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Po�dzię�ko�wa�nie�Rek�to�ra�Elek�ta�

Wszyst�kim�oso�bom,�któ�re�zło�ży�ły�lub�prze�sła�ły�na

mo�je�rę�ce�gra�tu�la�cje�i ży�cze�nia�z oka�zji�po�now�ne�go�wy�-

bo�ru�na�Rek�to�ra�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�-

zna�niu,�bar�dzo�ser�decz�nie�dzię�ku�ję.�

Wy�bór,�ja�kie�go�do�ko�na�li�przed�sta�wi�cie�le�spo�łecz�no�-

ści�aka�de�mic�kiej�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go,�jest�dla

mnie�wiel�kim�za�szczy�tem,�ale�jed�no�cze�śnie�ogrom�ną�od�-

po�wie�dzial�no�ścią.�Wie�rzę,�że�wspól�na�tro�ska�ca�łej�spo�-

łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�o lep�szą�ja�kość�i po�ziom�ofer�ty

dy�dak�tycz�nej�oraz�pro�wa�dzo�nych�ba�dań�na�uko�wych�po�-

zwo�li�wy�peł�nić�prze�sła�nie�i mi�sję�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�-

rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.

Z wy�ra�za�mi�sza�cun�ku,

prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak

Rek�tor�Elekt 2012-2016
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Trzy dzie ste szó ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 29 lu te -
go, a trzy dzie ste siód me – 28 mar ca 2012 ro ku w Ko le gium

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

Na XXXVII po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no prof. dr hab. Jo lan cie Flo ry szak -Wie czo rek gra tu -
la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 19 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na za war cie
przez rek to ra umo wy w spra wie przy stą pie nia uczel ni do
kon sor cjum re ali zu ją ce go Eu ro pej skie Stu dia Ma gi ster skie
w za kre sie „Mor fo lo gii po rów naw czej zwie rząt”.

� Pod ję to uchwa łę nr 327/2012 w spra wie okre śle nia licz by stu -
den tów stu diów sta cjo nar nych na rok aka de mic ki 2012/2013.

� Na pod sta wie art. 169 ust. 8 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.), w związ ku z § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 ust. 1 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po sta no wił, że
na trzy ko lej ne la ta aka de mic kie: 2012/2013, 2013/2014
i 2014/2015 na stu dia pierw sze go stop nia i jed no li te stu dia
ma gi ster skie, sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne, bez po stę po wa -
nia kwa li fi ka cyj ne go bę dą przyj mo wa ni lau re aci i fi na li ści
olim piad stop nia cen tral ne go. Kan dy da tom tym przy zna je
się mak sy mal ną licz bę punk tów prze wi dzia ną w po stę po wa -
niu kwa li fi ka cyj nym. Są oni rów nież zo bo wią za ni do uczest -
ni cze nia w pro ce sie re kru ta cyj nym zgod nie z za sa da mi okre -
ślo ny mi w uchwa łach Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo -
nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia oraz na jed -
no li te stu dia ma gi ster skie. Zwol nie nie z po stę po wa nia kwa -
li fi ka cyj ne go nie do ty czy eg za mi nu z ry sun ku od ręcz ne go na
kie ru nek: ar chi tek tu ra kra jo bra zu i in nych do dat ko wych eg -
za mi nów wstęp nych, okre ślo nych w uchwa łach Se na tu. Pod -
sta wą uzy ska nia upraw nień fi na li sty lub lau re ata olim pia dy
stop nia cen tral ne go jest za świad cze nie wy da ne przez ko mi -
tet or ga ni za cyj ny da nej olim pia dy.

� Pod ję to uchwa ły: 

❍ nr 329/2012 w spra wie szcze gó ło wych za sad przyj mo wa -
nia na stu dia lau re atów kon kur sów ogól no pol skich

❍ nr 330/2012 w spra wie zmia ny tre ści Sta tu tu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 114 ust. 2 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił

uchwa łę nr 321/2012 z dnia 25 stycz nia 2012 ro ku w spra -
wie po dzia łu na okrę gi wy bor cze, roz dzia łu man da tów
człon ków Uczel nia ne go Ko le gium Elek to rów, roz dzia łu
man da tów człon ków Se na tu oraz re gu la mi nu wy bo rów
i ka len da rza czyn no ści. 

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 57 ust. 3 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu 

� Przy rod ni cze go w Po zna niu, po prze pro wa dze niu kon kur -
su zgod nie z try bem okre ślo nym w uchwa le nr 311/2011
z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 ro ku Se nat wy ra ził zgo dę na za -
trud nie nie dr Mo ni ki Bar tos -Spy cha ły na sta no wi sku dy rek -
to ra Za kła du Do świad czal no -Dy dak tycz ne go Upra wy Ro li
i Ro ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po zna niu.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy -
ra ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści: 

❍ nie za bu do wa nych dzia łek grun tu po ło żo nych w Ba ra no -
wie, ozna czo nych w ewi den cji grun tów:

– dział ka nr 12/74 – o pow. 0,2280 ha, ar kusz ma py 9, ob -
ręb Ba ra no wo

– dział ka nr 12/80 – o pow. 0,4988 ha, ar kusz ma py 9, ob -
ręb Ba ra no wo

❍ nie ru cho mo ści rol nej – dział ki nr 325/2 o po wierzch -
ni 2,1655 ha, po ło żo nej w Złot ni kach, gmi na Su chy Las,
za pi sa nej w księ dze wie czy stej KW PO 1P/00247060/5, bę -
dą cej na sta nie ewi den cyj nym RGD Swa dzim

❍ dział ki nr 5065/3 o po wierzch ni 1,9122 ha, po ło żo nej
w La skach, gmi na Trzci ni ca, po wiat kę piń ski, za pi sa nej
w księ dze wie czy stej KW KZ1E/00045475/9, bę dą cej na
sta nie ewi den cyj nym Le śne go Za kła du Do świad czal ne -
go Sie mia ni ce, wraz ze znaj du ją cy mi się na tej nie ru cho -
mo ści za bu do wa nia mi.

Na XXXVII po sie dze niu Se na tu:

� Pod ję to uchwa łę nr 338/2012 w spra wie wy tycz nych dla rad
wy dzia łów i Ra dy ds. Ogól no uczel nia nych Jed no stek Dy -
dak tycz nych do ty czą cych pro gra mów kształ ce nia dla stu -
diów po dy plo mo wych oraz kur sów do kształ ca ją cych.

� Na pod sta wie art. 155 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Z Senatu
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z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 Roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 23 lip -
ca 2007 ro ku w spra wie na gród mi ni stra dla na uczy cie li aka -
de mic kich (Dz. U. Nr 139, poz. 978, z późn. zm.) oraz § 27
ust. 1 pkt 31 i § 89 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu Se nat w gło so wa niu taj nym po zy tyw nie za -
opi nio wał wnio ski o przy zna nie:

� na gro dy ze spo ło wej Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go dla: dr. hab. Wła dy sła wa Da nie le wi cza i dr. inż. To ma -
sza Ma liń skie go za książ kę Drze wa i krze wy Ogro du Den -
dro lo gicz ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

� na gro dy ze spo ło wej Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go dla: dr. hab. To ma sza Szku del skie go, dr Ka ta rzy ny
Szku del skiej i prof. dr. hab. Lesz ka No gow skie go za osią -
gnię cie na uko we: cykl sze ściu pu bli ka cji z za kre su od dzia -
ły wa nia nie któ rych związ ków na me ta bo lizm ko mó rek
tłusz czo wych, dzia ła nie prze ciw cu krzy co we oraz wy dzie -
la nie in su li ny

� na gro dy in dy wi du al nej dla dr. Prze my sła wa Żu kie wi cza
za mo no gra fię na uko wą Przy wódz two po li tycz ne. Teo ria
i prak ty ka.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 48 ust. 2 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat usta -
lił na ka den cję 2012–2016 na stę pu ją ce licz by pro dzie ka nów
na po szcze gól nych wy dzia łach:

– Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii 4

– Wy dział Le śny 3

– Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 4

– Wy dział Tech no lo gii Drew na 2

– Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 3

– Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu 3

– Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska 3

– Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny 3.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie
man da tu dr. hab. Jac ka Le śne go i w związ ku z tym zle cił Wy -
dzia ło wej Ko mi sji Wy bor czej na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją -
cych w ter mi nie do 28 kwiet nia 2012 ro ku.

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

opra co wa ła Ewa Stryc ka

Wręczenie prof. dr hab. Jolancie Floryszak-Wieczorek gratulacji z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora
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JM Rek tor Grze gorz Skrzyp czak
Za�rys�pro�gra�mu

Spotkanie kandydata na stanowisko rektora – prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka – z pracownikami uczelni (16 marca 2012)

Wpro wa dze nie

Uni wer sy tet to jed na z naj wspa nial szych in sty tu cji, ja kie
ludz kość stwo rzy ła. Zna my nasz Uni wer sy tet, je ste śmy do
nie go przy wią za ni, ale czy do sta tecz nie za sta na wia my się nad
je go za da nia mi, czy po tra fi my od po wie dzieć na py ta nie,
czym ma być, cze go po nim ocze ku je my? Koń czy się pierw -
sza, czte ro let nia ka den cja rek to ra i jed no cze śnie mi ja zna czą -
cy, ob fi tu ją cy w waż ne wy da rze nia okres w hi sto rii Uczel ni.
Okres spo koj ne go, pla no we go i har mo nij ne go roz wo ju, przy
jed no cze snym wzro ście pre sti żu i wzmoc nie niu po zy cji
w każ dej dzie dzi nie aka de mic kiej dzia łal no ści. By ły to rów -
nież la ta istot nych zmia n, któ re wy ni ka ły z no wych re gu la cji
praw nych, m.in. z pa kie tu ustaw re gu lu ją cych fi nan so wa nie
na uki, no we li za cji Pra wa o szkol nic twie wyż szym oraz no we li -
za cji usta wy o stop niach i ty tu łach na uko wych. Na to miast
w no wej ka den cji prze sta ną obo wią zy wać prze pi sy przej ścio -
we do ty czą ce pro ce du ry awan su na uko we go, do dat ko we go
za trud nie nia oraz za trud nia nia po 1 paź dzier ni ka 2013 ro ku.

Do pod ję cia de cy zji o po now nym kan dy do wa niu na sta no wi -
sko rek to ra na szej Uczel ni skło ni ło mnie prze ko na nie o po trze -
bie za rów no kon ty nu acji, jak i dal szych zmian, któ re po zwo lą
prze kształ cić Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu w no wo cze -
sny, na mia rę XXI wie ku, uni wer sy tet na po zio mie eu ro pej skim.
By te go do ko nać, ko niecz ne są na stę pu ją ce dzia ła nia:
� dal szy har mo nij ny roz wój ka dry we wszyst kich upra wia nych

dzie dzi nach i dys cy pli nach na uko wych oraz dba łość o po -
pra wę sy tu acji ma te rial nej

� kon ty nu owa nie dłu go fa lo we go, kon se kwent nie re ali zo wa -
ne go pla nu in we sty cyj ne go

� re ali za cja za ło żeń stra te gii Uczel ni
� uspraw nie nie sys te mu za rzą dza nia (kon tro la za rząd cza, 

e -uczel nia).
Ma my wspa nia łą, nie po wta rzal ną szan sę na szyb ki roz wój. Za

dwa – trzy, być mo że czte ry la ta wie le zmie ni się na na szej Uczel -
ni. Jak zna czą ce dla przy szło ści Uni wer sy te tu bę dą te zmia ny?
Za le ży to od nas sa mych. To Uni wer sy tet opar ty na trzech fi la -
rach: kształ ce niu, pro wa dzo nych na naj wyż szym po zio mie ba -
da niach na uko wych oraz prze ka zy wa niu two rzo nej na Uczel ni
wie dzy w stro nę ocze ki wań i po trzeb spo łe czeń stwa bę dzie po -
strze ga ny na eu ro pej skiej i świa to wej ma pie uczel ni. Od kil ku lat
bu du je my wspól ną eu ro pej ską prze strzeń edu ka cyj ną i ba daw -
czą. Dla te go two rzy my no we ob li cze kam pu su uni wer sy tec kie -
go i po dej mu je my sta ra nia o fun du sze eu ro pej skie na no wo cze -
sne wy po sa że nie no wych i re mon to wa nych bu dyn ków.
Uwa żam, że na szą je dy ną szan są jest kon ku ren cyj ność na uko -
wa oraz wiel ka spraw ność i kon ku ren cyj ność edu ka cyj na.

Ma my ol brzy mi po ten cjał. Po sia da na ba za, la bo ra to ria, za -
kła dy do świad czal ne – stwa rza ją wie le moż li wo ści. Z wiel kim
uzna niem od no szę się do wy dzia łów, któ re pod ję ły sta ra nia,
aby stać się no wo cze sny mi jed nost ka mi na uko wo -dy dak tycz -
ny mi. Po przez po wszech nie ocze ki wa ny no wy sys tem oce ny
na uczy cie li, no wą po li ty kę ka dro wą i pro mo wa nie naj lep szych
osią gnięć – wi dzę moż li wość od dzia ły wa nia na tę sfe rę za dań
uczel ni aka de mic kiej, któ ra wraz z wy so kim po zio mem kształ -
ce nia mło dzie ży po zwo li na utrzy ma nie się w krę gu uczel ni
uni wer sy tec kich.
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Pro gram, któ ry chcę za pre zen to wać spo łecz no ści aka de -
mic kiej, obej mu je naj waż niej sze dzie dzi ny funk cjo no wa nia
Uczel ni i za da nia, któ re przed nią sto ją. Spra wo wa nie przez
ostat nią ka den cję funk cji rek to ra da ło mi ogrom ne do świad -
cze nie i wie dzę, któ re za mie rzam wy ko rzy stać w spraw nym
kie ro wa niu na szą Uczel nią. Wy da je mi się, że do ło ży łem wszel -
kich sta rań, aby był to okres twór czej, a za ra zem spo koj nej pra -
cy. Sta ra łem się włą czyć w dzia ła nia na rzecz roz wo ju uczel ni
moż li wie sze ro kie gro no osób. Przy ją łem jed no cze śnie za sa -
dę de le go wa nia do kon kret nych za dań mo ich współ pra cow -
ni ków, co z jed nej stro ny ro dzi ło więk sze ich za an ga żo wa nie,
a z dru giej – współ od po wie dzial ność za po dej mo wa ne de cy -
zje. Dla au to rów idei, ini cja tyw i po my słów mo gło to być tak -
że źró dłem ich oso bi stej sa tys fak cji. Mam wra że nie, że za mo -
jej ka den cji uda ło się unik nąć po waż niej szych spo rów oraz
kon flik tów. Gdy zda rza ły się ja kieś drob ne nie po ro zu mie nia,
za wsze sta ra łem się uważ nie wy słu chać każ dej ze stron i pró -
bo wa łem zro zu mieć ich ra cje. Uwa żam, że za wsze moż na zna -
leźć kom pro mi so we roz wią za nie, któ re mo że nie za do wa la
w stu pro cen tach wszyst kich, ale po zwa la na zgod ną współ -
pra cę i dzia ła nia na rzecz roz wo ju Uczel ni. Wy bór mo jej oso -
by bę dzie do brą de cy zją, gwa ran tu ją cą za rów no po stęp, jak
i cią głość oraz za cho wa nie „pa mię ci in sty tu cjo nal nej”.

Dy dak ty ka i stu den ci

Uznać na le ży, że ce lem kształ ce nia na po zio mie wyż szym
mu si być roz wi ja nie oso bo wo ści mło dych lu dzi, po bu dza nie
ich kre atyw no ści, roz sze rza nie ho ry zon tów, wy po sa ża nie
w wie dzę po zwa la ją cą na ro zum ne funk cjo no wa nie w zło żo -
nym świe cie i umoż li wia ją cą szyb kie przy sto so wy wa nie się do
no wych, trud nych do prze wi dze nia wy zwań, w tym być mo że
na wet wie lo krot ną zmia nę pro fi lu za wo do we go. Stu den ci mu -
szą opa no wać sztu kę my śle nia po zwa la ją cą na roz wią zy wa nie
pro ble mów z uży ciem wła ści wie do bra nych środ ków i ar gu -
men tów. Uni wer sy tet po wi nien być miej scem przy go dy po -
znaw czej, spo tkań z ró wie śni ka mi i kształ to wa nia cha rak te rów.

Prze obra że nia za cho dzą ce w sze ro ko po ję tym rol nic twie,
go spo dar ce żyw no ścio wej i prze mia ny ob sza rów wiej skich
na kła da ją na Uczel nię obo wią zek zmia ny kie run ków kształ ce -
nia. Na sza ofer ta jest bo ga ta, ale wciąż ko niecz ne są no we kie -
run ki stu diów i nie zbęd ne bę dzie wpro wa dze nie zmian pro -
gra mo wych od po wia da ją cych zmie nia ją ce mu się ryn ko wi
pra cy i po trze bom spo łecz nym. Pro ces kształ ce nia mu si my
pro wa dzić kon ty nu ując jed no cze śnie efek tyw nie ba da nia na -
uko we i re ali zu jąc pra ce roz wo jo we pod no szą ce kon ku ren cyj -
ność go spo dar ki. To ba da nia sta no wią pod sta wę kształ ce nia,
ak ty wi zu ją i są nie zbęd ne do ko rek ty tre ści na ucza nia i in ter -
pre ta cji rze czy wi sto ści. 

Uczel nia to jed nak przede wszyst kim pro fe so ro wie i stu -
den ci – utrwa lo na wie lo wie ko wą tra dy cją re la cja – mistrz
i uczeń. Na le ży do sko na lić na sze pro gra my i pro ces dy dak -
tycz ny tak, aby ab sol went Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu był nie tyl ko bar dzo do brze przy go to wa ny do
pra cy za wo do wej, lecz tak że do zmian miej sca i ro dza ju tej
pra cy. Przede wszyst kim po win ni śmy wy kształ cić w mło dych
lu dziach po trze bę sta łe go do sko na le nia zdo by tej wie dzy. Na -
le ży za tem przy go to wać ab sol wen ta, któ ry po tra fi zna leźć
swe miej sce w sze ro ko ro zu mia nej prze strze ni przy rod ni czej
i tech no lo gicz nej kra ju. Uczel nia na sza mu si kształ cić spe cja -
li stów i fa chow ców ro zu mie ją cych funk cjo no wa nie eko sys te -
mów, pla ni stów prze strzen nych, in ży nie rów śro do wi ska, bio -
tech no lo gów i bio lo gów oraz lu dzi od po wie dzial nych za
roz wój ob sza rów wiej skich. No wo cze śnie wy kształ co ny mło -
dy czło wiek po wi nien umieć ko rzy stać z po stę pu bio lo gicz -

ne go, tech no lo gicz ne go i or ga ni za cyj ne go oraz do brze ro zu -
mieć aspek ty eko no micz ne i spo łecz ne. Cho ciaż w mi nio nych
la tach wy ko rzy sta li śmy moż li wo ści trans for ma cji, to wciąż
w za kre sie po wo ły wa nia no wych kie run ków stu diów i spe -
cjal no ści jest wie le do zro bie nia.

Rol nic two w nad cho dzą cych la tach, wy ko rzy stu jąc osią gnię -
cia na uk bio lo gicz nych, che mii, tech ni ki, elek tro ni ki i tech no lo -
gii, uzy ski wać bę dzie co raz do sko nal sze, dziś czę sto nie zna ne,
pro duk ty żyw no ścio we o ce chach ja ko ścio wych do sto so wa -
nych do po trzeb czło wie ka. Do re ali za cji tych ce lów do sto so -
wać na le ży kie run ki i za kres ba dań oraz kształ ce nie stu den tów.
W przy szło ści rol nic two i go spo dar ka żyw no ścio wa bę dą mu -
sia ły sta no wić zin te gro wa ny sys tem dzia ła nia czło wie ka skie ro -
wa ny na pro duk cję peł no war to ścio wej i bez piecz nej żyw no ści.
Rów no cze śnie wieś i rol nic two bę dą zmie nia ły swo ją funk cję
z pro du cen ta pło dów rol nych na za rzą dza nie go spo dar ką żyw -
no ścio wą i roz wój usług w za kre sie tu ryst ki, wy po czyn ku, re kre -
acji oraz in nej drob nej wy twór czo ści.

Ja ko Uni wer sy tet Przy rod ni czy, uczel nia o uzna nych tra dy -
cjach aka de mic kich, ulo ko wa ny w cen trum wszech stron nie
roz wi ja ją cej się Wiel ko pol ski, je ste śmy upraw nie ni do za gwa -
ran to wa nia spe cja li stycz nej ofer ty edu ka cyj nej. Kształ ci my na
wie lu kie run kach, któ rych nie pro wa dzą in ne uczel nie. Ma my
do te go: ugrun to wa ne do świad cze nia, ba zę i ka drę. Ja ko rek -
tor bę dę sty mu lo wał, by każ da ta ka ini cja ty wa, pro wa dzą ca
do dal sze go po sze rze nia ofer ty edu ka cyj nej po zy tyw nie zo -
sta ła przy ję ta przez Se nat, by zna la zła moż li wo ści spraw ne go
re ali zo wa nia, a no we stu dia by ły po zy tyw nie oce nio ne przez
or ga ny kon tro l ne.

W tym miej scu nie ukry wam sa tys fak cji, że wszyst kie oce ny
PKA do ko na ne w mi ja ją cej ka den cji by ły po zy tyw ne, a jed na
wy róż nia ją ca. Eks per ci Ko mi sji nie znaj do wa li więk szych uchy -
bień ani for mal nych, ani me ry to rycz nych.

Ogłoszenie wyników wyborów (26 marca 2012)
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Gratulacje dla wybranego na drugą kadencję JM rektora – prof. dr.
hab. Grzegorza Skrzypczaka
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Chciał bym, aby ta ki kie ru nek dzia łal no ści edu ka cyj nej na -
sze go Uni wer sy te tu kon ty nu ować, by po sze rzać ofer tę, kształ -
cić jak naj le piej, z udzia łem ka dry aka de mic kiej o naj wyż szych
kwa li fi ka cjach. Sta je my jed nak w ob li czu zmian w pro ce sie dy -
dak tycz nym, wy ni ka ją cych z no we li za cji Pra wa o szkol nic twie
wyż szym. Zmia ny te mo gą się jed nak wy da wać bar dzo trud -
ne, wy ma ga ją ce wy sił ku nie tyl ko ka dry za rzą dza ją cej uczel -
nią i wy dzia ła mi, lecz tak że ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej.
Ze swej stro ny gwa ran tu ję stop nio we ich wpro wa dza nie, nie
tyl ko przy nad zo rze, ale i po mo cy władz Uczel ni. Zmia ny te,
wraz z do sto so wa niem do obo wią zu ją ce go pra wa, po win ny
jed no cze śnie za pew niać wy so ką, ja kość kształ ce nia i eli mi no -
wać przy zwy cza je nia nie wła ści we.

Re ali za cja tych za ło żeń wy ma ga:
� no wo cze sne go spoj rze nia na ro lę na szej Uczel ni w ofer cie

Aka de mic kie go Po zna nia, prze strze ga ją cej obo wią zu ją ce go
pra wa oraz uwzględ nia ją cej opi nie in te re sa riu szy w kre owa -
niu pro gra mów kształ ce nia;

� kształ ce nia opar te go na za so bach ca łej Uczel ni, z usu wa -
niem ba rier mię dzy wy dzia ło wych;

� zre for mo wa nia pro gra mów i tre ści kształ ce nia zgod nie z ak -
tu al ny mi po trze ba mi i ocze ki wa nia mi, prze strze ga jąc obo -
wią zu ją cych prze pi sów;

� za pew nie nia wa run ków do in dy wi du al ne go to ku stu diów
lub stu diów na od le głość;

� po wszech ne go do stę pu do bez prze wo do we go In ter ne tu;
� do stę pu do więk szej ba zy da nych na uko wych, elek tro nicz -

nych no śni ków wie dzy i bi blio tek cy fro wych (roz bu do wa
i mo der ni za cja sys te mu Ho ri zon i in.);

� więk sze go roz pro pa go wa nia stu diów w ra mach pro gra -
mów Era smus, Era smus -Mun dus i Le onar do da Vin ci;

� stwo rze nia me cha ni zmów do po pra wy ja ko ści kształ ce nia;
� mo der ni za cji i uno wo cze śnie nia ba zy na uko wo -dy dak tycz -

nej w RiLZD (stwo rze nie 2-3 cen trów dy dak tycz nych);
� ra cjo na li za cji za trud nie nia i zwięk sze nia wy mo gów kwa li fi -

ka cyj nych przy sto so wa niu trans pa rent nych kry te riów;
� zbli że nia Uczel ni do oto cze nia spo łecz ne go, w tym jej ak -

tyw ne go udzia łu w upo wszech nia niu wie dzy i do radz twie.

Ko lej ną waż ną spra wą jest wy mia na mię dzy na ro do wa. Pro -
wa dze nie po je dyn czych przed mio tów lub grup przed mio tów
w ję zy ku an giel skim to dziś już za ma ło. Ko niecz na jest re ali za -
cja w tym ję zy ku peł ne go pro gra mu na ucza nia oraz wspól ne
eu ro pej skie stu dia ma gi ster skie. Ma jąc na wzglę dzie za in te re -
so wa nie ta ki mi stu dia mi na ryn ku eu ro pej skim, spra wę, zwłasz -
cza dla nie któ rych kie run ków, na le ży trak to wać, ja ko pil ną. Stu -
dia w ję zy ku an giel skim po win ny być pro wa dzo ne (po za
ist nie ją cy mi) na bio lo gii, ochro nie śro do wi ska i bio tech no lo gii.
Z uzna niem od no szę się do uru cho mio nych ostat nio ta kich stu -
diów w za kre sie tech no lo gii żyw no ści oraz le śnic twa.

No wo cze sność Uczel ni i jej po ziom kształ ce nia w znacz nym
stop niu za le żą od ba zy ma te rial nej, po sia da nych la bo ra to riów
i ich wy po sa że nia. Stu den tom mu si my za pew nić rów nież do -
bre wa run ki do uczest ni cze nia w ży ciu kul tu ral nym (Cen trum
Kul tu ry i Ak tyw no ści Stu denc kiej) i spor to wym (bo iska, par -
ku ry, ujeż dżal nie). Ko niecz na jest tak że mo der ni za cja i pod -
wyż sze nie stan dar du do mów stu denc kich (de cy zje do ty czą -
ce m.in. do mów stu denc kich przy ul. Do żyn ko wej).

Na uka

Na uce są po trzeb ne mo men ty „ze rwa nia”, a to ozna cza mo -
dy fi ka cje za ło żeń wyj ścio wych w sys te mach teo re tycz nych,
mo dy fi ka cje, któ re po cią ga ją za so bą re struk tu ry za cję po la ba -
dań. Po zwa la ją one na po wsta nie ko lej nych sy tu acji pro ble -

mo wych, no szą cych w so bie po czą tek otwar cia się ku no we -
mu. Trwa ły zwią zek kształ ce nia i ba dań na uko wych jest gwa -
ran cją nie tyl ko no wo cze sne go na ucza nia na wy so kim po zio -
mie, lecz tak że au to no mii i wol no ści aka de mic kiej oraz
zrów no wa żo ne go roz wo ju ca łe go spo łe czeń stwa. Śro do wi ska
aka de mic kie mu szą sta no wić nie zbęd ny skład nik re gio nal ne -
go roz wo ju, a utrzy ma nie od po wied nio sil nej po zy cji wszyst -
kich uni wer sy te tów sta je się pod sta wo wym wy zwa niem
w ska li eu ro pej skiej.

Po ziom pro wa dzo nych ba dań, a wręcz moż li wo ści ich pro -
wa dze nia za le żą od fi nan sów. Ko niecz na jest więk sza ak tyw -
ność w zdo by wa niu środ ków na ba da nia z gran tów, pro gra -
mów Unii Eu ro pej skiej, do ta cji i firm. Czy za tem moż na jesz cze
zak ty wi zo wać te dzia ła nia? Zde cy do wa nie tak, przez:
� lep szą ob słu gę (zwłasz cza elek tro nicz ną) w przy go to wy wa -

niu do ku men ta cji;
� za in te re so wa nie pra cow ni ków wdro że nia mi i pa ten ta mi;
� dal sze pro wa dze nie szko leń dla pra cow ni ków na uko wo -dy -

dak tycz nych i słu cha czy stu diów dok to ranc kich do ty czą -
cych przy go to wy wa nia i za rzą dza nia pro jek ta mi ba daw czy -
mi UE;

� po dej mo wa nie dzia łań zmie rza ją cych do ob ni że nia kosz -
tów po śred nich;

� stwo rze nie sys te mu opar te go na wspie ra niu wie lo let nich
pro jek tów ce lo wych;

� wspie ra nie dzia łań wy ni ka ją cych z wpro wa dza nia no wych
za pi sów wy ni ka ją cych z ustaw;

� wy róż nia nie i na gra dza nie naj bar dziej ak tyw nych pra cow -
ni ków w po zy ski wa niu środ ków ze wnętrz nych.

Po nie waż na uka jest in te gral nym, nie odzow nym ele men -
tem no wo cze snej edu ka cji, jej funk cje bę dę umac niać, wspie -
ra jąc mię dzy na ro do we pro gra my ba daw cze i ini cja ty wy tech -
no lo gicz ne, ak tyw ną wy mia nę pra cow ni ków na uko wych,
two rze nie kra jo wych cen trów ba daw czych, in ku ba to rów
przed się bior czo ści, kla strów lub akre dy to wa nych la bo ra to riów,
szcze gól nie w za kre sie naj now szych tech no lo gii, bio lo gii, ge -
ne ty ki, bio tech no lo gii i in nych. Po zwa la mi na to za rów no zna -
jo mość tych za gad nień, jak i do świad cze nie we współ pra cy
z za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi.

Ka dry

Roz sąd na i per spek ty wicz na po li ty ka ka dro wa na le ży do
naj waż niej szych ele men tów po li ty ki Se na tu i rad wy dzia łów.
Po mi mo do brej sy tu acji ka dro wej na szej Uczel ni w dal szym
cią gu za da niem naj waż niej szym – pierw szo pla no wym i stra -
te gicz nym – jest skła da nie ko lej nych wnio sków o nada wa -
nie ty tu łów na uko wych pro fe so ra i stop nia dok to ra ha bi li to -
wa ne go. My ślę tu szcze gól nie o dys cy pli nach ta kich, jak:
na uki tech nicz ne, eko no micz ne, bio lo gicz ne i we te ry na ryj -
ne. Wszyst ko mu si się jed nak od by wać na zdro wych, wy mu -
sza ją cych, ja kość za sa dach po li ty ki ka dro wej, da ją cych rów -
nież sa tys fak cję fi nan so wą. Ma my tu do wy ko rzy sta nia
ogrom ną moż li wość de cy zyj ną kie row ni ków jed no stek oraz
władz dzie kań skich. Dzie kan mu si nie tyl ko dzia łać ja ko li der
wy dzia łu, lecz tak że, ja ko współ od po wie dzial ny za ca ło -
kształt za rzą dza nia Uczel nią.

Szcze gól nej tro ski wy ma ga ją po ziom i for my kształ ce nia
mło dej ka dry na uko wej, w tym dok to ran tów. To oni za kil ka
lat de cy do wać bę dą o ja ko ści eu ro pej skiej na uki i edu ka cji. Po -
wsta ły już moż li wo ści zwięk sze nia in ten sy fi ka cji tych stu diów
i kształ ce nia więk szej licz by dok to ran tów. Pod ję to też pra ce
nad za sa da mi pro wa dze nia stu diów dok to ranc kich dla ob co -
kra jow ców.
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Spra wą nad zwy czaj waż ną są sta że na uko we kra jo we i za -
gra nicz ne. Bez wy mia ny po glą dów, moż li wo ści dys ku sji, po -
zna nia, jak jest gdzieś in dziej (a mo że – jak moż na ina czej),
trud no mó wić o roz wo ju na uko wym. Na le ży ko niecz nie stwo -
rzyć no we me cha ni zmy umoż li wia ją ce, szcze gól nie mło dym
pra cow ni kom Uczel ni, wy jaz dy do przo du ją cych ośrod ków
na uko wych Eu ro py i świa ta (za sa dy po li ty ki ka dro wej).

Cho dzi więc nie o pro mo wa nie „po praw no ści na uko wej”, ale
o po sta wy ak tyw ne, o wy róż nie nie lu dzi, wo kół któ rych coś się
dzie je, któ rzy po tra fią swo ją pa sję na uko wą prze nieść po za
wła sne biur ko lub stół la bo ra to ryj ny, nie za wę ża jąc po la wi dze -
nia „koń ski mi oku la ra mi” wła snej dys cy pli ny. W na szej na uce,
prze śla do wa nej lo kal ny mi fun da men ta li zma mi i nie umie jęt -
no ścią ogól no nau ko wej dys ku sji oraz bra kiem au to re flek sji, ta -
kich po staw bar dzo bra ku je.

Je że li nasz Uni wer sy tet chce osią gnąć po ziom uczel ni wio -
dą cej w na ukach przy rod ni czych, po wi nien wy ma gać od pra -
cow ni ków efek tyw nej pra cy na uko wo -ba daw czej. Uczel ni jest
po trzeb na wła ści wa po li ty ka roz wo ju no wej ka dry, opar ta na
so lid nych, zdro wych fun da men tach, a mło dym pra cow ni kom
do bra at mos fe ra w pra cy, w któ rej czu li by się od po wie dzial ni
za swój los i swo ją przy szłość. Je stem prze ko na ny, że je dy nie
do brze przy go to wa na mło da ka dra, ma ją ca so lid ny do ro bek
na uko wy w re no mo wa nych cza so pi smach, jest w sta nie kon -
ku ro wać ze świa to wą czo łów ką na uko wą i po pra wić po zy cję
na szej uczel ni w ran kin gu mię dzy na ro do wym. Sprzy jać te mu
mo że stwo rze nie plat for my elek tro nicz nej do ty czą cej ba dań
na uko wych i pu bli ka cji z osią ga nych wy ni ków (we bo me trics
– wi docz ność w sie ci).

Do ce niam rów nież istot ną ro lę i zna cze nie pra cow ni ków na -
uko wo -tech nicz nych, in ży nie ryj no -tech nicz nych, ad mi ni stra -
cyj nych, bi blio tecz nych, pra cow ni ków ob słu gi i in nych. Zwięk -
szo ne wy ma ga nia zwią za ne z re ali za cją pro ce su dy dak tycz ne go
i ba dań na uko wych mu szą być ści śle po wią za ne z wy so ko ścią
wy na gro dzeń. Dla te go bę dę dą żył, we współ pra cy z Se na tem
i związ ka mi za wo do wy mi dzia ła ją cy mi na na szym Uni wer sy te -
cie, do wy pra co wa nia no wych za sad wy na gra dza nia pra cow -
ni ków Uczel ni. Na le ży wpro wa dzić moż li wość na gra dza nia pra -
cow ni ków za ich in dy wi du al ny wkład w roz wój i do bre
funk cjo no wa nie Uczel ni. Wi dzę tu plat for mę do współ pra cy ze
związ ka mi za wo do wy mi (wie le wspól nych po ro zu mień). Ape -
lu ję o to w sy tu acji wy zwań hi sto rycz nych, per spek ty wy wiel -
kie go sko ku cy wi li za cyj ne go, ja kie go mo że my do ko nać i dla
któ re go tak bar dzo po trze ba nam po czu cia przy naj mniej mi ni -
mum wspól no ty uczel nia nej.

Uczel ni w śro do wi sku na uko wym po trzeb ny jest tak że mar -
ke ting i do bry pu blic re la tions. Na to miast w re la cjach mię dzy
za rzą dza ją cy mi Uczel nią a cia ła mi ko le gial ny mi, np. Se na tem,
nie zbęd na jest plat for ma wspól ne go dzia ła nia dla do bra ca -
łej spo łecz no ści aka de mic kiej – plat for ma one spa ce.

Za rzą dza nie, in we sty cje i roz wój Uni wer sy te tu

Rek tor jest w szcze gól no ści od po wie dzial ny za kon cep cję
i two rze nie wa run ków do re ali za cji za dań sta tu to wych. Wy -
ma ga to har mo nij nej współ pra cy z Se na tem, tak aby żad na
war to ścio wa ini cja ty wa we wszyst kich sfe rach dzia ła nia Uni -
wer sy te tu nie zo sta ła za prze pasz czo na i zna la zła szyb ką dro -
gę do jej wdro że nia.

Ja ko rek tor ze szcze gól ną tro ską bę dę dbał o utrzy ma nie
tem pa in we sty cji i mo der ni za cji Uczel ni. Wspól nie z wła dza -
mi wy dzia łów zo sta nie zak tu ali zo wa ny plan za mie rzeń in we -
sty cyj nych do re ali za cji w ca łej ka den cji. Rów no cze śnie bę dzie

przed sta wio ny Wy so kie mu Se na to wi har mo no gram zby wa -
nia zbęd ne go ma jąt ku, a po zy ski wa ne z te go źró dła środ ki fi -
nan so we zo sta ną prze zna czo ne w ca ło ści na roz wój ma te rial -
ny Uni wer sy te tu.

Do głów nych za dań, nie zbęd nych do wła ści we go funk cjo -
no wa nia Uczel ni wraz z za bez pie cze niem środ ków fi nan so -
wych na ich re ali za cję, po win ny na le żeć m. in.:
� bu do wa kli ni ki we te ry na ryj nej;
� bu do wa Cen trum Kul tu ry i Ak tyw no ści Stu denc kiej;
� bu do wa bu dyn ku dla ka tedr WO iAK obec nie zlo ka li zo wa -

nych po za Po zna niem;
� bu do wa sto łów ki aka de mic kiej w ob rę bie ul. Woj ska Pol -

skie go;
� re mont ka pi tal ny bu dyn ku Che mii Rol nej oraz re wi ta li za cja

obiek tów Ko le gium Ciesz kow skich i in nych w tym ob rę bie;
� mo der ni za cja bu dyn ków przy ul. Ma zo wiec kiej;
� mo der ni za cja ba zy na uko wo -dy dak tycz nej w RiLZD wraz

z ba zą spor to wą (jeź dziec two).

W od waż nej kon cep cji in we sty cyj no -mo der ni za cyj nej
Uczel ni po win no się wziąć pod uwa gę funk cję i usy tu owa nie
przy szłe go rek to ra tu oraz róż ne go ty pu obiek tów za byt ko -
wych, któ re Uczel nia po sia da i jest praw nie oraz ma te rial nie
za nie od po wie dzial na. A tak że sta ra nie się o włą cze nie te re -
nów i in fra struk tu ry, któ re są w ob rę bie Uni wer sy te tu. 

W ca łej kon cep cji roz wo ju bar dzo waż ne bę dzie wy ko rzy -
sta nie umie jęt no ści my śle nia dla przy szło ści. Zło żo na struk tu -
ra Uczel ni wy ma ga spe cy ficz ne go, do brze zor ga ni zo wa ne go
za rzą dza nia. Wy ma ga tak że wpro wa dze nia spraw ne go sys te -
mu elek tro nicz nej biu ro wo ści, ob słu gi fi nan so wej kom pa ty -
bil nej z unij ną go spo dar ką fi nan so wą oraz cał ko wi cie elek tro -
nicz nej ob słu gi stu diów i stu den tów.

Po nad to de kla ru ję, że za sa dy przej rzy sto ści fi nan so wej
i jaw no ści bu dże to wej zo sta ną utrzy ma ne i da lej udo sko na la -
ne, a spo łecz ność aka de mic ka bę dzie o nich in for mo wa na.

Pod su mo wa nie

Tyl ko uczel nia, któ ra bę dzie w sta nie za ofe ro wać kan dy da -
tom no we, atrak cyj ne kie run ki stu diów oraz wy so ki po ziom
kształ ce nia, mo że zo stać uzna na za uni wer sy tet. 

O suk ce sie za de cy du je w pierw szej ko lej no ści po ziom na -
uko wy i dy dak tycz ny ka dry, a szcze gól nie jej ak tyw ność,
otwar tość na zmia ny i nie usta ją ce twór cze po szu ki wa nia. Wła -
ści wa dia gno za, wi zja na szej ro li edu ka cyj nej oraz od wa ga
i kon se kwen cja we wpro wa dza niu zmian są wa run kiem si ne
qua non za pew nie nia na szej Uczel ni bez piecz nej przy szło ści
i roz wo ju. Wią że się to rów nież z opra co wa niem czy tel nych za -
sad po dej mo wa nia de cy zji i od po wie dzial no ści za ich wy ko -
na nie. Za bar dzo waż ne uwa żam, aby rek tor sta wał się ak tyw -
nym pa tro nem roz wo ju spo łe czeń stwa uni wer sy tec kie go,
po pie rał to wszyst ko, co two rzy ta kie spo łe czeń stwo. Rek to -
ro wa nie po win no być urzę dem, gdzie moż na znaj do wać po -
moc, opie kę, za chę tę i ini cja ty wę.

W peł ni obiek tyw na oce na obec nie mi ja ją cej ka den cji rek -
to ra mo że być for mu ło wa na do pie ro po pew nym cza sie, bo
nie zbęd ny jest dy stans i we ry fi ka cja przy ję tych roz wią zań. I nie
ja po wi nie nem ta ką oce nę for mu ło wać. Sta ra łem się ro bić
wszyst ko, co tyl ko moż li we, aby ten czas wy ko rzy stać jak naj -
le piej i że by po dej mo wa ne dzia ła nia by ły wła ści wie sko or dy -
no wa ne.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
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Wy bory prorektorów – fotoreportaż

Spotkanie kandydatów na prorektorów z pracownikami uczelni; 
od prawej: prof. dr hab. Monika Kozłowska, prof. dr hab. Jan Pikul 
oraz prof. dr hab. Czesław Szafrański (30 marca 2012)

Pytania z sali do kandydatów

Liczenie głosów Ogłoszenie wyników wyborów

Wybrani na drugą kadencję prorektorzy (z różami w dłoniach) z JM rektorem tuż po ogłoszeniu wyników
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Obiekt Bio cen trum to no wo cze sny bu dy nek o ku ba tu -
rze 45 299 m3 i po wierzch ni użyt ko wej 7560,2 m2. Skła da

się z jed no kon dy gna cyj ne go bu dyn ku au dy to ryj ne go oraz
trzech trzy kon dy gna cyj nych bu dyn ków dy dak tycz nych. Zo -
sta ły w nim za pew nio ne nie zbęd ne wa run ki dla osób nie peł -
no spraw nych. 

Rzut obiek tu przy po mi na li te rę E i zło żo ny jest z bu dyn ku
au dy to ryj ne go na par te rze, z au lą dla 400 osób i trzech kon -
dy gna cji dy dak tycz nych sta no wią cych je go skrzy dła. W czę ści
dy dak tycz nej znaj du ją się sa le se mi na ryj ne, la bo ra to ria, po -
miesz cze nia tech nicz ne, ar chi wum i bi blio te ka. No wo cze sne
la bo ra to ria, rów nież w ra mach in we sty cji, wy po sa żo ne zo sta -
ły w pro fe sjo nal ny sprzęt i spe cja li stycz ną apa ra tu rę, m.in.: dy -
ge sto ria, za mra żar ki ni sko tem pe ra tu ro we, fi to tro ny, sto ły la -
bo ra to ryj ne, ze sta wy do oczysz cza nia wo dy oraz in ku ba to ry
z at mos fe rą CO2. Do dat ko wo w po bli żu obiek tu wy bu do wa -
no dwie szklar nie o łącz nej po wierzch ni 200 m2, któ re zo sta -
ną wy po sa żo ne w spe cja li stycz ne sys te my do świe tla nia ro ślin,
za mgła wia nia, kon tro li i re gu la cji kli ma tu oraz sys tem na sło -
necz nie nia, si ły i kie run ku wia tru. Bę dzie to za tem prze strzeń
do pro wa dze nia ba dań na uko wych na świa to wym po zio mie. 

W no wo po wsta łym obiek cie swo ją sie dzi bę ma ją: Ka te dra
Bio che mii i Bio tech no lo gii, Ka te dra Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin,
Ka te dra Agro no mii oraz Ka te dra Łą kar stwa i Kra jo bra zu Przy -
rod ni cze go, któ re są bez po śred nio za an ga żo wa ne w re ali za cję
za jęć dy dak tycz nych na kie run kach uzna nych za prio ry te to we. 

Ro bert Fa biań ski

Au tor jest za stęp cą kanc le rza ds. fun du szy struk tu ral nych Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Bio cen tRuM – naj now szy 
bu dy nek dy dak tycz ny uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu

Kilka słów o historii obiektu przedstawił JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Słowa powitania do zaproszonych gości skierował także
wicemarszałek Leszek Wojtasiak
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Przecięcie wstęgi

Fo
t. 

Ew
a 

St
ry

ck
a

Nowy obiekt poświęcił JE bp Zdzisław Fortuniak
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24 wrze śnia 1997 – uchwa ła nr 77/97 Se na tu Aka de mii Rol -
ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w spra wie
prze zna cze nia te re nów Aka de mii pod bu do wę Cen trum
Kształ ce nia Rol ni cze go po ło żo nych po mię dzy uli ca mi Woj ska
Pol skie go, Do jazd i Wi to sa

5 li sto pa da 1997 – uchwa ła nr 79/97 Se na tu Aka de mii
Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w spra -
wie uzu peł nie nia uchwa ły nr 77/97 w spra wie Cen trum
Kształ ce nia Rol ni cze go, w któ rej to Se nat po sta na wia, że
w pla no wa nym Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go przy ul. Do -
jazd zlo ka li zo wa ne bę dą obiek ty dla Wy dzia łów Rol ni cze go
i Ogrod ni cze go

20 grud nia 2000 – uchwa ła nr 97/2000 Se na tu Aka de mii
Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w spra wie
zmia ny pla no wa nej lo ka li za cji bu do wy Cen trum Kształ ce nia
Rol ni cze go – ul. Woj ska Pol skie go – na roż nik ul. Nie sta chow -
skiej (jed nost ki Wy dzia łu Rol ni cze go), na to miast obiekt dla
jed no stek Wy dzia łu Ogrod ni cze go na te re nie u zbie gu ulic Dą -
brow skie go i Bo ta nicz nej

21 ma ja 2003 – uchwa ła nr 87/03 Se na tu Aka de mii Rol ni czej
im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w spra wie zmia ny lo -
ka li za cji pla no wa nej bu do wy Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go
na uli cę Do jazd w Po zna niu (jed nost ki Wy dzia łu Rol ni cze go),

na to miast obiektu dla jed no stek Wy dzia łu Ogrod ni cze go na te -
re nie zbie gu ulic Dą brow skie go i Bo ta nicz nej

29 mar ca 2006 – uchwa ła nr 83/2006 Se na tu Aka de mii Rol -
ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w spra wie za -
opi nio wa nia za mia ru zgło sze nia w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go pro jek tów o cha rak te rze
bu dow la no -in we sty cyj nym, w tym pro jek tu „Bu do wa Bio cen -
trum Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna -
niu wraz z wy po sa że niem”

8 czerw ca 2006 – zło że nie do MNiSW pro jek tu „Bu do wa
Bio cen trum Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go
w Po zna niu” w ra mach PO IŚ

8 wrze śnia 2006 – ode bra nie go to we go pro jek tu bu dow -
la ne go wraz z do ku men ta cją wy ko naw czą

29 sierp nia 2007 – ob wiesz cze nie Mi ni stra Roz wo ju Re gio -
nal ne go w spra wie li sty pro jek tów in dy wi du al nych PO IŚ, na
któ rej zna lazł się Pro jekt Bu do wy Bio cen trum

Gru dzień 2007 – usu nię cie Pro jek tu z li sty pro jek tów in dy -
wi du al nych w ra mach PO IŚ i nieuwzględ nie nie od wo ła nia się
od de cy zji

Rok 2008 – wy mia na ko re spon den cji z MNiSW, do ty czą ca
po now nej we ry fi ka cji pro jek tu i do pi sa nia go do li sty pro jek -

Przestrzenny hol Biocentrum i zaproszeni goście
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Hi sto ria po wsta wa nia Bio cen trum



tów in dy wi du al nych, któ ra każ do ra zo wo spo ty ka ła się z de cy -
zją od mow ną

12 czerw ca 2008 – pi smo rek to ra skie ro wa ne do Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go z proś bą
o po par cie sta rań w ubie ga niu się o przy zna nie do fi nan so wa -
nia z PO IŚ

30 czerw ca 2008 – peł ne po par cie pro jek tu ze stro ny Urzę -
du Mar szał kow skie go

30 stycz nia 2009 – pi smo do Mar ka Woź nia ka, Mar szał ka
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, z proś bą o po par cie sta rań

w ubie ga niu się o przy zna nie do fi nan so wa nia na prze pro wa -
dze nie pro jek tu „Bu do wa Bio cen trum...”

4 lu te go 2009 – pi smo Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu do ty czą ce proś by o umiesz cze nie pro jek tu „Bu do wa
Bio cen trum…” w In dy ka tyw nym Wy ka zie In dy wi du al nych
Pro jek tów Klu czo wych WRPO w ra mach dzia ła nia 5.1 „In fra -
struk tu ra szkol nic twa wyż sze go”

27 lu te go 2009 – od po wiedź Wi ce mar szał ka Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go na pi smo z dnia 4 lu te go Za rzą du Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go po wyż szym pro jek tem

26 czerw ca 2009 – uchwa ła nr 2744/2009 Za rzą du Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w spra wie przy ję cia V czę ści In dy -
ka tyw ne go Wy ka zu In dy wi du al nych Pro jek tów Klu czo wych

dla Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007–2013, w któ rym to wy ka zie zna lazł się pro jekt
„Bu do wa Bio cen trum…”

Paź dzier nik 2009 – zło że nie wnio sku o do fi nan so wa nie
pro jek tu wraz z wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi

3 grud nia 2009 – Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
pod jął uchwa łę w spra wie wy bo ru wnio sku o do fi nan so wa nie
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ra mach dzia ła -
nia 5.1 „In fra struk tu ra szkol nic twa wyż sze go” znaj du ją cego się
w In dy ka tyw nym Wy ka zie In dy wi du al nych Pro jek tów Klu czo -
wych dla WRPO na la ta 2007–2013

21 grud nia 2009 – pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa nie
pro jek tu „Bu do wa Bio cen trum Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu wraz z wy po sa że niem” mię dzy Za rzą dem Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym

8 mar ca 2010 – Da ta roz po czę cia pro ce du ry prze tar go wej
dotyczącej bu do wy Bio cen trum

31 ma ja 2010 – rze czy wi sta da ta pod pi sa nia umo wy z wy -
ko naw cą

1 czerw ca 2010 – roz po czę cie prac bu dow la nych
14 wrze śnia 2010 – uro czy stość wmu ro wa nia ka mie nia

wę giel ne go pod bu do wę Bio cen trum Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu

3 li sto pa da 2010 – wy stą pie nie Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu do Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go z wnio skiem o uru cho mie nie re zer wy ce lo wej bu dże tu
pań stwa na po kry cie wkła du wła sne go prze wi dzia ne go
w umo wie o do fi nan so wa nie pro jek tu

6 ma ja 2011 – po now ne zło że nie wnio sku przez na szą
uczel nię do MNiSW o uru cho mie nie re zer wy ce lo wej bu dże -
tu pań stwa

31 grud nia 2011 – da ta za koń cze nia bu do wy Bio cen trum

10 lu te go 2012 – pra wo moc na de cy zja ze zwa la ją ca na
użyt ko wa nie obiek tu

30 kwiet nia 2012 – za koń cze nie fi nan so we re ali za cji pro -
jek tu Bio cen trum

24 kwiet nia 2012 – uro czy ste otwar cie Bio cen trum.
Ro bert Fa biań ski
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Najpierw powstała wizualizacja budynku

Tak wyglądało Biocentrum na chwilę przed uroczystym otwarciem
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„Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu wraz z wyposażeniem”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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W 2011 roku minęła sześćdziesiąta
rocznica początku kształcenia w zakresie
techniki rolniczej na naszej uczelni,
rozpoczętego w 1951 roku od powołania
Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.
W tym samym roku minęła czterdziesta
piąta rocznica powołania oddziału
Mechanizacji Rolnictwa i nowego
kierunku studiów: technika rolnicza
i leśna na Wydziale Rolniczym (w roku
1966). te jubileuszowe wydarzenia stały
się okazją do wspomnień, refleksji
i podsumowań na temat nauczania
maszynoznawstwa Rolniczego,
a następnie szerzej rozumianej 
techniki rolniczej i inżynierii 
rolniczej na studiach wyższych naszej
uczelni. 

Po cząt ki na ucza nia tech ni ki rol ni czej

Na ucza nie tech ni ki rol ni czej ist nie je od chwi li, kie dy za czę -
to wpro wa dzać naj prost sze urzą dze nia, na rzę dzia czy ma szy -
ny do pro ce sów pro duk cji i prze twa rza nia pło dów rol nych
oraz cho wu zwie rząt. Po trze by na ucza nia wzra sta ły wraz z roz -
wo jem po trzeb żyw no ścio wych i pro duk cji rol ni czej oraz za -
po trze bo wa niem na ener gię me cha nicz ną, urzą dze nia do jej
uzy ski wa nia oraz na współ pra cu ją cy sprzęt tech nicz ny. Właś -
ci we wy bra nie i użyt ko wa nie te go sprzę tu wy ma ga ło zna jo -
mo ści na wet naj prost szej bu do wy na rzę dzi i ma szyn oraz ich
dzia ła nia, a tak że funk cji. Zna czą cy w hi sto rii wzrost uma szy -
no wie nia wy stą pił w XIX wie ku i był zwią za ny z wpro wa dze -
niem do rol nic twa ener gii me cha nicz nej w po sta ci ma szy ny
pa ro wej – lo ko mo bi li, któ rej użyt ko wa nie wy ma ga ło bar dziej
skom pli ko wa nej ob słu gi i wie dzy. Na stę po wa ło co raz in ten -
syw niej sze za stę po wa nie uciąż li wej „pra cy ży wej” du żo wy daj -
niej szą pra cą me cha nicz ną. Na le ży tu taj pod kre ślić bar dzo
cen ny wkład Za kła dów Hi po li ta Ce giel skie go w Po zna niu, któ -
re za si la ły go spo dar stwa rol ne – nie tyl ko w Wiel ko pol sce
– w lo ko mo bi le, na rzę dzia i ma szy ny rol ni cze. Wy po sa że nie
go spo darstw w środ ki me cha nicz ne nie by ło zbyt du że, po za
tym cha rak te ry zo wa ły się one dość pro stą kon struk cją i nie -
skom pli ko wa ną ob słu gą, nie wy ma ga ją cą więk szej wie dzy,
któ rą prze ka zy wa no na spe cja li stycz nych przed mio tach przy -
rod ni czych i rol ni czych w ów cze snych szko łach. 

Ko lej nym, zna czą cym do dzi siaj wy da rze niem, zmie nia ją cym
za kres i sto pień zme cha ni zo wa nia prac, by ło za sto so wa nie pod
ko niec XIX wie ku funk cjo nal nych sil ni ków spa li no wych z za -
pło nem iskro wym (ot to) i z za pło nem sa mo czyn nym (die sla)
do sa mo cho dów i wkrót ce po tym do cią gni ków rol ni czych.
Licz ne za le ty no wych cią gni ków spo wo do wa ły dy na micz ny ich

roz wój i upo wszech nie nie w rol nic twie, po cią ga jąc za so bą
rów nie in ten syw ny roz wój kon struk cji współ pra cu ją cych na -
rzę dzi i ma szyn rol ni czych. Jed no cze śnie zde cy do wa nie wzro -
sły po trze by kształ ce nia i za po trze bo wa nie na spe cja li stów
z te go za kre su. 

Po od zy ska niu przez Polskę nie pod le gło ści w 1921 ro ku po -
wsta ła Ka te dra Me cha ni ki Rol ni czej na Wy dzia le Rol ni czo -Leś -
nym Uni wer sy te tu Po znań skie go, z jed nym pro fe so rem i dwo -
ma asy sten ta mi pro wa dzą cy mi za ję cia ze stu den ta mi Sek cji
Rol ni czej w za kre sie na ucza nia ma szyn rol ni czych. Pro fe sor 
Ta de usz Świe rzaw ski pod jął pierw sze wy kła dy z me cha ni ki rol -
ni czej w ro ku 1922 i pro wa dził je do ro ku 1926. W ko lej nych
la tach 1926–1929 wy kła dy z me cha ni ki rol ni czej oraz z me -
cha nicz nej upra wy ro li pro wa dził pro fe sor Wa cław Wa kar ze
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. Je go na stęp cą był
Zyg munt Jac kow ski, wy kła da ją cy me cha nicz ną upra wę 
ro li w la tach 1929–1933. Z ko lei ma szy no znaw stwo rol ni cze
w la tach 1930–1933 wy kła dał Ste fan Bie drzyc ki, a w la tach
1933–1934 Je rzy Wierz bow ski.

W zde wa sto wa nej przez dru gą woj nę świa to wą Pol sce okres
dy na micz ne go roz wo ju utech nicz nie nia rol nic twa i kształ ce nia
w za kre sie ma szy no znaw stwa rol ni cze go wy stą pił za raz po za -
koń cze niu dzia łań wo jen nych. Już w ro ku 1945 na Wy dzia le
Rol ni czo -Le śnym no wo po wo ła ne go Uni wer sy te ty Po znań skie -
go zo stał utwo rzo ny Za kład Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go,
niebę dą cy jesz cze sa mo dziel ną jed nost ką or ga ni za cyj ną. Krót -
ko po tym, w 1950 ro ku na po wyż szym wy dzia le zo sta ła po -
wo ła na Ka te dra Me cha ni za cji Rol nic twa, w któ rej zo stał umiej -
sco wio ny wspo mnia ny Za kład Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go,
prze kształ co ny w sa mo dziel ną jed nost kę or ga ni za cyj ną. Za
twór cę i or ga ni za to ra tych pierw szych form in sty tu cjo nal nych
uzna je się ów cze sne go kie row ni ka ka te dry oraz za kła du – mgr.
Sta ni sła wa We re sa, peł nią ce go funk cję za stęp cy pro fe so ra.
W 1951 ro ku Ra da Mi ni strów po wo ła ła Wyż szą Szko łę Rol ni czą
w Po zna niu, któ ra po wsta ła z prze nie sio ne go Wy dzia łu Rol ni -
czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Wraz z tym wy dzia -
łem zo sta ły prze nie sio ne rów nież jed nost ki we wnętrz ne.
W kon se kwen cji na ba zie prze nie sio nej Ka te dry Me cha ni za cji
Rol nic twa for mal nie w 1951 ro ku na Wy dzia le Rol ni czym Wyż -

Ko lej ny ju bi le usz
60�lat�na�ucza�nia�tech�ni�ki�rol�ni�czej�i 45�lat�kie�run�ku�stu�diów:�tech�ni�ka�rol�ni�cza�
i le�śna�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu�(cz.�1)
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szej Szko ły Rol ni czej uchwa łą je go Ra dy zo stał po wo ła ny Za -
kład Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go oraz je go kie row nik, mgr
Sta ni sław We res. W tym sa mym ro ku Mi ni ster stwo Szkol nic twa
Wyż sze go po wo ła ło Ka te drę Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go na
tym wy dzia le, rów nież pod kie row nic twem mgr. We re sa na sta -
no wi sku za stęp cy pro fe so ra. Ów cze sna ka te dra mie ści ła się na
te re nie Ogro dów Szkol nych Wyż szej Szko ły Rol ni czej przy uli -
cy Dą brow skie go 169/171. 

Od te go mo men tu roz po czął się dy na micz ny roz wój ba zy
dy dak tycz nej i kształ ce nie stu den tów w za kre sie ma szy no -
znaw stwa rol ni cze go na two rzo nych wy dzia łach no wej rol ni -
czej uczel ni. W 1951 ro ku w ka te drze pod ję li pra cę Bo le sław
Be ra, Alek san der Kint zi, Ka zi mierz Ko wal ski i na krót ko An to -
ni Pan kow ski. W 1953 ro ku do gro na pra cow ni ków po moc ni -
czych do łą czy li Ję drzej Bay er, Jan Dro go wski i Wi told Woy ke,
w ro ku 1955 Ste fan Bal car i Lu dwig Ko la siń ski, w ro ku 1957
Je rzy Ka miń ski, a w 1958 ro ku Je rzy Choj now ski. Ka te drę wy -
po sa ża no w pierw sze ma szy ny i na rzę dzia rol ni cze po cho dzą -
ce głów nie z da ro wizn re sor tu rol nic twa, a apa ra tu rę na uko -
wą po zy ski wa no z za ku pów oraz konstruowano samodzielnie
w po wsta łych warsz ta tach me cha nicz nych. Do ce lów dy dak -
tycz nych two rzo no pierw sze pro gra my stu diów i spe cja li -
stycz ne sta no wi ska dy dak tycz ne. Po dej mo wa no tak że pierw -
sze ba da nia na uko we, a po więk sza ją ca się ka dra na uko wa
i tech nicz na re ali zo wa ła rów no cze śnie pro ces dy dak tycz ny
na Wy dzia le Rol ni czym oraz na no wo po wsta łym Wy dzia le
Ogrod ni czym i Zoo tech nicz nym. W la tach 1956–1959 pra -
cow ni cy ka te dry pro wa dzi li w swo ich pra cow niach ćwi cze nia
z me cha ni za cji ho dow li dla Wy dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa
Po li tech ni ki Po znań skiej. 

W wy ni ku wie lo let nich sta rań prof. Sta ni sła wa We re sa
i władz uczel ni w 1955 ro ku za twier dzo no plan roz bu do wy Ka -
te dry Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go przy uli cy Woj ska Pol skie -
go 50 i roz po czę to bu do wę. Dwa la ta póź niej, w 1957 ro ku,
od da no do użyt ku naj no wo cze śniej szy, jak na owe cza sy
w Pol sce, ze spół bu dyn ków – z pra cow nia mi, la bo ra to ria mi
oraz ma szy na mi i sta no wi ska mi dy dak tycz ny mi. Po wsta ła im -
po nu ją ca au dio wi zu al na sa la wy kła do wa na 250 miejsc, wy -
po sa żo na w pro jek tor fil mo wy i rzut nik pi sma, oraz bu dy nek
z warsz ta tem, ga ra że dla cią gni ków i sa mo cho dów, a także ha -
la ma szyn o po wierzch ni 1144 m2 z wy ko rzy sty wa ną do dzi -
siaj funk cjo nal ną suw ni cą. Uczelnia miała też nie licz ne wów -
czas w rol nic twie na rzę dzia i ma szy ny do pro duk cji po lo wej:
płu gi, na rzę dzia do pra wia ją ce, siew ni ki, siecz kar nie, ma szy ny
do zbio ru, urzą dze nia i ma szy ny do pro duk cji zwie rzę cej
– pierw sze do jar ki, siecz kar nie, śru tow ni ki, a tak że ma łe ma -
szy ny dla ogrod nic twa. 

Od ro ku aka de mic kie go 1960/1961 Ka te drę Ma szy no znaw -
stwa Rol ni cze go prze mia no wa no na Ka te drę Me cha ni za cji
Rol nic twa. Gro no jej pra cow ni ków sta no wi li wów czas: Sta ni -
sław We res ja ko kie row nik oraz Ję drzej Bay er, Je rzy Choj now -
ski, Alek san der Kint zi, Ka zi mierz Ko wal ski i Wi told Woy ke. Od
ro ku 1961/1962 ka te dra by ła pod opie ką ku ra to ra w oso bie
prof. Dy re wal skie go, ów cze sne go kie row ni ka Ka te dry Ogól -
nej Upra wy Ro li i Ro ślin, a funk cję kie row ni ka p. o. ka te dry pia -
sto wał Sta ni sław We res. Po uzy ska niu w 1964 ro ku ty tu łu na -
uko we go pro fe so ra nad zwy czaj ne go ob jął funk cję kie row ni ka
ka te dry. Pra cę w ka te drze w 1961 ro ku pod ję li: Jan Ko zicz i Ta -
de usz Sęk. Wzra sta ją ce po trze by dy dak tycz ne i na uko we spo -
wo do wa ły, że w 1963 ro ku na Wy dzia le Rol ni czym po wo ła no
dru gą ka te drę: Ka te drę Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go, ukie -
run ko wa ną na tech ni kę rol ni czą, a w jej ra mach Za kład Ma szy -
no znaw stwa Rol ni cze go, kie ro wa ny przez prof. dr. Zbi sła wa
Mar ti nie go. W no wej ka te drze za trud nio no: Ewę No wac ką -
-Rym sza i An drze ja Świe tli ka. 

Od dział Me cha ni za cji Rol nic twa i kie ru nek stu diów: 
me cha ni za cja rol nic twa

Na ba zie Ka te dry Me cha ni za cji Rol nic twa i Ka te dry Ma szy -
no znaw stwa Rol ni cze go, de cy zją Ra dy Mi ni strów (Dzien nik
Urzę do wy Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go, nr 8, 28.06.
1966 r., Za rzą dze nie Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 25
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ma ja 1966 ro ku) w 1966 ro ku zo stał po wo ła ny Od dział Me cha -
ni za cji Rol nic twa na Wy dzia le Rol ni czym oraz no wy kie ru nek
stu diów: me cha ni za cja rol nic twa (stu dia sta cjo nar ne), na któ -
ry nie zwłocz nie przeprowadzono pierw szy na bó r stu den tów.
W ko lej nych la tach od dział opusz cza ło od oko ło 40 do 60 ab -
sol wen tów z ty tu łem ma gi stra in ży nie ra me cha ni za cji rol nic -
twa. No wy kie ru nek stu diów, łą czą cy za gad nie nia tech nicz ne
i przy rod ni cze, oka zał się bar dzo atrak cyj ny i po pu lar ny, co
rów nie szyb ko spo wo do wa ło roz wój or ga ni za cyj ny i ka dro wy
In sty tu tu Me cha ni za cji Rol nic twa. W ro ku aka de mic kim
1968/1969 Ka te dra i Za kład Me cha ni za cji Rol nic twa, kie ro wa -
ne przez prof. We re sa, li czyły już 13 pra cow ni ków oraz miały
dwie pra cow nie: me cha ni za cji pro duk cji zwie rzę cej i me cha ni -
za cji trans por tu w rol nic twie. W dru giej ka te drze w Za kła dzie
Ma szy no znaw stwa Rol ni cze go wy dzie lo no pra cow nię ma szy -
no znaw stwa ogrod ni cze go. W wy ni ku du żej re or ga ni za cji ca -
łej uczel ni w 1970 ro ku po wstał In sty tut Me cha ni za cji Rol -
nic twa, na dy rek to ra któ re go po wo ła no doc. dr. Wi tol da
Woy ke. W ro ku aka de mic kim 1971/1972 w ra mach in sty tu tu
za miast ka tedr po wsta ły ze spo ły dy dak tycz ne i po wo ła no ich
kie row ni ków. Utworzono na stę pu ją ce ze spo ły: me cha ni za cji
rol nic twa (mgr Ka zi mierz Ko wal ski), me cha ni za cji ogrod nic twa
(dr Alek san der Kint zi), me cha ni za cji pro duk cji zwie rzę cej (dr
Wi told Woy ke), ma szy no znaw stwa rol ni cze go (prof. Sta ni sław
We res), mo to ry za cji (doc. dr Zbi gniew To pol ski), tech no lo gii
i or ga ni za cji na praw (dr Hen ryk Żda no wicz) i eks plo ata cji ma -
szyn rol ni czych (dr Ta de usz Sęk). In sty tut miał rów nież 11 pra -
cow ni ków na uko wo -tech nicz nych.

W pierw szych la tach funk cjo no wa nia no wych od dzia łów
me cha ni za cji rol nic twa w Pol sce wy stę po wa ły du że trud no ści

w po zy ska niu uty tu ło wa nej ka dry na uko wo -dy dak tycz nej do
wy kła da nia przed mio tów tech nicz nych. Na uczy cie la mi aka -
de mic ki mi w pierw szych la tach stu diów, na przy kład rocz ni -
ka 1966–1973, by li głów nie mło dzi pra cow ni cy na uko wo -dy -
dak tycz ni In sty tu tu Me cha ni za cji Rol nic twa: prof. Sta ni sław
We res, doc. dr Zbi gniew To pol ski, doc. dr Wi told Woy ke, dr
Jan Ada no wicz, dr Jan Fru żyń ski, dr Alek san der Kint zi, dr Jan
Ko zicz, dr Ta de usz Sęk, dr Hen ryk Żda no wicz, mgr Zbi gniew
Ga ła, mgr Bro ni sław Kłos, mgr Ka zi mierz Ko wal ski, mgr Adam
Krysz to fiak i mgr Woj ciech Pa przyc ki. Pro ces dy dak tycz ny
wspo ma ga li rów nież pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni z in -
nych jed no stek na uko wych Po zna nia. Do na ucza nia tech ni ki
zo sta li zo bli go wa ni, uchwa łą Ra dy Mi ni strów z 1966 ro ku, pra -
cow ni cy Po li tech ni ki Po znań skiej. Kształ ce nie pro wa dzi li prof.
dr Sta ni sław Wi śniew ski, doc. dr Sta ni sław Bie droń, dr Ewa ryst
Grodz ki, dr Eu ge niusz Wall i mgr Jan Ra kow ski. Za ję cia od by -
wa ły się rów nież na te re nie sa mej Po li tech ni ki.

Po nad to za ję cia pro wa dzi li mgr inż. Mie czy sław Ba ło niak
z Prze my sło we go In sty tu tu Ma szyn Rol ni czych oraz doc. dr Je -
rzy Szy mań ski z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza. Przed -
mio ty przy rod ni cze i pod sta wo we ogól ne by ły wy kła da ne
głów nie przez pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych Wy -
dzia łu Rol ni cze go o zna czą cym już do świad cze niu i po zy cji na -
uko wej – prof. dr. hab. Ry szar da Gra czy ka, prof. dr. hab. Wła -
dy sła wa Kieł czew skie go, prof. dr. hab. Ma ria na Mol gi, prof. dr.
hab. Wa cła wa Pyt kow skie go, prof. dr. hab. Bru no na Re ima na,
prof. dr. hab. Ja nu sza Biel skie go, doc. dr. hab. Ja na Ben de ra,
doc. dr. hab. Ta de usza Ca liń skie go, doc. dr. hab. Ta de usza
Czwoj dra ka, doc. dr. hab. Ta de usza Dziub ka, doc. dr. hab. Ry -
szar da Ga no wi cza, doc. dr. hab. An drze ja Ko stur kie wi cza, doc.

Widok budynku głównego Instytutu Mechanizacji Rolnictwa
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dr. hab. Kle men sa Ra taj cza ka, doc. dr. An drze ja Du ba sa. W pro -
ce sie dy dak tycz nym bra ło udział rów nież wie lu ad iunk tów
i asy sten tów Wy dzia łu Rol ni cze go. 

W kon tek ście ak tu al nych ten den cji i zmian edu ka cyj nych na
stu diach wyż szych w kra ju i na świe cie, zmie rza ją cych do
umiej sca wia nia in ży nie rii rol ni czej na uczel niach przy rod ni -
czych w ob sza rze in ży nie rii bio sys te mów, war to przy to czyć
prze wi du ją ce ze sta wie nie przed mio tów re ali zo wa nych w za -
kre sie me cha ni za cji rol nic twa już w la tach 1968–1973. Przed -
mio ty pod sta wo we i tech nicz ne sta no wi ły: ma te ma ty ka, sta -
ty sty ka ma te ma tycz na, fi zy ka, che mia, geo me tria wy kreśl na,
ry su nek tech nicz ny z ele men ta mi geo me trii wy kreśl nej, tech -
no lo gia ma te ria łów, ma szy no znaw stwo ogól ne, me cha ni ka
tech nicz na i wy trzy ma łość ma te ria łów, elek try fi ka cja rol nic -

twa, me cha ni ka tech nicz na, teo ria me cha ni zmów, pod sta wy
au to ma ty ki, tech ni ka ciepl na, ma szy no znaw stwo rol ni cze, sil -
ni ki spa li no we, po jaz dy rol ni cze, ma szy ny rol ni cze, me cha ni -
za cja pro duk cji zwie rzę cej, tech no lo gia na praw, eks plo ata cja
sprzę tu rol ni cze go, ele men ty bu dow nic twa wiej skie go, or ga -
ni za cja i za opa trze nie sprzę tem rol ni czym. Przed mio ty ogól -
ne, rol ni cze i eko no micz ne to: bo ta ni ka, bo ta ni ka z fi zjo lo gią
ro ślin, zoo lo gia, ge ne ty ka, gle bo znaw stwo, pro pe deu ty ka rol -
ni cza, ogól na i szcze gó ło wa upra wa ro li i ro ślin, chów zwie rząt
go spo dar skich, me te oro lo gia, go spo dar ka wod na, me lio ra cje
rol ne, eko no mi ka i or ga ni za cja przed się biorstw rol nych, eko -
no mia po li tycz na, pod sta wy na uk po li tycz nych, na uka o pra -
cy i in ne ogól ne. Rów no cze śnie do ro ku trze cie go włącz nie,
raz w ty go dniu, w so bo ty stu den ci od by wa li szko le nie woj sko -

Hala maszyn Instytutu Mechanizacji Rolnictwa
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we. Od po cząt ku lat osiem dzie sią tych roz po czę to rów nież
wspie ra nie kształ ce nia i za in te re so wań stu den tów w ra mach
po wo ła ne go Ko ła Me cha ni za to rów Rol nic twa na Od dzia le Me -
cha ni za cji Rol nic twa Wy dzia łu Rol ni cze go. Umoż li wia ono do
dzi siaj, już jed nak pod in ną na zwą – Ko ła Na uko we go In ży nie -
rii Rol ni czej – po sze rza nie wie dzy i za in te re so wań stu den tów,
którzy mogą tu re ali zo wać swo je pa sje na uko wo -ba daw cze
i pod no sić kwa li fi ka cje nie zbęd ne w prak ty ce, na uce i dy dak -
ty ce. Osią gnię cia na uko we stu den tów te goż ko ła by ły wie lo -
krot nie wy róż nia ne na kra jo wych sym po zjach kół na uko wych.

Do dzi siaj na kie run ku stu diów: tech ni ka rol ni cza i le śna,
kształ cą cym w za kre sie przed mio tów pod sta wo wych, kie run -
ko wych tech nicz nych i przy rod ni czych, wciąż się do sto so wu -
je pro gra my stu diów do po trzeb zmie nia ją cej się rze czy wi sto -
ści, co po wo du je, że ab sol wen ci znaj du ją za trud nie nie w wie lu
dzia łach go spo dar ki, han dlu, in fra struk tu ry i szkol nic twa.

Wie lu ab sol wen tów Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa już
z pierw szych rocz ni ków za si la ło ka dry dy dak tycz ne i na uko -
we na uczel niach i w jed nost kach na uko wo -ba daw czych. Na -
le ży tu taj wy mie nić ab sol wen tów z rocz ni ka 1967–1972: prof.
dr. hab. inż. Ed mun da Dul ce ta (Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni czy w Byd gosz czy), prof. dr. hab. inż. An drzej Gajt -
kow skie go (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), † dr inż.
An drze ja Do mb ka (Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu, a na stęp -
nie Uni wer sy tet No wej Po łu dnio wej Wa lii, Can ber ra, Au stra -
lia), dr. inż. An drze ja Sob cza ka (Uni wer sy tet Za chod nio po mor -
ski w Szcze ci nie). Z rocz ni ka 1968–1973: † dr. inż. Ja na Bart za
(Aka de mia Rol ni cza w Po zna niu i IB MER Od dział Strze szyn),
prof. dr. hab. inż. Zbi gnie wa Błasz kie wi cza i prof. dr. hab. inż.
Sta ni sła wa Pod sia dłow skie go (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu). Z rocz ni ka 1970–1975: prof. dr. hab. inż. Lesz ka Piech -
ni ka i z rocz ni ka 1972–1977: dr. hab. inż. Jac ka Przy by ła, prof.
nadzw. (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu). Do dzi siaj wie -
lu ab sol wen tów póź niej szych rocz ni ków za si la ka drę na uko -
wo -dy dak tycz ną In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, przy czy nia jąc się ak tyw nie do
roz wo ju na uki, dy dak ty ki i go spo dar ki. 

W la tach od 1975 do 1979 w In sty tu cie Me cha ni za cji Rol nic -
twa ze spo ły dy dak tycz ne zo sta ły prze kształ co ne w ze spo ły na -
uko wo -dy dak tycz ne (1975/1976), a na stęp nie w za kła dy
(1978/1979), któ re w nie co zmie nio nej struk tu rze funk cjo no wa -
ły aż do koń ca mi nio ne go dzie się cio le cia, za spo kajając wzra sta -
ją ce po trzeby efek tyw nej re ali za cji funk cji dy dak tycz nych i na -
uko wych. Pra cow ni cy tych za kła dów by li bar dzo ob cią że ni
pro ce sem dy dak tycz nym z ma szy no znaw stwa rol ni cze go
i tech ni ki rol ni czej, re ali zo wa nym dla bar dzo du żej licz by stu -
den tów, tak że na in nych wy dzia łach na szej uczel ni, co nasiliło
się szcze gól nie pod ko niec lat sie dem dzie sią tych i w la tach
osiem dzie sią tych po przed nie go wie ku. Ci sa mi pra cow ni cy in -
sty tu tu roz wią zy wa li rów no cze śnie pod sta wo we pro ble my na -
uko we i or ga ni za cyj ne ów cze sne go rol nic twa, cha rak te ry zu ją -
ce go się jesz cze dość du żym udzia łem ży wej si ły po cią go wej
i ludz kiej pra cy ręcz nej. Zaj mo wa li się pod sta wo wy mi za gad -
nie nia mi me cha ni zo wa nia prac po lo wych – wspie ra niem in ten -
syw ne go pro ce su za stę po wa nia pra cy ludz kiej pra cą ma szyn
i urzą dzeń oraz no wy mi ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi, któ re
ta kie uma szy no wie nie po wo do wa ło. Do ty czy ło to głów nie
zwięk sza nia mo cy ucią go wych cią gni ków rol ni czych, me cha ni -
zo wa nia zbio ru oraz su sze nia zie lo nek i sia na, użyt ko wa nia (eks -
plo ata cji) sprzę tu rol ni cze go, me cha ni zo wa nia pro duk cji zwie -
rzę cej, a szcze gól nie do ju me cha nicz ne go oraz wpły wu
na rzę dzi, ma szyn rol ni czych i me cha ni zmów jezd nych cią gni -
ków na gle bę oraz plo no wa nie ro ślin upraw nych. 

W 1980 ro ku zmarł Sta ni sław We res, od da ny uczel ni po znań -
skiej or ga ni za tor i wie lo let ni kie row nik Ka te dry Me cha ni za cji
Rol nic twa. Swo ją wie lo let nią pra cą przy czy nił się do stwo rze nia
w Po zna niu no wo cze snej i dy na micz nie roz wi ja ją cej się pla ców -

ki na uko wo -dy dak tycz nej oraz kie run ku stu diów: me cha ni za cji
rol nic twa i tech ni ki rol ni czej. Je go dzia ła nia wy kra cza ły po za na -
szą uczel nię w po sta ci udzia łu w ra dach na uko wych Prze my sło -
we go In sty tu tu Ma szyn Rol ni czych i In sty tu tu Bu dow nic twa,
Me cha ni za cji i Elek try fi ka cji Rol nic twa, w Ko mi te cie PAN oraz
w in nych or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach. 

Z cza sem roz wój na uk rol ni czych, przy rod ni czych, tech nicz -
nych, ma te ma tycz nych i in for ma tycz nych oraz ko smicz nych
po wo do wał wpro wa dza nie no wych i bar dziej za awan so wa -
nych tech no lo gii w rol nic twie oraz w pro duk cji urzą dzeń, ma -
szyn i cią gni ków rol ni czych. Wzra sta ją ce wy ma ga nia po sze -
rza nia za kre su oraz po zio mu kształ ce nia dy dak tycz ne go,
a tak że roz wią zy wa nia no wych pro ble mów na uko wych tech -
ni ki, a na stęp nie in ży nie rii rol ni czej, sta ły się no wym wy zwa -
niem dla ka dry na uko wo -dy dak tycz nej Od dzia łu Me cha ni za -
cji Rol nic twa i In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej na ko lej ne de ka dy
i za czy na ją cy się no wy XXI wiek. 

Opra co wa no na pod sta wie na stę pu ją cych prac: 

� Księ ga Ju bi le uszo wa Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Po zna niu, 1951–1956, Po znań 2006

� Ze szyt Ju bi le uszo wy Wy dzia łu Rol ni cze go. Aka de mia Rol ni cza
w Po zna niu, Po znań 1995

� ma te ria ły Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, wła sne oraz
prof. Ta de usza Sę ka

� fo to gra fie wła sne oraz ze stron www.up.po znan.pl.

prof. dr hab. inż. Zbi gniew Błasz kie wicz

Au tor jest ab sol wen tem Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa Wy dzia -
łu Rol ni cze go, rocz nik 1968–1973, pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej w Po zna niu od 1973 ro ku.
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Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Stanisławowi Weresowi
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Wtym ro ku od by ła się już XIV Ogól no pol ska Olim pia da
Wie dzy o Żyw no ści. Zma ga nia roz po czę ły się od eta pu

pierw sze go, czyli szkol ne go, w któ rym udział wziąć mo gą
wszy scy chęt ni ucznio wie szkół śred nich – tech ni ków po za -
sad ni czych szko łach za wo do wych, li ceów pro fi lo wa nych, li -
ceów ogól no kształ cą cych (ucznio wie tech ni ków oraz po li ce -
al nych stu diów za wo do wych) z da nej szko ły.

W tej edy cji olim pia dy pierw szy etap za koń czył się do 14
paź dzier ni ka 2011 ro ku. Spo śród 1536 uczniów z 60 szkół wy -
ło nie ni zo sta li re pre zen tan ci do eta pu dru gie go, po któ rym
wy bra no 279 kan dy da tów z 59 szkół do udzia łu w eta pie ogól -
no pol skim. We wszyst kich eta pach ucznio wie star to wa li in dy -
wi du al nie. Uro czy sty fi nał zma gań mło dych am bit nych
uczniów roz gry wał się już tra dy cyj nie w Po zna niu. Wy bra ni
dro gą ko lej nych eli mi na cji ucznio wie spo tka li się 22 i 23 mar -
ca na Ogól no pol skim Eta pie Olim pia dy. Uczest ni czy ło w nim
62 uczniów z 33 szkół z ca łej Pol ski. Or ga ni za to ra mi te go wy -
da rze nia jak co ro ku by ły: Ze spół Szkół Prze my słu Spo żyw cze -
go (ZSPS) im. J. J. Śnia dec kich w Po zna niu oraz Wy dział Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu (WNo ŻiŻ) Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Ogól no pol ski Etap Cen tral ny Olim pia dy prze pro wa dził Ko -
mi tet Głów ny, któ re go prze wod ni czą cym był prof. dr hab. Jan
Pi kul (pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, WNo ŻiŻ), a za stęp cami prze -
wod ni czą ce go: prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki, prof. dr hab.
Ja cek No wak (obaj z WNo ŻiŻ), mgr Ewa No wic ka (dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu) oraz mgr

XiV ogól no pol ska olim pia da Wie dzy
o Żyw no ści w Po zna niu 

Goście, sponsorzy nagród, przedstawiciele władz Poznania, kuratorium i naszej uczelni – w auli Kolegium Rungego podczas ostatniego dnia olimpiady
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inż. Mał go rza ta Bal ce rek. Człon ka mi Ko mi te tu Głów ne go
w tym ro ku by li: prof. dr hab. Ma ria Ma łec ka (Wy dział To wa ro -
znaw stwa Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu), mgr
inż. An na Der bis (do rad ca me to dycz ny spe cjal no ści spo żyw -
czej), dr inż. Zu zan na Szmyt (wi ce dy rek tor, na uczy ciel przed -
mio tów za wo do wych z ZSPS w Po zna niu) oraz mgr inż. Li dia
Gi ca la i mgr inż. Agniesz ka Mel ler (lo so wo wy bra ni na uczy cie -
le przed mio tów za wo do wych z in nych szkół).

Trze ci etap – ogól no pol ski – skła dał się z czę ści pi sem nej,
wy ła nia ją cej fi na li stów, lau re atów olim pia dy oraz czę ści ust -
nej, wy ła nia ją cej zwy cięz ców.

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek 22 mar ca 2012 ro -
ku w Ze spo le Szkół Prze my słu Spo żyw cze go im. J.J. Śnia dec -
kich w Po zna niu ucznio wie po de szli do pierw szej czę ści olim -
pia dy – te stu pi sem ne go. Py ta nia po dzie lo ne by ły na czte ry
blo ki te ma tycz ne: prze twór czy, ana li tycz ny, eko no micz ny
i tech nicz ny. Po za koń cze niu czę ści pi sem nej go spo da rze, czy li
ucznio wie oraz na uczy cie le ZSPS w Po zna niu, zor ga ni zo wa li
dla swo ich ró wie śni ków oraz in nych przy jezd nych go ści spa -
cer po Po zna niu. 

W dru gim dniu uro czy stość kon ty nu owa no w naj bar dziej
re pre zen ta cyj nej sa li Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu – au li Ko le gium Run ge go, gdzie zma ga niom fi na li stów
z naj wyż szą łącz ną licz bą punk tów przy glą da li się po zo sta li
uczest ni cy, ich na uczy cie le oraz za pro sze ni go ście. Ucznio wie
z naj lep szy mi wy ni ka mi uzy ska ny mi z czę ści pi sem nej przy -
stą pi li do czę ści ust nej fi na łu olim pia dy. Od po wie dzi uczniów
we ry fi ko wa ła i oce nia ła wy ło nio na przez Ko mi tet Cen tral ny
Ko mi sja Oce nia ją ca. Osta tecz ną roz gryw ką w wal ce o zwy cię -
stwo był qu iz, skła da ją cy się trzech czę ści – blo ku prze twór -
cze go, ana li tycz ne go i eko no micz ne go. Uczest ni cy qu izu, zna -
jąc licz bę punk tów do tych czas przez sie bie uzy ska nych oraz
punk ty współ uczest ni ków, mo gli sa mi de cy do wać, czy bę dą

od po wia dać na py ta nia ła twiej sze – za 1 punkt, czy za ry zy ku -
ją 2 punk ty za py ta nia trud niej sze. Po za koń cze niu qu izu Ko -
mi sja Oce nia ją ca uda ła się na taj ne po sie dze nie, pod czas któ -
re go osta tecz nie spraw dzo na zo sta ła po praw ność punk ta cji,
spi sa ne pro to ko ły oraz wy pi sa ne dy plo my dla zwy cięz ców.
W tym cza sie uczest ni cy i go ście olim pia dy zwie dzi li znaj du -
ją cą się w po bli żu, jed ną z naj no wo cze śniej szych i naj le piej
wy po sa żo nych w Pol sce sta cji pi lo to wych Ka te dry Bio tech no -
lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. Pra cow ni cy ka te dry opo wie dzie li o pro fi lu na uko -
wym pro wa dzo nych dzia łań, po ka za li naj no wo cze śniej szą
apa ra tu rę ba daw czą, przed sta wi li per spek ty wy i moż li wo ści

Zmagania konkursowe – quiz

Nagroda dla zwycięzcy – Sandry Pietrzak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
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za rów no dla stu den tów, jak i dla ab sol wen tów kie run ków
zwią za nych z sze ro ko po ję tą bio tech no lo gią żyw no ści.

Do kład nie w po łu dnie ogło szo no ofi cjal ne wy ni ki. Zwy cięz -
cą XIV Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo sta ła
San dra Pie trzak z Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go
w Po zna niu, uzy sku jąc w su mie 77,5 punk ta. Dru gie miej sce
zdo był An drzej Kos z Ze spo łu Szkół Go spo dar ki Żyw no ścio -
wej i Agro biz ne su w Lę bor ku (65 punk tów), a trze cie miej sce
na po dium po dzie li li Grze gorz Ni krandt z Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych Rzu ce wo oraz Klau dia Dzi wak z Ze spo łu
Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Ka to wi cach, zdo by wa jąc
po 64 punk ty. 

W tym ro ku ty tuł lau re ata XIV Ogól no pol skiej Olim pia dy
Wie dzy o Żyw no ści uzy ska ło 11 uczniów z ca łej Pol ski.

Zwy cięz com i po zo sta łym uczest ni kom gra tu lo wa li naj wyż -
si do stoj ni cy na szej uczel ni, mię dzy in ny mi JM rek tor – prof.
dr hab. Grze gorz Skrzyp czak; pro rek tor ds. na uki i współ pra cy
z za gra ni cą, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Głów ne go Olim pia dy
– prof. dr hab. Jan Pi kul; pro dzie kan Wy dzia łu Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu – prof. dr hab. Re na ta Za wir ska -Woj ta siak oraz
in ne oso bi sto ści: przed sta wi ciel Ku ra to rium Oświa ty oraz
przed sta wi ciel Urzę du Mar szał kow skie go w Po zna niu. Wrę czo -
no dy plo my, me da le i oczy wi ście cen ne na gro dy ufun do wa -
ne przez nie za wod nych spon so rów. Do dat ko wym wy róż nie -
niem dla naj lep szych uczniów jest zwol nie nie lau re atów
i fi na li stów Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści z eta pu pi sem ne go
eg za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we w za wo -
dach: tech nik tech no lo gii żyw no ści oraz tech nik ży wie nia i go -
spo dar stwa do mo we go. Po za tym lau re aci fi na łu Olim pia dy
mogą liczyć na preferencyjne traktowanie pod czas przyj mo -
wa nia na stu dia. 

W tym ro ku lau re aci ma ją za pew nio ny in deks na trzy na ście
wyż szych uczel ni w Pol sce:

� Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu – Wy dział Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu

� Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze -
ci nie – Wy dział Na uk Żyw no ści i Ry bac twa

� Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu – Wy dział Na uk
o Żyw no ści

� Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie – Wy dział Tech no lo gii
Żyw no ści

� Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie – Wy dział To wa ro -
znaw stwa

� Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie
– Wy dział Na uk o Ży wie niu Czło wie ka i Kon sump cji

� Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie
– Wy dział Na uk o Żyw no ści

� Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu – Wy dział To wa ro -
znaw stwa

� Po li tech ni ka Gdań ska – Wy dział Che micz ny, Bio tech no lo gia

� Po li tech ni ka Łódz ka – Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw -
no ści

� Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie – Wy dział Tech no lo gii
Żyw no ści i Ży wie nia Czło wie ka

� Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie – Wy dział Na -
uk o Żyw no ści

� Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy
– Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej.

Uro czy ste za koń cze nie olim pia dy by ło jed no cze sną mo ty -
wa cją i za pro sze niem uczniów oraz ich na uczy cie li do spraw -
dze nia swo ich sił w ko lej nej, XV edy cji, któ rej pierw szy etap
szkol ny rozpocznie się już je sie nią.

mgr inż. Aga ta La sik
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Finaliści XIV Olimpiady Wiedzy i Żywności w komplecie – na pamiątkowym zdjęciu
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Pro fe sor Ry szard Miś jest ab sol wen tem Wy dzia łu Le śne go
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. W 1961 ro ku uzy skał

ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra le śnic twa. Pra cę dy plo mo -
wą wy ko nał w Ka te drze Urzą dza nia La su kie ro wa nej przez
prof. dr. hab. Bo le sła wa Za biel skie go. Po ukoń cze niu stu diów
od był rocz ny staż pra cy, po cząt ko wo ja ko asy stent tak sa to ra,
a na stęp nie ja ko tak sa tor w Biu rze Urzą dza nia La su i Pro jek -
tów Le śnic twa w Szcze cin ku. 

Pra cę na Wy dzia le Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna -
niu roz po czął w 1962 ro ku na sta no wi sku asy sten ta w Ka te drze
Urzą dza nia La su. Ja ko asy stent pro wa dził ćwi cze nia ka me ral ne
i ćwi cze nia te re no we dla stu den tów IV ro ku na stu diach sta cjo -
nar nych i nie sta cjo nar nych. W 1970 ro ku uzy skał sto pień na uko -
wy dok to ra na uk le śnych, na pod sta wie roz pra wy na te mat: Ba -
da nia nad wy daj no ścią drze wo sta nów mie sza nych Bał tyc kiej
Kra iny przy rod ni czo -le śnej. Sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy -
skał na Wy dzia le Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu
w 1975 ro ku, na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej Pro gno zo -
wa nie zmian w pro duk cyj no ści i pro duk tyw no ści la sów na pod sta -
wie wy ni ków jed no ra zo wej in wen ta ry za cji urzą dza nia la su. By ła
to wów czas pierw sza w Pol sce pró ba za sto so wa nia sy mu la cji
kom pu te ro wej do pla no wa nia urzą dze nio we go, wy ko na na
z wy ko rzy sta niem kil ku wa rian tów re gu la cji eta tu cięć użyt ków
ręb nych dla wy bra nych ob rę bów sie dli sko wych. Po uzy ska niu
ty tu łu na uko we go pro fe so ra na uk le śnych w 1989 ro ku pra co -
wał po cząt ko wo na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go (do
ro ku 2001), a na stęp nie (do przej ścia na eme ry tu rę w ro ku 2007)
na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go.

Dzia łal ność na uko wa pro fe so ra w ca łym 45-let nim okre sie
za trud nie nia na uczel ni obej mo wa ła czte ry głów ne kie run ki
ba daw cze:
� pro duk cyj ność la su i po szu ki wa nia trwa łych form la su go -

spo dar cze go w róż nych wa run kach sie dli sko wych
� wpływ kom plek su czyn ni ków an tro po ge nicz nych i kli ma -

tycz nych na śro do wi sko le śne Ni żu Pol skie go

� re gu la cja roz wo ju la su i pro jek to wa nie prze bu do wy w urzą -
dza niu la su

� wpływ wie ku so sny ma tecz nej na wzrost i roz wój drze wo -
sta nów po tom nych.
Ca łość do rob ku Pro fe so ra w dzie dzi nie ba dań na uko wych

obej mu je po nad 150 prac opu bli ko wa nych w wy daw nic twach
kra jo wych i za gra nicz nych. Wy gło sił wie le re fe ra tów na kon -
fe ren cjach za gra nicz nych w Niem czech, Luk sem bur gu, Da nii,
Szwe cji, Fin lan dii i na Sło wa cji.

Pro fe sor w swo jej pra cy na uczel ni pro wa dził wy kła dy i ćwi -
cze nia z przed mio tu: urzą dza nie la su, z przed mio tów fa kul ta -
tyw nych oraz se mi na ria dy plo mo we. Był pro mo to rem 55 prac
ma gi ster skich i pię ciu dok to ra tów. Re cen zo wał wie le prac dok -
tor skich i ha bi li ta cyj nych, był au to rem licz nych opi nii do ty tu -
łu pro fe so ra. Jest au to rem pod ręcz ni ka aka de mic kie go Urzą -
dza nie la sów wie lo funk cyj nych (wy da nie 2003 i 2007).

Oprócz obo wiąz ków ba daw czych i dy dak tycz nych Pro fe sor
peł nił funk cje or ga ni za cyj ne i ad mi ni stra cyj ne. W la tach
1987–1990 był pro rek to rem ds. stu diów Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu, a w okre sie 1997–2000 – człon kiem Ra dy Le śnic -
twa przy Mi ni strze Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral -
nych i Le śnic twa. W la tach 1996–2007 był za ło ży cie lem i kie -
row ni kiem Stu dium Dok to ranc kie go na Wy dzia le Le śnym
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Ja ko czło nek Ra dy Wy dzia łu
Le śne go kie ro wał Ko mi sją Na uki i prze wod ni czył Ra dzie Pro -
gra mo wej Pra cow ni SIP i Fo to gra me trii. Był za ło ży cie lem tej
Pra cow ni na Wy dzia le Le śnym. W okre sie 2001–2006 kie ro wał
Ka te drą Urzą dza nia La su. W la tach 1973–1979 był prze wod ni -
czą cym od dzia łu po znań skie go Pol skie go To wa rzy stwa Le śne -
go (PTL). Od 2004 ro ku jest człon kiem Ko mi sji Urzą dza nia La -
su przy Za rzą dzie Głów nym PTL. Jest wie lo let nim człon kiem
In ter na tio nal Union of Fo re stry Re se arch Or ga ni za tions (od
1980), Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk (od 1971)
oraz Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w War -
sza wie (od 2003 ro ku).

Pro fe sor dr hab. Ry szard Miś 

Wystąpienie Jubilata, prof. dr. hab. Ryszarda Misia
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Za swo ją dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną był wie lo krot nie
wy róż nia ny przez Rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.
Szcze gól nym osią gnię ciem jest wy róż nie nie Pro fe so ra za dzia -
łal ność ba daw czą przy zna ne na Kon gre sie Świa to wym IU FRO
w Ky oto w 1981 ro ku. Od zna czo ny był Srebr ną i Zło tą Od zna ką
Ho no ro wą Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go (1976, 1981), Me -
da lem 175-le cia stu diów le śnych w Tha rand cie (1986) oraz me -
da lem z oka zji 200 rocz ni cy urzą dza nia la su w Pol sce (1986).

Pro fe sor Ry szard Miś prze szedł na eme ry tu rę 1 paź dzier ni -
ka 2007 ro ku.

dr hab. Ro man Jasz czak, prof. nadzw.

Wieści Akademickie22 Marzec  – Kwiecień

Serdeczne słowa odebrała też Małżonka Jubilata
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…ustawiła się ogromna kolejka

Do gratulacji… …i życzeń…

Gratulacje od dziekana Wydziału Leśnego, dr. hab. Romana Gornowicza, prof. nadzw.
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Drew no okre śla ne jest mia nem su row ca XXI wie ku. Jest za -
so bem od na wial nym, bez piecz nym, przy ja znym śro do -

wi sku. Głów nym je go od bior cą jest prze mysł drzew ny. W Pol -
sce po pyt na drew no jest bar dzo du ży, jed nak nie za wsze
za spo ka ja go je go po daż. Stąd wo kół pro ble mu użyt ko wa nia
by ła i jest pro wa dzo na dys ku sja za in te re so wa nych tą spra wą
gre miów. Śro do wi ska pro eko lo gicz ne chcia ły by ogra ni cze nia
użyt ko wa nia, śro do wi ska zwią za ne z prze my słem drzew nym
uwa ża ją zaś, że moż li wo ści użyt ko wa nia la sów nie są w spo -
sób do sta tecz ny wy ko rzy sta ne. Trze cią stro ną w to czą cej się
dys ku sji są le śni cy, któ rzy mu szą uwzględ niać ra cje i jed nej,
i dru giej stro ny. 

Ist nie je po trze ba trak to wa nia le śnic twa i drzew nic twa 
ja ko dzie dzin szcze gól nych, stra te gicz nych dla pol skiej go -
spo dar ki na ro do wej. Obec nie, ale i w dal szej per spek ty wie
na le ży się li czyć z ko niecz no ścią więk sze go niż do tych czas
uwzględ nia nia kwe stii spo łecz nych w kre owa niu roz wo ju
sek to ra le śno -drzew ne go. Cho dzi mię dzy in ny mi o zmia nę
wi ze run ku po zy ski wa nia drew na w spo łe czeń stwie (po strze -
ga ne go nie kie dy ja ko nisz cze nie la sów), o za spo ka ja nie róż -
no rod ne go po py tu na za so by la sów i zrów no wa żo ne go za -
rzą dza nia ni mi, o uwzględ nia nie ro dzą ce go się po wo li
po py tu na eko lo gicz ne pro duk ty drzew ne (na przy kład „zie -
lo ne” bu dow nic two) czy zmia ny w po py cie w kon tek ście go -
spo dar ki elek tro nicz nej (na przy kład spa dek zna cze nia pa -
pie ro wych no śni ków in for ma cji). Waż ne jest rów nież
urze czy wist nia nie idei zrów no wa żo ne go roz wo ju w drzew -
nic twie dzię ki ho li stycz ne mu po dej ściu do roz wo ju, czy li łą -
cze niu ce lów eko no micz nych, spo łecz nych i śro do wi sko -
wych dla ochro ny za so bów. 

Pol ski sek tor le śno -drzew ny na bie ra co raz więk sze go zna -
cze nia go spo dar cze go i spo łecz ne go, co prze ja wia się na wie -
lu płasz czy znach. Przede wszyst kim sek tor ten zaj mu je wy so -
ką po zy cję w Unii Eu ro pej skiej ze wzglę du na wiel kość
i za sob ność la sów oraz po ziom roz wo ju prze my słów opar tych
na drew nie, du ży eks port drew na w po sta ci prze two rzo nej,
wy so ką ja kość pro duk cji i no wo cze sność wy ro bów. 

Przez dzie się cio le cia go spo dar ka le śna w Pol sce by ła od bi -
ciem mo de lu le śnic twa jed no funk cyj ne go – pro duk cyj ne go,
su row co we go. Przy ję te spo so by go spo da ro wa nia mia ły słu -
żyć jed ne mu za sad ni cze mu ce lo wi – osią gnię ciu mak sy mal -
nej pro duk cji su row ca drzew ne go. Jed nak od dwu dzie stu lat
w kra ju roz wi ja się mo del la su wie lo funk cyj ne go, któ ry wy ma -
ga za cho wa nia kom pro mi su mię dzy wza jem nie po wią za ny mi
za da nia mi go spo dar czy mi, ochron ny mi i spo łecz ny mi. W tej
sy tu acji szcze gól na ro la przy pa da urzą dza niu la su (m.in. ze
względu ze wzglę du na pla ni stycz ną ro lę w odniesieniu do re -
gu la cji użyt ko wa nia głów ne go) i ho dow li la su (ze wzglę du na
sto so wa ne róż ne spo so by go spo da ro wa nia, któ re wpły wa ją
na po stać drze wo sta nów i zwią za ną z nią wiel kość pro duk cji,
na od mien ne wiel ko ści po zy ska nia przed ręb ne go i ręb ne go
oraz na ro dzaj sor ty men tów). 

Ak cep ta cja mo de lu le śnic twa wie lo funk cyj ne go i wy ni ka -
ją ce z nie go róż ne go ro dza ju ogra ni cze nia dla go spo dar ki 
le śnej nie spo wo do wa ły w Pol sce zmniejszania ilości po zy -
ska nia drew na ogó łem. Obec nie po zy sku je się oko ło 2,3 ra -
zy wię cej drew na ogó łem ani że li w 1950 ro ku, ale jed no cze -
śnie od wie lu lat sta le wzra sta ła ogól na i prze cięt na wiel kość
za so bów na pniu. Świad czy to z jed nej stro ny o znacz nym
po ten cja le pro duk cyj nym pol skich la sów, a z dru giej – o do -
brej pra cy le śni ków umie ją cych po go dzić funk cje pro duk cyj -
ne la sów z sze ro ko ro zu mia ny mi funk cja mi ochron ny mi
i spo łecz ny mi. 

W pol skim le śnic twie ob ser wu je się zmniej sza nie roz mia ru
po zy ska nia użyt ków ręb nych przy jed no cze snym zwięk sza niu
się roz mia ru użyt ko wa nia przed ręb ne go, prze trzy my wa nie
sta ro drze wów na pniu w la sach go spo dar czych i ochron nych,
pro ces aku mu la cji za pa su drzew ne go w ska li kra ju oraz pro -
ces zmniej sza nia się are ału mło de go po ko le nia la sów i drze -
wo sta nów w wie ku do 40 lat. Pra wo le śne po win no chro nić la -
sy przed nad mier nym ich użyt ko wa niem, ale tak że przed
skut ka mi aku mu la cji za pa su w drze wo sta nach prze szło ręb -
nych, do któ rych za li czyć moż na utra tę do cho dów, brak zrów -

Zrów no wa żo ne go spo da ro wa nie 
za so ba mi le śny mi
Ogól�no�pol�ska�Kon�fe�ren�cja�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�w Po�zna�niu
21�lu�te�go 2012�ro�ku
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Otwarcie konferencji – dziekan Wydziału Leśnego, dr hab. Roman Gornowicz, prof. nadzw.

Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął mi ni ster go spo dar ki oraz rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Spo tka nie by ło ad re so -
wa ne do osób za in te re so wa nych te ma ty ką po zy ski wa nia drew na w la sach. Or ga ni za to rzy za pro si li do udzia łu przed sta wi cie li La -

sów Pań stwo wych, in nych wła ści cie li i za rząd ców la sów oraz pra cow ni ków jed no stek sek to ra drzew ne go, sa mo rzą dów, or ga ni za cji
po za rzą do wych, a tak że uczel ni i in sty tu tów ba daw czych. Ce lem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja za gad nień, a tak że dys ku sja umoż li wia -
ją ca wy mia nę po glą dów mię dzy na ukow ca mi oraz prak ty ka mi na te mat ak tu al ne go i przy szłe go roz mia ru po zy ski wa nia drew na w pol -
skich la sach.

Pierw szą se sję po pro wa dzi ła Mał go rza ta Mań ka, a za pre zen to wa no wów czas na stę pu ją ce re fe ra ty: 
� Ry szard Miś (UP Po znań) –„Pla no wa nie urzą dze nio we i aku mu la cja za pa sów w pol skich la sach” 
� Ce za ry Be ker (UP Po znań) –„Sy mu la cja roz wo ju za so bów drzew nych w Pol sce” 
� Jan Ce itel (UP Po znań) –„Spo so by za go spo da ro wa nia la su a po zy ska nie drew na” 
� Ar le ta Siar kie wicz -Ho szow ska (GDOŚ) –„Uwa run ko wa nia po zy ska nia drew na w aspek cie ochro ny przy ro dy”. 

Dru gą se sję po pro wa dził naj pierw Jó zef Gro dec ki, po nim zaś Mał go rza ta Wno row ska. Za pro sze ni go ście mo gli wy słu chać na stę -
pu ją cych re fe ra tów: 
� Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań stwo wych –„Go spo da ro wa nie za so ba mi le śny mi w wa run kach wie lo funk cyj nej go spo dar ki le śnej” 
� Ja nusz Da wi dziuk, Sta ni sław Za jącz kow ski (BU LiGL War sza wa) –„Ak tu al ne pro ble my okre śla nia moż li wo ści użyt ko wa nia głów ne go

w go spo dar stwie le śnym” 
� Er no Järvi nen (MTK Fo re stry Gro up) –„Prak tycz ne aspek ty okre śla nia wiel ko ści po zy ska nia drew na w Fin lan dii” 
� Wła dy sław Stry kow ski, Ewa Ra taj czak (ITD Po znań) –„La sy bo gac twem na ro do wym – zna cze nie sek to ra opar te go na su row cu drzew -

nym” 
� Ry szard Gu zen da (UP Po znań) –„Zmia ny w roz wo ju branż wy ko rzy stu ją cych su ro wiec drzew ny – per spek ty wy roz wo ju”. 

Kon fe ren cję za koń czył nie zwy kle oży wio ny (i prak tycz nie nieza koń czo ny) pa nel dys ku syj ny, któ re go pro wa dze nia pod jął się dzie -
kan Wy dzia łu Le śne go Ro man Gor no wicz. 

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li: Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; Wy dział Tech no lo gii Drew na Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; Eu ro pej ska Plat for ma Tech no lo gicz na Sek to ra Le śno -Drzew ne go; In sty tut Tech no lo gii Drew na w Po -
zna niu. W skład ko mi te tu or ga ni za cyj ne go we szli zaś: Ro man Gor no wicz (prze wod ni czą cy) – dzie kan Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna -
niu; Ry szard Gu zen da – dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na UP w Po zna niu; Wła dy sław Stry kow ski – dy rek tor In sty tu tu Tech no lo gii
Drew na w Po zna niu, ko or dy na tor Pol skiej Plat for my Tech no lo gicz nej Sek to ra Le śno -Drzew ne go; Mi chał Jar czyń ski – pre zes Za rzą du
Arc tic Pa per S.A., prze wod ni czą cy Za rzą du Eu ro pej skiej Plat for my Tech no lo gicz nej Sek to ra Le śno -Drzew ne go; Ro man Jasz czak – kie -
row nik Ka te dry Urzą dza nia La su UP w Po zna niu; Pa weł Wro na – pre zes Za rzą du Bar li nek S.A.; Prze my sław Bień kow ski – wi ce pre zes
Za rzą du Stel met S.A.; Ję drzej Ka sprzak – KRO NO POL sp. z o.o.; Ro bert Mo ta ła – pre zes Za rzą du Sto ra En so Wo od Pro ducts sp. z o.o.,
czło nek Za rzą du Eu ro pej skiej Plat for my Tech no lo gicz nej Sek to ra Le śno -Drzew ne go; Ma riusz Bem be nek, Mar cin Ja ku bow ski, Piotr Me -
der ski i Ja ro sław Sza ban – Ka te dra Użyt ko wa nia La su; Piotr Go ło juch i Da mian Su gie ro – Ka te dra Urzą dza nia La su; Jó zef Gro dec ki
i Krzysz tof Po lo wy – Ka te dra Tech ni ki Le śnej oraz Jo lan ta Wę giel (se kre tarz) – Ka te dra Tech ni ki Le śnej – wszy scy z Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. (es)
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no wa że nia po wierzch ni klas wie ku (co jest wa run kiem trwa -
ło ści la su i użyt ko wa nia wszyst kich je go funk cji) oraz brak rów -
no wa gi trzech ka pi ta łów: eko no micz ne go, przy rod ni cze go
i spo łecz ne go. 

W Pol sce do za sad ni czych pro ble mów re gu la cji użyt ko wa -
nia ręb ne go na le żą kwe stie zwią za ne ze zwięk sza ją cym się
udzia łem eta tów we dług po trzeb ho dow la nych (z uwa gi na
znacz ny su biek ty wizm w je go okre śla niu), a tak że z usta la niem
po żą da ne go kie run ku roz wo ju za so bów drzew nych w wa run -
kach zwięk sza ją ce go się ry zy ka wy stę po wa nia szkód w la sach
oraz po stę pu ją cych zmian kli ma tu, a tak że – trud nej do ilo -
ścio we go uję cia – pre sji ochro ny przy ro dy (ru chów eko lo gicz -
nych) na ogra ni cze nie użyt ko wa nia głów ne go. 

Pro blem mak sy mal nej ilo ści drew na do po zy ska nia w okre -
sie obo wią zy wa nia pla nu urzą dze nia la su moż na roz wią zać,
wpro wa dza jąc do pra wa le śne go roz wią za nie po le ga ją ce na
od dziel nym roz li cza niu wiel ko ści użyt ko wa nia ręb ne go (trak -
to wa nej ja ko wiel ko ści mak sy mal nej) oraz sza cun ko wo okre -
ślo nej wiel ko ści użyt ko wa nia przed ręb ne go, któ rej ewen tu al -
ne prze kro cze nie w okre sie re ali za cji pla nu urzą dze nia la su
by ło by pod da wa ne oce nie, w szcze gól no ści z ho dow la ne go
punk tu wi dze nia. 

Za sad ne jest wpro wa dze nie moż li wo ści pla no wa nia wy so -
ko ści użyt ko wa nia głów ne go w La sach Pań stwo wych na po -
zio mie re gio nal nym, co po win no uła twić przy ję cie wła ści wej
stra te gii użyt ko wa nia głów ne go dla ca łych re gio nów, a tym sa -
mym umoż li wić spój ne pla no wa nie użyt ko wa nia głów ne go
w po szcze gól nych nad le śnic twach. W więk szej niż do tych czas
mie rze na le ża ło by uwzględ niać za sa dę zrów no wa żo ne go roz -
wo ju, co wy ma ga ana liz do ty czą cych za rów no aspek tów przy -
rod ni czych, jak rów nież go spo dar czych i spo łecz nych na róż -
nych po zio mach or ga ni za cji i za rzą dza nia, czy li na po zio mie
lo kal nym, re gio nal nym i kra jo wym. 

Każ dy głos na te mat do sko na le nia me tod pla no wa nia wiel -
ko ści użyt ko wa nia, kształ to wa nia po da ży i ce ny drew na na ryn -
ku oraz ochro ny za so bów drzew nych jest waż ny, po trzeb ny
i cen ny. Kon fe ren cja „Zrów no wa żo ne go spo da ro wa nie za so ba -
mi le śny mi”, któ ra od by ła się w go ścin nych mu rach Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, po zwo li ła na wy ra że nie swo -
ich opi nii i wy słu cha nie zda nia dru giej stro ny. By ła to jed na ze
spo sob no ści wska za nia kie run ków bu do wa nia po ro zu mie nia
i współ pra cy mię dzy le śni ka mi, drze wia rza mi i śro do wi ska mi
pro eko lo gicz ny mi. 

dr hab. Ro man Jasz czak

Słowo wstępne prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
prof. dr. hab. Jana Pikula
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Wypełniona po brzegi sala wykładowa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 
mgr inż. Piotr Grygier

Dziekan Wydziału Technologii Drewna, prof. dr hab. Ryszard Guzenda
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Wdniu 27 mar ca w stu diu Te le wi zji WTK w Po zna niu od -
by ła się Ga la Kon kur su o Na gro dę Mar szał ka Wo je wódz -

twa Wiel ko pol skie go „i -Wiel ko pol ska – In no wa cyj ni dla Wiel -
ko pol ski”, pod czas któ rej ogło szo no li stę lau re atów pią tej
edy cji kon kur su. Go ściem ho no ro wym ga li był To masz Tom -
czy kie wicz, wi ce mi ni ster go spo dar ki, a wśród za pro szo nych

zna leź li się mię dzy in ny mi: Ma riusz Wit czak – po seł na Sejm
RP, Piotr Flo rek – Wo je wo da Wiel ko pol ski, Lech Dy mar czyk
– prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
a tak że przed sta wi cie le świa ta na uki, biz ne su i sa mo rzą du lo -
kal ne go oraz lau re aci po przed nich edy cji kon kur su. Zwy cięz -
ców ogło sił go spo darz ga li, Ma rek Woź niak, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go.

Utrzy mu ją cy się od lat kry tycz ny nie do bór po ten cjal nych or -
ga nów i tka nek do prze szcze pów spo wo do wał du że za in te re -
so wa nie ba da nia mi ukie run ko wa ny mi na po szu ki wa nie al ter -
na tyw nych źró deł or ga nów. Wy ko rzy sta nie do prze szcze pów
u lu dzi or ga nów po cho dzą cych od in nych ssa ków (kse no tran -
splan ta cja) sta ło się oczy wi stą stra te gią roz wią za nia pro ble mu

i szan są na ra to wa nie ży cia ty siąc om lu dzi. Wcze śniej sze pró -
by ska za ne by ły na nie po wo dze nie, do pie ro współ cze sna bio -
tech no lo gia po zwa la na wpro wa dza nie mo dy fi ka cji ge ne tycz -
nych do zwie rząt prze wi dzia nych ja ko daw cy na rzą dów w ta ki
spo sób, by ich or ga ny nie by ły roz po zna wa ne przez układ od -
por no ścio wy bior cy, a pro ce sy pro wa dzą ce do od rzu ce nia kse -
no przesz cze pu ule ga ły za ha mo wa niu. 

W re ali za cji ba dań bio rą udział ze spo ły ba daw cze z Ka te dry
Bio che mii i Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu (prof. Ry szard Słom ski), In sty tu tu Ge ne ty ki Czło wie ka
PAN w Po zna niu (prof. Ry szard Słom ski), Dzia łu Bio tech no lo -
gii Roz ro du Zwie rząt In sty tu tu Zoo tech ni ki – PIB w Ba li cach
(prof. Zdzi sław Smo rąg), a od bior ca mi wy ni ków Cen trum Le -
cze nia Opa rzeń w Sie mia no wi cach Ślą skich (dr Ka zi mierz Cie -

ślik) oraz Fun da cja Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof. Zbi gnie -
wa Re li gi w Za brzu (dr Piotr Wil czek). 

Głów nym osią gnię ciem au to rów jest uzy ska nie dro gą in ży nie -
rii ge ne tycz nej mo dy fi ko wa nych świń, któ rych tkan ki i na rzą dy
mo gły by być wy ko rzy sta ne do prze szcze pów u lu dzi. Au to rzy za -
pro jek to wa li mo dy fi ka cje świń, uzy ska li pięć li nii trans ge nicz nych,
scha rak te ry zo wa li je na po zio mie mo le ku lar nym i funk cjo nal nym,
a na stęp nie prze ka za li do eks pe ry men tal ne go le cze nia. Uzy ska -
nie trans ge nicz nych oraz po dwój nie trans ge nicz nych świń
w opar ciu o za so by po znań skie go i współ pra cu ją cych ośrod ków
jest osią gnię ciem li czą cym się w ska li świa to wej. 

Już obec nie skó rę zwie rząt wy ko rzy stu je się do le cze nia
cięż kich opa rzeń. Za sto so wa no ją w czte rech bar dzo cięż kich
przy pad kach za koń czo nych ura to wa niem ży cia, w dwóch wy -
pad kach po wierzch nia opa rzeń wy no si ła 80–90% cał ko wi tej
po wierzch ni cia ła. Rów nież za staw ki ser ca są in ten syw nie ba -
da ne pod kątem wy ko rzy sta nia ich do prze szcze pów u lu dzi.

W skład ze spo łu ba daw cze go prof. Ry szard Słom skie go
wcho dzą: dr hab. Da niel Li piń ski, dr Mar le na Sza la ta, dr An na
Woź niak, dr Jo an na Zey land, mgr Agniesz ka No wak i mgr Han -
na Przy sta łow ska.

prof. dr hab. Ryszard Słomski

na gro da dla ze spo łu ba daw cze go 
z Ka te dry Bio che mii i Bio tech no lo gii 
za�pro�jekt:�„Uzy�ska�nie�trans�ge�nicz�nych�świń�i wy�ko�rzy�sta�nie�ich�skó�ry�i za�sta�wek
ser�ca�w me�dy�cy�nie”

Dyplom…

…i czek dla Katedry Biochemii i Biotechnologii naszego
uniwersytetu
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Wdniu 28 lu te go 2012 ro ku w Rol ni czo -Sa dow ni czym 
Go spo dar stwie Do świad czal nym Przy bro da od by ło się

co rocz ne spo tka nie wiel ko pol skich sa dow ni ków. Wspól nie
z fir ma mi Ti mac Agro Pol ska, Du pont Pol ska oraz 4 Fru its
przed sta wio no ak tu al ne za gad nie nia i tren dy na eu ro pej skim
ryn ku sa dow ni czym oraz za pre zen to wa no no wo ści pro du ko -
wa ne przez fir my do upraw sa dow ni czych. Spo tka nie by ło
rów no cze śnie in au gu ra cją wy re mon to wa nej sa li kon fe ren cyj -
nej w pa ła cu w Przy bro dzie.

Spo tka nie otwo rzył i pro wa dził dr Je rzy Ma zur, któ ry na
wstę pie przy wi tał w sta rej – no wej sa li kon fe ren cyj nej licz nie
przy by łych sa dow ni ków (po nad 60 osób) oraz przed sta wił za -
pro szo nych go ści – wy kła dow ców. Ad mi ni stra tor pod kre ślił
ko niecz ność or ga ni zo wa nia te go ty pu spo tkań, cią gle bo wiem
po ja wia się wie le no wo ści i in for ma cji, któ re współ cze sny sa -
dow nik po wi nien za rów no po znać, jak i wdra żać w swo jej pro -
duk cji. Ko rzy sta jąc z obec no ści tak wie lu sa dow ni ków, dr Je -
rzy Ma zur na pod sta wie ob ser wa cji prze pro wa dzo nych
w przy brodz kim sa dzie przed sta wił wstęp ną oce nę prze mar -
z nięć w po szcze gól nych ga tun kach drzew owo co wych po nie -
ty po wej zi mie 2011. 

Ro bert Sas z fir my 4 Fru its w swo im pierw szym wy kła dzie
przed sta wił za sa dy po zy ski wa nia i prze twa rza nia in for ma -
cji wy ko rzy sty wa nych w do radz twie sa dow ni czym. Za po -
wie dział, że po moc ny w te go ty pu dzia ła niu bę dzie no wy
in ter ne to wy sys tem do radz twa sa dow ni cze go, w któ rym
24 go dzi ny na do bę do stęp ny bę dzie pe łen za kres usług do -
rad czych, oferowa nych przez mię dzy na ro do wy ze spół do -
świad czo nych na ukow ców i fa chow ców. W ra mach współ -
pra cy moż li we bę dą kon sul ta cje te le fo nicz ne, e-ma ilo we,
a tak że lu stra cje bez po śred nio w sa dzie, łącz nie z ba da nia -
mi od por no ścio wy mi. Po nad to za zna czył, że dla uczest ni -
ków bę dą or ga ni zo wa ne wspól ne po ka zy, spo tka nia, szko -
le nia i wy jaz dy.

Z ko lei Krzysz tof Ko chań ski z fir my Ti mac Agro Pol ska przed -
sta wił cie ka wy wy kład na te mat mak sy ma li za cji plo nu przy
za cho wa niu naj wyż szych pa ra me trów ja ko ścio wych w po -
szcze gól nych upra wach sa dow ni czych z za sto so wa niem pre -
pa ra tów i na wo zów płyn nych fir my Ti mac Agro. Sto su jąc tę
tech no lo gię, moż na za po bie gać nie ko rzyst nym wa run kom
kli ma tycz nym wy stę pu ją cym bar dzo czę sto w okre sie we ge -
ta cji, jak rów nież prze ciw dzia łać chwi lo wym nie do bo rom wo -
dy – wa run kom stre so wym dla ro ślin. 

Na stęp nie po krót kiej prze rwie na ka wę Jo an na Cy bul ska -
-Au gu sty niak z fir my Du pont Pol ska za pre zen to wa ła no wość
na ryn ku pol skim  – no wy in sek ty cyd Co ra gen®. W bar dzo cie -
ka wym wy kła dzie przy po mnia ny zo stał rów nież zna ny już sa -
dow ni kom in ny pre pa rat fir my Du pont – Ste wart®. Dal sza pre -
zen ta cja tych dwóch środ ków che micz nych prze bie ga ła pod
ką tem moż li wo ści za sto so wa nia ich w kon kret nych upra wach
sa dow ni czych do wal ki z owo ców ka mi i zwój ka mi. 

W dru gim wy kła dzie Ro bert Sas za pre zen to wał naj now sze
tren dy i no wo ści z Tar gów Sa dow ni czych Frie drich sha fen nad
Je zio rem Bo deń skim w Niem czech. Za po mo cą zdjęć i fil mów

przed sta wił ca łe spek trum no wo ści tech nicz nych i ten den cje
w sa dow nic twie, roz po czy na jąc od do bo ru od mian, po przez
prze twór stwo – so ki, lo gi sty kę i ma szy ny, a koń cząc na sze ro -
ko po ję tym ter mi nie agro tech ni ki sa dow ni czej. 

W ostat nim punk cie se mi na rium Ste fan Du ro wicz z fir my
ubez pie cze nio wej Con cor dia Pol ska omó wił i przy po mniał
za gad nie nia zwią za ne z nadal ma ło po pu lar ny mi wśród sa -
dow ni ków ubez pie cze nia mi upraw sa dow ni czych przed gra -

do bi ciem oraz za sa dy ob li cza nia wy so ko ści skła dek ubez pie -
cze nio wych w sa dach w za leż no ści od róż nych wa rian tów
ubez pie cze nia.

mgr inż. Fi lip Ma zur

Spo tka nie sa dow ni cze 
w R -SGD Przy bro da

Pałac w Przybrodzie
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Wostat nich la tach na wie lu uczel niach wyż szych w Pol -
sce po dej mo wa no dys ku sję na te mat spo so bów i ście -

żek ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań i prac roz wo jo wych. Czę -
sto su ge ro wa no two rze nie spół ek okre śla nych mia nem
spin -off ja ko jed ne go z ak tyw nych me cha ni zmów ko mer cja -
li za cji i trans fe ru tech no lo gii, po wo łu jąc się głów nie na wzor -
ce ame ry kań skie i bry tyj skie. Stwier dzo no, że dzia łal ność ta -
kiej spół ki mo gła by roz wi jać przed się bior czość aka de mic ką.
Jed nak re alia pol skie znacz nie od bie ga ją od wa run ków pa -
nu ją cych w kra jach za chod nich w kon tek ście rze czy wi sto ści
go spo dar czej, praw nej, jak rów nież współ pra cy mię dzy na -
ukow ca mi a prze my słem. Do nie daw na głów ną prze szko dą
w roz wo ju ta kiej for my ko mer cja li za cji był nie do sto so wa ny
do rze czy wi sto ści stan praw ny w za kre sie moż li wo ści two -
rze nia spół ek przez jed nost ki na uko we. We dług te go sta nu
praw ne go pod sta wo wym spo so bem ko mer cja li za cji wy ni -
ków ba dań by ła bez po śred nia sprze daż li cen cji pod mio tom
ze wnętrz nym. Ta kie roz wią za nie nie jed no krot nie po wo do -
wa ło dy le mat wśród na ukow ców: czy po zo stać przy pra cy
na uko wej na uczel ni? Czy mo że uczest ni czyć w dal szym roz -
wo ju i ko mer cja li za cji po my słu, ale już po za uczel nią?

Po nie waż dzia łal ność pro duk cyj na czy też han dlo wa nie
by ła i nie jest ro lą i do me ną uczel ni wyż szych, ist nie ją ce do
tej po ry na rzę dzia ko mer cja li za cji, z nie wiel ki mi wy jąt ka mi,
moż na uznać za nie efek tyw ne. Sy tu acja ule gła jednak zmia -
nie po wej ściu w ży cie no we li za cji usta wy o szkol nic twie
wyż szym. Jak wie my, no we li za cja ta za wie ra pa kiet wie lu
zmian odnoszących się do róż nych sfer funk cjo no wa nia
uczel ni. Wśród nich jest pa kiet do ty czą cy spo so bu ko mer cja -
li za cji wy ni ków ba dań na wyż szej uczel ni (art. 86 a, b i c).

Naj ogól niej moż na stwier dzić, że we dług tej no we li za cji
uczel nie wspól nie z pra cow ni ka mi na uko wy mi lub ze wnętrz -
ny mi in we sto ra mi mo gą po wo ły wać do ży cia spół ki, któ rych
za da niem bę dzie ko mer cja li za cja my śli na uko wej. Na zwa
spin -off nie pojawia się jednak w usta wie, a w ko dek sie pra -
wa han dlo we go nie ma ta kie go ro dzaju spół ki. Po ja wia ją cy
się w nie któ rych pu bli ka cjach ter min „spół ka od pry sko wa”
nie jest zbyt do brze po strze ga ny, gdyż we dług au to rów
ozna cza ode rwa nie od pod mio tu ma cie rzy ste go, pod czas
gdy z za sa dy więź bę dzie za cho wa na, na przy kład dzię ki
udzia łom uczel ni w ta kiej spół ce. Za tem po zo stań my przy tej
ame ry kań skiej ter mi no lo gii, któ ra już się przy ję ła, tym bar -
dziej, że na zwę spin -off na le ży tłu ma czyć ja ko „do bry pro -
dukt” i „po zy tyw ny efekt ubocz ny dzia łal no ści na uko wej”. 

Zgod nie z in ten cją usta wo daw cy, sta tut szko ły wyż szej
i re gu la mi ny przed mio to we po win ny umoż li wiać i okre ślić
szcze gó ło we za sa dy two rze nia spół ek spin -off. We dług no -
we go pra wa wśród ście żek two rze nia ta kich przed się wzięć
przez uczel nie moż na wy róż nić dwa pod sta wo we mo de le:
bez po śred nie po wo ła nie spół ki spin -off przez uczel nię lub
po wo ła nie za po śred nic twem spół ki ce lo wej, bę dą cej w peł -
ni wła sno ścią uczel ni i wy po sa żo nej w nie zbęd ne kom pe ten -
cje oraz za so by. Kon cep cja cen tra li za cji ko mer cja li za cji i za -
rzą dza nia wy ni ka mi ba dań opie ra się na two rze niu przez

uczel nie „spół ek ce lo wych pra wa han dlo we go”. Za da niem te -
go ty pu spół ek ma być za rzą dza nie udzia ła mi w spół kach
spin -off oraz re la cja mi for mal no praw ny mi mię dzy ni mi. Po -
nad to spół ki ta kie mu sia ły by prze jąć za rzą dza nie ca łą wła -
sno ścią in te lek tu al ną uczel ni. Uza sad nie niem dla po wo ły wa -
nia spół ek ce lo wych po win na być od po wied nia licz ba
za ło żo nych spół ek spin -off, po nie waż kosz ty utrzy ma nia
spół ki ce lo wej mu szą być współ mier ne do za dań przez nią
re ali zo wa nych. 

Wśród wie lu ba rier po wsta wa nia spół ek spin -off moż na by
pod kre ślić oba wę przed ry zy kiem po raż ki czy brak pro ce dur
wy ko naw czych – ście żek two rze nia spół ek spin -off oraz za -
sad współ pra cy spół ki i uczel ni. W związ ku z tym two rze nie
ba rier le ży za rów no po stro nie for mal nej, to zna czy wy ko -
naw czych prze pi sów we wnętrz nych (a wła ści wie ich bra ku),
jak rów nież po stro nie men tal no ści na ukow ców.

Pro po no wa na pro ce du ra unor mo wa nia kwe stii ko mer cja -
li za cji wy ni ków ba dań na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym (UP)
w Po zna niu mu sia ła by się roz po cząć od opra co wa nia re gu -
la mi nu rek to ra UP w Po zna niu w spra wie za kła da nia spół ek
i in nych form ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań. Na pod sta wie
unor mo wań we wnętrz nych za in te re so wa ni na ukow cy skła -
da li by wnio ski o wy ra że nie zgo dy na za ło że nie spół ki spin -
-off, a na stęp nie wła dze uczel ni po dej mo wa ły by de cy zję
o ewen tu al nym utwo rze niu spół ki. Na tej pod sta wie można
by zawrzeć  umo wę mię dzy na ukow cem a uczel nią o po wo -
ła niu przed mio to wej spół ki.

Po ten cjal ne wy mier ne ko rzy ści dla na sze go uni wer sy te tu
po le ga łyby na zwięk sze niu licz by wdro żeń, pa ten tów oraz
przy cho dów ze sprze da ży wy ni ków ba dań, li cen cji, know -
-how, a w efekcie na osiągnięciu do dat ko wych punk tów do
oce ny pa ra me trycz nej po szcze gól nych wy dzia łów oraz
uczel ni. Po nad to uczel nia mo gła by osią gać przy cho dy z wy -
naj mu la bo ra to riów, apa ra tu ry i in nej in fra struk tu ry, jak rów -
nież uspraw nić wy ce nę dóbr in te lek tu al nych po wsta łych na
uczel ni. 

Ko rzy ści dla pra cow ni ka na uko we go by ły by opar te na
zwięk sza niu do rob ku na uko we go dzię ki uzy ska nym pa ten -
tom i wdro że niom oraz po głę bie niu wie dzy w za kre sie dzia -
łal no ści go spo dar czej. Dla in we sto ra ze wnętrz ne go głów ną
ko rzy ścią by ło by po zy ski wa nie kon ku ren cyj nych pro duk tów
i tech no lo gii, a co za tym idzie – zdo by wa nie i utrzy my wa nie
prze wa gi kon ku ren cyj nej. Po nad to wszyst kie pod mio ty
wcho dzą ce w skład spół ki spin -off uczest ni czy ły by w po dzia -
le dy wi den dy. 

Jak wi dać, te mat ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań na uko -
wych wy ma ga wie lu za bie gów for mal no praw nych, do brej
wo li ze stro ny uczel ni i na ukow ców oraz ogól nej wia ry w suk -
ces ryn ko wy.

dr inż. Ka rol Wajsz czuk
mgr Ja cek Waw rzy no wicz

Wi zja funk cjo no wa nia spół ek spin�-off
na uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu:
po ten cjal ne ko rzy ści dla udzia łow ców
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Wzwiąz ku z przy pa da ją cą w tym ro ku pią tą rocz ni cą
śmier ci prof. dr. hab. Ma ria na Ku bia ka w dniach 22–23

mar ca 2012 ro ku od by ła się w Po zna niu Mię dzy na ro do wa
Kon fe ren cja Na uko wa „Tech ni ka i tech no lo gie w go spo dar ce
le śnej”. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ła Ka te dra Tech ni ki Leś -
nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ rej pro fe sor
Ma rian Ku biak był za ło ży cie lem (pier wot na na zwa ka te dry
brzmia ła: Ka te dra Me cha ni za cji Prac Le śnych). Ho no ro wy pa -
tro nat nad kon fe ren cją ob jął JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Ce lem
kon fe ren cji by ło uczcze nie pa mię ci prof. Ma ria na Ku bia ka oraz
wy mia na my śli na uko wych i do świad czeń z za kre su tech nik
i tech no lo gii sto so wa nych w go spo dar ce le śnej.

Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji do ko na li pro rek tor ds.
stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska i dzie kan Wy dzia łu
Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz. Wy gło szo ne w czę -
ści ple nar nej ob rad (Col le gium Run ge go) re fe ra ty do ty czy ły
głów nie wspo mnień o Pro fe so rze i ba dań, któ rych prof. Ma -
rian Ku biak był pre kur so rem.

W pierw szym dniu kon fe ren cji w ho lu Ko le gium Ciesz kow -
skich Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na pierw szym
pię trze, na stą pi ło uro czy ste od sło nię cie ta bli cy upa mięt nia ją -
cej prof. Ma ria na Ku bia ka. W czę ści ple nar nej ob rad i w uro -
czy sto ściach od sło nię cia ta bli cy uczest ni czy ła mię dzy in ny mi
Ro dzi na śp. Pro fe so ra. 

Te ma ty ka re fe ra tów pre zen to wa nych w ko lej nych se sjach
kon fe ren cyj nych (Ośro dek Na uko wo -Dy dak tycz ny w Zie lon -
ce) do ty czy ła głów nie ba dań ma szyn i urzą dzeń sto so wa nych
w go spo dar ce le śnej, tech no lo gii po zy ski wa nia i trans por tu
drew na, a tak że tech nicz nej in fra struk tu ry le śnic twa. Szcze -
gól ną uwa gę zwró co no na za gad nie nia z za kre su er go no mii
i wpły wu tech ni ki le śnej na śro do wi sko. Pod ję to tak że te ma -
ty kę drew na ener ge tycz ne go.

W kon fe ren cji wzię ło udział po nad 80 osób re pre zen tu ją -
cych mię dzy in ny mi pol skie i za gra nicz ne ośrod ki na uko we,
jed nost ki PGL LP, fir my le śne i in ne or ga ni za cje.

mgr inż. Kon rad Smek ta ła

tech ni ka i tech no lo gie 
w go spo dar ce le śnej
Mię�dzy�na�ro�do�wa�Kon�fe�ren�cja�Na�uko�wa�w pią�tą�rocz�ni�cę�śmier�ci�
prof.�dr.�hab.�Ma�ria�na�Ku�bia�ka
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Uczestnicy konferencji

Otwarcie – dziekan Wydziału Leśnego, dr hab. Roman Gornowicz,
prof. nadzw.

Kolejna sesja, tym razem w Zielonce

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. dr. hab. Marianowi Kubiakowi
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Ce lem spo tka nia by ła pre zen ta cja bie żą cych do ko nań, za -
gro żeń i po trzeb, a tak że dys ku sja na te mat przy ro dy Be -

ski dów i prak tycz nych me tod jej ochro ny, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem nie to pe rzy. W spo tka niu wzię li udział przed -
sta wi cie le Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych, Re gio nal -
nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Kra ko wie, Nad le śnictw:
Piw nicz na, Li ma no wa i Sta ry Sącz, Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny
Śro do wi ska w Kra ko wie, sa mo rzą dów te ry to rial nych, Ku rii 
Die ce zji Tar now skiej, Ze spo łu Par ków Kra jo bra zo wych Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go, Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, Pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny
Przy ro dy „pro Na tu ra”, a tak że pra sy i te le wi zji.

Swo je re fe ra ty (pre zen ta cje) przed sta wi li: 
� Sta ni sław Mi cha lik (Nad le śni czy Nad le śnic twa Piw nicz na)

– „Dzia łal ność Nad le śnic twa Piw nicz na pro wa dzo na w ra -
mach LKP La sy Be ski du Są dec kie go” 

� Ra fał Szku dla rek (Pol skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Przy ro dy
„pro Na tu ra”) –„Ochro na nie to pe rzy w Be ski dach re ali zo wa -
na w ra mach pro jek tu Ochro na pod kow ca ma łe go w Pol sce” 

� Iwo na Szczy gieł (Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go) i Jo lan ta Wę giel (Wy dział Le śny
Uni wer sy tetu Przy rod ni czego w Po zna niu) –„Bez po śred nie
an ga żo wa nie spo łe czeń stwa w ochro nę przy ro dy – do -
świad cze nia zdo by te na przy kła dzie kon kur su pla stycz ne -
go i ak cji Szla kiem pod kow ca”. 

� Ks. Piotr Drew niak (Die ce zjal ny Kon ser wa tor Za byt ków)
–„Za byt ko we bu dow nic two sa kral ne Be ski dów”. 
Po se sji ple nar nej od by ła się se sja te re no wa.  Uczest ni cy

zwie dzi li cer kiew, w któ rej ze wzglę du na nie to pe rze zo stał
wy re mon to wa ny dach. Pie nią dze na re mont obiek tu po zy ska -
no z Unii Eu ro pej skiej i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Or ga ni za to ra mi se mi na rium by li: Nad le śnic two Piw nicz na
– Le śny Kom pleks Pro mo cyj ny „La sy Be ski du Są dec kie go”, Pol -
skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Przy ro dy „pro Na tu ra”, Wy dział 
Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Ze spół
Par ków Kra jo bra zo wych Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

Jo lan ta Wę giel

Prak tycz ne me to dy ochro ny nie to pe rzy
w Be ski dach
Se�mi�na�rium�wOśrod�ku�Edu�ka�cyj�nym�Nad�le�śnic�twa�Piw�nicz�na�w Roz�to�ce�Ry�ter�skiej
14�mar�ca 2012�ro�ku

W czasie seminarium prezentowano zagrożenia i metody ochrony podkowca małego
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Wie rze nic ki dwór znaj du je się na kra wę dzi do li ny Głów -
nej, na wy so czy zno wym cy plu mię dzy bocz ny mi do lin -

ka mi z bez i mien ny mi stru my ka mi, w oto cze niu par ku. Po wstał
za pew ne po za ku pie niu Wie rze ni cy przez Au gu sta Ciesz kow -
skie go (2 lip ca 1842 ro ku), być mo że z wy ko rzy sta niem piw -
nic star szej bu dow li. Jest to bu dy nek par te ro wy, po sa do wio -
ny rów no le gle do do li ny i rze ki. Po środ ku obu fa sad znaj du ją
się pię tro we ry za li ty z trój kąt ny mi przy czół ka mi. Dach jest
dwu spa do wy z na czół ka mi. Wej ście głów ne od stro ny pół noc -
no -za chod niej. Skrom niej sze, prze ciw le głe, wy cho dzi ło na
stro nę do li ny. W cza sach Ciesz kow skie go przed dwo rem był
okrą gły lub owal ny klomb. Wte dy dwór był do brze wkom po -
no wa ny w przy le gły nie wiel ki park o po wierzch ni 2,55 ha i ma -
ją tek ziem ski. Przed dwo rem ro sną dwa kasz ta now ce, więk szy
o ob wo dzie 365 cm ma ko na ry opa sa ne że la zną klam rą. 

Dwór był skrom ny – jak na tak za moż ne go wła ści cie la, ja -
kim był Au gust Ciesz kow ski. Stał się je go naj waż niej szą sie dzi -
bą – tu scu lum (wiej skie schro nie nie na da ją ce się do spo koj nej
pra cy). Do 1932 ro ku po zo sta wał we wła da niu ro dzi ny Ciesz -
kow skich. Na stęp nie do 1939 ro ku na le żał do Edwar da Ciesz -
kow skie go -Ra czyń skie go, póź niej sze go pre zy den ta RP na wy -
chodź stwie, usy no wio ne go w 1931 ro ku przez Au gu sta
Ciesz kow skie go ju nio ra zwa ne go „Gu gą”. 

W la tach po dru giej woj nie świa to wej we dwo rze znaj do -
wa ły się po miesz cze nia biu ro we i miesz ka nia pra cow ni ków
spe cja li zu ją ce go się w ho dow li i se lek cji ro ślin pań stwo we go

za kła du rol ne go. Wte dy bu dow la zo sta ła znie kształ co na przy -
bu dów ka mi i prze bu do wa nia mi. Po prze mia nach ustro jo -
wych, w 1997 ro ku pra wa do dwo ru od zy ska ły cór ki Edwar da
Ra czyń skie go. Od paź dzier ni ka 1998 ro ku do czerw ca 2000 ro -
ku dzia ła ła w nim pry wat na szko ła pod sta wo wa i li ceum. Przez
na stęp ne la ta dwór stał pu sty i nisz czał, chy ląc się ku ru inie.
Rów nież oto cze nie stra ci ło swój urok po po sta wie niu tam
w okre sie po wo jen nym kil ku no wych bu dyn ków. 

Pod ko niec 2008 ro ku dwór zna lazł no we go wła ści cie la. W śro -
dę 23 mar ca 2011 ro ku roz po czę ły się pra ce re mon to we, ini cju -
ją ce przy wra ca nie bu dyn ko wi je go daw nej świet no ści, pod czas
któ rych od kry to ko lej ną ta jem ni cę dwo ru: kie dyś był w nim po -
żar. Po re mon cie obiekt ma peł nić ro lę nie wiel kie go ho te lu. 

No wy wła ści ciel wy brał trud niej szą dro gę, nie ro ze brać i zre -
kon stru ować bu dy nek, ale za cho wać choć część te go, co jest
prze siąk nię te wspa nia łą hi sto rią. Za ży cia Au gu sta Ciesz kow -
skie go dwór go ścił wie le wy bit nych osób. Zyg munt Kra siń ski,
dla Po la ków ostat ni z trzech wiesz czy epo ki ro man ty zmu, a dla
go spo da rza naj więk szy przy ja ciel i po wier nik, był nie wąt pli -
wie naj bar dziej zna nym spo śród nich. Tra fił tu sześć ra zy w la -
tach 1843–18451. By wa li tu też mię dzy in ny mi człon ko wie za -

W krę gu dwo ru ciesz kow skich 
i Wie rze ni cy

1 Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy, Wie rze ni ca w dzie jach sław nej 
przy jaź ni, w: „Wie ści Aka de mic kie”, nr spe cjal ny (XVII), Po znań 2010,
s. 32-34.

Wieści o naszym patronie
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rzą du Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, któ rzy
w sie dzi bie współ za ło ży cie la i trzy krot ne go pre ze sa od by wa li
nie któ re po sie dze nia. Dwór był rów nież miej scem po wsta nia
jed ne go z pierw szych w Wiel ko pol sce kół ek rol ni czych „Wie -
rze ni ca –Ki cin”. Od by wa ły się w nim ob ra dy władz Li gii Pol skiej.
Mu ry te go ści ły set ki – w swo im cza sie sze ro ko zna nych
– osób, dziś za pi sa nych na kar tach hi sto rii. Sta no wił skarb ni -
cę dzieł sztu ki: sta ro żyt no ści, ob ra zy star szej szko ły wło skiej,
rzeź by Teo fi la Le nar to wi cza i por tre ty ro dzin ne, w tym Au gu -
sta Ciesz kow skie go pędz la Wła dy sła wa Ba ka ło wi cza i książ ni -
cę. Zbio ry bi blio tecz ne (w ca ło ści tra fi ły do Wie rze ni cy po
śmier ci ich wła ści cie la) oce nia no na 40 000 to mów. Obej mo -
wa ły one pra ce z fi lo zo fii, na uk spo łecz nych i przy rod ni czych,
ma te ma ty ki, eko no mii rol nic twa i tech ni ki. 

Za cza sów Au gu sta sy na – se na to ra II Rze czy po spo li tej, by -
wa ła tu Ja ni na Żół tow ska, pra wnucz ka Ma ry li We resz cza ków -
ny – mło dzień czej mi ło ści Ada ma Mic kie wi cza, z mę żem Ada -
mem, jed nym z bio gra fów Au gu sta Ciesz kow skie go; Ta de usz
Gu staw Jac kow ski, syn Mak sy mi lia na – pa tro na kó łek rol ni -
czych; Teo dor Tyc – hi sto ryk z Uni wer sy te tu Po znań skie go;
Ber nard Chrza now ski – ani ma tor wiel ko pol skie go skau tin gu.
Tak uwiecz ni li dwór i wieś w swo ich za pi skach: 

Ja ni na z Put t ka me rów Żół tow ska:
Dom bia ły, dłu gi, ni ski, w cie niu kasz ta nów, z prze ciw nej stro -
ny za koń czo ny po chy ło ścią za ro śnię tą dzi ki mi krza ka mi.
U stóp po chy ło ści ogród wa rzyw ny za koń czo ny ol cha mi, ro -
wem i łą ką. […] Wprost od dwo ru, na wznie sie niu ko ściół, któ -
re go li nia, we dług p. Gu gi, jest rów nie do sko na ła, jak by po -
wstał we dług ry sun ku Bra man te go. […] Ko ściół jest sza ry,
drew nia ny, a ca ły je go urok po le ga na za ła ma niach gon to -
we go da chu. […] Wie rze ni ca po sia da siel ską roz ma itość kraj -
o bra zu, staw i młyn tur ko czą cy pod la sem, sta re to po le ro -
sną ce rzę dem nad rze ką, ale przede wszyst kim fa li stość
grun tu, owe ko niecz ne za głę bie nia i ko tlin ki2.

Ta de usz Gu staw Jac kow ski:
Pa mię tam pierw szą mo ją byt ność w tym do mu, w dwa lub
trzy la ta po śmier ci wiel kie go uczo ne go. Ci chy dwo rek wiej -
ski był pe łen wspo mnień o zmar łym. […] po byt go ści uprzy -
jem nia ła sę dzi wa pa ni Kla ra Dem biń ska, pro wa dzą ca dom po
śmier ci żo ny Ciesz kow skie go3.

Teo dor Tyc:
Kra jo braz ci chy, le si sty, siel ski, pe łen rze czek i krze wów: sad
sta ry, gę sty, za pusz czo ny, dwo rek bia ły, skrom ny. Przy ma łym
ko ściół ku drew nia nym wśród kwia tów pły ta gro bo wa Aug.
Ciesz kow skie go. Nie mógł le żeć gdzie in dziej – au tor „Oj cze -
-na sza”; to miej sce jak stwo rzo ne dla nie go4.

Ber nard Chrza now ski:
Pa trząc u stóp skło nu po za ogro dem na ście lą cą się do li nę
Głów ny, a po za nią na wy so ki, ciem ny las, stoi bia ły dwór
przy tu lo ny do ol brzy mich kasz ta nów. W nim wspo mnie nia
o au to rze „Oj cze Na sza”5.

Po wy ga śnię ciu ro du Ciesz kow skich – śmier ci Au gu sta
Ciesz kow skie go ju nio ra – du żo cza su spę dzi ła w Wie rze ni cy,
po rząd ku jąc do ku men ty i zbio ry, hra bi na Ró ża z Po toc kich Ra -
czyń ska z Ro ga li na, mat ka Edwar da Ra czyń skie go, za ra zem
wdo wa po Wła dy sła wie Kra siń skim, sy nu Zyg mun ta. Go ści ła
tu też wy bit na po et ka Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, któ ra
uwiecz ni ła Wie rze ni cę w to mi kach Tra zy meń ski za jąc oraz Li -
ście i po są gi. Frag ment Pa ni We nus w Wie rze ni cy ilu stru je wy -
gląd dwo ru w okre sie mię dzy wo jen nym:

2 Ja ni na z Put t ka me rów Żół tow ska, Dzien nik. Frag men ty wiel ko pol skie
1919–1933, wy bór, opra co wa nie i wstęp B. Wy soc ka, Po znań 2003, s. 73.
3 Ta de usz Gu staw Jac kow ski, W wal ce o pol skość, Kra ków 1972, s. 84–85.
4 Teo dor Tyc, Pa mięt nik, Po znań 1931, s. 168–169.
5 Ber nard Chrza now ski, Z Oj czy zny, Lwów –War sza wa 1925, s. 34.
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Dwo rek ob ra stał szla chet ną wi no ro ślą, ocie niał się li pą i kasz -
ta nem, ło po ta ły na nim set ki par go łę bich skrzy deł, ho że
Wiel ko po lan ki o spo koj nym wej rze niu wy cie ra ły z ku rzu cen -
ne ma ho nie i rzad kie por ce la ny, a ma jor do mus Woj ciech Ję -
dro szyk z du mą opro wa dzał przy jezd nych go ści po świe cą -
cej po sadz ce od ob ra zu do ob ra zu, wy mie nia jąc bez błęd nie
imio na Mu ril la, Zur ba na i Do me ni chi na6. 

Wspa nia łe zbio ry bę dą ce we dwo rze ule gły znisz cze niu
bądź roz pro sze niu pod czas dru giej woj ny świa to wej. Ko lej ny
frag ment Pa ni We nus… zna ko mi cie pod su mo wu je wo jen ne
lo sy dwor ku: 

Przez dwo rek w Wie rze ni cy prze su nę li się fa la mi róż no ję zycz -
ni go ście, aż do stał się we wła da nie go ści naj bar dziej na tręt -
nych i nie pro szo nych w cza sie ostat niej woj ny. Be ne det to Cro -
ce, Paul Ca zin i wie lu in nych nie prze czu wa li wcho dząc w te
pro gi, że ry chło nie zo sta nie ani jed ne go ob ra zu mi strzów, ani
jed ne go wy piesz czo ne go, wy po le ro wa ne go me bla pod tym
ob sa dzo nym przez go łę bie go ścin nym da che m7.

Za in te re so wa nie Wie rze ni cą, po by tem w niej Zyg mun ta
Kra siń skie go, spo ty ka my u współ cze sne go po ety po znań skie -
go, Je rze go Gru piń skie go. W to mi ku Imię Two je jest wiersz Wie -
rze ni ca – ży wy do umar łej, a w to mi ku Al bum Wiel ko pol ski
wiersz Kra siń ski 8:

Wła śnie tu nad stru gą
w cze lu ści przy mły nie
cho ciaż skrę cił kark
nie śmier tel ny kocz hra bie go
wier nie do tąd no szą cy
po trak tach Eu ro py
i po pol skich bło tach

stąd jed nak naj bli żej
do Ra ju
[…]
Ciem ne – się roz ja śni
jak twarz Au gu sta przy świe cach
i rę ko pis je go pul su ją cy
mi stycz nym świa tłem mro ku […]

In ny po znań ski po eta, Ni kos Cha dzi ni ko lau, w wier szu Wie -
rze ni ca9 uwiecz nił nie od le głą hi sto rię:

Wiel kie cie nie dę bów
chci wie od bi ja ją się w pra sta rym do pły wie War ty.
Pod kasz ta na mi Ciesz kow ski wy my ślał
swo ją fi lo zo fię „czy nu”.
Tu też z Zyg mun tem Kra siń skim
tro pił sło wa jak fry zy na me to pie dnia.
Pa mię ta ich drew nia ny ko ściół św. Mi ko ła ja
kry ty gon tem
i dom sza chul co wy na krań cu wsi
z pod cie niem wspar tym na trzech słu pach.
Dwor ku nie moż na wkle ić do al bu mu, ani ko ni. 
Ich par ska nie za głu sza ją trak to ry Sta cji Ho dow li Ro ślin.

O wsi swo je go dzie ciń stwa na pi sał w wier szu Nie dzie la Pal -
mo wa w Wie rze ni cy 10 byd go ski pro fe sor i po eta Jó zef Ba na szak:

Jedź my do Wie rze ni cy
mo że już za kwi tły ka czeń ce
na łą ce nad Głów ną.
Po bie gnie my ku Me cho wu,
po zry wa my mgły roz po star te nad wo dą,
za kłó ci my pta kom nie dzie lę.
Sta nie my przed dwo rem,
gdzie Au gust – fi lo zof
od ma wia Oj cze Nasz
w Pal mo wą Nie dzie lę.
Jedź my do Wie rze ni cy.

W ten spo sób wie rze nic ki dwór i wieś po wró ci ły na karty
po ezji.

No we mu wła ści cie lo wi trze ba ży czyć speł nie nia za mia rów
i przy wró ce nia dwo ru do ży cia oraz te go, by sta no wił on na -
ma cal ny ślad po Ciesz kow skich, Kra siń skim i Ra czyń skich. 

Ewa. J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Tekst ilu stru ją zdję cia przed sta wia ją ce ak tu al ny stan re mon -
to wa ne go dwo ru (ma rzec i kwie cień 2012 ro ku).

6 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Tra zy meń ski za jąc, Kra ków 1968, s. 8.
7 Tam że, s. 10.
8 Je rzy Gru piń ski, Al bum wiel ko pol ski, Po znań 1981, s. 17.

9 Ares Cha dzi ni ko lau, Ni kos Cha dzi ni ko lau, Laur wiel ko pol ski, Po -
znań 2002, s. 122.
10 Jó zef Ba na szak, Za chwy ce nie cza sem, Byd goszcz 2004, s. 29.
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We dług re la cji wspo mi na ją ce go swo ją prze szłość pro fe -
so ra Ste fa na Ale xan dro wi cza – w lu tym 1945 ro ku w Kra -

ko wie spo tkał idą ce go uli cą pro fe so ra Ta de usza Ve tu la nie go,
któ re go w okre sie mię dzy wo jen nym znał z Wil na.

– Aaa! Wi tam pa na, pa nie Ste fa nie! Co pan tu ro bi? – za py -
tał pro fe sor Ve tu la ni, po da jąc rę kę.

– Dzień do bry, pa nie pro fe so rze! Ano, szu kam pra cy! – pa -
da od po wiedź.

– A, to do brze! Wo bec te go pro po nu ję pa nu pra cę na sta -
no wi sku star sze go asy sten ta u mnie, w Ka te drze na Uni wer -
sy te cie Po znań skim.

I tak od mar ca 1945 ro ku mgr inż. Ste fan Ale xan dro wicz
wszedł w skład ze spo łu pra cow ni ków Ka te dry Szcze gó ło wej
Ho dow li Zwie rząt na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. Wiel ki zwo len nik za cho wa nia i do sko na le -
nia zwie rząt ras ro dzi mych, śp. prof. Ve tu la ni w okre sie swo jej
dzia łal no ści na uko wej ura to wał od za gła dy ko ni ka pol skie go
(tar pa na le śne go) oraz pra co wał nad za cho wa niem pry mi tyw -
nych, au to chto nicz nych ras owiec (świ niar ki i wrzo sów ki),
a tak że kur – zie lo no nó żek.

Zda niem prof. Ve tu la nie go „uję te w ra my ce lo wej i ra cjo nal -
nej ho dow li ra sy pry mi tyw ne, oprócz swo iste go zna cze nia we
wła ści wych im wa run kach go spo dar czych i kul tu ro wych, ma -
ją szcze gól ne zna cze nie bio lo gicz ne i użyt ko we, rów nież dla
oko li cy kra ju o wy so kim po zio mie kul tu ry ho dow la nej, czy to

gdy idzie o po trze bę od świe że nia krwi, czy też o sto so wa nie
krzy żo wa nia użyt ko we go dla pro duk cji wy so ko war to ścio -
wych mie szań ców pierw sze go po ko le nia po tom ne go (F1)
w ce lach kon sump cyj nych”.

Za chę co ny przez kie row ni ka ka te dry mgr inż. Ale xan dro -
wicz w la tach 1946–1948 prze pro wa dził ba da nia fi zjo gra ficz -
ne nad ro dzi mą trzo dą chlew ną o ce chach pry mi tyw nych,
przy wie zio ną po dru giej woj nie świa to wej przez prze sie dleń -
ców z Wi leńsz czy zny i No wo gród czy zny na te re ny pół noc no -
-wschod nich re jo nów wo je wódz twa olsz tyń skie go.

W ra mach prac ka te dry Ale xan dro wicz w la tach 1949–1950
za ku pił od owych prze sie dleń ców z oko lic Lidz bar ku War miń -
skie go 23 war chla ki (5 knur ków i 18 lo szek) bez ra so we, pstre
i bia łe, o ce chach świń pry mi tyw nych, w ty pie daw nych pol -
skich dłu go uchych z do miesz ką krwi pol skich krót ko uchych,
któ re prze wie zio no do Rol ni cze go Za kła du Do świad czal ne go
(RZD) Paw ło wi ce ko ło Kie krza, a w 1951 ro ku do RZO Złot ni ki.
Tu, dzia ła jąc ra cjo nal ny mi wa run ka mi śro do wi ska (utrzy ma -
nie, ży wie nie), do 1954 ro ku roz mna ża no po gło wie, sto su jąc
do bór ko ja rzeń i umiar ko wa ną se lek cję fe no ty po wą.

W 1952 ro ku Ale xan dro wicz wy ra ził prze ko na nie, że ze świń
o ce chach pry mi tyw nych moż na przy od po wied nim do bo rze
i se lek cji, w wa run kach lep sze go ży wie nia i utrzy ma nia, wy ho -
do wać war to ścio wą, kra jo wą ra sę świń. Pier wot nym za mia rem
ini cja to ra by ło pro wa dze nie prac ho dow la nych bez do le wu

Wy ho do wa nie i do sko na le nie ras 
świń złot nic kich
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Zespół twórców ras świń złotnickich



krwi ras szla chet nych. W pierw szych la tach me to da do bo ru
i se lek cji bez do le wu krwi ob cej oka za ła się jak naj bar dziej
słusz na w do sko na le niu cech ni sko odzie dzi czal nych (płod -
ność, plen ność, tem po wzro stu). In ten syw ne – w po rów na niu
z go spo dar stwa mi chłop ski mi ów cze sne go wo je wódz twa olsz -
tyń skie go – wa run ki śro do wi sko we w za kła dach do świad czal -
nych Wyż szej Szko ły Rol ni czej (WSR) w Po zna niu (Złot ni kach
i Przy bro dzie) po zwo li ły na ujaw nie nie u ho do wa nych zwie -
rząt ge ne tycz nie uwa run ko wa nych moż li wo ści pro duk cyj nych.

W tych la tach, mię dzy in ny mi z ra cji trwa ją ce go, opła cal ne -
go eks por tu be ko nu do Wiel kiej Bry ta nii, obo wią zy wa ła w Pol -
sce re jo ni za cja ras i ty pów użyt ko wych trzo dy chlew nej. Na te -
re nie wo je wódz twa po znań skie go w cho wie ma so wym mo gły
być utrzy my wa ne świ nie tyl ko o umasz cze niu bia łym, w ty pie
mię snym – be ko no wo -szyn ko wym. Po sta no wio no więc świ -
nie pstre (czar no -bia łe) prze nieść z po wro tem na te ren wo je -
wódz twa olsz tyń skie go. W 1954 ro ku utwo rzo no chlew nię ho -
dow la ną (za ro do wą) świń złot nic kich pstrych w PGR Parcz ko ło
Kę trzy na oraz ta kąż chlew nię w cho wie za mknię tym w Za kła -
dzie Do świad czal nym PAN Po piel no, po wiat: Pisz.

Świ nie złot nic kie od mia ny bia łej po zo sta ły w wo je wódz twie
po znań skim, zre jo ni zo wa ne na te re nie pię ciu po wia tów: Po -
znań, Sza mo tu ły, Obor ni ki, Wą gro wiec i Śrem. Tak że w 1954
ro ku utwo rzo no dru gą chlew nię ma cie rzy stą (za ro do wą) świń
złot nic kich bia łych w RZD Przy bro da. Jeszcze w tym ro ku
w obu za kła dach (Złot ni ki i Przy bro da) oprócz ho dow li, na ma -
te ria le z se lek cji ne ga tyw nej roz po czę to pro wa dze nie tu czu
be ko no we go.

W la tach 1956–1957 w ce lu przy spie sze nia do sko na le nia
świń złot nic kich bia łych w kie run ku użyt ko wo ści be ko no wej

„do la no” do nich kro plę krwi świń ra sy szwedz kiej bia łej zwi -
sło uchej (lan dra ce). Do lew krwi (3/8) speł nił ocze ki wa nia ho -
dow ców, ubi ja ne w be ko niar niach tucz ni ki złot nic kie bia łe już
w 1969 ro ku aż w 83% za li cza no bo wiem do kla sy eks tra
i pierw szej. Świ nie złot nic kie pstre w dal szym cią gu do sko na -
lo no w czy sto ści krwi, sto su jąc tyl ko me to dę do bo ru i se lek -
cji; dziś są one w Pol sce je dy ną ra są świń ro dzi mych, do któ rej
nie do la no krwi świń in nej ra sy.

Or ga ni za cyj nie w każ dej chlew ni ho dow la nej był za trud -
nio ny zoo tech nik na eta cie da ne go go spo dar stwa. W RZD
Złot ni ki do 1954 ro ku i przej ścio wo w RZD Przy bro da
(do 1956 ro ku) chlew nią kie ro wał zoo tech nik mgr inż. Jó zef
Czu bak, któ ry w 1957 ro ku wró cił do Złot nik, a w Przy bro -
dzie aż do 1993 ro ku za stą pił go mgr (dr) inż. Wło dzi mierz
Ma ru nie wicz. W la tach 1954–1963 w Złot ni kach pra co wał
mgr inż. (od 1963 ro ku dr inż.) Jan Do mań ski. Kon sul ta cyj -
nie i do rad czo z ra mie nia ka te dry ko or dy no wał i nad zo ro -
wał te pra ce oraz pro wa dził do bór i se lek cję w chlew niach
za ro do wych od mia ny złot nic kiej pstrej mgr (dr) inż.
(od 1976 ro ku dr hab.) prof. Mie czy sław Ra tajsz czak. Pro fe -
sor Ale xan dro wicz – ja ko ini cja tor te ma tu pra cy – od 1949
do 1974 ro ku peł nił kie row ni czą, or ga ni za cyj nie bar dzo
waż ną, de cy du ją cą ro lę, wi zy tu jąc w tym okre sie przy naj -
mniej raz w ro ku po szcze gól ne chlew nie ho dow la ne (za ro -
do we).

Pra cow nik na uko wy Za kła du Ho dow li i Pro duk cji Trzo dy
Chlew nej Mie czy sław Ra tajsz czak w za leż no ści od po trze by,
prze cięt nie raz w mie sią cu (od 1951 do 1999 ro ku) od wie dzał
po szcze gól ne chlew nie ma tecz ne świń złot nic kich bia łych
i do 1994 ro ku pstrych. Na te ren wo je wódz twa olsz tyń skie go
(od 1954 do 1992 ro ku) by ły to wy jaz dy sze ścio dnio we – z Po -
zna nia po cią giem po spiesz nym w nie dzie le o godz. 23.00
i po wrót w so bo ty o godz. 22.00. Re ali zu jąc pra cę ho dow la -
ną, na pod sta wie ana li zy ro do wo do wo -ge ne tycz nej usta lał
do bór ko ja rzeń w sta dach pod sta wo wych knu rów i loch, pro -
wa dził se lek cję fe no ty po wą mło dzie ży ho dow la nej do re -
mon tu stad pod sta wo wych oraz na sprze daż dla te re no wych
stad pro duk cyj nych. Na bie żą co ana li zo wał wy ni ki ho dow la -
ne (użyt ko wość roz rod czą, tem po wzro stu mło dzie ży, użyt -
ko wość tucz ną i rzeź ną), a tak że wy ni ki przy dat no ści świń
złot nic kich do krzy żo wa nia to wa ro we go z ra sa mi bia ły mi
w chlew niach użyt ko wych.

Po trzy na stu la tach ho dow li i do sko na le nia w 1962 ro ku
obie od mia ny świń złot nic kich zo sta ły uzna ne ja ko od ręb ne
ra sy i otwar to dla nich urzę do we księ gi ho dow la ne. Ge ne tycz -
ną od ręb ność obu ras stwier dzo no na pod sta wie wy ni ków ba -
dań grup krwi.

Wieści Akademickie36 Marzec  – Kwiecień

Tab. 1. Okre sy pra cy twór ców ras świń złot nic kich

Imię i na zwi sko Ra sa złot nic ka bia ła Ra sa złot nic ka pstra 

okre sy licz ba lat okre sy liczba lat 

Ste fan Ale xan dro wicz 1949-1974 26 1949-1974 26 

Jó zef Czu bak 1950-1960 11 1050-1964 5 

Jan Do mań ski 1954-1963 10 – –

Wło dzi mierz Ma ru nie wicz 1955-1992 33 – –

Mie czy sław Ra tajsz czak 1951-1993 48 1951-1994 43 
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Pię cio oso bo wy ze spół twór ców: Ste fan Ale xan dro wicz, Jó -
zef Czu bak, Jan Do mań ski, Wło dzi mierz Ma ru nie wicz, Mie czy -
sław Ra tajsz czak (wi docz ni na zdję ciu po ni żej) w 1964 ro ku
otrzy mał Ze spo ło wą Na gro dę Pań stwo wą II stop nia za wy ho -
do wa nie dwu war to ścio wych ras trzo dy chlew nej. By ła to po
raz pierw szy przy zna na pra cow ni kom Wyż szej Szko ły Rol ni -
czej w Po zna niu na gro da pań stwo wa.

W 1968 ro ku zo sta ło znie sio ne ad mi ni stra cyj ne ogra ni cze -
nie re jo ni za cji ras i ty pów użyt ko wych trzo dy chlew nej, co
umoż li wi ło pro wa dze nie ho dow li obu ras świń złot nic kich na
te re nie ca łe go kra ju. W tym że ro ku utwo rzo no trze cią chlew -
nię za ro do wą świń złot nic kich bia łych w WOPR Sie lin ko ko ło
Opa le ni cy oraz w 1969 ro ku czwar tą w PGR Chwa li bo go wo,
gosp. Myst ki ko ło Wrze śni. W dal szych la tach po wsta ły dwie
chlew nie ho dow la ne w wo je wódz twie wro cław skim, dwie
w opol skim, dwie w Ko sza liń skim, trzy w byd go skim, czte ry
w po znań skim i po jed nej w ka to wic kim, kie lec kim oraz zie lo -
no gór skim. W tych sta dach łącz na licz ba obej mo wa ła oko -
ło 900 loch za ro do wych ra sy złot nic kiej bia łej.

Od 1962 do 1992 ro ku na te ren ca łe go kra ju roz pro wa dzo -
no – na ogół do krzy żo wa nia to wa ro we go z ra sa mi bia ły mi
szla chet ny mi wbp i pbz – oko ło sze ściu ty się cy knur ków i po -
nad dzie sięć ty się cy lo szek ho dow la nych ra sy złot nic kiej bia -
łej oraz oko ło czte rech ty się cy knur ków i dwu na stu ty się cy lo -
szek ho dow la nych ra sy złot nic kiej pstrej. W okre sie od 1950
do 2000 ro ku obie ra sy świń złot nic kich by ły utrzy my wa ne
w po nad trzy dzie stu chlew niach za ro do wych i re pro duk cyj -
nych oraz w oko ło stu chlew niach użyt ko wych, pro wa dzą cych
to wa ro we krzy żo wa nie mię dzy ra so we dla pro duk cji żyw ca
wie przo we go. W chlew niach za ro do wych kon tro lę użyt ko wo -
ści loch pro wa dzo no we wła snym za kre sie oraz przez okrę go -
we sta cje ho dow li zwie rząt (OSHZ), a kon tro lę użyt ko wo ści
tucz nej i rzeź nej w sta cjach kon tro li użyt ko wo ści rzeź nej trzo -
dy chlew nej (SKURTCh).

Na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go, oprócz PGR Parcz
i ZD PAN Po piel na, po wsta ły chlew nie ho dow la ne: w PGR Koź -
lak, po wiat: Wę go rze wo, PGR Łan kiej my, po wiat: Kę trzyn, PGR
Że la zno, po wiat: Ni dzi ca, ZSR Gród ki, po wiat: Dział do wo. Po
znie sie niu w kra ju re jo ni za cji ras i ty pów użyt ko wych świ nie
ra sy złot nic kiej pstrej wró ci ły na te ren wo je wódz twa po znań -
skie go; w 1984 ro ku utwo rzo no chlew nię za ro do wą w KPGR
Ma niecz ki, gosp. Lęg. W 1985 ro ku po wsta ła chlew nia ho dow -
la na na te re nie wo je wódz twa byd go skie go w KPGR Chwa li -
sze wo, gosp. Chra ple wo, po wiat: Na kło nad No te cią.

Ist nie ją ce w PGR -ach i in nych go spo dar stwach pań stwo -
wych chlew nie ras złot nic kich funk cjo no wa ły nor mal nie do
cza su tzw. re for my Bal ce ro wi cza, któ ra po zmia nach ustro jo -
wych w kra ju w 1992 ro ku zli kwi do wa ła re sort Pań stwo wych
Go spo darstw Rol nych, a z nim tak że chlew nie ho dow la ne obu
ras złot nic kich. Nie do bit ki (reszt ki) stad świń złot nic kich
pstrych z PGR Że la zno i ZSR Gród ki z wo je wódz twa olsz tyń -
skie go wy ku pio no i przej ścio wo umiesz czo no w RSP Ro ba ko -
wo (wo je wódz two po znań skie) i w go spo dar stwie EKO TYP sp.
z o.o. w Zdbo wie (wo je wódz two za chod nio po mor skie). Dzię -
ki wy sił kom Ka te dry Ho dow li i Pro duk cji Trzo dy Chlew nej Aka -
de mii Rol ni czej w Po zna niu od 1992 ro ku pod kie row nic twem
prof. dr. hab. Ja nu sza T. Bu czyń skie go ura to wa no ra sę złot nic -
ką pstrą od cał ko wi tej za gła dy.

Nie ste ty, re al ne wid mo li kwi da cji po ja wi ło się w 1992 ro ku
tak że nad ra są złot nic ką bia łą. W je dy nej wte dy du żej chlew ni
za ro do wej, pro du ku ją cej knur ki i losz ki ho dow la ne na sprze -
daż, w RZD Przy bro da, stwier dzo no u świń dy zen te rię za kaź -

ną. Szu ka jąc spo so bu ra to wa nia ra sy, w 1994 ro ku po sta no wi -
łem do te go ce lu wy ko rzy stać me to dę in se mi na cji, dy zen te -
ria bo wiem to cho ro ba prze wo du po kar mo we go, a nie ukła -
du roz rod cze go.

Po dwu let nich per trak ta cjach z wła dza mi urzę do wy mi
w 1996 ro ku współ pra cu ją ce mu ze mną dr.n. wet. Z. Tra twa -
lo wi uda ło się prze ko nać i uzy skać zgo dę Wo je wódz kie go
Wy dzia łu We te ry na rii na re ali za cję przed sta wio ne go pla nu ra -
to wa nia ra sy. Od cho dzą cy na eme ry tu rę pra cow nik Sta cji Ho -
dow li i Una sie nia nia Zwie rząt dr inż. H. Paw lak zgo dził się za -
in se mi no wać lo chy złot nic kie bia łe w dwu go spo dar stwach
rol ni ków in dy wi du al nych (A. Jan ki w Roż no wie i H. Kliń skie -
go w Gro dziszcz ku) na sie niem ośmiu knu rów utrzy my wa nych
jesz cze za zgo dą dy rek to ra dr inż. J. Ma zu ra w RZD Przy bro -
da. W 1997 i 1998 ro ku una sie nio no 22 lo chy, z któ rych 11
pro śnych uda ło się wy ku pić i przej ścio wo umie ścić w go spo -
dar stwie „EKO TYP” w Zdbo wie, po wiat: Wałcz. Do dat ko wo
w go spo dar stwie A. Jan ki wy ho do wa no 10 lo szek i dwa knur -
ki dla no wo pla no wa nej chlew ni za ro do wej świń ra sy złot nic -
kiej bia łej.

W 1998 ro ku sta ra niem kie row ni ka Ka te dry Ho dow li i Pro -
duk cji Trzo dy Chlew nej, prof. dr. hab. Ja nu sza T. Bu czyń skie go,
na ma te ria le ho dow la nym ze Zdbo wa i z Roż no wa w ra mach
ho dow li za cho waw czej utwo rzo no chlew nię za ro do wą ra sy
złot nic kiej bia łej (50 loch) w go spo dar stwie do świad czal nym
IB MER w Strze szy nie ko ło Po zna nia. W ro ku na stęp nym (1999)
świ nie ra sy złot nic kiej bia łej po po nad dwu dzie stu la tach wró -
ci ły do RZD Złot ni ki, gdzie utwo rzo no chlew nię za ro do wą ze
sta dem pod sta wo wym po nad stu loch. Świ nie złot nic kie pstre
obec nie są ho do wa ne głów nie w go spo dar stwach rol ni ków
in dy wi du al nych. Dziś wy da je się, że obu ra som świń złot nic -
kich nie gro zi nie bez pie czeń stwo uni ce stwie nia, a trud na pra -
ca ich twór ców nie zo sta ła zmar no wa na.

W to ku prac nad wy ho do wa niem i do sko na le niem ras świń
złot nic kich prze pro wa dzo no wie le ba dań na uko wych o cha -
rak te rze ho dow la no -pro duk cyj nym (użyt ko wość roz rod cza,
tucz na, rzeź na), ge ne tycz nym (gru py krwi, trans fe ry ny), tech -
no lo gicz nym (ja kość mię sa i prze two rów) oraz wraż li wo ści czy
opor no ści na nie któ re cho ro by (gruź li ca, po mór, rhi ni tis atro -
phi cans su um, stres). Na pod sta wie ba dań na pi sa no i ogło szo -
no dru kiem wie le pu bli ka cji na uko wych i po pu lar no nau ko -
wych. Powstało też wie le prac ha bi li ta cyj nych, kil ka na ście prac
dok tor skich oraz kil ka dzie siąt prac ma gi ster skich.

prof. dr hab. Mie czy sław Ra tajsz czak
Po znań, 29 mar ca 2012 ro ku
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„Dia men to we Gran ty” dla stu den tów

Po raz pierw szy stu wy bit nych stu den tów z pol skich uczel -
ni otrzy ma ło z rąk Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go „Dia -
men to we Gran ty” na pro wa dze nie ba dań na uko wych. W gro -
nie wy róż nio nych zna lazł się stu dent Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – Wal de -
mar Per doch. Otrzy mał grant na pro wa dze nie ba dań do ty czą -
cych wspo ma ga nia funk cji grzy bo bój czych IPBC dzię ki za sto -
so wa niu związ ków krze mo or ga nicz nych w ochro nie drew na.
Lau re at pro wa dzi ba da nia pod kie run kiem dr hab. Bar tło mie -
ja Ma ze li, prof. nadzw. UP w Po zna niu. 

Lau re at ką „Dia men to we go Gran tu” zo sta ła rów nież stu dent -
ka bio tech no lo gii na szej uczel ni, An na Stroy now ska, któ rej
pro jekt no si ty tuł: „Mo le ku lar ne me cha ni zmy wa run ku ją ce se -
lek tyw ną in hi bi cję zmu to wa nych ge nów, po wo du ją cych cho -
ro by po li glu ta mi no we”. Opie ku nem na uko wym lau re at ki jest
prof. dr hab. Wło dzi mierz Krzy żo siak. Pla ców ką, któ ra zgło si ła
tę pra cę do na gro dy, jest In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej PAN.

Pro gram „Dia men to wy Grant” zo stał ogło szo ny przez Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, by uła twić wy bit nie uzdol -

nio nym stu den tom szyb sze wej ście na dro gę ka rie ry na uko -
wej. Skie ro wa ny jest do mło dych lu dzi, któ rzy już na stu diach
pro wa dzą ba da nia na uko we. „Dia men to wy Grant” jest nie tyl -
ko du żym wspar ciem fi nan so wym, ale otwie ra też dro gę do
wcze śniej sze go przy go to wa nia roz pra wy dok tor skiej i roz po -
czę cia pra cy sa mo dziel ne go ba da cza. 

Wy róż nie nie dla ab sol wen ta Wy dzia łu 
Tech no lo gii Drew na 

Pan mgr inż. Mi chał Kacz ma rek, ab sol went Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na na szej uczel ni, uzy skał wy róż nie nie za pra cę
dy plo mo wą „Pro jekt me bli ku chen nych w śro do wi sku CAD”
w kon kur sie na wy róż nia ją cą się pra cę dy plo mo wą z za kre su
tech ni ki, or ga ni za cji i usług, or ga ni zo wa nym przez Fe de ra cję
Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych NOT Ra da w Po zna niu.
Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się w dniu 29 mar ca 2012
ro ku w sie dzi bie NOT w Po zna niu. Pra ca ma gi ster ska wy ko na -
na zo sta ła w Ka te drze Me blar stwa pod kie run kiem dr. inż. Ro -
ber ta Kło sa. (is, rg)

na gro dy dla na szych stu den tów 
i ab sol wen tów
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Nagrodzony student Wydziału Technologii Drewna – Waldemar Perdoch
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Wso bo tę 31 mar ca 2012 ro ku Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt tra dy cją lat ubie głych otwo rzył swo je drzwi dla

te go rocz nych ma tu rzy stów i przy szłych kan dy da tów na stu -
dia. Uczel nia ne Drzwi Otwar te roz po czę ły się ok. godz. 9.00
w Col le gium Ma xi mum, gdzie za in te re so wa ni mo gli po znać
bli żej po szcze gól ne wy dzia ły oraz kry te ria przy ję cia na wy bra -
ne przez sie bie kie run ki stu diów. Gro no rek tor skie na cze le
z pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ką Ko złow ską, w cza -
sie dwóch spo tkań z kan dy da ta mi przy bli ży ło za in te re so wa -
nym naj waż niej sze fak ty z ży cia uni wer sy te tu oraz za sa dy re -
kru ta cji. Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt za pre zen to wa ny
zo stał na dru gim spo tka niu o godz. 12.00, po któ rym mło dzież
przy by ła do Ko le gium Ga węc kie go.

Na spo tka niu wy dzia ło wym dzie ka ni wraz z przed sta wi cie -
la mi Sa mo rzą du Stu denc kie go przed sta wi li ofer tę dy dak tycz -
ną i na uko wo -ba daw czą, a tak że po ka zy wa li, dla cze go war to
stu dio wać na WHiBZ. Po dob nie jak w ubie głych la tach, za in -
te re so wa nie by ło bar dzo du że, a do wo dem na to by ła choć -
by wy peł nio na po brze gi sa la wy kła do wa. Po za tym na przy -

szłych stu den tów cze ka ło wie le atrak cji, mię dzy in ny mi moż -
li wość ob ser wa cji plem ni ków i chro mo so mów, roz po zna wa -
nie wie ku ko nia po je go uzę bie niu, pró by prze żu wa nia z„Re -
we la cyj nie Uśmiech nię tą, Sym pa tycz ną i TECh no lo gicz nie
Extra Kro wą” (RU SI TEC), a tak że moż li wość spró bo wa nia licz -
nych przy sma ków przy go to wa nych przez Za kład Agro tu ry -
sty ki. Po nad to kan dy da ci mo gli sta nąć oko w oko z wil kiem
oraz po nad dwu dzie sto ma ga tun ka mi zwie rząt na wy sta wie
ter ra ry stycz nej, a wszyst kie uzy ska ne in for ma cje mo gli wy -
ko rzy stać pod czas licz nych kon kur sów.

Mi mo nie sprzy ja ją cych wa run ków at mos fe rycz nych, nie
bra ko wa ło chęt nych, by zwie dzić rów nież po zo sta łe bu dyn ki
na sze go wy dzia łu. Ła py niedź wie dzie wska zy wa ły dro gę do
In sty tu tu Zoo lo gii oraz Lecz ni cy We te ry na ryj nej, gdzie na
przy szłych stu den tów cze ka ły cie ka we warsz ta ty i po ka zy.

mgr inż. Ani ta Za wor ska
mgr Agniesz ka No wak

Drzwi otwar te na Wy dzia le Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt 

Dużo uwagi wzbudziła sztuczna krowa – RUSITEC

Tętniący życiem świat pierwotniaków Koń, jaki jest, każdy widzi? 
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Nie brakowało chętnych, by choć na chwilę wziąć na swoje ręce
kameleona…

Chleb ze smalcem przyrządzony przez profesora Krzysztofa
Kasprzaka, tak jak inne smakołyki, cieszył się dużym powodzeniem

Przybyłą młodzież powitała dziekan WHiBZ, Małgorzata Szumacher-
-Strabel
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Obserwacja życia w skali mikro – plemniki interesowały głównie panie

… oraz inne egzotyczne zwierzęta

Kandydaci mogli również spotkać nas w Collegium Maximum
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Wdniach 23–25 wrze śnia od by ła się szó sta edy cja „Week -
en du z Hi sto rią na Trak cie Kró lew sko -Ce sar skim”, zwa -

ne go tak że „Pik ni kiem Aka de mic kim”. My ślą prze wod nią by ło
przy pa da ją ce w tym ro ku 400-le cie tra dy cji uni wer sy tec kich
mia sta Po zna nia, skąd za czerp nię to ha sło „Vi vat Aca de mia!”.
W so bo tę każ dy z uczest ni ków „Pik ni ku Aka de mic kie go” mógł
za po znać się z pa miąt ka mi po zo sta ły mi po po znań skich uczel -
nia nych, za czerp nąć wie dzy na te mat daw ne go ży cia stu denc -
kie go i po znań skich osią gnięć na uko wych mi nio nych stu le ci
oraz za po znać się z obec ną dzia łal no ścią uczel ni. 

Wie le atrak cji za pew nio no szcze gól nie naj młod szym
uczest ni kom „Pik ni ku”. W ra mach trwa ją cej od piąt ku do nie -
dzie li im pre zy przy go to wa no kon fe ren cje po pu lar no nau ko -
we, a tak że wy ciecz ki, pre zen ta cje, warsz ta ty i wy sta wy dla
dzie ci. 

Jed nym ze współ or ga ni za to rów wy da rze nia był Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy w Po zna niu, któ re go sta no wi sko cie szy ło się
du żym za in te re so wa niem. W dzia ła nia pro mo cyj ne za an ga -
żo wa li się przede wszyst kim dok to ran ci Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt, stu dent ki Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -
nie rii oraz przed sta wi ciel Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu przy współ pra cy z Biu rem Pro mo cji i Współ -
pra cy z Prak ty ką. Strza łem w dzie siąt kę oka za ły się zwie rzę ta
zgro ma dzo ne na Pla cu Ko le giac kim. Owca wrzo sów ka i ka -
me ruń ska oraz ko zy sa neń skie przy je cha ły z Rol ni cze go Go -
spo dar stwa Do świad czal ne go Swa dzim, a mi nia tu ro we ku -
ce (Mi ni mi ni Po ny) ze Stad ni ny Ku ców Wa lij skich Sek cji B
„APA SJO NA TA” z Prom nic ko ło Mu ro wa nej Go śli ny. Po za tym
wy eks po no wa ny tuż przy wej ściu do na mio tu wilk oraz in ne
oka zy zwie rząt z In sty tu tu Zoo lo gii nie po zwo li ły zwie dza ją -
cym przejść obok bez za in te re so wa nia. Wy pcha ne zwie rza -
ki słu ży ły nie tyl ko ja ko atrak cja, ale sta ły się rów nież czę ścią
kon kur sów. 

Dok to ran ci za dba li o to, aby dzie ci mo gły wie le się do wie -
dzieć pod czas za ba wy. Nie za bra kło moż li wo ści ob ser wa cji ży -
cia w ska li mi kro, pod mi kro sko pem. W na mio cie znaj do wa ły
się mi kro sko py umoż li wia ją ce ob ser wa cję ru sza ją cych się
plem ni ków bu ha ja czy ko mór ki ja jo wej kro wy. Du żo uwa gi
wzbu dzi ła ma kie ta pre zen tu ją ca ko zę o imie niu Re we la cyj nie
Uśmiech nię ta Sztucz na i Tech no lo gicz nie Extra Ko za, któ ra
przy bli ża ła taj ni ki pro ce su prze żu wa nia. Zwie dza ją cy mo gli
za rów no na kar mić we so łą ko zę, jak i do wie dzieć się, co kry je
się w jej żo łąd ku. 

Przy rod ni cy zor ga ni zo wa li lek cję bo ta ni ki dla dzie ci i do ro -
słych w Par ku Cho pi na. Za ję cia i warsz ta ty w na mio cie sta ły
się nie tyl ko do sko na łą za ba wą dla dzie ci, ale rów nież dla
wszyst kich ob słu gu ją cych sto isko. Prze ka za ną wie dzę o ota -
cza ją cej przy ro dzie chęt ni mo gli wy ko rzy stać i spró bo wać
swo ich sił w kon kur sie „Mój świat przy ro dy i zwie rząt” oraz te -
ście wie dzy o zwie rzę tach.

Dzięki sprzyjającej aurze ple ne ro wa wy sta wa ma low ni czych
zdjęć au tor stwa Lesz ka Sie ro nia „Kwia ty Ty be tu” sta ła się wi zy -
tów ką na sze go sto iska.

W tym miej scu chcia ła bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst -
kim oso bom, któ re po świę ci ły swój wol ny czas i bra ły ak tyw -
ny udział w przy go to wa niach i or ga ni za cji sto iska w ra mach
„Pik ni ku Aka de mic kie go”. 

Oso by za an ga żo wa ne w or ga ni za cję im pre zy:

Dok to ran ci WHiBZ: Pa weł Ko ło dziej ski, Agniesz ka No wak,
Ma ciej Orsz ty no wicz, Piotr Paw lak, An na To ruń ska, Jo an na
Szcze cho wiak, Ani ta Za wor ska i Pa weł Zmo ra

Dok to ran ci WO iAK: Aga ta Woź nic ka
Stu den ci WRiB: Mo ni ka Jan kow ska i Ali cja Lesz czyń ska

mgr inż. Ani ta Za wor ska

na uka tęt nią ca ży ciem,
czy�li�dzia�ła�nia�dok�to�ran�tów�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�
pod�czas�Pik�ni�ku�Aka�de�mic�kie�go�w Po�zna�niu
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Lekcja botaniki

Doktoranci Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
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Przed szko le „Pod We so łą Chmur ką” w Tar no wie Pod gór nym
sta ra się o zdo by cie wy róż nie nia Zie lo nej Fla gi, któ ra jest

ty tu łem nada wa nym szko łom i przed szko lom na ca łym świe -
cie w ra mach Pro gra mu Eco – Scho ols. Pro gram ten jest chęt -
nie re ali zo wa ny w ra mach ogól no świa to wych, a opie ra się na
eko lo gicz nych sys te mach za rzą dza nia śro do wi skiem. Ty tuł
Zie lo nej Fla gi jest nada wa ny na je den rok szkol ny. Pod sta wo -
wym ele men tem pro ce du ry pro gra mu jest włą cze nie do dzia -
łań jed no stek sa mo rzą do wych, a przede wszyst kim ro dzi ców
dzie ci. Oka za ło się, że do przed szko la „Pod We so łą Chmur ką”
uczęsz cza ją rów nież dzie ci pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. Wszy scy ak tyw nie włą czy li się do ak -
cji sta ra nia się o ty tuł Zie lo nej Fla gi dla przed szko la. 

Na spo tka niu or ga ni za cyj nym z dy rek tor Sa bi ną Ma cho wi -
ną, pra cow ni ka mi przed szko la i in ny mi za in te re so wa ny mi za -
pla no wa no dzia ła nia na bie żą cy rok szkol ny z udzia łem pra -
cow ni ków na szej uczel ni. Jed nym z ce lów jest pod no sze nie
świa do mo ści eko lo gicz nej oraz za po zna nie dzie ci z pod sta -
wa mi funk cjo no wa nia przy ro dy. 

Pierw sze spo tka nie z dzieć mi w przed szko lu za ini cjo wa ła
w paź dzier ni ku 2011 ro ku Klau dia Bo ro wiak z Ka te dry Eko lo -
gii i Ochro ny Śro do wi ska. Za pre zen to wa ła wówczas bo ga tą
ko lek cję ro ślin mię so żer nych, ho do wa ną przez ko le gę z ka te -
dry, dr. Szy mo na Ju si ka. Dzie ci mia ły oka zję do tknąć ro ślin i za -
po znać się z ich spo so ba mi „po lo wa nia” na owa dy. Da mian Mi -
cha łow ski z Ka te dry Na uk Spo łecz nych zor ga ni zo wał dwa
spo tka nia ze stu den ta mi bio lo gii i le śnic twa. Bio lo dzy opo wia -
da li dzie ciom o zwie rzę tach za miesz ku ją cych la sy, a le śni cy
mó wi li mię dzy in ny mi o skład ni kach la su, je go funk cji i ro li
w ży ciu czło wie ka, po trze bie ochro ny sta rych drzew i za sa -
dach za cho wa nia się w le sie. Za pre zen to wa li rów nież psa my -
śliw skie go, po ka zu jąc dzie ciom je go umie jęt no ści i tłu ma cząc
je go ro lę w pra cy my śli we go. 

Mar cin Ko la siń ski (Ka te dra Den dro lo gii i Szkół kar stwa) prze -
pro wa dził za ję cia z gru pą przed szko la ków, opowiada jąc o kra -

jo wych drze wach. Dzie ci po zna ły za sa dy na zew nic twa ro ślin
oraz mia ły oka zję zo ba czyć ich „por tre ty” wy ko na ne na pod -
sta wie praw dzi we go ziel ni ka drzew. Pod opiecz ni pod czas za -
jęć po zna li na zwy wszyst kich or ga nów drzew i dowiedzieli się,
jaką pełnią funkcję i jakie mają znaczenie. 

W ra mach pro gra mu na te re nie przed szkol ne go ogro du
urzą dza ny zo sta nie ką cik bio róż no rod no ści, w któ rym bę dą
wy bra ne ga tun ki ro ślin chro nio nych z Pol ski. Ką cik zo sta nie
za pro jek to wa ny przez Klau dię Bo ro wiak wspól nie z Mar ci nem
Ko la siń skim. W ra mach prac ma gi ster skich po wsta ną dwa
pro jek ty edu ka cyj ne na pod sta wie ro ślin no ści drze wia stej.
Pla no wa ne jest urzą dze nie ogro du „czte ry po ry ro ku”, w któ -
rym bę dzie moż na ob ser wo wać wa lo ry ozdob ne ro ślin w każ -
dym se zo nie, nie tyl ko w cza sie we ge ta cji. Dru gi z pro jek tów
ma wska zać na mor fo lo gicz ne zróż ni co wa nie ro ślin no ści. Je -
go pod sta wą bę dą drze wa i krze wy, a przed sta wiać bę dzie
wszyst kie ty py li ści, ja kie wy twa rza ją te ro śli ny. Ca łość bę dzie
wkom po no wa na w oto cze nie przed szko la z uwzględ nie niem
już ist nie ją cej zie le ni.

Pod czas spo tka nia z Ro ma nem Wą sa lą z Ka te dry En to mo -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska dzie ci bę dą mogły obserwować
żywe owady. Przed szko la ki po zna ją pod sta wy ich bio lo gii
i pre fe ren cje po kar mo we. Zo sta nie za pla no wa ne i urzą dzo -
ne miej sce, w któ rym owa dy, zwłasz cza mo ty le, bę dą po bie -
rać po karm. Pla nu je się po sa dze nie ro ślin nek ta ro daj nych,
ta kich jak bu dle ja da wi da (Bud dle ia da vi dii), la wen da le kar -
ska (La van du la an gu sti fo lia Mill.), li lak po spo li ty (Sy rin ga vul -
ga ris L.), ko ni czy na łą ko wa (Tri fo lium pra ten se L.) i ko mo ni ca
zwy czaj na (Lo tus cor ni cu la tus L.), któ ry mi od ży wiać się bę dą
owa dy w osta tecz nej fa zie roz wo jo wej. Po sa dzo ne zo sta ną
rów nież ro śli ny sta no wią ce po karm dla gą sie nic mo ty li, mię -
dzy in ny mi róż ne ga tun ki wią zu (Ulmus sp.), śliw (Pru nus 
sp.) i wierz by (Sa lix sp.), kru szy na po spo li ta (Fran gu la al nus
Mill.), sza kłak (Rham nus sp.), a także ro dzi me ga tun ki fioł ków
(Vio la sp.).

Wkrót ce przed szko la ki bę dą go ści ły na na szym uni wer sy te -
cie, gdzie w Ka te drze In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej dr Jo an na
Wi cher, dr Ma te usz Ham mer ling i dr Ma ciej Paw lak przed sta -
wią im re wię ku lek w wo dzie i po wie trzu oraz po ka żą la bo ra -
to rium ka te dry. Po tej wi zy cie po ja dą do re zer wa tu Me te oryt
Mo ra sko, gdzie Klau dia Bo ro wiak przed sta wi im spo so by
ozna cza nia szla ków tu ry stycz nych i dy dak tycz nych oraz opo -
wie, jak za cho wy wać się na te re nach chro nio nych. Dzie ci bę -
dą mogły z bliska podziwiać rzad kie ga tun ki fau ny i flo ry w ich
na tu ral nych wa run kach.

Po za dzia ła nia mi za pla no wa ny mi wspól nie z pra cow ni ka mi
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu dy rek tor przed szko -
la wraz z pra cow ni ka mi pla nu je ko lej ne dzia ła nia ma ją ce na
ce lu zdo by cie Zie lo nej Fla gi. Miej my na dzie ję, że na sze wspól -
ne pro jek ty za koń czą się peł nym suk ce sem i wkrót ce bę dzie -
my świę to wać zdo by cie Zie lo nej Fla gi!

dr inż. Klau dia Bo ro wiak
dr inż. Mar cin Ko la siń ski
dr Da mian Mi cha łow ski

dr inż. Ro man Wą sa la

Po ma ga my zdo być Zie lo ną Fla gę

Dzieci oglądają rośliny mięsożerne w trakcie pokazu prowadzonego
przez dr Klaudię Borowiak
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Pokaz umiejętności psa myśliwskiego
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Student piątego roku, Mateusz Rawlik, opowiada dzieciom o funkcjach lasu
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Dnia 14 stycz nia 2012 ro ku od by ła się dru ga edy cja Po -
znań skie go Dnia Fo to gra fii. W tym ro ku położo no więk -

szy na cisk na pre zen to wa nie do rob ku człon ków Związ ku Pol -
skich Fo to gra fów Przy ro dy Okręg Wiel ko pol ski (ZPFP OW) oraz
na po ka za nie zdjęć au to rów, dla któ rych fo to gra fia to praw -
dzi wa pa sja. Punk tem kul mi na cyj nym te go wy da rze nia był po -
kaz fil mu Ar tu ra Ho ma na pt. Ryt my na tu ry – w do li nie Ba ry czy.
Go ściem spe cjal nym z ra mie nia Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu był prof. dr hab. An drzej Be re szyń ski – au tor pre -
lek cji Wilk.

O go dzi nie 11.00 na stą pi ło uro czy ste otwar cie, pod czas któ -
re go Ma ciej Pie trzak, wi ce pre zes ZPFP OW, przed sta wił ideę
Po znań skie go Dnia Fo to gra fii oraz za pre zen to wał do ro bek ar -
ty stycz ny człon ków ZPFP OW i zdo by te przez nich na gro dy.

Ja ko pierw szy za pro szo ny gość wy stą pił Krzysz tof Bła cho -
wiak (wiel ki mi ło śnik Afry ki) z pre zen ta cją Tam gdzie pta ki zi -
mu ją. W swo im 45-mi nu to wym wy stą pie niu po pro wa dził wi -
dzów przez trzy kra je: Etio pię, Ugan dę i Ke nię. Zaprezentował
Afry kę zu peł nie róż ną od ste reo ty po wych sko ja rzeń z Czar -
nym Lą dem. Kon ty nent, któ ry po ka zał, był pe łen ko lo rów, ra -
do ści z ży cia oraz od mien ne go sys te mu war to ści, do ja kie go
przy wy kli miesz kań cy Eu ro py. Fo to graf wyjaśnił też kon tra sty
wy ni ka ją ce z róż nic kul tu ro wych mię dzy Afry ką a resz tą świa -
ta. Od mien ny sys tem war to ści re pre zen to wa ny przez „bia łych”
nie jed no krot nie po wo du je de gra da cję afry kań skie go śro do -

wi ska na tu ral ne go. Mo ty wem prze wod nim po ka zu by ły pta -
ki, za rów no te do sko na le zna ne w Pol sce, któ re zi mu ją w Afry -
ce, jak rów nież ro dzi me ga tun ki z Czar ne go Lą du. Dzię ki po -
ka zo wi moż na by ło po dzi wiać prze pięk ne żoł ny, zi mo rod ki,
bo cia ny, a tak że ga tun ki tak eg zo tycz ne, jak błysz czyk, ibis
czczo ny czy też or ły. Ca ło ści do peł nia ła wspa nia ła mu zy ka.

Star si wi dzo wie na pew no pa mię ta ją dźwięk rzut ni ka prze -
su wa ją ce go slaj dy w ram kach. To tro chę ar cha icz ny, ale jak że
ma gicz ny spo sób pre zen ta cji zdjęć. Łu kasz Kucz kow ski – ko -
lej ny z za pro szo nych go ści – za pre zen to wał swój do ro bek fo -
to gra ficz ny z wy pra wy na Gren lan dię wła śnie w ten spo sób.
Co gna lu dzi w tak od le głe i nie przy ja zne dla nas re jo ny świa -
ta? Od po wie dzi moż na po szu kać na stro nie Łu ka sza po świę -
co nej tej – i nie tyl ko – wy pra wie: „Po wy pra wie w Hi ma la je
i na No wą Ze lan dię uzna łem jed nak, że nie ma rze czy nie -
moż li wych. Na do da tek świat obie ga ją co raz bar dziej alar mu -
ją ce wia do mo ści o top nie ją cych lo dow cach, co być mo że,
w per spek ty wie jesz cze mo je go ży cia, mo że cał ko wi cie zmie -
nić tę naj więk szą wy spę świa ta. Nie pod le gło ścio we dą że nia
Gren land czy ków rów nież mo gły by od su nąć wy pra wę w nie -
spre cy zo wa ną bli żej przy szłość. Wresz cie po rwa ła mnie wi zja
by cia sam na sam z na tu rą przez bli sko mie siąc. I ta kiej we -
wnętrz nej, jak i ze wnętrz nej sa mo wy star czal no ści. Chęć
spraw dze nia się po raz ko lej ny w nie za wsze do brych wa run -
kach. Czy to wspi na jąc się, czy to pły wa jąc ka ja kiem po oce -
anie, czy wresz cie pod czas mor der czych mar szy”*.

Oprócz świet nych zdjęć pre le gent prze ka zał wie le cie ka wo -
stek i opowiedział wie le przy gód, któ re go spo tka ły na Gren -
lan dii, jak rów nież przed sta wił garść po rad dla osób, któ re
chcia ły by udać się na ten od le gły ląd.

Jed ną z idei PDF -a by ło po ka za nie ko niecz no ści ochro ny
przy ro dy. Tak po wszech na cy wi li za cja spra wia, że na tu ra nie
za wsze jest w sta nie sa ma na pra wić na sze błę dy. Jed nym
z nich by ło wy tę pie nie wil ka. O tru dach i pro ble mach re in tro -
duk cji te go ga tun ku opo wia dał pra cow nik uczel ni, prof. dr
hab. An drzej Be re szyń ski, pod czas pre lek cji Wilk, pre zen tu jąc
zdję cia ze Sta cji Te re no wej Za kła du Zoo lo gii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu dzia ła ją cej w Stob ni cy. Uświa da -
mia nie spo łe czeń stwa w tym za kre sie nie jest pro stym pro ce -
sem. W ludz kiej świa do mo ści wilk od wie ków bu dzi gro zę
i strach. Zmia na wi ze run ku wil ka jest ko niecz na, aby za cho -
wać ten wy jąt ko wy ga tu nek dla przy szłych po ko leń. Pod czas
pre lek cji wi dzo wie mo gli się prze ko nać, że wy sił ki lu dzi zwią -
za nych z ochro ną can nis lu pus w wie lu kra jach Eu ro py
Wschod niej idą na mar ne. Co wię cej, tę pie nie wil ka jest tam
usank cjo no wa ne praw nie. Dla te go tym waż niej sza jest dzia -
łal ność ośrod ków ta kich jak Stob ni ca.

Punk tem kul mi na cyj nym by ła pre lek cja ab sol wen ta Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – Ar tu ra Ho ma na – oraz
pre zen ta cja je go fil mu Ryt my na tu ry w do li nie Ba ry czy. Uczest -
ni cy Po znań skie go Dnia Fo to gra fii mo gli dzię ki nie mu po znać
ży cie bącz ka, żu ra wia, per ko za, re mi za, trzcin nicz ka, za usz ni -
ka. Fil mo wa wę drów ka po do li nie Ba ry czy roz po czy na się na
po cząt ku wio sny, a koń czy wraz z na dej ściem zi my. Re ali za cja

Nagrodzona fotografia: pierwsze miejsce – praca Roberta Puciaty

Po znań ski Dzień Fo to gra fii 2012 –
dru ga edy cja

* http://www.gren lan dia 2010.pl/dla cze go -gren lan dia/ 
[do stęp: 17.04.2012 – przyp. red.].
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fil mu trwa ła dwa la ta, dzię ki cze mu utrwa lo no mię dzy in ny mi
wy klu wa nie się pi sklę cia ku kuł ki, tań ca go do we go żu ra wi, po -
lo wa nia zi mo rod ków. Na ko niec Ar tur Ho man po ka zał swo je
spo so by ma sko wa nia się przed ob ser wo wa ny mi zwie rzę ta mi.
Au tor opo wia dał o cier pli wo ści, któ rą trze ba się wy ka zać pod -
czas fo to gra fo wa nia przy ro dy.

Ostat nia pre lek cja: W po go ni za pta ka mi, zo sta ła za pre zen -
to wa na przez To ma sza Sko rup kę, człon ka Okrę gu Wiel ko pol -
skie go ZPFP. W pół go dzin nym wy stą pie niu au tor po ka zał wy -
bra ne ga tun ki pta ków wy stę pu ją ce na te re nie Pol ski.

Na ko niec na stą pi ło roz strzy gnię cie otwar te go kon kur su
fo to gra ficz ne go „Przy ro da w obiek ty wie”. Pierw sze miej sce
za jął Ro bert Pu cia ta. Na ko lej nych miej scach upla so wa li się:
Ka ta rzy na Gu bry no wicz oraz Bar tosz Du biel. Wy róż nie nia
otrzy ma li: To masz Bal du jew, Ro bert To czew ski, Ka ta rzy na
Gu bry no wicz.

Dru ga edy cja Po znań skie go Dnia Fo to gra fii mo gła się od być
dzię ki lu dziom, dla któ rych fo to gra fia przy rod ni cza jest praw -
dzi wą pa sją. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się in sty tu cjom
i fir mom spon so ru ją cym to wy da rze nie. Zwią zek Pol skich Fo to -
gra fów Przy ro dy Okręg Wiel ko pol ski pra gnie po dzię ko wać Uni -
wer sy te to wi Przy rod ni cze mu w Po zna niu za ob ję cie pa tro na -
tem Po znań skie go Dnia Fo to gra fii oraz za udo stęp nie nie sa li
i pro fe sjo nal ną ob słu gę przez pra cow ni ków uczel ni. Dzię ku je -
my rów nież fir mom: SO NY, RAYS FO TO, AR SLOW KO, ACH -OCH,
CGS, SI GNA PRO CEN TRUM, SA LA MAN DRA.

Ma ciej Pie trzak, wi ce pre zes ZPFP OW

Dwa po zo sta łe zdję cia zdo byw ców głównych na gród dru giej edy -
cji Po znań skie go Dnia Fo to gra fii pre zen tu je my na czwar tej stro nie
okład ki (przyp. red.).
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Zdobywcy głównych nagród

Pozostałe wyróżnione zdjęcia
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Publiczność konkursu w auli Kolegium Rungego
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Mo ra vsko slez ske Be sky dy 
(Be skid Ślą sko -Mo raw ski) po raz trze ci

WIeśCI  Z  KOŁA POlSKIeGO TOWARZySTWA...

Ły sa Gó ro, pięk na gó ro, ko piecz ku wy so ki,
Co się dźwi gasz twem grzbie tem pod sa me ob ło ki.

In sze go ry prze ciw to bie są ia ko bro daw ki,
Al bo ia ko przed dzie ła mi, są bzo we pu kaw ki.

Lu dwik He imb 

Po ty go dniu spę dzo nym w gó rach ota cza ją cych Wę gier ską
Gór kę (WA 1-2/2012) prze nie śli śmy się do Re pu bli ki Cze -

skiej – w ma low ni czy Be skid Ślą sko -Mo raw ski. By li śmy tam już
dwu krot nie: naj pierw w czę ści wschod niej, są sia du ją cej z Pol -
ską (por. WA 11/2007), a nie daw no w czę ści za chod niej (WA
3-4/2011). Wy bór czę ści cen tral nej – z naj wyż szy mi szczy ta mi
Ły są Gó rą i Smre kiem (wszyst kie na zwy te re no we w ję zy ku
pol skim za prze wod ni kiem Be skid Ślą sko -Mo raw ski Pio tra No -
wic kie go, Wyd. PTTK „Kraj”, War sza wa 1997) był więc oczy wi -
sty. Po ana li zie sie ci szla ków tu ry stycz nych oraz ukła du ko mu -
ni ka cji pu blicz nej zde cy do wa łem, że ba zą bę dzie spo re mia sto
Fry dland nad Ostra wi cą. W 1297 ro ku na rze ce tej usta lo no
gra ni cę mię dzy Mo ra wa mi na za cho dzie i Ślą skiem na wscho -
dzie. Hi sto rycz ne cen trum Fry dlan du le ży po stro nie mo raw -
skiej, ale na szą ba zą był ho te lik „Bu doučnost” na wschod nim
(a więc ślą skim) przed mie ściu, oko ło 360 m nad po zio mem
mo rza. 

Nie dzie lę (31 lip ca) prze zna czy li śmy na zmia nę miej sca za -
kwa te ro wa nia i roz po zna nie naj bliż sze go oto cze nia no wej ba -
zy, a w po nie dzia łek (1 sierp nia) po szli śmy już na tra sę gór -
ską, ale z po wo du du że go za chmu rze nia i prze lot nych
opa dów nie zbyt in ten syw ną. Zwie dzi li śmy osa dę Ma le no wi -
ce i do li nę rzecz ki Sa ti ny (z naj wyż szym w Za chod nich Be -
ski dach wo do spa dem na jed nym z jej bocz nych do pły wów),
a po tem przez nie wy so ki (~800 m) grzbie cik Hra do wej Gó ry
wró ci li śmy do ba zy. 

We wto rek (2 sierp nia) od ra na na dal wi dzie li śmy chmu ry
i czu li śmy mżaw kę, ale z opty mi zmem (oka za ło się póź niej, że
uza sad nio nym) wy ru szy li śmy na tra sę, zwie dza jąc po dro dze
cen trum Fry dlan du. We szli śmy na osła nia ją cy mia sto od za -
cho du grzbiet On drzej ni ka. W dzia ła ją cym tam schro ni sku
po cze ka li śmy tro chę na po pra wę po go dy, ale ho ry zont wy raź -
nie od su nął się do pie ro po po łu dniu, gdy by li śmy na naj wyż -
szym szczy cie grzbie tu (Skał ka, 964 m). Po zej ściu (już cał ko -
wi cie w pro mie niach słoń ca) do miej sco wo ści Kun czy ce,
ocze kując na przy jazd po cią gu, zwiedziliśmy przeniesioną tu
w 1931 ro ku z Za kar pac kiej Ukra iny drew nia ną cer kiew grec -
ko ka to lic ką (obec nie ko ściół ka to lic ki, ale z za cho wa nym iko -
no sta sem). Świą ty nię spro wa dził hra bia La risch spe cjal nie na
ślub swej cór ki. Nie ste ty – mał żeń stwo nie by ło uda ne. Po zo -
sta ła po nim tyl ko pa miąt ka ar chi tek to nicz na.

W śro dę (3 sierp nia) oce ni łem, że okres lep szej po go dy bę -
dzie dłuż szy niż pół dnia (jak to czę sto w tym ro ku by wa ło)
i zde cy do wa li śmy wy ru szyć na naj wyż szą w oko li cy „mat kę ślą -
skich wzgórz”, czy li Ły są Gó rę (1328 m). Z wie lu (co naj mniej
dzie się ciu) moż li wych wa rian tów wej ścia wy bra li śmy trasę
o naj mniej szej róż ni cy wy so ko ści (za le d wie nie co po nad
560 m), wy ma ga ją cą jed nak da le kie go do jaz du au to bu sem do
osie dla Wy sza la je. Za to po po łu dniu ze szli śmy nie mal na
przed mie ścia Fry dlan du. Ale naj pierw trze ba by ło wejść! I to
przy nie mal (po cząt ko wo) bez chmur nym nie bie. Na szczę ście
zróż ni co wa ne i roz le głe wi do ki sprzy ja ły czę stym po sto jom na
tra sie. Do dat ko wy do ping da wa ła po ja wia ją ca się co ja kiś czas
(a za każ dym ra zem co raz bli żej) usy tu owa na na szczy cie po -
tęż na wie ża prze kaź ni ko wa. Kie dyś w bez po śred nim są siedz -
twie wierz choł ka Ły sej Gó ry sta ły trzy schro ni ska, któ re jed nak
spło nę ły w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia. Bu -
do wa no we go obiek tu nie wy szła jesz cze po nad fun da men -
ty, a z ob słu gą nie zli czo ne go tłu mu go ści z tru dem ra dzi ły so -
bie dwa pro wi zo rycz ne bu fe ty. Skąd ten tłum? Po pierw sze

W dolinie Satiny padało
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...TURySTyCZNO-KRAJOZNAWCZeGO

Kościół w Gruniu
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– na naj wyż szą gó rę pra wie każ dy chce wejść. Po dru gie – był
to pierw szy od dłuż sze go cza su dzień z pew ną po go dą. A po
trze cie i naj waż niej sze – wi dok jest wspa nia ły i na wszyst kie
stro ny (przy bar dzo do brej po go dzie na wet od Śnież ni ka po
Ta try). My Tatr nie do strze gli śmy, ale „in sze go ry […] ia ko bro -
daw ki” mo gli śmy po dzi wiać bez pro ble mów. Po tych bo ga -
tych prze ży ciach es te tycz nych oraz po wspar ciu or ga ni zmów

ka lo ria mi (oku pio nym sta niem w dłu giej ko lej ce) ru szy li śmy
w dół. Po nie waż przy zej ściu pot już nie za le wał oczu, by ły
licz ne oka zje do rozkoszowania się wi do ka mi, a tak że do
zwró ce nia uwa gi na in ne atrak cje, na przy kład skal ne roz pa -
dli ny na grzbie cie luk szyń ca, gdzie na dal cze ka ją na od -
kryw cę skar by ukry te nie gdyś przez sław ne go ślą skie go zbój -
ni ka On drasz ka. 

Kunczyce pod Ondrzejnikiem Szlak turystyczny w korycie potoku
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Na grzbiecie Grunia

Zniszczony las na zboczu Smreka



W czwar tek (4 sierp nia) za pro po no wa łem tra sę o cha rak -
te rze bar dziej re lak so wym. Po je cha li śmy w re jon miej sco wo -
ści Sta re Ham ry, aby w do li nie Pań skie go Po to ku od szu kać
(na nie zna ko wa nym szla ku) po zo sta ło ści Pań skiej Klau zy.
Na wszel ki wy pa dek przy po mi nam Sza now nym Czy tel ni kom,
że klau zy (czy li ma łe zbior ni ki wod ne) bu do wa no w XIX wie -
ku na po to kach gór skich przez spię trza nie wo dy nie wiel ki mi
za po ra mi. Wy so ki po ziom wo dy w po to ku po otwar ciu za po -
ry wy ko rzy sty wa no na stęp nie do spła wia nia pni drzew ścię -
tych wy so ko w gó rach. Klau zę od szu ka li śmy. Po dłuż szym od -
po czyn ku nad wo dą po sta no wi li śmy po now nie zmie rzyć się
ze szla kiem, któ ry rok wcze śniej (przy desz czo wej po go dzie)
przy spo rzył nam spo ro trud no ści i emo cji (por. WA 3-4/2011).
Te raz – w do brych wa run kach at mos fe rycz nych – emo cji
i trud no ści też nie bra ko wa ło. Ale uda ło się przejść „bez strat
w lu dziach i sprzę cie”. 

W pią tek (5 sierp nia) ra no po now nie po je cha li śmy do osa -
dy Wy sza la je, ale z pla nem znacz nie ła god niej szym niż w śro -
dę. Tym ra zem za czę li śmy od nie zbyt in ten syw ne go po dej ścia
w re jon Bia łe go Krzy ża (943 m). By ło to na wią za nie do wy -
pra wy z 2007 ro ku. Wte dy Bia ły Krzyż był naj da lej na za chód
wy su nię tym punk tem na ma pie na szych eska pad. W tym ro -
ku dal sza tra sa pro wa dzi ła przez nie wy so ki (oko ło 900 m)
grzbiet Gru nia. Zno wu by ły roz le głe wi do ki, a wę drów kę
utrud nia ły je dy nie drob ne prze lot ne mżaw ki (ale na ho ry zon -
cie wi docz ne by ły też po waż ne bu rze). Za koń czy li śmy na przy -
stan ku au to bu so wym w re jo nie Sta rych Ham rów.

Ostat nim dniem wy ciecz ko wym by ła so bo ta (6 sierp nia).
Na ostat ni akord za pla no wa łem wej ście na niż szy wpraw dzie
od Ły sej Gó ry, ale uwa ża ny za „naj ho nor niej szy” w Cze skich
Be ski dach Smrek (1276 m). Ta „ho nor ność” wy ni ka z trzech
pod sta wo wych prze sła nek: znacz na wy so kość, stro mość sto -
ków i brak schro nisk. Wy ru szy li śmy z Ostra wi cy szla kiem po -
ko nu ją cym róż ni cę po zio mów po nad 850 m, na pół noc nym
– naj bar dziej stro mym zbo czu (na szczę ście szlak po pro wa -
dzo no za ko sa mi). Nie by ło upa łu i w za sa dzie bez pro ble mów
„da li śmy ra dę”. Pa no ra ma z oko lic wierz choł ka jest nie co uboż -
sza niż z Ły sej Gó ry, ale za to bez tłu mów i bez ga stro no mii.
Wi do ki od sła nia ły się rów nież w kil ku miej scach na tra sie.
Oczy wi ście z róż nych kie run ków oglą da li śmy też Ły są Gó rę.
Trze ba jed nak obiek tyw nie stwier dzić, że cy to wa ny na wstę -
pie pol ski ksiądz i po eta (ży ją cy w XVIII wie ku, a zwią za ny ze
Ślą skiem Cie szyń skim) nie do koń ca miał ra cję: Smrek pre zen -
to wał się przy niej znacz nie le piej niż  „przed dzie ła mi […] bzo -
we pu kaw ki”. Zej ście pro wa dzą ce do przy stan ku au to bu so we -
go w osa dzie Cze la den ka by ło zde cy do wa nie ła god niej sze
i bar dziej od kry te (co wy ni ka ło ze znisz cze nia du żych frag -
men tów la su).

Oce nia jąc za koń czo ny w ten spo sób ty dzień, na le ży stwier -
dzić, że po go da – choć nie ide al na – by ła zde cy do wa nie lep -
sza niż wcze śniej w gó rach pol skich. Trze cia – i przy naj mniej
na ra zie ostat nia – wy pra wa w Be skid Ślą sko -Mo raw ski po zwo -
li ła – w po łą cze niu z po przed ni mi – na za po zna nie się z naj -
waż niej szy mi atrak cja mi te go pa sma gór skie go. Nie zna czy to,
że już wszyst ko zo ba czy li śmy. Być mo że bę dzie jesz cze kie dyś
oka zja, aby tam wró cić i wę dru jąc in ny mi ścież ka mi, od szu kać
ko lej ne god ne obej rze nia (a czę sto i za du my) miej sca. 

A w tym ro ku? PIe NI Ny!

Je rzy Świ goń

Wieści Akademickie48 Marzec  – Kwiecień

WIeśCI  Z  KOŁA POlSKIeGO TOWARZySTWA...

Wierzchołek Łysej Góry tuż, tuż...

Fo
t. 

 D
an

ut
a 

D
an

ie
le

w
ic

z

Biały Krzyż, od którego utworzono nazwę szczytu

Fo
t. 

Je
rz

y 
Św

ig
oń



...TURySTyCZNO-KRAJOZNAWCZeGO

Na szczycie Skałki

W rejonie Pańskiej Klauzy W drodze na Hradową Górę

Daleko za lasem Łysa Góra



Po znań ski Dzień Fo to gra fii 2012
(prace nagrodzone)

„Zamieć”

[Bez tytułu]


