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Wieści Akademickie2 marzec – KWIECIEŃ

Szes na ste i sie dem na ste po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu od by ło się ko lej no 24 lu te go i 24 mar -

ca 2010 ro ku, tra dy cyj nie w sa li Ko le gium Run ge go. Ob ra dom
prze wod ni czył rek tor uni wer sy te tu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Stresz cze nie pro to ko łu przed sta wia my po ni żej.

Na XVI po sie dze niu Se na tu:

● Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej ty tu łu pro fe sor skie go prof. dr hab. Jo lan cie Ko mi -
sa rek z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

● Wrę czo no prof. dr. hab. An drze jo wi Rut kow skie mu z Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy -
czaj ne go.

● Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Eko no -
micz no -Spo łecz ne go o mia no wa nie:
❍ dr. hab. Sta ni sła wa Pasz kow skie go na sta no wi sko pro fe so ra nad -

zwy czaj ne go, na okres pię ciu lat
❍ dr. hab. Mar ci na Gaw ryc kie go, na pod sta wie umo wy o pra cę, na

sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym.

● Dwo je do tych cza so wych człon ków Se na tu zrze kło się man da tów
z po wo du przej ścia do in nej gru py spo łecz no ści aka de mic kiej. Dok -
tor Te re sa Gosz czur na z dniem 1 lu te go prze szła z eta tu na uczy cie -

la aka de mic kie go na etat ad mi ni stra cyj ny, na sta no wi sko kie row -
ni ka Dzia łu Stu diów (do tych czas w Se na cie by ła przed sta wi cie lem
po zo sta łych na uczy cie li aka de mic kich). Z ko lei dr Ce za ry Be ker uzy -
skał na Wy dzia le Le śnym sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go (do tych -
czas w Se na cie był tak że przed sta wi cie lem po zo sta łych na uczy cie li
aka de mic kich). W tej sy tu acji – zgod nie z od po wied ni mi za pi sa mi
§ 122 na sze go Sta tu tu – wy ga sły dwa man da ty, a ten fakt Se nat for -
mal nie stwier dził, po dej mu jąc sto sow ne uchwa ły. Rów no cze śnie
zle cił wła ści wej ko mi sji wy bor czej prze pro wa dze nie wy bo rów uzu -
peł nia ją cych w ter mi nie nie prze kra cza ją cym jed ne go mie sią ca
(czy li do 24 mar ca 2010 ro ku).

● Dzia ła jąc na pod sta wie art. 155 ust. 6 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.) oraz § 89 ust. 5 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, usta lo no Re gu la min za sad i try bu przy zna wa nia na gród ze spe -
cjal ne go fun du szu na gród dla na uczy cie li aka de mic kich Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

● Z ko lei dzia ła jąc na pod sta wie art. 155 ust. 6 tej sa mej usta wy oraz
§ 90 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, usta lo -
no Re gu la min za sad po dzia łu i przy zna wa nia na gród ze spe cjal ne go
fun du szu na gród dla pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka -
de mic ki mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

● Se nat wyraził zgo dę na suk ce syw ną sprze daż pra wa wła sno ści
kom plek su dzia łek o łącz nej po wierzch ni 71,2823 ha, po ło żo nych
w Ba ra no wie, gmi na Tar no wo Pod gór ne, wraz z za bu do wą. Pro jekt

Mianowanie odebrał prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Gratulacje odebrała prof. dr hab. Jolanta Komisarek
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Wieści Akademickie 3

Nagrodę MNiSzW odebrał prof. dr hab. Andrzej Dubas

Gratulacje odebrała prof. dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła

zy skał ak cep ta cję Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, Se nac -
kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju oraz Ra dy ds. Za kła dów Do -
świad czal nych. W dys ku sji nad pro jek tem głos za bra li ko lej no: prof.
An drzej Rut kow ski i dr Waw rzy niec Czu bak. 

● Po uzy ska niu po zy tyw nych opi nii dwóch se nac kich Ko mi sji: ds. Bu -
dże tu i Fi nan sów oraz ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju, a tak że Ra dy ds.
Za kła dów Do świad czal nych, Se nat wy ra ził zgo dę na sprze daż pra -
wa wła sno ści dzia łek: 
❍ nr 427/4, o po wierzch ni 0,4863 ha, po ło żo nej w Hu cie Pu stej,

gmi na Mu ro wa na Go śli na, ob ręb Zie lon ka, ark. ma py 5, wraz z za -
bu do wą: bu dyn kiem miesz kal nym i dwo ma bu dyn ka mi go spo -
dar czy mi

❍ nr 810/1, o po wierzch ni 0,7620 ha, po ło żo nej w Ka miń sku, 
gmi na Mu ro wa na Go śli na, ob ręb Ka miń sko, ark. ma py 1, wraz 
z za bu do wą: bu dyn kiem miesz kal nym i bu dyn kiem go spo dar -
czym.

● Se nat de ba to wał nad wy ra że niem zgo dy na sprze daż pra wa wła -
sno ści dział ki nr 5056/8, o po wierzch ni 4,2735 ha, po ło żo nej w La -
skach, gmi na Trzci ni ca oraz dział ki nr 5056/1, o po wierzch ni
0,6400 ha, po ło żo nej w Mro cze niu, gmi na Ba ra nów, wraz za bu do -
wą. Kanc lerz Zbi gniew Sza la ty szcze gó ło wo omó wił plan sy tu acyj -
ny oraz za pre-  zen to wa ne Se na to rom zdję cia obiek tu:
„Nie ru cho mość skła da się z dwóch są sia du ją cych dzia łek grun tu
ozna czo nych nu me ra mi 5056/8 o po wierzch ni 4,2735 ha, po ło żo -
nej w ob rę bie La sek oraz dział ki nr 5056/1 o po wierzch ni 6400 m2,
po ło żo nej w ob rę bie Mro cze nia. Dział ki po ło żo ne są […] w od le -
gło ści 8 km od Kęp na. Te ren jest za bu do wa ny aż 17 bu dyn ka mi
i obiek ta mi sta no wią cy mi in fra struk tu rę tech nicz ną tar ta ku”. Dwie
Se nac kie Ko mi sje (ds. Bu dże tu i Fi nan sów oraz ds. Or ga ni za cji
i Roz wo ju), a tak że Ra da ds. Za kła dów Do świad czal nych w gło so -
wa niach wy ra zi ły zgo dę na ową sprze daż, z tym jed nak za strze że -
niem, aby nie za wie szać pra cy tar ta ku.

● Po drob nej uwa dze tech nicz nej prof. Mał go rza ty Mań ki Se na to ro -
wie przy ję li pro to kół XVI po sie dze nia Se na tu.

● Ko mu ni ka ty
❍ Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po dzię ko wa ła od cho dzą cej na

eme ry tu rę mgr Elż bie cie Żu rek, dłu go let niej kie row nicz ce Dzia -
łu Stu diów, za „wiel kie za an ga żo wa nie przez wie le lat pra cy dla
na szej Uczel ni, dla stu den tów, dla jak naj lep szej re kru ta cji kan -
dy da tów” (do po dzię ko wań przy łą czył się JM rek tor Grze gorz
Skrzyp czak) i jed no cze śnie przed sta wi ła Se na to rom no wą kie -
row nik, dr Te re sę Gosz czur ną

❍ Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał, że uczel nia na sza otrzy ma ła
do ta cję na ba da nia wła sne na 2010 rok w kwo cie iden tycz nej jak
w ro ku ubie głym

❍ Pro rek tor Cze sław Sza frań ski za po wie dział, że no wy Skład oso -
bo wy pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
uka że się we wrze śniu bie żą ce go ro ku.

Na XVII po sie dze niu Se na tu:

● Po wi ta no dr Agniesz kę Wol ną -Ma ruw kę z Ka te dry Mi kro bio lo gii
Ogól nej i Śro do wi sko wej (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii) oraz dr.
Ro ber ta Kuź miń skie go z Ka te dry En to mo lo gii Le śnej (Wy dział 
Le śny), no wo wy bra nych przed sta wi cie li nie sa mo dziel nych pra -
cow ni ków na uko wych, oraz przy ję to re zy gna cję człon ka Se na tu,
stu den ta Mar ci na Ka li sza z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska.

● Wrę czo no:
❍ prof. dr hab. Wła dy sła wie Łucz ce -Ba ku le gra tu la cje z oka zji nada -

nia przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej ty tu łu pro fe so ra 
❍ dr. hab. Sta ni sła wo wi Pasz kow skie mu mia no wa nie na sta no wi -

sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
❍ prof. dr. hab. An drze jo wi Du ba so wi na gro dę Mi ni stra Na uki

i Szkol nic twa Wyż sze go
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Wieści Akademickie4 marzec – KWIECIEŃ

❍ stu den to wi Ma cie jo wi Orsz ty no wi czo wi dy plom po twier dza ją -
cy przy zna nie sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go za osią gnię cia w na uce.

● Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat stwo rzy na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
kie ru nek: die te ty ka, na po zio mie stu diów dru gie go stop nia, z re ali -
za cją w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym. 

● Pod ję to uchwa ły w spra wie wy tycz nych dla rad wy dzia łów do ty -
czą cych po wo ły wa nia rad pro gra mo wych dla kie run ków stu diów.

● Na pod sta wie § 13 ust. 2 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 prze kształ ce nie Stu dium Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go i Spor tu w Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej. Wcze śniej
pro po zy cja ta uzy ska ła po zy tyw ną opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu -
diów oraz Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju.

● Se nat wy ra ził się zgo dę na po wo ła nie Cen trum Kształ ce nia Usta wicz -
ne go ja ko ogól no uczel nia nej jed nost ki usłu go wej, któ rej za da niem
bę dzie pro mo wa nie i or ga ni zo wa nie usług edu ka cyj nych słu żą cych
ak tu ali za cji wie dzy ab sol wen tów szkół wyż szych oraz do kształ ca nie
i pod no sze nie kwa li fi ka cji oby wa te li w dzie dzi nie go spo dar ki żyw -
no ścio wej i roz wo ju ob sza rów wiej skich, kształ to wa nia i ochro ny śro -
do wi ska, róż no rod no ści bio lo gicz nej oraz wy so ko wy daj nych
bio tech no lo gii, po nad to pro mo wa nie i or ga ni zo wa nie usług edu ka -
cyj nych skie ro wa nych do mło dzie ży szkół gim na zjal nych i po nad -
gim na zjal nych ja ko po ten cjal nych kan dy da tów na stu dia. Ba zę
Cen trum bę dą sta no wi ły obiek ty na uko wo -dy dak tycz ne uczel ni oraz
rol ni cze i le śne za kła dy do świad czal ne. 

● Se na to ro wie po zy tyw nie za opi nio wa li pro po zy cję po wo ła nia na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu Cen trum Kul tu ry Stu -
denc kiej, któ re go za da niem bę dzie in spi ro wa nie i wspie ra nie dzia -
łal no ści kul tu ral no -ar ty stycz nej stu den tów w tro sce o ich roz wój
hu ma ni stycz ny, kul tu ral ny i spo łecz ny.

● Rów nież po zy tyw ną opi nię Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju, Ko -
mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów oraz Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra cy
z Za gra ni cą uzy skał pro jekt przy stą pie nia na szej uczel ni do spół ki
z o.o. Wiel ko pol skie Cen trum Chi rur gii Eks pe ry men tal nej. Za ło że -
nia pla ców ki przed sta wi ła dzie kan Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
na stę pu ją cy mi sło wy: „Wiel ko pol skie Cen trum Chi rur gii Eks pe ry -
men tal nej mia ło by po wstać w Złot ni kach przy Wy dzia le Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt. Był by to dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek, gdzie
zna la zły by się sa le ope ra cyj ne, w któ rych moż na by by ło […] te sto -
wać tech ni ki ma ło in wa zyj ne, pro wa dzić za ję cia dla stu den tów 
za rów no Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, jak i Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. Za mie rza my prze pro wa dzać tam róż ne go ro dza ju ba da nia
na uko we, ale rów nież ba da nia in no wa cyj ne w ra mach współ pra cy
z fir ma mi róż ne go ro dza ju. Bu do wa […] to koszt oko ło 4 mln zło -
tych, z cze go sam bu dy nek to oko ło 2,1 mln zło tych, a po zo sta łe
kosz ty to wy po sa że nie, któ re w za sa dzie pra wie w ca ło ści już ist -
nie je. Fi nan so wa nie wy glą da ło by w ten spo sób: 60% po cho dzi ło -
by z fun du szy unij nych, któ ry mi dys po nu je Urząd Mar szał kow ski
(jest już na to przy go to wa ny), a po zo sta łe 40% w rów nych czę -
ściach pła ci ły by trzy pod mio ty: Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Uni wer -
sy tet Me dycz ny oraz Fun da cja Tech nik Mi ni mal nie In wa zyj nych,
czy li pod miot spo za fi nan sów pu blicz nych”. Ja ko pod sta wo we ce -
le funk cjo no wa nia Cen trum dzie kan Mał go rza ta Szu ma cher -Stra -
bel wy mie ni ła: „pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych za rów no
le ka rzy, jak i stu den tów […], roz sze rze nie ba zy na uko wo -ba daw -
czej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Uni wer sy te tu Me dycz ne go, do -
sko na le nie i wdra ża nie tech nik ma ło in wa zyj nych, do sko na le nie
i wdra ża nie tech nik wi de ochi rur gicz nych […]. Ca ła dzia łal ność na -
uko wa, edu ka cyj na i każ da in na bę dzie tam pro wa dzo na na mo de -
lu zwie rzę cym – stąd współ pra ca Uni wer sy te tu Me dycz ne go
z na szym […]. Co to mo że dać na sze mu uni wer sy te to wi? Przede
wszyst kim ogrom ny pre stiż. W Eu ro pie jest tyl ko je den te go ro dza -
ju ośro dek pod Stras bur giem. Ma my szan sę stać się dru gim ta kim
cen trum w Eu ro pie – na Eu ro pę Środ ko wą i Wschod nią, cho ciaż nie
wy klu cza my rów nież Eu ro py Za chod niej. Ma my tak że na dzie ję na

sze ro ką in te gra cję śro do wi ska bio me dycz ne go”. Pro jekt wpi su je się
w stra te gię roz wo ju na sze go uni wer sy te tu, któ ry wspól nie z Uni -
wer sy te tem Me dycz nym w Po zna niu przy go to wu je się do uru cho -
mie nia no we go kie run ku stu diów: we te ry na rii. Zgod nie z usta wą
Pra wo o szkol nic twie wyż szym był by to kie ru nek pro wa dzo ny przez
oby dwie uczel nie, jed nak li de rem w tym pro jek cie był by Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, któ ry wy da wał by dy plo my, na to -
miast za ję cia pro wa dzo ne by ły by przez ka drę obu uni wer sy te tów.

● 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 in dy wi du al nej I stop nia Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go dla: 
❍ prof. dr. hab. Wi tol da Grze bi sza za au tor stwo dwóch pod ręcz ni -

ków aka de mic kich i re dak cję trzech pod ręcz ni ków ad re so wa -
nych do szkół śred nich i po li ce al nych

❍ prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go za kształ ce nie ka dry na uko wej
po twier dzo ne po dej mo wa niem za ini cjo wa nej pro ble ma ty ki ba -
daw czej przez in nych pra cow ni ków na uki, peł nie niem funk cji
pro mo to ra, kon sul tan ta i opi nio daw cy in nych prac na uko wych
lub re cen zen ta.

● W miej sce dr. inż. Ce za re go Be ke ra na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds.
Kadr Na uko wych po wo ła no dr. inż. Ro ber ta Kuź miń skie go, a w miej -
sce dr inż. Te re sy Gosz czur nej na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu -
to wo -Re gu la mi no wych po wo ła no dr. inż. Grze go rza Ły sia ka. Se nat
stwier dził też wy ga śnię cie man da tów człon ków Se na tu, studentów:
Iwo ny Sta cho wiak, Ewy Stasz kie wicz (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt) oraz Mar ci na Ka li sza (Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -
wi ska) i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo rzą du Stu denc kie go
o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie do 24
kwiet nia 2010 ro ku.

● Dzia ła jąc na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 r. Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 12 w związ ku z § 105 ust. 1 i 3 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 na by cie mie nia i usług o war to ści 737 000 zł, to jest na:
❍ in wen ta ry za cję eko sys te mów le śnych
❍ in wen ta ry za cję sie dlisk le śnych oraz ga tun ków i ich wa run ków

by to wa nia
❍ stwo rze nie sys te mu mo ni to rin gu la su
❍ za kup kom pu te ra z dru kar ką
❍ za kup palm to pów z opro gra mo wa niem
❍ za kup dal mie rza ul tra dź wię ko we go FO RE STOR
❍ za kup klu py elek tro nicz nej
❍ za kup klup zwy kłych
❍ za kup dal mie rza la se ro we go
❍ za kup wy so ko ścio mie rza SUN TO.

Powyższe jest związane z re ali za cją pro jek tu LZD Sie mia ni ce pod
na zwą „Plan ochro ny i mo ni to ring eko sys te mów Le śne go Za kła -
du Do świad czal ne go Sie mia ni ce”.

● Dzia ła jąc na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 r. Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 12 w związ ku z § 105 ust. 1 i 3 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 na by cie mie nia o war to ści 715 000 zł, to jest:
❍ za kup i mon taż tu ne lu fo lio we go
❍ za kup ze sta wu pomp z ukła dem fil tru ją cym
❍ za kup kon te ne rów do pro duk cji sa dzo nek
❍ wy mia na ogro dze nia
❍ wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wo -tech nicz nej,

w związ ku z re ali za cją pro jek tu LZD Sie mia ni ce „Po pra wie nie ja -
ko ści ma te ria łu szkół kar skie go na po trze by prze bu do wy drze -
wo sta nów w Le śnym Za kła dzie Do świad czal nym Sie mia ni ce
(Le śny Kom pleks Pro mo cyj ny La sy Rych tal skie) po przez mo der -
ni za cję ba zy szkół kar skiej w Go spo dar stwie Szkół kar skim Do bry -
gość”.
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● Ko mu ni ka ty
❍ Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał, że 10 mar ca 2010 ro ku uka zał

się ko mu ni kat Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w spra wie
uzu peł nie nia wy ka zu wy bra nych cza so pism wraz z po da ną licz -
bą punk tów za umiesz czo ną w nich pu bli ka cję. W pod gru pie „B”
zna la zło się cza so pi smo pu bli ko wa ne w na szym uczel nia nym
Wy daw nic twie: „Ac ta Scien tia rum Po lo no rum” (se ria „Tech no lo -
gia Ali men ta ria”). Pu bli ka cje umiesz cza ne w tym cza so pi śmie
otrzy mu ją 6 punk tów. Pro rek tor Jan Pi kul ser decz nie po gra tu lo -
wał za rów no prof. Wal de ma ro wi Uchma no wi, jak i ca łe mu ze spo -
ło wi re dak cyj ne mu.

❍ Pro rek tor Jan Pi kul za pre zen to wał tak że książ kę Osią gnię cia na uki
pol skiej, gdzie w czę ści obej mu ją cej na uki przy rod ni cze i me dycz -
ne zna la zły się dwa opra co wa nia z na sze go uni wer sy te tu: jed no
pod ty tu łem No wa tor skie i za awan so wa ne sys te my po mia ro we
(z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska – prof. Ja nusz Olej -
nik i je go ze spół) oraz dru gie pod ty tu łem Zmia ny fe no lo gicz ne i ich
kwa li fi ka cja w wa run kach stre fy umiar ko wa nej (Wy dział Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt, In sty tut Zoo lo gii – prof. Piotr Try ja now ski). Rów -
nież tym pra cow ni kom na uko wym na szej uczel ni – au to rom
wspo mnia nych pu bli ka cji – pro rek tor Jan Pi kul zło żył gra tu la cje.

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

Mianowanie odebrał dr hab. Stanisław Paszkowski

Student Maciej Orsztynowicz otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie stypendium MNiSzW
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Sam bu dy nek, przy le ga ją cy do Wy dzia łu Fi zy ki Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu, bę dzie kosz to wać oko ło 16 mln zł, nie

jest więc wca le ani naj więk szy, ani naj bar dziej im po nu ją cy na kam pu sie
Mo ra sko. Je go uni ka to wość tkwi w sa mej idei te go przed się wzię cia.
Czte ry uczel nie: Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy tet Me -
dycz ny, Uni wer sy tet Przy rod ni czy i Po li tech ni ka Po znań ska za war ły przy -
mie rze i po sta no wi ły wspól nie stwo rzyć miej sce do in ter dy scy pli nar nych
stu diów ma gi ster skich oraz dok to ranc kich. Ra zem przy go to wa ły pro -
jekt, tak że naj no wo cze śniej sze go wy po sa że nia, któ re kosz to wać bę dzie
nie mal 100 mln zł. Trwa ją przy go to wa nia do ogło sze nia prze tar gów na
sprzęt. Znaj dzie się on w dzie wię ciu uni ka to wych pra cow niach Cen trum:
bio lo gicz nej, che micz nej, me dycz nej, mi kro sko po wej, optycz no -spek -
tro sko po wej, spek tro sko pii NMR, wy twa rza nia na no struk tur, fi zy ki wi -
dze nia i neu ro nau ki oraz cle an ro omu – po miesz cze nia speł nia ją ce go
ostre wy mo gi czy sto ści, nie zbęd ne do nie któ rych do świad czeń i po mia -
rów. Ca łość, w su mie 111 mln 400 tys. zł, fi nan so wa na jest z eu ro pej skie -
go pro gra mu ope ra cyj ne go in fra struk tu ra i śro do wi sko.

Bu dy nek ma być go to wy w 2011 ro ku, ale już w tym ru szy pro -
gram na uko wy. Pro fe sor Ste fan Jur ga, któ ry jest dy rek to rem Cen trum,
otrzy mał od Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej naj wyż szy w Pol sce
grant: 6,5 mln zł, na mię dzy na ro do we stu dia dok to ranc kie. W ma ju
od bę dzie się pierw sza re kru ta cja kan dy da tów. Otwar cie na bo ru zo -
sta nie ogło szo ne w biu le ty nie Ko mi sji Eu ro pej skiej, bo ofer ta skie ro -
wa na jest nie tyl ko do Po la ków. „Naj zdol niej szych szu kać bę dzie my
w ca łym świe cie” – mó wi prof. Jur ga, któ ry w naj bliż szym cza sie przy -
go to wu je się do po dró ży po kil ku uczel niach świa ta, by pro pa go wać
tam ideę Cen trum Na no Bio Med. Za czy na od Bra zy lii...

Już dziś Cen trum ma 18 part ne rów – uczel nie z za gra ni cy, a part -
ne rem stra te gicz nym jest Wol ny Uni wer sy tet Ber li na. Wy miar mię dzy -

na ro do wy Cen trum wi docz ny jest na każ dym eta pie. Pro jekt oce nia ny
był przez za gra nicz nych eks per tów, ko mi sja re kru ta cyj na bę dzie mię -
dzy na ro do wa, pro mo to rzy i opie ku no wie prac rów nież, a w cza sie trwa -
nia pro gra mu obo wiąz ko wy jest rocz ny po byt za  gra ni cą. „To po mo że
nam w pierw szej fa zie pro jek tu, kie dy jesz cze nie ma bu dyn ku i la bo ra -
to riów – mó wi prof. Jur ga – bo bę dzie moż na ko rzy stać z la bo ra to riów
uczel ni part ner skich”. Z pie nię dzy z Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej wy -
pła ca ne bę dą sty pen dia dok to ranc kie dla 20 osób – w ma ju –czerw cu
zo sta nie wy ło nio na pierw sza dzie siąt ka, a w stycz niu –lu tym 2011 ro ku
dru ga. To sty pen dium bę dzie trzy krot nie wyż sze niż zwy kłe i wy nie sie
oko ło 3,5 tys. zł. Z pro gra mu eu ro pej skie go Ka pi tał Ludz ki zo sta nie sfi -
nan so wa nych ko lej ne 10 sty pen diów po 2,4 tys. zł.

Co bę dzie przed mio tem ba dań Cen trum? Na no ma te ria ły – ich
za sto so wa nie w bio lo gii i me dy cy nie oraz wy ko rzy sta nie na rzę dzi in -
for ma tycz nych w ta kich ba da niach. Oto kil ka przy kła dów te ma tów
ba daw czych: ma gne tycz ne i elek trycz ne wła ści wo ści czą stek na no -
me ta li, na no struk tu ry wę glo we, na no de tek cja wol nych rod ni ków itp.
Te ma ty te zo sta ły oce nio ne przez gro no mię dzy na ro do wych eks per -
tów i zy ska ły bar dzo do bre oce ny. Każ dy wy ma ga współ pra cy in ter -
dy scy pli nar nej.

Wśród gro na za gra nicz nych współ pra cow ni ków Cen trum znaj -
dzie my ta kie na zwi ska, jak prof. Krzysz tof Ma ty ja szew ski z Uni wer sy -
te tu Car ne gie Mel lon w Pit ts bur ghu, spe cja li sta od po li me rów,
kan dy dat do na gro dy No bla; prof. Mar kus An to niet ti z In sty tu tu Ma -
xa Planc ka, świa to wej sła wy spe cja li sta od ko lo idów; prof. Ja cek Kli -
now ski z uni wer sy te tu w Cam brid ge, spe cja li sta che mii fi zycz nej czy
prof. T. Bre czew ski z uni wer sy te tu w Bil bao. Do współ pra cy przy cią -
gnął ich au to ry tet na uko wy prof. Jur gi i in nych uczo nych po znań skich. 

Ma ria Ry bic ka

Tekst jest ob szer nym frag men tem ar ty ku łu, któ ry pod tym sa mym
ty tu łem uka zał się w nu me rze 3 (198) „Ży cia Uni wer sy tec kie go”, 
mie sięcz ni ka Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niuPodpisanie ośmiu egzemplarzy aktu erekcyjnego

Odczytanie aktu erekcyjnego

Cztery uczelnie 
– jedno Centrum

Dnia 23 mar ca 2010 ro ku na te re nie Kam pu su Mo ra sko w Po zna -
niu przy ul. Umul tow skiej 85 od by ła się uro czy stość wmu ro wa -

nia ka mie nia wę giel ne go pod bu dy nek Mię dzy uczel nia ne go Cen trum
Na no Bio Me dycz ne go. Jest to pro jekt klu czo wy w ra mach Dzia ła -
nia 13.1 In fra struk tu ra szkol nic twa wyż sze go XIII Prio ry te tu Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Na uro czy stość – oprócz
władz rek tor skich wie lu uczel ni po znań skich – przy był obec ny rek tor
na sze go uni wer sy te tu – prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, a tak że rek -
tor po przed niej ka den cji – prof. dr hab. Er win Wą so wicz. 

Po za koń cze niu głów nej uro czy sto ści or ga ni za to rzy za pro si li
wszyst kich przy by łych do Au dy to rium im. prof. Ar ka diu sza Pie ka ry (Wy -

dział Fi zy ki UAM), gdzie za pre zen to wa no dwa wy stą pie nia: prof. dr hab.
Ry szard Na skręc ki, peł no moc nik rek to ra UAM ds. re ali za cji pro jek tu, za -
po znał go ści z wi zu ali za cją no we go Cen trum i przed sta wił ka len da rium
wy da rzeń, któ re do pro wa dzi ły do je go po wsta nia, przy bli żył tak że ce le
stra te gicz ne no wej in we sty cji, jej for my ak tyw no ści, za ło że nia i środ ki,
któ re bę dą tę dzia łal ność wspie rać. Z ko lei prof. dr hab. Ste fan Jur ga, dy -
rek tor Cen trum Na no Bio Me dycz ne go, opo wie dział o pla no wa nym po -
ten cja le dy dak tycz no -ba daw czym no wej pla ców ki. 

mgr Ewa Stryc ka

Wmurowanie kamienia węgielnego
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JM rektor naszej uczelni w towarzystwie JM rektora UAM także dołożył symboliczną porcję zaprawy murarskiej

Wizualizacja Centrum

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
pod budynek Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego

w Poznaniu
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Spo łecz ność Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, z JM rek to -
rem, prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem, pro rek to ra mi,

przed sta wi cie la mi Se na tu, pra cow ni ków i stu den tów, wzię ła udział
w otwar tym nad zwy czaj nym po sie dze niu Se na tów Aka de mic kich Pu -
blicz nych Uczel ni Wyż szych Mia sta Po zna nia i mszy świę tej na pla cu
Ada ma Mic kie wi cza w in ten cji tra gicz nie zmar łych ro da ków. Uro czy -
sto ści od by ły się 14 kwiet nia 2010 ro ku.

Po sie dze nie Se na tów pod prze wod nic twem JM rek to ra Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, prof. dr. hab. Bro ni sła wa Mar ci nia ka,
zgro ma dzi ło w au li Col le gium Mi nus po nad ty siąc lu dzi, wśród któ -
rych by li obec ni przed sta wi cie le par la men tu Rze czy po spo li tej Pol skiej,
władz pań stwo wych i lo kal nych oraz bi sku pi. Rek tor Mar ci niak roz po -
czął sło wa mi: „Ze bra li śmy się tu taj, by chwi lą mil cze nia, ale też chwi lą
po ezji i mu zy ki uczcić cześć i pa mięć tych wszyst kich, któ rzy zgi nę li
w so bot niej ka ta stro fie”. Po wo łu jąc się na mak sy mę Pas ca la – „Czło -
wiek jest trzci ną naj słab szą w przy ro dzie, ale trzci ną my ślą cą. Nie co
mgły, kro pla wo dy star czy, by go za bić” – wska zał na kru chość i nie -
prze wi dy wal ność ludz kie go lo su. Pro fe sor Ma rek Ziół kow ski, wi ce mar -
sza łek Se na tu, do szu ki wał się sen su tej ka ta stro fy: „Każ da śmierć jest
bez ce lo wa. Chcę jed nak wie rzyć, że ta śmierć nie bę dzie da rem ną.
Zbrod nia ka tyń ska z 1940 ro ku mia ła być na za wsze ukry ta. Do pie ro
ta śmierć pol skiej de le ga cji spra wi ła, że świat uświa do mił so bie le piej
zbrod nię ka tyń ską”. Pro fe sor Wi told Ju rek, wi ce mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go, mó wił o po trze bie zmia ny sty lu ży cia pu blicz ne go.
To śro do wi sko aka de mic kie po win no dać przy kład pro wa dze nia me -
ry to rycz nej de ba ty. Ze bra nie mia ło uro czy stą opra wę ar ty stycz ną, wy -
stą pił chór aka de mic ki UAM pod dy rek cją Jac ka Sy kul skie go i ak tor,
dr Zbi gniew Gro chal, re cy tu ją cy, sto sow ne dla te go cza su, frag men ty
po ezji.

Na stęp nie oko ło czte rech ty się cy wier nych uczest ni czy ło w ża -
łob nej mszy świę tej na pla cu Mic kie wi cza, któ rą kon ce le bro wał ar cy -
bi skup Sta ni sław Gą dec ki. W cza sie gło szo nej ho mi lii wska zał na trzy
aspek ty na ro do wej tra ge dii: hi sto rycz ny, po li tycz ny i na uko wy. Roz -
wa ża nia pły ną ce z ostat nich wy da rzeń bar dzo do brze od da wa ły tek -
sty Ewan ge lii we dług św. Łu ka sza – „Cór ki je ro zo lim skie, nie płacz cie
na de Mną, płacz cie ra czej nad so bą i nad wła sny mi dzieć mi” – i św. Ja -
na –„Je że li ziar no psze ni cy wpadł szy w zie mię nie ob umrze, zo sta nie
tyl ko sa mo, ale je że li ob umrze przy no si plon ob fi ty”.

Prze sła nia są bar dzo ak tu al ne, po win ny wy wo łać re flek sję i pro -
wa dzić do kon struk tyw nych roz wią zań w ży ciu pu blicz nym.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Tragedia smoleńska
Akademicki Poznań 
pożegnał Wielkich Rodaków
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Tragedia smoleńska
Akademicki Poznań pożegnał Wielkich Rodaków
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Ko le gium Run ge go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
w dniu 13 kwiet nia te go ro ku sta ło się na uko wym fo rum dla

uczest ni ków sym po zjum „Ka płan i ofia ra. W ocze ki wa niu na re li kwie
św. Ja na Ma rii Vian neya”*. Ini cja to rem sym po zjum był bi skup po moc -
ni czy ar chi die ce zji po znań skiej ks. Grze gorz Bal ce rek. Idea sym po zjum
ro dzi ła się na kan wie prze ży wa ne go w Ko ście le Ka to lic kim Ro ku Ka -
płań skie go i na wie dze nia me tro po lii po znań skiej przez re li kwie św.
Ja na Ma rii Vian neya, któ ry zo sta nie nie ba wem przez pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI ogło szo ny pa tro nem wszyst kich ka pła nów. W sfe rze na uko -
wej i or ga ni za cyj nej sym po zjum po pro wa dzi li na ukow cy Wy dzia łu
Teo lo gii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza oraz Dusz pa ster stwo
Pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, dzia ła ją ce pod opie ką ks.
ka no ni ka Bog da na Re for ma ta, pro bosz cza pa ra fii pod we zwa niem św.
Ja na Vian neya, a rów no cze śnie dusz pa ste rza aka de mic kie go na szej
spo łecz no ści uczel nia nej. 

Pod czas sym po zjum wy gło szo no na stę pu ją ce re fe ra ty:
● „Je dy ność ka płań stwa Chry stu sa a ka płań stwo sa kra men tal ne

i ka płań stwo po wszech ne wier nych” (ks. dr Krzysz tof Mi chal czak,
Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza)

● „Ka płan – słu ga wier ny w świe tle li stu Be ne dyk ta XVI na otwar -
cie Ro ku Ka płań skie go” (ks. prof. dr hab. Bog dan Częsz, Wy dział
Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza)

● „Ra dy ka lizm w ży ciu i po słu dze Świę te go Pro bosz cza z Ars” (ks.
dr hab. Ja cek Ha dryś, Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza). 
Re fe ra ty ukła da ły się w lo gicz ny ciąg i two rzy ły zwar tą, kom ple -

men tar ną ca łość. Ich od biór wzmoc nio ny zo stał od czy ta niem frag -
men tów Ka zań św. Ja na Vian neya oraz pa pie skie go Li stu do Ka pła nów. 

Sym po zjum mia ło cha rak ter otwar ty. Au lę Ko le gium Run ge go wy -
peł ni li lu dzie na uki Uni wer sy te tów: Przy rod ni cze go oraz im. Ada ma Mic -
kie wi cza, a tak że in nych uczel ni. Nie wąt pli wie ran gę sym po zjum
pod nio sła obec ność księ dza ar cy bi sku pa me tro po li ty, któ ry do ko nał
otwar cia sym po zjum, uza sad nia jąc traf ność wy bo ru te ma tu i pod kre śla -
jąc nie zwy kłość oso bo wo ści świę te go Pro bosz cza z Ars. W sym po zjum
wziął udział  „in spi ra tor”, czy li ksiądz bi skup Grze gorz Bal ce rek. Cie płe
i bo ga te w tre ści by ło sło wo go spo da rza, rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go – prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka (pu bli ku je my je obok). 

Pod sta wą wy bo ru miej sca sym po zjum by ła dzia łal ność dusz pa ster -
stwa na sze go uni wer sy te tu. Jest to je dy na uczel nia Po zna nia ob ję ta in -
dy wi du al ną for mą opie ki du cho wej przez po znań skie go me tro po li tę.
Opie ka ta jest pro wa dzo na od bli sko trzy dzie stu lat. Róż no rod ny jest jej
za kres i zróż ni co wa na for mu ła. Dzia łal ność Dusz pa ster stwa Pra cow ni -
ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i sym po zjum zor ga ni zo wa ne przez

Wy dział Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza – to do wo dy
współ pra cy i in te gra cji śro do wi ska aka de mic kie go. Pa tro nat nad sym -
po zjum ob ję li rek to rzy obu uczel ni oraz me tro po li ta po znań ski. 

Te go dnia da ła o so bie znać at mos fe ra tra gicz nych wy da rzeń, ja -
kie 10 kwiet nia ro ze gra ły się pod Smo leń skiem. Na proś bę dzie ka na Wy -
dzia łu Teo lo gicz ne go – ks. prof. Ja na Szpe ta – uczest ni czy uczci li mo dli twą
ofia ry ka ta stro fy. Do dać na le ży, że sym po zjum od by wa ło się 13 kwiet nia,
w ob cho dzo nym od kil ku lat Dniu Pa mię ci Ofiar Ka ty nia. W po bli żu Ko le -
gium Run ge go spo koj nie ro śnie ka tyń ski dąb po sa dzo ny dla uczcze nia
pa mię ci pro fe so ra Edwar da Ral skie go, za mor do wa ne go przed 70 la ty
w Sta ro biel sku, nie co da lej ro śnie dru gie drzew ko, po świę co ne in ne mu
pro fe so ro wi na szej uczel ni, za strze lo ne mu w po dob nych oko licz no ściach
w Char ko wie – Ja no wi Wier te la ko wi. 

prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski

Zaproszeni goście i gospodarze spotkania Proboszcz parafii św. Jana Vianneya, opiekun duszpasterstwa naszej
uczelni, ks. Bogdan Reformat

Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza z Wydziału
Teologicznego UAM

Profesor Stanisław Kozłowski

„Kapłan i ofiara”
– niezwykłe sympozjum

* Fotoreportaż z nawiedzenia relikwi świętego publikujemy na stronie internetowej naszej uczelni (przyp. red.)
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Wi tam wszyst kich nie zwy kle ser decz nie w mu rach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ ry jest dzi siaj miej scem re flek sji

nad świę to ścią Pro bosz cza z Ars, orę dow ni ka wszyst kich ka pła nów
„wzię tych z lu du i dla lu du usta no wio nych”. Cie szę się, że mo że my go -
ścić uczest ni ków sym po zjum na uko we go „Ka płan i ofia ra. W ocze ki wa -
niu na re li kwie św. Ja na Ma rii Vian neya”.

Sto pięć dzie sią ta rocz ni ca śmier ci św. Ja na Ma rii Vian neya oraz
Rok Ka płań ski, za in au gu ro wa ny 19 czerw ca 2009 ro ku przez Oj ca Św.
Be ne dyk ta XVI, skła nia ją do re flek sji nad obec no ścią i ro lą du chow nych
wśród nas. Rok Ka płań ski trwać bę dzie do 11 czerw ca 2010 ro ku, kie -
dy to na pla cu św. Pio tra w Rzy mie od bę dzie się Świa to we Spo tka nie
Ka pła nów, pod czas któ re go Jan Ma ria Vian ney zo sta nie ogło szo ny pa -
tro nem wszyst kich ka pła nów. Prze ży wa my więc swo isty czas we -
wnętrz nej od no wy sa mych dusz pa ste rzy, po wo ła nych do by cia
wia ry god ny mi świad ka mi Ewan ge lii, ale i świec kich, któ rzy po win ni
uzmy sła wiać so bie isto tę ogrom ne go da ru, ja kim pre zbi te rzy są dla Ko -
ścio ła i świa ta.

W trwa ją cym Okre sie Wiel ka noc nym szcze gól nie war to za sta no -
wić się nad isto tą ka płań stwa, al bo wiem jak po wie dział nie gdyś św.
Jan Ma ria Vian ney:
● Bez sa kra men tu świę ceń nie mie li by śmy Pa na. 
● Kto przy jął two ją du szę na po cząt ku ży cia? Ka płan.
● Kto kar mi two ją du szę, da jąc jej si łę do dal szej dro gi? Ka płan.
● Kto przy go to wu je ją do sta nię cia przed Bo giem? Ka płan, za wsze

ka płan.

Wie lu z nas spo tka ło w swo im ży ciu ka pła nów, któ rzy mie li nie -
ma ły wpływ na na szą wia rę, roz wój du cho wy, do ko ny wa ne wy bo ry.
Mo dli my się za nich i wspo mi na my z wdzięcz no ścią. Po wo ła nie ka -

płań skie jest nie wąt pli wie wiel kim da rem Bo żym, ale jed no cze śnie
nie ła twym za da niem. By cie pa ste rzem, „przy ja cie lem Chry stu sa”,
szcze gól nie przez Nie go po wo ła nym, wy bra nym i po sła nym, nie sie
wie le ra do ści, ale też wią że się z wy rze cze nia mi, cier pie nia mi, zma -
ga niem z wła sną sła bo ścią. Każ dy du chow ny, po mi mo swej nie do -
sko na ło ści i sła bo ści, jest wła sno ścią Pa na, a ja ko Je go po śred nik, ma
przy wi lej łą cze nia te go, co ludz kie, z tym, co Bo że. Ka pła ni spra wia -
ją swo ją po słu gą, że wciąż ży wa jest hi sto ria na sze go zba wie nia. Za -
chę ca ją i mo bi li zu ją nas do god ne go ży cia, a po przez ho mi lie,
ka te che zy i in ne for my gło sze nia Sło wa Bo że go uka zu ją, jak osią -
gnąć zba wie nie.

Nasz Wiel ki Ro dak – pa pież Jan Pa weł II, tak pi sał o po słu dze ka -
płań skiej: „Ka płań stwo jest po wo ła niem, a nie ka rie rą. To zna czy, że
jest ono ści śle wzo ro wa ne na Chry stu sie, nie ja ko oso bi ste wy róż nie -
nie, lecz ja ko nie ustan ne słu że nie in nym”.

W trwa ją cym obec nie Ro ku Ka płań skim otocz my szcze gól nym
sza cun kiem tych, któ rzy po świę ci li się tej trud nej po słu dze. Spójrz my
na nich no wy mi oczy ma, do strze ga jąc za rów no ich wiel kość, jak i cię -
żar po wo ła nia. Tak bar dzo na sze ży cie du cho we za le ży od ich po słu -
gi. Okaż my im na szą wdzięcz ność, mi łość i sza cu nek.

Ży czę wszyst kim Pań stwu do bre go od bio ru, po zy tyw nych wra -
żeń, wsłu cha nia się w sło wa pre zen to wa nych wy kła dów i wy nie sie nia
cze goś dla sie bie, ma jąc na uwa dze przy kład świę te go ka pła na, któ ry
swym ży ciem i po słu gą nie jed ne mu przy bli żył sens ziem skie go piel -
grzy mo wa nia.

Dzię ku ję bar dzo.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
rek tor

„Wzięty z ludu i dla ludu ustanowiony”
Powitanie gości sympozjum wygłoszone przez JM rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
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JU BI LE USZ 90-LE CIA URO DZIN I 60-LE CIA UZY SKA NIA DOK TO RA TU PROF. ZW. DR. JÓ ZE FA BRO DY, 21 STYCZ NIA 2009 RO KU

Dorobek naukowy prof. dr. Józefa Brody
Wykład okolicznościowy przedstawiony przez prof. dr. hab. Władysława Chałupkę

a gni fi cen cje, Pa no wie Rek to rzy!
Pa ni Dzie kan, Pa nie Dzie ka nie!
Do stoj ny i Czci god ny Ju bi la cie!
Wiel ce Sza now ni Pań stwo!

To wiel ki ho nor i za szczyt stać tu taj i te raz przed Pań stwem w tej
nie zwy czaj nej chwi li. Zda ję so bie spra wę, że za da nie, któ re mam wy -
peł nić, z pew no ścią prze ra sta mo je moż li wo ści, jak bo wiem przed sta -
wić do ro bek po nad 60 lat pra cy na uko wej Ju bi la ta w kil ka na ście
mi nut? Przy tym wszyst kim to wa rzy szy mi głę bo kie po czu cie wła snej
nie kom pe ten cji, bo prze cież nie je stem hi sto ry kiem. Si łą rze czy bę -
dzie to więc krót kie i po wierz chow ne omó wie nie frag men tów te go
do rob ku, któ ry li czy oko ło 145 dru ko wa nych po zy cji. 

Na po cząt ku war to przy po mnieć naj wcze śniej sze pu bli ka cje
prof. Jó ze fa Bro dy – jesz cze ja ko hi sto ry ka wsi. Już owe na uko we ju -
we ni lia cha rak te ry zu ją za rów no ogrom ną do cie kli wość ba daw czą
Ju bi la ta, jak i for mu ją cy się ob szar Je go za in te re so wań. Wcze sny do -
ro bek na uko wy Pro fe so ra z lat pięć dzie sią tych XX wie ku obej mu je
na stę pu ją ce po zy cje: 
● An drzej Za moy ski a spra wa chłop ska w dru giej po ło wie XVII wie ku

(1951) – roz pra wa o ob ję to ści 179 stron
● Przy wi le je no mi na cyj ne na kró la cy gań skie go w Pol sce w 1731 r. i na

wój to stwo cy gań skie z 1732 r. (1951).

Po tych pu bli ka cjach przy cho dzą ko lej ne kil ku dzie się cio stro ni -
co we szcze gó ło we opra co wa nia do ty czą ce ta kich za gad nień, jak: 
● Go spo dar ka zrę bo wo -wy pa le ni sko wa w Be ski dzie Ży wiec kim

(1952)
● Chłop skie tar ta ki na Ży wiec czyź nie w XVII i XVIII wie ku (1955)
● Chłop skie kar czun ki wy pa le ni sko we na Ży wiec czyź nie w okre sie go -

spo dar ki fol warcz nej (1955)
● Smo lar stwo i po pie lar stwo w la sach rzą do wych Kró le stwa Pol skie -

go w okre sie wcze sne go ka pi ta li zmu (1959).

W po ło wie lat pięć dzie sią tych XX wie ku zro dził się za sad ni czy
kie ru nek na uko wych za in te re so wań Ju bi la ta – hi sto ria le śnic twa. Wy -
raź nym zwia stu nem te go by ła 200-stro ni co wa mo no gra fia Go spo dar -
ka le śna w do brach ży wiec kich do koń ca XVIII w. (1956). 

Do naj waż niej szych dzieł Pro fe so ra na le żą przede wszyst kim licz -
ne opra co wa nia mo no gra ficz ne, któ re moż na po dzie lić na trzy za sad -
ni cze dzia ły. Pierw szy z nich to au tor stwo kil ku dzie się ciu roz dzia łów
w zna czą cych opra co wa niach zbio ro wych: 
● Za rys hi sto rii go spo dar stwa wiej skie go w Pol sce (1964)
● Dzie je la sów, le śnic twa i drzew nic twa w Pol sce (1965)
● Dzie je aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych w Wiel ko pol -

sce 1919–1969 (1970)
● Twór cy i or ga ni za to rzy le śnic twa pol skie go na tle je go roz wo ju (1974)
● Na uki le śne w Pol sce 1920–1970 (1977)
● Pol skie To wa rzy stwo Le śne w służ bie la sów i spo łe czeń stwa (2000)
● Z dzie jów La sów Pań stwo wych i le śnic twa pol skie go, t. 1–3 (2006)
● La sy Kró le stwa Pol skie go w XIX wie ku (2007).

Na stęp ny dział to po łą cze nie au tor stwa roz dzia łów w re da go wa -
nych przez sie bie wy daw nic twach zbio ro wych:
● La sy Pań stwo we w Pol sce, t. 1, 1918–1939 (1992)
● La sy Pań stwo we w Pol sce w la tach 1944–1990 (1997)
● Fo rest hi sto ry in Po land – spe cjal ny tom wy da ny w Wied niu przez

IU FRO (2000)
● Dzie je aka de mic kich stu diów le śnych w Po zna niu 1919–2009

(2009).

W tym dzia le szcze gól ne miej sce zaj mu je po mni ko we dzie ło
upa mięt nia ją ce zsył kę le śni ków i ich ro dzin na Sy be rię przez so wiec -
kie go na jeźdź cę w lu tym 1940 ro ku: Wśród śnie gów i ba gien taj gi
(2004).

Ostat ni dział twór czo ści na uko wej Ju bi la ta to fun da men tal ne dla
zna jo mo ści dzie jów pol skie go le śnic twa i La sów Pań stwo wych au tor -
skie dzie ła mo no gra ficz ne:
● Za rys hi sto rii go spo dar stwa le śne go w Pol sce (1988)
● Hi sto ria le śnic twa w Pol sce (2000)
● Dzie je naj now sze le śnic twa w Pol sce 1918–2006, t. 1 i 2 (2007).

Do tych naj więk szych dzieł Pro fe so ra do cho dzą dzie siąt ki roz -
praw i ar ty ku łów na uko wych w róż nych cza so pi smach, któ re zdu mie -
wa ją za kre sem po dej mo wa nych przez Pro fe so ra wąt ków; wśród nich
pod ogól nym ha słem: hi sto ria le śnic twa i La sów Pań stwo wych w Pol -
sce, znaj du ją się: hi sto ria go spo dar ki i ad mi ni stra cji le śnej, usta wo -
daw stwa le śne go i drzew ne go, la sów nie pań stwo wych, wyż sze go
szkol nic twa le śne go, kon cep cji i or ga ni za cji na uko wych, le śne go ru -
chu związ ko we go, dzie je pol skich puszcz, wy le sień i zmian w le si sto -
ści lub gra da cji owa dów. 

Do te go ze sta wu te ma tycz ne go do cho dzi wie le opra co wań ta -
kich za gad nień, jak: hi sto ria go spo dar stwa wiej skie go, drzew nic twa
i go spo dar ki drew nem, kul tu ry ma te rial nej le śnej i rol ni czej, las a osad -
nic two, las a go spo dar ka rol na, las w ochro nie śro do wi ska, le śni cy
w obro nie Oj czy zny i mar ty ro lo gia le śni ków pol skich, wresz cie kil ka -
dzie siąt bio gra mów pol skich le śni ków – na ukow ców i prak ty ków. 

Ten nie zwy kle roz le gły ob szar za in te re so wań na uko wych Pro -
fe so ra spra wił kło pot re dak to rom dzie ła Z dzie jów La sów Pań stwo -
wych i le śnic twa pol skie go, t. 1 i 2, wy da ne go w 2006 ro ku. Re dak tor
na czel ny, prof. dr hab. An drzej Szu jec ki, tak pi sał w sło wie wstęp nym:
„Pew nym utrud nie niem w osią gnię ciu ory gi nal ne go do rob ku w za -
mie rzo nym opra co wa niu by ło tak że to, że dzię ki pra cy prof. Jó ze fa
Bro dy zna ko mi ta więk szość wy da rzeń od no szą cych się do La sów
Pań stwo wych zo sta ła już wcze śniej utrwa lo na w pol skim pi śmien nic -
twie”. 

Po wyż sza opi nia nie zwy kle traf nie cha rak te ry zu je za rów no ro lę
i miej sce prof. Jó ze fa Bro dy ja ko ba da cza hi sto rii pol skie go le śnic twa,
jak i za kres dzie ła do ko na ne go przez Ju bi la ta w cią gu sześć dzie się ciu
lat Je go dzia łal no ści na uko wej. Ten ogrom ny do ro bek hi sto rycz ny
znaj du je tak że wy so kie uzna nie w Niem czech. Au tor opra co wa nia Ein
Land wie ein Eichen blatt. Ku rze Schle si sche For st ge schich te in preus si -
scher Ze it – 1741–1945 (2010), dr Al brecht Mil nik z Eber swal de, za de -
dy ko wał je „Pro fe so ro wi Jó ze fo wi Bro dzie – ne sto ro wi hi sto ry ków
le śnic twa”.

Bio rąc pod uwa gę, że więk szość naj więk szych syn tez mo no gra -
ficz nych prof. Jó ze fa Bro dy po wsta ło już po Je go przej ściu na eme ry -
tu rę, wy pa da ży czyć Do stoj ne mu Ju bi la to wi: Ad mul tos an nos pro
bo no si lvae!

prof. dr hab. Wła dy sław Cha łup ka
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Dnia 24 paź dzier ni ka 1795 sko na ła Rze ‑
czy po spo li ta Oboj ga Na ro dów. W Pe ‑

ters bur gu pod pi sa no trak tat roz bio ro wy.
W mie siąc póź niej ab dy ko wał ostat ni jej
król. Prze sta ła ist nieć ja ko pań stwo. Lecz
nie prze sta ła trwać dzię ki swej kul tu rze.
Kul tu rze tak bar dzo wzmoc nio nej ożyw ‑
czym du chem, któ re go szczy to wym tchnie ‑
niem by ła Usta wa Rzą do wa 3 Ma ja 1791.
Eli ty in te lek tu al ne War sza wy i in nych
miast mia ły świa do mość, że przy szłość kra ‑
ju wy zna cza nie tyl ko roz wój go spo dar czy
i spo łecz ny, ale kul tu ra, ze szcze gól ną sfe ‑
rą, ja ką by ła na uka i oświa ta, na ro do wa
edu ka cja. 

Pań stwo prze sta ło ist nieć. Nie prze sta ły funk cjo no wać uni wer -
sy te ty. Aka de mia Kra kow ska, Uni wer sy tet Wi leń ski, Uni wer sy tet we
Lwo wie usi łu ją od na leźć się w no wej rze czy wi sto ści. Tę no wą rze czy -
wi stość de ter mi nu ją jed nak za bor cy. A ja ką po sta wę ma ją przy brać
my ślą cy pod da ni? Ja ką po sta wę ma ją przy brać eli ty in te lek tu al ne i na -
uko we sku pio ne przede wszyst kim wo kół uni wer sy te tów? A je że li uni -
wer sy te tów nie ma? Co czy nić? – dra ma tycz ne py ta nie i wy zwa nie.
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła pó ki my ży je my…” Po la cy nie pod da ją się
ła two.

Ży cie go spo dar cze, spo łecz ne i kul tu ral ne, a tak że na uko we na
po dzie lo nych zie miach Rze czy po spo li tej de ter mi no wa ły po sta no wie -
nia kon gre su wie deń skie go, któ ry (zda wa ło się) ukształ to wał na za -
wsze ma pę Eu ro py oraz wy zna czył miej sce i przy szłość jej na ro dom.
Wiel ko pol ska włą czo na w gra ni ce pań stwa pru skie go sta ła się je go
pro win cją, z pew ną do zą od ręb no ści ja ko Wiel kie Księ stwo Po znań -
skie. Wiel ko po la nom przy szło żyć w trud nych wa run kach po roz bio -
ro wej rze czy wi sto ści. Ich ge nius lo ci, re alizm i prag ma tyzm,
w at mos fe rze prze mo cy za bor cy ro dzi ły fi lo zo fię pra cy or ga nicz nej.
W tej no wej rze czy wi sto ści trze ba by ło umieć się od na leźć […], żyć,
ale na le ża ło iść ku przy szło ści, kształ to wać no we po ko le nia lu dzi
o świa tłych umy słach i roz le głej wie dzy za wo do wej. Po trzeb ne więc
by ło do bre szkol nic two. Po trzeb ny był uni wer sy tet.

JU BI LE USZ 90-LE CIA STU DIÓW ROL NI CZO-LEŚNYCH W PO ZNA NIU, 18-21 LISTOPADA 2009 ROKU

Wy kład oko licz no ścio wy przed sta wio ny przez prof. dr. hab. Sta ni sła wa Ko złow skie go na uroczystym
po sie dze niu Senatu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Augusta Cieszkowskiego urzeczywistnianie
naukowych pragnień Wielkopolan
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Po znań nie miał wła sne go uni wer sy te tu. Mło dzi Wiel ko po la nie
mie li do wy bo ru stu dia na pru skich uczel niach lub też po za gra ni ca -
mi pań stwa nie miec kie go. Uni wer sy tet w Ber li nie był naj bliż szy,
w sen sie fi zycz nym, nie co da lej by ło do Wro cła wia, jesz cze da lej do
Dre zna i Hal le. Pa ryż był dla nie licz nych. W ta kich oko licz no ściach
w umy słach wie lu Wiel ko po lan po ja wia ło się co raz moc niej pra gnie -
nie stwo rze nia w Po zna niu uni wer sy te tu z ję zy kiem pol skim ja ko wy -
kła do wym. 

Pre kur sor ską ro lę w two rze niu uni wer sy te tu speł nia ły to wa rzy -
stwa na uko we i oświa to we. Pierw sze te go ty pu sto wa rzy sze nie – To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk – po wsta ło w 1800 ro ku w War sza wie,
któ ra wów czas zna la zła się w gra ni cach Prus. U je go ko leb ki sta li też
Wiel ko po la nie. Ono wy pra co wy wa ło mo del to wa rzy stwa na uko we -
go dzia ła ją ce go w wa run kach nie wo li na ro do wej. W Po zna niu pol -
ski ruch na uko wy za ist niał po 1815 ro ku, a sku pio ny był przy
gim na zjum imie nia św. Ma rii Mag da le ny. W 12 lat póź niej (1827) po -
seł An to ni Kra szew ski pod czas ob rad pierw sze go Sej mu Sta no we -
go Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go za pro po no wał utwo rze nie
To wa rzy stwa Przy ja ciół Rol nic twa – Prze my słu i Oświa ty (dzia ła ło aż
trzy la ta, do 1830 ro ku). Pod je go szyl dem kry ły się dą że nia na ro do -
we po pie ra nia na uki i obro ny ję zy ka. Ten szyld sta wał się co raz bar -
dziej ak tu al ny i przy zy wał do dzia łań. Po wo ła nie w ro ku 1832
w Pa ła cu Dzia łyń skich re sur sy oby wa tel skiej się nie po wio dło. W kil -
ka lat póź niej (1836) po wsta ło Ka sy no Go styń skie, wzo ro wa ne na To -
wa rzy stwie Przy ja ciół Rol nic twa (funk cjo no wa ło do 1846 ro ku).
Pra wie w tym sa mym cza sie w Sza mo tu łach stwo rzo no To wa rzy stwo
Zbie ra czy Sta ro żyt no ści Kra jo wych. Wy mie nić też na le ży krót ko dzia -
ła ją ce Rol ni cze To wa rzy stwo Po znań sko -Sza mo tul skie, sto ją ce u ko -
leb ki pry wat nej szko ły rol ni czej, któ ra za ja śnia ła póź niej ja ko Wyż sza
Szko ła Rol ni cza w Ża bi ko wie. 

To wa rzy stwa na uko we po wsta wa ły tak że na zie miach pol skich
za bo ru ro syj skie go i au striac kie go. To wa rzy stwa dzia ła ły i roz wi ja ły się
w wie lu kra jach kon ty nen tu eu ro pej skie go. Au gust Ciesz kow ski po -
zna wał ich funk cjo no wa nie i dzia łal ność. Ta pra ca oka za ła się wiel ce
uży tecz ną dla Po zna nia i Wiel ko pol ski. Ale Ciesz kow ski pod jął przed -
się wzię cie za ska ku ją ce. Stwo rzył w Ber li nie (1843) To wa rzy stwo Fi lo -
zo ficz ne dla nie miec ko ję zycz nych elit. Wła dze Ber li na nie mo gły więc
mó wić o nim źle. Na wieść o tym wy da rze niu Ka rol Li belt na pi sał: „pod -
nio sła się w nas du ma na ro do wa, że to Po la ka do ta kie go dzie ła trze -
ba by ło”. 

W tym sa mym ro ku (1843) Ciesz kow ski opu bli ko wał pra cę O sko -
ja rze niu dą żeń i prac umy sło wych w Wiel kim Księ stwie Po znań skim,
w któ rej za pro po no wał za ło że nie To wa rzy stwa Przy ja ciół Po stę pu
„w ce lu stwo rze nia ognisk do ży cia na uko we go”. 

Rów no cze śnie Ka rol Li belt zor ga ni zo wał w Po zna niu otwar te wy -
kła dy na uko wych zna ko mi to ści tam tej epo ki – ja ko for mę po pu la ry -
za cji na uki. Ta wszech ni ca funk cjo no wa ła tyl ko trzy la ta (1841–1843),
wła dze pru skie bo wiem wnio sły swo je ve to. W dzie le po pu la ry za cji
na uki i for mo wa nia lu dzi żąd nych na uki du żą ro lę od gry wa ły bi blio -
te ki [Bi blio te ka Ra czyń skich (1829), Bi blio te ka Kór nic ka, książ ni ca
PTPN, księ go zbiór Ciesz kow skie go], a tak że To wa rzy stwo Czy tel ni Lu -
do wych po wsta łe w 1880 ro ku, z po kaź ną licz bą punk tów bi blio tecz -
nych. Waż ną ro lę od gry wa ły księ gar nie, z księ gar nią Ja na Żu pań skie go
na cze le – otwar tą w 1839 ro ku. Nie moż na nie wspo mnieć po znań -
skie go Ba za ru, dzia ła ją ce go od 1838 ro ku, czy też stwo rzo nej przez

Au gu sta Ciesz kow skie go Li gi Na ro do wej Pol skiej (z licz ną sie cią punk -
tów) – or ga ni za cji ukie run ko wa nej na pod nie sie nie po zio mu ży cia Po -
la ków w sfe rze ma te rial nej i mo ral nej. 

Po wie lu la tach przy go to wy wa nia grun tu i at mos fe ry do szło do
urze czy wist nie nia na uko wych pra gnień Wiel ko po lan. W Po zna niu po -
wo ła no To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk. Nie wąt pli wie wio dą cą ro lę w je -
go stwo rze niu ode gra li Au gust Ciesz kow ski i Ty tus Dzia łyń ski.
Ciesz kow ski zo stał pierw szym pre ze sem i pia sto wał tę funk cję przez
trzy ka den cje. To on wy zna czał kie run ki je go dzia ła nia i kre ślił ży cio -
wą prze strzeń. Dzień po wsta nia sto wa rzy sze nia – 13 lu te go 1857 ro -
ku – to wie ka da ta w hi sto rii po znań skiej i wiel ko pol skiej na uki. Żal,
że świę tu je ją dziś tyl ko PTPN. 

Aby Po znań skie To wa rzy stwo mo gło funk cjo no wać, po trzeb ni
by li człon ko wie – mą drzy, od po wie dzial ni, za in te re so wa ni, po trzeb -
ne by ło za bez pie cze nie fi nan so we (i Wiel ko po la nie z Au gu stem Ciesz -
kow skim na cze le zda li wów czas eg za min z oby wa tel skiej doj rza ło ści).
Po trzeb na by ła też zgo da władz Ber li na. Ty tus Dzia łyń ski – dru gi pre -
zes PTPN – na au dien cji u mi ni stra Be th man na Hol l we ga 16 ma ja 1860
usły szał, że rząd czu je się zo bo wią za ny do „udzie le nia na uk w ję zy ku
wła dzy pa nu ją cej oraz przed sta wia ją cej naj wyż szy sto pień oświa ty”;
po nad to na wet Au gust Ciesz kow ski czer pał „u stóp He gla na uki, i że
kie dy Ciesz kow ski mó wi o fi nan sach, to się te go na uczył u Niem ców,
a nie Po la ków”. 

Licz ba człon ków To wa rzy stwa w 1860 ro ku zwięk szy ła się do 231,
wo bec 42 za ło ży ciel skich. Ten skok ilo ścio wy nie do ko nał by się tak
szyb ko, gdy by nie przy ję cie pro tek cji nad to wa rzy stwem przez ar cy -
bi sku pa po znań skie go Le ona Przy łu skie go. Ale nad to wa rzy stwem
czu wał tak że Carl von Horn – nad pre zy dent pro win cji po znań skiej. To
on za bra niał – bez sku tecz nie – urzęd ni kom pań stwo wym i pro fe so -

rom gim na zjal nym człon kow stwa w to wa rzy stwie na uko wym. W tym
okre sie – za uwa żył Li belt – „To wa rzy stwo na sze uczo ne skła da się 
z 9 czę ści oby wa te li, a za le d wie z jed nej czę ści praw dzi wie uczo nych”.
Ciesz kow ski wy ko rzy stał swój au to ry tet i roz le głe zna jo mo ści w Eu ro -
pie, za bie gał o po zy ska nie do współ pra cy uczo nych i li te ra tów, in te -
lek tu al nych elit. 

War to do dać, że li sta to wa rzystw na uko wych, oświa to wych i go -
spo dar czych po ro ku 1857 sta je się co raz dłuż sza. Na uwa gę za słu gu -
je To wa rzy stwo Li te rac ko -Rol ni cze utwo rzo ne w 1871 ro ku o ce chach
ko ła na uko we go. W tym sa mym ro ku po wsta ło To wa rzy stwo Brat niej
Po mo cy Stu denc kiej. One wzmac nia ły pol skie go du cha! Ro dzi ły na -
dzie je… tak że na uni wer sy tet. Po wo ły wa nie Po znań skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk by ło kom ple men tar ne wo bec idei utwo rze nia
uni wer sy te tu w na szym mie ście. De cy zja Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
(nie zwy kły to pa ra doks!) o li kwi da cji Aka de mii Lu brań skie go oraz ko -
le gium je zu ic kie go by ła bar dzo do tkli wa i bo le sna dla Po zna nia. Po -
zwo lo no tyl ko stwo rzyć szko łę śred nią. Nie przy nio sły po zy tyw ne go
skut ku dzia ła nia nad pod nie sie niem jej po zio mu i prze kształ ce niem
w szko łę wyż szą – w Aka de mię Wiel ko pol ską. Po trzeb ny jest jed nak
ko men tarz do szko ły je zu ic kiej. Z nie daw no od kry tych do ku men tów
wy ni ka, że w ro ku 1611, mo cą wy da ne go przy wi le ju, król Pol ski Zyg -
munt III pod niósł Ko le gium Po znań skie To wa rzy stwa Je zu so we go do
god no ści aka de mii uni wer sy tec kiej. Tra dy cje uni wer sy tec kie Po zna -
nia ma ją więc 400 lat! 

W XIX wie ku Au gust Ciesz kow ski sta nął w awan gar dzie Wiel ko po -
lan pra gną cych utwo rze nia w Po zna niu uni wer sy te tu. W krę gu Ciesz -
kow skie go zro dził się po mysł skie ro wa nia w tej spra wie pe ty cji Sej mu
Kra jo we go Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go do kró la Prus. Po mysł nie
był no wy. Wiel ko po la nie już czte ro krot nie skła da li ta kie wnio ski par la -
men tar ną dro gą. Nie ste ty – za wsze od po wie dzi by ły ne ga tyw ne. Ten
z 1846 ro ku do ty czył utwo rze nia wy dzia łu pro pe deu tycz ne go na uk fi -
lo zo ficz no -ka me ra li stycz nych oraz wy dzia łu teo lo gii. Król obie cał speł -
nić ży cze nie tyl ko w od nie sie niu do wy dzia łu teo lo gicz ne go. 

Ciesz kow ski wie rzył, że w kwe stii na uki Niem cy nie oka żą ty le
bru tal no ści, co w in nych dzie dzi nach. Mi mo nie po praw nej ko niunk -
tu ry w sej mie zło żył swój wnio sek w 1851 ro ku. By ło to „od daw na ist -

JU BI LE USZ 90-LE CIA STU DIÓW ROL NI CZO-LEŚNYCH W PO ZNA NIU, 18-21 listopada 2009 roku

„Z nie daw no od kry tych do ku men tów wy ni ka, że w ro -
ku 1611, mo cą wy da ne go przy wi le ju, król Pol ski Zyg -
munt III pod niósł Ko le gium Po znań skie To wa rzy stwa Jezu-
so we go do god no ści aka de mii uni wer sy tec kiej. Tra dy cje 
uni wer sy tec kie Po zna nia ma ją więc 400 lat!”

„W XIX wie ku Au gust Ciesz kow ski sta nął w awan gar dzie
Wiel ko po lan pra gną cych utwo rze nia w Po zna niu uni wer sy te -
tu. W krę gu Ciesz kow skie go zro dził się po mysł skie ro wa nia
w tej spra wie pe ty cji Sej mu Kra jo we go Wiel kie go Księ stwa Po -
znań skie go do kró la Prus. Po mysł nie był no wy. Wiel ko po la nie
już czte ro krot nie skła da li ta kie wnio ski par la men tar ną dro gą.
Nie ste ty – za wsze od po wie dzi by ły ne ga tyw ne”.

„Wyż sza Szko ła Rol ni cza imie nia Ha li ny […] by ła swo istym
pre kur so rem Wszech ni cy Pia stow skiej, czy li Uni wer sy te tu Po -
znań skie go, zwłasz cza jej Rol ni czo -Le śne go Wy dzia łu. W tej
szko le tkwi na uko wy ro do wód Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.
Mo je go i Pań stwa za ra zem”.
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nie ją ce ży cze nie lud no ści pol skiej” – ar gu men to wał. Rów no le gle
wnio sek ta ki zgło si ła ra da mia sta Po zna nia. Oba prze pa dły. Od po -
wiedź brzmia ła: Księ stwo Po znań skie nie doj rza ło jesz cze do uni wer -
sy te tu. W Kró le stwie Pru skim jest sześć uni wer sy te tów, a wszyst kich
abi tu rien tów w Księ stwie nie ma wię cej niż 50 rocz nie.

Dru gi wnio sek, 33-stron ni co wy me mo riał, zło żył Ciesz kow ski
w rok póź niej (1852). Wnio sko daw ca wy ka zał, że Księ stwo wy raź nie
„od róż nia się lud no ścią i in ny mi wła ści wo ścia mi” od po zo sta łych pro -
win cji, gdzie czę sto ist nia ły uni wer sy te ty. Ko mi sja oświa to wa z od po -
wie dzią zwle ka ła do koń ca ka den cji sej mu. Pol scy po sło wie
wy ka zy wa li bier ną po sta wę, nie wnio sko wa li o szyb kie roz pa trze nie
me mo ria łu. Ne ga tyw na od po wiedź nie by ła więc za sko cze niem. Do
ar gu men tów sej mu pru skie go prze ciw ko uni wer sy te to wi do szedł je -

den do dat ko wy – rząd nie mo że za ufać mło dzie ży pol skiej, któ ra
w 1846 ro ku oka za ła się nie lo jal na wo bec pań stwa pru skie go. Je dy -
nie w spra wie pod nie sie nia ran gi na uko wej se mi na rium du chow ne -
go w Po zna niu opi nia by ła po zy tyw na, na wet z drob ną do dat ko wą
ko rek tą na plus. Wie lu człon ków Pol skie go Ko ła Po sel skie go za do wo -
li ło się ta ką po sta wą sej mu. 

Au gust Ciesz kow ski po zo stał nie ugię ty. W rok póź niej (1853)
zgło sił, po raz trze ci, wnio sek o po wo ła nie uni wer sy te tu w Księ stwie.
Po la cy ma ją mo ral ne pra wo upo mi na nia się o wła sny uni wer sy tet.
Tym ra zem zna lazł zro zu mie nie i po par cie wszyst kich człon ków Pol -
skie go Ko ła. Wa gę wnio sku zwięk szył fakt, że po par ło go tak że 37 nie -
miec kich po słów frak cji ka to lic kiej. Wnio sek zo stał jed nak od rzu co ny
w gło so wa niu w sej mie pru skim. Ja ko uza sad nie nie po da no, że w Księ -
stwie, w Pru sach i na Ślą sku brak do sta tecz nej licz by abi tu rien tów
szkół śred nich, któ rzy mo gli by pod jąć stu dia na po znań skim uni wer -
sy te cie. Prze padł tak że in ny wnio sek: o utwo rze nie szko ły agro no micz -
nej w Księ stwie – to spra wa mi ni stra rol nic twa, nie sej mu – brzmia ła
ir ra cjo nal na od po wiedź. 

Ciesz kow ski oka zał się twar dym czło wie kiem! W rok póź niej
(1854) skie ro wał na stęp ny wnio sek. Ogra ni czył się do po stu la tu stwo -
rze nia aka de mii, któ ra na miej scu i w ję zy ku oj czy stym przy go to wy -
wa ła by mło dzież do za wo dów pu blicz nych. We wnio sku wy ka zał, że
po nad dwu mi lio no wa lud ność pol ska jest cał ko wi cie po zba wio na
wyż szych agro no micz nych i po li tech nicz nych uczel ni, a spra wa pod -
nie sie nia se mi na rium do ran gi wyż sze go za kła du teo lo gicz no -fi lo zo -
ficz ne go, mi mo kró lew skiej obiet ni cy, nie zo sta ła zre ali zo wa na.
Upo rczy wa wal ka Ciesz kow skie go spo ty ka ła się z co raz więk szym zro -
zu mie niem i uzna niem: „Krót szych i bar dziej prze ko ny wu ją cych do -
wo dów uży wa, a za wsze tak zręcz nie prze szło rocz ne z no wym
po wią że po da nie, iż wy da je się, że jed no wy pły wa z dru gie go, że po -
wtó rze nie nie jest skut kiem prze gra nej, ale dal szym i ko niecz nym roz -
wo jem jed nej or ga nicz nej my śli”. Uzna nie zdo był Ciesz kow ski tak że
w sej mie pru skim! Opi nia ko mi sji oświa to wej te go sej mu by ła jed nak
ne ga tyw na. Mi mo to wnio sek wszedł pod ob ra dy sej mu, a kil ku po -
słów nie miec kich zwró ci ło uwa gę na nie chęć ko mi sji do pol skich po -
stu la tów i po wierz chow ne ich trak to wa nie. Więk szo ścią gło sów izba
sej mo wa zwró ci ła wnio sek do ko mi sji ce lem po now ne go roz pa trze -
nia. Zręcz ny za bieg – za mknię cie se sji sej mo wej – unie moż li wił dys -
ku sję i po zy tyw ne roz pa trze nie spra wy. 

Ciesz kow ski nie ska pi tu lo wał. Wnio sko wał po raz pią ty (1855).
At mos fe ra by ła przy chyl na i wnio sek miał szan sę na po myśl ny fi nał.
Tyl ko… za wie dli pol scy po sło wie. Po par li go nie licz ni. 

W wy bo rach do sej mu w 1856 ro ku Ciesz kow ski nie uzy skał
man da tu. Po wró cił do nie go czte ry la ta póź niej, ale wo bec pro wa -
dzo nej od kil ku lat an ty pol skiej kam pa nii wnio sek nie miał żad nych
szans na po zy tyw ne roz pa trze nie. Nie do cze kał się rów nież po myśl -

ne go za ła twie nia wnio sek o stwo rze nie szko ły rol ni czej. Wkrót ce na -
sta ła era Bi smarc ka, era wal ki o ję zyk i o zie mię, sym bo lem któ rej po -
zo sta ją dzie ci wrze siń skie, kar dy nał Mie czy sław Le dó chow ski
i Mi chał Drzy ma ła ze swo im wo zem. 

Ale i w tej no cy znie wa la nia pol skich umy słów oraz serc Au gust
Ciesz kow ski po zo stał ak tyw ny. Na le ży stwo rzyć za wo do wą pry wat -
ną szko łę rol ni czą. Uczy ni to jed nak nie on, Ciesz kow ski, lecz Cen -
tral ne To wa rzy stwo Go spo dar cze (po wsta łe w 1861 ro ku). Po trzeb ne
są środ ki na jej utrzy ma nie. Krąg ofia ro daw ców jest nie ma ły. Ale
wszyst kich prze wyż sza swą hoj no ścią Au gust Ciesz kow ski – bez płat -
na dzier ża wa 105-hek ta ro we go fol war ku Ża bi ko wo (po ło żo ne go
7 ki lo me trów od Po zna nia) oraz 6000 ta la rów na nie zbęd ne in we -
sty cje. Ten hoj ny ofia ro daw ca miał tyl ko jed no ży cze nie – niech Wyż -
sza Szko ła Rol ni cza po sia da pa tro na. Naj lep szym bę dzie je go żo na
– przed wcze śnie zmar ła Ha li na. To ona by ła wiel kim orę dow ni kiem
stwo rze nia tej pla ców ki. 

Szko ła otwar ła swe po dwo je 21 li sto pa da 1870 ro ku. (Moż na po -
wie dzieć – do kład nie 139 lat te mu.) By ła szko łą na wy so kim po zio mie.
Pierw sza w Po znań skiem pol ska szko ła uni wer sy tec kie go ty pu! 

Wyż sza Szko ła Rol ni cza imie nia Ha li ny, któ rej dzie je te mu do -
stoj ne mu gre mium są zna ne, by ła swo istym pre kur so rem Wszech -
ni cy Pia stow skiej, czy li Uni wer sy te tu Po znań skie go, zwłasz cza jej
Rol ni czo -Le śne go Wy dzia łu. W tej szko le tkwi na uko wy ro do wód
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Mo je go i Pań stwa za ra zem. 

Szko ła Rol ni cza w Ża bi ko wie funk cjo no wa ła przez sześć lat. To
zbyt krót ko wo bec ocze ki wań. To dłu go jak na wa run ki pru skie go
za bo ru! Kanc lerz Ot to Bi smarck po le cił wy dać wy rok ska zu ją cy. 
Mo cą Za rzą dze nia Na czel ne go Pre ze sa Wiel kie go Księ stwa Po znań -
skie go wy da lo nych zo sta ło z Ża bi ko wa 38 stu den tów i pię ciu na -
uczy cie li, gdyż nie by li oni pod da ny mi kró la pru skie go! Li czą ca już
tyl ko 10 stu den tów i pię ciu na uczy cie li szko ła, bę dą ca rów nież ży -
cio wym dzie łem Ciesz kow skie go, nie mo gła da lej funk cjo no wać.
W sen sie fi zycz nym za koń czy ła swój ży wot. W sfe rze du cha Wiel ko -
po lan – trwa ła da lej, bo trwa ło pra gnie nie po sia da nia pol skie go
uni wer sy te tu. 

Au gust Ciesz kow ski przez ca łe swo je do ro słe ży cie to pra gnie -
nie Wiel ko po lan urze czy wist niał. Nie dzia łał sam. Miał po par cie
zwłasz cza pol skich elit in te lek tu al nych. Miał też świa do mość, że nie -
któ re ro dy nie wy ka za ły zro zu mie nia dla idei stwo rze nia uni wer sy te -
tu i po dej mo wa nych w tym wzglę dzie ini cja tyw, że by ły od da ne
za bor cy i wła snym in te re som. On wzniósł się po nad prze cięt ność
i po dzia ły. 

Wśród Wiel ko po lan nie by ło tak wiel kie go orę dow ni ka uni wer -
sy te tu, jak Au gust Ciesz kow ski. Wal czył upar cie, zde cy do wa nie, bez
kom pro mi su, ze wszyst kich sił, do koń ca swych dni. Z pra gnie niem
po wo ła nia uni wer sy te tu zszedł do gro bu; po cho wa no go w Wie rze -
ni cy. Wła dze Ber li na wie dzia ły, cze go żą da i o co wal czy Au gust Ciesz -
kow ski. Po sta no wi ły więc, z wła snej ini cja ty wy, po wo łać do ży cia
nie miec ki uni wer sy tet w Po zna niu. Za ist niał on ja ko Kró lew ska Aka -
de mia, a jej po miesz cze nia, dziś zna ne ja ko Col le gium Mi nus, otwar -
to 1 li sto pa da 1909 ro ku. 

Aby pol ski uni wer sy tet mógł za ja śnieć Po zna nio wi, Wiel ko pol -
sce, Rze czy po spo li tej i Eu ro pie, trze ba by ło jesz cze za cze kać dzie więć
lat i 186 dni. Wresz cie na stał ten upra gnio ny dzień: 7 ma ja 1919 ro ku.
Ga li le ae, vi ci sti! Wiel ki Au gu ście, zwy cię ży łeś!

Wiel ki Au gu ście – ksią żę nie złom ny – dzię ku je my.

prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski

Spro sto wa nie

W nu me rze 1-2/2010 „Wie ści Aka de mic kich” myl nie
po da no, że no wą sa lę dy dak tycz ną przy ul. Dą brow skie -
go 159 po świę cił ks. Prze my sław Kompf. W rze czy wi sto ści
uczy nił to ks. Marian Mikołajczak. Prze pra sza my za rów no
pro bosz cza wie rze nic kiej pa ra fii, ks. Komp fa, jak i ks.
Mikołajczaka, emerytowanego proboszcza z po znań skie go
So ła cza.

Re dak cja
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Czter na ste Tar gi Edu ka cyj ne już za na mi. Przez trzy dni, od 19 do 21
lu te go 2010 ro ku, po nad 400 wy staw ców pre zen to wa ło swo ją

ofer tę edu ka cyj ną. Sto iska od wie dzi ło oko ło 40 ty się cy osób! Wśród
wy staw ców nie za bra kło człon ków Ko ła Na uko we go Ochro ny Śro do -
wi ska. Ra zem z Cen trum Pro mo cji Eko ro zwo ju za chę ca li śmy za rów no
uczniów, jak i na uczy cie li oraz wszyst kich za in te re so wa nych do udzia -
łu w nad cho dzą cym Świa to wym Dniu Ochro ny Śro do wi ska, a tak że
do eko lo gicz ne go i ra cjo nal ne go ko rzy sta nia ze śro do wi ska. Przy go -
to wa li śmy ma łe kon kur sy dla mło dzie ży na te mat zna jo mo ści par ków
na ro do wych w Pol sce oraz eta pów oczysz cza nia ście ków. Roz da li śmy
kil ka dzie siąt to reb pa pie ro wych, po ma ga li śmy w grze eko lo gicz nej
zor ga ni zo wa nej przez Cen trum Pro mo cji Eko ro zwo ju, któ ra cie szy ła
się bar dzo du żym za in te re so wa niem. 

Chcie li by śmy pod kre ślić, że Tar gi Edu ka cyj ne nie oby ły się bez
obec no ści zna nych osób. Od wie dzi ła nas Pa ni Pre zy den to wa Ma ria
Ka czyń ska, któ ra cie płym sło wem wspar ła i po chwa li ła stu denc ką ini -
cja ty wę. 

Ka ta rzy na Kacz ma rek

Koło Naukowe Ochrony Środowiska
na Targach Edukacyjnych 2010

Maria Kaczyńska oraz Wojtek z naszego Koła, Poznań 19 lutego 2010 roku

Konkurs o parkach narodowych Załoga Koła
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W tym ro ku od by ła się XII Ogól no pol ska Olim pia da Wie dzy
o Żyw no ści. 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, naj pierw na eta pie roz gry wek szkol nych, a na -
stęp nie okrę go wych, ucznio wie spo tka li się 18 mar ca w Po zna niu na
ogól no pol skim eta pie olim pia dy. 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 dzo ny był
przez 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 cą prze wod ni czą -
ce go by ła mgr Ewa No wic ka (dy rek tor Ze spo łu Szkół Prze my słu
Spo żyw cze go w Po zna niu). Człon ka mi Ko mi te tu Głów ne go w tym
ro ku by li: prof. dr hab. Ja nusz Czap ski (WNo ŻiŻ), 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), prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki (WNo ŻiŻ), 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 Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu), lo so -
wo wy bra ni na uczy cie le przed mio tów za wo do wych z in nych szkół:
mgr inż. Agniesz ka Wój cik z Ze spo łu Szkół nr 1 w Swa rzę dzu oraz
mgr inż. Agniesz ka Wój cik* z Ze spo łu Szkół Spo żyw czych w Rze szo -
wie, se kre ta rzem by ła dr Han na Lit kow ska (na uczy ciel przed mio -
tów ogól no kształ cą cych, Ze spół Szkół Prze my słu Spo żyw cze go
w Po zna niu).

W eta pie pierw szym olim pia dy, któ ry się od był we wszyst kich
szko łach na te re nie Pol ski 16 paź dzier ni ka 2009 ro ku, udział wzię li
wszy scy chęt ni ucznio wie szkół śred nich, tech ni kum po za sad ni czej
szko le za wo do wej, li ceum pro fi lo wa nym, li ceum ogól no kształ cą cym
(ucznio wie tech ni kum oraz po li ce al ne go stu dium za wo do we go).
Naj lep si zo sta li za kwa li fi ko wa ni przez szkol ne ko mi sje kon kur so we
do na stęp ne go eta pu o za się gu okrę go wym. Ucznio wie ci ry wa li zo -
wa li w ośmiu okrę gach kra jo wych, w ra mach dru gie go eta pu olim -
pia dy, któ ry od był się 4 grud nia 2009 ro ku. W wy ni ku tych roz gry wek
wy ło nio no kan dy da tów do udzia łu w trze cim eta pie, prze pro wa dza -
nym już w za kre sie ogól no pol skim, który 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 te go rocz nej, dwu na stej edy cji Ogól no pol skiej Olim pia dy
Wie dzy o Żyw no ści do pierw sze go eta pu przy stą pi ło 1614 uczniów
z 65 szkół z ca łej Pol ski. Do roz gry wek okrę go wych za kwa li fi ko wa ło
się 286 uczniów z 65 szkół, a na eta pie ogól no pol skim spo tka ło
się 61 uczniów z 36 szkół.

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek, 18 mar ca 2010 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,
z cze go 44% sta no wił blok prze twór czy, 23% blok ana li tycz ny 21%
blok eko no micz ny i 12% blok tech nicz ny. Po za koń cze niu czę ści pi -
sem nej go spo da rze, czy li ucznio wie Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo -
żyw cze go w Po zna niu, za pre zen to wa li przy go to wa ną przez sie bie
część ar ty stycz ną. Uczest ni cy, na uczy cie le oraz za pro sze ni go ście
mo gli zre lak so wać się i od prę żyć po pierw szym eta pie zma gań. Na -
stęp nie 11 osób z naj lep szy mi wy ni ka mi uzy ska ny mi z czę ści pi sem -
nej przy stą pi ło do czę ści ust nej fi na łu. 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, w skład któ rej wcho dzi li: prze wod ni czą cy: prof. dr hab.
Jan Pi kul (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), za stęp cy prze wod -
ni czą ce go: prof. dr hab. Ja nusz Czap ski (Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu), mgr Ewa No wic ka (Ze spół Szkół Prze my słu Spo żyw cze -
go w Po zna niu), mgr Alek san dra Kuź (przed sta wi ciel Ku ra to rium
Oświa ty w Po zna niu) oraz człon ko wie ko mi sji: prof. dr hab. Zbi gniew

XII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
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Czar nec ki (Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), 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 Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo -
żyw cze go), jak rów nież dwóch na uczy cie li wy bra nych dro gą
lo so wa nia ze szkół, któ rych ucznio wie za kwa li fi ko wa li się do eta pu
cen tral ne go: mgr inż. Agniesz ka Wój cik (Ze spół Szkół nr 1, Swa rzędz)
i mgr inż. Agniesz ka Wój cik (Ze spół Szkół Spo żyw czych, Rze szów)
oraz dr Han na Lit kow ska (se kre tarz olim pia dy). 

W dru gim dniu fi na łu, 19 mar ca, 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 sze ściu 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. Osta tecz ną roz -
gryw ką w wal ce o zwy cię stwo był kwiz 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. Je go
uczest ni cy w za leż no ści od wła snej oce ny, zna jąc licz bę punk tów uzy -
ska nych do tych czas przez sie bie oraz 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. W wal ce o po dium ki -
bi co wa li im ko le żan ki i ko le dzy, na uczy cie le i po zo sta li go ście, któ -
rych ze bra ło się w au li Ko le gium Run ge go po nad stu. Po za koń cze niu
kwi zu 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 sta cję pi lo to wą 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 za rów no dla stu -
den tów, jak rów nież ab sol wen tów kie run ków zwią za nych z ogól nie
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 XII Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo stał Ro bert

Czer nij z Ze spo łu Szkół Spo żyw czych w Kra jen ce, uzy sku jąc w su -
mie 82 punk ty. Dru gie miej sce zdo był Se ba stian Dur ma z Ze spo łu
Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Kiel cach (81,4 punk ta), a trze cie
miej sce na po dium za ję ła Mo ni ka Zim na z Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 z Rol ni cze go Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go i Prak tycz ne go w Ło wi czu (78,6 punk ta). Zwy cięz com, jak
rów nież po zo sta łym uczest ni kom, gra tu lo wa li naj wyż si do stoj ni cy
uczel ni, m.in. 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, dzie kan Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu, prof. dr hab. Jan Mich nie wicz oraz in ne
oso bi sto ści: przed sta wi ciel Ku ra to rium Oświa ty w Po zna niu 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
za rów no lau re aci, jak i fi na li ści ma ją za pew nio ny in deks do ta kich
uczel ni, jak: Uni wer sy tet Przy rod ni czy i Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Po zna niu, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, Po li -
tech ni ka Gdań ska, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War -
sza wie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie, Za chod nio po mor ski
Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie, Uni wer sy tet Rol ni czy
i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie, Po li tech ni ka Łódz ka, Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu oraz Uni wer sy tet Tech no lo -
gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy.

Uro czy ste za koń cze nie olim pia dy by ło jed no cze śnie 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 edy cji, któ rej pierw szy etap szkol ny już za kil ka
mie się cy.

dr Mał go rza ta La sik 
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Uro dzi ła się 17 czerw ca 1954 ro ku w Po zna niu. Jest ab sol went -
ką IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go. W la tach 1973-1978 stu dio -

wa ła w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu na Wy dzia le Rol ni czym.
W trak cie stu diów od by ła sied mio mie sięcz ną prak ty kę w In sty tu cie
Ku ku ry dzy w Ze mun Po lje pod Bel gra dem w by łej Ju go sła wii,
a w 1977 dwu mie sięcz ną prak ty kę w Szwe cji. Pra cę ma gi ster ską pt.
Ge ne tycz ne przy czy ny zmien no ści osob ni czej wie lo li nio wych mie szań -

ców ku ku ry dzy na pi sa ła w Ka te drze Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin.
Od 1978 ro ku jest pra cow ni kiem na uko wo -dy dak tycz nym w Ka te -
drze Upra wy Ro li i Ro ślin (obec nie Agro no mii), prze cho dząc ko lej ne
sta no wi ska: od asy sten ta sta ży sty do pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Pra -
cę dok tor ską pt. Wpływ ob sa dy i roz miesz cze nia ro ślin na prze bieg we -
ge ta cji i plo no wa nie ku ku ry dzy, któ rej pro mo to rem był prof. dr hab.
An drzej Du bas, obro ni ła w 1986 ro ku. W 2001 otrzy ba ła pię cio mie -
sięcz ne sty pen dium Uni wer sy te tu Flo ry dy w Ga ine svil le (USA), gdzie
pro wa dzi ła pięć te ma tów ba daw czych o sto so wa niu bio ak ty wa to -
rów w ku ku ry dzy, ba weł nie i orzesz kach ziem nych, współ pra cu jąc
w tym za kre sie z prof. Da vi dem Wri gh tem.

Na pod sta wie roz pra wy pt. Plo no wa nie i war tość po kar mo wa ku -
ku ry dzy zbie ra nej na zie lon kę w za leż no ści od nie któ rych czyn ni ków
agro tech nicz nych oraz ko lo kwium ha bi li ta cyj ne go w 2001 ro ku uzy -
ska ła sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go agro no mii. Sta no wi -
sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na szej uczel ni uzy ska ła w 2006 ro ku.
W lip cu 2008 ro ku Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej pod pi sał jej
no mi na cję pro fe sor ską.

Do ro bek na uko wy prof. Hanny Su lew skiej obej mu je łącz nie 288
pu bli ka cji, w tym 90 ory gi nal nych prac twór czych, dzie więć roz dzia -
łów w mo no gra fiach, czte ry ar ty ku ły re cen zo wa ne, sie dem ksią żek
po pu lar nych, 71 ko mu ni ka tów na mię dzy na ro do wych i kra jo wych
kon fe ren cjach na uko wych, 99 ar ty ku łów po pu lar nych oraz osiem ra -
por tów. 

Od po cząt ku dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej jej za in te re so -
wa nia kon cen tro wa ły się na za gad nie niach zwią za nych z bio lo gią
i plo no wa niem ku ku ry dzy, kie run ka mi jej upra wy i użyt ko wa nia,
zwłasz cza pod ką tem opty ma li za cji po zio mów czyn ni ków agro tech -
nicz nych dla wiel ko ści plo nu i war to ści pa stew nej ziar na, zie lon ki
i ki szo nek. 

Po uzy ska niu stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go ba -
da nia nad od dzia ły wa niem czyn ni ków śro do wi sko wych na wzrost,
roz wój i plo no wa nie ku ku ry dzy oraz in nych ga tun ków zbóż sta no wi -
ły na dal je den z głów nych przed mio tów jej ana liz na uko wych. Do
waż niej szych ob sza rów ba daw czych na le żą:
● Kon ku ren cyj no ść chwa stów w upra wie ku ku ry dzy, spo so by za -

rów no ogra ni cza nia ich wy stę po wa nia, oce ny kon kret nych for -
mu la cji, jak i dą że nie do zmniej sze nia szko dli wo ści sto so wa nia
che micz nej wal ki z chwa sta mi. Zbież ne pod wzglę dem ce lu,
czy li ochro ny plan ta cji ku ku ry dzy przed agro fa ga mi, są do -
świad cze nia nad sto so wa niem za praw na sien nych.

● Ce lo wo ść sto so wa nia sty mu la to rów wzro stu w ro śli nach rol ni -
czych. W świe cie na uki od lat ugrun to wa ne jest już prze ko na -
nie o ko niecz no ści ogra ni cze nia w prak ty ce rol ni czej sto so wa nia
pe sty cy dów, a szer sze wzglę dy śro do wi sko we wy mu sza ją po -
szu ki wa nia nie syn te tycz nych sub stan cji ochro ny ro ślin przed
agro fa ga mi bądź in du ku ją cych dzie dzi czo ną od por ność ro ślin
na stres. W tę te ma ty kę wpi su ją się do świad cze nia ze sto so wa -
niem Bio -al ge enu S90, Bio chi ko lu 020PC, Mas sen ger’a, Com -
Cat’u oraz Bio nu 50 WG.

● Sto so wa nie pre pa ra tów mi kro bio lo gicz nych w pro duk cji ziar na
ku ku ry dzy (pre pa ra tów Bac to fil A, EM -1 oraz Phy la zo nit M). 

● Do sko na le nie agro tech ni ki ku ku ry dzy, w tym tak pod sta wo we,
jak na wo że nie, ter mi ny zbio ru czy gę stość sie wu, a po nad to
war to ści siew ne ziar na ku ku ry dzy, w tym ana li za zmian war to -
ści pa ra me trów na sien nych na sku tek dłu go trwa łe go prze cho -
wy wa nia. 

Od ręb ny ob szar jej ba dań na uko wych to oce na moż li wo ści
przy wró ce nia upra wy or ki szu w Pol sce, któ rą pod ję ła w 1997 ro ku,
po od by ciu se mi na riów wy jaz do wych do Au strii i Szwaj ca rii, do ty -
czą cych rol nic twa in te gro wa ne go i tech no lo gii al ter na tyw nych. Ten
ga tu nek psze ni cy do mi no wał w śre dnio wie czu na te re nie Eu ro py,
w tym rów nież Pol ski, a obec nie jest bar dzo cen ny dla rol nic twa eko -
lo gicz ne go. Pierw sze do świad cze nia ukie run ko wa ne by ły na roz po -
zna nie wła ści wo ści ma te ria łów (Tri ti cum aesti vum ssp. spel ta L.)
po zy ska nych z ban ku ge nów IHAR w Ra dzi ko wie oraz In sti tu te of
Plant Ge ne tics and Plant Re se arch w Ge ter sle ben w Niem czech i oce -
nie ich przy dat no ści w ho dow la nych pro gra mach krzy żo wań, a tak -
że upra wy w wa run kach Pol ski.

Ko lej ne pra ce, po wsta ją ce na pod sta wie wie lu do świad czeń
z od mia na mi ozi my mi, słu ży ły opra co wa niu po szcze gól nych ele men -
tów agro tech ni ki te go ga tun ku. 

Ba da nia agro no micz ne oraz do ty czą ce oce ny war to ści użyt ko -
wej psze ni cy twar dej Tri ti cum du rum L. pod ję ła we współ pra cy z Ho -
dow lą Ro ślin w Smo li cach. Za owo co wa ły one opra co wa niem
tech no lo gii upra wy kra jo wej od mia ny psze ni cy twar dej Kom na ta.
Obecnie pro duk cja ma ka ro nów w Pol sce od by wa się z wy ko rzy sta -
niem se mo li ny po cho dzą cej z ziar na psze nic im por to wa nych. 

Ko lej ny ob szar ak tyw no ści na uko wej prof. Han ny Su lew skiej to
pra ce nad ro śli na mi ener ge tycz ny mi oraz rol ni czym za go spo da ro -
wa niem ko mu nal nych osa dów ście ko wych, któ re na bie ra ją du że go
zna cze nia z ra cji wzra sta ją cej pro duk cji osa dów ście ko wych i praw -
nych ure gu lo wań UE, za ka zu ją cych ich za ta pia nia i ogra ni cza ją cych
moż li wo ści ich skła do wa nia, rów nież w ob li czu no wych za dań sta -
wia nych na ukom rol ni czym. Rol nic two w du żej mie rze sta je się od -
po wie dzial ne za efek tyw ność wy ko rzy sty wa nia i po zy ski wa nia
od na wial nych źró deł ener gii. Po łą cze nie wy ko rzy sty wa nia osa dów
z upra wą ro ślin ener ge tycz nych jest spo łecz nie ła twiej ak cep to wal -
ne niż w upra wie ro ślin pa szo wych czy kon sump cyj nych. W tym za -
kre sie uczest ni czy w ba da niach nad rol ni czym wy ko rzy sta niem
osa dów ście ko wych w upra wie ku ku ry dzy, wierz by ener ge tycz nej,
Mi scan thu sa oraz mal wy. 

Pro fe sor Han na Su lew ska od wie lu lat współ pra cu je z wie lo ma
ośrod ka mi na uko wy mi w kra ju i za gra ni cą. O wy so kim po zio mie pro -
wa dzo nych przez nią ba dań świad czą gran ty mi ni ste rial ne (dzie więć,
w dwóch peł ni ła ro lę kie row ni ka, w po zo sta łych wy ko naw cy pro jek -
tu), a po nad to licz ne pra ce ba daw cze zle ca ne przez fir my. 

Pro fe sor dr hab. Han na Su lew ska od lat an ga żu je się w pro ces
kształ ce nia mło dzie ży aka de mic kiej, cze go wy ra zem jest: 
● Pro wa dze nie ko lek cji ro ślin upraw nych do ce lów dy dak tycz -

nych. Przez kil ka na ście lat współ pra co wa ła z ban ka mi ge nów
w Ge ter sle ben w Niem czech oraz Pra cow nią Za so bów Ge no -
wych w IHAR Ra dzi ków.

● Uczest nic two w 11 ogól no pol skich kon fe ren cjach po świę co -
nych spra wom dy dak ty ki. Po nad to w 2005 ro ku bra ła udział
w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji „Bo lo gna Pro cess – To wards
the Uni fi ca tion of Hi gher Edu ca tion In Eu ro pe an Union Co un -
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tries”, po kło siem któ rej jest uczest nic two we wdra ża niu na wy -
dzia le za sad Kar ty Bo loń skiej. 

Obec nie pro wa dzi na stę pu ją ce przed mio ty na kie run kach: rol -
nic two i bio tech no lo gia: szcze gó ło wa upra wa ro ślin; sys te my rol -
nic twa i sto so wa ne tech no lo gie; in no wa cje w na ukach rol ni czych;
no wo wpro wa dza ne kie run ki: bio ma sa i bio ener gia; ro śli ny zie lar -
skie. Wy pro mo wa ła 51 ma gi strów, jed ne go doktora i jest opie ku -
nem na uko wym ko lej nych czte rech prac dok tor skich. Rów no le gle
z pra cą dy dak tycz ną na uczel ni bra ła udział w szko le niu ka dry in ży -
nie ryj no -tech nicz nej, rol ni ków in dy wi du al nych oraz spe cja li stów
WOPR/ODR. Szko le nia pro wa dzi ła na te mat agro tech ni ki i użyt ko -
wa nia ku ku ry dzy.

Pro fe sor Han na Su lew ska jest głę bo ko za an ga żo wa na w dzia -
łal ność or ga ni za cyj ną na uczel ni, wy dzia le i w ka te drze. Od 2003 ro -

Je stem ab sol went ką Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Lesz nie. Stu dia
na Wy dzia le Rol ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu ukoń -

czy łam w 1972 ro ku. Po od by ciu sta żu w Rol ni czym Za kła dzie Do -
świad czal nym Dłoń w 1973 ro ku zo sta łam za trud nio na w Rol ni czym
Za kła dzie Do świad czal nym Złot ni ki, na le żą cym do ów cze snej Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu. Od 1977 ro ku pra co wa łam w Sta cji Do świad -
czal nej Ka te dry Upra wy Ro li i Ro ślin AR w Złot ni kach na sta no wi sku
na uko wo -ba daw czym. Sto pień dok to ra na uk rol ni czych uzy ska łam
w 1989 ro ku na pod sta wie roz pra wy pt. Wpływ desz czo wa nia, na wo -
że nia azo tem, gę sto ści sa dze nia i spo so bu zbio ru na wy so kość i ja kość
plo nu kłęb ków bu ra ków cu kro wych, któ rej pro mo to rem był prof. dr hab.
Je rzy Pu deł ko. W lu tym 1990 ro ku roz po czę łam pra cę w Ka te drze
Upra wy Ro li i Ro ślin Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, prze cho dząc
wszyst kie sta no wi ska, od asy sten ta do star sze go asy sten ta i ad iunk -
ta. W paź dzier ni ku 2003 ro ku, na pod sta wie oce ny ogól ne go do rob -
ku na uko we go i przed sta wio nej roz pra wy ha bi li ta cyj nej Stu dia nad
plo no wa niem psze ni cy ozi mej w za leż no ści od wa run ków po go do wych
i nie któ rych czyn ni ków agro tech nicz nych, uzy ska łam sto pień na uko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go, a w kwiet niu 2009 ro ku zo sta łam mia no wa -
na na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go. 

Dnia 4 kwiet nia 2009 ro ku Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
Lech Ka czyń ski nadał mi ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk rol ni czych
w za kre sie agro no mii, a wrę cze nie no mi na cji od by ło się 7 lip ca 2009
ro ku. 

W 1997 ro ku od by łam dzie wię cio mie sięcz ny staż na uko wy
w USA, w North Flo ri da Re se arch and Edu ca tion Cen ter w Qu in cy, na -
le żą cym do Uni ver si ty of Flo ri da. Po nad to w ra mach wy jaz dów stu -
dyj nych oraz kon fe ren cji na uko wych wi zy to wa łam in sty tu cje rol ni cze
w Da nii i Ho lan dii. 

Wcze śniej sze mo je za in te re so wa nia na uko we kon cen tro wa ły
się wo kół na stę pu ją cych za gad nień: efek tyw no ści eko no micz nej
desz czo wa nia ro ślin, re ak cji ro ślin upraw nych na desz czo wa nie
i opty ma li za cji nie któ rych czyn ni ków agro tech nicz nych w wa run -
kach na wad nia nia oraz do sko na le nia agro tech ni ki wy bra nych ro ślin
rol ni czych w pro duk cji na sien nej. W ostat nim okre sie, uwzględ nia -
jąc obec ne za in te re so wa nia prak ty ki rol ni czej, zaj mu ję się ba da niem
fi to sa ni tar nych i pro duk cyj nych skut ków upra wy ro ślin w róż nych
sys te mach na stęp stwa ro ślin i na wo że nia oraz uprosz cze nia mi
w upra wie ro li. 

Efek tem pra cy na uko wo -ba daw czej jest au tor stwo bądź współ -
au tor stwo 179 prac, w tym 105 ory gi nal nych prac twór czych. Wy ni ki
prac na uko wych pre zen to wa łam rów nież na wie lu kon fe ren cjach
i sym po zjach na uko wych w kra ju i za gra ni cą, w for mie re fe ra tów bądź
po ste rów. Bez po śred nio uczest ni czy łam w pię ciu za gra nicz nych i 63
kra jo wych kon fe ren cjach na uko wych. Kie ro wa łam do tych czas dwo -
ma gran ta mi fi nan so wa ny mi przez KBN, a w trzech by ła głów nym wy -
ko naw cą. Po nad to je stem kie row ni kiem te ma tu do ty czą ce go wpły wu
uprosz czeń w upra wie ro li na plo no wa nie ro ślin i wła ści wo ści gle by,
w ra mach ba dań sta tu to wych ka te dry. 

Pod czas mo jej wie lo let niej pra cy dy dak tycz nej pro wa dzi łam wy -
kła dy i ćwi cze nia z pod staw pro duk cji ro ślin nej oraz ogól nej upra wy
ro li i ro ślin na Wy dzia le Rol ni czym oraz Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, na
stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. Pod mo im kie run kiem wy -
ko na nych zo sta ło 61 prac ma gi ster skich. Je stem pro mo to rem dwóch
prac dok tor skich. Re cen zo wa łam po nad to trzy pra ce dok tor skie, dwa
pro jek ty gran tów KBN oraz 10 ory gi nal nych prac twór czych w cza so -
pi smach na uko wych. W 2007 ro ku by łam współ re dak to rem „Frag men -
ta Agro no mi ca” nr 3 i 4. 

Za osią gnię cia w pra cy na uko wo -ba daw czej zo sta łam kil ka krot -
nie wy róż nio na ze spo ło wą na gro dą JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu oraz na gro dą in dy wi du al ną I stop nia za roz pra wę
ha bi li ta cyj ną. 

Je stem człon kiem kil ku or ga ni za cji na uko wych: Pol skie go To wa -
rzy stwa Agro no micz ne go, In ter na tio nal So il Til la ge Re se arch Or ga ni -
za tion – ISTRO, Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk i Pol skie go
To wa rzy stwa Ochro ny Ro ślin. W la tach 1989–2007 by łam skarb ni kiem,
a obec nie jest se kre ta rzem Od dzia łu Po znań skie go Pol skie go To wa -
rzy stwa Agro no micz ne go. W 2008 ro ku zo sta łam wy bra na na se kre -
ta rza Wy dzia łu Ko mi sji Na uk Rol ni czych i Le śnych Po znań skie go
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

Od wie lu lat uczest ni czy łam i na dal uczest ni czę w pra cach or ga -
ni za cyj nych na rzecz wy dzia łu i uczel ni, pra cu jąc w ko mi sji re kru ta cyj -
nej oraz ko mi sjach wy dzia ło wych i se nac kich.

prof. dr hab. Ire na Ma łec ka

ku kie ru je Za kła dem Szcze gó ło wej Upra wy Ro ślin w Ka te drze Agro -
no mii, prze wod ni czy Ra dzie Pro gra mo wej dla Kie run ku Rol nic two
(dru gą ka den cję), jest człon kiem se nac kiej Ko mi sji Dys cy pli nar nej
dla Na uczy cie li Aka de mic kich (dru gą ka den cję) oraz wy dzia ło wej
Ko mi sji ds. Stu diów. Po nad to peł ni ła funk cje prze wod ni czą cej bądź
człon ka licz nych ko mi sji ds. prze wo dów dok tor skich, ha bi li ta cyj -
nych, kon kur so wych na sta no wi sko ad iunk ta. Od wie lu lat na le ży do
Pol skie go To wa rzy stwa Agro no micz ne go, w któ rym dziś peł ni funk -
cję człon ka Ko mi sji Re wi zyj nej. By ła współ or ga ni za to rem i se kre ta -
rzem kil ku kon fe ren cji na uko wych. Wie lo krot nie otrzy my wa ła od JM
rek to ra na gro dy wszyst kich stop ni za osią gnię cia w dzie dzi nie na -
uko wo -ba daw czej oraz or ga ni za cyj nej. Po za za in te re so wa nia mi za -
wo do wy mi pa sjo nu ją ją po dró że, upra wia też nar ciar stwo.

prof. dr hab. Han na Su lew ska

Irena 
Małecka
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Wdniach 23–27 czerw ca, 30 czerw ca – 4 lip ca oraz 25–29 sierp -
nia 2008 ro ku od by ły się trzy edy cje Szko ły Let niej „Po stę py Bio -

lo gii Mo le ku lar nej”, or ga ni zo wa nej po raz dwu dzie sty przez Ka te drę
Bio che mii i Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
In sty tut Ge ne ty ki Czło wie ka Pol skiej Aka de mii Na uk w Po zna niu, Ko -
mi tet Ge ne ty ki Czło wie ka i Pa to lo gii Mo le ku lar nej Pol skiej Aka de mii
Na uko wej oraz Fun da cję na Rzecz Roz wo ju Bio tech no lo gii i Ge ne ty ki
PO LBIO GEN. Or ga ni za to rem był prof. Ry szard Słom ski z ze spo łem
współ pra cow ni ków. Ze wzglę du na bar dzo du że za in te re so wa nie po
raz pierw szy prze pro wa dzo na zo sta ła trze cia edy cja szko ły – edy cja
ju bi le uszo wa, po nie waż wcho dząc w skład XX szko ły let niej, sta no wi -
ła jej 25 wy da nie.

Postępy Biologii Molekularnej
XX Szkoła Letnia 2008

Uczestnicy XX szkoły letniej podczas pracy nad preparatami DNA

Podczas uroczystej kolacji w restauracji „Hacjenda”, sponsorowanej
przez firmę ELKABE

Za ję cia szko ły let niej obej mo wa ły wy kła dy i za ję cia prak tycz ne,
pro wa dzo ne przez dia gno stów la bo ra to ryj nych i spe cja li stów ge ne -
ty ki la bo ra to ryj nej. Za uczest nic two w szko le moż na by ło uzy skać 41
punk tów edu ka cyj nych. Uczest ni cy otrzy ma li ma te ria ły po moc ni cze
za wie ra ją ce wszyst kie wy kła dy, jak rów nież wy ni ki uzy ska ne w trak -
cie za jęć. Ju bi le uszo wa dwu dzie sta szko ła zwią za na jest też z no wym
re kor dem w po sta ci uzy ska nych przez uczest ni ków aż trzech no wo
uka zu ją cych się od koń ca czerw ca ksią żek. Jed ną z nich jest na pew -
no zmie nio ne i bar dzo uno wo cze śnie nie wy da nie pod sta wo we go
kom pen dium wie dzy o ba da niu ma te ria łu ge ne tycz ne go – po wsta łe -
go zresz tą na pod sta wie szko leń uczest ni ków szkół let nich, a wy cze -
ki wa ne go z bar dzo du żym za in te re so wa niem: Ana li za DNA – teo ria
i prak ty ka pod re dak cją prof. dr. hab. Słom skie go, a wy da ne go przez
Wy daw nic two Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (Po -
znań 2008). Dru gą cie ka wą po zy cją, mo że bar dziej o cha rak te rze po -
pu lar no nau ko wym, ale za wie ra ją cą wy ni ki ze spo łu prof. dr. hab.
Ry szar da Słom skie go uzy ska ne w ra mach ba dań DNA wy mar łe go
w Pol sce tu ra, jest mo no gra fia Czy tur po wró ci do pol skich la sów? pod
re dak cją lek. wet. Ale xan dra M. Dzie du szyc kie go, prof. dr. hab. Mi ro -
sła wa S. Ry by oraz prof. dr. hab. Ry szar da Słom skie go, wy da na na kła -
dem wy daw nic twa Bi blio the ca Thur co via na (Tu rek 2008). Pro mo cja
tej książ ki od bę dzie się 12 wrze śnia w Tur ku∗. Ze wzglę du na ol brzy -
mie za in te re so wa nie szko łą zor ga ni zo wa no jej trze cią edy cję, a jej
uczest ni cy po zna li świe żo wy da ną trze cią książ kę, tak że zwią za ną
z dzia łal no ścią prof. dr. hab. Ry szar da Słom skie go: bio tech no lo gią
i trans ge ne zą zwie rząt, bę dą cą pod su mo wa niem obec nie pro wa dzo -
nych ba dań wie lo ośrod ko wych: Od ge no mu tu ra po kse no tran splan -
ta cje pod re dak cją pro fe so rów: Z. Smo rą ga, R. Słom skie go, J.A.
Mo dliń skie go. Tę książ kę rów nież wy dał Ośro dek Wy daw nictw Na uko -
wych (Po znań 2008).

* Pro mo cja rze czy wi ście od by ła się te go dnia, o czym „Wie ści Aka de mic kie” 
po in for mo wa ły w nu me rze 1 (124)/2009 (przyp. red.).
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Przygotowanie do pirosekwencjonowania – szybkiego genotypowania DNA uczestników

Obiek tem ba daw czym było DNA uczest ni ków oraz DNA zwie -
rząt i ro ślin, a me to dy ana li tycz ne za pre zen to wa no w ta ki spo sób, aby
mo gły być bez po śred nio wdro żo ne w la bo ra to riach uczest ni ków kur -
su. Za de mon stro wa ne zo sta ły me to dy i eta py po bra nia ma te ria łu, pra -
wi dło we go ozna cze nia prób ki, trans por tu i prze cho wy wa nia DNA.
Wszyst kie ba da nia prze pro wa dzo no na RNA i DNA uczest ni ków szko -
ły, a wy ni ki zo sta ły do brze udo ku men to wa ne i prze ka za ne uczest ni -
kom. Przed sta wio no me to dy umoż li wia ją ce oce nę DNA, syn te zę
cDNA, róż ne wa rian ty me to dy PCR (PCR -RFLP, PCR -SSCP, PCR -HD, PCR
w cza sie rze czy wi stym, PCR -RAPD, PCR -mul ti pleks), na mna ża nie ca -
łe go ge no mu, se kwen cjo no wa nie DNA na se kwe na to rze ka pi lar nym,
se kwen cjo no wa nie w cza sie rze czy wi stym, klo no wa nie, hy bry dy za -
cję z son da mi mo le ku lar ny mi, za sto so wa nie me to dy MLPA do ozna -
cza nia du pli ka cji i de le cji oraz izo la cji DNA wy ko pa li sko we go.
Uczest ni cy mie li moż ność za po znać się z naj now szym sprzę tem, bę -
dą cym na wy po sa że niu In sty tu tu Ge ne ty ki i Czło wie ka Pol skiej Aka -
de mii Na uk oraz Ka te dry Bio che mii i Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, umoż li wia ją cym znacz ne skró ce nie i uła twie nie do -
tych czas sto so wa nych me tod ba daw czych.

Wy kła dy szko ły let niej mia ły cha rak ter otwar ty, uczest ni czy ło
w nich po nad 150 osób, za ję cia prak tycz ne zaś pro wa dzo ne by ły
dla 122 uczest ni ków re pre zen tu ją cych uni wer sy te ty (11), uczel nie me -
dycz ne (42), jed nost ki Pol skiej Aka de mii Na uk (22), uczel nie rol ni cze
(3), in sty tu ty (10), fir my (3), Stu dium Me dy cy ny Mo le ku lar nej (5), aka -
de mie wy cho wa nia fi zycz ne go (1), in ne in sty tu cje pań stwo we (14)
i oso by pry wat ne (6). Pod czas XX szko ły let niej wy kła dy po świę co no
naj no wo cze śniej szym me to dom ba da nia kwa sów nu kle ino wych i bia -
łek, któ re by ły przed sta wia ne przez oso by ak tyw nie po wią za ne

z przed sta wia ny mi przez sie bie za gad nie nia mi. Wy kła dy do ty czy ły
wła ści wo ści i wy ko rzy sta nia kwa sów ry bo nu kle ino wych, po stę pów
ge ne ty ki mo le ku lar nej, re ak cji łań cu cho wej po li me ra zy (PCR), se kwen -
cjo no wa nia DNA, no wych tech no lo gii znacz ni ków flu ore scen cyj nych,
cho rób dzie dzicz nych psa i mo de lo wych te ra pii ge no wych, pi ro se -
kwen cjo no wa nia, za sto so wa nia sond mo le ku lar nych, przy kła dów dia -
gno sty ki mo le ku lar nej cho rób czło wie ka, trans ge ne zy i klo no wa nia
zwie rząt oraz PCR w cza sie rze czy wi stym, pro ble mów zwią za nych
z GMO czy ana li zy sta ro żyt ne go DNA. Na po zo sta łych wy kła dach pre -
zen to wa no no wo cze sny sprzęt la bo ra to ryj ny. 

Uczest ni cy szko ły mie li moż li wość do kład ne go za po zna nia się
z wie lo ma za gad nie nia mi bio lo gii mo le ku lar nej od stro ny prak tycz -
nej, a roz wią zy wa nie pro ble mów, z któ ry mi ze tknę li się wcze śniej
uczest ni cy, umoż li wi ły do dat ko we nie for mal ne spo tka nia przy bie sia -
dzie oraz w cza sie ko la cji. Uczest ni cy mie li moż ność za po zna nia się
z no wo cze snym sprzę tem do se kwen cjo no wa nia w cza sie rze czy wi -
stym – pi ro se kwe na to rem – je dy nym apa ra tem te go ty pu w Eu ro pie
Środ ko wej, oraz z se kwe na to rem wy po sa żo nym w 48 ka pi lar z jed no -
cze snym od czy tem czte rech lub wię cej barw ni ków flu ore scen cyj nych.
W dwu dzie stu prze pro wa dzo nych do tych czas szko łach uczest ni czy -
ło ogó łem 859 osób.

Spon so ra mi i współ or ga ni za to ra mi szko ły by ły fir my: Alab, Cy to -
-Gen -Pol ska, Ge ne ral Elec tric He al th ca re Li fe Scien ces, EL KA BE, Hart -
mann Ana ly tic GmbH, HVD Hol ding AG, Lab Em pi re S.C., Me ran co,
Po ly gen, Ro che Dia gno stics Pol ska, Sar stedt, Sig ma -Al drich, Syn gen
Bio tech i Tib Mol Biol, któ re do star czy ły ma te ria ły, sprzęt i od czyn ni ki
do za jęć prak tycz nych.

prof. dr hab. Ry szard Słom ski
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Wra mach pro jek tu Wiel ko pol ska Plat for ma In no wa cyj na
(www. wpi. po znan. pl) przy go to wa no ba zę ofert uczel ni, sta -

no wią cych za pro sze nie dla przed się bior ców do współ pra cy w wy -
ko ny wa niu usług ana li tycz nych (po mia ro wych) oraz ba daw czych,
jak rów nież wy ko rzy sta nia wy ni ków tych prac w po sta ci go to wych
roz wią zań. 

Ce lem ini cja ty wy jest wzmoc nie nie w Wiel ko pol sce po wią zań
sfe ry ba daw czo -roz wo jo wej z go spo dar ką dzię ki pro mo cji uczel ni ja -
ko źró dła roz wią zań two rzo nych dla przed się biorstw oraz wspar cia
współ pra cy wiel ko pol skich ośrod ków na uko wych z biz ne sem. Part -
ne ra mi przed się wzię cia, po za Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po -
zna niu, są: Aka de mia Sztuk Pięk nych, Aka de mia Wy cho wa nia
Fi zycz ne go im. Edwar da Pia sec kie go, Po li tech ni ka Po znań ska, Uni wer -
sy tet Eko no micz ny, Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza oraz Uni wer -
sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go.

W stycz niu 2009 ro ku na każ dej uczel ni uczest ni czą cej w pro jek -
cie po wo ła no pro mo to ra przed się bior czo ści aka de mic kiej, czy li
oso bę, któ rej za da niem jest po szu ki wa nie oraz gro ma dze nie in for ma -
cji na te mat moż li wo ści współ pra cy uczel ni z go spo dar ką oraz po moc
in for ma cyj na dla przed się biorstw i in sty tu cji za in te re so wa nych ta ką
współ pra cą. Po moc ta do ty czy wska za nia moż li wo ści i za sad re ali za -
cji zle ceń lub wspól nych pro jek tów ba daw czo -wdro że nio wych. 

Re zul ta tem prac pro mo to rów wszyst kich uczel ni jest wspól na
ba za ofert. Opie kę me ry to rycz ną nad ba zą spra wu ją rzecz ni cy pa ten -
to wi szkół wyż szych, któ rzy ak tyw nie współ pra cu ją z pro mo to ra mi,
przy go to wu jąc ofer ty.

Za pra szam Pań stwa do za po zna nia się z ba zą, ofer ta mi Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – www.wpi.po znan.pl – i włą cze -
nia się do jej roz bu do wy. 

Każ dą jed nost kę na uko wo -dy dak tycz ną na szej uczel ni za chę cam
do skła da nia ofert. For mu larz zgło sze nio wy oraz spis dzie dzin na uki
i tech ni ki, któ ry jest po moc ny pod czas wy peł nia nia for mu la rza, znaj dzie -
cie Pań stwo na stro nie www.up.po znan.pl.; Re po zy to rium do ku men tów;
Biu ro Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką (data dostępu: 22.04.2010).

Pro szę uprzej mie o wy peł nie nie for mu la rza zgło sze nia, dla każ -
dej ofer ty od dziel nie, a na stęp nie prze sła nie do Pro mo to ra Przed się -
bior czo ści Aka de mic kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
(jest nim au tor ka tych słów, czy li dr inż. Ur szu li Moj siej) na ad res: 
moj sie ju@up.po znan.pl. 

W ra zie wąt pli wo ści pro szę o kon takt: Biu ro Pro mo cji i Współ -
pra cy z Prak ty ką, Col le gium Ma xi mum, po kój 607 (6 pię tro), 
tel. 618 48 70 82, e -ma il: moj sie ju@up.po znan.pl.

Baza ofert uczelni
Jedna z form współpracy z gospodarką

Laboratorium Badania Cech Funkcjonalnych i Bezpieczeństwa

Katedra Meblarstwa bada wytrzymałość mebli zarówno maszynowo…

… jak i w sposób bardziej naturalny
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W ba zie ofert swo je usłu gi ofe ru je: m.in.:
● Ka te dra Me blar stwa Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na pod kie -

row nic twem prof. dr. hab. Je rze go Smar dzew skie go. Ba da
i cer ty fi ku je me ble w za kre sie ich wy trzy ma ło ści, bez pie czeń stwa
i er go no mii. Wy ko nu je pro jek ty za kła dów z tech no lo gią i or ga -
ni za cją za rzą dza nia w zin te gro wa nych sys te mach in for ma tycz -
nych kla sy ERP. Pro wa dzi szko le nia z ob słu gi sys te mów CAD,
CAM, CAE, MRP, ERP.

● La bo ra to rium Ba da nia Cech Funk cjo nal nych i Bez pie czeń -
stwa Żyw no ści Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw -
no ści pod kie row nic twem prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka.
Ofe ru je dla prak ty ki:

❍ opra co wa nie no wych tech no lo gii w ska li pół tech nicz nej
❍ po moc we wdra ża niu no wych tech no lo gii do prak ty ki
❍ wy na jem ha li pół tech ni ki dla firm prze my sło wych w ce lach ba -

daw czych.

● La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz czeń Śro do wi ska Ka te dry
Che mii pod kie row nic twem prof. dr. hab. Pio tra Go liń skie go.
Ofe ru je ze staw do chro ma to gra fii ga zo wej sprzę żo ny ze spek -
tro me trem ma so wym z au to sam ple rem (GC/MS/MS, Va -
rian 450GC -Mass TQ Spek tro me trGC/MS), któ ry ana li zu je
wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (WWA), BETX
(ben zen, ety lo ben zen, to lu en, ksy len -su ma), po li chlo ro wa nych
bi fe ny li (PCB), ro po po chod nych.

● Ka te dra Urzą dza nia La su Wy dzia łu Le śne go, dr inż. Pa weł
Strze liń ski. Na ziem ny ska ning la se ro wy. Na ziem ny ska ning la -
se ro wy to tech no lo gia ty pu LI DAR (ang. Li ght De tec tion and Ran -
ging), bę dą ca ak tyw nym sys te mem zdal ne go po zy ski wa nia
da nych przy po mo cy sku pio nej wiąz ki pro mie ni la se ro wych.
Tech no lo gia ta po zwa la na zdal ne ze bra nie in for ma cji o okre ślo -
nym wy cin ku prze strze ni. Re je stro wa na w ten spo sób chmu ra

punk tów po od po wied nim prze two rze niu umoż li wia two rze nie
od wzo ro wań 3D i po mia ry fo to gra me trycz ne. W Ka te drze Urzą -
dza nia La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na ziem -
ny ska ner la se ro wy zo stał za ku pio ny na po trze by re ali za cji
pro jek tu „Bi lans wę gla w bio ma sie drzew głów nych ga tun ków
la so twór czych Pol ski”, fi nan so wa ne go przez Dy rek cję Ge ne ral ną
La sów Pań stwo wych.

dr inż. Ur szu la Moj siej

Laboratorium Analiz Zanieczyszczeń Środowiska

Naziemny skaning laserowy (LIDAR)
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Ósme go mar ca te go ro ku mi nę ło do kład nie 70 lat od dnia, kie dy
pro fe sor Jan Wier te lak, pra cow nik Ka te dry Che mii Wy dzia łu Rol -

ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go (pre kur sor ki In sty tu tu
Che micz nej Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu), na pi sał ostat nią kart kę pocz to wą do ro dzi ny w Pol sce. Za -
adre so wał ją do uko cha nej sio stry Anie li miesz ka ją cej w Łą ko ci nach
(po wiat ostrow ski). Kart kę wy sła no z pocz to we go jasz czy ka no mier 15
w Stro biel sku; to – we dług współ cze snych da nych Go ogle Ma py Pol -
ska – oko ło 240 ki lo me trów na po łu dnio wy wschód od Char ko wa. Tra -
sę mię dzy ty mi dwo ma miej sco wo ścia mi, le żą cy mi dziś na te re nie
Ukra iny (w 1940 ro ku był to Zwią zek So wiec ki), sa mo chód oso bo wy
po ko nu je w oko ło trzy i pół go dzi ny; pie szo to dwa dni mar szu. 
Go ogle Ma py Pol ska ostrze ga ją jed nak: „Za cho waj ostroż ność – na tej
tra sie mo że nie być chod ni ków ani cią gów dla pie szych”. 

Więź niów z obo zu w Sta ro biel sku prze trans por to wa no do Char -
ko wa za pew ne cię ża rów ka mi. Wśród przy szłych ofiar mor du – zwa -
ne go ogól nie ka tyń skim (bo prze cież nie tyl ko w Ka ty niu na wy raź ny
roz kaz Jó ze fa Sta li na zgi nę li pol scy ofi ce ro wie) – zna lazł się pro fe sor
Jan Wier te lak, ten sam, któ re mu 21 paź dzier ni ka ubie głe go ro ku za -
de dy ko wa li śmy je den z 21 8571 Dę bów Ka tyń skich. Drzew ko za sa dził
JM rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, oraz JM
rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, prof. dr hab. Bro ni sław
Mar ci niak na te re nie kam pu su nie opo dal Col le gium Ma xi mum („Wie -
ści Aka de mic kie” 9-10/2009). Do dnia 21 kwiet nia 2010 ro ku na świe -
cie2 po sa dzo no łącz nie 2769 Dę bów Ka tyń skich, z cze go w Po zna niu
i oko li cy – 105. 

Na uro czy sto ści sa dze nia Dę bu ka pi ta na Ja na Wier te la ka, oprócz
władz na szej uczel ni i in nych ofi cjal nych de le ga cji, obec ni by li pań -
stwo Ma ria i Zyg munt Bo ry so wie z Po zna nia; pa ni Ma ria jest sio strze -
ni cą pro fe so ra Wier te la ka. Do sko na le pa mię ta swo je go wuj ka
i praw dzi wą ra do ścią zgo dzi ła się po dzie lić z Czy tel ni ka mi „Wie ści Aka -
de mic kich” swo imi wspo mnie nia mi o Ja nie Wier te la ku – czło wie ku:
pa trio cie, do brym sy nu i bra cie, więź niu obo zu w Sta ro biel sku. 

Nie ste ty, hi sto ria dzie je się na na szych oczach, Ka tyń znów po -
wró cił do świa do mo ści Po la ków, tym ra zem ze zwie lo krot nio ną si łą.
W ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem, któ ra wy da rzy ła się 10
kwiet nia 2010 ro ku, w dro dze na uro czy ste ob cho dy 70-le cia zbrod ni
ka tyń skiej, zgi nę ło 96 osób. Wie lu mó wi, że po legł tu znów kwiat pol -
skiej in te li gen cji, z Pre zy den tem Rze czy po spo li tej Pol skiej na cze le, że
to dru gi Ka tyń…

Spo tka nie w do mu pań stwa Ma rii i Zyg mun ta Bo ry sów od by ło
się je sie nią 2009 ro ku. Kie dy spoj rza łam tam te go po po łu dnia na kart -
kę od prof. Ja na Wier te la ka, ostat nią, ja ka do tar ła od nie go do ro dzi -
ny, gdy zo ba czy łam da tę jej na pi sa nia („8 mar ca 1940 r.”), po my śla łam,
że war to przy po mnieć tę po stać – zmar łe go tra gicz nie pro fe so ra na -
szej uczel ni – po raz trze ci, tym ra zem w okrą głą, sie dem dzie sią tą rocz -
ni cę po wsta nia te go smut ne go do ku men tu, czy li 8 mar ca 2010 ro ku;
po sta no wi łam uczy nić to w mar co wo -kwiet nio wym nu me rze „Wie ści
Aka de mic kich”. Nikt z nas nie przy pusz czał, że tra ge dia ka tyń ska bę -
dzie mia ła swój ciąg dal szy, a w ka ta stro fie pre zy denc kie go tu po le wa
zgi nie ty lu lu dzi nie zwy kle ak tyw nie za an ga żo wa nych w pro gram „Ka -
tyń -pa mię tam.pl”, któ re go jed nym z prze ja wów dzia łań – mo że naj -
bar dziej wi docz nym – jest idea sa dze nia Dę bów Ka tyń ski ch3. To
wła śnie ta kim lu dziom le cie li się po kło nić uczest ni cy smo leń skiej tra -
ge dii: prof. Ja no wi Wier te la ko wi czy prof. Edwar do wi Ral skie mu, któ -
re mu spo łecz ność na szej uczel ni tak że po świę ci ła je den Ka tyń ski Dąb,
sa dząc go przed Col le gium Tech no lo giae Li gni 11 grud nia 2009 ro ku
pod czas uro czy stych ob cho dów 90-le cia ist nie nia stu diów rol ni czych
w Po zna niu („Wie ści Aka de mic kie” 12 (135)/2009).

Ostatnia kartka ze Starobielska
Wspomnienia Marii Borys, siostrzenicy zamordowanego w Charkowie 
prof. Jana Wiertelaka (1900‑1940)

Maria (stoi w środku) i Zygmunt (w jasnym płaszczu) Borysowie
podczas sadzenia Dębu Katyńskiego 21 października 2009 roku

Kapitan Wojska Polskiego, prof. Jan Wiertelak
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1 Ta licz ba w mia rę od kry wa nia no wych do wo dów zbrodni katyńskiej wciąż się zmie nia – ro śnie (wszyst kie przy pi sy po cho dzą od re dak cji „Wie ści Aka de mic kich”).
2 Dę by Ka tyń skie za sa dzo no m.in.: w Sta nach Zjed no czo nych, Ro sji, Szwaj ca rii, Nor we gii, Niem czech, na Li twie, Ło twie, Bia ło ru si i Ukra inie.
3 W ka ta stro fie zgi nął m.in. prof. Lech Ka czyń ski, któ ry był ho no ro wym pa tro nem pro gra mu „Ka tyń -pa mię tam.pl” (no ta be ne 12 kwiet nia 2010 ro ku miał za sa -

dzić ko lej ny Ka tyń ski Dąb – w Ogro dach Pa ła cu Pre zy denc kie go); o. Jó zef Jo niec SP, pre zes „Pa ra fia dy”, o któ rej Elż bie ta Klu szew ska pi sa ła w nu me rze 9-10 
(132-133)/2009 na sze go cza so pi sma przy oka zji wspo mnień o prof. Ja nie Wier te la ku; a tak że przed sta wi cie le wie lu or ga ni za cji i in sty tu cji, któ re rów nież bar dzo
głę bo ko za an ga żo wa ły się w pro gram „Ka tyń -pa mię tam.pl”, m.in.: z Na ro do we go Cen trum Kul tu ry, In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, Sto wa rzy szeń Ro dzin Ka tyń skich
i Or dy na tu Po lo we go Woj ska Pol skie go.
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LA BO RA TO RIUM Z RUR KA MI

Ma ria Bo rys: Pa mię tam, mia łam wów czas 12 lat, miesz ka łam z ro -
dzi ca mi na So ła czu, w ko sza rach – mój oj ciec był woj sko wym – a wu jek
pra co wał na prze ciw ko nas, w ta kim par te ro wym, bar dzo ład nym do -
mu, to był wte dy Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Wy star czy ło, że prze bie głam przez uli cę4 – i już by łam u wuj ka. Gdy go
od wie dza łam w pra cy, to za wsze mi mó wił: idź do la bo ra to rium, tam
zo ba czysz, co moż na zro bić z ru rek szkla nych nad pal ni kiem. Pra co wał
tam ta ki sym pa tycz ny la bo rant, któ re go spo tka łam już po woj nie, w 48
ro ku, gdy po zda niu ma tu ry od wie dzi łam to miej sce. I on tam był! Pa -
mię tał mnie. Za py tał: „Li la – bo na mnie Li la za wsze mó wi li – co ty tu ro -
bisz? Gdzie jest wu jek?” A ja nie mo głam mu na to py ta nie
od po wie dzieć, bo sa mi nie wie dzie li śmy, co się z nim sta ło. Po dob nie
pro fe sor Gli xel li już w 45 ro ku spe cjal nie jeź dził do Łą ko cin, do mat ki
wuj ka, py tał, czy nie ma ją ja kichś wie ści od Jan ka… Ow szem, przy szły
kart ki ze Sta ro biel ska do ro dzi ny: w stycz niu 40 ro ku na de szła pierw -
sza, a dru gą wu jek na pi sał po trzech mie sią cach, ósme go mar ca, ale
prze cież w po wo jen nych cza sach nikt na wet bu zi nie otwo rzył na ten
te mat, nie wol no by ło w ogó le wspo mnieć o tym, że ist niał Sta ro bielsk,
Ka tyń czy Char ków. I gdy by nie Niem cy w 42 ro ku, to nic by śmy nie wie -
dzie li. Zie mia by po kry ła, świad ko wie wy mar li – i po spra wie.

KA TYŃ, CHAR KÓW, STA RO BIELSK… I CZER WO NY KRA WAT

Zyg munt Bo rys: Pro szę so bie wy obra zić, że mo ja żo na o ma ło nie
ob la ła ma tu ry, i to przez obec ny na eg za mi nie tzw. „czyn nik spo łecz ny”. 

Ma ria Bo rys: Tak by ło. Pan dy rek tor już mi po dzię ko wał (eg za min
się skoń czył), ja wsta łam, on mi uprzej mie krze seł ko od su nął, a ten
w czer wo nym kra wa cie na gle py ta: „Za raz, za raz, jesz cze jed no py ta nie,
co wiesz o Ka ty niu?” Sto ję za tym krze słem i mó wię: „To jest spra wa nie -
wy ja śnio na”. I wte dy mój dy rek tor szyb ko po wie dział: „Uchy lam to py -
ta nie, pa dło po za sto łem eg za mi na cyj nym!” Wy szłam, dy rek tor za mną,
i gdy się drzwi za na mi za mknę ły, pra wie krzyk nął do mnie: „Słu chaj, jak
ja ci wy ja śnię Ka tyń, to ty do śmier ci to bę dziesz pa mię tać!” By li by mnie
ob la li na tej ma tu rze za to, że po wie dzia łam: Ka tyń to spra wa nie wy ja -
śnio na. No bo jak, to Niem cy prze cież po mor do wa li pol skich ofi ce rów
w Ka ty niu! I pro szę po pa trzeć, po tych wszyst kich za kła ma niach, po la -
tach mil cze nia, dziś mo że my o tym mó wić tak otwar cie.

PA TRIO TA, PO WSTA NIEC WIEL KO POL SKI, 
UCZEST NIK WOJ NY POL SKO -BOL SZE WIC KIEJ

Zyg munt Bo rys: To pięk ne, że wskrze sza się pa mięć o lu dziach,
któ rzy by li w więk szo ści nie tyl ko wy bit ny mi na ukow ca mi, ale i praw -
dzi wy mi pa trio ta mi. … i awers kartki pocztowej
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4 By ła to ul. So łac ka, obec nie no si na zwę ul. Woj ska Pol skie go.

Okolicznościowa wystawa przygotowana przez pracowników
Biblioteki Głównej

Ostatnie słowa ze Starobielska: rewers...
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Ma ria Bo rys: Cie szę się, że mój wu jek, praw dzi wy pol ski pa -
trio ta, zo stał tak pięk nie we zwa ny do Pol ski. Oto kar tecz ka, któ rą
mia łam przy so bie 21 paź dzier ni ka, z któ rej od czy ta łam po dzię ko -
wa nia za za pro sze nie nas na tę pięk ną uro czy stość za sa dze nia Dę -
bu Ka tyń skie go dla mo je go wuj ka. Cie szę się, że do cze ka łam ta kiej
chwi li. Te go nie za po mnę i bę dę się mo dli ła za ca ły Uni wer sy tet
Przy rod ni czy.

Zyg munt Bo rys: O Ka ty niu mło de po ko le nie nie wie nic lub ma -
ło. W szko le ich o tym nie uczą…

Ma ria Bo rys: Oni się o tym do wia du ją za póź no, na wet my śmy
o tym, co sta ło się z wuj kiem Jan kiem, do wie dzie li dość póź no, przez
la ta tyl ko mo gli śmy przy pusz czać, jak by ło na praw dę (że to ro bo ta So -
wie tów). Prze cież mat ka nie po wie dziec ku praw dy, bo ono by się wy -
ga da ło w szko le, a mat kę by za raz aresz to wa li.

Zyg munt Bo rys: Stan świa do mo ści współ cze snej mło dzie ży jest
za trwa ża ją cy. Pro szę so bie wy obra zić, że ma my ta ką mło dą zna jo mą
oso bę, zresz tą spo wi no wa co ną z na mi, stu dent, któ ry twier dzi: „A ja
po tę piam po wsta nie war szaw skie!” 

Ma ria Bo rys: To po wsta nie by ło tra gicz ne, ale ono by ło ko niecz -
ne! Dla cze go mia ła War sza wa te go nie zro bić? A zresz tą, nie tyl ko sa -
ma War sza wa, w 44 ro ku miesz ka li śmy w Ostrow cu Świę to krzy skim,

wi dzie li śmy, ca łe tłu my AK szły w kie run ku sto li cy. Na wet mo ja sio stra
dwa dni przed 1 sierp nia je cha ła tam z ja ki miś pa pie ra mi. Ta kich wy -
da rzeń jak po wsta nie war szaw skie nie moż na po tę piać, bo to był wy -
raz uko cha nia Oj czy zny i uko cha nia wol no ści. Mój wu jek, Jan
Wier te lak, był wy raź nym do wo dem na to, że tam to po ko le nie Po la -
ków by ło nie zwy kle pa trio tycz ne. Przy go to wa łam kil ka fo to gra fii, że -
by po ka zać, skąd wu jek czer pał ta ki pa trio tyzm. Pro szę spoj rzeć na to
zdję cie5, to dzień pry mi cji mo je go dru gie go wuj ka, bra ta Ja na Wier -
te la ka – księ dza Jó ze fa. W tle dom, w któ rym wu jek Jan się uro dził. Co
znaj du je się na fa sa dzie te go do mu? Orzeł, pol skie go dło! Na czas woj -
ny zo stał oczy wi ście za ma lo wa ny gli ną, ale za raz po woj nie oczysz -
czo no i umy to to miej sce i zno wu był orzeł. To bar dzo do brze
po ka zu je, skąd brał się pa trio tyzm mo je go wuj ka, dla cze go wziął
udział w po wsta niu wiel ko pol skim, a po tem w woj nie pol sko -bol sze -
wic kiej 1920 ro ku.

WIE WIÓR KA, CO LU BI ŁA GU ZI KI

Ma ria Bo rys: Bar dzo ko cha łam wuj ka Jan ka, on był bar dzo mi -
łym czło wie kiem, czę sto się wi dy wa li śmy, bo wy star czy ło, że prze szedł
przez uli cę6 i już był u swo jej sio stry, a mo jej ma my. Wu jek trzy mał
w do mu spe cjal nie dla mnie oswo jo ną wie wiór kę. Ro dzi na wuj ka tej
wie wiór ki nie lu bi ła, bo ta wciąż się pso ci ła. Mia ła nie ład ny zwy czaj

Ostatnia kartka ze Starobielska
Wspomnienia Marii Borys, siostrzenicy zamordowanego w Charkowie 
prof. Jana Wiertelaka

Profesor Wiertelak w czerwcu 1939 roku w Łąkocinach na uroczystej prymicji swojego brata, ks. Józefa (w prawym górnym rogu zdjęcia widoczny herb
Drugiej Rzeczypospolitej)

5 Zdję cie to pu bli ku je my powyżej.
6 Uli cę So łac ką.
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Jan Wiertelak

Autorka wspomnień
w wieku 12 lat
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ob gry zać gu zi ki z je go ubra nia. To też gdy wu jek miał iść ra no do pra -
cy na uczel nię, to był rwe tes, bo trze ba by ło nie ustan nie mu te gu zi ki
przy szy wać. Któ re goś dnia mo ja ku zyn ka mó wi do wuj ka: „Słu chaj,
wczo raj na bal ko nie po sa dzi łam ma co chy7, a ta wie wió ra wszyst kie
kwiat ki po wy ja da ła! Ja nek, zo bacz, co zro bi ła ta two ja wie wió ra!” A na
to wu jek z uśmie chem: „Wi docz nie ona tak po trze bu je… O co ci cho -
dzi?” Gdy póź nym la tem 39 ro ku otrzy mał kar tę mo bi li za cyj ną, przy -
je chał do Łą ko cin po że gnać się ze swo ją mat ką, a mo ją bab cią,
i przy wiózł ze so bą tę wie wiór kę, by wy pu ścić ją do la su, że by prze -
trwa ła woj nę. Ale ona, bied na, nie chcia ła odejść, cią gle mu wra ca ła
na ra mię, więc po któ rejś ko lej nej nie uda nej pró bie szyb ko wsiadł do
wo zu i pręd ko stam tąd od je chał. Wró cił do do mu swo jej mat ki i po -
wie dział: „Ma mo, ona [to zna czy wie wiór ka] nie prze ży je, ona jest zu -
peł nie nie przy go to wa na! Na sy pa łem jej tam, w le sie, orze chów, ale
ona wciąż wra ca… Ona nie prze ży je…”

SPO RYSZ, NA KTÓ RYM MOŻ NA BY ŁO ZA RO BIĆ

Ma ria Bo rys: Pa mię tam, że jak wu jek Ja nek przy jeż dżał na wa -
ka cje do Łą ko cin, my, dzie cia ki, mo gli śmy dla nie go po pra co wać. Szedł
na przy kład z na mi w po le, na zie mię swo je go oj ca, gdzie ro sło ży to,
i mó wił tak: „Słu chaj cie, po trze bu ję spo rysz do pra cy na uko wej. Wy
nie wie cie, co to jest spo rysz, więc po pa trz cie. To jest kłos ży ta – i wziął
do rąk ta ki ze spo ry szem – to ta kie czar ne – jak to okre ślił – ziar no, to
wła śnie spo rysz. To mi bę dzie cie zbie rać. I we dług te go, ile mi kto na -
zbie ra, bę dę pła cił”. My śmy dziad ko wi mo je mu mor gi ca łe zadepta li,
tak chcie li śmy za ro bić!

O ANIE LI, CO NIE MIA ŁA PO SA GU, I SIE RO TACH, 
KTÓ RYM TRZE BA BY ŁO PO MÓC

Ma ria Bo rys: Na wsi przed woj ną dziew czy na bez po sa gu nie
mia ła szans na do bre za mąż pój ście. A mo ja cio cia Ce la8 za ko cha ła
się (z wza jem no ścią) w chło pa ku, któ ry z ta kiej bo ga tej ro dzi ny po -
cho dził. Czter na ście lat ci mło dzi się ko cha li, a ro dzi na chło pa ka nie
chcia ła zgo dzić się na ślub z ubo gą Wier te la ków ną. Chcie li od ro -
dzi ców mo jej cio ci sie dem ty się cy zło tych po sa gu. To by ła ogrom -
na su ma, jak na tam te cza sy! Po nie waż wu jek Ja nek już wte dy
pra co wał i za ra biał, wziął trzy i pół ty sią ca zło tych po życz ki z ban -
ku, z ko lei mój oj ciec, ja ko woj sko wy, miał w ka sie za po mo go wej
swo je go puł ku dru gie trzy i pół ty sią ca – i w ten spo sób w czerw -
cu 1938 ro ku ra zem uzbie ra li sie dem ty się cy, aby – jak mó wił wu -
jek – „mo ja sio stra wy szła za mąż za czło wie ka, któ re go ko cha”. I tu,
na So ła czu, od był się ich ślub, a w na szym miesz ka niu przy ko sza -
rach przy ję cie we sel ne. Czy to nie był wspa nia ły czło wiek? Gdy
umar ła jed na z sióstr wuj ka, osie ro ci ła dwie cór ki. Jed na z nich wła -
śnie zda ła w Kro to szy nie ma tu rę i chcia ła iść na stu dia. I wu jek wziął
obie te dziew czyn ki do sie bie, za jął się ich lo sem, dał utrzy ma nie,
star szą wy słał na stu dia, skoń czy ła je tuż przed wy bu chem woj ny.
Czyż to nie by ło pięk ne z je go stro ny? 

MI ŁOŚĆ JEST ŚLE PA?…

Ma ria Bo rys: Wu jek miał też sym pa tię. To chy ba by ło w 38 ro ku:
po znał ją na do żyn kach, a w 39 ro ku ofi cjal nie się z nią za rę czył. To by -
ła pan na G***, imie nia nie ste ty już nie pa mię tam. Ona mia ła 19, a wu -
jek 39 lat. Ta dziew czy na po woj nie skoń czy ła me dy cy nę i jesz cze przez
dłu gi czas przy cho dzi ła do nas z py ta niem, czy wie my coś o lo sach jej
na rze czo ne go. To by ła ślicz na dziew czy na, nie ste ty, dość szyb ko stra ci -
ła wzrok i wkrót ce po tem zmar ła. Nikt nie mógł jej po móc.

SOS DO PIE CZE NI, MĄ KA I JO DY NA –
– CZY LI WAR TO SIĘ ZNAĆ NA CHE MII

Ma ria Bo rys: Wu jek bar dzo nie lu bił pew nych po traw, na przy kład
so sów „za kle py wa nych” mą ką. Pro sił przez la ta swo ją go spo się: „Bron -
ka, bła gam cię, nie za kle puj mi so su mą ką!” „Ale pro szę pa na – bro ni ła
się go spo sia – co to był by za sos?” No ale mu sia ła się ugiąć pod wo lą
pra co daw cy. Któ re goś dnia po wie dzia ła: „Do brze, już nie za cią gam so -
su mą ką”. Wu jek jej jed nak nie wie rzył, więc po wie dział: „Tak? Do brze, to
przy nieś mi te raz jo dy nę z ap tecz ki, przy nieś też tro chę mą ki na jed nym
ta le rzy ku i two je go so su na dru gim. Gdy jo dy na po łą czy się z mą ką, zro -
bi się gra na to wa. Je śli i twój sos zro bi się gra na to wy, to bę dzie do wód,
że nie mó wisz praw dy”. Oczy wi ście, jak ła two się do my ślić, sos Bron ki
zro bił się gra na to wy, na co go spo sia się żach nę ła: „Ech, z ta kim czło wie -
kiem to już ni gdy po rząd ne go so su się nie zro bi!”9

CHRY ZAN TE MY, NIE KO NIECZ NIE ZŁO CI STE

Ma ria Bo rys: Każ de imie ni ny wuj ka by ły hucz nie ob cho dzo ne na
Ja snej 14 (tam miesz kał)10. Zbie ra ła się wte dy ca ła ro dzi na. Z ko lei mo -
ja ma ma – Ja dwi ga – co ro ku na swo je imie ni ny do sta wa ła od wuj ka
Jan ka chry zan te my, za wsze ta kie sa me: ta kie drob niut kie, pie rza ste, li -
lio we. Ma ma się py ta ła: „Ja nek, skąd ty masz ta kie pięk ne kwia ty?” A on
jej na to od po wia dał: „Spe cjal nie dla cie bie ta kich szu ka łem”. Przy znam,
że po woj nie ta kich kwia tów ni gdzie już nie spo tka łam.

„… MOŻ NA WSZYST KO UTRA CIĆ, NIECH RA TU JE 
TYL KO SKRZY NIE Z KSIĄŻ KA MI…”

Ma ria Bo rys: Gdy wu jek już ode brał kar tę mo bi li za cyj ną w 39
ro ku, skon tak to wał się ze swo ją sio strą. Za kli nał ją na wszyst kie świę -
to ści, że by prze pro wa dzi ła się do je go miesz ka nia. Miał tam ty le ksią -
żek, a przede wszyst kim rę ko pi sów… Mó wił więc sio strze: „Bła gam
cię, wszyst ko niech zgi nie, ale rę ko pis mo je go pod ręcz ni ka [bo pra -
co wał nad nim do wy bu chu woj ny] niech oca le je!”11 Nie ste ty, sta ło się
ina czej. Sio stra wuj ka prze pro wa dzi ła się wpraw dzie do je go miesz -
ka nia i pil no wa ła wszyst kie go, ale za raz na po cząt ku woj ny ge sta po
zna la zło w Ostro wie Wiel ko pol skim je den z po mni ków po świę co nych
po wstań com wiel ko pol skim, na któ rym wy ry te by ło mię dzy in ny mi
na zwi sko: Jan Wier te lak, bar dzo szyb ko więc przy szli na Ja sną 1412.
Ge sta po wiec na tych miast za jął ga bi net wuj ka i już nie po zwo lił mojej
cioci tam wejść. Wszyst kie książ ki i rę ko pi sy prze pa dły. Ten dom już
nie ist nie je, dziś to pu sty plac na ro gu ulic Sło wac kie go i Ro ose vel ta.
To Niem cy, wy cho dząc z Pol ski w 44 ro ku, ten dom znisz czy li. Świad -
ko wie opo wia da li, że oku pan ci wy rzu ca li stam tąd przez okna wszyst -
kie pol skie książ ki, pró bo wa li je spa lić, ale się nie da ło, więc wy sa dzi li
bu dy nek w po wie trze. Zo sta ła tam tyl ko ku pa gru zu. 

OSTAT NIA KART KA ZE STA RO BIEL SKA

Zyg munt Bo rys: A tu do ku ment hi sto rycz ny, ostat nia kart ka ze
Sta ro biel ska, da to wa na: 8 mar ca 1940 ro ku, od Ja na Wier te la ka. Za -
kwa te ro wa li go w Sta ro biel sku, w znisz czo nych bu dyn kach po klasz -
tor nych, ale nie tam zo stał za mor do wa ny. Po wieź li ich kil ka dzie siąt
ki lo me tró w13 sa mo cho da mi do Char ko wa i tam do pie ro za strze li li… 

Wspo mnie nia Ma rii i Zyg mun ta Bo ry sów 
no to wa ła Ewa Stryc ka

7 Po pu lar na na zwa brat ków.
8 Czy li Anie la, ad re sat ka ostat niej pocz tów ki, któ rą Jan Wier te lak przy słał ze Sta ro biel ska w 1940 ro ku.
9 W ten spo sób tę hi sto rię przed sta wi ła pa ni Ma ria Bo rys. Czy ta ka re ak cja jo dy ny na mą kę jest praw do po dob na – z na uko we go punk tu wi dze nia – nie wiem.
10 Ów cze sna ul. Ja sna to dziś nie mal w ca ło ści ul. Ro ose vel ta; cią gnę ła się od ul. Po znań skiej na pół noc nym krań cu do ul. Zwie rzy niec kiej na po łu dnio wym.
11 Jesz cze ze Sta ro biel ska 8 mar ca 1940 ro ku pi sał: „[…] Spo dzie wam się, ze Ce la spra wę mo ich ksią żek za ła twi ła po myśl nie. Moż na wszyst ko utra cić, niech ra -

tu je tyl ko skrzy nie z książ ka mi. Mo że by się da ło ulo ko wać je u K*** Wład ka na W. Gar ba rach w Po zna niu […]”.
12 Wia do mo, że hi tle row cy szcze gól nie nie na wi dzi li po wstań ców wiel ko pol skich; po 1 wrze śnia 1939 ro ku sta ra li się wszyst kich od na leźć i wy słać do obo zów,

a po tem oczy wi ście wy mor do wać.
13 W rze czy wi sto ści – jak wie my – jest to oko ło 240 ki lo me trów.
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Więk szość ro sną cych u nas na drzew i krze wów kwit nie w naj -
ład niej szej po rze ro ku – pod ko niec kwiet nia i w ma ju. Wte dy

Ogród Den dro lo gicz ny sta je się praw dzi wą oa zą róż no rod nych
barw i kształ tów kwia tów, któ re przy cią ga ją wzrok licz nych zwie -
dza ją cych. Są jed nak ga tun ki, prze waż nie ob ce go po cho dze nia,
któ re tę fa zę roz wo ju prze cho dzą wcze śniej – w za leż no ści od wa -
run ków po go do wych nie kie dy na wet w okre sie zi mo wym, a naj czę -
ściej na przed wio śniu. Wy prze dza jąc kwit nie niem in ne ro śli ny,
oso bli wie zwra ca ją na sie bie uwa gę, gdyż są pierw szy mi zwia stu -
na mi bu dzą cej się do ży cia przy ro dy po „sza rym” okre sie zi mo we -
go spo czyn ku. Za chę ca ją do za sta no wie nia się nad fi zjo lo gicz ną
spe cy fi ką oraz bio lo gicz nym sen sem przy sto so wań tej gru py drzew
i krze wów do za kwi ta nia w cza sie wy stę po wa nia ni skich tem pe ra -
tur, na wra ca ją cych mro zów i nie rzad ko zda rza ją cych się jesz cze
opa dów śnie gu. 

Kil ka ga tun ków krze wów mo że za czy nać u nas kwit nie nie
w okre sie póź nej i cie płej je sie ni, co jest do wo dem na to, że stan
spo czyn ku bez względ ny, uwa run ko wa ny we wnętrz ny mi czyn ni ka -
mi fi zjo lo gicz no -bio che micz ny mi, za koń czył się jesz cze przed na -
sta niem zi my, a spo czy nek względ ny zo stał prze rwa ny przez
sprzy ja ją ce wa run ki po go do we. Do tej gru py ro ślin na le ży ja śmin
na go kwia to wy (Ja smi num nu di flo rum Lindl.) i ró ża necz nik da hur ski
(Rho do den dron dau ri cum L.). Pierw szy z wy mie nio nych ga tun ków,
po cho dzą cy z za chod nich Chin, ma cha rak te ry stycz ne zie lo ne
i smu kłe oraz wiot kie, czte ro kan cia ste pę dy, na któ rych roz miesz -
czo ne są po je dyn cze, zło ci sto żół te kwia ty o bar dzo de li kat nym za -
pa chu. Ja śmin na go kwia to wy jest pną czem po zor nym, gdyż nie
wy twa rza spe cjal nych or ga nów umoż li wia ją cych ak tyw ne wspi na -
nie się po pod po rach, ale mo że się na nich uno sić dzię ki dłu gim
i ela stycz nym pę dom. Je go kwia ty wy trzy mu ją spad ki tem pe ra tu -
ry do mi nus 4–5°C, a pą ki kwia to we – do mi nus 19°C, jed nak ogól -
nie jest on uwa ża ny za krzew wraż li wy na mro zy. W kra ju jest
jesz cze rzad ko upra wia ny, a w Ogro dzie Den dro lo gicz nym do brze
ro śnie przy bu dyn ku Ka te dry Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa,
gdzie ko rzy sta z osło ny prze ciw wietrz nej i do dat ko we go cie pła od -
da wa ne go przez ścia nę o wy sta wie po łu dnio wej. 

Ró ża necz nik da hur ski wy stę pu je dzi ko w Chi nach, Mon go lii,
Ja po nii i Ko rei, a tak że na ob sza rze cen tral nej i wschod niej Sy be -
rii. Osią ga wy so kość do 2 me trów, jest sil nie roz ga łę zia ją cym się
krze wem, o cien kich, pro sto wznie sio nych pę dach oraz ma łych,
elip tycz nych, skó rza stych li ściach, wy da ją cych po roz tar ciu sil ny
za pach ży wicz ny. Za li cza się go do ró ża necz ni ków pół zi mo zie lo -
nych, gdyż ma li ście utrzy mu ją ce się przez dwa se zo ny we ge ta cyj -
ne, w od róż nie niu od za wsze zie lo nych przed sta wi cie li ro dza ju
Rho do den dron i tych, któ re co rocz nie zrzu ca ją wszyst kie li ście. Sze -
ro ko lej ko wa te, fio le to wo ró żo we kwia ty oma wia ne go ga tun ku czę -
sto roz wi ja ją się w Ogro dzie Den dro lo gicz nym już w paź dzier ni ku
i li sto pa dzie, a na wet w grud niu, a dru gi raz – zwy kle w lu tym lub
mar cu. Mi mo du żej mro zo od por no ści ró ża necz nik da hur ski upra -
wia ny jest w Pol sce jesz cze do syć rzad ko, po dob nie jak in ny wcze -
śnie kwit ną cy, bli sko z nim spo krew nio ny krzew – ró ża necz nik
ostro koń czy sty (Rho do den dron mu cro nu la tum Turcz.), po cho dzą cy
z Da le kie go Wscho du. Za kwi ta zwy kle nie co póź niej, prze waż nie
w kwiet niu, ma więk sze kwia ty i cha rak te ry stycz nie ostro za koń -
czo ne li ście. 

Trze cim wcze sno wio sen nym ró ża necz ni kiem w cią gle wzbo -
ga ca nej ko lek cji ro do den dro nów Ogro du, li czą cej obec nie po -
nad 60 tak so nów, jest ró ża necz nik wcze sny (Rho do den dron
‘Pra ecox”), mie sza niec Rh. ci lia tum Ho ok. i Rh. dau ri cum, wy ho do -
wa ny oko ło 1855 ro ku w An glii. Je go de ko ra cyj ne, du że, pur pu ro -
we kwia ty roz wi ja ją się zwy kle pod ko niec mar ca. 

Do naj bar dziej in te re su ją cych krze wów, roz po czy na ją cych
kwit nie nie jesz cze zi mą, za li czyć mo że my ocza ry (Ha ma me lis L.).
Ro dzaj ten obej mu je tyl ko sześć ga tun ków – trzy w Ame ry ce Pół -
noc nej, dwa we wschod niej Azji, a je den jest mie szań cem mię dzy -
ga tun ko wym. Te roz ło ży ste, do ra sta ją ce u nas do 3–4 me trów
wy so ko ści i po dob nej sze ro ko ści krze wy, są bar dzo atrak cyj ne nie
tyl ko ze wzglę du na po rę kwit nie nia, lecz tak że na rzad ko spo ty -
ka ną bu do wę kwia tów. Kie lich jest drob ny i we wnątrz ciem ny, na
tle któ re go ory gi nal nie wy glą da ją czte ry wą skie, frę dzel ko wa te
płat ki o bar wie żół tej i dłu go ści na wet do 2 cen ty me trów. Kie dy
tem pe ra tu ra po wie trza spa da po ni żej ze ra, płat ki skrę ca ją się i zbli -
ża jąc się do sie bie, osła nia ją wnę trze kwia tu, na to miast gdy tem -
pe ra tu ra osią ga war to ści do dat nie – wy pro sto wu ją się. W cza sie
mro zów kwia ty te, bez uszko dzeń, mo gą się utrzy my wać bar dzo
dłu go, cza sa mi na wet przez mie siąc. 

W Ogro dzie Den dro lo gicz nym ro sną dwa ga tun ki ocza rów,
z któ rych w zi mie za kwi ta je den – oczar omszo ny (Ha ma me lis mol -
lis Oliv.), zwa ny tak że mięk ko wło sym. Na zwa ga tun ko wa po cho dzi
od cha rak te ry stycz nych dla nie go mięk ko owło sio nych pę dów. Tak -
son ten, po cho dzą cy z za chod nich i środ ko wych Chin, spro wa dzo -
ny do Eu ro py pod ko niec XIX wie ku, jest uzna wa ny za
naj cen niej szy, ale naj rza dziej u nas spo ty ka ny ga tu nek ocza ru.
Kwit nie nie roz po czy na czę sto już w stycz niu i lu tym, a w cza sie su -
ro wych i dłu go trwa łych zim – na prze ło mie mar ca i kwiet nia. Płat -
ki są zło ci sto żół te, u na sa dy lek ko za czer wie nio ne, a kie lich
we wnątrz jest czer wo no pur pu ro wy. Po kwit nie niu owo ce w po sta -
ci nie po zor nych to re bek doj rze wa ją do je sie ni na stęp ne go ro ku,
po czym „eks plo du ją”, wy rzu ca jąc na sio na na od le głość na wet kil -
ku me trów. 

Ko lej nym ga tun kiem upra wia nym w Ogro dzie, wcze śnie kwit -
ną cym, jest waw rzy nek wil cze ły ko (Da ph ne me ze reum L.). Wy stę pu -
je on na tu ral nie pra wie w ca łej Eu ro pie; od Pi re ne jów,
po łu dnio wych Włoch aż po pół noc ną Nor we gię i da lej na wschód,
do za chod niej Sy be rii. Ro śnie tak że na Kau ka zie i w Azji Mniej szej.
W Pol sce naj czę ściej jest spo ty ka ny w ży znych la sach li ścia stych na
ca łym ni żu, a w gó rach aż po pię tro ko so drze wi ny. Pod le ga ści słej
ochro nie ga tun ko wej. Krzew ten nie prze kra cza za zwy czaj 1 me tra
wy so ko ści, jest sła bo roz ga łę zio ny i przez więk szą część ro ku nie
rzu ca się w oczy. Na praw dę atrak cyj ny sta je się na prze ło mie lu te -
go i mar ca, kie dy za czy na kwit nąć na jesz cze bez list nych ga łąz kach.
Je go ró żo we, rur ko wa te, ze bra ne w drob ne głów ki kwia ty wy dzie -
la ją sil ny, słod ki za pach bzu. Są one pierw szym źró dłem po kar mu
dla pszczół. Oprócz lesz czy ny i ol szy waw rzy nek na le ży do naj wcze -
śniej kwit ną cych krze wów kra jo wych. La tem na pę dach po ja wia ją
się ja sno czer wo ne ja go dy, któ re – po dob nie jak po zo sta łe czę ści ro -
śli ny – są sil nie tru ją ce. Już 10 owo ców mo że być daw ką śmier tel ną
dla czło wie ka. Z te go po wo du waw rzy nek na zy wa ny jest wil czą ja -
go dą, wę żo wym krze wem czy dia bel skim krza kiem. 

Ze wzglę du na ob fi te kwit nie nie jed nym z naj cen niej szych ga -
tun ków ozdob nych w okre sie wcze snej wio sny jest ka li na won na
(Vi bur num far re ri Ste arn.). Po cho dzi z pół noc nych Chin i jest u nas
w peł ni mro zo od por na, ale wciąż ma ło zna na, mi mo nie po wta rzal -
nych wa lo rów de ko ra cyj nych. Two rzy gę ste krze wy o wy so ko ści
do 2,5 me tra. Kwia ty ze bra ne w krót kie szczy to we kwia to sta ny roz -
wi ja ją się nie kie dy w stycz niu, a naj czę ściej w mar cu. Po cząt ko wo
są ró żo we, po tem bia łe i ma ją sil ny, przy jem ny za pach. 

Wśród wcze śnie kwit ną cych drzew ob ce go po cho dze nia upra -
wia nych w Ogro dzie Den dro lo gicz nym uwa gę zwra ca ro sną ca przy
głów nym wej ściu mo re la sy be ryj ska (Pru nus si bi ri ca L.) o ja sno ró żo -

INTERESUJĄCE DRZEWA I KRZEWY W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM

Gatunki wcześnie kwitnące
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wych, licz nych kwia tach, uka zu ją cych się na ga łę ziach na dłu go
przed roz wo jem li ści. 

Do naj bar dziej zna nych i co raz czę ściej sa dzo nych w ogród -
kach przy do mo wych wcze sno wio sen nych krze wi nek z ro dzi ny
wrzo so wa tych na le ży wrzo siec czer wo ny (Eri ca car nea L.) wy stę pu -
ją cy dzi ko w Al pach, Ape ni nach i na Pół wy spie Bał kań skim. Jest wy -
trzy ma ły na mro zy, a po ra je go kwit nie nia trwa od lu te go do
kwiet nia. 

Jed nym z po spo lit szych i do brze roz po zna wa nych krze wów
wcze śnie kwit ną cych jest wspo mnia na lesz czy na po spo li ta (Co ry -
lus avel la na L.). Osią ga wy so kość na wet 10 me trów, wy kształ ca jąc
cza sa mi for mę drzew ko wa tą. Wy stę pu je pra wie w ca łej Eu ro pie
(z wy jąt kiem pół noc nej Skan dy na wii), na Kau ka zie, w Tur cji i Ira nie.
W Pol sce jest ga tun kiem czę stym w ży znych la sach li ścia stych
(głów nie grą dach) oraz w zbio ro wi skach za ro ślo wych, na obrze żach
la sów i wśród pól. Lesz czy na po spo li ta kwit nie bar dzo wcze śnie (za -
czy na już w lu tym), przed roz wo jem li ści. Kwia to sta ny mę skie (kot -
ki), po wsta łe już la tem ro ku po przed nie go, na przed wio śniu
wy dłu ża ją się, zwi sa ją i bar dzo ob fi cie py lą. Kwia to sta ny żeń skie,
bar dzo nie po zor ne, ukry te są w pą kach kwia to wych i na wio snę
uka zu ją tyl ko ich czer wo ne zna mio na słup ków. Je sie nią, już na kil -
ku let nich krze wach po ja wia ją się orze chy la sko we, za zwy czaj do
2 cen ty me trów dłu go ści, okry te czę ścio wo cha rak te ry stycz ną dwu -
list ko wą okry wą, do po ło wy zro śnię tą i na brze gach sil nie po wy ci -
na ną. 

Ko lej nym ro dza jem, któ re go więk szość przed sta wi cie li kwit -
nie bar dzo wcze śnie, jest ol sza (Al nus B. Ehrh). Zna nych jest oko -
ło 35 ga tun ków, wy stę pu ją cych głów nie na pół ku li pół noc nej,
z któ rych w Eu ro pie i w Pol sce ro sną na tu ral nie trzy: ol sza czar na
(Al nus glu ti no sa (L.) Ga ertn.), ol sza sza ra – (Al nus in ca na (L.) Mo ench)
oraz ol sza zie lo na (Al nus vi ri dis (Cha ix) DC.). Dwie pierw sze są drze -
wa mi, trze cia zaś krze wem. 

Ol sza czar na jest ga tun kiem po spo li tym na ni żu, osią ga ją cym
w Pol sce gra ni cę pio no we go roz miesz cze nia na wy so ko ści 500–550
me trów n.p.m i tyl ko spo ra dycz nie moż na ją spo tkać wy żej. Ja ko
ga tu nek la so twór czy ol sza ta wy stę pu je naj czę ściej na sie dli skach
lek ko za ba gnio nych, głów nie w łę gach je sio no wo -ol szo wych, oraz
na sie dli skach ba gien nych – w ol sach. Zno si sta gno wa nie wo dy
i okre so we za le wy dzię ki zdol no ści do wy twa rza nia ko rze ni przy -
by szo wych u na sa dy pnia. 

Ol sza sza ra jest u nas ga tun kiem gór skim (mak sy mal nie
do 1250 me trów n.p.m.), z roz pro szo ny mi sta no wi ska mi na ni żu,
któ re w pół noc no -wschod niej czę ści kra ju na wią zu ją do pół noc nej

(bo re al nej) czę ści jej za się gu. W gó rach wy stę pu je prze waż nie
wzdłuż po to ków, na ni żu zwy kle w do li nach rzek oraz na tor fo wi -
skach ni skich. Jest drze wem la so twór czym w nad rzecz nej ol szy nie
gór skiej. Ma mniej sze wy ma ga nia pod wzglę dem wil got no ści gle -
by niż ol sza czar na i zno si tyl ko krót ko okre so we za le wy. 

Trze ci ga tu nek ol szy moż na spo tkać w Pol sce na na tu ral nych
sta no wi skach tyl ko w Biesz cza dach Za chod nich, głów nie w pię trze
po ło nin, miej sca mi wkra cza ją cym na po ło żo ne ni żej daw ne łą ki
i pa stwi ska.

Oba drze wia ste ga tun ki kwit ną jesz cze przed roz wo jem li ści,
przy czym pierw sza za czy na ol sza sza ra. Kwia ty mę skie, w po sta ci
ciem no brą zo wych ko tek ze bra nych po kil ka na koń cach pę dów,
za wią zu ją się jesz cze la tem ro ku po prze dza ją ce go kwit nie nie i po -
dob nie jak u lesz czy ny wy dłu ża ją się, za czy na jąc py lić już na po -
cząt ku mar ca. Kwia ty żeń skie ukry te w pą kach kwia to wych tak że
roz wi ja ją się przed roz wo jem li ści. Ol sza zie lo na, któ rej na zwa po -
cho dzi od zie lo nej bar wy kwia to sta nów mę skich wi szą cych zi mą
na pę dach, kwia ty żeń skie uka zu je na wio snę, naj póź niej, rów no -
cze śnie z li ść mi. 

Ostat nim ga tun kiem, na któ ry chcie li by śmy zwró cić Czy tel ni -
kom uwa gę, jest de reń ja dal ny (Cor nus mas L.), zwa ny tak że de re -
niem wła ści wym. Jest to du ży, buj ny, sil nie roz ga łę zio ny krzew,
któ ry czę sto moż na spo tkać w po sta ci ma łe go drze wa. Na tu ral nie
wy stę pu je od za chod niej i po łu dnio wej Eu ro py do Azji Mniej szej
i Kau ka zu. W wie lu miej scach jest zdzi cza ły i za do mo wio ny. Ro śnie
w świe tli stych la sach dę bo wych i dę bo wo -gra bo wych, pre fe ru jąc
cie płe, na sło necz nio ne ich obrze ża i zbo cza. Kwit nie nie za czy na
wcze sną wio sną, jesz cze przed roz wo jem li ści. Kwia ty ma ma łe, żół -
te, z du żym dys kiem miod ni ko wym, ze bra ne w okrą głe, bar dzo
ozdob ne bal da chy. Ma ją one du że zna cze nie dla owa dów ze wzglę -
du na tak wcze sną po rę kwit nie nia. Owo ce, po dob ne kształ tem do
oli wek, ma ją do 3 cen ty me trów dłu go ści, są lśnią ce, czer wo ne lub
ciem no bor do we, w sma ku kwa sko we i ja dal ne. W krę gach le śni -
ków wy so ko ce nio ne i uży wa ne do wy ro bu na lew ki zwa nej de re -
niów ką. 

dr inż. Wła dy sław Da nie le wicz, dr inż. To masz Ma liń ski

Od re dak cji

Po nie waż na sze cza so pi smo jest czar no -bia łe, ko lo ro we fo to gra -
fie, bę dą ce ilu stra cją po wyż sze go ar ty ku łu, za mie ści li śmy na trze ciej
stro nie okład ki – któ rą dru ku je my w peł nym ko lo rze (es).

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU (cz. 2)

Uchwała Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Dziekan i Rada Wydziału oraz cała społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pozostają w głębokim smutku i bólu
po tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Jego Małżonka oraz wybitni przedstawiciele polskiego
życia politycznego i społecznego, towarzyszący Prezydentowi. Zginęli w służbie Ojczyźnie, w drodze do Katynia, pragnęli oddać hołd pomordowanym tam 70 lat temu
tysiącom polskich oficerów i innym przedstawicielom polskiej inteligencji.

Żywimy przekonanie, że ów przeżywany przez wszystkich Polaków dramat nie będzie daremny i pobudzi nas do narodowej jedności, do okazywania prawdziwego
szacunku każdemu człowiekowi, do rzetelnej pracy, uczciwego życia i wyrażania w codziennej postawie prawdziwego patriotyzmu.

Dziekan i Rada oraz cała społeczność Wydziału wyrażają współczucie Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim Ofiar.

Dziekan

prof. dr hab. Michał Sznajder
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w la tach 2008–2009

Wla tach 2008–2009 Chór Aka de mic ki „Co ro Da Ca me ra” wy stę po -
wał głów nie na roz ma itych uro czy sto ściach uczel nia nych, ta kich

jak co rocz ne ab so lu to ria, pro mo cje dok tor skie, in au gu ra cje, dok to ra ty
ho no ris cau sa (m.in. dok to rat ho no ris cau sa prof. Grzy wa cza, lu ty 2008)
czy pod czas uro czy ste go otwar cia sa li wy kła do wej w Ka te drze Che mii
(sty czeń 2009). Nie za bra kło go rów nież na im pre zach i kon cer tach
miej skich (m.in. kon cert chó ral ny w Cen trum Kul tu ry „Za mek” w kwiet -

niu 2008 ro ku, udział w Spo tka niach Chó ral nych or ga ni zo wa nych przez
Pol ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr w mar cu 2009 ro ku, kon cer ty ko lęd
i pa sto ra łek w po znań skich ko ścio łach).

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je udział ze spo łu w uro czy sto ściach
ob cho dów 90-le cia Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w ma ju 2009
ro ku oraz w ob cho dach 90-le cia ist nie nia stu diów rol ni czo -le śnych Po -
zna niu (li sto pad 2009).

Siód me go ma ja 2009 ro ku chór „Co ro Da Ca me ra” – w to wa rzy -
stwie in nych chó rów aka de mic kich mia sta Po zna nia – wy stą pił pod -
czas uro czy stej mszy św. w ka te drze po znań skiej. Na stęp nie wraz
z se na ta mi wszyst kich uczel ni prze ma sze ro wał przez mia sto do Au li
Uni wer sy tec kiej, gdzie pod czas uro czy ste go po sie dze nia wziął udział
we wspól nym dla wszyst kich chó rów wy ko na niu pie śni aka de mic kich
Gau de Ma ter Po lo nia oraz Gau de amus Igi tur.

Dzie więt na ste go li sto pa da 2009 ro ku ze spół uświet nił swym wy -
stę pem uro czy ste po sie dze nie Se na tu na szej uczel ni, zwią za ne z ob -
cho da mi 90-le cia stu diów rol ni czo -le śnych w Po zna niu. Po za koń cze niu
po sie dze nia od by ła się uro czy stość od sło nię cia po pier sia Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go w Col le gium Ma xi mum, pod czas któ rej chór wy ko nał
dwa utwo ry.

W 2010 ro ku ze spół pla nu je wy ko na nie kon cer tu wo kal no -in stru -
men tal ne go na te re nie uczel ni oraz udział w chó ral nych kon cer tach
miej skich. Chcie li by śmy tak że – jak w la tach po przed nich – wziąć udział
w fe sti wa lu za gra nicz nym, co jed nak że bę dzie za le ża ło od zdo by cia od -
po wied niej ilo ści środ ków fi nan so wych. 

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska

Coro da Camera
Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Chór Aka de mic ki Co ro Da Ca me ra (z wł.: ‘chór ka me ral ny”) Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu po wstał w 1993 ro ku z ini cja -

ty wy obec nej dy ry gent ki, Bar ba ry Dą brow skiej -Sil skiej. Ze spół
pier wot nie dzia łał ja ko sto wa rzy sze nie, a na stęp nie zo stał ob ję ty pa -
tro na tem Aka de mii Rol ni czej. Jest chó rem ka me ral nym, je go człon -
ko wie to przede wszyst kim stu den ci i ab sol wen ci Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go oraz in nych po znań skich uczel ni. Wy ko ny wa ny re per -
tu ar obej mu je róż ne sty le i for my mu zycz ne, od mu zy ki daw nej po
współ cze sną.

Chór na le ży do Wiel ko pol skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr i pro -
wa dzi dzia łal ność kon cer to wą na te re nie Po zna nia (m.in. wie lo krot ny
udział w Se re na dach Ra tu szo wych, Spo tka niach Chó rów Aka de mic kich,
Be tle jem Po znań skim, róż no rod nych miej skich cy klach kon cer to wych
oraz kon cer ty so lo we). Ze spół sys te ma tycz nie uświet nia uro czy sto ści
aka de mic kie ro dzi mej uczel ni.

Co ro Da Ca me ra mo że się po szczy cić suk ce sa mi od nie sio ny mi
na fe sti wa lach i kon kur sach kra jo wych oraz za gra nicz nych, m.in. na:
● VI Ogól no pol skim Fe sti wa lu Mu zy ki Re li gij nej im. ks. St. Or min -

skie go w Ru mi, paź dzier nik 1994
● Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Chó ral nym im. F. Men dels soh na -

-Bar thol die go w Daut phe tal (Niem cy) w 1996 ro ku (Srebr ny Dy -
plom)

● Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Chó row „Cry sta lex Cor 97” w No -
wym Bo rze (Cze chy) (Srebr ny Dy plom i na gro da spe cjal na za naj -
lep sze wy ko na nie utwo ru obo wiąz ko we go)

● XII Kon kur sie im. S. Sim ku sa w Kłaj pe dzie (Li twa), paź dzier -
nik 1999

● IV Fe sti wa lu Chó ral nym „Al ta Pu ste ria 2001” w Al to Adi ge (Wło -
chy), li piec 2001

● Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mu zy ki Ro man tycz nej we Vla cho -
vo Bre zi (Cze chy), li sto pad 2003

● pre zen ta cji pol skiej kul tu ry ad wen to wej pod czas im pre zy 
„Sta er nen Markt” w Pocz da mie, gru dzień 2006

● IX Łódz kim Fe sti wa lu Chó ral nym „Can tio Lo dzien sis”, li sto -
pad 2006.

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska jest ab sol went ką Aka de mii Mu zycz nej
im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu oraz Aka de mii Mu zycz nej im. F. No -
wo wiej skie go w Byd gosz czy. Za ło ży ciel ka i dy ry gent ka chó ru Co ro Da
Ca me ra, współ pra co wa ła z wie lo ma po znań ski mi chó ra mi ama tor ski -
mi i za wo do wy mi (m.in. z Chó rem Ka te dral nym i Chó rem Te atru Mu -
zycz ne go). Pe da gog śred niej szko ły mu zycz nej, kon sul tant wo kal ny.

e -ma il: co ro da ca me ra@gma il.com 
cho ra kad@up.po znan.pl
www.up.po znan.pl/chor

Bar ba ra Dą brow ska -Sil ska
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Te go rocz na edy cja Drzwi Otwar tych przy cią gnę ła spo ry tłum mło -
dzie ży za in te re so wa nej wy bo rem naj bar dziej atrak cyj ne go kie -

run ku stu diów po ukoń cze niu na uki w szko łach śred nich. Mło dym
go ściom nie jed no krot nie to wa rzy szy li do ro śli: za rów no ro dzi ce, jak
i opie ku no wie szkol ni. Do ra dza li, od ra dza li, tłu ma czy li – sło wem bar -
dzo się an ga żo wa li w po moc dla swych pod opiecz nych. 

W dwóch tu rach spo tkań z wła dza mi, pra cow ni ka mi oraz stu den -
ta mi na sze go uni wer sy te tu przy go to wa no pre zen ta cje w na stę pu ją -
cych blo kach te ma tycz nych: ar chi tek tu ra kra jo bra zu; die te ty ka,
tech no lo gia żyw no ści i ży wie nia czło wie ka; eko no mia; fi nan se i ra chun -
ko wość; go spo dar ka prze strzen na; in ży nie ria śro do wi ska; ogrod nic two;
po li ty ka spo łecz na; to wa ro znaw stwo; bio lo gia; bio tech no lo gia; in for -
ma ty ka i agro in ży nie ria; le śnic two; ochro na śro do wi ska; rol nic two; tech -
ni ka rol ni cza i le śna; tech no lo gia drew na; tu ry sty ka i re kre acja oraz
zoo tech ni ka. 

Ja ko że „Wie ści Aka de mic kie” ma ją dość ogra ni czo ne ła my, a tym
sa mym nie są w sta nie za pre zen to wać jed no cze śnie wszyst kich bo -
ha te rów te go wy da rze nia, po sta no wi li śmy po dzie lić ma te riał na dwie
czę ści. W pierw szej (nu mer bie żą cy na sze go cza so pi sma, 3-4/2010)
przed sta wia my fo to re por taż z więk szo ści wy mie nio nych po wy żej
spo tkań. Pre zen ta cje przy go to wa ne przez Wy dział Bio lo gii i Ho dow li
Zwie rząt – ja ko naj bar dziej wi do wi sko we dla osób przy by łych 
z ze wnątrz – po ka że my Pań stwu w ko lej nym nu me rze (5-6/2010)
„Wie ści”.

mgr Ewa Stryc ka

Drzwi otwarte (cz. 1)
20 marca 2010 roku

Na powitanie przybył JM rektor Grzegorz Skrzypczak

Sala A w Collegium Maximum niemal pękała w szwach

Krótką historię naszej uczelni przybliżyła prorektor ds. studiów 
Monika Kozłowska

„Wieści Akademickie” studiowano uważnie
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Spotkanie z władzami dziekańskimi Wydziału Leśnego

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 
podczas prezentacji

Stoisko Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

… postawił też na szerszy odbiór i reklamę zewnętrzną

Nie każdy wie, że na naszej uczelni działa Leśny Klub Motocyklowy

W ramach Drzwi Otwartych można było zwiedzić Laboratorium
Wodne Katedry Budownictwa Wodnego

Wydział Technologii Drewna przygotował ulotki…

Ciekawie zaprezentowało się stoisko Zespołu Szkół Leśnych z Milicza
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Dzie sią te go lu te go 2010 ro ku na ba se nie „Ra ta je” na Os. Pia stow -
skim od był się ko lej ny aqua ma ra ton. Te go dnia w ca łej Pol sce

od by wa ły się róż ne go ro dza ju ak cje, im pre zy, tak że wie le o cha rak te -
rze spor to wym. Wszyst ko to mia ło je den cel, a mia no wi cie wsparcie
dla Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Te go rocz ny fi nał or kie stry
był osiem na sty i po raz dru gi po świę co no go on ko lo gii dzie cię cej.

Im pre zy spor to we, któ re się od by wa ły te go dnia w ca łym kra ju,
by ły ty po wym przy kła dem, jak moż na „przy jem ne po łą czyć z po ży -
tecz nym”. Wia do mo, że dla tych, któ rzy ko cha ją sport, lu bią ak tyw nie
spę dzać czas, wzię cie udzia łu w ta kiej ak cji jest atrak cyj ne, a jesz cze
moż na ko goś wspo móc. Tak też w wie lu mia stach zor ga ni zo wa no bie -
gi, me cze, po tycz ki spor to we lub – tak jak Fre ga ta Swim ming – ma ra -
ton aqua ae ro bi ku.

Te go dnia był du ży mróz, ma ra ton za pla no wa ny w go dzi nach
wie czor nych, oba wia li śmy się więc o fre kwen cję, na szczę ście nie by -
ło po wo du do zmar twień. Lu dzie tłum nie zgło si li się na ba sen, mi mo
nie sprzy ja ją cej au ry. Nie za wie dli śmy ocze ki wań: wspa nia łe ćwi cze -
nia w wo dzie, przy to wa rzy szą cej mu zy ce Mi cha ela Jack so na oraz la -
ti no, ko lo ro wych świa tłach mie nią cych się w rytm mu zy ki i dy mach
– to by ło to. Pra wie 80 osób tań czy ło w wo dzie, a więk szość z nich sta -
no wi ły stu dent ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, któ re za chę co ne na
za ję ciach przy je cha ły te go dnia i ćwi czy ły z na mi.

Dla nie któ rych był to pierw szy kon takt z te go ty pu for mą za jęć,
na przy kład dla stu den tek na szej uczel ni, ale na szczę ście po zy tyw nie
ode bra ły ca łe przed się wzię cie i aqua ae ro bik bar dzo im się spodo bał.
Oczy wi ście wa run kiem wej ścia był sym bo licz ny za kup ser dusz ka, bo
w tym ce lu prze cież się spo tka li śmy. Na ko niec od by ła się „wod na li -
cy ta cja” WOŚP. Póź niej już tyl ko wy wia dy dla te le wi zji, okla ski i wszy -
scy uda li się do do mów, zmę cze ni ćwi cze nia mi, ale w do brych
hu mo rach.

Po raz ko lej ny mia łam przy jem ność pro wa dzić aqua ma ra ton
i mu szę przy znać, że każ de go ro ku lu dzie za ska ku ją fre kwen cją, wspa -
nia łą po sta wą, chę cią do wspól nej za ba wy i po mo cy dla WOŚP. W tym
ro ku aqua ma ra ton pro wa dzi ły Na ta lia No gal ska (Fre ga ta) i ni żej pod -
pi sa na. 

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aqua maratom

Kick -bo xing z pew no ścią ko ja rzy się każ de mu ze spor tem wal ki.
Mó wi się, że ta dys cy pli na ma głę bo kie ko rze nie, gdyż jej ele men -

ty moż na do strzec w sta ro żyt nym pan kra tio ne, czy li spo rcie wal ki,
gdzie do zwo lo ne by ły ude rze nia rę ko ma, no ga mi oraz rzu ty. Pan kra -
tion to dys cy pli na spor to wa zna na w sta ro żyt nej Gre cji, bę dą ca po łą -
cze niem bok su i za pa sów. Wśród mi strzów tej dys cy pli ny wy mie nia
się Dio xip pu sa, któ ry zwy cię żył w kil ku olim pia dach i był przy ja cie lem
Alek san dra Ma ce doń skie go.

Kick -bo xing jest dys cy pli ną spor to wą, w któ rej wal czy się, sto su -
jąc bok ser skie cio sy pię ścią, jak rów nież kop nię cia. Na zwa ta od no si
się do dys cy plin roz wi nię tych przez Ja poń czy ków (kick -bo xing ja poń -
ski) oraz Ame ry ka nów (kick -bo xing ame ry kań ski) w la tach sześć dzie -
sią tych i sie dem dzie sią tych XX wie ku. Dys cy pli na ta z pew no ścią
więk szą po pu lar ność zdo by ła dzię ki wie lu fil mom ak cji, w któ rych pre -
zen tu je się jej ele men ty, i ko ja rzo na jest nie tyl ko z za wod ni ka mi, ale
też cha rak te ry stycz ny mi ak to ra mi.

W Kick -bo xin gu obo wią zu ją tech ni ki ręcz ne za czerp nię te z pię -
ściar stwa – cio sy pro ste, z do łu, sier po we, za ma cho we – oraz noż ne
ze sztuk wal ki: ka ra te, ta ekwon do, mu ay tai – kop nię cia fron tal ne,
okręż ne, sto pu ją ce, za ha cza ją ce, opa da ją ce, ob ro to we. W tech ni ce wy -
róż nia się rów nież obro ny obo wią zu ją ce w wy żej wy mie nio nych dys -
cy pli nach.

Ry wa li zu je się w for mach mięk kich i twar dych. Naj bar dziej tra -
dy cyj ną for mu łą jest full con tact, gdzie spor tow cy wal czą na rin gu
w spodniach, bez ko szu lek i mo gą sto so wać tech ni ki ręcz ne i noż ne
z peł ną si łą po wy żej pa sa. W cza sie dwu mi nu to wej run dy mu szą za -
sto so wać sześć tech nik noż nych. W wal ce ama tor skiej są trzy dwu mi -
nu to we run dy. Prze rwa mię dzy ni mi trwa sześć dzie siąt se kund.

Na te re nie Pol ski sport ten po ja wił się w po ło wie lat osiem dzie -
sią tych XX wie ku, a za je go pre kur so ra uwa ża się pre ze sa Pol skie go
Związ ku Kick -Bo xin gu, An drze ja Pa la cza. W Wiel ko pol sce jest rze sza
za wod ni ków in te re su ją cych się i tre nu ją cych tę dys cy pli nę. Ja kub
Smo liń ski, stu dent III ro ku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
na kie run ku: tech no lo gia żyw no ści, za in te re so wał się nią dzię ki swo -
je mu bra tu. Ku ba za czął upra wiać zu peł nie in ny sport i za wsze był mi
zna ny ja ko re pre zen tant na szej uczel ni w dru ży nie ko szy kar skiej. Jest
wy róż nia ją cym się ko szy ka rzem, gra ją cym w pod sta wo wym skła dzie,
bar dzo wa lecz nym i zdo by wa ją cym punk ty dla na sze go uni wer sy te -
tu. Oka za ło się, że jest rów nież co raz bar dziej uty tu ło wa nym za wod -
ni kiem kick -bo xin gu.

Przy go dę z ko szy ków ką roz po czął w 1998 ro ku ja ko za wod nik
MKK Py ra Po znań. Naj więk szym je go osią gnię ciem jest zdo by cie z dru -
ży ną Wi ce mi strzo stwa Pol ski Ka de tów w se zo nie 2003/2004. Obec nie
swą ko szy kar ską przy go dę kon ty nu uje na na szej uczel ni w sek cji ko -
szy ków ki męż czyzn, któ rą pro wa dzi mgr Zbi gniew Grze ś czyk.

W cza sie, kie dy Ku ba zaj mo wał się ko szy kar ską pa sją, je go brat
– wie lo krot ny me da li sta mi strzostw Pol ski w kick -bo xin gu – roz wi jał

Kick‑boxing
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swo ją pa sję wśród ża ków, mło dzie ży i do ro słych. Oczy wi ście spo glą -
da jąc na ta kie go bra ta, trud no nie po ku sić się o pró bę swo ich sił, tym
bar dziej, że dys po nu je się spraw no ścią fi zycz ną i wy trzy ma ło ścią zdo -
by tą na ko szy kar skich tre nin gach. Oka za ło się, że przy go to wa nie
z gier ze spo ło wych jest bar dzo po moc ne i sta no wi nie złą ba zę do roz -
po czę cia przy go dy z kick -bo xin giem.

Po wspól nych tre nin gach for ma i zna jo mość za sad po zwo li ły na
pierw sze star ty i szyb kie suk ce sy. Po ro ku Ku ba zdo był ty tuł Mi strza
Pol ski w Kick -Bo xin gu Full Con tact Mło dzie żow ców (do lat 21) w wa -
dze su per cięż kiej. W fi na ło wym po je dyn ku zno kau to wał ry wa la w dru -
giej run dzie. Na stęp nie, już ja ko se nior, zdo był srebr ny me dal

w Kick -Bo xin gu Li ght Con tact na Mi strzo stwach Pol ski Za chod niej,
gdzie wy grał mię dzy in ny mi z wie lo krot nym mi strzem kra ju (fo to gra -
fie z tych za wo dów pre zen tu je my obok. Po nad to sto czył wal ki pię -
ściar skie, wy gry wa jąc tur niej w Kra ko wie, gdzie w fi na le po ko nał przez
no kaut in struk to ra spor tów wal ki z Gdań ska. Pod czas Mi strzostw Pol -
ski Se nio rów Li ght Con tact w Za wier ciu do szedł do ćwierć fi na łu.

Ma rze niem Ja ku ba Smo liń skie go jest zdo by cie me da lu na Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w Kick -Bo xin gu, a pa trząc na to, jak
je go for ma szyb ko ro śnie, z pew no ścią moż na się te go spo dzie wać.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Finaliści; na drugim stopniu podium nasz student, Jakub Smoliński



Po zwie dze niu Za nie my śla i Mu zeum Śrem skie go po je cha li śmy
do Lu bi nia, gdzie w XI wie ku po wsta ło opac two be ne dyk tyń skie.
Obec ny ko ściół klasz tor ny po wstał w wy ni ku kil ka krot nej roz bu do wy
ko ścio ła ro mań skie go z pierw szej po ło wy XII wie ku. Są sied ni ko ściół
pa ra fial ny jest nie co młod szy (prze łom XII i XIII stu le cia), ale też jest
efek tem roz bu do wy świą ty ni ro mań skiej.

Dru gim „pa tro nem” wy ciecz ki był ge ne rał De zy de ry Chła pow -
ski. Ten uczest nik wo jen na po le oń skich i po wsta nia li sto pa do we go

stwo rzył we wsi Tu rew wzo ro we go spo dar stwo rol ne. Z je go ini cja ty -
wy po wsta ły w oko li cy ist nie ją ce do dziś pa sy wia tro chron ne (drze wa
i krze wy), wzbo ga ca ją ce plo ny, ale też wa lo ry kra jo znaw cze tych te -
re nów. 

W pa ła cu w Tur wi cze ka ła na nas nie spo dzian ka – po czę stu nek
w po sta ci barsz czu i pla strów wspa nia łej szyn ki, przy go to wa na przez
miej sco wą fir mę rzeź nic ką, ale za na sze pie nią dze. Kie ru ją cy dzia ła ją -
cą w Tur wi sta cją ba daw czą Pol skiej Aka de mii Na uk prof. Jó zef Karg
po ka zał nam wnę trza ba ro ko we go pa ła cu, park z licz ny mi sta ry mi
drze wa mi (w tym dąb o imie niu De zy de ry) i ła na mi śnie ży cy wio sen -
nej w peł nym roz kwi cie, a tak że gro by Chła pow skich na przy ko ściel -
nym cmen ta rzu w po bli skim Rą bi nie. Na za koń cze nie za in try go wał
nas opo wie ścia mi o du chach re zy du ją cych w rą biń skiej ple ba nii.

dr Je rzy Świ goń
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Zgod nie z dłu go let nią tra dy cją wy ciecz ka w nie zna ne pro wa dzo na
przez dr. Wło dzi mie rza Łęc kie go otwie ra se zon tu ry stycz ny na sze -

go Ko ła PTTK. Wy jąt ko wo w ubie głym ro ku z przy czyn or ga ni za cyj nych
wy ciecz ką tą za mknę li śmy se zon (25 paź dzier ni ka). Nie ty po wy był ter -
min i w nie ty po wy spo sób zo sta ła okre ślo na tra sa wy ciecz ki. Za wsze
by ły to ta jem ni cze in for ma cje umoż li wia ją ce (ewen tu al nie z po mo cą
map i prze wod ni ków) od po wie dzieć na py ta nie, ja ki jest cel wy pra wy.
Tym ra zem by ła to ra czej za ba wa w sko ja rze nia: na pod sta wie sied miu
ha seł na le ża ło okre ślić sześć punk tów pro gra mu – sześć miej sco wo ści,
któ re mie li śmy od wie dzić.

Pierw sze ha sło brzmia ło „Mic kie wicz”. Z po by tem po ety w Wiel -
ko pol sce zwią za nych jest wie le miej sco wo ści, ale z kon tek stu (czy li na -
stęp nych ha seł) wy ni ka ło, że za trzy ma my się w Ob je zie rzu ko ło
Obor nik. Zwie dzi li śmy tam ko ściół z ka pli cą gro bo wą Tur nów, a tak że
pa łac, w któ rym Tur no wie go ści li Ada ma Mic kie wi cza i wie lu in nych
sław nych ro da ków.

Na stęp nym ha słem by ła „Weł na”. Weł na to rów nież wieś, z drew -
nia nym ko ścio łem z 1727 ro ku, po ło żo na nad rze ką o tej sa mej na -
zwie. W od le gło ści kil ku ki lo me trów w miej sco wo ści Ja racz jest „młyn”
(trze cie ha sło) wod ny wy ko rzy sty wa ny obec nie do ce lów mu ze al nych
(Mu zeum Mły nar stwa). Oczy wi ście by li śmy w ko ście le i w mu zeum,
a tra sę z Weł ny do Ja ra cza po ko na li śmy pie szo.

„Ro tun da” to ko lej ne ha sło, ma ją ce wy wo łać sko ja rze nie z miej -
sco wo ścią Par ko wo, gdzie znaj du je się ko ściół o ta kim nie ty po wym
kształ cie (dwie na wy na pla nie współ środ ko wych kół, na wa środ ko -
wa przy kry ta ko pu łą – po dob ny do ko ścio ła so łac kie go). Po zwie dze -
niu trze cie go już w tym dniu ko ścio ła po je cha li śmy do Ro goź na, na
któ re wska zy wa ły aż dwa ha sła: „Mar cin kow ski” i „Prze mysł II”.
Wpraw dzie z Ka ro lem Mar cin kow skim ko ja rzą się rów nież in ne miej -
sco wo ści w tym re gio nie (Owcze Gło wy, Dą brów ka Lu dom ska), ale
w ro go ziń skim są dzie (przy obec nym pla cu Mar cin kow skie go) w 1846
ro ku ten zna ny le karz i spo łecz nik zło żył swój te sta ment. Znacz nie
wcze śniej, bo w 1296 ro ku, Bran den bur czy cy do ko na li w Ro goź nie
sku tecz ne go za ma chu na kró la Prze my sła II. Zwie dzi li śmy cen trum
mia sta i mu zeum.

Ostat nim zwie dza nym obiek tem był „dwór sta ro pol ski z al kie -
rza mi”, o kon struk cji szkie le to wej w miej sco wo ści Stu dzie niec.
O war to ści te go obiek tu mo że świad czyć fakt, że je go wier na ko pia
znaj du je się w Wiel ko pol skim Par ku Et no gra ficz nym nad Je zio rem
Led nic kim.

A po pię ciu mie sią cach…

* * *

… W so bo tę, 27 mar ca wy ru szy li śmy na 41. wy ciecz kę w nie zna ne:
„… Prze je dzie my 165 ki lo me trów przez czte ry po wia ty; od wie dzi my
miej sco wo ści zwią za ne z dwo ma wy bit ny mi Wiel ko po la na mi XIX wie -
ku, imie niem jed ne go z nich na zwa no wy spę na je zio rze, a dru gie go
– dąb w par ku; zo ba czy my ko ściół, przy któ rym je den z nich zo stał
po cho wa ny i ar mat kę, od któ rej zgi nął; zo ba czy my też dwa ko ścio ły pier -
wot nie ro mań skie, w tym je den klasz tor ny; bę dzie my też w pa ła cu na -
le żą cym nie gdyś dru gie go z tych Wiel ko po lan i rów nież zo ba czy my
ko ściół, przy któ rym zo stał po cho wa ny…” Tym ra zem dr Wło dzi mierz
Łęc ki przed sta wił nam pro gram wy ciecz ki w spo sób tra dy cyj ny. Spo ra
część uczest ni ków wy ciecz ki zo rien to wa ła się, że po je dzie my śla da mi
Edwar da Ra czyń skie go i De zy de re go Chła pow skie go.

Na roz grzew kę był naj pierw pie szy spa cer wzdłuż trzech je zior
Ryn ny Za nie my skiej. Nad jed nym z nich – Ma łe Je zio ry – spo tka li śmy
kil ka po tęż nych dę bów (w tym naj oka zal szy zwa ny Dzia dziu siem), a nie -
co da lej ta jem ni czy krąg ka mien ny. Po spa ce rze po je cha li śmy do Za -
nie my śla, gdzie na wy spie zwa nej Wy spą Edwar da w 1845 ro ku ode brał
so bie ży cie Edward Ra czyń ski („któ ry dla sie bie był ską py, po moc ny
bied nym, hoj ny dla Oj czy zny”). Gro bo wiec te go wy bit ne go spo łecz ni -
ka, me ce na sa na uki i sztu ki umiesz czo ny jest przy neo go tyc kim ko ście -
le w Za nie my ślu, ar mat ka zaś, któ rej wy strzał za koń czył ży cie twór cy
po znań skiej Bi blio te ki Ra czyń skich, znaj du je się w mu zeum w Śre mie.

W nieznane jesienią i wiosną

WYCIECZKI
KOŁA PTTK

Kościół w Objezierzu
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Na trasie wędrówki przez las  
trzeba było pokonać różne przeszkody

Pomnik nagrobny 
Edwarda Raczyńskiego w Zaniemyślu

Młyn wodny w Jaraczu

Pałac w Objezierzu

Profesor Józef Karg opowiada 
o Dezyderym Chłapowskim; za nim

potężny pień dębu o imieniu Dezydery

Morze śnieżyc 
przed pałacem w TurwiW śremskim muzeum
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Podziękowania



Różanecznik dahurskiRóżanecznik ostrokończysty

Wawrzynek 
wilczełykoRóżanecznik wczesny

Oczar miękkowłosy

Morela syberyjska

Dereń jadalny

Kalina wonna

Wrzosiec krwisty

Olsza szara

Olsza czarna

Jaśmin nagokwiatowy
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Rolnik Roku 2009
Aula Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21 marca 2010 roku

Kapituła konkursu – z JM rektorem 
naszej uczelni Nominowani do nagrody

Nagrodzeni Rolnicy Roku 2009 z Marszałkiem Województwa, Markiem Woźniakiem


