ze spo ło wi z Biu ra Pro mo cji i Współ pra cy
z Prak ty ką: mgr Mag da le nie No wy oraz Kry sty nie Ma del skiej -
-Paw lak za or ga ni za cję i spraw ną ob słu gę No cy Na ukow ców
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Za Wasz wkład i za an ga żo wa nie jesz cze raz bardzo ser decz -
nie dzię ku ję.

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą

Doktor Danuta Napierała z Katedry Fizyki pyta: „Czy dobrze znamy
wodę, najbardziej zagadkową substancję na ziemi?”
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Szcze cin tej je sie ni stał się miej scem IX Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji Mło dych Ba da czy na te mat fi zjo lo gii i bio che -

mii w ży wie niu zwie rząt. Se sja na uko wa od by ła się w dniach
16–19 wrze śnia 2012 ro ku na Za chod nio po mor skim Uni wer sy -
te cie Tech no lo gicz nym w Szcze ci nie. Tra dy cyj nie kon fe ren cję
or ga ni zo wał ko mi tet skła da ją cy się wy łącz nie z mło dych pra -
cow ni ków na uki i dok to ran tów, któ rzy wspól nie pro wa dzi li po -
szcze gól ne se sje na uko we i mo de ro wa li dys ku sję (Ka te dra Fi -
zjo lo gii, Cy to bio lo gii i Pro te omi ki Wy dzia łu Bio tech no lo gii
i Ho dow li Zwie rząt, Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no -
lo gicz ny w Szcze ci nie; Uni wer sy tet w Ko pen ha dze oraz In sty tu t
Fi zjo lo gii i Ży wie nia Zwie rząt Pol skiej Aka de mii Na uk w Ja błon -
nie); współ or ga ni za to ra mi by li: Wy dział Na uk Bio lo gicz nych
i Rol ni czych Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Szcze ciń skie To wa rzy -
stwo Na uko we. 

W kon fe ren cji uczest ni czy ło po nad stu mło dych naukowców
– dok to rów, dok to ran tów i dy plo man tów – pro wa dzą cych ba -
da nia w ob sza rach: na no bio tech no lo gii, nu tri ge no mi ki, pro te -
omi ki, fi zjo lo gii prze wo du po kar mo we go, proz dro wot nych mo -
dy fi ka cji żyw no ści, wpły wu ży wie nia na me ta bo lizm, in te rak cji
mię dzy ży wie niem a im mu no lo gią, GMO, ak tyw nych skład ni -
ków pasz.

Wy mia nie do świad czeń i po glą dów mło dych na ukow ców
ży wo se kun do wa ło gro no wy bit nych pro fe so rów z wio dą cych
ośrod ków na uko wych z za gra ni cy, któ rzy te go rocz ną kon fe -
ren cję uświet ni li sied mio ma wy kła da mi ple nar ny mi: 

Jürgen Zen tek, In sti tu te of Ani mal Nu tri tion, De part ment
of Ve te ri na ry Me di ci ne, FU Ber lin, Ger ma ny

Isa bel le Or ti gu es, Uni te de Re cher ches sur les Her bi vo res,
IN RA, The ix, Fran ce

Nor man Ca sey, De part ment of Ani mal and Wil dli fe Scien -
ce, Fa cul ty of Na tu ral and Agri cul tu ral Scien ces, Uni ver si ty of
Pre to ria, So uth Afri ca

Jo se F. Agu ile ra, In sti tu te of Ani mal Nu tri tion, Expe ri men -
tal Sta tion of Za idín (CSIC), Gra na da, Spa in

Ad rian Paul Har ri son, De part ment of Ba sic Ani mal and Ve -
te ri na ry Scien ces, Fa cul ty of Li fe Scien ces, Uni ver si ty of Co pen -
ha gen, Den mark

Dan Ar ne Klær ke, Dep art ment of Ba sic Ani mal and Ve te ri -
na ry Scien ce, Fa cul ty of Li fe Scien ces, Uni ver si ty of Co pen ha -
gen, Den mark

Cor ne lia C. Met ges, Unit Nu tri tio nal Phy sio lo gy, Re se arch In -
sti tu te for Bio lo gy of Farm Ani mals, Dum mer storf, Ger ma ny.

Na kon fe ren cji przed sta wio no wie le do nie sień na uko wych
au tor stwa mło dych adep tów na uki, re pre zen tu ją cych ośrod ki
aka de mic kie mię dzy in ny mi z Nie miec, Da nii, Fran cji, Po łu dnio -
wej Afry ki i Pol ski: z War sza wy, Lu bli na, Byd gosz czy, Ło dzi, Wro -
cła wia, Ja błon nej, Olsz ty na oraz Po zna nia. W ostat nim dniu
wszy scy uczest ni cy kon fe ren cji oce ni li war tość me ry to rycz ną
pre zen to wa nych prac i po ste rów oraz wy bra li naj lep sze, któ re
zo sta ły na gro dzo ne. W tym ro ku przy zna no rów nież na gro dę
spe cjal ną ufun do wa ną przez Uni wer sy tet w Ko pen ha dze.

Nie wąt pli wie udział w kon fe ren cji umoż li wił za po zna nie się
z ba da nia mi pro wa dzo ny mi w róż nych ośrod kach na uko wych
oraz po zwo lił je po rów nać do tych, które są pro wa dzo ne na te -
re nie na sze go kra ju. Se sja sta ła się do sko na łym fo rum wy mia -
ny my śli na uko wej, przy czy ni ła się rów nież do in te gra cji mło -
dych ba da czy z pol skich i za gra nicz nych ośrod ków na uko wych
oraz po zwo li ła na wią zy wać przy jaź nie owo cu ją ce twór czą i wy -
mier ną współ pra cą na uko wą.

mgr inż. Ani ta Za wor ska

Dok to ran ci Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt 
na IX Kon fe ren cji Mło dych Na ukow ców

Młodzi naukowcy pilnie przysłuchiwali się prezentacjom
przedstawianym przez kolegów

Najlepsze wystąpienia oraz postery zostały nagrodzone
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Uczestnicy konferencji – wśród nich grono wybitnych profesorów 
z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy
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Je go Ma gni fi cen cjo Rek to rze, Pa ni Dzie kan Wy dzia łu Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, Sza now ni Pań stwo!

Dzia łal ność prof. dr ho no ris cau sa He le ny Nieć wpi sa ła się
nie tyl ko w hi sto rię uczel ni czy wy dzia łu, lecz rów nież w hi sto -
rię na sze go kra ju. Pra gnę przy bli żyć pań stwu Jej syl wet kę,
dzia łal ność i za słu gi.

He le na Nieć uro dzi ła się w Sa ra je wie, gdzie jej oj ciec peł nił
funk cję gu ber na to ra. Po skoń cze niu w Kra ko wie szko ły śred -
niej stu dio wa ła ro ma ni sty kę na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim,
uczęsz cza jąc rów no cze śnie na kur sy ogrod ni cze. Pod czas
pierw szej woj ny świa to wej by ła pie lę gniar ką w szpi ta lach po -
lo wych w Kra ko wie i Wied niu. Za tę dzia łal ność otrzy ma ła
„Wiel ki Zło ty Krzyż Za słu gi z De ko ra cją Wo jen ną”.

Po woj nie stu dio wa ła w Wer sa lu i od by ła wie le sta ży za gra -
nicz nych, po czym prze nio sła się do Wiel ko pol ski. Tu taj pro -
wa dzi ła przez kil ka lat go spo dar stwo wa rzyw ne, a na stęp nie
wy kła dy w Pań stwo wej Szko le Ogrod nic twa (PSO) i na Wy dzia -
le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Do wy bu chu
dru giej woj ny świa to wej by ła kie row ni kiem Wy dzia łu Pro duk -
cji Ogrod ni czej PSO.

W cza sie dru giej woj ny świa to wej zna la zła się w War sza wie,
gdzie wal czy ła z oku pan tem w struk tu rach Ar mii Kra jo wej. By -
ła do wód cą w stop niu ka pi ta na jed ne go z ob wo dów woj sko -
wej służ by ko biet. Wzię ła udział w Po wsta niu War szaw skim. Po
je go upad ku zo sta ła prze wie zio na do obo zu je niec kie go
w Niem czech. Jej po sta wa ja ko ko men dan ta obo zu, a po tem

mę ża za ufa nia, bu dzi ła sza cu nek nie tyl ko wśród Po lek, lecz
rów nież wśród Niem ców. Za udział w Po wsta niu War szaw skim
zo sta ła od zna czo na „Zło tym Krzy żem Za słu gi z Mie cza mi”.

Po po wro cie z Nie miec do koń ca ży cia miesz ka ła z jed ną ze
swo ich pię ciu sióstr w bu dyn ku przy uli cy Bo ta nicz nej. Na dal
pro wa dzi ła wy kła dy w PSO i na Wy dzia le Rol nym Uni wer sy te tu
Po znań skie go, za ję ła się tak że two rze niem naj pierw Za kła du,
a w ro ku 1950 Ka te dry Wa rzyw nic twa. Po zli kwi do wa niu PSO
w ro ku 1951 i utwo rze niu Wyż szej Szko ły Rol ni czej po świę ci ła
się two rze niu Stu dium Ogrod ni cze go, Od dzia łu Ogrod ni cze go,
a w koń cu w 1956 ro ku Wy dzia łu Ogrod ni cze go, któ re go zo sta -
ła pierw szym dzie ka nem. Funk cję tę peł ni ła przez dwie ka den -
cje w la tach 1956–1962, a do przej ścia na eme ry tu rę w ro -
ku 1964 by ła pro dzie ka nem. W ro ku aka de mic kim 1960/1961

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej

Pro fe sor He le na Nieć
Wy stą pie nie pro fe so ra Mi ko ła ja Kna flew skie go
Po znań, 30 li sto pa da 2012 ro ku

Od sło nię cie ta bli cy pro fe sor He le ny Nieć
Wdniu 30 li sto pa da 2012 ro ku na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -

niu od by ła się uro czy stość nada nia naj więk szej sa li wy kła do wej na Wy dzia le, miesz czą cej się przy uli cy Dą brow skie go 159,
imie nia prof. He le ny Nieć. Ini cja to rem te go przed się wzię cia był prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski, któ re go wie lo let nie sta ra nia, z
udziałem ów cze sne go dzie ka na, prof. dr. hab. Pio tra Urbań skie go, na resz cie przy nio sły efekt.

Punk tu al nie o go dzi nie 12.00 przed sa lą ze bra ło się kil ka dzie siąt osób. Na wstę pie dzie kan wy dzia łu, prof. dr hab. Bar ba ra Po li -
tyc ka, przy wi ta ła wła dze uczel ni i przy by łych go ści, po  czym głos za brał JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, i prof. dr hab.
Mi ko łaj Kna flew ski, któ ry przy bli żył syl wet kę pro fe sor He le ny Nieć. Ta bli cę odsłonili: JM rek tor i dzie kan wy dzia łu.

Po od sło nię ciu pa miąt ko wej ta bli cy dzie kan za pro si ła wszyst kich na po czę stu nek i wspo min ki z cza sów profesor Nieć. Na po -
czą tek głos za brał prof. Mi ko łaj Kna flew ski, któ ry z obec nych na sa li naj le piej znał Pa nią Pro fe sor. Opo wia dał mię dzy in ny mi o tym,
jak Profesor, bę dąc kie row ni kiem Ka te dry Wa rzyw nic twa, lu stro wa ła po la do świad czal ne Mar ce lin, ob jeż dża jąc je brycz ką kon ną.
Opo wia dał też o tym, jak Pa ni Pro fe sor, bę dąc już na eme ry tu rze, wzy wa ła do sie bie „na dy wa nik” po szcze gól nych pra cow ni ków
(miesz ka ła w bu dyn ku przy ul. Bo ta nicz nej – obec nie wy dzia ło wa fi lia Bi blio te ki Głów nej), roz li cza jąc ich okre so we do ko na nia. Na
imie ni ny Pa ni Pro fe sor, 22 ma ja, pra cow ni cy Ka te dry przy cho dzi li do niej z kon wa lia mi (jej ulu bio ny mi kwia ta mi), a ona czę sto wa -
ła ich tor tem orze cho wym. By ła to ko bie ta mą dra, sta now cza, kon se kwent na i ener gicz na, a za ra zem bar dzo cie pła i życz li wa dla
stu den tów i pra cow ni ków.

Pod czas spo tka nia wspo mnie nia mi o cza sach Pa ni Pro fe sor po dzie li li się pro f. prof.: An drzej Ko mo sa, Ze non Krzy wań ski, Ka rol
Ducz mal, Ma rian Ga piń ski, Mo ni ka Ko złow ska. Głos za brał też prof. Jó zef Pi róg, któ ry przy oka zji tej wspa nia łej uro czy sto ści, po ru -
szył pro blem opie ki nad gro ba mi osób bę dą cych fi la ra mi na szej uczel ni. Szcze gól nie waż ne to jest w przy pad ku osób sa mot nych,
któ rzy już nie ma ją ro dzi ny, „aby te ma łe sank tu aria na szej uczel ni nie zo sta ły za po mnia ne i bez opie ki”. (jp, es)
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Tablica prof. Heleny Nieć
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zor ga ni zo wa ła Stu dium Wiej skie go Go spo dar stwa Do mo we go
i zo sta ła je go kie row ni kiem. W ro ku 1972 uczel nia w uzna niu
za sług nada ła jej ty tuł dok to ra ho no ris cau sa.

W dy dak ty ce wy ko rzy sty wa ła swo ją sze ro ką wie dzę teo re -
tycz ną i prak tycz ną. By ła au to rem lub współ au to rem 18 pod -
ręcz ni ków z za kre su wa rzyw nic twa. Od stu den tów wy ma ga ła
łą cze nia wie dzy z róż nych przed mio tów, stąd eg za min u Niej
nie na le żał do ła twych. Jej sła bo ścią by ło na mięt ne pa le nie pa -
pie ro sów, do te go stop nia, że zda rza ło się Jej pa lić w cza sie za -
jęć dy dak tycz nych. 

W ba da niach zaj mo wa ła się przy dat no ścią wa rzyw dla prze -
twór stwa, upra wą w po miesz cze niach i oce ną od mian. Utwo -
rzy ła w Ka te drze Pra cow nię Oce ny Od mian Ro ślin Wa rzyw nych,
któ ra dys po no wa ła kil ku na sto ma sta cja mi ba daw czy mi w ca -
łym kra ju. Tę sieć prze jął utwo rzo ny w la tach póź niej szych Cen -
tral ny Ośro dek Ba da nia Od mian Ro ślin Upraw nych (CO BO RU)
w Słu pi Wiel kiej.

Pro fe sor Nieć mia ła wy jąt ko wą zdol ność in spi ro wa nia i kie -
ro wa nia roz wo jem mło dych pra cow ni ków. By ła wzo rem prze -
ło żo ne go: sta now cza i kon se kwent na, bu dzą ca sza cu nek i re -
spekt, ale jed no cze śnie życz li wa i zjed nu ją ca so bie sym pa tię.

Bli sko 40 lat spę dzi ła w po miesz cze niach, w któ rych mie ści
się obec nie Fi lia nr 2 Bi blio te ki Głów nej. Nie za ło ży ła wła snej

ro dzi ny. Bar dzo in te re so wa ła się na to miast ro dzi na mi pra cow -
ni ków Ka te dry, któ re czę sto za pra sza ła do sie bie. Tra dy cją by -
ły imie ni ny, na któ rych otrzy my wa ła od współ pra cow ni ków
bu kiet ulu bio nych przez sie bie kon wa lii.

Na za koń cze nie chciał bym zło żyć na rę ce JM rek to ra po dzię -
ko wa nia Se na to wi za wy ra że nie zgo dy, dzie ka no wi dr. hab.
Pio tro wi Urbań skie mu za prze pro wa dze nie ca łej pro ce du ry
i ufun do wa nie ta bli cy oraz pa ni dzie kan, prof. dr hab. Bar ba -
rze Po li tyc kiej, za do pro wa dze nie spra wy do dzi siej sze go fi na -
łu. Wszyst kim Pań stwu dzię ku ję za wzię cie udzia łu w tej uro -
czy sto ści nada nia naj no wo cze śniej szej sa li wy kła do wej na
na szym Wy dzia le imie nia prof. dr ho no ris cau sa He le ny Nieć,
oso by tak za słu żo nej dla na szej uczel ni, wy dzia łu i Ka te dry Wa -
rzyw nic twa oraz bę dą cej wzo rem pa trio tycz nej po sta wy.

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
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Rektor oraz dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu odsłaniają tablicę poświęconą pamięci prof. Heleny Nieć
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Wspomnienia snuje prorektor, prof. dr hab. Monika Kozłowska

Powitanie JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka; obok
niego stoją (od prawej): dziekan wydziału w kadencji 2008–2012, 
dr hab. Piotr Urbański, prof. dr hab. Zenon Krzywański, obecna
dziekan, prof. dr hab. Barbara Politycka, prof. dr hab. Mikołaj
Knaflewski i Anna Brodziak, pracownik dziekanatu WOiAK
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O profesor Helenie Nieć opowiada również 
prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski…

… i profesorowie (od lewej): Mieczysław Czekalski, Andrzej Komosa 
i Barbara Wilkaniec

profesor Helenie Nieć
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Wieści o naszym patronie

Jó zef Mo raw ski (1813–1902)1, zie mia nin z Ko to wiec ka i po -
seł na sejm pru ski, był w la tach 1861–1878 dy rek to rem

ge ne ral nym Ziem stwa Kre dy to we go w Po zna niu. Do nie go
zwró cił się o po moc Au gust Ciesz kow ski, pró bu jąc zna leźć
po par cie dla idei utrzy ma nia Szko ły Rol ni czej imie nia Ha li ny
po jej li kwi da cji przez wła dze pru skie w 1877 ro ku.

Dwa li sty, któ re na pi sał Au gust Ciesz kow ski do Jó ze fa Mo -
raw skie go, wy bra no spo śród kil ku dzie się ciu li stów fi lo zo fa
do wła ści cie la Ko to wiec ka, ze bra nych w rę ko pi sie 1585 ze
zbio rów Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na -
uk. Ca ła ko re spon den cja z lat 1855–1894 do ty czy ła spraw

za rów no po li tycz nych, spo łecz nych i go spo dar czych, jak i ro -
dzin nych. Na to miast w dwóch li stach – opu bli ko wa nych po -
ni żej – Au gust Ciesz kow ski sku pił się na obro nie Szko ły Rol -
ni czej. Po dej mu jąc ostat nie pró by jej wskrze sze nia, naj pierw
pod egi dą To wa rzy stwa Cen tral ne go Go spo dar cze go, a póź -
niej Spół ki Ba za ro wej, fi lo zof wy ra ził swo je roz go ry cze nie
z po wo du nie zro zu mie nia ro da ków dla idei utrzy ma nia pol -
skie go szkol nic twa rol ni cze go w za bo rze pru skim.

Opra co wa ła mgr Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

[Rkp. 1585, k. 36-37]                                Wie rze ni ca 5.8.[18]77

Ko cha ny Jó ze fie

[…]
Ja dę po po łu dniu na ses syą do Po zna nia, na któ rej bo daj czy

nie usły szę z ust ma co szych lub niań czych „De pro fun dis” nad
czwar tą mo ją dzie ci ną, ży ją cą jesz cze, ale w le tar gu. Poj mu -
jesz, jak mi być mu si na ser cu, sko ro ni cze go wię cej po tej ses -
syi nie spo dzie wam się, chy ba to jed no, że owym za pa mię ta -
łym grze ba czom, któ rzy sa mo chcąc ży wo ta jej za wie si li, nie
dam jej w trum nę wło żyć i za grze bać. Dziw że się tu Oj com
i Dzia dom na szym, że ży ją cej Rz[ecz] p[ospo] li tej na szej utrzy -
mać przy ży ciu nie po tra fi li, kie dy my dziś, o ca ły wiek hi sto rii
star si, tak gorz ko na ucze ni, a nie po praw dzie na wet ta kiej mi -
nia tur ki, ta kiej ho me opa tycz nej in sty tu cji, utrzy mać przy ży -
ciu nie umie my! A jesz cze gdy by to by ło coś zby tecz ne go lub
zbyt kow ne go, ot daj my na to Te atr, mo że by śmy upa tru jąc
w nim zba wie nia Oj czy zny upaść mu nie da li, ale szko ła dla
tych, co wy su wa ją cą się spod stóp na szych zie mię za trzy mać,
ra to wać ma ją, to cu ra po ste rio r2, bez tej się obej dzie, i„ja koś to
bę dzie”, a co naj smut niej sze, to że na wi dok ta kie go nie sfo ru,
bądź z pry wa ty, bądź z nie do łę stwa, bądź z lek ko myśl no ści
bled nie je na wet na dzie ja zmi ło wa nia Bo że go, bo aide -toi, le
ciel t'aide ra3.

Twój bar dzo smut ny

Au gust

Li sty Au gu sta Ciesz kow skie go 
do Jó ze fa Mo raw skie go 
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Początek listu Augusta Cieszkowskiego do Józefa Morawskiego 
z dnia 2 czerwca 1878 roku

1 Józef Morawski (1813–1902) – ziemianin z Kotowiecka, poseł na sejm
pruski, dyrektor Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu.
2 Cu ra po ste rior – łac. ‘póź niej sze zmar twie nie’.
3 Aide -toi, le ciel t'aide ra – fr. ‘po móż so bie, a nie bo ci po mo że’.
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[Rkp. 1585, k. 40-41]      Wil da p[od] Pozn [aniem] 2.6.[18]78

Ko cha ny Jó ze fie

Czy bę dziesz na Zgro ma dze niu Spół ki Ba za ro wej
25-go t. m.?

Pil no by mi by ło wie dzieć o tym, bo chciał bym Cię pro sić,
abyś w mo im imie niu ofia ro wał Spół ce ob ję cie Ża bi ko wa w ta -
kich sa mych wa run kach, w ja kich go do tych czas To wa rzy stwo
Centr[al ne] Gosp[odar cze] po sia da ło, ce lem otwar cia na no -
wo i utrzy ma nia na dal Szko ły Rol ni czej imie nia Ha li ny.

Spół ka Ba za ro wa jest rze czy wi ście je dy ną dziś u nas ist nie -
ją cą oso bą praw ną i mo ral ną zdol ną pod każ dym wzglę dem
do ko nać te go, cze go ani Tow[arzy stwo] Centr[al ne] Go spo dar -
cze w bra ku praw kor po ra cyj nych etc., ani owa pseu do spół ka
ak cyj na (któ ra uzur po wa ła imię Szko ły) w bra ku fun du szów, ani
na wet Ra da Mi ło sław ska w bra ku do brej wo li, do ko nać nie mo -
że lub nie chce. Spół ka Ba za ro wa zaś ma i si ły, po tem i oso bi -
stość praw ną, i w tra dy cji za ło ży cie la swo je go prze ka za ny wy -
raź ny cel, a więc po nie kąd odzie dzi czo ny mo ral ny obo wią zek.

Je że li Spół ka Ba za ro wa przyj mie ofer tę mo ją i ob ró ci swój
na gro ma dzo ny fun dusz agro no micz ny na po rząd ną or ga ni za -
cję szko ły, to zda je mi się, że nie tyl ko duch Mar cin kow skie go
po dzie li ra dość mo ją, wi dząc speł nie nie i utrwa le nie jed ne go
z naj go ręt szych ży czeń na szych, ale że i kraj ca ły bę dzie jej
wdzięcz ny za to, iż w chwi li ta kiej apa tii i nie do łęż nie nia, kie -

dy się wszyst ko u nas już nie roz pa da, ale for mal nie roz ła zi,
zdo by ła się na czyn po zy tyw ny, nie da ła upaść ani pójść na
po nie wier kę ju ści naj po trzeb niej szej z na szych do tych cza so -
wych prac or ga nicz nych, boć py tam się, cóż mo że być z tej
chwi li dla nas po trzeb niej sze go nad in sty tu cję kształ cą cą zdol -
nych zie mię na szą w rę ku na szym ra to wać…

Je że li zaś Spół ka Ba za ro wa od mó wi, al bo, co na jed no wy -
cho dzi, po sta no wie nie swo je co do już nie ste ty „za wie szo nej”
Szko ły jesz cze sa ma za wie si, wte dy oczy wi ście prze sta nę być
na iw nym na trę tem wo bec obo jęt ne go na swą przy szłość spo -
łe czeń stwa. Po mny z jed nej stro ny na ma xy mę: be ne fi cia non
ob tru dun tur4 (tym bar dziej, gdy ta ko we jak tu są b[ar dzo] one -
ro sa5), z dru giej zaś stro ny na wła sne wzglę dem dzie ci obo -
wiąz ki, któ re już po zwa la ły do tych czas po no sić ofia ry, pó ki te
by ły lub mo gły być sku tecz ne, lecz nie po zwa la ją zgo ła bez -
sku tecz nie a uciąż li wie zno sić obec ne go pro vi so rium, wy pusz -
czę na tu ral nie Ża bi ków w dzier ża wę zda rza ją cym się mi pre -
ten den tom.

Ści skam Cię ser decz nie

Au gust

Ostatnie karty listu Augusta Cieszkowskiego

4 Be ne fi cia non ob tru dun tur – łac. ‘do bro dziejstw nie na rzu ca się’.
5 One ro sa – łac. ‘przy kre, uciąż li we’.
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Wieści 2008

Dok tor Cze sław Jo achim Miel car ski uro dził się w Po zna niu
w dniu 20 ma ja 1923 ro ku ja ko syn Cze sła wa Miel car skie -

go i An ny z Ka czyń skich Miel car skiej. Szko łę Po wszech ną
ukoń czył w 1936 ro ku w Po zna niu, a na stęp nie kon ty nu ował
na ukę w Gim na zjum pod we zwa niem Naj święt szej Ma rii Pan -
ny w Po zna niu, prze rwa ną przez wy buch dru giej woj ny świa -
to wej. 

W lu tym 1940 ro ku wraz z ro dzi ca mi i sio strą zo stał wy sie -
dlo ny na te ry to rium Ge ne ral nej Gu ber ni do wsi Wy my słów
w po wie cie mie chow skim pod Kra ko wem. W tym okre sie kon -
ty nu ował na ukę w pol skim gim na zjum w Mie cho wie, gdzie
ukoń czył czte ry kla sy, a na stęp nie roz po czął na ukę w li ceum
w Mie cho wie, któ rą po krót kim cza sie zmu szo ny był prze rwać
ze wzglę du na za gro że nie wy wie zie niem na przy mu so we ro -
bo ty do Nie miec. Po zo sta łe la ta oku pa cji prze żył we wsi Wy -
my słów, pra cu jąc na ro li oraz w le sie i na by wa jąc w tym cza -
sie grun tow nych umie jęt no ści pszcze lar skich.

Z po cząt kiem 1944 ro ku wstą pił w sze re gi Ar mii Kra jo wej
i ja ko par ty zant wal czył na te re nie zie mi mie chow skiej, aż do
za ję cia te go ob sza ru przez woj ska ar mii so wiec kiej i ar mii Lu -
do we go Woj ska Pol skie go.

W 1945 ro ku po now nie roz po czął na ukę w li ceum w Mie cho -
wie, ale po zdo by ciu Po zna nia przez ar mię so wiec ką po wró cił
wraz z ro dzi ca mi i sio strą do Po zna nia i kon ty nu ował na ukę
w Li ceum im. Ka ro la Mar cin kow skie go, gdzie w dniu 13 lu te -
go 1947 ro ku uzy skał świa dec two doj rza ło ści.

Stu dia roz po czął nie zwłocz nie po ma tu rze, ale po nie waż
zdał ją w po ło wie ro ku, nie do stał się już na upra gnio ne le śnic -
two i stu dio wał przez je den se mestr bio lo gię na Wy dzia le Ma -
te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go.

Od no we go ro ku aka de mic kie go 1947/1948 wstą pił na leś -
nic two na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym, któ re ukoń czył w 1951
ro ku, uzy sku jąc dy plom in ży nie ra le śnic twa i ma gi stra na uk
agro tech nicz nych z wy ni kiem bar dzo do brym na pod sta wie
pra cy ma gi ster skiej „Bio lo gia zię by”, wy ko na nej w Ka te drze
Zoo lo gii Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu pod opie ką prof.
dr. Ja na Bo gu mi ła So ko łow skie go.

W 1951 ro ku, jesz cze pod czas stu diów, wstą pił w zwią zek
mał żeń ski z Ja dwi gą Stra mik (1925–1986), z któ rą miał dwo je
dzie ci: cór kę Ma rię (ur. 1956), któ ra jest le ka rzem, oraz sy na
Prze my sła wa (ur. 1960), któ ry jest zoo tech ni kiem.

Po ukoń cze niu stu diów za mie rzał pod jąć pra cę na uczel ni,
ale zo stał zde kon spi ro wa ny, bo ktoś po wia do mił ko mi sję wy -
sta wia ją cą na ka zy pra cy, że pod czas oku pa cji był żoł nie rzem
Ar mii Kra jo wej. W rezultacie za miast upra gnio nej pra cy na
uczel ni, w ro ku 1952 otrzy mał na kaz pra cy w Tar ta ku Re jo nu
Prze my słu Le śne go w Pi le na sta no wi sku za wia dow cy skła du,
gdzie był zatrudniony do 1953 ro ku. 

Po usil nych sta ra niach prze niósł się do Tar ta ku Re jo nu Prze -
my słu Le śne go w Gąd kach w po wie cie śrem skim, gdzie do
wrze śnia 1959 ro ku pra co wał ko lej no na sta no wi skach: za wia -
dow cy, kon tro le ra tech nicz ne go, kie row ni ka za kła du, a na -
stęp nie za wia dow cy ha li tra ków.

Z dniem 1 paź dzier ni ka 1959 ro ku roz po czął pra cę w Wyż -
szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu, gdzie uzy skał etat asy sten ta
na Wy dzia le Rol ni czym w Ka te drze Bo ta ni ki, kie ro wa nej wów -
czas przez prof. dr. hab. Kon stan te go Stec kie go. Rok póź niej
prze szedł na sta no wi sko star sze go asy sten ta.

Sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych uzy skał 30 li sto -
pa da 1966 ro ku na Wy dzia le Rol ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni -
czej w Po zna niu, nada ny uchwa łą Ra dy Wy dzia łu na pod sta -
wie pu blicz nej obro ny roz pra wy dok tor skiej (28 li sto pa da 1966
ro ku) „Zbio ro wi ska le śne Nad le śnic twa Cze sze wo”, wy ko na nej
w Ka te drze Bo ta ni ki pod kie run kiem pro mo to ra, doc. dr. Ma -
ria na No wiń skie go, któ rej re cen zen ta mi by li: prof. dr Kon stan -
ty Stec ki z Ka te dry Bo ta ni ki oraz doc. dr Sta ni sław Ko ściel ny
z Ka te dry Bo ta ni ki Le śnej.

Z dniem 1 li sto pa da 1966 ro ku uzy skał sta no wi sko ad iunk ta,
a 1 paź dzier ni ka 1974 ro ku prze szedł na sta no wi sko wy kła dow -
cy. Dwa la ta póź niej, 1 paź dzier ni ka 1976 ro ku został star szym
wy kła dow cą. Prze szedł na emeryturę 30 wrze śnia 1991 ro ku. 

Po przej ściu na eme ry tu rę pra co wał jesz cze przez kil ka lat
naj pierw na ca łym, a póź niej na czę ści eta tu, a na stęp nie, pó -
ki po zwa lał na to stan zdro wia, czyn nie uczest ni czył w ży ciu
Ka te dry ja ko wo lon ta riusz.

Oprócz za jęć z bo ta ni ki, w Ka te drze pro wa dził tak że przez
wie le lat za ję cia wy rów naw cze, zwa ne kur sa mi ze ro wy mi dla

Cze sław Miel car ski (1923–2007)
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stu den tów nie sta cjo nar nych, a tak że za ję cia w punk tach kon -
sul ta cyj nych w Cho dzie ży, Lesz nie, Pi le, Mar sze wie i Strzał ko -
wie, w któ rych od by wa ły się za miej sco we za ję cia dla pierw -
szych lat stu diów nie sta cjo nar nych. W la tach 1984–1986 peł nił
funk cję kie row ni ka Punk tu Kon sul ta cyj nym w Lesz nie.

Pan dok tor Cze sław Miel car ski za pra cę na uczel ni otrzy mał
na stę pu ją ce na gro dy: In dy wi du al ną Stop nia III Rek to ra Aka -
de mii Rol ni czej w Po zna niu – za osią gnię cia w dzie dzi nie dy -
dak tycz no -or ga ni za cyj nej, In dy wi du al ną Stop nia III Rek to ra
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu – za osią gnię cia w dzie dzi nie
na uko wo -ba daw czej oraz dy dak tycz no -wy cho waw czej.

W cza sie pra cy za wo do wej otrzy mał na stę pu ją ce od zna cze -
nia: w 1955 ro ku Me dal Dzie się cio le cia Polski Ludowej, w 1980
ro ku Zło ty Krzyż Za słu gi, w 1982 ro ku Od zna kę za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Lesz czyń skie go, w 1987 ro ku Krzyż Ka wa ler ski
Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz Od zna kę Ho no ro wą Mia sta Po -
zna nia.

Dok tor Cze sław Miel car ski w okre sie stu diów był człon kiem
Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Po znań skie go, a w cza sie pra cy
za wo do wej człon kiem: Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej,
Związ ku Za wo do we go Prze my słu Drzew ne go i Le śne go,
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go, Nie za leż ne go Sa mo rząd -
ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność”. Należał tak że do:
Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go i Za rzą du Od dzia łu Po -
znań skie go PTB, Li gi Ochro ny Przy ro dy, Stra ży Ochro ny Przy -
ro dy z ra mie nia PTTK, Pol skie go Związ ku Dział kow ców (Pre -
ze s Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go „Gaj”), Pol skie go
Związ ku Węd kar skie go. Działał w Ko mi sji Ochro ny Zie le ni
Miej skiej w Po zna niu oraz był ław ni kiem lu do wym w Są dzie
Re jo no wym w Po zna niu.

Pan dr Cze sław Miel car ski był bar dzo od da ny pra cy w Ka te -
drze Bo ta ni ki, a ze współ pra cow ni ka mi łą czy ły go nie tyl ko
spra wy za wo do we, ale rów nież wię zy ser decz nej przy jaź ni.
Przez pra cow ni ków Ka te dry Bo ta ni ki oraz uczel ni zo stał za pa -
mię ta ny ja ko bar dzo życz li wy i wy jąt ko wo uzdol nio ny ry sow -
nik. Po tra fił pięk nie utrwa lać na pa pie rze za rów no ob ra zy
przed sta wia ją ce bu do wę ro ślin, jak i do ku men to wać róż no ra -
kie kra jo bra zy. 

Wie lu z nas za wdzię cza Pa nu Dok to ro wi zna ko mi tej ja ko ści
ry ci ny w na szych pu bli ka cjach na uko wych, na dal ko rzy sta my
z na ry so wa nych przez Nie go ta blic dy dak tycz nych, któ re
obec nie ma ją po stać elek tro nicz ną.

Dok tor Cze sław Jo achim Miel car ski zmarł 1 lip ca 2007 ro ku
i zo stał po cho wa ny 5 lip ca obok swo jej mał żon ki na cmen ta -
rzu pa ra fii Mat ki Bo skiej Bo le snej przy ul. Księdza Pio tra Ście -
gien ne go na Gór czy nie w Po zna niu.

Ma ria Mo ro zow ska
Pa weł Urbań ski

Źró dła:
Zbi gniew Mi rek, Lu cy na Mu siał, Jan J. Wój cic ki (red.) 1995. Kto jest

kim w bo ta ni ce pol skiej – Who is Who in Po lish Bo ta ny. Po lish Bo ta ni -
cal Stu dies. Gu ide bo ok Se ries No. 14, ss. 436.

Cze sław Miel car ski. Tecz ka oso bo wa stu den ta. Ar chi wum Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Sy gna tu ra nr: 10/58/46.

Cze sław Miel car ski. Tecz ka oso bo wa pra cow ni ka. Ar chi wum Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Sy gna tu ra nr: 135/92/10.

ogrod nic twa, po przed sta wie niu roz pra wy „Wpływ czyn ni ków
me te oro lo gicz nych na wzrost i roz wój tu li pa nów (Tu li pa L. sp.)”
nada ła Jej w 1970 ro ku Ra da Wy dzia łu Ogrod ni cze go Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu.

Dok tor Kry sty na Oszki nis po świę ci ła pra wie po ło wę swo je go
ży cia Ka te drze Ro ślin Ozdob nych, pra cu jąc w niej 38 lat, od
1 sierp nia  1953 do 30 wrze śnia 1991 ro ku. Funk cję kie row ni ka
Ka te dry spra wo wa ła od 1 li sto pa da 1981 do 31 sierp nia 1984 ro -
ku. Utrzy my wa ła kon takt z Ka te drą tak że po przej ściu na eme -
ry tu rę. By ła ce nio nym na ukow cem. Za po cząt ko wa ła – w Ka te -
drze i na uczel ni – ba da nia do ty czą ce roz mna ża nia ro ślin in vi tro.
Spe cja li zo wa ła się w ba da niu ro ślin ce bu lo wych i szklar nio wych,
ta kich jak ger be ry, an tu rium, stor czy ki, ró że, can te de skia. Na pi -

Wdniu 8 lip ca 2012 ro ku zmar ła dr Kry sty na Oszki nis, wie -
lo let ni pra cow nik i kie row nik Ka te dry Ro ślin Ozdob nych,

ce nio ny na uko wiec i na uczy ciel, wspa nia ła ko bie ta.

Dok tor Kry sty na Oszki nis uro dzi ła się 11 ma ja 1929 ro ku
w War sza wie. Ty tuł in ży nie ra ogrod ni ka uzy ska ła w 1952 ro ku
na Wy dzia le Ogrod ni czym Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie. Tam rów nież, na pod sta wie pra cy
„Stu dia mor fo lo gicz ne nad ro dza jem Pte ris ze szcze gól nym
uwzględ nie niem Pte ris cre ti ca L.” wy ko na nej pod opie ką prof.
Sta ni sła wa Wó y cic kie go, otrzy ma ła ty tuł ma gi stra. Jed nak lo -
sy skie ro wa ły Kry sty nę Oszki nis do Po zna nia, gdzie roz po czę -
ła pra cę pod kie row nic twem przy szłe go mę ża, prof. Wła dy sła -
wa Oszki ni sa. Sto pień dok to ra na uk rol ni czych w za kre sie

Kry sty na Oszki nis (1929–2012)
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Je de na ste go grud nia mi nie rok od dnia, w któ rym prof. dr
hab. Krzysz tof Ba beł od szedł od nas na za wsze. Czas ten

skła nia do re flek sji i przy po mnie nia oso by Pro fe so ra, zwłasz -
cza w kon tek ście te go, że po uzy ska niu ty tu łu pro fe so ra
w 2009 ro ku nie po ja wi ła się w„Wie ściach Aka de mic kich”, nie
zgłę bia jąc przy czyn, żad na pre zen ta cja Je go syl wet ki.

Pro fe sor dr hab. Krzysz tof Ma ria Ba beł uro dził się 19 li sto pa -
da 1950 ro ku w Po zna niu. W 1973 ro ku ukoń czył stu dia na wy -
dzia le Tech no lo gii Drew na i po od by ciu sta żu prze szedł ko lej -
ne eta py dro gi na uko wej, uzy sku jąc ko lej no:
� w 1983 ro ku sto pień dok to ra na uk tech nicz nych na pod sta -

wie pra cy „Ba da nia nad moż li wo ścią wy ko rzy sta nia pro duk -
tu sta łe go z hy dro li zy ko ry bu ko wej na dro dze jej ob rób ki
ter micz nej”, wy ko na nej pod kie run kiem prof. dr. hab. Zdzi -
sła wa Cze chow skie go

� w 2005 ro ku sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk le śnych
w za kre sie drzew nic twa na pod sta wie roz pra wy „Ewo lu cja
struk tu ry po ro wa tej włó kien ce lu lo zy re ge ne ro wa nej pod -
czas pi ro li zy i ak ty wa cji”

� w 2009 ro ku ty tuł pro fe so ra. 

Dzia łal ność na uko wa Pro fe so ra przez ca ły okres ak tyw nej
pracy za wo do wej do ty czy ła za gad nień zwią za nych z sze ro ko

ro zu mia ną tech no lo gią wy twa rza nia wę glo wych ma te ria łów
sorp cyj nych. Po cząt ko wo ba da nia obej mo wa ły te ma ty kę wy -
twa rza nia ziar no wych wę gli ak tyw nych z róż nych su row ców
li gno ce lu lo zo wych oraz po szu ki wa nia róż ne go ro dza ju le -
piszcz i sub stan cji wią żą cych, znaj du ją cych za sto so wa nie
w tech no lo giach wy twa rza nia for mo wa nych wę gli ak tyw -
nych. Ko lej nym ob sza rem za in te re so wań Pro fe so ra sta ły się
za gad nie nia zwią za ne z wy twa rza niem ak tyw nych włó kien
wę glo wych z ce lu lo zy re ge ne ro wa nej oraz in nych pre kur so -
rów. Ba da nia te zmie rza ły do uzy ska nia wy so ko po ro wa tych
ma te ria łów wę glo wych do gro ma dze nia ener gii w for mie ła -
dun ków elek trycz nych na ich po wierzch ni lub sorp cji wo do -
ru ja ko pa li wa znaj du ją ce go za sto so wa nie w ogni wach. W te -
ma cie tych ba dań lo ku je się rów nież wy twa rza nie włók nin
i war stwo wych kom po zy tów wę glo wych z na nie sio ny mi, wy -
ty po wa ny mi pier wiast ka mi lub bio lo gicz ne czyn ny mi sub -
stan cja mi w po sta ci warstw na now łó kien prze zna czo nych do
ce lów me dycz nych. 

Dzia łal ność Pro fe so ra obej mo wa ła rów nież pro jek to wa nie
oraz bu do wę urzą dzeń i apa ra tu ry do pro wa dze nia ter micz nej
ob rób ki ma te ria łów li gno ce lu lo zo wych, mię dzy in ny mi kil ku
ge ne ra cji wy so ko tem pe ra tu ro wych pie ców i re ak to rów wraz
z osprzę tem do pi ro li zy ma te ria łów ziar no wych. Pra ce te za -

Wspomnienia

sa ła 136 prac, w tym 15 ory gi nal nych, 18 ar ty ku łów na uko wych
i sie dem ksią żek, współ pra cu jąc z in ny mi na ukow ca mi. Dzie więć
ob szer nych prac nie pu bli ko wa nych zło ży ła w Mi ni ster stwie Rol -
nic twa i w In sty tu cie Sa dow nic twa i Kwia ciar stwa w Skier nie wi -
cach. Do ro bek dr Kry sty ny Oszki nis był i na dal jest bar dzo waż -
ny dla prak ty ki ogrod ni czej, szcze gól nie w za kre sie stor czy ków,
któ re Pa ni Dok tor nie zmier nie lu bi ła. Przy czy ni ła się w znacz nym
stop niu do roz wo ju w Pol sce roz mna ża nia ro ślin ozdob nych me -
to dą in vi tro. Współ two rzy ła pierw sze pol skie la bo ra to rium in vi -
tro w Owiń skach. 

Wy róż nio na zo sta ła 15 na gro da mi JM rek to ra za osią gnię -
cia w pra cy na uko wo -dy dak tycz nej i po pu la ry za tor skiej. Zo -
sta ła od zna czo na Zło tym Krzy żem Za słu gi. Z wiel ką pa sją od -
da wa ła się pra cy dy dak tycz nej. Wy pro mo wa ła 80 ma gi strów
ogrod nic twa.

Jed nak Cio cia Kry sia, bo tak Ją na zy wali w Ka te drze, za rów -
no star si jak i młod si, by ła przede wszyst kim wspa nia łą ko bie -
tą. Po tra fi ła swo ją gra cją roz świe tlać każ dy dzień. By ła po moc -
na w każ dej sy tu acji. Jej po ra dy, do ty czą ce ży cia na uczel ni
i pry wat ne go, by ły nie oce nio ne. W na szej pa mię ci po zo sta nie
de li kat ną, mi łą, opie kuń czą, po moc ną Cio cią Kry sią. 

dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska
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Doktor Krystyna Oszkinis

Krzysz tof Ba beł (1950–2011)  
w pierwszą rocznicę śmierci
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owo co wa ły opa ten to wa ną i sko mer cja li zo wa ną tech no lo gią
wy twa rza nia sor ben tu do po chła nia nia sub stan cji tok sycz nych
w ochro nie dróg od de cho wych, wdro żo ną w PSO MA SK POL
S.A. w Ko niecz kach.

Dru ga gru pa pro jek tów to re ak to ry do cią głej pi ro li zy i ak -
ty wa cji wstę gi włók nin po li me ro wych, któ rych kon struk cja zo -
sta ła rów nież opa ten to wa na i sko mer cja li zo wa na.

Pro fe sor Ba beł jest au to rem lub współ au to rem 170 pu bli ka -
cji, w tym po nad 20 w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej, ośmiu
pa ten tów i oko ło 70 nie pu bli ko wa nych opra co wań na uko wo -
-ba daw czych. 

Na le ży pod kre ślić, że w dru giej po ło wie bie żą cej de ka dy
Pro fe sor aż do ostat nich dni re or ga ni zo wał i istot nie wzbo -
ga cał wy po sa że nie Pra cow ni Tech no lo gii i Che mii Po -
wierzch ni Wę gli Drzew nych w In sty tu cie Che micz nej Tech -
no lo gii Drew na.

Pro fe sor Ba beł był wy ko naw cą w wie lu pro jek tach KBN oraz
kie ro wał czte re ma pro jek ta mi ba daw czy mi, współ pra cu jąc
z wie lo ma in sty tu cja mi, mię dzy in ny mi: Głów nym In sty tu tem
Gór nic twa w Ka to wi cach, Woj sko wym In sty tu tem Che mii i Ra -
dio me trii, In sty tu tem Che mii i Elek tro che mii Tech nicz nej Po -
li tech ni ki Po znań skiej, Za kła dem Tech no lo gii Che micz nej Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Ka te drą
Me tro lo gii Tek sty liów na Wy dzia le In ży nie rii Tek sty liów i Mar -
ke tin gu Po li tech ni ki Łódz kiej, za kła dem MA SK POL S.A. w Ko -
niecz kach, fir mą Czy lok w Ja strzę biu.

Był człon kiem Po lish Car bon So cie ty oraz Ko mi sji Na uk Leś -
no -Drzew nych Pol skiej Aka de mii Na uk.

Dzia łal ność dy dak tycz na Pro fe so ra obej mo wa ła two rze nie
pro gra mów i kie ro wa nie przed mio ta mi dotyczą cy mi za gad -
nień in ży nie rii che micz nej oraz ma szyn i urzą dzeń che micz -
ne go prze ro bu drew na. Kie ro wał 20 pra ca mi ma gi ster ski mi.

Profesor peł nił funk cję rzecz ni ka dys cy pli nar ne go Aka de mii
Rol ni czej dla stu den tów oraz uczest ni czył w działaniach wie -
lu ko mi sji ra dy wy dzia łu. Ostat nio kie ro wał pra ca mi wy dzia ło -
wej ko mi sji oce nia ją cej.

Wy pro mo wał dwóch dok to rów i spra wo wał opie kę nad ko -
lej ny mi prze wo da mi dok tor ski mi.

Za osią gnię cia w pra cy na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za -
cyj nej został uho no ro wa ny na gro da mi mi ni stra Szkol nic twa
Wyż sze go i Tech ni ki, Obro ny Na ro do wej oraz wie lo krot nie JM
rek to ra Aka de mii Rol ni czej i Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, w tym za naj lep szą pra cę ha bi li ta cyj ną. Od zna -
czo ny zo stał też Srebr nym Krzy żem Za słu gi.

Z naj więk szym po dzi wem i uzna niem od no sząc się do do -
rob ku Krzysz to fa (w pew nych dzie dzi nach ści śle współ pra co -
wa li śmy), na le ży pa mię tać, że ca łe ak tyw ne za wo do wo ży cie
Pro fe so ra prze ry wa ne by ło licz ny mi, czę sto bar dzo po waż ny -
mi do le gli wo ścia mi zdro wot ny mi, któ re do pro wa dzi ły do Je -
go przed wcze snej śmier ci.

prof. dr hab. Ro man Za krzew ski
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Profesor dr hab. Krzysztof Babeł

Uro dzi ła się 10 czerw ca 1913 ro ku w Wil nie ja ko cór ka Flo -
ren ty ny z do mu Cze czott i Le ona. Re gul scy po sia da li du -

ży ma ją tek ziem ski Da ni czew w po wie cie bo bruj skim. Do 1939
ro ku mat ka Ma rii, Flo ren ty na Re gul ska, by ła wła ści ciel ką ma -
jąt ku Za wie ja (by ło to jej wia no) w po wie cie ba ra no wic kim,
woj. no wo gró dec kie.

Oj ciec Ma rii, Le on Re gul ski, zo stał za mor do wa ny w 1939 ro -
ku przez bol sze wi ków, a Jej brat, Le on, zgi nął w Da chau – za -
mor do wa ny przez Niem ców.

Ma ria (Ma rych na dla ro dzi ny, krew nych i przy ja ciół) Re gul -
ska w mło do ści lu bi ła ży cie wiej skie i jaz dę kon ną. Bar dzo
chcia ła stu dio wać, ale Jej oj ciec, któ ry był po glą dów kon ser -

Wspo mnie nie o śp. mgr Ma rii Re gul skiej
w drugą rocznicę śmierci



wa tyw nych, na to się nie zgo dził. Z tru dem uda wa ło się Ma -
rych nie wy jeż dżać na róż ne kur sy czy prak ty ki.

Wśród Jej an te na tów oraz krew nych, zna jo mych i przy ja -
ciół znaj do wa ły się ta kie na zwi ska, jak: Cze czott, Rey tan, 
Mie rze jew ski, Skar bek -Kieł ł czew ski, Ale xan dro wicz, Re wień -
ska, Dzie koń ska, Ra dzi wiłł, Gór ska, Lu bań ska, Nie sio łow ski,
Czar noc ki.

Po wkro cze niu bol sze wi ków w 1939 ro ku obu pa niom Re -
gul skim (mat ce i cór ce) uda ło się prze do stać w oko li ce Łom -
ży, gdzie do 1941 ro ku – do wkro cze nia Niem ców – Ma rych na
uczy ła dzie ci w szko le pod sta wo wej w Ko ła kach Ko ściel nych.
Następnie obie prze nio sły się do War sza wy.

W 1944 ro ku Ma rych na (ps. Ma ria) bra ła udział ja ko sa ni ta -
riusz ka w Po wsta niu War szaw skim. Wy buch gra na tu bli sko

Niej spo wo do wał, że do śmier ci no si ła w cie le wiele odłam -
ków, któ rych nie moż na by ło usu nąć ope ra cyj nie. Udział w Po -
wsta niu wspo mi na ła ja ko na tu ral ny i pa trio tycz ny obo wią zek.
Ta kim dziew czy nom jak ona nie wy pa da ło się bać.

W 1945 ro ku 70-let nia mat ka Ma rych ny i krew ni Ba eh ro wie
zna leź li się w Wiel ko pol sce, bez środ ków do ży cia. Ma rych na,
po wy wóz ce po wstań ców war szaw skich w głąb Nie miec, przy -
je cha ła do Po zna nia do pie ro w 1947 ro ku, prze ko na na, że Jej
mat ka nie ży je. Praw da, na szczę ście, oka za ła się in na. W Po -
zna niu mat ką za opie ko wa li się przy by li z Wi leńsz czy zny Wan -
da (Dziu nia) i Ste fan Ale xan dro wi czo wie, u któ rych te raz zna -
la zła miej sce tak że Ona.

Ma rych na za czę ła stu dia fi lo lo gicz ne z an gli sty ki na Uni wer -
sy te cie Po znań skim; by ła więc za ję ta od ra na do wie czo ra. Po
ja kimś cza sie uda ło się Jej wy na jąć po kój w wil li przy ul. Pod -
ko mor skiej, do któ rej prze nio sły się z mat ką i prze miesz ka ły
dłuż szy czas.

Mat ka Ma rych ny nie utrzy my wa ła z ni kim kon tak tów – po -
za ro dzi ną Ale xan dro wi czów, u któ rych miesz ka ły tak że mat -
ka Dziu ni – Ja ni na Re wień ska oraz Zo fia Dzie koń ska, któ rej
mąż zo stał też za mor do wa ny przez bol sze wi ków. Mi mo te go
od wie dza li ją zna jo mi z Kre sów, na przy kład księż nicz ka Ta ida
Ra dzi wiłł.

Trze ba wspo mnieć, że bli ską ro dzi nę mat ki Ma rych ny, a więc:
Iza be lę z Mie rze jew skich Lu bań ską, Alek san drę Czar noc ką, 
Jó ze fa Czar noc kie go z żo ną Ja dwi gą i ma ły mi dzieć mi – spa li li
żyw cem ra dziec cy par ty zan ci w no cy 30 czerw ca 1943 ro ku –
oto czyw szy dwór w Wo roń czy.

W Po zna niu mat ka, nie ma jąc żad nej eme ry tu ry ani ren ty,
sta ra ła się po ma gać  Ma rych nie, ro biąc na dru tach swe try na
za mó wie nie. Na ostat nie la ta ży cia prze nio sła się z córką do
Ale xan dro wi czów. Tam też umar ła, ma jąc po nad 90 lat.

Ma rych na ukoń czy ła stu dia fi lo lo gicz ne z an gli sty ki na uni -
wer sy te cie w Po zna niu, ma jąc po nad 30 lat. Od 1 wrze śnia 1960
do 23 lu te go 1975 ro ku pra co wa ła na peł nym eta cie asy sten ta
na uko wo -tech nicz ne go w Ka te drze Szcze gó ło wej Ho dow li
Zwie rząt na Wy dzia le Zoo tech nicz nym Wyż szej Szko ły Rol ni -
czej  w Po zna niu (obec nie Uni wer sy tet Przy rod ni czy), a od 1
mar ca 1975 do 30 czerw ca 1977 ro ku na pół eta tu.

W Ka te drze mgr Ma ria Re gul ska kie ro wa ła du żą  bi blio te -
ką (po nad 61 300 wo lu mi nów). Po nad to bie gła zna jo mość
ję zy ka an giel skie go (i fran cu skie go) po zwa la ła Jej na tłu ma -
cze nie (wy so kiej ja ko ści) tek stów pu bli ka cji na uko wych dla
Ka te dry, w któ rej pra co wa ła, a tak że dla in nych ka tedr uczel -
ni. Bez in te re sow nie pro wa dzi ła lek cje ję zy ka an giel skie go dla
ka dry na uko wo -dy dak tycz nej Ka te dry. Je stem zo bo wią za ny
po dzię ko wać i przy znać, że mię dzy in ny mi dzię ki tym lek -
cjom ję zy ko wym da wa łem so bie ra dę na sta żach na uko wych
w Wiel kiej Bry ta nii i Da nii. Ma gi ster Re gul ska do sko na le peł -
ni ła też ro lę tłu ma cza w cza sie wi zyt na ukow ców z za gra ni -
cy.

Po przej ściu na za słu żo ną eme ry tu rę zwią za ła się z Wy daw -
nic twem Księ ży Pal lo ty nów. W każ dym śro do wi sku za wo do -
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wym da ła się po znać ja ko oso ba nie zwy kle mi ła i kul tu ral na.
W tym też cza sie uda ło się Jej zdo być jed no po ko jo we miesz -
ka nie w Po zna niu na os. Ko per ni ka.

Nie ste ty, czas pły nął. Kie dy za czę ło bra ko wać sił, mgr Ma ria
Re gul ska prze nio sła się do do mu opie ki pro wa dzo ne go przez
sio stry sza ryt ki w Bu ku, gdzie prze by wa ła aż do śmier ci.

Jed nak pra ca za wo do wa nie by ła głów ną tre ścią Jej ży cia.
Przez wie le lat na le ża ła do In sty tu tu Mi ło ści Ukrzy żo wa nej
i Zmar twych wsta łej. W Jej umy śle i ser cu by ła szcze ra go to -

wość cał ko wi te go po słu szeń stwa Bo gu. By ła przy kła dem
chrze ści jań skiej po ko ry, po zba wio nej wszel kie go ego izmu.

Prze żyw szy po nad 97 lat, zmar ła 13 wrze śnia 2010 ro ku
i chy ba w au re oli świę to ści. Jej cia ło zo sta ło po cho wa ne na
Cmen ta rzu Ju ni kow skim w Po zna niu.

Mie czy sław Ra tajsz czak

Pod czas pi sa nia ar ty ku łu wy ko rzy sta no mię dzy in ny mi Wspo mnie -
nia... Ol gier da Ba eh ra. (mr)

Wdniu 12 sierp nia 2012 ro ku zmarł prof. dr hab. Je rzy Ry -
szard War cha lew ski, za słu żo ny na uczy ciel aka de mic ki,

czło wiek o du żym au to ry te cie na uko wym, eme ry to wa ny pro -
fe sor zwy czaj ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Pro fe sor War cha lew ski uro dził się 9 lu te go 1940 ro ku w Po -
zna niu. W 1958 ro ku roz po czął stu dia w Wyż szej Szko le Rol ni -
czej w Po zna niu, uzy sku jąc w 1963 ro ku dy plom ma gi stra in -
ży nie ra tech no lo gii rol no -spo żyw czej. Bez po śred nio po
ukoń cze niu stu diów roz po czął pra cę w Ka te drze Tech no lo gii
Rol nej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. 

W 1971 ro ku na pod sta wie dy ser ta cji „Wła ści wo ści an ty pro -
te oli tycz ne frak cji biał ko wych ziar na jęcz mie nia i ka szy jęcz -
mien nej”, wy ko na nej pod kie run kiem doc. dr. hab. Ja nu sza
Sku pi na, uzy skał sto pień dok to ra na uk tech nicz nych.

W la tach 1972–1973 od był dłu go ter mi no wy staż na uko wy
w Gra in Re se arch La bo ra to ry, Wi ni peg, Ma ni to ba, ja ko sty pen -
dy sta Na tio nal Re se arch Co un cil of Ca na da. 

W 1979 ro ku prze by wał na 10-dnio wej mi sji na uko wej w In -
sty tu cie Su pe rio re di Sa ni ta w Rzy mie na za pro sze nie rzą du
wło skie go, a w 1981 ro ku przez dwa mie sią ce prze by wał
w ośrod kach na uko wych USA i Ka na dy ce lem kon sul ta cji na -
uko wych i wy gło sze nia wy kła dów. W la tach 1982–1985 pra -
co wał w Ni ge rii ja ko pro fe sor kon trak to wy na Uni ver si ty of
Ma idu gu ri, De part ment of Fo od Scien ce and Tech no lo gy. 

W 1988 ro ku po przed sta wie niu roz pra wy ha bi li ta cyj nej „Pu -
ri fi ca tion and cha rac tri za tion of an en do ge no us α-amy la se

Je rzy Ry szard War cha lew ski 
(1940–2012)

Nie umie ra ten, kto trwa w pa mię ci i ser cach na szych
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and tryp syn in hi bi tor from whe at se eds” uzy skał sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych.

W 1992 ro ku pro fe sor War cha lew ski w ra mach sty pen dium
IREX wi zy to wał Brown Uni ver si ty w Pro vi den ce, Rho de Is land
i Uni ver si ty of Ca li for nia, Da vis. W 1996, re ali zu jąc pro gram
Tem pus, wy jeż dżał do Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii.

W 2000 ro ku pre zy dent RP nadał Je rze mu R. War cha lew -
skie mu ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych.

Głów ne za in te re so wa nia na uko we Pro fe so ra zwią za ne
by ły z ak tyw ny mi bio lo gicz nie biał ka mi zbo żo wy mi, szcze -
gól nie o ak tyw no ści pro te oli tycz nej, amy lo li tycz nej oraz in -
hi bi to ro wej, pod ką tem ich wpły wu na kształ to wa nie przy -
dat no ści tech no lo gicz nej oraz na tu ral nej od por no ści ziar na
zbóż na za go spo da ro wa nie przez owa dzie szkod ni ki ma ga -
zy no we. Po dej mo wał ba da nia nad wpły wem ziar na pod da -
ne go dzia ła niu pro mie nio wa nia gam ma i mi kro fa lo we go
na roz wój tych szkod ni ków. Je go ba da nia obej mo wa ły też
oce nę war to ści od żyw czej ukła dów biał ko wych w róż nych
su row cach ro ślin nych oraz do sko na le nie me tod au to ma -
tycz nej ana li zy ami no kwa sów. Był współ au to rem ksią żek
i pod ręcz ni ków aka de mic kich, au to rem i współ au to rem 92
ory gi nal nych prac twór czych, w tym 23 z li sty fi la del fij -
skiej, 25 ar ty ku łów na uko wych i po pu lar no nau ko wych, 85
prac i stresz czeń kon fe ren cyj nych (kra jo wych i mię dzy na -
ro do wych). 

Był człon kiem rad pro gra mo wych cza so pism: „Die Nah -
rung -Fo od an In ter na tio nal Jo ur nal of Fo od Re se arch”
(1995–2004), „Wie ści Aka de mic kich” (1997–2008) i „Prze my -
słu Spo żyw cze go” (2003–2009). 

Pro fe sor War cha lew ski ak tyw nie uczest ni czył w dzia łal -
no ści licz nych to wa rzystw na uko wych, mię dzy in ny mi Ko -
mi te tu Agro fi zy ki PAN; Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo -
gów Żyw no ści, gdzie peł nił funk cję pre ze sa i re dak to ra
wy daw nic twa Od dzia łu Wiel ko pol skie go oraz człon ka Za -
rzą du Głów ne go. Od 1989 ro ku był człon kiem ho no ro wym
The In ter na tio nal Bio gra phi cal Cen tre, Ad vi so ry Co un cil,
Cam brid ge, An glia, a od 1993 ro ku czyn nym dzia ła czem
The New York Aca de my of Scien ces. 

W la tach 1991–2009 Pro fe sor kie ro wał Za kła dem Bio che -
mii Żyw no ści, a w la tach 2003–2009 Ka te drą Bio che mii i Ana -
li zy Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Pro fe sor był ce nio nym dy dak ty kiem o zna czą cych za słu -
gach w kształ ce niu kadr. Był pro mo to rem 15 prac ma gi ster -
skich i czte rech dok tor skich. Pro wa dził za ję cia z bio che mii
i en zy mo lo gii żyw no ści, głów nie na kie run ku: tech no lo gia
żyw no ści i ży wie nie czło wie ka. 

Był re cen zen tem prac dok tor skich, do rob ków przy ubie -
ga niu się o sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go i o ty tuł pro fe -
so ra. 

To z ini cja ty wy Pro fe so ra w ra mach Pol skie go To wa rzy -
stwa Tech no lo gów Żyw no ści, Od dział Wiel ko pol ski, w 1991
ro ku uru cho mio no dzia łal ność wy daw ni czą, któ rej ce lem

by ła po pu la ry za cja wy bra nych dzie dzin prze twór stwa żyw -
no ści. Dzię ki upo ro wi Pro fe so ra uka za ło się łącz nie 21 po -
pu lar no nau ko wych bro szur. Do ich opra co wa nia za pra szał
eks per tów z róż nych dzie dzin, po zy ski wał spon so rów na
ich wy da nie i był ich re dak to rem. Pro fe sor był re dak to -
rem 6-to mo wej se rii wy daw ni czej „Stan ak tu al ny i per spek -
ty wy roz wo ju wy bra nych dzie dzin pro duk cji żyw no ści
i pasz”. Wy daw nic twu te mu to wa rzy szy ły, or ga ni zo wa ne
głów nie przez Nie go w ra mach mię dzy na ro do wych tar gów
Po la gra i Po le ko, se mi na ria za ty tu ło wa ne „Związ ki na uki
z prak ty ką”. Wy mie nio ne wy daw nic twa spo tka ły się z du żą
życz li wo ścią od bior ców i do dat ko wo speł nia ją funk cje po -
mo cy dy dak tycz nej nie tyl ko dla stu den tów wy dzia łów
tech no lo gii żyw no ści. Za tę szcze gól nie ak tyw ną dzia łal -
ność na rzecz PTTŻ zo stał w 2004 ro ku od zna czo ny Zło tą
Od zna ką To wa rzy stwa.

W 1989 ro ku przy zna no mu Zło ty Krzyż Za słu gi, a w 2010
ro ku Me dal Edu ka cji Na ro do wej.

Na eme ry tu rze prze by wał od paź dzier ni ka 2010 ro ku, ale
utrzy my wał sta ły kon takt z uczel nią, na wet pod czas cho ro -
by, w ostat nich mie sią cach ży ciach. Ostat nia pu bli ka cja Je -
go współ au tor stwa uka za ła się na kil ka dni przed śmier cią.

Bez wąt pie nia pra ca na uko wa by ła dla Pro fe so ra pa sją,
jed nak – co za wsze pod kre ślał – Ro dzi na by ła naj waż niej -
sza. Dla te go ro zu miał pro ble my współ pra cow ni ków. 

Ja ko czło wiek był uczci wy i rze tel ny. Ni gdy nie za do wa -
lał się pół środ ka mi, wszyst ko mu sia ło być do pra co wa ne
w naj drob niej szych szcze gó łach, te go wy ma gał od sie bie
i od nas, uczniów i współ pra cow ni ków. Sta wiał ja sne kry te -
ria i prze strze gał ich, nie zno sił kom pro mi sów.

Pan Pro fe sor był oso bą wręcz pe dan tycz nie upo rząd ko -
wa ną, stu den tów za ska ki wał, gdy już na po cząt ku se me stru
po da wał im do kład ną da tę i go dzi nę eg za mi nu, i ter mi nu
te go za wsze do trzy my wał! Miał też du że po czu cie hu mo ru,
po tra fił się śmiać ze wszyst kich, rów nież ze swo je go upo -
rząd ko wa nia, do wszyst kich i mi mo wszyst ko, co uprzy jem -
nia ło współ pra cę.

Bę dzie my pa mię tać Pro fe so ra ja ko człowieka, któ ry nie
prze cho dzi ł obo jęt nie wo bec żad ne go pro ble mu, miał zda -
nie na każ dy te mat. Za bie rał głos na kon fe ren cjach na uko -
wych, ra dach wy dzia łu, obro nach prac dok tor skich, spo tka -
niach to wa rzy skich.

Pro fe sor War cha lew ski był czło wie kiem ob da rzo nym ol -
brzy mią kul tu rą, do stoj nie prze mie rzał ko ry ta rze uko cha nej
Ka te dry na Ma zo wiec kiej, ni gdy się nie śpie szył, za wsze znaj -
do wał czas na roz mo wę z na mi, nie ko niecz nie na uko wą.

Po grzeb Pro fe so ra od był się w so bo tę, 18 sierp nia 2012
ro ku, na cmen ta rzu pa ra fial nym w Pusz czy ko wie pod Po -
zna niem. 

Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska
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Wdniach 19–25 li sto pa da w Po zna niu prze by wał dr Ke ith
Ben su san, dy rek tor Ogro du Bo ta nicz ne go na Gi bral ta -

rze oraz świet nej kla sy przy rod nik, za fa scy no wa ny ży ciem ro -
ślin, pta ków i chrząsz czy. Z ra cji za pro sze nia w ra mach pro jek -
tu „Aka de mic ki Po znań”, po za współ pra cą na uko wą, dr
Ben su san wy gło sił pre lek cję „Cul tu re, Con se rva tion and 
Gre en Are as in a Li mi ted Spa ce”, co moż na prze tłu ma czyć ja -
ko: „Ochro na przy ro dy, dóbr kul tu ry i zie le ni miej skiej w miej -
scach, gdzie jest na praw dę cia sno”.

Szyb ki rzut oka na ma pę Eu ro py wska zu je jed no znacz nie, że
Gi bral tar to ma ła ska ła przy kle jo na do po łu dnio wej czę ści Hisz -
pa nii. Od 300 lat jest to bry tyj skie te ry to rium za mor skie. Z ra -
cji po ło że nia jest waż nym punk tem stra te gicz nym, umoż li wia -
ją cym kon tro lę mi li tar ną du żej czę ści Mo rza Śród ziem ne go. 

Gi bral tar to rap tem 6 km2 za miesz ka łe przez 30 ty się cy osób.
Z pol skiej per spek ty wy to po wia to we mia stecz ko. Cho ciaż te -
ry to rium i oby wa te le są bry tyj scy, to lo kal na po pu la cja skła da
się z mie szan ki róż nych kul tur, co wy ni ka z ko lo nial nej hi sto rii
te go miej sca. Oczy wi ście naj wię cej osób ma ty po wo śród -
ziem no mor ski wy gląd, ale spo ty ka my rów nież licz ne mniej -
szo ści et nicz ne: An gli ków, Ży dów, Mu zuł ma nów i Hin du sów.
Co cie ka we, jak mó wią sa mi Gi bral tar czy cy, jest tam za ma ło
miej sca na kon flik ty. Ży ją więc od stu le ci w sym bio zie i bar dzo
pod kre śla ją to, że są miesz kań ca mi gi bral tar skiej ska ły.

Przy ro da Gi bral ta ru, choć bar dzo ogra ni czo na prze strzen -
nie, jest zróż ni co wa na i nie zwy kle in te re su ją ca. Z ra cji bli sko -

ści Afry ki Gi bral tar jest waż nym punk tem na szla ku pta sich mi -
gra cji. Klu czo wa dla tu ry stów jest obec ność ma ka ków, ale
z per spek ty wy bio róż no rod no ści naj waż niej szy jest te ren
Ogro du Bo ta nicz ne go. Dla miesz kań ców Gi bral ta ru dba łość
o ota cza ją cą zie leń i jej ja kość jest nad rzęd na. Jest na ty le istot -
na, że dys ku sja na jej te mat by ła jed nym z waż niej szych punk -
tów pod czas ostat nich wy bo rów lo kal nych!

Z pre lek cji dr. Ben su sa na wy ni ka ła też in na myśl. Je śli na -
praw dę ko cha my na szą oj czy znę, to na wet cia sno ta by wa do
znie sie nia. To mi łość i przy wią za nie do Gi bral ta ru by ły przy -
czy ną je go po wro tu z Le eds w An glii, gdzie stu dio wał i obro -
nił roz pra wę dok tor ską, do Gi bral ta ru – miej sca uro dze nia
i cza sów szkol nych. Jed nak że sa mo przy wią za nie do oj czy zny
nie zwal nia nas z wal ki o pięk ną przy ro dę, te re ny zie lo ne i dzie -
dzic two kul tu ro we na szych przod ków. Ba, wręcz ją sty mu lu je
i na pę dza, na wet gdy by wiel ki biz nes chciał ina czej.

mgr Krzysz tof Du dek

Dr Ke ith Ben su san prze by wał w Po zna niu na za pro sze nie Wy dzia -
łów Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu (dr hab. Piotr Urbań ski)
oraz Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt (prof. dr hab. Piotr Try ja now ski) Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go, a tak że Wy dzia łu Bio lo gii Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza (dr Piotr Zdu niak).

Dok tor Ke ith Ben su san – gość 
pro gra mu „Aka de mic ki Po znań” –
z pre lek cją na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu

Wykład w Kolegium Rungego zgromadził pełną salę słuchaczy 
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Wes tchnie nie za war te w ty tu le te go ar ty ku łu usły sza ły re -
dak tor ki z na sze go wy daw nic twa (Lu cy na Bo row czyk,

An na Zie liń ska -Kry bus i ni żej pod pi sa na) na szes na stych Tar -
gach Książ ki, któ re od by ły się w dniach od 25 do 28 paź dzier -
ni ka 2012 ro ku w Kra ko wie, a wy po wie dzia ła je spa ce ru ją ca
po ha li tar go wej kil ku na sto let nia dziew czy na do swo je go
dziad ka. Ta kie wy zna nia i ta kie „na ło gi” nie bu dzą jed nak ni -
czy je go za nie po ko je nia, wręcz prze ciw nie: po zwa la ją mieć
na dzie ję, że duch w na ro dzie nie gi nie, a po gło ski o „zle min -
że niu”* mło dych Po la ków są chy ba moc no prze sa dzo ne.

Te go rocz na edy cja Tar gów zgro ma dzi ła po nad 560 wy -
staw ców z ca łej Pol ski, a od wie dzi ło je bli sko 34 ty sią ce osób.
Moż na tu by ło spo tkać pra wie pię ciu set au to rów, mniej lub
bar dziej zna nych pi sa rzy i ar ty stów, że by wy mie nić naj bar -
dziej roz po zna wal nych: Woj cie cha Cej row skie go, o. Le ona
Kna bi ta, Ada ma Bu ja ka, Wła dy sła wa Bar to szew skie go, ks.
Ada ma Bo niec kie go, Ja na No wic kie go, Ada ma Dar skie go
zwa ne go Ner ga lem, Mar ka Kra jew skie go, Ju lię Har twig, Ka -
ta rzy nę Gro cho lę, Da nu tę Wa łę sę, An drze ja Mlecz kę, Mar ty -
nę Woj cie chow ską, An drze ja Sta siu ka, Ro ber ta Te kie le go,
Aga tę Tu szyń ską, Szcze pa na Twar do cha, An drze ja Pi li piu -
ka… Wy mie niać tak moż na by dłu go, każ dy miał tam oka zję
zna leźć coś (a ra czej: ko goś) dla sie bie. War to jed nak w tym
miej scu po wie dzieć, że jed na z naj dłuż szych ko le jek usta wi -
ła się do sto li ka, przy któ rym za siadł zna ny pu bli cy sta, Ra fał
A. Ziem kie wicz. Ogo nek ocze ku ją cych na au to graf był tak
dłu gi, a wiel bi cie li ta len tu pi sa rza tak wie lu, że w krót kim cza -
sie ze wszyst kich pó łek księ gar skich znik nę ła je go naj now -
sza książ ka i za żad ną ce nę nie moż na jej by ło ni gdzie ku pić.
To był praw dzi wy tar go wy pre ce dens!

Sto isko Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu tak że cie -
szy ło się du żą fre kwen cją, choć mo że nie aż tak spek ta ku lar ną,
jak wiel kie zna ne wy daw nic twa. Na sza ofer ta by ła cie ka wa i róż -
no rod na. Przy wieź li śmy ze so bą du żą ilość ksią żek w bar dzo
atrak cyj nych ce nach, któ re przy oka zji za chę ca ły go ści tar go -
wych do kup na tak że in nych ty tu łów. Ob ser wu jąc Tar gi już po
raz dwu na sty (od ty lu lat w nich uczest ni czy my), z ra do ścią mo -
że my po wie dzieć, że za in te re so wa nie na szą ofer tą wy daw ni czą
się nie zmie nia: mi mo kry zy su i ni żu de mo gra ficz ne go wciąż
jest du że. Nie wąt pli wie naj mil szym mo men tem uczest nic twa
w te go rocz nych Tar gach by ły krót kie od wie dzi ny na sze go dok -
to ra ho no ris cau sa sprzed dwóch lat: księ dza pro fe so ra Mi cha ła
Hel le ra, któ ry po wy kła dzie Wszech świat i Przy pa dek, wy gło szo -
nym w ra mach Co per ni cus Cen ter Press i Wir tu al ne go Wy daw -
cy, z za in te re so wa niem przej rzał na szą ofer tę wy daw ni czą.

Tar gi uświet nił bo ga ty pro gram im prez to wa rzy szą cych. Naj -
waż niej sza z nich – uro czy sta ga la po łą czo na z wrę cze niem
XV edy cji Na gro dy im. Ja na Dłu go sza – od by ła się już pierw sze -
go wie czo ru w pięk nym Te atrze im. Ju liu sza Sło wac kie go. W tym

ro ku otrzy mał ją An drzej Frisz ke za pu bli ka cję Czas KOR -u. Ja -
cek Ku roń a ge ne za So li dar no ści (wy daw nic two Znak). 

By ły też licz ne kon kur sy, warsz ta ty dla do ro słych i dla dzie ci,
se mi na ria oraz wy kła dy. Po raz dru gi kra kow skim Tar gom to -
wa rzy szył Sa lon Ma łe Oj czy zny, tym ra zem przy bli ża jąc od wie -
dza ją cym kul tu rę, tra dy cję i ję zyk Pod ha la. Ofer tę wy daw ni czą
te go re gio nu pre zen to wa ły mię dzy in ny mi: Mu zeum Ta trzań -
skie, Ta trzań ski Park Na ro do wy, Zwią zek Pod ha lan w No wym
Tar gu, Urząd Mia sta Za ko pa ne i Mu zeum Ja na Ka spro wi cza na
Ha ren dzie. Rów nież po raz dru gi „glej ty że la zne z tar go wą pie -
czę cią ode bra li am ba sa do rzy Tar gów Książ ki w Kra ko wie” – jak
pi sze w dru gim nu me rze „Biu le ty nu Tar go we go” An na Piąt kow -
ska. W tym ro ku wy róż nie nie to otrzy ma li: o. Le on Kna bit, prof.
Fran ci szek Ziej ka, Grze gorz Bo gu ta oraz wy bra na na Fa ce bo -
oku pi sar ka Agniesz ka Lin gas -Ło niew ska.

„Na kręć się na czy ta nie!” – to ak cja, któ ra mia ła prze ko nać
go ści tar go wych, że książ ka na dal jest nam po trzeb na, w myśl
te go rocz ne go ha sła prze wod nie go im pre zy: „Ist nie ję po to, że -
by czy tać książ ki…”, któ re go au tor ką jest bry tyj ska pi sar ka Cla -
re Mor rall.

Nie za bra kło ak cen tów kor cza kow skich, ja ko że do bie ga
koń ca Rok Ja nu sza Kor cza ka. No wo huc ka Bi blio te ka Pu blicz na
zor ga ni zo wa ła wy kład Kry sty ny Able wicz, swo je książ ki o pe -
da go gu pod pi sy wa ły: Jo an na Ol czak -Ro ni ker, An na Czer wiń -
ska -Ry del i Be ata Ostrow ska, moż na też by ło na być naj now szą
pu bli ka cję Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie – pi smo
„Kon spekt” – w ca ło ści po świę co ne ży ciu i dzia łal no ści za wo -
do wej au to ra Kró la Ma ciu sia Pierw sze go.

Tar gom tra dy cyj nie to wa rzy szył Sa lon Wy daw ców Ka to lic -
kich, któ ry zor ga ni zo wał spo tka nia z Ada mem Bu ja kiem, 
o. Le onem Kna bi tem, o. Mi cha łem Ol szew skim, o. Pio trem
Koź la kiem i Szy mo nem Ho łow nią. In sty tut Fran cu ski w Kra -
ko wie z ko lei roz strzy gnął XV edy cję na gro dy za ty tu ło wa nej:
Li sta Gon co ur tów. Kon kurs ten jest or ga ni zo wa ny dzię ki
wspar ciu Aka de mii Gon co ur tów i to wa rzy szy Tar gom nie mal
od sa me go po cząt ku. W tym ro ku ju ro rzy (stu den ci ro ma ni -
sty ki kil ku na stu pol skich uczel ni pod prze wod nic twem Ve ry
Mi chal ski) wy róż ni li po wieść Com me une bête, któ rej au to -
rem jest Joy Sor man. Waż nym wy da rze niem był rów nież
Con rad Fe sti val, je den z więk szych fe sti wa li li te rac kich w Eu -
ro pie. Je go go ść mi są za zwy czaj wy bit ni pi sa rze pol scy i za -
gra nicz ni. W tym ro ku za wi ta li nań Or han Pa muk, Je anet te
Win ter son, Pe ter Es terházy, a tak że pi sar ka pol ska – Do ro ta
Ma słow ska.

„Ani deszcz, ani śnieg, ani wiatr nie po wstrzy ma ły tłu mu czy -
tel ni ków przed tym, by przy być na szes na stą edy cję Tar gów
Książ ki w Kra ko wie!” − tak to ob ra zo wo pod su mo wa ła Ka ta rzy -
na Po pie luch -Kmie cik, ko mi sarz Tar gów, w wia do mo ści e -ma il
dzię ku ją cej wy staw com za przy by cie do Kra ko wa. I rze czy wi -
ście, te go rocz nej im pre zie tar go wej to wa rzy szy ły aż trzy po ry
ro ku − od zło te go ba bie go la ta przez je sien ną sza ru gę aż po
pierw szy w tym se zo nie praw dzi wie zi mo wy śnieg. 

Zo ba czyć Plan ty w prze py chu paź dzier ni ko wych barw opa -
da ją cych li ści i bia łe go pu chu! Bez cen ne…

Ewa Stryc ka

„Książki to jest mój największy nałóg...”
Słów kilka o tegorocznych Targach Książki w Krakowie

* Pojęcie „zleminżenie” pochodzi od słowa „leming” – tu: w znaczeniu
przenośnym – jako określenie dla zachowań ludzi bezmyślnych,
nieoczytanych i zawsze bezrefleksyjnie płynących z głównym nurtem
wydarzeń (termin jest stosunkowo świeży, powstał w najnowszej,
młodej publicystyce).
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Ofer ta ryn ko wa ma szyn rol ni czych jest bar dzo bo ga ta. Rol -
ni cy ko rzy sta ją z wie lu form po mo cy w uno wo cze śnia niu

par ku ma szy no we go swo ich go spo darstw. Or ga ni zu je się wie -
le im prez, na któ rych pre zen tu je się wie le ma szyn, rów nież
w cza sie pra cy. 

Aby te ma szy ny do brze słu ży ły rol ni ko wi, mu si im to wa rzy -
szyć pro fe sjo nal ny ser wis tech nicz ny, któ ry za pew ni im dłu go -
let nią, efek tyw ną pra cę. Po wsta je wie le za kła dów ser wi so wych
ma szyn rol ni czych, któ re ofe ru ją usłu gi w tym za kre sie, róż ni je
jed nak pro fe sjo na lizm, ja kość, kosz ty itp. Ser wis ma szyn rol ni -
czych jest usłu gą, któ ra jest trud na do pre zen ta cji na wy sta wach
i po ka zach. Aby pod kre ślić zna cze nie ser wi su w eks plo ata cji
ma szyn rol ni czych, Pol ska Izba Go spo dar cza Ma szyn i Urzą dzeń
Rol ni czych zor ga ni zo wa ła dwa ogól no kra jo we kon kur sy w za -
kre sie ser wi su tech nicz ne go ma szyn rol ni czych.

Na XIV Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Rol ni czej AGRO SHOW
w Bed na rach, or ga ni zo wa nej przez Pol ską Izbę Go spo dar czą
Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych, uro czy ście wrę czo no na gro dy:
dru giej edy cji kon kur su na naj lep szy za kład ser wi so wy ma szyn
rol ni czych w 2012 ro ku – „Ser wis na Me dal” – oraz pierw szej

edy cji kon kur su na naj lep sze go me cha ni ka ma szyn rol ni czych
w 2012 ro ku – „Me cha nik na Me dal”. Pa tro nem me ry to rycz nym
i współ or ga ni za to rem obu kon kur sów był Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu. W pra cach ko mi sji kon kur so wych – pod
prze wod nic twem prof. dr. hab. inż. Cze sła wa Rzeź ni ka – udział
wzię li: dr hab. inż. Ka rol Dur czak i dr inż. Piotr Ry bac ki, pra cow -
ni cy na sze go uni wer sy te tu. 

Ce lem kon kur su „Ser wis na Me dal” by ło wy ło nie nie kon kret nie
zlo ka li zo wa ne go, naj lep sze go za kła du ser wi so we go ma szyn rol -
ni czych w Pol sce w ro ku 2012, pod kre śle nie ro li i zna cze nia ser wi -
su tech nicz ne go w eks plo ata cji ma szyn rol ni czych, pro pa go wa nie
usług ser wi so wych ja ko waż ne go ob sza ru dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz sty mu lo wa nie wszech stron ne go roz wo ju za kła dów ser -
wi so wych. W kon kur sie mo gły brać udział za kła dy pro wa dzą ce
dzia łal ność go spo dar czą w dzie dzi nie ob słu gi tech nicz nej ma szyn
rol ni czych i dys po nu ją ce wy dzie lo ny mi oraz od po wied nio wy po -
sa żo ny mi sta no wi ska mi. Wa run kiem przy stą pie nia do kon kur su
by ło wy peł nie nie i prze ka za nie or ga ni za to ro wi, Pol skiej Izbie 
Go spo dar czej Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych, w wy zna czo nym re -
gu la mi nem ter mi nie (15 ma ja 2012 ro ku) zbio ru do ku men tów za -
wie ra ją cych: ar kusz zgło sze nio wy do kon kur su, an kie tę kon kur so -
wą, oświad cze nie wła ści cie la za kła du ser wi so we go lub osób
upo waż nio nych do je go re pre zen to wa nia w kon kur sie oraz zgo -
dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych.

Ko mi sja kon kur so wa oce ni ła do ku men ta cję i wy ło ni ła do
eta pu fi na ło we go sie dem za kła dów ser wi so wych zlo ka li zo wa -
nych na te re nie ca łej Pol ski. W dru gim eta pie (od 20 do 23
sierp nia 2012 ro ku) ko mi sja kon kur so wa od wie dzi ła każ dy za -
kład, aby zwe ry fi ko wać in for ma cje za war te w na de sła nych do -
ku men tach, a tak że oce ni ła ja kość re ali zo wa nych przez za kła -
dy pro ce sów ser wi so wa nia ma szyn rol ni czych. 

W wy ni ku dwu eta po we go po stę po wa nia pierw sze miej sce
i ty tuł Naj lep sze go Za kła du Ser wi so we go Ma szyn Rol ni czych
w 2012 ro ku zdo był RA IF FE ISEN AGRO -TECH NI KA SP. Z O.O.
z miej sco wo ści Brzo za, dru gie miej sce P. H. AGRO MAR KET
EWA SKRZYP CZAK, MI RO SŁAW SKRZYP CZAK, LE SZEK SKRZYP -
CZAK sp.j. z miej sco wo ści Ja rysz ki ko ło Po zna nia, a trze cie
miej sce P. H. U. P. „AGROS -WROŃ SCY” sp. z o.o. z miej sco wo -
ści Strzel ce Wiel kie. 

Kon kurs na Naj lep sze go Me cha ni ka Ma szyn Rol ni czych
w 2012 ro ku zo stał za ini cjo wa ny przez Pol ską Izbę Go spo dar czą
Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych po raz pierw szy. Głów nym ce lem
by ło: wy ło nie nie naj lep sze go me cha ni ka ma szyn rol ni czych
w Pol sce w 2012 ro ku, pod kre śle nie ro li i zna cze nia wy kwa li fi ko -
wa nych pra cow ni ków w ob słu dze tech nicz nej ma szyn rol ni -
czych, sty mu lo wa nie wszech stron ne go do sko na le nia za wo do -
we go me cha ni ków ser wi so wych oraz pro pa go wa nie usług
ser wi so wych ja ko waż ne go ob sza ru dzia łal no ści go spo dar czej. 

Uczest ni kiem kon kur su na naj lep sze go me cha ni ka ma szyn
rol ni czych – „Me cha ni ka na Me dal” – mo gła zo stać każ da oso ba
fi zycz na, któ ra w mo men cie zgła sza nia się do kon kur su by ła za -
trud nio na na pod sta wie umo wy o pra cę w za kła dzie ser wi so -
wym ma szyn rol ni czych lub pro wa dzi ła za kład ser wi so wa nia
i wy ko ny wa ła pra ce zwią za ne z na pra wą ma szyn rol ni czych. Wa -
run kiem uczest nic twa w kon kur sie by ła elek tro nicz na re je stra -
cja w sys te mie na stro nie www.me cha nik na me dal.agro show.pl
do 20 kwiet nia 2012 ro ku. 

Kon kurs obej mo wał zna jo mość za gad nień na pra wy i ser wi su,
bez od nie sie nia do kon kret nych ma szyn lub pro du cen tów,

„Ser wis na Me dal” i „Me cha nik na Me dal”
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu współ or ga ni za to rem i pa tro nem 
me ry to rycz nym kon kur sów 

Członkowie komisji konkursowej wizytują zakład serwisowy 
maszyn rolniczych zakwalifikowany do finałowego etapu konkursu
„Serwis na Medal” 
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Przewodniczący komisji konkursowej, 
prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik, 
objaśnia zasady i regulamin wizytacji zakładów serwisowych
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i prze bie gał dwu eta po wo. Pod czas eli mi na cji oce nia no wie dzę
teo re tycz ną uczest ni ków. Roz wią zy wa li oni trzy te sty: pierw szy
od 6 lu te go do 20 kwiet nia, dru gi od 1 do 30 kwiet nia, a trze ci
od 1 do 31 ma ja 2012 ro ku. Ze staw te sto wy za wie rał 20 py tań
jed no krot ne go wy bo ru, na któ re go roz wią za nie uczest nik
miał 10 mi nut. Po za koń cze niu te stu uczest nik uzy skał in for ma -
cję o łącz nej licz bie zdo by tych punk tów, bez od no sze nia ich do
po szcze gól nych py tań, oraz miej sce na li ście ran kin go wej. Do -
bór ze sta wu py tań był lo so wy. Te sty uczest nik roz wią zy wał on -
-li ne po wcze śniej szym za lo go wa niu się na swo im kon cie. 

Do fi na ło we go eta pu awan so wa ło pię ciu uczest ni ków
(ze 123 bio rą cych udział w eli mi na cjach), pod czas któ re go
oce nia no za rów no umie jęt no ści prak tycz ne fi na li stów, jak i ich
wie dzę teo re tycz ną. 

Dwu dzie ste go wrze śnia 2012 ro ku w Ze spo le Szkół Tech -
nicz nych im. Mi cha ła Drzy ma ły w Po zna niu od by ła się prak -
tycz na część fi na ło we go eta pu. Za da niem uczest ni ków by ła
na pra wa sil ni ka cią gni ka rol ni cze go po le ga ją ca na de mon ta -
żu nie zbęd nych czę ści i wy mia nie uszko dzo nych, na pod sta -
wie po da nych przez ko mi sję kon kur so wą ob ja wów pra cy i pa -
ra me trów uzy ska nych z dia gno sty ki.

Fi na li ści mie li do dys po zy cji sta no wi sko pra cy wy po sa żo ne
w ze staw nie zbęd nych na rzę dzi oraz in struk cje na praw cze.
Oce nie pod le gał mię dzy inn y mi: spo sób de mon ta żu (je go za -
kres, sto so wa ne na rzę dzia, skła do wa nie czę ści), na pra wa (wy -
mia na uszcze lek, oczysz cze nie gło wi cy i blo ku), pra wi dło wy
mon taż (wy ko rzy sta nie klu czy dy na mo me trycz nych, ko lej -
ność mon ta żu śrub gło wi cy), or ga ni za cja sta no wi ska pra cy,
czas wy ko na nia za da nia.

Dwu dzie ste go trze cie go wrze śnia na tar gach AGRO SHOW
w Bed na rach fi na li ści z udzia łem pu blicz no ści roz wią zy wa li test
skła da ją cy się z dzie się ciu py tań, któ rych te ma ty ka by ła ści śle
zwią za na z na pra wą i ser wi so wa niem ma szyn rol ni czych. Każ -
dy uczest nik dys po no wał opi sa nym sta no wi skiem wy po sa żo -
nym w sprzęt kom pu te ro wy po łą czo ny z te le bi mem, na któ rym
wi dzo wie mo gli ob ser wo wać wy ni ki ry wa li za cji.

Koń co wy wy nik fi na ło we go eta pu kon kur su „Me cha nik na
Me dal”, bę dą cy su mą punk tów czę ści prak tycz nej i teo re tycz -
nej, był na stę pu ją cy:

III miej sce – Ta de usz Trem biń ski (RA ITECH Śrem)
III miej sce – An drzej Mrocz kow ski (AGRO MAR KET Kut no)
III miej sce – Grze gorz Ku jaw ski (RA ITECH Brzo za).
Do fi na ło wej piąt ki za kwa li fi ko wał się tak że stu dent trze cie -

go ro ku stu diów nie sta cjo nar nych: tech ni ka rol ni cza i le śna,
Ma te usz Soć ko.

Wrę cze nie na gród za za ję cie pierw sze go, dru gie go i trze -
cie go miej sca od by ło się na uro czy stej ga li or ga ni zo wa nej
przez ini cja to ra kon kur sów, Pol ską Izbę Go spo dar czą Ma szyn
i Urzą dzeń Rol ni czych, w któ rej bra li rów nież udział przed -
sta wi cie le pa tro na me ry to rycz ne go, me dial ne go (cza so pi -
sma „Agro me cha ni ka”) oraz Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

dr inż. Piotr Ry bac ki

Finaliści konkursu „Mechanik na Medal” przed praktyczną częścią
rywalizacji
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Student naszego uniwersytetu, Mateusz Soćko, 
w trakcie rozwiązywania testu finałowego etapu konkursu
„Mechanik na Medal” 

Uroczysta gala i wręczenie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursach „Serwis na Medal” i „Mechanik na Medal”
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Na miej sce zjaz du wy bra no Ła gów dla te go, że jest to jed -
na z ład niej szych w Pol sce za byt ko wych osad z do brze za -

cho wa nym zam kiem jo an ni tów z XIV wie ku: mu ra mi obron -
ny mi, basz tą i dwie ma bra ma mi wjaz do wy mi. Miej sco wość
znaj du je się mię dzy dwo ma du ży mi je zio ra mi; na wy so czyź -
nie kwa śnej i ży znej ro sną wspa nia łe bu czy ny, w wą wo zach
zaś ol brzy mie wią zy – po wy żej 30 m wy so ko ści. 

Spo tka nie mia ło cha rak ter nie tyl ko to wa rzy ski, ale rów nież
mi ni sym po zjum. Pra wie co dru gi uczest nik za bie rał głos i cha -
rak te ry zo wał miej sce pra cy, w któ rym znaj do wał się po nad 40
lat. I tak ko le ga prof. Je rzy Wi śniew ski omó wił kul tu ro twór czą
ro lę la su oraz krót ko scha rak te ry zo wał na uczy cie li aka de mic -
kich, przed sta wia jąc ich w aneg do cie i na ka ry ka tu rach, a ko -
le ga dr Ma rek Ferch min scha rak te ry zo wał pod sta wy kształ to -
wa nia ro ślin no ści Pusz czy Kam pi no skiej. Z ko lei ko le ga dr
Sta ni sław Dro gosz przed sta wił no we kie run ki na Uni wer sy te -
cie Przy rod ni czym, ko leżanka mgr inż. Ha li na Za bo row ska
omó wi ła po szcze gól ne zjaz dy na sze go rocz ni ka, a by ło ich
czte ry, po cząw szy od pierw sze go w li sto pa dzie 1995 ro ku (na
któ ry przy by ło 45 uczest ni ków – ab sol wen tów), też w Ła go -
wie Lu bu skim, a skoń czyw szy na obec nym (od 27 do 29 sierp -

nia 2012 ro ku). Głos w dys ku sji za bra ły tak że in ne oso by: mgr
inż. Hen ryk Ję dru sik, mgr inż. Zdzi sław Wa sy luk.

Ko le ga mgr inż. An drzej Bła siak jest ini cja to rem me ta lo wej
pa te ry z na pi sem w środ ku „Ła gów Lu bu ski 27–29 sier -
pień 2012 – pa mię ci Pro fe so rów Wy dzia łu Le śne go i Ab sol -
wen tów Le śnic twa WSR w Po zna niu rocz ni ka 1953–1957
uczest ni cy Ko le żeń skie go spo tka nia z oka zji 55 rocz ni cy ab so -
lu to rium”. Pa te rę prze ka za no do Mu zeum Le śnic twa w Go łu -
cho wie. 

Na le ży jesz cze wspo mnieć, że miej sco wość Ła gów to ulu -
bio ne miej sce ar ty stów, ma la rzy i le śni ków, gdyż ma ją tu kom -
for to wy ośro dek wy po czyn ko wy „Le śnik”. 

Or ga ni za to rem Zjaz du Ab sol wen tów był ko le ga mgr inż.
Cze sław Po łom.

Darz Bór!

dr inż. Ce za ry Pa cy niak
mgr inż. Ju liusz Sro czyń ski

mgr inż. Cze sław Po łom

Zjazd ab sol wen tów Wy dzia łu Le śne go – 
rocz nik 1953–1957
Ła gów Lu bu ski, 27–29 sierp nia 2012 ro ku
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Dru ga wy sta wa zwie rząt eg zo tycz nych na Wy dzia le Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt już za na mi. Im pre za oka za ła się nad spo -

dzie wa nym suk ce sem, gdyż fre kwen cja od wie dza ją cych by ła
du żo więk sza niż w pierw szej edy cji. Wzro sła rów nież licz ba eks -
po no wa nych ga tun ków krę gow ców i bez krę gow ców. Or ga ni -
za to ra mi by li mło dzi stu den ci oraz ab sol wen ci wy dzia łu. 

Wy staw cy pre zen tu ją cy da ne oka zy są spe cja li sta mi w swo -
jej dzie dzi nie, dla te go za rów no ama tor, jak i bar dziej za awan -
so wa ny ho dow ca mógł po zy skać nie zbęd ne in for ma cje do -
ty czą ce bio lo gii, ho dow li oraz opie ki nad eg zo tycz nym
zwie rzę ciem. Wszy scy z chę cią dzie li li się swo ją nie prze cięt -
ną wie dzą wy ni ka ją cą w wie lo let nie go do świad cze nia. Dla
wie lu zwie dza ją cych by ła to pierw sza moż li wość bez po śred -
nie go kon tak tu z ga tun ka mi ob ser wo wa ny mi do tych czas tyl -
ko w ogro dach zoo lo gicz nych. Nie rzad ko zwie dza ją cy chcie li
prze móc swo je sła bo ści zwią za ne z arach no - czy ofi dio fo bią. 

Na wystawie przedstawiono ko lek cję kil ku dzie się ciu ga tun -
ków zwie rząt na le żą cych do róż nych gro mad sys te ma tycz nych,
to zna czy ssa ków, ga dów, owa dów, pa ję cza ków oraz śli ma ków
po cho dzą cych z obu Ame ryk, Azji, Au stra lii i Afry ki. Za in te re so -
wa nie wzbu dza ły oswo jo ne te ju ar gen tyń skie (Tu pi nam bis me -
ria nae) czy żół wie bo ko szyj ne – Pe lu sios ca sta neus oraz Pe lo me -
du sa sub ru fa, sta no wią ce obec nie al ter na ty wę dla in wa zyj ne go
żół wia czer wo no li ce go (Tra che mys scrip ta ele gans). Szcze gól nie
po pu lar ne oka za ły się śli ma ki ol brzy mie (Acha ti na sp.), chęt nie
bra ne przez zwie dza ją cych na rę ce. Po nad to moż na by ło po dzi -

wiać aga my bro da te (Po go na vi ti ceps), róż ne od mia ny barw ne
py to na kró lew skie go (Py thon re gius), boa du si cie la (Boa con stric -
tor), ptasz ni ki, stra szy ki, ka ra cza ny, ro dzi me bądź eg zo tycz ne
mrów ki. Dru ga edy cja wy sta wy zgro ma dzi ła licz ne oka zy je ży
pig mej skich (Ate le rix al bi ven tris), któ re obec nie wy pie ra ją z na -
szych do mów kró li ki oraz świn ki mor skie. Moż na by ło sta nąć
oko w oko z jed nym z naj mniej szych ssa ków świa ta. Wa żą ce za -
le d wie 4-8 g my szy pig mej skie (Mus mi nu to ides), po cho dzą ce
pier wot nie z po łu dnio wo -wschod niej Afry ki, wzbu dzi ły zdu mie -
nie wśród zwie dza ją cych. Wśród oka zów moż na by ło zna leźć
ka me le ona fi she ra (Ki ny on gia fi sche ri), im po nu ją e go cha rak te -
ry stycz nym „ro giem” na gło wie. 

Fre kwen cja oraz po więk sza ją ce się gro no wy staw ców sta -
wia ją przed or ga ni za to ra mi za da nie za pla no wa nia ko lej nych
po ka zów w więk szym po miesz cze niu, rów no cze śnie in spi ru -
jąc do dal szej pra cy nad tą sto sun ko wo mło dą im pre zą na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Przed naj trud niej szym
wy zwa niem sta nę li jed nak ro dzi ce du żej gru py dzie ci, w któ -
rych or ga ni za to rzy za szcze pi li fa scy na cję eg zo tycz ną fau ną
oraz po mysł na po sia da nie nie co dzien ne go pu pi la – ja ko al -
ter na ty wę dla cho mi ka, psa czy ko ta. 

mgr inż. Bar tosz Kie roń czyk
mgr inż. Ma te usz Raw ski

Ja kub Dłu gosz
mgr inż. Ani ta Za wor ska

Ko lej na Wy sta wa Zwie rząt Eg zo tycz nych
za koń czo na suk ce sem!

Najmłodsi szybko zdobywali ufność zwierząt

… A może tego niecodziennego zwierzaka będziemy mieć w domu?

Pigmejski jeż afrykański

Ślimaki olbrzymie
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Edu ka cję nie for mal ną mo że my dziś za li czyć do jed nej z me -
tod czyn nej ochro ny przy ro dy. Wie le dzia łań z za kre su

ochro ny grzy bów, ro ślin, zwie rząt czy sie dlisk nie za koń czy się
suk ce sem, je śli brak bę dzie zro zu mie nia i ak cep ta cji wśród spo -
łe czeń stwa. Edu ka cja przy rod ni czo -le śna jest od kil ku na stu lat
jed nym z waż niej szych za dań, ja kie pro wa dzi po znań skie Ko ło
Le śni ków. Za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci, mło dzie ży czy też osób
do ro słych w mu rach szkół oraz w te re nie spra wia ją, że pod sta -
wo wa wie dza przy rod ni cza spo łe czeń stwa sta je się co raz bo -
gat sza. Nie tyl ko na sza or ga ni za cja stu denc ka pro wa dzi te go
ty pu dzia ła nia. Wzo rem jest wie lo let nia dzia łal ność Pań stwo we -
go Go spo dar stwa Le śne go La sy Pań stwo we, któ re or ga ni zu je
róż ne go ty pu lek cje, ak cje, kon kur sy i wy sta wy do ty czą ce sze -
ro ko ro zu mia ne go la su i ochro ny przy ro dy.

Sek cja Bo ta nicz na Ko ła Le śni ków pod ję ła się prze pro wa dze -
nia w przed szko lach cy klu lek cji po świę co nych te ma ty ce leś -
nej o na zwie „Spo tka nie z przy ro dą”, któ rych pod sta wo wy mi
ce la mi by ło bu do wa nie wśród naj młod szych po czu cia obo -
wiąz ku dba nia o ota cza ją ce nas śro do wi sko, wy ra bia nie wraż -
li wo ści na pięk no przy ro dy, omó wie nie za cho dzą cych w niej
zja wisk oraz za po zna nie dzie ci z pod sta wo wy mi in for ma cja -
mi na te mat:
� la su, je go zna cze nia i funk cji
� za sad za cho wa nia się w le sie
� struk tu ry wie ko wej drze wo sta nu (od zrę bu do sta ro drze -

wia)
� wy ko rzy sta nia drew na
� głów nych ga tun ków drzew i krze wów
� pra cy le śni cze go i my śli we go
� ga tun ków zwie rząt ży ją cych w le sie.

W czasie za jęć, pro wa dzo nych w atrak cyj nej dla dzie ci for -
mie roz mo wy i kon kur su, ma lu chy mo gły zo ba czyć eks po na -
ty kil ku ga tun ków zwie rząt, do tknąć ga łą zek, li ści, na sion i szy -
szek wie lu drzew i krze wów, a tak że po słu chać gło sów
zwie rząt i sy gna łów my śliw skich. Ca łość uświet nia ły mun du -
ry le śni ków i ma low ni cze ka pe lu sze, któ re two rzy ły nie sa mo -
wi ty kli mat w trak cie prze pro wa dza nych za jęć.

W cią gu trzech mie się cy (od lu te go do kwiet nia 2012 ro ku)
od wie dzi li śmy osiem na ście przed szko li (czter na ście z Po zna nia
oraz po jed nym ze Swa rzę dza, Tar no wa Pod gór ne go, Chrzą sto -
wa i Ksią ża Wiel ko pol skie go), gdzie słu cha cza mi by ły dzie ci
w wie ku od 4 do 7 lat wraz z wy cho waw ca mi grup. Do tar li śmy
w su mie do oko ło 800 przed szko la ków. Za ję cia od by wa ły się
w mi łej, ro dzin nej at mos fe rze, dzie ci bra ły ak tyw ny udział w za -
ję ciach, z ra do ścią od po wia da ły na za da wa ne py ta nia, z uwa gą
śle dzi ły pre zen ta cję, spe cjal nie do sto so wa ną do moż li wo ści per -
cep cyj nych dzie ci w wie ku przed szkol nym. Eks po na ty ilu stru ją -
ce oma wia ne tre ści an ga żo wa ły wszyst kie zmy sły dzie ci do po -
zna wa nia pięk na pol skiej przy ro dy.

Suk ces dy dak tycz ny, który od nie śli śmy w trak cie edu ko wa -
nia naj młod szych, zo stał do strze żo ny przez dy rek cje tych że
pla có wek, któ re z chę cią wi dzia ły by przy szłą współ pra cę z Sek -
cją Bo ta nicz ną Ko ła Le śni ków. 

Ja ko pod su mo wa nie na szych dzia łań zor ga ni zo wa li śmy kon -
kurs pla stycz ny dla przed szko la ków, któ re bra ły udział w te go -
rocz nej edy cji lek cji „Spo tka nie z przy ro dą”. Zwień cze niem kon -
kur su by ła wy sta wa zor ga ni zo wa na od 18 do 22 kwiet nia 2012
ro ku w bu dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich na te re nie kam pu su
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na
któ rej zo sta ły po ka za ne pra ce przed szko la ków w trzech ka te go -
riach wie ko wych: czte ro -, pię cio - oraz sze ścio lat ków. Zwy cię skie
pra ce wy bie ra ło ju ry w skła dzie: prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska
– pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. An drzej Czer niak – pro dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go, dr hab. Ja ro sław Sza ban – opie kun Ko ła
Le śni ków, dr inż. Do ro ta Wroń ska -Pi la rek i dr inż. An drzej M. Ja -
go dziń ski – opie ku no wie Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków oraz
Mar ta Resz czyń ska – stu dent ka le śnic twa. Wy bra no tak że na gro -
dy pu blicz no ści, na któ re gło so wa li stu den ci i pra cow ni cy Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Roz da nie na gród, wy róż nień i dy plo mów uczest nic twa w kon -
kur sie oraz uro czy ste za koń cze nie kon kur su i wy sta wy od by ło
się 25 kwiet nia w sa li kon fe ren cyj nej (Du ża Dziu pla) w D. S. „Przy -
le sie”.

Ge ne zą dzia łal no ści edu ka cyj nej Sek cji Bo ta nicz nej by ła chęć
prze ka za nia dzie ciom cho ciaż cząst ki wie dzy le śnej, zdo by tej
dzię ki na szym na uczy cie lom w trak cie stu diów. Sens te go, co ro -
bi my, naj le piej od da ją sło wa za sły sza ne kie dyś w czasie roz mo -
wy: „… le śnik to nie za wód, to za in te re so wa nie i pa sja”. Do świad -
cze nie, ja kie zdo by li śmy w pra cy z dzieć mi i świa do mość, że
na uka jed nak po szła w las, jest dla nas naj cen niej szą na gro dą. 

Pla ny na szej Sek cji na ten rok aka de mic ki do ty czą ce edu ka -
cji przy rod ni czo -le śnej są bar dzo uroz ma ico ne. Po ze szło rocz -
nym suk ce sie zamierzamy wzbogacić za kres te ma tycz ny za -
jęć i tre ści prze ka zy wa nych bez po śred nio dzie ciom, zwięk szyć
licz bę od wie dza nych przed szko li, a tak że skierować na szą
dzia łal ność na dzie ci uczą ce się w szko łach pod sta wo wych.
Cy kle spo tkań roz po czę li śmy już w paź dzier ni ku i sys te ma -
tycz nie bę dzie my re ali zo wać na sze za ło że nia, zgod nie z mo -
ty wem prze wod nim Sek cji Bo ta nicz nej, któ ry za czerp nę li śmy
od Al ber ta Ein ste ina: „Wiecz nie nie zro zu mia łe w przy ro dzie
jest to, że moż na ją zro zu mieć”.

W dniach 16–17 li sto pa da 2012 ro ku zor ga ni zo wa li śmy I Po -
znań ską Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą „Edu ka cja przy -

Lek cje w przed szko lach, 
kon kurs pla stycz ny oraz wy sta wa
Edu ka cja przy rod ni czo -le śna Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków

Konkursy cieszyły się dużą popularnością
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rod ni czo -le śna – Spo tka nie z przy ro dą”, na któ rą przede
wszyst kim za pro si li śmy na uczy cie li i dy rek to rów po znań skich
przed szko li, by wy mie nić się po glą da mi i pro ble ma mi, ja kie
sto ją przed te raź niej szą edu ka cją le śną w szkol nic twie wcze -
snosz kol nym w dwóch per spek ty wach: le śni ka i pe da go ga.

Dzię ku je my wła dzom rek tor skim Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go i wła dzom dzie kań skim Wy dzia łu Le śne go za po moc w zor -
ga ni zo wa niu wy sta wy, dr Do ro cie Wroń skiej -Pi la rek, dr. An drze -
jo wi M. Ja go dziń skie mu, dr. hab. Ja ro sła wo wi Sza ba no wi oraz dr.
Woj cie cho wi Ko wal kow skie mu za po moc me ry to rycz ną, Za kła -
do wi Ło wiec twa za moż li wość wy po ży cze nia eks po na tów, Re -

gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Po zna niu, Pol skie mu
To wa rzy stwu Le śne mu Od dział Wiel ko pol ska oraz Nad le śnic -
twom Bo bo li ce, Byt ni ca, By tów, Gó ra Ślą ska, Gro dziec, Osusz ni -
ca, Trze bie li no i Zdro je – za prze ka za nie po mo cy dy dak tycz nych
i upo min ków, któ re by ły bar dzo po moc ne w trak cie prze pro wa -
dza nych za jęć i zo sta ły wy ko rzy sta ne ja ko na gro dy dla przed szko -
la ków. Naj więk sze po dzię ko wa nia kie ru ję do ko le ża nek i ko le -
gów zrze szo nych w Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków, stu den tów
Wy dzia łu Le śne go, któ rzy po świę ci li swój czas na kształ to wa nie
i roz wój mło de go po ko le nia przy rod ni ków.

Woj ciech Bo rzysz kow ski
Sek cja Bo ta nicz na Ko ła Le śni ków

Organizatorzy spotkań i mali przyrodnicy

Opowieści o zwierzętach zawsze wzbudzają entuzjazm wśród maluchów 
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Ko lej na już, XLI Se sja Na uko wa Ko mi sji Ży wie nia Zwie rząt
Ko mi te tu Na uk Zoo tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk

już za na mi. Go spo da rzem kon fe ren cji by ła Ka te dra Ży wie nia
Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Pro fe sor dr hab. An drzej Rut kow ski, prze wod ni czą cy Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go, uro czy ście otwo rzył se sję i wspo mniał
zmar łe go pro fe so ra An drze ja Po tkań skie go, wy bit ne go pol -
skie go ży wie niow ca, wie lo let nie go kie row ni ka Ka te dry Ży wie -
nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej, któ re mu ta se sja zo sta ła
po świę co na.

O za in te re so wa niu kon fe ren cją świad czy ła du ża licz ba
uczest ni ków. Wzię ło w niej udział po nad 110 na ukow ców
z wio dą cych ośrod ków aka de mic kich, ta kich jak: Ja błon na,
Kra ków, Sie dl ce, Ba li ce, War sza wa, Wro cław, Byd goszcz, Olsz -
tyn, Lu blin, Szcze cin oraz Po znań. Wśród go ści nie za bra kło
przed sta wi cie li bran ży pa szo wej oraz śro do wi ska ży wie nio -
we go. Przez trzy dni, od 26 do 28 wrze śnia 2012 ro ku w Tar -
no wie Pod gór nym ko ło Po zna nia ży wie niow cy pre zen to wa li
swo je pra ce w for mie krót kich do nie sień ust nych. Kon fe ren -
cję po dzie lo no na czte ry blo ki te ma tycz ne do ty czą ce za gad -
nień: ży wie nia zwie rząt prze żu wa ją cych, świń, dro biu oraz pa -
szo znaw stwa, któ re po prze dził re fe rat ple nar ny „Żyw ność
funk cjo nal na: moż li wo ści i ogra ni cze nia w proz dro wot nej mo -
dy fi ka cji pro duk tów zwie rzę cych”, wy gło szo ny przez prof. dr.
hab. Ze no na Zduń czy ka z In sty tu tu Roz ro du Zwie rząt i Ba dań
Żyw no ści Pol skiej Aka de mii Na uk Olsz tyn. Łącz nie przed sta -
wio no 60 do nie sień do ty czą cych pro wa dzo nych ba dań i roz -
wią zu ją cych naj waż niej sze pro ble my z za kre su ży wie nia zwie -
rząt i pa szo znaw stwa. Za prze bieg po szcze gól nych se sji
i mo de ro wa nie dys ku sji od po wie dzial ne by ły ko mi te ty na uko -
we se sji, któ rych pra ce oka za ły się być nie zbęd ne. 

Pod czas ca łej kon fe ren cji za rów no pu blicz nie, jak i w ku lua -
rach to czy ły się bar dzo ży we dys ku sje. W głów nej mie rze do -
ty czy ły ak tu al nych za gad nień re ali zo wa nych w jed nost kach
na uko wych, ko lej nych in no wa cyj nych po my słów na pra ce na -
uko we, jak rów nież współ pra cy z na ukow ca mi z in nych dys -
cy plin w ce lu po zna nia przy czyn i me cha ni zmów ob ser wo wa -
nych zja wisk w dzie dzi nie ży wie nia zwie rząt. 

Dru gi dzień ob rad uświet ni ła uro czy sta ko la cja, w któ rej udział
wzię ły wła dze rek tor skie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Ostat nie go dnia se sji na uko wej, tuż po za koń cze niu wy stą -
pień w blo kach te ma tycz nych, za pla no wa no dys ku sję „Quo va -
dis pol skie ży wie nie zwie rząt?”, z któ rej prze bie gu wy cią gnię to
wnio ski koń co we. Usta lo no, że na le ży pod jąć pró by ko or dy na -
cji ba dań z za kre su ży wie nia w ce lu zmniej sze nia zbyt du że go
stop nia ich roz pro sze nia, a tak że zwięk szyć za kres wy ko rzy sta -
nia me tod pod sta wo wych i pro wa dze nia ba dań na do brym po -
zio mie, a tym sa mym po zwo lić na zwięk sze nie szans na suk ces
i fi nan so wa nie w kon kur sach gran to wych NCN, NCBiR. 

Pod ję to rów nież dys ku sję do ty czą cą moż li wo ści wy ko ny wa -
nia ba dań dla sze ro ko po ję tej prak ty ki wraz z prze my słem pa -
szo wym w ce lu zwięk sze nia zna cze nia i kon ku ren cyj no ści ba -
dań. Na za koń cze nie usta lo no, że for ma or ga ni za cji ko lej nych
se sji zmie ni cha rak ter w ce lu ich uatrak cyj nie nia, a go spo da -
rzem ko lej nej XLII Se sji Na uko wej Ko mi sji Ży wie nia Zwie rząt Ko -
mi te tu Na uk Zoo tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk bę dzie
Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy.

mgr inż. Ani ta Za wor ska

Se sja Na uko wa 
Ko mi sji Ży wie nia Zwie rząt

Sesję poprzedził wykład prof. dr. hab. Zenona Zduńczyka

Podczas panelu „Quo vadis polskie żywienie zwierząt?” przedstawiono
wiele cennych wniosków i uwag; na zdjęciu prof. dr hab. Andrzej
Rutkowski z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
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Wymianie doświadczeń i poglądów młodych naukowców 
żywo sekundowało grono wybitnych profesorów 
z wiodących ośrodków naukowych

Moderatorzy mieli sporo pracy podczas trwania sesji
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Wieści  z  koła PTTK

W Pie ni nach Spi skich

Już Sta ni sław Sta szic wy róż nił w pół noc nej czę ści łu ku Kar -
pat Pie niń ski Pas Skał ko wy, któ re go cen tral ne wy pię trze nie

sta no wią Pie ni ny. Gó ry te od daw na uwa ża ne są za naj bar dziej
ma low ni czy za ką tek Pol ski, nie ustę pu ją cy na wet Ta trom. Fak -
tem jest jed nak, że w po wszech nej świa do mo ści Pie ni ny utoż -
sa mia ne są na ogół z prze ło mem Du naj ca i szczy tem Trzech
Ko ron w Pie niń skim Par ku Na ro do wym. Na to miast we dług
geo gra fów pa sma pie niń skie roz cią ga ją się od rze ki Biał ka (do -
pływ Du naj ca) na za cho dzie do prze łę czy Roz dzie le na wscho -
dzie i dzie lą się na trzy gru py o zde cy do wa nie róż nym cha rak -
te rze. Sto sow nie do te go po dzia łu nasz te go rocz ny po byt
w Pie ni nach też po dzie li li śmy na trzy czę ści.

Roz po czę li śmy od naj niż szej i naj mniej chy ba zna nej czę -
ści za chod niej – Pie nin Spi skich, czy li Hom bar ków. Jest to je -
dy ne pa smo pie niń skie po ło żo ne cał ko wi cie w gra ni cach Pol -
ski. Na zwa wska zu je, że ta część Pie nin wcho dzi w skład
hi sto rycz nej kra iny zwa nej Spi szem, o bar dzo skom pli ko wa -
nej, od ręb nej od są sied nich re gio nów hi sto rii. Wy star czy
wspo mnieć, że Spisz aż do 1918 ro ku po zo sta wał pod wzglę -
dem po li tycz nym wę gier ski (mi mo et nicz nej i ję zy ko wej przy -
na leż no ści do ob sza ru pol skie go). Do 1931 ro ku utrzy ma ła się
tu pańsz czy zna, a sław ny za mek w Nie dzi cy (zwa ny zam kiem
Du na jec) z przy le gły mi te re na mi był do re for my rol nej
(w 1945 ro ku) wła sno ścią ma dziar skiej ro dzi ny Sa la mo nów.
Od ręb ność te go re gio nu wi docz na jest rów nież w ar chi tek -
tu rze, o czym mo gli śmy się nie jed no krot nie prze ko nać w cza -
sie wę dró wek. 

Spo tka li śmy się w nie dzie lę (22 lip ca) w Nie dzi cy w pen sjo -
na cie H. A. T. A. (ta in try gu ją ca na zwa po cho dzi od pierw szych

li ter imion wła ści cie li). Nie dzi ca to du ża wieś nad rzecz ką Nie -
dzi czan ką w po bli żu jej uj ścia – nie gdyś do Du naj ca, obec nie
do Je zio ra Sro mo wiec kie go. Czę ścią wsi jest rów nież osie dle
Za mek, roz bu do wu ją ce się wo kół zam ku. 

Pierw szy dzień wy ciecz ko wy (po nie dzia łek, 23 lip ca) roz po -
czę li śmy we Fryd ma nie za li cza nym do naj bar dziej atrak cyj -
nych wsi na pol skim Pod ta trzu. Głów ny mi za byt ka mi są: naj -
star szy ko ściół re gio nu (praw do po dob nie z XIII/XIV wie ku)
oraz po cho dzą cy z XVI wie ku dwór obron ny (kasz tel), obec nie
bar dzo znisz czo ny w wy ni ku – jak pi sze Jó zef Ny ka w swym
prze wod ni ku – „bar ba rzyń skiej” prze bu do wy. Ze sta rej drew -
nia nej za bu do wy wsi, mi mo po ża rów, za cho wa ło się jesz cze
spo ro bu dyn ków. Zwie dzi li śmy też roz le gły ze spół piw nic,
w któ rych do 1905 ro ku skła do wa no za pa sy wę gier skie go wi -
na. Dal sza dro ga wio dła sze ro ką te ra są za le wo wą Biał ki, obok
ko pal ni pia sku i żwi ru, do wsi Krem pa chy, gdzie po dzi wia li -
śmy po cho dzą cy z XVI wie ku, a po dob ny do fryd mań skie go
ko ściół z cza tow nią (hur dy cją) na wie ży, a tak że młod szy, ale
też za byt ko wy ko śció łek cmen tar ny. Głów nym ce lem tej wy -
ciecz ki był po ło żo ny w po bli żu re zer wat przy ro dy „Prze łom
Biał ki w Krem pa chach”, czy li za chod ni skraj Pie nin. Rze ka prze -
pły wa tu przez skal ną bra mę mię dzy dwo ma gru pa mi skał. By -
li śmy na pra wym brze gu, u stóp Kram ni cy (683 m). Stam tąd
ru szy li śmy w kie run ku wschod nim przez łą ki z roz rzu co ny mi
tu i ów dzie ory gi nal ny mi skał ka mi do ma low ni czo po ło żo ne -
go Dursz ty na i da lej na po łu dnie przez wi do ko wy Gran deus
(795 m) z prze kaź ni kiem te le wi zyj nym do Łapsz Wy żnich. 

Na stęp ne go dnia (wto rek, 24 lip ca) wy sie dli śmy z au to bu -
su na skra ju wsi Trybsz, aby przejść bocz nym grzbie tem z wi -
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do ka mi na Ta try do zwie dzo ne go już w po nie dzia łek Dursz ty -
na. Stam tąd głów nym szla kiem tej czę ści Pie nin we szli śmy na
dłu gi grzbiet Ża ru (883 m) – naj wyż sze go szczy tu Pie nin Spi -
skich. Krót kie, ale bar dzo stro me po dej ście – wą ską i gli nia stą
ścież ką w oto cze niu po krzyw i licz nych owa dów oraz ze słoń -
cem grze ją cym w ple cy – wspo mi na li śmy do koń ca obo zu.
Sam grzbiet po ro śnię ty jest la sem, ale miej sca mi po ja wia ły się
wi do ki za rów no na Ta try, jak i w prze ciw nym kie run ku, na do -
li nę Du naj ca z Fryd ma nem na brze gu Je zio ra Czorsz tyń skie -
go. Rów nież zej ście z grzbie tu do au to bu su w Łap szach Niż -
nych ob fi to wa ło w roz le głe wi do ki. Ze szli śmy na ty le wcze śnie,
że mie li śmy tro chę cza su na zwie dze nie oto cze nia ko ścio ła ad -
mi ni stro wa ne go w prze szło ści przez za kon bo żo grob ców. 

W śro dę (25 lip ca) po now nie po je cha li śmy do Fryd ma nu,
tym ra zem w ce lu spoj rze nia na Je zio ro Czorsz tyń skie z po tęż -
ne go wa łu za po ry bocz nej (pra wie 2,5 km dłu go ści i 16 m wy -
so ko ści), za bez pie cza ją cej miej sco wość przed za la niem przez
spię trzo ne wo dy Du naj ca. Stam tąd ma ło uczęsz cza ny mi ścież -
ka mi prze do sta li śmy się po now nie do głów ne go szla ku na
grzbie cie Pie nin Spi skich, któ rym do tar li śmy aż do pod nó ża
nie dzic kie go zam ku. Nie ste ty, nad cią ga ją ca bu rza zmu si ła do
szyb sze go mar szu w koń co wym – naj bar dziej ma low ni czym
i wi do ko wym – od cin ku tra sy. 

Pod po ło żo ny nad brze giem Je zio ra Czorsz tyń skie go w po -
bli żu za po ry za mek po wró ci li śmy na stęp ne go dnia (czwar -
tek, 26 lip ca), aby mi mo nie pew nej po go dy prze pra wić się sta -
tecz kiem na dru gi brzeg, do ru in zam ku w Czorsz ty nie.
Po nie waż jed nak Czorsz tyn oraz dal sza tra sa te go dnia znaj -
du ją się już w Pie ni nach Wła ści wych, ich opis przed sta wię
w na stęp nej re la cji. 

Nad Je zio rem Czorsz tyń skim by li śmy jesz cze w pią tek (27
lip ca), przed opusz cze niem Nie dzi cy. Zwie dzi li śmy za po rę
spię trza ją cą wo dy Du naj ca, nie ogra ni cza jąc się do spa ce ru po
jej ko ro nie, by li śmy bo wiem rów nież w pod ziem nych po -
miesz cze niach elek trow ni. Hi sto rię bu do wy po zna li śmy na
spe cjal nym se an sie fil mo wym. Ze współ cze sne go świa ta tech -
ni ki prze nie śli śmy się na stęp nie do rów nie fa scy nu ją cej prze -
szło ści, zwie dza jąc eks po zy cje we wnę trzach zam ko wych.
Przy po mnie li śmy so bie też ta jem ni cze hi sto rie do ty czą ce te -
sta men tu In ków zna le zio ne go na zam ku w 1946 ro ku. Spra -
wa do dziś nie jest wy ja śnio na, a nie któ rzy za sta na wia li się, czy
to tyl ko przy pa dek, że w po bli żu zam ku mu zy ku je gru pa
z Ame ry ki Po łu dnio wej. Po po łu dnie te go dnia prze zna czo ne
by ło na prze pro wadz kę do na stęp nej ba zy. 

Opusz cza li śmy Pie ni ny Spi skie, za cho wu jąc w pa mię ci urok
wę dró wek ma ło uczęsz cza ny mi tra sa mi, ma jąc jed no cze śnie na -
dzie ję na po pra wę nie naj lep szej w ostat nich dniach po go dy
i uda ne wy ciecz ki naj bar dziej atrak cyj ny mi szla ka mi Pie nin Wła -
ści wych, w tym rów nież (a mo że przede wszyst kim) Pie niń skie -
go Par ku Na ro do we go. Ale o tym na pi szę w na stęp nej re la cji.
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Zapora w Niedzicy, w dole Jezioro Sromowieckie
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Dwa zamki (z lewej Niedzica, w głębi Czorsztyn)
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Malowidło iluzorystyczne na koronie zapory w Niedzicy

W dalszym ciągu, ale z innego miejsca, podziwiamy Tatry




