
NR 12 (135) GRUDZIEŃ 2009

ISSN 1429-3064

UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY

W POZNANIU

C Z A S O P I S M O  U N I W E R S Y T E T U  P R Z Y R O D N I C Z E G O  W  P O Z N A N I U

AKADEMICKIE



Zaproszeni goście Przemarsz do Collegium Maximum

Rektor Grzegorz Skrzypczak 
odsłonił popiersie patrona – Augusta 

Cieszkowskiego

Pamiątkowe zdjęcie u stóp kościoła św. Mikołaja w
Wierzenicy, gdzie spoczywają prochy Augusta

Cieszkowskiego i jego najbliższej rodziny 
(21 listopada)

Wiązanki kwiatów złożono przy grobowcu 
rodziny Cieszkowskich „Łany” świętowały 35-lecie swojego istnienia
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JUBILEUSZ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIA
studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu

Nowy sztandar Uniwersytetu Przyrodniczego
poświęcono podczas mszy w kościele 
św. Jana Vianneya w Poznaniu (19 listopada) Uroczysty Senat (19 listopada)
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Po raz pierw szy w dzie jach na szej uczel ni
wszy scy pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu ze bra li
się na uro czy stym spo tka niu przed świą tecz -
nym, któ re zor ga ni zo wa no w mu rach Ko le -
gium Run ge go w gru dnio we mroź ne po łu -
dnie. Za pro szo nych go ści cie pły mi sło wa mi
po wi tał JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak, któ -
ry w obec no ści władz uczel ni (pro rek to rów,
kanc le rza, pa ni kwe stor oraz rzecz ni ka pra -
so we go) zło żył wszyst kim naj ser decz niej sze
ży cze nia świą tecz ne, ła miąc się przy tym opłat -
kiem i wzno sząc sto sow ny to ast. 

Gdy wszy scy wszyst kim zło ży li już bo żo na -
ro dze nio we ży cze nia, a ugi na ją cy się od
smacz nych, tra dy cyj nych po traw stół nie co
stra cił na wa dze, ktoś spon ta nicz nie za siadł do
sto ją ce go nie opo dal for te pia nu i roz po czął ko -
lę do wa nie. Pięk nym gło sem i nie co dzien ną in -
ter pre ta cją śpie wa nych utwo rów wy róż ni ła się
pa ni Ane ta Go łę biew ska, jed na z no wych pra -
cow ni czek Dzia łu Na uki na szej uczel ni. Jej ta -
lent zo stał na tych miast za uwa żo ny. Pa ni
Ane ta zo sta ła za pro szo na na ko lej ny wy stęp,
tym ra zem już bar dziej pro fe sjo nal ny – na uro -
czy ste spo tka nie z eme ry to wa ny mi pra cow -
ni ka mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, któ re tra dy cyj nie od bę dzie się
w stycz niu przy szłe go ro ku przy ul. Do żyn -
ko wej 9G. Tam Ane ta Go łę biew ska za śpie wa
na praw dzi wej sce nie, w to wa rzy stwie Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”. 

mgr Ewa Stryc ka
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Dwu na ste i trzy na ste po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu od by ło się w au li Ko le gium Run ge go od -

po wied nio 28 paź dzier ni ka i 25 li sto pa da 2009 ro ku. Stresz cze nie
pro to ko łu ob rad przed sta wia my po ni żej.

Na XII po sie dze niu Se na tu:

● Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej ty tu łów pro fe sor skich:
❍ prof. dr hab. An nie Golcz
❍ prof. dr hab. Han nie Kwa śnej
❍ prof. dr. hab. Woj cie cho wi Owcza rza ko wi.

● Wrę czo no mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go
prof. dr. hab. Ja no wi Pyr czo wi.

● Wrę czo no mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go:
❍ dr. hab. An drze jo wi Czer nia ko wi
❍ dr. hab. Pio tro wi Ła ko me mu
❍ dr hab. Mał go rza cie Szu ma cher -Stra bel
❍ dr. hab. Ro ma no wi Wojt ko wia ko wi
❍ dr hab. Re na cie Za wir skiej -Woj ta siak.

● Wy ra żo no zgo dę na mia no wa nie prof. dr. hab. Je rze go Smar -
dzew skie go na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

● Po zy tyw nie roz pa trzo no na stę pu ją ce wnio ski: 
❍ dzie ka na Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu o mia no -

wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres pię -
ciu lat:
● dr hab. Ka ta rzy ny Cza czyk
● dr hab. Da nu ty Gó rec kiej.

❍ w spra wie nada nia me da li Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu: 
● na uczy cie lom aka de mic kim
● pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi
● prof. dr. hab. Bro ni sła wo wi Mar ci nia ko wi, rek to ro wi Uni -

wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
● mgr. inż. Ste fa no wi Mi ko łaj cza ko wi.

● Wy ra żo no zgo dę na pro wa dze nie na Wy dzia le Tech no lo gii
Drew na stu diów na kie run ku uni ka to wym „bu dow nic two
drew nia ne” ze stan dar da mi kształ ce nia na stu diach pierw sze -
go stop nia. Wpro wa dze nie do te go punk tu opracowała rek tor
Mo ni ka Ko złow ska, po tem głos za brał dzie kan Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na Ry szard Gu zen da, a opi nię Se nac kiej Ko -
mi sji ds. Stu diów przed sta wił prof. Jó zef Kor czak. Na za koń -
cze nie wy wią za ła się dys ku sja, w któ rej głos za bra li ko lej no:
prof. Wło dzi mierz Breś, dzie kan Ry szard Gu zen da, pro rek tor
Mo ni ka  Ko złow ska, prof. Ze non  Woź ni ca, prof. Sta ni -
sław Dzię gie lew ski oraz dzie kan Jo lan ta Ko mi sa rek.

● Pod ję to uchwa łę w spra wie zmia ny uchwa ły nr 305/2008
w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na stu dia sta cjo nar ne i nie -
sta cjo nar ne dru gie go stop nia w ro ku aka de mic kim 2009/2010.

● Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska do ko na ła bar dzo wni kli wej
i szcze gó ło wej oce ny wy ni ków te go rocz nej re kru ta cji na stu -
dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne, przed sta wi ła też pod sta wo -
we ele men ty stra te gii na przy szłość. Głos w dys ku sji za brał naj -
pierw dzie kan Mi chał Sznaj der, a po nim mgr Woj ciech Ja nik.
Rek tor Grze gorz Skrzyp czak na za koń cze nie tej wy mia ny zdań

za ape lo wał do spo łecz no ści aka de mic kiej o za an ga żo wa nie się
wszyst kich w pro mo cję na szej uczel ni. Po wie dział też, że na -
le ży wy ko rzy sty wać no wo cze sne sa le, któ re ma my i nie bać się
uży wać znaj du ją ce go się tam wy so kiej kla sy sprzę tu mul ti me -
dial ne go, bo to uła twia kon takt z ca łym świa tem. „Są tam ka -
me ry – mó wił rek tor – te le -vi deo, mo że my po pro sić pro fe so -
ra, któ ry dzi siaj jest na Uni wer sy te cie Ho hen he im, że by
po pro wa dził o go dzi nie dzie sią tej wy kład dla na szych stu den -
tów, bo w tym sa mym cza sie ma my za ję cia u nas. Ta kie moż -
li wo ści ist nie ją w bu dyn ku In sty tu tu Me cha ni za cji Rol nic twa,
w no wej sa li przy ul. Dą brow skie go. Za chwi lę bę dą na stęp -
ne […]. Mu si my się do te go przy zwy cza ić, je że li chce my atrak -
cyj nie pro wa dzić stu dia i wy ko rzy sty wać wszyst kie środ ki, któ -
re ma my do dys po zy cji. Dzi siaj tak wła śnie pra cu je mło dzież”.

● Po dłu giej dys ku sji Se nat wy ra ził zgo dę na prze dłu że nie
umo wy dzier ża wy z dnia 19 czerw ca 1996 ro ku do ty czą cej Rol -
ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Go rzyń – na no wych
wa run kach – z je go do tych cza so wym dzier żaw cą Je rzym
Naj dkiem, do cza su sprze da ży przez uczel nię skład ni ków mie -
nia te go go spo dar stwa, jed nak na okres nie dłuż szy niż 10 lat.
Sprze daż, o któ rej mo wa, mo że na stą pić w trak cie trwa nia dzier -
ża wy. Wy ra że nie zgo dy przez Se nat na sprze daż Rol ni cze go
Go spo dar stwa Do świad czal ne go Go rzyń lub je go skład ni ków
wy ma ga pod ję cia od ręb nej uchwa ły.

● 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 rod ni cze go w Po zna niu i 11 przy na leż nych rol ni -
czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za 2009 rok.
Wy bra no też człon ków Se na tu do skła du ko mi sji prze tar go -
wej po wo ły wa nej w ce lu wy ło nie nia wzmian ko wa ne go bie głe -
go re wi den ta. Zo sta li ni mi: prof. dr hab. Ja nusz Czap ski, prof.
dr hab. An drzej Rut kow ski, dr inż. Waw rzy niec Czu bak, inż.
Ja dwi ga Woj ta siak oraz Mar cin Ka lisz.

● Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tu człon ka Se na tu mgr. Ce -
za re go Ko ze ry i rów no cze śnie zwró cił się do sa mo rzą du
dok to ran tów o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych
w ter mi nie do 21 li sto pa da 2009 ro ku.

● Na za koń cze nie tej czę ści po sie dze nia przy ję to pro to kół XI po -
sie dze nia Se na tu z 23 wrze śnia 2009 ro ku.

● Rek tor Jan Pi kul ser decz nie po dzię ko wał wszyst kim oso bom,
któ re za an ga żo wa ły się w or ga ni za cję i prze pro wa dze nie No -
cy Na ukow ców, któ ra od by ła się 25 wrze śnia te go ro ku – po
raz pierw szy w mu rach na szej uczel ni. Po in for mo wał tak że, że
prof. Wła dy sław Barz dajn i dr hab. Piotr No wa kow ski otrzy -
ma li na gro dę Mi ni stra Śro do wi ska za pra cę pod ty tu łem Re -
sty tu cja jo dły po spo li tej w Kar ko no skim Par ku Na ro do wym.

Na XIII po sie dze niu Se na tu:

● Mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go wrę czo no
prof. dr. hab. Je rze mu Smar dzew skie mu.

● Mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go wrę czo -
no:
❍ dr hab. Ka ta rzy nie Cza czyk
❍ dr hab. Da nu cie Gó rec kiej.

● Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Eko -
no micz no -Spo łecz ne go w spra wie za trud nie nia dr. hab. Ka -
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zi mie rza Woj now skie go – na pod sta wie umo wy o pra cę – na
sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu na okres pię ciu lat.

● Usta no wio no wy so kość Na gro dy im. prof. dr. hab. Je rze go
Zwo liń skie go w kwo cie 3000,00 zł brut to za naj lep sze pra ce
ma gi ster skie wy ko na ne w ro ku aka de mic kim 2008/2009.

● Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 1, w związ ku z art. 100 ust. 2
usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 41 ust. 4, w związ -
ku z art. 34 ust. 3 usta wy z dnia 30 czerw ca 2005 ro ku o fi -
nan sach pu blicz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
i § 2 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 22 grud nia 2006 ro -
ku w spra wie szcze gó ło wych za sad go spo dar ki fi nan so wej uczel -
ni pu blicz nych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796) oraz na pod sta wie
§ 27 ust. 1 pkt 9, w związ ku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wo bec zwięk sze nia do -
ta cji na rok 2009 przez Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, Se nat uchwa lił zmia nę Pla nu rze czo wo -fi nan so we go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na rok 2009, sta no -
wią cą za łącz nik bę dą cy in te gral ną czę ścią ni niej szej uchwa ły.

● Wy ra żo no zgo dę na zby cie, na rzecz Mia sta Po zna nia, pra wa
wła sno ści nie ru cho mo ści ozna czo nej w ewi den cji grun tów – ob -
ręb Je ży ce, ar kusz ma py 6, dział ki: nr 43/2 o pow. 0,2527 ha,
nr 39/5 o pow. 0,0983 ha, nr 39/6 o pow. 0,4656 ha, za bu -
do wa nej obiek ta mi bu dow la ny mi użyt ko wa ny mi przez Ze spół
Szkół Elek trycz nych nr 1 w Po zna niu. Zgo da wy ra żo na ni niej -
szą uchwa łą wy ga sa wraz z upły wem obec nej 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.

● Wy ra żo no zgo dę na zby cie, na rzecz Mia sta i Gmi ny Mię dzy -
chód, pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści ozna czo nych w ewi den -
cji grun tów:

❍ dział ka grun tu nr 64/2, ob ręb Mu cho cin, ar kusz ma py 2,
pow. 10,8300 ha

❍ dział ka grun tu nr 55/25, ob ręb Mu cho cin, ar kusz ma py 2,
pow. 0,3900 ha

❍ dział ka grun tu nr 55/10, ob ręb Mu cho cin, ar kusz ma py 2,
pow. 0,1400 ha.

Zgo da wy ra żo na ni niej szą uchwa łą wy ga sa wraz z upły wem
obec nej 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.

● Wy ra żo no tak że zgo dę na od da nie w agen cję: 

❍ Ośrod ka Na uko wo -Dy dak tycz ne go w Zie lon ce, gmi na Mu -
ro wa na Go śli na, po ło żo ne go na dział ce nr 255, o po wierzch -
ni 0,2800 ha, i dział ce nr 359, o po wierzch ni 0,7600 ha, ob -
ręb Zie lon ka, ark. ma py 5 (po dniu 31 stycz nia 2010 ro ku)

❍ Le śne go Ośrod ka Na uko wo -Edu ka cyj ne go w La skach,
gmi na Trzci ni ca, po ło żo ne go na dział ce nr 5065/2, o po -
wierzch ni 31,7607 ha, ob ręb La ski, ar kusz ma py 3

❍ Dwo ru My śliw skie go Ustro nie po ło żo ne go w Ustro niu, gmi -
na Łę ka Opa tow ska, na dział ce nr 5032/2, o po wierzch -
ni 36,1296 ha, ob ręb Trzbień, ark. ma py 7.

● 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 je de na stu
przy na leż nych rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych
za rok 2009 prze pro wa dzi AU XI LIUM S. A., al. Po ko ju 84,
31-564 Kra ków.

● Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re gu la mi nu
Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu (za łącz nik do uchwa ły nr 20/2008) oraz
w związ ku z uchwa łą nr 122/2009 z 23 wrze śnia 2009 ro ku,
Se nat zmie nił uchwa łę nr 7/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008
ro ku w ten spo sób, że w miej sce Mi cha ła Mik sy na człon ka 
Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju po wo łał Paw ła 
Żu ga ja.

● Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re gu la mi nu
Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu (za łącz nik do uchwa ły nr 21/2008) oraz
w związ ku z uchwa łą nr 132/2009 z 28 paź dzier ni ka 2009 ro -
ku, Se nat zmie nił uchwa łę nr 8/2008 z dnia 29 paź dzier ni -
ka 2008 ro ku w ten spo sób, że w miej sce mgr. Ce za re go Ko -
ze ry na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów
po wo łał mgr. inż. Krzysz to fa Dur ka lec -Mi chal skie go.

● Na pod sta wie § 36 ust. 2 pkt 7 i ust. 4 pkt 4 Sta tu tu Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go, Se nat zmie nił uchwa łę nr 10/2008
z dnia 29 paź dzier ni ka 2008 ro ku w ten spo sób, że w miej -
sce Da nie la Alek san dra na człon ka Ra dy ds. Ogól no uczel nia -
nych Jed no stek Dy dak tycz nych po wo łał Iwo nę Sta cho wiak.

● Koń cząc me ry to rycz ną część po sie dze nia, Se nat przy jął pro -
to kół XII po sie dze nia Se na tu z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 
ro ku.

● Rek tor Grze gorz Skrzyp czak po dzię ko wał wszyst kim za za -
an ga żo wa nie i zor ga ni zo wa nie ob cho dów 90-le cia ist nie nia stu -
diów rol ni czo -le śnych w Po zna niu.

● Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał o ter mi nie ko lej ne go Fe sti -
wa lu Na uki i Sztu ki, któ ry się od bę dzie w dniach od 27 do 29
kwiet nia 2010 ro ku. Za chę cił wszyst kich do wzię cia w nim ak -
tyw ne go udzia łu. Rek tor Grze gorz Skrzyp czak do dał, że jest
to świet ny spo sób na pro mo cję na szej uczel ni wśród mło dych
miesz kań ców na sze go mia sta i oko lic, bę dą cych prze cież po -
ten cjal ny mi stu den ta mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu.

● W wol nych gło sach, wnio skach i in ter pe la cjach człon ków Se -
na tu głos za brał dzie kan Mi chał Sznaj der, któ ry w mi łych sło -
wach pod su mo wał wy da rze nia zwią za ne z 90-le ciem ist nie nia
stu diów rol ni czo -le śnych w Po zna niu (peł ny tekst te go prze -
mó wie nia pre zen tu je my ja ko ar ty kuł pod ty tu łem „Pięk no i ele -
gan cja” na stro nach 10–11 ni niej sze go nu me ru „Wie ści Aka -
de mic kich”).

Na pod sta wie pro to ko łu 
spo rzą dzo ne go przez mgr. Woj cie cha Grot te la

opra co wa ła mgr Ewa Stryc ka

Z Senatu
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Za sta na wia nie się nad mi sją uczel ni
przy po mi na tro chę wy wa ża nie otwar -

tych drzwi, ja ko że nikt nie ma wąt pli wo -
ści, iż jest nią kształ ce nie i wy cho wy wa nie
mło dych po ko leń. Na uczel ni aka de mic kiej
do dać do te go na le ży roz wi ja nie ba dań na -
uko wych słu żą cych po zna wa niu praw dy
o świe cie i o nas sa mych oraz kul tu ro we mu
i go spo dar cze mu roz wo jo wi kra ju i re gio -
nu. Każ da in sty tu cja edu ka cyj na dzia ła
jed nak w okre ślo nym miej scu i cza sie, a jej
dzia łal ność de ter mi nu ją róż ne czyn ni ki so -
cjo eko no micz ne, praw ne, po li tycz ne i kul -
tu ro we, któ re do okre śla ją mi sję, ja ką wy peł -
nia ona w spo łe czeń stwie, wpły wa jąc na tej
mi sji urze czy wist nia nie. 

Dzi siej szy ju bi le usz skła nia do pa trze nia
na rze czy z per spek ty wy hi sto rycz nej, to też
w swo im wy stą pie niu po sta ram się przed -
sta wić w te le gra ficz nym skró cie ewo lu cję mi -
sji Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu na po szcze gól nych eta pach je go
roz wo ju: od Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny
w Ża bi ko wie, z któ rej wy wo dzi on swo je po -
cząt ki, przez Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni -
wer sy te tu Po znań skie go i Wyż szą Szko łę
Rol ni czą w Po zna niu, po Aka de mię Rol ni -

czą, po cząt ko wo bez, a póź niej z Au gu stem
Ciesz kow skim w na zwie. 

Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny w Ża bi ko -
wie, któ ra po wsta ła z ini cja ty wy i z ma te -
rial nym wspar ciem hra bie go Au gu sta Ciesz -
kow skie go, nie by ła sen su stric to uczel nią
aka de mic ką, ale urze czy wist nia ła dą że nie
świa tlej szych Wiel ko po lan do „wy po sa że nia
mło dzie ży spo so bią cej się do za rzą dza nia
wła sny mi lub cu dzy mi ma jąt ka mi ziem ski -
mi w wie dzę o no wych me to dach upra wy ro -
ślin i ho dow li zwie rząt oraz za po zna nia jej
z do ko nu ją cym się szyb kim po stę pem tech -
nicz no -eko no micz nym w rol nic twie”. 

Kształ ce nie rol ni ków i le śni ków na po zio -
mie aka de mic kim roz po czę ło się na do bre
w Wiel ko pol sce je sie nią 1919 ro ku, z chwi -
lą po wo ła nia Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go
na Uni wer sy te cie Po znań skim, no szą cym
pod ów czas na zwę Wszech ni cy Pia stow -
skiej. Za je go po wsta niem prze ma wiał wy -
so ki po ziom kul tu ry rol nej w Wiel kim
Księ stwie Po znań skim, w któ rym do mi no -
wa ły du że ma jąt ki ziem skie i ist nia ło du że
za po trze bo wa nie na wy so ko kwa li fi ko wa ne
ka dry dla rol nic twa. 

Na ro dzi nom te go Wy dzia łu to wa rzy szy -
ły ście ra ją ce się po glą dy. Spie ra no się
głów nie o to: czy szko ła rol ni cza ma być zlo -
ka li zo wa na w Po zna niu, czy w Byd gosz czy
– gdzie dzia łał od kil ku na stu lat utwo rzo -
ny przez Niem ców In sty tut Do świad czal no -
-Rol ni czy, i czy kształ ce nie kadr dla rol nic -
twa ma mieć cha rak ter aka de mic ki, czy ma
być ukie run ko wa ne bar dziej prak tycz nie.
Osta tecz nie zwy cię ży ła kon cep cja utwo rze -
nia od ręb ne go uni wer sy tec kie go wy dzia łu,
któ ry po cząt ko wo ja ko Wyż sza Szko ła
Rol ni cza sta no wił in te gral ną część Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz ne go. Okre śla jąc mi sję tej
pla ców ki, po sta no wio no, że ma ona „da wać
rol ni kom przy spo sa bia ją cym się do pra cy na
wła snym za go nie lub na ni wie pu blicz nej
grun tow ne wy kształ ce nie ogól ne i za wo do -
we, stwa rza jąc jed no cze śnie moż li wość
pra cy na uko wej we wszyst kich kie run kach
umie jęt no ści rol ni czych oraz ob co wa nia
ze śro do wi skiem ma ją cym pięt no sta rej
kul tu ry pol skiej”. W ob ja śnie niu do wy da -
ne go dru kiem spi su wy kła dów na rok aka -
de mic ki 1919/1920 pod kre śla no też, że „no -
wo po wsta ły Wy dział ma za za da nie kształ cić
swo ich uczni teo re tycz nie i prak tycz nie na
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za wo do wych rol ni ków i le śni ków o wyż szym
po zio mie na uko wym”.

W okre sie mię dzy wo jen nym dzia łal ność
Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go na po ty ka ła na
du że trud no ści wsku tek sto sun ko wo szczu -
płych środ ków fi nan so wych i ogra ni czeń
w przy dzia le eta tów asy stenc kich oraz po -
dej mo wa nych prób je go roz bi cia, a na wet
li kwi da cji. 

Po klę sce wrze śnio wej więk szość pro fe -
so rów Wy dzia łu zo sta ła wy sie dlo na do Ge -
ne ral nej Gu ber ni, gdzie nie któ rzy z nich
współ two rzy li pod ziem ny Uni wer sy tet Ziem
Za chod nich. 

Bez po śred nio po wy zwo le niu Po zna nia
pod ję to trud za bez pie cza nia gma chów i wy -
po sa że nia oca la łych ka tedr i za kła dów,
a prio ry te tem sta ła się od bu do wa ba zy 
ma te rial nej Wy dzia łu i wzbo ga ce nie jej
o do świad czal ne go spo dar stwa rol ni cze
i le śne. 

Upań stwo wie nie du żych i śred nich go spo -
darstw ziem skich oraz ko lek ty wi za cja rol -
nic twa stwo rzy ły ro sną ce za po trze bo wa nie
na ka drę kie row ni czą dla pań stwo wych
i spół dziel czych go spo darstw rol nych.
Głów nie z te go po wo du w 1951 ro ku, po -
dzie lo ny wcze śniej Wy dział Rol ni czo -Le śny
Po znań skie go Uni wer sy te tu, prze kształ -
co no w sa mo dziel ną Wyż szą Szko łę Rol -
ni czą. Mi sją tej uczel ni sta ło się przy go to -
wy wa nie do pra cy w go spo dar ce na ro do wej
wy spe cja li zo wa nych ab sol wen tów: rol ni -
ków, le śni ków zoo tech ni ków, ogrod ni ków,
tech no lo gów drew na, tech no lo gów żyw no -
ści i me lio ran tów. Waż nym ele men tem
owej mi sji by ło kształ to wa nie wśród stu den -
tów i pra cow ni ków po staw lo jal no ści wo bec
wła dzy, idei so cja li zmu i świa to we go in ter -
na cjo na li zmu, przy ogra ni cze niu do mi ni -
mum kon tak tów z Za cho dem. 

Fakt, że spo śród czte rech rek to rów kie -
ru ją cych uczel nią na tym eta pie jej hi sto rii
trzech by ło bez par tyj nych, a stu den ci WSR
ode gra li zna czą cą ro lę w czerw cu 1956
i mar cu 1968 ro ku, mo że świad czyć o tym,
że ów cze sna spo łecz ność uczel ni sku tecz -
nie sta ra ła się opie rać pre sji po li tycz nej lub
też że pre sja ta nie by ła tu tak do tkli wa, jak
gdzie in dziej. 

W 1972 ro ku uczel nia zmie ni ła na zwę na
Aka de mię Rol ni czą, wcho dząc w ko lej ny
etap hi sto rii. W cią gu pierw szych 18 lat
funk cjo no wa nia z no wą na zwą Aka de mia
dzia ła ła pod dyk tan do władz po li tycz nych
i pań stwo wych, w re aliach PRL -u – prze -
ży wa ją ce go co raz więk sze kło po ty spo -
łecz no -go spo dar cze. W sta tu tach Aka de mii
z te go okre su jej mi sję utoż sa mia no
z „uczest nic twem w dzie le wszech stron ne -
go roz wo ju na uki i kul tu ry oraz or ga nicz -
nie ze spo lo nym z ba da nia mi na uko wy mi
kształ ce niem kadr dla go spo dar ki na ro do -
wej”. Do pod sta wo wych sta tu to wych za dań
Aka de mii za li cza no wów czas m.in. kształ -
ce nie i so cja li stycz ne wy cho wa nie stu den -
tów na świa do mych swych praw i obo wiąz -
ków oby wa te li Pol skiej Rze czy po spo li tej
Lu do wej oraz kształ to wa nie po staw pa trio -

tycz nych, po czu cia od po wie dzial no ści oby -
wa tel skiej i ak tyw no ści spo łecz nej. 

Od 1990 ro ku przez na stęp ne 18 lat Aka -
de mia Rol ni cza w Po zna niu, funk cjo nu jąc
w wa run kach trans for ma cji ustro jo wej i cał -
ko wi cie no wej rze czy wi sto ści eko no micz -
no -praw nej, uzy ska ła au to no mię i za czę ła
od no wa sa mo dziel nie kształ to wać swój byt.
Uchwa lo ny w 1991 ro ku no wy sta tut Aka -
de mii de fi niu je uczel nię ja ko „sa mo rząd ną
spo łecz ność na uczy cie li aka de mic kich i stu -
den tów”, któ rzy uczest ni czą w za rzą dza niu
nią dzia ła ją cy mi jaw nie wy bie ral ny mi or ga -
na mi ko le gial ny mi i jed no oso bo wy mi. Swo -
ją mi sję upa try wa ła: w kształ ce niu spe cja -
li stów i pro wa dze niu ba dań na uko wych
w za kre sie kie run ków i dys cy plin wie dzy
zwią za nych z na uka mi rol ni czy mi, le śny mi
i tech nicz ny mi, z od wo ły wa niem się do tra -
dy cji, za cie śnia niem wię zów z Wiel ko pol -
ską i oży wie niem współ pra cy mię dzy na ro -
do wej. Do wy ka zu pod sta wo wych za dań
uczel ni do pi sa no uzu peł nia ją ce kształ ce nie
po dy plo mo we oraz dba łość o hu ma ni stycz -
ny i spo łecz ny roz wój stu den tów, ich zdro -
wie i spraw ność fi zycz ną.

Ma le ją cy od se tek osób za trud nio nych
w rol nic twie i do ko nu ją ce się w nim prze -
kształ ce nia, wyż de mo gra ficz ny, no we za -
sa dy fi nan so wa nia ba dań na uko wych i pro -
ce sy in te gra cji z Unią Eu ro pej ską – wszyst ko
to stwo rzy ło no wą rze czy wi stość, w ja kiej
Aka de mii przy szło re ali zo wać swo ją mi sję.
Pącz ku ją no we kie run ki stu diów, ta kie jak:
ochro na i kształ to wa nie śro do wi ska, bio tech -
no lo gia, eko no mia, to wa ro znaw stwo czy die -
te ty ka, za ostrza się kon ku ren cja mię dzy wy -
dzia ła mi, ka te dra mi i po szcze gól ny mi
uczo ny mi o środ ki fi nan so we na ba da nia,
po wsta ją cen tra ba daw cze, roz wi ja dy dak -
tycz na i na uko wa współ pra ca mię dzy na ro -
do wa. 

Aka de mii jed nak nie omi ja pro ces stop -
nio wej zmia ny mi sji uczel ni w Pol sce, któ -
re z ośrod ków mą dro ści i po szu ki wa nia
praw dy, pro wa dzą cych dzia łal ność na rzecz
in te re su pu blicz ne go, ak tyw nie ko rzy sta jąc
z pra wa do nie za leż no ści (jak to się dzie je
w więk szo ści uczel ni na świe cie), za czy na -
ją się prze kształ cać w in sty tu cje, któ re ma -
ją ge ne ro wać zy ski, wcho dząc w part ner ską
współ pra cę z sek to rem pry wat nym, po łą czo -
ną ze sprze da wa niem swo jej wie dzy oraz
wła sno ści ma te rial nych i in te lek tu al nych.
Wy prze daż ma jąt ku nie rzad ko sta ła się
spo so bem na sztu ko wa nie bu dże tu, a mod -
ne ha sło „trans fe ru tech no lo gii” – przy kryw -
ką dzia łal no ści in no wa cyj nej, pro wa dzo nej
w ra mach uczel ni, ale na wła sny ra chu nek.
W okre sie tym Aka de mia co raz sze rzej
na wią zy wa ła do tra dy cji, co zna la zło wy raz
m.in. w od re stau ro wa niu za byt ko we go Ko -
le gium Run ge go, uczy nie niu Au gu sta Ciesz -
kow skie go pa tro nem uczel ni czy otwar ciu
uczel nia nej izby pa mię ci.

Stop nio wo zmie niał się wi ze ru nek Aka -
de mii, w któ rej co raz peł niej re ali zo wa ły się
za sa dy kla sycz nej uni ver si tas et uni ver sa lis.
Ofer ta dy dak tycz na i te ma ty ka ba dań na uko -

wych sta ły się co raz bar dziej in ter dy scy pli -
nar ne, wy kra cza jąc po za tra dy cyj nie poj mo -
wa ne rol nic two i le śnic two, po wsta ły no wo -
cze sne la bo ra to ria i ha la spor to wa. W tej
sy tu acji za czę ła doj rze wać myśl zmia ny
na zwy na bar dziej ade kwat ną, co – nie bez
opo ru ze stro ny tra dy cjo na li stów – sta ło się
fak tem wio sną 2008 ro ku. 

Dziś Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu za trud nia po nad 1600 pra cow ni ków,
w tym bli sko 150 pro fe so rów, kształ ci kil -
ka na ście ty się cy stu den tów na 19 kie run kach
stu diów i zaj mu je li czą cą się po zy cję wśród
pu blicz nych uczel ni aka de mic kich. Zgod -
nie z uchwa lo ną nie daw no „Stra te gią roz -
wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go na la -
ta 2009–2015” ma on być no wo cze sną
uczel nią aka de mic ką, sil nie zwią za ną z re -
gio nem Wiel ko pol ski, któ ra w swo ich funk -
cjach ba daw czych i dy dak tycz nych na kie -
ro wa na jest na sze ro ko ro zu mia ne
śro do wi sko przy rod ni cze i za spo ka ja nie
po trzeb spo łe czeń stwa. Do me ną uczel ni jest
i bę dzie:
● kształ ce nie stu den tów, ab sol wen tów i kadr

na uko wych zdol nych spro stać wy zwa niom
współ cze snej go spo dar ki w kra ju i za gra -
ni cą

● pro pa go wa nie wśród mło dzie ży re gio nu,
Pol ski i Eu ro py po staw otwar to ści na wie -
dzę, lu dzi i świat

● od kry wa nie praw przy ro dy oraz pro wa -
dze nie ba dań in te gru ją cych na uki pod sta -
wo we z na uka mi sto so wa ny mi

● przy czy nia nie się do po stę pu w sek to rze
rol no -żyw no ścio wym i le śno -drzew nym,
roz wo ju wy so ko wy daj nych bio tech no -
lo gii, do zrów no wa żo ne go roz wo ju ob sza -
rów wiej skich oraz ochro ny śro do wi ska
i róż no rod no ści bio lo gicz nej.

Chy li my dziś czo ło przed po ko le nia mi po -
przed ni ków, któ rzy w mi nio nych dzie więć -
dzie się ciu la tach urze czy wist nia li w Wiel ko -
pol sce mi sję aka de mic kiej uczel ni rol ni czej.
Przy wo łu je my na zwi ska pro fe so rów Ri vo le -
go, Ni klew skie go, Run ge go, Mo len dy, Dzię -
cio łow skie go, Ga no wi cza i wie lu in nych, bez
któ rych udzia łu trud no so bie wy obra zić
ewo lu cję rol ni czej Al ma Ma ter. By li wśród
nich tak że mój dzia dek ze stro ny mat ki
– prof. Jan Groch ma lic ki – rek tor Uni wer -
sy te tu Po znań skie go w la tach 1926–1927,
a tak że oj ciec – prof. Ka zi mierz Ga węc ki
– rek tor Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna -
niu w la tach 1954–1959. 

Koń cząc swo je wy stą pie nie, pra gnę obec -
nym i przy szłym wła dzom uni wer sy te tu ży -
czyć, aby w przy go to wy wa nej przez Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
no wej rze czy wi sto ści praw nej po tra fi li, po -
sił ku jąc się uchwa lo ną stra te gią roz wo ju
uczel ni, z rów nie do brym skut kiem co ich
po przed ni cy mi sję tę ro zu mieć i re ali zo wać.

Qu od fe lix, fau stum, for tu na tu mque sit!

prof. dr hab. Jan Ga węc ki
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Ma gni fi cen cjo, Pa nie Rek to rze Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go,
Ma gni fi cen cje, wszy scy po przed ni cy na tym urzę dzie, 
Wy so ki Se na cie,
Pa no wie Pro rek to rzy,
Pa no wie i Pa nie Dzie ka ni, 
Ra dy Wy dzia łów,
Pro fe so ro wie ak tu al ni i eme ry to wa ni,
Pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni Uni wer sy te tu,
Dro dzy Stu den ci!

W dniu dzie więć dzie sią tej rocz ni cy po cząt ków dzi siej sze go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go spo ty ka my się na Eu cha ry stii, pro sząc Bo -
ga o bło go sła wień stwo dla tej uczel ni, jej za ło ży cie li, władz dzi siej -
szych, wszyst kich jej pra cow ni ków oraz stu den tów. Mo dli my się
o spo kój du szy zmar łych pro fe so rów i ab sol wen tów Uni wer sy te tu. 

AN TE RIO RA
Jed no cze śnie prze bie ga my w pa mię ci nie ma ły prze cież okres cza -

su, któ ry – od Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny – do pro wa dził
do po wsta nia Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. 

Ja kąś za po wie dzią po wsta nia tej uczel ni by ły nie stru dzo ne za bie -
gi hra bie go Au gu sta Ciesz kow skie go u władz pru skich, do ma ga ją -
ce się stwo rze nia pla ców ki na uko wej prze zna czo nej dla pod nie sie -
nia po zio mu wie dzy pol skich rol ni ków. W koń cu – z ini cja ty wy te goż
hra bie go – po wsta ła w Ża bi ko wie, w ro ku 1870, Wyż sza Szko ła Rol -
ni cza im. Ha li ny (od 21 li sto pa da 1870 do 1876 ro ku). By ła ona pierw -
szą uczel nią rol ni czą na zie miach pol skich pod za bo rem pru skim. Nie -
ste ty, jej dzia łal ność zo sta ła wkrót ce prze rwa na. 

Praw dzi we po cząt ki dro gi do Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go wią -
żą się do pie ro z Wszech ni cą Pia stow ską, któ ra – jak wie my – roz -
po czę ła swo ją dzia łal ność w 1919 ro ku, a któ rej czę ścią in te gral ną
stał się Wy dział Rol ni czo -Le śny. Dy na micz ny roz wój te go Wy dzia -
łu zo stał wpraw dzie za ha mo wa ny przez wy buch drugiej woj ny świa -
to wej, jed nak już w 1942 ro ku – na taj nym Uni wer sy te cie Ziem Za -

chod nich – Wy dział Rol ni czo -Le śny da lej kształ cił swo ich stu den -
tów, by po woj nie wzno wić swo ją dzia łal ność na Uni wer sy te cie Po -
znań skim. Tra gicz nym po kło siem cza su woj ny sta li się pro fe so ro -
wie Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go za mor do wa ni przez hi tle row ców.

W 1951 ro ku – na mo cy za rzą dze nia Ra dy Mi ni strów – na stę pu -
je od dzie le nie od Uni wer sy te tu i po wsta je Wyż sza Szko ła Rol ni cza.
Two rzy się Wy dzia ły: Zoo tech nicz ny (1951), a na stęp nie Tech no -
lo gii Drew na (1954), Ogrod ni czy (1956), Tech no lo gii Rol no -Spo -
żyw czej (1962), Me lio ra cji Wod nych (1970) i Eko no micz no -Spo -
łecz ny (2007). W 1972 ro ku uczel nia przyj mu je na zwę: Aka de mia
Rol ni cza, a w ro ku 1996 jej pa tro nem zo sta je Au gust Ciesz kow ski.
Wresz cie – w 2008 ro ku – de cy zją Sej mu Aka de mia Rol ni cza prze -
ra dza się w Uni wer sy tet Przy rod ni czy. Dzi siaj kształ ci on co rocz -
nie po nad 12 ty się cy stu den tów na ośmiu wy dzia łach, 19 kie run kach
i po nad 30 spe cjal no ściach, a je go ka drę dy dak tycz ną two rzy 849
na uczy cie li aka de mic kich. Jest się z cze go cie szyć. 

NA UKA DRO GĄ DO STWÓR CY
„To bo wiem, co o Bo gu moż na po znać, jaw ne jest wśród nich, gdyż

Bóg im to ujaw nił. Al bo wiem od stwo rze nia świa ta nie wi dzial ne Je -
go przy mio ty – wie ku ista Je go po tę ga oraz bó stwo – sta ją się wi dzial -
ne dla umy słu przez Je go dzie ła” (Rz 1,19-20). W tych sło wach św.
Pa weł po wo łu je się na mil czą ce świa dec two dzie ła stwo rze nia. Opie -
ra jąc się na uważ nej ob ser wa cji zło żo nych zja wisk oraz sto su jąc się
do za sad okre śla ją cych przed miot i me to dy po szcze gól nych dys cy -
plin, lu dzie na uki nie two rzą no wych praw rzą dzą cych wszech świa -
tem, oni je tyl ko od kry wa ją. Sta jąc wo bec stwo rze nia i po mna ża jąc
swo ją wie dzę o świe cie, a zwłasz cza o isto cie ludz kiej, sto ją cej w je -
go cen trum, zy sku ją moż li wość jak by po śred nie go po strze ga nia obec -
no ści Bo żej. Dzię ki zdol no ści wni ka nia w głąb mo gą prze ży wać po -
dob ne do świad cze nie i do zna wać po dob ne go: jak św. Pa weł: „Od
stwo rze nia świa ta nie wi dzial ne Je go przy mio ty – wie ku ista Je go po -
tę ga oraz bó stwo – sta ją się wi dzial ne dla umy słu przez Je go dzie -
ła” (Rz 1,20). 
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Ho mi lia ar cy bi sku pa 
Sta ni sła wa Gą dec kie go 
wy gło szo na 
pod czas uro czy stej 
mszy św. 
w ko ście le 
św. Ja na Vian neya
19 li sto pa da
2009 ro ku

Na uka dro gą do Stwór cy
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Pa nie, bądź po chwa lo ny przez na szą sio strę – mat kę zie mię.
[św. Franciszek z Asyżu]
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A jed nak w mi nio nych stu le ciach na uka – któ rej osią gnię cia bu -
dzą nie wąt pli wie nasz za chwyt – zwąt pi ła w moż li wość po zna nia Bo -
ga na dro dze ana li zy stwo rze nia. Opar ta na tzw. na uko wych kry te -
riach pró bo wa ła naj pierw wpo ić czło wie ko wi kul tu rę scep ty cy zmu
i zwąt pie nia. Wła śnie Eu ro pa – od cza sów re ne san su, a w wy koń -
czo nej for mie od do by oświe ce nia – wy kształ ci ła swo istą na uko wą
ra cjo nal ność, któ ra nie tyl ko do pro wa dzi ła do wiel kich od kryć, lecz
dzi siaj dzię ki kul tu rze tech nicz nej prze ni ka ca ły świat. To wła śnie na
ba zie owej ra cjo nal no ści wy two rzy ła kul tu rę, któ ra we wcze śniej nie -
zna ny spo sób ru gu je Bo ga ze świa do mo ści, czy to od rzu ca jąc Go cał -
ko wi cie, czy to oce nia jąc kwe stię Je go ist nie nia ja ko nie moż li wą do
roz strzy gnię cia, nie pew ną, a za tem przy na leż ną do sfe ry oso bi stych
wy bo rów, nie ma ją cą zna cze nia dla ży cia pu -
blicz ne go. 

Ta czy sto funk cjo nal na ra cjo nal ność spo -
wo do wa ła prze wrót su mień nie zna ny w ist -
nie ją cych do tych czas kul tu rach, po nie waż
utrzy mu je ona, że ra cjo nal ne jest wy łącz nie
to, co da się udo wod nić na dro dze eks pe -
ry men tal nej. Sko ro zaś mo ral ność na le ży do
cał kiem od mien nej sfe ry, zni ka ona ja ko sa -
mo dziel na ka te go ria, o ile w ogó le wy pa da
przy znać, że jest ona po trzeb na. W ten spo -
sób zni ka ka te go ria do bra. Nic sa mo w so -
bie nie jest do brem ani złem, wszyst ko za -
le ży od na stępstw, ja kie da dzą się prze wi dzieć
w dzia ła niu. W ten spo sób roz wi nę ła się
w Eu ro pie kul tu ra bę dą ca naj bar dziej za sad -
ni czym prze ci wień stwem nie tyl ko chrze ści -
jań stwa, ale tak że re li gij nych i mo ral nych tra -
dy cji ca łej ludz ko ści. Frag ment z Li stu do
Rzy mian uj mu je to w nie co prost szy spo sób:
„Po nie waż, choć Bo ga po zna li, nie od da li Mu
czci ja ko Bo gu ani Mu nie dzię ko wa li, lecz
znik czem nie li w swo ich my ślach i za ćmio -
ne zo sta ło bez ro zum ne ich ser ce. Po da jąc się za mą drych sta li się głu -
pi mi. I za mie ni li chwa łę nie znisz czal ne go Bo ga na po do bi zny i ob -
ra zy śmier tel ne go czło wie ka, pta ków, czwo ro noż nych zwie rząt
i pła zów” (Rz 1,21-23). 

„Dla te go wy dał ich Bóg po przez po żą da nia ich serc na łup nie czy -
sto ści, tak iż do pusz cza li się bez czesz cze nia wła snych ciał. Praw dę
Bo żą prze mie ni li oni w kłam stwo i stwo rze niu od da wa li cześć, i słu -
ży li je mu, za miast słu żyć Stwór cy” (Rz 1,24-25). Ra cjo nal ność ta
nie chcia ła brać pod uwa gę ist nie nia Bo ga ani roz pa try wać czło wie -
ka w kon tek ście ta jem ni cy je go po cho dze nia i kre su, jak gdy by przy -
ję cie ta kiej per spek ty wy kwe stio no wa ło po zy cję sa mej na uki. Przyj -
mo wa ła na to miast za spra wę oczy wi stą, że Bóg jest tyl ko two rem
ludz kiej ima gi na cji, któ ry nie ostoi się pró bom po zna nia na uko we -
go. Do pro wa dzi ło to do od da le nia się na uki od czło wie ka; od da le -
nia się od ro li słu żeb nej, ja ką na uka win na peł nić wo bec czło wie ka.
Dzi siaj tak wy pa czo na wi zja na uki oka zu je się ra czej słu żeb ni cą kon -
cer nów, ani że li – czło wie ka. 

Tym cza sem po praw nie ro zu mia na mi sja na uki po le ga na kon ty -
nu owa niu ba dań z prze ko na niem, że dla czło wie ka ro zum ne go wszyst -
kie rze czy łą czą się w zgod ną i har mo nij ną ca łość (Grze gorz Pa la -
mas, The opha nes). Tak, „wia ra nie wzra sta na zglisz czach ro zu mu!”,
ona ra czej na kła nia do te go, aby być su mien nym na ukow cem – zgłę -
bia ją cym do wol ną dzie dzi nę wie dzy – a jed no cze śnie wier nym uczniem
Ewan ge lii. Wia ra bo wiem to zdol ność łą cze nia w ca łość i przy swo -
je nia so bie owo ców wszel kich po szu ki wań. One to – pro wa dząc do
głęb sze go zro zu mie nia rze czy wi sto ści stwo rzo nej – da ją czło wie ko -
wi moż ność od kry cia Stwór cy, źró dła i ce lu wszyst kich rze czy. Dla -

te go też w ba da niach na uko wych nie trze ba ni gdy od dzie lać aspek -
tu du cho we go od in te lek tu al ne go (por. J. Gu itt ton, Le tra va il in tel -
lec tu el, 29). 

NA UKA DRO GĄ KU CZŁO WIE KO WI 

Na uka, bę dąc dro gą w gó rę, czy li ku Bo gu, jest jed no cze śnie dro -
gą w dół, to jest ku czło wie ko wi. Szko ły wyż sze są po wo ła ne do bu -
do wa nia no we go hu ma ni zmu, do wzno sze nia kul tu ry na mia rę czło -
wie ka. Kul tu ra, któ ra od pie ra po ku sę, ja ką jej pod su wa wie dza
hoł du ją ca wy łącz nie ce lom prag ma tycz nym, lub po dzie lo na na
bar dzo licz ne i wą skie spe cja li za cje, nie zdol na nadać sens ży ciu. No -
wy hu ma nizm ma po głę bić w nas świa do mość ogra ni czeń, ja kie na -
kła da ją na na ukę za sa dy mo ral ne, któ re nie są prze ja wem ob sku ran -
ty zmu, ale gwa ran cją, że ba da nia na uko we po zo sta ną god ne
czło wie ka i bę dą słu ży ły ży ciu.

Mi chel La cro ix opu bli ko wał pa sjo nu ją cą ksią żecz kę, któ rej nadał
ty tuł Le prin ci pe de Noé (Za sa da No ego). Te mat ten jest bar dzo ak -
tu al ny. Zda niem au to ra przez dwa ostat nie wie ki ludz kość ro bi ła

wszyst ko, co mo gła, by za pa no wać nad
świa tem. W za ra niu trze cie go ty siąc le cia mit
Pro me te usza już nie jest w sta nie za ra dzić
po trze bom i aspi ra cjom współ cze sne go
czło wie ka. Czło wiek po wi nien zwró cić się
w stro nę in ne go mo de lu – mo de lu No ego.
W ob li czu eks ce sów mo der ni za cji ten no -
wy mo del nie pró bu je „zmie niać świa ta”, ale
sta ra się go „oca lić”, za pra sza jąc wzo rem
No ego do swo jej ar ki isto ty za gro żo ne po -
to pem. Od zdro wej eko lo gii aż po za cho -
wa nie tra dy cyj nych war to ści i ochro nę in -
sty tu cji – w ob li czu ak tu al nych kry zy sów
i gwał tow nych prze mian – wszyst kim lu -
dziom na uki po win na przy świe cać jed na in -
ten cja: oca lić „na rzę dzia cy wi li za cji”. Za -
jąć się na szym kru chym świa tem, po to, by
go chro nić, na pra wiać i za bez pie czać, aże -
by dać po czą tek spo łe czeń stwu bar dziej
ludz kie mu i doj rza łe mu. Po epo ce po stę pu
po win na na stą pić epo ka oca le nia. Noe
przy by wa na ra tu nek Pro me te usza; na uka
ocze ku je współ pra cy mą dro ści. 

„Pro szę, aby ście w Wa szym dą że niu do na uko we go po zna nia
– uczył świat na uki Jan Pa weł II – mie li za wsze przed oczy ma osta -
tecz ny cel Wa szej pra cy, to jest czło wie ka. Po le cam Wam przy tym
przede wszyst kim cno tę mę stwa, któ ra po zwo li bro nić na uki w świe -
cie wąt pią cym, da le kim od praw dy i po szu ku ją cym sen su, a tak że cno -
tę po ko ry, w któ rej uzna je my skoń czo ność na sze go ro zu mu wo bec
prze wyż sza ją cej go Praw dy” (Ko lo nia, w 1980 ro ku).

Tak więc przez ca łe 90 lat przed tą czci god ną Uczel nią sta ło i da -
lej stoi jed no i to sa mo za da nie, „dźwi ga nie spo łe czeń stwa wzwyż”.
Uni wer sy tet Przy rod ni czy sta no wi prze cież waż ną część wiel kie go
sys te mu zło żo ne go z osób, in sty tu cji i tra dy cji, gdzie no we idee są

for mu ło wa ne i we ry fi ko wa ne, a efek ty tej pra cy wy wie ra ją głę bo ki
wpływ, się ga ją cy da le ko po za sa mo śro do wi sko aka de mic kie. Ce lem
uczel ni jest prze cież do star cze nie fa chow ców po trzeb nych spo łe czeń -
stwu; lu dzi kom pe tent nych w swo jej spe cja li za cji, ale na de wszyst -

[…] Na uka, bę dąc dro gą w gó rę, czy li ku Bo gu, jest
jed no cze śnie dro gą w dół, to jest ku czło wie ko wi. Szko -
ły wyż sze są po wo ła ne do bu do wa nia no we go hu ma -
ni zmu, do wzno sze nia kul tu ry na mia rę czło wie ka. […]
No wy hu ma nizm ma po głę bić w nas świa do mość ogra -
ni czeń, ja kie na kła da ją na na ukę za sa dy mo ral ne, któ -
re nie są prze ja wem ob sku ran ty zmu, ale gwa ran cją,
że ba da nia na uko we po zo sta ną god ne czło wie ka
i bę dą słu ży ły ży ciu […].

[…] „Wia ra nie wzra sta na zglisz czach ro zu mu!”,
ona ra czej na kła nia do te go, aby być su mien nym nau -
kow cem – zgłę bia ją cym do wol ną dzie dzi nę wie dzy
– a jed no cze śnie wier nym uczniem Ewan ge lii […].
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ko bo ga tych w au ten tycz ną mą drość. Ten nie wi docz ny wpływ Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go czy ni z nie go po tęż ną si łę w ło nie spo łe -
czeń stwa.

Wyż sze uczel nie – je śli tyl ko nie zgu bią swe go pier wot ne go cha -
rak te ru ja ko in sty tu cje, któ rych za da niem jest nie tyl ko pro wa dzić ba -
da nia na uko we, ale za ra zem peł nić ży wot ną funk cję for ma cyj ną – po -
zo sta ją nie za stą pio nym środ kiem wzro stu kul tu ry na ro du. Ta funk cja
win na za wsze znaj do wać się w cen trum wszel kich re form i prze kształ -
ceń, któ rych mo gą cza sa mi po trze bo wać te in sty tu cje, by do sto so wać

się do wy mo gów no wych cza sów (por. OR 11-12/2000/8). Do ko -
na się to przez obec ność pro fe so rów i in nych pra cow ni ków na uki,
któ rzy po tra fią łą czyć kom pe ten cje na uko we z głę bo kim ży ciem du -
cho wym, by wsz cze piać du cha ewan ge lij ne go w śro do wi ska uni -
wer sy tec kie. 

Aby uni wer sy tet mógł rze czy wi ście zo stać prze po jo ny ra do ścią po -
szu ki wa nia i po zna nia, po trze ba wzor ców oso bo wych, pro fe so rów i in -
nych pra cow ni ków na uki, któ rzy sta li by się dla stu den tów praw dzi -
wy mi mi strza mi i prze wod ni ka mi. W ob li czu trud no ści, ja kie przy nio sła
ze so bą ma so wość na ucza nia, co za kłó ci ło re la cję mistrz – uczeń, trze -
ba nie ustan nie przy po mi nać, że spo tka nie mię dzy ludz kie jest na dal nie -
odzow ne dla kształ to wa nia oso bo wo ści po to, aby uni wer sy tet mógł
na dal wy peł niać swo je za da nie wy cho waw cze. 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy ta kie wzor ce po sia da. Na le ży do nich je -
go pa tron, ura sta ją cy do ran gi sym bo lu: Au gust hra bia Ciesz kow ski
(1814–1894), fi lo zof, eko no mi sta, ini cja tor za ło że nia uni wer sy te tu
w Po zna niu, za ło ży ciel i fun da tor Wyż szej Szko ły im. Ha li ny w Ża -
bi ko wie. Je go sta łość w dą że niu do ce lu oraz wy cho wa nie, ja kie prze -
ka zał swo je mu sy no wi, któ ry – wy peł nia jąc wo lę oj ca – prze ka zał
w 1919 ro ku Wy dzia ło wi Rol ni czo -Le śne mu Uni wer sy te tu Po znań -
skie go ma ją tek Ża bi ko wo w for mie wie czy stej da ro wi zny, są te go naj -
lep szym do wo dem.

Do tych wzor ców moż na do rzu cić ra dy, ja kich udzie la ła wy cho -
waw com mło dzie ży zna na w śro do wi sku wiel ko pol skim ge ne ra ło -
wa Ja dwi ga Za moy ska (1831–1923): 

„Bez czy sto ści ser ca – umysł za wsze jest ciem ny”.

„Wszel ka na uka bez wia ry słu ży ra czej do pa cze nia umy słu 
niż do kształ ce nia go; ale je że li na uka bez wia ry wy ko le ja
umysł, a tym sa mym sąd i ży cie ca łe, to na uka opar ta 

na wie rze i jej to wa rzy szą ca sto kroć po mna ża do bro dziej stwa
pły ną ce z wia ry”.

„Tak spo łe czeń stwa, jak i jed nost ki, któ re się przy ka za nia mi
Bo ski mi nie rzą dzą lub rzą dzić prze sta ją, utrzy mu ją się w sta nie

bar ba rzyń stwa lub do nie go mu szą po wró cić”.

„Lu dzie po waż ni i roz trop ni za wsze bę dą mniej szo ścią; 
i je śli pa nu je więk szość, toć więk szość ko niecz nie z głu pich,

a nie z mą drych skła dać się mu si”.

ZA KOŃ CZE NIE 

Pro śmy na ko niec Pa na Bo ga sło wa mi św. Fran cisz ka o zro zu mie -
nie dla oby dwu dróg, o sza cu nek dla stwo rze nia Bo że go oraz o praw -
dzi wie wiel kie go du cha dla ca łe go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go: 

Po chwa lo ny bądź, Pa nie,
Z wszyst ki mi Two imi stwo rze nia mi,
A przede wszyst kim z na szym bra tem słoń cem,
Któ re dzień da je, a Ty przez nie świe cisz,
Ono jest pięk ne i pro mie ni ste,
A przez swój blask
Jest Two im wy obra że niem, o Naj wyż szy […].

Pa nie, bądź po chwa lo ny
Przez na szą sio strę wo dę,
Któ ra jest wiel ce po ży tecz na
I po kor na, i cen na, i czy sta […].

Pa nie, bądź po chwa lo ny
Przez na szą sio strę – mat kę zie mię,
Któ ra nas ży wi i cho wa,
I ro dzi róż ne owo ce, barw ne kwia ty i zio ła […].

Czyń cie chwa łę i bło go sła wień stwo Pa nu
I skła daj cie Mu dzię ki,
I służ cie Mu
Z wiel ką po ko rą.

[św. Fran ci szek z Asy żu, Pieśń stwo rzeń]

abp Sta ni sław Gą dec ki
me tro po li ta po znań ski

GRUDZIEŃ 2009

AKADEMICKIE 9

[…] Po trze ba wzor ców oso bo wych, pro fe so rów
i in nych pra cow ni ków na uki, któ rzy sta li by się dla
stu den tów praw dzi wy mi mi strza mi i prze wod ni ka -
mi. W ob li czu trud no ści, ja kie przy nio sła ze so bą
ma so wość na ucza nia, co za kłó ci ło re la cję mistrz
– uczeń, trze ba nie ustan nie przy po mi nać, że spo -
tka nie mię dzy ludz kie jest na dal nie odzow ne dla
kształ to wa nia oso bo wo ści […].

Koścół św. Jana Vianneya na Sołaczu
Psalmy odśpiewał 

mgr Wojciech Grottel
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Za koń czo ne ob cho dy 90-le cia stu diów rol ni czo -le śnych
w Po zna niu, or ga ni zo wa ne i ob cho dzo ne przez nasz uni wer -
sy tet, po zwo li ły na od sło nię cie wie lu uczel nia nych im pon de -
ra bi liów, któ rych bez tych uro czy sto ści nie spo sób by ło by za -
uwa żyć. Wła śnie przez ich pu blicz ne uka za nie pod no si się
pre stiż na szej uczel ni, wska zu je jej no we si ły, któ re przy cią -
ga ją do niej tak oso by, jak i or ga ni za cje oraz fir my.

Ja ko pierw sze im pon de ra bi lia wska zu ję per fek cyj ną or ga ni za cję uro -
czy sto ści. Wła ści wie nie za uwa ży łem żad ne go po tknię cia ani or ga ni -

za cyj ne go, ani ję zy ko we go. A prze cież uro czy sto ści te by ły bar dzo po -
waż nym przed się wzię ciem or ga ni za cyj nym. Wszyst ko zo sta ło
za pla no wa ne i zre ali zo wa ne w naj drob niej szych szcze gó łach. Per fek cyj -
na or ga ni za cja nie zmier nie po zy tyw nie świad czy o or ga ni za to rach i ko -
or dy na to rach po szcze gól nych punk tów pro gra mu, ale tak że o sa mo dy -
scy pli nie na szej spo łecz no ści, któ ra po tra fi ła bez za rzu tu do sto so wać się
do dy na micz nie zmie nia ją cej się sce ne rii. Na szcze gól ne pod kre śle nie
za słu gu je ję zyk i ge sty sa me go głów ne go Ak to ra tych uro czy sto ści: JM
rek tor płyn nie i z wiel ką sta ran no ścią do bie rał po zy tyw ne oraz cie płe sło -
wa, któ re łą czy ły się w mą dre sen ten cje. Nie bez zna cze nia by ła też Je -
go ele ganc ka ge sty ku la cja.

Suk ce sja hi sto rycz na to dla uni wer sy te tu istot ne im pon de ra bi lia. Wą -
tek ten zo stał do brze wy do by ty i na świe tlo ny dzię ki kil ku mów com.
Udo wod nio ne w tych pre zen ta cjach zo sta ło, że wiel kie spra wy po wsta -
ją tyl ko wte dy, gdy współ pra cu ją ze so bą po ko le nia. Współ pra ca po -
ko leń jest owoc na nie tyl ko wte dy, gdy god ne idee są prze ka zy wa ne
przez star sze po ko le nia młod szym, ale przede wszyst kim, gdy młod -
sze po ko le nia przyj mu ją te idee i owoc nie je roz wi ja ją. W wy pad ku
na szej spo łecz no ści aka de mic kiej współ pra ca ko lej nych ge ne ra cji, jak
wy ka za no, funk cjo nu je po praw nie. Co wię cej, te za ta zo sta ła nie za -
mie rze nie, acz kol wiek na ma cal nie, uwi docz nio na w naj mniej ocze -
ki wa nej sy tu acji pod czas kon cer tu ga lo we go przez ze spo ły tań ca „Ła -
ny” i „Ła ni ki”.
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Uroczyste posiedzenie Senatu; tuż przed wręczeniem medali i dyplomów

Przemarsz z nowej sali Instytutu Inżynierii Rolniczej
do gmachu Collegium Maximum

Odsłonięcie popiersia patrona, 
Augusta Cieszkowskiego
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Uka za ny zo stał też wą tek, jak to myśl i kon se kwent ne dzia ła nie jed -
ne go czło wie ka – Au gu sta hr. Ciesz kow skie go – któ re by ły syn te zą pra -
gnień i dzia łań wcze śniej szych po ko leń Po la ków, w śro do wi sku obo -
jęt nym, a na wet wro gim, za owo co wa ły utwo rze niem dzie ła: Wyż szej
Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny. Choć Au gust Ciesz kow ski był świad kiem
upad ku swo je go dzie ła, to je go myśl, jak od ro dzo ny z po pio łu fe niks,
ucie le śnia się w funk cjo no wa niu na sze go uni wer sy te tu.

Wy kład prof. Sta ni sła wa Ko złow skie go, przed sta wio ny w cza sie uro -
czy ste go po sie dze nia Se na tu, po zwa la na sfor mu ło wa nie no wa tor skiej
te zy, że idea po znań skiej Wszech ni cy Pia stow skiej wy wo dzi się tak że w pro -
stej li nii z idei szkol nic twa wyż sze go uoso bio nej przez Wyż szą Szko łę Rol -
ni czą im. Ha li ny. Bez wąt pie nia szkol nic two rol ni cze da ło za czyn Uni -
wer sy te to wi Po znań skie mu, a ten z ko lei, nie ja ko spła ca jąc dług, był
or ga ni za to rem no wo cze sne go kształ ce nia rol ni cze go i le śne go w Po zna -
niu. Hi sto rycz ny so jusz i jed ność Uni wer sy te tu Po znań skie go i Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go jest pie czę to wa ny przez współ cze sne dzia ła nia.

Uro czy sto ści uka za ły tak że in ne im pon de ra bi lia: sil ną po zy cję uni -
wer sy te tu w Po zna niu, Wiel ko pol sce i ca łym kra ju. W uro czy stym po -
sie dze niu Se na tu wzię li udział bar dzo licz ni re pre zen tan ci ad mi ni stra -
cji, or ga ni za cji i biz ne su. Z du żym uzna niem przy ję li nada ne im przez
uni wer sy tet me da le Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis. Szko da tyl ko, że
na uro czy ste po sie dze nie Se na tu, ze wzglę du na brak miejsc, moż na by -
ło za pro sić tyl ko ta ką licz bę go ści, ja ka zo sta ła za pro szo na.

Uro czy sto ści po ka za ły, jak wiel kim pra gnie niem człon ków na sze go
spo łe czeń stwa aka de mic kie go jest po sza no wa nie god no ści pra cow ni ków,
szcze gól nie tych, któ rzy nie szczę dzi li swo je go ży cia dla roz wo ju uni -
wer sy te tu. Cie szy li śmy się, gdy uho no ro wa no pra cow ni ków me da la mi
pań stwo wy mi, od zna cze nia mi uczel nia ny mi, gdy wrę cza no dy plo my pro -
mo cyj ne. Od da no na róż ne spo so by cześć zmar łym. Wie lo krot nie od -
czu wa ło się du cho wą więź i od po wie dzial ność za uni wer sy tet nas wciąż
ży ją cych i tych, któ rzy już ode szli do wiecz no ści. Wia rę w du cho wą jed -
ność ży wych i umar łych wy ra ża li nie tyl ko ci, któ rzy mo dli li się w in ten -
cji po myśl no ści uni wer sy te tu w ko ście le św. Ja na Vian neya, wspo mi na li
zmar łych mi strzów i zgro ma dzi li się przy gro bie pa tro na uni wer sy te tu

w ko ście le św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy, ale tak że spon ta nicz nie uczy ni li
to uczest ni cy kon cer tu ga lo we go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”.

War to pod kre ślić, że uro czy sto ściom to wa rzy szy ły im pon de ra bi lia naj -
waż niej sze: pięk no i ele gan cja. One nie ja ko sa me spon ta nicz nie się wkom -
po no wa ły w prze bieg uro czy sto ści. Wy kład z flo ry sty ki, po ka zu ją cy pięk -
no tła bu kie tów, nadał te mu teo re tycz ny wy dźwięk. Pięk no i ele gan cja
to wa rzy szy ły wszyst kim wy da rze niom. Pięk ny no wy sztan dar uczel ni,
pięk ne oko licz no ścio we „Wie ści Aka de mic kie”, ele ganc ki al bum po świę -
co ny na szym po przed ni kom Za pi sa ne w pa mię ci, pięk ny me dal Za słu -
żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ar ty stycz ne po pier sie Au gu sta
hr. Ciesz kow skie go. Pięk no i ko lo ry przy pie czę to wa ły „Ła ny” pod czas
kon cer tu ga lo we go. Zdję cie pa miąt ko we rek to ra w oto cze niu 180 tan -
ce rzy, któ re zo sta ło zro bio ne na de skach sce ny Te atru Wiel kie go, po -
zo sta nie na za wsze sym bo lem pięk na i ele gan cji, któ re wpi su ją się w na -
tu ral ne ce chy na sze go uni wer sy te tu. 

Wśród tych pięk nych uro czy sto ści przy szło prze ma sze ro wać wła dzom
uczel ni, Se na to wi i go ściom z no wej sa li In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej
do gma chu Col le gium Ma xi mum. Barw ny ko ro wód prze mie rzał przez
pu ste i ko śla we ścież ki. Szło się nie wy god nie. Po tknię cia te od czy ty -
wa łem ja ko przy sło wio wą kro plę dzieg ciu w becz ce mio du, czy li na szych
nie do stat ków. Mi mo wszyst ko trze ba je wy mie nić. W do nio słych uro -
czy sto ściach pra wie nie to wa rzy szy li nam stu den ci. Wiel ka szko da, że
omi nę ła ich ta ka wspa nia ła lek cja. Rze sza stu den tów na tra sie na sze -
go po cho du mo gła sta no wić do bre prze sła nie dla przy szłych stu den -
tów: „Pa trz cie, jak wie lu nas jest, war to stu dio wać na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym”. Uro czy sto ści tak że wska zu ją, że uczel ni po trzeb na jest
ko niecz nie od za raz du ża au la, naj le piej w sty lu re tro, któ ra mo gła by
po mie ścić wie le do stoj nych osób. Au li bra ku je na uczel ni naj bar dziej.

Mi mo to uro czy sto ści udo wod ni ły, że je ste śmy do brze zor ga ni zo wa -
ną spo łecz no ścią aka de mic ką, z któ rą war to współ pra co wać. Chciał -
bym w imie niu Wy so kie go Se na tu po gra tu lo wać JM rek to ro wi wspa -
nia łej or ga ni za cji uro czy sto ści i pro szę o prze ka za nie gra tu la cji tym
wszyst kim oso bom, któ re w ten suk ces by ły za an ga żo wa ne.

prof. dr hab. Mi chał Sznaj der
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Wy dział Le śny świę to wał swo je dzie więć dzie się cio le cie we wrze -
śniu te go ro ku (o czym „Wie ści Aka de mic kie” pi sa ły w nu -

me rze wrze śnio wo -paź dzier ni ko wym), Wy dział Rol ni czy uczy nił
to nie mal rów no dwa mie sią ce póź niej: 11 grud nia 2009 ro ku
w świe żo od re mon to wa nej sa li wy kła do wej In sty tu tu In ży nie rii Śro -
do wi ska przy ul. Woj ska Pol skie go 50 ze bra ło się gro no zło żo ne
z przed sta wi cie li Ra dy Wy dzia łu oraz licz nie przy by łych osób za -
pro szo nych. 

W skład ko mi te tu ho no ro we go we szli: JM rek tor prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, pro fe so ro wie dok to rzy ha bi li to wa ni: An drzej
Du bas, dr h.c. mul ti, Ta de usz Ca liń ski, dr h.c. mul ti, Je rzy Pu deł -
ko, Mar ce li An drze jew ski, An drzej Mo cek, prof. dr hab. Alek san -
dra Sa wic ka oraz doc. dr Ro man Sko czy las. Ko mi tet or ga ni za cyj -
ny sta no wi li: prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra, prof. dr hab. Ani ta
Do bek, dr hab. An na Kry szak, prof. nadzw., dr hab. Ce za ry Mą -
drzak, prof. nadzw., oraz dr hab. Ja cek Przy był.

Uro czy ste go otwar cia po sie dze nia do ko nał dzie kan, prof. dr hab.
Wie sław Ko zia ra, po nim zaś wy stą pił JM rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Grze gorz Skrzyp czak. Na te mat dnia obec -
ne go i hi sto rii Wy dzia łu opo wie dział prof. dr hab. An drzej Mo cek,
z ko lei syl wet kę prof. Edwar da Ral skie go∗ za pre zen to wał prof. dr
hab. Sta ni sław Ko złow ski. 

Po wy stą pie niach go ści od był się – skró co ny, nie ste ty, z ra cji prze -
kro czo ne go cza su – wy stęp Ca pel li Zam ku Ry dzyń skie go, przy ję -
ty go rą cy mi (za słu że nie!) okla ska mi pu blicz no ści, a na za koń cze -
nie wszy scy uczest ni cy spo tka nia prze nie śli się na te ren przy le ga ją cy
do Col le gium Ma xi mum, by tam za sa dzić dru gi już na te re nie na -
szej uczel ni Dąb Ka tyń ski, tym ra zem po świę co ny pa mię ci za mor -
do wa ne go w Char ko wie pro fe so ra Edwar da Ral skie go. 

mgr Ewa Stryc ka

∗ W jed nym z naj bliż szych nu me rów „Wie ści Aka de mic kich” przy bli ży -
my syl wet kę te go wy bit ne go uczo ne go, zwią za ne go z na szą uczel nią 
za le d wie przez dwa la ta – roz wój je go bły sko tli wej ka rie ry prze rwał 
wy buch dru giej woj ny świa to wej oraz ty po wy dla zbrod ni ka tyń skiej strzał
w tył gło wy.

Dzie więć dzie się cio le cie 
stu diów rol ni czych w Po zna niu

11 grud nia 2009 ro ku

Uroczyste 
otwarcie 
posiedzenia 
Rady Wydziału Laudacje

Zaproszeni goście i Rada Wydziału Rolniczego

Sala była wypełniona po brzegi

Pamiątkowe medale
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Laudacje

„Wydział 
wczoraj 
i dziś” – 
wykład 
prof. 

Andrzeja
Mocka

O prof. 
Edwardzie 
Ralskim 

opowiedział 
prof. 

Stanisław 
Kozłowski

Wkopanie Dębu Katyńskiego 
pamięci prof. Edwarda Ralskiego
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Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
dys po nu je nie ru cho mo ścia mi o łącz nej

po wierzch ni po nad 15 ty się cy hek ta rów,
z te go 147 hek ta rów jest zlo ka li zo wa nych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych Po zna nia,
a po zo sta łe grun ty znaj du ją się w ra mach 12
rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal -
nych na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. W ce lu pro wa dze nia kom plek so wej
ob słu gi ad mi ni stra cyj nej te goż za so bu w 2004
ro ku rek tor po wo łał ko mór kę or ga ni za cyj ną
pod na zwą Sek cja ds. Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi. Sek cja prze ję ła ca ło kształt spraw
zwią za nych z ob słu gą nie ru cho mo ści w kwe -
stii pro ce dur pro wa dzo nych przed or ga na mi
jed no stek ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i rzą -
do wej, ewi den cji do ku men ta cji do ty czą cej go -

spo dar ki nie ru cho mo ścia mi oraz pro wa dze -
nia ob słu gi ad mi ni stra cyj nej sprze da ży, wy -
naj mu i dzier ża wy lo ka li, bu dyn ków i nie ru -
cho mo ści grun to wych uczel ni. 

Wiel kim wy zwa niem dla no wo utwo rzo nej
jed nost ki by ło prze pro wa dze nie pro ce dur
zwią za nych z uwłasz cze niem uczel ni na
grun tach po zo sta ją cych w jej użyt ko wa niu
wie czy stym. Usta wą z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym wpro wa dzo -
no za pis umoż li wia ją cy prze kształ ce nie użyt -
ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści
grun to wych uczel ni pu blicz nych w pra wo wła -
sno ści. W wy ni ku prze pro wa dze nia żmud nej
pro ce du ry służ by ad mi ni stra cyj ne uczel ni
wła ści we ds. go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi
do pro wa dzi ły do ure gu lo wa nia już 96% ca -

ło ści za so bu nie ru cho mo ści uni wer sy te tu. Po -
zo sta ły do re gu la cji je dy nie nie ru cho mo ści
o skom pli ko wa nym sta tu sie, ta kie jak grun -
ty pod dro ga mi pu blicz ny mi i pod wo da mi pły -
ną cy mi. W wy ni ku spraw nie prze pro wa -
dzo ne go pro ce su prze kształ ce nia sta nu
praw ne go grun tów, a tak że dzię ki efek tyw -
nej dzia łal no ści rek tor skiej ko mi sji ds. zby wa -
nia nie ru cho mo ści UP w Po zna niu, w skła -
dzie: prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
– prze wod ni czą cy – i człon ko wie: prof. dr hab.
Zbi gniew So bek, dr inż. Piotr Cha łup ka, kanc -
lerz Zbi gniew Sza la ty, se kre tarz Ja ro sław Mi -
chal ski, Ma ria Kul czyń ska -Bi niaś, uczel nia
w la tach 2006–2008 sprze da ła zbęd ne nie -
ru cho mo ści na łącz ną kwo tę po nad 32 mi lio -
nów zło tych, nie zbęd ną do sfi nan so wa nia ko -
niecz nych dla roz wo ju uni wer sy te tu in we sty cji.
Do tej po ry za koń czo no już pra ce wy ko naw -
cze do ty czą ce m.in. bu do wy ha li spor to wej
i kor tów te ni so wych przy ul. Do jazd, prze bu -
do wy sa li spor to wej na sa lę wy kła do wą
na 232 oso by przy ul. Dą brow skie go 159, wy -
mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz mo -
der ni za cję ko ry ta rzy i sa ni ta ria tów w obiek -
cie Bi blio te ki Głów nej przy ul. Wi to sa 45,
mo der ni za cję sa li wy kła do wej na 256 osób
w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej przy ul. Woj -
ska Pol skie go 50, re no wa cję ele wa cji bu dyn -
ków przy ul. Woj ska Pol skie go 69 i 71A, mo -
der ni za cję bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej przy
ul. Wo łyń skiej 45 oraz obiek tu przy ul. Ma -
zo wiec kiej 48, bu do wę szklar ni przy ul. Wo -
łyń skiej 35, mo der ni za cję dźwi gów win do -
wych w bu dyn kach Col le gium Ma xi mum
i Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, ter mo mo -
der ni za cję bu dyn ków Col le gium Ma xi mum,
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na i Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu, mo der ni za cję Ho -
te lu Asy sten ta „Sa dy ba” przy ul. Woj ska Pol -
skie go 79. 
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W ra mach bie żą cej ka den cji Se na tu po wo -
ła no ko mi sję ds. zby wa nia nie ru cho mo ści
uczel ni w skła dzie: prze wod ni czą cy – prof. dr
hab. Ja nusz Czap ski, człon ko wie: prof. dr hab.
Ze non Woź ni ca, dr hab. Wie sław Olek,
kanc lerz Zbi gniew Sza la ty, Ja ro sław Mi -
chal ski. Na le ży za zna czyć, że sprze da że
zbęd nych nie ru cho mo ści nie wią żą się z su -
ma rycz nym uszczu pla niem za so bu, po nie waż
wła dze uczel ni po dej mu ją rów no le gle czyn -
no ści w ce lu po zy ska nia al ter na tyw nych,
po trzeb nych na szej szko le nie ru cho mo -
ści. I tak w wy ni ku owoc nych, za koń czo nych
suk ce sem dzia łań Ma gni fi cen cji Rek to ra
Grze go rza Skrzyp cza ka, prof. dr hab. Cze -
sła wa Ja nic kie go i dy rek to ra ds. za kła dów do -
świad czal nych Hen ry ka Bryl la nie od płat nie
po zy ska no od Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych
Skar bu Pań stwa na stan uni wer sy te tu po -
nad 61 hek ta rów grun tu w Przy bro dzie,
a wcze śniej dzię ki wkła do wi Ma gni fi cen cji
Rek to ra Er wi na Wą so wi cza i prof. dr. hab. Ja -
nu sza Olej ni ka prze ję to we wła da nie uczel -
ni 37 hek ta rów w Rze ci nie. Po nad to na sza
uczel nia po chwa lić się mo że po zy ska niem fun -
du szy na in we sty cje z pro gra mów unij nych.
Spek ta ku lar nym osią gnię ciem Ma gni fi cen cji
Rek to ra Grze go rza Skrzyp cza ka i kanc le rza
Zbi gnie wa Sza la ty przy ob słu dze ad mi ni stra -
cyj nej Sek cji ds. Fun du szy Struk tu ral nych jest
uzy ska nie kwo ty 25 mi lio nów zło tych do ta -
cji na bu do wę obiek tu Bio cen trum. Wcze śniej
z przed mio to wych do ta cji sfi nan so wa no:
kwo tą 4,2 mi lio na zło tych roz bu do wę ze spo -
łu bu dyn ków na uko wo -dy dak tycz nych Ko -
le gium Ze mba la; 2,5 mi lio na zło tych prze zna -
czo no na prze bu do wę pra we go skrzy dła
bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz ne go przy ul.
Wo łyń skiej 35; do po sa żo no sta cję do świad -
czal ną do sko na le nia tech no lo gii żyw no ści
i zdro wia na kwo tę 1,8 mi lio na zło tych; wy -

po sa żo no la bo ra to rium bez pie czeń stwa i wła -
ści wo ści proz dro wot nych żyw no ści w kwo -
cie 1,4 mi lio na zło tych; prze bu do wa no sa le
la bo ra to ryj ne Ka te dry Che mii – war tość na -
kła dów ok. 800 ty się cy zło tych. 

Na uwa gę za słu gu ją rów nież suk ce sy, 
ja kie osią ga po wo ła na przez Ma gni fi cen cję
Rek to ra ko mi sja ds. ro bo czych kon tak tów
z Urzę dem Mia sta Po zna nia w skła dzie:
prze wod ni czą cy – prof. dr hab. Mi ko łaj
Kna flew ski, człon ko wie: prof. dr hab. An drzej
Mo cek, kanc lerz Zbi gniew Sza la ty, me ce nas
Bo że na Ban dur ska i se kre tarz Ja ro sław Mi -
chal ski. Ko mi sja do tej po ry już wy ne go cjo -
wa ła bar dzo ko rzyst ne dla in te re su uczel ni wa -
run ki zby cia Mia stu Po znań grun tów pod
Ze spo łem Szkół Elek trycz nych nr 1 przy 
ul. Dą brow skie go 163, sprze da ży grun tów
pod uli ca mi Ja sną, Pro stą i Łu bień ską na Mar -
ce li nie, utwar dze nia uli cy Zgo rze lec kiej,
a tak że do pro wa dzi ła do wy ja śnie nia sta tu -
su spor nej kład ki położonej nad to ro wi -
skiem w La sku Go lę ciń skim. Po nad to ko mi -
sja pro wa dzi in ten syw ne per trak ta cje
z Mia stem Po znań w spra wie uzgod nie nia wa -
run ków prze ję cia na stan lub zby cia mia stu
te re nu za ję te go przez Po go to wie Opie kuń cze,
a tak że spo so bu za koń cze nia spo ru o te re ny
użyt ko wa ne przez Szpi tal Wo je wódz ki przy
ul. Ju ra szów. 

Oprócz bie żą cych spraw zwią za nych z nie -
ru cho mo ścia mi, któ re ma ją istot ne zna cze -
nie dla funk cjo no wa nia na szej uczel ni, nie
mniej szą ran gę uzy sku je wi zja szko ły na
naj bliż sze la ta. Stra te gia roz wo ju uczel ni na
la ta 2009–2015 prze wi du je dal szy roz wój ba -
zy ma te rial nej, po pra wia ją cej wa run ki stu dio -
wa nia, re ali zu jąc na stę pu ją ce in we sty cje:
roz bu do wa i mo der ni za cja Bi blio te ki Głów -
nej; di gi ta li za cja za so bów; roz bu do wa obiek -
tów spor to wych (bu do wa pły wal ni i bo iska

spor to we go); po pra wa kom for tu za miesz ka -
nia w do mach stu denc kich; bu do wa sto łów -
ki stu denc kiej; bu do wa i wy po sa że nie rek to -
ra tu i au li uni wer sy tec kiej; wznie sie nie
bu dyn ku ad mi ni stra cji cen tral nej; bu do wa
Cen trum Dy dak tycz no -Kul tu ral ne go; mo der -
ni za cja Col le gium Ma xi mum na po trze by Wy -
dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go (po wy bu -
do wa niu rek to ra tu i au li uni wer sy tec kiej);
bu do wa i wy po sa że nie Bio cen trum; bu do wa
i wy po sa że nie Cen trum Ana li zy Żyw no ści; 
bu do wa i wy po sa że nie Cen trum Chi rur gii
Eks pe ry men tal nej i We te ry na rii; bu do wa
i wy po sa że nie skrzy dła Ko le gium Ze mba la;
re wi ta li za cja kom plek su Ko le gium Ciesz -
kow skich; mo der ni za cja bu dyn ków In ży -
nie rii Rol ni czej; bu do wa i wy po sa że nie 
Cen trum Ener gii Od na wial nej oraz Cen trum
Bio lo gii Zwie rząt; roz bu do wa i mo der ni za -
cja sys te mu in for ma tycz ne go wspo ma ga ją ce -
go za rzą dza nie uczel nią i in ne.

W do bie du żej kon ku ren cji w ra mach
dzia łal no ści szkół wyż szych wy mie nio ne am -
bit ne pla ny dy na micz ne go roz wo ju na szej
uczel ni w ra cjo nal ny spo sób wpi su ją się
w kon cep cję utrzy ma nia Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w ści słej czo łów ce bran ży. Jed nak -
że wy ma ga ją one po zy ski wa nia znacz nych
środ ków fi nan so wych na ich wdro że nie.
Atu tem jest to, że uczel nia dys po nu je jesz cze
na ty le du żym za so bem nie ru cho mo ści, że
wpły wy uzy ska ne ze sprze da ży ich czę ści mo -
gą po kryć kosz ty re ali za cji pla nów mo der ni -
za cji i roz bu do wy in fra struk tu ry uczel nia nej,
po sił ku jąc się przy tym do dat ko wo do ta cja -
mi unij ny mi i mi ni ste rial ny mi. 

mgr Ja ro sław Mi chal ski
kon sul ta cja: 

kanc lerz mgr inż. Zbi gniew Sza la ty
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No we lo go

Gdy Aka de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz kow skie -
go zmie nia ła swą na zwę na Uni wer sy tet Przy rod -

ni czy (przy po mnij my, by ło to wio sną 2008 ro ku), po -
ja wił się pro blem: trze ba by ło stwo rzyć no we lo go
uczel ni. Dłu go de ba to wa no nad tym, jak ma ono wy -
glą dać, w koń cu la tem te go ro ku na de szła wia do mość,
że jest. Na sza uczel nia mo że się po szczy cić po sia da -
niem bar dzo no wo cze sne go w swej for mie lo go.
Wię cej in for ma cji za wie ra do ku ment pod na zwą
„Pod sta wo wa księ ga zna ku” znaj du ją cy się na na szej
stro nie in ter ne to wej. Aby z nie go sko rzy stać, na le ży
wpi sać do wy szu ki war ki na stę pu ją cy ad res: 

http://puls.edu.pl/si tes/de fault/fi les/Pod sta wo -
wa%20ksie ga%20lo go ty pu.pdf

„Pod sta wo wa księ ga zna ku” za wie ra da ne na te mat
ko lo ry sty ki na sze go lo go, je go bu do wy i pro por cji, wa -
rian tów do pusz czal nych i nie do pusz czal nych je go wy -
ko rzy sta nia, po la pod sta wo we go i ochron ne go, ty po -
gra fii oraz sto so wa nia tła.

Przede wszyst kim jed nak na le ży pa mię tać, że nie -
do pusz czal ne jest zmie nia nie li ter nic twa, pro por cji
i ko lo ry sty ki lo go; nie wol no do da wać or na men tów,
pod kre śleń itp., któ rych „Księ ga” nie prze wi du je;
zna ku nie wol no po chy lać, de for mo wać, ob ra cać itp.;
za bro nio ne jest też umiesz cza nie go na tle utrud nia -
ją cym je go po praw ną iden ty fi ka cję. 

Sto so wa nie lo go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu nie jest kwe stią do wol no ści, za wsze
trze ba ści śle trzy mać się za le ceń za war tych w „Pod -
sta wo wej księ dze zna ku”. 

Wszel kie od stęp stwa od ory gi na łu są ab so lut nie nie -
do zwo lo ne.

Szcze gó ło we da ne na te mat obo wiąz ko we go wy glą -
du uczel nia nych do ku men tów (zwłaszcza listowników)
znaj dą Państwo, kie ru jąc się na stę pu ją cą ścież ką:

http://puls.edu.pl/
Re po zy to rium do ku men tów
Dział Or ga ni za cyj no -Praw ny.

Na pod sta wie za le ceń JM rek to ra 
opra co wa ła mgr Ewa Stryc ka

Trze cie go sierp nia 2008 ro ku stra ci li śmy wspa nia łe go czło wie -
ka, wy bit ne go na ukow ca i na uczy cie la aka de mic kie go, nie stru -

dzo ne go dzia ła cza i zna ko mi te go or ga ni za to ra. Tam te go dnia
w wie ku 88 lat od szedł od nas śp. prof. dr hab. Mie czy sław Ste fan
Rut kow ski. Dziś, w rok po śmier ci Pro fe so ra, pra gnie my po wró cić
my ślą i pa mię cią do cza su, kie dy był z na mi.

Pro fe sor Mie czy sław Rut kow ski to po stać wy bit na, zna czą ca i wiel -
ce za słu żo na dla rol nic twa w sze ro kim sło wa te go zna cze niu, Pro -
fe sor bo wiem pa trzył na rol nic two ca ło ścio wo, kom plek so wo, by nie
po wie dzieć or ga nicz nie. Czę ste kon tak ty z prak ty ką rol ni czą, umi -
ło wa nie rol nic twa i lu dzi w nim pra cu ją cych, a na de wszyst ko pró -
ba po mo cy w roz wią zy wa niu ich pro ble mów, okre śla ły Je go ob sza -
ry ba daw cze. Pro fe sor Rut kow ski to pro fe sor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, w struk tu rach któ re go spę dził znacz ną część
swo je go ży cia. Był i jest dla nas nie zwy kle waż ną oso bą, któ ra wie -
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le wnio sła do uczel ni, wie le w niej zdzia ła ła, a za an ga żo wa nie i po -
świę ce nie, ja kim Pro fe sor się ce cho wał, są nie do oce nie nia.

Pro fe sor Mie czy sław Rut kow ski uro dził się 1 lu te go 1920 ro ku we
wsi Ru dzicz ki ko ło Wil na. La ta oku pa cji spę dził w sze re gach Ar mii
Kra jo wej, a po za koń cze niu dzia łań wo jen nych osiadł w Wiel ko pol -
sce, gdzie pod jął stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. Od po cząt ku więc zwią za ny był z Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym, któ ry wy wo dzi się wła śnie z te go wy dzia łu. Po stu -
diach kon ty nu ował pra cę na uko wą, uzy sku jąc krok po kro ku ko lej -
ne szcze ble ka rie ry na uko wej: od stop nia dok to ra w 1960 przez dok -
to ra ha bi li to wa ne go w 1972, aż po pro fe so ra w 1988 ro ku. W cią gu
wie lu nie zwy kle pra co wi tych lat zaj mo wał się za gad nie nia mi na tu ry
pro duk cji ogrod ni czej w aspek tach eko no micz nych i tech no lo gicz -
nych oraz eko no mi ką go spo dar ki żyw no ścio wej. Efek tem wie lo let -
nich dzia łań jest bo ga ty do ro bek na uko wy, w tym 76 ory gi nal nych prac
twór czych, 13 skryp tów oraz rze sze wy kształ co nych stu den tów i dok -
to ran tów. Oprócz dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej Pro fe sor Rut kow -
ski brał udział w ży ciu ma cie rzy stej uczel ni oraz po za jej mu ra mi, po -
dej mu jąc się od po wie dzial nych funk cji: kie row ni ka stu diów za ocz nych,
dzie ka na Wy dzia łu Rol ni cze go (1978–1987) oraz pro rek to ra ds. na -
uki (1987–1990). Pro fe sor miał ogrom ne za słu gi w roz wo ju Sto wa -
rzy sze nia Ab sol wen tów na szej uczel ni oraz w or ga ni zo wa niu na po -
zio mie okrę go wym i cen tral nym Olim piad Wie dzy i Umie jęt no ści
Rol ni czych. Po za mu ra mi uczel ni peł nił funk cje wi ce prze wod ni czą -
ce go Wo je wódz kie go Związ ku Spół dziel ni Ogrod ni czo -Pszcze lar skich
w Po zna niu, kie row ni ka Ośrod ka Szko le nio we go In ży nie rów i Tech -
ni ków Rol nic twa, człon ka Ko mi sji In for ma cji Na uko wej PAN,
człon ka Ze spo łu Go spo dar ki Wod nej Ro ślin PAN, człon ka Ra dy Cen -
tral ne go Związ ku Spół dziel czo ści Pro duk cyj nej w War sza wie. Nie -
ob cy był Mu udział w dzia łal no ści spo łecz nej, któ rej po świę cił rów -

nież ka wa łek swo je go ser ca, dzia ła jąc mię dzy in ny mi przez wie le lat
w wo je wódz kiej ko mi sji eg za mi na cyj nej, To wa rzy stwie Mi ło śni ków
Wil na i Zie mi Wi leń skiej, Chó rze Pro fe so rów Uczel ni Po znań skich.
Za swo ją wszech stron ną dzia łal ność na uko wą, re sor to wą i ad mi ni -
stra cyj ną otrzy mał licz ne od zna cze nia, w tym Krzyż Ka wa ler ski Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło ty Krzyż Za słu gi, Me dal Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej i od zna kę Za słu żo ny Pra cow nik Rol nic twa. Po nad to
Pro fe sor otrzy mał sze ścio krot nie na gro dy Mi ni stra Oświa ty, Szkol -
nic twa Wyż sze go i Tech ni ki oraz 13 na gród JM rek to ra.

Tak że w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo -
żyw cze go Pro fe sor dzia łał i sil nie zwią zał się z je go struk tu ra mi. Przez
wie le lat był naj pierw człon kiem Ra dy Mu zeum, a po tem wi ce prze -
wod ni czą cym i prze wod ni czą cym tej Ra dy. Od 2002 ro ku aż do śmier -
ci, ja ko w dal szym cią gu czło nek ra dy, zo stał ob da rzo ny ty tu łem Ho -
no ro we go jej Prze wod ni czą ce go. Przez ca ły ten czas uczest ni czył
w ży ciu or ga ni za cyj nym i na uko wym mu zeum, przy czy nia jąc się do
po zy ski wa nia zbio rów, or ga ni zo wa nia licz nych wy staw oraz wzbo -
ga ca nia ar chi wum i bi blio te ki mu ze al nej. Z pew no ścią śmierć Pro -
fe so ra Mie czy sła wa Rut kow skie go w 2008 ro ku sta ła się nie po we -
to wa ną stra tą dla mu zeum, ale wie rzę, że wie lo let nia współ pra ca
po zo sta wi ła trwa łe śla dy na dłu gie la ta, któ re wspo mi na ne bę dą z rzew -
no ścią, tak jak te, któ re po zo sta wił na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu. 

Do wo dem na to jest od sła nięcie ta bli cy upa mięt nia ją cej po stać i do -
ko na nia Pro fe so ra Mie czy sła wa Rut kow skie go. To wy raz hoł du dla
Je go oso by, wy raz pa mię ci i chwa ły dla Je go pra cy i dzieł, któ re po -
zo sta wił ku pa mię ci po tom nych. Niech ta ta bli ca przy po mi na nam
i przy szłym po ko le niom o ży ciu i do ko na niach Pro fe so ra.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Po dzię ko wa nie „za wie lo let nią ak tyw ną współ pra cę 
w bu do wa niu wspól ne go Dzie ła” wraz z oko licz no ścio wym

me da lem prze słał nam Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku, 
któ ry w tym ro ku świę to wał 30-le cie swo jej dzia łal no ści

Życzenia z Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego (Warszawa) 

oraz 
podziękowania i gratulacje 

z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
naszej uczelni
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Wdniu 21 wrze śnia 2009 ro ku zo sta ła
pod pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie

pro jek tu: „Roz bu do wa i prze kształ ce nie bi -
blio gra ficz nej ba zy da nych AGRO w ba -
zę bi blio gra ficz no -abs trak to wą z wy ko rzy -
sta niem opro gra mo wa nia YAD DA”
mię dzy Mi ni strem Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, re pre zen to wa nym przez Grze -
go rza Żbi kow skie go – dy rek to ra De par ta -
men tu Sys te mów In for ma tycz nych, a Uni -
wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu,
re pre zen to wa nym przez prof. dr. hab.
Grze go rza Skrzyp cza ka – rek to ra Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz
Bar ba rę Gier szew ską -Szraj ber – kwe sto ra
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Pro jekt jest re ali zo wa ny od dnia 1 stycz -
nia 2009 do dnia 31 grud nia 2013 ro ku,
a jego cał ko wi ty koszt re ali za cji wy nie -
sie 4 852 298,00 zło tych.

Ce lem pro jek tu jest za sto so wa nie za -
awan so wa nych apli ka cji do stwo rze nia szyb -
kiej in for ma cji elek tro nicz nej o za so bach i wy -
ni kach ba dań na uko wych oraz umoż li wie nie
do stę pu do niej śro do wi sku na uko we mu
i przed się bior stwom w Pol sce. Ro lę tę speł -
niać bę dzie dzie dzi no wa bi blio gra ficz na ba -
za da nych AGRO two rzo na od 1993 ro ku
przez ze spół au tor ski pra cow ni ków Bi blio -
te ki Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko -
wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Za kres te ma tycz ny ba zy AGRO to
na uki przy rod ni cze i rol ni cze oraz dzie dzi -
ny po krew ne. W szcze gól no ści są to: rol nic -
two, le śnic two, tech no lo gia żyw no ści, na uka
o ży wie niu, die te ty ka, cho ro by czło wie ka, ro -
ślin i zwie rząt, ho dow la zwie rząt, tech ni ka rol -
ni cza, me lio ra cje, ogrod nic two, tech no lo gia
drew na, er go no mia, ochro na śro do wi ska,
eko lo gia, zoo tech ni ka, we te ry na ria, eko no -
mi ka rol nic twa, bio tech no lo gia, bio che mia,
mi kro bio lo gia, agro tu ry sty ka, prze mysł
drzew ny, prze mysł spo żyw czy, prze mysł
skó rza ny, prze mysł chłod ni czy, prze mysł
fer men ta cyj ny, prze twór stwo owo ców i wa -
rzyw, prze mysł pie kar ski i cu kier ni czy,
ochro na śro do wi ska, in ży nie ria śro do wi -
ska, in te gra cja eu ro pej ska wraz z usta wo daw -
stwem unij nym, za rzą dza nie ja ko ścią, sys te -
my ja ko ści, or ga ni za cja przed się bior stwa,
za rzą dza nie or ga ni za cją, bez pie czeń stwo
żyw no ścio we, go spo dar ka żyw no ścio wa,
prze mysł mię sny itp.

Ba za AGRO za wie ra opi sy bi blio gra ficz ne
(re kor dy ba zy) pu bli ka cji umiesz czo nych
w pol skich cza so pi smach wy da wa nych w ję -
zy ku pol skim i an giel skim lub in nych ję zy kach
ob cych ze stresz cze nia mi w ję zy ku pol skim
lub an giel skim. Ba za re je stru je pu bli ka cje
z 899 ty tu łów cza so pism na uko wych, po pu -
lar no nau ko wych i fa cho wych. 

W sys te mie two rze nia i za pew nie nia funk -
cjo no wa nia ba zy AGRO sto su je się ję zyk in -
for ma cyj no -wy szu ki waw czy o wy spe cja li zo -
wa nych funk cjach, umoż li wia ją cy od twa rza nie
tre ści i wy szu ki wa nie do ku men tów na za py -
ta nie użyt kow ni ka. Słow nic two ję zy ka in for -
ma cyj no -wy szu ki waw cze go two rzą wy ra że -
nia zwa ne sło wa mi klu czo wy mi, opar te na
ję zy ku na tu ral nym. Słow ni ki słów klu czo wych
(pol ski i an giel ski) są upo rząd ko wa ne al fa be -
tycz nie, nie za wie ra ją sy no ni mów, są słow ni -
ka mi kon tro lo wa ny mi i są przy ja zne dla
użyt kow ni ków. 

Obec nie re kor dy ba zy AGRO nie za wie ra -
ją abs trak tów i bi blio gra fii za łącz ni ko wej. Na -
wią za na w stycz niu 2007 ro ku współ pra ca
z ICM w War sza wie umoż li wia roz po -
wszech nia nie ba zy w Bi blio te ce Wir tu al nej Na -
uki na plat for mie YAD DA, a pro jekt umoż -
li wi prze kształ ce nie ba zy AGRO w ba zę
bi blio gra ficz no -abs trak to wą. Od grud nia
2008 ro ku ba za AGRO jest do stęp na w In -
ter ne cie nie od płat nie wszyst kim za in te re so -
wa nym. 

Ba za AGRO, ja ko na rzę dzie w po sta ci cy -
fro wej o za war to ści pol skich cza so pism,
dzię ki za sto so wa niu naj now szych tech no lo -
gii in for ma tycz nych przy czy ni się w do bie spo -
łe czeń stwa in for ma cyj ne go do wzro stu zna -
cze nia na uki w roz wo ju go spo dar czym, do
wzro stu kon ku ren cyj no ści pol skiej na uki,
a tak że zwięk sze nia in no wa cyj no ści przed się -
biorstw. Sys tem udo stęp nia nia in for ma cji
za war tych w ba zie two rzy elek tro nicz ną
usłu gę pu blicz ną na rzecz oby wa te li i przed -
się bior ców. Za pew ni roz wój pol skich za so -
bów cy fro wych w In ter ne cie, któ re są zna czą -
ce dla pol skiej go spo dar ki oraz roz wo ju
przed się bior czo ści. 

Pro jekt za kła da roz bu do wę i uatrak cyj nie -
nie ba zy AGRO dzię ki prze kształ ce niu jej
w ba zę abs trak to wą, co znacz nie wzbo ga ci in -
for ma cje za war te w ob rę bie każ de go re kor -
du ba zy. Do re kor dów bie żą cych ba zy i już
ist nie ją cych bę dą do da ne stresz cze nia ar ty ku -

łów w ję zy ku pol skim i an giel skim oraz bi blio -
gra fia za łącz ni ko wa ska no wa ne z wy ko rzy -
sta niem opro gra mo wa nia OCR. Pla nu je się
tak że tłu ma cze nie słów klu czo wych z ję zy ka
an giel skie go na pol ski w re kor dach an giel skich
ba zy AGRO. Pod wzglę dem ilo ścio wym do
ro ku 2013 prze wi du je się wzrost zin dek so -
wa nych ar ty ku łów z cza so pism do 478 200
re kor dów. Pla no wa ne na rok 2010 wpro wa -
dze nie lin ków do peł nych tek stów w ilo ści oko -
ło 15% wszyst kich in dek so wa nych ty tu łów
znacz nie pod nie sie war tość użyt ko wą ba zy.

Umiesz cze nie ba zy w Bi blio te ce Wir tu al -
nej Na uki po zwo li na zwie lo krot nie nie moż -
li wo ści wy szu ki waw czych dla użyt kow ni -
ków po szu ku ją cych li te ra tu ry na in te re su ją cy
ich te mat. Plat for ma YAD DA w ICM w War -
sza wie po zwo li na prze glą da nie za war to ści ba -
zy od stro ny ty tu łów ar ty ku łów, na zwisk au -
to rów ar ty ku łów oraz słów klu czo wych.
W 2010 ro ku w in ter fej sie zo sta ną umiesz -
czo ne słow ni ki słów klu czo wych w ję zy ku pol -
skim i an giel skim. Na le ży za zna czyć, że
pod czas wy szu ki wa nia moż na łą czyć sło wa
klu czo we pol skie i an giel skie w ce lu za wę że -
nia po szu ki wa nia na te mat. Moż li we jest prze -
szu ki wa nie ba zy we dług ty tu łów cza so pism
i uzy ska nie in for ma cji o zin dek so wa nych rocz -
ni kach, to mach i ze szy tach da ne go ty tu łu. 

Re ali za cja pro jek tu, po le ga ją ce go na roz -
bu do wie ba zy AGRO pod wzglę dem ja ko ścio -
wym i ilo ścio wym, przy czy ni się do wzro stu
ilo ści użyt kow ni ków z róż nych sfer ży cia na -
uko we go i spo łecz ne go, do wzro stu po zio mu
kształ ce nia stu den tów, ka dry na uko wej i pra -
cow ni ków or ga ni za cji go spo dar czych. Czas
trwa nia pro jek tu to la ta 2009–2013. Ba za
AGRO bę dzie do stęp na dla wszyst kich za in -
te re so wa nych do koń ca 2018 ro ku. Dzia ła -
nie za pew nie ni śro do wi sku na uko we mu
w Pol sce sta ły i bez piecz ny do stęp do za awan -
so wa nej in fra struk tu ry in for ma tycz nej ba zy
da nych, dzię ki cze mu umoż li wi no wo cze snym
jed nost kom na uko wym pro wa dze nie za -
awan so wa nych apli ka cji i jest wa run kiem dzia -
łal no ści ba daw czej na po zio mie od po wia da -
ją cym nor mom świa to wy mi oraz eu ro pej skim.
Roz wój in fra struk tu ry in for ma tycz nej i in for -
ma cyj nej na uki oraz za so bów cy fro wych jest
istot nym ele men tem pro ce su bu do wa nia
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go. 

ze spół pro jek tu

„Do ta cje na in no wa cje – In we stu je my w Wa szą przy szłość”
Ty tuł pro jek tu: „Roz bu do wa i prze kształ ce nie bi blio gra ficz nej ba zy da nych AGRO w ba zę bi blio gra ficz no -abs trak to wą 

z wy ko rzy sta niem opro gra mo wa nia YAD DA” 

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka

Nowy projekt naszej uczelni



Ja nusz Go ła ski uro dził się 16 sierp -
nia 1929 ro ku w Sie kier kach Wiel kich
w po wie cie średz kim w ro dzi nie Le -
ona, rząd cy ma jąt ków ziem skich
w Wiel ko pol sce, i Zo fii z Dzie ciu cho -
wi czów. Przed dru gą woj ną świa to wą
ukoń czył trzy kla sy szko ły po wszech -
nej. Po ukoń cze niu 12 lat pra co wał
ko lej no ja ko ro bot nik ogrod ni czy i le -
śny w Cho bie ni cach (po wiat wolsz tyń -
ski). W 1945 ro ku roz po czął na ukę
w Gim na zjum Ogól no kształ cą cym
w Wolsz ty nie. Pod czas wa ka cji brał
udział w pra cach żniw nych w za rzą -
dza nym przez oj ca ma jąt ku. Po uzy -
ska niu ma tu ry w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym we Wrze śni (1950)
w la tach 1950–1956 stu dio wał na Wy -
dzia le Geo de zji i Kar to gra fii Po li tech -
ni ki War szaw skiej, spe cja li zu jąc się na
kur sie ma gi ster skim w kar to gra fii.

Po stu diach

Po ukoń cze niu stu diów pra co wał w Po zna -
niu ko lej no: w Pań stwo wym Przed się bior stwie
Fo to gra me trycz nym na sta no wi skach re -
dak to ra nazw na ma pach to po gra ficz nych
i star sze go to po gra fa, a po tem in ży nie ra
geo de ty w Biu rze Geo de zji i Urzą dzeń Te re -
nów Rol nych. W 1958 ro ku oże nił się z Kry -
sty ną Gór ską, ma gi strem hi sto rii, pra cow ni -
kiem Ar chi wum Pań stwo we go w Po zna niu.
Od kwiet nia 1963 ro ku aż do prze nie sie nia
na eme ry tu rę (gru dzień 1999) był za trud nio -
ny w Ka te drze Geo de zji Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu na sta no wi skach star sze go asy -
sten ta, ad iunk ta (od 1964), do cen ta (od
1973), pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Ty tuł
pro fe so ra zwy czaj ne go uzy skał w 1995 ro ku.

W la tach 1973–1997 peł nił funk cję kie -
row ni ka Ka te dry Geo de zji, a od 1976 ro -
ku – ku ra to ra uczel nia nej skład ni cy map. Był
człon kiem „So li dar no ści”, peł nił funk cję
prze wod ni czą ce go ko mi sji dys cy pli nar nej do
spraw na uczy cie li aka de mic kich oraz był
człon kiem od po wied niej ko mi sji do spraw
stu den tów. Na do ro bek w kształ ce niu kadr
na uko wych skła da się pro mo tor stwo pię ciu
ukoń czo nych roz praw dok tor skich, re cen -
zje prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz
oce ny wnio sków pro fe sor skich uczel ni
w War sza wie, Ło dzi, Lu bli nie, Kra ko wie,
Wro cła wiu i w To ru niu.

Za in te re so wa nia na uko we

Wią żą się one z kar to gra fią i obej mu ją na -
zew nic two miej sco we, hi sto rię geo de zji
i kar to gra fii, teo rię ma py oraz spo so by ba -
da nia zmian śro do wi ska na pod sta wie daw -
nych map i opi sów to po gra ficz nych. Sto pień
dok to ra na uk tech nicz nych uzy skał na pod -
sta wie roz pra wy To pono ma sty ka kar to gra -

ficz na. Pod sta wy teo re tycz ne. Me to dy ka po -
lo wych prac na zew ni czych na Wy dzia le
Geo de zji i Kar to gra fii Po li tech ni ki War szaw -
skiej w 1964 ro ku, a sto pień dok to ra ha bi -
li to wa ne go uzy skał tam że sześć lat póź niej,
przed sta wia jąc mo no gra fię Kształ to wa nie się
ma py wsi w Pol sce do koń ca XVIII wie ku.
Stu dia nad ge nezą wiel ko ska lo wej in for ma -
cji kar to graficz nej.

Do ro bek Ja nu sza Go ła skie go z kar to gra -
fii, geo de zji i na zew nic twa miej sco we go za -
war ty jest w ośmiu po zy cjach książ ko wych,
po nad 110 roz pra wach i ar ty ku łach oraz
w po nad 30 in nych pu bli ka cjach. Pod sta -
wy je go warsz ta tu na uko we go kształ to wa -
ły się pod wpły wem fi lo zo fii ana li tycz nej
i struk tu ra li zmu. W pra cach sta rał się łą -
czyć roz wa ża nia teo re tycz ne z wnio ska mi
prak tycz ny mi, a wy ni ki pu bli ko wał w po -
sta ci mo no gra fii i ar ty ku łów, przed sta -
wiał na mię dzy na ro do wych oraz kra jo wych

kon fe ren cjach kar to gra ficz nych i ono ma -
stycz nych.

Na pod kre śle nie za słu gu je sfor mu ło wa -
nie teo rii to po no ma sty ki kar to gra ficz nej na
lo gicz nych i se man tycz nych pod sta wach
oraz wie le zwią za nych z tym prak tycz nych
roz wią zań. Na le żą do nich m.in. opra co wa -
nie przez in ter dy scy pli nar ny ze spół nazw
wod nych Po je zie rza Wa łec kie go, ze bra nie
(na ma pie 1: 10 000) bę dą cych w obie gu
nazw miej sco wych by łe go wo je wódz twa po -
znań skie go z po mo cą miej sco we go spo łe -
czeń stwa i opra co wa nie Prze wod ni ka to po -
no micz ne go wy da ne go przez Głów ny Urząd
Geo de zji i Kar to gra fii.

Pod czas usta la nia nazw Ja nusz Go ła ski
opo wia dał się za pil nym ze bra niem nazw
prze ka zy wa nych do tych czas tyl ko ust nie,
przy wra ca niem nazw hi sto rycz nych i za
uzu peł nie niem sys te mu in for mu ją ce go
o bie żą cych urzę do wych na zwach przez na -
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zwy uży wa ne w prze szło ści. Do ty czy ło to
zwłasz cza Ziem Za chod nich i pół noc nych,
na któ rych po 1945 ro ku nie zdo ła no
przy wró cić wie lu daw nych pol skich i sło -
wiań skich nazw.

W dzie dzi nie hi sto rii kar to gra fii i teo rii
ma py w swo jej roz pra wie ha bi li ta cyj nej
uza sad nił te zę, że struk tu ra ma py po wsta -
wa ła i kształ to wa ła się w opo zy cji do wcze -
śniej szych środ ków prze ka zy wa nia in for ma -
cji to po gra ficz nych, jak kol wiek przez dłuż szy
czas ule ga ła wpły wom tych środ ków. Pro -
wa dzo ne w dal szym cią gu stu dia po rów naw -
cze nad róż ny mi for ma mi prze ka zy wa nia in -
for ma cji do pro wa dzi ły do sfor mu ło wa nia
struk tu ral nej kon cep cji ma py, we dług któ -
rej ro dzaj prze ka zu nie za le ży od ro dza ju
zna ków, lecz od ich wza jem ne go ukła du,
spraw dzo nej rów nież w wa run kach re wo -
lu cji in for ma tycz nej w kar to gra fii.

Do ko na nia prof. Ja nu sza Go ła skie go
obej mu ją też kar to gra ficz ne ba da nia zmian
śro do wi ska w cza sie. Ich wy ni kiem jest pięć
to mów Atla su roz miesz cze nia mły nów wod -

nych w do rze czach War ty, Brdy i czę ści Ba -
ry czy w okre sie 1790–1960 oraz wie le
prac po świę co nych zmia nom użyt ko wa nia
grun tów i nie któ rym za gad nie niom teo rii
map do ty czą cych zmian w cza sie. Pro wa -
dzo ne obec nie pod kie run kiem Ja nu sza Go -
ła skie go ze spo ło we ba da nia nad pro gra mem
i me to dy ką ma py dzie dzic twa kul tu ro we -
go wsi po zo sta ją w związ ku z wo jen ny mi
i obec ny mi lo sa mi te go dzie dzic twa, bę dą -
ce go ma tecz ni kiem na ro do wej kul tu ry,
oraz z ob ra zem te go dzie dzic twa wy nie sio -
nym z mło do ści. Ze spo ło wy cha rak ter ma -
ją rów nież pra ce nad słow ni kiem kar to gra -
ficz nym, w któ rych za jął się on ter mi no lo gią
na zew nic twa kar to gra ficz ne go.

Dzia łal ność w or ga ni za cjach 
na uko wych

Ja nusz Go ła ski był człon kiem licz nych
or ga ni za cji na uko wych. Po ukoń cze niu stu -
diów udzie lał się w Sto wa rzy sze niu Geo -
de tów Pol skich w Po zna niu i w Ze spo le Hi -

sto rii Geo de zji In sty tu tu Hi sto rii Na uki
i Oświa ty PAN, a od 1973 ro ku – w Ze -
spo le Hi sto rii Kar to gra fii te goż in sty tu tu.
Był człon kiem Ko mi te tu Geo de zji PAN
(od 1993) i Sek cji Kar to gra fii te go ko mi -
te tu, oraz Ko mi te tu Na ro do we go do spraw
Współ pra cy z Mię dzy na ro do wą Aso cja cją
Kar to gra ficz ną (od 1992), Ko mi sji Kar to -
gra fii Teo re tycz nej Mię dzy na ro do wej Aso -
cja cji Kar to gra ficz nej (od 1995), Gru py
Eks per tów ONZ do spraw Nazw Geo gra -
ficz nych (od 2002), Ra dy Re dak cyj nej
„Pol skie go Prze glą du Kar to gra ficz ne go”
(od 1973), Ko mi sji Usta la nia Nazw Miej -
sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz nych Mi -
ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi -
ni stra cji (eks pert od 1979, czło nek
od 1986) oraz Ko mi sji Stan da ry za cji
Nazw Geo gra ficz nych Po za Gra ni ca mi
RP Głów ne go Geo de ty Kra ju (od 2000).
W śro do wi sku po znań skim prof. Ja nusz
Go ła ski prze wod ni czył Ze spo ło wi Ono ma -
stycz ne mu Ko mi sji Ba dań Re gio nal nych
PAN (od 1983).

Na uczy ciel aka de mic ki 
i dzia łacz spo łecz ny

Ja ko na uczy ciel aka de mic ki prof. Ja nusz
Go ła ski był pro mo to rem 22 prac ma gi ster -
skich, prze ka zy wał wie dzę geo de zyj ną
stu den tom ma cie rzy ste go Wy dzia łu Me -
lio ra cji Wod nych oraz Wy dzia łu Le śne go
i Ogrod ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po -
zna niu. Był zwo len ni kiem cią głe go ulep -
sza nia pro gra mów na ucza nia we współ pra -
cy ze stu den ta mi i ab sol wen ta mi, co
zna la zło wy raz m.in. w ba da niach an kie -
to wych wśród ab sol wen tów i w opra co wa -
niu pro gra mów pod sta wo wych ob li czeń
geo de zyj nych. Pro gra my te tra fi ły do 20
wy dzia łów szkół wyż szych na ucza ją cych
geo de zji.

Osob ny roz dział w dzia łal no ści Ja nu sza
Go ła skie go sta no wią pra ce w sto wa rzy sze -
niach spo łecz nych. W po znań skim Klu bie
In te li gen cji Ka to lic kiej peł nił funk cję pre -
ze sa w la tach 1991–1999, a wcze śniej
– wi ce pre ze sa oraz człon ka za rzą du i ko -
mi sji re wi zyj nej. Od 1994 ro ku był wi ce pre -
ze sem, a ostat nio pre ze sem Fun da cji „Ko -
rab Wiel ko pol ski” Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej, po świę co nej utwo rze niu śro do -
wi sko we go do mu eme ry ta dla in te li gen cji
twór czej (obec nie w bu do wie). Od 1997 ro -
ku był człon kiem Od dzia łu Wiel ko pol -
skie go Pol skie go To wa rzy stwa Zie miań skie -
go, zaj mu jąc się naj now szą hi sto rią, kul tu rą
du cho wą i ro lą te go śro do wi ska w post ko -
mu ni stycz nym spo łe czeń stwie.

dr inż. Elż bie ta Wy cza łek

W OSIEM DZIE SIĄ TĄ ROCZ NI CĘ URO DZIN
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Re se ar chers Ni ght po wsta ła w 2005 ro -
ku z ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej. Jest
im pre zą po pu lar no -na uko wą i roz ryw ko -
wą, któ ra od by wa się raz do ro ku w kra jach
Unii Eu ro pej skiej. Jej ce lem jest zbli że nie
na ukow ców i spo łe czeń stwa, stwo rze nie
oka zji do spo tka nia, po zna nia się i wspól -
nych dzia łań.

Po raz pierw szy Noc Na ukow ców zo sta ła zor -
ga ni zo wa na przez Uni wer sy tet Przy rod ni -

czy w Po zna niu w 2009 ro ku ra zem z Po li tech -
ni ką Po znań ską (li de rem pro jek tu),
Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu i Po znań skim Cen trum Su per kom pu te -
ro wo -Sie cio wym.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy zor ga ni zo wał 24
warsz ta ty i pre zen ta cje. Tej no cy uczel nię od -
wie dzi ło oko ło czte rech ty się cy osób, jak na
pierw szy raz – osią gnę li śmy bar dzo do bry re -
zul tat. Wszy scy zwie dza ją cy mie li oka zję po dzi -
wiać nie zwy kłe po ka zy po pu lar no nau ko we,
m.in. z fi zy ki, ge ne ty ki i ho dow li zwie rząt, GMO,
ga stro no mii mo le ku lar nej, che mii w kuch ni, mi -
kro bio lo gii dla naj młod szych; mo gli brać udział
w warsz ta tach i kon kur sach. Re ali za cja te go pro -
jek tu by ła moż li wa dzię ki du że mu za an ga żo wa -
niu pra cow ni ków z czte rech Wy dzia łów: Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt; Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu; Tech no lo gii Drew na oraz Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

W imie niu władz uczel ni i wła snym skła dam
wy ra zy po dzię ko wa nia wszyst kim pra cow ni kom
i stu den tom za za an ga żo wa nie i uczest nic two
w or ga ni zo wa nej przez na szą uczel nię
w dniu 25 wrze śnia 2009 ro ku pierw szej edy -
cji No cy Na ukow ców.

Dzię ki Pań stwa kre atyw no ści, za an ga żo wa -
niu i wspar ciu mo gli śmy naj do stoj niej i naj ko -
rzyst niej za pre zen to wać oraz pro mo wać wy jąt -
ko we osią gnię cia na szej uczel ni. Dzię ki na szym
wspól nym dzia ła niom Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy był roz sła wia ny w Wiel ko pol sce, w kra ju
i Unii Eu ro pej skiej.

Go rą ce i szcze re po dzię ko wa nia kie ru ję na rę -
ce kie row ni ków jed no stek na uko wych i ich ze -
spo łów, któ re bra ły udział w nie po wta rzal nej No -
cy Na ukow ców, a mia no wi cie:
● z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt ser -

decz ne po dzię ko wa nie dla prof. dr. hab.
Zbi gnie wa Sob ka i je go ze spo łu (dr inż. An -
ny Nie nar to wicz -Zdro jew skiej, dr inż. Jo lan -
ty Ró żań skiej -Za wiei, inż. Mo ni ki Fi giel,
stu dent ki Ewe li ny Grel, dr. inż. Woj cie cha
Pio tra Perza z pra cow ni kom pu te ro wej). 

● z Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt – za zro zu mie nie, co to jest GMO,
jak moż na zmie rzyć naj bliż szy świat i co to
jest żu broń. 

● Spe cjal ne po dzię ko wa nia na le żą się pro -
dzie ka no wi prof. dr. hab. Krzysz to fo wi
Szosz kie wi czo wi z Wy dzia łu Me lio ra cji
i In ży nie rii Śro do wi ska za spraw ną or ga ni -
za cję wszyst kich po ka zów na te re nie Kam pu -
su przy ul. Piąt kow skiej, w któ rych bra li udział
pra cow ni cy z sied miu ka tedr:
● Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska

– prof. dr hab. Krzysz tof Szosz kie wicz z ze -
spo łem (prof. dr hab. Ja ni na Zbier ska, dr
Agniesz ka Ław ni czak, dr Je rzy Ku piec)

● Ka te dry Agro me te oro lo gii – prof. dr hab.

Ja nusz Olej nik z ze spo łem (dr inż. Ra do -
sław Jusz czak, dr Ja cek Le śny, dr inż. Ma -
rek Urba niak)

● Ka te dry Bu dow nic twa Wod ne go – prof.
dr hab. inż. Ry szard Bła że jew ski z ze spo -
łem (mgr inż. Ma ciej Paw lak, mgr inż. Ja -
kub Ma zur kie wicz, dr inż. Ja kub Nieć)

● Ka te dry Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic -
twa Rol ni cze go – prof. dr hab. Wie sław
Bucz kow ski z ze spo łem (dr inż. An na M.
Gra biec, dr inż. Ja cek Mą draw ski, mgr inż.
Da niel Za wal, mgr inż. Woj ciech Ko -
strzew ski oraz trzej ma gi stran ci: Adam Na -
ha le wicz, To masz Ham rol, Bar tło miej Ma -
jew ski)

● Ka te dry Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro -
do wi ska i Geo de zji – dr Ra fał Sta sik

● Ka te ry Geo tech ni ki – mgr inż. Ka ta rzy na
Ste fa niak

● Ka te dry Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji
– dr Mi chał Ko złow ski.

Z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu po -
dzię ko wa nia na le żą się naj dłu żej, bo aż do go -
dzi ny 24.00 pra cu ją ce mu ze spo ło wi prof. dr.
hab. Jó ze fa Kor cza ka z Ka te dry Tech no lo gii Ży -
wie nia Czło wie ka (dr Jo an na Ko bus, mgr inż.
Krzysz tof Dzie dzic, dr An na Ję dru sek -Go liń ska,
mgr An drzej Za wal, mgr Ja dwi ga Urbań -
ska, Ewa Ła biń ska, inż. An na Brzo zow ska, mgr
Mag da le na Jesz ka, dr Ka ta rzy na Wasz ko wiak,
mgr Ja dwi ga Urbań ska, Ewa Ła biń ska, mgr inż.
Aga ta Ku rzaw ska) za po ka za nie w cie ka wy i nie -
zwy kły spo sób taj ni ków żyw no ści, jej za pa chu
i sma ku.

Ze spo ło wi prof. dr. hab. Ja na Jesz ki z Ka -
te dry Hi gie ny Ży wie nia Czło wie ka (dr inż. Jo -
an na Ba jer ska, mgr inż. Krzysz tof Dur ka lec -Mi -
chal ski, mgr Mar ta Du naj, mgr inż. Ka ro li na
Sa dow ska, Bo gu mi ła Lan ge, An na Kli mek,
Do ro ta Kmie cik, Krzysz tof Dzie dzic, Mag da -
le na Ma ty siak, Mar cin Bu ga jew ski) za po ka za -
nie, że w zdro wym cie le jest zdro wy duch, je -
śli prze strze ga my zdro wych za sad ży wie nio wych. 

Za cen ne uwa gi w Punk cie Die te tycz nym ser -
decz ne dzię ku ję stu dent kom Ko ła Die te ty ków
– Pau li nie No wa czyk, Mar cie No wak, Pau li ne
Bu czak, Eli zie Ku char skiej, An nie Ja siń skiej -Pią -

tek, Mag da len nie Wa ber skiej, Mał go rza cie
Mro wiń skiej, Mał go rza cie Szych cie, Bo gnie
Lan ge.

Po dzię ko wa nia dla ze spo łu prof. dr. hab. Ja -
nu sza Czap skie go z Za kła du Tech no lo gii
Owo ców i Wa rzyw (dr inż. Mar cin Ki doń, dr
inż. Do ro ta Wal ko wiak -Tom czak, Da nu ta Rzy -
ska, stu dent ki: Na ta lia Ro sa da, Na ta lia Sen dy -
ka) za po ka za nie pro duk cji so ku jabł ko we go
i czar nej mar chwi. 

Dok tor inż. Bar ba rze Sta cho wiak z Za kła du
Tech no lo gii Fer men ta cji i Bio syn te zy kie ro wa -
ne go przez prof. dr. hab. Jac ka No wa ka – za
stwo rze nie wi ze run ku na ukow ca – in te li gent nej,
otwar tej ko bie ty z pa sją mó wią cej o tym, dla cze -
go ło soś jest ró żo wy, a także asy sten tom: mgr.
inż. To ma szo wi Ry chli ko wi oraz mgr inż. Bar -
ba rze Gór nej.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję na rę ce
prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka z Ka te dry
Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści,
prof. dr. hab. To ma sza Jan kow skie go, któ ry pod -
czas opro wa dza nia go ści, mi mo du żej chryp ki,
z pa sją po ka zy wał taj ni ki Pi lo to wej Sta cji Bio -
tech no lo gii, dr hab. Ka ta rzy ny Cza czyk za to,
że dzie ci zo ba czy ły i do wie dzia ły się, co to są
bak te rie; dzię ku ję dr Mag da le nie Bro dzie i mgr
Jo an nie Tom czyk za po moc w ich pre zen ta cjach.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla ze spo łu prof. dr.
hab. Krzysz to fa Po lew skie go z Ka te dry Fi zy -
ki, dla pra cow ni ków pre zen tu ją cych nie zwy kłe
po ka zy fi zycz ne i z pa sją mó wią cych o po la ry -
za cji wo dy – dr. Grze go rza Hof f man na, dr Mał -
go rza ty Grot tel, dr inż. Gra ży ny Neu nert, dr Da -
nu ty Na pie ra ły, dr Gra ży ny Plen zler, dr.
Woj cie cha Pu kac kie go, dr. Ry szar da Re zle ra
oraz dla pra cow ni ków ob słu gu ją cych po ka zy:
mgr. inż. Łu ka sza Ma se wi cza, mgr inż. An ny
Koł czyk, mgr. inż. An drze ja To ma li, mgr. inż.
Pio tra Ro lew skie go.

Dzię ku ję ser decz nie przed sta wi cie lom Wy -
dzia łu Tech no lo gii Drew na, prof. dr. hab. Je -
rze mu Smar dzew skie mu i je go ze spo ło wi z Ka -
te dry Me blar stwa za po moc w pro jek to wa niu
me bli, po ka za niu, jak pro jek tu je się scho dy (mgr
inż. Krzysz tof Wia de rek, mgr inż. Łu kasz Ma -
twiej, mgr Be ata Fa bi siak, mgr inż. An na Lu siak).

Dzię ku ję dr inż. Agniesz ce Mar cin kow skiej,
dr. inż. Edwar do wi Ro szy ko wi, mgr. inż. Ja nu -
szo wi Ce giel le z Ka te dry Na uki o Drew nie, że
mo gli śmy się do wie dzieć, co mó wi do nas
drew no. 

Dzię ku ję prof. dr. hab. Ro ma no wi Za krzew -
skie mu i je go ze spo ło wi (dr inż. Mo ni ce Bart -
ko wiak, dr. inż. Woj cie cho wi Grześ ko wia ko wi)
z In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na
za po ka za nie nie zwy kłych wła ści wo ści drew na.

Chciała bym szcze gól nie po dzię ko wać Kry sty -
nie Ma del skiej za opra wę pla stycz ną tej no cy
i wszyst kim in nym, tu taj nie wy mie nio nym, któ -
rzy spra wi li, że Noc Na ukow ców sta ła się im -
pre zą twór czą i nie po wta rzal ną.

Re ali za cja te go pro jek tu by ła moż li wa dzię -
ki do fi nan so wa niu Ko mi sji Eu ro pej skiej w ra -
mach mię dzy na ro do we go kon kur su w 7 Pro gra -
mie Ra mo wym UE.

dr inż. Ur szu la Moj siej 
or ga ni za tor No cy Na ukow ców 

na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Poznaniu
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Wdniach od 29 do 30 paź dzier ni -
ka 2009 ro ku JM rek tor Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak spo tkał się
w sie dzi bie fir my z przed sta wi cie la mi
CLA AS z Nie miec i fun da cji CLA AS Fun -
da tion (CLA AS Sti ftung). Ce lem te go
spo tka nia by ło omó wie nie przy szłej współ -
pra cy na sze go uni wer sy te tu z fir mą CLA -
AS, a zwłasz cza z jej fun da cją (patrz:
www.cla as -fo un da tion.com). Fun da cja
CLA AS wy bra ła Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu ja ko part ne ra do współ -
pra cy w ro ku 2009 (Part ner Uni ver si -
ty 2009), prze zna cza jąc na ten cel rów nież
grant apa ra tu ro wy.

Z ko lei w dniach od 3 do 4 grud -
nia 2009 ro ku w mu rach na szej uczel ni
mo gli śmy go ścić de le ga cję z fun da cji
CLA AS Fun da tion w oso bach: człon ka za -
rzą du Uwe Lütkeschüme ra oraz dr. Mi -
cha ela Qu inc khard ta. Go ście prze pro wa -
dzi li roz mo wy z JM rek to rem Grze go rzem
Skrzyp cza kiem oraz z pra cow ni ka mi
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, zwie dza -
jąc na sze obiek ty: Pi lo to wą Sta cję Bio tech -
no lo gii – w obec no ści prof. dr. hab.
Wło dzi mie rza Graj ka, a tak że In sty tut In -
ży nie rii Rol ni czej – w obec no ści prof. dr.
hab. Ada ma Krysz to fia ka oraz ich współ -
pra cow ni ków.

mgr Ewa Strycka

OWOCNA WSPÓŁPRACA
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Założyciel firmy (w środku) Helmut Claas oraz 
Uwe Lütkeschümer (z lewej) i rektor Grzegorz Skrzypczak (z prawej)
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Dwu dzie sty pią ty, ju bi le uszo wy kon -
gres Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia

Em brio trans fe ru od był się w dniach 11
i 12 wrze śnia 2009 ro ku w Po zna niu. Ta
pre sti żo wa or ga ni za cja na uko wo -prak -
tycz na, któ rej ce lem jest pro pa go wa nie
wie dzy na te mat em brio trans fe ru, zo sta -
ła za ło żo na w 1984 ro ku we Fran cji, sku -
pia jąc po cząt ko wo kil ka państw człon -
kow skich Unii Eu ro pej skiej, AETE zaś
jest z ko lei człon kiem Mię dzy na ro do we -
go Sto wa rzy sze nia Em brio trans fe ru
(IETS), któ re po wo ła no w 1974 ro ku
w De nver (USA), sku pia ją ce go obec nie
po nad 1000 człon ków z 50 kra jów
świa ta. Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Em -
brio trans fe ru sku pia oko ło 150 człon ków
z 31 kra jów UE oraz spo za niej. Raz
w ro ku od by wa się zjazd człon ków
AETE. Do tych czas od by wa ły się one pra -
wie wy łącz nie w daw nych kra jach człon -
kow skich UE: naj czę ściej we Fran cji, po -
tem w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii,
Wło szech i Hisz pa nii. Obec ny ju bi le uszo -
wy zjazd był dru gim z ko lei, któ ry zor -
ga ni zo wa no w kra ju no wo przy ję tym do
UE. Sta ra nia o or ga ni za cję zjaz du w Pol -
sce trwa ły co naj mniej od trzech lat.
W trak cie co rocz nych spo tkań po znań -
ska kan dy da tu ra prze wi ja ła się re gu lar -
nie na kon fe ren cjach w Szwaj ca rii, Wło -
szech oraz we Fran cji. Wresz cie się
uda ło. Or ga ni za cję ko lej ne go, 25 ju bi -
le uszo we go zjaz du AETE przy zna no
Pol sce, a ro lę kra jo we go ko or dy na to ra
– Ka te drze We te ry na rii Rol ni czej Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Suk ces ten jest o ty le zna czą cy, że ja ko
kraj nie wy róż nia my się w spo sób szcze -
gól ny w ak tyw no ści wdra ża nia i wy ko -
rzy sta nia now szych bio tech nik oraz bio -
tech no lo gii do ho dow li. 

Na miej sce ob rad wy bra no Cen trum
Kon gre so we In sty tu tu Ochro ny Ro ślin
w Po zna niu, któ re dys po nu je kil ko ma sa -
la mi kon gre so wy mi, ob szer ny mi ho la mi
i do god ny mi miej sca mi wy sta wo wy mi
oraz ho te lem dla za pro szo nych go ści. 

W kon fe ren cji udział wzię ły 142 oso -
by z 21 kra jów, nie li cząc bli sko 30
przed sta wi cie li firm spon so ru ją cych.
Naj licz niej re pre zen to wa ne by ły eki py
z Fran cji i Hisz pa nii, po tem ko lej no:
z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Włoch
i Czech. By li też go ście z kra jów eg zo -
tycz nych, ta kich jak Re pu bli ka Po łu dnio -
wej Afry ki, Li bia, Tur cja oraz zza oce -
anu – z Ka na dy i USA. Spo śród

przy by łych zna ko mi to ści wy mie nić na -
le ży dr Gio va nę Laz za ri oraz dr Gal li
z Włoch, Cla ire Pon sart z UN CE IA
w Ma isons -Al fort we Fran cji, a rów no -
cze śnie skarb ni ka AETE, prof. Chri sti -
nę Wren zyc ki z Han no ve ru, Anie van So -
on z Bel gii, dr. Sy bran da Mer to na
z Arn hem w Ho lan dii, pre zy den ta AETE,
dr Ma chat ko vą oraz Nem co vą z Brna, dr.
New com ba oraz pro fe so rów: Al le na
z An glii, Rat ke z Bu da pesz tu, Cal le se na
z Da nii, Be sen fel de ra z Wied nia i wie -
lu in nych. Pol skę re pre zen to wa li tra dy -
cyj nie już pra cow ni cy na uko wi z pod kra -
kow skich Ba lic – prof. Zdzi sław Smo rąg,
prof. Lu cy na Książ kie wicz -Kąt ska, dr
Bar ba ra Gaj da, z War sza wy przy był dr
Krzysz tof Pa pis, z Po zna nia licz na eki -
pa – m.in. prof. dr hab. Ry szard Słom -
ski, a tak że lo kal ni or ga ni za to rzy kon -
fe ren cji: dr Do ro ta Bu kow ska, dr Pa weł
An to sik, dr hab. Jan Olech no wicz, mgr
Mar ta Jac kow ska, mgr Mag da Woź na,
mgr Bar tosz Kem pi sty oraz prof. dr hab.
Ję drzej M. Jaś kow ski. Co bar dzo cie szy,
po ja wi li się tak że le ka rze we te ry na rii wol -
nej prak ty ki we te ry na ryj nej. Z tej gru py
udział w kon fe ren cji bra li: dr Le szek Bia -
łas, dr Woj ciech Za lew ski, lek. wet. Ja -
ro sław Cze lad ko, le ka rze z ze spo łu Sta -
cji Ho dow li i Una sie nia nia Zwie rząt
w Byd gosz czy, Od dzia łu w Piąt ni cy, lek.
wet. Prze my sław Ko wal ski i in ni. Kon -
fe ren cję wspar ło fi nan so wo 14 firm,
w tym: Bio ni che Ani mal He alth Eu ro pe
Li mi ted ja ko spon sor ge ne ral ny, a tak -
że wy staw cy: ICP Bio Re pro duc tion
Bo din co, IMV Tech no lo gies, NI FA
Tech no lo gies, Pro fes sio nal Em bryo
Trans fer Sup ply, Inc. Pfi zer Ani mal
He alth, Sti mu fol, z pol skich firm zaś:
Dra miń ski Ul tra so und Scan ners, Ro vers,
Ame lis Equ itech nic, In te rvet Sche ring -
-Plo ugh Ani mal He alth, In ge ni ty, Se xing
Tech no lo gies i Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu. 

Na kon fe ren cji przed sta wio no czte ry
re fe ra ty ple nar ne, sześć ust nych do nie -
sień, 76 po ste rów oraz prze pro wa dzo -
no dwa in te re su ją ce warsz ta ty. Pod -
czas 45-mi nu to we go wy kła du wpływ
ży wie nia na roz wój za rod ków omó wił dr
Ke vin Sinc lar ze Szko ły Bio nauk Uni -
wer sy te tu w Not tin gham. Po wie dział
m.in. o zna cze niu skła du pły nu pę che -
rzy ków jaj ni ko wych oraz pły nu ja jo wo -
do we go na me ta bo lizm za rod ków oraz
o oce nie me ta bo li zmu za rod ków ja ko
wskaź ni ku pro gno stycz ne go ich wcze -

sne go roz wo ju, po ru szył tak że kwe stię
związ ku mię dzy kom po zy cją daw ki po -
kar mo wej i po zio mem hor mo nów me ta -
bo licz nych a ja ko ścią em brio nów. Pro -
fe sor Jo han Van Aren donk z Cen trum
Ho dow li i Ge no mi ki Uni wer sy te tu
w Wa ge nin gen (Ho lan dia) przed sta -
wiał ska lę za gro że nia in bre dem w wy pad -
ku sto so wa nia bio tech nik wy ko rzy sty wa -
nych w roz ro dzie krów, spo so by
sza co wa nia in bre du oraz opty ma li za cję
pro gra mów ho dow la nych z wy ko rzy sta -
niem sztucz nej in se mi na cji, MO ET,
sek so wa ne go na sie nia i se lek cji ge no mo -
wej. Z ko lei dr Pat Lo ner gan ze Szko ły
Rol ni czej, Na uk o Ży wie niu i Me dy cy -
ny We te ry na ryj nej Uni wer sy te tu w Du -
bli nie na świe tlił te mat ska li oraz głów -
nych przy czyn strat cią ży u krów,
pod kre śla jąc szcze gól ną ro lę pro ge ste -
ro nu do utrzy ma nia i roz wo ju cią ży,
a tak że zło żo ność wza jem nych re ak cji
mię dzy za rod kiem a en do me trium. 

Od by ły się dwa warsz ta ty. Pierw szy
po pro wa dził dr Ian Kip pax z Wiel kiej
Bry ta nii na te mat przy go to wa nia daw -
czyń za rod ków do za bie gu su per o wu la -
cji, z uwzględ nie niem by dła ras mię snych
i mlecz nych. Wy ko rzy sta niu sek so wa ne -
go na sie nia do una sie nia nia daw czyń za -
rod ków i pierw szym ta kim osią gnię ciom
po świę co no dru gi warsz tat, któ re go
mo de ra to rem był dr Re iner Sa ner ze
Szwaj ca rii. Na sie nie sek so wa ne wy ko -
rzy sty wa ne jest do in se mi na cji daw -
czyń za rod ków w kil ku kra jach UE. Naj -
czę ściej sto su je się je we Fran cji
i Ho lan dii, rza dziej Szwaj ca rii i Fin lan -
dii. Wszy scy wy wo ła ni przez mo de ra to -
ra roz mów cy no to wa li w wa run kach
te re no wych wy so ki od se tek nie za płod -
nio nych ko mó rek ja jo wych w pu li wy płu -
ki wa nych za rod ków i oocy tów, w du żym
stop niu nie za leż ny od przy ję te go pro to -
ko łu przy go to wy wa nia daw czyń oraz
licz by una sie nień i miej sca de po zy cji na -
sie nia. Część dys ku sji po świę co no przy -
czy nom tych pro ble mów. 

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no sześć
ko mu ni ka tów, dwa z nich przez ko le gów
z Pol ski. O nie in wa zyj nych me to dach
oce ny oocy tów mó wił mgr Bar tosz Kem -
pi sty z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po -
zna niu, a mgr Piotr Paw lak z Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
o aber ra cjach chro mo so mal nych spo ty -
ka nych w kom pe tent nych oocy tach lo -
szek po doj rze wa niu in vi tro.

Ju bi le uszo wy kon gres
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Em brio trans fe ru (AETE) w Po zna niu
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Licz ba pla ka tów pre zen to wa nych pod -
czas kon fe ren cji w po rów na niu do lat mi -
nio nych by ła wy róż nia ją ca. War to nad mie -
nić, że 19 do nie sień po cho dzi ło z Pol ski,
w tym 11 by ło dzie łem or ga ni za to rów kon -
fe ren cji. Naj licz niej sza gru pa pre zen ta cji
(35) do ty czy ła by dła, świń, owiec, ko ni
oraz kóz, od po wied nio: 13, 10, 7 i 4.
W po zo sta łych pre zen to wa no da ne na te -
mat za rod ków psów, kró li ków, szczu rów,
my szy oraz je le nio wa tych. W pre zen ta -
cjach po ru sza no m.in. kwe stię źró deł
zmien no ści pro duk cji za rod ków oraz
wskaź ni ka cią ży u kla czy, bez kr wa we go
trans fe ru za rod ków ko ni do ma ci cy bior -
czyń ze znacz nym asyn chro nem, związ -
ku mię dzy roz mia ra mi pę che rzy ków a ja -
ko ścią po zy ski wa nych oocy tów, sty mu la cją
roz wo ju za rod ków koń skich w wa run kach
la bo ra to ryj nych pod wpły wem pro mie ni la -
se ro wych, sku tecz no ści OPU -IC SI -IVP
w za bu rze niach roz ro du u kla czy. Te ma -
ty ka po świę co na by dłu do ty czy ła re la cji
mię dzy in fek cją – wi ru sem cho ro by nie -
bie skie go ję zy ka (BTV -8) a śmier tel no ścią
pło do wą u by dła, no wych, nie in wa zyj nych
sys te mów oce ny ja ko ści za rod ków przy
po mo cy mi kro czi pów flu idycz nych, róż -
nych me tod mro że nia za rod ków by dlę cych
i oocy tów, sys te mów in dy wi du al nej ho -
dow li za rod ków by dła in vi tro, wpły wu sta -
dium roz wo jo we go sek so wa nych za rod -
ków na wskaź ni ki za cie leń w wa run kach
fer mo wych, czyn ni ków bio lo gicz nych
wpły wa ją cych na ja kość oocy tów i wy ni -
ków ich po zy ski wa nia u krów ras hol ste -
in oraz mont be liard, za leż no ści mię dzy
obec no ścią dwóch cia łek żół tych pod czas
star tu pro gra mu su per o wu la cji na jej
póź niej szą efek tyw ność, wpły wu me glu -
mi nia nu flu mek ty ny na wskaź nik za cie leń
u bior czyń za rod ków w za leż no ści od cza -
su ma ni pu la cji na szyj ce ma cicz nej, skła -
du po ży wek z do dat kiem pro ge ste ro nu
lep ty ny, kwa su askor bi no we go i se le nu na
po ten cjał roz wo jo wy za rod ków pro du ko -
wa nych in vi tro oraz in nych. 

Tra dy cją każ dej kon fe ren cji AETE
jest na gra dza nie wy bit ne go przed sta wi -
cie la na uki i prak ty ki. W tym ro ku oso -
bą wy róż nio ną zo stał prof. Wil liam Ri -
chard Al len, uro dzo ny w No wej Ze lan dii,
na sta łe zwią za ny z Ani mal Re se arch Sta -
tion w Cam brid ge w Wiel kiej Bry ta nii,
pio nier no wo cze snych me tod roz ro du ko -
ni, po stać w opi nii je mu współ cze snych
cha ry zma tycz na, in no wa cyj na i kon tro -
wer syj na. W trak cie wie lo let niej ka rie ry
współ pra co wał z ta ki mi oso ba mi, jak: 
Ro ger Short, Tim Row son oraz Chris 
Po lge. Al len zaj mo wał się m.in. wpły wem
ży wie nia na roz ród ko ni, mro że niem na -
sie nia ogie rów, był tak że pio nie rem
trans fe ru ich za rod ków. Cie ka we lo sy
wie lo krot nie pro wa dzi ły dr. Al le na do Pol -
ski. W 1972 ro ku za wsta wien nic twem
ów cze sne go dy rek to ra ARS, Ta de usza
Man na, zo stał za pro szo ny do Kra ko wa

na cykl wy kła dów. Tam po znał bli skie -
go przy ja cie la dr. Man na – prof. Wła dy -
sła wa Bie lań skie go – któ ry stał się od tąd
je go part ne rem w ba da niach na uko -
wych. Bli ska zna jo mość łą czy ła go tak -
że z na stęp cą prof. Bie lań skie go – prof.
Ma ria nem Ti sch ne rem. W 1975 ro ku dr.
Al le no wi uda ło się prze trans por to wać do
Pol ski na sie nie try ka. Pod czas ko lej nej wi -
zy ty w Kra ko wie prze wiózł z Cam brid -
ge sześć za rod ków koń skich w ja jo wo -
dach kró li cy. Po wpro wa dze niu ich do
ma ci cy syn chro ni zo wa nych w Pol sce
bior czyń uzy skał cią że, z któ rych na ro -
dzi ły się trzy źre bię ta po ny. Sta ły się one
po tem ma skot ką Mię dzy na ro do we go
Kon gre su Roz ro du Zwie rząt i Sztucz nej
In se mi na cji, któ ry w 1976 ro ku od był się
w Kra ko wie. 

Spo śród re fe ra tów pre zen to wa nych
przez za pro szo nych do ry wa li za cji dok to -
ran tów Ra da Pro gra mo wa To wa rzy stwa
wy bie ra naj lep szy. Re fe rent oce nia ny jest
w kil ku ka te go riach, bie rze się pod uwa -
gę m.in.: po ziom me ry to rycz ny wy stą pie -
nia, ja kość i ko mu ni ka tyw ność stresz cze -
nia pra cy, war tość na uko wą, przej rzy stość
pre zen ta cji oraz for mę pre zen ta cji ust nej.
W tym ro ku AETE wy róż nił dr. A. Gad
z In sty tu tu Na uk o Zwie rzę tach Uni wer -
sy te tu w Bonn za pra cę po świę co ną róż -
ni com w cał ko wi tym trans kryp to micz nym
pro fi lu by dlę cych bla sto cyst po zy ski wa nych
od su per o wu lo wa nych lub syn chro ni zo -
wa nych ja ło wic. Na gro dzo ny dok to rant,
po za uzna niem człon ków To wa rzy stwa,
otrzy mał w pre zen cie czek na znacz ną su -
mę pie nię dzy. 

W dru gim dniu za pre zen to wa no da ne
do ty czą ce ak tyw no ści ze spo łów trans fe -
ru za rod ków. Przed sta wia ne przez pre -
ze sa To wa rzy stwa – dr. Sy bran da Mer -
to na – da ne licz bo we by ły zbli żo ne do
ze szło rocz nych. Ogól na licz ba prze no -
szo nych w Eu ro pie za rod ków wy nio -
sła 101,149 ty się cy, to jest nie znacz nie
mniej niż w ro ku ubie głym. Fak tem
jed nak po zo sta je, że do rocz ne spra -
woz da nia zło ży ło 21 spo śród 30 państw,
człon ków To wa rzy stwa. Za rod ki po zy -
ski wa no od 14 894 krów. Naj wię cej daw -
czyń za rod ków wy płu ki wa no we Fran -
cji i Ho lan dii. Tam też wy ko nu je się
naj wię cej za bie gów trans fe ru za rod -
ków. Dość do dać, że tyl ko w tych dwóch
kra jach prze pro wa dzo no łącz nie 9354
za bie gów po zy ski wa nia za rod ków, czy -
li 62,8% ogól nej ilo ści wy płu ki wa nych
w Eu ro pie daw czyń, licz ba zaś prze nie -
sio nych za rod ków wy nio sła 46 340,
czy li 45,8% wszyst kich za rod ków prze -
no szo nych w kra jach UE. Spo śród prze -
no szo nych za rod ków oko ło 56,4% to za -
rod ki mro żo ne. W ubie głym ro ku
nie znacz nie wzro sła licz ba za rod ków
pro du ko wa nych in vi tro. Po ja wi ła się tak -
że no wa ko lum na uwzględ nia ją ca za rod -
ki sek so wa ne. Ich licz ba nie by ła na ra -

zie zna czą ca i prze kra cza ła dwa ty sią ce.
W wy żej wy mie nio nych sta ty sty kach
Pol ska z licz bą kil ku na stu wy płu ka nych
daw czyń oraz 165 prze nie sio ny mi za rod -
ka mi pla su je się na jed nym z ostat nich
miejsc w kra jach człon kow skich UE, nie -
znacz nie wy prze dza jąc Ru mu nię, Li twę
oraz Sło wa cję. O do brych wy ni kach
Wę grów, a tym bar dziej Cze chów, mo -
że my ra czej po ma rzyć. Na otar cie łez
śpie szę do nieść, że Pol ska zna la zła się na
czwar tym, punk to wa nym miej scu, je śli
cho dzi punk tu al ność nad sy ła nia do -
rocz nych spra woz dań. 

Rów nie bo ga ty był pro gram to wa rzy -
szą cy. Tra dy cją każ dej kon fe ren cji jest
uro czy sta ko la cja. Tę zor ga ni zo wa no
w za byt ko wym neo go tyc kim pa ła-
cu w Wą so wie, nie gdyś po sia dło ści bo -
ga tych Olen drów. Pa łac po ło żo ny jest na
za chód od Po zna nia, w lek ko po fał do wa -
nym te re nie, po śród wie ko we go la su
dę bo we go i bu ko we go. Sto sun ko wo dłu -
gą 80-ki lo me tro wą, mo men ta mi nu żą cą
po dróż w peł ni zre kom pen so wał po byt
w Wą so wie. Go ściom kon fe ren cji udo -
stęp nio no ob szer ne wnę trza pa ła cu,
w tym pięk ne sa le: ko min ko wą, ban kie -
to wą i bi blio te kę. Przy by łych po wi tał
mistrz ce re mo nii, odzia ny w tra dy cyj ny
szla chec ki kon tusz, za pra sza jąc na go rą -
cą na lew kę, za gra ła re gio nal na ka pe la.
Zna ko mi tej bie sia dzie, tań com i prze za -
baw nym kon kur som nie by ło koń ca.
Ofi cjal nym ak cen tem by ło po wi ta nie
go ści, któ re wy gło si li ko lej no: prof. dr
hab. Ję drzej M. Jaś kow ski, kie row nik Ka -
te dry We te ry na rii Rol ni czej Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, or ga ni -
za tor kra jo wy, oraz rek tor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak. W wy stą pie niach
pod kre śla no m.in. zna cze nie, ja kie nasz
uni wer sy tet przy wią zu je do spo tkań tej
ran gi, kon tak tów i tra dy cji na uko wych,
wy ra ża jąc ra dość z po wo du wi zy ty ty lu
zna ko mi tych go ści. 

W dru gim dniu kon fe ren cji, już po jej
za mknię ciu, go ście za byt ko wy mi tram wa -
ja mi uda li się na wycieczkę po cen trum Po -
zna nia, by tam za koń czyć wi zy tę w na szym
mie ście.

Ko lej na, 26 Kon fe ren cja AETE od bę -
dzie się we wrze śniu 2010 ro ku
w miejscowości Ku opio w Fin lan dii.
Moż na przy pusz czać, że i tam nie za -
brak nie na szej re pre zen ta cji. Jed nak
nie za leż nie od miej sca ko lej nych spo tkań
AETE Po znań stał się dla wie lu uczest -
ni ków kon fe ren cji miej scem w peł ni
roz po zna wal nym na ma pie Eu ro py, do
któ re go war to wra cać nie tyl ko z po wo -
du nie wąt pli we go uro ku sa me go mia sta,
ale tak że kon tak tów z gro nem in te re su -
ją cych lu dzi.

prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski
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Pro fe sor Ma rek Je rzy pra co wał w Ka te drze Ro ślin
Ozdob nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu 10
lat. Dzię ki swo im ce chom cha rak te ru – życz li wo ści,
upo ro wi w dą że niu do ce lu, roz ła do wy wa niu na pięć
i du że mu po czu ciu hu mo ru – po tra fił po łą czyć po ko le nia
kwia cia rzy w ka te drze i udzie lić wie lu cen nych uwag na
ko lej ne la ta pra cy.

Pro fe sor dr hab. Ma rek Je rzy 30 wrze śnia 2009 ro ku za koń -
czył 48-let nią dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną i prak tycz ną.

Prze szedł na za słu żo ną eme ry tu rę. Plon tej pra cy jest róż no rod ny
i bo ga ty, dla te go przed sta wiam go syn te tycz nie, po ko lei.

NA RO DZI NY I WY KSZTAŁ CE NIE. Ma rek Je rzy uro dził się ja ko syn
Ja nu sza i Ste fa nii 5 czerw ca 1939 ro ku w Byd gosz czy. W tym mie -
ście ja ko sie dem na sto la tek ukoń czył Li ceum Ogól no kształ cą ce i Kon -
ser wa to rium Mu zycz ne. Po ta kim ory gi nal nym wpro wa dze niu w ży -
cie wstą pił na Wy dział Ogrod ni czy Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu. Ukoń czył stu dia w 1961 ro ku. Pod czas ich kon ty nu -
owa nia wcze śniej sze za in te re so wa nie mu zycz ne za mie nił na spor -
to we, na po zio mie wy czy no wym. Do dat ko wo w 1971 ro ku ukoń -
czył stu dia na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Pa sjo no wa ła go fi zjo lo gia ro ślin
oraz wpro wa dza na wte dy do na uki i prak ty ki ogrod ni czej me to -
da roz mna ża nia ro ślin in vi tro.

SPORT mu si być w tym miej scu, bo był upra wia ny pod czas stu -
diów. Ma rek Je rzy był bie ga czem na dy stan sach śred nich, człon -
kiem ka dry na ro do wej i re pre zen tan tem Pol ski. W ka te go rii ju nio -
rów usta no wił na stę pu ją ce re kor dy Pol ski:

1000 m – 2,38,7 (Po znań 1958, ha la WSWF)
1800 m – 1,52,4 (Po znań 1958)
1800 m – 1,52,3 (Po znań 1958)
1800 m – 1,51,7 (Kra ków 1958).

Pię cio krot nie zdo był mi strzo stwo Pol ski:
1500 m prze ła je – 4,00,4 (So pot 1956)
2000 m prze ła je – 5,43,2 (Skar ży sko -Ka mien na 1957)
2000 m prze ła je – 5,17,0 (Skar ży sko -Ka mien na 1958)
1400 m – 49,4 (Olsz tyn 1958)
1800 m – 1,54,1 (Olsz tyn 1958).

W ka te go rii se nio rów mi strzo stwo Pol ski w bie gu na 800 m
w War sza wie i re kord Pol ski z wy ni kiem 1,53,0 usta no wił w 1960
ro ku. Re kord ży cio wy w bie gu na 800 m z cza sem 1,50,0 usta no -
wił w Po zna niu w 1962 ro ku, miał wte dy 23 la ta. Już po za koń -
cze niu ka rie ry spor to wej Ma rek Je rzy z po wo du za ist nie nia nie spo -
dzie wa nej sy tu acji ro dzin nej (śmierć dziad ka) stał się ogrod ni kiem
prak ty kiem, pro du cen tem wa rzyw i kwia tów.

PRO DUK CJA OGROD NI CZA by ła re ali zo wa na we wła snym go spo dar -
stwie w Byd gosz czy w la tach 1963–1971. Upra wiał m.in. po mi -
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do ry, ró że, chry zan te my i ozdob ne ro śli ny ce bu lo we; przy oka zji
pro wa dził do świad cze nia, któ re póź niej wy ko rzy stał w dzia łal no -
ści na uko wej.

PRZE BIEG KA RIE RY. Po ukoń cze niu stu diów ogrod ni czych w la -
tach 1961–1963 był za trud nio ny ja ko asy stent w Ka te drze Ro ślin
Ozdob nych Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. W 1971 ro ku
ob jął kie row nic two Pra cow ni Ogrod nic twa w utwo rzo nej dwa la -
ta wcze śniej byd go skiej Fi lii Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna -
niu. Sto pień dok to ra na uk rol ni czych ogrod nic twa uzy skał na Wy -
dzia le Ogrod ni czym Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu w 1974 ro ku,
po przed ło że niu roz pra wy „Wpływ róż nych źró deł świa tła i kwa -
su 3-in do li lo ma sło we go na uko rze nia nie sa dzo nek zło cie ni ogro -
do wych (Chry san the mum x hor to rum Ba iley) cv. Born holm”.
W dal szym cią gu kie ro wał Pra cow nią Ogrod nic twa, lecz już
w sa mo dziel nej uczel ni, Aka de mii Tech nicz no -Rol ni czej w Byd gosz -
czy. Sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych ogrod nic twa
nada ła mu Ra da Wy dzia łu Ogrod ni cze go Szko ły Głów nej Go spo -
dar stwa Wiej skie go w War sza wie w 1980 ro ku na pod sta wie roz -
pra wy „Ste ro wa nie czyn ni kiem świa tła w ca ło rocz nej upra wie zło -
cie ni ogro do wych (Chry san the mum x hor to rum Ba iley)”. Pra ca ta
w 1981 ro ku uzy ska ła na gro dę in dy wi du al ną II stop nia Mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Po ha bi li ta cji awan so wał na sta -
no wi sko do cen ta i kie row ni ka Za kła du Ogrod nic twa. W 1989 ro -
ku uzy skał ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych, a sta no wi sko pro fe so -
ra zwy czaj ne go w 1991 ro ku. Po no mi na cji na ty tuł pro fe so ra
otrzy mał funk cję kie row ni ka Ka te dry Ogrod nic twa i Za kła du Ro -
ślin Ozdob nych. W la tach 1981–1996 spra wo wał god no ści: pro -
dzie ka na (jed ną ka den cję), dzie ka na Wy dzia łu Rol ni cze go (trzy ka -
den cje) oraz pro rek to ra ds. roz wo ju i or ga ni za cji Aka de mii
Tech nicz no -Rol ni czej w Byd gosz czy.

Po 36 la tach, te raz ja ko pro fe sor zwy czaj ny, ob jął kie row nic two
Ka te dry Ro ślin Ozdob nych Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Po zna niu. Funk cję tę peł nił do 30 wrze śnia 2009 ro -
ku, to jest do przej ścia na za słu żo ną eme ry tu rę. Pierw sze dwa la -
ta pra cy w Po zna niu (2000–2001) łą czył z za ję cia mi w Byd gosz czy,
spra wu jąc tam funk cję kie row ni ka utwo rzo nej przez sie bie Pra cow -
ni Bio tech no lo gii, dzia ła ją cej w struk tu rze or ga ni za cyj nej Ka te dry
Ro ślin Ozdob nych i Wa rzyw nych.

PU BLI KA CJE. Pro fe sor Ma rek Je rzy opu bli ko wał łącz nie 333 pra -
ce, w tym: 90 ory gi nal nych roz praw, 104 ar ty ku ły i ko mu ni ka ty na -
uko we, 128 po pu lar no nau ko wych, dzie więć pod ręcz ni ków i mo -
no gra fii na uko wych (sa mo dziel nych i współ au tor skich), Słow nik
bo ta nicz ny (jest w nim au to rem ha seł o ro śli nach ozdob nych) i Pod -
ręcz ny słow nik an giel sko -pol ski i pol sko -an giel ski dla ogrod ni ków
(au tor stwo ha seł z za kre su kul tur in vi tro).

*
OSIĄ GNIĘ CIA NA UKO WE WIĘK SZEJ RAN GI, po wsta łe w wy ni ku re -

ali za cji dzie wię ciu pro ble mów ba daw czych pod czas pra cy w Byd -
gosz czy i w Po zna niu.

Współ dzia ła nie świa tła i sub stan cji wzro sto wych w uko rze -
nie niu sa dzo nek ro ślin ozdob nych (pę do wych i li ścio wych). Ba -
da nia wy ka za ły, że sa dzon ki pę do we i li ścio we chry zan tem na le -
ży do świe tlać tak, aby ja sna fa za do by trwa ła 16–18 go dzin,
a na tę że nie oświe tle nia 5000 lx. Two rze nie się ko rze ni przy by szo -
wych uza leż nio ne jest od su my do star cza ne go sa dzon kom świa -
tła, a nie sa mych tyl ko wa run ków fo to pe rio dycz nych. Pra wi dło wo -
ści te i za le ce nia prak tycz ne, cho ciaż w nie co zmo dy fi ko wa nej for mie
i w uści śle niu do kon kret nej sub stan cji wzro sto wej, od nieść moż -
na do kil ku in nych ro dza jów ro ślin ozdob nych (hor ten sja, ko leus,
goź dzik, sę po lia).

Kwit nie nie chry zan tem upra wia nych pod szkłem w wa run kach
kon tro lo wa ne go i na tu ral ne go fo to pe rio du. Ba da nia ryt mi ki kwit -
nie nia róż nych od mian chry zan tem w upra wie ca ło rocz nej oraz wpły -
wu róż nych spo so bów do świe tla nia na ich roz wój w wa run kach de -

fi cy tu usło necz nie nia do pro wa dzi ły do opra co wa nia no wej tech -
no lo gii umoż li wia ją cej otrzy ma nie w cią gu ro ku czte rech zbio rów
cię tych kwia tów z tej sa mej po wierzch ni szklar ni, a w od mia nach
do nicz ko wych – na wet pię ciu. Wy ka za no też, że chry zan te my po -
sa dzo ne w szklar ni w lu tym moż na do pro wa dzić do kwit nie nia w ma -
ju i czerw cu – bez ko niecz no ści skra ca nia dnia za ciem nia niem. Oka -
za ło się, że ro śli ny upra wia ne w wa run kach na tu ral ne go fo to pe rio du
do rów nu ją, a na wet prze wyż sza ją ja ko ścią ro śli ny upra wia ne
rów no cze śnie w wa run kach kon tro lo wa ne go fo to pe rio du, a peł nię
kwit nie nia osią ga ją z za le d wie kil ku dnio wym opóź nie niem. Uzy -
ska no rów nież znacz ną po pra wę ja ko ści ga łąz ko wych od mian chry -
zan tem upra wia nych pod osło na mi, sto su jąc prze mien ny fo to pe -
riod (SDI). Okre ślo no po nad to wskaź ni ki umoż li wia ją ce roz po czę cie
za ciem nia nia ga łąz ko wych od mian chry zan tem w upra wie ste ro -
wa nej pro wa dzo nej w nie ogrze wa nych tu ne lach fo lio wych. Oka -
za ło się, że od mia nom o 7–8-ty go dnio wej re ak cji fo to pe rio dycz -
nej wy star cza 10–13 li ści do roz po czę cia za ciem nia nia, czy li o po ło wę
mniej niż w upra wie pod szkłem. Tak że wy so kość ro ślin mo że być
niż sza niż pod szkłem i wy no sić nie 30 cm, lecz – za leż nie od od -
mia ny – 12–16 cm. Skró ce nie cza su trwa nia we ge ta tyw nej fa zy roz -
wo ju ro ślin o dwa ty go dnie po zwa la za po biec nad mier ne mu
wzro sto wi pę dów i za koń czyć upra wę w moż li wie naj krót szym cza -
sie, czy li do 2,5 mie się cy. Od 1 ma ja do 20 paź dzier ni ka zbie ra się
obec nie w cią gu ro ku dwa plo ny cię tych kwia tów bez ogrze wa nia
tu ne lu.

Re ak cja szklar nio wych ro ślin ozdob nych i wa rzyw na stres me -
cha nicz ny (we współ pra cy z doc. dr. Pio trem Piszcz kiem). Wy -
ni ki ba dań wska zu ją na moż li wość wy eli mi no wa nia z tech no lo gii
pro duk cji nie któ rych szklar nio wych ro ślin ozdob nych i wa rzyw
– che micz nych in hi bi to rów wzro stu, któ rych szko dli wo ści dla zdro -
wia ludz kie go nie moż na wy klu czyć. Wy ka za no, że wraż li wość ro -
ślin na bodź ce me cha nicz ne ma cha rak ter ilo ścio wy i wy mier ny, uza -
leż nio na jest przy tym od stop nia za awan so wa nia ro ślin we
wzro ście i roz wo ju oraz za le ży od spo so bu i czę sto tli wo ści ich do -
zo wa nia.

Me to dy upra wy róż pod osło na mi i w grun cie. Okre śla no opty -
mal ną roz sta wę krze wów dla upra wy w szklar ni lek ko ogrze wa nej
w okre sie spo czyn ku zi mo we go i dla upra wy pro wa dzo nej przy cał -
ko wi cie wy łą czo nym ogrze wa niu w tym okre sie. Wy ka za no róż -
ni ce w plo no wa niu róż upra wia nych przy cią głym zbio rze kwia tów,
nie prze ry wa nym la tem, na ko rzyść upra wy pro wa dzo nej z za sto -
so wa niem let nie go cię cia wy rów nu ją ce go. Opra co wa no do bór od -
mian do upra wy w szklar niach ogrze wa nych i nie ogrze wa nych ja -
ko re zul tat ba dań po rów naw czych róż z gru py Flo ri bun da
i mie szań ców her bat nich.

Za sto so wa nie sztucz nych źró deł świa tła ja ko sub sty tu tu
świa tła dzien ne go w zi mo wej upra wie ce bu lo wych i bul wia stych
ro ślin ozdob nych. Wy ma ga nia świetl ne tu li pa nów w okre sie ich
pę dze nia są znacz nie mniej sze od po da wa nych w li te ra tu rze. Wska -
zu ją na to re zul ta ty ba dań prze pro wa dzo nych na 30 od mia nach,
z uży ciem róż nych źró deł świa tła sztucz ne go, z cze go wy ni ka, że
dla zde cy do wa nej więk szo ści z nich wy star cza ją ce jest świa tło o na -
tę że niu 250 lx przez sześć go dzin dzien nie. Je dy nie tu li pa ny pę dzo -
ne me to dą spe cjal ną +5°C do przy spie sze nia kwit nie nia wy ma ga -
ją świa tła o na tę że niu 1000 lx. Ty le sa mo świa tła po trze bu ją nar cy zy.
Mniej sze wy ma ga nia świetl ne ma ją kro ku sy: 200 lx przez czte ry
go dzi ny na do bę. Ja kość ro ślin kwit ną cych w wa run kach wy łącz -
nie sztucz ne go oświe tle nia nie jest przy tym gor sza od ro ślin pę -
dzo nych w szklar ni. Da ne te mó wią o moż li wo ści znacz ne go ob -
ni że nia kosz tów zu ży cia ener gii elek trycz nej w pro duk cji tu li pa nów,
nar cy zów i kro ku sów przy sztucz nym świe tle.

Okres pę dze nia ro ślin ce bu lo wych i ich ja kość za le żą w du żej mie -
rze od bar wy świa tła. Pod lam pa mi flu ore scen cyj ny mi o bar wie nie -
bie skiej hia cyn ty za kwi ta ją naj wcze śniej. Świa tło czer wo ne ob ni -
ża trwa łość kwia tów i po gar sza ich war tość ozdob ną, po wo du jąc

31



GRUDZIEŃ 2009

AKADEMICKIE32

nad mier ną elon ga cję osi kwia to sta no wej i wiot cze nie li ści. Świa -
tło o bar wie bia łej prze dłu ża trwa łość po zbior czą kwia tów.

Cykl prac nad wzro stem i kwit nie niem ce bu lo wych ro ślin ozdob -
nych przy sztucz nym świe tle, pro wa dzo nych wspól nie z dr Jo an ną
Krau se i dr Mał go rza tą Za lew ską, uwień czo ny zo stał na gro dą Mi -
ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki w 1987 ro ku.

Pę dze nie nar cy zów z ce bul chło dzo nych „na mo kro”. Wy ka -
za no moż li wość zre du ko wa nia wy so kich ubyt ków w pro duk cji cię -
tych kwia tów nar cy zów pę dzo nych me to dą +5°C, sa dząc ce bu le
do wil got ne go pod ło ża przed ich umiesz cze niem w chłod ni. Ce -
bu le chło dzo ne ra zem z pod ło żem roz po czy na ją kwit nie nie wcze -
śniej i jest ono ob fit sze niż nar cy zów pę dzo nych z ce bul chło dzo -
nych w tej sa mej tem pe ra tu rze me to dą spe cjal ną, czy li „na su cho”.

Ho dow la mu ta cyj na chry zan te my, ger be ry i goź dzi ka. Pro fe -
sor opra co wał bio tech no lo gicz ną me to dę in du ko wa nia mu ta cji u ro -
ślin ozdob nych po le ga ją cą na wy ko rzy sta niu izo lo wa nych li ści ja -
ko obiek tów słu żą cych do na pro mie nia nia i re ge ne ra cji pę dów
przy by szo wych. Dzię ki te mu zmniej sza się lub cał ko wi cie eli mi nu -
je two rze nie się nie po żą da nych w ho dow li chi mer sek to rial nych i me -
ry kli nal nych, zwięk sza na to miast fre kwen cję mu tan tów trwa łych
w po pu la cji ro ślin na pro mie nio nych. Dla po trzeb ho dow li ra dio -
mu ta cyj nej opra co wał ory gi nal ną me to dę we ge ta tyw ne go roz mna -
ża nia ger be ry i chry zan te my in vi tro z eks plan ta tów li ścio wych oraz
goź dzi ka z frag men tów mię dzy węź li. W za kre sie bio tech no lo gii
współ pra co wał z La bo ra to rium Kul tur Tkan ko wych Spe cja li -
stycz ne go Za kła du Ogrod ni cze go „Vi tro flo ra” w Ło cho wie ko ło Byd -
gosz czy. Efek tem tej współ pra cy by ło wy ho do wa nie 19 no wych, ory -
gi nal nych od mian ger be ry Ja me so na i chry zan te my wiel ko kwia to wej,
w tym pierw szej pol skiej gru py 10 róż no barw nych od mian o na -
zwie La dy. Ich współ au to rem jest prof. dr hab. Mał go rza ta Za lew -
ska, któ ra w Byd gosz czy z wiel kim po wo dze niem kon ty nu uje pra -
ce nad so ma tycz ną mu ta ge ne zą u chry zan te my wiel ko kwia to wej.

Stan od ży wie nia chry zan tem w upra wie ca ło rocz nej. Wie lo let -
nie ba da nia pro wa dzo ne wspól nie z prof. dr. hab. Wło dzi mie rzem
Bre siem wy ka za ły, że za war tość ma kro - i mi kro ele men tów w li ściach
chry zan tem za le ży od ter mi nu sa dze nia ro ślin, dłu go ści dnia, po -
zio mu usło necz nie nia i od mia ny. Udo wod nio no, że dia gno sty ka po -
trzeb na wo zo wych chry zan tem, zwłasz cza tych, któ re upra wia ne są
w wa run kach na tu ral ne go nie do bo ru świa tła, nie mo że być opar ta
na kla sycz nych za le ce niach, opra co wa nych dla upraw tra dy cyj nych,
lecz na za le ce niach uwzględ nia ją cych za war tość kry tycz ną skład -
ni ków, spe cy ficz ną dla upraw ste ro wa nych fo to pe rio dem.

Trwa łość po zbior cza chry zan tem upra wia nych w do nicz kach.
Z ba dań prze pro wa dzo nych po raz pierw szy w Pol sce – w Ka te -
drze Ro ślin Ozdob nych w Po zna niu – wy ni ka, że świa tło flu ore -
scen cyj ne o okre ślo nej bar wie wy wie ra istot ny wpływ na otwie ra -
nie się za mknię tych pą ków kwia to sta no wych oraz na trwa łość
po zbior czą do nicz ko wych chry zan tem upra wia nych wcze śniej
w nie ogrze wa nym tu ne lu fo lio wym. Pod lam pa mi flu ore scen cyj ny -
mi o świe tle nie bie skim i dłu go ści fa li 400–580 nm pą ki kwia to -
sta no we wy bar wia ją się i roz kwi ta ją naj wcze śniej; pod lam pa mi
o świe tle czer wo nym (600–700 nm) – naj póź niej. Trwa łość po zbior -
czą za cho wu ją naj dłu żej chry zan te my prze cho wy wa ne pod lam pa -
mi o świe tle nie bie skim. W świe tle czer wo nym tra cą trwa łość po -
zbior czą naj szyb ciej.

*
Istot ną ro lę w dzia łal no ści ba daw czej Pro fe so ra ode gra ły sta że

i wy jaz dy na uko we (18), od by te w kra ju i za gra ni cą, oraz udział
w sym po zjach i kon gre sach na uko wych, zwłasz cza w Ho lan dii:

w Wa ge nin gen, Lis se i Am ster da mie. Pro wa dze nie prac ba daw czych
uła twi ły sta łe kon tak ty na uko we utrzy my wa ne od lat z ka te dra mi
ro ślin ozdob nych w Lu bli nie i w War sza wie. Pra cu jąc w Byd gosz -
czy, Pro fe sor współ pra co wał z Ka te drą Ro ślin Ozdob nych w Po -
zna niu, pu bli ku jąc wie le prac wspól nie z dr Jo an ną Krau se. Pra -
cu jąc póź niej w Po zna niu, utrzy my wał sta ły kon takt na uko wy
z Ka te drą Ro ślin Ozdob nych i Wa rzyw nych w Byd gosz czy, kie ro -
wa ną przez prof. dr hab. Mał go rza tę Za lew ską.

DZIA ŁAL NOŚĆ DY DAK TYCZ NA w Byd gosz czy po le ga ła na opra co wa -
niu pro gra mów na ucza nia wszyst kich przed mio tów obej mu ją cych
ogrod nic two. W mia rę roz wo ju tej dys cy pli ny Pro fe sor zaj mo wał się
przede wszyst kim wy kła da mi i in ny mi za ję cia mi na te mat ro ślin ozdob -
nych oraz bio tech no lo gią. Pod czas pra cy w Po zna niu pro wa dził wy -
kła dy z pod staw kwia ciar stwa, bio tech no lo gii i od mia no znaw stwa oraz
se mi na ria dla ma gi stran tów. Ogó łem wy pro mo wał 122 ma gi strów
in ży nie rów rol nic twa i ogrod nic twa, w tym 40 w Ka te drze Ro ślin
Ozdob nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

KSZTAŁ CE NIE KA DRY NA UKO WEJ. Pro fe sor Ma rek Je rzy wy pro mo -
wał 12 dok to rów na uk rol ni czych, w tym w okre sie za trud nie nia
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu – sied miu; dwie oso -
by awan so wa ły na sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, jed na – na sta -
no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go i jed na na sta no wi sko pro fe so ra
nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Wy ko nał 40 re cen -
zji prac dok tor skich i 26 re cen zji roz praw ha bi li ta cyj nych, spo rzą -
dził dzie więć opi nii o sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
i zwy czaj ne go oraz 10 opi nii o ty tuł na uko wy pro fe so ra.

CZŁON KO STWO W OR GA NI ZA CJACH NA UKO WYCH. Pro fe sor Ma rek
Je rzy na le żał lub na le ży do na stę pu ją cych or ga ni za cji i to wa rzystw
za wo do wych oraz na uko wych: Byd go skie go Od dzia łu Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa (od 1964 ro ku jest człon -
kiem za rzą du); Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go (1974–2000);
Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych (ISHS:
1974–2000); Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych (ak tu -
al nie – rok 2009); Ko mi sji Ro ślin Ozdob nych Cen tral ne go Ośrod -
ka Ba da nia Od mian Ro ślin Upraw nych z sie dzi bą w Słu pi Wiel kiej;
Ko mi te tu Na uk Ogrod ni czych Pol skiej Aka de mii Na uk – od 1981
ro ku, a w ostat niej ka den cji peł nił funk cję wi ce prze wod ni czą ce go
te go Ko mi te tu; sek cji Na uki o Ro śli nach Upraw nych Ko mi te tu 
Ba dań Na uko wych; Głów nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej ds. Stop ni Spe -
cja li za cji Za wo do wej In sty tu tu Kształ ce nia Na uczy cie li w War sza -
wie (1984–1986); Ra dy Na uko wej cza so pi sma „Ac ta Scien tia rum
Po lo no rum – Hor to rum Cul tus” (od 2001 ro ku).

DZIA ŁAL NOŚĆ SPO ŁECZ NA. Pod czas pra cy w Byd gosz czy Pro fe -
sor przez wie le lat peł nił funk cję opie ku na Ko ła Wy dzia ło we go AZS,
a na stęp nie pre ze sa za rzą du Klu bu AZS -ATR. W la tach 1993–1994
był prze wod ni czą cym Ko mi te tu Do rad cze go Wo je wo dy Byd go skie -
go. Na zle ce nie Urzę du Wo je wódz kie go opra co wał Pro gram re struk -
tu ry za cji i roz wo ju ogrod nic twa w wo je wódz twie byd go skim. Rok póź -
niej roz po czął pra cę w Spo łecz nym Ko mi te cie ds. Po wo ła nia
Uni wer sy te tu w Byd gosz czy i ak tyw nie współ udział z Byd go skim
To wa rzy stwem Na uko wym (1995–2005). Do chwi li po wo ła nia Uni -
wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy był prze wod ni czą -
cym wspo mnia ne go ko mi te tu.

WY RÓŻ NIE NIA I OD ZNA CZE NIA. Są ni mi: me dal Mi ni stra Rol nic -
twa (1986); Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1990); Zło ty Krzyż
Za słu gi (2007); Me dal Pre zy den ta Byd gosz czy (2009).

prof. dr hab. Mie czy sław Cze kal ski

Pro fe sor Ma rek Je rzy na emeryturze
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Otwarcie 
odnowionego holu 

w Kolegium Cieszkowskich
2 października 2009 roku

NOWE INWESTYCJE
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Rektorowi Grzegorzowi Skrzypczakowi, 
podobnie jak pozostałym zaproszonym, 

bardzo podobał się efekt prac

Ksiądz Bogdan Reformat poświęcił 
odrestaurowany obiekt

Odnowione
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Zmo der ni zo wa na 
sa la 

dy dak tycz na
przy 

ul. Woj ska Pol skie go 50 
– od da na 
do użyt ku

23 paź dzier ni ka
2009 ro ku
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Sa lę wy peł ni li za pro sze ni go ście: 
pra cow ni cy i stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

Obiekt zo stał wy po sa żo ny 
w naj no wo cze śniej szy sprzęt

NOWE INWESTYCJE
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Wdniu 21 grud nia 2009 ro ku mię dzy Za rzą dem Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna -

niu zo sta ła pod pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie pro jek tu „Bu do wa
Bio cen trum Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z wy -
po sa że niem” nr UDA -RPWP. 05.01.00-30-008/09-00, re ali zo wa -
ne go w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go na la ta 2007–2013, Prio ry tet V In fra struk tu ra dla ka pi ta łu
ludz kie go, Dzia ła nie 5.1 In fra struk tu ra Szkol nic twa Wyż sze go.

Przed mio tem pro jek tu jest bu do wa no wo cze sne go obiek tu dy dak -
tycz no -na uko we go o ku ba tu rze 45 299 m3 i po wierzch ni użyt ko -
wej 7560,2 m2, zlo ka li zo wa ne go na te re nie dział ki Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go mię dzy uli ca mi Do jazd i Nie sta chow ską w Po zna niu.
Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no si 34 998 363,00 PLN.

No wy obiekt bę dzie się skła dać z jed no kon dy gna cyj ne go bu dyn -
ku au dy to ryj ne go oraz trzech trzy kon dy gna cyj nych bu dyn ków dy -
dak tycz nych. Zo sta ły w nim za pew nio ne nie zbęd ne wa run ki dla osób
nie peł no spraw nych. Swo ją sie dzi bę znaj dą tu Ka te dra Bio che mii
i Bio tech no lo gii, Ka te dra Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin, Ka te dra Agro -
no mii oraz Ka te dra Łą kar stwa i Kra jo bra zu Przy rod ni cze go, któ -
re są bez po śred nio za an ga żo wa ne w re ali za cję za jęć dy dak tycz nych
na kie run kach uzna nych za prio ry te to we.

Pro jekt przy czy nia się do re ali za cji głów ne go ce lu osi prio ry te -
to wej „In fra struk tu ra szkol nic twa wyż sze go”, ja kim jest roz wój no -
wo cze snych ośrod ków aka de mic kich, przede wszyst kim kształ cą -
cych spe cja li stów no wo cze snych tech no lo gii. Ce le szcze gó ło we
pro gra mu zre ali zo wa ne zo sta ną dzię ki wy bu do wa niu no wo cze sne -
go obiek tu na uko wo -dy dak tycz ne go, za pew nia ją ce go od po wied nie
wa run ki kształ ce nia stu den tów na kie run kach stra te gicz nych
z punk tu wi dze nia roz wo ju kra ju, de cy du ją cych o kon ku ren cyj no -
ści go spo dar ki. Na le żą do nich m.in.: bio tech no lo gia, bio lo gia sto -

so wa na, bio tech no lo gia żyw no ści. Po nad to pro jekt umoż li wi po sze -
rze nie ist nie ją cej sie ci kon tak tów z no wo cze sny mi ośrod ka mi aka -
de mic ki mi za rów no w Eu ro pie, jak i na ca łym świe cie. Przy czy ni
się do pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia w dzie dzi nie no wo cze snych
tech no lo gii, po zwo li roz sze rzyć do stęp stu den tów do no wo cze snej
apa ra tu ry la bo ra to ryj nej, umoż li wi stwo rze nie wa run ków roz sze rze -
nia udzia łu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w re ali zo wa -
niu eu ro pej skich pro jek tów edu ka cyj nych i ba daw czych, szcze gól -
nie z bio che mii, bio lo gii mo le ku lar nej, in ży nie rii ge ne tycz nej,
dia gno sty ki mo le ku lar nej, upra wy ro ślin na ce le ener gii od na wial -
nej czy no wych tech no lo gii 

In we sty cja ma stra te gicz ny cha rak ter z punk tu wi dze nia roz wo -
ju spo łecz no -go spo dar cze go kra ju. Pla no wa ne przed się wzię cie z eko -
no micz ne go punk tu wi dze nia jest ko rzyst ne i za sad ne, wpły nie też
po zy tyw nie na zwięk sze nie sku tecz no ści i roz wo ju no wych tech -
no lo gii, wy ko ny wa nie po nadre gio nal nych funk cji uczel ni, roz wój
kie run ków kształ ce nia uzna nych w Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko (PO IiŚ) za prio ry te to we, to jest na uk ści -
słych, przy rod ni czych i tech nicz nych, a tak że na dal szy roz wój uczel -
ni i jej ro lę w zrów no wa żo nym roz wo ju na uko wym, spo łecz nym
oraz go spo dar czym w ska li re gio nu i kra ju.

mgr inż. Ro bert Fa biań ski

Bu do wa Bio cen trum już pew na!

Mak sy mal na kwo ta do fi nan so wa nia: 24 999 330,69 PLN
Cał ko wi ty koszt in we sty cji: 34 998 363,00 PLN
Re ali za cja: od 1 mar ca 2010 do 31 grud nia 2011 ro ku
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Wdniach 17–19 wrze śnia 2009 ro ku we Wro cła wiu od by ła się
mię dzy uczel nia na kon fe ren cja „Kra jo bra zy Eu ro py, go spo -

dar ka pla no wa czy ge ne ro wa nie cha osu?” Te ma tem prze wod nim
ob rad był kra jo braz trak to wa ny ja ko „mar ka” spo łecz no ści lo kal -
nej, re gio nu i kra ju, dzie dzic two prze szło ści, któ rym na le ży go spo -
da ro wać z roz wa gą, wy obraź nią i po czu ciem od po wie dzial no ści wo -
bec obec nych i przy szłych po ko leń. Ob ra dy od by wa ły się w trzech
pa ne lach w ra mach po szcze gól nych kon fe ren cji:
● pa nel 1 – III kon fe ren cja z cy klu „Ob li cza rów no wa gi” – Kra -

jo braz ja ko ce lo wy czy „ubocz ny pro dukt” dzia łal no ści ar chi tek -
ta i pla ni sty

● pa nel 2 – XII Fo rum Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu – Kształ to wa nie
i ochro na kra jo bra zu do lin rzecz nych

● pa nel 3 – II kon fe ren cja z cy klu „Stu dia kra jo bra zo we a gi ną ce
kra jo bra zy” – Kra jo bra zy prze szło ści i ich współ cze sna trans for -
ma cja.

Na kon fe ren cji wy gło szo no sie -
dem re fe ra tów przy go to wa nych
przez pra cow ni ków Ka te dry Te re -
nów Zie le ni Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. Po uzy ska niu
po zy tyw nych re cen zji pra ce zo sta ną
opu bli ko wa ne w cza so pi śmie „Ar chi -
tek tu ra Kra jo bra zu”. Mi łym ak cen -
tem kon fe ren cji by ły trzy fa kul ta tyw -
ne wy ciecz ki, któ re po zwo li ły
uczest ni kom kon fe ren cji za po znać
się z Do li ną Wi da wy, Par kiem Kra -
jo bra zo wym Do li ny Ba ry czy oraz

kra jo bra zem pod wro cław skich osie dli miesz ka nio wych.
Pod czas prze rwy w ob ra dach kon fe ren cji od był się I Wal ny Zjazd

De le ga tów Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar chi tek tów Kra jo bra zu
(SPAK), pod czas któ re go zo sta ły wy bra ne wła dze oraz przy ję ci no -
wi człon ko wie. 

Sto wa rzy sze nie Pol skich Ar chi tek tów Kra jo bra zu po wsta ło
26 czerw ca 2009 ro ku i na mo cy po sta no wie nia Są du Re jo no we -
go dla Wro cła wia –Fa brycz nej we Wro cła wiu, VI Wy dział Go spo -
dar czy Kra jo we go Re je stru Są do we go, zo sta ło wpi sa ne do Re je -
stru Sto wa rzy szeń, In nych Or ga ni za cji Spo łecz nych, Fun da cji oraz
Pu blicz nych Za kła dów Opie ki Zdro wot nej pod nu me rem
KRS: 0000330870. Zgod nie ze sta tu sem ce la mi SPAK są:
1) za pew nie nie ar chi tek tom kra jo bra zu peł nych praw uczest nic twa

w kształ to wa niu ła du prze strzen ne go Rze czy po spo li tej Pol skiej,
zgod nie z za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju

2) two rze nie i ochro na wa run ków roz wo ju twór czo ści w dzie dzi -
nie ar chi tek tu ry kra jo bra zu

3) kształ to wa nie po staw oby wa tel skich i ety ki za wo do wej ar chi tek -
tów kra jo bra zu

4) wy pra co wa nie stan dar dów (norm) za wo do wych dzia łal no ści w za -
kre sie ar chi tek tu ry kra jo bra zu

5) do pro wa dze nie do utwo rze nia izby za wo do wej ar chi tek tów kra -
jo bra zu.
Pod czas Wal ne go Zjaz du De le ga tów człon ko wie wy ra zi li chęć

stwo rze nia te re no wych od dzia łów Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar chi -
tek tów Kra jo bra zu, mię dzy in ny mi w Po zna niu. Człon kiem Sto wa -
rzy sze nia mo gą się stać: oso by ma ją ce ty tuł za wo do wy ar chi tek ta
kra jo bra zu, ab sol wen ci stu diów na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo -
bra zu lub oso by, któ rych pra ca za wo do wa jest zwią za na z ar chi -
tek tu rą kra jo bra zu. Kan dy da ta zo bo wią zu je się do wy peł nie nia de -
kla ra cji człon kow skiej (do po bra nia ze stro ny in ter ne to wej:
www.ar chi tek ci -kra jo bra zu.org. [dostęp: 13.01.2010) oraz uzy ska -
nia re ko men da cji dwóch człon ków wpro wa dza ją cych. 

mgr inż. An na Du dziń ska

Kra jo bra zy Eu ro py

To ko lej na uro czy stość wko pa nia pa miąt ko we go dę bu na te re -
nie na szej uczel ni. Tym ra zem tę szla chet ną ini cja ty wę pod nie -

śli człon ko wie Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu z oka zji ju bi le uszu dzie więć dzie się cio le cia
aka de mic kich stu diów rol ni czo -le śnych w na szym mie ście oraz 47
rocz ni cy po wsta nia sto wa rzy sze nia. 

W uczel nia nym Ogro dzie Den dro lo gicz nym po sa dzo no Fa ga ce ae
Qu ecus „Mo nu ment”, od mia nę wy se lek cjo no wa ną w Ogro dzie Bo -
ta nicz nym Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, któ ra
zdo by ła zło ty me dal w kon kur sie ro ślin za ty tu ło wa nym „No wo ści 2009”
na Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Ro ślin i Ogro dów „Zie leń to ży cie”,
od by wa ją cym się w dniach 28–30 sierp nia 2009 ro ku w War sza wie.

Na ta blicz ce in for ma cyj nej wid nie je da ta ju bi le uszu – 19 li sto pa -
da 2009 ro ku, ale dąb Fa ga ce ae Qu ecus „Mo nu ment” zo stał wko -
pa ny trzy dni wcze śniej, 16 li sto pa da.

To po god ne po po łu dnie ob fi to wa ło w wie le pięk nych słów, któ -
re z róż nych stron pa da ły pod ad re sem Ogro du Den dro lo gicz ne go
i je go opie ku nów. Na ro dzi ło się wów czas kil ka cie ka wych ini cja tyw.
Jed ną z nich jest za po cząt ko wa nie no we go cy klu ar ty ku łów po pu -
lar no nau ko wych prze zna czo nych do pu bli ka cji w „Wie ściach Aka -
de mic kich”, przed sta wia ją cych nasz Ogród i je go bo ga tą flo rę sze -
ro kie mu gro nu naszych Czy tel ni ków. Pierw szy tekst (uka że się już
w nu me rze 1-2/2010) bę dzie opi sy wał ko lek cję so sen, w na stęp nym
pra cow ni cy Ogro du opi szą ga tun ki kwit ną ce wcze sną wio sną.

mgr Ewa Stryc ka

Wkopywanie dębu rozpoczął rektor …

… a za nim podążyli pozostali uczestnicy spotkania

Dąb Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
Ogród Den dro lo gicz ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

16 li sto pa da 2009 ro ku
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Tak za czy na się wiersz na sze go ko le gi – Hen ry ka Ba tor skie go
– po świę co ny spo tka niu z oka zji 50-le cia ukoń cze nia stu diów

zoo tech nicz nych I stop nia w 1958 ro ku w Wyż szej Szko le Rol ni -
czej w Po zna niu.

Stu dia roz po czy na li śmy w 1954 ro ku w licz bie 145 osób. Po cząt -
ko wo to czy ły się one pod ry go rem obo wiąz ko wej obec no ści na
wszyst kich za ję ciach. Wy kła dy za czy na ły się już o 7.15, naj czę ściej
w sta rej, skrzy pią cej sa li zoo hi gie ny (dzi siaj Ko le gium Run ge go),
a ćwi cze nia koń czy ły dzień oko ło go dzi ny 21.00. Stu dio wa li śmy
przed mio ty ści słe, m.in. ma te ma ty kę, fi zy kę i che mię na I ro ku oraz
przed mio ty ogól no rol ni cze i spe cja li stycz ne, zgod ne z kie run kiem
stu diów, na ko lej nych la tach. Nie omi nę ły nas ta kie przed mio ty, jak
pod sta wy mark si zmu i eko no mia po li tycz na. Przed mio ty zoo tech -
nicz ne, a tak że licz ne prak ty ki (ra zem sześć mie się cy) ukształ to -
wa ły na sze za in te re so wa nia za wo do we.

Stu dia I stop nia za koń czy li śmy w czerw cu 1958 ro ku. Na dru -
gi sto pień stu diów zde cy do wa ło się tyl ko 14 ab sol wen tów spo śród 77,
któ rzy zda li eg za mi ny in ży nier skie. Więk szość ab sol wen tów roz -
pro szy ła się po ca łym kra ju, zaj mu jąc przede wszyst kim sta no wi -
ska w prak tycz nej ho dow li, a na dru gim miej scu w ad mi ni stra cji

i do radz twie rol ni czym. Na uczel nię, do pra cy w jed nost kach Wy -
dzia łu Zoo tech nicz ne go, po wró ci ły tyl ko trzy oso by: Adam Gut (ho -
dow la owiec), Łu cjan Ro so cho wicz (ho dow la by dła) i Sta ni sław Siu -
dziń ski (ho dow la ko ni).

Związ ki z uczel nią u więk szo ści ko le ża nek i ko le gów z upły wem
lat ule ga ły osła bie niu. Wy ją tek sta no wi ły spo tka nia przy oka zji ob -
cho dów sześć dzie się cio -, sie dem dzie się cio - i osiem dzie się cio le cia
aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych w Po zna niu (la -
ta: 1970, 1981 i 1989). 

Im pul sem do bar dziej re gu lar nych i częst szych spo tkań ab sol -
wen tów na sze go rocz ni ka był po grzeb na sze go ko le gi Kon ra da
Mülle ra w 1992 ro ku. Zda li śmy so bie wte dy spra wę z upły wu cza -
su – od za koń cze nia stu diów mi nę ły 34 la ta. 

Od tej po ry do 2009 ro ku spo tka li śmy się dzie wię cio krot nie, zwy -
kle co dwa la ta; w obec nym ro ku – na ju bi le uszu pięć dzie się cio -
le cia, a ostat nio na spo tka niu to wa rzy skim w Cho mią ży Szla chec -
kiej ko ło Żni na. W róż nym cza sie w na szych spo tka niach wzię ło
udział 48, a w spo tka niu ju bi le uszo wym 34 ab sol wen tów. 

Od no wio ne dy plo my in ży nier skie, wy ko na ne na czer pa nym pa -
pie rze, z tło czo ną pie czę cią Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ode bra -
li śmy z rąk JM rek to ra Grze go rza Skrzyp cza ka i dzie ka na – dr hab.
Mał go rza ty Schu ma cher -Stra bel – w dniu 6 wrze śnia 2008 ro ku
w re pre zen ta cyj nej sa li Ko le gium Run ge go. 

dr Sta ni sław Siu dziń ski
prof. dr hab. Adam Gut

WSPO MNIE NIA JU BI LA TÓW
Tem pus fu git, ma wia li w bar dzo sta rym Rzy mie,
Zna czy, że czas nie stoi, że czas cią gle pły nie.
I chce my czy nie chce my mieć to w świa do mo ści,
Nasz czas też upły wa, co raz szyb ciej – Mo ści…
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Cen trum Kon gre so we Uni wer sy te tu Me dycz ne go im. Ka ro la
Mar cin kow skie go w Po zna niu 4 li sto pa da 2009 ro ku go ści -

ło w swych mu rach uczest ni ków de ba ty na te mat mo bil no ści, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łań zwią za nych z pro gra mem Era -
smus. Or ga ni za to rem spo tka nia by ła Fun da cja Roz wo ju Sys te mu
Edu ka cji (FRSE) oraz Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu. 

By ła to du ża im pre za, któ ra przede wszyst kim mia ła za cie śnić
wię zi mię dzy po znań ski mi uczel nia mi nie tyl ko pu blicz ny mi, ale rów -
nież pry wat ny mi. Głów ny mi ce la mi de ba ty by ło przed sta wie nie stu -
den tom wa gi umie jęt no ści, ja kie moż na uzy skać dzię ki re ali za cji
czę ści stu diów w in nym kra ju; pod kre śle nie zna cze nia umie jęt ne -
go ko rzy sta nia z moż li wo ści re ali za cji czę ści stu diów w in nym kra -
ju, a tym sa mym uela stycz nie nia spo so bu stu dio wa nia; zwró ce nie
uwa gi na zwią zek po praw nej re ali za cji mo bil no ści z ja ko ścią kształ -
ce nia i spo łecz nym od bio rem pre sti żu uczel ni; poinformowano także
stu den tów o ich pra wach i zo bo wią za niach zwią za nych z uczest -
nic twem w wy jaz dach sty pen dial nych w pro gra mie Era smus i in -
nych pro gra mach wy mia ny.

Podczas debaty przedstawiono dwa prze ka zy do pol skiej spo łecz -
no ści aka de mic kiej: Ja na Fi ge la, ko mi sa rza ds. edu ka cji, kul tu ry i mło -
dzie ży, oraz mi ni ster Bar ba ry Ku dryc kiej z Mi ni ster stwa Edu ka cji
i Szkol nic twa Wyż sze go (od two rzo no na gra nia wi deo). Do ro ta Ry -
twiń ska z Na ro do wej Agen cji Pro gra mu Era smus opo wie dzia ła o mo -
bil no ści pol skich stu den tów na przy kła dzie pro gra mu Era smus oraz
o pra wach i obo wiąz kach stu den ta pod czas wy mia ny.

O swo ich przy go dach z Era smu sem opo wie dzie li stu den ci: Ka -
ro li na Tro ja now ska z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu,
Va len ti na Ci mo lai z Uni ver si ta de gli Stu di di Mi la no Bic co ca (Wło -
chy) oraz świet nie wła da ją cy ję zy kiem pol skim Jo se Lu is Bau ti sta
Mon te ro z Uni ver si dad de Gra na da (Hisz pa nia).

Po wy stą pie niu mło dzie ży głos za brał uczel nia ny ko or dy na tor
z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza – prof. To masz Kacz ma -
rek, a na za koń cze nie re fe rat za ty tu ło wa ny „Eks pert Bo loń ski spe -
cja li zu ją cy się w za gad nie niach zwią za nych z uzna wal no ścią aka -
de mic ką” wy gło si ła Ewa Kra skow ska, któ ra opo wie dzia ła o tym,

jak roz po znać uczel nię przy ja zną mo bil no ści i czy wpro wa dze nie
se me stru mo bil ne go przy czy ni ło by się do po pu la ry za cji mo bil no -
ści w na szym kra ju i po pra wy jej ja ko ści.

W prze rwie, któ ra na stą pi ła po pierw szej czę ści spo tka nia, moż -
na by ło obej rzec film na DVD o do świad cze niach stu den tów i pra -
cow ni ków uczest ni czą cych w pro gra mie Era smus.

Dru gą część de ba ty wy peł ni ła dys ku sja, w któ rej stu den ci, na -
uczy cie le aka de mic cy i ko or dy na to rzy mo gli wy po wie dzieć swo -
je zda nie na te mat moc nych i sła bych stron pro gra mu Era smus;
do brych i złych przy kła dów spo so bu za li cza nia okre su stu diów zre -
ali zo wa ne go na uczel ni za gra nicz nej w ra mach pro gra mu Era smus
przez uczel nię ma cie rzy stą; spo so bów wy eli mi no wa nia na uczel -
niach ma cie rzy stych na gan nych prak tyk zwią za nych z za li cza niem
przedmiotów i przy kła dów nie pra wi dło we go po dej ścia do ko rzy -
sta nia z moż li wo ści ofe ro wa nych przez pro gram oraz spo so bów
prze ko ny wa nia „nie mo bil nej” czę ści spo łecz no ści aka de mic kiej do
te go, aby spró bo wa ła sko rzy stać z po ja wia ją cych się moż li wo ści
wy jaz dów. Dys ku sję z udzia łem pre le gen tów, stu den tów, przed -
sta wi cie li Par la men tu Stu den tów Rze czy po spo li tej Pol skiej by ła mo -
de ro wa na przez przed sta wi cie la Na ro do wych Agen cji pro gra mu
Era smus.

Na pod sta wie ma te ria łów do star czo nych przez or ga ni za to rów de ba ty
opra co wa ła mgr Ewa Stryc ka

DE BA TA
NA TE MAT 
MO BIL NO ŚCI

ERA SMU  SO  WE  TAR  G I  UCZEL  N I  PO  ZNAŃ  SKICH

DE BA TA
NA TE MAT 
MO BIL NO ŚCI

Stoisko informacyjne naszej uczelni
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Kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej, po cząw szy od naj młod -
szych lat, jest pod sta wą wdra ża nia idei roz wo ju zrów no wa -

żo ne go. W dzia ła nia te pod czas Ogól no pol skie go Pik ni ku Eko lo -
gicz ne go w Po bie dzi skach ak tyw nie za an ga żo wa li się stu den ci na szej
uczel ni, sku pie ni w Ko le Na uko wym Zoo tech ni ków (Sek cja
Agro tu ry sty ki) oraz w Ko le Na uko wym Ochro ny Śro do wi ska. Stu -
den ci przy go to wa li wie le za jęć dy dak tycz nych, za baw i kon kur sów
dla dzie ci i mło dzie ży, któ rych ce lem by ło przy bli że nie wie dzy przy -
rod ni czej oraz roz wi ja nie po czu cia od po wie dzial no ści za ota cza -
ją ce śro do wi sko.

W trak cie im pre zy uczest ni cy mo gli za po znać się m.in. z za sa -
da mi se gre ga cji od pa dów, po znać pięk no pol skich par ków na ro -
do wych oraz spraw dzić swo ją wie dzę na te mat zna jo mo ści róż nych
ga tun ków zwie rząt go spo dar skich. 

dr inż. Syl wia Gra ja -Zwo liń ska
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Z eko lo gią za pan brat

Ini cja ty wę stu denc ką wspie rał sam rek tor

Ukła da nie puz zli 
„Zgad nij, co to za zwie rzę ta” Pre zen ta cja po świę co na cie ka wost kom z pol skich

par ków na ro do wych

Wrę cza nie na gród lau re atom kon kur sów

Z eko lo gią za pan brat
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Dwu dzie ste go siód me go paź dzier ni -
ka 2009 ro ku w au li Ko le gium Run ge -

go od by ła się kon fe ren cja za ty tu ło wa na
„50 lat Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go
– hi sto ria i przy szłość”, zor ga ni zo wa na
wspól nie z Wy dzia łem Le śnym Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ra -
mach ob cho dów zło te go ju bi le uszu Kar ko -
no skie go Par ku Na ro do we go. Pa tro nat
ho no ro wy nad kon fe ren cją ob jął JM rek tor,
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na po wi ta nie Ze spół Trę ba czy My śliw -
skich „Ve na tor” wy ko nał Hymn le śni ków,
a zgro ma dzo nych go ści – dzie ka nów, kie -
row ni ków oraz dy rek to rów ka tedr i za kła -
dów, przed sta wi cie li świa ta na uki oraz
przy by łych licz nie stu den tów i li ce ali stów
– po wi ta ła pro rek tor ds. stu diów, prof. dr
hab. Mo ni ka Ko złow ska. Na stęp nie ko lej -
no głos za bra li: dzie kan Wy dzia łu Le śne go,
prof. dr hab. Ro man Gor no wicz oraz dy rek -
tor Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go, dr

inż. An drzej Raj. Kon fe ren cję po pro wa dził
kie row nik Za kła du Drze wo znaw stwa i Fi -
to so cjo lo gii Le śnej, dr hab. Wła dy sław Da -
nie le wicz.

Wstę pem do głów nej czę ści kon fe ren cji
by ła dia po ra ma – czy li in te re su ją cy po kaz
pięk nych zdjęć inż. Ro ma na Rą pa ły (pra -
cow ni ka Kar ko no skie go Par ku Na ro do we -
go) za ty tu ło wa ny „Przy rod ni cze dzie dzic -
two Kar ko no szy”. Hi sto rię par ku, je go
dzia łal ność, tak że do ty czą cą tu ry sty ki
i edu ka cji eko lo gicz nej, przed sta wił dr
inż. An drzej Raj, dy rek tor KPN. Po nim
głos za brał prze wod ni czą cy Ra dy Na uko -
wej Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go,
prof. dr hab. Krzysz tof Ma zur ski, któ ry
omó wił ba da nia na uko we pro wa dzo ne
w Kar ko no szach przez mi nio nych 50 lat.
Ko lej ne wy stą pie nia po świę co ne by ły ba da -
niom pro wa dzo nym na te re nie par ku przez
Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. Wy kład dr. inż. Jac ka Zien -
tar skie go przed sta wił stan ba dań pro wa dzo -
nych przez Ka te drę Ho dow li La su; prof. dr
hab. Wła dy sław Barz dajn opo wie dział
o pra cach zwią za nych z re sty tu cją jo dły po -
spo li tej w Kar ko no skim Par ku Na ro do wym,
a dr inż. An drzej Ma zur za pre zen to wał wy -
ni ki ba dań en to mo lo gicz nych pro wa dzo -
nych na te re nie par ku przez Ka te drę Ho -
dow li La su.

Na za koń cze nie na ukow com szcze gól nie
za an ga żo wa nym w ba da nia oraz ochro nę
przy ro dy Kar ko no skie go Par ku Na ro do we -
go wrę czo no me da le wy bi te przez park
z oka zji je go 50-le cia.

mgr Ewa Stryc ka

Pięć dzie siąt lat Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go
KON FE REN CJA W PO ZNA NIU

Doktor inż. Andrzej Raj

Profesor dr hab. Krzysztof R. Mazurski

Doktor inż. Jacek Zientarski
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Wdniu 4 li sto pa da 2009 ro ku mi nę ła trzy dzie sta rocz ni ca śmier -
ci prof. dr h. c. He le ny Nieć, po sta ci wy bit nej, współ twór -

czy ni i pierw szej dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go. Jej ży cie po zo -
sta je przy kła dem służ by spo łe czeń stwu i go rą ce go pa trio ty zmu. Pa ni
Pro fe sor w cią gu swo jej pra wie 60-let niej dzia łal no ści po ło ży ła ol -
brzy mie za słu gi dla roz wo ju wa rzyw nic twa i szkol nic twa ogrod ni -
cze go w Pol sce.

Pro fe sor He le na Nieć uro dzi ła się w ro ku 1894 w Sa ra je wie. Po
ukoń cze niu szko ły śred niej w Kra ko wie
stu dio wa ła ro ma ni sty kę na Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim, uczęsz cza jąc rów -
no cze śnie na Wyż sze Kur sy Ogrod nic -
twa te go uni wer sy te tu. Kur sy te,
pro wa dzo ne przez zna ko mi te go pro -
fe so ra Jó ze fa Brze ziń skie go, ukoń czy -
ła po prze rwie spo wo do wa nej pierw -
szą woj ną świa to wą, w cza sie któ rej
by ła pie lę gniar ką w szpi ta lach woj sko -
wych Kra ko wa i Wied nia, a tak że
w szpi ta lu po lo wym Le gio nów Pol -
skich.

W okre sie mię dzy wo jen nym prof. He -
le na Nieć przez kil ka lat pro wa dzi ła go -
spo dar stwo ogrod ni cze, od by ła też stu dia ogrod ni cze w Wer sa lu
we Fran cji i prak ty ki za wo do we we Fran cji, Ho lan dii i Bel gii. Aby
za po znać się ze szkol nic twem ogrod ni czym oraz osią gnię cia mi na -
uki i prak ty ki ogrod ni czej, wy jeż dża ła do ta kich kra jów, jak: Niem -
cy, Szwe cja, Fin lan dia, Ło twa, Au stria, Cze cho sło wa cja, Wę gry
i Bel gia. 

Na ucza nie ogrod nic twa roz po czę ła w ro ku 1919 w Lu do wej Szko -
le Go spo dar stwa Wiej skie go w Nie szko wie pod Kra ko wem. W la -
tach 1920 –1925 wy kła da ła wa rzyw nic two na Jed no rocz nych Kur -
sach Ogrod ni czych Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu

Po znań skie go, pro wa dząc jed no cze śnie go spo dar stwo ogrod ni cze.
Od 1928 ro ku bra ła udział w or ga ni zo wa niu Pań stwo wej Szko ły
Ogrod nic twa w Po zna niu, w któ rej aż do ro ku 1939 by ła kie row -
ni kiem Wy dzia łu Pro duk cji Ogrod ni czej i wy kła da ła wa rzyw nic -
two, na sien nic two i or ga ni za cję han dlu ogrod ni cze go.

W okre sie oku pa cji prof. He le na Nieć bra ła udział w kon spi ra -
cyj nej dzia łal no ści Ar mii Kra jo wej w War sza wie. Jed no cze śnie by -
ła na uczy ciel ką wa rzyw nic twa w Dwu let niej Szko le Wa rzyw ni czej
w Ur sy no wie, a w ra mach taj ne go na ucza nia wy kła da ła na Wy dzia -
le Ogrod ni czym Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War -

sza wie. Bra ła udział w po wsta niu war szaw skim: w stop niu ka pi -
ta na Ar mii Kra jo wej, ja ko ko men dant ka Woj sko wej Służ by
Ko biet VII Ob wo du „Ob ro ża”. 

Po woj nie, w ro ku 1945 wró ci ła z Nie miec – z obo zu je niec kie -
go – do Po zna nia, gdzie po now nie ob ję ła sta no wi sko wy kła dow -
cy w Pań stwo wej Szko le Ogrod nic twa. Jed no cze śnie pro wa dzi ła
wy kła dy z wa rzyw nic twa na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer -
sy te tu Po znań skie go. Po li kwi da cji Pań stwo wej Szko ły Ogrod nic -
twa zo sta ła kie row ni kiem Za kła du prze kształ co ne go w Ka te drę Wa -
rzyw nic twa Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. W ro ku 1954
zo sta ła mia no wa na do cen tem, w 1962 pro fe so rem nad zwy czaj nym,
a w ro ku 1972 Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu nada ła jej ty tuł dok -
to ra ho no ris cau sa. 

Pro fe sor He le na Nieć pod ję ła się or ga ni za cji Wy dzia łu Ogrod -
ni cze go i by ła pierw szym je go dzie ka nem w la tach 1956 –1962. Na -
stęp nie do ro ku 1964, kie dy to prze szła na eme ry tu rę, by ła pro -
dzie ka nem i de le ga tem Ra dy Wy dzia łu Ogrod ni cze go do Se na tu
na szej uczel ni.

W Ka te drze Wa rzyw nic twa zor ga ni zo wa ła Pra cow nię Od mia no -
znaw stwa, pod le głą Mi ni ster stwu Rol nic twa, któ re mia no wa ło ją
kie row ni kiem. Już w pierw szym ro ku dzia łal no ści Pra cow ni Od -
mia no znaw stwa utwo rzo no pięć sta cji roz miesz czo nych na te re -
nie ca łe go kra ju. Pra cow nia Od mia no znaw stwa Ro ślin Wa rzyw -
nych Ka te dry Wa rzyw nic twa ist nia ła do ro ku 1954, ma jąc
kil ka na ście sta cji zlo ka li zo wa nych na te re nie ca łej Pol ski. W ro -
ku 1954 Mi ni ster stwo Rol nic twa za po cząt ko wa ło two rze nie Cen -
tral ne go Ośrod ka Ba da nia Ro ślin Upraw nych (CO BO RU) w Słu -
pii Wiel kiej, do któ re go prze nie sio no ba da nia od mia no we
z uczel nia ne go go spo dar stwa Mar ce lin. Pro fe sor He le na Nieć by -
ła kie row ni kiem ba dań tej no wej pla ców ki w za kre sie ro ślin wa rzyw -
ni czych do 1956 ro ku, kie dy dzia łal ność Pra cow ni Od mia no znaw -
stwa Ro ślin Wa rzyw nych prze jął cał ko wi cie CO BO RU w Słu pii
Wiel kiej.

W pra cy dy dak tycz nej Pro fe sor He le na Nieć sta ra ła się na uczyć
stu den tów umie jęt no ści łą cze nia wie dzy z róż nych dzie dzin
i wszech stron ne go spoj rze nia na za gad nie nia ogrod ni cze. Mia ła du -
żą umie jęt ność prze ka zy wa nia wie dzy, w czym po moc na Jej by ła
głę bo ka teo re tycz na i prak tycz na zna jo mość przed mio tu, roz le gła
wie dza, kul tu ra oso bi sta, a przede wszyst kim życz li wość. Ta ce -
cha zjed ny wa ła Jej ogrom ny sza cu nek i szcze rą sym pa tię wśród stu -
den tów, pra cow ni ków i prak ty ków, mi mo że by ła wy ma ga ją ca, sta -
now cza i kon se kwent na.

Pro fe sor He le na Nieć by ła au tor ką lub współ au tor ką 18 pod -
ręcz ni ków dla szkół za sad ni czych, śred nich i wyż szych. Za kres prac
ba daw czych za ini cjo wa nych, a na stęp nie re ali zo wa nych przez Nią
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Pro fe so r dr h.c.

Helena Nieć
(1894–1979)



Dnia 13 czerw ca 2009 ro ku, prze żyw szy 91 lat, zmarł pro fe sor
Je rzy Stru miń ski. Je go dłu gie ży cie prze bie gło we dług bo ga -

te go sce na riu sza, w du żej mie rze zde ter mi no wa ne go bar dzo burz -
li wy mi wy da rze nia mi lat woj ny i oku pa cji wschod nich te re -
nów II Rze czy po spo li tej. Kon se kwen cje tych wy da rzeń dla lu dzi tam
za miesz ku ją cych by ły wie lo ra kie, od bar dzo tra gicz nych, jed no znacz -
nie roz strzy ga ją cych o ich dal szych lo sach czy na wet o ży ciu ich naj -
bliż szych i ich sa mych, do ta kich, któ re głę bo ko zra ni ły uczu cia pa -
trio tycz ne wie lu po cho dzą cych stam tąd Po la ków przez upo ka rza ją ce
wpi sa nie im w ofi cjal nych do ku men tach, obok miej sco wo ści przyj -

ścia na świat, ZSRR ja ko miej sca uro dze nia (sic!). Te go ostat nie -
go do świad czył rów nież Pro fe sor.

Naj pierw by ło jed nak bez tro skie dzie ciń stwo i mło dość uro dzo -
ne go 22 kwiet nia 1918 ro ku je dy ne go sy na urzęd ni ka pocz to we -
go miesz ka ją ce go w Krze mień cu na Wo ły niu. Tam ma ły Ju rek roz -
po czął na ukę w szko le po wszech nej, a po tem, już mło dzie niec Je rzy,
kon ty nu ował ją w Li ceum Krze mie niec kim, któ re go sła wa od daw -
na pro mie nio wa ła na ca łą Rzecz po spo li tą. Od sa me go po cząt ku zdo -
by wa nie wie dzy by ło ukie run ko wa ne na pro ble my tech nicz ne, bar -
dzo atrak cyj ne dla każ de go czło wie ka cie ka we go ota cza ją ce go świa ta,
któ rych głę bo ka zna jo mość i bie głość w jej wy ko rzy sty wa niu da -
wa ła do bre per spek ty wy ży cio we w od ro dzo nej Oj czyź nie, kra ju za -
póź nio nym go spo dar czo, od czu wa ją cym do tkli wy brak ka dry in -
ży nier skiej. Po ma tu rze otwo rem sta nę ła Po li tech ni ka Lwow ska
od sła nia ją ca za gad nie nia tech ni ki już na naj wyż szym po zio mie. Jej
Wy dział Me cha nicz ny, w zmie nio nych moc no uwa run ko wa niach

po li tycz nych, ukoń czył Je rzy Stru miń ski z dy plo mem in ży nier skim
w czerw cu 1941 ro ku. W okre sie oku pa cji pra co wał ja ko na uczy -
ciel w Tech ni kum w Krze mień cu, był tam też po tem kie row ni kiem
bry ga dy re mon to wej w Za kła dach Fer men ta cji Ty to niu, a jesz cze
póź niej me cha ni kiem w mły nie mo to ro wym ko ło To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go. Wraz z wy jaz dem do Ge ne ral nej Gu ber ni po że gnał
się na za wsze ze stro na mi ro dzin ny mi i za raz po za koń cze niu dzia -
łań wo jen nych osiadł na sta łe w Po zna niu. Na trud ne cza sy, ja kie

wte dy na stą pi ły, przy padł już wiek doj rza -
ły, jed nak wcze sne la ta ży cia mu sia ły za -

pi sać się bar dzo moc no w pa mię ci
Pro fe so ra, gdyż w swo ich ga wę dach
pod czas bar dzo licz nych i re gu lar nych
spo tkań oko licz no ścio wych ze współ -
pra cow ni ka mi, a szcze gól nie gdy był
już na eme ry tu rze, bar dzo chęt nie do
nich wra cał. Ro dzi ły się z te go nie zwy -
kle barw ne i su ge styw ne opo wie ści,
z któ rych nam, Je go współ pra cow ni -
kom, ma lo wa ły się ob ra zy i opi sy

oso bli wo ści i oby cza jów tam tych, kre so -
wych ziem. 

Pierw sze la ta po wo jen ne upły nę ły in ż.
Je rze mu Stru miń skie mu pod zna kiem włą cze nia się do trud nej pra -
cy nad przy wra ca niem do użyt ku pod sta wo wej in fra struk tu ry miej -
skiej w Po zna niu – od ma ja 1945 ro ku by ło to kie ro wa nie od bu -
do wą sta cji pomp ka na ło wych i oczysz czal ni ście ków Za kła dów
Si ły, Świa tła i Wo dy w Po zna niu oraz uczest nic two we wzno sze -
niu no wych obiek tów prze my sło wych – po wie rzo no Mu kie row -
nic two bu do wy Wy twór ni Pa pie ro sów PMT. Trwa ło to do ro -
ku 1949. Ko lej nym eta pem dzia łal no ści za wo do wej, od 1950 ro ku,
by ła już pra ca twór cza w zor ga ni zo wa nej i pro wa dzo nej przez Nie -
go spe cja li stycz nej pra cow ni wen ty la cji i su szar nic twa w Biu rze
Stu diów i Pro jek tów Bu dow nic twa Prze my sło we go. W na stęp nym
ro ku – od 1 paź dzier ni ka – do szła do te go, po cząt ko wo ja ko za -
ję cie do dat ko we, pra ca dy dak tycz na i na uko wa na Od dzia le Tech -
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Pro fe so r 

Jerzy Strumiński
(1918–2009)

☙ ☙

i Jej współ pra cow ni ków, był bar dzo sze ro ki. Przy czy ni ły się one
do roz po wszech nie nia upra wy oraz spo ży cia wa rzyw w na szym kra -
ju i do ty czy ły m.in. pro duk cji wa rzyw ja ko su row ca dla prze twór -
stwa, re jo ni za cji baz su row co wych, wpły wu wa run ków przy rod -
ni czych na wy so kość i ja kość plo nu, a tak że ja ko ści tech no lo gicz nej
i bio lo gicz nej wa rzyw oraz do bo ru naj lep szych od mian dla prze -
twór stwa. Wie le prac do ty czy ło upra wy wa rzyw pod szkłem, przy -
spie sza nia wa rzyw w grun cie oraz zwięk sze nia plo nów wa rzyw i po -
pra wie nia ich ja ko ści, m.in. dzię ki wła ści we mu na wo że niu
i na wad nia niu.

Pro fe sor He le na Nieć po sia da ła wy jąt ko wą zdol ność in spi ro wa -
nia i kie ro wa nia roz wo jem na uko wym mło dych pra cow ni ków. By -
ła wy cho waw cą licz nej ka dry na uko wej i wzo rem prze ło żo ne go: obo -
wiąz ko wa, su mien na, pra co wi ta, obiek tyw na i życz li wa. Po tra fi ła
mo bi li zo wać do pra cy na ukow ców i stu den tów. Ży cie Jej by ło wy -
peł nio ne nie ustan ną pra cą, któ rej ce lem był roz wój ogrod nic twa,
a w szcze gól no ści wa rzyw nic twa w na szym kra ju.

Za swą dzia łal ność uzy ska ła licz ne na gro dy, me da le, od zna cze -
nia re gio nal ne i pań stwo we, w tym kil ka Mi ni ster stwa Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go. W uzna niu wiel kich za sług zo sta ła od zna czo na
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Wiel kim Zło tym
Krzy żem Za słu gi z De ko ra cją Wo jen ną za pra cę pie lę gniar ską w okre -
sie pierw szej woj ny świa to wej, Zło tym Krzy żem Za słu gi z Mie cza -
mi za udział w po wsta niu war szaw skim, a tak że in ny mi.

Zo stał po Niej cen ny do ro bek na uko wy, wie lu wy so ko wy kwa -
li fi ko wa nych ab sol wen tów i pra cow ni ków na uki, war to ścio we pod -
ręcz ni ki. Po zo stał wzór czło wie ka wiel kie go ser ca i umy słu, któ -
ry wszyst kie zdol no ści, ca łą ener gię i za pał po świę cił nie stru dzo nej
pra cy dla Oj czy zny i dla roz wo ju pol skie go ogrod nic twa, a w szcze -
gól no ści dla roz wo ju ka te dry, wy dzia łu i uczel ni.

Trzy dzie sta rocz ni ca śmier ci jest oka zją do przy po mnie nia spo -
łecz no ści aka de mic kiej na szej uczel ni zna ko mi tej oso bi sto ści
o nad zwy czaj nych za le tach i za słu gach, jak rów nież, a mo że przede
wszyst kim, o po sta wie pa trio tycz nej, któ ra skła nia do za sta no -
wie nia się nad uho no ro wa niem oso by tak za słu żo nej dla uczel -
ni i dla Wy dzia łu Ogrod ni cze go. Nada nie imie nia prof. dr h.c.
He le ny Nieć nie daw no od da nej do użyt ku no wo cze snej sa li wy -
kła do wej Wy dzia łu Ogrod ni cze go, miesz czą cej się przy uli cy Dą -
brow skie go, by ło by do sko na łym utrwa le niem pa mię ci o tej wy -
jąt ko wej oso bie i uho no ro wa niem Jej za sług. By ła Ona bo wiem
zwią za na z na szym wy dzia łem od chwi li je go utwo rze nia i więk -
szą część swo je go ży cia spę dzi ła w są sia du ją cym z tą sa lą bu dyn -
ku, gdzie obec nie znaj du je się m.in. wy dzia ło wa fi lia Bi blio te ki
Głów nej. 

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski



Dnia 8 wrze śnia 2009 ro ku w dzie więć dzie sią tym ro ku ży cia zmarł
dok tor ha bi li to wa ny Grze gorz Je ske, eme ry to wa ny pra cow nik

na uko wy i na uczy ciel aka de mic ki Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin, od zna -
czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy -
żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej oraz od zna cze nia mi woj sko -
wy mi. Po że gna li śmy go 16 wrze śnia na
Cmen ta rzu Gór czyń skim w Po zna niu.

Dok tor ha bi li to wa ny Grze gorz Je ske
uro dził się 17 wrze śnia 1919 ro ku
w Po zna niu. Wy kształ ce nie śred nie
zdo był w Pań stwo wym Gim na zjum
Hu ma ni stycz nym im. I.J. Pa de rew skie -
go, w któ rym w ro ku 1938 zdał ma tu -
rę. Te goż ro ku zo stał przy ję ty na Wy -
dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Stu diów jed nak nie roz po -
czął, gdyż we wrze śniu zo stał po wo ła ny do
czyn nej służ by woj sko wej. We wrze śniu 1939 ro ku ja ko żoł nierz 14
Dy wi zji brał udział w wal kach z Niem ca mi pod Kut nem i Ło wi czem,
a w sierp niu 1944 ro ku uczest ni czył w po wsta niu war szaw skim. Po
upad ku po wsta nia prze szedł przez obóz w Prusz ko wie, a na stęp nie
zo stał wy wie zio ny do pra cy przy mu so wej na Śląsk. Po woj nie wró -
cił do Po zna nia, gdzie pod jął stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym
Uni wer sy te tu Po znań skie go.

Po skoń cze niu stu diów w la tach 1949–1951 pra co wał w Ka te drze
Sa dow nic twa Uni wer sy te tu Po znań skie go, a na stęp nie w la -
tach 1952–1954 w In sty tu cie Na uko wym Lecz ni czych Su row ców
Ro ślin nych. Od ro ku 1954 aż do przej ścia w stan spo czyn ku był pra -
cow ni kiem po cząt ko wo Za kła du, a na stęp nie Ka te dry Fi zjo lo gii Ro -
ślin. Sto pień dok to ra uzy skał w ro ku 1960 na Wy dzia le Rol ni czym

Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu za pra cę na te mat al ka lo idów
tro pa no wych wy stę pu ją cych u Da tu ra in no xia. Sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk przy rod ni czych otrzy mał w ro ku 1975 w In sty -
tu cie Bio lo gii Sto so wa nej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu na pod -
sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej o ro li ko rze ni i li ści w syn te zie cy to ki nin.

Dok tor ha bi li to wa ny Grze gorz Je ske prze szedł na eme ry tu rę w 1979
ro ku. W pa mię ci star szych pra cow ni ków Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin
po zo sta nie ja ko su mien ny i rze tel ny pra cow nik na uko wy oraz po -
god ny i życz li wy stu den tom na uczy ciel aka de mic ki.

dr hab. Bar ba ra Po li tyc ka

W S P O M N I E N I E

Doktor hab.

Grzegorz Jeske
(1919–2009)
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no lo gii Drew na Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go,
a póź niej na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Wyż szej Szko ły Rol -
ni czej. Od 1 czerw ca 1954 ro ku by ło to już peł no eta to we za trud -
nie nie na tej uczel ni na sta no wi sku za stęp cy pro fe so ra, z jed no -
cze snym ob ję ciem funk cji kie row ni ka utwo rzo nej wraz z mgr. inż.,
a póź niej pro f. Edwar dem Ce glem, Ka te dry Pro jek to wa nia Za kła -
dów Prze my słu Drzew ne go. Trwa ło ono do cza su for mal ne go
przej ścia na eme ry tu rę w ro ku 1984, a po tem jesz cze przez kil -
ka na stęp nych lat mia ło for mę za trud nie nia na nie peł nym eta cie,
jed nak z du żym za an ga żo wa niem w za da nia dy dak tycz ne i na uko -
we ma cie rzy stej ka te dry.

We wspo mnie niach o prof. Stru miń skim, zwią za nych z bar dzo
dłu gim okre sem ści słych kon tak tów z uczel nią, do mi nu ją od wo -
ła nia do Je go do ko nań naj waż niej szych, trwa le za war tych w tym,
z cze go wszy scy dziś ko rzy sta ją. Do ty czą one cza su in ten syw ne -
go po wsta wa nia obiek tów bę dą cych obec nie pod sta wo wą sub stan -
cją bu dow la ną Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go – okre su naj sze rzej
pro wa dzo nej dzia łal no ści in we sty cyj nej w ów cze snej Wyż szej
Szko le Rol ni czej, obej mu ją ce go koń co we la ta sześć dzie sią te
i pierw szą po ło wę lat sie dem dzie sią tych dwu dzie ste go stu le cia. Pro -
fe sor Stru miń ski peł nił wów czas funk cje bez po śred nio zwią za ne
z głów nym to kiem prac z te go wy ni ka ją cych. W 1965 ro ku zo stał
Se nio rem Bu do wy gma chu Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. Przez
rok (1966/1967) peł nił funk cję pro dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo -
gii Drew na, a po tem przez dwie ka den cje (1967–1972) funk cje:
pro rek to ra ds. roz wo ju uczel ni i spraw dzia łal no ści or ga ni za cji mło -
dzie żo wych. Od Je go za an ga żo wa nia, zna jo mo ści spe cy fi ki funk -
cjo no wa nia sfe ry pro jek to wo -wy ko naw czej w ra mach pro ce sów 
in we sty cyj nych, waż nej umie jęt no ści współ pra cy ze wszyst ki mi współ -
wy ko naw ca mi za le ża ła w za sad ni czej mie rze spraw ność prze bie gu
re ali zo wa nych wów czas za dań in we sty cyj nych.

Wie le z te go, co się wte dy dzia ło, zo sta ło na trwa łe za pi sa ne w róż -
nych do ku men tach. Jed nak in ten syw nie pro wa dzo ne wów czas dzia -
ła nia i efek ty po dej mo wa nych de cy zji, szcze gó ło wo kształ tu ją ce nie -
zwy kle zło żo ny pro ces przy go to wa nia i po wsta wa nia bar dzo

du żych obiek tów bu dow la nych, po zo sta je do dziś je dy nie w pa mię -
ci i świa do mo ści co raz już, nie ste ty, mniej licz ne go gro na osób czyn -
nie w to za an ga żo wa nych. Au to ro wi te go krót kie go tek stu wspo -
mnie nio we go fak ty do ty czą ce tam tych dzia łań zna ne są je dy nie
w naj ogól niej szych za ry sach. Chcąc za tem za słu gi prof. Stru miń -
skie go dla sku tecz nej re ali za cji wszel kich ini cja tyw roz wo jo wych
uczel ni w owych la tach przed sta wić we wła ści wych pro por cjach,
zwró ci łem się do prof. dr. hab. Sta ni sła wa Dzię gie lew skie go, któ -
ry oso bi ście uczest ni czył w za sad ni czym nur cie dzia łań in we sty -
cyj nych tam te go okre su z ty tu łu peł nie nia funk cji asy sten ta se nio -
ra bu do wy obiek tów Wydziału Technologii Drewna. Pro fe sor
Dzię gie lew ski proś bę tę po trak to wał z peł ną życz li wo ścią i zgo dził
się, w spo sób z ca łą pew no ścią naj peł niej szy i nie obar czo ny żad -
ny mi po stron ny mi opi nia mi czy prze ka za mi po śred ni mi, na kre ślić
ob raz rze czy wi ste go wkła du prof. Stru miń skie go w ten wy si łek wiel -
kie go wzbo ga ce nia ma te rial ne go Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na i ca -
łej uczel ni. Uczy nił to, jak sam wy raź nie za zna czył, aby dać peł ne
świa dec two nie za prze czal nych za sług prof. Stru miń skie go i od da -
nia na leż ne go ho no ru czło wie ko wi, któ ry do te go dzie ła nad zwy -
czaj nie się przy czy nił. Po wsta ły za pis, bę dą cy skró to wą re la cją ob -
szer nej roz mo wy z prof. Dzię gie lew skim, do ty czą cej przede
wszyst kim in we sty cji Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, moż na więc
przy jąć ja ko wia ry god ne od zwier cie dle nie prze bie gu zda rzeń skła -
da ją cych się na wszyst ko to, co do pro wa dzi ło do urze czy wist nie -
nia idei stwo rze nia no wo cze snej ba zy kształ ce nia na po zio mie wyż -
szym i pro wa dze nia prac na uko wo -ba daw czych z drzew nic twa
w ów cze snej Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu.

prof. dr hab. Sta ni sław Dol ny

Za pis roz mo wy profesorów Sta ni sła wa Dol ne go i Sta ni sła wa
Dzię gie lew skie go opu bli ku je my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka -
de mic kich” (es).
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Wdniach od 19 do 23 paź dzier ni ka 2009
ro ku w ośrod ku Bę sia ko ło Kol na na

Ma zu rach od by wał się IN TER FOB – co rocz -
ne spo tka nie stu den tów z eu ro pej skich uczel -
ni zwią za nych z tech no lo gią drew na i le śnic -
twem. Je go or ga ni za cja by ła owo cem pra cy
stu den tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz
stu den tów Wy dzia łu Le śne go Szko ły Głów -
nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie
i Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Kra ko wie.

IN TER FOB za po cząt ko wa ny zo stał w ro -
ku 1989 przez stu den tów hisz pań skich i fran -
cu skich, a je go za ło że niem by ło in te gro wa nie
śro do wisk stu denc kich z kra jów Eu ro py Za -
chod niej. W związ ku z roz sze rze niem Unii Eu -
ro pej skiej w 2002 ro ku za pro sze ni zo sta li stu -
den ci z Pol ski, Sło wa cji, Sło we nii, Ru mu nii,
Ser bii i Czar no gó ry oraz Wę gier. Tra dy cyj -
ny mi uczest ni ka mi są stu den ci z Nie miec,
Hisz pa nii, Fran cji, Szwaj ca rii, Au strii, Fin lan -
dii oraz Szwe cji. Jest or ga ni zo wa ny co ro ku
– przez stu den tów, dla stu den tów, rów nież
stu diów dok to ranc kich.

Udział stu den tów z Pol ski w spo tka niach
IN TER FOB zo stał za po cząt ko wa ny w 2002
ro ku wy jaz dem do Ham bur ga (Niem cy),
a kon ty nu owa ny był w ro ku 2003 w miej sco -
wo ści Zan ka nad je zio rem Ba la ton (Wę gry).
W ro ku 2004 stu den ci Wy dzia łu Tech no lo -
gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu zo sta li go spo da rza mi IN TER -
FOB 2004 PO LAND. Spo tka nie od by ło się
w Wą grow cu, w ośrod ku WIEL SPIN. Przez
ko lej ne la ta na si stu den ci za pra sza ni by li
i uczest ni czy li w spo tka niach w Hisz pa nii, Sło -
we nii, Fran cji oraz Niem czech.

W tym ro ku Pol ska już po raz dru gi go ści -
ła stu den tów z ca łej Eu ro py. Spo tka nie od by -
ło się w ma low ni czej sce ne rii pol skich Ma zur.
Przy je cha ło bli sko 200 osób z ca łej Eu ro py: 49
osób z Hisz pa nii, 35 z Fran cji, 30 z Pol ski, 25
z Au strii, 23 z Nie miec, 14 ze Szwaj ca rii, 11
z Ser bii, dzie wię cio ro ze Sło we nii oraz jed -
na ze Sło wa cji. Pol skę re pre zen to wa li stu den -
ci wszyst kich kra jo wych Wy dzia łów Le śnych
i Tech no lo gii Drew na.

Dwu dzie sty dzień paź dzier ni ka prze zna czo -
no na wy kła dy, któ re po pro wa dzi li: dr Mi chał
Rosz kow ski z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
SGGW, dr hab. Mi chał Za sa da, dzie kan
Wy dzia łu Le śne go SGGW, oraz mgr inż. Ka -
ta rzy na Or li kow ska z Wy daw nic twa In we stor.
Te ma ty ka wy kła dów by ła tak do bra na, by każ -
dy mógł zna leźć coś dla sie bie. Przed sta wio -
no za rów no roz wój prze my słu drzew ne go
i me blar skie go w Pol sce, jak i pod sta wo we
pro ble my le śnic twa. Po czę ści wy kła do wej
przy stą pio no do pre zen ta cji szkół. Każ da
z gosz czą cych uczel ni przed sta wi ła swój pro -
fil – moż li wo ści kształ ce nia i roz wo ju oraz per -
spek ty wy za trud nie nia w bran ży po ukoń cze -
niu na uki. Na za koń cze nie za pla no wa no
Wie czór Mię dzy na ro do wy, z pre zen ta cją naj -
bar dziej cha rak te ry stycz nych cech każ de go
z kra jów. Nie oby ło się bez tra dy cyj nych stro -
jów au striac kich czy szwaj car skich, a na sto -
łach po ja wi ły się re gio nal ne przy sma ki
z wszyst kich re pre zen to wa nych przez mło dzież
kra jów.

Ko lej ne go dnia uczest ni cy IN TER FOB
mie li oka zję za po znać się z pol skim prze my -

słem drzew nym, me blar skim oraz go spo -
dar ką le śną. Stu den ci zwie dzi li fa bry ki Szy -
na ka – Me ble w Lu ba wie, DFM Awan gar da
w Dział do wie oraz Swe dwo od w Lu ba wie
i Wiel bar ku. Le śni cy mo gli się też udać na wy -
ciecz kę do Sta cji Ba daw czej PAN w Po piel -
nie, gdzie cze ka ło spe cjal nie dla nich przy go -
to wa ne ogni sko.

Czwar tek, 22 paź dzier ni ka, był za pla no wa -
ny ja ko dzień spor tu. Uczest ni cy mo gli zmie -
rzyć się m.in. w kon ku ren cjach wbi ja nia
gwoź dzi, mię dzy na ro do wych mi strzo stwach
w pił ce noż nej i siat ko wej, a co od waż niej si sta -
wić czo ła zim ne mu, jak na po rę ro ku przy sta -
ło, je zio ru. Po za wo dach zor ga ni zo wa no wy -
ciecz kę na Wil czy Sza niec. Ca łe spo tka nie
za koń czo no uro czy stym ban kie tem z oka zji 20
rocz ni cy po wsta nia IN TER FOB. Wie czór
swo ją obec no ścią za szczy cił dr hab. Ry szard
Gu zen da, prof. nadzw. – dzie kan Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. Uczest ni cy mie li oka zję
spró bo wać pie czo ne go dzi ka oraz ba wić się
i dys ku to wać w mię dzy na ro do wym gro nie do
póź nych go dzin noc nych.

Szcze gól ne sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia
za wkład pra cy i za an ga żo wa nia wło żo ny w or -
ga ni za cję IN TER FOB na le żą się:

● Paw ło wi Te kie nio wi – głów ne mu ko or dy -
na to ro wi IN TER FOB 2009 (Wy dział Tech -
no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu)

● Zu zan nie Gosz ty le (Wy dział Le śny Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Kra ko wie)

● Mar cie Piąt kow skiej (Wy dział Le śny Szko -
ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie).

Na le ży nad mie nić, że te go rocz ny IN TER -
FOB nie od był by się bez po mo cy spon so rów.
Chce my w tym miej scu ser decz nie po dzię ko -
wać Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych
i wszyst kim Nad le śnic twom, któ re udzie li -
ły nam wspar cia, a także fir mom: Kro no pol,
Schat t de cor, Wy daw nic twu In we stor, Ho mag
Pol ska, For bo Flo oring. Po dzię ko wa nia 
kie ru je my rów nież do dzie ka na Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na w Po zna niu, dr. hab. 
Ry szar da Gu zen dy, prof. nadzw., za nie zwy -
kle istot ną po moc me ry to rycz ną, jak że nie -
zbęd ną w przy go to wa niu IN TER FOB.

Ma te usz War koc ki
stu dent Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na 

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

45

IN TER FOB 2009
Mię dzy na ro do we 

spo tka nie stu den tów 
le śnic twa 

i drzew nic twa 
w Pol sce

Gru pa stu den tów z Fran cji i Pol ski

Dzie kan Ry szard Gu zen da 
ze stu dent ka mi z Au strii

Wy ciecz ka na Wil czy Sza niec

Stu den ci z Hisz pa nii 
przy go to wu ją tor til lę

Za ba wom nie by ło koń ca
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Na sze wiel kie nar ciar stwo za czy na się od
czter na stu już lat w trze cim ty go dniu

stycz nia, cza sa mi w mar cu, na ul. Do żyn ko -
wej, go dzi na 22.00. W tym ro ku star tu je my
z ul. Do jazd. Po ofi cjal nych roz po zna niach za -
czy na się usta lo ny przez wszyst kich, nie ofi -
cjal ny ry tu ał po dró ży. Zo sia jesz cze przed
22.00, na po sto ju, zja da więk szość ka na pek,
za gry za jąc ja ja mi na twar do, a naj star szy JU -
NIOR jesz cze nie tak daw no te mu opo wia -
dał ze swa dą o swo ich wy czy nach ku li nar nych
w Pa ry żu gdzieś w póź nych la tach pięć dzie -
sią tych (nie ste ty, był już na tej „pół ce”,
z któ rej bio rą do nie ba). Jak na wcza so wym
tur nu sie w nie chlub nych cza sach za kła do wych
wa ka cji: au to bu so wy wie czo rek roz po znaw -
czy. Moc no po pół no cy za czy na my z Mar ci -
nem dy żu ry przy kie row cach, z każ dą chwi -
lą zbli ża jąc się do ce lu po dró ży. Cho ciaż tra sa
nie przy spa rza kie row com trud no ści, uwa ża -
my jed nak, że le piej, aby zmę czy ły ich roz -
mo wy z na mi niż sen. Nar ciar ska Au stria,
Fran cja czy Wło chy są wy ma ga ją ce nie tyl -
ko dla nar cia rzy, ale tak że dla kie row ców,
w szcze gól no ści au to bu so wych. Nar ciar skich
oczy wi ście. 

Te raz jed nak zbli ża my się do Au strii. Je śli
Pra gę cze ską mi ja my oko ło 6.00 ra no, w Bu -
dzie jo wi cach bę dzie my o 8.00. Świet ny czas.
Po pu lar ne za ku py w Cze chach i gra ni ca
w Wu lo witz. Kie dyś stre fa wol no cło wa, te raz

zo sta ły tyl ko wspo mnie nia. No i no stal gia za
pod rób ka mi Co co Cha nel i Ba lan ta ina. Przy
do brej po go dzie jed nak wi dać stam tąd, jak na
dło ni, od le głe jesz cze, choć bli skie Al py. To nie -
wia ry god ne, że przed na mi jesz cze czte ry go -
dzi ny jaz dy. 

Kie dy wjeż dża my w pierw sze dwu ty sięcz -
ni ki, za czy na się łań cuch tu ne li. Z każ dym ki -
lo me trem kra jo braz sta je się co raz bar dziej baj -
ko wy, ma je sta tycz ny, śnież ny, lo do wy. In ny.
Cza sa mi z da la zu peł nie nie wi dać śnie gu. Ner -
wo wa at mos fe ra na po kła dzie. Ja dą cy nie
pierw szy raz wie dzą, że nie ma in nej moż li wo -
ści niż do sko na łe wa run ki. Wiem, że już nie -
dłu go zo ba czy my nar cia rzy zjeż dża ją cych do
sa mej au to stra dy. 

Bi sho fsho fen. To po czą tek 880 ki lo me trów
nar ciar skich zjaz dów, jazd wy cią ga mi naj now -
szej ge ne ra cji, grza ne go wi na na po śred nich
sta cjach, wi do ków z lo tu pta ka, fol ko wej au -
striac kiej mu zy ki. Pa mię ta cie wzmian kę o ge -
ne ra le Macz ku w Do lo mi tach i je go związ ku
z Ma thia sem Zdar skym∗? Gdzie nas nie by -
ło! Czy wie cie, że naj no wo cze śniej szy, za awan -
so wa ny tech nicz nie sys tem wy cią gów i ko lei
li no wych na świe cie wy my ślił czło wiek o na -
zwi sku Po ma gal ski? Je śli zo ba czy cie cu do tech -
ni ki, któ re po ru sza się wol no, mi mo pę dzą cej
z za wrot ną szyb ko ścią li ny no śnej, a wsia dać
tam moż na jak do tram wa ju, to z pew no ścią
pan Po ma gal ski. Je go sys tem zre wo lu cjo ni zo -
wał wszyst ko, co w gó rach jeź dzi ło w gó rę i wy -
no si ło nar cia rzy po nad po zio my. Ta ki zwy kły,
wy cią go wy Le onar do da Vin ci. Nie mo gę do

koń ca opi sać Pań stwu za sad dzia ła nia je go po -
my słu, choć to ge nial nie pro ste, dość po wie -
dzieć, że ra zem ze Zdar skym do ko na li nar ciar -
skie go cu du. A nie zna li się zu peł nie.
Po ma gal ski, pol ski in ży nier gór nic twa, emi -
grant w Bel gii, gdzie gór „pod do stat kiem”, za -
pro po no wał na wet pol skim de cy den tom zbu -
do wa nie kil ku wy cią gów naj now szej ge ne ra cji
w Ta trach. Gra tis. Z pew no ścią zmniej szy ło -
by to ilość pol skich nar cia rzy roz jeż dża ją cych
Al py. Nic z te go. Ca ły świat wdra ża sys tem
skrom ne go Po la ka, nie ba cząc na to, że kie -
dyś wszy scy zwa lą się nam w Ta try, je dy ną
osto ję sta da par cha tych mu flo nów i świ sta ków.
Bo Al py, Gó ry Ska li ste i Kau kaz im roz jeź dzi -
my. Wte dy ta trzań ski skan sen za ro bi na no -
we wy cią gi, do jąc kie sze nie tu ry stów z in ne -
go świa ta, żąd nych sma ku oscyp ków, wi do ku
resz tek ko zic i tu ry stek pcha ją cych się w szpil -
kach na Gie wont. Pó ki co ciesz my się Al pa -
mi, cho ciaż bliż sza ser cu gó ral ska mu zy ka
z Pod ha la niż wszech obec ne jo dło wa nie do -
ro słych al pen me nów w skó rza nych krót kich ga -
ciach, pio rą cych się na od lew po ba war skiej
uro dy twa rzach. Pe wien je stem, że pod czas po -
dró ży nie wie le osób o tym my śli. Nie mo gą się
bo wiem do cze kać zie mi obie ca nej, nar ciar skie -
go ra ju. 

Za nim u kre su po dró ży za cznie my prze ży -
wać Al py zza okien au to bu su, ja kiś krót ki film
szko le nio wy, zbiór ka pie nię dzy na wy cią gi, aby
nie ro bić te go na miej scu, ko lę du jąc po po ko -
jach. Nie mia ło by pra wa się zga dzać, bio rąc
pod uwa gę zna ną go ścin ność Po la ków. 

NASZE MAŁE WIELKIE NARCIARSTWO (cz. 2)

O P O W I E Ś Ć

Czy ktoś z Was od wie dził kie dyś
to sa mo miej sce pięć ra zy, aby spę -
dzić tam nar ciar ski urlop? A dzie -
sięć ra zy? A ra zy pięt na ście? Nie -
ustan nie ten sam pen sjo nat i ten
sam re gion. A dwa dzie ścia ra zy?
Wy obra zić so bie trud no, ale
w nad cho dzą cym se zo nie wy bie -
ra my się dwu dzie sty siód my,
a mo że dwu dzie sty ósmy raz do
Wa gra in. Miej sce ma gicz ne. Ten
sam pen sjo nat, ta sa ma ro dzi na
wła ści cie li, już wie lu zna jo mych
z ob słu gi wy cią gów, ze skle pów,
zna jo mi le ka rze „pierw sze go kon -
tak tu”, za przy jaź nio na pa ni w ka -
sie, sa ma nie mo gą ca się na dzi -
wić, że to już ty le ra zy. Zniż ki na
sieć wy cią gów za ła twia ne przez te -
le fon. Ten sam śnieg i gó ry te sa -
me. Już nie prze ra ża czter na sto -
go dzin na po dróż z Po zna nia.
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Wa gra in, Mit te regg 13. Choć nie za dar mo,
to ser decz ne przy ję cie przez go spo da rzy. Za -
chwy ty nad czy stej wo dy uro dą miej sca, wy -
mia na uprzej mo ści. Au ten tycz ne wra że nie
przy jaz du po dłu giej po dró ży do do mu,
wszech obec ne gó ry, wo kół mnó stwo śnie gu,
za po wiedź du żej fraj dy. Pierw szy raz od wie -
dzi łem to miej sce 15 lat te mu. Oczy wi ście nie
by ło ko le jek do ko le jek, ale prze wa ża ły wy cią -
gi or czy ko we. Jed na sze ścio oso bo wa ka na pa
sta no wi ła atrak cję ty pu ubra nej w kom plet ne
des so us Do dy wy stę pu ją cej w po znań skiej
Are nie. Kil ka ko le jek ka bi no wych wspo mnia -
ne go już sys te mu, wie le „krze seł” ro dem
z Kar pa cza, la ta sześć dzie sią te i wszech obec -
ne or czy ki. Nie któ re wjaz dy do gó ry trwa ły
z prze siad ka mi po nad go dzi nę. Or czyk przy -
ma rzał do spodni, no gi od ma wia ły po słu szeń -
stwa, a wszyst ko to pod czas jaz dy w gó rę. Pol -
ska nar ciar ska rze czy wi stość w Al pach. Za to
jaz da w dół…

Od cin ki kil ku ki lo me tro we to nor ma. Kon -
fi gu ra cja sto ków zróż ni co wa na. Co ro ku
uby wa ło or czy ków na rzecz sze ścio - i ośmio -
oso bo wych ka nap, ka bi no wych ko le jek, no -
wych tras zjaz do wych. Fau nę prze sie dla no do
Pol ski, na po tem. Wie lu uczest ni ków na szych

wy jaz dów to wie lo ra zo wi wa gra inow cy. I choć
tras po nad 880 ki lo me trów, to sta le jeź dzi my
po ulu bio nych, nie kie dy od le głych, ale czę sto
po zwa la ją cych zje chać pod sam dom. Du ży
ba jer, wca le nie tak czę sto obec ny w gó rach.
Tu taj wra że nia es te tycz ne od gry wa ją ro lę do -
mi nu ją cą. Mi mo wiel kich gór więk szość tras
to sze ro kie, czę sto na 200, 300 me trów wy -
cin ki w świer ko wych, wy so kich la sach. Start
z gór nej, od kry tej sta cji, jaz da po śnież nym po -
lu, ni czym nie osło nię tym i mi mo wol na
uciecz ka w las. I cho ciaż nie jest tam cie plej,
to jed nak bez piecz niej. 

Od wie lu lat nasz nie zmie nio ny pra wie ry tu -
ał. Pierw szy dzień – Mo zart. Nie cho dzi o słu -
cha nie cu dow nych zresz tą utwo rów, ale o jaz -
dę po sto kach, któ re swą mu zycz ną na zwę wzię ły
od na zwi ska wiel kie go mi strza po nad cza so wej
mu zy ki, Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta. Żył
i two rzył dość nie da le ko Wa gra in, bo w Sal zbur -
gu. Wa gra in to uro cza, choć dro ga al pej ska dziu -
ra; Sal zburg – to świa to wa me tro po lia. Kie dy
Ama de usz pi sał swo ją mu zy kę, więk szość pro -
to pla stów, póź niej szych wła ści cie li wy cią gów
i ho te li w Wa gra in, dzie li ło izbę i być mo że 
ło że z do mo wą zwie rzy ną. Od wie dza jąc miej -
sco wy skan sen, nie tyl ko ja od nio słem ta kie wra -
że nie. A słyn ny kom po zy tor o nar ciar stwie wie -
dział chy ba nie wie le. Zresz tą skąd, sko ro
Ma thias Zdar sky za czął „two rzyć” du żo póź niej.
Za to wszyst ko pra wie, co zwią za ne z Wa g-
ra in i nar ta mi, no si w na zwie cząst kę imie nia lub
na zwi ska twór cy słyn ne go Re qu iem. Wszyst kim
udzie la się ten na strój. Wie siu Ka szub kie wicz

nu ci coś z ope ry Don Gio van ni, a Stef ciu Ki -
na stow ski opo wia da pi kant ne szcze gó ły z ży cia
kom po zy to ra, wszyst ko w to na cji pół wy traw ne -
go wi na oraz „al che mii” che mii fi zycz nej
i otrzy my wa nia fe no lu me to dą ku me no wą.
Na pi sa łem, że są nu cą, opo wia da ją. A prze cież
już ich nie ma z na mi. Ode szli. Re na ta, Adam,
Hen ryk. Oka zji do wznie ca nia fe erii to a stów na
nar tach za wsze wie le. Pa mięć tych kil ku już
wiecz nie nie obec nych bę dzie wy jąt ko wą oka zją,
aby ta fe eria nie wy ga sła. Za pi sa li się tak cha -
rak te ry stycz nie i pięk nie, że nie prze mi ną. 

Pó ki co jed nak wy ciąg gon do lo wy na zy wa
się Fly ing Mo zart, re gion nar ciar ski, Ski
Ama deo itd., itp. Au stria cy ma ją jesz cze jed -
ne go, zna ne go fa ce ta, jeź dził na wet na nar tach,
głów nie jed nak krył się w Al pach, w bun krze,
ale nim się nie chwa lą, bo wsku tek je go bar -
ba rzyń skich dzia łań i ich na stępstw nie wie le
bra ko wa ło, a w dzi siej szej Au strii za miast pen -
sjo na tów, wy cią gów i mię dzy na ro do we go to -
wa rzy stwa kró lo wa ła by pa ro wa ba nia do od -
wsza wia nia i wa lon ki, do któ rych ni jak przy piąć
nar ty. Zo sta ła by mo że jesz cze zwie rzy na do -
mo wa. Stał się cud, a my jeź dzi my do sal zbur -
skie go świa ta nar ciar stwa, kil ka lat te mu jesz -
cze pe ne tro wa ni na gra ni cy przez cze skich

to wa rzy szy, ale za wsze lą du ją cy mięk ko na
śnie gu. 

Ko lej ne dni przy go dy to nar ciar skie wie lo -
go dzin ne wy ciecz ki na sto ki Graf fen ber gu, 
Kla inar lu, Al pen dor fu, Za uchen zee. W po bli -
skim Fla chau sta wiał swo je pierw sze kro ki ce -
sarz zjaz dów nar ciar skiej ka ru ze li, Pu cha ru
Świa ta, Her mi na tor alias Her man May er.
Za nim zo stał zna nym zjaz dow cem, był prze -
jeż dża czem. Po pro stu prze cie rał tra sy przed
za wo da mi. Aż ra zu pew ne go oka za ło się, że
je go czas, któ re go pra wie ni gdy nie mie rzo no,
da le ce od bie ga in plus od resz ty. I tak to się
za czę ło. Bra li śmy udział fe sty nie, kie dy de ko -
ro wa no go w ro dzin nym Fla chau po zdo by ciu
zło te go me da lu w kon ku ren cji Pu cha ru Świa -
ta. Nie sa mo wi ta, wzru sza ją ca im pre za, ty leż
ro dzin na, co na ro do wo ścio wa. Ni czym nie
przy po mi na ją ca nie uza sad nio nych fet na -
szych na ro do wych ko pyt ka rzy. Gdy ten wiel -
ki nar ciarz, by ły po moc nik mu rar ski, uległ
kosz mar ne mu wy pad ko wi wie lo odła mo we go
zła ma nia no gi, miesz kań cy je go ro dzin nej
miej sco wo ści na sta łe oban da żo wa li no gę po -
mni ka, któ ry wznie sio no dla upa mięt nie nia
suk ce sów Her ma na. 

Po za tym jaz da w pu chu, cza sa mi po za tra -
sa mi, w gó rę, w dół. Wo kół wszech obec ne
praw dzi we gó ry, za wsze przy go to wa ne sto ki.
Chce się jo dło wać. 

Wie czo rem dal szy ciąg nie do koń czo nych,
au to bu so wych im prez roz po znaw czych. Cza -
sa mi ja kiś po żar wznie co ny przez oso by
spraw dza ją ce przy dat ność ku chen nych płyt do

su sze nia bu tów nar ciar skich. Mi mo pro za icz -
nej za iste wzmian ki o tym wy da rze niu sy tu acja
by ła nie zmier nie po waż na. Ja ko że oso bi ście,
fi zycz nie i psy chicz nie, z peł ną de ter mi na cją
i peł ny mi na po cząt ku ga śni ca mi, uni ce stwi -
li śmy we spół z Mar ci nem po żar, mo gli by śmy
wy piąć klat ki pier sio we do ude ko ro wa nia. By -
li śmy jed nak szczę śli wi, że skoń czy ło się na wy -
bit nym umoc nie niu przy jaź ni pol sko -au striac -
kiej. A ci, co ro bi li pie czy ste z obu wia, już
z na mi nie jeż dżą. Wię cej po ża rów nie by ło. 

Za to chy ba każ dy z nas w wie czor nej wol -
nej po rze co ro ku od wie dza po bli ski cmen tarz.
Nikt z nas nie ma tam bli skich, ale po wód tych
od wie dzin jest szcze gól ny. Ci cha Noc i świę -
ta… W tym mo men cie szcze gól nie, bo każ dy
z nas bez błęd nie od naj du je miej sce wiecz ne -
go spo czyn ku twór cy słów naj bar dziej zna nej
ko lę dy na świe cie. W naj więk sze mro zy peł -
no tam kwia tów. Jo seph Mohr, skrom ny wi -
ka ry miej sco wej pa ra fii. Wąt pię, czy z do brej
wo li, mi stycz nie, ra do śnie czyjś grób jest od
tak daw na, tak ocho czo od wie dza ny. Sło wa tej
ko lę dy i mu zy ka po wsta ły w prze dziw nych oko -
licz no ściach. W 1818 ro ku jej po wsta nie naj -
pierw wy wo ła ło lek ki skan dal z po wo du wy -
ko na nia jej na stru nach gi ta ry. Nie sa mo wi te,
co lu dzie wy my śla li i jesz cze wy my ślą w tej
kwe stii. A wszyst ko z po wo du awa rii or ga nów
ko ściel nych, po gry zio nych przez my szy.

Na cmen tarz pój dzie my i tym ra zem. Za nu -
ci my Ci chą Noc ra zem z nie obec ny mi…

Kie dy wje dzie się „Mo zar tem” na gór ną sta -
cję wy cią gu, na tych miast po wyj ściu dech za -
pie ra wi dok Dach ste inu. To wy so kie pa smo,
gru bo po wy żej 3000 me trów, wła ści wie wy -
glą da jak or ga ny. Wiel kie, od le głe w pro stej li -
nii o oko ło 30 ki lo me trów, szczu płe igli ce się -
ga ją ce nie ba. La tem świe cą lo dow ca mi, zi mą
ku szą nie zna nym. A i la tem, i zi mą są are ną
zma gań śmiał ków wal czą cych o pu char Gor -
do na Be net ta. Cza sa mi praw dzi we sta da ol -
brzy mich ba lo nów, z da le ka wy glą da ją cych jak
pa cior ki, kró lu ją nad Dach ste inem. Cza sa mi
trud no nie któ rym sku pić się na nar ciar stwie. 

Zjazd pod sam dom. Wra że nie – jak pod
swój wła sny. Wy skok lub wy pad z wią zań, zło -
że nie zmę czo nych „zwłok” na ław ce przed wej -
ściem. By wa, że ktoś usłuż ny (czy taj: mi ły) do -
nie sie pi wo. Ob ser wa cja tych, co do jeż dża ją,
uwa gi i opo wie ści o wiel kim nar ciar stwie, wi -
dok sto ków, któ re trze ba ju tro po ko nać.
Wszyst kim, któ rzy te go nie zna ją, ra dzę prze -
żyć kil ka ta kich dni w Al pach, choć pro blem
po le ga na tym, że by po go dzić na wy ki brut to
z do cho da mi net to. Jed nak szczę ście to nic in -
ne go, jak do bre zdro wie i sła ba pa mięć. Wie -
lu z Was ży czę więc nie naj lep szej pa mię ci po
przy by ciu w gó ry. So bie rów nież.

Po znań, gru dzień 2009

mgr Ry szard No wak

∗ O Ma thia sie Zdar skym au tor pi sał w pierw -
szym te go rocz nym nu me rze „Wie ści Aka de -
mic kich” (przyp. red.).
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Wpierw szych dniach li sto pa da hol Col le gium Ma xi mum na kil ka
chwil zmie nił swe ob li cze, wy peł ni ła go bo wiem bar dzo in te re -

su ją ca i wie lo barw na wy sta wa prac stu den tów I i II ro ku ar chi tek tu -
ry kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wy ko na nych
w ra mach za jęć ar ty stycz nych z ma lar stwa, rzeź by i ry sun ku oraz ple -
ne ru ma lar skie go w Owiń skach w ro ku aka de mic kim 2008/2009. Przez
kil ka dni moż na by ło po dzi wiać ra do sne lub me lan cho lij ne akwa re le,
pa ste lo we ry sun ki, pre cy zyj nie skom po no wa ne rzeź by i su ro we w swej
pro sto cie, ale sku tecz nie przy ku wa ją ce uwa gę szki ce ołów kiem.

Wy sta wa nie trwa ła zbyt dłu go, hol trze ba by ło przy go to wać dla no -
we go po pier sia na sze go pa tro na, Au gu sta hr. Ciesz kow skie go, a tak -
że ob cho dów dzie więć dzie się cio le cia stu diów rol ni czo -le śnych w Po -
zna niu, nie mniej szko da, że ob ra zy i ry sun ki zni knęły tak szyb ko.
Przy da ło by się nie któ re za kąt ki na szej uczel ni (nie ko niecz nie hol głów -
ny Col le gium Ma xi mum) roz świe tlić odro bi ną prze strze ni i ko lo ru,
o sztu ce już nie wspo mi na jąc, któ rą to – jak się oka zu je – ma my nie -
mal na wy cią gnię cie rę ki (es).

Wystawa prac
stu den tów ar chi tek tu ry kra jo bra zu

Col le gium Ma xi mum – 4 li sto pa da 2009 ro ku
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