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rod ni cze go w Po zna niu oraz 11 przy na leż nych rol ni czych
i le śnych za kła dów do świad czal nych za 2011 rok.

� na pod sta wie § 57 ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu Se nat po sta no wił, że po wo ła nie na sta no wi -
sko dy rek to ra Za kła du Do świad czal no -Dy dak tycz ne go
Upra wy ro li i ro ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po zna niu na stą pi
po prze pro wa dze niu kon kur su.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 12 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra -
ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści dzia łek nr 151/5
i 151/6 po ło żo nych w Ko sto wie, gmi na By czy na, ob ręb Ko -
stów, ark. ma py 1, KW oP1/ U00042097/2, o łącz nej po -
wierzch ni 4,9142 ha, bę dą cych na sta nie ewi den cyj nym
Le śne go Za kła du Do świad czal ne go Sie mia ni ce. Zgo da wy ra -
żo na ni niej szą uchwa łą wy ga sa wraz z upły wem ka den cji Se -
na tu, o ile nie zo sta ną do ko na ne czyn no ści praw ne zgo dą
do zwo lo ne. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. na
wnio sek ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych oraz Se nac kiej
Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów sprze daż obu dzia łek zo sta -
nie roz dzie lo na. 

� W ko mu ni ka tach JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po in for mo -
wał o tym, że Wy daw nic two Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
uzy ska ło wy róż nie nie w kon kur sie na naj lep szą książ kę aka -
de mic ką w 2011 ro ku za pu bli ka cję Drew no w bu do wie ma -
szyn au tor stwa Ma cie ja Sy do ra.

Na XXXIII po sie dze niu Se na tu:

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 15 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na za war cie
przez JM rek to ra po ro zu mie nia o współ pra cy z osa ka Ci ty
Uni ver si ty, Ja po nia.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 102 ust. 6 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, przy uwzględ -
nie niu wy ni ku po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia
pu blicz ne go pro wa dzo ne go w try bie prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go, Se nat wska zał, że ba da nie spra woz da nia fi nan so we go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz 11 przy na leż -
nych rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za
rok 2011 prze pro wa dzi fir ma AU XI LIUM AU Dyt Kry sty na Ada -
mus Ja dwi ga Fa ron Sp. Ko man dy to wa, Al. Po ko ju 84, 31-564
Kra ków.

� rek tor Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła ze bra nych o obo -
wiąz kach uczel ni w za kre sie kształ ce nia, wy ni ka ją cych z no -
we li za cji usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym.

� rek tor Cze sław Sza frań ski po in for mo wał z ko lei o pro ce du -
rach po stę po wa nia przy za trud nia niu na uczy cie li aka de mic -
kich, wy ni ka ją cych ze zno we li zo wa nej usta wy Pra wo
o szkol nic twie wyż szym.

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

trzy dzie ste dru gie po sie dze nie Se na tu od by ło się 26 paź -
dzier ni ka, a trzy dzie ste trze cie – 23 li sto pa da 2011 ro ku

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

Na XXXII po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no dr hab. Ewie Fa bi siak mia no wa nie na sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na utwo rze nie na
kie run ku: in ży nie ria śro do wi ska (Wy dział Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska) spe cjal no ści: ener go osz częd ne tech no -
lo gie w bu dow nic twie.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 68 ust. 2 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po sta -
no wił, że brzmie nie § 1 Re gu la mi nu przy zna wa nia na gro dy
im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go za naj lep szą pra cę ma -
gi ster ską bę dzie na stę pu ją ce (pi sow nia ory gi nal na):

1. na gro da im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go, zwa na
da lej „na gro dą Zwo liń skie go”, jest przy zna wa na co rocz nie
za nie wię cej niż trzy naj lep sze pra ce ma gi ster skie wy ko -
na ne w Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

2. na gro dę Zwo liń skie go mo że otrzy mać ab sol went, któ ry
uzy skał dy plom w ro ku przy zna wa nia na gro dy.

3. na gro dzo ne mo gą być wy róż nia ją ce się pra ce ma gi ster -
skie o wy bit nych wa lo rach po znaw czych lub prak tycz nych.

4. W kon kur sie mo gą być przy zna ne na gro dy I, II lub III
stop nia.

5. na gro da Zwo liń skie go jest na gro dą pie nięż ną w wy so ko -
ści za leż nej od stop nia na gro dy i usta lo nej co rocz nie przez
Se nat. Po nad to lau re at oraz pro mo tor otrzy mu ją list gra -
tu la cyj ny rek to ra.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 i § 68 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz § 1 ust. 5 Re gu la mi nu
przy zna wa nia na gro dy im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go
za naj lep szą pra cę ma gi ster ską Se nat usta no wił wy so kość na -
gród za naj lep sze pra ce ma gi ster skie wy ko na ne w ro ku aka -
de mic kim 2010/2011 w na stę pu ją cych kwo tach brut to:

� 4000,- zł – I stop nia

� 2000,- zł – II stop nia

� 1000,- zł – III stop nia.

� na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 w związ ku z § 102 ust. 6 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat za twier -
dził kry te ria oce ny ofert dla wy ło nie nia bie głe go re wi den ta
do ba da nia spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy -

Z Senatu
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ob cho dy ju bi le uszu uczel nia roz po czę ła jesz cze w mi nio nym ro ku
aka de mic kim (2010/2011). Zło ży ły się na nań licz ne im pre zy, wy -

sta wy, kon kur sy, wy ciecz ki oraz za wo dy spor to we. 
Chro no lo gicz nie rzecz uj mu jąc, 60-le cie au to no mii Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu za in au gu ro wa ła wy sta wa w bu dyn ku
Wy dzia łu na uk o Żyw no ści i Ży wie niu przy ul. Woj ska Pol skie go 31,
za ty tu ło wa na: „Ba za AGro w cza sie i prze strze ni”, zor ga ni zo wa na
przez Bi blio te kę Głów ną na szej uczel ni w dniach 30 czerw ca – 30 li -
sto pa da 2011 ro ku. Dla za in te re so wa nych, w ce lu za po zna nia się 
z ce lem pro jek tu i po stę pem prac w je go re ali za cji, zor ga ni zo wano
spo tka nia otwar te 14 paź dzier ni ka i 18 li sto pa da w bu dyn ku Bi blio -
te ki Głów nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy ul. Wi to -
sa 45.

We wto rek, 13 wrze śnia swój ju bi le usz 60-le cia po wsta nia świę to wał
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Uro czy stość uświet ni ło wrę cze nie
god no ści dok to ra ho no ris cau sa pro fe so ro wi dok to ro wi Jo han ne so wi
A.M. van Aren don ko wi z Uni wer sy te tu w Wa ge nin gen (Ho lan dia)1.

W so bo tę, 17 wrze śnia od był się pik nik je sien ny dla pra cow ni ków
i eme ry tów, zor ga ni zo wa ny w Mar ce li nie przy ul. Zgo rze lec kiej 4 przez
Dział oso bo wy i Spraw So cjal nych pod kie row nic twem mgr Do ro ty
Wiatr2.

Piąt ko wy wie czór i noc – 23 wrze śnia – to by ła ko lej na już od sło na
no cy na ukow ców. Po dob nie jak w ubie głym ro ku, Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu, obok Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza i Po -
znań skie go Cen trum Su per kom pu te ro wo -Sie cio we go, był jed nym
z trzech part ne rów Po li tech ni ki Po znań skiej, ko or dy na to ra te go rocz -
nej im pre zy3.

Ko lej ny rok aka de mic ki za in au gu ro wa li śmy 4 paź dzier ni ka w au li
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu przy ul. Wie niaw -
skie go 1. Uro czy stość po prze dzi ła msza świę ta, tra dy cyj nie od pra wio -
na w tym sa mym dniu w ko ście le pw. św. Ja na Via neya.

W so bot ni, nie co desz czo wy i wietrz ny po ra nek 8 paź dzier ni ka stu -
den ci oraz wła dze uczel ni wzię li udział w ko lej nym raj dzie do Wie rze -
ni cy „Śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go”, pa tro na na szej uczel ni.
Uczest ni cy wy jaz du mie li oka zję le piej po znać Au gu sta Ciesz kow skie -
go dzię ki od wie dze niu miej sca, w któ rym żył i pra co wał oraz opo wie -
ściom pa sjo na tów zna ją cych do sko na le hi sto rię i po stać hra bie go
– Ewy J. i Wło dzi mie rza Bu czyń skich z po bli skiej Wie rzon ki.

W so bo tę, 15 paź dzier ni ka dla wszyst kich za in te re so wa nych zor ga -
ni zo wa no ju bi le uszo wą im pre zę spor to wą w Cen trum Kul tu ry Fi zycz -
nej. Sce na riusz im pre zy obej mo wał: po kaz żon gler ki pił ka mi do
ko szy ków ki, mecz siat ków ki pra cow ni cy – stu den ci, fi nał tur nie ju pił ki
noż nej, lek cję te ni sa ziem ne go ko biet i męż czyzn (mgr Mar cin Szy mań -

Ob cho dy 60-le cia au to no mii 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

60 lAt AutoNomII uNIWeRSytetu

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 (Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4 października)
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1 Sze rzej o tym wy da rze niu pi sze my na stro nach 8-9 te go nume ru „Wie ści”;
o dia men to wym ju bi le uszu wy dzia łu wię cej w nu me rze 7-8 (154-155) 2011.

2 o pik ni ku pi sze my w nu me rze 9-10 (156-157) 2011 „Wie ści”.

3 Fo to re por taż pre zen tu je my na stro nach 23-26 te go nu me ru „Wie ści Aka de -
mic kich”.
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Zwycięzcy olimpiady Wiedzy o Uczelni (hala sportowa przy ul. Dojazd 7, 19 listopada)
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Uroczystość wręczenia odznaczeń i medali państwowych; tu Medal Komisji Edukacji narodowej otrzymuje prof. dr hab. Jacek Michalski z Wydziału
Leśnego, obchodzący niedawno 86 rocznicę urodzin (18 listopada)
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ski, mgr Zbi gniew Grze ś czyk), za ję cia z ae ro bi ku (mgr Ju lia Sa mul czyk,
mgr Ka ta rzy na Musz kie ta) i spin nin gu (mgr Ka ro li na Do pie ra ła, dr Alek -
san dra no wak), moż li wość kon sul ta cji z in struk to rem kul tu ry sty ki na
si łow ni (dr Ma rek Hy ży) oraz za ję cia z nor dic wal king (mgr ry szard no -
wak). nie ste ty, or ga ni za to rzy nie spo dzie wa li się, że tak ma ło osób za -
in te re su je się tą im pre zą.

W dniach od 2 do 8 li sto pa da od by ły się in ter ne to we eli mi na cje olim -
pia dy Wie dzy o Uczel ni z cen ny mi na gro da mi dla stu den tów, dok to ran -
tów i pra cow ni ków na sze go uni wer sy te tu. Fi nał  im pre zy ro ze gra no
19 li sto pa da w Ha li Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej pod czas „Wie czo ru Ju bi -
le uszo we go” po łą czo ne go z kon cer tem i wy stę pem ze spo łów ar ty stycz -
nych na szej uczel ni – Ze spo łu Pie śni i tań ca „Ła ny” i Ze spo łu trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor” – a tak że za pro szo nych go ści: du etu gi tar kla sycz -
nych „Su per Duo” oraz gra ją cych prze bo je the Be atles „Żu ki rock & roll
Band”.

„Wieczór Jubileuszowy” zorganizował mgr. inż. Zenon Musiał,
kierownik Zespołu Pieśni i tańca  „Łany”, któremu w tym miejscu należą
się szczególne słowa uznania i podziękowania.

Czwar te go li sto pa da ju bi le uszo wą im pre zę zor ga ni zo wa ło Stu dium
Ję zy ków ob cych4, a w pią tek, 18 li sto pa da pra cow ni kom uczel ni oraz

Występ Zespołu Pieśni i tańca „Łany” (hala sportowa przy ul. Dojazd 7,
19 listopada)
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Jury olimpiady Wiedzy o Uczelni; od lewej: prof. dr hab. Piotr Goliński, dr Joanna Śliwowska i prof. dr hab. Jan Gawęcki
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Zespół „ŻUKI rock & roll Band” zagrał i zaśpiewał nieśmiertelne
piosenki Beatlesów (hala sportowa przy ul. Dojazd 7, 19 listopada)
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Minirecital zespołu gitar klasycznych „Super Duo” (hala sportowa
przy ul. Dojazd 7, 19 listopada)
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Uczestnicy rajdu „Śladami Augusta Cieszkowskiego” do Wierzenicy (8 października)

okolicznościowa wystawa w holu Collegium Maximum zorganizowana przez Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką (listopad 2011)
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PRzyRoDNICzego W PozNANIu

Ukoronowanie obchodów: koncert jubileuszowy w Aula nova
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego (20 listopada)

Fo
t. 

U
rs

zu
la

 M
oj

si
ej

Córki pierwszego rektora Wyższej Szkoły rolniczej w Poznaniu, 
prof. tadeusza Molendy, Magdalena oraz Katarzyna (obie obecne 
na naszym jubileuszu), pod tablicą poświęconą pamięci ich ojca
(Collegium Maximum, 18 listopada)
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kil ku za pro szo nym go ściom wrę czo no od zna cze nia pań stwo we i me -
da le uczel nia ne, od by ły się tak że pro mo cje dok tor skie, a dok to rom ha -
bi li to wa nym wrę czo no dy plo my. Za pre zen to wa no rów nież krót ki film
re kla mo wy o hi sto rii i dniu obec nym na szej Al ma Ma ter.

W nie dzie lę, 20 li sto pa da o godz. 17.00 w Au li no va Aka de mii 
Mu zycz nej od był się „Kon cert Ga lo wy” – uko ro no wa nie ob cho dów
ju bi le uszu 60-le cia au to no mii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu – zor ga ni zo wa ny przez Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich
z pro rek tor prof. dr hab. Mo ni ką Ko złow ską.

Ewa Stryc ka

4 o ju bi le uszo wej im pre zie Stu dium Ję zy ków ob cych wię cej na stro nach
14-15 te go nu me ru „Wie ści”.
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lo gii Zwie rząt ów cze snej Aka de mii rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow -
skie go w Po zna niu pod ję ła ini cja ty wę wy róż nia nia me da lem Je go imie -
nia na ukow ców i prak ty ków szcze gól nie za słu żo nych w dzia ła niach na
rzecz bio róż no rod no ści zwie rząt go spo dar skich. Ka pi tu ła przy zna wa -
nia me da lu na swym po sie dze niu w lip cu 2011 ro ku wy ty po wa ła tro je
wy bit nych na ukow ców za słu żo nych w dzia ła niach na rzecz bio róż no -
rod no ści zwie rząt go spo dar skich: prof. dr hab. Elż bie tę Mar ty niuk, prof.
dr. hab. Zbi gnie wa Ja wor skie go oraz prof. dr. hab. ro ma na niż ni kow -
skie go. Ko lej nym, nie zwy kle do nio słym punk tem ob cho dów ju bi le -
uszu by ło wrę cze nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa. Uro czy stość ta ka, to
do nio sła chwi la, tak dla uczel ni przy zna ją cej ty tuł, jak i dla uho no ro -
wa ne go. ty tuł dok to ra ho no ris cau sa wrę czo no pro fe so ro wi J. A. M.
van Aren don ko wi z Uni wer sy te tu w Wa ge nin gen (Ho lan dia). Sil ne
związ ki pro fe so ra Aren don ka z na szym wy dzia łem, się ga ją ce 1993 ro -
ku, w oko licz no ścio wym wy stą pie niu przed sta wił pro fe sor Ja cek Wój -
tow ski, przy bli ża jąc syl wet kę dok to ra ho no ro we go. Współ pra ca
na uko wa do ty czy przede wszyst kim ge ne ty ki cech ilo ścio wych oraz
opty ma li za cji pro gra mów ho dow la nych. ob szer ną lau da cję wy gło sił
pro mo tor, pro fe sor to masz Szwacz kow ski. Dok tor ho no ro wy za pre -
zen to wał wy ni ki ba dań na uko wych w nie zwy kle in te re su ją cym wy kła -
dzie na te mat: Op por tu ni ties for ani mal bre eding to me et the chal len ges
of the fu tu re. 

rok 2011 ob fi to wał w Po zna niu w licz ne ju bi le usze, w tym zwią za -
ne z na uką i edu ka cją. Uczczo no mię dzy in ny mi 400. rocz ni cę pod -

nie sie nia po znań skie go Ko le gium to wa rzy stwa Je zu so we go do ran gi
uni wer sy te tu oraz 100. rocz ni cę przy zna nia na gro dy no bla Ma rii Cu -
rie -Skło dow skiej. W tym cza sie rów nież Uni wer sy tet Przy rod ni czy oraz
utwo rzo ny w tym sa mym ro ku daw ny Wy dział Zoo tech nicz ny ob cho -
dzi ły swój dia men to wy ju bi le usz.

Głów ne ob cho dy ju bi le uszu 60-le cia Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt od by ły się 13 wrze śnia 2011 ro ku w Ko le gium run ge go. 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, któ ry gra tu lu jąc ju bi le uszu, przed -
sta wił dzia łal ność wy dzia łu na tle hi sto rii uczel ni. Szcze gó ło wiej hi sto -
rię wy dzia łu, z uwzględ nie niem two rzą cych tę hi sto rię wspa nia łych
lu dzi, przed sta wi ła dzie kan wy dzia łu dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -
-Stra bel, prof. nadzw. Waż nym punk tem pierw szej czę ści spo tka nia by -
ło wrę cze nie me da li im. prof. ta de usza Ve tu la nie go za szcze gól ne
za słu gi w dzia ła niach na rzecz bio róż no rod no ści zwie rząt go spo dar -
skich. Wy róż nia nie me da lem imie nia pro fe so ra Ve tu la nie go, ini cja to ra
prac nad re sty tu cją tar pa na le śne go, pre kur so ra re zer wa to wej ho dow li
ko ni ków pol skich oraz ba da cza ro dzimych ras zwie rząt go spo dar skich,
ma już swo ją pra wie 10-let nią tra dy cję. W 2002 ro ku, w 50. rocz ni cę
śmier ci pro fe so ra ta de usza Ve tu la nie go, ra da Wy dzia łu Ho dow li i Bio -

60 lat Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt
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Pa miąt ko we zdję cie w Par ku So łac kim

6 0  l At  A u t o N o m I I  u N I W e R S y t e t u

listopad – grudzień8 Wieści Akademickie



Wśród zna ko mi tych go ści, któ rzy uświet ni li swo ją obec no ścią ob -
cho dy ju bi le uszu, by li mię dzy in ny mi przed sta wi cie le Urzę du Mar szał -
kow skie go w Po zna niu, przed sta wi cie le uczel ni po znań skich, wła dze
jed no stek na uko wych z Po zna nia i Pol ski, w tym dzie ka ni brat nich wy -
dzia łów oraz dy rek to rzy in sty tu tów, a przede wszyst kim spo łecz ność
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Szcze gól ny mi go ść mi by li
po nad to: Pre zes Pol skie go to wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go, prof. dr
hab. Zyg munt Li twiń czuk oraz Prze wod ni czą ca Ko mi te tu na uk Zoo -
tech nicz nych Pol skiej Aka de mii na uk, prof. dr hab. Do ro ta Jam roz.
Uro czy stość uświet ni li tak że sym pa ty cy wy dzia łu, przed sta wi cie le
spon so rów oraz me diów. 

We wrze śniu od by ło się rów nież wie le in nych im prez pro mu ją cych
dzia łal ność na uko wą i dy dak tycz ną, jak rów nież dzia łal ność dla prak -
ty ki rol ni czej Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt i upa mięt nia ją -
cych 60 lat je go hi sto rii. Kon ty nu acją ob cho dów był zjazd Pol skie go
to wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go oraz zjazd Pol skie go od dzia łu Świa -
to we go to wa rzy stwa Wie dzy Dro biar skiej. oby dwie kon fe ren cje zgro -
ma dzi ły za cne gro no na ukow ców spe cja li zu ją cych się w ba da niach
nad sze ro ko po ję tą ho dow lą zwie rząt. XXV Kra jo wa Wy sta wa Zwie -
rząt Ho dow la nych, pod czas któ rej pre zen to wa no naj waż niej sze osią -
gnię cia wy dzia łu w za kre sie ho dow li zwie rząt, by ła ko lej ną do sko na łą
moż li wo ścią za pre zen to wa nia osią gnięć na uko wych i prak tycz nych
na szych na ukow ców. Wy dział ja ko pręż na jed nost ka na uko wa i dy -
dak tycz na przed sta wił swe osią gnię cia w ra mach Pik ni ku na uko we -
go or ga ni zo wa ne go dla upa mięt nie nia 400 lat stu diów aka de mic kich
w Po zna niu. W or ga ni za cji wszyst kich wy mie nio nych uro czy sto ści
uczest ni czy li za rów no pra cow ni cy wy dzia łu i uczel ni oraz dok to ran ci
i licz ne gro no stu den tów. 

Pod su mo wu jąc bo ga ty w uro czy sto ści i im pre zy to wa rzy szą ce
okres ob cho dów ju bi le uszu, na le ży pod kre ślić, że jest to przede

wszyst kim pod su mo wa nie do ko nań lu dzi. to lu dzie – wy bit ni na -
ukow cy i pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni two rzą uczel nię. to dzię ki lu -
dziom od da nym na uce moż li we są osią gnię cia i roz wój tak uczel ni,
jak i róż nych dzie dzin wie dzy. 

Wszyst kim za an ga żo wa nym w upa mięt nie nie 60-let niej hi sto rii na -
sze go wy dzia łu skła dam bar dzo ser decz ne po dzię ko wa nia. 

Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
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naukowcy odznaczeni medalem im. profesora tadeusza Vetulaniego, od prawej: dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Zbigniew Jaworski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie; prof. dr hab. roman
niżnikowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

P R z y R o D N I C z e g o  W  P o z N A N I u

Wystąpienie dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
dr hab. Małgorzty Szumacher-Strabel, prof. nadzw.
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Gra tu la cje i ży cze nia od dzie ka nów wszyst kich wy dzia łów na szej
uczel ni
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Wykład nowego doktora honoris causa, prof. dr. Johannesa  
A.M. van Arendonka

na za koń cze nie uro czy sto ści krót ki kon cert
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Wystąpienie dyrektorów instytutów naukowych i badawczych
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Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wcze śniej Fun -
da cja Aka de mii rol ni czej w Po zna niu, zo sta ła po wo ła na do ży cia

w dniu 22 mar ca 1994 ro ku na mo cy pod pi sa ne go ak tu no ta rial ne go
ja ko jed na z pierw szych fun da cji w Po zna niu. Wpi su do Kra jo we go re -
je stru Są do we go do ko na no w dniu 25 lip ca 1994 ro ku. 

od po cząt ku swo je go ist nie nia Fun da cja nie roz po czę ła ani nie
pro wa dzi ła żad nej dzia łal no ści. W 2011 ro ku na wnio sek JM rek to ra
Grze go rza Skrzyp cza ka po sta no wio no wzno wić dzia łal ność Fun da -
cji. W dniu 30 czerw ca 2011 ro ku ze bra ło się Zgro ma dze nie Fun da -
to rów, na któ rym przy ję to uchwa łę w spra wie zmian sta tu tu oraz
wy bra no człon ków ra dy Fun da cji. Ko lej nym eta pem był wy bór no -
wych władz Fun da cji, któ re go do ko na no na po sie dze niu ra dy Fun -
da cji w dniu 6 lip ca 2011 ro ku. W wy ni ku gło so wa nia na Pre ze sa
Za rzą du wy bra ny zo stał prof. dr hab. Ja nusz no wac ki, a na człon ków
Za rzą du wy bra ni zo sta li: prof. dr hab. Piotr Go liń ski i mgr inż. ro bert
Fa biań ski. na pod sta wie wnio sku i zło żo nych do ku men tów wpi su
do Kra jo we go re je stru Są do we go do ko na no w dniu 24 paź dzier ni -
ka 2011 ro ku.

Główną mi sją Fun da cji jest wspie ra nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu we wszel kich je go dzia ła niach dzię ki po mo cy fi nan so -
wej i me ry to rycz nej oraz two rze nie i or ga ni zo wa nie ru chu spo łecz ne go
wo kół je go ce lów. 

Pod sta wo wy mi ce la mi sta tu to wy mi dzia łal no ści Fun da cji są:
� upo wszech nia nie osią gnięć na uko wo -ba daw czych, dy dak tycz nych

i or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu
� wspie ra nie fi nan so we uni wer sy te tu i je go jed no stek or ga ni za cyj -

nych w dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej
� po moc fi nan so wa i or ga ni za cyj na w dzia ła niach in we sty cyj nych

uni wer sy te tu
� po moc fi nan so wa w roz wo ju kadr na uko wych uni wer sy te tu
� nie sie nie po mo cy rze czo wej ab sol wen tom uni wer sy te tu, któ rzy

w swej dzia łal no ści wy ko rzy stu ją osią gnię cia na uki i prak ty ki
� pro wa dze nie ak cji in for ma cyj nej o ce lach Fun da cji.

Fun da cja jest or ga ni za cją non -pro fit, czy li usta no wio ną nie dla zy -
sku. Jest in sty tu cją wspie ra ją cą – po szu ku ją cą ze wnętrz nych źró deł fi -
nan so wa nia dla dzia łal no ści na uko wej, spo łecz nej i kul tu ral nej oraz
do ce lo wo – fun du ją cą po moc sty pen dial ną. Pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą w roz mia rach słu żą cych do re ali za cji jej ce lów, jest wpi sa -
na do Kra jo we go re je stru Przed się bior ców. Za rów no dzia łal ność
me ry to rycz na, jak i fi nan so wa Fun da cji jest jaw na. Pod le ga kon tro li
ra dy Fun da cji oraz Mi ni stra na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Chce my wzbu dzić Pań stwa za in te re so wa nie dzia łal no ścią na -
szej Fun da cji i jed no cze śnie za chę cić do re ali za cji wspól nych
przed się wzięć.

Ro bert Fa biań ski, za stęp ca Kanc le rza ds. Fun du szy Struk tu ral nych

Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu – re ak ty wa cja

Pod sta wo we da ne 
Fun da cji 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
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W dniach 16–17 listopada 2011 roku, 
na zaproszenie JM rektora, naszą
uczelnię odwiedziło dwóch profesorów
z Północno-Zachodniego Uniwersytetu
Rolniczo-Leśnego w Yangling koło 
Xi’an w prowincji Shaanxi w Chinach.
Byli to: prof. Sun Wuxue – specjalista
z ekonomiki rolnictwa, przez ostatnie
10 lat, do stycznia 2011 roku, także
rektor tej uczelni oraz prof. Cai Yuliang
– profesor sadownictwa. Jest to kolejna
dobra chińska uczelnia rolnicza (po
uniwersytetach rolniczych z Pekinu,
Harbinu, i Kunmingu), której władze
zabiegają o współpracę z nami.

Pro win cja Sha an Xi to je den z waż niej szych re jo nów (po Man dżu rii
i Ko tli nie Sy czu ań skiej) pro duk cji rol ni czej i ogrod ni czej w Chi nach,

szcze gól nie – zwie rzę cej i sa dow ni czej.
De le ga cja z Chin w trak cie wi zy ty w kil ku kra jach eu ro pej skich (Wę -

gry, Cze chy, Sło wa cja, Fran cja i Pol ska) oce ni ła moż li wo ści współ pra cy
dy dak tycz nej i na uko wej w za kre sie sze ro ko ro zu mia ne go rol nic twa.
nasz uni wer sy tet to je dy na pol ska uczel nia, któ rą go ście z Chin od wie -
dzi li. Jest to efekt dwóch na szych wi zyt w tej jed no st ce w la tach 2008
i 2011 oraz do brych opi nii do tych cza so wych stu den tów chiń skich
o stu diach i wa run kach do na uki u nas. 

War to w tym miej scu przy po mnieć, że na pra wie 100 ab sol wen tów
na szej uczel ni z Chin, któ rzy w la tach 1997–2011 stu dio wa li na Wy -
dzia le ogrod ni czym (obec nie ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu)

ho dow lę ro ślin i na sien nic two, sze ściu uzy ska ło sto pień dok to ra,
trzech ko lej nych jest w trak cie re ali zo wa nia pra cy dok tor skiej, a dwóch
uzy ska ło w Chi nach ty tuł pro fe so ra. od 2013 ro ku bę dzie ich wię cej,
gdyż wte dy pierw si Chiń czy cy ukoń czą stu dia ma gi ster skie tak że na
wy dzia łach: Le śnym oraz na uki o Żyw no ści i Ży wie niu. 

Go ście z Chin spo tka li się naj pierw z prof. Grze go rzem Skrzyp cza -
kiem – JM rek to rem na szej uczel ni – oraz prof. Ja nem Pi ku lem – pro -
rek to rem ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą. omó wio no ko lej no:
moż li wość roz sze rze nia an glo ję zycz nych stu diów ma gi ster skich dla
stu den tów z Chin o eko no mi kę rol nic twa opar tą o za sa dy wol ne go ryn -
ku ka pi ta ło we go, moż li wość przy sy ła nia stu den tów z Chin do nas na
stu dia dok to ranc kie oraz ob sza ry moż li wych wspól nych dzia łań ba -
daw czych. JM rek tor za pew nił go ści, że na na szej uczel ni wo bec licz -
nych za py tań ab sol wen tów, cu dzo ziem ców i na szych pra cow ni ków,
trwa ją przy go to wa nia do uru cho mie nia mię dzy wy dzia ło wych stu diów
dok to ranc kich w ję zy ku an giel skim. Przy kła dy z lat po przed nich po ka -
zu ją tak że, że moż li wa jest re ali za cja przez nas efek tyw nej współ pra cy
pol sko -chiń skiej w ba da niach rol ni czych, na przy kład traw czy ja ko ści
na sion. Go ście z Chin z ko lei przed sta wi li swo ją uczel nię, jed ną z naj -
lep szych uczel ni rol ni czych w Chi nach (na po nad 60, któ re dzia ła ją), na
któ rej po nad 2000 na uczy cie li na 23 wy dzia łach uczy 28 000 stu den -
tów. Przed sta wi li tak że naj waż niej sze kie run ki ba daw cze, wśród któ -
rych szcze gól nie wy róż nia ją się: ochro na ro ślin, me lio ra cja i ho dow la
zwie rząt. Go ście wró ci li tak że do po my słu za pro sze nia nie wiel kiej gru -
py pol skich stu den tów z na szej uczel ni do od wie dze nia uni wer sy te tu
w yan gling i obiek tów rol ni czych w pro win cji Sha anxi (przed sta wi li go
już w trak cie wi zy ty na ich uczel ni pro rek tor – prof. Mo ni ki Ko złow skiej
w lip cu 2011 ro ku). Mia ło by to, zda niem go ści, za chę cić stu den tów
z na szej uczel ni do stu dio wa nia i sta ży za wo do wych w Chi nach. 

Go ście spo tka li się z wła dza mi dzie kań ski mi na wy dzia łach: ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu – pa nią prof. Bar ba rą Po li tyc ką – oraz
Eko no micz no -Spo łecz nym – prof. Mi cha łem Sznaj de rem. Pod su mo -
wa no do tych cza so wą współ pra cę, omó wio no moż li wo ści jej dal sze -
go roz sze rze nia oraz stwo rze nia no wych stu diów ma gi ster skich
w ję zy ku an giel skim z eko no mi ki w rol nic twie. Z ko lei wi zy ta w Sta cji
Bio tech no lo gicz nej po zwo li ła go ściom za po znać się z no wo cze snym
(otwar tym w 2000 ro ku) obiek tem dy dak tycz no -na uko wym oraz

Ko lej na do bra uczel nia rol ni cza z Chin
chce z na mi współ pra co wać

Spotkanie z JM rektorem i prorektorem
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Zwiedzanie sadu doświadczalnego w Przybrodzie

głów ny mi kie run ka mi ba dań w za kre sie bio tech no lo gii, re ali zo wa ny -
mi w Ka te drze Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści. Pod nie obec -
ność kie row ni ka jed nost ki go ści opro wa dził prof. to masz Jan kow ski.

na stęp nie go ście po je cha li do rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar -
stwa Do świad czal ne go w Przy bro dzie, gdzie zo ba czy li sad i prze cho -
wal nię owo ców. Go ści opro wa dził ad mi ni stra tor obiek tu – dr inż. Je rzy
Ma zur. W spo tka niu wzię li udział: prof. Ja cek no wak z Wy dzia łu na uki
o Żyw no ści i Ży wie niu oraz dr hab. Krzysz tof Ja błoń ski z Wy dzia łu Le -
śne go, któ rzy opie ku ją się no wy mi stu den ta mi z Chin. obec ny był inż.
Adam Świer czy na – pre zes Spół dziel cze go Go spo dar stwa rol ne go
w Ko mor ni kach ko ło Po zna nia, któ ry jest za in te re so wa ny współ pra cą

z Chi na mi. W dal szej czę ści wi zy ty za brał on go ści z Chin do jed ne go
ze swo ich go spo darstw, gdzie po ka zał no wo cze sną pro duk cję by ków
mię snych, mie szal nię pasz oraz naj now sze ma szy ny. Go ście py ta li mię -
dzy in ny mi o opła cal ność pro duk cji mię sa wo ło we go w Pol sce oraz
sys tem do płat bez po śred nich z Unii Eu ro pej skiej.

Wi zy ta stwo rzy ła moż li wość roz sze rze nia na szej współ pra cy dy dak -
tycz no -na uko wej z Chi na mi dzię ki kon tak tom z ko lej ną do brą uczel -
nią rol ni czą, co jest ele men tem re ali zo wa nej do tąd stra te gii, któ rej
ce lem jest nada nie na szej uczel ni w jesz cze więk szym stop niu cha rak -
te ru jed nost ki mię dzy na ro do wej. 

Ro man Ho łu bo wicz 
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mic ki mi czy ba daw czy mi, wi nien nie tyl ko w mia rę po praw nie po ru -
szać się w te ma ty ce ży cia co dzien ne go, ale przede wszyst kim do -
brze funk cjo no wać w ję zy ku spe cja li stycz nym swo jej dzie dzi ny
wie dzy, a po nad to mieć świa do mość róż nic kul tu ro wych na wet
w tak ba nal nych zda wa ło by się kwe stiach, jak for ma po wi ta nia czy
przyj mo wa nia upo min ku.

Na ucza nie ję zy ka ogól ne go i spe cja li stycz ne go 
w Stu dium Ję zy ków ob cych (SJo) po znań skie go 
uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

Wpro wa dze nie od po wied nich pro por cji mię dzy ję zy kiem ogól nym
a spe cja li stycz nym za le ży tak od ilo ści go dzin oraz roz ło że nia ich w se -
me strze, jak i od po zio mu za awan so wa nia słu cha czy. Kie dyś by ło

Do mot ta ar ty ku łu moż na do dać sło wa pro fe so ra UAM i Via dri ny,
Wal de ma ra Pfe ife ra, że współ cze sny Po lak oprócz do sko na le nia

ję zy ka an giel skie go – któ ry stał się świa to wym espe ran to – wi nien dą -
żyć do dal sze go po zna nia co naj mniej jesz cze jed ne go ję zy ka ob ce go.

Na sza uczel nia, świa do ma wa gi pro ble mu, nie mal od po cząt -
ku swe go ist nie nia za pew nia ła swo im stu den tom moż li wość
kształ ce nia się rów nież w tym za kre sie: słu chacz miał pra wo wy bo -
ru ję zy ka ob ce go, a lek to rzy, opra co wu jąc sta ran nie pro gra my na ucza -
nia, za wsze pra gnę li prze ka zy wać im nie tyl ko wie dzę me ry to rycz ną
z za kre su ję zy ka, ale też wy czu lić na niu an se zwią za ne z kul tu rą da -
ne go na ro du. 

na ucza nie ję zy ka ob ce go ukie run ko wa ne jest za tem nie tyl ko na
roz wi ja nie czte rech zna nych spraw no ści, lecz tak że na osa dze nie
uczą ce go się w wy bra nym spek trum ję zy ko wym i kul tu ro wym. Mó -
wiąc ob ra zo wo, stu dent czy mło dy pra cow nik na uko wy, ma jąc co raz
to więk szą moż li wość kon tak tów z za gra nicz ny mi ośrod ka mi aka de -

Na ucza nie ję zy ków ob cych w tra dy cji
na szej Al ma Ma ter

60 lAt AutoNomII uNIWeRSytetu

Ję zyk jest jed ną z form za cho wa nia się czło wie ka w śro do wi sku spo łecz nym, jed ną z form
je go dzia ła nia. Od stop nia spraw no ści w po słu gi wa niu się ję zy kiem za le ży bar dzo wie le –

za rów no w spo so bie wi dze nia świa ta jak i w sto sun kach z ludź mi
Wi told Do ro szew ski, Kry te ria po praw no ści ję zy ko wej

Powitanie gości przez Kierownik SJo mgr Zofię Łapińską
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to 180 go dzin roz ło żo nych na sześć se me strów, na stęp nie – 150, by
zma leć do 120 go dzin. W za sa dzie zo stał też zli kwi do wa ny po dział na
gru py ze wzglę du na sto pień za awan so wa nia; obec nie kształ ce nie od -
by wa się na mię dzy na ro do wym po zio mie B2, co jest mię dzy in ny mi
wy ni kiem kon ty nu acji ję zy ka ze szko ły śred niej. trze ba nie ste ty stwier -
dzić, że mi mo obo wią zu ją cej z te go przed mio tu ma tu ry, zna jo mość ję -
zy ka ob ce go kształ tu je się czę sto na niż szym po zio mie. Je dy nie na uka
ję zy ka ob ce go na lek to ra cie mo że wpro wa dzić stu den ta w ję zyk
spe cja li stycz ny dzię ki do bo ro wi tek stów fa cho wych zgod nych
z kie run kiem stu diów, do sto so wa nych nie mal in dy wi du al nie do
umie jęt no ści i po trzeb słu cha cza. Jed no cze śnie na uka ję zy ka ogól ne -
go, dzię ki umie jęt ne mu do bra niu pod ręcz ni ka i czę stej mo dy fi ka cji
kart przed mio tu i pro gra mów na ucza nia (rów nież dla po wsta ją cych
no wych kie run ków) też nie jest za nie dba na. z ca łą pew no ścią nie mo -
gą te go za gwa ran to wać na wet naj bar dziej re no mo wa ne kur sy ję -
zy ko we po za uczel nią. Po dob ną tro ską ob ję ci są słu cha cze za jęć
nad pro gra mo wych, któ re SJo – wy cho dząc na prze ciw ak tu al nym po -
trze bom – pro wa dzi dla pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów na -
szej uczel ni.

SJo wczo raj i dziś

Stu dium Ję zy ków ob cych, miesz czą ce się od daw na w„ni skiej” czę -
ści rek to ra tu, prze szło nie jed ną już me ta mor fo zę. nie któ rzy twier -
dzą żar to bli wie, na wią zu jąc do prze raź li we go zim na tam pa nu ją ce go,
że naj waż niej szą zmia ną by ło przej ście od przy dzia ło wej ku faj ki (sic!)
po przez mier ne go efek tu „fa rel ki” do za in sta lo wa nia w ro ku 2010 do -
dat ko wych grzej ni ków. Jed nak at mos fe ra pra cy by ła ra czej od wrot -
nie pro por cjo nal na do tem pe ra tu ry po miesz czeń. na uczy cie le
stu dium nie ustan nie pod no si li swo je kwa li fi ka cje – i czy nią to na dal
– uczest ni cząc w kur sach do sko na le nia za wo do we go, warsz ta tach
me to dycz nych, kon fe ren cjach, sym po zjach i szko le niach. Pra cu jąc ze
stu den ta mi, wie dzą do sko na le, co jest po trzeb ne do roz wo ju ję zy ka
ja ko ko mu ni ka cji na uko wej. Wy kła dow cy SJo opra co wa li wie le skryp -
tów do na uki ję zy ka, w tym rów nież fa cho we go. nie któ rzy ich au to -
rzy są już na eme ry tu rze, ale pa mięć o nich zo sta je cho ciaż by
w po sta ci tych wła śnie pu bli ka cji. Bar dzo cen ną i do ce nia ną za rów -
no przez stu den tów, jak i wła dze uczel ni by ła ini cja ty wa pro wa dze -
nia kur sów dla słu cha czy przy go to wu ją cych się do eg za mi nów
cer ty fi ka cyj nych i wy jaz dów na stu dia za gra nicz ne. tra dy cją stał się
też co rocz ny udział na szych stu den tów w Fe sti wa lu na uki i Sztu ki,
przy go to wu ją cych pre zen ta cje zwią za ne te ma tycz nie z kie run kiem
stu diów, pod me ry to rycz ną opie ką swo ich lek to rów.

oprócz dość licz nych re mon tów i mo der ni za cji, ja kie prze szły po -
miesz cze nia SJo, naj waż niej sze by ło przej ście od tra dy cyj nej kre dy i ta -
bli cy, któ re jesz cze kró lo wa ły w la tach 90. XX wie ku, do ko rzy sta nia
z urzą dzeń au dio wi zu al nych i mul ti me dial nych: w sprzęt ten wy po sa -
żo ne są obec nie trzy sa le, wy ko rzy sty wa ne w peł ni tak na lek to ra tach,
jak i eg za mi nach – tak że dok tor skich. nie zwy kle waż na jest dla na sze -
go stu dium współ pra ca z Bi blio te ką Głów ną, któ ra z wiel ką życz li wo -
ścią roz pa tru je od lat na sze po trze by: ro la pod ręcz ni ków i słow ni ków
w na ucza niu ję zy ków ni gdy nie stra ci prze cież na zna cze niu.

SJo dziś i ju tro…

Czas pły nie, a kto stoi w miej scu, ten się co fa. Stu dium Ję zy ków
ob cych pod kie row nic twem mgr zo fii Ła piń skiej (peł nią cej tę
funk cję od 2009 ro ku) rów nież nie po zo sta je bier ne, re agu jąc na
prze mia ny i do sto so wu jąc się do ist nie ją cych wa run ków. Pra cow -
ni cy SJo nie tyl ko sa mi włą cza ją się czyn nie w ży cie i dzia łal ność uczel -
ni, ale tak że za pa łem uda je im się za ra zić swo ich stu den tów. 

W związ ku z 60 rocz ni cą uzy ska nia au to no mii uni wer sy te tu dnia
4 li sto pa da 2011 ro ku SJo zor ga ni zo wa ło uro czy stość, pod czas któ rej
swo ją obec no ścią za szczy ci li nas: pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za -
gra ni cą – prof. dr hab. Jan Pi kul, dzie kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii

Zwie rząt – prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, pro dzie ka ni
te goż wy dzia łu – dr hab. to masz Szku del ski i dr inż. Grze gorz Cho le -
wiń ski oraz prof. dr hab. Do ro ta Cie ślak, dr Adam Cie ślak i dr Adam Bo -
ro wicz. Przy by łych go ści po wi ta ła kie row nik stu dium, po czym
za brzmia ła Oda do ra do ści, dziś bar dziej zna na ja ko hymn Unii Eu ro -
pej skiej, co też jest zna kiem cza su. Pieśń, wy ko na na przez mło dzież
w pię ciu ję zy kach: nie miec kim, an giel skim, fran cu skim, ro syj skim
i pol skim – roz po czę ła po nad go dzin ne spo tka nie, uświet nio ne rów -
nież wy stę pem Ze spo łu trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, któ ry za pre -
zen to wał dwa utwo ry ze swo je go re per tu aru. Dal szą część wy peł ni ły
pre zen ta cje mul ti me dial ne, przy go to wa ne i przed sta wio ne przez stu -
den tów w ję zy kach an giel skim, nie miec kim i fran cu skim, za koń czo -
ne de gu sta cją przy sma ków kuch ni fran cu skiej. nad ca ło ścią czu wa ły
mgr Ewa Ja nic ka tho mas, mgr An na Ko mo sa oraz mgr An na Łucz kow -

ska. Za pre zen to wa ne przez stu den tów te ma ty po zwa la ły raz jesz cze
uzmy sło wić so bie, że roz róż nie nie ję zy ka ogól ne go od spe cja li stycz -
ne go to nie tyl ko pro blem od no szą cy się do na ucza nia ję zy ków ob -
cych: spo ty ka my się z nim już od naj wcze śniej sze go dzie ciń stwa,
słow nic two spe cja li stycz ne bo wiem prze ni ka do obie gu ję zy ka ogól -
ne go. od lat sta ra my się przy bli żyć te zja wi ska ca łej rze szy stu den tów
i dok to ran tów, co wy da je się być bar dzo przez nich do ce nia ne.

A z ca łą pew no ścią nie ma nic mil sze go i po ży tecz niej sze go dla każ -
dej uczel ni i jej na uczy cie li niż wy pusz cze nie spod swych skrzy deł do -
sko na le wy kształ co nej i am bit nej mło dzie ży.

Waż niej sze pro jek ty i pu bli ka cje – w przy go to wa niu na stro nie in -
ter ne to wej SJo

mgr An na Ko mo sa
mgr Da nu ta Świt

PRzyRoDNICzego W PozNANIu

Prezentacja multimedialna 
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Pro fe sor dr hab. inż. Gra ży na Le wan do wicz jest ab sol went ką tech ni -
kum Che micz ne go nr 1 w Po zna niu, któ re ukoń czy ła z ty tu łem tech -

ni ka tech no lo ga prze my słu che micz ne go. Stu dia wyż sze na Wy dzia le
Che micz nym Po li tech ni ki Po znań skiej ukoń czy ła z wy róż nie niem w ro -
ku 1975, przed sta wia jąc pra cę za ty tu ło wa ną „Ho mo po li kon den sa cja
tio fe no lu” i uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in ży nie ra che mi ka. Sto pień dok to -
ra na uk che micz nych uzy ska ła w 1984 ro ku za pra cę za ty tu ło wa ną „Po -
li kon den sa cja di fe no li z chlor ka mi siar ki”. roz pra wa zo sta ła na gro dzo na
przez rek to ra Po li tech ni ki Po znań skiej na gro dą II stop nia. Sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go uzy ska ła w ro ku 2002 w to ku prze wo du zre ali zo -
wa ne go przez ra dę Wy dzia łu tech no lo gii Żyw no ści Aka de mii rol ni czej
im. H. Koł łą ta ja w Kra ko wie. Przed sta wi ła wów czas pra cę za ty tu ło wa ną
„Mo dy fi ka cja skro bi z uży ciem po la mi kro fa lo we go”. ty tuł pro fe so ra na -
uk rol ni czych nadał jej pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski de cy zją
z dnia 1 sierp nia 2011 ro ku.

Ak tyw ność za wo do wą prof. dr hab. inż. Gra ży ny Le wan do wicz,
obej mu ją cą za rów no ba da nia na uko we, dy dak ty kę, jak i wdro że nia
tech no lo gii do prak ty ki prze my sło wej, moż na po dzie lić na trzy głów -
ne okre sy zwią za ne z pra cą w róż nych jed nost kach na uko wych.
Pierw szy okres obej mu je pra cę w Za kła dzie Po li me rów In sty tu tu
tech no lo gii Che micz nej Po li tech ni ki Po znań skiej, któ ry roz po czął się
w 1975 ro ku. W jed no st ce tej pra co wa ła do 1988 ro ku pia stu jąc ko -

lej no sta no wi ska asy sten ta sta ży sty, asy sten ta, star sze go asy sten ta
i ad iunk ta. 

Dru gi okres ak tyw no ści za wo do wej prof. dr hab. inż. Gra ży ny Le wan -
do wicz roz po czął się w 1988 ro ku wraz z pod ję ciem pra cy w Pra cow ni
tech no lo gii Skro bi Mo dy fi ko wa nych Cen tral ne go La bo ra to rium Prze -
my słu Ziem nia cza ne go w Po zna niu. W tym cza sie jej za in te re so wa nia,
do tych czas sku pio ne na po li me rach syn te tycz nych, prze su nę ły się
w kie run ku po li me ru na tu ral ne go – skro bi, a w kon se kwen cji rów nież
w kie run ku tech no lo gii żyw no ści. Do jej pod sta wo wych obo wiąz ków,
ja ko pra cow ni ka na uko we go za trud nio ne go w jed no st ce ba daw czo -
-roz wo jo wej, na le ża ło kom plek so we opra co wy wa nie tech no lo gii che -
micz nej mo dy fi ka cji skro bi, od eta pu ba dań la bo ra to ryj nych (przez
pró by ćwierć - i pół tech nicz ne oraz wdro że nie tech no lo gii u pro du cen -
ta skro bi) po nad zór nad pierw szym eta pem użyt ko wa nia pre pa ra tu
u od bior ców. W tym okre sie uczest ni czy ła we wdro że niu 15 róż nych
tech no lo gii skro bi mo dy fi ko wa nych. na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
tu opra co wa nie tech no lo gii pro duk cji i wpro wa dze nie na ry nek ace ty -
lo wa ne go ady pi nia nu dwu skro bio we go E 1422. Uzy ska ła wów czas
(w 1996 ro ku), ja ko kie row nik ze spo łu ba daw cze go, na gro dę I stop nia
Mi ni stra rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej.

trze ci okres ak tyw no ści to pra ca w Ka te drze Bio tech no lo gii i Mi kro -
bio lo gii Żyw no ści od 2003 ro ku aż do chwi li obec nej. Po kry wa się on

NoWy PRoFeSoR

Pro fe sor dr hab. Gra ży na Le wan do wicz
Ka�te�dra�Bio�tech�no�lo�gii�i Mi�kro�bio�lo�gii�Żyw�no�ści,�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�
w Po�zna�niu
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Profesor dr hab. Grażyna Lewandowicz



prak tycz nie z okre sem pra cy po uzy ska niu stop nia dok to ra ha bi li to -
wa ne go. W tym cza sie bar dzo po sze rzył się za kres ba dań prof. dr hab.
inż. Gra ży ny Le wan do wicz, obej mu ją cy nie tyl ko za gad nie nia zwią za -
ne ze skro bią (jej hy dro li zą en zy ma tycz ną i wła ści wo ścia mi funk cjo -
nal ny mi), ale rów nież hy dro li zą en zy ma tycz ną in nych su row ców
(bia łek, po li sa cha ry dów nie skro bio wych), pro ce sa mi mem bra no wy -
mi oraz pro duk cją bio pa liw II ge ne ra cji. 

ogó łem prof. dr hab. inż. Gra ży na Le wan do wicz kie ro wa ła czte re -
ma pro jek ta mi ba daw czy mi: „Za sto so wa nie ener gii po la mi kro fa lo -
we go w pro ce sach mo dy fi ka cji skro bi”, „oce na funk cjo nal no ści
spo żyw czych pro duk tów skro bio wych w aspek cie ich wła ści wo ści
po wierzch nio wych”, „Cha rak te ry sty ka die te tycz nych pre pa ra tów spo -
żyw czych otrzy my wa nych w pro ce sach mo dy fi ka cji skro bi” oraz „Bio -
tech no lo gicz ne prze twa rza nie od pa dów prze my słu ziem nia cza ne go”.
Ja ko wy ko naw ca uczest ni czy ła w wie lu pro jek tach do ty czą cych
głów nie prze twór stwa skro bio we go. na uwa gę za słu gu je tu udział
w mię dzy na ro do wym pro gra mie ba daw czym na te mat po pra wy ja -
ko ści wę glo wo da nów w ro śli nach strącz ko wych –„Car bo hy dra te Bio -
tech no lo gy ne twork for Gra in Le gu mes CA BI nEt”. obec nie bie rze
udział w re ali za cji pro jek tu fi nan so wa ne go z Pro gra mu ope ra cyj ne -
go In no wa cyj na Go spo dar ka 2007–2013: „no wa żyw ność bio ak tyw -
na o za pro gra mo wa nych wła ści wo ściach proz dro wot nych”.

ogó łem do ro bek na uko wy prof. dr hab. inż. Gra ży ny Le wan do wicz
obej mu je po nad 100 ory gi nal nych prac twór czych i po nad 20 prac
prze glą do wych (po nad 20 w cza so pi smach z li sty Jo ur nal Ci ta tion re -
ports), 10 pa ten tów, trzy zgło sze nia pa ten to wa ne oraz po nad 100 do -
nie sień kon fe ren cyj nych. na szcze gól ną uwa gę za słu gu je fakt, że
chro nio ne pa ten ta mi tech no lo gie na dal są wy ko rzy sty wa ne w pol -
skim prze my śle ziem nia cza nym.

Pro fe sor dr hab. inż. Gra ży na Le wan do wicz by ła pro mo to rem trzech
prac dok tor skich, z któ rych dwie zo sta ły wy róż nio ne. Pierw sza z prac
– „Wy ko rzy sta nie skro bi mo dy fi ko wa nych ja ko no śni ka wy bra nych
skład ni ków mi ne ral nych” – zo sta ła przed sta wio na ra dzie Wy dzia łu to -
wa ro znaw stwa Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu przez Han -
nę Śmi giel ską, za trud nio ną w Ka te drze Pro duk tów na tu ral nych, a jej
obro na od by ła we wrze śniu 2005 ro ku. Dru ga z prac zo sta ła zre ali zo -
wa na przez Jo an nę Le thanh -Bli charz i by ła za ty tu ło wa na „Cha rak te -
ry sty ka die te tycz nych pre pa ra tów spo żyw czych otrzy my wa nych
w pro ce sach mo dy fi ka cji skro bi”, obro na tej pra cy od by ła się 2 lip -
ca 2009 ro ku przed ra dą Wy dzia łu na uk o Żyw no ści i Ży wie niu na szej
uczel ni. Po dob nie trze cia pra ca dok tor ska – mgr. Zbysz ka Lu biew skie -
go – za ty tu ło wa na „otrzy my wa nie es trów al ki lo wych kwa sów tłusz -

czo wych z od pa do wych tłusz czów zwie rzę cych” zo sta ła obro nio na
8 lip ca 2011 ro ku przed ra dą Wy dzia łu na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Pro fe sor dr hab. inż. Gra ży na Le wan do wicz pro wa dzi ła za ję cia dy -
dak tycz nie obej mu ją ce du ży za kres za gad nień ta kich, jak: „fi zy ko che -
mia po li me rów”, „re olo gia i prze twór stwo po li me rów” (Po li tech ni ka
Po znań ska), „tech no lo gia bio pro ce so wa”, „bio tech no lo gia”, „bio tech -
no lo gia w oczysz cza niu ście ków”, „współ cze sne tren dy w tech no lo gii
żyw no ści”, „bio tech no lo gia związ ków wiel ko czą stecz ko wych”, „bio -
tech no lo gia w prze my śle che micz nym i ener ge ty ce”. By ła pro mo to -
rem łącz nie 33 prac ma gi ster skich oraz 16 in ży nier skich. Wy ko na ła
re cen zje pię ciu roz praw ha bi li ta cyj nych oraz trzech prac dok tor skich.
Sys te ma tycz nie re cen zu je pra ce na de sła ne do pu bli ka cji w Jo ur nal of
Agri cul tu ral and Fo od Che mi stry). Po nad to spo rzą dza ła re cen zje na
po trze by „Car bo hy dra te Po ly mers”, „In ter na tio nal Jo ur nal of Fo od
Scien ce and nu tri tion”, „In ter na tio nal Jo ur nal of Fo od Mi cro bio lo gy”,
„Po lish Jo ur nal of Fo od and nu tri tion Scien ces, „Żyw ność, na uka tech -
no lo gia, Ja kość”, „nPt”, „Bio tech no lo gia”, „EJ PAU”, „Ac ta Scien ta rum
Po lo no rum”. Jest tak że ak tyw nym re cen zen tem gran tów zgła sza nych
w sys te mie osf.

od 2006 ro ku peł ni obo wiąz ki pre ze sa od dzia łu Wiel ko pol skie -
go Pol skie go to wa rzy stwa tech no lo gów Żyw no ści (PttŻ) oraz
człon ka Za rzą du Głów ne go PttŻ. na szcze gól ną uwa gę w za kre sie
ak tyw no ści od dzia łu wiel ko pol skie go za słu gu je za ło że nie stro ny in -
ter ne to wej po świę co nej żyw no ści zmo dy fi ko wa nej ge ne tycz nie
(http://www. zyw nosc -gmo. pl/). Do współ two rze nia stro ny po przez
dzie le nie się swo ją wie dzą oraz wy ra że nie opi nii zo sta li za pro sze ni
spe cja li ści z dzie dzi ny tech no lo gii żyw no ści, na uk o ży wie niu, bio -
tech no lo gii, upra wy ro ślin, eko lo gii i dzie dzin po krew nych. Ma ona
sta no wić fo rum pu blicz nej dys ku sji na te mat żyw no ści zmo dy fi ko -
wa nej ge ne tycz nie. Po nad to prof. dr hab. inż. Gra ży na Le wan-
do wicz jest człon kiem Pol skie go to wa rzy stwa Che micz ne go, Pol -
skie go to wa rzy stwa Mi kro bio lo gicz ne go oraz Eu ro pe an Mem bra -
ne So cie ty. 

Pry wat nie prof. dr hab. inż. Gra ży na Le wan do wicz jest mat ką trój ki
do ro słych dzie ci oraz bab cią dwóch wnu czek. Upra wia tu ry sty kę ka -
ja ko wą (jest zwią za na z Aka de mic kim Klu bem Ka ja ko wym Po li tech ni -
ki Po znań skiej „Pan ta rei”) oraz re kre acyj nie jeź dzi na nar tach.
W ro ku 1984 zwy cię ży ła w ka te go rii ko biet w I ogól no pol skim tria th -
lo nie (1,5 km pły wa nie, 50 km jaz da na ro we rze, 20 km bieg) w Po zna -
niu. Po za tym lu bi cho dzić po gó rach, obej rzeć do bry film i prze czy tać
cie ka wą książ kę. (gl)

Krzysz tof Po lew ski uro dził się we Wło cław ku, gdzie uczęsz czał do
Li ceum im. Zie mi Ku jaw skiej. Po uzy ska niu ma tu ry roz po czął stu -

dia na kie run ku: fi zy ka na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Za koń czył je w ro ku
1975, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra fi zy ki. 

od wrze śnia 1975 ro ku roz po czął pra cę w Ka te drze Fi zy ki Aka de -
mii rol ni czej w Po zna niu. W ma ju 1984 ro ku na Wy dzia le Bio lo gii i na -
uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go obro nił pra cę dok tor ską pod
ty tu łem: „Ba da nie wpły wu świa tła na prze mia ny ad re na li ny do ad re -
no chro mo -me la nin”, któ rej pro mo to rem by ła prof. dr hab. Da nu ta Sła -
wiń ska. 

Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk fi zycz nych w dys -
cy pli nie bio fi zy ka – spe cjal no ści bio fi zy ka mo le ku lar na i spek tro sko -
pia optycz na uzy skał w 2001 ro ku na Wy dzia le Fi zy ki Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. W ma ju 2011 ro ku Pre zy dent rze czy -
po spo li tej Pol skiej nadał mu ty tuł pro fe so ra na uk bio lo gicz nych w za -
kre sie bio fi zy ki. 

na po cząt ku pra cy na uczel ni brał udział w ba da niach w ze spo le zaj -
mu ją cym się od dzia ły wa niem świa tła z ukła dem fi to chro mo wym w ro -
śli nach. na stęp nie roz po czął pra cę w ze spo le pod kie run kiem prof. dr.
hab. Ja nu sza Sła wiń skie go, zaj mu ją cym się zja wi ska mi che mi lu mi ne -
scen cji z udzia łem po li fe no li i pe rok sy da zy ba da nych w ukła dach mo -
de lo wych oraz w ro śli nach. Pro wa dził tak że ba da nia do ty czą ce
wła ści wo ści fi zy ko -che micz nych tle nu sin gle to we go oraz zwią za ne go
z nim zja wi ska fo to se ny sy bi li za cji, w wy ni ku któ re go jest ge ne ro wa ny
rów nież tlen sin gle to wy. Ba da nie fi zycz nych aspek tów me cha ni zmów
fo to sen sy bi li zo wa ne go utle nia nia ad re na li ny i jej po chod nych na dro -
dze prze mian do ad re no me la nin by ło te ma tem je go pra cy dok tor skiej.

W la tach 1987–1988 prof. Po lew ski od był dwu let ni staż na uko wy
w la bo ra to rium UV Bio phy sics kie ro wa nym przez dr. J. C. Su ther lan -
da, w Bio lo gy De par ta ment Bro okha ven na tio nal La bo ra to ry (USA),
w któ rym wy ko rzy sty wa no pro mie nio wa nie syn chro tro no we do po -
mia rów spek tro sko po wych bio mo le kuł, mię dzy in ny mi do po mia rów
spek tro sko po wych widm emi sji oraz po mia rów cza sów ży cia flu ore -

Pro fe sor dr hab. Krzysz tof Po lew ski
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fe ro li i po li fe no li w emul sjach oraz li pi dach, a tak że gran tem pro mo tor -
skim. Po nad to brał udział w in nych trzech gran tach ja ko wy ko naw ca.

Po ha bi li ta cji kon ty nu ował ba da nia do ty czą ce fi zy ko -che micz nych
wła ści wo ści mo le kuł o zna cze niu bio lo gicz nym w ukła dach he te ro -
ge nicz nych. W tym okre sie te ma ty ka za in te re so wań na uko wych prof.
Po lew skie go ule gła znacz ne mu po sze rze niu. obec nie pro wa dzo ne
przez nie go ba da nia na uko we obej mu ją na stę pu ją ce ob sza ry za in te -
re so wań: 
� Me cha ni zmy dzia ła nia prze ciw u tle nia czy w ukła dach he te ro ge nicz -

nych, ta kich jak mi ce le, emul sje lub li po so my. Szcze gól ne za in te -
re so wa nie jest po świę co ne pro ce som sy ner gi stycz ne go dzia ła nia
na tu ral nych prze ciw u tle nia czy oraz ich efek tyw no ści an ty ok sy da -
cyj nej w li po so mach. 

� Me cha ni zmy od dzia ły wań mię dzy no wy mi gli ko zy do wy mi po -
chod ny mi to ko fe ro li a mem bra na mi li pi do wy mi. 

� Za sto so wa nie me tod che mi lu mi ne scen cyj nych wraz z ich mo dy fi -
ka cja mi do oce ny pro duk tów utle nia nia ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem hy dro nad tlen ków po wsta ją cych w ukła dach li pi do wych
oraz ki ne ty ki tych pro ce sów.

� Ba da nia fi zy ko -che micz nych, ter mo dy na micz nych oraz an ty ok sy -
da cyj nych wła ści wo ści po li fe no li za mknię tych w struk tu rach cy klo -
dek stryn. 

� Ba da nia kwa sów hu mu so wych oraz oce na wpły wu tle nu i pro mie -
nio wa nia UV na ich wła ści wo ści fi zy ko -che micz ne przy uży ciu me -
tod FtIr, EPr oraz spek tro sko pii optycz nej.

Do ro bek na uko wy prof. Po lew skie go do ty czy za sto so wa nia me tod
spek tro sko po wych do ba dań ukła dów bio lo gicz nych. Ba da nia te kon -
cen tru ją się na cha rak te ry zo wa niu fi zycz nych i che micz nych wła ści -
wo ści bio mo le kuł w ukła dach he te ro ge nicz nych i po szu ki wa niu
od po wie dzi na py ta nie, w ja ki spo sób fi zy ko che micz ne śro do wi sko
zmie nia te wła ści wo ści oraz wy ja śnia niu me cha ni zmów tych zmian.

Cał ko wi ty do ro bek na uko wy prof. Po lew skie go obej mu je 150 po -
zy cji, z cze go 70 to ory gi nal ne pra ce twór cze opu bli ko wa ne w cza so -
pi smach na uko wych, w tym 58 w ję zy ku an giel skim, 26 prac zo sta ło
opu bli ko wa nych w cza so pi smach ma ją cych im pact fac tor o łącz nej
war to ści 44. 

Pro fe sor Po lew ski wy pro mo wał trzech dok to rów, był re cen zen tem
dwóch dok to ra tów z za kre su bio fi zy ki, re cen zo wał pra ce zgła sza ne
do dru ku w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej z dzie dzi ny bio fi zy ki oraz
spek tro sko pii, ta kich jak: „Jo ur nal of ther mal Ana ly sis and Ca lo ri me -
try”, „Jo ur nal of Mo le cu lar Struc tu re”, „Lu mi ne scen ce: the Jo ur nal of
Bio lo gi cal and Che mi cal Phy sics”, „Lang mu ir”, „Geo der ma”, „Bio ma -
cro mo le cu les”, „Fo od Che mi stry”. Ja ko czło nek gru py eks per tów Cen -
trum Ba dań i roz wo ju re cen zo wał grant z na ro do we go Cen trum
Ba dań i roz wo ju oraz gran ty KBn -owskie.

W 1997 ro ku otrzy mał na gro dę ze spo ło wą „r&D 100” od mie sięcz -
ni ka „re se arch & De ve lop ment” za opra co wa nie i zbu do wa nie przy -
rzą du omni ly zer, jed ne go ze stu naj lep szych przy rzą dów na uko wych
na świe cie.

Pro fe sor Po lew ski ma zna czą ce osią gnię cia w za kre sie dzia łal no ści
or ga ni za cyj nej. W la tach 2005–2008 był prze wod ni czą cym Uczel nia -
nej Ko mi sji Wy bor czej. od 2006 ro ku peł ni funk cję kie row ni ka Ka te dry
Fi zy ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu. Jest rów nież
człon kiem Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Za trud nie nia Asy sten tów i Ad iunk -
tów oraz przed sta wi cie lem Wy dzia łu w Ko le gium Elek to rów UP,
a obec nie jest człon kiem rek tor skiej Ko mi sji Dys cy pli nar nej ds. Ad iunk -
tów. od 2007 ro ku je st człon kiem Pol skie go to wa rzy stwa Pro mie nio -
wa nia Syn chro tro no we go. Ak tyw nie dzia ła w Pol skim to wa rzy stwie
Bio fi zycz nym (PtBF) oraz Pol skim to wa rzy stwie Pro mie nio wa nia Syn -
chro tro no we go. Przez wie le lat peł nił funk cję skarb ni ka i se kre ta rza
od dzia łu Po znań skie go PtBF, a obec nie przez dru gą ka den cję jest
człon kiem Ko mi sji re wi zyj nej te go od dzia łu.

Pro fe sor Po lew ski jest człon kiem rad re dak cyj nych dwóch cza so -
pism ty pu open ac cess: „open Agri cul tu re Jo ur nal” i „open Fo od Jo -
ur nal” wy da wa nych przez Ben tham Scien ce Pu bli sher.

Do świad cze nie zdo by te w trak cie po by tu w USA, pod czas pra cy
z za sto so wa niem pro mie nio wa nia syn chro tro no we go do ba dań bio -

scen cji kwa sów nu kle ino wych w ni sko tem pe ra tu ro wych ma try cach
azo to wych.

W 1991 ro ku od był staż w pra cow ni prof. van War ta w In sty tu cie
Bio lo gii Mo le ku lar nej, Flo ri da Sta te Uni ver si ty w tal la has see (USA),
gdzie sto su jąc me to dę re zo nan so wej spek tro sko pii ra ma na w za kre -
sie ul tra fio le tu, zaj mo wał się ba da niem po wsta wa nia przej ścio wych
związ ków pe rok sy da zy pod czas jej en zy ma tycz ne go dzia ła nia. 

W la tach 1992–1994 od był staż w na tio nal Syn chro tron Li ght So -
ur ce w Bro okha ven na tio nal La bo ra to ry Upton (USA), gdzie zaj mo wał
się ba da niem związ ków bio lo gicz nych z uży ciem pro mie nio wa nia
syn chro tro no we go w za kre sie ul tra fio le tu i ul tra fio le tu próż nio we go.
By ły to po mia ry ab sorp cji, emi sji, cza sów ży cia flu ore scen cji, ani zo tro -
pii oraz di chro izmu ko ło we go. 

W tym okre sie prof. Po lew ski roz po czął rów nież ba da nia zwią za ne
z od dzia ły wa niem barw ni ków i de ter gen tów z bio po li me ra mi przy
uży ciu me tod spek tro sko po wych oraz do ty czą ce od dzia ły wa nia skro -
bi z barw ni ka mi i biał ka mi, ba da nej me to da mi spek tro sko po wy mi
oraz mo de lo wa nia kom pu te ro we go. Za gad nie nia te by ły te ma ta mi
gran tów KBn, któ rych był kie row ni kiem.

W ro ku 1995 prof. Po lew ski roz po czął współ pra cę z dr F. Me ro la z La -
bo ra to ire po ur l’Uti li sa tion du ray on ne ment Elec tro ma gne ti que
w Cen tre Uni ver si ta ire Pa ris -Sud w or say pod Pa ry żem. Współ pra ca ta
by ła kon ty nu acją za in te re so wań pro fe so ra do ty czą cych za sto so wa nia
pro mie nio wa nia syn chro tro no we go do ba da nia mo le kuł bio lo gicz -
nych. W la tach 1995–1996 w ra mach gran tów pol sko -fran cu skich miał
moż li wość od by cia dwóch jed no mie sięcz nych sta ży w syn chro tro nie
Su per -ACo w or say, gdzie wy ko ny wał po mia ry cza sów ży cia flu ore -
scen cji bio mo le kuł w ukła dach mi ce lar nych oraz pra ce wstęp ne zwią -
za ne z bu do wą la se ra na swo bod nych elek tro nach. 

W la tach 1997–1999, ja ko Se nior re se arch As so cia te w na tio nal
Syn chro tron Li ght So ur ce w Bro okha ven na tio nal La bo ra to ry Upton
(USA), zaj mo wał się ko or dy na cją bu do wy no wej li nii pro mie nio wa nia
syn chro tro no we go do usta wie nia eks pe ry men tu ba zu ją ce go na me -
to dzie CIDS /cir cul lar ly in du ced dif fe ren tial scat te ring/. Me to da ta po -
zwa la na szyb sze w po rów na niu z me to da mi kry sta lo gra ficz ny mi
okre śle nie za war to ści he li sy w na tyw nych prób kach bio lo gicz nych
przy wy ko rzy sta niu spo la ry zo wa ne go pro mie nio wa nia rent ge now -
skie go z za kre su 200 do 2000 eV. 

rów no le gle, me to da mi spek tro sko pii optycz nej pro wa dził ba da nia
nad wła ści wo ścia mi mo de lo wych ukła dów he te ro ge nicz nych, jak mi -
ce le czy mem bra ny li pi do we pod czas ich od dzia ły wa nia z bio mo le -
ku ła mi. Szcze gó ło we ba da nia udzia łu sta nów kon for ma cyj nych
ad re na li ny w nie jed no rod nych śro do wi skach by ły te ma tem je go roz -
pra wy ha bi li ta cyj nej. 

W la tach 2004–2010 kie ro wał dwo ma gran ta mi KBn do ty czą cy mi wy -
ko rzy sta nia me tod fi zy ko che micz nych do ba da nia wła ści wo ści na tyw -
nych prze ciw u tle nia czy (to ko chro ma no li i fla wo no li) i ich po ten cja łu
an ty ok sy da cyj ne go w mem bra nach li pi do wych oraz sy ner gi zmu to ko -
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mo le kuł, zo sta ło wy ko rzy sta ne w kra ju pod czas po wsta wa nia pol skie -
go syn chro tro nu, któ ry roz pocz nie dzia łal ność w 2014 ro ku. od 2006
ro ku prof. Po lew ski jest ko or dy na to rem li nii PLM3A w pol skim syn -
chro tro nie, po świę co nej za sto so wa niu pro mie nio wa nia z za kre su ul -
tra fio le tu i wi dzial ne go do ba da nia mo le kuł bio lo gicz nych. Jest
rów nież przed sta wi cie lem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
do Kra jo we go Kon sor cjum Pol ski Syn chro tron. 

Pro fe sor Po lew ski jest do świad czo nym i bar dzo ak tyw nym dy dak ty -
kiem. Kie ru je ze spo łem, któ ry re ali zu je za ję cia dy dak tycz ne w for mie
wy kła dów oraz ćwi czeń la bo ra to ryj nych z przed mio tów: fi zy ka lub bio -
fi zy ka na wszyst kich kie run kach stu diów re ali zo wa nych w sys te mie stu -
diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych po znań skie go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go. opra co wał au tor skie pro gra my wy kła dów z bio fi zy ki
dla kie run ków: bio tech no lo gia, bio lo gia sto so wa na i ochro na śro do wi -
ska i re ali zu je je w prak ty ce, wy kła da jąc na tych kie run kach. Pro wa dzi
wy kła dy w ję zy ku an giel skim dla dok to ran tów oraz stu den tów za gra -
nicz nych UP w Po zna niu w ra mach pro gra mu Era smus. Przy go to wał
pro gra my sied miu za jęć fa kul ta tyw nych zwią za nych z za sto so wa niem
me tod fi zycz nych w na ukach przy rod ni czych w ję zy ku pol skim i an giel -
skim. W ra mach pro gra mu Era smus pro wa dzi 30 go dzin wy kła dów w ję -
zy ku an giel skim „Bio phy sics” oraz 15-go dzin ny fa kul tet „Struc tu re and
func tion of bio lo gi cal mem bra nes. Mo le cu lar ap pro ach”. W cią gu swo -
jej wie lo let niej pra cy dy dak tycz nej przy go to wał, wy ko nał lub zmo dy fi -
ko wał wie le ćwi czeń dla pra cow ni stu denc kiej. Aby do sto so wać
ćwi cze nia do po trzeb i wy mo gów okre ślo ne go kie run ku stu diów, od
kil ku lat do ćwi czeń wy ko ny wa nych w pra cow niach stu denc kich Ka te -
dry Fi zy ki wpro wa dzo ne zo sta ły no we for my pro to ko łów, na bie żą co
mo dy fi ko wa no ćwi cze nia dla kie run ków o cha rak te rze tech nicz nym,
a dla stu den tów kie run ków przy rod ni czych przy go to wa no ze staw 32

ćwi czeń z bio fi zy ki. opi sa ne po dej ście jest zgod ne z wpro wa dza ny mi
do sys te mu szkol nic twa wyż sze go ra ma mi kwa li fi ka cji i ocze ki wa ny mi
efek ta mi kształ ce nia. 

Pro fe sor Krzysz tof Po lew ski ma zna czą ce osią gnię cia w or ga ni za cji
nie kon wen cjo nal nych za jęć dy dak tycz nych. W 2006 ro ku przez In ter -
net, przy po mo cy tech nik mul ti me dial nych, zor ga ni zo wał i pro wa dził
na na szej uczel ni wraz z lek tor ka mi ję zy ka an giel skie go za ję cia wy mia -
ny kul tu ral nej w ję zy ku an giel skim mię dzy stu den ta mi z róż nych kra -
jów. Kurs zo stał zor ga ni zo wa ny przez dr ro si ne Chia z Uni wer sy te tu
Pół noc nej Ka ro li ny (USA) i obej mo wał swym za się giem sześć kra jów
z róż nych kon ty nen tów. Za ję cia na kur sie trwa ły je den se mestr i koń -
czy ły się dy plo mem prze ka za nym przez or ga ni za to rów. Za ję cia te by -
ły pre kur so rem no wej i co raz po pu lar niej szej for my na ucza nia: e -
le ar ning. obec nie pro gram ten sku pia kil ka dzie siąt uczel ni z ca łe go
świa ta, da jąc stu den tom wprost nie ogra ni czo ne moż li wo ści po zna nia
in nych stu den tów i kul tur. Pro fe sor Po lew ski brał udział w or ga ni zo wa -
niu i przy go to wa niu po ka zów w ra mach Fe sti wa lu na uki, tech ni ki
i Sztu ki oraz no cy na ukow ców od by wa ją cych się w Po zna niu.

Przy to czo ne wy żej fak ty, da ty i licz by, jak kol wiek cen ne i in te re su -
ją ce, nie wie le mó wią o oso bo wo ści prof. Po lew skie go, o tym, ja kim
czło wie kiem jest na co dzień. Dla te go na ko niec tej krót kiej no tat ki
nie spo sób nie wspo mnieć, że jej bo ha ter jest oso bą nie zwy kle lu bia -
ną i ce nio ną przez stu den tów i współ pra cow ni ków. tym, co cha rak te -
ry zu je pro fe so ra Po lew skie go, jest praw dzi wie na uko wa cie ka wość
świa ta, umie jęt ność ory gi nal ne go i ob ra zo we go wy ja śnia nia trud nych
czę sto zja wisk fi zycz nych oraz po sta wa, któ rą naj le piej chy ba ilu stru -
je ame ry kań ska za sa da „De al with is su es not pe ople” („Zaj muj się spra -
wa mi, nie ludź mi”).

dr Krzysz tof Dwiec ki

Pol skie to wa rzy stwo na uk ogrod ni czych (Ptno) ist nie je od 1987
ro ku, je go głów nym ce lem jest in te gra cja spo łecz no ści ogrod ni -

czej w Pol sce, a tak że upo wszech nia nie wie dzy oraz prak ty ki ogrod ni -
czej. na cy klicz nych spo tka niach or ga ni zo wa nych przez to wa rzy stwo
pre zen to wa ne są przede wszyst kim róż no rod ne za gad nie nia o te ma -
ty ce ogrod ni czej i pre lek cje z wy jaz dów po dróż ni czych. W ostat nim
cza sie na przy kład dzię ki kil ku na stu fa scy nu ją cym pre lek cjom prof. dr.
hab. ta de usza Ba ra now skie go i dr inż. Ewy Dan kow skiej mo gli śmy po -
znać sie dem kon ty nen tów. to wa rzy stwo or ga ni zu je rów nież wy jaz dy
do no wo cze snych go spo darstw ogrod ni czych w kra ju i za gra ni cą. 

Pol skie to wa rzy stwo na uk ogrod ni czych obej mu je osiem od dzia -
łów, a Za rząd Głów ny mie ści się w Kra ko wie. obec nie to wa rzy stwo
li czy 415 człon ków zwy czaj nych, 18 człon ków ho no ro wych oraz 15
człon ków wspie ra ją cych. Do po znań skie go od dzia łu to wa rzy stwa
na le żą pra cow ni cy, dok to ran ci i stu den ci z Wy dzia łu ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na szej uczel ni oraz Uni wer sy te tu tech no -
lo gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy.

W dniach 14–16 wrze śnia 2011 ro ku w Lu bli nie od był się III Zjazd
Ptno, któ ry roz po czął no wą ka den cję władz na la ta 2011–2015.
W pierw szym dniu zjaz du od by ło się wal ne ze bra nie, pod czas któ re -
go wy bra no no we wła dze to wa rzy stwa. Pre ze sem Pol skie go to wa rzy -
stwa na uk ogrod ni czych zo stał dr hab. Piotr Si wek, prof. nadzw.
z Uni wer sy te tu rol ni cze go w Kra ko wie. Z po znań skie go od dzia łu do
za rzą du głów ne go ja ko człon ko wie we szli: dr hab. Elż bie ta Ko zik i dr
hab. Jó zef Pi róg, prof. nadzw. Do głów nej ko mi sji re wi zyj nej we szli: dr
hab. Ma rek Si wul ski, prof. nadzw. i dr hab. Ka ta rzy na Se idler -Ło ży kow -
ska, a do głów ne go są du ko le żeń skie go prof. dr. hab. An na Golcz – ja -
ko prze wod ni czą ca i dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska – ja ko czło nek. na
tym sa mym spo tka niu za twier dzo no no we wła dze w od dzia łach.
Skład no we go za rzą du Ptno od dzia łu Po znań skie go na ka den -
cję 2011–2015 jest na stę pu ją cy: prze wod ni czą ca – dr inż. Jo lan ta Li -
siec ka, wi ce prze wod ni czą cy – dr hab. Jó zef Pi róg, prof. nadzw.,
se kre tarz – dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska, skarb nik – dr hab. Elż bie ta
Ko zik i człon ko wie: prof. dr hab. An na Golcz, dr hab. Sta ni sła wa Szcze -

pa niak, prof. nadzw. i dr hab. Ka ta rzy na Se idler - Ło ży kow ska. Do od -
dzia ło wej ko mi sji re wi zyj nej zo sta li wy bra ni: dr inż. Jo an na By kow ska
– ja ko prze wod ni czą ca oraz prof. dr hab. An na Li siec ka i dr inż. Ali na
Ka łu że wicz – ja ko człon ko wie.

Pod nio słą chwi lą na wal nym ze bra niu by ło uho no ro wa nie prof. dr.
hab. Mi ko ła ja Kna flew skie go god no ścią człon ka ho no ro we go za wy -
bit ne za słu gi dla to wa rzy stwa, z ko lei Me dal Ptno za dzia łal ność
w od dzia le przy zna no dr. hab. Jó ze fo wi Pi ro go wi, prof. nadzw. 

W dru gim i trze cim dniu III Zjaz du od by ła się ogól no pol ska kon -
fe ren cja na uko wa „na uka i prak ty ka ogrod ni cza dla zdro wia i śro do -
wi ska”.

dr hab. Jó zef Pi róg, prof. nadzw.

No we wła dze w Pol skim To wa rzy stwie
Na uk Ogrod ni czych
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nowi członkowie honorowi Ptno: prof. Maria Szymańska
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. Stanisław Cebula
(Uniwersytet rolniczy w Krakowie) i prof. Mikołaj Knaflewski
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
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Wdniu 29 wrze śnia 2011 ro ku na te re nie Sta cji Do świad czal nej Ka -
tedr Wy dzia łu ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu w Mar ce -

li nie od był się pik nik oko licz no ścio wy zor ga ni zo wa ny przez prof.
ta de usza Ba ra now skie go z oka zji ukoń cze nia 44 lat pra cy na uczel -
ni i przej ścia na eme ry tu rę. W dniu tym, jak zwy kle dzie je się na
wszyst kich „im pre zach” or ga ni zo wa nych przez Pro fe so ra, do pi sa ła po -
go da i za pro sze ni go ście. Pik nik swą obec no ścią za szczy ci li też rek to -
rzy na szej uczel ni, z prof. dr hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem na cze le,
a tak że dzie ka ni Wy dzia łu ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu z dr.
hab. Pio trem Urbań skim, prof. nadzw. oraz kie row ni cy i pra cow ni cy
nie któ rych dzia łów ad mi ni stra cji uczel ni. Po nad to na to wy jąt ko we
spo tka nie przy by ła dr inż. Iza be la Wo je wo da, pro rek tor Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Su le cho wie. Pro fe sor Ba ra now ski – ja -
ko nie zwy kły czło wiek: skrom ny, mą dry ży cio wo i na uko wo, bar dzo
życz li wy – zgro ma dził te go dnia wie lu lu dzi, w tym swo ich uczniów
pia stu ją cych wy so kie sta no wi ska.

na tej wy jąt ko wej im pre zie głos zabrali: pan rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, a po nim dzie kan, dr hab. Piotr Urbań ski, prof.
nadzw. obaj po dzię ko wa li Pro fe so ro wi za wie lo let nią pra cę na uczel -
ni i zło ży li Mu ser decz ne ży cze nia. Bar dzo cie płe sło wa skie ro wa ła do

Pro fe so ra pro rek tor PWSZ w Su le cho wie, gdzie pro fe sor jest bar dzo
ce nio ny i bę dzie na dal pra co wać.

Po wysłuchaniu ży cze ń  Pro fe sor przed sta wił prze bieg pra cy za -
wo do wej oraz opo wie dział o swo ich po dró żach. na oko licz ność
przej ścia Pro fe so ra na eme ry tu rę zo sta ła wy da na książ ka o je go ży -
ciu, pra cy i po dró żach pod ty tu łem Prof. Ta de usz Ba ra now ski – na uko -
wiec, na uczy ciel i po dróż nik. Po nad to na pik ni ku zor ga ni zo wa no
wy sta wę zdjęć z wo ja ży pro fe so ra po sied miu kon ty nen tach. Pro fe -
sor ta de usz Ba ra now ski ja ko je den z nie wie lu na świe cie od wie dził
wszyst kie kon ty nen ty, łącz nie z An tark ty dą. Z po dró ży tych przy wo -
ził wie le wspo mnień i ob ser wa cji, któ ry mi dzie lił się ze stu den ta mi
na za ję ciach i z któ rych po wsta wa ły licz ne przy rod ni cze i tu ry stycz -
ne pu bli ka cje.

na pik ni ku nie za bra kło do brej mu zy ki i smacz nej stra wy dla cia ła.
Wiel ką atrak cją był dzik z roż na oraz sma lec i po wi dła wy ko na ne przez
Pro fe so ra oraz wie le in nych atrak cji ku li nar nych.

dr inż. Ewa Dan kow ska
dr hab. Jó zef Pi róg, prof. nadzw.

Pro fe sor ski pik nik

najpierw wszyscy goście uformowali długą kolejkę, aby złożyć Jubilatowi najlepsze życzenia
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okolicznościowa wystawa fotografii i pamiątek przywiezionych z
podróży po wszystkich kontynentach Ziemi

największa atrakcja kulinarna – dzik z rożna

Przy ognisku Dzięki pracy tych Pań goście mogli się uraczyć przepysznymi
wypiekami

Profesor opowiada o swoich podróżach W kolejce po autograf
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ta de usz Ba ra now ski uro dził się dnia 12 stycz nia 1941 ro ku w Czar ko wie po -
wiat Ko ścian. Już od naj młod szych lat in te re so wał się ogrod nic twem,

w związ ku z czym po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej w 1954 ro ku zo stał wy -
sła ny do pię cio let nie go tech ni kum ogrod ni cze go o pro fi lu wa rzyw ni czo -kwia -
ciar skim w Iło wie Ża gań skiej. tech ni kum ukoń czył w 1959 ro ku z wy róż nie niem.
Po od by ciu rocz ne go sta żu pro duk cyj ne go roz po czął w 1960 ro ku stu dia na
Wy dzia le ogrod ni czym Wyż szej Szko ły rol ni czej w Po zna niu. Pra cę ma gi ster -
ską: „Po rów naw cze ob ser wa cje nad wy stę po wa niem cho rób wi ru so wych ce bu li
w pierw szym i dru gim ro ku pro duk cji na sien nej” na pi sał i obro nił w 1965 ro ku
pod skrzy dła mi pro fe so ra Al wi na. 

Ta de usz Ba ra now ski
Pro�fe�sor,�przy�ja�ciel�mło�dzie�ży,�wy�bit�ny�
spe�cja�li�sta�w za�kre�sie�ochro�ny�ro�ślin�
ogrod�ni�czych�i wiel�ki�po�dróż�nik
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Profesor dr hab. tadeusz Baranowski
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Za raz po ukoń cze niu stu diów prof. Al win za pro po no wał ta de uszo -
wi Ba ra now skie mu sta no wi sko asy sten ta w Ka te drze tech ni ki ochro -
ny ro ślin, któ re przy jął. W 1967 ro ku prze szedł na sta no wi sko
star sze go asy sten ta. W 1973 ro ku ta de usz Ba ra now ski obro nił pra cę
dok tor ską pod ty tu łem: „ochro na zło cie ni (Chry san the mum x hor to -
rum Ba iley) przed szkod ni ka mi za po mo cą środ ków che micz nych ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ich fi to tok sycz ne go wpły wu na róż ne
od mia ny” i roz po czął pra cę na sta no wi sku ad iunk ta. W 1989 ro ku od -
był ko lo kwium ha bi li ta cyj ne, przed sta wia jąc pra cę: „Bio lo gicz ne pod -
sta wy zwal cza nia mi niar ki cie pło lub ki (Li rio my za tri fo lii Bur gess)”. 

W 1996 ro ku zo stał po wo ła ny na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, a 13 mar ca 1998 ro ku Pre zy dent rP nadał Mu ty tuł na uko wy
pro fe so ra na uk rol ni czych. 

Pra ca Pro fe so ra na uczel ni to nie tyl ko pra ca na uko wa, to tak że dzia -
łal ność po li tycz na i spo łecz na. Był jed nym z ku rie rów roz pro wa dza ją -
cych pra sę pod ziem ną na Wy dzia le ogrod ni czym. W cza sie dzia ła nia
So li dar no ści w Pol sce był na trzy mie sięcz nym sta żu w In sty tu cie ogrod -
nic twa w Aal sme er w Ho lan dii i wi dział, jak Za chód two rzył mit Wa łę sy.
Po po wro cie do kra ju za pi sał się do So li dar no ści, jed nak że z chwi lą, gdy
w ło nie tej or ga ni za cji za czę ły się prze tar gi, kto ma pra wo uży wać znacz -
ka So li dar no ści, a kto nie, na tych miast się stam tąd wy pi sał. Bar dzo dum -
ny jest z te go, że ja ko je den z nie licz nych na uczel ni nie wy peł nił
pa pie rów lu stra cyj nych i był prze zna czo ny do na tych mia sto we go zwol -
nie nia (sta ło się ina czej: nie tyl ko nie zo stał zwol nio ny, ale mógł na dal
pra co wać, za rów no na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, jak
rów nież – do dziś – w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej w Su le -
cho wie – pro wa dzi tam za ję cia z en to mo lo gii, fi to pa to lo gii, ro ślin zie -
lar skich i przy pra wo wych oraz z me tod ochro ny ro ślin). 

Z chwi lą pod ję cia pra cy na na szej uczel ni ta de usz Ba ra now ski za in te -
re so wa nia swo je za czął kon cen tro wać na ochro nie ro ślin ozdob nych.
Pro wa dził ba da nia na te mat ochro ny ta kich ro ślin, jak: chry zan te my, ger -
be ry i ró że, któ re kon ty nu ował aż do przej ścia na eme ry tu rę. Część swo -
ich ba dań ukie run ko wał też na bio no mię i zwal cza nie no wych dla
wa run ków Pol ski szkod ni ków ro ślin szklar nio wych, ta kich jak: mi niar ka
cie pło lub ka (Li rio my za tri fo lii), wcior na stek ka li for nij ski (Fran kli niel le oc -
ci den ta lis), mącz lik ostro skrzy dły (Be mi sia ta ba ci), prysz cza rek zło cie niak
(Diar th ro no my ia chry san the mi). Za Je go to przy czy ną mi niar ka cie pło -
lub ka zo sta ła wpro wa dzo na na li stę obiek tów kwa ran tan no wych, po -
dob nie jak i in ne ga tun ki mi nia rek po łu dnio wo ame ry kań skich. 

Pro fe sor brał udział w ba da niach na te mat zwal cza nia śmie tek wy -
stę pu ją cych na ro śli nach wa rzyw nych oraz przy dat no ści róż nych zoo -
cy dów do zwal cza nia larw ston ki ziem nia cza nej. Wy ni ki tych ba dań
mia ły aspekt nie tyl ko na uko wy, ale tak że prak tycz ny, gdyż po zwo li ły
na wy eli mi no wa nie z ochro ny ro ślin wa rzyw nych za praw diel dry no -
wych (Alvit), a z ochro ny ziem nia ków pre pa ra tów opar tych na chlo -
ro wa nych wę glo wo do rach, naj pierw DDt, a w okre sie póź niej szym
tak że HCH.

W ostat nich la tach dzia łal no ści za wo do wej ba da nia Pro fe so ra szły
w dwu kie run kach. Pierw szy to ba da nia nad ochro ną ro ślin szklar nio -
wych przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi. Szcze gól ną uwa gę zwra cał na
no we ga tun ki pod le ga ją ce obo wiąz ko wi zwal cza nia (Thrips pal mi, Li -
rio my za hu ido bren sis), a tak że na tech nicz ną stro nę wy ko ny wa nia za -
bie gów. Moż na tu wy mie nić ba da nia wpły wu ja ko ści wo dy na
sku tecz ność dzia ła nia pre pa ra tów, a tak że za sto so wa nie róż nej apa ra -
tu ry do sto so wa nia che micz nych środ ków ochro ny ro ślin w wa run kach
szklar nio wych. 

Dru gi kie ru nek to ba da nia nad ochro ną zie le ni w wa run kach miej -
skich. Pro fe sor współ pra cu je z Za rzą dem Zie le ni Miej skiej w Po zna niu
nad ochro ną drzew i krze wów w Po zna niu, a tak że dę bów pod Sza -
mo tu ła mi i w ro ga li nie, za ata ko wa nych przez ku prów kę rud ni cę. Dę -
by te są pod sta łą ochro ną spe cja li stów, a pro fe sor Ba ra now ski jest
kon sul tan tem je śli cho dzi o wy bór spo so bu wal ki z ty mi owa da mi.
opra co wał teo re tycz ne pod sta wy in te gro wa nej ochro ny zie le ni
w mia stach oraz tech no lo gię ochro ny kasz ta now ców przed szro tów -
kiem kasz ta now co wiacz kiem (Ca me ra ria ohri del la). Kie dy kil ka lat te -
mu kasz ta now ce w ca łej Pol sce za ata ko wał ma ły owad szro tó wek
kasz ta now co wia czek, pro fe sor Ba ra now ski za czął in ten syw ne ba da -
nia te go mo tyl ka, mi ni ma li zo wa nia skut ków je go dzia ła nia oraz po -
szu ki wał naj lep szej me to dy wal ki z nim. Ale pro fe sor Szro tó wek – jak

na zy wa ją ta de usza Ba ra now skie go dzien ni ka rze – po sta no wił nie tę -
pić owa da do ostat nie go, tyl ko ogra ni czyć je go li czeb ność. Za ło żył, że
wte dy drze wa sa me so bie po ra dzą ze szkod ni kiem. Bił na alarm prze -
ciw ko na wier ca niu otwo rów, któ ry mi wpro wa dza no do pnia drze wa
opra co wa ną szcze pion kę. Dla te go Po znań, ja ko je dy ne z du żych miast
w Pol sce, nie zde cy do wał się na ta kie za bie gi. I jak się oka za ło, słusz -
nie. tak jak prze wi dy wał prof. Ba ra now ski, szcze pie nie przy nio sło drze -
wom wię cej szkód niż po żyt ku. Jak mó wi, z punk tu wi dze nia drze wa
jest to tra ge dia – po czą tek koń ca kasz ta now ców. oba wy pro fe so ra co
do tej me to dy zo sta ły rów nież po twier dzo ne przez In sty tut Den dro -
lo gii PAn w Kór ni ku. 

Pro fe sor Ba ra now ski prze ko nu je, że „nie wol no eks pe ry men to wać
na pa cjen cie. Pre pa rat che micz ny jest sku tecz ny, ale dzia ła jak an ty -
bio tyk, ob ni ża jąc od por ność drze wa. Do tej po ry jesz cze nikt nie udo -
wod nił, że dzia ła nie szro tów ka do pro wa dzi ło do śmier ci drze wa.
Za sta nów my się le piej, jak dba my o kasz ta now ce w mia stach i przy
dro gach. Bra ku je im wo dy, na wo zu, ko rze nie są za be to no wa ne, do te -
go do cho dzi sól z od śnie ża nia. trud no wy le czyć go ścia z gruź li cy, kie -
dy miesz ka w za wil go co nej piw ni cy. Przy ro da nie jest roz rzut na. ty le
biał ka fru wa w po wie trzu i prę dzej czy póź niej znaj dzie się na tu ral ny
wróg szro tów ka. Dla te go daj my so bie spo kój z che mią” – stwier dza.
Aby usta lić, co w ta kim ra zie po ma ga w wal ce ze szro tów kiem, ba dał
i prze te sto wał już chy ba wszyst kie in ne nie in wa zyj ne me to dy, jak: gra -
bie nie i pa le nie li ści kasz ta now ców je sie nią, przy lep ne opa ski owi ja -
ne wo kół pnia, fe ro mo ny, hy dro że le któ re spe cjal ny mi do zow ni ka mi
wpro wa dza się do gle by, aby za trzy mać wo dę wo kół sys te mu ko rze -
nio we go drzew. Je go ba da nia po zwo li ły wy ka zać, że tyl ko w nie któ -
rych wy pad kach wcze śniej sze opa da nie li ści kasz ta now ców jest
wy ni kiem że ro wa nia te go mo ty la. Pod su mo wa niem tych ba dań jest
opra co wa nie „W obro nie szro tów ka kasz ta now co wiacz ka” w for mie
ma szy no pi su. 

Pro fe sor po świę ca się pie lę gna cji drzew, dba jąc, aby ich przy cię cia
od by wa ły się fa cho wo. Prze ciw sta wia się bar ba rzyń skie mu przy ci na -
niu drzew, jak to sam okre śla – po rzeź nic ku. Ko ro na jest ści śle po wią -
za na z ko rze nia mi. Je śli usu nie my li ście, to co ma wy ży wić ko rze nie?
Drze wo za czy na cier pieć i chud nąć, a w koń cu umie ra. nie dziw my się
więc, że drzew uby wa – mó wi pro fe sor. oczy wi ście oprócz wzglę dów
es te tycz nych waż ne jest rów nież bez pie czeń stwo i jak po ka zu ją za -
gra nicz ne pań stwa, moż na dbać o jed no i dru gie. Pro fe sor był uczest -
ni kiem roz mów w obro nie przed wy cię ciem stu let nie go wią zu
sto ją ce go przed gma chem Bi blio te ki ra czyń skich w Po zna niu. 

ostat nim te ma tem, któ rym się za jął, jest mi ko ry za – za grzy bia nie
ko rze ni drzew. Ale nie ta kie przy pad ko we. Sto su je się grzy by, któ re
współ pra cu ją z drze wa mi, od da jąc im wo dę w za mian za sub stan cje
od żyw cze. I z tą me to dą znów po grom ca szro tów ka był w Pol sce
pierw szy. 

W la tach 1991–2009 Pro fe sor peł nił funk cję kie row ni ka Ka te dry Me -
tod ochro ny ro ślin, a w la tach 1992–2000 do dat ko wo był kie row ni -
kiem Sta cji Do świad czal nej „ogro dy”, dzia ła ją cej przy Wy dzia le
ogrod ni czym Aka de mii rol ni czej w Po zna niu. 

od 2003 ro ku był po my sło daw cą i głów nym or ga ni za to rem Dnia
Kor bo la na po znań skim Mar ce li nie. Pod jął pró bę pro mo cji dy ni ja ko
wa rzy wa o wy jąt ko wych wa lo rach oraz pro mo cję in nych re gio nal nych
spe cja łów wy twa rza nych tra dy cyj ny mi me to da mi przez wiel ko pol -
skich pro du cen tów. Pod czas co rocz nych im prez moż na by ło zwie dzić
ko lek cję ro ślin upra wia nych na wzor co wych po let kach do świad czal -
nych Wy dzia łu ogrod ni cze go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, po znać cie ka we od mia ny, cho ro by ro ślin i spo so by wal ki ze
szkod ni ka mi. Po my sło daw ca i or ga ni za tor im pre zy, czy li pro fe sor Ba -
ra now ski, sku tecz nie za ra żał ko lej ne oso by swą fa scy na cją do dy ni. 

Pro fe sor dr hab. ta de usz Ba ra now ski to nie tyl ko ba dacz, na uko -
wiec, to tak że za pa lo ny po dróż nik. Zdo był wszyst kie kon ty nen ty. Czę -
sto wę dro wał z ple ca kiem, po zna jąc zwy cza je miej sco wych lu dzi,
przy ro dę i nie zwy kłe miej sca. Z tych po dró ży po wsta ły licz ne ar ty ku -
ły opi su ją ce pięk no tam tej szej przy ro dy. 

Na pod sta wie ma te ria łów do star czo nych do re dak cji 
opra co wa ła Ewa Stryc ka
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roz po czął się no wy, „wy jąt ko wy rok aka de mic ki, bo wcho dzi wła -
śnie w ży cie re for ma szkol nic twa wyż sze go” – mó wi mi ni ster na -

uki i szkol nic twa wyż sze go, prof. Bar ba ra Ku dryc ka1, i kon ty nu uje:
„Wpro wa dza my no wą ar chi tek tu rę praw ną, uczel nie otrzy mu ją wię -
cej au to no mii, zmie nia się pro ces kształ ce nia. Stu den ci zy sku ją no we
pra wa, szan se i przy wi le je”. 

Ko niecz nym wy da je się za tem za po zna nie z róż ny mi aspek ta mi
wpro wa dzo nych zmian. Pre zen to wa ny tekst (je go pierw sza część) do -
ty czy prze kształ ce nia Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej w Pol ską
Ko mi sję Akre dy ta cyj ną, płyn ne go prze kształ ce nia, gdyż człon ko wie
tej pierw szej na mo cy prze pi sów przej ścio wych usta wy sta li się do
koń ca ka den cji (upły wa ją cej z koń cem 2011 ro ku) człon ka mi tej dru -
giej. Po zo stał na wet ten sam akro nim (PKA), ale na zwa jest jed nak in -
na i coś in ne go ak cen tu je. roz sze rza ją się istot nie jej za da nia.
Zmie nia ją się rów nież za sa dy pro wa dze nia ocen i kwe stie pod le ga ją -
ce oce nie. Zni ka ją prze cież stan dar dy kształ ce nia dla kie run ków (po -
zo sta ją tyl ko na stu diach na uczy ciel skich i kil ku in nych, dla któ rych
wy ma ga nia są okre ślo ne w prze pi sach UE), a uczel nie ma ją pra wo
mię dzy in ny mi do usta la nia pla nów stu diów i pro gra mów kształ ce nia
dla zde fi nio wa nych przez sie bie kie run ków stu diów. Pod czas ich two -
rze nia ko niecz ne jest uwzględ nie nie efek tów kształ ce nia (za sób wie -
dzy, umie jęt no ści i kom pe ten cji spo łecz nych uzy ska nych w pro ce sie
kształ ce nia), zgod nych z Kra jo wy mi ra ma mi Kwa li fi ka cji (da lej tak że
KrK)2 dla ob sza rów kształ ce nia, któ rych do ty czy de fi nio wa ny kie ru -
nek. Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na, oce nia jąc ja kość kształ ce nia, bę -
dzie uwzględ niać przede wszyst kim te wła śnie zde fi nio wa ne efek ty
kształ ce nia, ale tak że speł nia nie wa run ków do ty czą cych pro wa dze nia
stu diów (okre ślo nych w prze pi sach wy da nych na pod sta wie no wych
za pi sów). 

Przejdź my jed nak do rze czy. Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj ną (zwa ną
da lej tak że PKA lub Ko mi sją) po wo łu je mi ni ster wła ści wy do spraw
szkol nic twa wyż sze go (zwa ny da lej Mi ni strem). Usy tu owa niu Ko mi sji,
jej skła do wi, or ga nom i za sa dom dzia ła nia w zno we li zo wa nej usta wie
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.)3 po świę co ny jest przede wszyst kim rozdz. 6
w dzia le I (Sys tem szkol nic twa wyż sze go), obej mu ją cym art. od 48
do 53. Do Ko mi sji od no si się jed nak spo ro za pi sów z wcze śniej szych
roz dzia łów, jak rów nież pew na licz ba w prze pi sach przej ścio wych. 

za da nia Ko mi sji

Dzia łal ność Ko mi sji obej mu je uczel nie pu blicz ne i nie pu blicz ne,
do któ rych sto su je się prze pi sy wy mie nio nej Usta wy. Głów ne za da -
nia są zde fi nio wa ne w art. 48 a i 49. War to bli żej je przed sta wić.
Przede wszyst kim Usta wa wska zu je jed no znacz nie, że Ko mi sja jest
in sty tu cją dzia ła ją cą nie za leż nie na rzecz do sko na le nia ja ko ści kształ -
ce nia. ta usta wo wo za gwa ran to wa na nie za leż ność od władz pań -
stwo wych, w tym od Mi ni stra, jest szcze gól nie waż na, zwłasz cza przy
po strze ga niu Ko mi sji przez ze wnętrz ne (mię dzy na ro do we) in sty tu -
cje akre dy ta cyj ne. Jest te raz za pi sa na expli ci te w usta wie, a no wa
na zwa Ko mi sji tę nie za leż ność uwy pu kla. W swo ich pra cach PKA kie -
ru je się za sa dą rze tel no ści, bez stron no ści i przej rzy sto ści oraz dą że -
niem do wy rów ny wa nia udzia łu ko biet i męż czyzn w jej pra cach.
Ko mi sja do ko nu je ocen ja ko ści kształ ce nia na kie run kach stu diów
(oce na pro gra mo wa), ma jąc na uwa dze efek ty kształ ce nia od po -
wia da ją ce KrK w za kre sie ob sza rów kształ ce nia i kie run ków stu diów
oraz speł nia nia wa run ków nie zbęd nych do pro wa dze nia stu diów.
Wa run ki są (lub bę dą) okre ślo ne w prze pi sach wy da nych na pod sta -
wie art. 9 ust. 3 pkt. 1-4 (wa run ki or ga ni za cyj ne, w tym ka dro we, wa -
run ki ja kie mu szą speł niać wy ko rzy sty wa ne pro gra my kształ ce nia,
oraz wa run ki oce ny pro gra mo wej oraz in sty tu cjo nal nej) oraz art. 9
b (stan dar dy do ty czą ce kie run ków re gu lo wa nych prze pi sa mi UE, na
przy kład we te ry na rii czy ar chi tek tu ry) oraz 9 c usta wy (stan dar dy
na uczy ciel skie). 

Zmia ny w sys te mie oce nia nia są nie zwy kle istot ne. oce na na kie -
ro wa na jest na zde fi nio wa ne efek ty kształ ce nia pro wa dzo ne go kie -
run ku, uprzed nio zaś do ty czy ła speł nia nia okre ślo nych przez Mi ni stra
stan dar dów kształ ce nia dla ści śle zde fi nio wa nych roz po rzą dze niem
kie run ków stu diów. te raz uczel nie sa me zde fi niu ją, ja ki kie ru nek po -
pro wa dzą i w ja kim ob sza rze kształ ce nia bę dzie on osa dzo ny. Ko mi -
sja mo że do ko ny wać tak że oce ny dzia łal no ści pod sta wo wej jed nost ki
or ga ni za cyj nej uczel ni (czy li za sad ni czo wy dzia łów) – oce na in sty tu -
cjo nal na, a w jej ra mach oce niać ja kość kształ ce nia na pro wa dzo nych
przez jed nost kę stu diach trze cie go stop nia oraz stu diach po dy plo -
mo wych. to zno wu no wość, znacz ne roz sze rze nie kom pe ten cji i za -
kre su pra cy Ko mi sji. oce nę in sty tu cjo nal ną prze pro wa dza się
w jed no st ce, w któ rej wcze śniej do ko na no oce ny pro gra mo wej na
więk szo ści pro wa dzo nych przez nią kie run ków (z po zy tyw nym rzecz
ja sna skut kiem). Ko mi sja do ko nu je ocen z wła snej ini cja ty wy lub na
wnio sek uczel ni oraz w szcze gól nych sy tu acjach tak że na wnio sek Mi -
ni stra. no wo ścią jest tu oczy wi ście sa ma oce na in sty tu cjo nal na, a w jej
ob rę bie oce na stu diów dok to ranc kich i po dy plo mo wych. No vum sta -
no wi tak że umoż li wie nie uczel ni wnio sko wa nia o prze pro wa dze nie
oce ny. 

Ko mi sja, po dob nie jak uprzed nio, przed sta wia Mi ni stro wi opi nie
i wnio ski do ty czą ce utwo rze nia uczel ni oraz przy zna nia uczel ni lub jej
jed no st ce or ga ni za cyj nej upraw nień do pro wa dze nia stu diów na da -
nym kie run ku i okre ślo nym po zio mie kształ ce nia, sto sow ne opi nie
i wnio ski z do ko na nej oce ny pro gra mo wej, w tym kształ ce nia na uczy -
cie li oraz oce ny in sty tu cjo nal nej, a tak że do ty czą ce prze strze ga nia wa -
run ków pro wa dze nia stu diów, przy wró ce nia za wie szo nych upraw nień
do pro wa dze nia stu diów na okre ślo nym kie run ku i po zio mie kształ ce -
nia oraz utwo rze nia przez uczel nię za gra nicz ną uczel ni lub fi lii z sie dzi -
bą na ob sza rze rze czy po spo li tej Pol skiej. Ko mi sja w po wyż szych
spra wach mo że zwra cać się do uczel ni o udzie le nie wy ja śnień i in for -
ma cji oraz prze pro wa dzać wi zy ta cje uczel ni. W uza sad nio nych sy tu -
acjach, na wnio sek Mi ni stra, Ko mi sja po za przy ję tym przez sie bie
har mo no gra mem prac do ko nu je oce ny pro gra mo wej we wska za nej
uczel ni lub w jed no st ce or ga ni za cyj nej lub do ko nu je oce ny in sty tu cjo -
nal nej (w szcze gól no ści dla zba da nia prze sła nek do pod ję cia de cy zji
o po wo ła niu li kwi da to ra uczel ni i wy zna cze nia ter mi nu li kwi da cji). 

Usta wa w obec nym brzmie niu pre cy zu je, że Ko mi sja, do ko nu jąc
akre dy ta cji, sto su je ska lę ocen: wy róż nia ją ca, po zy tyw na, wa run ko -
wa, ne ga tyw na. Po przed nie za pi sy nie okre śla ły ska li ocen. nie jest na -
to miast okre ślo ny okres oce ny! to ure gu lu je sta tut PKA. Swo je opi nie
Ko mi sja wy ra ża w ter mi nie nie dłuż szym niż czte ry mie sią ce od dnia
otrzy ma nia wnio sku (w uza sad nio nych przy pad kach mo że wnio sko -
wać o prze dłu że nie ter mi nu). oce ny pro gra mo we bądź in sty tu cjo nal -
ne wraz z uza sad nie niem i wy ni ka ją cy mi z nich wnio ska mi Ko mi sja
przed sta wia nie zwłocz nie po ich spo rzą dze niu, a prze pro wa dza ne na
wnio sek Mi ni stra w ter mi nie nie dłuż szym niż trzy mie sią ce. W związ -
ku z wy ko ny wa niem swo ich za dań Ko mi sja mo że prze twa rzać da ne
oso bo we na uczy cie li aka de mic kich i stu den tów oce nia nych uczel ni
w za kre sie nie zbęd nym do wy ko ny wa nia tych za dań. W usta wie za pi -
sa no (art. 49 a), że Ko mi sja współ pra cu je z kra jo wy mi i mię dzy na ro -
do wy mi in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi w ob sza rze
szkol nic twa wyż sze go, w szcze gól no ści z ty mi, któ rych przed mio tem
dzia ła nia jest oce na ja ko ści kształ ce nia i akre dy ta cja. 

Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na 
w za pi sach zno we li zo wa nej usta wy (1)

1 Cytowane za stroną MniSW, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze
/reforma-szkolnictwa wyzszego (dostęp: 5.12.2011).

2 Por. np. artykuł prof. dr. hab. tomasza Jankowskiego: „Wieści Akademickie”
11-12 (146-147) 2010, s. 15-18.

3 Dostępny jest (choćby na stronie MniSW) tekst jednolity ustawy w
brzmieniu obowiązującym od 1 października 2011 r. W tekście wyróżniono
kolorami zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. (kolor czerwony), od
dnia 1 października 2011 r. (kolor niebieski), od dnia 1 stycznia 2013 r. (kolor
zielony) oraz od 1 października 2013 roku (kolor fioletowy). 
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Za da nia i kom pe ten cje PKA oraz jej wła ści wość (lub nie) w opi nio -
wa niu za pi sa no tak że w in nych roz dzia łach usta wy. Do ty czą one róż -
nych kwe stii o róż nej wa dze. 

Do za dań PKA na le ży (art. 11 ust. 3) waż ne za da nie opi nio wa nia
wnio sków o pro wa dze nie kie run ków stu diów (zgod nie z wzor co wym
opi sem efek tów kształ ce nia lub opi sem okre ślo nym przez Se nat dla
kie run ku in ne go niż wy mie nio ne w opi sie wzor co wym), przez jed -
nost ki nie ma ją ce upraw nień do nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to -
wa ne go w ra mach ob sza rów kształ ce nia i dzie dzin, w któ rych
usy tu owa ny jest pro wa dzo ny kie ru nek stu diów. Do ty czyć to mo że
tak że kie run ków już re ali zo wa nych na na szej uczel ni. Sto sow ną de cy -
zję po dej mu je oczy wi ście Mi ni ster. Pod czas wy ra ża nia zgo dy na
zwięk sze nie ogól nej licz by stu den tów sta cjo nar nych na uczel ni pu -
blicz nej o wię cej niż 2% Mi ni ster bie rze pod uwa gę oce ny ja ko ści
kształ ce nia do ko na ne przez PKA (art. 8, ust. 4). rek tor, uru cha mia jąc
kształ ce nie na no wym kie run ku, za wia da mia o tym fak cie nie tyl ko Mi -

ni stra, ale tak że PKA (w ter mi nie mie sią ca od dnia roz po czę cia kształ -
ce nia). W wy pad ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści, do ty czą cych speł nia -
nia wa run ków do je go pro wa dze nia, Mi ni ster jest zo bo wią za ny do
nie zwłocz ne go wy stą pie nia do PKA z wnio skiem o do ko na nie oce ny.
Z oce ną ta ką, od mien nie niż do tych czas, PKA nie bę dzie cze kać aż do
peł ne go za koń cze nia cy klu kształ ce nia. Za zna czyć jesz cze war to, że
Ko mi sja opi niu je tak że pro jek ty ak tów praw nych do ty czą cych szkol -
nic twa wyż sze go oraz na uki, prze ka za nych jej przez wła ści wych mi -
ni strów. 

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

Dru gą część in te re su ją ce go (jak za wsze) ar ty ku łu pro fe so ra Bog da na J. Wo -
sie wi cza – na te mat po wo ły wa nia człon ków PKA oraz or ga nów Ko mi sji i ich pre -
ro ga tyw – przed sta wi my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp.
red.).

śnia da nie „gdzieś tam”, pod czas jed ne go ze zjaz dów re dak to rów. Dziś
ża łu ję, że nie zdą ży łam z nim po roz ma wiać dłu żej i na bar dziej po -
waż ne te ma ty.

Re dak tor An drzej Świć uro dził się w 1962 ro ku, ukoń czył II Li -
ceum ogól no kształ cą ce im. Het ma na Ja na Za moy skie go w Lu bli nie.
Po ukoń cze niu stu diów (so cjo lo gia) na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim dość szyb ko roz po czął dzia łal ność dzien ni kar ską. „W 1991
ro ku zwią zał się z Aka de mic ką ofi cy ną Wy daw ni czą” – pi szą dziś
o Zmar łym ko le dzy z „Fo rum Aka de mic kie go”. Pra co wał ja ko dy rek -
tor ad mi ni stra cyj ny „Prze glą du Aka de mic kie go”, a gdy ty tuł ten
prze kształ cił się w „Fo rum Aka de mic kie” – An drzej zo stał je go re dak -
to rem na czel nym. Peł nił tę funk cję nie prze rwa nie, aż do 16 li sto pa -
da 2011 ro ku. te go dnia zmarł – po krót kiej cho ro bie, osie ro ca jąc
żo nę i dwo je dzie ci.

Ja ko re dak tor i dzien ni karz An drzej za wsze „[…] trosz czył się
o nie za leż ność pra sy aka de mic kiej” – pi szą dziś o nim sio stry Wan -
ke z wro cław skie go „Gło su Uczel ni” – „a stwo rzo ne przez nie go i Je -
go współ pra cow ni ków »Fo rum Aka de mic kie« […] ni gdy nie ule ga ło
ak tu al nej po praw no ści po li tycz nej. […] [An drzej] dbał o prze strze -
ga nie ety ki ba dań na uko wych i ta te ma ty ka by ła sta le obec na na ła -
mach »Fo rum Aka de mic kie go«”. Pod ko niec li sto pa da 2011 ro ku na
Po li tech ni ce opol skiej miał po pro wa dzić pa nel dzien ni kar ski pod -
czas ogól no pol skiej kon fe ren cji na te mat nie rze tel no ści na uko wej
w Pol sce.

Czy tam te raz we wspo mnie niach in nych ko le gów i ko le ża nek z za -
przy jaź nio nych ga zet aka de mic kich, że śp. An drzej ko chał gó ry, że
był za pa lo nym har ce rzem, a w 1989 ro ku dzia łał w lu bel skim Ko mi -
te cie oby wa tel skim (za co po la tach otrzy mał Me dal Wo je wo dy Lu -
bel skie go). te go nie wie dzia łam, ale że był „eru dy tą […], du szą
to wa rzy stwa, ga wę dzia rzem, czło wie kiem bły sko tli wie in te li gent -
nym i dow cip nym” – o tym mo głam się prze ko nać na wła sne oczy
i uszy i w peł ni zga dzam się z za cy to wa ny mi tu prze ze mnie przed
chwi lą sło wa mi znów sióstr Wan ke z „Gło su Uczel ni”. tak, to był nie -
zwy kle mi ły i cie ka wy Czło wiek.

Że gnaj, Ko le go…
Ewa Stryc ka

An drze ja nie zdą ży łam do brze po znać. W śro do wi sku pra sy aka de -
mic kiej dzia łam do pie ro czwar ty rok, wzię łam udział w za le d wie

trzech ogól no pol skich zjaz dach re dak to rów tych ga zet – pod czas któ -
rych brać re dak tor ska na wią zu je kon tak ty, po zna je się bli żej, wy mie -
nia po glą dy, nie rzad ko po tem na wet za przy jaź nia. Za mie ni łam
z An drze jem za le d wie kil ka słów; pa ra dok sal nie te, któ re pa mię tam,
do ty czy ły ja ko ści po ran nej ka wy (lub her ba ty) za ser wo wa nej nam na
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redaktor naczelny „Forum Akademickiego” – Andrzej Świć (1962-2011)
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Pamiątkowe zdjęcie pod niedawno odrestaurowanym pałacem w Dłoni
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U progu jesieni, w czas tradycyjnego
święta plonów, w Rolniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń
odbyła się uroczystość „Dożynki 2011”.
Tego również dnia żegnaliśmy
kończącego swoją działalność
zawodową na naszej uczelni pana dr.
inż. Stefana Sobiecha.

Dnia 20 wrze śnia 2011 ro ku w rol ni czym Za kła dzie Do świad czal -
nym Dłoń wła dze Uczel ni, dy rek to rzy i ad mi ni stra to rzy za kła dów

do świad czal nych oraz dzie ka ni wy dzia łów i in ni go ście uczest ni czy li
w ce le bro wa niu świę ta plo nów – Do ży nek 2011 ro ku. 

rek to rzy oraz prze wod ni czą cy ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych
przy ję li z rąk go spo da rzy do żyn ko we wień ce wy ko na ne z wiel ko pol -
skich zbóż.

JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, wrę czył kie ru ją cym
rol ni czy mi za kła da mi do świad czal ny mi oko licz no ścio we dy plo my
uzna nia za ukoń czo ne z do bry mi wy ni ka mi te go rocz ne żni wa, ży cząc
wszyst kim dal szych suk ce sów go spo dar czych oraz wszel kiej po myśl -
no ści.

Dy rek tor rGD Dłoń, mgr inż. Eu ge niusz An drzej czak, przy bli żył ze -
bra nym hi sto rię i dzia łal ność go spo dar stwa, moż na by ło zwie dzić od -
re stau ro wa ny pa łac i wy re mon to wa ne bu dyn ki go spo dar cze oraz
zo ba czyć ulo ko wa ną w Dło ni Sta cję Do świad czal ną Ka te dry Ge ne ty -
ki i Ho dow li ro ślin Wy dzia łu rol nic twa i Bio in ży nie rii. 

Spo tka nie w Dło ni sta ło się też oka zją do zło że nia ser decz nych po -
dzię ko wań koń czą ce mu pra cę za wo do wą na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu pa nu dr. inż. Ste fa no wi So bie cho wi po po nad
pięć dzie się ciu la tach pra cy na uczel ni, w tym dzie więt na stu la tach na

sta no wi sku dy rek to ra Za kła du Do świad czal no -Dy dak tycz ne go Upra -
wy ro li i ro ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po zna niu. Uho no ro wa ny wie lo -
ma od zna cze nia mi i me da la mi, lau re at wie lu na gród, wie lo krot ny
ad re sat słów uzna nia dr inż. Ste fan So biech ce nio ny jest za szcze gól -
nie du że oso bi ste za an ga żo wa nie, rze tel ność i pro fe sjo na lizm oraz
osią ga nie bar dzo do brych wy ni ków w pra cy ba daw czej, do świad czal -
nej, go spo dar czej i dy dak tycz nej.

rek tor i wszy scy zgro ma dze ni ży czy li dr. So bie cho wi po myśl no ści
na ko lej ne la ta, zło ży li tak że wy ra zy ludz kiej życz li wo ści, sza cun ku
i sym pa tii w chwi lach za słu żo ne go za wo do we go od po czyn ku.

mgr Ka mi la Bryll

Uro czy sto ści w Rol ni czym Za kła dzie
Do świad czal nym Dłoń

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina,
mgr inż. Wojciech Śliwa (z lewej), składa życzenia dr. inż. Stefanowi
Sobiechowi, dotychczasowemu dyrektorowi Zakładu
Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy roli i roślin Gorzyń



Wdniu 11 sierp nia 2011 ro ku od by ło się spo tka nie ab sol wen tów
Wy dzia łu ogrod ni cze go z oka zji 50 rocz ni cy ukoń cze nia stu -

diów (1955–1959–1961). Dla nie któ rych by ła to na wet 52 rocz ni ca,
gdyż rocz nik nasz był ostat nim ro kiem stu diów dwu stop nio wych i po
czte rech la tach, po zda niu eg za mi nu in ży nier skie go część ab sol wen -
tów szła do pra cy. Spo tka nie od by ło się w Ka te drze ro ślin ozdob nych
przy ul. Dą brow skie go 159 i wzię ło w nim udział 18 osób. nie ubła ga -
ny upływ cza su spo wo do wał, że przy szło nas tak ma ło, ale spo tka nie
od by ło się w mi łej i ko le żeń skiej at mos fe rze. 

Po śnia da niu, któ re sa mi przy go to wa li śmy, od by ło się spo tka nie
z obec nym dzie ka nem Wy dzia łu ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu, prof. Pio trem Urbań skim, któ ry opro wa dził nas po wszyst kich ka -
te drach i sa lach wy kła do wych, obec nie pięk nie od no wio nych
i wy po sa żo nych w no wo cze sny sprzęt au dio wi zu al ny. na stęp nie za -
po znał nas z obec nym sta nem na szej uczel ni, z kie run ka mi stu diów
i per spek ty wa mi. Ze zdzi wie niem, ale i du mą do wie dzie li śmy się, że
obec nie na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym stu diu je po nad 12 000 stu -
den tów, a więc wię cej niż na wszyst kich uczel niach Po zna nia za cza -
su na szych stu diów. 

Po obie dzie pla no wa ne by ło zwie dza nie ko lek cji Ka te dry ro ślin
ozdob nych oraz ogro du Bo ta nicz ne go, nie ste ty, po go da nie po zwo -

li ła na re ali za cję te go pro gra mu. ogra ni czy li śmy się tyl ko do zro bie -
nia wspól nych zdjęć przed gma chem i obej rze nia ta blic po świę co -
nych na szym wy bit nym pro fe so rom: prof. Ze mba li, prof. nieć, prof.
oszki ni so wi i prof. Sę kow skie mu. Da lej, do póź ne go wie czo ra, kon ty -
nu owa li śmy na sze spo tka nie, wspo mi na jąc daw ne cza sy, na szych pro -
fe so rów i wy cho waw ców, na szych ko le gów, któ rzy ode szli do
wiecz no ści. Każ dy z nas po ko lei przed sta wił swo ją dro gę ży cio wą,
pra ce za wo do wą oraz sy tu ację ro dzin ną, chwa ląc się swo imi dzieć mi,
wnu ka mi, a na wet pra wnu ka mi. Spo śród na szych ab sol wen tów jed -
na ko le żan ka pra co wa ła po sta żu w Pa ry żu aż do eme ry tu ry i by ła
pierw szą ko bie tą po stu diach pra cu ją cą w tym za wo dzie we Fran cji.
In na wy je cha ła do Ber li na, tam kon ty nu owa ła stu dia, wy szła za mąż
i wspól nie z mę żem i sy na mi pro wa dzi do obec nej chwi li pro duk cję
szklar nio wą ro ślin ozdob nych. Je den z ko le gów był se na to rem pierw -
szej ka den cji i też miał bar dzo cie ka wą dro gę ży cio wą. Wszy scy uczest -
ni cy spo tka nia pra co wa li w swo im za wo dzie i god nie re pre zen to wa li
na szą uczel nię. 

Spo tka nie za koń czy li śmy po godz. 21.00, wszy scy bar dzo za do wo -
le ni wy ra zi li go to wość spo tka nia się za rok.

mgr inż. Jan Po sa dzy, 
eme ry to wa ny pra cow nik Sta cji Do świad czal nej „Ogro dy”

Spo tka nie po 50 la tach

Dziekan Piotr Urbański prezentuje możliwości nowoczesnego sprzętu audiowizualnego
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Pamiątkowe zdjęcie grupowe na schodach Kolegium Zembala
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tra dy cyj ne spo tka nia re dak cji, któ re od lat two rzą pi sma aka de mic -
kie, to już pięk na i dłu ga hi sto ria, któ ra w przy szłym ro ku ob cho -

dzić bę dzie swo je dwu dzie sto le cie. Po ubie gło rocz nych wo ja żach
przez trój mia sto, tym ra zem zjazd za wi tał do sto li cy pol skiej pio sen ki. 

De le ga cję kil ku dzie się ciu osób z ca łej Pol ski re pre zen tu ją cych wie -
le uczel ni wyż szych pod ję ła w tym ro ku re dak cja „Wia do mo ści Uczel -
nia nych” dzia ła ją ca przy Po li tech ni ce opol skiej, uświet nia jąc tym
sa mym ob cho dy 45-le cia ist nie nia uczel ni oraz 20-le cia wy da wa nia
ga ze ty.

Przy by łych uczest ni ków po wi ta no na ofi cjal nym otwar ciu zjaz du,
któ re go do ko nał rek tor Po li tech ni ki opol skiej, prof. dr hab. inż. Je rzy
Sku bis w obec no ści pro rek to ra ds. na uki, prof. dr. hab. inż. Mar ka tu -
kien dor fa oraz kanc le rza, mgr Bar ba ry Het mań skiej. Część ofi cjal ną
kon ty nu owa ła re dak tor na czel na „Wia do mo ści” oraz kie row nik Dzia -
łu Pro mo cji i Kul tu ry Po li tech ni ki opol skiej – Kry sty na Du da, przy bli -
ża jąc spe cy fi kę uczel ni, po waż ne pla ny in we sty cyj ne oraz ob cho dy
ju bi le uszu 45-le cia ist nie nia uczel ni, na któ re skła da ło się wie le im prez
od by wa ją cych się w obiek tach uczel ni oraz w opo lu.

Ko lej na pre lek cja, wy gło szo na przez dy rek to ra Wo je wódz kie go
Urzę du Pra cy w opo lu Jac ka Su skie go, po ru szy ła pro blem bez ro bo -
cia na opolsz czyź nie, pro fil ab sol wen tów po szcze gól nych uczel ni
opol skich i ich szans na ryn ku pra cy, do wo dząc czę sto, że cią gle w zde -
cy do wa nie lep szym po ło że niu od swo ich ko le gów hu ma ni stów są in -
ży nie ro wie, a więc ab sol wen ci uczel ni tech nicz nych.

Część wy kła do wą za mknę ła prof. Ma ria Kal czyń ska, przy bli ża jąc słu -
cha czom wie lo kul tu ro wość opolsz czy zny, zwią za ne z tym pro ble my

spo łecz ne i ba rie ry, ale tak że bo gac two, któ re mo że kształ to wać,
wzbo ga cać i roz wi jać.

Pierw szy dzień zjaz du za koń czy ła wy ciecz ka po wy bra nych za kąt -
kach opo la. nie za bra kło miejsc sym bo licz nych – wie ży Pia stow skiej,
któ rą po dzi wia my za wsze w tle am fi te atru opol skie go na do rocz nym
fe sti wa lu pio sen ki; sta re go mia sta z ra tu szem, alei gwiazd i kli ma tycz -
nych ka wiar ni, wzgó rza uni wer sy tec kie go, bę dą ce go miej scem eks -
po zy cji za rów no za byt ko wych rzeźb, jak i współ cze snych po mni ków:
Agniesz ki osiec kiej, Cze sła wa nie me na czy Mar ka Gre chu ty. nie mo -
gli śmy rzecz ja sna po mi nąć opol skie go am fi te atru i zwią za nej z tym
nie po wta rzal nej oka zji, by sta nąć na słyn nej sce nie. Wie czo rem po dzi -
wia li śmy wspa nia łą ilu mi na cję świetl ną na Mły nów ce i zlo ka li zo wa -
nych wzdłuż niej od re mon to wa nych za byt ko wych ka mie ni cach,
na zwa nych opol ską We ne cją.

or ga ni za to rzy wło ży li wie le wy sił ku, aby za pew nić go ściom wspa -
nia łe wra żenia, dla te go już ko lej ne go dnia wcze snym przed po łu -
dniem wy ciecz ka sta nę ła przed bra mą ba jecz ne go zam ku w Mosz nej
po cho dzą ce go z XIX wie ku.

te go sa me go dnia wspa nia łe wra że nia do peł ni ły się w ośrod ku zlo -
ka li zo wa nym w Jar noł tów ku, na warsz ta tach pro wa dzo nych przez
pra cow ni ków In sty tu tu Kon fu cju sza Po li tech ni ki opol skiej. Spo tka nie
po pro wa dzi li go ście z Chin, za pro sze ni spe cjal nie na tę oka zję w ce lu
przy bli że nia kul tu ry i ce re mo nia łu te go kra ju. nie wąt pli wie w na szej
pa mię ci po zo sta ną naj dłu żej warsz ta ty z ka li gra fii, na któ rych pró bo -
wa li śmy swo ich sił z naj star szym pi smem na świe cie. Za in te re so wa ni
wy nie śli z warsz ta tów – po za wie dzą – wspa nia łą pa miąt kę: imię na -

Jak to w Opo lu re dak to rzy chiń skie go
się uczy li
XIX Zjazd�Re�dak�to�rów�Ga�zet�Aka�de�mic�kich,�Opo�le, 30�sierp�nia�– 2�wrze�śnia 2011�ro�ku

niezwykły pałac w Mosznej
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pi sa ne przy po mo cy chiń skich zna ków ory gi nal ny mi na rzę dzia mi słu -
żą cy mi do ka li gra fii.

ostat nim przy stan kiem by ły Cze chy, gdzie po zna li śmy, jak wspa nia -
łe atrak cje cze ka ją na na wet naj bar dziej wy bred nych tu ry stów. na le ży
roz po cząć od Uzdro wi ska Pries snitz (Pries snit zo vy léčebné lázně), prze -
pięk nie po ło żo ne go na naj bar dziej wy su nię tym na wschód po gó rzu

Gór ry chleb skich, na wy so ko ści 620 m n. p. m. Uzdro wi sko za wdzię -
cza swo je po wsta nie Vin cen zo wi Pries snit zo wi, któ ry w 1822 ro ku
otwo rzył tu pierw szą na świe cie pla ców kę sto su ją cą wo do lecz nic two.
W tym pięk nym za kąt ku i sprzy ja ją cym kli ma cie le czy się przez ca ły rok
gór ne i dol ne dro gi od de cho we, pro ble my ukła du krwio no śne go
i ukła du ner wo we go.

Karlowa Studzienka w Czechach, miasteczko, w którym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na wolnym powietrzu

Gość z Chin zapisuje kolejne polskie imię chińskimi znakami
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Wspólne zdjęcie w Uzdrowisku Priessnitz (nasz Kolega – śp. Andrzej Świć – pierwszy od prawej)
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Wędrówka przez Jaskinię na Pomezi w Czechach

Za czerp nąw szy świe że go gór skie go po wie trza, po dą ży li śmy w dół.
Wy ciecz ka ob ra ła kie ru nek dość eks tre mal ny, gdyż nie dłu go przed po -
rą obia do wą po dzie le ni na 20-oso bo we gru py zna leź li śmy się 10 m
pod zie mią w Ja ski ni na Po me zi (Je skyně na Po mezí). 

W dro dze po wrot nej od wie dzi li śmy Kar lo wą Stu dzien kę (Kar lo va
Studánka), któ ra wie lu oso bom ko ja rzy ła się z do brze nam zna ną Kry -
ni cą Zdrój. Po dob nie jak na sza Kry ni ca, Kar lo wa Stu dzien ka sły nie ze
źró dla nej że la znej, kwa sko wa tej wo dy mi ne ral nej oraz czy ste go i za -
le sio ne go śro do wi ska. Miej sce to ma po noć naj czyst sze w tym re gio -
nie Eu ro py po wie trze, wpro wa dzo no tu cał ko wi ty za kaz pa le nia
ty to niu na uli cach czy w par kach – wszę dzie. nie sa mo wi tą at mos fe rę
miej sca, po za wa lo ra mi przy rod ni czy mi, do peł nia ją bu dyn ki, któ rych
ar chi tek tu ra po cho dzi z pierw szej po ło wy XIX wie ku.

Każ de go wie czo ru spo tka niom przy ko la cji to wa rzy szy ły nie koń -
czą ce się opo wie ści ze wszyst kich do tych cza so wych spo tkań, nie sa -
mo wi tych przy gód im to wa rzy szą cych i nie za po mnia nych wra żeń,
któ re do dziś jesz cze po wo du ją u nie jed ne go nie tyl ko łzę wzru sze -
nia, ale i wiel ką ra dość, któ ra tak że wy ci ska ła łzy, ale te ze śmie chu.

Ko lej ne – ju bi le uszo we spo tka nie tym ra zem od bę dzie się w Kra -
ko wie. Cię żar głów ne go or ga ni za to ra pod jął tam tej szy Uni wer sy tet
Eko no micz ny.

Jo an na Rocz niew ska, Kra ków

tekst pier wot nie uka zał się w nu me rze 10 (72) 2011 „Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go” Uni wer sy te tu rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie; z nie wiel ki -
mi skró ta mi pu bli ku je my go na na szych ła mach, dzię ku jąc jed no cze śnie
Go spo da rzom XIX zjaz du za świet nie zor ga ni zo wa ne spo tka nie. 

Gdy ar ty kuł ten uka zy wał się w dru ku w„Biu le ty nie”, jesz cze nie wie dzie li śmy,
co cze ka nas w naj bliż szej przy szło ści. nie ste ty, mie siąc póź niej przy szła do nas
wstrzą sa ją ca i nie spo dzie wa na wia do mość: nie ży je An drzej Świć, wie lo let ni re -
dak tor na czel ny „Fo rum Aka de mic kie go”, je den z uczest ni ków opi sa nych wy żej
wy da rzeń. Wię cej na Je go te mat pi sze my na stro nie 28 (przyp. red.).
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Po znań przez wie ki tra pi ły po wo dzie. Śla dy tych naj więk szych, za -
rów no ma te rial ne, jak i men tal ne za cho wa ły się do dzi siaj. naj -

więk sze zo sta ły na wet utrwa lo ne przez spe cjal ne zna ki i ta bli ce.
nie któ re się za cho wa ły, moż na i war to je zo ba czyć lub o nich prze czy -
ta ć1. Z ty mi na tu ral ny mi, ale groź ny mi i uciąż li wy mi zja wi ska mi mia -
sto wal czy ło przez stu le cia, głów nie swo imi si ła mi i środ ka mi. Wład cy
nie by li zbyt sko rzy, aby ło żyć na za bez pie cze nia. o tych hi sto rycz nych
zma ga niach moż na prze czy tać w książ ce Al fre da Ka niec kie go2, w je -
go hi sto rii mia sta „pi sa nej wo dą”, czy w do brze ilu stro wa nej, ob szer -
nej pra cy Wal de ma ra Ka rol cza ka3, sta no wią cej po kło sie waż nej
i nie zwy kle in te re su ją cej wy sta wy o War cie w Po zna niu. 

roz pocz nij my jed nak od kil ku zdań o hi sto rycz nych po wo dziach
na War cie w Po zna niu. Moż na je róż nie kla sy fi ko wać. Jed na z bar dziej
zna nych opie ra się na osią gnię tych sta nach wó d4. W ty po lo gii War -
schau era (z 1890 ro ku), zmo dy fi ko wa nej i uzu peł nio nej przez Ka niec -
kie go5, wy róż nia się w Po zna niu czte ry ty py po wo dzi. typ I to
po wo dzie z za le wem te re nów po ni żej rzęd nej 56,00 m n. p. m, ra -
zem 12 ta kich po wo dzi. typ II z za le wem te re nów od rzęd nej 56,01
do 57,00 m n. p. m., obej mu je 33 po wo dzie. typ III to 16 po wo dzi z za -
le wem od rzęd nej 57,01 do 58,00 m n. p. m.. Po wo dzi naj wyż szych,
ty pu IV, z za le wem po wy żej rzęd nej 58,00 m n. p. m. od no to wa no
w Po zna niu tyl ko osiem, naj młod sze z nich z koń ca XIX wie ku (1888
i 1889). Więk szość z tych naj wyż szych po wo dzi upa mięt nio no na
wspo mnia nych zna kach i ta bli cach po wo dzio wych. W ubie głym wie -
ku by ło ra zem osiem po wo dzi, naj wyż sza ty pu III (1924), aż sześć ty -
pu II (1903, 1917, 1920, 1940, 1947 i 1979) i jed na ty pu I (1941), wśród
nich trzy wo jen ne i dwie tuż po za koń cze niu dzia łań wo jen nych. 

naj więk sze po wo dzie wy stą pi ły w Po zna niu za nim po ja wi ły się
pocz tów ki zwią za ne z mia stem, choć naj star sza kart ka (jak do tąd udo -
ku men to wa na) by ła w obie gu pocz to wym już w 1893 ro ku6. Po wo -
dzie dwu dzie sto wiecz ne nie by ły, na szczę ście, tak wiel kie, tak
spek ta ku lar ne. Czy za tem na pocz tów kach po znań skich moż na
w ogó le zna leźć śla dy po wo dzio we? oczy wi ście, że tak, jest ta kich
pocz tó wek kil ka na ście. Po znań nie po sia da co praw da tak cie ka wych
pocz tó wek po wo dzio wych jak in ne miej sco wo ści wzdłuż War ty, na
przy kład pocz tów ki z Ka mio na cza (1903)7 czy Mię dzy cho du (1917),
wi do ki znisz czo nych mo stów w Ko le pod czas po wo dzi wo jen nych,
sta lo we go mo stu ko le jo we go (1940) i drew nia ne go bę dą ce go w bu -
do wie (1941) itp. Po znań skie pocz tów ki po wo dzio we od no szą się bez -
po śred nio tyl ko do po wo dzi z 1903, 1924 i 1941 ro ku. Au to ro wi nie są
zna ne pocz tów ki z in nych wez brań, cho ciaż na kart kach przed sta wio -
no wie lo krot nie ob ra zy wy peł nio ne go wo dą ko ry ta ulgo we go War ty
(na przy kład ko lo ro wy wi dok na ka te drę z oko ło 1915, spo ro kart
z mo stem Chro bre go itd.) czy ob ra zy z wy stą pie niem wód wez bra nio -
wych z ko ry ta głów ne go na mię dzy wa le (głów nie w po bli żu mo stu

Po wo dzie i ochro na przed ni mi 
na sta rych pocz tów kach po znań skich (1)

ryc. 1. Po mniej szo ny frag ment pla nu neu ester Plan der Stadt Po sen
(1890). Pierw szy Ka nał Ulgo wy usy tu owa no na wschód od ko ry ta
głów ne go, po mię dzy Chwa li sze wem a ostro wem tum skim, zaś Dru -
gi pro wa dził wo dy po mię dzy ostro wem tum skim a Śród ką, czę ścio -
wo ko ry tem Cy bi ny

StARe WARCIAńSKIe PoCztóWKI PRoFeSoRA

1 B. J. Wo sie wicz: Za cho wa ne zna ki i ta bli ce po wo dzio we w ob rę bie Po zna nia,
„Go spo dar ka Wod na” 10/2002. 

2 A. Ka niec ki: Po znań. Dzie je mia sta wo dą pi sa ne, Po znań 1993, s. 1-248. 
3 W. Ka rol czak: War ta w Po zna niu. Od X wie ku do współ cze sno ści, Po znań 2001,

s. 1-54. 
4 Znacz nie lep szą in for ma cję o wiel ko ści po wo dzi sta no wią prze pły wy pod -

czas jej kul mi na cji, jed nak że wia ry god ne po mia ry prze pły wów do pie ro od nie -
daw na są moż li we do osią gnię cia. 

5 A. Ka niec ki: Po wo dzie w Po zna niu, [w:] Wo dy po wierzch nio we Po zna nia, Po -
znań 1995, t. 3, s. 200-223. 

6 J. Jac kow ski: Naj star sze pocz tów ki po znań skie, [w:] Mia sto na pocz tów ce, pod
red. r. Ja wor skie go i W. Mo lik: Po znań na tle po rów naw czym, Po znań 1999, s. 49-
52.

7 B. J. Wo sie wicz: War ta na sta rych pocz tów kach – od źró deł aż do uj ścia, „Go -
spo dar ka Wod na” 1/2011, s. 31-38, ryc. 9.



ryc. 2. Wej ście War ty w Za ko le Chwa li szew skie oraz okre so wo su chy I Ka nał Ulgo wy [w zbio rach au to ra; ok. 1910, b. wyd.; o. p.: stem pel nie czy tel ny]

ryc. 3. Za ko le Chwa li szew skie po pra cach re gu la cyj nych (pocz. XX w.) [w zbio rach au to ra; przed 1905, b. wyd.; o. p. 8.01.1905]
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ro cha), ale do ty czą one nie da to wa nych jed nak lub tyl ko hi po te tycz -
nych wez brań (szta faż!). Dla hy dro tech ni ka jest na to miast oczy wi ste,
że do tej te ma ty ki trze ba ko niecz nie włą czyć tak że kart ki do ty czą ce
za bez pie czeń przed po wo dzia mi. ta kich pocz tó wek, wy raź nie zwią -
za nych z ochro ną prze ciw po wo dzio wą, jest na wet spo ro. 

Pre zen to wa ny tekst do ty czy za tem pocz tó wek zwią za nych z po wo -
dzia mi i wez bra nia mi, ale tak że z ochro ną przed ni mi. Jak zwy kle jest
ilu stro wa ny wy łącz nie pocz tów ka mi ze zbio rów wła snych. Z tak na -
szki co wa ną te ma ty ką w zbio rach au to ra moż na zwią zać oko ło 20 oka -
zów. Waż ne pocz tów ki spo za zbio ru, a do ty czą ce tej te ma ty ki, są
w tek ście tyl ko za sy gna li zo wa ne. 

Mia sto czy ni ło róż no ra kie sta ra nia, aby po pra wić za bez pie cze nie
prze ciw po wo dzio we, zwłasz cza po wiel kich po wo dziach w 1888
i 1889 ro ku (obie na le ża ły do po wo dzi naj wyż szych). ochro nę prze -
ciw po wo dzio wą Po zna nia opar to na ka na łach ulgo wych. od dru giej
po ło wy XIX wie ku do po now nej prze bu do wy wę zła w koń cu lat sześć -
dzie sią tych XX stu le cia ist nia ły dwa ka na ły ulgo we, oba na wschód od
ko ry ta że glow ne go, oba ma ją ce prze bieg pra wie po łu dni ko wy8

[ryc. 1]. Ich usy tu owa nie na po cząt ku ubie głe go wie ku moż na ana li -
zo wać na nie zwy kle in te re su ją cej dla hy dro tech ni ków pocz tów ce z wi -
do kiem uwiecz nio nym pod czas lo tu ba lo no we go (w zbio rach
Bi blio te ki UAM, opu bli ko wa na przez ro ber ta Kro mę9 i da to wa na na
oko ło 1916 ro ku10). Kart ka obej mu je ob szar po ło żo ny na pół noc od
wej ścia War ty w za ko le Chwa li szew skie. Wi dać do brze ta mę Ber dy -
chow ską (z dro gą na ko ro nie) u wej ścia do Pierw sze go Ka na łu Ulgo -
we go, wszyst kie waż ne dla prze pły wu wód wiel kich bu dow le, w tym
ist nie ją ce ja zy ce gla ne z łu ko wy mi mo sta mi zbu do wa ne dla ce lów for -
ty fi ka cyj nych, na zy wa ne od po wied nio Ślu zą Wiel ką na War cie oraz
Ślu zą Ka te dral ną na Cy bi nie (któ rej ko ry tem po pro wa dzo no Dru gi Ka -
nał Ulgo wy) i wszyst kie mo sty (ko le jo we i dro go we) z tam te go ob sza -
ru. nie ste ty, nie po sia dam jej w zbio rach. Mo że kie dyś? 

Pocz tów ka [ryc. 2] przed sta wia na to miast wej ście War ty w nie ist -
nie ją ce już dziś Za ko le Chwa li szew skie (oko ło 1910 ro ku). rze ka skrę -
ca ła tu moc no na za chód. Przy wyż szych sta nach du żą część
prze pły wu przej mo wał I Ka nał Ulgo wy (I KU) pro wa dzą cy wo dy wez -
bra nia w kie run ku pół noc nym, w stro nę wi docz nej na dal szym pla nie
Ka te dry. Przy sta nach nor mal nych na to miast wej ście do ka na łu unie -
moż li wia ła ni ska za po ra ziem na, wał z dro gą usy tu owa ną na ko ro nie
(ta ma Ber dy chow ska). Dro ga jest do brze wi docz na na pre zen to wa -
nej pocz tów ce (ja sna smu ga w po ło wie jej wy so ko ści, od le wej do pra -
wej), a na dro dze (na ta mie) wi dzi my dwa za przę gi kon ne, po zo sta łe
ko nie są po jo ne w rze ce. War to zwró cić uwa gę, że obec ne ko ry to War -
ty na tym od cin ku jest po pro wa dzo ne wła śnie daw nym I KU. na
pierw szym pla nie pocz tów ki wi docz ne są bar ki cze ka ją ce na ob słu gę
w por cie, w le wym na ro żu zaś – oka za ły gmach wznie sio nych na
Chwa li sze wie do mów ro bot ni czych. ro bot ni cze „czyn szów ki” są do -
brze za bez pie czo ne przed wy so ki mi sta na mi wo dy, osła nia je so lid -
na, łu ko wa, wy ko na na z ce gły ścia na opo ro wa (ścia na szpun to wa) ze
scho da mi wzdłuż mu ru od stro ny I KU. 

Wy mie nio na dro ga na ta mie Ber dy chow skiej prze cho dzi ła na
Chwa li sze wie w ul. ta mo wą (wów czas Dam m stras se, obec nie ul. Czar -
to ria). te go już na tej pocz tów ce nie wi dać. Uli ca by ła (i na dal jest) bar -
dzo ni sko po ło żo na, a przed po wo dzia mi chro ni ła ją wy bu do wa na od
stro ny rze ki na sa mym po cząt ku XX wie ku ce gla na ta ma po dłuż na
z dwo ma bra ma mi prze ciw po wo dzio wy mi. Jest ona do brze wi docz -
na na na stęp nej pocz tów ce [ryc. 3] przed sta wia ją cej ure gu lo wa ną już
rze kę w ob rę bie Za ko la Chwa li szew skie go. Wi dać bar ki i urzą dze nia
prze ła dun ko we na wy so ko ści Chwa li sze wa, a z pra wej stro ny pra wie
dwu me tro wej wy so ko ści mur z bar dzo do brej ce gły, do dziś za cho -
wa ny. 

obie opi sa ne pocz tów ki spi na wcze śniej sza nie co od nich kart ka
[ryc. 4], nr 22 z se rii „Po znań skie wy da rze nia” wy da wa nej przez J. the -

ma la, przed sta wia ją ca Po znań pod czas po wo dzi w 1903 ro ku (po wódź
ty pu II). Wi dok gór ny przed sta wia za la ną wo dą uli cę Eichwald stras se
(dziś Dro ga Dę biń ska), wzdłuż któ rej, po mię dzy drze wa mi po jej obu
stro nach, pły ną łód ką – wio ślarz i pa sa żer. Znacz nie cie kaw szy od stro -
ny hy dro tech nicz nej jest wi dok dol ny. Przed sta wia prze ta mo wa nie
(zwa ne bra mą ta mo wą) na obec nej ul. Czar to ria, za bez pie cza ją ce przed
za la niem uli cy i ca łe go Chwa li sze wa. Bra ma ta mo wa usta wio na mię dzy
wspo mnia ną ta mą po dłuż ną oraz mu rem opo ro wym przy czyn szów -
kach na Chwa li sze wie (ścia na szpun to wa) skła da się z dwóch ścian za -
staw ko wych (uszczel nio nych gli ną). Każ da ścia na skła da się z trzech
przę seł. Ze wnętrz ne szan do ry drew nia ne umiesz czo ne są we wnę kach
od po wied nio w mu rze opo ro wym (z le wej) i nie wi docz nej na pocz tów -
ce ce gla nej ta mie po dłuż nej (z pra wej) oraz we wnę kach pio no wych
słu pów sta lo wych (dwu te ow ni ki) umiesz czo nych w przy go to wa nych
za wcza su gniaz dach w jezd ni. Szan do ry przę sła środ ko we go opie ra ją
się tyl ko we wnę kach pio no wych słu pów. Przed sta wio ny na pocz tów -
ce bu dy nek wcho dzą cy w skład czyn szó wek ro bot ni czych, chro nią cy
go mur opo ro wy z wnę ka mi na szan do ry, a tak że ce gla na prze ciw po -
wo dzio wa ta ma po dłuż na ist nie ją do dziś. Z oka za łe go bu dyn ku (por.
ryc. 2) po zo stał co praw da tyl ko nie wiel ki frag ment. ta ma zaś jest na dal
w nie złym sta nie, jest bar dzo cie ka wym za byt kiem hy dro tech ni ki (choć
nie zbyt wy eks po no wa nym) i war ta jest obej rze nia. 

(Ciąg dal szy na stą pi)

Bog dan J. Wo sie wicz

ryc. 4. Po znań pod czas po wo dzi w 1903 ro ku [w zbio rach au to -
ra; 1903, wyd. J. the mal, Po sen, o. p. 12.07.1904] 

8 na pla nie neu ester Plan der Stadt Po sen, 1890, wy daw ca: Ernst reh feld
w Po zna niu, wyd. V (plan nr 19 w zbio rze D. Książ kie wicz -Bart ko wiak: Pla ny Po -
zna nia, Po znań 2010). 

9 r. Kro ma: Po znań ski wę zeł ko le jo wy na sta rej pocz tów ce, Po znań 2006.
10 Most Cy biń ski jest jed nak bez kra tow ni cy, co by su ge ro wa ło, że wi dok jest

z ro ku 1913, w cza sie prze bu do wy i wy mia ny kon struk cji kra tow ni co wej mo stu
w tym wła śnie ro ku. 
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Py ta nie za war te w ty tu le jest tyl ko z po zo ru pa ra dok sal ne. oka zu -
je się bo wiem – i wie my o tym nie od dziś – że wie le ga tun ków

zwie rząt do tej po ry dzi ko ży ją cych trzy ma ło się z da le ka od więk szych
sku pisk ludz kich. W dzi siej szych cza sach (nie któ rzy na zy wa ją je „po -
psu ty mi”, a na wet ostrzej: „zde ge ne ro wa ny mi”) wszyst ko się jed nak

zmie nia. Do wo dem na upa dek dzi ko ści przy ro dy są licz ne wi zy ty dzi -
ków (no men omen), któ re swo bod nie cha dza ją so bie uli ca mi miast,
Po zna nia rów nież. 

Jed ną z ta kich wi zyt mo gli śmy za ob ser wo wać 19 grud nia 2011 ro -
ku na te re nie na szej uczel ni. Do rod ne stad ko dzi ków po sta no wi ło
zwie dzić nasz kam pus. Mą dre zwie rzę ta, wie dzia ły, że jak już wy bie -
rać uczel nię do obej rze nia, to tyl ko ta ką, któ ra jest im w ja kiś spo sób
bli ska: Uni wer sy tet Przy rod ni czy to by ło chy ba rze czy wi ście do bre roz -
wią za nie, ale dla cze go oko li ce bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej, a nie na
przy kład Ko le gium Ciesz kow skich (Wy dział Le śny) czy Ko le gium Ga -
węc kie go (zoo tech ni ka, a od nie daw na też we te ry na ria)? Pęd do wie -
dzy? Skłon no ści hu ma ni stycz ne? 

Po kil ku go dzi nach wza jem nych prze py cha nek mię dzy licz nie przy -
by ły mi ga pia mi (głów nie stu den ta mi na szej uczel ni) a z lek ka zdez o -
rien to wa ny mi zwie rzę ta mi, po skon su mo wa niu przez te ostat nie
wor ka kar to fli, któ re ktoś zu peł nie nie spo dzie wa nie przy wiózł sa mo -
cho dem i wy sy pał pod no sy (ryj ki?) go ści z la su i po sfo to gra fo wa niu
ca łe go zaj ścia przez eki pę jed ne go z ogól no pol skich ta blo idów − dzi -
ki po sta no wi ły opu ścić to go ścin ne miej sce. Przez dziu rę w pło cie
obok strzel ni cy czmych nę ły na pół noc, w stro nę po bli skich ogród ków
dział ko wych i uda ły się w oko li ce szpi ta la przy uli cy Lu tyc kiej. We te -
ry na rią wzgar dzi ły?… (es)

Wpaź dzier ni ku 2011 ro ku swój pięć dzie sią ty, ju bi le uszo wy nu mer
wy da ło za moj skie cza so pi smo aka de mic kie „na sze Fo rum”, biu -

le tyn in for ma cyj ny tam tej szej Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Ad mi ni -
stra cji. Moż na po wie dzieć, że jest to nie co młod sza sio stra „Wie ści
Aka de mic kich”: pierw szy nu mer „na sze go Fo rum” uka zał się w mar -
cu 1998 ro ku, a więc za le d wie nie ca łe pół ro ku po de biu cie na szych
po znań skich „Wie ści” − któ re świa tło dzien ne uj rza ły w październiku
1997 ro ku pod czuj nym i pro fe sjo nal nym okiem ich pierw sze go re -
dak to ra na czel ne go − Mi cha ła Sój ki. 

Cza so pi smo z Za mo ścia od po cząt ku roz wi ja się pod tro skli wy mi
skrzy dła mi wciąż tej sa mej re dak tor na czel nej − Mał go rza ty Bzów ki,
ostat nio zaś nie co zmie ni ło swój wy gląd i po więk szy ło ob ję tość. Ży -
czy my przy chyl ne go przy ję cia tych zmian przez za moj ską, aka de mic -
ką spo łecz ność!

re dak tor na czel nej oraz oso bom z nią współ pra cu ją cym skła da -
my ser decz ne i szcze re gra tu la cje, ży cząc jed no cze śnie na przy szłość
du żo do brej we ny ar ty stycz nej, cie ka wych te ma tów, wprost pcha ją -
cych się na ła my oraz nie tu zin ko wych oso bo wo ści, z któ ry mi moż -
na prze pro wa dzić cie ka we wy wia dy. Cho chli ki dru kar skie nie chaj
śpią snem nie prze rwa nym, a wo kół re dak cji − krą żą tyl ko do bre
i życz li we „du chy”! (es)

Dzik jest dzi ki?

Pięć dzie sią ty nu mer „Na sze go Fo rum”
z Za mo ścia

Z prawej strony u góry zdjęcia słabo widoczny (bo zasłaniają go
gałęzie drzew) dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Mariusz Polarczyk,
który przez wiele godzin czuwał na mrozie, by nikomu nie stała się
krzywda 
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na po cząt ku grud nia 2011 ro ku Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z Aka de mią Wy cho wa -

nia Fi zycz ne go w Po zna niu by ło or ga ni za to rem pierw sze go rzu tu
Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w uni ho ke ju ko biet i męż -
czyzn. Im pre zie, któ ra od by ła się na ha li spor to wej przy uli cy Do jazd 7,
to wa rzy szy ło mnó stwo spor to wych emo cji. 

W pią tek 2 grud nia do ry wa li za cji w tur nie ju męż czyzn sta wi ło się
osiem dru żyn re pre zen tu ją cych po znań skie uczel nie wyż sze. Po se rii
bar dzo wi do wi sko wych i za cię tych me czy na sza dru ży na wy wal czy -
ła III miej sce na po dium, po ko nu jąc osta tecz nie swo ich ry wa li z Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu spek ta ku lar nym wy ni kiem 7: 1.
Dru gie miej sce zdo by li za wod ni cy z Po li tech ni ki Po znań skiej, a na
pierw szym zna leź li się stu den ci Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Po zna niu. 

Wśród star tu ją cych w ry wa li za cji dru żyn żeń skich zna la zło się aż
sie dem ze spo łów. Pierw sze miej sce wy wal czy ły stu dent ki re pre zen -
tu ją ce Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu, dru gie – za ję ły dziew czę ta
z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, a trze cie – za gwa -
ran to wa ły so bie przed sta wi ciel ki Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po -
zna niu, po ko nu jąc osta tecz nie ry wal ki z Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go w Po zna niu. na sze dziew czę ta po za cie kłej wal ce osta tecz -
nie za ję ły szó ste miej sce.

Wszyst kim dru ży nom dzię ku je my za udział w im pre zie, a zwy cięz com
ser decz nie gra tu lu je my. Jed no cze śnie za pra sza my do rów nie licz ne go
udzia łu w dru gim rzu cie za wo dów, któ ry pla no wa ny jest już na wio snę.

Ze spor to wym po zdro wie niem dr Alek san dra No wak

Re la cja z Aka de mic kich 
Mi strzostw Wiel ko pol ski w uni ho ke ju
ko biet i męż czyzn

CeNtRum KultuRy FIzyCzNeJ
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Mecze były widowiskowe…
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rok do biegł koń ca, czas więc na krót kie pod su mo wa nie ko lar skich
zma gań na szych stu den tów. na wstę pie na le ży po wie dzieć, że był

to naj bar dziej uda ny se zon ko lar ski w hi sto rii ist nie nia sek cji. Wy da -
wa ło by się, że po ze szło rocz nych suk ce sach: I miej sce ko biet dru ży -
no wo w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski (AMP), II miej sce
dru ży no wo męż czyzn w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski,
brą zo wy me dal ko biet dru ży no wo w Aka de mic kich Mi strzo stwach
Pol ski, in dy wi du al ne suk ce sy We ro ni ki ry bar czyk w Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Pol ski i czo ło we lo ka ty We ro ni ki ry bar czyk, Ka ro li ny Do -
pie ra ły i na ta lii Zu brzyc kiej oraz Woj cie cha Ba ra now skie go na
Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski, a tak że in dy wi du al ne
i dru ży no we suk ce sy za wod ni czek i za wod ni ków w Aka de mic kim Pu -
cha rze Pol ski w mtb – trud no o wię cej. A jed nak…

Wie dzie li śmy, że tra sa w tym ro ku bę dzie du żo trud niej sza tech nicz -
nie niż ze szło rocz na w Cheł mie, ale nie był to dla nas po wód do zmar -
twie nia, wręcz prze ciw nie. Pre fe ru je my uroz ma ico ne tra sy, se lek tyw ne,
a ta ka mia ła być w Po zna niu, po pro wa dzo na ścież ka mi po znań skiej
Cy ta de li, a ra czej miej sca mi, któ re w za sa dzie nie na da ją się dla prze -
cięt nych spa ce ro wi czów.

Po znań – oczy wi ście miej sce rów nież zo bo wią zu ją ce do pod ję cia
wal ki, prze cież mie li śmy star to wać „u sie bie”. Go spo da rzem za wo dów,
któ re od by ły się 21 i 22 ma ja 2011 ro ku by ła Po li tech ni ka Po znań ska,
a stu den ci – ko la rze wy my śli li bar dzo wy ma ga ją cą tra sę, wcze śniej

wie lo krot nie prze mie rza jąc naj bar dziej nie zna ne za kąt ki Cy ta de li.
trze ba przy znać, że re pre zen tan ci Po li tech ni ki sta nę li na wy so ko ści
za da nia – by ła to tra sa god na AMP w mtb. Dzię ki te mu za wod ni cy
z po znań skich uczel ni oraz in ni stu den ci po cho dzą cy z oko lic mie li
ma łą prze wa gę, mo gąc tre no wać przed mi strzo stwa mi. Mia łam wra -
że nie, że obo jęt nie o któ rej go dzi nie przy je cha ło się na tre ning, to ko -
la rze jeź dzi li, jeź dzi li i jeź dzi li… na wet o 7.00 ra no, cza sem dwa ra zy
dzien nie. Uma wia li śmy się o róż nych po rach, tra sę prze je cha li śmy nie -
zli czo ną ilość ra zy, moż na po wie dzieć, że po zna li śmy każ dy za kręt,
szcze gó ły na pa mięć.

Dla wie lu osób zjaz dy i pod jaz dy oka za ły się dość trud ne, pod czas
ko lar skich zma gań wi dać by ło, jak nie któ rzy za wod ni cy pod bie ga ją
i zbie ga ją, ale dla tych naj lep szych by ła to „buł ka z ma słem”.

Za wo dy − jak za wsze − skła da ły się z dwu dnio wej ry wa li za cji. Pierw -
sze go dnia cza sów ka na jed nym okrą że niu, co wy ło ni ło ko lej ność
usta wie nia na star cie, a na stęp ne go dnia wy ścig głów ny ze star tu
wspól ne go, osob no dla ko biet i męż czyzn.

Pierw sze ry wa li zo wa ły ko bie ty i bez więk szych nie spo dzia nek wy -
gra ła re pre zen tant ka Wszech ni cy Świę to krzy skiej Ka ta rzy na So lus -
-Miś ko wicz, za nią na sza za wod nicz ka We ro ni ka ry bar czyk z du żą
prze wa gą nad ko lej ną − Alek san drą Du biel. Po zo sta łe dziew czy ny
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go po je cha ły bar dzo do brze, dzię ki te mu
sta nę ły śmy na naj wyż szym stop niu po dium, zdo by wa jąc dru ży no wo

Uda ny ko lar ski se zon

Weronika rybarczyk na Akademickich Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim (Poznań) – po obu
wyścigach, dwukrotnie srebrna i drużynowo złota – jak widać wiele powodów do zadowolenia
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Puchar dla Kobiet za I miejsce drużynowo 
w Akademickich Mistrzostwach Polski
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zło ty me dal Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski w ko lar stwie gór skim.
Zło ty me dal dru ży no wo „wy je cha ły” dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go: We ro ni ka ry bar czyk, Agniesz ka tor ba, Ka ro li na Do pie ra ła, na ta -
lia Zu brzyc ka, Da nu ta Mi cha lak. W cza sów ce re pre zen to wa ły nas:
We ro ni ka ry bar czyk, Agniesz ka tor ba, Ka ro li na Do pie ra ła, na ta lia Zu -
brzyc ka, Da nu ta Mi cha lak, Ada Woź niak. Po za tym naj więk szy suk ces
in dy wi du al nie od nio sła We ro ni ka ry bar czyk, któ ra zdo by ła dwa srebr -
ne me da le: je den w cza sów ce, dru gi w wy ści gu głów nym. 

Wśród męż czyzn bez więk szych nie spo dzia nek wy grał Ma rek Kon -
wa, stu dent Wszech ni cy Świę to krzy skiej. 

re pre zen tan ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w skła dzie: Woj ciech
Ba ra now ski, Ma te usz no wic ki, Piotr Grześ, to masz Wo łyń ski, Szy mon
Lu dwi czak, Ma te usz Wiel go, Adam Mo skal, zdo by li III miej sce w ty pie
uczel ni. Woj ciech Ba ra now ski zdo był zło ty me dal in dy wi du al nie w ty -
pie uczel ni. Start na szych za wod ni ków był ogrom nym osią gnię ciem. 

Z Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski rów nież wy szli śmy z suk -
ce sa mi: ko bie ty I miej sce, męż czyź ni III (1 punk tem prze gra li z UAM).
In dy wi du al nie: We ro ni ka I miej sce, Agniesz ka III, Ka ro li na IV, na ta lia V,
Dan ka IX. Wśród pa nów na po dium Woj tek: III miej sce.

oprócz te go od nie śli śmy kil ka zwy cięstw in dy wi du al nych i dru ży -
no wych w Aka de mic kim Pu cha rze Pol ski. We ro ni ka ry bar czyk po kil -
ku zwy cię stwach in dy wi du al nie zdo by ła I miej sce, na ta lia Zu brzyc ka III,
a ko bie ty dru ży no wo II (re pre zen to wa ły nas głów nie We ro ni ka i na ta -
lia). Pa no wie za li czy li nie co mniej star tów w Pu cha rze, mu sie li więc się
za do wo lić pią tą lo ka tą.

Se zon był nie zwy kle uda ny dla na szych za wod ni ków, za rów no ten
aka de mic ki, jak rów nież in dy wi du al ne star ty więk szo ści z nas. te raz
trwa ją in ten syw ne przy go to wa nia do ko lej ne go ko lar skie go ro ku. Ja -
ki bę dzie? – wie rzy my, że jesz cze lep szy.

Ka ro li na Do pie ra ła

W oczekiwaniu na dekoracje – AMP Poznań

Kolarskie trofea – Akademickie Mistrzostwa Polski

I miejsce kobiet open – AMP w kolarstwie górskim, III miejsce
mężczyzn w typie uczelni
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na sta ła je sień. roz po czął się no wy rok aka de mic ki. to już 61
w dzie jach na szej uczel ni ja ko sa mo dziel nej szkoły wyż szej...

tam ta de cy zja władz PrL -u po dej mo wa na by ła w dra ma tycz nym
mo men cie dzie jów Pol ski. Dzie jów jej na uki. 

Wła dze rze czy po spo li tej mię dzy woj nia mia ły świa do mość  ran gi
i ro li na uki w roz wo ju go spo dar czym i kul tu ral nym kra ju, w kre owa -
niu in te lek tu al nych elit i za wo do wych spe cja li stów. Ży cie uni wer sy te -
tu nie by ło jed nak ła twe. nie by ło usła ne ró ża mi. na kła dy na na ukę
by ły da le kie od ocze ki wań i po trzeb. nie wąt pli wie na ro do wy en tu -
zjazm bu do wa nia Pol ski sta wał się tak że udzia łem uni wer sy te tów. Ce -
chą cha rak te ry stycz ną two rze nia na uki w tam tych cza sach by ła
wol ność – wol ność w sfe rze my śle nia i pro wa dze nia ba dań. na wet
nie wiel kie pró by ogra ni cza nia tej wol no ści spo ty ka ły sie z ostrym
sprze ci wem aka de mic kiej spo łecz no ści.

Uni wer sy tet mo że bo wiem  być w peł ni so bą  wów czas, kie dy funk -
cjo nu je w wol no ści. tyl ko w wol no ści od kry wa się praw dę. A gdy po -
zna je  się praw dę... „Po zna cie praw dę, a praw da was wy zwo li...” Jak
za uwa ża ksiądz pro fe sor Kon stan ty Mi chal ski,  „Praw dzie i rze czy po -
spo li tej słu żył uni wer sy tet przez ca łe wie ki, ra zem z nią dzie lił do lę i nie -
do lę, szczę ścia i nie szczę ścia”.  tę nie do lę, jak żesz tra gicz ną, dzie lił
pod czas ostat niej woj ny, pła cąc wy so ką ce nę. Sym bo lem po zo sta nie
Uni wer sy tet Ja giel loń ski z je go pro fe so ra mi pod stęp nie aresz to wa ny -
mi w li sto pa dzie 1939 ro ku. A ja ką ce nę pła cił Uni wer sy tet Ste fa na 
Ba to re go, Uni wer sy tet Ja na Ka zi mie rza, Uni wer sy tet Po znań ski, Uni -
wer sy tet...?

W po wo jen nej rze czy wi sto ści uni wer sy tet sta nął przed wiel ki mi
wy zwa nia mi. Co czy nić, aby trwać, za cho wać toż sa mość i god ność?
Jak od po wia dać na ocze ki wa nia mło dzie ży żąd nej wie dzy i kul tu ry na
naj wyż szym po zio mie, pra gną cej po przez pra cę słu żyć oj czyź nie? Po
prze ciw nej stro nie zna la zła się lu do wa wła dza li czą ca na za wo do we
ka dry, ale tak że ma ją ca świa do mość, że uni wer sy tet jest rod nią wol -
no ści i szko łą de mo kra cji. na stał dra ma tycz ny czas znie wa la nia serc

i umy słów lu dzi mło dych, ale tak że pro fe sor skich elit. Świat na uki zda -
wał nie zwy kle trud ny eg za min. I zda je go jesz cze dziś...

Pro ces two rze nia no wych szkół wyż szych miał bez wąt pie nia dwa
ob li cza. Z jed nej stro ny wy cho dził naprze ciw ocze ki wa niom  osła bio -
nych i oka le czo nych woj ną na uko wych elit pra gną cych słu żyć Pol sce
i two rzyć na ukę w łącz no ści z uni wer sy te ta mi wol ne go świa ta.

Z dru giej stro ny – de cy zje te stwa rza ły spo sob ność  peł niej sze go
kon tro lo wa nia na uko wej ka dry. Lu do wa wła dza mia ła w swo im rę ku
środ ki fi nan so we i pra wo, któ re two rzy ła.

W ta kich to oko licz no ściach  cza su i miej sca za ist nia ła, by żyć, tak -
że Wyż sza Szko ła rol ni cza w Po zna niu, pre kur sor ka na sze go uni wer -
sy te tu. Świę to wać rocz ni cę jej po wsta nia, czy po mi nąć mil cze niem?
Py ta nie jest pro ste. tyl ko od po wiedź sta je się trud na. A od po wie dzieć
trze ba... naj trud niej sze jest skła da nie od po wie dzi przed so bą...

Pro fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski zo stał wy bra ny na dzie ka na Wy -
dzia łu rol ni czo -Le śne go tak że w 1939 ro ku, kie dy ga sły na dzie je na po -
kój, a roz pa la ły się wiel kim pło mie niem obłą ka ne ide olo gie. Funk cję tę
peł nił po ta jem nie przez ca łą nie miec ką oku pa cję. Peł nił z na ra że niem
ży cia. A kie dy prze to czył się na za chód nie miec ko -so wiec ki wo jen ny
front, już w lu tym na wią zał kon takt z De le ga tu rą Mi ni ster stwa oświa ty
i „po otrzy ma niu peł no moc nictw na dal sze peł nie nie funk cji dzie ka na
oraz pie nię dzy dla Uni wer sy te tu Po znań skie go” po wró cił 10 mar ca do
Po zna nia, „aby roz po cząć po rząd ko wa nie i pra ce or ga ni za cyj ne  ce lem
uru cho mie nia Wy dzia łu”. nie cze kał na  wy ja śnie nie po li tycz nej sy tu acji.
Pod ję cie ba dań i uni wer sy tec kie go na ucza nia by ło dla nie go na tu ral ną
po win no ścią. na uka jest po nad sys te ma mi po li tycz nym. nie ma ta kiej
si ły, któ ra po tra fi po wstrzy mać ideę, twór czą myśl. Któ ra jest w sta nie
znie wo lić du cha praw dy uni wer sy tec kich elit. Wię cej zna czy dla nas ro -
zum niż si ła. A więc mój uni wer sy te cie –„Plus ra tio qu am vis!”

A co  z rocz ni cą – świę to wać ją czy po mi nąć mil cze niem? – Pa mię -
tać ku prze stro dze! na ro dy bez pa mię ci gi ną. Uni wer sy te ty tak że...

„Au gust”

Pod prąd, czy z prą dem rze ki? (1)

FelIetoN

Wa ka cyj na dzia łal ność Sek cji 
Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków
Obóz�na�uko�wy�w Szczyt�ni�kach�ko�ło�Zło�cień�ca�ja�ko�for�ma�ak�tyw�no�ści�stu�denc�kiej
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Stu dia, to we dług licz nej gru py lu dzi, naj lep szy okres ży cia czło wie -
ka. Z sa mej de fi ni cji „stu dio wa nia” wy ni ka to, że jest to po szu ki wa -

nie wie dzy, in dy wi du al ne od naj dy wa nie, a tak że prze twa rza nie
in for ma cji. Po nad to jest to czas, w któ rym za po zna je my wie lu lu dzi
z róż nych stron kra ju, miast, uczel ni i ich wy dzia łów. Po moc ne w tym
są przede wszyst kim or ga ni za cje stu denc kie, ta kie jak: ko ła na uko we,
Sa mo rząd Stu denc ki czy też zwią za ne bar dziej z ar ty stycz ną dzia łal -
no ścią, na przy kład Ze spół Pie śni i tań ca „Ła ny”. In te gra cja stu den tów
jest tym sil niej sza, im wię cej sie bie da je my na roz wój i pro mo cję da -
nej jed nost ki. Jest to tak że – jak przy sta ło na stu den ta – czas za ba wy
i umie jęt ne go wy ko rzy sta nia wol ne go cza su. 

Ko ło Le śni ków jest naj star szym Ko łem na uko wym na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym. tra dy cja, za mi ło wa nie do na tu ry, pra ca dy dak tycz na na
rzecz Ko ła – to tyl ko nie któ re ce chy wy róż nia ją ce na szą or ga ni za cję. Dla -
te go chcie li by śmy przed sta wić wa ka cyj ną dzia łal ność Sek cji Bo ta nicz -
nej Ko ła Le śni ków.

Sek cja Bo ta nicz na przy współ pra cy z re gio nal ną Dy rek cją ochro -
ny Śro do wi ska w Szcze ci nie – Wy dzia łem te re no wym w Zło cień cu,
zor ga ni zo wa ła obóz na uko wy w Szczyt ni kach ko ło Zło cień ca
w dniach 18-24 lip ca 2011 ro ku. W wy jeź dzie uczest ni czy ło je de na -
ścio ro stu den tów le śnic twa, zrze szo nych w Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła
Le śni ków. opie kę na uko wą nad obo zem i na szy mi pra ca mi spra wo -
wał dr An drzej M. Ja go dziń ski z Ka te dry Ło wiec twa i ochro ny La su. 

Pod sta wo wym ce lem obo zu by ła in wen ta ry za cja den dro flo ry za -
byt ko we go par ku dwor skie go, się ga ją ce go swy mi po cząt ka mi
pierw szej po ło wy XIX wie ku. Le ży on na te re nie Draw skie go Par ku
Kra jo bra zo we go oraz na ob sza rze nA tU rA 2000 „osto ja Draw ska”,
wy róż nio ne go ze wzglę du na du że wa lo ry przy rod ni cze. W skład
par ku wcho dzą: dzie dzi niec, łą ka, ale ja gra bo wa, park, park le śny
z cmen ta rzem po nie miec kim oraz włą czo ny pod ko niec XIX wie ku
roz le gły las bu ko wy, gdzie mo że my spo tkać drze wa o po nad 300 cm
ob wo du. Część le śną par ku dzie li rze ka Kok na. 



Uczestnicy obozu naukowego w Szczytnikach

Pomiar pierśnicy w lesie bukowym
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Po za po zna niu się z ca ło ścią par ku w te re nie stu den ci Ko ła Le śni -
ków pro wa dzi li szcze gó ło wą in wen ta ry za cję, wy ko nu jąc spis flo ry -
stycz ny obej mu ją cy den dro flo rę oraz ro śli ny na czy nio we ru na
le śne go, a tak że naj cie kaw sze pod wzglę dem przy rod ni czym i hi sto -
rycz nym ele men ty par ku. Stu den ci za kła da li po wierzch nie prób ne,
zna ko wa li drze wa, wy ko ny wa li po mia ry pier śnic (śred ni cy drze wa na
wys. 1,3 m) i wy so ko ści drzew, od naj dy wa li sta re fun da men ty bu dyn -
ków etc. trze ba tak że pod kre ślić, że te ren par ku był roz le gły (po -
wierzch nia oko ło 15 ha), a wszyst kie ele men ty uro czy ska mu sie li śmy
po rów nać z ostat nim opra co wa niem ewi den cji den dro lo gicz no -tech -
nicz nej z 30 li sto pa da 1981 ro ku.

W ra mach obo zu pro wa dzi li śmy dys ku sje z pra cow ni ka mi rDoŚ
o te ma ty ce sze ro ko ro zu mia nej ochro ny przy ro dy, któ re po zwo li ły
nam bar dziej za głę bić się w pro blem, przed któ rym stoi mło de po ko -
le nie Po la ków. nie za bra kło też cza su na wspól ne ogni sko oraz od -
śpie wa nie jak że waż ne go dla nas, stu den tów Wy dzia łu Le śne go,
Hym nu po znań skich le śni ków, któ ry jest nie od łącz nym ele men tem na -
szej tra dy cji i hi sto rii. 

In wen ta ry za cja, któ rą prze pro wa dzi li śmy w lip cu te go ro ku, jest na
bie żą co opra co wy wa na i ca łość bę dzie prze ka za na do Wy dzia łu te re -
no we go w Zło cień cu re gio nal nej Dy rek cji ochro ny Śro do wi ska
w Szcze ci nie. Bę dzie to klu czo wy ele ment do stwo rze nia na tym te re -
nie re zer wa tu przy ro dy „nad Kok ną”, gdyż na tym ob sza rze znaj du ją
się sie dli ska chro nio ne: las bu ko wy, las grą do wy (zgod nie z Dy rek ty -
wą Sie dli sko wą), wy stę pu je tam też wie le ga tun ków chro nio nych ru -
na czy zwie rząt (ku mak ni zin ny, ża ba wod na, ża ba je zior ko wa).
Pro po no wa ne jest utwo rze nie re zer wa tu kra jo bra zo wo -le śne go
o ochro nie ści słej, bier nej.

Chcie li by śmy po dzię ko wać pra cow ni kom Wy dzia łu te re no we go
w Zło cień cu re gio nal nej Dy rek cji ochro ny Śro do wi ska w Szcze ci nie
– An nie Si giel -Do pie ra le i ra do sła wo wi Grze gor czy ko wi – za umoż li -
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wie nie prze pro wa dze nia prac na te re nie za byt ko we go par ku w Szczyt -
ni kach i chęć na wią za nia współ pra cy z Ko łem Le śni ków – oraz dr. An -
drze jo wi M. Ja go dziń skie mu za wy po ży cze nie spe cja li stycz ne go
sprzę tu po mia ro we go i opie kę na uko wą.

Woj ciech Bo rzysz kow ski
pre zes Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków



Po przed nią re la cję z Zie mi Kłodz kiej (i nie tyl ko) za koń czy łem
stwier dze niem, że pro gram trzech pierw szych dni wy ciecz ki zo -

stał zre ali zo wa ny bez więk szych pro ble mów. oso by przy zwy cza jo ne
do czy ta nia mię dzy wier sza mi do my śli ły się za pew ne, że w ko lej nych
dniach po ja wi ły się pro ble my. otóż z przy czyn nie za leż nych od po -
znań skich or ga ni za to rów oka za ło się ko niecz ne zmo dy fi ko wa nie pro -
gra mu i za mia na nie któ rych punk tów w tym pro gra mie. Efek tem by ły
mię dzy in ny mi nie po trzeb ne prze jaz dy. Ale wszyst ko skoń czy ło się
do brze. 

W po nie dzia łek (13 czerw ca – mo że ta „trzy nast ka” spo wo do wa -
ła pro ble my?) w dro dze do no we go Mia sta (to po stro nie cze skiej
– Nové město nad me tují) za trzy ma li śmy się w Jar ko wie, nie wiel kiej
wsi ko ło Le wi na Kłodz kie go, tuż przy gra ni cy pań stwa. Znaj du je się tu
nie wiel ki i ma ło zna ny, a god ny uwa gi ogród ja poń ski. Udo stęp nio -
ny do zwie dza nia efekt trzy dzie stu lat pra cy twór cy i go spo da rza ogro -
du, edwar da maj che ra, na praw dę za słu gu je na uzna nie. Po tem
po je cha li śmy do wspo mnia ne go no we go Mia sta, aby prze ko nać się,
że tam tej szy za mek w po nie dzia łek jest nie do stęp ny dla zwie dza ją -
cych. nie prze wi dział te go nasz kłodz ki współ or ga ni za tor. Po spa ce ro -
wa li śmy za tem po ład nym re ne san so wym ryn ku, spoj rze li śmy z mo stu
na rzecz kę me tu ję (spo tka li śmy się z nią już w skal nym mie ście ko ło
Adršpa chu) i po je cha li śmy do prze wi dzia ne go na na stęp ny dzień Mię -
dzy gó rza. 

mię dzy gó rze jest to po pu lar na osa da let ni sko wa po ło żo na pod
Śnież ni kiem, u je go za chod nich pod nó ży. Mo gli śmy po dzi wiać sta rą,
w znacz nym stop niu drew nia ną za bu do wę, mię dzy in ny mi do my
wcza so we z koń ca XIX wie ku. naj więk szą oso bli wo ścią przy rod ni czą
i głów nym (po za Śnież ni kiem) „ma gne sem” przy cią ga ją cym go ści do
Mię dzy gó rza jest jed nak Wo do spad Wilcz ki, któ ry przez wie le lat był
uwa ża ny za naj wyż szy w pol skich Su de tach. Do pie ro sław na po wódź
w 1997 ro ku znisz czy ła pię cio me tro wy próg ka mien ny, któ rym w po -
ło wie XIX wie ku do dat ko wo pod wyż szo no po ziom wo dy nad wo do -
spa dem. 

Wy ko rzy stu jąc sprzy ja ją cą po go dę, zde cy do wa li śmy się rów nież na
nie da le ki, ale atrak cyj ny spa cer gór ski do ogro du Ba jek, w któ rym
zgro ma dzo no licz ne rzeź by przed sta wia ją ce zna nych bo ha te rów ba -
jek – ulu bień ców nie tyl ko dzie ci, ale i ich ro dzi ców, babć i dziad ków.
ogród za ło żo no krót ko po pierw szej woj nie świa to wej, ale nie daw no
zo stał ko lej ny raz od no wio ny i wzbo ga co ny o no wych „miesz kań ców”. 

na za jutrz (wto rek, 14 czerw ca) po śnia da niu po je cha li śmy po now -
nie do No we go mia sta. tym ra zem ka sa by ła czyn na i moż na by ło
zwie dzić wnę trza zam ko we, a po tem jesz cze przejść przez ogro dy
zam ko we do cze ka ją ce go na par kin gu au to ka ru. 

Hi sto ria na szych po łu dnio wych są sia dów tak się po to czy ła, że do -
brze za cho wa nych zam ków jest bar dzo du żo. Ko rzy sta jąc z oka zji,
za trzy ma li śmy się jesz cze w mia stecz ku Na chod, tuż przy gra ni cy
na prze ciw ko Ku do wy. tu tej szy za mek – w prze ci wień stwie do zwie -
dza ne go ra no – po ło żo ny jest na wzgó rzu wy raź nie gó ru ją cym nad
ryn kiem. Przy zam ku znaj du je się nie wiel ki ogród fran cu ski, a do -
dat ko wą atrak cją jest niedź wiedź miesz ka ją cy w daw nej fo sie zam -
ko wej. 

Po zwie dze niu zam ku wró ci li śmy do Dusz nik na obiad, po któ rym
po że gna li śmy wspo mnia ną w po przed niej re la cji pa nią prze wod nik
– edy tę Pień kow ską. Ale zwie dza nie jesz cze się nie skoń czy ło. Po je -
cha li śmy po now nie pod Śnież nik, tym ra zem od pół noc nej stro ny. Po -
ło żo na tam wieś Klet no zna na jest z bar dzo taj nej kie dyś ko pal ni
ura nu, eks plo ato wa nej do 1953 ro ku, oraz z od kry tej w 1966 ro ku Ja -
ski ni Niedź wie dziej. Jest to obec nie naj więk sza ja ski nia w Su de tach,
a o jej zna cze niu świad czy fakt, że przy pad ko we od kry cie na te re nie
ka mie nio ło mu mar mu ru wstrzy ma ło pra ce w tym ka mie nio ło mie
(cho ciaż de wi zy uzy ski wa ne za eks port mar mu ru by ły bar dzo po trzeb -
ne). Pod ziem na tra sa spa ce ro wa wśród bo ga tej sza ty na cie ko wej, cha -
rak te ry stycz nej dla ja skiń te go ty pu, sta no wi ta ką atrak cję, że bi le ty
dla grup trze ba re zer wo wać na wet kil ka ty go dni przed pla no wa nym
zwie dza niem. na szczę ście do ko na li śmy re zer wa cji z od po wied nim
wy prze dze niem. 

Zwie dza nie Ja ski ni niedź wie dziej za koń czy ło re ali za cję ofi cjal nej czę -
ści pro gra mu kra jo znaw cze go w oko li cach Kłodz ka. Ale by ła jesz cze
część nie ofi cjal na: wie czor ne spa ce ry wo kół ba zy noc le go wej w Dusz -
ni kach Zdro ju. oprócz pierw sze go dnia co dzien nie po ko la cji z grup ką
ochot ni ków wę dro wa łem po róż nych za kąt kach Dusz nik i w naj bliż szej
oko li cy. od wie dzi li śmy za tem miej sca zwią za ne z po by tem Fry de ry ka
Cho pi na w Dusz ni kach, czy li oprócz par ku zdro jo we go (tu w bu dyn ku
daw ne go te atru zdro jo we go od by ły się dwa kon cer ty do bro czyn ne
mło de go kom po zy to ra) tak że Wzgó rze Ro za lii ze sta rą ka pli cą, na któ -
rym był rów nież Cho pin (wszedł on bo wiem „na gó rę, jed ną z wyż szych
w Dusz ni kach […], nie le d wie pio no wo”). Daw na od lew nia że li wa, zwa -
na le jar nią, zwią za na jest z po by tem in ne go kom po zy to ra – Fe lik sa
men dels soh na – Bar thol dy’ego, któ ry rów nież dał w Dusz ni kach kon -
cert do bro czyn ny. na Jam ro zo wej Po la nie zlo ka li zo wa no ośro dek
przy go to wań olim pij skich. Pod wierz choł kiem Pta siej Gó ry znaj du je się
schro ni sko PttK „Pod mu flo nem”, jed no z naj ład niej szych w Su de -
tach. Z dro gi do schro ni ska roz ta cza ją się pięk ne wi do ki na oko li cę, po -
dob nie jak z po ło żo nej po prze ciw nej stro nie Dusz nik miej skiej gó ry.
Mó wiąc krót ko – cho ciaż to by ło w czerw cu, zde cy do wa nie za wcze śnie
za pa da ły ciem no ści. 

Śro da (15 czerw ca) by ła dniem po wro tu do Po zna nia. W pro gra mie
za pla no wa no dwu krot ny po stój. Miej sce pierw sze go z nich przed sta -
wio no na stę pu ją co: „W dro dze po wrot nej zwie dzi my obiekt (naj więk -
szy te go ro dza ju w Eu ro pie) istot nie róż nią cy się od wszyst kich
obiek tów wy mie nio nych w pro gra mie wy ciecz ki. obiekt ten po wstał
w la tach 1765–77 i peł nił swą pod sta wo wą funk cję do 28 li sto pa -
da 1867 ro ku. W la tach 1900–29 w re jon te go obiek tu do cie rał śro dek
trans por tu o nie ty po wym roz wią za niu ukła du na pę do we go”. oczy wi -
ste, że zwie dzi li śmy twier dzę gór ską po ło żo ną w re jo nie Srebr nej
Prze łę czy nad miej sco wo ścią Srebr na Gó ra. na prze łęcz wje cha li śmy
au to ka rem, ale kie dyś moż na by ło tam do je chać ko le ją zę ba tą. 

A obiad? obiad zje dli śmy „w po bli żu mia sta po ło żo ne go wśród
wzgórz, z du żym Sank tu arium Mię dzy na ro do wym (jed nym z naj więk -
szych w środ ko wej Eu ro pie), w któ rym znaj du je się mię dzy in ny mi
gro bo wiec jed ne go z mi strzów krzy żac kich”. Wpraw dzie Sank tu arium
Świę tej Ja dwi gi Ślą skiej w trzeb ni cy nie zwie dza li śmy, ale z ob wod -
ni cy, przy któ rej znaj du je się re stau ra cja, by ły wi docz ne trzeb nic kie
wie że. 

Praw do po dob nie by ła to ostat nia z wie lo let niej se rii czerw co -
wych wy cie czek au to ka ro wych po Pol sce. SzKo DA!!! 

Je rzy Świ goń

Nie tyl ko Zie mia Kłodz ka (2)

WIeŚCI z KoŁA PolSKIego toWARzyStWA

nove Mesto i ogrody zamkowe
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Zamek w nachodzie (Czechy) ogród japoński w Jarkowie

na dziedzińcu twierdzy srebrnogórskiej W podziemiach twierdzy

nad wodospadem „Wilczki” w MiędzygórzuWieczorny spacer w Dusznikach
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