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Re�dak�cja�sta�ra�się�zwra�cać�ma�te�riały�nie�za�mó�wio�ne�i za�strze�ga
so�bie� pra�wo� skra�ca�nia� i opra�co�wy�wa�nia� na�de�sła�nych� tek�stów
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Od Re�dak�cji

Od�da�je�my�do Pań�stwa�rąk�dru�gi�już�nu�mer�„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”.
Znaj�dzie�cie�w nim�za�rów�no�sta�łe,�jak�i no�we�pro�po�zy�cje�czy�tel�-

ni�cze,�na przy�kład�spra�woz�da�nie�z ko�lej�ne�go�po�sie�dze�nia�Se�na�tu,�garść
in�for�ma�cji�z ko�ła�PTTK�wraz�z pod�su�mo�wa�niem�se�zo�nu�tu�ry�stycz�ne�-
go 2008,�syl�wet�ki�no�wych�pro�fe�so�rów,�wspo�mnie�nia�o tych,�któ�rzy�już
ode�szli.�Za�pre�zen�tu�je�my�spra�woz�da�nie�z uro�czy�sto�ści,�któ�ra�od�by�ła�się
w bu�dyn�ku�Ka�te�dry�Che�mii,�a z ko�lei�przed�sta�wi�cie�le�na�szej�spo�łecz�-
no�ści�z Ka�te�dry�En�to�mo�lo�gii�Le�śnej�opo�wie�dzą�o wi�zy�cie�gru�py�stu�den�-
tów�oraz�pra�cow�ni�ków�In�sty�tu�tu�En�to�mo�lo�gii,�Fi�to�pa�to�lo�gii�i Ochro�-
ny�La�su�Uni�wer�sy�te�tu�w Wied�niu.�Jak�co�ro�ku,�jed�ną�stro�nę�okład�ki
od�da�my�Wy�dzia�ło�wi�Me�lio�ra�cji�i In�ży�nie�rii�Śro�do�wi�ska�– obej�rzy�my�zdję�-
cia�z Ba�lu�Me�lio�ran�tów�i po�wspo�mi�na�my�ich�(i nie�tyl�ko…)�kar�na�wa�-
ło�we�sza�leń�stwa.
Więk�szość�za�miesz�czo�nych�w tym�nu�me�rze�„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”

ar�ty�ku�łów�jest�ak�tu�al�na,�nie�mniej�do rąk�re�dak�cji�wciąż�tra�fia�du�żo�ma�-
te�ria�łów�do�ty�czą�cych�wy�da�rzeń�z ro�ku 2008�i wcze�śniej�szych,�któ�re
– z wia�do�mych�przy�czyn�– nie�zo�sta�ły�na na�szych�ła�mach�opu�bli�ko�-
wa�ne.�Na go�rą�cą�proś�bę�tych�osób,�któ�re�pra�gną�– mi�mo�znacz�ne�go
nie�kie�dy�po�śli�zgu�cza�so�we�go�– za�pre�zen�to�wać�spo�łecz�no�ści�na�szej�Uczel�-
ni�pew�ne�prze�my�śle�nia,�wy�da�rze�nia�czy�ju�bi�le�usze,�za�miesz�cza�my�w tym
i na�stęp�nych�nu�me�rach�„Wie�ści”�ma�te�ria�ły�po�nie�kąd�„ar�chi�wal�ne”�(nie
na�le�ży�ich�jed�nak�my�lić�z „nie�ak�tu�al�ny�mi”!).�Aż�do wy�czer�pa�nia�ma�-
te�ria�łów�bę�dzie�to�sta�ła�ru�bry�ka�za�ty�tu�ło�wa�na�„Wie�ści 2008”.
Jed�no�cze�śnie�re�dak�cja�na�dal�pro�si�o prze�ka�zy�wa�nie�ar�ty�ku�łów�oraz

fo�to�gra�fii,�któ�re�zo�sta�ną�wy�ko�rzy�sta�ne�w ko�lej�nych�ze�szy�tach�na�sze�go
mie�sięcz�ni�ka.�
Za�pra�sza�my�do lek�tu�ry!

Ak�tu�al�ny�ad�res�elek�tro�nicz�ny�re�dak�cji�jest�na�stę�pu�ją�cy:�
wie�sci.aka�de�mic�kie@up.po�znan.pl

Za�pew�nia�my,�że�nie�ule�gnie�on�już�zmia�nie.
Po�nad�to� in�for�mu�je�my,� że� na stro�nach� in�ter�ne�to�wych� na�sze�go

Uni�wer�sy�te�tu�ten�i ko�lej�ne�nu�me�ry�„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”�pre�zen�to�-
wa�ne�bę�dą�w ko�lo�rze.�Pro�szę�nam�wie�rzyć,�to�ogrom�na róż�ni�ca�w od�-
bio�rze.�Nie�ste�ty,�w do�bie�kry�zy�su�go�spo�dar�cze�go�nie�mo�że�my�so�bie�po�-
zwo�lić� – co� wie�lo�krot�nie� su�ge�ro�wa�no� re�dak�cji� – na druk� barw�ny.
A szko�da…
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K o lej ne, pią te już 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 28 stycz nia 2009 ro ku. 

Ob ra dom prze wod ni czył JM Rek tor – prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak. 

Na po cząt ku spo tka nia Rek tor przy wi tał wszyst kich ze bra nych,
a na stęp nie Se nat wrę czył mia�no�wa�nia na sta no wi sko: 

pro fe so ra zwy czaj ne go:
l prof. dr. hab. Ja nu szo wi Czap skie mu
l prof. dr. hab. To ma szo wi Szwacz kow skie mu

pro fe so ra nad zwy czaj ne go:
l dr. hab. Zbi gnie wo wi Go ła sio wi
l dr. hab. Mar ko wi Si wul skie mu

pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres pię ciu lat:
l dr hab. Han nie Jac ko wiak
l dr. hab. To ma szo wi Stra blo wi
l dr hab. Jo lan cie Flo ry szak -Wie czo rek
l dr. hab. Pio tro wi Ko niecz ne mu
l dr hab. Ele ono rze Lam part -Szcza pie.

*
Na stęp nym punk tem ob rad Se na tu by ło wrę�cze�nie�stu�den�tom

dy�plo�mów�po�twier�dza�ją�cych�przy�zna�nie�sty�pen�diów�Mi�ni�stra�na�-
uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go�za osią�gnię�cia�w na�uce. Zgod nie z roz -
po rzą dze niem te goż mi ni stra z dnia 16 sierp nia 2006 ro ku
w spra wie szcze gó ło wych wa run ków i try bu przy zna wa nia oraz wy -
pła ca nia sty pen dium za wy ni ki w na uce, ta kie sty pen dium mo że
otrzy mać stu dent, któ ry: za li czył ko lej ny rok aka de mic ki, nie po -
wta rzał żad ne go ro ku stu diów, po sia da osią gnię cia na uko we
i wy ka zu je się ak tyw no ścią na uko wą, a po nad to uzy skał w okre -
sie za li czo nych lat stu diów śred nią ocen nie niż szą niż 4,5. Aż sied -
mio ro stu den tów na szej uczel ni otrzy ma ło owe sty pen dia, a są to:
stu den ci kie run ku bio�tech�no�lo�gia�(Wy dział Rol ni czy): To masz Ko -
la now ski, Pa weł Zmo ra, Ma ria Grześ, Pa try cja An na Ko niecz na i Ka -
ta rzy na Ry bak. Po zo sta łe dwa sty pen dia uzy ska li stu den ci kie run -
ku zoo�tech�ni�ka (Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt): Ali cja
Bo row ska, któ ra po raz dru gi otrzy ma ła ta kie sty pen dium, oraz Ma -
riusz Mel ler, któ ry otrzy mał je po raz trze ci.

*
Pią tym punk tem ob rad Se na tu by ło wrę�cze�nie�stu�den�tom�na�-

gród�i wy�róż�nień�za rok�aka�de�mic�ki 2007/2008. Na gro da pie -
nięż na Rek to ra przy zna wa na jest stu den tom na szej Uczel ni, któ -
rzy w po przed nim ro ku aka de mic kim uzy ska li śred nią ocen
z eg za mi nów i za li czeń nie niż szą niż 4,0 i jed no cze śnie wy róż nia li
się ak tyw ną dzia łal no ścią spo łecz ną na rzecz śro do wi ska stu denc -
kie go lub Uni wer sy te tu. Za rok aka de mic ki 2007/2008 Rek tor ska
Ko mi sja ds. Na gród i Wy róż nień roz pa trzy ła, a JM Rek tor przy -
znał dwa dzie ścia je den na gród pie nięż nych (każ da w kwo cie 1150 zł
brut to). Na gro dy otrzy ma li na stę pu ją cy stu den ci:
l Wy dzia łu Rol ni cze go: Alek san dra Ku char ska (kie ru nek bio�tech�-
no�lo�gia), czło nek Se na tu; Mo ni ka Flo rek (ochro�na śro�do�wi�ska);
Jo an na Go sław ska (ochro�na śro�do�wi�ska); Da ria Świer blew ska
(rol�nic�two); Mo ni ka Szu ba (rol�nic�two); Ane ta Cwoj dziń ska (tech�-
ni�ka�rol�ni�cza�i le�śna) i Da niel Wasz kie wicz (tech�ni�ka�rol�ni�cza
i le�śna)

l Wy dzia łu Le śne go: Han na Ma lew ska (kie ru nek le�śnic�two)
i Bar ba ra Kar wow ska (le�śnic�two)

l Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt: Da gna Krę glew ska (kie -
ru nek bio�lo�gia); Mar ta Kacz ma rek (zoo�tech�ni�ka) i Ma riusz Mel -
ler (zoo�tech�ni�ka), sty pen dy sta MNiSzW

l Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na: Alek san dra Gar cza rek (kie ru nek
tech�no�lo�gia�drew�na) i Mi chał Zie liń ski (tech�no�lo�gia�drew�na)

l Wy dzia łu Ogrod ni cze go: Agniesz ka Bła szyk (kie ru nek ogrod�nic�-
two) i Mar ty na Pło ci ni czak (ogrod�nic�two)

l Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu: Ka ta rzy na Ro szak (kie -
ru nek tech�no�lo�gia�żyw�no�ści�i ży�wie�nie�czło�wie�ka)

l Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska: Jo an na Bor siak (kie -

ru nek in�ży�nie�ria�śro�do�wi�ska) i Ka ro li na Pie cho ta (in�ży�nie�ria
śro�do�wi�ska)

l Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go: Pau li na Anio ła (kie ru nek
eko�no�mia) i Ka ta rzy na Ste fań ska (eko�no�mia).

Czter dzie stu trzech stu den tów na szej Uczel ni, któ rzy w po przed -
nim ro ku aka de mic kim wy róż nia li się ak tyw ną dzia łal no ścią spo -
łecz ną na rzecz śro do wi ska stu denc kie go oraz na sze go Uni wer sy -
te tu, otrzy ma ło li�sty�gra�tu�la�cyj�ne�od�Jego�Ma�gni�fi�cen�cji�Rek�to�ra.
W imie niu wszyst kich wy róż nio nych i uho no ro wa nych po dzię ko -
wa nia na rę ce rek to ra zło ży ła pa ni Han na Ma lew ska, stu dent ka kie -
run ku leś nic two.

*
Dzie wią tym punk tem ob rad Se na tu by ło pod ję cie uchwa ły

w spra wie łącz�ne�go�pro�wa�dze�nia�kie�run�ku�stu�diów�przez�pod�-
sta�wo�we�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�ne. Pro jekt uchwa ły przed sta wi ła
Pa ni Rek tor M. Ko złow ska, a opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów
za pre zen to wał prof. J. Kor czak. Swo je uwa gi, wąt pli wo ści, py ta -
nia i uzu peł nie nia wy gło si li ko lej no: mgr P. Urbań ski, Pro rek tor
Cz. Sza frań ski, dr J. Le śny, prof. M. Mań ka i prof. A. Mi ler. W wy -
ni ku gło so wa nia uchwa ła nr 51/2009 w spra wie łącz ne go pro wa -
dze nia kie run ku stu diów przez pod sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj -
ne zo sta ła przy ję ta (46 gło sów „tak”, trzy gło sy „wstrzy mu ją ce się”
i ze ro prze ciw nych).

*
Przy ję to rów nież uchwa łę nr 52/2009, za twier dza ją cą na pod -

sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 40 ust. 1 Sta�tu�tu�Uni�wer�-
sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go� w Po�zna�niu, za łącz nik do owej uchwa ły: 
Re�gu�la�min�Ra�dy�ds.�Za�kła�dów�Do�świad�czal�nych. Tym sa mym
stra cił moc Re�gu�la�min�Ra�dy�ds.�Za�kła�dów�Do�świad�czal�nych�za twier -
dzo ny uchwa łą nr 239/2007 Se na tu z dnia 24 paź dzier ni ka 2007
ro ku.

*
Pią ty Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na pod -

sta wie § 28 ust. 6 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�-
niu po sta no wił po wo łać Do�raź�ną�Se�nac�ką�Ko�mi�sję�ds.�no�we�li�-
za�cji�Sta�tu�tu w skła dzie:

Prze wod ni czą cy:  dr hab. Le szek Piech nik, prof. nadzw.
Człon ko wie: prof. dr hab. Ja nusz Czap ski

prof. dr hab. An drzej Rut kow ski
dr hab. Je rzy By kow ski
dr inż. Mag da le na Człap ka -Ma ty asik
dr inż. Waw rzy niec Czu bak
inż. Ja dwi ga Woj ta siak
Bła żej Klo now ski.

„Za da niem Ko mi sji jest opra co wa nie pro po zy cji nie zbęd nych
zmian w Sta�tu�cie�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu uchwa -
lo nym 30 czerw ca 2006 ro ku (z póź niej szy mi zmia na mi). Do dzia -
ła nia Ko mi sji sto su je się od po wied nio za sa dy okre ślo ne w Ra�mo�-
wym�re�gu�la�mi�nie�ko�mi�sji�se�nac�kich�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu, sta no wią cym za łącz nik do uchwa ły nr 1/2008 Se na -
tu z dnia 24 wrze śnia 2008 r. 

Ko mi sja roz po czę ła dzia łal ność z dniem po wo ła nia, a za koń czy
[ją] z dniem uchwa le nia przez Se nat zmian za pro po no wa nych przez
nią w Sta�tu�cie”.

*
Na stęp nie Pro rek tor Cz. Sza frań ski skie ro wał do ze bra nych na Se -

na cie proś bę o „po par cie pro jek tu uchwa ły w spra wie usta�le�nia
struk�tu�ry�in�dy�wi�du�al�nych�wy�na�gro�dzeń�za�sad�ni�czych�pra�cow�-
ni�ków�na�sze�go�Uni�wer�sy�te�tu�w ce�lu�na�li�cze�nia�po�dat�ku�do�cho�-
do�we�go� od osób� fi�zycz�nych”. Przy po mniał, że „po przed nią
uchwa łę w tej spra wie Se nat pod jął w ro ku 1996, a więc we dług
sta rej usta wy o szkol nic twie wyż szym z 1990 ro ku i na pod sta wie
in nych prze pi sów, z któ rych część już nie obo wią zu je lub któ re zo -
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sta ły moc no zmie nio ne. Stąd wy nik nę ła bar dzo pil na po trze ba pod -
ję cia no wej uchwa ły w tej spra wie”.

Na ten te mat wy po wie dzie li się przed sta wi cie le trzech se nac kich
ko mi sji: prof. J. Kor czak od czy tał opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu -
diów, prof. L. Piech nik (w za stęp stwie prof. A. Moc ka) – Se nac -
kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych, a prof. M. Mań ka – Se nac kiej
Ko mi sji ds. Stu diów. Wszyst kie trzy, z drob ny mi po praw ka mi, po -
zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt no wej uchwa ły. Głos za brał jesz cze
prof. M. Świ toń ski, któ ry wy ra ził ubo le wa nie, że o opi nię w tej spra -
wie nie zwró co no się do Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra -
cy z Za gra ni cą. Po wie dział m.in.: „Chy ba nie mu szę ni ko go prze -
ko ny wać, że pra ce na uko we są au tor ską pra cą twór czą, dla te go
ża łu ję, że na sza Ko mi sja nie by ła pro szo na o opi nię w tej spra wie”.
Pro rek tor Cz. Sza frań ski od po wie dział, że „na szym ce lem nie by -
ło, że by przy opi nio wa niu pro jek tu tej uchwa ły po mi nąć Se nac ką
Ko mi sję ds. Na uki i Współ pra cy z Za gra ni cą, ale po pro stu wzo -
ro wa li śmy się na po przed niej uchwa le”.

Po dłu giej dys ku sji, w któ rej głos za bra li ko lej no: prof. M. Świ toń -
ski, mgr P. Urbań ski, prof. M. Mań ka, prof. A. Rut kow ski, Dzie kan
M. Sznaj der, prof. R. Za krzew ski, prof. K.W. No wak, dr C. Be ker
oraz mec. M. Jan czyk, Se nat pod prze wod nic twem Rek to ra G. Skrzyp -
cza ka przy jął uchwa łę nr 54/2009 „w spra wie usta le nia struk tu ry in -
dy wi du al nych wy na gro dzeń za sad ni czych pra cow ni ków Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ce lu na li cze nia, zgod ne go
z pra wem au tor skim, po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych” (gło -
sów „za” – 38, „wstrzy mu ją cych się” – 5, nikt nie był „prze ciw”).

*
Rów nież Pro rek tor Cz. Sza frań ski zwró cił się do Wy so kie go Se -

na tu „z uprzej mą proś bą o wy�ra�że�nie�zgo�dy�na prze�zna�cze�nie�do�-
dat�ko�wych�środ�ków�z do�cho�dów�wła�snych�na zmia�nę�za�sad�wy�-
na�gra�dza�nia�pra�cow�ni�ków�na�sze�go�Uni�wer�sy�te�tu”. Cho dzi ło o to,
by Se nat wy ra ził zgo dę na „włą cze nie do tych cza so wej pre mii do wy -
na gro dze nia za sad ni cze go, ale po mniej szo nej o skut ki wy słu gi lat
w tym wy na gro dze niu za sad ni czym”. Pro po zy cję tę Pro rek tor 
Cz. Sza frań ski mo ty wo wał na stę pu ją co: „Mie sięcz na pre mia in dy -
wi du al na już daw no stra ci ła cha rak ter uzna nio wy i […] głów ny cel,
ja kim by ło mo ty wo wa nie pra cow ni ków do efek tyw ne go wy ko ny -
wa nia po wie rzo nych im za dań […]. Ana li zo wa li śmy ten pro blem,
po pro si łem Dział Płac o da ne i py ta łem, czy jest ja kieś zróż ni co -
wa nie. Oka zu je się, że żad ne go zróż ni co wa nia nie ma. Je że li na -
wet ja kiś kie row nik ro bił zróż ni co wa nie, to po od wo ła niach Wła -
dze Rek tor skie przy wra ca ły pre mię, bo na jej ob ni że nie nie
znaj do wa no wy star cza ją cych po wo dów […]. Po wo dem ta kie go sta -
nu rze czy jest brak ja snych i obiek tyw nych kry te riów oce ny wy ko -
ny wa nia za dań służ bo wych. Chciał bym po in for mo wać Wy so ki Se -
nat, że po wyż sza re gu la cja, któ rą za pro po no wa li śmy związ kom
za wo do wym, nie po wo du je ob ni że nia do tych cza so we go wy na gro -
dze nia, na to miast za le ży nam na po zo sta wie niu pre mii w re zer wie
Rek to ra, bo Rek tor mu si mieć ja kieś na rzę dzie do wy na gra dza nia
pra cow ni ków – mó wię tu o pra cow ni kach nie bę dą cych na uczy cie -
la mi aka de mic ki mi, bo tyl ko oni otrzy mu ją pre mię – któ rzy w po -
przed nim kwar ta le wy ka za li się du żym za an ga żo wa niem na rzecz
na sze go Uni wer sy te tu. Ta kie by ły na sze pro po zy cje”.

Pro rek tor Cz. Sza frań ski do dał jesz cze, że do tych czas „włą cze -
nie pre mii po mniej szo nej o wy słu gę lat po wo do wa ło pew ne
spłasz cze nie struk tu ry wy na gra dza nia pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi i dla te go (po prze pro wa dze niu pew nych sy mu la cji)
za pro po no wa li śmy w trak cie ne go cja cji i po sie dzeń ro bo czych, że -
by wszyst kim pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi pod wyż szyć
naj pierw wy na gro dze nie za sad ni cze o 2%. Do pie ro po tem do wy -
na gro dze nia za sad ni cze go zo sta nie włą czo na pre mia (od po wied -
nio po mniej szo na), co tro chę zni we lu je skut ki ewen tu al ne go
spłasz cze nia płac. Prze pro wa dze nie ta kiej ope ra cji bę dzie kosz to -
wa ło 460 tys. zło tych, co wpi sa no do pro jek tu uchwa ły”.

Po za tym Pro rek tor Cz. Sza frań ski zwró cił uwa gę Wy so kie go Se -
na tu na fakt, że „kry zys go spo dar czy nie omi nął Pol ski”, w związ -
ku z tym pie nią dze pły ną ce z bu dże tu pań stwa bę dą za pew ne mniej -
sze niż do tąd. „Nie wie my jesz cze do kład nie – mó wił Pro rek tor 
Cz. Sza frań ski – ja kie środ ki z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa

Wyż sze go otrzy ma my na dzia łal ność pod sta wo wą, na ba da nia sta -
tu to we i na ba da nia wła sne. Z me diów wia do mo, że Pan Pre mier
zo bo wią zał wszyst kich mi ni strów do szu ka nia oszczęd no ści w swo -
ich re sor tach. Mie li śmy nie daw no spo tka nie z pa nią po seł, któ ra
po twier dzi ła to, co już chy ba wszy scy wie my, że we dług za mie rzeń
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go od przy szłe go ro ku
ma ją się zmie nić za sa dy fi nan so wa nia ba dań na uko wych. Ma nie
być środ ków na ba da nia wła sne, a środ ki na ba da nia sta tu to we bę -
dą otrzy my wa ły tyl ko te wy dzia ły, któ re bę dą mia ły ka te go rię A (mo -
że naj le piej A+, bo wte dy to bę dzie pew ne źró dło) no i ka te go rię B.
Wy dzia ły, któ re bę dą mia ły ka te go rię C, środ ki na ba da nia sta tu -
to we otrzy ma ją tyl ko na sześć mie się cy […]. Ta kie wy dzia ły bę dą
mu sia ły pod wyż szyć swój po ziom w cią gu dwóch lat […]. Z przed -
sta wio nych Pań stwu in for ma cji wy ni ka, że środ ki fi nan so we,
któ re otrzy ma my z bu dże tu pań stwa, mo gą, pod kre ślam: mo gą być
istot nie niż sze niż do tych czas otrzy ma ne”. 

Pro fe sor Cz. Sza frań ski po wie dział rów nież, że „w tak trud nym
okre sie [kry zy su go spo dar cze go i je go skut ków dla na szej Uczel -
ni] nie wol no da lej to le ro wać i na pew no ja nie bę dę to le ro wał bier -
no ści, bra ku kom pe ten cji i nie uza sad nio nej roz rzut no ści w wy da -
wa niu środ ków fi nan so wych. Ape lu ję do Wy so kie go Se na tu – bo
są tu taj dzie ka ni, kie row ni cy ka tedr, dy rek to rzy in sty tu tów i re pre -
zen tan ci ca łej spo łecz no ści – skończ�my�z roz�rzut�no�ścią�na�szych
środ�ków,�któ�re�tak�trud�no�zdo�by�wa�my. Chce my i bę dzie my do -
dat ko wo wy na gra dzać oso by oraz ca łe ze spo ły […], któ re sta ra ją
się o środ ki fi nan so we na ba da nia na uko we, apa ra tu rę i dzia łal ność
dy dak tycz ną. Dla cze go pan dok tor, któ ry po sta rał się o do dat ko -
we środ ki, ma mieć na tym sa mym sta no wi sku ta kie sa me wy na -
gro dze nie, jak in ny dok tor, któ ry przez ostat nich kil ka lat na wet
nie spla mił się na pi sa niem wnio sku – już na wet nie mó wię, że nie
otrzy mał środ ków. Ta kie przy pad ki są w na szym śro do wi sku. Oso -
bom, któ re ak tu al nie zaj mu ją funk cje kie row ni cze na wy dzia łach
i w ad mi ni stra cji cen tral nej, sta wia ne są na stę pu ją ce za da nia:
l zwięk sze nie ak tyw no ści w po zy ski wa niu środ ków po za bu dże to -

wych na ca łą dzia łal ność na uko wą
l peł na dys cy pli na w wy dat ko wa niu otrzy ma nych środ ków.

Nie bę dzie my da lej to le ro wać świa do me go prze kra cza nia środ ków
otrzy ma nych od dzie ka na czy z ad mi ni stra cji cen tral nej, łącz nie z kon -
se kwen cja mi służ bo wy mi i fi nan so wy mi. Nie mo że być ta kiej sy tu -
acji, że jed ne ka te dry – wie dząc, ile ma ją środ ków do dys po zy cji
– utrzy mu ją się w wy zna czo nych gra ni cach, na to miast in ne ka te dry
świa do mie prze kra cza ją wy dat ki i w ten spo sób czer pią z na szych
wspól nych środ ków. Te go już nie bę dzie. Od wszyst kich osób peł -
nią cych funk cje kie row ni cze ocze ku je my ra cjo nal ne go wy dat ko wa -
nia po sia da nych środ ków. Chce my rów nież, że by wszyst kie oso by
za ję ły się wła ści wą struk tu rą za trud nie nia w ka te drach, na wy dzia -
łach, w ad mi ni stra cji cen tral nej i w ob słu dze. Już nie ma te go, co by -
ło do tąd […]. Je że li ktoś ma osią gnię cia me ry to rycz ne, jest do brym
me na dże rem i zdo by wa środ ki na ba da nia na uko we, to na pew no wy -
ra żę zgo dę na otwar cie kon kur su na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go w tej Uczel ni. Li czyć się bę dzie rze czy wi sta ak tyw ność w dzia -
łal no ści na uko wej, or ga ni za cyj nej i w zdo by wa niu środ ków. Pań stwo
dzie ka ni już do sta li ode mnie wstęp ne za ło że nia po li ty ki ka dro wej.
Już nie dłu go po pro si my po szcze gól ne ko mi sje se nac kie o opi nie i ca -
ły Se nat zaj mie się tym pro ble mem. Oczy wi ście bar dziej trze ba pil -
no wać struk tu ry za trud nie nia na wy dzia le, bo mo że się zda rzyć, że
w ja kiejś jed no st ce bę dzie już trzech do brych pro fe so rów, ale dla -
cze go ten czwar ty, któ ry ma do bre osią gnię cia po ha bi li ta cji, ma cze -
kać na sta no wi sko pro fe so ra czte ry czy pięć lat? Dzie ka ni, ja ko li -
de rzy wy dzia łów, po win ni czu wać nad wła ści wą struk tu rą za trud nie nia,
że by by li też ad iunk ci i asy sten ci, ale du ża gru pa pro fe so rów też mo -
że być. To Pań stwu gwa ran tu je my”.

W pro jek cie uchwa ły za pro po no wa no Wy so kie mu Se na to wi
„wy ra że nie zgo dy na prze zna cze nie z do cho dów wła snych pew nych
środ ków na zwięk�sze�nie� kie�row�ni�kom� do�dat�ków� funk�cyj�nych
– o 30%�dla�na�uczy�cie�li�i o 15%�dla�po�zo�sta�łych”. Uza sad nio no
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to tym, że „je że li bę dzie my bier nie cze kać tyl ko na to, co da nam Mi -
ni ster stwo, to w tym kry zy sie nic nie uzy ska my. Je że li bę dzie my mieć
du żą ak tyw ność w zdo by wa niu środ ków po za bu dże to wych, to bę -
dzie nas stać nie tyl ko na za pew nie nie po kry cia tych do dat ków funk -
cyj nych, ale rów nież [...] na dal szy roz wój Uni wer sy te tu”. Na Uczel -
ni już jest re ali zo wa ny pro gram oszczęd no ścio wy. „Pan Kanc lerz do stał
ofi cjal ne za da nie, że ma zna leźć pra wie 1,2 mln zł”, na pew no jed -
nak Wła dze Rek tor skie nie bę dą oszczę dzać na wy na gro dze niach pra -
cow ni ków, lecz na wy dat kach rze czo wych.

Na ko niec Pro rek tor Cz. Sza frań ski wy stą pił z wnio skiem
o zwięk�sze�nie�do�dat�ku�funk�cyj�ne�go�dla�Pa�na Rek�to�ra. Mo ty wo -
wał to na stę pu ją co: „Po wo łu jąc no wych rek to rów, Pa ni Mi ni ster da -
ła naj niż sze do dat ki funk cyj ne, ja kie są moż li we w ta ry fi ka to rze […].
Po mi mo pi sma z proś bą, któ re wy sła łem do Mi ni ster stwa, Pa ni Mi -
ni ster wska za ła, że – zgod nie z usta wą Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szym
– wy na gro dze nie dla rek to ra każ dej uczel ni usta la Mi ni ster Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Na mo ją proś bę Pa ni Mi ni ster od po wie -
dzia ła, że oczy wi ście moż na pod wyż szać do dat ki funk cyj ne, ale z do -
cho dów wła snych uczel ni, czy li ze środ ków po za bu dże to wych […].
Zwra cam się [więc] do Wy so kie go Se na tu z wnio skiem o wy ra że -
nie zgo dy na pod wyż sze nie do dat ku funk cyj ne go dla na sze go Rek -
to ra o 5 ty się cy zło tych net to […]. Chciał bym po in for mo wać, że w wie -
lu in nych uczel niach, w tym tak że ze śro do wi ska po znań skie go, już
we wrze śniu czy paź dzier ni ku ubie głe go ro ku se na ty pod ję ły od po -
wied nie uchwa ły i rek to rzy tych uczel ni do sta ją po więk szo ne do dat -
ki funk cyj ne już od 1 wrze śnia 2008 ro ku. My ślę, że pre stiż na sze -
go Uni wer sy te tu wy ma ga, że by nasz Rek tor nie czuł się jak ubo gi
krew ny wśród gro na rek to rów uczel ni pu blicz nych, dla te go bar dzo
ape lu ję, że by Wy so ki Se nat za ak cep to wał tę pod wyż kę”.

Po zy tyw ną opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, któ -
ra ob ra do wa ła w tej spra wie 27 stycz nia 2009 ro ku (cztery gło sy
„za”, zero „prze ciw” i  „wstrzy mu ją cych się”), przed sta wił ze bra nym
prof. K.W. No wak. W uza sad nie niu czy ta my m.in.: „Ko mi sja
uzna ła, że pre mię in dy wi du al ną trud no jest na dal trak to wać ja ko część
mo ty wa cyj ną wy na gro dze nia i mo że ona zo stać włą czo na do wy na -
gro dze nia za sad ni cze go. Zmia na ta nie spo wo du je ob ni że nia do tych -
cza so we go wy na gro dze nia. W przy pad ku do dat ków funk cyj nych pod -
kre ślo no, że nie do ko na no ich zwięk sze nia przy po przed nich
re gu la cjach płac w 2005 i 2008 ro ku, a więc ich mo ty wa cyj ny cha -
rak ter znacz nie się zmie nił. Obec na sy tu acja szkol nic twa wyż sze go
wy ma ga du żej ak tyw no ści w po zy ski wa niu środ ków fi nan so wych
na dzia łal ność na uko wą, dba ło ści o pod wyż sze nie po zio mu dy dak -
ty ki i roz wój ka dry. Wszyst kie te dzia ła nia wy ma ga ją więk sze go wy -
sił ku i na kła du pra cy na rzecz Uni wer sy te tu, cze mu ma sprzy jać pod -
wyż sze nie do dat ków funk cyj nych. Za sad ność wy so ko ści do dat ków
jest bar dzo trud na do okre śle nia. Na le ży zwró cić jed nak uwa gę, że
do da tek nie po wi nien tra cić swo je go mo ty wa cyj ne go cha rak te ru i ce -
lo we by ło by skon stru owa nie pew ne go me cha ni zmu kon tro l ne go, któ -
ry na le ży cie wska zał by, jak do pa so wać wy so kość do dat ku funk cyj -
ne go do efek tów pra cy oso by otrzy mu ją cej ten do da tek – np. wzrost
lub spa dek licz by wy so ko punk to wa nych pu bli ka cji, wzrost lub spa -
dek na kła dów uzy ski wa nych ze źró deł ze wnętrz nych na ba da nia itp.”

Głos w dys ku sji za brał prof. M. Świ toń ski. Zgo dził się z więk szo -
ścią pro po zy cji zgło szo nych przez Pro rektora Cz. Sza frań skie go, nie
po parł tyl ko w jed nej kwe stii: pod wyż sze nia do dat ków funk cyj nych
dla na uczy cie li aka de mic kich. Stwier dził, że „ten więk szy do da tek funk -
cyj ny do sta nie kie row nik ka te dry, któ ry speł nia al bo przy naj mniej sta -
ra się speł nić te wszyst kie kry te ria, o któ rych Pan Rek tor był uprzej -
my wspo mnieć, ale więk szy do da tek do sta nie rów nież ten kie row nik,
któ ry nic w tej spra wie nie zro bił. Uwa żam, że wi zja mo ty wa cyj na nie
zo sta nie w ten spo sób speł nio na. Za miast zwięk sze nia do dat ku dla
na uczy cie li aka de mic kich wo lał bym, że by ście Pań stwo Rek to rzy za -
pro po no wa li roz wią za nie ta kie, któ re jest prak ty ko wa ne w nie któ rych

uczel niach w Pol sce, gdzie wpro wa dzo no rocz ne sty pen dia dla naj -
bar dziej ak tyw nych pra cow ni ków na uko wych”.

Pro rek tor Cz. Sza frań ski od parł, że „w tej chwi li trud no stwier -
dzić, czy ta uchwa ła da efekt, czy też nie”, a po za tym przy po mniał,
iż „wyż szy do da tek funk cyj ny da je my kie row ni kom wszyst kich jed -
no stek or ga ni za cyj nych tyl ko na 9 mie się cy, bo od 1 paź dzier ni -
ka bę dą no wi kie row ni cy”. Do dał też, że w peł ni się zga dza z prof.
M. Świ toń skim w kwe stii in nych roz wią zań i że „tak chce my zro -
bić w ko lej nych eta pach”.

Pro po zy cję uchwa ły, któ rą przed sta wił Pro rek tor Cz. Sza frań -
ski, pod da no gło so wa niu, w wy ni ku któ re go „Se nat Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu […] po sta no wił ze środ ków
Uczel ni nie po cho dzą cych z do ta cji bu dże to wej prze zna czyć
w 2009 ro ku na zwięk sze nie wy na gro dzeń:
l kwo tę 460 000 zł na skut ki włą cze nia pre mii do wy na gro dzeń

za sad ni czych pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de -
mic ki mi wraz z po chod ny mi

l kwo tę 57 000 zł na pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych pra -
cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi aka de mic ki mi wraz z po -
chod ny mi

l kwo tę 655 000 zł na pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych na -
uczy cie lom aka de mic kim wraz z po chod ny mi, w tym Rek to ra
w kwo cie 6690 zł mie sięcz nie brut to”.

Po nad to Se nat po sta no wił wy stą pić z wnio skiem do Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go o przy zna nie Rek to ro wi, po cząw szy
od 1 stycz nia 2009 ro ku, do dat ku funk cyj ne go pod wyż szo ne go
o kwo tę wska za ną w § 1 lit. c [czy li 6690 zł mie sięcz nie brut to].

Uchwa ła we szła w ży cie z dniem pod ję cia, z mo cą od 1 stycz -
nia 2009 ro ku.

*
Pią ty Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go uchwa�lił�pro�wi�zo�rium

bu�dże�to�we�na rok 2009. Je go pod sta wy i za ło że nia za pre zen to -
wał ze bra nym Rek tor G. Skrzyp czak, z ko lei prof. K.W. No wak
przed sta wił w tej spra wie opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi -
nan sów (po zy tyw ną), a prof. R. Za krzew ski od czy tał opi nię Se nac -
kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju (rów nież po zy tyw ną). Głos
za brał Pro rek tor Cz. Sza frań ski, pro po nu jąc, „by sprze dać jak naj -
wię cej […] grun tów […], któ re nie są po trzeb ne do na szej dzia -
łal no ści na uko wej i dy dak tycz nej, ale przy jed nym za strze że niu […],
że te pie nią dze prze zna czy my nie na kon sump cję, ale na dal szy roz -
wój Uni wer sy te tu, na no we in we sty cje itd. Tak po win ni śmy ro bić.
Swe go cza su tak zro bi ło SGGW w War sza wie i w ten spo sób bar -
dzo po pra wio no so bie ca łą in fra struk tu rę”. 

Py ta nie o to, któ re bu dyn ki Uczel ni zo sta ną pod da ne ter mo mo -
der ni za cji, za da ła inż. J. Woj ta siak, pro po nu jąc jed no cze śnie, by
za jąć się spra wą wind w bu dyn ku Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu. „Te win dy ko niecz nie mu szą być wy mie nio ne – po wie dzia -
ła. – Je cha łam tam win dą i ba łam się, że spad nę”.

Kanc lerz Z. Sza la ty wy ja śnił kwe stie zwią za ne z ter mo izo la cją
bu dyn ków Uczel ni (da ne o bu dyn kach są zbie ra ne, do 6 mar ca na -
le ży przy go to wać do ku men ta cję, że by przy stą pić do kon kur su Na -
ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
o do fi nan so wa nie prac), a Prorek tor Cz. Sza frań ski obie cał, że zaj -
mie się spra wą nie bez piecz nych wind w bu dyn ku WNo ŻiŻ.

*
Na za koń cze nie ze bra ni przy�ję�li�pro�to�kół IV po�sie�dze�nia�Se�-

na�tu�z dnia 17�grud�nia 2008�ro�ku�oraz pro�to�kół�nad�zwy�czaj�ne�-
go�po�sie�dze�nia�Se�na�tu�z dnia 7�stycz�nia 2009�ro�ku. 

W wol nych gło sach i wnio skach głos za bra ła Pro�rek�tor M.�Ko�-
złow�ska, in for mu jąc ze bra nych o przy go to wa niach do no we go se -
me stru, a dr�C.�Be�ker, rzecz nik pra so wy na sze go Uni wer sy te tu, zwró -
cił się „z ser decz ną proś bą do wszyst kich człon ków Se na tu na sze go
Uni wer sy te tu, aby w swo im śro do wi sku, w swo im oto cze niu prze -
ka za li ta ki po gląd, aby we wnętrz ne spra wy za ła twiać na po zio mie
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Uczel ni, bo ma my de mo kra cję, któ ra po zwa la nam wszel kie spra -
wy za ła twiać na po zio mie Uczel ni. Nie na le ży z pew ny mi spra wa -
mi od ra zu wy cho dzić na ze wnątrz, dla te go że me dia skwa pli wie
to wy ko rzy stu ją. Póź niej bar dzo trud no pro sto wać pew ne in for -
ma cje. Każ dy po wi nien mieć tę świa do mość, że za ła twia jąc swo -
je spra wy, po wi nien mieć tak że na wzglę dzie wspól ne do bro nad -
rzęd ne, czy li do brą opi nię o na szym Uni wer sy te cie”. Sło wa te
po twier dził Rek�tor�G.�Skrzyp�czak, do da jąc: „Mu si my z ra mie nia
Uczel ni ofi cjal nie tłu ma czyć się, czy pro sto wać pew ne rze czy, któ -
re do me diów tra fia ją z tro chę niż sze go szcze bla. Oczy wi ście jest
to proś ba, pe wien apel, że by ewen tu al ne wy cho dze nie z pew ny mi
spra wa mi po za Uni wer sy tet by ło za wsze do brze prze my śla ne”.

Rek tor G. Skrzyp czak po in for mo wał rów nież, „że w wy ni ku po -
zy tyw ne go za koń cze nia oce ny me ry to rycz nej wnio sku o do fi nan -
so wa nie re ali za cji pro jek tu w ra�mach�pod�dzia�ła�nia 1.3.1�osi�prio�-
ry�te�to�wej�»Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�no�wa�cyj�na Go�spo�dar�ka«,
w pierw�szym�kon�kur�sie�z 2008�ro�ku�wnio�sek�z na�szej�Uczel�ni
zo�stał�umiesz�czo�ny�na li�ście�ran�kin�go�wej�pro�jek�tów�re�ko�men�do�-
wa�nych�do wspar�cia,�co�jest�rów�no�znacz�ne�z uzy�ska�niem�do�fi�-
nan�so�wa�nia. W związ ku z tym w naj bliż szym cza sie zo sta nie my po -
pro sze ni o przy go to wa nie do ku men tów nie zbęd nych do po pi sa nia
umo wy o fi nan so wa niu te go pro jek tu. Wnio sek w tej spra wie zo -
stał zgło szo ny przez Pa na dra Wajsz czu ka i ze spół z Ka te dry kie -
ro wa nej przez Pa na prof. Sznaj de ra. Ty tuł zgło szo ne go pro jek tu
brzmi: »Opra co wa nie in dek su ga tun ko we go i opty ma li za cja tech -
no lo gii pro duk cji wy bra nych ro ślin ener ge tycz nych«. Na ten pro -
jekt, któ ry bę dzie re ali zo wa ny w ko ope ra cji z in ny mi jed nost ka mi,
przy zna no do fi nan so wa nie w kwo cie 11 297 399 zło tych. Jest to
ogrom na kwo ta. Ten przy kład po ka zu je, że na�praw�dę�war�to�skła�-
dać�wnio�ski w ra mach pro gra mów unij nych, w tym tak że z »Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka«. Kie row ni ków
wszyst kich na szych jed no stek za chę cam do ta kie go dzia ła nia”.

Ja ko ostat ni wy stą pi ł inż. W. Ja nik, przed sta wia jąc od�po�wiedź
z mi�ni�ster�stwa�na wcze�śniej�sze�wy�stą�pie�nie�do�ty�czą�ce�zgod�no�-
ści�z usta�wą�prze�pi�su�§ 113�ust. 4�Sta�tu�tu na�sze�go�Uni�wer�-
sy�te�tu, z ko lei Rek tor G. Skrzyp czak po dzię ko wał wszyst kim ze -
bra nym za do trwa nie do koń ca ob rad, zwłasz cza stu den tom, „dla
któ rych te raz jest trud ny czas se sji eg za mi na cyj nej”, i za mknął
po sie dze nie V Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Stresz�cze�nie�ob�rad�spo�rzą�dzo�no�na pod�sta�wie�pro�to�ko�łu
mgra�Woj�cie�cha�Grot�te�la.

Ewa�Stryc�ka

AKADEMICKIE

Po�dzię�ko�wa�nia�od Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Po�zna�nia�Ry�szar�da
Gro�bel�ne�go�dla�JM�prof.�dra�hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka
„za wie�le�cen�nych�ini�cja�tyw�i ak�tyw�ny�udział�w pro�jek�cie�

»Po�znań 2008.�Rok�Kli�ma�tu�i Śro�do�wi�ska«”

O G Ł O S Z E n I E

Kon�sul�ta�cje�spo�łecz�ne�„no�we�go�mo�de�lu�ka�rie�ry�aka�de�mic�kiej”
Dnia 10 lu te go 2009 r. mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Bar ba ra Ku dryc ka prze ka za ła do kon sul ta cji spo łecz nych

ko lej ną część za ło żeń re for my szkol nic twa wyż sze go „Part ner stwo dla wie dzy – no wy mo del ka rie ry aka de mic kiej” (szcze gó ły
do stęp ne pod ad re sem:

http://www.na�uka.gov.pl/mn/_gAl�le�ry/46/75/46753/20090212_Mo�del_ka�rie�ry__2_.pdf

Zmia ny pro po no wa ne przez MNiSW zmie rza ją w kie run ku li kwi da cji ba rier roz wo jo wych dla pol skich uczo nych oraz przy -
spie sze nia pro ce du ry awan su na uko we go, jed no cze śnie gwa ran tu jąc wyż szą ja kość pol skiej na uce. Pre zen to wa ne za ło że nia okre -
śla ją przej rzy ste wa run ki roz wo ju na uko we go z na ci skiem na zwięk sze nie ak tyw ności pol skich na ukow ców w mię dzy na ro do wej
prze strze ni ba daw czej. 

Pro po no wa ne zmia ny bę dą pro wa dzi ły do:
1)�pod�nie�sie�nia�ja�ko�ści�dok�to�ra�tów
2)�uprosz�cze�nia�i skró�ce�nia�pro�ce�du�ry�ha�bi�li�ta�cyj�nej
3)�otwar�cia�uczel�ni�pu�blicz�nych�dla�wy�bit�nych�ba�da�czy�z za�gra�ni�cy�
4)�po�pra�wy�po�li�ty�ki�ka�dro�wej�w uczel�niach�i in�sty�tu�cjach�na�uko�wych
5)�zwięk�sze�nia�upraw�nień�wy�ni�ka�ją�cych�z po�sia�da�nia�ty�tu�łu�na�uko�we�go�
6)�zwięk�sze�nia�przej�rzy�sto�ści�w funk�cjo�no�wa�niu�Cen�tral�nej�Ko�mi�sji�do Spraw�Stop�ni�i Ty�tu�łów�(CK).
Kie row nic twu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za le ży na jak naj szer szym za kre sie kon sul ta cji, dla te go za chę ca -

my wszyst kich pra cow ni ków aka de mic kich do przy sy ła nia swo ich uwag i in dy wi du al nych pro po zy cji roz wią zań na ad res: mo -
del ka rie ry@na uka.gov.pl.                                                                                                              Źródło:�strona�internetowa�MNiSzW
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Bli sko rok te mu, w dniach 21–25 kwiet -
nia 2008 w Ośrod ku Kon fe ren cyj nym

In sty tu tu Ma te ma tycz ne go PAN w Bę dle -
wie od by ła się or ga ni zo wa na cy klicz -
nie XXXIV Kon fe ren cja „Sta ty sty ka Ma te -
ma tycz na” – „The�In�ter�na�tio�nal�Con�fe�ren�ce
on�Trends�and�Per�spec�ti�ves�in�Li�ne�ar�Sta�-
ti�sti�cal�In�fe�ren�cje,�LIn�STAT’08,�in�Ce�le�-
bra�tion�of�Ta�de�usz�Ca�liń�ski’s 80th�Bir�th�-
day” – po świę co na no wym kie run kom
ba dań w sta ty sty ce li nio wej. Kon fe ren cja za -
de dy ko wa na zo sta ła Pa nu Pro fe so ro wi Ta -
de uszo wi Ca liń skie mu z oka zji Je go osiem -
dzie sią tych uro dzin.

Ta de usz Ca liń ski uro dził się 4 wrze -
śnia 1928 ro ku w Po zna niu. W 1953 ro ku
ukoń czył stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le
Rol ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po -
zna niu, a na stęp nie pod jął trzy let nie stu dia
ma te ma tycz ne na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi -
zy ki i Che mii Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. W ro ku 1961 uzy -
skał sto pień dok to ra na uk rol no -le śnych,
a w ro ku 1966 sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go na Wy dzia le Rol ni czym Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Ty tuł pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go na uk przy rod ni czych
otrzy mał w 1974  ro ku, a ty tuł pro fe so ra
zwy czaj ne go w 1988.

Ka rie rę na uko wą w Wyż szej Szko le Rol -
ni czej, po tem Aka de mii Rol ni czej, Ta de usz
Ca liń ski roz po czął w 1955 ro ku w Ka te drze
Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin, a na stęp nie,
od 1964 ro ku, pra co wał w Ka te drze Sta ty -
sty ki Ma te ma tycz nej, prze mia no wa nej sie -
dem lat póź niej na Za kład (po tem Ka te drę)
Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych,
któ re go w la tach 1968–1984 był kie row ni -
kiem. Pro fe sor Ta de usz Ca liń ski prze szedł
na eme ry tu rę w ro ku 1988. Dzie sięć lat póź -
niej zo stał uho no ro wa ny ty tu łem do�cto�ra�ho�-

no�ris�cau�sa Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu,
a w ro ku 2008 otrzy mał dok to rat ho no ro -
wy Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go w War sza wie.

Za in te re so wa nia na uko we Pro fe so ra obej -
mu ją głów nie sta ty sty kę ma te ma tycz ną i bio -

me trię oraz ich za sto so wa nia w do świad czal -
nic twie rol ni czym, na ukach przy rod ni czych,
bio lo gii i ge ne ty ce. Pro fe sor Ta de usz Ca liń -
ski jest człon kiem Mię dzy na ro do we go To -
wa rzy stwa Sta ty stycz ne go w USA, Mię dzy -
na ro do we go To wa rzy stwa Bio me trycz ne go,

In sty tu tu Sta ty sty ki Ma te ma tycz nej, a tak że
człon kiem wie lu pol skich to wa rzystw na uko -
wych. Pro fe sor na le żał rów nież do ko mi te -
tów re dak cyj nych kil ku cza so pism na uko -
wych, m.in. „Jo ur nal of Sta ti sti cal Plan ning
and In fe ren ce” oraz „Bio me trics”.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji LIN -
STAT’2008 by ły: Ka�te�dra�Me�tod�Ma�te�ma�-
tycz�nych�i Sta�ty�stycz�nych�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu, Mię dzy na -
ro do we Cen trum Ma te ma tycz ne im. 
Ste fa na Ba na cha, Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz In sty tut Geo gra fii Spo -
łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze -
strzen nej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu, Ko mi sja Sta ty sty ki
Ma te ma tycz nej Ko mi te tu Ma te ma ty ki Pol -
skiej Aka de mii Na uk, In sty tut Ge ne ty ki 
Ro ślin PAN, Wy dział Ma te ma ty ki, In for -
ma ty ki i Eko no me trii Uni wer sy te tu Zie lo -
no gór skie go oraz Pol skie To wa rzy stwo
Bio me trycz ne. Kon fe ren cję wspar ło rów -
nież Gla xo Smi th Kli ne Phar ma ceu ti cals.

Kon fe ren cja by ła miej scem pre zen ta cji wy -
ni ków osią gnię tych przez pol skich i za gra -
nicz nych sta ty sty ków w cią gu ostat nich lat
oraz dys ku sji nad naj now szy mi kie run ka mi
ba dań w sta ty sty ce ma te ma tycz nej. Jej ce lem
by ła wy mia na do świad czeń oraz pre zen ta -
cja naj now szych osią gnięć, głów nie w dzie -
dzi nie li nio we go wnio sko wa nia sta ty stycz -
ne go. Te ma ty ka obej mo wa ła m.in. es ty ma cję,
pre dyk cję i te sto wa nie hi po tez w mo de lach
li nio wych, od por ność od po wied nich me tod
sta ty stycz nych, es ty ma cję kom po nen tów
wa rian cyj nych, pla no wa nie i ana li zę eks pe -
ry men tów ze szcze gól nym uwzględ nie niem
opty mal no ści ukła dów do świad czal nych
i ich po rów nań.

Pod czas kon fe ren cji od by ła się rów nież se -
sja spe cjal na de dy ko wa na pro fe so ro wi Ta -
de uszo wi Ca liń skie mu z oka zji Je go osiem -
dzie sią tych uro dzin. W cza sie se sji
za pre zen to wa no re fe ra ty po świę co ne wkła -
do wi prof. Ca liń skie go w roz wój sta ty sty ki
i bio me trii oraz współ pra cy na uko wej Pro -
fe so ra z wie lo ma ośrod ka mi na uko wy mi
w Pol sce i na świe cie. W se sji spe cjal nej oraz
w ob cho dach ju bi le uszu wzię li rów nież
udział pra cow ni cy na sze go Uni wer sy te tu,
m.in. JM Rek tor UP prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak oraz kie row ni cy lub przed sta -
wi cie le róż nych ka tedr, z któ ry mi prof. Ca -
liń ski współ pra co wał. Obec ni tu by li prof. dr
hab. Je rzy Pu deł ko (Ka te dra Upra wy Ro li
i Ro ślin), prof. dr hab. Zbi gniew Bro da (Ka -
te dra Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin), a tak że
licz nie ze bra ni pra cow ni cy Ka te dry Me tod
Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych, z jej
kie row ni kiem, prof. dr hab. Ani tą Do bek. Po -
nad to go ść mi prof. Ca liń skie go by li prof. 
dr hab. Zyg munt Kacz ma rek (In sty tut 
Ge ne ty ki Ro ślin PAN), prof. dr hab. Je rzy
Ką kol (pro dzie kan ds. na uki Wy dzia łu 
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu 
im. A. Mic kie wi cza), prof. dr hab. Mi ro sław
Krzyś ko (Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty -
ki UAM, Ko mi tet Ma te ma ty ki PAN), prof.
dr hab. Mi chał Ka roń ski (Wy dział Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki UAM, Ko mi tet Ma te ma -
ty ki PAN), prof. dr hab. Wa cław Ma rzan -
to wicz (Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki

JU�BI�LE�USZ�PROF.�TA�DE�USZA�CA�LIŃ�SKIE�GO

Spra�woz�da�nie�
z kon�fe�ren�cji�
na�uko�wej

LIn�STAT’2008
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UAM, Pol skie To wa rzy stwo Ma te ma tycz ne)
oraz ro dzi na i przy ja cie le.

W kon fe ren cji uczest ni czy ło 70 na ukow ców
z 15 kra jów. Wy gło szo no czte ry za pro szo ne
wy kła dy oraz 15 za pro szo nych re fe ra tów. Po -
nad to za pre zen to wa no 36 re fe ra tów zgło szo -
nych oraz osiem pla ka tów. Przed sta wia ne wy -
ni ki by ły sze ro ko dys ku to wa ne w przy ja znej
i twór czej at mos fe rze, a wy bra ne pra ce zo sta -
ną opu bli ko wa ne w in dek so wa nym cza so pi -
śmie „Sta ti sti cal Pa pers” (Sprin ger).

W skład Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu
Na uko we go we szli: Au gu styn Mar kiewcz
(Pol ska; prze wod ni czą cy), João T. Me xia
(Por tu ga lia), Si mo Pun ta nen (Fin lan dia),
Götz Tren kler (Niem cy), Die trich von Ro -
sen (Szwe cja) oraz Ro man Zmy ślo ny (Pol -
ska). Ko mi te to wi Or ga ni za cyj ne mu prze wod -
ni czy ła Ka ta rzy na Fi li piak, a w je go skład
wcho dzi li: To masz Kos sow ski, Au gu styn
Mar kie wicz, Mar cin Przy stal ski, Agniesz ka
Su choc ka oraz Wal de mar Wo łyń ski.

Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Na uko wy wy -
róż nił trzy naj lep sze re fe ra ty i je den pla kat,
przy go to wa ne i przed sta wio ne przez dok to -
ran tów i mło dych na ukow ców. Na gro dze ni
zo sta li: miej sce I: Woj ciech Rej chel (Pol ska),
miej sce II: Tho mas Rusch (Au stria), miej -
sce III: Klaus Nor dhau sen (Fin lan dia) oraz
naj lep szy pla kat – Ay lin Alin (Tur cja).

W cza sie kon fe ren cji od by ła się rów nież
wy ciecz ka do Mu zeum Rol nic twa w Szre -
nia wie, pod czas któ rej prof. Ca liń ski wy gło -
sił od czyt „On the in flu en ce of agri cul tu ral
expe ri men ta tion on the de ve lop ment of
ma the ma ti cal sta ti stics”.

dr�Ka�ta�rzy�na Fi�li�piak

Dnia 17 lu te go 2009 ro ku w Ko le gium Run ge go na za pro sze nie Je go Ma gni fen cji
Rek to ra prof. dra hab. Grze go rza Skrzyp cza ka na sza Uczel nia go ści ła na se sji wy -

jaz do wej człon ków Ko mi te tu Ochro ny Ro ślin Pol skiej Aka de mii Na uk. W spo tka niu bra li
udział rów nież za pro sze ni go ście: dy rek to rzy In sty tu tu Ochro ny Ro ślin – Pań stwo we -
go In sty tu tu Ba daw cze go: doc. dr hab. Ma rek Mrów czyń ski i doc. dr hab. Da nu ta So -
snow ska; Wo je wódz ki In spek tor Pań stwo wej In spek cji Ochro ny Ro ślin i Na sien nic twa:
mgr inż. Adam Bło cho wiak; prze wod ni czą ca Pol skie go To wa rzy stwa Fi to pa to lo gicz -
ne go: prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka; pre zes Pol skie go To wa rzy stwa En to mo lo gicz -
ne go: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki oraz pro rek to rzy na sze go Uni wer sy te tu.

Na po cząt ku ze bra nia prof. dr hab. Ste fan Pru szyń ski, prze wod ni czą cy KOR PAN,
przed sta wił wszyst kich bio rą cych udział w se sji człon ków Ko mi te tu. W skład dzia ła -
ją ce go przy V Wy dzia le PAN Ko mi te tu Ochro ny Ro ślin wcho dzą dziś 24 oso by re pre -
zen tu ją ce sie dem wyż szych uczel ni rol ni czych oraz czte ry in sty tu ty re sor to we.

W ko lej no ści wy stą pił JM Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak i przed sta wił in -
for ma cję do ty czą cą ak tu al ne go sta nu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

W dal szej czę ści za pre zen to wa no do ko na nia jed no stek na szej Uczel ni re ali zu ją cych
te ma ty kę sze ro ko ro zu mia nej ochro ny ro ślin. Głos za bra ło czwo ro pre le gen tów. Pro -
fe sor dr hab. Bar ba ra Wil ka niec przed sta wi ła in for ma cję o ze spo łach ba daw czych UP
i re ali zo wa nej przez nie pro ble ma ty ce z za kre su en to mo lo gii i aka ro lo gii. Za gad nie -
nia mi ty mi zaj mu ją się na na szej Uczel ni czte ry jed nost ki – Ka te dra En to mo lo gii, Ka -
te dra En to mo lo gii Le śnej, Ka te dra Ochro ny Śro do wi ska Przy rod ni cze go i Za kład Ochro -
ny La su Ka te dry Ło wiec twa i Ochro ny Przy ro dy. Pro fe sor dr hab. Mał go rza ta Mań ka
omó wi ła za gad nie nia do ty czą ce fi to pa to lo gii, któ rą to te ma ty kę re ali zu ją ka te dry: Fi -
to pa to lo gii, Fi to pa to lo gii Le śnej oraz w pew nym za kre sie Fi zjo lo gii Ro ślin oraz Na -
sien nic twa. Osią gnię cia z dzie dzi ny her bo lo gii re fe ro wał prof. dr hab. Ze non Woź ni -
ca z Za kła du Ogól nej Upra wy Ro li i Ro ślin, a za gad nie nia z za kre su me tod ochro ny
ro ślin prof. dr hab. Ta de usz Ba ro now ski. W ra mach tych ostat nich za gad nień usły sze -
li śmy o ostat nich do ko na niach pra cow ni ków Ka te dry Me tod Ochro ny Ro ślin i Za kła -
du Tech ni ki Ochro ny Ro ślin In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej.

Ce lem ta kich spo tkań – po za za po zna niem się z ak tu al nym sta nem da nej dys cy pli -
ny na uko wej – jest nie wąt pli wie in te gro wa nie śro do wi ska na uko we go, cze go na pew -
no wszy scy uczest ni cy mo gli bez po śred nio do świad czyć.

In te re su ją cym punk tem wi zy ty by ło zwie dza nie Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii UP
– wi zy tów ki na szej Uczel ni. Wie le osób z du żym uzna niem od nio sło się do wy so kie -
go po zio mu tej jed nost ki oraz wie dzy i za an ga żo wa nia prof. dra hab. Wło dzi mie rza
Graj ka, któ ry opro wa dza jąc po Sta cji, przy bli żył nam du ży po stęp wie dzy, ja ki jest moż -
li wy dzię ki pra cy ta kich no wo cze snych jed no stek ba daw czych.

prof.�dr�hab.�Bar�ba�ra�Wil�ka�niec

Spo�tka�nie�
Ko�mi�te�tu�Ochro�ny�Ro�ślin�PAn
z pra�cow�ni�ka�mi�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Kil�ka�oko�licz�no�ścio�wych�słów�
wy�gła�sza prof.�M.�Ka�roń�ski;�

obok M.�i T.�Ca�liń�scy

Wy�ciecz�ka�do Mu�zeum�Rol�nic�twa
w Szre�nia�wie:�od le�wej�sie�dzi�

B.�Bo�gac�ka,�obok�T.�i M.�Ca�liń�scy

Członkowie�Komitetu�Ochrony�Roślin�PAn�i�pracownicy�naszej�Uczelni
zwiedzający�Stację�Biotechnologii
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e stem ab sol went ką Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie. W 1968 ro ku roz po czę łam stu dia na Uni wer sy te cie im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki

i Che mii, kie ru nek: ma te ma ty ka – sek cja nu me rycz na. Na ostat nim ro ku
stu diów zo sta łam za trud nio na ja ko tech nik sta ży sta w Pra cow ni In for ma -
ty ki Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu, gdzie na stęp nie pod ję łam pra cę ja -
ko in ży nier ma te ma tyk. W Aka de mii Me dycz nej pra co wa łam do ro ku 1976.

W grud niu 1976 ro ku roz po czę łam
pra cę w Za kła dzie, obec nie Ka te drze Me -
tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, z po -
cząt ku na eta cie pro gra mi sty, a od kwiet -
nia 1977 ro ku ja ko na uczy ciel aka de mic -
ki na sta no wi sku star sze go asy sten ta.

W stycz niu 1985 ro ku Ra da Wy dzia łu Rol ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po -
zna niu nada ła mi sto pień dok to ra na uk rol ni czych. Kon se kwen cją te go by -
ło otrzy ma nie w czerw cu 1985 ro ku sta no wi ska ad iunk ta. W 2001 ro ku
uzy ska łam sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a w 2003 zo sta łam mia no wa -
na na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Dnia 22 paź dzier ni ka 2007 ro ku Pre zy dent Rzeczy po spo li tej Pol skiej nadał
mi ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk rol ni czych. Wrę cze nie no mi na cji od by -
ło się 31 stycz nia 2008 ro ku.

DZIA ŁAL NOŚć NA UKO WO -BA DAW CZA

Za sto so wa nia mi sta ty sty ki ma te ma tycz nej w do świad czal nic twie przy rod -
ni czym za in te re so wa łam się w trak cie od by wa nia stu diów. Pod kie run kiem
prof. dra hab. Ta de usza Ca liń skie go na pi sa łam pra cę ma gi ster ską pt. „Ana -
li za wy ni ków da nych z nie orto go nal nych kla sy fi ka cji krzy żo wych bez in -
te rak cji me to dą Re esa”. W pierw szych la tach pra cy, z uwa gi na cha rak ter
za trud nie nia w Aka de mii Me dycz nej i po cząt ko wo w Aka de mii Rol ni czej,
mo ja dzia łal ność na uko wo -ba daw cza kon cen tro wa ła się na opro gra mo wa -
niu emc OD RA 1204. Zaj mo wa łam się głów nie al go ryt mi za cją me tod sta -
ty stycz nych w bio lo gii i me dy cy nie, a na stęp nie w rol nic twie; w pra cy tej
ko rzy sta łam ze wspo mnia ne go kom pu te ra. Stąd też pierw sze pu bli ka cje to
przede wszyst kim pra ce al go ryt micz ne. Po wsta wa ły w ra mach ba dań wła -
snych Za kła du Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych oraz w ra mach pro -
ble mu wę zło we go ko or dy no wa ne go przez In sty tut Ma te ma tycz ny PAN, za -
ty tu ło wa ne go „Kon struk cja al go ryt mów bio me trycz nych i sta ty stycz nych”. 

Mo je ba da nia na uko we w dzie dzi nie sta ty sty ki (bio me trii) zwią za ne by -
ły od po cząt ku z za sto so wa niem teo rii ukła dów blo ko wych z jed nym lub
wię cej sys te ma mi blo ków w do świad czal nic twie. Bra łam udział w śro do -
wi sko wym se mi na rium z za kre su sta ty sty ki ma te ma tycz nej, do świad czal -
nic twa i bio me trii, od by wa ją cym się co ty dzień w Za kła dzie (obec nie Ka -
te drze) Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych. Zdo by te tu do świad cze nie
oraz wy ni ki po zwo li ły mi na przy go to wa nie i obro nę pra cy dok tor skiej pt.
„Pla no wa nie i ana li za do świad czeń dwu czyn ni ko wych za kła da nych w nie -
kom plet nym ukła dzie split -plot”, któ rej pro mo to rem był prof. dr hab. 
T. Ca liń ski. Za pra cę tę otrzy ma łam in dy wi du al ną na gro dę Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

W dal szych la tach mo je za in te re so wa nia na uko we kon cen tro wa ły się głów -
nie na za gad nie niach zwią za nych z al go ryt mi za cją me tod sta ty stycz nych,
ba da niem wła ści wo ści kom bi na to rycz nych i sta ty stycz nych ukła dów blo -
ko wych, pla no wa niem, mo de lo wa niem i ana li zą wy ni ków z do świad czeń
wie lo czyn ni ko wych i se rii do świad czeń, pla no wa niem i ana li zą do świad -
czeń ge ne tycz no -ho dow la nych. We wszyst kich ba da niach szcze gól ną
uwa gę zwra ca łam na po praw ne ada pto wa nie mo de li li nio wych ob ser wa cji
w za leż no ści od do stęp nej struk tu ry jed no stek do świad czal nych i za sto so -
wa ne go sche ma tu ran do mi za cyj ne go.

W po da nej prze ze mnie me to dy ce pla no wa nia ukła dów nie kom plet nych
o jed nost kach roz sz cze pio nych zo sta ły wy ko rzy sta ne nie któ re wła ści wo -
ści kom bi na to rycz ne i sta ty stycz ne ukła dów blo ko wych. Przed sta wi łam też
kon se kwen cje nie kom plet no ści w sto so wa nych ukła dach o jed nost kach roz -
sz cze pio nych (split -plot, split -block lub kom bi na cjach tych ukła dów). Ostat -
nie wy ni ki ba dań są za war te mię dzy in ny mi w mo no gra fii (któ rej je stem
współ au to rem) pt. Do�świad�cze�nia�trój�czyn�ni�ko�we�z krzy�żo�wą�i za�gnież�dżo�-
ną�struk�tu�rą�po�zio�mów�czyn�ni�ków.

Na te ma ty kę i efek tyw ność ba dań du ży wpływ miał (i ma) udział w kon -
fe ren cjach na uko wych, za gra nicz nych i kra jo wych, czę sto o za się gu mię -
dzy na ro do wym. Od 1981 ro ku uczest ni czę w co rocz nie od by wa ją cej się
ogól no pol skiej, a obec nie mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej pod na -
zwą „Col lo qu ium Me to do lo gicz ne z Agro -bio me trii” – od 1995 ro ku pod na -
zwą „Col lo qu ium Bio me trycz ne”. Kon fe ren cje te by ły or ga ni zo wa ne
pod pa tro na tem Ko mi te tu Upra wy Ro ślin PAN i Pol skie go To wa rzy stwa
Bio me trycz ne go (obec nie tyl ko PTB) dla pra cow ni ków na uko wych uczel -
ni i in sty tu tów na uko wych. Je stem au to rem i współ au to rem wy gło szo nych
tam re fe ra tów i opu bli ko wa nych prac z ni mi zwią za nych. Ja ko au tor i współ -
au tor bio rę udział w Se sjach Na uko wych Pol skie go To wa rzy stwa Bio me -
trycz ne go oraz w Kra jo wych Kon fe ren cjach „Sta ty sty ka Ma te ma tycz na” or -
ga ni zo wa nych w Wi śle. Ja ko współ au tor re fe ra tów bra łam udział
w kon fe ren cjach i sym po zjach or ga ni zo wa nych przez CO BO RU, In sty tut
Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin oraz In sty tut Ge ne ty ki Ro ślin PAN w Po -
zna niu. Uczest ni czy łam w kon fe ren cjach za gra nicz nych w wie lu kra jach Eu -
ro py, tak że ja ko in�vi�ted�spe�aker. Szcze gól nie ce nię so bie wy róż nie nie The
In ter na tio nal Bio me tric So cie ty w po sta ci za pro sze nia – ja ko in�vi�ted�spe�a-
ker – na naj wyż szej ran gi świa to wej kon fe ren cję (IBS, Am ster dam), or ga -
ni zo wa nej co dwa la ta, za wsze na in nym kon ty nen cie.

Czę sto pre zen tu ję swo je wy ni ki ba dań na uko wych z za kre su me to dy ki
do świad czal nic twa rol ni cze go i bio me trii w ra mach pro gra mu SO CRA TES
oraz w ra mach mi sji pro fe sor skich ja ko vi�si�ting�pro�fe�sor (RFN, Por tu ga -
lia, Ja po nia, Gre cja), pro wa dząc wy kła dy dla stu den tów i dok to ran tów. Część
wi zyt na uni wer sy te tach za gra nicz nych mia ła tak że cha rak ter dy dak tycz -
ny, po le ga ją cy na za po zna niu się z me to dy ką na ucza nia ma te ma ty ki, sta -
ty sty ki i jej za sto so wań oraz bio me trii. Rów no le gle uczest ni czę w ba da niach
na uko wych w ra mach umo wy mię dzy rzą do wej Pol ski i Ja po nii. Te go rocz -
na wi zy ta (ma rzec 2009) od bę dzie się na za pro sze nie Ka te dry Ma te ma ty -
ki Sto so wa nej Uni wer sy te tu w Osa ce.

Je stem au to rem i współ au to rem dwóch pod ręcz ni ków, ty luż mo no gra -
fii (w tym ha bi li ta cyj nej) oraz po nad 170 ory gi nal nych prac na uko wych
(w tym z li sty fi la del fij skiej) i stresz czeń kon fe ren cyj nych. Wie le z tych prac
jest cy to wa nych przez in nych au to rów w mo no gra fiach, pra cach i ar ty ku -
łach na uko wych. Zo sta łam tak że za pro szo na (ja ko współ au tor) do opra -
co wa nia ha sła w En�cy�klo�pe�dia�of�Sta�ti�sti�cal�Scien�ces.

Uzy ska łam kil ka krot nie wy róż nie nia (in dy wi du al ne i ze spo ło we) za dzia -
łal ność ba daw czą i dy dak tycz ną. Otrzy ma łam mię dzy in ny mi na gro dę Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, in dy wi du al ną stop nia III, z ty tu łu osią -
gnięć na uko wych (1986) oraz wie lo krot nie na gro dy Rek to ra Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu (ostat nia in dy wi du al na stop nia II za osią gnię cia na uko we: Po -
znań 2001; ostat nia ze spo ło wa stop nia I za osią gnię cia na uko we: Po znań 2007).
Wie lo krot nie uczest ni czy łam w sta ra niach o gran ty, bra łam udział w ośmiu
pro jek tach ba daw czych, w trzech by łam ich kie row ni kiem.

DZIA ŁAL NOŚć Dy DAK TyCZ NA I OR GA NI ZA CJ NA

Pod czas mo jej wie lo let niej pra cy w Aka de mii Rol ni czej (obec nie na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym) w Po zna niu pro wa dzi łam w róż nych okre sach
za ję cia (wy kła dy i ćwi cze nia) na wie lu wy dzia łach stu diów sta cjo nar nych
i za ocz nych z pro gra mo wa nia li nio we go, ma te ma ty ki wyż szej, in for ma ty -
ki i elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej, pod staw in for ma ty ki, sta ty sty ki
ma te ma tycz nej, do świad czal nic twa, do świad czal nic twa z ele men ta mi sta -
ty sty ki oraz do świad czal nic twa z in for ma ty ką.

Każ dy z wy mie nio nych przed mio tów wy ma gał przy go to wa nia od pod -
staw pro gra mu wy kła dów i ćwi czeń. Spo sób re ali za cji jed nych i dru gich zmie -
niał się wraz z roz wo jem tech ni ki ob li cze nio wej, do stęp nych środ ków wi -
zu ali za cji oraz li cen cji na pro gra my sta ty stycz ne (na przy kład MI NI TAB,
STA TI STI CA). Za owo co wa ło to po wsta niem wie lu po mo cy dy dak tycz nych
w po sta ci przy kła dów i za dań do ćwi czeń oraz dwóch pod ręcz ni ków (je -
stem ich współ au to rem), ad re so wa nych głów nie do stu den tów wyż szych
uczel ni rol ni czych i po krew nych oraz pra cow ni ków na uko wych i dy dak -
tycz nych. 

Je stem człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Bio me trycz ne go (PTB)
i człon kiem je go Ra dy Na uko wej. Bra łam udział w pra cach kil ku ko mi te -
tów or ga ni za cyj nych co rocz nie od by wa ją cych się kon fe ren cji na uko wych
ogól no pol skich, a ostat nio mię dzy na ro do wych pt. „Col lo qu ium Bio me trycz -
ne” or ga ni zo wa nych pod pa tro na tem PTB. 

Je stem człon kiem Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych na ka den -
cję od 2005/2006 do 2008/2009 oraz by łam (i je stem) wie lo krot nie człon -
kiem w ko mi sjach wy dzia ło wych ds. prze wo dów dok tor skich, ha bi li ta cyj -
nych oraz prze wod ni czą cą ko mi sji do ty czą cej po stę po wa nia w spra wie
za trud nie nia na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go. 

Uzu peł nia jąc po da ne fak ty, mam mę ża, któ ry jest pro fe so rem zwy czaj -
nym na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, oraz sy na, cór kę, zię -
cia i dwóch wnu ków.

prof.�dr�hab.�Iwo�na Mej�za

N O W Y  P R O F E S O R

Pro�fe�sor�
dr�hab.�Iwo�na Mej�za
– Ka�te�dra�Me�tod�
Ma�te�ma�tycz�nych�
i Sta�ty�stycz�nych
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N ada nie przez Pre zy den ta Rzeczy po spo li tej Pol skiej ty tu łu pro fe so -
ra jest oka zją do przed sta wie nia się spo łecz no ści aka de mic kiej. Uro -
dzi łem się ro ku w 1952 w Po zna niu. Tu taj tak że ukoń czy łem szko -

łę pod sta wo wą, a na stęp nie VI Li ceum im. I.J. Pa de rew skie go. Stu dia
na Wy dzia le Ogrod ni czym Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu ukoń czy łem w ro -
ku 1977. Pra cę ma gi ster ską pt. „Wskaź ni ki od ży wie nia zło cie ni wiel ko kwia -
to wych (Chry�san�the�mum�in�di�cum L. odm. Bal�com�be�Per�fec�tion)” wy ko -
ny wa łem pod kie run kiem prof. dra Ma ria na Hof f man na. Po od by ciu sta żu
w Ka te drze Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych zo sta łem za trud nio ny w tej -
że ka te drze na sta no wi sku asy sten ta (1977). Pra cę dok tor ską pt. „Oce -
na przy dat no ści róż nych na wo zów fos fo ro wych do spo rzą dza nia pod ło ży
i na wo zów »Kom plet«” obro ni łem w ro ku 1986. Pro mo to rem pra cy był prof.
dr hab. O. No wo siel ski z In sty tu tu Wa rzyw nic twa w Skier nie wi cach. 

W la tach 1990–1991 na za pro sze nie dr Le slie We ston wy je cha łem do USA
(Uni ver si ty of Ken tuc ky, Le xing ton). Do bre wa run ki pra cy oraz wspa nia -
ła na uko wa at mos fe ra, z ja ką spo tka łem się w trak cie me go po by tu, za owo -
co wa ła mię dzy in ny mi trze ma pu bli ka cja mi wy da ny mi w Sta nach Zjed no -
czo nych, w tym dwo ma pra ca mi za miesz czo ny mi w cza so pi smach z li sty
fi la del fij skiej. 

Po po wro cie do kra ju pod ją łem ba da nia ma ją ce na ce lu opra co wa nie za -
sad ży wie nia chry zan tem z wy ko rzy sta niem fer ty ga cji. Wy ni ki tych prac wy -
ko rzy sta łem w roz pra wie ha bi li ta cyj nej „Upra wa chry zan te my wiel ko kwia -
to wej (Den�dran�the�ma�Gran�di�flo�ra� Tzve�lev) w kul tu rach bez gle bo wych
z za sto so wa niem za mknię te go sys te mu na wo że nia i na wad nia nia”. Ko lo -
kwium ha bi li ta cyj ne, uwień czo ne wy róż nie niem, od by ło się 23 lu te go 1999.
Od 1 lu te go 2003 ro ku pra cu ję na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go
Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow skie go w Po zna niu. Po nad to od 1 wrze -
śnia 2002 je stem pro dzie ka nem ds. na uki na Wy dzia le Ogrod ni czym. Nada -
nie przez pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra w dniu 22 li sto pa da 2007 ro ku
jest uwień cze niem mo jej pra cy na uko wej na na szej uczel ni. 

Do czerw ca 2006 ro ku (roz po czę cie pro ce du ry zwią za nej z nada niem
ty tu łu na uko we go) opu bli ko wa łem łącz nie 199 prac, z cze go 97 po ha bi -
li ta cji. Na do ro bek skła da ją się mię dzy in ny mi: 47 ory gi nal nych prac twór -
czych, trzy ar ty ku ły na uko we, czte ry skryp ty, 44 ko mu ni ka ty na uko we, ma -
te ria ły lub stresz cze nia kon fe ren cyj ne, 68 ar ty ku łów po pu lar no na uko wych,
jed na książ ka po pu lar no na uko wa.

Pierw sze ba da nia na uko we, ja kie pro wa dzi łem wraz z ze spo łem Ka te dry
Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych, do ty czy ły ży wie nia ro ślin ozdob nych w ra -
mach te ma tów re sor to wych Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni -
ki „Se lek cja, me to dy mno że nia i okre śle nie wy ma gań eko lo gicz nych pol skich
od mian drze wia stych ro ślin ozdob nych” oraz „Tech no lo gia pro duk cji na -
sion jed no rocz nych grun to wych ro ślin ozdob nych”. Uczest ni czy łem tak że
w ba da niach zle co nych przez urzę dy miej skie Po zna nia i Ka li sza. Ce lem tych
prac by ła oce na zmian wła ści wo ści che micz nych gleb par ków i zie leń ców
oraz gleb znaj du ją cych się na po bo czach ulic, wy wo ła nych sto so wa niem so li
do li kwi da cji go ło le dzi. Istot nym ele men tem by ło tak że zba da nie wpły wu tych
zmian na ro śli ny. Człon ko wie ze spo łu zo sta li uho no ro wa ni w ro ku 1982 Na -
gro dą Wo je wódz ką „Za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie rol nic twa”.
Na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go kie ro wa łem ba da nia mi, któ rych
ce lem by ła oce na stop nia ska że nia wy bra nych gleb i upra wia nych tam wa -
rzyw me ta la mi cięż ki mi. In te re so wa łem się rów nież wpły wem wie lo let nie -
go na wo że nia na za war tość ma kro skład ni ków i pier wiast ków śla do wych w pro -
fi lach gleb szklar nio wych. Pra ce te uzu peł nio no prze pro wa dzo nym po raz
pierw szy w Pol sce sza cun kiem wiel ko ści de po zy tu skład ni ków na wo zo wych
wpro wa dza nych po przez fer ty ga cję do gleb w upra wach pod osło na mi,
a w kon se kwen cji tak że do wód grun to wych. Ba da nia przy czyn za mie ra nia
ro ślin no ści przy ulicz nej i par ko wej w Po zna niu w nie co in nej już for mie i za -
kre sie są na dal prze ze mnie kon ty nu owa ne. 

Wiel kim wy róż nie niem by ło za pro sze nie mnie w ro ku 2003 do wy gło -
sze nia re fe ra tu pt. „Me ta le cięż kie w gle bach i wa rzy wach upra wia nych na wy -
bra nych ob sza rach Po zna nia” na Kon fe ren cji Na uko wej z oka zji 750. rocz -
ni cy nada nia praw miej skich Po zna nio wi pt. „Przy ro da Po zna nia i jej
ochro na – prze szłość, te raź niej szość, przy szłość”. 

W ra mach współ pra cy z In sty tu tem Wa rzyw nic twa w Skier nie wi cach bra -
łem udział w in ter dy scy pli nar nym pro jek cie na uko wym, któ re go ce lem by -
ło opra co wa nie tech no lo gii pro duk cji no wych na wo zów or ga nicz no -mi ne -
ral nych i pod ło ży (1982–1985). Wy ni ki wy ko rzy sta łem w swo jej pra cy
dok tor skiej. 

W ko lej nych la tach prze bieg pra cy za wo do wej zwią za ny był z re ali za cją
ba dań sta tu to wych na szej Ka te dry, do ty czą cych „Ja ko ści wa rzyw pro du -
ko wa nych i sprze da wa nych na te re nie Po zna nia”. Efek tem tych prac jest
wie le opra co wań do ku men tu ją cych po zio my aku mu la cji azo ta nów i azo -
ty nów oraz me ta li cięż kich w wa rzy wach bę dą cych w ob ro cie han dlo wym. 

Prze by wa jąc na Uni ver si ty of Ken tuc ky w Le xing ton, zaj mo wa łem się aku -
mu la cją skład ni ków w sa ła cie upra wia nej w cien ko war stwo wej kul tu rze prze -
pły wo wej (NFT) i za mie ra niem li ści sa ła ty zwi ja ją cych głów kę (tip�burn).

Pro wa dzi łem rów nież ba da nia wła ści wo ści fi zycz nych i che micz nych wy -
bra nych su per ab sor ben tów. 

Po po wro cie do Pol ski, współ pra cu jąc z In sty tu tem Cięż kiej Syn te zy Or -
ga nicz nej „Bla chow nia” w Kę dzie rzy nie -Koź lu, kon ty nu owa łem ba da nia nad za -
sto so wa niem kra jo wych hy dro że li po lia kry la mi do wych ja ko kom po nen tów
pod ło ży ogrod ni czych. Ko lej nym obiek tem mych na uko wych fa scy na cji by -
ły wcho dzą ce w la tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku no we tech no lo -

gie upra wy i na wo że nia. By łem współ au -
to rem i jed nym z dwóch głów nych
wy ko naw ców gran tu KBN pt. „Re cyr ku -
la cyj ny sys tem za mknię ty – no wa tech no -
lo gia na wo że nia ro ślin ogrod ni czych”. By -
ły to ba da nia pio nier skie w Pol sce.
Re zul ta ty prac do ty czą cych hy dro że li
oraz upra wy chry zan tem w pod ło żach in ert nych, po sze rzo ne o wy ni ki ba -
dań nad no wą tech no lo gią upra wy chry zan tem w ogra ni czo nej ob ję to ści pod -
ło ża tor fo we go, wy ko rzy sta łem w roz pra wie ha bi li ta cyj nej. 

W la tach 2000–2002 kie ro wa łem ba da nia mi do ty czą cy mi wpro wa dza nych
do upra wy w Pol sce drob no owo co wych od mian po mi do ra szklar nio we go
na pod ło żu z włók na ko ko so we go. Roz po czę ta w ro ku 2000 współ pra ca z Ka -
te drą Ro ślin Ozdob nych AR w Po zna niu za owo co wa ła pod ję ciem ba dań
nad wpły wem ter mi nu sa dze nia na ja kość oraz stan od ży wie nia chry zan tem
(upra wa ste ro wa na). Opra co wa no mo del sta ty stycz ny, ob ra zu ją cy za leż ność
mię dzy ra dia cją a za war to ścią skład ni ków w li ściach. Kie ru ję pra ca mi ma -
ją cy mi na ce lu opra co wa nie no wych za le ceń do ty czą cych dia gno sty ki po trzeb
na wo że nia chry zan tem (w tym mie ści się tak że grant pro mo tor ski). Pro blem
wpły wu świa tła na stan od ży wie nia chry zan tem w za pre zen to wa nym wy żej
za kre sie nie był do tych czas w li te ra tu rze na uko wej opi sy wa ny. 

Od ro ku 2000 spra wu ję nad zór na uko wy nad wy bra ny mi gru pa mi ro -
ślin upra wia nych w Pal miar ni Po znań skiej. Efek tem tej trud nej (ze wzglę -
du na nie ty po we ga tun ki oraz wa run ki upra wy) współ pra cy są eks per ty zy
oraz pro gra my na wo że nia już ro sną cych i no wo za ku pio nych ro ślin
z róż nych stref kli ma tycz nych świa ta. 

Przez ca ły okres mo jej pra cy w Aka de mii Rol ni czej (dziś: na Uni wer sy -
te cie Przy rod ni czym) w Po zna niu pro wa dzę ak tyw ną dzia łal ność or ga ni za -
cyj ną na rzecz uczel ni. By łem m.in. człon kiem Wy dzia ło wej Ko mi sji Re kru -
ta cyj nej, Wy bor czej oraz ds. Kadr. Je stem prze wod ni czą cym Wy dzia ło wej
Ko mi sji ds. Na gród dla Na uczy cie li Aka de mic kich i Ko mi sji Re kru ta cyj nej
na Stu dium Dok to ranc kie, człon kiem Rek tor skiej Ko mi sji ds. Na gród dla
Na uczy cie li Aka de mic kich. Po nad to by łem głów nym au to rem wnio sku o do -
fi nan so wa nie pro jek tu „Roz bu do wa ze spo łu bu dyn ków na uko wo -dy dak tycz -
nych Col le gium Ze mba la Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu” przy uli cy Dą -
brow skie go 159. W ro ku 2004 dzię ki po zy tyw nie roz pa trzo ne mu wnio sko wi
uzy ska li śmy z Fun du szy Struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej do fi nan so wa nie
po zwa la ją ce po kryć 75% kosz tów bu do wy. W ko lej nych la tach (2005–2006)
by łem prze wod ni czą cym Ra dy Bu do wy wspo mnia ne go obiek tu. Nie ste ty,
fak ty te nie zo sta ły za uwa żo ne przez wła dze uczel ni. 

By łem pro mo to rem dwóch dok to ran tów, wy pro mo wa łem 18 ma gi stran -
tów (AR Po znań) oraz 31 in ży nie rów (PWSZ w Su le cho wie), by łem re cen -
zen tem czte rech roz praw dok tor skich. Pro wa dzi łem wy kła dy dla stu den tów
Wy dzia łu Ogrod ni cze go z „Upra wy i na wo że nia ro ślin ogrod ni czych”,
„Gle bo znaw stwa”, „Agro tech ni ki ro ślin ogrod ni czych” i „Ogrod nic twa eko -
lo gicz ne go”. W la tach 1998–2000 by łem przed sta wi cie lem Wy dzia łu Ogrod -
ni cze go w Pro gra mie TEM PUS pt. „In ter nal Qu ali ty As su ran ce”, ko or dy no -
wa nym przez AR -SGGW w War sza wie. W ra mach tej dzia łal no ści wy gło si łem
czte ry re fe ra ty za ma wia ne, w tym na Uni wer sy te cie Gan daw skim oraz BO -
KU w Wied niu. Pro gram przy czy nił się do wdro że nia na na szej uczel ni sys -
te mu oce ny kształ ce nia przez stu den tów. W mi nio nych la tach spra wo wa łem
opie kę nad stu den ta mi pod czas prak tyk za wo do wych w NRD. 

Zna czą cą ro lę w mo im roz wo ju na uko wym ode gra ły po by ty w ośrod kach
za gra nicz nych. Na krót ko ter mi no wych wy jaz dach na uko wych prze by wa łem
m.in. w Szwe cji (Swe dish Uni ver si ty of Agri cul tu re, Al narp 1996), Ho lan dii
(Wa ge nin gen Agri cul tu ral Uni ver si ty, Wa ge nin gen 1999) i Chi nach (Chi na Agri -
cul tu ral Uni ver si ty, Be ijing, oraz In ner Mon go lia Agri cul tu ral Uni ver si ty, Huh -
hot 2001), gdzie wy gło si łem sto sow ne re fe ra ty za ma wia ne.

prof.�dr�hab.�Wło�dzi�mierz�Breś

N O W Y  P R O F E S O R

Pro�fe�sor�dr�hab.�
Wło�dzi�mierz�Breś

– Ka�te�dra�
na�wo�że�nia�Ro�ślin
Ogrod�ni�czych
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Dnia 6 lu te go 2009 ro ku o godz. 12.00 w bu dyn ku Ka te dry Che -
mii roz po czę ła się uro czy stość otwar cia i po świę ce nia wy re mon -

to wa nych sal dy dak tycz nych dla stu den tów. Wśród licz nych go ści udział
w niej wzię li m.in. przed sta wi cie le władz rek tor skich i dzie kań skich na -
szej Ucze lni, Urzę du Mar szał kow skie go, ad mi ni stra cji i sa mo rzą dów
gmin oraz oso by szcze gól nie za słu żo ne w mo der ni za cji sal.

Po krót kim po wi ta niu go ści przez Kie row ni ka Ka te dry Che mii uro -
czy stość – od by wa ją cą się w sa li wy kła do wej im. Sta ni sła wa Gli xel le -
go – roz po czął JM Rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, przy -
bli ża jąc ka len da rium za bie gów i prac zmie rza ją cych do po pra wy
wa run ków lo ka lo wych w sa lach ćwi cze nio wych.

Na stęp nie głos za brał Dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, dr
hab. Ry szard Gu zen da, prof. nadzw., pod kre śla jąc zna cze nie zmo der -
ni zo wa nych po miesz czeń w pod no sze niu po zio mu edu ka cji na na szej
Uczel ni. 

Na za koń cze nie wy stą pił Kie row nik Ka te dry Che mii prof. dr hab.
Piotr Go liń ski, dzię ku jąc Wła dzom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
i wszyst kim lu dziom do brej wo li, któ rzy przy czy ni li się do re ali za cji za -
mie rzo ne go pro jek tu i po ma ga li w ko or dy na cji dzia łań re mon to wych
na te re nie bu dyn ku. Wspo mniał rów nież o szcze gól nej ro li JM Rek -
to ra prof. dra hab. Er wi na Wą so wi cza, któ ry od sa me go po cząt ku wspie -
rał tę ini cja ty wę i istot nie przy czy nił się do uzy ska nia zgo dy na jej fi -
nan so wa nie. Pro fe sor Piotr Go liń ski wy ra ził uzna nie dla dra Mi cha ła
Schne ide ra, eme ry to wa ne go na uczy cie la aka de mic kie go Ka te dry Che -
mii, ko or dy nu ją ce go pra ce re mon to wo -mo der ni za cyj ne, któ re go
ogrom na po moc by ła nie do prze ce nie nia.

Na stęp nie za pro sze ni go ście wraz z pra cow ni ka mi Ka te dry Che mii uczest -
ni czy li w uro czy stym po świę ce niu sal la bo ra to ryj nych przez Je go Eks ce -
len cję księ dza bi sku pa prof. dra hab. Mar ka Ję dra szew skie go. Wy da rze -
nie to – tra dy cyj nie już – uświet nił krót ki kon cert chó ru „Co ro da Ca me ra”
oraz Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”.

Po czę ści ofi cjal nej go ście zo sta li opro wa dze ni po wy re mon to wa nych
po miesz cze niach. Pra cow ni cy Ka te dry Che mii pod ję li za pro szo nych
skrom nym po czę stun kiem, w trak cie któ re go wznie sio no to ast wień -
czą cy za koń czo ny re mont i od da nie do użyt ku sal dy dak tycz nych.

W uzu peł nie niu war to przy po mnieć tę dłu gą, trud ną, ale suk ce sem
za koń czo ną dro gę pro wa dzą cą do re ali za cji przed się wzię cia:
l 2004 – zło że nie i przy ję cie wnio sku do re ali za cji w ra mach ZPORR

2004–2006, z wy so ką punk ta cją koń co wą, i prze ka za nie środ ków
Aka de mii Rol ni czej prze zna czo nych osta tecz nie na fi nan so wa nie bu -
do wy Col le gium Ze mba la 

l 17 mar ca 2006 – po now ne zło że nie wnio sku pro jek to we go:
„Stwo rze nie Sys te mu Po mia ru Za nie czysz czeń dla Mia sta Po zna -

nia przy La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz czeń Śro do wi ska Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu” w ra mach ZPORR 2004–2006 – zwane
do gryw ką

l 12 paź dzier ni ka 2006 – uchwa łą nr 3084/2006 Za rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go spo śród pro jek tów re ko men do wa nych przez Re -
gio nal ny Ko mi tet Ste ru ją cy po wyż szy pro jekt wy bra no do re ali za cji
w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio -
nal ne go 2004–2006 dla Dzia ła nia 1.2 „In fra struk tu ra ochro ny śro -
do wi ska” (pro cent uzy ska nych punk tów: 73,33% – li sta re zer wo wa)

l 24 stycz nia 2007 – Se nat Uczel ni przy jął „Plan rze czo wo -fi nan so -
wy Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu
na rok 2007” za wie ra ją cy na zwę pro jek tu (uchwa ła nr 154/2007):
„Stwo rze nie sys te mu po mia ru za nie czysz czeń dla mia sta Po zna nia
przy La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz czeń Śro do wi ska Aka de mii Rol -
ni czej” – uchwa ła nr 138/2006

l 20 lu te go 2007 – wy stą pie nie Wo je wo dy Wiel ko pol skie go do Mi ni -
stra Roz wo ju Re gio nal ne go o wy ra że nie zgo dy na pod pi sa nie umo -
wy z Aka de mią Rol ni czą w Po zna niu o do fi nan so wa nie pro jek tu wy -
bra ne go przez Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go spo śród
pro jek tów znaj du ją cych się na li stach re zer wo wych do re ali za cji w ra -
mach ZPORR 2004–2006 pt.: „Stwo rze nie Sys te mu Po mia ru Za nie -
czysz czeń dla Mia sta Po zna nia przy La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz -
czeń Śro do wi ska Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”

l 11 ma ja 2007 – uru cho mie nie pro ce du ry prze tar go wej na pra ce bu -
dow la ne

l 19 wrze śnia 2007 – ogło sze nie dru gie go prze tar gu i wy gra na fir my
MAL BUD

l 5 paź dzier ni ka 2007 – prze ka za nie te re nu bu do wy
l 28 mar ca 2008 – pod pi sa nie umo wy na wy po sa że nie sal dy dak tycz -

nych w me ble la bo ra to ryj ne przez fir mę TA WO 
l 23 kwiet nia 2008 – od biór prac i po zwo le nie na użyt ko wa nie pra -

wej czę ści bu dyn ku (pierw szy etap re mon tu)
l 9 paź dzier ni ka 2008 – od biór prac wraz z po zwo le niem na użyt ko -

wa nie le wej czę ści bu dyn ku (dru gi etap re mon tu).

Ge ne ral nym re mon tem ob ję to trzy sa le la bo ra to ryj ne z przy le gły -
mi po miesz cze nia mi, gdzie wy mie nio no wszyst kie in sta la cje i okna.
Po wierzch nie ścian i po sa dzek wy ło żo no gla zu rą, a po miesz cze nia wy -
po sa żo no w no wo cze sne me ble la bo ra to ryj ne, za pro jek to wa ne zgod -
nie z wy mo ga mi unij ny mi. Do dat ko wo za in sta lo wa no no wo cze sny sys -
tem wen ty la cyj ny i za opa trzo no sa le dy dak tycz ne w sieć in ter ne to wą.

Na za koń cze nie pra gnie my ni niej szym po dzię ko wać wszyst kim lu -
dziom do brej wo li, któ rzy po mo gli nam w re ali za cji przed się wzię cia,
a szcze gól ne wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je my do po ni żej wy mie nio nych,
tych naj bar dziej za an ga żo wa nych (ko lej ność al fa be tycz na):

Wie sław Bucz kow ski, Mi chał Cho ja ra – Bur mistrz Pniew, Ta de usz
Flie ger – fir ma TA WO, Bar ba ra Gier szew ska -Szraj ber, Je rzy Gła dy siak
– Urząd Mar szał kow ski, Ry szard Gu zen da, Cze sław Ja nic ki, Woj ciech
Jan ko wiak – Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Wie sław
Ja nus, Prze my sław Kap tur, Ma rek Kli mec ki, Ro man Ko ło dziej czyk, An -
drzej Ko niecz ny, An drzej Ko wa lew ski – Fir ma TA WO, Zbi gniew Ko -
wal ski, Ja nusz Kul ka, An drzej Le goc ki – In sty tut Che mii Bio or ga nicz -
nej PAN, Mi chał Le śny – UAM, Dział Tech nicz ny, Ja cek Le wan dow ski,
Wło dzi mierz Łęc ki – by ły Se na tor RP, Bo le sław Mać ko wiak – za stęp -
ca Dy rek to ra De par ta men tu Urzę du Mar szał kow skie go, Le szek No gow -
ski, Ja nusz No wac ki, Krzysz tof W. No wak, Eu ge niusz No wak – fir ma
MAL BUD, Ra do sław Piech nik – fir ma MAL BUD, Jan Pi ja now ski, Ewa
Po tkań ska -Dul lin, Wło dzi mierz Prą dzyń ski, Mi chał Schne ider, Grze -
gorz Skrzyp czak, Zbi gniew Sza la ty, Jan Ta ber ski, Er win Wą so wicz.

dr�Agniesz�ka�Waś�kie�wicz
prof.�dr�hab.�Piotr�Go�liń�ski

Uro�czy�stość�
w bu�dyn�ku�Ka�te�dry�Che�mii
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Kie�row�nik�Ka�te�dry�Che�mii�prof.�P.�Go�liń�ski�
wraz�ks.�bp.�M.�Ję�dra�szew�skim�i wła�dza�mi�Uczel�ni

pod�czas�kon�cer�tu�chó�ru�„Co�ro�da�Ca�me�ra”
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Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Tech�no�lo�gii�Drew�na –
dr�hab.�Ry�szard�Gu�zen�da,�prof.�nadzwyczajny�➛

JM�Rek�tor�G.�Skrzyp�czak�w oto�cze�niu�
ks.�bpa�M.�Ję�dra�szew�skie�go�i kie�row�ni�ka�
Ka�te�dry�Che�mii�prof.�P.�Go�liń�skie�go

Kie�row�nik�Ka�te�dry�Che�mii
prof.��P.�Go�liń�ski

Po�świę�ce�nie�sa�li�la�bo�ra�to�ryj�nej�
przez�ks.�bpa�M.�Ję�dra�szew�skie�go

Za�grał�
Ze�spół�
Trę�ba�czy�
My�śliw�skich�
„Ve�na�tor”

Zaśpiewał�chór�„Co�ro�da�Ca�me�ra”
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Na szó stym po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ re od by ło

się 25 lu te go 2009 ro ku w sa li Ko le gium Run ge -

go, wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez

Pre zy den ta Rzecz ypo spo li tej Pol skiej ty tu łów

pro fe sor skich:

prof. dr hab. Mał go rza cie No ga li -Ka łuc kiej

prof. dr. hab. Lesz ko wi Piech ni ko wi

prof. dr. hab. Ro ma no wi Za krzew skie mu.

Wrę czo no tak że no mi na cje na sta no wi sko pro -

fe so ra nad zwy czaj ne go:

dr hab. Jo lan cie Flo ry szak -Wie czo rek

dr hab. Han nie Jac ko wiak

dr hab. Ele ono rze Lam part -Szcza pie

dr. hab. To ma szo wi Stra blo wi.

Od re dak cji

Re dak cja „Wie ści Aka de mic kich” nie dys po nu je
ory gi nal ny mi zdję cia mi z tej uro czy sto ści (ma try -
ca uży wa ne go wów czas apa ra tu cy fro we go ule -
gła, nie ste ty, znisz cze niu), ale mi mo wszyst ko
uwa ża, że tak zna czą ce wy da rze nie na le ży jed -
nak w ja kiś spo sób zi lu stro wać. Pu bli ku je my tu
więc nie ja ko „w za stęp stwie” fo to gra fie wy ko na -
ne w po dob nych oko licz no ściach, choć nie te go
sa me go dnia i nie za wsze w tym sa mym miej scu.
Dra ma tis per so nae jed nak po zo sta ją bez zmian,
a pra wie wszyst kie uwiecz nio ne na za miesz czo -
nych tu zdję ciach wy da rze nia wią żą się z tą sa mą
uro czy sto ścią – nada niem ty tu łu pro fe sor skie go
oso bom wy róż nio nym 25 lu te go 2009 ro ku
na szó stym po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. 
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Prof.�dr�hab.�Ro�man�Za�krzew�ski...

...�oraz�gra�tu�la�cje�
od JM�Rek�to�ra�UP�
Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka

Prof.�dr�hab.�Han�na Jac�ko�wiak
Prof.�dr�hab.�

Jo�lan�ta�Flo�ry�szak�-Wie�czo�rek
Prof.�dr�hab.�

Ele�ono�ra�Lam�part�-Szcza�pa
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Prof.�dr�hab.�To�masz�Stra�bel�– 5�lu�te�go 2009�roku�w War�sza�wie�
z rąk�Pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�strów�ode�brał�na�gro�dę�

za wy�róż�nio�ną�roz�pra�wę�ha�bi�li�ta�cyj�ną

Prof.�Małgorzata�nogala-Kałucka�
i�prof.�Leszek�Piechnik
w�Pałacu�Prezydenckim

…�i prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ta�no�ga�la�-Ka�łuc�ka�no�mi�no�wa�nia
na sta�no�wi�sko�pro�fe�so�ra�zwy�czaj�ne�go�ode�bra�li�z rąk�Pre�zy�den�ta

Rzeczy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�(War�sza�wa,�26�lu�te�go 2009)

Prof.�dr�hab.�Le�szek�Piech�nik...

No wo 

mia no wa ni
pro fe so ro wie
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WO�ŁyŃ�SKA 35

Tak�by�ło�w trak�cie�re�mon�tu…

…�a tak�jest�dzi�siaj
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Z koń cem pierw sze go pół ro cza 2008 ro ku za koń czo no re -
ali za cję pro jek tu in we sty cyj ne go pt. „Prze bu do wa pra we -

go skrzy dła bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz ne go przy ul. Wo łyń -
skiej 35”. Wy ko na nie te go za da nia wień czy wie lo let ni, roz po czę ty
w 1999 ro ku pro ces mo der ni za cyj ny bu dyn ku, w któ rym
funk cjo nu ją trzy Ka te dry: Bio che mii i Bio tech no lo gii, Fi zjo lo -
gii i Bio che mii Zwie rząt oraz Fi zjo lo gii Ro ślin. 

Mo der ni za cja ostat niej czę ści bu dyn ku (war tość pro jek -
tu: 2 530 226�zł) zo sta ła współ fi nan so wa na ze środ ków UE
w ra mach pod dzia ła nia 1.3.1 „Re gio nal na in fra struk tu ra edu -
ka cyj na” Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re -
gio nal ne go (ZPORR), w od po wie dzi na wnio sek apli ka cyj ny
Uczel ni z dnia 28 lip ca 2004 ro ku. Kwo ta do fi nan so wa nia w wy -
so ko ści 1 897 669�zł�(75% war to ści pro jek tu) zo sta ła przy zna -
na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, z re zerw fi nan so wych pro -
gra mu ZPORR na la ta 2004–2006. Przed miot in we sty cji
obej mo wał prze bu do wę piw nic i par te ru bu dyn ku wraz z mo -
der ni za cją sa li wy kła do wej i ćwi cze nio wej oraz do sto so wa niem
obiek tu dla po trzeb osób nie peł no spraw nych. Pro jek tem ob ję -

to tak że wy po sa że nie sa li wy kła do wej oraz la bo ra to riów, in sta -
la cję dźwi gu oso bo we go oraz plat for my scho do wej na ze wnątrz
i we wnątrz bu dyn ku.

Obec nie obiekt, po za wa lo ra mi es te tycz ny mi, wy so ką ja ko -
ścią sal dy dak tycz nych i na uko wo -ba daw czych, do rów nu je swym
stan dar dem bu dyn kom no wym i mo że być chlu bą na sze go Uni -
wer sy te tu. 

Peł ne za koń cze nie prac w ob rę bie bu dyn ku przy uli cy Wo -
łyń skiej 35 na stą pi ło póź nym la tem 2008 ro ku, wraz z od da -
niem do użyt ku no wej szklar ni dy dak tycz no -do świad czal nej, któ -
rą pla nu je się wy ko rzy stać tak że do ce lów pro mo cyj nych
Uczel ni. Na eta pie koń co wym jest pro jekt no wych za ło żeń zie -
le ni, przy go to wa ny przez stu den tów Wy dzia łu Ogrod ni cze go
ze spe cjal no ści: kształ to wa nie te re nów zie le ni, dzię ki uprzej mo -
ści i pod nad zo rem pra cow ni ków Ka te dry Te re nów Zie le ni.

Re ali za cja wszyst kich przed się wzięć by ła moż li wa dzię ki przy -
chyl no ści i po mo cy ad mi ni stra cji Uczel ni, a zwłasz cza Pra cow -
ni ków Dzia łu Tech nicz ne go i Go spo dar cze go, za co skła dam
po dzię ko wa nie. Pra cow ni kom jed no stek funk cjo nu ją cych w bu -
dyn ku oraz stu den tom, któ rym w okre sie re mon tów przy pa dła
re ali za cja za jęć dy dak tycz nych, dzię ku ję za zro zu mie nie i zno -
sze nie licz nych nie do god no ści.

prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska�
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In�we�sty�cja�współ�fi�nan�so�wa�na
z fun�du�szy�unij�nych

–�JAK�nO�WA!

BAL
nA DO�BRy
PO�CZą�TEK
Do brze jest No wy Rok przy wi tać do brą za ba wą.

Kie dy tak wy lu zu je my się w tań cu, a przy mi -
łych ko le żeń skich po ga węd kach na bie rze my opty mi -
zmu, wte dy ła twiej jest pod jąć no we wy zwa nia, ja -
kie nie sie nam ko lej ny rok. Dla te go też 23 stycz nia
tra dy cyj nie zor ga ni zo wa li śmy na Wy dzia le Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska „Bal Me lio ran tów”. Mi -
mo że to już dwu na sty bal, to jed nak pierw szy w ka -
den cji no wej Pa ni Dzie kan, prof. dr hab. Jo lan ty
Ko mi sa rek. Pa ni Dzie kan, choć z lek ką tre mą, ale bar -
dzo cie pło i ser decz nie po wi ta ła wszyst kich za pro -
szo nych go ści, wśród któ rych zna la zły się m.in. wła -
dze Uczel ni, przed sta wi cie le ad mi ni stra cji oraz
współ pra cu ją cy z Wy dzia łem przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych. Rów nież pierw szy raz w no wej ka -
den cji uro czy ste go otwar cia ba lu do ko nał JM Rek -
tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, któ ry wzno -
sząc pierw szy to ast, ży czył wszyst kim ze bra nym
wszel kiej po myśl no ści w No wym Ro ku.

Na po cząt ku, jak zwy kle, wszy scy spo tka li śmy się
przy su to za sta wio nym sto le, gdzie i tym ra zem nie
za bra kło ko lo ro wych sma ko ły ków. No wo ścią był go -
rą cy bi gos z ka wał ka mi kieł ba ski, do któ re go świet -
nie pa so wa ło piw ko od na sze go wie lo let nie go spon -
so ra LECH Bro wa ry Wiel ko pol ski.

Po wzmoc nie niu na szych stru dzo nych człon ków cia -
ła przy szedł czas na wspa nia łą za ba wę. Wszy scy ru -
szy li do tań ca. W prze bo jach sta rych i no wych każ -
dy zna lazł coś dla sie bie. By ły rów nież me lo die
na za mó wie nie, bo oka za ło się, że te go dnia mie li śmy
w na szym gro nie uro dzi no wych ju bi la tów. Do póź -
nych go dzin noc nych fa lo wa ły w tań cu wie czo ro we
kre acje. Pa nie zmie nia ły pan to fel ki na nie co wy god -
niej sze, a pa no wie po zrzu ca li swo je ma ry nar ki. Ra -
do sne, choć spo co ne twa rze świad czy ły o tym, że za -
ba wa by ła do sko na ła. Chwi lę wy tchnie nia moż na by ło
spę dzić przy mi łych roz mo wach z daw no niewi dzia -
ny mi zna jo my mi.

Je dy nym „man ka men tem” na szych spo tkań jest to, że
za wsze wy da ją się zbyt krót kie. Kie dy cich nie mu zy ka,
tak trud no nam się roz stać. Ale, moi mi li, nie mar tw -
cie się: już nie ba wem zno wu się spo tka my. To prze cież
tyl ko... dwa na ście mie się cy. Już te raz za pra szam.

Emi�lia�Wy�ty�kow�ska�-Sro�ka
(Fotografie�z�balu�publikujemy�na�IV�stronie�okładki�– redakcja)
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Wstycz nio wy wie czór 2009 ro ku w Ko le gium Run ge go gosz -
czo no do stoj ne go Ju bi la ta, Pro�fe�so�ra�Ze�no�na Krzy�wań�skie�-

go, eme ry to wa ne go na uczy cie la aka de mic kie go Ka te dry Fi zjo lo -
gii Ro ślin, wy cho waw cę i uczo ne go, wie lo let nie go kie row ni ka
Ka te dry, dzie ka na Wy dzia łu Ogrod ni cze go w la tach 1981–1986
i pro rek to ra ds. na uki w la tach 1991–1996. Pa nu Pro fe so ro wi to -
wa rzy szy ła Mał żon ka, Pa ni Hen ry ka Krzy wań ska, oraz cór ka, Pa -
ni Agniesz ka Krzy wań ska -Kar lik wraz z Mał żon kiem. 

W spo tka niu uczest ni czy li licz nie przy by li Go ście wraz z JM Rek -
to rem prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem i dzie ka nem Wy -
dzia łu Ogrod ni cze go prof. dr. hab. Pio trem Urbań skim oraz gro -
no człon ków Ra dy Wy dzia łu Ogrod ni cze go. Swo ją obec no ścią
spo tka nie za szczy ci li, m.in. prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski – pro -
rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, Rek tor mi nio nej ka den cji – prof.
dr hab. Er win Wą so wicz, dzie ka ni i pra cow ni cy in nych wy dzia łów,
współ pra cow ni cy i przy ja cie le Pa na Pro fe so ra, ucznio wie i wy cho -
wan ko wie, krew ni i zna jo mi. 

Ju bi le usz był szcze gól nie mi łym wy da rze niem dla pra cow ni ków
i dok to ran tów Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin. Wie lu z nas przez dłu gie la -
ta by ło zwią za nych za wo do wo z Pro fe so rem. Do gro na tych osób na -
le żą dok to ran ci Pro fe so ra Krzy wań skie go – w obec nym ze spo le – dr
hab. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek, dr Jan Ku biś oraz au tor ka ni niej -
szych wspo mnień, a po nad to dr Ha li na Gniaz do wi ska -Sko czek (obec -
nie pra cow nik eme ry to wa ny) i dr Wło dzi mierz Bo rej sza -Wy soc ki
– od 1992 ro ku pra cow nik Cor nell Uni ver si ty w USA. Dla wie lu pra -
cow ni ków Pro fe sor był in spi ra to rem kon cep cji i po dej mo wa nych ba -
dań, roz wo ju na uko we go, kry tycz nym re cen zen tem i życz li wym do -
rad cą w pra cy na uko wo -dy dak tycz nej.

Świę to wa nie Uro dzin Pro fe so ra Krzy wań skie go by ło prze peł nio -
ne ser decz ny mi ży cze nia mi dłu gich lat ży cia, w jak naj lep szym zdro -
wiu, ra do ści w gro nie bli skich i ko cha nych wnu ków. Ale wie czór
ten był też oka zją do zło że nia po dzię ko wań Pa nu Pro fe so ro wi za do -
ko na nia i od da nie dla Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin, Wy dzia łu Ogrod -
ni cze go i Uczel ni. Ja ko pierw szy – wy ra zy uzna nia i po dzię ko wa -
nia za wkład dla roz wo ju na szej Al�ma�Ma�ter�prze ka zał JM Rek tor,
dzie ląc się ra do ścią z udzia łu w tej uro czy sto ści. Spe cjal nym upo -
min kiem, za łą czo nym do kwia tów i ży czeń ofia ro wa nych przez wy -
cho wan ków Pro fe so ra, pra cow ni ków i dok to ran tów Ka te dry, był
pre zent mu zycz ny w wy ko na niu stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go
po znań skiej Aka de mii Mu zycz nej im. Igna ce go Ja na Pa de rew skie -
go. Stu den ci, Ewa Ko wa luk (so pran) i Mar cin Hu tek (ba ry ton),
przy akom pa nia men cie Lau ry So bo lew skiej (ad iunk ta tej Uczel ni)
wy ko na li arie ope ro we, pro fe sjo nal nie brzmią ce w sa li na sze go Ko -
le gium. Przy oka zji, zwłasz cza ja ko in for ma cja dla młod szych pra -

cow ni ków Uni wer sy te tu, to Pro fe sor Ze non Krzy wań ski był
współ au to rem od no wie nia tak wszech stron nie słu żą ce go nam dzi -
siaj Ko le gium Run ge go.

Wie czór ju bi le uszo wy był też oka zją do przy po mnie nia syl wet -
ki, ka rie ry za wo do wej, do rob ku i ak tyw no ści or ga ni za cyj nej Pro -
fe so ra oraz kon ty nu acji Je go idei na uko wych.

Pro fe sor dr hab. Ze non Krzy wań ski roz po czął pra cę za wo do wą
w 1953 ro ku w Ka te drze Fi zjo lo gii Ro ślin ja ko ab sol went stu diów
in ży nier skich Wy dzia łu Rol ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Stu -
dia ma gi ster skie od był już na wy od ręb nio nej z Uni wer sy te tu
Wyż szej Szko le Rol ni czej. Dok to rat uzy skał w 1963 ro ku, któ re -
go pro mo to rem był prof. dr hab. Jan Woj cie chow ski, w ro ku 1970
zdo był sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a w 1982 ty tuł pro fe so ra.
Je go pra ce pro mo cyj ne zo sta ły wy róż nio ne na gro da mi: dok tor ska
– Srebr nym Me da lem 40-le cia Aka de mic kich Stu diów Rol ni czych
i Le śnych w Po zna niu, a ha bi li ta cyj na – na gro dą Mi ni stra Na uki,
Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki.

Ak tyw ność na uko wą Pro fe sor w głów nej mie rze kon cen tro wał
na ba da niach fi zjo lo gii re ago wa nia i od por no ści na cho ro bo twór -
cze mi kro or ga ni zmy oraz abio tycz ne czyn ni ki stre so we. Pod ję cie
tej te ma ty ki w la tach 60. ubie głe go stu le cia by ło uni ka to we w ska li
kra jo wej i do pro wa dzi ło do ufor mo wa nia ze spo łu kon ty nu ują ce -
go te ba da nia po dzień dzi siej szy. Pro fe sor Krzy wań ski, po za wspo -
mnia ny mi już funk cja mi peł nio ny mi w ma cie rzy stej Uczel ni, był de -
le ga tem do Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
człon kiem rad i ko mi te tów na uko wych PAN oraz rad re dak cyj nych.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je pra ca dy dak tycz na Ju bi la ta. Dla
nas – je go wy cho wan ków i obec nej ka dry na uko wo -dy dak tycz nej
Ka te dry – po zo sta je nie do ści gnio nym wzo rem so lid no ści i su mien -
no ści, na uczy cie lem wy ma ga ją cym, ale i o wiel kiej życz li wo ści oraz
sza cun ku wo bec stu den tów.

Je stem prze ko na na, że obec ność licz ne go gro na przy ja ciół
i zna jo mych, przed sta wi cie li Uczel ni i Ra dy Wy dzia łu Ogrod ni cze -
go, współ pra cow ni ków i uczniów edu ko wa nych w za kre sie fi zjo -
lo gii ro ślin, by ło hoł dem uzna nia dla nie prze cięt nej oso bo wo ści i do -
ko nań Pa na Pro fe so ra Ze no na Krzy wań skie go. Dla wy cho wan ków
by ła to oka zja do po dzię ko wań za sta wia ne nam wy ma ga nia, wy -
ma ga nia wiel kie i trud ne, za kie ro wa nie na szym roz wo jem na uko -
wym, za wzór rze tel no ści i pra wo ści. 

Mno gość ży czeń i oka za nej życz li wo ści po zo sta wia nas w prze -
ko na niu, że spo tka my się na ko lej nym Ju bi le uszu!

prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska

Pro�fe�so�ro�wi�Ze�no�no�wi�Krzy�wań�skie�mu�
na osiem�dzie�sią�te�uro�dzi�ny

Gra�tu�la�cje�Ju�bi�la�to�wi�zło�żył�by�ły�Rek�tor�na�szej�Uczel�ni,
prof.�dr�hab.�E.�Wą�so�wicz

Pro�fe�sor�Krzy�wań�ski�wraz�z Mał�żon�ką�i�Rek�torem�
na�szej�Uczel�ni,�prof.�dr.�hab.�G.�Skrzypczakiem
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Od po wiedź na tak sfor mu ło wa ne, wy da wa -
ło by się pro ste py ta nie, brzmi: Zwią zek

Na uczy ciel stwa Pol skie go przy Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu sta ra się wy peł niać
wo bec spo łecz no ści aka de mic kiej zo bo wią za -
nia przy ję te w cza sie wy bo rów, a szcze gó ło wy
za kres dzia łań okre śla usta wa o związ kach za -
wo do wych. Na le ży przy tym do dać, że człon -
ko wie Ra dy Za kła do wej ZNP pra cu ją spo łecz -
nie i czas na le ży ra cjo nal nie dzie lić mię dzy
obo wiąz ki za wo do we i pra ce w związ kach.

W ra mach dzia łal no ści związ ko wej w pierw -
szej ko lej no ści kon cen tru je my się na współ pra -
cy z Wła dza mi Uni wer sy te tu – dla do bra ca -
łe go śro do wi ska – i wy peł nia niu za dań
usta wo wych dzię ki uczest nic twie na szych
przed sta wi cie li w cen tral nych or ga nach ko le -
gial nych Uczel ni, ko mi sjach wy dzia ło wych i se -
nac kich. Wie le też istot nych dla Uczel ni
spraw jest ne go cjo wa nych bez po śred nio z JM
Rek to rem. Ra da Za kła do wa ZNP słu ży po mo -
cą przede wszyst kim swo im człon kom, szcze -
gól nie tym, któ rzy ma ją du że trud no ści, głów -
nie ze zdro wiem, i po trze bu ją wspar cia. Są to
prze waż nie wi zy ty do mo we u na szych scho -
ro wa nych eme ry tów czy też wy sy ła nie li stów
gra tu la cyj nych z oka zji uro dzin i świąt. Świad -
czy my tak że po moc ma te rial ną po trze bu ją cym
w po sta ci za po móg fi nan so wych, któ re wpraw -
dzie nie są zbyt wy so kie, jed nak że u eme ry tów
w po de szłym wie ku, prze waż nie cier pią cych,
każ da prze ka za na kwo ta i for ma pa mię ci
wzbu dza ra dość. W mi nio nych trzech la tach
udzie li li śmy 142 za po mo gi w wy so ko ści od 250
do 500 zł na oso bę. Wy pła ca my też za sił ki sta -
tu to we z oka zji uro dze nia dziec ka oraz zgo -
nu człon ka ZNP czy bli skiej oso by z ro dzi ny.

Na sza współ pra ca z Wła dza mi Rek tor ski mi
do ty czy głów nie spraw pra cow ni czych, ta kich
jak: pła ce, wa run ki pra cy, na gro dy czy też
miesz ka nia.

Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą pew ne
kwe stie Rek tor jest zo bo wią za ny uzgad niać ze
związ ka mi za wo do wy mi, na to miast in ne wy -
ma ga ją opi nii. Trosz cząc się o ży wot ne in te -
re sy pra cow ni cze, Zwią zek Na uczy ciel stwa
Pol skie go dą ży do po pie ra nia roz wią zań
sprzy ja ją cych roz wo jo wi Uczel ni i eli mi no wa -
niu spo rów. W wie lu spra wach ZNP współ pra -
cu je oraz po ro zu mie wa się ze związ kiem
„So li dar ność” i czę sto ma my w kwe stiach pra -
cow ni czych wspól ne opi nie. Przy kła dem mo -
gą być pre mie dla pra cow ni ków tech nicz nych
i ob słu gi, a tak że na gro dy rek tor skie dla na -
uczy cie li aka de mic kich.

W na szych dzia ła niach i dys ku sjach z Wła -
dza mi Rek tor ski mi dą ży my do za pew nie nia
bez piecz nych, to zna czy w mia rę wol nych
od spo rów i do tkli wych stre sów oraz upo ko -
rzeń, wa run ków pra cy, tak że w sen sie spraw
by to wych, czy też ochro ny przed utra tą pra -
cy w spo sób nie za słu żo ny. Do tej po ry zwią -
zek nasz sku tecz nie po mógł kil ku oso bom. Nie
ozna cza to jed nak, że za mie rza my to le ro wać
igno ran tów czy też sprzy jać nie rób stwu. Roz -
wój Uczel ni i ja kość pra cy są dla nas war to -
ścia mi nad rzęd ny mi.

Dzie wią te go stycz nia 2007 ro ku w lo ka lu
ZNP od by ła się dłu ga roz mo wa z JM Rek to -
rem na te wła śnie te ma ty. Po ru szo no tak że
spra wy so cjal ne, jak: wy po czy nek, funk cjo no -

wa nie ba rów w po miesz cze niach Uczel ni
i od czu wal ny po wszech nie brak sto łów ki dla
stu den tów oraz pra cow ni ków. Zwią zek nasz
wy ra ża głę bo kie nie za do wo le nie, że tak po -
waż na i du ża Uczel nia nie ma do brze funk -
cjo nu ją cej sto łów ki, do sto so wa nej do ocze ki -
wań jej pra cow ni ków i stu den tów, czy też
ośrod ka wy po czyn ko we go na na le ży tym po -

zio mie. Wie my, że za nie dba nia te się ga ją jesz -
cze lat sie dem dzie sią tych, kie dy to ist nia ły wy -
jąt ko wo du że moż li wo ści for mal ne i fi nan so we
do po dej mo wa nia te go ro dza ju przed się -
wzięć. Nie zro bio no jed nak też żad ne go kro -
ku w tym kie run ku po prze mia nach ustro jo -
wych 1989 ro ku.

Rek tor wy słu chał na szych uwag oraz pro po -
zy cji i obie cał, że wspól nie ze związ ka mi po -
dej mie dzia ła nia w tych kwe stiach, ale czas umy -
ka, a wy ne go cjo wa ne w tru dach usta le nia idą
szyb ko w za po mnie nie.

Z ża lem na le ży stwier dzić, że od daw na ad -
mi ni stra cja Uni wer sy te tu wręcz ucie ka ła i na -
dal ucie ka od spraw so cjal nych – w sze ro kim
te go sło wa zna cze niu, w prze ci wień stwie
do in nych uczel ni mia sta Po zna nia. Wia do mo,
są to spra wy czę sto kło po tli we i ma ło wdzięcz -
ne, ale jed nak waż ne. Już wie lo krot nie wy po -
wia da li śmy się na te te ma ty w imie niu Związ -
ku Na uczy ciel stwa Pol skie go. W nie daw nej
prze szło ści ktoś bez głęb sze go za sta no wie nia
się upo wszech nił teo rię, że pra co daw ca nie po -
wi nien zaj mo wać się tzw. so cja lem. Jest to teo -
ria fał szy wa, któ ra nie znaj du je po twier dze nia
w funk cjo no wa niu do brze za rzą dza nych pod -
mio tów go spo dar czych, tak że w kra jach za -

chod nich, o ugrun to wa nej go spo dar ce ryn ko -
wej. Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go od sa -
me go po cząt ku swej dzia łal no ści nie przyj mo -
wał po sta wy wy łącz nie rosz cze nio wej, czy li
mó wiąc in ny mi sło wy – nie wy su wał wy łącz -
nie żą dań pod ad re sem Władz Uczel ni. Zwią -
zek nasz ini cjo wał i wy trwa le dzia łał na przy -
kład na rzecz miesz kal nic twa pra cow ni ków.
Efek tem tych dzia łań są osie dla: Bo nin, Wil czy
Młyn, Świer cze wo czy też Edwar do wo.
Przed kil ko ma la ty roz po czę to, tak że z ini cja -
ty wy ZNP, two rze nie osie dla w Prze źmie ro wie.
Du ża gru pa pra cow ni ków zor ga ni zo wa -
na w Sto wa rzy sze niu „Nasz dom” wy ku pi ła
od Uczel ni grun ty o po wierzch ni po nad 25 ha
i po dzie li ła je na dział ki, któ re już w 60% zo -
sta ły cie ka wie za bu do wa ne. By ła to, jak my śli -
my, traf na ini cja ty wa związ ko wa i cie szy my się,
że wie lu za słu żo nych dla Uczel ni pra cow ni ków
już wy bu do wa ło, bu du je lub za mie rza bu do wać
swo je do my. Jest to du ża ra dość nie tyl ko dla
tych ro dzin, ale tak że dla nas, ja ko ini cja to rów,
jak i rów nież – przy pusz czać na le ży – dla Władz
Uczel ni, że sku tecz nie po mo gły w tych trud -
nych przed się wzię ciach. Wiel ka jest za słu ga
w tym dzie le za rzą du Sto wa rzy sze nia „Nasz
dom”, bo prze cież wie lu dzia ła czy po świę ci ło
tej szla chet nej spra wie du żo cza su, ener gii i po -
my sło wo ści. Szcze gól ne uzna nie na le ży się by -
łe mu prze wod ni czą ce mu za rzą du Sto wa rzy sze -
nia – dok to ro wi Pio tro wi Cha łup ce. 

Obec nie wy bra ne i za re je stro wa ne w Są dzie
sto wa rzy sze nie sta ra się wy ku pić ko lej ne te re -
ny, przy le głe do obec ne go osie dla. Jest już na to
zgo da Wy so kie go Se na tu, du ża przy chyl ność
wój ta gmi ny Tar no wo Pod gór ne, a przede
wszyst kim sze ro kie za in te re so wa nie ewen tu -
al nych na byw ców, czy li pra cow ni ków Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go. Chęć za ku pu dział ki
zgło si ło po nad 600 osób, któ re przy stą pi ły
do Sto wa rzy sze nia „Na sze osie dle”. Są jed nak
pew ne pro ble my, któ re mo gą za wa żyć na ca -
łym pro ce sie sprze da ży: mia no wi cie spo sób zby -
wa nia dzia łek mu si prze bie gać w zgo dzie
z usta wą o za mó wie niach pu blicz nych. Do Ra -
dy Za kła do wej ZNP do cho dzi ły też in for ma -
cje, że jest du że za po trze bo wa nie pra cow ni ków
na ogród ki dział ko we. Pre zes Ra dy wspól nie
z pra cow ni ka mi Dzia łu So cjal ne go pod ję li
ini cja ty wę po szu ki wa nia ta kich moż li wo ści.
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Co ro bi Zwią zek

Na uczy ciel stwa

Pol skie go 

na na szej 

Uczel ni?
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Usta lo no, że w Złot ni kach jest du ża po -
wierzch nia grun tu po daw nych dział kach pra -
cow ni czych. Prze pro wa dzo no więc roz mo wę
z Pa nem Rek to rem i pod ję to pew ne usta le nia,
w re zul ta cie któ rych uda się, być mo że, wyjść
do pew ne go stop nia na prze ciw po trze bom pra -
cow ni ków w tym za kre sie.

Ra da Za kła do wa ZNP pro wa dzi tak że in ne
dzia ła nia, nie co skrom niej sze, ale jak że po trzeb -
ne i do star cza ją ce za do wo le nia wie lu pra cow -
ni kom Uczel ni, nie tyl ko człon kom związ ku.
Są to wy jaz dy, na przy kład szla kiem pia stow -
skim, szla kiem walk o Wał Po mor ski, nad je -
zio ra w Mi li czu czy też do na sze go uni ka to we -
go za kła du do świad czal ne go w Stob ni cy.
Wśród pra cow ni ków Uni wer sy te tu, a w szcze -
gól no ści wśród eme ry tów, du żym uzna niem cie -
szą się wy jaz dy na grzy bo bra nia. Jest to w od -
bio rze uczest ni ków po łą cze nie mi łe go spę dze nia
cza su z po ży tecz nym. W mi nio nym ro ku od -
by ło się sie dem ta kich wy praw w ostę py le śne.

Wy jąt ko wo do brą opi nią cie szy ły się wy ciecz -
ki do Ber li na, Wied nia, na wy brze że z jed no -
dnio wym zwie dza niem Born hol mu czy też
w oko li ce Au gu sto wa i na Li twę, gdzie ko le żan -
ki i ko le dzy po zna wa li ko rze nie pol sko ści
tam tych te re nów, a tak że za byt ki o wiel kim hi -
sto rycz nym zna cze niu w Wil nie, Tro kach,
Kow nie, Du ksztach Pi jar skich czy Kier no wie.
Spo tka nie z Po la ka mi, wie czor ki oraz zwie dza -
nie te go tak prze cież bli skie go nam kra ju
spra wi ło, że na si wy ciecz ko wi cze wró ci li wzbo -
ga ce ni wie dzą o Li twie i peł ni mi łych wra żeń.
Or ga ni za to rom da ło to rów nież wie le sa tys fak -
cji z te go pro ste go po wo du, że licz nej gru pie
na szych człon ków i go ściom moż na by ło do -
star czyć – oprócz ra do ści – moż li wość po zna -
nia in nych ośrod ków. Po dob nie by ło z wy jaz -
dem do Ber li na, do kąd au to ka rem uda ła
się 40-oso bo wa gru pa na szych człon ków
i sym pa ty ków ZNP. Zwie dzo no naj cen niej sze
za byt ki: te atr, ope rę ber liń ską, mu zea, w tym
Per ga moń skie. Du żym prze ży ciem był wjazd
na wie żę te le wi zyj ną i oglą da nie z tak du żej wy -
so ko ści pa no ra my Ber li na.

Rów nież cie ka we wy jaz dy pla nu je my w obec -
nym ro ku. Usi łu je my w ten spo sób do star czyć
mi łych wra żeń tej czę ści na szych pra cow ni ków,
któ rzy nie ma ją moż li wo ści, czę sto z ra cji zaj -
mo wa ne go sta no wi ska, po dró żo wać po świe -
cie, lub któ rym sy tu acja ma te rial na na to nie
po zwa la. Na le ży do dać, że or ga ni za cja tych wy -
praw – tak że za gra ni cę – cho ciaż od by wa się
za pie nią dze uczest ni ków, to or ga ni za to rzy
w zna czą cy spo sób do tu ją na szych człon ków
ze środ ków po cho dzą cych wy łącz nie ze skła -
dek człon kow skich. Pra gnie my w ten spo sób
słu żyć nie tyl ko na szym człon kom, ale też sym -
pa ty kom oraz ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej
Uczel ni.

Nasz zwią zek za pew nia nie tyl ko wspar cie
po trze bu ją cym, ale też da je moż li wość sa mo -
re ali za cji wie lu Ko le żan kom i Ko le gom, chcą -
cym ak tyw nie wpły wać na kształt na sze go śro -
do wi ska.

Ra da Za kła do wa ZNP Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu by ła ini cja to rem i głów -
nym or ga ni za to rem Kon fe ren cji Śro do wi ska
Aka de mic kie go ZNP Wiel ko pol ski, po świę co -
nej spra wom pra cow ni czym w szko łach wyż -
szych. Kon fe ren cja ta od by ła się 15 ma ja 2007
ro ku w Col le gium Mi nus Uni wer sy te tu im. 

A. Mic kie wi cza. W ob ra dach udział wzię li za -
pro sze ni go ście:
l dr Sta ni sław Ró życ ki – Wi ce pre zes Ra dy

Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki ZNP
l prof. An to ni Szczu ciń ski z Uni wer sy te tu im.

A. Mic kie wi cza, Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Kul tu ry i Na uki Ra dy m. Po zna nia

l dr Ma riusz Pio trow ski z Ka te dry Pra wa i Po -
li ty ki Spo łecz nej Aka de mii Eko no micz nej
w Po zna niu

l Ja cek Le śny – Wi ce pre zes Za rzą du Okrę gu
Wiel ko pol skie go ZNP

l An na Mar kie wicz i Wal de mar Haw rot z Biu -
ra Te re no we go ZNP w Lesz nie

l Jo lan ta Wdow czyk i Da nu ta Wo zow czyk
z Ra dy Za kła do wej ZNP Uni wer sy te tu im.
A. Mic kie wi cza w Ka li szu

l przed sta wi cie le NSZZ „So li dar ność” z Uni -
wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza, Po li tech ni ki
Po znań skiej i Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Kon fe ren cję otwo rzył prof. Kieł czow ski
– Prze wod ni czą cy Za rzą du ZNP Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mic kie wi cza, a ob ra dy pro wa -
dzi li: prof. Sta ni sław Dzię gie lew ski, dr inż. Je -
rzy Bo row ski i dr Zbi gniew Ga lor.

Re fe rat na te mat obro ny pra cow ni ków
w szko łach wyż szych wy gło sił dr Ma riusz
Pio trow ski, a dr Sta ni sław Ró życ ki swo je wy -
stą pie nie po świę cił pro ble mom zwią za nym
z dzia łal no ścią Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go na wyż szych uczel niach. Wy stą pie nie
prof. An to nie go Szczu ciń skie go by ło skie ro wa -
ne do spo łecz no ści uczel nia nych, jak one po -
strze ga ją pro ce sy zmian na uczel niach w kie -
run ku ryn ko wym.

Po wy stą pie niach roz po czę ła się wie lo go dzin -
na dys ku sja na te mat form pra cy ZNP na uczel -
niach. Wy pra co wa no wnio ski, któ re wy zna cza -
ją głów ne kie run ki dzia łal no ści związ ku.
Pro fe sor Sta ni sław Dzię gie lew ski, pod su mo -
wu jąc, po dzię ko wał za ak tyw ny i twór czy
udział w Kon fe ren cji, pod czas któ rej omó wio -
no wie le ak tu al nie waż nych spraw z ży cia Uczel -
ni i po zna no pro ble my zwią za ne z dzia łal no -
ścią związ ków w śro do wi sku wiel ko pol skich
uczel ni. Do dał, że je ste śmy le piej przy go to wa -
ni do pra cy i współ pra cy z wła dza mi uczel ni
na rzecz na szej spo łecz no ści. God ne pod kre -
śle nia są twór cze i owoc ne wy stą pie nia przed -
sta wi cie li NSZZ „So li dar ność”: że nic nas nie
dzie li, a je dy nie łą czy – wspól ne do bro i roz -
wój szkol nic twa wyż sze go.

W dniach 26 i 27 mar ca 2007 ro ku od by -
ło się po sie dze nie Za rzą du Głów ne go ZNP.
Te ma tem prze wod nim te go po sie dze nia by ła
dys ku sja, jak da lej pro wa dzić spór z Rzą dem
RP w obro nie oświa ty i prze ciw dzia ła nie ku -
rio zal nym żą da niom o „od cię ciu się” ZNP
od swej prze szło ści. Omó wio no tak że kwe stie
pła co we dla pra cow ni ków oświa ty i szkół
wyż szych.

Ja ko że na uczel niach po ziom płac za trzy -
mał się i przez wie le lat nie by ło zna czą cych
pod wy żek dla pra cow ni ków, mi mo wie lu za -
po wie dzi i obie ca nek przed wy bor czych, Ra da
Za kła do wa ZNP 5 czerw ca 2008 ro ku zor ga -
ni zo wa ła kon fe ren cję śro do wi sko wą na te mat
spraw by to wych pra cow ni ków szkół wyż -
szych. Stan obec ny i za mie rze nia władz w tej
kwe stii przed sta wi li za pro sze ni na kon fe ren cję
go ście:

l po słan ka dr Kry sty na Ły bac ka – ja ko prze -
wod ni czą ca Sej mo wej Pod ko mi sji ds. Szkol -
nic twa Wyż sze go

l oraz prof. Zyg munt Cy bul ski – Wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Kra jo wej Szkol nic twa
Wyż sze go i Na uki ZNP.

W kon fe ren cji, któ ra od by ła się w Ko le gium
Run ge go, udział wzię li rów nież przed sta wi cie -
le Rad Za kła do wych ZNP wszyst kich szkół
wyż szych z Po zna nia, Lesz na i Ka li sza oraz
przed sta wi cie le władz na szej Uczel ni. Po wy -
słu cha niu rze czo wych i cie ka wych wy stą pień
go ści roz po czę ła się owoc na dys ku sja, nie tyl -
ko nad pro ble ma mi pła co wy mi. Sfor mu ło wa -
ne wnio ski wy ko rzy sta no do przy go to wa nia
uchwa ły Se na tu na szej Uczel ni, któ ra zo sta ła
jed no myśl nie prze gło so wa na i skie ro wa -
na do Pre mie ra oraz Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go. Obec nie na sze mi ni ster stwo
przy go to wu je no we kon cep cje roz wo ju szkol -
nic twa wyż sze go w Pol sce wraz z bar dzo
kon tro wer syj nym mo de lem awan su kadr na -
uko wych, tzw. mo del bez ba rier, któ ry jest bar -
dzo ma ło czy tel nym sys te mem fi nan so wa nia ba -
dań na uko wych i dy dak ty ki.

Za wy jąt ko wo waż ne w obec nej sy tu acji
uzna li śmy za tem zor ga ni zo wa nie spo tka nia
z po sła mi na sze go śro do wi ska oraz przed sta -
wi cie la mi mi ni ster stwa ce lem szcze gó ło we go
za po zna nia się z pla no wa ny mi zmia na mi
w szkol nic twie wyż szym, a przede wszyst kim
z kwe stia mi pła co wy mi i fi nan so wa niem uczel -
ni. Spo tka nie to, tak że śro do wi sko we, od bę -
dzie się w Ko le gium Run ge go w kwiet niu. Nie
bę dzie my usta wać w dzia ła niach mo gą cych
w spo sób de mo kra tycz ny wpły nąć nie tyl ko
na po pra wę spraw by to wych, ale i na spo sób
funk cjo no wa nia Uczel ni.

Głę bo ko smu ci nas sy tu acja lu dzi w wie ku
star szym i sa mot nych. Za te tak prze cież
waż ne spra wy, zwłasz cza w eu ro pej skim kra -
ju o wy so kim stop niu cy wi li za cji, win no od po -
wia dać Pań stwo. Jak jest, wie my wszy scy. Stąd
też ma my po mysł, by po móc tym lu dziom, two -
rząc uczel nia ny ośro dek „Zło ta Je sień”. Dys -
ku sje na te te ma ty są pro wa dzo ne.

Dzia łal ność Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go na na szej Uczel ni jest wie lo kie run ko -
wa i moż na po wie dzieć – ak tyw na. Pra cu je -
my dla na sze go śro do wi ska uczel nia ne go
oraz ak ty wi zu je my struk tu ry wo je wódz kie
i ogól no pol skie.

Od po wiedź na py ta nie, za war te w ty tu le ni -
niej sze go ar ty ku łu: „Co ro bi Zwią zek Na uczy -
ciel stwa Pol skie go na na szej Uczel ni?” jest za -
tem kla row na i prze ko nu ją ca, chy ba na wet tak że
dla nie chęt nych tej jak że bo ga tej w tra dy cje or -
ga ni za cji związ ko wej, któ ra dzia ła nia mi swych
człon ków do wo dzi, że pra ca związ ko wa jest
bar dzo waż na i ma na ce lu do bro czło wie ka.

W ten spo sób dzię ku je my wszyst kim człon -
kom Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go i je -
go sym pa ty kom, a tak że Wła dzom Uczel ni
za zro zu mie nie i wspie ra nie na szych dzia łań.

prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Dzię�gie�lew�ski
Pre�zes�Ra�dy�Za�kła�do�wej�ZNP
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W dniach 30 czerw ca – 5 lip ca 2008 ro ku w Ka te drze En -
to mo lo gii Le śnej go ści ła gru pa stu den tów i pra cow ni ków
In sty tu tu En to mo lo gii, Fi to pa to lo gii i Ochro ny La su Uni -

wer sy te tu w Wied niu (In sti tut für För sten to mo lo gie, För st pa to lo -
gie und Wald schutz, Uni ver sität für Bo den klu tur Wien). Głów nym
ich ce lem by ło za po zna nie się z uwa run ko wa nia mi ma so we go wy -
stę po wa nia szko dli wych owa dów w la sach so sno wych. Licz ne mu
wy stę po wa niu owa dów sprzy ja ją u nas ubo gie gle by le śne oraz nie -
du ża ilość opa dów, a więc roz le głe ob sza ry środ ko wo -za chod niej
Pol ski i Po mo rza. Po cząw szy od XVII i XVIII wie ku, ist nie ją udo -
ku men to wa ne ob ser wa cje, świad czą ce o czę stym na wie dza niu tych
ob sza rów przez gra da cje po pro cha ce ty nia ka, strzy go ni cho inów -
ki, bar czat ki so snów ki i brud ni cy mnisz ki. Gą sie ni ce wy mie nio nych
ga tun ków mo ty li, zja da jąc igły so sen, mo gą do pro wa dzić do cał -
ko wi te go ogo ło ce nia ko ron drzew. 

W gru pie go ści zna leź li się stu den ci (sześć osób) i pra cow ni cy
In sty tu tu: prof. dr Axel Schopf, dr Chri sta Scha fel l ner, inż. Ga brie -
le Mo tlik, dr inż. Pe ter Ba ier i dr inż. Ger nod Hoch.

Pierw szy etap za jęć od był się na te re nie Nad le śnic twa Wolsz tyn,
znaj du ją ce go się w Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Zie -
lo nej Gó rze. Zwie dza no przede wszyst kim te re ny, na któ rych zwal -
cza no gra da cje owa dów że ru ją cych na so śnie, jed nak na tra fio no
tak że na miej sca licz ne go wy stę po wa nia bar czat ki pu cho wi cy (Erio�-
ga�ster�la�ne�stris) – mo ty la, któ re go gą sie ni ce że ru ją na drze wach li -
ścia stych, głów nie brzo zach i śli wach. Od kil ku lat mo tyl ten wy -
stę pu je w la sach wolsz tyń skich na ty le licz nie, że gą sie ni ce
cał ko wi cie ob ja da ją li ście wie lu brzóz. 

Za pre zen to wa no le śny sys tem ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ -
re go głów ną atrak cją by ła no wo cze sna do strze gal nia prze ciw po -
ża ro wa, gó ru ją ca nad la sa mi oko lic Wolsz ty na. Du żą atrak cją tu -
ry stycz ną oka za ła się pa ro wo zow nia w Wolsz ty nie, jed no z ostat nich
te go ro dza ju czyn nych miejsc w Eu ro pie. Re mon tu je sta re i za byt -
ko we lo ko mo ty wy oraz ser wi su je pa ro wo zy eks plo ato wa ne do dziś
na wy bra nych li niach ko le jo wych (np. Po znań –Wolsz tyn). Dzię -
ki pra cow ni kom pa ro wo zow ni moż na by ło obej rzeć warsz ta ty re -
mon to we z ca łym ze sta wem na rzę dzi (np. pół to ra me tro we klu cze
na sa do we), za byt ko we lo ko mo ty wy, z któ rych każ da ma swo ją hi -
sto rię (nie któ re na wet z wąt ka mi fil mo wy mi), za ła du nek lo ko mo -
tyw wo dą i ich czysz cze nie po za koń czo nej pra cy oraz wie le in nych
cie ka wych aspek tów eks plo ata cji pa ro wo zów. 

Go dzi ny po po łu dnio we po świę co no na wi zy ta cję po wierzch ni,
na któ rych rok rocz nie ob ser wu je się pod wyż szo ne li czeb no ści szko -
dli wych błon kó wek z ro dzi ny bo recz ni ko wa tych. Pra cow ni cy nad -
le śnic twa za pre zen to wa li me to dy kon tro li li czeb no ści larw szkod -
ni ków przy po mo cy wy lę ga rek po do ka po wych. Ścię to jed no
drze wo prób ne na spe cjal nie przy go to wa ne płach ty, a stu den ci ze -
bra li i po li czy li lar wy że ru ją ce w ko ro nach, okre śli li ich ga tun ki
oraz sta dia roz wo jo we. Or ga ni za cja ćwi czeń te re no wych nie by -
ła by moż li wa bez po mo cy mgr inż. Mar ty Wi ler – Na czel ni ka Wy -
dzia łu Za go spo da ro wa nia La su RDLP w Zie lo nej Gó rze oraz mgra
inż. Pio tra Nie to pie la, dra inż. Ro ber ta Zan de ra – pra cow ni ka Ze -
spo łu Ochro ny La su w Czer wo na ku – oraz pra cow ni ków Nad le -
śnic twa Wolsz tyn w oso bach Nad le śni cze go – mgra inż. An drze -
ja Po pko i mgra inż. Jac ka Szym ków – bę dą ce go na szym
prze wod ni kiem w te re nie.

Dru gi dzień roz po czę to od wi zy ty w sta cji te re no wej Ka te dry En -
to mo lo gii Le śnej w Ra kow ni (LZD Mu ro wa na Go śli na), gdzie pro -
wa dzo na jest ho dow la la bo ra to ryj na bar czat ki sy be ryj skiej (Den�-
dro�li�mus�si�bi�ri�cus) w ra mach oce ny moż li wo ści roz wo ju nie któ rych
szkod ni ków kwa ran tan no wych w wa run kach eu ro pej skich i pro -
gno zo wa nia za gro że nia na szych la sów.

Dal szym ce lem ćwi czeń by ła Pusz cza No tec ka, roz le gły ob szar
po nad 1300 km2 bo rów so sno wych po ra sta ją cych ubo gie gle by piasz -
czy ste, nę ka ny gra da cja mi owa dów. Naj więk sza z nich – strzy go -
ni cho inów ki w la tach 1922–1924 – do pro wa dzi ła do ob umar cia
i wy cię cia drze wo sta nów na po wierzch ni 750 km2.

Wi zy tę w pusz czy roz po czę to od Nad le śnic twa Po trze bo wi ce,
na któ re go te re nie obej rza no od no wie nia la su na po wierzch ni po -
po ża ro wej (10 sierp nia 1992 ro ku w cza sie jed ne go z naj więk szych
w hi sto rii le śnic twa pol skie go po ża ru spło nę ło 60 km2 la su). Du -
żo uwa gi po świę co no teo re tycz nym i prak tycz nym aspek tom sto -
so wa nia me to dy ogni sko wo -kom plek so wej ochro ny la su, po le ga -
ją cej na wspo ma ga niu na tu ral nych me cha ni zmów re gu la cji
li czeb no ści szko dli wych owa dów na ubo gich sie dli skach le śnych. 

W go dzi nach po po łu dnio wych uda no się na te ren Nad le śnic twa
Kar win, gdzie w Lip kach Wiel kich obej rza no Le śną Ba zę Lot ni czą,

w któ rej w okre sie za gro że nia po ża ro we go sta cjo nu ją trzy sa mo -
lo ty ga śni cze i je den pa tro lo wy – wy ko rzy sty wa ne do ga sze nia po -
ża rów na te re nie ca łej Pusz czy No tec kiej. W cza sie prze jaz du do sta -
łych ognisk gra da cyj nych bar dzo szko dli wej bar czat ki so snów ki
za trzy ma no się w re zer wa cie kra jo bra zo wym Lu bia tow skie Uro -
czy sko. Nad le śni czy Nad le śnic twa Kar win – inż. Edward Buś ko
– z mgr inż. Edy tą Ko wal czyk to wa rzy szy li na szym za ję ciom do go -
dzin wie czor nych i ko la cji. Do pie ro póź nym wie czo rem uda no się
w dro gę po wrot ną do Po zna nia.

Trze ci dzień po by tu prze zna czo no na krót ką wi zy tę w Ogro dzie
Den dro lo gi czym i spo tka nie z pra cow ni ka mi Za kła du Ochro ny La -
su i Ka te dry En to mo lo gii Le śnej. Spo tka nie w uj mu ją cy spo sób po -
pro wa dził prof. Je rzy Wi śniew ski, przed sta wia jąc tryb stu diów re -
ali zo wa nych na Wy dzia le Le śnym oraz kie run ki ba dań pro wa dzo nych
w Za kła dzie Ochro ny La su. Po zo sta łą część dnia po świę co no
na prze jazd do Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go, gdzie mia ła się
od być dal sza część za jęć. 

Do tych cza so wa sło necz na, let nia po go da za ła ma ła się w gó rach.
Pla no wa ną te ma ty kę ma so we go wy stę po wa nia kor ni ków świer ka
(głów nie kor ni ka dru ka rza) na ob sza rach gór skich oraz skut ki klę -
ski eko lo gicz nej w Su de tach zre ali zo wa no w oko li cach Ko tła Ma -
łe go Sta wu, Bia łe go Ja ru i Rów ni pod Śnież ką. Oso bli wo ści przy -
rod ni cze Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go oraz zło żo ne
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za gad nie nia ochro ny la su w gó rach, m.in. z pre zen ta cją pro gra mu
re sty tu cji jo dły w Su de tach, go ście z Au strii po zna li dzię ki pre lek -
cji i pre zen ta cji mgra inż. Mi cha ła Ma kow skie go – pra cow ni ka Kar -
ko no skie go Par ku Na ro do we go.

Ostat ni dzień po by tu prze zna czo no na krót ką wy ciecz kę w Gó -
ry Izer skie i uda no się w kie run ku gra ni cy – do Ja ku szyc, gdzie po -
że gna no na szych Go ści. 

Wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w or ga ni za cję za jęć oraz Leś -
ni kom z nad le śnictw Wolsz tyn, Po trze bo wi ce, Kar win, Szklar ska
Po rę ba i Świe ra dów oraz Ze spo łu Ochro ny La su w Ło pu chów ku
i Kar ko no skie go Par ku Na ro do we go, a tak że na szym Stu den tom
– Agniesz ce Rem le in, Ja ku bo wi Tom za i Da nie lo wi Po go rzel co wi
– skła da my w imie niu wła snym i na szych Go ści ser decz ne po dzię -
ko wa nia za po moc, wszyst kie wy ra zy sym pa tii i go ścin ność. 

dr�hab.�Igna�cy�Kor�czyń�ski,�dr�inż.�An�drzej�Ma�zur

Gwiazd�ko�wy�Tur�niej�
Pił�ki�Ha�lo�wej

Wdniach 12 i 13 grud nia 2008 ro ku w Ha li Spor to wej Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go od był się Gwiazd ko wy Tur niej Pił ki Ha -

lo wej. Or ga ni za cją za wo dów za jął się Klub Uczel nia ny AZS Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go, a głów ną spraw czy nią ca łe go za mie sza nia by ła
Ju sty na Świer blew ska. Do roz gry wek przy stą pi ło 10 ze spo łów z więk -
szo ści wy dzia łów na szej uczel ni. W cią gu dwóch dni ro ze gra nych
zo sta ło 27 spo tkań. Za wo dy od by ły się w przy ja znej at mos fe rze, zgod -
nej z du chem spor to wej ry wa li za cji. Sym bo licz ne dy plo my, pu char -
ki dla trzech naj lep szych dru żyn oraz na gro dę i sta tu et kę dla kró la
strzel ców, wrę czy li Kie row nik Stu dium mgr Ma rian Łysz czak oraz
Pre zes KU AZS UP mgr Piotr Jur. Kró lem strzel ców zo stał Re mi -
giusz Ru ra z ze spo łu „Mo ja Sta ra”, a tur niej wy gra li „Obroń cy Ty -
tu łu” z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

Kla�sy�fi�ka�cja�koń�co�wa
I „Obroń cy Ty tu łu” WMiIŚ
II „Me cha nicz na Tech no lo gia Drew na” WTD
III „Koń ców ka Mo cy” WL
IV „FC Po na lew ce” WL
V „Mo ja Sta ra” WMiIŚ
VI „Sma ko sze Cy tryn” WHiBZ
VII „Błę kit ny Grom” WMiIŚ
VIII „Hi po po ta my” WR
IX „To tal De tox” WHiBZ
X „Pan cze ster Musz tar det” WE-S

Ma�rek�Licz�nier�ski

Za�wo�dy�strze�lec�kie
„no�wo�rocz�ne�Strze�la�nie”
Pierw szy mi za wo da mi zor ga ni zo wa ny mi w No wym Ro ku przez

Klub Uczel nia ny AZS UP w Po zna niu by ły za wo dy strze lec kie
pt. „No wo rocz ne Strze la nie”. Na strzel ni cy Ma gnum w pią tek
16.01.2008 r. o godz. 16.00 sta wi ło się 16 za wod ni ków i 6 za wod -
ni czek go to wych wal czyć o ty tuł naj lep sze go strzel ca Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go. Głów nym ce lem spo tka nia – oprócz wy śmie -
ni tej za ba wy – by ło wy ło nie nie naj lep szych osób, któ re bę dą
re pre zen to wać uczel nię na za wo dach mię dzy uczel nia nych, za si la -
jąc tym sa mym no wo po wsta łą sek cję strze lec ką. Za wod ni cy sta -
nę li do dwóch kon ku ren cji: ka ra bi nek spor to wy oraz pi sto let spor -
to wy. Naj lep szym strzel cem w ka te go rii ko biet zo sta ła Ju lian na Kor tus
z III ro ku Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go, z ko lei w ka te go -
rii męż czyzn wy grał Piotr Szwe da. Mi mo ni skiej tem pe ra tu ry
na strzel ni cy, za wo dy od by ły się w cie płej i przy ja znej at mos fe rze.
Do dat ko wej por cji cie pła do star cza ła go rą ca her ba ta i ka wa.

Kla�sy�fi�ka�cja�koń�co�wa�

Ka�te�go�ria�In�dy�wi�du�al�na Ko�biet

I Ju lian na Kor tus – III rok Wy dzia łu 
Eko no micz no -Spo łecz ne go

II Ewe li na Ja ra now ska – I rok Wy dzia łu Le śne go
III Ka ta rzy na Ozo row ska – II rok Wy dzia łu 

Eko no micz no -Spo łecz ne go

Kla�sy�fi�ka�cja�koń�co�wa�

Ka�te�go�ria�In�dy�wi�du�al�na Męż�czyzn

I Piotr Szwe da – IV rok
II Krzysz tof Pod gór ski – III rok Wy dzia łu 

Eko no micz no -Spo łecz ne go
III Ma ciej Pu cha ła – I rok Wy dzia łu Le śne go

Sek cja Strze lec ka KU AZS UP w Po zna niu za pra sza wszyst kich
chęt nych, czu ją cych po ciąg do strze lec twa, na tre nin gi we wtor -
ki i czwart ki o go dzi nie 18.00 na strzel ni cy Ma gnum przy ul Wi -
to sa 45. 

Kon takt: sek cja strze lec ka@op.pl
Ma�rek�Licz�nier�ski
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Z głę bo kim smut kiem przy ję li śmy wia do mość o śmier ci
w dniu 25 lu te go śp. prof. dra hab. Hen ry ka Gą sio row skie -
go, pro fe so ra zwy czaj ne go Za kła du Tech no lo gii Zbóż In -

sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

*
Pro fe sor dr hab. Hen ryk Gą sio row ski uro dził się w 1922 ro ku

w Ło win ku pod Byd gosz czą. Tam skoń czył szko łę pod sta wo wą,
a na stęp nie pod jął na ukę w miej sco wym li ceum ogól no kształ cą cym.
Gdy roz po czę ła się druga woj na świa to wa, ja ko ochot nik, ma jąc
nie ca łych 17 lat, wstą pił do pol skie go woj ska i w ba ta lio nie przy -
spo so bie nia woj sko we go uczest ni czył
w obro nie War sza wy. Po ka pi tu la cji
wraz z in ny mi żoł nie rza mi tra fił
do obo zu je niec kie go pod Gru dzią -
dzem, gdzie prze by wał do koń -
ca 1939 ro ku.

W okre sie oku pa cji pra co wał ja ko
ro bot nik rol ny, a na stęp nie ro bot nik
w Hu cie Sta lo wa Wo la. Głę bo ko za -
ko rze nio ne po czu cie pa trio ty zmu
spra wi ło, że na tych miast po wy -
zwo le niu te re nów, na któ rych prze -
by wał, spod oku pa cji hi tle row skiej
wstą pił do Dru giej Ar mii Woj ska Pol -
skie go. W jej sze re gach uczest ni czył w wal kach o Ny sę. 

Ja ko woj sko wy ukoń czył szko łę śred nią w Je le niej Gó rze, uzy -
sku jąc w 1946 ro ku ma tu rę. Za raz po tem pod jął stu dia na Wy dzia -
le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Spe cja li za cję i pra -
cę dy plo mo wą, któ rej te ma tem by ła cha rak te ry sty ka prze mian
bio che micz nych i tech no lo gicz nych mą ki prze cho wy wa nej w zróż -
ni co wa nych wa run kach, wy ko ny wał pod kie run kiem tak zna nych
w tech no lo gii żyw no ści au to ry te tów, jak prof. prof. Jó zef Ja nic ki
i Sta ni sław Jan kow ski. Po obro nie – na oce nę ce lu ją cą – pra cy ma -
gi ster skiej od pro fe so ra Ja nic kie go otrzy mał pro po zy cję pod ję cia
pra cy na Uczel ni i przez rok pra co wał ja ko asy stent w Ka te drze Tech -
no lo gii Rol nej. 

Trud ne wa run ki miesz ka nio we i funk cjo nu ją cy w tam tym okre -
sie na kaz pra cy spra wi ły, że w 1951 ro ku był zmu szo ny pod jąć pra -
cę ja ko tech no log, a na stęp nie kie row nik la bo ra to rium ana li tycz -
ne go w Ze spo le Mły nów w Lesz nie. Stąd zo stał skie ro wa ny
do pra cy w de le ga tu rze Naj wyż szej Izby Kon tro li, w ze spo le do spraw
prze my słu spo żyw cze go. 

Na Uczel nię po wró cił w 1957 ro ku i kon ty nu ował pra cę na uko -
wą pod kie run kiem prof. Sta ni sła wa Jan kow skie go. Pra ca dok tor -
ska, któ rą obro nił w 1962 ro ku, do ty czy ła „Wpły wu tem pe ra tu ry
prze cho wy wa nia pie czy wa na je go przy dat ność kon sump cyj ną
i zmia ny nie któ rych je go skład ni ków”. Po dok to ra cie wy je chał na staż
na uko wy do zna ne go w bran ży zbo żo wej ośrod ka na uko we go w Det -
mold, a na stęp nie prze by wał w Mo skiew skim Tech no lo gicz nym In -
sty tu cie Prze my słu Spo żyw cze go, gdzie miał moż li wość pra cy
pod kie run kiem naj wy bit niej szych au to ry te tów z dzie dzi ny prze -
twór stwa zbóż: prof. Kre to wi cza – póź niej sze go dok to ra honoris
causa Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, pro f. Au er ma na oraz pro f.
Ka za ko wa. W 1966 ro ku obro nił w war szaw skiej SGGW (w tym
cza sie Wy dział Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej w Po zna niu jesz -
cze nie miał praw ha bi li to wa nia) ko lo kwium ha bi li ta cyj ne. Pra ca
ha bi li ta cyj na do ty czy ła „Wpły wu nie któ rych czyn ni ków fi zycz nych
i che micz nych na re olo gicz ne wła sno ści cia sta pszen ne go”. Dal -
sza ak tyw na pra ca na uko wa, wy ra ża na licz ny mi pu bli ka cja mi oraz
pra ca mi o cha rak te rze wdro że nio wym, spra wi ła, że w 1976 ro ku
otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk rol ni czych, a w 1984 ro -
ku sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go. 

*
Pro fe sor Hen ryk Gą sio row ski zna ny był nie tyl ko ze swej pra -

cy na uko wej, ale tak że z dzia łal no ści or ga ni za cyj nej. Był współ twór -
cą za kła du do świad czal ne go tech no lo gii zbóż, po pu lar nie na zy wa -
ne go pie kar nią do świad czal ną, gdzie te sto wa no róż ne me to dy
pro duk cji pie czy wa i je go no we asor ty men ty. Z chwi lą po wsta nia
In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go prof. Gą -

sio row ski zo stał wi ce dy rek to rem In sty tu tu do spraw dy dak tycz nych.
Funk cję tę peł nił przez dwie ka den cje, aż do 1978 ro ku. W la -
tach 1981–1984 spra wo wał tak że funk cję kie row ni ka Za kła du Tech -
no lo gii Zbóż. 

W la tach 1968–1970 Pro fe so ro wi po wie rzo no funk cję pro dzie -
ka na do spraw dy dak tycz nych Wy dzia łu Tech no lo gii Rol no -Spo -
żyw czej, a w 1970 ro ku zo stał wy bra ny dzie ka nem te go Wy dzia -
łu. Funk cję dzie ka na Wy dzia łu po wie rzo no Mu jesz cze raz
– w la tach 1981–1984. 

*
Za in te re so wa nia na uko we Pro fe so ra by ły bar dzo sze ro kie.

W pierw szym okre sie do ty czy ły za gad nień no wych – jak na la -

ta 60. XX wie ku – zwią za nych z re olo gią cia sta chle bo we go i ma -
ka ro no we go. Szcze gól nie bli ska by ła Pro fe so ro wi tech no lo gia pie -
kar stwa, ale pro wa dził też in ten syw ne ba da nia zwią za ne
z wy ko rzy sta niem kra jo wych od mian psze ni cy w pro duk cji ma ka -
ro nu. Nie zwy kle in te re su ją ce by ły też pra ce Pro fe so ra po świę co -
ne oce nie wła sno ści fi zycz nych ziar na psze ni cy, w szcze gól no ści
jej twar do ści i mi kro twar do ści. Z cza sem za in te re so wa nia Pro fe -
so ra ob ję ły tak że te ma ty kę po zy ski wa nia i wy ko rzy sta nia z ziar na róż -
nych zbóż sub stan cji okre śla nych ogól nie mia nem błon ni ka po kar -
mo we go oraz je go wpły wem na ce chy tech no lo gicz ne i ży wie nio we
pro duk tów zbo żo wych. Efek tem tej pra cy jest po nad 300 pu bli ka -
cji, dru ko wa nych nie tyl ko w cza so pi smach na uko wych o za się gu
mię dzy na ro do wym, ale i kra jo wych, ad re so wa nych do ka dry in ży -
nie ryj no -tech nicz nej prze my słu spo żyw cze go. O bli skim kon tak -
cie dzia łal no ści ba daw czej pro fe so ra z prak ty ką prze my sło wą świad -
czą licz ne wdro że nia w za kła dach zbo żo wo -mły nar skich, pie kar skich
i ma ka ro no wych. Nie któ re z pro duk tów i tech no lo gie ich wy twa -
rza nia sto so wa ne są do chwi li obec nej.

Przej ście prof. dra hab. Hen ry ka Gą sio row skie go w 1993 ro ku
na eme ry tu rę nie spo wo do wa ło za prze sta nia Je go ak tyw no ści na -
uko wej. Swój czas, wie dzę i ener gię po świę cił na pi sa niu mo no gra -
fii: Ży�to�– che�mia�i tech�no�lo�gia, Owies�– che�mia�i tech�no�lo�gia, Jęcz�-
mień�– che�mia�i tech�no�lo�gia oraz wy da nej w 2004 ro ku Psze�ni�ca
– che�mia�i tech�no�lo�gia. Do ostat nich chwil pra co wał nad ko lej ną
mo no gra fią po świę co ną ku ku ry dzy. Książ ki te sta no wią ogrom nie
war to ścio wy i bo ga ty ma te riał za rów no dla stu den tów, prak ty ków,
na ukow ców zaj mu ją cych się dzie dzi ną prze twór stwa zbóż, jak i sze -
ro kie go gro na kon su men tów, die te ty ków i ży wie niow ców. 

Pro fe sor Hen ryk Gą sio row ski był nie tyl ko do sko na łym na ukow -
cem, ale i dy dak ty kiem. Pod Je go opie ką wy ko na no po nad 200 prac
in ży nier skich i ma gi ster skich. Nie któ rzy z je go dy plo man tów peł -
ni li i peł nią waż ne funk cje za wo do we bądź pro wa dzą wła sne przed -
się bior stwa, a dok to ran ci pra cu ją na uko wo.

Dzia łal ność na uko wa, dy dak tycz na i or ga ni za cyj na Pro fe so ra, lecz
przede wszyst kim po sta wa spo łecz na i życz li wość wo bec in nych,
zo sta ły wie lo krot nie do ce nio ne licz ny mi me da la mi: za udział
w wal ce wy zwo leń czej; Krzy żem Ka wa ler skim i Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski za dzia łal ność na uko wą, spo łecz -
ną i dy dak tycz ną; na gro da mi Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż -
sze go i Tech ni ki I i III stop nia za osią gnię cia na uko we. 

*
Śmierć prze rwa ła bo ga te pla ny i za mie rze nia Pro fe so ra. Jed nak

Je go do ko na nia i oso ba po zo sta ną na za wsze w na szej pa mię ci.

Kie�row�nik�Za�kła�du�Tech�no�lo�gii�Zbóż
prof.�dr�hab.�Wik�tor�Obu�chow�ski

Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Na�uk�o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu
prof.�dr�hab.�Jan�Mich�nie�wicz

W S P O M N I E N I E

Pro fe so r dr hab.

Henryk Gąsiorowski
(1922–2009)
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Dnia 16 lu te go 2009 ro ku po że gna li śmy na cmen ta rzu przy ul.
No wi na prof. zw. dr. hab. Ste fa na Ki na stow skie go. Uro -
czy sto ści po grze bo we po prze dzi ła msza świę ta ża łob -

na w ko ście le pod we zwa niem Chry stu sa Do bre go Pa ste rza.
Na miej sce spo czyn ku od pro wa dza ła Pro fe so ra Ro dzi na oraz tłu -
my Przy ja ciół i Współ pra cow ni ków. Kil ka dni wcze śniej od by ło się
nad zwy czaj ne, ża łob ne po sie dze nie Se na tu i Ra dy Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na na szej Uczel ni.

Śmierć za wsze przy no si smu tek i żal, a uczu cie to po głę bia się,
gdy od cho dzi oso ba ce nio na, po wszech nie sza no wa na i lu bia na. Pra -
gnie my przy bli żyć syl wet kę na sze go Pro -
fe so ra, by pa mięć o Nim po zo sta ła
w krę gach aka de mic kich na sze go
Uni wer sy te tu.

Pro fe sor Ste fan Ki na stow ski uro dził
się 23 lip ca 1929 ro ku w Ostrze szo wie.
W cza sie oku pa cji uczył się wy łącz nie
na taj nych kom ple tach. Po woj nie ukoń -
czył gim na zjum, a na stęp nie li ceum.
W 1948 ro ku roz po czął stu dia che micz -
ne na Uni wer sy te cie Po znań skim. Pra -
cę ma gi ster ską pt. „Świa tło czu łość ace -
ty len ku sre bra” obro nił w ma ju 1952 ro ku.
Edu ka cja ta w spo sób szcze gól ny od ci snę -
ła swo je pięt no na oso bo wo ści Pa na Pro fe so ra Ste fa na Ki na stow skie -
go. To wła śnie u lu dzi zdo by wa ją cych wy kształ ce nie z na ra że niem ży -
cia, uczest ni czą cych w taj nych kom ple tach wi dać pęd do wie dzy,
nie ustan ne po sze rza nie ho ry zon tów, eru dy cję i bar dzo sze ro kie za in -
te re so wa nia. To ce chy, któ re, nie ste ty, w ostat nich la tach za ni ka ją. 

Okres stu diów Pro fe so ra – co na le ży wy raź nie pod kre ślić – to
szcze gól ny okres w dzie jach na szej Oj czy zny. Wte dy wszyst ko by -
ło pro ble mem, od czyn ni ki, na wet te naj bar dziej pod sta wo we, by ły
nie osią gal ne i po stę py w pra cy ba daw czej by ły moż li we je dy nie
po uprzed nim zsyn te ty zo wa niu re agen tów wyj ścio wych. By ło to nie -
wąt pli we utrud nie nie, ale – choć za brzmi to pa ra dok sal nie i ir ra cjo -
nal nie – w du żej mie rze przy czy ni ło się do Je go prze bo ga tej wie -
dzy. Do koń ca Pro fe sor im po no wał zna jo mo ścią nie zli czo nych re ak cji,
wa run ków syn tez i udzie lał cen nych rad mło dym adep tom che mii

W la tach 1951–1952 pra co wał ja ko na uczy ciel che mii w Li ceum
Ogól no kształ cą cym TPD w Po zna niu. Od 1952 ro ku był kie row -
ni kiem La bo ra to rium Na uko wo -Ba daw cze go w Byd go skich Za kła -
dach Fo to che micz nych. W grud niu 1953 ro ku roz po czął pra cę w Ka -
te drze Che mii Or ga nicz nej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu pod kie run kiem prof. dr. Je rze go Susz ko. Pra cę dok -
tor ską pt. „O bu do wie i prze mia nach es tru fta li lo - i naf ta li lo ma lo -
no we go” obro nił w 1959 ro ku. W ra mach tej dy ser ta cji udo wod -
nił bu do wę es trów fta li lo ma lo no we go oraz naf ta li lo ma lo no we go,
wy kry wa jąc przy tym no wy typ prze gru po wa nia to wa rzy szą ce go re -
duk cji es tru naf ta li lo ma lo no we go oraz utle nia niu es tru pe ri -naf tin -
dan dio lo -1,3-di kar bok sy lo we go -2,2. Opra co wał kil ka dzie siąt no -
wych re ak cji oraz otrzy mał 14 no wych związ ków, któ rych bu do wę
udo wod nił. Był dwu krot nym sty pen dy stą Rzą du Fran cu skie go: w pra -
cow ni prof. J. Ri gau dy w Éco le Supérie re de Phy si que et Che mie
In du striel les oraz w La bo ra to ire de Spec tro sco pie He rzie ne, Sor -
bon ne kie ro wa ne go przez prof. Frey ma na. W pra cow niach tych po -
znał no wo cze sne me to dy fi zy ko -che micz ne sto so wa ne w che mii or -
ga nicz nej. Je go za in te re so wa nia kon cen tro wa ły się głów nie
na ba da niach me cha ni zmów re ak cji. W cza sie re ali za cji pra cy ba -
daw czej, wów czas jesz cze ja ko Dok tor Ste fan Ki na stow ski, prze -
pro wa dził syn te zę 1,4-di fe ny lo i 1,4-di me ty lo -cy klo hek san dio lu -1,4,
któ re roz dzie lił na od po wied nie izo me ry cis i trans. War to pod kre -
ślić, że ana li zę kon for ma cyj ną tych związ ków wy ko nał na pod sta -
wie spek tro sko pii i ma gne tycz ne go re zo nan su ją dro we go oraz po -
mia ro wi mo men tów di po lo wych. Prze pro wa dził rów nież ba da nia
re ak cji de hy dra ta cji oraz de hy dro ge na cji na ukła dach mo de lo wych,
sto su jąc ka ta li za to ry za wie ra ją ce trwa łe wol ne rod ni ki siar ki. 

W ra mach pra cy ha bi li ta cyj nej ba dał me cha ni zmy wy mia ny jo -
no wej w roz two rach nie wod nych, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu me -
to dę ma gne tycz ne go re zo nan su ją dro we go. Do waż niej szych
osią gnięć z tej te ma ty ki moż na za li czyć:

l wy ka za nie, że zmia na sze ro ko ści li nii ją dro we go re zo nan su ma -
gne tycz ne go zwią za na jest z wy mia ną jo no wą

l udo wod nie nie, że w re ak cjach wy mia ny jo no wej kwa su AH i za sa -
dy B za cho dzą cych we dług me cha ni zmu wie lo stop nio we go do da -
nie kwa su BH+ po wo du je zmniej sze nie w. wym. me cha ni zmu na
ko rzyść me cha ni zmu jed no stop nio we go

l wy ka za nie moż li wo ści ba da nia re ak cji łań cu cho wych w ukła dach
bar dzo sła bo zjo ni zo wa nych

l stwier dze nie ko re la cji mię dzy stop niem jo ni za cji ba da nych ukła -
dów a udzia łem oma wia nych me cha ni zmów wy mia ny jo no wej

l udo wod nie nie, że wy mia nie jo no wej we dług me cha ni zmu zwa -

ne go „push –pull” pod le ga ją nie tyl ko związ ki ule ga ją ce eno li za -
cji, lecz rów nież kwa sy C -H.
W 1967 ro ku Pro fe sor Ste fan Ki na stow skj pod jął pra cę w Ka -

te drze Che micz nej Tech no lo gii Drew na Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu. Tam też zor ga ni zo wał pra cow nię che mii fi zycz nej oraz
che mii or ga nicz nej. Po re or ga ni za cji Uczel ni w 1970 ro ku zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko Dy rek to ra In sty tu tu Ma te ma ty ki, Fi zy ki
i Che mii. W 1981 ro ku zli kwi do wa no In sty tut, a Pro fe sor ob jął kie -
row nic two Ka te dry Che mii, któ rą kie ro wał do cza su przej ścia
na eme ry tu rę w 1999 ro ku. 

Pro fe sor kie ro wał pra ca mi zwią za ny mi z ba da nia mi me cha ni zmów
re ak cji, głów nie kon den sa cji al do lo wej, pu bli ku jąc na ten te mat 140
prac w re no mo wa nych cza so pi smach. Był pro mo to rem ośmiu prze -
wo dów dok tor skich, a je den z dok to ran tów jest obec nie pro fe so -
rem i Kie row ni kiem Ka te dry Che mii Or ga nicz nej oraz Dzie ka nem
na Mię dzy na ro do wym Uni wer sy te cie w Mia mi (USA). 

Pra ce prze pro wa dzo ne pod kie run kiem Pro fe so ra ce cho wa ło sze -
ro kie spoj rze nie, wszech stron ny warsz tat ba daw czy, wni kli wość i no -
wa tor stwo […].  

Pro fe sor pro wa dził nie tyl ko ba da nia pod sta wo we, ale rów nież
uty li tar ne. Do ta kich na le ży za li czyć na przy kład ba da nia re ak cji
po li kon den sa cji ży wic mocz ni ko wo -for mal de hy do wych. Stwier dzo -
no, że o szyb ko ści wy dzie la nia się for mal de hy du z ży wi cy w po -
sta ci gra nu la tu de cy du je je go śred ni ca, a więc po wierzch nia wła -
ści wa. To stwier dze nie oba li ło do tych cza so we teo rie, we dług
któ rych eta pem li mi tu ją cym emi sję for mal de hy du mia ła być re ak -
cja roz kła du grup hy drok sy me ty lo wych. Wbrew tym twier dze niom
wy ka za no, że eta pem li mi tu ją cym jest dy fu zja for mal de hy du
z wnę trza ży wi cy do oto cze nia. Wy ni ki po zwo li ły na wy ty cze nie no -
wych stra te gii ogra ni cze nia emi sji for mal de hy du z płyt wió ro wych
i w kon se kwen cji z me bli.

Pro fe sor Ste fan Ki na stow ski był człon kiem licz nych or ga ni za -
cji na uko wych oraz or ga nów ko le gial nych. Za dzia łal ność na uko -
wą był na gra dza ny na gro da mi Mi ni stra oraz Rek to ra, a w uzna -
niu za sług zo stał uho no ro wa ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi, w tym
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

PRO�FE�SOR WE WSPO�MnIE�nIACH WSPóŁ�PRA�COW�nI�KóW – UCZnIóW
Świę tej pa mię ci Pro fe sor Ste fan Ki na stow ski, obej mu jąc 40 lat

te mu kie row nic two Ka te dry, wów czas Che mii Ogól nej, zmie nił pro -
fil ba daw czy Ka te dry z che mii ana li tycz nej na ba da nia pod sta wo -
we z po gra ni cza fi zycz nej che mii or ga nicz nej. Przy szczu pło ści za -
ple cza apa ra tu ro we go by ła to de cy zja wiel ce ry zy kow na, choć
za ra zem bar dzo am bit na. I uda ło się. Czę sto Pan Pro fe sor by wał
„ad wo ka tem dia bła”, szu ka jąc w eks pe ry men tach, któ re pro wa dzi -
li śmy (my, Je go ucznio wie), cze goś no we go, nie uję te go w do tych -
czas zna nych teo riach. By ła to dro ga „przez mę kę”, nie raz prze -
gry wa li śmy, ale na bie ra li śmy do świad cze nia. Z nie cier pli wo ścią

Pro fe so r dr hab. 

Stefan Kinastowski
(1929–2009)
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Dok tor in ży nier Lech Ka pi ca uro dził się 15 lip ca 1944 ro ku
w Ra dzię ci nie. W 1965 ro ku ukoń czył Tech ni kum Prze my -
słu Drzew ne go w Zwie rzyń cu i roz po czął stu dia dzien ne

na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu,
uzy sku jąc w 1970 ro ku ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra me cha -
nicz nej tech no lo gii drew na. W tym sa mym ro ku zo stał za trud nio -
ny na sta no wi sku asy sten ta i roz po czął stu dia dok to ranc kie na ma -
cie rzy stej Uczel ni, któ re ukoń czył w 1973 ro ku. Wkrót ce po tym
w ro ku 1974 obro nił roz pra wę dok tor ską na te mat: „Ba da nia wła -
ści wo ści ela sto pla stycz nych pian ki po li ure ta no wej sto so wa nej
w me blar skich wy ro bach ta pi ce ro wa nych”, uzy sku jąc sto pień na -
uko wy dok to ra na uk tech nicz nych.
W tym sa mym ro ku zo stał za trud nio -
ny na Wy dzia le Tech no lo gii Drew -
na Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu
na sta no wi sku ad iunk ta. W peł ni sił
twór czych, do tknię ty okrut ną cho ro -
bą, w 2005 ro ku prze szedł na wcze -
śniej szą eme ry tu rę, sta le utrzy mu jąc
kon tak ty za wo do we i ko le żeń skie
z Ka te drą Me blar stwa, w któ rej nie -
zwy kle ak tyw nie i kre atyw nie prze pra -
co wał ca łe ży cie za wo do we.

Doktor inż. Lech Ka pi ca wy róż niał
się nie zwy kłą oso bo wo ścią, cha ry -
zmą, bo ga tą eru dy cją, wszech stron ną zna jo mo ścią za gad nień
zwią za nych z tech no lo gią drew na i me blar stwem. Po sia dał roz le -
głe wia do mo ści z za kre su er go no mii i kon struk cji me bli. Grun tow -
nie wy kształ co ny i zna ko mi cie oczy ta ny im po no wał w po szu ki wa -
niu i wdra ża niu in no wa cyj nych roz wią zań zło żo nych pro ble mów
tech nicz nych do ty czą cych me blar stwa. Je go pa sją za wo do wą by -
ła er go no mia i bio me cha ni ka, któ re z licz ny mi suk ce sa mi sto so -
wał w pro jek to wa niu me bli. Był pre kur so rem me to dy ki mul ti dy scy -
pli nar ne go pro jek to wa nia me bli, a zwłasz cza an tro po tech nicz ne go
mo de lo wa nia kon struk cji me bli ta pi ce ro wa nych. Z te go za kre su opu -
bli ko wał kil ka dzie siąt prac w li czą cych się cza so pi smach kra jo wych
i za gra nicz nych. Wie le spo śród nich sta no wi ło przed miot ory gi nal -
nych i opa ten to wa nych roz wią zań in ży nier skich, opra co wa nych
na zle ce nie fa bryk me bli. 

Współ or ga ni zo wał i nie ustan nie pro wa dził La bo ra to rium Ba da -
nia i Ate sta cji Me bli Ka te dry Me blar stwa, współ pra co wał z Pol -
skim Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji w War sza wie, In sty tu tem Tech -
no lo gii Drew na w Po zna niu oraz Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi
Po znań ski mi. Był człon kiem: Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj -
ne go, Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew -

nic twa, a tak że Ka pi tu ły Go dła Pro mo cyj ne go Te raz Pol ska. Był
głów nym do ra dzą do spraw tech no lo gii i pro duk cji w wie lu pre -
sti żo wych fa bry kach me bli, w tym m.in.: Bal ma S.A., Ma ro S.A.,
Swa rzędz kie Fa bry ki Me bli S.A., Me blo tap S.A.

Wy ni ki Je go ory gi nal nych prac na uko wych, a tak że osią gnięć dy -
dak tycz nych, wy róż nio ne by ły: dwu krot nie na gro dą Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go, zło tym i brą zo wym krzy żem za słu -
gi, dwu na sto ma na gro da mi Rek to ra ma cie rzy stej Uczel ni oraz
me da lem pa miąt ko wym z oka zji dziesięciole cia TMMT. W 1994
ro ku uzy skał trze ci sto pień spe cja li za cji za wo do wej w za kre sie na -
ucza nia przed mio tów drzew nych, nada ny przez Głów ną Ko mi sję
ds. Spe cja li za cji Za wo do wych Na uczy cie li. 

Miał zna ko mi cie opa no wa ny warsz tat na uko wy i dy dak tycz ny.
Wy kształ cił dwa po ko le nia ab sol wen tów Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, za wsze zy sku -
jąc ich szcze re uzna nie i sza cu nek. Swo ją zna ko mi tą wie dzę prak -
tycz ną swo bod nie i z ogrom nym za an ga żo wa niem prze ka zy wał mło -
dzie ży z Ze spo łu Szkół Bu dow la nych w Po zna niu oraz Ze spo łu Szkół
Nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Swa rzę dzu, bę dąc wy cho -
waw cą i zna ko mi tym opie ku nem uczniów klas o pro fi lu tech no lo -
gia drew na. 

Urok oso bi sty dr. inż. Le cha Ka pi cy, Je go otwar tość na współ -
pra cow ni ków i stu den tów, uni ka to wa życz li wość, ko le żeń skość, przy -
chyl ność i nie wy czer pa na to le ran cja wo bec wszel kich nie co dzien -
no ści, za wsze ulep sza ły każ dy po wsze dni dzień. Współ pra ca z dr.
inż. Le chem Ka pi cą by ła przy jem no ścią i jak za wsze spo sob no ścią
do za czerp nię cia z bo ga te go i usys te ma ty zo wa ne go do świad cze -
nia, któ rym Lech Ka pi ca dzie lił się bez in te re sow nie. 

Dzie wią te go lu te go 2009 ro ku opu ścił nas Czło wiek wiel kie go
for ma tu, ele ganc kich i trans pa rent nych za sad, nie zwy kłej in te li gen -
cji i ser decz no ści, któ ry po zo sta wił trwa ły i nie zwy kły ślad w hi -
sto rii oraz do ko na niach Ka te dry Me blar stwa. 

W imie�niu�pra�cow�ni�ków�Ka�te�dry�Me�blar�stwa
prof.�dr�hab.�Je�rzy�Smar�dzew�ski

W S P O M N I E N I E

Doktor inż. 

Lech Kapica
(1944–2009)

ocze ki wał no wych wy ni ków. Czę sto, po wie czor nej dys ku sji, wi -
tał nas na stęp ne go dnia ra no sa kra men tal nym i za zwy czaj nie cier -
pli wym py ta niem: „Co no we go?” Na tu ral nie cho dzi ło o po stę py
w eks pe ry men cie oma wia nym wie czo rem. Sta wa li śmy wów czas
przed dy le ma tem, jak zri po sto wać to kło po tli we py ta nie i z cza sem
by li śmy w tych od po wie dziach co raz lep si. Do świad cze nia ni gdy
nie mo gły na dą żyć za teo ria mi Pa na Pro fe so ra. 

Oso bo wość in te lek tu al na Pro fe so ra po zo sta ła do koń ca ży wa, z im -
pe tem mło do ści otwar ta na wy zwa nia współ cze sne go świa ta. Za -
wsze po cią ga ły Go waż ne i trud ne za da nia. Był wzo rem po my sło -
wo ści na uko wej. Swo imi prze my śle nia mi chęt nie dzie lił się
z in ny mi, a nie jed no krot nie po ma gał na wet do świad czo nym pra -
cow ni kom w roz wią za niu trud nych pro ble mów na uko wych. Umiał
to zro bić w spo sób sku tecz ny i dys kret ny, nie uj mu jąc nic z po ten -
cja łu i sta tu su oso by, któ rej ra dził. 

Za wsze po god ny, ser decz ny, nie by wa le wszyst kim życz li wy, mo -
bi li zo wał do pra cy i – co naj waż niej sze – wzbu dzał w nas po czu -
cie war to ści oraz sen su te go, co ro bi li śmy. Je go przy kład po cią gał
mło dych, dla któ rych stał się życz li wym, acz wy ma ga ją cym mi strzem
i pro mo to rem. Ce ni li śmy Go ja ko sze fa i na uczy cie la. Wy kła dy Pro -
fe so ra Ki na stow skie go, pro wa dzo ne na praw dzi wie aka de mic kim
po zio mie, ob ro sły le gen dą. 

Za wsze dbał o har mo nię du cha i cia ła. Nie wszyst kim zna ne są
Je go pa sje spor to we i hi sto rycz ne. Był mi ło śni kiem jaz dy na nar -
tach i gó ry od wie dzał przy naj mniej raz w ro ku. Każ dą wol ną chwi -
lę spę dzał nad wo dą, w Tucz nie, w gro nie przy ja ciół, ro dzi ny, a na -
de wszyst ko uko cha nych wnu ków.

Ja ko zna ko mi ty znaw ca i sma kosz win oraz wy szu ka nych po traw,
chęt nie dzie lił się z na mi swo im bo ga tym do świad cze niem w tej ma -
te rii – to we dług Je go re cep tur przy go to wu je my nie zrów na ne go li -
na w śmie ta nie i dzię ki Nie mu do ce nia my wa lo ry sma ko we ulu bio -
ne go przez Pro fe so ra wi na Chan te mer le Me doc. Fan ta stycz ny
ga wę dziarz, z gło wą peł ną aneg dot i nie po spo li tych wspo mnień. Mi -
mo przej ścia na eme ry tu rę przez ca ły czas utrzy my wał z na mi kon -
tak ty na uko we i to wa rzy skie. Do koń ca fa scy no wał i im po no wał
nie zwy kłą bły sko tli wo ścią wy po wie dzi, re flek sem, po czu ciem hu -
mo ru, szcze gól nie sy tu acyj ne go.

Wia do mość o śmier ci Pa na Pro fe so ra po grą ży ła nas w głę bo kim
ża lu i smut ku. Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko oso ba nie zwy kle
życz li wa, otwar ta, peł na opty mi zmu oraz ży cio wej mą dro ści. 

dr�Hen�ryk�Ka�sprzyk
dr�Ja�dwi�ga�Gra�bar�kie�wicz�-Szczę�sna

prof.�dr�hab.�Piotr�Go�liń�ski
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Rok 2008 był trud ny dla „Wie ści
Aka de mic kich”, a zbieg oko licz no -
ści spra wił, że nie był ła twy rów nież

dla na sze go Ko ła PTTK. Za chwi lę wy ja śnię,
dla cze go.

Nie uka zał się nu mer „Wie ści”, do któ -
re go przy go to wa łem pod su mo wa nie se zo -
nu 2007. Ob li czy łem wte dy, że w tam tym
ro ku by li śmy po za do -
mem przez 29 dni i 23 no -
ce. W wy ciecz kach uczest -
ni czy ło po nad 200 osób,
a au to kar prze je chał pra -
wie 3000 ki lo me trów. Nie
pod li cza łem prze jaz dów
po cią ga mi i sa mo cho da mi,
ale wy li czy łem, że uczest -
ni cy obo zu gór skie go
(w 2007 ro ku zor ga ni -
zo wa no go w Be ski dach:
Ślą skim w Pol sce i Ślą sko -
-Mo raw skim w Cze chach)
zdo by li w pie szych wę -
drów kach 4705 punk tów
na gór ską od zna kę tu ry stycz ną. Czwo ro re -
kor dzi stów ze bra ło tych punk tów po 247.
Szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich im -
pre zach by ły za miesz cza ne na bie żą co
w „Wie ściach”, czu ję się więc zwol nio ny
z ich przy po mi na nia. Mu szę jed nak na pi sać
o pew nych za wi ło ściach fi nan so wo -po dat -
ko wych, któ re po ja wi ły się pod ko niec 2007
ro ku, a któ re chcia łem wy ja śnić (szcze gól -
nie wy ciecz ko wi czom za sko czo nym przez
Dział Płac i Sty pen diów) w owej nie pu bli -
ko wa nej in for ma cji.

Otóż Usta wa z dnia 26 lip ca 1991 ro ku
o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych
(tekst jed no li ty Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.
176 z póź niej szy mi zmia na mi) stwier dza, że
opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym
pod le ga ją wszel kie go ro dza ju do cho dy
(z wy jąt kiem do cho dów zwol nio nych od po -
dat ku na pod sta wie tej sa mej usta wy lub od -

ręb nych prze pi sów). Za przy cho dy ze sto -
sun ku pra cy uwa ża się nie tyl ko wy pła ty
w for mie pie nięż nej, ale rów nież war tość in -
nych świad czeń. Wśród do cho dów zwol nio -
nych od po dat ku usta wa wy mie nia m.in.
świad cze nia oko licz no ścio we (w ogra ni -
czo nej wy so ko ści) otrzy my wa ne przez 
pra cow ni ka, w szcze gól no ści pacz ki świą -

tecz ne dla dzie ci oraz bi le ty
na im pre zy spor to we lub
kul tu ral ne, a tak że świad cze -
nia rze czo we otrzy my wa ne
przez eme ry tów i ren ci stów
od za kła du pra cy i związ ków
za wo do wych.

Usta wa nie pre cy zu je, co
na le ży ro zu mieć przez
świad cze nia rze czo we, ogra -
ni cza jąc się tyl ko do wy mie -

nio nych wy żej przy kła dów. Zgod nie z ko -
dek sem cy wil nym rze cza mi są tyl ko przed -
mio ty ma te rial ne, za tem świad cze nia nie ma -
ją ce cha rak te ru ma te rial ne go nie są
uzna wa ne za świad cze nia rze czo we. Na tej
pod sta wie Dział Płac i Sty pen diów na li czył
po da tek do cho do wy od czę ścio we go do fi -
nan so wa nia z Za kła do we go Fun du szu
Świad czeń So cjal nych wszyst kim uczest ni -
kom wy cie czek zor ga ni zo wa nych w 2007
ro ku przez na sze Ko ło PTTK. Za sa dy te
obo wią zy wa ły rów nież w mi nio nym ro ku
i obo wią zu ją na dal.

* 
W 2008 ro ku po ja wił się jesz cze je den pro -

blem fi nan so wy, po nie waż de cy zja o tra dy -
cyj nym do fi nan so wa niu z ZFŚS za pa dła do -
pie ro w lip cu, przy czym przez dłu gi czas
nad ca ło ścią uno sił się bar dzo du ży znak za -
py ta nia (bę dzie do fi nan so wa nie, czy nie bę -
dzie?). Dla te go mu sie li śmy od wo łać wszyst -
kie wio sen ne wy ciecz ki (oprócz wy jaz du
„w nie zna ne”). Od wo ła li śmy też za pla no wa -
ną na czer wiec ty go dnio wą au to ka rów kę
w Be skid Ni ski i je go Po gó rze. Pró ba zor -
ga ni zo wa nia za stęp cze go wy jaz du w do rze -
cze Dol nej Od ry we wrze śniu (po przy zna -
niu do fi nan so wa nia) nie po wio dła się
z po wo du wcze śniej sze go wy ko rzy sta nia
urlo pów przez więk szość po ten cjal nych
wy ciecz ko wi czów.

Peł nym suk ce sem za koń czył się zor ga ni -
zo wa ny na prze ło mie lip ca i sierp nia obóz
gór ski w Biesz cza dach. Re la cję z te go wy -
jaz du dla „Wie ści Aka de mic kich” przy go -
to wa łem w dwóch czę ściach. Gdy pi szę te
sło wa, pierw sza z nich jest już praw do po -
dob nie w dru ku.

* 
Wy ciecz ka „w nie zna ne”, otwie ra ją ca

nie zbyt uda ny se zon wy ciecz ko wy 2008 ro -
ku, by ła jed nak uda na, a od by ła się w nie -
dzie lę, 30 mar ca. Ze wzglę du na bar dzo du -
że za in te re so wa nie zde cy do wa li śmy się
zor ga ni zo wać ją mi mo bra ku do fi nan so wa -
nia – z peł ną od płat no ścią uczest ni ków.
Przy go to wu ją cy wy ciecz kę dr inż. Wło dzi -
mierz Łęc ki jak zwy kle do ostat niej chwi li
utrzy my wał tra sę w ta jem ni cy (stąd na zwa
im pre zy). Ce lem wy ciecz ki oka za ła się Zie -
mia Sie ra kow ska. Zwie dzi li śmy m.in. ośrod -
ki edu ka cyj ne w Cha li nie i w Mnisz kach,
a tak że licz ne za byt ki w Mię dzy cho dzie i go -
tyc ki ko ściół w Ka mion nej. Po dzi wia li śmy
pięk no kra jo bra zu z punk tów wi do ko wych
w Łę żecz kach i Gro bii. Prze pra wi li śmy się
pro mem przez War tę do Pusz czy No tec kiej,
gdzie w obiek tach le śni czów ki Mo krzec
zwie dzi li śmy mu zeum nie ist nie ją cej wsi
Ra dusz. By li śmy tam go ścin nie przy ję ci
przez go spo da rzy te go te re nu, w tym pa -
na nad le śni cze go z Mię dzy cho du, mgra inż.
Pio tra Bie la now skie go.

* 
W bie żą cym ro ku mi ja 40 lat od utwo rze -

nia na sze go Ko ła. O za mia rach na rok ju -
bi le uszo wy na pi szę przy na stęp nej oka zji.

dr�hab.�Je�rzy�Świ�goń
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