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150/2009 z dnia 16 grud nia 2009 ro ku) w ten spo sób, że na człon -
ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów po wo łał:
� w miej sce mgr inż. Mag da le ny Bartz – mgr inż. Ani tę Za wor ską
� w miej sce mgr. inż. Krzysz to fa Dzie dzi ca – mgr inż. Aga tę La sik
� w miej sce mgr. inż. To ma sza Klu zy – mgr inż. Na ta lię Mio du -

szew ską
� w miej sce mgr. inż. Ta de usza Na wro ta – mgr. inż. Da nie la Ge -

ble ra
� w miej sce mgr. inż. To ma sza Trel ki – mgr Mag dę For me lę
oraz: mgr inż. Mał go rza tę Dal ke -Świ der ską i mgr inż. Aga tę Paw -

lic ką.
� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 4, 6, 7 i 9 Sta tu tu

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa łę nr
39/ /2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr
151/2009 z dnia 16 grud nia 2009 ro ku) w ten spo sób, że na człon -
ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów po -
wo łał:
� w miej sce mgr. inż. Łu ka sza Ja nu sa – mgr inż. Ewe li nę Woj cie -

chow ską,
� w miej sce mgr inż. Mag da le ny Jesz ki – mgr. inż. An drze ja Si -

do ra,
� w miej sce mgr. inż. Ma cie ja Paw la ka – mgr. Pio tra Szcze pań -

skie go,
� w miej sce mgr. inż. Pio tra Paw la ka – mgr inż. Ka ta rzy nę Rze wu -

ską,
� w miej sce mgr inż. Mo ni ki Pio trow skiej – mgr inż. Ewę Ka czo -

row ską
oraz: mgr. inż. Ma riu sza Miot ke i mgr. Wal de ma ra Per do cha.

� W ko mu ni ka tach rek tor Jan Pi kul prze ka zał wstęp ną in for ma cję na
te mat środ ków fi nan so wych przy zna nych po szcze gól nym wy dzia -
łom. Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii na dzie więć przy zna nych
gran tów wła snych i dwa pro mo tor skie otrzy ma oko ło 1600 tys. zło -
tych. Wy dział Le śny (trzy gran ty wła sne i je den pro mo tor ski) – oko -
ło 700 tys. zło tych. Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt (dwa gran ty
wła sne) – nie znacz nie po wy żej 400 tys. zło tych. Wy dział Tech no -
lo gii Drew na (pięć gran tów wła snych i je den pro mo tor ski) – 1200
tys. zło tych. Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu (je den
grant wła sny, je den ha bi li ta cyj ny) – oko ło 390 tys. zło tych. Wy dział
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (sześć gran tów wła snych, trzy pro mo -
tor skie) – pra wie 1900 tys. zło tych. Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii
Śro do wi ska (pięć gran tów wła snych, dwa pro mo tor skie) – na ra -
zie jest to su ma po nad 500 tys. zło tych, ale nie ma my jesz cze in -
for ma cji do ty czą cej trzech gran tów, czy li być mo że i na nie doj dą
jesz cze środ ki. Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny (dzie sięć gran tów
wła snych, dwa pro mo tor skie) – oko ło 1 mln zło tych. Na przy zna -
ne 53 gran ty (41 wła snych, je den ha bi li ta cyj ny i 11 pro mo tor skich)
su ma prze kra cza nie znacz nie 8 mln zło tych, jest to więc tro chę
wię cej niż w po przed niej edycji, ale mo że to wy ni kać nie ty le z war -
to ści po szcze gól nych gran tów, ile po pro stu licz bo wo ma my ich
wię cej.

Na dwu dzie stym siód mym po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no dr. hab. Da riu szo wi Gwiaz do wi czo wi gra tu la cje z oka zji
nada nia ty tu łu pro fe so ra przez Pre zy den ta RP.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 2 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 18, w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 2
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw -
nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu o mia no wa nie dr hab. Han ny Ban dur skiej na
sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu, na okres pię ciu lat.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz.

Dwu dzie ste szó ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 23 lu te go,
a dwu dzie ste siód me – 23 mar ca 2011 ro ku w Ko le gium Run ge -

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

Na XXVI po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów
pro fe sor skich prof. dr. hab Hubertowi Szramce.

� Wrę czo no mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
dr. hab. Bar tło mie jo wi Ma ze li.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 2, w związ ku z art. 127
ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 18,
w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy -
dzia łu Le śne go o prze dłu że nie za trud nie nia dr. hab. Bo gu sła wa Ka -
miń skie go na pod sta wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra
nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a 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 § 27 ust. 1 pkt 12, w związ ku z § 105 ust. 1 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na sprze -
daż pra wa wła sno ści dzia łek o nu me rach: 59/6, 70/3, 94/14, 110/5,
130/27, 12/1, 20, 21, 27/3, 28/1, 77/1, 80, 97/1, 135/1, 143/3, 147,
35/1, 54/3, o łącz nej po wierzch ni 477,8800 ha, po ło żo nych w Go -
rzyc ku, gmi na Mię dzy chód, za pi sa nych w KW 39855, sta no wią cych
część Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Go rzyń
w Dzier ża wie, wraz ze znaj du ją cy mi się na tych dział kach za bu do -
wa nia mi i wy po sa że niem.

� Na pod sta wie § 39 ust. 1, w związ ku z § 39 ust. 2 pkt 1 i 6 oraz
ust. 4 pkt 1 i 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se -
nat zmie nił uchwa łę nr 11/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008 ro ku
w ten spo sób, że na prze wod ni czą ce go Ra dy Bi blio tecz nej –
w miej sce prof. dr. hab. Ada ma Nie dziel skie go – po wo ła no prof.
dr. hab. An to nie go Mi le ra, a na człon ka Ra dy Bi blio tecz nej –
w miej sce mgr. inż. Ro ma na To ma szew skie go – po wo ła no mgr
Ewę Szy ma now ską.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 3, 6 i 7 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa łę
nr 36/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku (zmie nio ną uchwa łą
nr 148/2009 z dnia 16 grud nia 2009 ro ku) w ten spo sób, że na
człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów po wo łał:
� w miej sce Aga ty Bru si ło – Paw ła Ko tec kie go
� w miej sce Bła że ja Klo now skie go – Ewe li nę Gie zek
� w miej sce Mar ka Nit ki – Pau li nę Si ko rę
� w miej sce Ewy Stasz kie wicz – Grze go rza Ja nec ko
� w miej sce Kac pra Wy pi jew skie go – Lu izę Da wi do wicz
oraz: Ja go dę Jopp, Alek san drę Kem pę i Ma te usza Po toc kie go.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 3, 6, 7 i 9 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa łę
nr 37/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr
149/2009 z dnia 16 grud nia 2009 ro ku) w ten spo sób, że na człon -
ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów po wo łał:
� w miej sce Agniesz ki Bła szyk – Mał go rza tę Frąc ko wiak
� w miej sce Alek san dry Gar cza rek – Da mia na Piąt kow skie go
� w miej sce Bar to sza Kul czyń skie go – Mo ni kę So siń ską
� w miej sce Izy Lo rek – Jo an nę Pa lusz kie wicz
� w miej sce Da rii Świer blew skiej – Ka ta rzy nę Si kor ską
� w miej sce Szy mo na Zim ne go – Mar ci na Ma zur kie wi cza
oraz: Kin gę Bla jer i Ję drze ja Rzan ne go.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 4, 6 i 7 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa łę
nr 38/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr
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1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 18, w związ ku z § 77 ust. 1
pkt 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy -
tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt o prze dłu że nie za trud nie nia dr. hab. Pio tra Śló sa rza na
pod sta wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na okres czte rech lat.

� Na pod sta wie art. 155 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. 2, w związ ku z § 27 ust. 1 pkt 27 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat w gło so wa niu taj nym po zy tyw nie za -
opi nio wał wnio sek o przy zna nie na gro dy ze spo ło wej Mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go dla: dr. hab. Ro ma na Jasz cza ka
i prof. dr. hab. Kon ra da Ma gnu skie go za pod ręcz nik aka de mic ki
Urzą dza nie la su.

� Na pod sta wie art. 59 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
§ 27 ust. 1 pkt 1 i § 128 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu zmie nio no Sta tut Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
w ten spo sób, że w § 77 do da no ust. 3a w brzmie niu: 
„3a
1) Na uczy ciel aka de mic ki za trud nio ny na sta no wi sku pro fe so ra

zwy czaj ne go lub nad zwy czaj ne go po przej ściu na eme ry tu rę
mo że być za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny, a sto su nek pra cy z nim na wią zu je i roz wią zu je Rek -
tor.

2) Za war cie umo wy, o któ rej mo wa w pkt. 1, na stę pu je za zgo dą
ra dy wy dzia łu na wnio sek o za trud nie nie spo rzą dzo ny przez
dzie ka na, za ini cjo wa ny przez kie row ni ka sa mo dziel nej jed nost -
ki na uko wo -dy dak tycz nej, na okres nie dłuż szy niż do koń ca ro -
ku aka de mic kie go, w któ rym eme ry to wa ny pro fe sor osią ga
sie dem dzie sią ty rok ży cia”.

� 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 zmia nę na zwy Stu dium Wiej skie go
Go spo dar stwa Do mo we go na Stu dium Go spo dar stwa Do mo we go.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 pkt 11 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 poźn.
zm.) i § 27 ust. 1 pkt 27 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, w związ ku z § 15 ust. 1 Sta tu tu Se nat po zy tyw nie za opi nio -
wał przed ło żo ną przez rek to ra pro po zy cję li kwi da cji Rol ni cze go
Za kła du Do świad czal ne go Ba ra no wo z dniem 30 czerw ca 2011 
ro ku.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tów
człon ków Se na tu: Dag ma ry Le śniak (Wy dział Na uk o Żyw no ś-
ci i Ży wie niu) i Mar ka Nit ki (Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu)
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 23 kwiet -
nia 2011 ro ku.

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

opra co wa ła Ewa Stryc ka
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Wdniu 11 lu te go 2011 ro ku od by ło się Wal ne Ze bra nie De le ga -
tów, któ re w świe tle § 12 Sta tu tu jest naj wyż szą wła dzą Sto wa -

rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W ze bra niu uczest ni czy li de le ga ci z po szcze gól nych wy dzia łów oraz
za pro sze ni go ście. Wła dze uczel ni re pre zen to wał prof. dr hab. Cze sław
Sza frań ski – pro rek tor ds. kadr i roz wo ju.

Po rzą dek ob rad przed sta wiał się na stę pu ją co:
01. Otwar cie ze bra nia.
02. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
03. Wy bór prze wod ni czą ce go, se kre ta rza i ko mi sji wnio sko wej.
04. Spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go za okres ka den cji w la tach
2006–2010.

05. Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej.
06. Otwar cie dys ku sji nad spra woz da nia mi.
07. Udzie le nie ab so lu to rium Za rzą do wi.
08. Wy bór ko mi sji skru ta cyj nej.
09. Zgło sze nie kan dy da tów do Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -

tów, Ko mi sji Re wi zyj nej.
10. Gło so wa nie i ogło sze nie wy ni ków wy bo ru.
11. Ukon sty tu owa nie się no wo wy bra ne go Za rzą du Sto wa rzy sze nia.
12. Uchwa le nie pla nu dzia ła nia Za rzą du.
13. Wol ne glo sy i wnio ski.
14. Za koń cze nie ob rad.

Na prze wod ni czą ce go ze bra nia człon ko wie Wal ne go Ze bra nia De -
le ga tów wy bra li prof. dr. hab. Ja nu sza No wac kie go. 

Spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du w ka den cji, któ ra obej mo wa -
ła la ta 2006–2010, zło żył pre zes ustę pu ją ce go Za rzą du, inż. Zbi gniew
Zie liń ski, a spra woz da nie fi nan so we prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj -
nej, dr Jan Du dziń ski.

W dzia łal no ści Za rzą du mi nio nej ka den cji na pod kre śle nie za słu gu -
ją na stę pu ją ce przed się wzię cia i dzia ła nia:

❍ 21 li sto pa da 2006 ro ku Sto wa rzy sze nie wspól nie z wła dza mi uczel -
ni współ or ga ni zo wa ło uro czy sto ści zwią za ne z 85-le ciem po wo ła -
nia stu diów rol ni czo -le śnych w Po zna niu, 55-le ciem po wsta nia
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu i 10-le ciem nada nia uczel ni
imie nia Au gu sta Ciesz kow skie go. Kosz ty tej uro czy sto ści współ fi -
nan so wa ło Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów dzię ki hoj no ści spon so -
rów i ab sol wen tów. W tym sa mym cza sie zor ga ni zo wa no wy sta wę
oko licz no ścio wą z oka zji 55-le cia po wsta nia Wyż szej Szko ły Rol ni -
czej w Po zna niu, po mo cy udzie li li nam nie któ rzy człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia oraz ów cze sna ku stosz Mu zeum, śp. Ma ria Go ła ska
i pra cow ni cy Bi blio te ki Głów nej.

❍ Człon ko wie Za rzą du uczest ni czy li w zbie ra niu i opra co wa niu ma -
te ria łów, a na stęp nie w przy go to wa niu do dru ku wy daw nic twa
o dzia łal no ści uczel ni w la tach 1988–2005. Uczest ni czy li śmy rów -
nież w kosz tach te go wy daw nic twa.

❍ Wy da li śmy me dal oko licz no ścio wy, któ ry otrzy ma li uczest ni cy bio -
rą cy udział w wy żej wspo mnia nej uro czy sto ści oraz spon so rzy.

❍ Z ini cja ty wy i na wnio sek Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów uczel nia
zo sta ła wy róż nio na Sta tu et ką Hi po li ta Ce giel skie go.

❍ 12 stycz nia 2007 ro ku wła dze Sto wa rzy sze nia wzię ły udział w uro -
czy sto ści po świę co nej pa mię ci Pro fe so ra Ka zi mie rza Ga węc kie go
i od sło nię ciu pa miąt ko wej ta bli cy.

❍ Pre zes Sto wa rzy sze nia uczest ni czył w uro czy sto ściach 50-le cia ist -
nie nia Wy dzia łu Ogrod ni cze go.

❍ Or ga ni zo wa no spo tka nia ze sta ro sta mi V ro ku stu diów w ce lu upo -
wszech nie nia dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia i za chę ce nia stu den tów
koń czą cych na ukę do wstę po wa nia w na sze sze re gi.

❍ 2 grud nia 2008 ro ku zor ga ni zo wa li śmy uro czy stość z oka zji 45-le -
cia dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia, w któ rych uczest ni czy ły wła dze
uczel ni.

❍ Prze ka za no 500 zł na bu do wę po mni ka Hi po li ta Ce giel skie go. 

❍ Na rę ce JM rek to ra zło żo no pi sma do ty czą ce  sta no wi ska Sto wa rzy -
sze nia w spra wie zmia ny na zwy uczel ni, a tak że w spra wie umiesz -
cze nia w jej na zwie pa tro na – Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go.

❍ Utwo rzo na zo sta ła stro na in ter ne to wa Sto wa rzy sze nia.

❍ Na sku tek zło że nia w mar cu 2009 ro ku przez śp. Ma rię Go ła ską re -
zy gna cji z peł nie nia funk cji ku sto sza Mu zeum (z po wo du cho ro by)
po dzię ko wa no Jej za 10 lat wzo ro we go i peł ne go po świę ce nia pro -
wa dze nia Mu zeum. W imie niu Za rzą du skie ro wa no pi smo do JM
rek to ra, aby po wie rzyć funk cję ku sto sza in nej oso bie. W wy ni ku de -
cy zji władz uczel ni pro to ko łem zdaw czo -od bior czym zbio ry Mu -
zeum prze ka za no Bi blio te ce Głów nej.

❍ Pre zes Sto wa rzy sze nia na za pro sze nie władz Wy dzia łu Rol ni cze go
uczest ni czył w zjeź dzie ab sol wen tów Wy dzia łu Rol ni cze go z oka -
zji 50-le cia ukoń cze nia stu diów (rocz nik 1959) oraz zło żył na rę ce
dzie ka na wy dzia łu list gra tu la cyj ny.

❍ Uzu peł nio no skład Pre zy dium Za rzą du z po wo du śmier ci śp. prof.
Rut kow skie go, któ ry peł nił funk cję se kre ta rza. Pre zy dium po wo ła -
ło do peł nie nia tej funk cji dr. Je rze go Tor gow skie go. Do ko na no od -
po wied niej zmia ny w są dzie.

❍ Udział pre ze sa Sto wa rzy sze nia – na proś bę JM rek to ra – w Ko mi -
te cie Or ga ni za cyj nym ob cho dów 90-le cia stu diów rol ni czo -le -
śnych w Po zna niu, któ re od by ły się w dniach 19–21 li sto pada
2009 ro ku.

❍ Ze bra nie dat ków od spon so rów i współ fi nan so wa nie przez Sto wa -
rzy sze nie wy ko na nia po pier sia Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go,
któ re zo sta ło od sło nię te 19 li sto pa da 2009 ro ku w ho lu Col le gium
Ma xi mum.

❍ 16 li sto pa da 2009 ro ku zo sta ło zwo ła ne Wal ne Ze bra nie De le ga -
tów; przed tem w Ogro dzie Den dro lo gicz nym po sa dzo no ufun -
do wa ne przez Sto wa rzy sze nie i opa trzo ne ta bli cą pa miąt ko we
drze wo dla uczcze nia 90. rocz ni cy po wo ła nia stu diów rol ni czo -
-le śnych i 47-le cia ist nie nia Sto wa rzy sze nia.

❍ Za twier dze nie przez Wal ne Ze bra nie De le ga tów uchwa łą z dnia 16
li sto pa da 2009 ro ku no we go Sta tu tu Sto wa rzy sze nia, któ re go zmia -
na by ła wa run kiem do ko na nia zmia ny na zwy Sto wa rzy sze nia – ze
wzglę du na zmia nę na zwy uczel ni. 

❍ 11 grud nia 2009 ro ku – z po wo du nie obec no ści pre ze sa na uro czy -
sto ści 90-le cia po wo ła nia stu diów rol ni czych (Wy dzia łu Rol nic twa
i Bio in ży nie rii) – na rę ce dzie ka na zło żo no list gra tu la cyj ny.

❍ Po now nie zwró co no się do JM rek to ra o przy wró ce nie w na zwie
uczel ni imie nia Pa tro na.

❍ Uzy ska no zgo dę JM rek to ra na uży wa nie ad re su uczel ni ja ko sie -
dzi by Sto wa rzy sze nia oraz na sto so wa nie lo go uczel ni.

❍ 9 paź dzier ni ka 2010 ro ku przed sta wi ciel Sto wa rzy sze nia wziął
udział w uro czy sto ściach z oka zji 80-le cia po wsta nia i dzia łal no ści

Wal ne Ze bra nie De le ga tów 
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu

No wy pre zes Sto wa rzy sze -
nia Ab sol wen tów, mgr inż.
Bo le sław Mać ko wiak
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Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po -
zna niu, przy tej oka zji prze ka za no list gra tu la cyj ny.

❍ Nie ustan ne za bie ga nie o środ ki fi nan so we od spon so rów oraz
o wpła ty od ab sol wen tów na za si le nie fun du szu Sto wa rzy sze nia.

❍ Na za pro sze nie JM rek to ra co rocz ny udział przed sta wi cie la Sto wa -
rzy sze nia Ab sol wen tów w uro czy sto ściach in au gu ra cji no we go ro -
ku aka de mic kie go.

❍ Co rocz nie udział przed sta wi cie la Sto wa rzy sze nia w uro czy sto ściach
ab so lu to ryj nych.

Wal ne Ze bra nie De le ga tów przy ję ło wy żej wy mie nio ne spra woz -
da nia i udzie li ło ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi oraz Ko mi sji
Re wi zyj nej. Pre zes Zie liń ski po dzię ko wał za udzie le nie ab so lu to rium
oraz do tych cza so we mu Za rzą do wi za współ pra cę, a na rę ce pro rek -
to ra, prof. dr. hab. Cze sła wa Sza frań skie go, zło żył po dzię ko wa nie dla
władz uczel ni za do tych cza so wą współ pra cę. Wi ce pre zes Ma ria Ciem -
niew ska w imie niu ab sol wen tów zło ży ła po dzię ko wa nie pre ze so wi
Zie liń skie mu za prze wod ni cze nie Za rzą do wi przez dwie ka den cje oraz
za wkład pra cy na rzecz Sto wa rzy sze nia, wrę cza jąc drob ny upo mi nek
i bu kiet kwia tów. Na stęp nie przy stą pio no do wy bo ru or ga nów Sto -
wa rzy sze nia na no wą ka den cję, tj. Za rzą du i Ko mi sji Re wi zyj nej.

W wy ni ku gło so wań wy bra no Za rząd w na stę pu ją cym skła dzie:

pre zes mgr inż. Bo le sław Mać ko wiak
wi ce pre zes prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
wi ce pre zes mgr inż. Hen ryk Świę cic ki
se kre tarz mgr inż. Krzysz tof Lom pert
skarb nik dr inż. Elż bie ta Mi ko łaj czak
człon ko wie mgr inż. Ar ka diusz Bło cho wiak

prof. dr hab. Ja nusz Bu czyń ski
mgr inż. Je rzy By kow ski
mgr inż. Ed mund Du dziń ski
dr Da nu ta Gem bic ka
mgr inż. Piotr Gry gier
mgr inż. Mi chał Ko la siń ski
mgr inż. Ma rek Nie dba ła
mgr inż. Jan Su der
dr Je rzy Tor gow ski
inż. Zbi gniew Zie liń ski.

W na stęp nej ko lej no ści w wy ni ku gło so wa nia wy bra no Ko mi sję Re -
wi zyj ną w na stę pu ją cym skła dzie:

prze wod ni czą cy dr Jan Du dziń ski
człon ko wie prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak 

dr Ma ria Ciem niew ska
mgr inż. Ja nusz Fi li piak
mgr inż. Be ne dykt Roź mia rek.

Po zło że niu so bie gra tu la cji i za pew nie niu za rów no ze stro ny władz
uczel ni, jak i Sto wa rzy sze nia o wza jem nej, życz li wej współ pra cy przy
po dej mo wa niu dzia łań i wszel kich ini cja tyw przy stą pio no do na kre -
śle nia pla nu dzia ła nia na naj bliż szą przy szłość. Szcze gól ną uwa gę
zwró co no na:

❍ Ko niecz ność uak tyw nie nia kon tak tów i współ pra cy ab sol wen tów
za rów no z uczel nią, jak i Sto wa rzy sze niem, pra cu ją cy mi w sze ro ko
po ję tej prak ty ce, dzia ła ją cy mi w or ga nach sa mo rzą do wych oraz
pia stu ją cy mi funk cje w róż nych or ga ni za cjach.

❍ Ko niecz ność bar dziej sku tecz ne go do cie ra nia do ab sol wen tów i za -
chę ca nia ich do wstę po wa nia w sze re gi Sto wa rzy sze nia.

❍ Ko niecz ność uspraw nie nia, rów nież przy współ udzia le władz uczel -
ni, dzia ła nia Mu zeum uczel nia ne go.

❍ Po trze bę na wią za nia bar dziej ak tyw nej współ pra cy ze sto wa rzy sze -
nia mi in nych uczel ni.

❍ Uspraw nie nie prze pły wu in for ma cji do Sto wa rzy sze nia o or ga ni zo -
wa nych przez ab sol wen tów zjaz dach po szcze gól nych rocz ni ków.

Han na Ja now ska

Przewodniczący zebrania – prof. dr hab. Janusz Nowacki

Pre zes Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów w ka den cji 2001–2005 
i 2006–2010, inż. Zbi gniew Zie liń ski, od bie ra pa miąt ko wy 
dy plom i po dzię ko wa nia za do tych cza so wą współpracę

Delegaci Stowarzyszenia Absolwentów ↑↓
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W2010 ro ku, w dniu 27 grud nia mi nę ła set na rocz ni ca uro dzin
prof. dr. hab. Bo le sła wa Za biel skie go, dłu go let nie go kie row ni -

ka Ka te dry Urzą dza nia La su Wy dzia łu Le śne go w Po zna niu. Pięć lat te -
mu, 8 czerw ca 2005 ro ku dzie kan wy dzia łu wraz z ów cze snym
kie row ni kiem ka te dry, prof. dr. hab. Ry szar dem Mi siem, zor ga ni zo wa li
uro czy ste po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu z oka zji upa mięt nie nia 15. rocz -
ni cy śmier ci Pro fe so ra, któ ry zmarł 30 kwiet nia 1989 ro ku. Wów czas
też na pierw szym pię trze Ko le gium Ciesz kow skich od sło nię to Je go
pa miąt ko wą ta bli cę. Re fe ra ty oko licz no ścio we dla człon ków Ra dy Wy -
dzia łu, za pro szo nej ro dzi ny Zmar łe go i Je go współ pra cow ni ków, przy -
ja ciół i „pod ko mend nych” oraz władz uczel ni wy gło si li: prof. Ry szard
Miś – o do rob ku dy dak tycz nym i or ga ni za cyj nym Pro fe so ra; prof. Kon -
rad Ma gnu ski (by ły kie row nik ka te dry) – o do rob ku na uko wo -ba daw -
czym i ja.

Oko ło mie sią ca przed za pla no wa nym ter mi nem tej uro czy sto ści za -
dzwo nił do mnie, już pię cio let nie go eme ry ta, te le fon z in for ma cją, że
ósme go czerw ca bę dzie uro czy ste po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu po -
świę co ne pa mię ci Pro fe so ra Za biel skie go. Po sta no wio no, że zo sta ną
wy gło szo ne trzy re fe ra ty i ja mam mó wić o oso bo wo ści Pro fe so ra. Ja?
Na ta ki trud ny te mat? Nie wiem, jak się to ro bi? Ni gdy o oso bo wo -
ściach nie pi sa łem. Ha! Wy bra li ście dla sie bie te ma ty opie ra ją ce się na
ogól nie zna nych i do stęp nych źró dłach! Ma cie prze cież wpra wę, bo
pi sa li ście nie jed ną oce nę ca ło kształ tu do rob ku w związ ku z ubie ga -
niem się o ha bi li ta cję lub ty tuł pro fe so ra. 

Po mo ich wy wo dach pa dło krót kie stwier dze nie: zna my cię i wie -
my, że dasz ra dę i po tra fisz. Pro fe sor był zna ną, wy ra zi stą oso bą. Przy -
go tuj wy stą pie nie na ósme go czerw ca.

Czy moi „ko cha ni” ko le dzy zda wa li so bie w peł ni spra wę, czym
mnie obar czy li? Mam pu blicz nie mó wić o oso bo wo ści Pro fe so ra
w obec no ści Je go ro dzi ny. Wo bec osób, z któ ry mi utrzy my wał za leż -
no ści służ bo we. Wo bec Je go wy cho wan ków. Wo bec władz uczel ni
i za pro szo nych go ści. Do ja kich źró deł mam się od wo łać?! Prze cież
żad nych źró deł pi sa nych nie ma! Zo sta ją tyl ko wspo mnie nia wła sne

i osób z Nim zwią za nych, a to On przyj mo wał mnie do pra cy w swej
ka te drze z dniem 1 li sto pa da 1956 ro ku. 

Na oso bo wość czło wie ka skła da ją się prze cież róż ne oce ny za cho -
wań, po dej mo wa nych de cy zji, te ma tów i oko licz no ści wy da rzeń,
w któ rych uczest ni czył. A li czą się prze cież tyl ko fak ty, zda rze nia praw -
dzi we, po twier dzo ne „ze zna nia mi” kon kret nych osób. Trud no jest
zgro ma dzić nie za pi sa ne fak ty, po se gre go wać je, oce nić i… za pi sać
w spo sób upo rząd ko wa ny, tak by z tek stu wy ło nił się rze czy wi sty ob -
raz Pro fe so ra. Do te go nie ko rzyst ne dla mnie oko licz no ści spra wi ły,
że wła śnie w tym cza sie, kie dy przy go to wy wa łem tekst, nie mo głem
z sza now ny mi ko le ga mi – au to ra mi po zo sta łych wy stą pień, go skon -
sul to wać, bo prze by wa łem na le cze niu re ha bi li ta cyj nym po za Po zna -
niem.

Na po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu przy wie zio no mnie i od wie zio no.
Tre ma by ła „nie wą ska”, jak przed ha bi li ta cją, a mo że na wet więk sza,
bo prze ma wia łem przed ro dzi ną!

W set ną rocz ni cę uro dzin Pro fe so ra go dzi się przy wo łać Je go po -
stać, wy róż nia ją cą się wy ra zi ście wśród uczo nych na szej uczel ni, a ży -
ją ca spo łecz ność le śna i aka de mic ka niech po zna, ja kim był „Pro fe sor
– hi sto ria” w lu strza nym od bi ciu zgro ma dzo nych wspo mnień. Oto
tekst mo je go wy stą pie nia.

Pro fe sor Bo le sław Za biel ski – Je go oso bo wość

Za miast wstę pu:
1. Pro fe sor dr hab. Bo le sław Za biel ski uro dził się 27 grud nia 1910 ro -

ku. Pro fe sor dr hab. Boh dan Wa żyń ski uro dził się w dniu 27 grud -
nia 1930 ro ku. Dzie lił nas okres dwu dzie stu lat ży cia, ale łą czył ten
sam dzień uro dzin i ta sa ma spe cjal ność – urzą dza nie la su. Oso bli -
we to fak ty, któ re za ist nia ły w Ka te drze Urzą dza nia La su Wy dzia łu
Le śne go w Po zna niu.

2. Jest to pierw sze mo je wy stą pie nie pu blicz ne, kie dy wo bec tak do -
stoj ne go gro na mam przed sta wić oso bo wość Pro fe so ra Bo le sła wa
Za biel skie go, nie dys po nu jąc żad ny mi wzor ca mi opra co wa nia
i przed sta wia nia oso bo wo ści czło wie ka, a w do dat ku – do ty czą cej
tak zna ko mi te go Czło wie ka, zna ne go prze cież wy cho wan kom na -
sze go wy dzia łu i sze ro kie mu gro nu le śni ków. Pro szę więc sza now -
nych ze bra nych, a zwłasz cza ro dzi nę Pro fe so ra, gdy by w mo im
wy stą pie niu by ło coś nie tak, o wy ro zu mia łość.

3. Zwy kle pod czas opra co wy wa nia za da ne go te ma tu, do wy gło sze -
nia re fe ra tu lub pu bli ka cji ko rzy sta się z li te ra tu ry źró dło wej, ze źró -
deł. Też mu sia łem się do te go zwy cza ju za sto so wać, ale o tym
bę dzie na koń cu.

Pro fe sor Bo le sław Za biel ski na le żał do nie licz nej gru py na ukow ców
wy wo dzą cych się wprost z prak ty ki le śnej – ad mi ni stra cji i urzą dza nia
la su. To od ra zu od ci snę ło się na funk cjo no wa niu ka te dry, za rów no
na te ma ty ce ba dań na uko wych, jak i dzia łal no ści ad mi ni stra cyj nej.
Pra ca ad mi ni stra cyj na pod wie lo ma wzglę da mi sta ła się po dob na do
ty po we go biu ra, a jej Kie row nik wy two rzył at mos fe rę peł ne go za ufa -
nia i sza cun ku dla swych pra cow ni ków, do da jąc w spo sób na tu ral ny
ce chy ko le żeń sko ści. 

Kie dy 1 li sto pa da 1956 ro ku roz po czy na łem pra cę ja ko asy stent
Pro fe so ra, za sko czy ło mnie nie zmier nie, kie dy nie tyl ko do star szych
pra cow ni ków Ka te dry, ale i do mnie – mło dzi ka, zwra cał się for mu łą:
„ko le go Boh da nie!” By ło to bar dzo mi łe i li kwi do wa ło sztyw ną za zwy -
czaj ba rie rę na li nii: kie row nik – pra cow nik. Po tem się oka za ło, że za -
wo ła nie „ko le go!” sto so wał do wie lu swo ich in te re san tów, co
stwa rza ło przy ja ciel ską at mos fe rę w pra cy. Trze ba też do dać, że naj -
bliż sze gro no zna czą cych już wte dy pra cow ni ków uczel ni sta no wi li
w bran ży le śnej Je go nie daw ni stu den ci, oka zu jąc Mu na dal pra wie

Bohdan Ważyński, autor wspomnień

W set ną rocz ni cę uro dzin 
pro fe so ra Bo le sła wa Za biel skie go
(1910–1989) (cz. 1)
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słu żeb ną po sta wę. Więc nie dzi wi ło nas, kie dy na przy kład pod czas
roz mo wy te le fo nicz nej z Le śnym Za kła dem Do świad czal nym w Mu -
ro wa nej Go śli nie, pro wa dzo ną gło śną roz mo wą (bo do słu chaw ki nie -
kie dy trze ba by ło krzy czeć, aby od bior ca usły szał, co się mó wi – ta ka
by ła wte dy łącz ność „przez dru ty”) – do bie ga ło zza ścia ny: „Ko le go Jó -
ziu! Po de ślij cie do mnie, do do mu, w dniu… o go dzi nie… sa mo chód.
Po je dzie my na po wierzch nie do świad czal ne na Ma rusz ce. A przy oka -
zji przy wieź cie mi sie kie rę, któ rą da łem wam do opra wie nia i na ostrze -
nia”. I ko le ga mgr inż. Jó zef By kow ski, dy rek tor LZD, prze su wał swo je
dy rek tor skie ter mi ny, aby pod po rząd ko wać się Pro fe so ro wi. Z Sie mia -
ni ca mi by ło po dob nie, z tym że ko le ga Ja nusz (mgr inż. Ja nusz Mi -
choc ki) by wał mniej zdy scy pli no wa ny.

A kie dy Pro fe sor za pla no wał wy jazd do Sie mia nic, to naj pierw trze -
ba by ło za mó wić po łą cze nie te le fo nicz ne przez pocz tę do Sta cji Do -
świad czal nej Ka te dry w Ustro niu, w któ rej sze fo wał Ko le ga Ra dzik
(Ma gnu ski), i to naj le piej ja ko roz mo wę „pil ną”. Wia do mo bo wiem by -
ło z gó ry, że po łą cze nie teo re tycz nie bę dzie za co naj mniej go dzi nę,
je śli nie póź niej. 

W Sta cji dzwo ni te le fon z Po zna nia: „Cześć Ko le go! To Za biel ski. Ko -
le go, wy bie ram się do was ju tro na dwa dni. Przy go tuj cie dzien ni ki
czyn no ści, wasz i pa ni Ma rii (żo ny Ra dzi ka) i księ gi kon tro li po wierzch -
ni do świad czal nych i za pla nuj cie so bie wy jazd w te ren. Ko le go, jak
zwy kle bę dę no co wał w Sie mia ni cach (miał Pro fe sor w pa ła cu „swój”
po kój), ale po zwól cie, że ju tro wie czo rem naj pierw przy ja dę do was.
Usta li my szcze gó ło wy plan mo je go po by tu. Je że li moż na, to chęt nie
zjem ko la cję. W Sie mia ni cach ser wu ją zwy kle wę dli ny i mię sa, a ja
mam ocho tę na jaj ka na mięk ko [ulu bio na po tra wa Pro fe so ra], ale
oczy wi ście przez was ugo to wa ne. Ko le go, bo wam to naj le piej wy -
cho dzi. Cześć do ju tra! Aha. Ko le go! Przy po mnij cie jesz cze ju tro ra no
Ja nu szo wi (dyr. Mi choc kie mu), że by po de słał po mnie sa mo chód na
go dzi nę 19.30 na sta cję do Ko sto wa. Cześć!”

Oso bo wość Pro fe so ra ujaw nia ła się szcze gól nie w spo so bie za ła -
twia nia spraw służ bo wych, w tym, do ty czą cych Sta cji Ka te dry w Ustro -
niu. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku kie row nic two
Do mu Pra cy Twór czej roz po czę ło in ten syw ne dzia ła nia i nie wy bred -
ną na gon kę w ce lu wy pro wa dze nia Sta cji z bu dyn ku Ustro nia, mi mo
że bu dy nek był wła sno ścią uczel ni. Ko le ga Ra dzik, szef Sta cji, pro sił
Pro fe so ra o in ter wen cję u rek to ra, prof. Wła dy sła wa Wę gor ka. Rek tor
z ko lei pro sił o do kład ne opi sa nie fak tów, aby spra wę przed ło żyć w Mi -
ni ster stwie Szkol nic twa Wyż sze go. 

Re ak cja Pro fe so ra Za biel skie go by ła na stę pu ją ca: „Ko le go Ra dzi ku!
Wy to wszyst ko naj le piej wie cie. Na pisz cie, a ja bę dę u was w tym ty -
go dniu. Po czy ta my, pod pi sze my oby dwaj, a ja zło żę Rek to ro wi”. A ko -
le ga Ra dzik: „By łem tak zde ter mi no wa ny tą sy tu acją, że przy sia dłem

i na pi sa łem spo ry ela bo rat, przed sta wia jąc wszyst ko ze szcze gó ła mi”.
Pro fe sor przy je chał do Ustro nia i za czy na jąc urzę do wa nie w Sta cji, za -
py tał: „Na pi sa li ście Ko le ga to pi smo?”. Mó wię: „Tak, ale nie wiem, czy
do brze, bo ni gdy te go ty pu rze czy nie pi sa łem”. „Zo ba czy my, ko le go:
czy taj cie!” Czy tam. Pro fe sor słu cha z uwa gą, cza sa mi prze ry wa, zmie -
nia jąc ja kieś sło wo lub py ta: „Ko le go! Czy po sta wi li ście prze ci nek?” Po
wy słu cha niu ca ło ści skon sta to wał: „Ko le go Ra dzi ku! Ależ wy świet nie
pi sze cie! Pra wie tak jak ja!” I pod pi sa ny przez obu do ku ment przy czy -
nił się do unor mo wa nia sy tu acji, a Sta cja Do świad czal na ka te dry ma
swo ją sie dzi bę do dziś w Ustro niu.

Po znań, 8 czerw ca 2005 ro ku
Boh dan Wa żyń ski

Dru ga część wspo mnień o pro fe so rze Bo le sła wie Za biel skim w ko lej nym nu -
me rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Dom Pracy Twórczej w Ustroniu, w którym mieści się również terenowa Stacja Urządzania Lasu 

Pamiątkowa tablica na pierwszym piętrze Kolegium Cieszkowskich 
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Wdniach 17–25 ma ja 2008 ro ku de le ga cja na sze go uni wer sy te tu
zło ży ła wi zy tę w Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku (środ ko wa Sy be -

ria w Ro sji). W skład de le ga cji we szli pro rek to rzy: prof. Ja nusz No wac -
ki, prof. Le szek No gow ski oraz pi szą cy te sło wa. W wy jeź dzie
uczest ni czył też mgr Ma rian Klup czyń ski – pre zes fir my ho dow la no -
-na sien nej PNO „CNOS” Po znań sp. z o.o. – wie lo let ni spon sor ćwi czeń
te re no wych stu den tów. Za pro sze nie do władz na szej uczel ni skie ro -
wał rek tor Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku – prof. Ju rij Jew gie no wicz Wa -
szu kie wicz, bę dąc w Po zna niu w paź dzier ni ku 2007 ro ku w ra mach
re ali za cji umo wy dwu stron nej o współ pra cy dy dak tycz nej i na uko wej.
Współ pra ca z uczel nia mi rol ni czy mi w in nych kra jach, w tym tak że
w Ro sji, jest ele men tem stra te gii roz wo ju na szej uczel ni, któ ra zmie -
rza do nada nia jej cha rak te ru uni wer sy te tu mię dzy na ro do we go,
otwar te go na wy mia nę ka dry na uczy cie li aka de mic kich i stu den tów.

Re jon Ir kuc ki jest dwa ra zy więk szy niż Pol ska. Miesz ka tam za le d -
wie 2 500 000 lu dzi, głów nie Ro sjan i Bu ria tów – mniej szo ści rdzen nej
dla te go ob sza ru. Pa nu je tam bar dzo su ro wy kli mat. Zi ma trwa od
wrze śnia do kwiet nia z tem pe ra tu ra mi od –30 do –40oC oraz opa da mi
400–600 mm. La to jest bar dzo krót kie z tem pe ra tu ra mi 25–35oC. Z te -
go po wo du nie upra wia się wie lu ga tun ków ro ślin lub sie je się na sio -
na i sa dzi roz sa dy znacz nie póź niej niż w Pol sce. Grun ty or ne sta no wią
oko ło jed ne go mi lio na ha, co sta no wi za le d wie 1–2% te ry to rium re jo -
nu Ir kuc kie go. Z ro ślin rol ni czych upra wia się psze ni cę (180 000 ha),
jęcz mień (90 000 ha), ziem nia ki (45 000 ha), rze pak ja ry (5000 ha), ro -
śli ny pa stew ne (lu cer nę, wy kę, ko ni czy nę), to pi nam bur i tra wy. Z wa -
rzyw w grun cie upra wia się ka pu stę, mar chew i bu ra ki ćwi kło we,
a po mi do ry, ogór ki i rzod kiew kę w szklar niach. Znacz ną część wa rzyw
przy wo zi się z in nych re jo nów Ro sji lub pro du ku je w czte rech kom bi -
na tach szklar nio wych o łącz nej po wierzch ni 24 ha. Wszyst kie upra wia -
ne od mia ny ro ślin ma ją bar dzo krót ki okres we ge ta cji. Naj więk szą
atrak cją Ir kuc ka jest bli skość je zio ra Baj kał oraz wszech obec nej taj gi.
Je zio ro ma dłu gość po nad 600 km, sze ro kość 30–70 km oraz w nie któ -
rych miej scach po wy żej 1600 m głę bo ko ści. Jest to uni kal ny i bar dzo
cen ny dla ba da czy ob szar przy rod ni czy oraz sie dli sko rzad kich, en de -
micz nych ga tun ków ro ślin i zwie rząt. Ten ol brzy mi zbior nik wod ny za -
ma rza zwy kle do pie ro w stycz niu i od ma rza w po ło wie ma ja. Z ko lei
taj ga przy cią ga my śli wych. Jest też źró dłem drew na na opał i do bu -
do wy do mów, tak że na eks port: do Chin, Ja po nii i Taj lan dii. W taj dze
wy stę pu je wie le zwie rząt, w tym kil ka na ście rzad kich, m.in. ty grys,
niedź wiedź bru nat ny, ro so mak, so bo le czy czer wo ny wilk. 

Aka de mia Rol ni cza w Ir kuc ku po wsta ła w 1934 ro ku z my ślą o kształ -
ce niu kadr na po trze by miej sco we go rol nic twa, le śnic twa i ry bo łów -
stwa. Ma jed nak szer szy pro fil kształ ce nia niż tyl ko na uki rol ni cze, gdyż
obej mu je rów nież elek try fi ka cję, na uki bio lo gicz ne, eko no micz ne i we -
te ry na ryj ne. Dziś na sze ściu wy dzia łach kształ ci się w niej łącz nie oko -
ło 9000 stu den tów, z cze go 2000 w fi lii w Czu cie – Trans baj kal skim
In sty tu cie Rol ni czym, resz ta w Ir kuc ku, w tym 3000 stu den tów nie sta -
cjo nar nych. Stu dia są od płat ne: cze sne za stu dia to oko ło 15 000–
25 000 ru bli na rok (1 zł to oko ło 9 ru bli), jed nak 60% stu den tów cze sne
po kry wa  bu dże t pań stwa. Aka de mia ma 72 aspi ran tów (dok to ran tów).
Jed nost ka za trud nia oko ło 1000 osób, w tym 369 na uczy cie li aka de -
mic kich. Spo śród nich 252 oso by to kan dy da ci na uk (po dok to ra cie),
a 48 osób ma ty tuł pro fe so ra. Stu dia są jed no stop nio we i trwa ją pięć
lat. Stu den ci mo gą kształ cić się w 29 spe cjal no ściach, a naj więk szą po -
pu lar no ścią cie szą się: ban ko wość, go spo dar ka grun ta mi oraz ra chun -
ko wość, naj mniej szą zaś: agro no mia, me cha ni za cja i zoo tech ni ka.
Ba da nia na uko we uczel ni są w 90% fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa.
W 2008 ro ku by ła to kwo ta 300 mln ru bli. Prze zna czo no je głów nie na
dzie więć kie run ków wę zło wych: ener go osz częd nych tech no lo gii w rol -
nic twie, ho dow li i na sien nic twa no wych ga tun ków ro ślin pa stew nych,
eks plo ata cji ma szyn rol ni czych, me tod zwięk sze nia pro duk tyw no ści
zwie rząt go spo dar skich, po pra wy me tod i efek tyw no ści zu ży cia ener -
gii elek trycz nej w pro ce sach grzew czych w rol nic twie, so cjal nych, hi -
sto rycz nych i eko no micz nych wa run ków do pro wa dze nia dzia łal no ści
biz ne so wej w rol nic twie oraz ra cjo nal nych me tod eks plo ata cji i ochro -
ny przy ro dy, me tod, form i tech no lo gii pod no szą cych ja kość pro ce su
kształ ce nia w na ucza niu rol nic twa na po zio mie szko ły wyż szej oraz mo -

de li zrów no wa żo ne go roz wo ju ob sza rów wiej skich. Re ali zu je się je
w ra mach 14 pro ble mów szcze gó ło wych. Efek tem pra cy uczel ni jest
oko ło 600 pu bli ka cji rocz nie, z któ rych jed na czwar ta jest pu bli ko wa -
na w cza so pi smach o za się gu ca łe go kra ju, oraz oko ło 10 pa ten tów
rocz nie. 

De le ga cja na sze go uni wer sy te tu spo tka ła się z kie row nic twem
uczel ni w Ir kuc ku oraz przed sta wi cie la mi po szcze gól nych jej wy dzia -
łów. Po in for mo wa ła o ak tu al nych pra cach swo ich jed no stek oraz moż -
li wo ściach współ pra cy. Z na szej stro ny pro rek tor prof. Ja nusz No wac ki
przed sta wił struk tu rę na sze go uni wer sy te tu oraz kie run ki moż li wej
współ pra cy. Z ko lei pro rek tor, prof. Le szek No gow ski, przed sta wił pro -
gra my kształ ce nia stu den tów oraz spe cjal no ści re ali zo wa ne obec nie
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Pi szą cy te sło wa omó -
wił krót ko an glo ję zycz ne stu dia dru gie go stop nia z ho dow li ro ślin i na -
sien nic twa re ali zo wa ne na Wy dzia le Ogrod ni czym oraz moż li wość
sta ży za wo do wych w pol skich przed się bior stwach na sien nych. W spo -
tka niu wziął udział mi ni ster Piotr Mar ci niak – Kon sul RP w Ir kuc ku, któ -
ry po in for mo wał, że w re jo nie Ir kuc ka miesz ka oko ło 30 000 osób
po cho dze nia pol skie go, a bli sko 2000 z nich na le ży do dzia ła ją cej tu
or ga ni za cji po lo nij nej. Stwier dził da lej, że wie le z tych osób chcia ło -
by, aby ich dzie ci kształ ci ły się w Pol sce. Spo tka nie po ka za ło trzy moż -
li wo ści wspól nych dzia łań w kształ ce niu i ba da niach: agro tu ry sty kę,
ochro nę przy ro dy i le śnic two.

Na spe cjal nym se mi na rium zor ga ni zo wa nym z oka zji przy jaz du na -
szej de le ga cji prof. Ja nusz No wac ki przed sta wił kie run ki ba daw cze na -
sze go uni wer sy te tu. Szcze gól nie du żo miej sca po świę cił tym
kie run kom, któ re na wią za ły już współ pra cę z in ny mi kra ja mi. Wy stą -
pie nie zi lu stro wał fil mem pro mo cyj nym, któ re go ko pię prze ka zał go -
spo da rzom. Pre zes Klup czyń ski omó wił zmia ny w pol skim rol nic twie
po wej ściu na sze go kra ju do Unii Eu ro pej skiej oraz spe cy fi kę pro duk -
cji na sien nej na przy kła dzie fir my CNOS Po znań. Szcze gól nie du żo
miej sca po świę cił pro ce so wi pry wa ty za cji. Z ko lei pi szą cy te sło wa
przed sta wił wy kład na te mat na sien nic twa na świe cie i w Pol sce.
W dys ku sji pa dły py ta nia, m.in. o che micz ne wskaź ni ki kieł ko wa nia oraz
wy ko rzy sta nie ro ślin dzi kich w ho dow li twór czej. W dal szej czę ści se -
mi na rium prof. Hu sni di now omó wił no we ga tun ki w ho dow li twór czej
ro ślin pa stew nych, prof. Il li przed sta wił pod sta wy teo re tycz ne ho dow li
po pu la cyj nej zbóż w opar ciu o wy bra ne ce chy fi zjo lo gicz ne na sion,
a prof. Ni ku li na omó wi ła wie lo let nie ba da nia wy stę po wa nia i sys te ma -
ty ki klesz czy w Ro sji. Pro fe sor Le on tjew przed sta wił in for ma cje o wy -
stę po wa niu so bo li w eko sys te mach po łu dnio wo -wschod niej Sy be rii.
W dys ku sji py ta no o ter mi ny sie wu na sion zbóż oraz wpływ wzro stu
po pu la cji so bo li na wy stę po wa nie za ję cy w taj dze.

Na spo tka niu de le ga cji z prof. Ja ro sła wem Mi chaj ło wi czem – pro -
rek to rem ds. ba dań – pod kre ślo no, że zgod nie z usta le nia mi z po -
przed nie go ro ku uczel nia w Ir kuc ku ma już pierw szych aspi ran tów
(dok to ran tów) z le śnic twa, któ rzy wy ja dą na krót ko ter mi no we sta że
na uko we na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. Ich do ku men -
ty za brał do Pol ski pro rek tor No wac ki.

Wi zy ta w Ir kuc ku sta ła się oka zją do za po zna nia się z in te re su ją cą
kul tu rą re gio nu, na któ rą du ży wpływ miał m.in. hra bia Woł koń ski – de -
ka bry sta, któ ry 20 lat spę dził na ze sła niu na Sy be rii, z cze go 11 w Ir kuc -
ku. Wraz z żo ną stwo rzył w swo im do mu (jest w nim dziś mu zeum)
sa lon to wa rzy ski, któ ry dał po czą tek ży ciu kul tu ral ne mu na Sy be rii. By -
wał tam m.in. Lew Toł stoj, któ ry po stać swo je go da le kie go ku zy na
– Woł koń skie go – umie ścił w po wie ści Woj na i po kój. Mie li śmy moż li -
wość zo ba cze nia je zio ra Baj kał i prze ży cia nad je go brze ga mi tra dy cyj -
nej sy be ryj skiej sau ny zwa nej ba nią. Dzię ki go ścin no ści go spo da rzy
moż na też by ło spró bo wać dań kuch ni wie lu na ro dów, któ re współ -
ist nie ją w tym re jo nie: ro syj skiej, bu riac kiej, uz bec kiej i chiń skiej. 

dr hab. Ro man Ho łu bo wicz, w 2008 roku prof. nadzw.

Wi zy ta w Ir kuc ku

Nad Bajkałem: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

WIEŚCI 2008



Profesor dr hab. Leszek Nogowski...
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… oraz prof. dr hab. Janusz Nowacki

Wizyta w muzeum przyrodniczym Akademii Rolniczej w Irkucku

Tajga syberyjska
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Na przełomie stycznia i lutego bieżącego
roku odbyły się na naszej uczelni
spotkania (wykłady, praktyczne szkolenia)
przeznaczone dla pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego, zwłaszcza
nauczycieli akademickich i doktorantów,
poświęcone problematyce prawa
autorskiego i prawa własności
przemysłowej.

Ini cja to rem zor ga ni zo wa nia spo tkań by ła Ka te dra Za rzą dza nia i Pra wa
re ali zu ją ca pro jekt „Upo wszech nia nie wie dzy o ochro nie wła sno ści in te -

lek tu al nej, w tym wła sno ści prze my sło wej wśród pra cow ni ków na uko wych,
dok to ran tów oraz stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”
w ra mach pro gra mu Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go „Pa tent Plus
– wspar cie pa ten to wa nia wy na laz ków”. Kie row ni kiem pro jek tu jest pro -
rek tor ds. stu diów, prof. dr. hab. Mo ni ka Ko złow ska. 

Każ dy uczest nik wy kła dów otrzy mał bez płat ną pu bli ka cję Ochro na
wła sno ści in te lek tu al nej. Wy bra ne za gad nie nia praw ne przy go to wa ną
w pierw szym eta pie re ali za cji pro jek tu. Au to ra mi te go opra co wa nia są
pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza oraz rzecz ni cy pa -
ten to wi. 

Pra wo au tor skie i wła sność prze my sło wa

Spo tka nia z za kre su pra wa au tor skie go mia ły na ce lu prze ka za nie
pod sta wo wych in for ma cji o za sa dach ochro ny praw au tor skich w świe -
tle pra wa pol skie go ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro ble ma ty ki za -
po ży czeń in te lek tu al nych: czy i na ja kich za sa dach wol no ko rzy stać
z cu dzych wy ni ków na uko wych, jak ustrzec się nie umyśl ne go pla gia tu
lub nie do pu ścić do kra dzie ży wła sne go do rob ku in te lek tu al ne go. 

Z ko lei na se mi na riach z za kre su wła sno ści prze my sło wej rzecz nik pa -
ten to wy omó wił in stru men ty praw ne do ochro ny wy na laz ków, wzo rów
użyt ko wych, wzo rów prze my sło wych, zna ków to wa ro wych, a tak że me -
to dy po szu ki wań w li te ra tu rze pa ten to wej kra jo wej i za gra nicz nej w ce -
lu usta le nia sta nu tech ni ki ja ko punk tu wyj ścia pro wa dzo nych prac
ba daw czych oraz do usta le nia sta nu praw no -paten to we go roz wią za nia
(zdol ność i czy stość pa ten to wa). Słu cha cze by li za in te re so wa ni za sa da -
mi ko rzy sta nia w dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej z chro nio nych na

rzecz osób trze cich roz wią zań, a tak że ko mer cja li za cją wy ni ków ba daw -
czych. Dys ku to wa no o za sa dach wspól no ści pra wa do pa ten tu w sy tu -
acji, gdy wy na la zek zo sta nie do ko na ny w wy ni ku re ali za cji przez uczel nię
umo wy z pod mio tem go spo dar czym. Omó wio no za sa dy po dzia łu ko -
rzy ści mię dzy upraw nio nych do pa ten tu oraz pra wo do wy na gro dze nia
twór ców wy na laz ku. Żą da niem czę sto sta wia nym przez przed się bior -
ców za wie ra ją cych umo wę z uczel nią na wy ko na nie ba dań jest prze ka -
za nie przez uczel nię wszel kich praw do pa ten tu, je śli w wy ni ku ba dań
po wsta nie wy na la zek. Ne go cja cje w ta kich wy pad kach za le żą od wiel -
ko ści środ ków, ja kie przed się bior ca jest go tów za ofe ro wać. Pra wo do
pa ten tu nie wy ni ka wy łącz nie z fi nan so wa nia ba dań. Pa tent da je szcze -
gól ne pra wo, z któ re go przed się bior ca uzy ska do dat ko we ko rzy ści po -
przez gwa ran to wa ny przez pań stwo mo no pol na sto so wa nie
roz wią za nia ob ję te go pa ten tem. Wy da je się za tem, że żą da jąc pra wa do
pa ten tu, pod miot go spo dar czy wi nien prze wi dzieć do dat ko we środ ki
fi nan so we na prze ję cie te go pra wa wraz z re zu la ta tem zle ca nych ba dań.
Roz wią za niem po śred nim jest wspól ne pra wo uczel ni i przed się bior stwa
do po wsta łe go w ten spo sób pa ten tu. Uczel nia nie stra ci pra wa wy łącz -
ne go, a zy skać mo że wdro że nie wy ni ku u przed się bior cy – współ wła ści -
cie la pa ten tu. W ten spo sób otrzy mu je też ko rzyść fi nan so wą w for mie
udzia łu w nie mniej niż 25% zy sku, ja kie osią gnie wdra ża ją cy.

Ochro na re zul ta tów prac ba daw czych i na uko wych, 
za po ży czeń oraz współ au tor stwa; pla giat

W gru pie za gad nień re gu lo wa nych pra wem au tor skim szcze gól nym
za in te re so wa niem cie szy ła się te ma ty ka za kre su ochro ny przy zna wa -
nej przez pra wo au tor skie re zul ta tom prac ba daw czych i na uko wych,
do zwo lo nych za po ży czeń z do rob ku in te lek tu al ne go osób trze cich
(pra wo cy ta tu, pla giat), współ au tor stwa w pu bli ka cjach wień czą cych
pra ce ba daw cze. Szcze gól nie burz li wa dys ku sja roz wi nę ła się wo kół
praw au tor skich opie ku nów prac stu denc kich i dok to ranc kich i do za -
war tych w tych pra cach wy ni ków. W dys ku sji sy gna li zo wa no pro blem
ko rzy sta nia przez pra cow ni ków uczel ni z do rob ku in te lek tu al ne go in -
nych pra cow ni ków.

Nie któ re z tych pro ble mów zo sta ły w swo im cza sie omó wio ne w Ko -
men ta rzu do „Re gu la mi nu ko rzy sta nia z dóbr in te lek tu al nych stwo rzo nych
w Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu”, któ ry zo -
stał opu bli ko wa ny w „Wie ściach Aka de mic kich” nr 1/2009. Po świę co -
no tam zwłasz cza wie le miej sca omó wie niu pod mio tu upraw nio ne go
do au tor skich praw ma jąt ko wych w sto sun kach mię dzy pro mo to rem
a stu den tem/dok to ran tem, a tak że sta tu su praw ne go twór ców pra cow -
ni czych utwo rów na uko wych i ogra ni czeń ich praw na rzecz za trud nia -
ją cej ich uczel ni. W Ko men ta rzu zna leźć moż na rów nież in for ma cje
o za sa dach ko rzy sta nia przez pra cow ni ków uczel ni z osią gnięć in te lek -
tu al nych in nych pra cow ni ków, do któ rych au tor skie pra wa ma jąt ko we
słu żą uczel ni oraz o pod sta wo wych za sa dach do zwo lo nych za po ży czeń
z cu dzej twór czo ści. 

Uzu peł nia jąc ma te rię do ty czą cą te go ostat nie go za gad nie nia, war -
to zwró cić uwa gę na kon flik ty wy ni ka ją ce z wa dli we go ro zu mie nia po -
ję cia pla gia tu. W usta wie pra wo au tor skie nie ma de fi ni cji tej po sta ci
na ru sze nia praw au tor skich, ale po śred nio wy ni ka ona z jej art. 115. Pla -
gia tem jest przy własz cze nie so bie au tor stwa ca ło ści lub czę ści cu dze -
go utwo ru al bo wpro wa dze nie w błąd co do au tor stwa ta kie go utwo ru.
Za tem nie moż na mó wić o pla gia cie, je że li za po ży cze nie nie po cho dzi
z utwo ru w ro zu mie niu pra wa au tor skie go al bo z utwo ru zo sta je za po -
ży czo ny frag ment nie ko rzy sta ją cy z ochro ny praw no au tor skiej lub nie -
istot ny frag ment cu dze go utwo ru, na przy kład wy bra ne z wie lu jed na
lub dwie war to ści ob ra zu ją ce re zul ta ty cu dzych ba dań. Pa mię tać na le -
ży, że wy ni ki ba dań co do za sa dy pod le ga ją ochro nie we dług za sad pra -
wa cy wil ne go, a pra wem au tor skim mo gą być chro nio ne tyl ko łącz nie

Pra wo au tor skie i pra wo wła sno ści
prze my sło wej
Jak chro nić osią gnię cia in te lek tu al ne w opar ciu o pra wo au tor skie i pra wo 
wła sno ści prze my sło wej – wy kła dy i szko le nia

Dyskusje trwały długo
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z for mą re dak cyj ną, w ja kiej zo sta ły za pre zen to wa ne. Za sa dy ety ki wy -
ma ga ją jed nak, aby każ dy fakt za po ży cze nia cu dze go do rob ku na uko -
we go zo stał ozna czo ny zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi w za kre sie
do zwo lo ne go użyt ku w po sta ci pra wa cy ta tu. Istot ne jest, by za po ży -
cze nie zo sta ło wy raź nie w tek ście ozna czo ne oraz w przy pi sach (a nie
tyl ko w spi sie li te ra tu ry!) po da ne zo sta ło źró dło, z któ re go in for ma cja
zo sta ła za czerp nię ta, łącz nie z po da niem imie nia i na zwi ska au to ra, ty -
tu łu dzie ła, ro ku wy da nia i stro ny, z któ rej za po ży czo no cy to wa ny frag -
ment. Je że li w utwo rze na uko wym opie ku na prac stu denc kich zo sta ją
wy ko rzy sta ne za war te w tych pra cach wy ni ki, na le ża ło by po dać miej -
sce pierw szej pu bli ka cji tych wy ni ków, z za zna cze niem, że zo sta ły one
uzy ska ne w związ ku z re ali za cją pra cy stu den ta wy ko ny wa nej we dług
wska zó wek i pod nad zo rem opie ku na pra cy. 

Ochro na skład ni ków twór czo ści na uko wej

Z pro ble mem pla gia tu łą czy się za kres ochro ny, ja ką pra wo au tor -
skie przy zna je skład ni kom twór czo ści na uko wej. Usta wo wo wy łą -
czo ne są spod ochro ny pra wem au tor skim od kry cia, idee, pro ce du ry,
me to dy i za sa dy dzia ła nia oraz kon cep cje ma te ma tycz ne (por. art. 21).

Z po wo du bra ku prze sła nek, ja kie mu si speł niać utwór pod le ga ją cy
ochro nie, ale tak że z in nych po wo dów, na przy kład ko niecz no ści prze -
ciw dzia ła nia two rze niu nie do pusz czal nych ba rier dla roz wo ju na uki,
orzecz nic two i dok try na od ma wia ją ochro ny praw no au tor skiej: 
* pro ce som twór czym ja ko ta kim 
* tech ni kom two rze nia utwo ru
* po my słom i te ma tom ba daw czym
* teo riom na uko wym i fak tom na uko wym 
* hi po te zom 
* wnio skom 
* re gu łom wnio sko wa nia 
* kon cep cjom 
* py ta niom, ja kie sta wia ba dacz
* wy ni kom na uko wym w za kre sie ich tre ści
* ty po wym ta be lom, wy kre som, ry sun kom w za kre sie ich przed sta wie -

nia gra ficz ne go 
* wzo rom che micz nym i for mu łom ma te ma tycz nym 
* ze sta wie niom da nych po zba wio nym ory gi nal nej kon cep cji. 

Pa mię tać na le ży, że wszyst kie te re zul ta ty in te lek tu al nej dzia łal -
no ści pod le ga ją ochro nie pra wem cy wil nym, któ re w art. 23 k.c.
chro ni twór czość na uko wą, a w art. 24 k.c. wpro wa dza moż li wość
do cho dze nia są do we go ochro ny w ra zie jej bez praw ne go wy ko rzy -
sta nia przez oso by trze cie. 

Współ au tor stwo utwo rów na uko wych

Współ twór cą każ de go utwo ru jest oso ba fi zycz na, któ rej wkład
w dzie ło wspól ne ma cha rak ter twór czy i od zna cza się in dy wi du al nym
cha rak te rem. Fakt wspól ne go two rze nia dzie ła mo że i po wi nien być
przed mio tem umo wy osób za mie rza ją cych ta kie dzie ło wspól nie stwo -
rzyć, jed nak na le ży pa mię tać, że współ twór czość jest przed mio tem fak -
tu, a nie umo wy i o tym, kto mo że się uwa żać za współ twór cę de cy du je
fak tycz ny wkład w po wsta nie dzie ła. 

W orzecz nic twie i dok try nie dość zgod nie wy ra ża ny jest po gląd, że
za współ twór ców nie mo gą być uwa ża ne oso by świad czą ce po moc czy -
sto tech nicz ną, do star cza ją ce ma te ria łów i in for ma cji nie zbęd nych do
stwo rze nia utwo rów (w tej spra wie orzecz nic two są do we jest roz bież -
ne), fi nan su ją cych pra ce nad utwo rem oraz do star cza ją cych środ ków
tech nicz nych i ma te rial nych nie zbęd nych do stwo rze nia utwo ru, ale
tak że oso by su ge ru ją ce te ma ty kę, me to dy kę i za kres pra cy. 

Sto so wa nie omó wio nych wy żej za sad do utwo rów na uko wych jest
jed nak w dok try nie kwe stio no wa ne. W utwo rach na uko wych istot na
jest ich za war tość me ry to rycz na, a nie spo sób wy ra że nia, do któ re go
spro wa dza ochro nę art. 21 usta wy o pra wie au tor skim. Uzna je się za -
tem, że w od nie sie niu do utwo rów na uko wych za współ au to rów moż -
na uznać nie tyl ko twór ców w ro zu mie niu pra wa au tor skie go, ale tak że
oso by, któ re bra ły twór czy udział w po wsta niu re zul ta tów na uko wych,
ujaw nio nych w stwo rzo nym utwo rze. 

W li te ra tu rze pro po nu je się, by „sta tus współ twór cy dzie ła na uko we -
go przy zna wać tym oso bom, któ re:
❍ wnio sły istot ny aka de mic ki wkład w co naj mniej dwa skład ni ki dzie -

ła z czte rech ni żej po da nych: 

❏ kon cep cja i układ
❏ po zy ski wa nie da nych i ich prze twa rza nie
❏ ana li za i in ter pre ta cja da nych
❏ »na pi sa nie« istot nych czę ści tek stu za rów no w czę ści re la cjo nu ją -

cej do tych cza so wy stan wie dzy, jak i przed sta wia ją cej wy ni ki ba -
dań współ au to rów 

❍ za ak cep to wa ły osta tecz ny kształt dzie ła”1. 

Przy wo ła ni wy żej au to rzy kon stru ują „upraw nie nie twór cy wy ni ku na -
uko we go do wy stę po wa nia w cha rak te rze współ au to ra pu bli ka cji na uko -
wej przy łącz nym zre ali zo wa niu trzech […] wa run ków. Po pierw sze,
w da nym śro do wi sku na uko wym ist nie je po wszech nie ak cep to wa ny zwy -
czaj, by w pu bli ka cjach okre ślo ne go ro dza ju umiesz czać ja ko współ au to -
rów tak że twór ców uprzed nio nie re fe ro wa nych wy ni ków na uko wych. Po
dru gie, ko niecz ne jest współ uczest ni cze nie tej oso by w ba da niach na uko -
wych przed sta wia nych w da nej pu bli ka cji. […]. Po trze cie, współ uczest ni -
cze nie w ba da niach na uko wych […] win no mieć cha rak ter pra cy
na uko wej, któ ra prze ja wiać się mo że np. w za pro po no wa nej kon cep cji ba -
dań, lub ich fak tycz nej or ga ni za cji, zgło sze niu po my słów ba daw czych lub
hi po tez na uko wych, wy ko na niu po szcze gól nych frag men tów ba dań lub
po je dyn czych eks pe ry men tów […] opra co wa niu uzy ska nych wy ni ków
i wnio sków na ich pod sta wie, na pi sa niu pu bli ka cji”2.

For my na ru szeń twór czo ści na uko wej oraz za sa dy od po wie -
dzial no ści na uczy cie li aka de mic kich są szcze gó ło wo ure gu lo wa ne
w art. 126 i 144 usta wy z 27 lip ca 2005 ro ku – Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w art. 29a usta wy z 14
mar ca 2003 ro ku o stop niach na uko wych i ty tu le na uko wym (Dz. U.
nr 65, poz. 595 z późn. zm.). Prze pi sy te nie wy łą cza ją oczy wi ście od po -
wie dzial no ści za na ru sze nie cu dzych praw au tor skich prze wi dzia nej
w usta wie z dnia 4 lu te go 1994 ro ku o pra wie au tor skim i pra wach po -
krew nych (tekst jed no li ty: Dz. U. z 2006 ro ku nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Ali na Do mań ska -Ba er
Pa weł Wa szak

1 Ja nusz Bar ta, Ry szard Mar kie wicz, Pra wo au tor skie, War sza wa 2008, wy daw -
nic two Wol ters Klu wer Pol ska sp. z o.o., s. 58.

2 Tam że.

Wykład mgr Aliny Domańskiej-Baer

Ochrona własności intelektualnej – publikacja dla każdego uczestnika
spotkania
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tość biał ka w mle ku by ła naj wyż sza w hi sto rii obo ry, na przy kład 30 lat
te mu by ło to od po wied nio 4,00% i 2,99%. Po nie waż mię dzy wy daj no -
ścią mle ka a za war to ścią każ de go z obu skład ni ków za cho dzą bar dzo
wy so kie ujem ne ko re la cje o pod ło żu za rów no ge ne tycz nym, jak i śro -
do wi sko wym, wzro sto wi wy daj no ści mle ka to wa rzy szy z re gu ły istot -
ny spa dek za war to ści obu skład ni ków. Z te go wzglę du nie licz nym
ho dow com uda je się omi nąć po wyż sze za leż no ści, a tyl ko garst ka po -
tra fi się im prze ciw sta wić i do ta kich na le ży z pew no ścią za li czyć me ne -
dże rów sta da RGD Dłoń.

Wy ni ki uzy ski wa ne w go spo dar stwie świad czą za rów no o bar dzo
po praw nie i kon se kwent nie pro wa dzo nej pra cy ho dow la nej, jak rów -
nież o wy so kim po zio mie bie żą ce go za rzą dza nia sta dem. Przy tym do -
sko na le nie ge ne tycz ne jest wspo ma ga ne od ćwierć wie cza no wo-
cze sny mi bio tech ni ka mi re pro duk cyj ny mi; na przy kład już w ro ku 1986

uro dzi ły się po raz pierw szy cie lę ta po cho dzą ce z prze no sze nia za rod -
ków. Bio rąc pod uwa gę prak ty ko wa ne od dzia ły wa nie na użyt ko wość
mlecz ną za po mo cą czyn ni ków śro do wi sko wych, na le ży przede
wszyst kim pod kre ślić ra cjo nal ną go spo dar kę pa szo wą i ży wie nie zwie -
rząt oraz sto ją cą na wy so kim po zio mie ochro nę zdro wia krów, a tak że
umie jęt ność utrzy ma nia ich płod no ści na na le ży tym po zio mie. Po za
wy mie nio ny mi na rzę dzia mi od dzia ły wa nia na użyt ko wość zwie rząt
w go spo dar stwie efek tyw nie wy ko rzy stu je się wszyst kie in ne naj waż -
niej sze zna ne me to dy, do pra co wa no się tak że kil ku wła snych. Na le ży
tu taj mię dzy in ny mi wy mie nić: za pew nia nie zwie rzę tom opty mal nych
wa run ków zoo hi gie nicz nych (w tym sku tecz ne za po bie ga nie stre so -
wi ciepl ne mu w okre sie let nich upa łów), ra cjo nal ny wy chów mło dzie -
ży, re gu lar ne sto so wa nie te stów na po ziom do bro sta nu zwie rząt
i w ra zie po trze by na tych mia sto we wpro wa dza nie sto sow nych ko rekt,
jak rów nież pre fe ro wa nie w se lek cji zwie rząt dłu go wiecz nych, cha rak -
te ry zu ją cych się wy so ką płod no ścią i od por nych na cho ro by za kaź ne,
me ta bo licz ne i pro duk cyj ne. Ta kie po dej ście po wo du je, że wy so ką pro -
duk cyj ność uzy sku je się przy po sza no wa niu praw zwie rząt, któ re od -
pła ca ją wy so ką eko no mi ką pro duk cji oraz wy so ki mi wa lo ra mi
prze twór czy mi i zdro wot ny mi wy twa rza ne go mle ka.

Jed ną z miar po zio mu ho dow li zwie rząt w da nym go spo dar stwie są
miej sca zdo by wa ne na wy sta wach zwie rząt. W tym wzglę dzie RGD Dłoń
od nio sło szcze gól nie du żo suk ce sów w ostat nich pię ciu la tach. Po cząw -

Obo ra RGD Dłoń w eli tar nym gro nie
dzie się cio ty sięcz ni ków

We dług da nych Pol skiej Fe de ra cji Ho dow ców By dła i Pro du cen tów
Mle ka do ty czą cych wy ni ków urzę do wej oce ny użyt ko wo ści

mlecz nej by dła za rok 2010 śred nia rocz na wy daj ność mle ka od kro wy
w obo rze Rol ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go (RGD) Dłoń prze -
kro czy ła po raz pierw szy w swo jej po nad 110-let niej hi sto rii po ziom
10 tys. kg; do kład ny wy nik to 10 066 kg mle ka, przy śred niej rocz nej licz -
bie krów wy no szą cej 175,4 szt. Pod wzglę dem pro duk cji mle ka obo ra
RGD Dłoń za ję ła w Wiel ko pol sce 69. miej sce wśród 3352 oce nia nych
obór ogó łem, w Pol sce zaś 169. miej sce wśród 19 323 obór. Jed no cze -
śnie w gru pie obór o ob sa dzie od 150 do 300 krów by ło to dzie wią te
miej sce w wo je wódz twie (na 70 obór) i 23. miej sce w kra ju (na 232 obo -
ry). Pro gres w wy daj no ści mle ka w okre sie ostat nich 15 lat przed sta wio -
no na ry ci nie 1, z któ rej wy ni ka, że w tym krót kim cza sie śred nia
wy daj ność zwięk szy ła się o 4210 kg, czy li o 72%. 

Po wyż sze fak ty to nie wąt pli wie bar dzo du ży suk ces go spo dar stwa,
któ ry jest po par ty kil ko ma in ny mi, wpraw dzie mniej spek ta ku lar ny mi,
ale rów nie trud ny mi do osią gnię cia wy ni ka mi ho dow la ny mi. W pierw -
szym rzę dzie na le ży do dać, że mle ko wy pro du ko wa ne w ubie głym ro -
ku za wie ra ło śred nio 3,95% tłusz czu i 3,52% biał ka. W wy pad ku tłusz czu
był to w przy bli że niu ta ki sam po ziom, jak w prze szło ści, z ko lei za war -

Obo ra RGD Dłoń – bu dyn ki głów ne

Ryc. 1. Wy daj ność mle ka w obo rze RGD Dłoń w la tach 1996–2010
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szy od ro ku 2007, pre zen to wa ne mu by dłu re gu lar nie są przy zna wa ne
czo ło we lo ka ty na wy sta wach o róż nym za się gu, od re gio nal ne go do
mię dzy na ro do we go. Przy kła do wym wy mier nym efek tem sta wia nia na
dłu go wiecz ność jest 15-let nia obec nie kro wa nr PL 00500525752-7, 
któ ra w po ło wie stycz nia 2011 roku prze kro czy ła 100 tys. kg mle ka wy -
pro du ko wa ne go w okre sie ca łe go ży cia. Na tej eks klu zyw nej li ście „stu -
ty sięcz ni ków” w hi sto rii ho dow li by dła mlecz ne go w Wiel ko pol sce
zna la zło się przed nią tyl ko 17 in nych krów, w ca łej Pol sce zaś by ło ich
za le d wie 87. Na le ży do dać, że w sta dzie jest jesz cze kil ka in nych krów,
któ re ma ją szan sę do łą czyć do te go gro na. Z ko lei o wy so kiej ja ko ści
pro du ko wa ne go mle ka świad czy fakt, że obo ra jest za li cza na przez od -
bior cę – któ rym jest Spół dziel nia Mle czar ska w Go sty niu – do jej naj lep -

szych do staw ców. Jest to bar dzo du że wy róż nie nie, zwa żyw szy że spół -
dziel nia jest w Pol sce od kil ku dzie się ciu lat bez a pe la cyj nym li de rem pod
wzglę dem ja ko ści prze ra bia ne go su row ca i dzię ki te mu pro duk tów mle -
czar skich. 

Twór ca mi suk ce sów są przede wszyst kim dy rek tor, mgr inż. Eu ge -
niusz An drzej czak i głów ny spe cja li sta ds. pro duk cji zwie rzę cej, mgr inż.
An drzej Mu sia łow ski. Obaj pa no wie pra wie ca łe swe ży cie za wo do we
zwią za li z RGD Dłoń, kie ru jąc od po nad 30 lat wy so ko wy kwa li fi ko wa -
ną i bar dzo od da ną spra wom go spo dar stwa za ło gą. Wszyst kim z oka -
zji uzy ska nych suk ce sów ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my wie lu
dal szych wspa nia łych osią gnięć!

prof. dr hab. Ry szard Skrzy pek
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Od le wej: mgr Eu ge niusz An drzej czak i mgr inż. An drzej Mu sia łow ski – naj waż niej si twór cy suk ce sów ho dow la nych RGD Dłoń 
z na gro da mi zdo by ty mi w la tach 2007–2011

Grupa ja łó wek pre zen to wa na na Mię dzy na ro do wych Tar gach Ho dow li Zwie rząt FAR MA (Po znań, 10–13 lu te go 2011 ro ku) 
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Już w po cząt kach ist nie nia sta ro żyt nych cy wi li za cji lu dzie mie li po -
trze bę zo bra zo wa nia po wierzch ni zie mi. Jej for my w cią gu wie ków

wy glą da ły róż nie – od gli nia nych ta bli czek u Ba bi loń czy ków aż po ob -
ra zy przed sta wia ne na pa pi ru sie (egip skie ma py z cza sów Ram ze sa II)
czy pa pie rze (w II wie ku p.n.e. w Chi nach po wsta ła pierw sza pa pie ro -
wa ma pa). Po ję cie ota cza ją ce go nas świa ta, jak i me to dy je go przed -
sta wia nia zmie nia ły się tak szyb ko, jak szyb ko po stę po wał roz wój
cy wi li za cji. W hi sto rii kar to gra fii du że zna cze nie mia ły od kry cia geo -
gra ficz ne zna nych po dróż ni ków: Krzysz to fa Ko lum ba czy Fer dy nan -
da Ma gel la na. Po stęp tech no lo gicz ny do star czał co raz to no wych
źró deł in for ma cji. W cza sie pierw szej woj ny świa to wej do two rze nia
map za czę to wy ko rzy sty wać zdję cia lot ni cze, a dziś rów nie po pu lar -
ne jest uży wa nie zo bra zo wań sa te li tar nych. Po stęp kom pu te ry za cji
po zo sta je nie bez zna cze nia, ja ko bar dzo istot ny czyn nik, któ ry zauto -
ma ty zo wał oraz skró cił pro ces kar to gra ficz ny – w tym ręcz ne kre śle -
nie map. Kom pu te ry umoż li wia ją prze cho wy wa nie du żej ilo ści
in for ma cji w jed nym miej scu i jed no cze sne prze twa rza nie da nych
z du żą efek tyw no ścią. Z cza sem moż li wo ści kom pu te rów oraz opro -
gra mo wa nia spra wi ły, że two rzo ne ma py sta wa ły się nie tyl ko zwy kły -
mi ob ra za mi, lecz ba za mi da nych, bę dą cy mi zbio rem in for ma cji
prze strzen nej po cho dzą cej z róż nych źró deł. Ta kie zbio ry da nych
stwo rzy ły moż li wość wy ko ny wa nia ana liz, w wy ni ku któ rych po wsta -
je no wa in for ma cja. Od te go mo men tu na le ży mó wić o funk cjo no wa -
niu Sys te mów In for ma cji Geo gra ficz nej zwa nych GIS (ang. Geo gra phic
In for ma tion Sys tem). 

W sys te mach tych wy druk ma py to za zwy czaj wi zu ali za cja wy ni -
ków prze pro wa dzo nych sy mu la cji i ana liz prze strzen nych nie do stęp -
nych dla tra dy cyj nej kar to gra fii. Pierw szym sys te mem in for ma cji
geo gra ficz nej był po wsta ły w 1963 ro ku w Ka na dzie sys tem CGIS (Ca -
na dian GIS). Je go ce lem by ła in wen ta ry za cja za so bów na tu ral nych
i ich ana li za. GIS znaj du je za sto so wa nie we wszyst kich dzie dzi nach,
któ rych dzia łal ność zwią za na jest z prze strze nią. Dzię ki tym sys te mom
moż na uzy skać od po wie dzi na py ta nia ta kie, jak: „Gdzie się coś znaj -
du je?” „Gdzie się coś zmie ni ło?” „Ja ka ist nie je re la cja mię dzy…?” „Gdzie
jest opty mal ne miej sce speł nia ją ce okre ślo ne wa run ki?” „Ja ki jest zwią -
zek mię dzy...?” lub: „Co bę dzie, je że li…?” Wkrót ce po tym, jak kom pu -
te ry po ja wi ły się na ma so wą ska lę, wzro sło za in te re so wa nie
sys te ma mi in for ma cji geo gra ficz nej. Licz ne ce chy GIS prze wyż sza ją -
ce ma py ana lo go we wpły nę ły na ro sną cą po pu lar ność tej tech no lo -

gii. Dziś już śmia ło moż na po wie dzieć, że z sys te ma mi in for ma cji geo -
gra ficz nej ma my do czy nie nia na każ dym kro ku – naj prost szym przy -
kła dem jest Go ogle Maps – in te rak tyw na ba za da nych, któ ra oprócz
ob ra zu nie sie ze so bą garść in for ma cji opi so wej wraz ze zdję cia mi.
Opcja: „wy znacz tra sę z punk tu A do punk tu B” – to nic in ne go, jak
pro sty przy kład ana li zy prze strzen nej. GIS jest sto so wa ny przez in sty -
tu cje rzą do we, sa mo rzą do we oraz fir my pry wat ne. Jest na rzę dziem
wy ko rzy sty wa nym do za rzą dza nia za so ba mi, in fra struk tu rą, trans por -
tem, bez pie czeń stwem pu blicz nym czy ja ko na rzę dzie ana li zy ryn ku.
W dzi siej szych cza sach waż ne jest nie to, gdzie coś się znaj du je – lecz
w ja kich re la cjach po zo sta je z ota cza ją cą prze strze nią. Na to py ta nie
naj lep szą od po wiedź da ją wła śnie sys te my GIS… 

Hi sto ria po wsta nia ma py nu me rycz nej Ogro du Den dro lo gicz ne go
nie by ła wca le ta ka pro sta. Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych, kie -
dy ogród był jesz cze czę ścią Ka te dry Bo ta ni ki Le śnej (póź niej prze mia -
no wa nej na Ka te drę Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa), nie ist nia ła
żad na ma pa te go te re nu. Ca ła do ku men ta cja oraz więk sza część ewi -
den cji upra wia nych tak so nów za gi nę ła już wcze śniej w nie wy ja śnio -
nych oko licz no ściach. Wte dy też no wo wy bra ny kie row nik ka te dry, dr
inż. Wła dy sław Da nie le wicz, pod jął pierw sze pró by stwo rze nia osno -
wy geo de zyj nej te re nu ogro du. Pra cow ni cy ka te dry sa mi wy ko na li
pierw sze po mia ry geo de zyj ne i wy kre śli li pierw sze ma py te go te re nu.
Od tej też po ry za czę to na no sić na pla ny wszyst kie no wo wpro wa dza -
ne do ogro du ga tun ki drzew i krze wów. Wy ko ny wa ne by ło to oczy -
wi ście me to dą „na oko”, pierw sze kom pu te ry do pie ro po ja wia ły się
w ka te drach. Po wsta ła też pierw sza do ku men ta cja o wpro wa dza nych
tak so nach, wzo ro wa na na do ku men ta cji Ogro du Bo ta nicz ne go UAM
w Po zna niu. Kie dy w 1996 ro ku Ogród Den dro lo gicz ny, za rzą dze niem
rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu – prof. dr. hab. Ry szar da Ga -
no wi cza, stał się sa mo dziel ną jed nost ką o cha rak te rze dy dak tycz nym
na Wy dzia le Le śnym, pra ce nad stwo rze niem kom plek so wej ma py
prze jął pierw szy kie row nik ogro du – mgr inż. Ja cek Za tor ski. On też
na wią zał współ pra cę z dr inż. Ur szu lą Ko stec ką z Ka te dry Geo de zji na
Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska. Po wsta ła wte dy pierw sza
pro fe sjo nal nie wy ko na na osno wa geo de zyj na te go te re nu, a do 2000
ro ku na nie sio no na ma pę więk szość drzew ogro du. 

W 2002 ro ku, po zmia nie kie row ni ka ogro du, któ rym zo stał dr inż.
To masz Ma liń ski, współ pra ca z dr inż. Ur szu lą Ko stec ką trwa ła da lej.
Dzię ki ofiar nej pra cy pa ni Ur szu li oraz stu den tów Wy dzia łu Le śne go
i Ogrod ni cze go, któ rzy przez kil ka lat z rzę du, w ra mach prak tyk za -
wo do wych, wy ko ny wa li do mia ry drzew i krze wów na ko lej nych kwa -
te rach, uda ło się wpro wa dzić do kom pu te ro wej ba zy da nych
w Ka te drze Geo de zji tak so ny drzew i krze wów z po ło wy po wierzch ni
ogro du. Nie ste ty, przej ście na eme ry tu rę dr inż. Ur szu li Ko stec kiej oraz
spe cy fi ka li cen cji pro gra mu, w któ rym da ne by ły wpro wa dza ne spo -
wo do wa ły, że ogród po now nie stra cił do stęp do map zin wen ta ry zo -
wa ne go już te re nu. W 2009 ro ku no wo po wsta ła Sek cja Geo ma tycz na
Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, dzia ła ją ca
pod opie ką dr. inż. Paw ła Strze liń skie go, na wią za ła współ pra cę z Ogro -
dem Den dro lo gicz nym, w wy ni ku któ rej po wsta ła idea stwo rze nia
peł ne go sys te mu in for ma cji geo gra ficz nej dla ogro du. 

Dzia łal ność sek cji sku pia się na zdo by wa niu prak tycz nych umie jęt no -
ści z za kre su wy ko rzy sta nia GIS. Jej człon ko wie pod ję li się za da nia po le -
ga ją ce go na in wen ta ry za cji ko lek cji ogro du,  in te gra cji wszyst kich
ist nie ją cych źró deł in for ma cji o oka zach i uzu peł nie niu ich o da ne prze -
strzen ne. Naj od po wied niej szym, no wo cze snym na rzę dziem, któ re po -
dą ża z du chem cza su, słu żą cym do osią gnię cia te go ce lu, jest ma pa
nu me rycz na. Jest ona nie tyl ko zwy kłym ob ra zem, ale in te rak tyw ną ba -
zą da nych, gdzie każ dy obiekt nie sie ze so bą garść in for ma cji. Trze ba
tak że pa mię tać, że le śnic two jest jed ną z tych dzie dzin, w któ rych roz -
wój GIS na stę pu je naj bar dziej dy na micz nie. Wszyst kie nad le śnic twa
w Pol sce po sia da ją już GIS w po sta ci Le śnej Ma py Nu me rycz nej (LMN).

Pra ce, któ re do pro wa dzi ły do po wsta nia ma py, po dzie lo ne by ły na
kil ka eta pów. Pierw szym z nich by ło zgro ma dze nie nie zbęd nych, ist -
nie ją cych da nych: szki ców, map i opra co wań w po sta ci ana lo go wej,
wy zna cze nie punk tów osno wy po mia ro wej, wy kaz po trzeb ne go
sprzę tu i opro gra mo wa nia. Na stęp nie za po mo cą pro fe sjo nal ne go od -

Drużyna pomiarowa
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GIS* w Ogro dzie Den dro lo gicz nym?

* W opra co wa niu wy ko rzy sta no in for ma cje za war te w roz dzia le GIS
– pod ło że hi sto rycz ne książ ki Lesz ka Li twi na i Grze go rza Myr dy Sys te -
my In for ma cji Geo gra ficz nej. Za rzą dza nie da ny mi prze strzen ny mi w GIS,
SIP, SIT, LIS, Gli wi ce, Wy daw nic two He lion 2005 oraz pra cę Paw ła Strze -
liń skie go, Sys te my in for ma cji prze strzen nej, 
http://www.up.po znan.pl/kul/pli ki/sip_r_3.pdf [do stęp: 15.03.2011].
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bior ni ka GPS wy zna czo no współ rzęd ne osno wy po mia ro wej. Na pod -
sta wie ze ska no wa nej za sad ni czej ma py geo de zyj nej stwo rzo no wek -
to ro we war stwy prze bie gu gra nic ogro du, kwa ter i ście żek.
Współ rzęd ne szcze gó łów sy tu acyj nych okre ślo no na pod sta wie po -
mia rów lu stro wym ta chi me trem elek tro nicz nym (Top con GPT -3000N),
wy- ko rzy stu jąc me to dę bie gu no wą. Każ de mu oka zo wi, dla któ re go
po zy ski wa no in for ma cje o lo ka li za cji, nada no in dy wi du al ny nu mer.
Rów no cze śnie z po zy ski wa niem da nych prze strzen nych zbie ra no pod -
sta wo we da ne opi so we, czy li na zwę ła ciń ską oraz nu mer ewi den cyj -
ny oka zu, ro dzaj punk tu (na przy kład drze wo, krzew czy ele ment
in fra struk tu ry). Pra ce ka me ral ne po le ga ły na prze nie sie niu in for ma cji
z rap tu la rzy te re no wych do elek tro nicz nej ba zy da nych. Zna jąc współ -
rzęd ne geo de zyj ne punk tów osno wy, ko niecz ne by ło prze li cze nie
współ rzęd nych po mie rzo nych szcze gó łów sy tu acyj nych na je den
z po wszech nie sto so wa nych ukła dów współ rzęd nych geo de zyj nych.
W na szym wy pad ku był to wy ko rzy sty wa ny w stan dar dzie le śnej ma -
py nu me rycz nej układ PUWG 1992. Ostat nim eta pem by ło do pro wa -
dze nie tych że ele men tów do po sta ci wek to ro wej oraz ich in te gra cja
z od po wia da ją cy mi im da ny mi opi so wy mi w śro do wi sku opro gra mo -
wa nia Arc GIS De sk top 9.3.1 fir my ESRI (Sek cja Geo ma tycz na pod pi sa -
ła ofi cjal ne po ro zu mie nie o współ pra cy z fir mą ESRI Pol ska). Na bie żą co
prze pro wa dza no kon tro lę do kład no ści wy ko na nych prac, po rów nu -
jąc po ło że nie obiek tów wek to ro wych na tle za ku pio nej przez kie row -
ni ka ogro du ak tu al nej i wy so ko roz dziel czej or to fo to ma py.

W efek cie tych dzia łań po wstał pro fe sjo nal ny sys tem in for ma cji
prze strzen nej, sta no wią cy in te rak tyw ną ba zę da nych, słu żą cą do ewi -
den cjo no wa nia, wi zu ali za cji i pro wa dze nia ana liz prze strzen nych

w opar ciu o gro ma dzo ne da ne do ty czą ce po ło że nia i wza jem nych re -
la cji mię dzy obiek ta mi ar bo ry stycz ny mi oraz in ny mi obiek ta mi po ło -
żo ny mi na te re nie ogro du. Ma pa zo sta ła już prze ka za na do
użyt ko wa nia kie row ni ko wi i sys te ma tycz nie jest uzu peł nia na o no we
in for ma cje oraz ak tu ali zo wa na (jest to wa ru nek ko niecz ny do te go,
aby ma pa nu me rycz na speł nia ła swo je funk cje). Mi mo ogro mu wy ko -
na nych prac, po trzeb ne jest dal sze uzu peł nia nie elek tro nicz nej ba zy
da nych o in for ma cje na te mat po szcze gól nych oka zów (m.in. po cho -

dze nie, eko lo gia, fo to gra fie), tym bar dziej, że w 2010 ro ku, na mo cy
de cy zji rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, Ogród Den dro lo gicz ny
zo stał po więk szo ny o oko ło dwu hek ta ro wy, pół noc no -za chod ni frag -
ment „la sku go lę ciń skie go”, a w per spek ty wie być mo że uda się do nie -
go włą czyć jesz cze są sied nie te re ny zie le ni. Jak wi dać, pra cy dla
przy szłych adep tów Sek cji Geo ma tycz nej nie za brak nie. 

Wię cej in for ma cji o ma pie ogro du moż na zna leźć na stro nie in ter -
ne to wej Sek cji Geo ma tycz nej: http://www.up.po znan.pl/geo ma tyk/
[do stęp: 15.03.2011].

Ka mil Kon drac ki, Ja cek Ła ko my, Sła wo mir Suł kow ski, 
Sek cja Geo ma tycz na Ko ła Le śni ków 

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

To masz Ma liń ski, kie row nik Ogro du Den dro lo gicz ne go 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Szczegółową mapę ogrodu na tle zdjęcia lotniczego prezentujemy 
na drugiej stronie okładki (przyp. red.).
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Mapa numeryczna Ogrodu Dendrologicznego na tle ortofotomapy

Obszar Ogrodu Dendrologicznego: 1 – stara część; 2 – nowa część

Pozyskiwanie informacji o położeniu obiektów w ogrodzie za pomocą
tachimetru elektronicznego

Trójwymiarowy model ogrodu
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Stu den ci Wy dzia łu Tech no lo gii 
Drew na wy róż nie ni

Każ de go ro ku Fe de ra cja Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych
NOT, Ra da w Po zna niu or ga ni zu je kon kurs na wy róż nia ją cą się

pra cę dy plo mo wą w dzie dzi nie tech ni ki, or ga ni za cji i usług. W dniu
7 mar ca 2011 ro ku naj wyż szą na gro dą I stop nia wy róż nio no czte ry
pra ce ma gi ster skie obro nio ne w 2010 ro ku na Wy dzia le Tech no lo gii
Drew na. Na gro dze ni zo sta li: mgr inż. Mi chał Ma slej, mgr inż. Wal de -
mar Mie sza ła, mgr inż. Ar tur Maj chrzak – opie kun: prof. dr hab. inż. Je -
rzy Smar dzew ski oraz mgr inż. Piotr Pod gór niak – opie kun: prof. dr
hab. Sta ni sław Dol ny.

Zgło szo ne do kon kur su pra ce ma gi ster skie sta no wią zin te gro wa ne
pod wzglę dem me ry to rycz nym i wdro że nio wym roz wią za nie er go no -
micz ne, tech nicz ne, or ga ni za cyj ne i in for ma tycz ne. Wspól nym i nad -
rzęd nym ich ce lem by ło opra co wa nie pro jek tu me bla i fa bry ki me bli
ta pi ce ro wa nych oraz wdro że nie tych pro jek tów dzię ki uru cho mie niu
peł no wy mia ro wej fa bry ki me bli na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich w Po zna niu pod czas trwa nia Mię dzy na ro do wych Tar gów
Ma szyn i Na rzę dzi dla Prze my słu Drzew ne go i Me blar skie go DRE MA
2010, zwa nej „Fa bry ką Me bli na Ży wo”, w dniach 13–16 kwiet nia 2010
ro ku. Po ni żej przed sta wio no cha rak te ry sty kę każ dej zre ali zo wa nej 
pra cy.

Mi chał Ma slej. Pro jekt wła ści wo ści er go no micz nych me bla ta pi ce -
ro wa ne go. Ce lem pra cy by ło za pro jek to wa nie wła ści wo ści er go no micz -
nych no we go kom ple tu me bli wy po czyn ko wych, kon stru owa nych 
na po trze by pro jek tu „Fa bry ka Me bli na Ży wo” pro wa dzo ne go przez
Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie pod czas wy sta wy DRE MA 2010.
W pra cy wy ko rzy sta no ob li cze nia nu me rycz ne me to dą ele men tów
skoń czo nych (FEM) do spraw dze nia sztyw no ści i wy trzy ma ło ści szkie -
le tu fo te la ta pi ce ro wa ne go, sub op ty ma li za cji wy mia rów głów nych ele -

men tów skła do wych oraz do bo ru sztyw no ści ma te ria łów pian ko wych
sie dzi ska na pod sta wie ana li zy kon tak tu ciał hi per sprę ży stych. Wy ni ki
ob li czeń na prę żeń i ugięć kon struk cji szkie le tu oraz roz kła dy na prę żeń
kon tak to wych mię dzy fan to mem użyt kow ni ka a po du chą sie dzi ska po -
zwo li ły do brać naj lep sze roz wią za nia ma te ria ło we i kon struk cyj ne dla
pro jek to wa ne go kom ple tu me bli. Aby za pew nić wia ry god ność wy ni -
ków ob li czeń, po rów na no je z wy ni ka mi ba dań wy trzy ma ło ścio wych
za sto so wa nych ma te ria łów. Re zul ta ty tej pra cy po zwo li ły opra co wać
osta tecz ną po stać kom pu te ro we go za pi su kon struk cji me bla w sys te -
mie CAD oraz przy go to wać spe cy fi ka cje ma te ria ło we dla kom pu te ro -
wo zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia kla sy ERP. 

Wal de mar Mie sza ła. Pro jekt struk tu ry kon struk cyj no -tech no lo gicz -
nej me bla ta pi ce ro wa ne go w sys te mie kla sy ERP. Ce lem by ło opra co wa -
nie spe cy fi ka cji ma te ria ło wej (BOM) oraz mar szrut tech no lo gicz nych dla
kom ple tu me bli wy po czyn ko wych w zin te gro wa nym sys te mie in for ma -
tycz nym za rzą dza nia kla sy ERP oraz ich wdro że nie w „Fa bry ce Me bli na
Ży wo” pod czas tar gów DRE MA 2010. W pra cy do bra no tech no lo gie wy -
twa rza nia i park ma szy no wy, wy bra no ro dzaj spe cy fi ka cji ma te ria ło wej,
opra co wa no spo sób in dek sa cji: wy dzia łów, ma ga zy nów, ma szyn, na rzę -
dzi, ope ra cji, ma te ria łów, to wa rów, od pa dów, czę ści, zło żeń i mar szrut
tech no lo gicz nych. Wy bra no i skon fi gu ro wa no zin te gro wa ny sys tem in -
for ma tycz ny za rzą dza nia kla sy ERP Grot 2-T. Ukształ to wa no ba zy da nych:
do staw ców, ko ope ran tów, pra cow ni ków, ma szyn, na rzę dzi, ope ra cji, ma -
te ria łów, to wa rów, od pa dów czę ści, zło żeń i wy ro bów. W wy ni ku re ali -
za cji pra cy wdro żo no opra co wa ne spe cy fi ka cje ma te ria ło we (BOM),
pa ra me trycz ny kon fi gu ra tor pro duk tów opar ty na de fi nio wal nych ce -
chach kon struk cyj nych i tech no lo gicz nych, mar szru ty tech no lo gicz ne
oraz sce na riu sze kal ku la cji TKW. Re zul ta ty tej pra cy po zwo li ły na opra co -
wa nie pro jek tu za rzą dza nia za mó wie nia mi i zle ce nia mi pro duk cyj ny mi
w sys te mie kla sy ERP. 

Ar tur Maj chrzak. Pro jekt sys te mu za rzą dza nia za mó wie nia mi i zle -
ce nia mi pro duk cyj ny mi w sys te mie ERP. Ce lem by ło opra co wa nie pro -
jek tu sys te mu za rzą dza nia za mó wie nia mi klien tów, za mó wie nia mi
za ku pów i zle ce nia mi pro duk cyj ny mi w „Fa bry ce Me bli na Ży wo” pod -
czas tar gów DRE MA 2010, wy ko rzy stu jąc zin te gro wa ny in for ma tycz -
nie sys tem za rzą dza nia (ZISZ) kla sy ERP. Pro jekt za wie ra kon cep cje
kon fi gu ra cji po szcze gól nych mo du łów ZSIZ ja ko dzia łów przed się -
bior stwa oraz me to dy kę ich wdro że nia w wa run kach FMŻ. Re ali za cja
wdro że nia pro jek tu po le ga ła na: zde fi nio wa niu od bior ców oraz wpro -
wa dze niu za mó wień sprze da ży, ge ne ro wa niu pla nu pro duk cyj ne go
i zle ceń pro duk cyj nych, awi zo wa niu za mó wień za ku pów, kon tro li do -
staw su row ców, har mo no gra mo wa niu pro duk cji, nad zo ro wa niu ja -
ko ści wy ko na nia i re je stra cji spły wu zle ceń pro duk cyj nych, kon tro li
za pa sów ma ga zy no wych i po zio mu ro bót w to ku. W prak ty ce FMŻ dla
uprosz cze nia ewi den cji pro duk cji wdro żo no: kar ty pra cy, kar ty tech -
no lo gicz ne, iden ty fi ka to ry oso bo we w sys te mie ko dów kre sko wych
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Nagrodzony zestaw mebli wypoczynkowych

Wyróżnieni studenci „Fabryka Mebli na Żywo”
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Spo tka nie władz rek tor skich 
z dy rek to ra mi i ad mi ni stra to ra mi 
za kła dów do świad czal nych

do re je stra cji wy ko na nia pół fa bry ka tów i czę ści oraz sys tem RFID do
re je stra cji wy ko na nia wy ro bów go to wych. Pra cow ni ka mi wy ko nu ją -
cy mi po szcze gól ne ope ra cje tech no lo gicz ne by li stu den ci II i III ro ku
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Re zul ta ty tej pra cy po zwo li ły na opra co wa nie pro jek tu tech nicz -
ne go fa bry ki me bli ta pi ce ro wa nych na te re nie MTP.

Piotr Pod gór niak. Pro jekt tech nicz ny fa bry ki me bli ta pi ce ro wa -
nych na te re nie MTP. Ce lem by ło opra co wa nie do ku men ta cji pro jek -
to wej de mon stra cyj ne go ukła du tech no lo gicz no -tech nicz ne go do
pro duk cji ze sta wu me bli wy po czyn ko wych za pro jek to wa nych spe -
cjal nie na tar gi DRE MA 2010, z po da niem ich ogól nej cha rak te ry sty ki
kon struk cyj nej i tech no lo gicz nej. W efek cie za sad ni czych prac pro jek -
to wych, po prze dzo nych wie lo ma usta le nia mi w za kre sie wy po sa że -
nia „fa bry ki tar go wej” w ze staw ko niecz nych ob ra bia rek i urzą dzeń
pro duk cyj nych, okre ślo no za po trze bo wa nie su row co wo -ma te ria ło we
z uwzględ nie niem po trzeb pro gra mo wych tej fa bry ki. Wy ko rzy stu jąc
da lej pro ce du ry ob li cze nio we sto so wa ne w rze czy wi stym pro jek to -
wa niu tech no lo gicz nym za kła dów drzew nych, usta lo no wiel kość ob -
cią żeń po szcze gól nych ob ra bia rek, pra co chłon ność ro bót na nich
wy ko ny wa nych i wy ma ga ną licz bę pra cow ni ków ob słu gi wszyst kich
sta no wisk pra cy. Ob li czo no tak że zdol ność pro duk cyj ną peł ne go wy -
po sa że nia „Fa bry ki Me bli na Ży wo”, uka zu jąc w ten spo sób ska lę
przed się wzię cia pro duk cyj ne go. Nie za bra kło też sta rań o wy po sa że -
nie kom ple tu ob ra bia rek i sta no wisk pra cy ręcz nej we wła ści wie przy -
go to wa ny sys tem pneu ma tycz ne go usu wa nia drob nych od pa dów

Dnia 24 mar ca 2011 ro ku w Ośrod ku Na uko wo -Dy dak tycz nym
w Zie lon ce od by ło się spo tka nie, w któ rym udział wzię ły wła dze

rek tor skie uczel ni,  prze wod ni czą cy Ra dy ds. Za kła dów Do świad czal -
nych, prof. dr hab. Ze non Woź ni ca, dy rek to rzy i ad mi ni stra to rzy za kła -
dów do świad czal nych oraz dy rek tor ds. Rol ni czych i Le śnych Za kła dów
Do świad czal nych, mgr inż. Hen ryk Bryll.

Te ma tem spo tka nia by ło pod su mo wa nie dzia łal no ści do świad czal -
nej, dy dak tycz nej i pro duk cyj nej za kła dów w mi nio nym ro ku oraz per -
spek ty wy  roz wo ju ofer ty ba daw czej i ba zy edu ka cyj nej. 

Rek tor oraz pro rek to rzy wy ra zi li za do wo le nie z pla nów in we sty cyj -
nych Za kła dów Do świad czal nych, zwłasz cza tych, do ty czą cych obiek -
tów de dy ko wa nych ba da niom i dy dak ty ce oraz po sze rze nia ba zy
noc le go wej. Za chę ca li do in no wa cyj no ści i two rze nia wzor co wych
obiek tów do świad czal nic twa i edu ka cji stu den tów. Omó wio no rów -
nież za gad nie nie fi nan so wa nia ta kich przed się wzięć.

Pu blic re la tions uczel ni prze wi du je cykl ar ty ku łów o za kła dach do -
świad czal nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ra mach
pro mo wa nia za so bów i war to ści na szej uczel ni.

mgr Kamila Bryll

drzew nych ze wszyst kich miejsc ich po wsta wa nia. W pod su mo wa niu
pra cy wy ko na no peł ną cha rak te ry sty kę za sad ni czych dzia łań po prze -
dza ją cych fa zę bez po śred nie go opra co wa nia do ku men ta cji pro jek to -
wej dla „ży wej” eks po zy cji sys te mu wy twór cze go w bran ży me b-
lar skiej. 

Wspól nym wy sił kiem zre ali zo wa nych prac by ło uru cho mie nie wy -
jąt ko wej w ska li świa to wej „Fa bry ki Me bli na Ży wo”, za pro jek to wa nej
i pro wa dzo nej przez stu den tów z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na naj waż niej szych w tej czę -
ści Eu ro py, Mię dzy na ro do wych Tar gach Ma szyn i Na rzę dzi dla
Prze my słu Drzew ne go i Me blar skie go DRE MA 2010. Pro dukt koń co -
wy FMŻ, kom plet me bli wy po czyn ko wych, zy skał uzna nie wśród eks -
per tów i ogrom ne za in te re so wa nie wśród zwie dza ją cych. 

Na wy róż nie nie wszyst kich prac za słu gu je ich in ter dy scy pli nar ny
i ze spo ło wy cha rak ter. Pod czas re ali za cji każ dej z prac stu den ci zmu -
sze ni by li do ści słej współ pra cy, uzgad nia nia roz wią zań pro jek to -
wych, kon struk cyj nych, or ga ni za cyj nych, in for ma tycz nych, któ re
wza jem nie na sie bie od dzia ły wa ły i zmie nia ły do ostat nie go dnia
przed uro czy stym otwar ciem im pre zy tar go wej. Po nad to pod kre ślić
na le ży, że każ dy z dy plo man tów, ze wzglę du na cha rak ter pro jek tu,
pra co wał w zin te gro wa nym in for ma tycz nie śro do wi sku CAD/CAM/
/CAE/ERP. 

prof. dr hab. Je rzy Smar dzew ski

Arboretum w Zielonce, w głębi po prawej budynek dydaktyczno-naukowy, w którym odbyło się spotkanie
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Lek cje aka de mic kie 

Na po cząt ku ro ku aka de mic kie go 2010/2011 uczel nia na sza wzbo -
ga ci ła swo ją ofer tę dy dak tycz ną o „lek cje aka de mic kie” dla gim -

na zja li stów i li ce ali stów. Roz mo wy mię dzy prof. dr hab. Mo ni ką
Ko złow ską, pro rek tor ds. stu diów, kie row ni kiem Ka te dry Che mii, prof.
dr. hab. Pio trem Go liń skim oraz mgr Ka ta rzy ną Kor dus, dy rek tor III Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. św. Ja na Kan te go w Po zna niu, za owo -
co wa ły pod pi sa niem umo wy, na mo cy któ rej na uczy cie le z Ka te dry
Che mii w ro ku aka de mic kim 2010/2011 prze pro wa dzą 40 go dzin lek -
cji dy dak tycz nych (10 go dzin w kla sie I; 20 go dzin w kla sie II i 10 go -
dzin w kla sie III), obej mu ją cych wy kła dy, po ka zy i eks pe ry men ty
che micz ne oraz ćwi cze nia la bo ra to ryj ne. 

Przed sfor ma li zo wa niem współ pra cy na si part ne rzy z Liceum nr III
w oso bach dy rek tor Ka ta rzy ny Kor dus oraz na uczy cie la che mii, mgr.
Ra fa ła Po low czy ka – sko rzy sta li z oka zji i za po zna li się z wy ko rzy sty -
wa nym w co dzien nej pra cy warsz ta tem ana li tycz no -ba daw czym Ka -
te dry Che mii, z któ re go to sprzę tu rów nież ucznio wie bę dą ko rzy stać
w trak cie za jęć. 

Pod czas in au gu ra cji lek cji aka de mic kich (3 grud nia 2010 ro ku) kie -
row nik Ka te dry Che mii, prof. dr hab. Piotr Go liń ski, przy wi tał uczniów,
wy gło sił sło wo wstęp ne oraz przed sta wił krót ki har mo no gram ko lej -
nych spo tkań. Na stęp nie dr Agniesz ka Waś kie wicz w for mie pre zen -
ta cji mul ti me dial nej przed sta wi ła wy kład pt. „Mi ko tok sy ny w żyw no ści
oraz ich wpływ na zdro wie lu dzi i zwie rząt”. W świat eks pe ry men tów

che micz nych zgro ma dzo nych uczniów wpro wa dził mgr Je rzy Kraw -
czyk. Wów czas to li ce ali ści mie li nie po wta rzal ną oka zję zo ba cze nia na
wła sne oczy, jak m.in. wy glą da: sa mo za pa le nie fos fo ru bia łe go i wę -
gla, od wod nie nie sa cha ro zy, pa le nie ży wym ogniem pod wo dą czy
też „za kli na nie wę ża fa ra ona”. Te ma ty ka wy kła du oraz po ka zów oka -
za ła się „strza łem w dzie siąt kę” i prze szła – mi mo po cząt ko we go scep -
ty cy zmu i „sztu bac kiej re zer wy” – naj śmiel sze ocze ki wa nia uczniów,
któ rzy na gro dzi li grom ki mi bra wa mi za koń czo ne za ję cia, okre śla jąc
je ja ko „fan ta stycz ne, nie ziem skie, re we la cyj ne i bo skie”.

Na ko lej nych za ję ciach 17 grud nia 2010 ro ku pod czas wy kła du dr.
Mi ro sła wa Mlecz ka pt. „Fi to re me dia cja – wy ko rzy sta nie ro ślin do
usu wa nia or ga nicz nych i nie orga nicz nych za nie czysz czeń śro do wi -
ska” ucznio wie kla sy dru giej i trze ciej za po zna li się z pod sta wa mi
teo re tycz ny mi, naj now szy mi tren da mi w bio lo gicz nych me to dach
sto so wa nych w oczysz cza niu za nie czysz czo ne go śro do wi ska oraz
apli ka cyj ny mi aspek ta mi fi to re me dia cji. W czę ści la bo ra to ryj nej
ucznio wie kla sy dru giej, ozna cza jąc za war tość mi ko tok syn w ma te -
ria le ro ślin nym pod okiem dr. Ma ria na Ko stec kie go, dr Agniesz ki
Waś kie wicz oraz dr Ka ro li ny Gro madz kiej, za po zna li się z no wo cze -
sny mi tech ni ka mi ana li tycz ny mi (m.in. z chro ma to gra fią cie czo wą
HPLC i LCMS). Ucznio wie kla sy trze ciej, uczest ni cząc w za ję ciach pro -
wa dzo nych przez dr. Mi ro sła wa Mlecz ka i mgr Zu zan nę Mag dziak,
wy ko na li ana li zę ja ko ścio wą so li oraz ozna czy li za war tość jo nów że -
la za III me to dą ko lo ry me trycz ną.

Emerytowany pracownik Katedry Chemii, mgr Jerzy Krawczyk, podczas jednego z pokazów
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Mi mo zre ali zo wa nia do pie ro kil ku z za pla no wa nych lek cji aka de -
mic kich dy rek cja Li ceum Ogól no kształ cą ce go nr III po twier dza, że za -
rów no pro gram za jęć, jak i for ma ich pro wa dza nia bar dzo traf nie
zo sta ła do bra na przez na szych na uczy cie li aka de mic kich. Spo sób
prze ka zy wa nia wie dzy zo stał przez uczniów przy ję ty z en tu zja zmem,
a nas – pro wa dzą cych – ich bra wa oraz ży we za an ga żo wa nie w za ję -
cia utwier dza ją w prze ko na niu, że war to in we sto wać w mło dzież.
Dzię ki ta kim ini cja ty wom Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu po -
strze ga ny jest ja ko uczel nia no wo cze sna i ła mią ca sche ma ty w pro -
wa dze niu dzia łal no ści dy dak tycz nej. Za in te re so wa nie lek cja mi
aka de mic ki mi po zwa la są dzić, że już nie dłu go część z uczest ni czą cych
w tym pro jek cie li ce ali stów za si li sze re gi stu den tów pierw szych lat na -
szej uczel ni.

Przed na mi ko lej ne, rów nie in te re su ją ce za ję cia, w trak cie któ rych
ucznio wie pod okiem dr Ele ono ry Fo rem skiej, dr Wie sła wy Mro czyk,
dr Kin gi Drze wiec kiej, dr Mo ni ki Gą sec kiej i in nych wcze śniej wy mie -
nio nych na uczy cie li aka de mic kich bę dą mo gli m.in.: wy ko nać pre pa -
rat or ga nicz ny, przy go to wać my dło, ozna czyć za war tość – peł nią ce go
ro lę mo le ku ły sy gna li zu ją cej stres ro ślin ny – kwa su sa li cy lo we go,
związ ków fe no lo wych czy cu krów obec nych w ma te ria le ro ślin nym
al bo sa mo dziel nie okre ślić twar dość wo dy wo do cią go wej, z któ rej ko -
rzy sta ją na co dzień

W stycz niu 2011 Uni wer sy tet Przy rod ni czy roz po czął rów nież
współ pra cę z gim na zjum w Ostro ro gu, pod pi su jąc umo wę z Be atą 
No wa kow ską, dy rek to rem Ze spo łu Szkół w Ostro ro gu, zgod ną z za ło -
że nia mi pro jek tu pt.: „W dro dze na Uni wer sy tet”, fi nan so wa ne go z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach PO KL prio ry tet IX,
dzia ła nie 9.1, pod dzia ła nie 9.1.2. In au gu ra cja te go pro jek tu od by ła
się 29 stycz nia 2011 ro ku, pod czas któ rej to pro rek tor, prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska, wy gło si ła krót ki wy kład na te mat kształ ce nia stu -
den tów na na szej uczel ni. W Ka te drze Che mii dr Agniesz ka Waś kie -
wicz i dr Mo ni ka Gą sec ka przed sta wi ły uczniom no wo cze sne me to dy
ana li tycz ne, apa ra tu rę wy ko rzy sty wa ną w pra cy ba daw czej oraz

omó wi ły me to dy na ucza nia che mii na na szym uni wer sy te cie, a mgr
Je rzy Kraw czyk po ka zał świat eks pe ry men tów z za kre su „cie ka wej
che mii”. Na stęp nie ucznio wie uczest ni czy li w wy kła dzie dr inż. Do ro -
ty Wroń skiej -Pi la rek pt. „O po mni kach przy ro dy. Naj więk sze i naj star -
sze drze wa na świe cie i w Pol sce”, pod su mo wa niem któ re go był qu iz
prze pro wa dzo ny wśród uczniów, któ ry nie tyl ko zak ty wi zo wał
uczest ni ków, ale tak że po twier dził głę bo kie za in te re so wa nie wcze -
śniej szym wy kła dem.

Pod czas ko lej ne go spo tka nia, 19 lu te go, gim na zja li ści dzię ki uczest -
nic twu w ćwi cze niach la bo ra to ryj nych z che mii, w trak cie któ rych
prze pro wa dzi li kry sta li za cję mocz ni ka oraz ozna czy li ko lo ry me trycz -
nie za war tość jo nów że la za III w ana li zie, mie li moż li wość prak tycz ne -
go wy ko rzy sta nia wcze śniej prze ka za nej wie dzy. Ku na sze mu
za sko cze niu ucznio wie wy ka za li się du żą ak tyw no ścią na za ję ciach –
za da wa li wie le py tań, chęt nie uczest ni czy li w po wie rzo nych im za da -
niach i po ga dan kach. My – na uczy cie le aka de mic cy – wie rzy my, że już
pod czas re ali za cji pierw szych za jęć w przy stęp ny dla uczniów spo sób
za pre zen to wa li śmy sze ro kie moż li wo ści kształ ce nia, ja kie da je Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Na sza współ pra ca z gim na zjum
w Ostro ro gu, pod czas któ rej mło dzież po zna taj ni ki wie dzy z wie lu
dys cy plin na uko wych, od wie dzi Ogród Den dro lo gicz ny czy też za zna -
jo mi się z pra cą w in sty tu tach i ka te drach, bę dzie kon ty nu owa na w ro -
ku 2011 i 2012. 

Po wyż szy pro jekt nie miał by ra cji by tu, gdy by nie za an ga żo wa nie
w je go re ali za cję wszyst kich wy żej wy mie nio nych osób, któ rym za
ofiar ną po moc ni niej szym skła da my na sze ser decz ne po dzię ko wa nia.

dr Mo ni ka Gą sec ka, 
ko or dy na tor pro gra mu „lek cji aka de mic kich”

prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, 
pro rek tor ds. stu diów

prof. dr hab. Piotr Go liń ski, 
kie row nik Ka te dry Che mii
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Młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
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Wdniach od 29 do 30 mar ca od był się XIV Po znań ski Fe sti wal Na -
uki i Sztu ki. W imie niu władz Uczel ni skła dam wy ra zy po dzię ko -

wa nia wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom za ich za an ga żo wa nie
i czyn ne uczest nic two w re ali za cji pro jek tu na te re nie na szej Uczel ni
i Mia sta Po zna nia. Dzię ki Pań stwa ak tyw nej po sta wie, kre atyw no ści
i wspar ciu mo gli śmy po raz ko lej ny za pro sić sze ro kie gro no od bior -
ców w mu ry na sze go Uni wer sy te tu. W ra mach te go rocz nej edy cji na -
si pra cow ni cy przy go to wa li po nad 80 im prez w po sta ci pre zen ta cji,
po ka zów oraz warsz ta tów. 

W tym ro ku Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki zo stał za in au gu ro wa -
ny w bu dyn ku Pol skiej Aka de mii Na uk przy ul. Wie niaw skie go 17,
gdzie przy go to wa no wie le pre zen ta cji przez na szych uta len to wa nych
stu den tów z Ko ła Na uko we go Bio tech no lo gii „OPE RON”, Sek cji me -
dycz nej mAb, a tak że stu den tek z Ko ła Na uko we go Die te ty ków. Dzię -
ki ich za an ga żo wa niu po wsta ło sie dem sto isk in te rak tyw nych, na
któ rych moż na by ło m.in. zba dać po ziom tłusz czu w or ga ni zmie,
otrzy mać bio die sel, do wie dzieć się, jak zdej mo wać od ci ski pal ców czy
prze śle dzić na ży wo pro ces za płod nie nia in vi tro u zwie rząt. Każ da
z tych mło dych osób po świę ci ła swój czas i ener gię, do kła da jąc wszel -
kich sta rań, aby na sza Uczel nia mo gła za pre zen to wać swo je naj cie -
kaw sze osią gnię cia na uko we.

Na te re nie Pol skiej Aka de mii Na uk od by wa ły się tak że wy kła dy
cie szą ce się ogrom ną po pu lar no ścią, o czym świad czą wy peł nio ne
po ostat nie miej sca po nad 300-oso bo we sa le. Za to ser decz nie dzię -
ku je my: prof. dr. hab. Ry szar do wi Słom skie mu z Ka te dry Bio che mii
i Bio tech no lo gii Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, któ ry w przy -
stęp ny spo sób ob ja śnił zgro ma dzo nym bar dzo skom pli ko wa ne
aspek ty kse no tran splan ta cji, dr inż. Jo an nie Ba jer skiej z Za kła du Die -
te ty ki Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, któ ra zdra dzi ła nam
se kre ty zdro we go i pięk ne go wy glą du, dr inż. Bar ba rze Frąsz czak
z Ka te dry Wa rzyw nic twa Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu, dzię ki któ rej żad ne do le gli wo ści nie bę dą w sta nie nas
już zmo rzyć, bo po zna li śmy ma gicz ną moc ziół, prof. dr hab. Ja ni nie
Zbier skiej z Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska Wy dzia łu Me -
lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, któ ra przy bli ży ła nam kwe stię za -
sto so wa nia ro ślin ja ko bio in dy ka to rów śro do wi ska. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia na le żą się prof. dr hab. Han nie Jac ko wiak z Za kła du
Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt, któ ra aż dwu krot nie zgo dzi ła się opo wie dzieć o mor fo lo gii ję -
zy ka u krę gow ców. Po nad to po dzię ko wa nia skła da my na rę ce dr
Jo an ny Śli wow skiej z Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt, mgr
Kin gi Skie resz -Szew czyk, tak że z Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii
Zwie rząt Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt oraz dr inż. An ny
Gram zy -Mi cha łow skiej z Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka
Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. 

Fe sti wal to przede wszyst kim roz po wszech nia nie na uki, jej po pu -
la ry za cja i za in te re so wa nie nią co raz to licz niej szych krę gów osób.
Jest to uka za nie na uki ja ko dzie dzi ny znaj du ją cej za sto so wa nie w ży -
ciu co dzien nym. Pod czas Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki na si pra cow ni cy
na uko wi pod ję li pró bę jej oswo je nia, ze rwa nia z pa ra dyg ma tem nie -
do stęp no ści i nie zro zu mie nia. Za to wszyst ko chciał bym po dzię ko -
wać przede wszyst kim przed sta wi cie lom in sty tu tów, ka tedr
i wy dzia łów, któ rzy za szczy ci li nas swo im udzia łem na XIV Po znań -
skim Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki. W szcze gól no ści: dr Ju sty nie Kla mie,
dr Agniesz ce Wol na -Ma ruw ka, dr Agniesz ce Mo cek -Płó ci niak z Wy -
dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii za po dróż do świa ta drob no ustro -
jów; dr. inż. To ma szo wi Krysz to fia ko wi, dr inż. Bar ba rze Lis, prof. dr.
hab. Gin te ro wi J. Hru zi ko wi, dr. inż. Vik to ro wi Go tych, dr. inż. Mar ko -
wi Wie ru szew skie mu, dr inż. Do ro cie Du kar skiej, dr Do ro cie Dziur ka,
dr. inż. Ra do sła wo wi Mir skie mu, mgr inż. Pau li nie Hoch mań skiej,
mgr inż. An nie Jasz czur, dr Be acie Fa bi siak, mgr. Ka ro lo wi Ła bę da
z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, któ rzy przed sta wi li uczest ni kom
róż ne ob li cza drew na; pra cow ni kom z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu: dr inż. Be acie Ja now skiej, któ ra po dzie li ła

się z na mi wie dzą na te mat prze dłu ża nia trwa ło ści kwia tów cię tych,
dr Mag da le nie Ja ny szek, dzię ki któ rej mło dzież mo gła po znać bu -
do wę i funk cję wy bra nych or ga nel li ko mór ko wych, dr So fii Ce le wicz -
-Goł dyn za przed sta wie nie w bar dzo cie ka wy spo sób świa ta glo nów.
Po nad to: dr hab. Mał go rza cie Szu ma cher -Stra bel, prof. nadzw., prof.
dr. hab. Szy mo no wi Go dy nic kie mu, dr hab. Do ro cie Cie ślak, dr. inż.
Ja ro sła wo wi So snow skie mu, dr inż. Ewe li nie Wa rzych -Ple jer, dr. hab.
Ada mo wi Cie śla ko wi, dr Emi lii Pers -Kam czyc, dr. inż. Woj cie cho wi
Pio tro wi Perz, mgr. inż. Da nie lo wi Sta ni sław skie mu, mgr. Paw ło wi
Zmo ra, mgr Ewe li nie Pro zo row skiej, mgr Jo an nie Trzcie liń skiej -Lo -
rych, mgr. Pio tro wi Paw lak, mgr. Ma cie jo wi Orsz ty no wi czo wi, Ka mi li
Pol ley, An nie Bil skiej, Mar ci no wi Hej dysz, Bar ba rze No wak, Łu ka szo -
wi Dy lew skie mu, Do mi ni ce Ga lus, Agniesz ce Woź niak z Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt dzię ki któ rym nie ob cy stał się nam pro -
ces in vi tro oraz bu do wa żwa cza – bio re ak to ra kro wy, a tak że mo gli -
śmy spraw dzić co kry je się we wnę trzu kom pu te ra. Po dzię ko wa nia
kie ru ję, tak że w stro nę Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi -
ska: dr. hab. Krzysz to fa Szosz kie wi cza, prof. nadzw., dr. Ję drze ja
Wierz bic kie go, dr. inż. Ma riu sza Soj ki, dr. inż. Ry szar da Sta ni szew -
skie go, dr. hab. Je an B. Diat ta, dr. inż. Je rze go Kup ca, dr. inż. Szy mo -
na Ju si ka, dr. Ro ma na Schef ke, mgr inż. Ka ta rzy ny Ste fa niak, mgr inż.
Bar ba ry An drze jew skiej, mgr Ma rii Mi cha lak, mgr inż. To ma sza Ser -
ba, mgr. inż. Paw ła Sie dlec kie go, mgr inż. Ali ny Da nie lew skiej, mgr.
inż. Mar ci na Ba ra na, mgr. inż. Ję drze ja Nyć ko wia ka, mgr inż. Na ta lii
Ko niecz nej, mgr inż. Ka ro li ny Sa kow skiej, mgr inż. Bo gny Uździc kiej,
któ rzy przy bli ży li nam te ma ty kę: pod ło ża bu dow la ne go, te le de tek -
cji, wód ko pal nia nych i ich wpły wu na ja kość wód rzecz nych, po zy -
tyw ne go wpły wu na śro do wi sko rol nic twa eko lo gicz ne go, a tak że
fe no me nu w świe cie ro ślin, ja kim są ro śli ny mię so żer ne oraz me te -
oro lo gii i ener gii geo ter mal nej.

Dzię ku ję rów nież pra cow ni kom Wy dzia łu Le śne go, któ rzy za pro -
si li uczest ni ków do le śne go świa ta ro ślin i zwie rząt: dr. hab. Pio tro wi
Ła ko me mu, prof. nadzw., dr. hab. Ro ma no wi Jasz cza ko wi, dr. hab. Wła -
dy sła wo wi Da nie le wi czo wi, dr. inż. An drze jo wi Ła będz kie mu, dr. inż.
Paw ło wi Strze liń skie mu oraz dr. inż. To ma szo wi Ma liń skie mu, któ ry
wraz ze swo imi pra cow ni ka mi wę dro wał z bar dzo licz ną gru pą uczest -
ni ków po Ogro dzie Den dro lo gicz nym, zgłę bia jąc je go za gad ki.

O kon dy cję uczest ni ków im pre zy za dba ło Cen trum Kul tu ry Fi -
zycz nej, za co ser decz nie dzię ku ję mgr. Ma ria no wi Łysz cza ko wi, mgr
Ma rii Grześ ko oraz mgr Ka ro li nie Do pie ra le.

Chciał bym tak że wy róż nić ze spół Stu dium Ję zy ków Ob cych pod
kie row nic twem mgr Zo fii Ła piń skiej za udzie le nie wspar cia me ry to -
rycz ne go stu den tom pre zen tu ją cym roz bu do wa ną ba zę te ma tów
w ję zy ku an giel skim, nie miec kim, ro syj skim i fran cu skim oraz pra cow -
ni ków Ka te dry Fi zy ki: dr. Woj cie cha Pu kac kie go, dr Mał go rza tę Grot -
tel, dr inż. Gra ży nę Neu nert, An nę Koł czyk oraz Łu ka sza Ma se wi cza za
stwo rze nie nie tu zin ko we go, peł ne go barw i świa tła po ka zu prak tycz -
nej stro ny fi zy ki. 

Po dzię ko wa nia skła dam rów nież Ko or dy na to ro wi Po znań skie go
Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu
z Biu ra Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką, bez któ rej ta im pre za nie
mo gła by się od być, dr inż. Ur szu li Moj siej, za jej wy trwa łość, cier pli -
wość i chęć dzia ła nia, a tak że mgr Kry sty nie Ma del skiej -Paw lak za
opra wę gra ficz ną, mgr Mag da le nie Gry giel za kam pa nię pro mo cyj ną
im pre zy i mgr. Mar ko wi Re gul skie mu z Ośrod ka In for ma ty ki za stro -
nę in ter ne to wą fe sti wa lu.

Je ste śmy dum ni, że mo gli śmy sko rzy stać z Pań stwa po mo cy.
Za pra sza my do współ pra cy w ko lej nej edy cji. 

prof. dr hab. Jan Pi kul
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą

Prak tycz ne ob co wa nie z na uką, czy li
XIV Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki
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Zdarzyło się dwadzieścia lat temu…

Czy ktoś jeszcze pamięta tę gazetkę, którą zredagowali Władysław Kusiak oraz Tomasz Najgrakowski?
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Kon se kwent nie po dą ża jąc wy zna czo ną so bie dro gą, dok to ry zo wał się
w 1959, ha bi li to wał w 1965 ro ku, a w dzie więć lat póź niej uzy skał ty -
tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

W 1969 ro ku zwią zał się z Wy dzia łem Ogrod ni czym, po zo sta jąc mu
wier nym aż do przej ścia na eme ry tu rę w 1991 ro ku. W struk tu rach Wy -
dzia łu Ogrod ni cze go Wyż szej Szko ły Rol ni czej, a póź niej Aka de mii Rol -
ni czej, pia sto wał m.in. funk cję kie row ni ka Ka te dry En to mo lo gii
(1969–1987) oraz pro dzie ka na ds. stu denc kich (1975–1978).

Ak tyw ność na uko wa Pro fe so ra Wik to ra Ka dłu bow skie go do ty czy -
ła głów nie ba dań nad bio no mią i eko lo gią pa ra zy to idów z gru py ble -
sko tek (Hy me nop te ra, Cha li ci do idae) oraz ich wy ko rzy sta niem w ce lu
re gu la cji li czeb no ści fo lio fa gów drzew. Opra co wał be ha wior jed ne go
z naj mniej szych pa so ży tów owa dzich, kru szyn ka – Tri cho gram ma em -
bry opha gum Htg., oraz okre ślił je go ni szę eko lo gicz ną w drze wo sta -
nach so sno wych za sie dla nych przez osnu ję gwiaź dzi stą – Acan tho ly da
ne mo ra lis Thoms. W la tach sie dem dzie sią tych XX wie ku pro wa dził pio -
nier skie ba da nia nad kom plek sem pa ra zy to idów ogra ni cza ją cym li -
czeb ność zwó jek w sa dach ja bło nio wych, a w la tach osiem dzie sią tych
krąg je go za in te re so wań po sze rzył się o szkod ni ki wi kli ny. Spu ści zna
na uko wa Pro fe so ra obej mu je po nad 75 pu bli ka cji na uko wych i dwa
pod ręcz ni ki oraz wy pro mo wa nie nie mal 30 ma gi strów i trzech dok -
to rów.

Był Pro fe sor rów nież ak tyw ny na ni wie po za uczel nia nej, an ga żu jąc
się w pra ce Ko mi te tu Ochro ny Ro ślin Pol skiej Aka de mii Na uk (1983–
–1986), Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk oraz Pol skie go To -
wa rzy stwa En to mo lo gicz ne go. Wie lo krot nie był na gra dza ny za swą
dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną, m.in.: Krzy żem Ka wa ler skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski, Me da lem 125-le cia PTPN, Me da lem Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej i Me da lem za Za słu gi dla Roz wo ju PTEnt. Cie szył się
ogrom nym au to ry te tem za rów no wśród współ pra cow ni ków, jak i stu -
den tów. 

Pro fe sor Wik tor Ka dłu bow ski od szedł od nas 13 ma ja 2010 ro ku,
a je go do cze sne szcząt ki spo czę ły w gro bow cu ro dzin nym na cmen -
ta rzu ju ni kow skim w Po zna niu.

W pa mię ci tych, któ rym da ne by ło z nim współ pra co wać, w tym pi -
szą ce go te  sło wa, po zo sta nie ja ko czło wiek, któ ry swą wszech stron ną
wie dzą chęt nie dzie lił się z młod szym po ko le niem, za wsze życz li wie od -
no sząc się do no wych idei i ze zro zu mie niem przyj mu jąc od mien ne po -
glą dy. Czło wiek, któ ry mi mo prze ciw no ści lo su – ni gdy się nań nie
skar żył, któ ry mi mo burz li wych wy da rzeń, ja kich był uczest ni kiem – za -
cho wał w so bie ogrom ną ła god ność, a mi mo wie lu ży cio wych dra ma -
tów – miał dla nas za wsze uśmiech, do brą ra dę i ogrom ną życz li wość.

Ma rek Bu nal ski
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Kie�dy�od�cho�dzi�czło�wiek,�wraz�z nim�od�cho�dzi�je�go�świat,�
od�cho�dzą�lu�dzie�i miej�sca,�któ�rych�już�nie�ma,�

od�cho�dzą�cza�sy�i zda�rze�nia,�do�któ�rych�wcze�śniej�mie�li�śmy�do�stęp,
po�dą�ża�jąc�ścież�ką�je�go�wspo�mnień.

Pro fe sor Wik tor Ka dłu bow ski na le żał do po ko le nia Ko lum bów,
pierw sze go po nie mal 130 la tach, któ re mu da ne by ło przyjść na świat
i do ra stać w Wol nej i Nie pod le głej Pol sce. 

Uro dził się 12 li sto pa da 1920 ro ku w Bez dzie żu na Po le siu w ro dzi -
nie in te li genc kiej. Z okre su mło dzień cze go wy niósł, oprócz kla sycz -
ne go wy kształ ce nia, rów nież za mi ło wa nie do la su, któ ry ota czał je go

ro dzin ne stro ny. Jak sam wie lo krot nie pod kre ślał, to wła śnie zde cy -
do wa ło o wy bo rze dro gi ży cio wej i roz po czę ciu stu diów le śnych na
Po li tech ni ce Lwow skiej. Mło dzień cze pla ny po krzy żo wa ła bru tal nie
dru ga woj na świa to wa, od su wa jąc per spek ty wę uzy ska nia dy plo mu
o ko lej nych kil ka lat. Do pie ro po jej za koń cze niu mógł kon ty nu ować
stu dia le śne. Tym ra zem kil ka set ki lo me trów od swych ro dzin nych
stron, w da le kim Po zna niu, gdzie w 1949 ro ku uzy skał na tu tej szym
uni wer sy te cie upra gnio ny dy plom ma gi stra in ży nie ra le śnic twa.
Wkrót ce pod jął pra cę na uko wo -dy dak tycz ną w two rzo nej wła śnie
Wyż szej Szko le Rol ni czej, wią żąc się na na stęp nych 18 lat z Ka te drą
Ochro ny La su. To tu skry sta li zo wał się za sad ni czy nurt ba dań Pro fe so -
ra Wik to ra Ka dłu bow skie go, obej mu ją cy za gad nie nia re gu la cji li czeb -
no ści szkod ni ków drzew z wy ko rzy sta niem ich na tu ral nych wro gów.

Wiktor
Kadłubowski
(1920–2010)

Or ga ni za cja no we go ro ku aka de mic kie go
Na pod sta wie § 42 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go

w Po�zna�niu, § 6 ust. 3 Re�gu�la�mi�nu�stu�diów�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�-

zna�niu oraz uwzględ nia jąc uchwa łę nr 246/2010 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu z dnia 15 grud nia 2010 roku w spra wie za opi nio wa nia zmia ny

or ga ni za cji ro ku aka de mic kie go 2010/2011 i 2011/2012 JM rek tor na szej uczel ni

za rzą dził, co na stę pu je:

§ 1

Usta la się pod sta wo we ele men ty or ga ni za cji ro ku aka de mic kie go 2011/2012

w spo sób na stę pu ją cy:

1. W se me strze zi mo wym ro ku aka de mic kie go 2011/2012:

� za ję cia dy dak tycz ne (15 ty go dni) trwa ją od 19 wrze śnia 2011 do 8 stycz -

nia 2012 ro ku

� fe rie świą tecz ne od 23 grud nia 2011 do 1 stycz nia 2012 ro ku

� zi mo wa se sja eg za mi na cyj na od 9 do 22 stycz nia 2012 ro ku

� se sja po praw ko wa od 23 do 29 stycz nia 2012 ro ku.

2. W se me strze let nim ro ku aka de mic kie go 2011/2012:

� za ję cia dy dak tycz ne (15 ty go dni) trwa ją od 30 stycz nia 2012 do 20 ma -

ja 2012 ro ku

� fe rie świą tecz ne od 5 do 10 kwiet nia 2012 ro ku

� let nia se sja eg za mi na cyj na od 21 do 31 ma ja 2012 ro ku

� se sja po praw ko wa do 19 wrze śnia 2012 ro ku.

3. Wy zna cza się dni wol ne od za jęć dy dak tycz nych:

� 31 paź dzier ni ka 2011 ro ku (po nie dzia łek)

� 2 ma ja 2012 ro ku (śro da).

§ 2

1. Na stu diach pierw sze go stop nia (tryb sta cjo nar ny), koń czą cych się w se me -

strze zi mo wym ro ku aka de mic kie go 2011/2012, za ję cia dy dak tycz ne trwa ją do 16

grud nia 2011 ro ku.

2. Na stu diach dru gie go stop nia (tryb sta cjo nar ny), roz po czy na ją cych się w se -

me strze let nim ro ku aka de mic kie go 2011/2012, za ję cia dy dak tycz ne za czy na ją

się 20 lu te go 2012 ro ku.

3. W ra mach za jęć dy dak tycz nych, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2 obo wią zu je

wy ko na nie peł ne go pla nu i pro gra mu na ucza nia.

§ 3

Za rzą dze nie wcho dzi w ży cie z dniem pod pi sa nia z mo cą obo wią zu ją cą od 19

wrze śnia 2011 ro ku.

REK�TOR

prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak

Pa mię taj my więc, że rok aka de mic ki 2011/2012 roz pocz nie się wcze śniej,
bo już 19 wrze śnia – a to z uwa gi na EU RO 2012, w któ rym nasz kraj (a w tym

Po znań) bie rze – miej my na dzie ję, że do koń ca – udział. (es)
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Dnia 18 mar ca 2011 ro ku od by ło się uro czy ste otwar cie wy sta wy
le śno -ło wiec kiej „Las, pra ca, przy go da, pa sja”. Wy sta wa po wsta ła

z ini cja ty wy Ję drze ja Ziół kow skie go oraz Alek san dry Warn kow skiej
z Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wspie ra -
nych przez pra cow ni ków i kie row nic two Mu zeum Zie mi Nad no tec kiej
w Trzcian ce. Na szym za mia rem by ło przed sta wie nie prac pro wa dzo -
nych w ra mach użyt ko wa nia, ho dow li i ochro ny la su oraz go spo dar ki
ło wiec kiej, a tak że pro mo cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, w szcze gól no ści Wy dzia łu Le śne go. W sa lach mu zeum po ja wi ły
się eks po na ty uży czo ne przez Ka te drę Ło wiec twa i Ochro ny La su, Ka -
te drę Użyt ko wa nia La su oraz Ka te drę En to mo lo gii Le śnej. Na uwa gę
za słu gu je też ma kie ta zrę bu wy ko na na przez To ma sza Kwiat kow skie -
go z Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu, Alek san drę Warn kow -
ską i Ję drze ja Ziół kow skie go.

Na uro czy sto ści otwar cia swą obec no ścią za szczy ci li nas przed sta -
wi cie le Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Pi le i Nad le śnic -
twa Trzcian ka, bez któ rych po mo cy wy sta wa by nie za ist nia ła. By ło
nam mi ło go ścić rów nież przed sta wi cie li Za rzą du Okrę go we go Pol -
skie go Związ ku Ło wiec kie go w Pi le. Sil ną gru pą sta wi ło się Ko ło 
Le śni ków, a ca łość umi lił wy stęp Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve -
na tor”.

Za rząd Ko ła Le śni ków dzię ku je wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do
suk ce su wy sta wy, zwłasz cza: kie row ni ko wi Mu zeum Zie mi Nad no tec -
kiej w Trzcian ce, Ja no wi Do la cie, Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo -
wych w Pi le, Nad le śnic twu Trzcian ka, Ka te drze Użyt ko wa nia La su,
Ka te drze Ło wiec twa i Ochro ny La su oraz Ka te drze En to mo lo gii Le śnej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Dzię ku je my dr. inż. Ja ro sła wo wi Sza ba no wi za bez gra nicz ną po moc,
fir mie „Gru be” za uży cze nie nie zbęd ne go sprzę tu oraz Ze spo ło wi Trę -
ba czy My śliw skich „Ve na tor” za to, że za wsze nas wspie ra. Po dzię ko -
wa nia kie ru je my też do Eu ge niu sza Żyn dy z Trzcian ki, któ re go
me da lo we tro fea mo że my po dzi wiać na wy sta wie.

Wy sta wę moż na by ło oglą dać przez mie siąc (do 18 kwiet nia 2011
ro ku). Skie ro wa na by ła do wszyst kich, któ rzy chcą do wie dzieć się cze -
goś wię cej o pra cy le śni ka i my śli we go. 

Mo ni ka Ku biak, Ko ło Le śni ków

Las, pra ca, przy go da, pa sja
Wy sta wa Ko ła Le śni ków w Mu zeum Zie mi Nad no tec kiej w Trzcian ce

Od prawej stoją: Jędrzej Ziółkowski, prezes Koła Leśników oraz Jan Dolata, dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance; 
obok nich gra Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”

Wystawa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance
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Już po raz pięt na sty na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań -
skich od by ły się Tar gi Edu ka cyj ne. W tym ro ku zor ga ni zo wa no je

w dniach od 4 do 6 mar ca pod wspól nym ha słem „Edu ka cja dro gą do
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go”. 

Or ga ni za to ra mi by ły Tar gi Edu ka cyj ne i Sa lon Wy po sa że nia Szkół,
Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie, Ośro dek Do sko na le nia Na uczy -
cie li w Po zna niu oraz Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. W im pre zie wzię ły udział przed szko la, szko ły pod sta wo we,
gim na zja, li cea, szko ły ar ty stycz ne, spor to we, za wo do we, po li ce al ne,
wyż sze (w tym nasz Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), in sty tu -
cje oświa to we, szko ły ję zy ko we, or ga ni za to rzy za jęć po za lek cyj nych
i kur sów do dat ko we go kształ ce nia. 

Sto isko na szej uczel ni zor ga ni zo wał Dział Stu diów i Spraw Stu denc -
kich. Mło dzież, wy ka zu ją ca du że za in te re so wa nie sto iskiem, naj czę -
ściej py ta ła o stu dia na kie run kach: we te ry na ria, die te ty ka, tech no lo gia
żyw no ści i ży wie nie czło wie ka, go spo dar ka prze strzen na oraz eko ener -
ge ty ka.

Pra cow ni kom z Dzia łu Stu diów i Spraw Stu denc kich po ma ga li
przed sta wi cie le Sa mo rzą du Stu denc kie go oraz człon ko wie Ze spo łu
Pie śni i Tań ca „Ła ny” ubra ni w tra dy cyj ne, ko lo ro we stro je lu do we. 

Ewa Stryc ka

Uni wer sy tet Przy rod ni czy 
na Tar gach Edu ka cyj nych w Po zna niu

Nasze stoisko

Uroczyste otwarcie targów – występ artystyczny z podkładem muzycznym Jeana Michela Jarre’a
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Je sie nią ubie głe go ro ku, 22 paź dzier ni ka od był się wy jazd Ko ła Na -
uko we go In ży nie rów Śro do wi ska w Bo ry Tu chol skie. Zin te gro wa na

część stu den tów wraz z opie ku na mi: prof. dr. hab. inż. Wie sła wem Bucz -
kow skim i dr. inż. Jac kiem Mą draw skim, oglą da ła i po dzi wia ła nie sa -
mo wi tą przy ro dę i dzia ła nie fir my „We ma” na te re nie ob sza ru
Na tu ra 2000. Wy jazd od był się wła śnie dzię ki tej za przy jaź nio nej fir mie
(„We ma”), któ ra przy ję ła na szą wy ciecz kę w bar dzo ro dzin nej at mos -
fe rze. Impreza miała przede wszyst kim cha rak ter edu ka cyj ny. 

Uda li śmy się do miej sco wo ści Klo cek, gdzie mie li śmy moż li wość
obej rze nia dzia ła nia re fu le ra, urzą dze nia, któ re po głę bia ciek wod ny,
usu wa jąc zeń na muł. Je go dzia ła nie jest po dob ne do od ku rza cza, ale
wy ko ny wa ne cał ko wi cie pod wo dą. Re fu ler ma też dzia ła nie po dob -
ne do po głę biar ki. Je że li dno cie ku wod ne go nie jest zbi te, mo że zo -
stać po głę bio ne i oczysz czo ne na wet do 7 m. Ta kie czysz cze nie ka na łu
po pra wia prze pływ wo dy, w czę ści za po bie ga po wo dziom, a tak że po -
zwa la wo dzie po wró cić do pier wot ne go sta nu ko ry ta. Zbie ra ny na -
muł jest trans por to wa ny ru ro cią ga mi (na wet do 3 km) do po let ka
osa do we go, gdzie jest pod da wa ny re kul ty wa cji i za go spo da ro wa niu na
łą kach. W cią gu go dzi ny pra cy re fu le ra trans por tu je się oko ło 1000 m3

urob ku, w tym do 300 m3 su chej ma sy. 
Na stęp nym punk tem wy ciecz ki by ły bu dow le w miej sco wo ści Zie -

lon ka, któ re zo sta ły od two rzo ne i za kon ser wo wa ne zgod nie z wy tycz -
ny mi kon ser wa to ra za byt ków i przy ro dy. Jed ną z bu dow li by ła gro bla
z wy ko na ną na no wo fa szy ną, czy li umoc nie niem brze gu wy ko na nym
z ki jów i pa ty ków. Kie dyś te go ty pu bu dow le za si la ły łą ki w wo dę, peł -
ni ły funk cje re gu la cyj ne. 

Ko lej nym fa scy nu ją cym miej scem, któ re oglą da li śmy, był Akwe dukt
Fo ju to wo, zbu do wa ny w po ło wie XIX wie ku przez wła dze pru skie.
Pierw szą funk cją, ja ką miał speł niać, by ło prze pro wa dze nie wo dy Brdy

do na wod nie nia roz le głych łąk i pust ko wi. Jed nak w cza sie bu do wy
Wiel kie go Ka na łu Brdy na prze szko dzie sta nę ła do li na rze ki Czer skiej
Stru gi, któ ra w re zul ta cie prze ci na ła by pier wot ną dro gę ka na łu. Wy -
my ślo no jed nak plan prze rzu ce nia nad nią wod ne go mo stu, czy li
akwe duk tu. Swo ją fak tu rą akwe dukt przy po mi na sta ro żyt ne bu dow -
le rzym skie. Gó rą pły nie Wiel ki Ka nał Brdy, do łem (9 m ni żej) Czer ska
Stru ga. Jest to naj dłuż sza (67,80 m) i naj ma syw niej sza te go ty pu bu -
dow la w Pol sce. Sze ro kość tu ne lu, przez któ ry prze pły wa Czer ska Stru -
ga, wy no si 5,5 m, głę bo kość, li czo na od dna do kład ki dla pie szych,
to 4,4 m, a pio no wy prze świt tu ne lu ma 8,9 m. 

Po obej rze niu nie sa mo wi tych bu dow li uda li śmy się do sie dzi by fir -
my „We ma”, gdzie wy słu cha li śmy wy kła du przed sta wi cie la fir my „Hu -
esker” na te mat geo sia tek, geo rę ka wów oraz in nych geo ma te ria łów.
Po wy kła dzie zo sta li śmy za pro sze ni na cie pły obiad, po któ rym wró -
ci li śmy do Po zna nia. 

Mam śmia łość na pi sać, że każ dy uczest nik wy ciecz ki okre ślił by ją
ja ko bar dzo uda ną, a wi do ki po zo sta ną w na szej pa mię ci na dłu go.
W szcze gól no ści po dzię ko wa nia na le żą się fir mie „We ma”, od któ rej
do sta li śmy za pro sze nie, a tak że na szym opie ku nom. 

Ma my na dzie ję, że ta kich wy cie czek bę dzie wię cej. 

Elż bie ta Sta niew ska
Ko ło Na uko we In ży nie rów Śro do wi ska

Głowica refulera

Akwedukt Fojutowo

Przepust melioracyjny umocniony gabionami

Re fu ler, fa szy na i Akwe dukt Fo ju to wo
Wy jazd ko ła na uko we go In ży nie rów Śro do wi ska w Bo ry Tu chol skie.
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Kon ty nu uję opis po czy nań na szej ka te dral nej (nie for mal nej) sek cji
tu ry sty ki jach to wej, roz po czę ty w po przed nim nu me rze „Wie ści

Aka de mic kich” od kwe stii naj waż niej szych: od lu dzi i sprzę tu. Przed -
sta wi łem wów czas, bar dzo skró to wo rzecz ja sna, ka pi ta nów i trzon
na szych za łóg oraz opi sa łem uczel nia ną flo tę jach to wą na Ma zu rach.
W tej czę ści ar ty ku łu skon cen tru ję się na tra sach na szych rej sów oraz
ob ser wa cjach przy rod ni czych. 

Tra sy

Wy bór tra sy to rzecz fun da men tal na dla każ de go rej su, głów ny te -
mat dys ku sji zwy kle pod czas pierw sze go spo tka nia ka pi ta nów jach -
tów (i ich za łóg) jesz cze przed wy pły nię ciem. Wy bór za le ży bo wiem
od wie lu czyn ni ków, od te go na przy kład, gdzie jesz cze nie by li śmy,
a co war to obej rzeć, gdzie daw no nie by li śmy, choć by po to, aby
spraw dzić zmia ny. Za le ży rów nież od te go, kto no wy pły nie i co ko -
niecz nie trze ba mu po ka zać, ale tak że od bie żą cej po go dy i pro gnoz.
Na sze rej sy są zwy kle ty go dnio we, za zwy czaj roz po czy na ją się w so -
bo tę po po łu dniu i trwa ją do na stęp nej so bo ty do po łu dnia. Łód ki
prze ka zu je my zwy kle w miej scu, skąd wy pły wa my. Moż li wych tras nie
jest za tem zbyt wie le, ale jak do tąd każ dy mój rejs (a od by łem ich już
tu zin) prze bie gał po in nej tra sie. Jest za tem co wspo mi nać lub po rów -
ny wać czy przy wo ły wać naj lep sze od cin ki lub prze lo ty. Do ta kich na -
le ży dla mnie choć by trzy krot ne, dzień po dniu, przej ście przez
Śniar dwy (Wilk, 2010). 

Pierw sze go dnia rej su prze szli śmy przez pra wie ca łe Beł da ny, da lej
Prze czkę i Śniar dwy na je zio ro Sek sty, na bi wak do „Por tu Bin du ga”
(u wej ścia na Ka cze Raj no), na stęp ne go dnia prze lot przez ten akwen
na wschód, do Okar to wa i da lej na Tyr kło, a ko lej ne go dnia po wrót
przez Śniar dwy w kie run ku za chod nim na bi wak na Prze czce mię dzy
Śniar dwa mi a Mi ko łaj skim. A to prze cież by ły tyl ko trzy dni te go rej -

Nie for mal na sek cja tu ry sty ki jach to wej
w Ka te drze Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go (cz. 2)

Na naszych rejsach często jest przyjemnie i słonecznie (Bełdany, 2006) Bywa też czasami chłodno i deszczowo (Dargin, 2004)

Bardzo wczesny poranek (Bełdany, 2010), większość załóg jeszcze
wypoczywa
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su, cie ka we że glar sko, to praw da, choć nie zbyt wy ma ga ją ce, bo wia -
try by ły sprzy ja ją ce i nie zbyt sil ne. War to mo że przy oka zji przy to czyć
za pis ca łej tra sy jed ne go z rej sów w for ma cie sto so wa nym za zwy czaj

przez au to ra. Tra sa zo sta -
ła prze by ta w 2004 ro ku
na Wil ku z za ło gą czte ro -
oso bo wą (Zby szek, Ela,
Go sia i Bog dan). Dla ilu -
stra cji tak że przy kła do wy
za pis z jed ne go bu rzo -
we go dnia (nie ca łe go
zresz tą) z rej su w 2009
ro ku, tak że na Wil ku
(Zby szek, Ry siu, Bog dan),
wkre ślo ny na ma pę je -
zior ma zur skich, z po sto -
ja mi dla prze cze ka nia
burz, na Ku li i Bocz nym
i zno wu na Bocz nym po
uciecz ce z Nie go ci na. 

Na Wiel kich Je zio rach
Ma zur skich by li śmy już
pra wie wszę dzie, pra wie
wszyst ko wi dzie li śmy,
choć „pra wie” ro bi wiel ką
róż ni cę. Sam bo wiem nie
wpły wa łem jesz cze Wę -
go ra pą do Wę go rze wa,
nie by łem w kil ku ma ri -
nach, zwłasz cza tych bar -
dziej cy wi li zo wa nych, ani
w kil ku miej sco wo ściach
(na przy kład Zdo ry na
Sek stach), nie uda ło się

dojść do koń ca je zio ra Roś itd. Za wsze jesz cze coś no we go moż na zo -
ba czyć. Tro chę nam jed nak do ku cza dość spo ra jed no stron ność na -
szych rej sów. Wy ru sza my za zwy czaj z Beł da n przy Gu zian ce i tam
wra ca my. Jak kol wiek by nie za pla no wać, du ża część tra sy od by wa się

ty mi sa my mi akwe na mi (przy naj mniej Mi ko łaj skie i Beł da ny), a dal sze
tra sy wy ma ga ją przej ścia ka na ła mi w obie stro ny. Gdy byż ist nia ła moż -
li wość re ali za cji więk szych pę tli, by ło by znacz nie cie ka wiej. Dys ku to -
wa nym od lat roz wią za niem in we sty cyj nym był by ka nał łą czą cy Tyr kło
z je zio rem Bo weł no i da lej przez Woj now skie do Nie go ci na. Mó wi się
na wet o czę ścio wym po pro wa dze niu ka na łu w tu ne lu – to by ła by rze -
czy wi ście wiel ka atrak cja! Po wsta ła by wów czas „Wiel ka Pę tla Ma zur -
ska”, moż li wość dłuż szych rej sów bez ko niecz no ści dwu krot ne go
prze cho dze nia ty mi sa my mi ka na ła mi. Ale czy zo sta nie to kie dyś zre -
ali zo wa ne? Al ter na ty wą uroz ma ice nia rej sów by ło by cza so we prze -
nie sie nie na szych łó dek na in ne, du że po je zie rze. Dys ku to wa li śmy
o tym tak że wie lo krot nie. Na przy kład cie ka wa by ła by prze pro wadz -
ka na je zio ra wo kół Ostró dy i Ni dzi cy. W grę wcho dzi wów czas tak że
do stęp do Zle wu Wi śla ne go i pro jek to wa nej Pę tli Żu ław skiej. Łód ki
moż na by na wet prze pro wa dzić wo dą. Tra sa by ła by cie ka wa: Pi są do
Na rwi i tą aż do Wi sły, da lej Wi słą cią gle z prą dem przez za lew we Wło -
cław ku i ślu zę (je śli bę dzie czyn na) i da lej No ga tem przez Mal bork do
Za le wu Wi śla ne go, wresz cie rze ką El bląg i ka na łem el blą skim na je -
zio ra ostródz kie. Rejs mu siał by trwać przy naj mniej ze dwa ty go dnie,
spo ra część tra sy wspo ma ga na sil ni kiem lub na wet w ca ło ści na sil ni -
ku, ale „każ dej chwi li pły nę w ta ki rejs, tyl ko…” – czy kie dyś za pad nie
ta ka de cy zja oraz czy był bym zo stał za kwa li fi ko wa ny? Ale po ma rzyć
prze cież moż na. 

Przy ro da

Każ dy z nas po czy nił pod czas wy praw spo ro róż no rod nych ob ser -
wa cji przy rod ni czych. Oczy wi ście nie ta kich stric te na uko wych, je ste -
śmy bo wiem przed sta wi cie la mi na uk tech nicz nych, ale dla nas bar dzo
cie ka wych, prze ży wa nych, war tych re flek sji, o któ rych czę sto opo wia -
da my. Na je zio rze Szy mon wi dzie li śmy że re mia bo bro we (2007, Sa gi -
ri), w wie lu miej scach spo ro róż no rod nych śla dów ich dzia łal no ści (na
przy kład je zio ro Roś, 2008 czy je zio ro Beł da ny, 2010), a tak że bo bry
pły wa ją ce póź nym wie czo rem (choć mo że by ły to tyl ko wy dry?). War -
to wspo mnieć nie któ re cza ple i bo cia ny, jak choć by cza plę bia łą nad
je zio rem Tyr kło (2010) czy bo cia na wy bie ra ją ce go ryb ki pod czas tar -

Burzowy dzień (20 lipca 2009), jachty uciekają z Niegocina, my też

Tra sa Wil ka (20 lipca 2009) od wyj ścia 
z Ko zi na do wej ścia na Taj ty

� 2004 (Wilk): Port Gu zian ka → Beł da ny (bi wak po stro nie wschod niej, vis-a-vis „Huś taw ki”) → Beł da ny [do pro mu w 2 godz.] →Mi ko łaj -
skie i Mi ko łaj ki [po stój i po pas] →Tał ty do ka na łów → Ka nał Tałc ki →Tał to wi sko → Ka nał Grun waldz ki → Ko tek → Ka nał Mio duń ski → Szy mon
→ Ka nał Szy moń ski → Szy mo nec kie i Ja god ne (Ko zin, po stój w por cie) → ka nał i Ku la → Bocz ne →Nie go cin → Ka nał (sta ry) Nie go ciń ski →Taj -
ty → Ki saj no [wzdłuż wy spy Dę bo wa Gór ka od wscho du] → wej ście na Dar gin [z przy go to wa niem do bu rzy i po nad go dzin ną wal ką na sil -
ni ku z bu rzą, fa lą i prze ciw nym wia trem – za koń czo na trud nym wej ściem głę bo ko w trzci ny na za chód od Szty nor tu, z zej ściem na ląd pra wie
po pas w wo dzie, za koń czo ne prze cze ka niem tej dłu giej bu rzy] → Dar gin → Ka nał i Szty norc kie [Szty nort, po pas i od świe że nie w por cie] →
Szty norc kie i Ka nał → Dar gin i La bap [Fu landz ki Róg] → Do bskie z wy spą Wy so ki Ostrów [= wy spa kor mo ra nów], od wscho du i da lej na pół -
noc ny brzeg (bi wak dzi ki, spa cer do naj bliż szej miej sco wość Ra dzie je) → Do bskie z bar dzo wcze snym wyj ściem [przed szó stą, bo wiatr do -
py cha ją cy i co raz sil niej szy, a brzeg bar dzo płyt ki i nie moż na wyjść na sil ni ku] z opły nię ciem od po łu dnia wy spy kor mo ra nów i ob ser wa cja mi
ich roz pro wa dza nia na że ro wi ska] → Ła bab, Dar gin i Ki saj no [po stój w Gi życ ku, port przy wej ściu do no we go ka na łu] → Ka nał (no wy) Łu -
czań ki → Nie go cin i Bocz ne (bi wak bli sko wej ścia do ka na łu Ku la) → Ka nał i je zio ro Ku la → Ja god ne i Szy mo nec kie → przej ście ka na ła mi z je -
zio ra mi w od wrot nej ko lej no ści → Tał ty w kie run ku na pół noc → Ryń skie z Ry nem (cu mo wa nie w por cie przy ho te lu i re stau ra cji) → Ryń skie
→ Tał ty →Mi ko łaj skie → Beł da ny → (bi wak na stro nie wschod niej, vis-a-vis Bar tle wa, miej sca na zy wa ne go Ga lin dią, z wi zy tą sta da ko ni ków
pol skich) → Beł da ny do por tu Gu zian ka (port ma cie rzy sty) z prze ka za niem jach tu. 
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ła nad Je zio rem Ryń skim. Nie za po mnę tak że od waż nej cza pli si wej
sto ją cej na be to no wym ocze pie pa li umac nia ją cych brzeg ka na łu
(2007). Ża łu ję tyl ko, że nie mo głem wów czas zro bić zdję cia, nie zdą -
ży łem wy jąć apa ra tu (by łem przy ste rze). By ła ze trzy, mo że czte ry me -
try od nas. Ob ser wo wa ła nas uważ nie, ale nie od le cia ła. Waż ki, osy,
na wet szer sze nie czy po tęż ne mu chy (koń skie?) na po kła dzie ło dzi po -
ja wia ją się raz po raz (nie któ re zo sta ły na wet sfo to gra fo wa ne). 

Do naj cie kaw szych mo ich prze rzyć przy rod ni czych na le ży po ran -
ne roz pro wa dza nie na ło wi ska ol brzy miej ko lo nii kor mo ra nów na Do -

bskim (2004). Tam wi dzie li śmy wcze śniej tak że bie li ka sie dzą ce go sa -
mot nie na drze wie, oto czo ne go ze wsząd kor mo ra na mi, ale zaj mu ją -
cy mi są sied nie drze wa, z za cho wa niem wła ści we go od stę pu,
od po wied niej stre fy bez pie czeń stwa (przy naj mniej kil ka na ście me -
trów, naj bliż sze za tem ko ro ny drzew bez pta ków). O in nych ptasz kach
też moż na wspo mi nać. Na przy kład pięk nie szy bu ją cy krót kosz pon
(Ryń skie, 2010), choć być mo że był to tyl ko ry bo łów? Wi dzie li śmy sku -
tecz ne po lo wa nia na ryb ki mniej szych pta sich dra pież ni ków (wie lo-
krot nie), ob ser wo wa li śmy pa rę or łów krą żą cą nad je zio rem Sek sty

Wysoki Ostrów na Dobskim (2004), jeszcze w pełni zielony

Wysoki Ostrów na Dobskim (2007), drzewa nie wytrzymały zasiedlenia przez kormorany 

By ło to wcze snym ran kiem 21 lip ca 2004 ro ku (na Wil ku) na Je zio rze Do bskim, oko ło szó stej. Ob ser wo wa li śmy za cho -
wa nie się ol brzy miej ko lo nii kor mo ra nów czar nych (Pha la cro co rax car bo) za miesz ku ją cych wów czas wy spę (kor mo ra nów)
Wy so ki Ostrów. Gdy bym był or ni to lo giem czy zaj mo wał się be ha wio ry zmem zwie rząt, zo stał bym tam dłu żej, aby ob ser -
wo wać, do ku men to wać, zro zu mieć wresz cie i opu bli ko wać sto sow ne do nie sie nie. Pew nie po je chał bym tam wie lo krot nie,
by ło bo wiem na co pa trzeć. Naj pierw kor mo ra ny opusz cza ły ca ły mi sta da mi drze wa na wy spie, gdzie no co wa ły, i wszyst -
kie sia da ły na wo dzie, bar dzo bli sko sie bie, ko ło wy se pek mię dzy Je zio rem Do bskim a je zio rem Ła bap (w po bli żu Fu landz -
kie go Ro gu). Pta ków by ły ty sią ce, na wo dzie by ło do słow nie czar no. Po co ta ar mia pta ków sia da ła na wo dzie? Mo że na
wspól ną na ra dę czy na wy słu cha nie roz ka zów? Mo że by ło tam ja kieś że ro wi sko, mo że mu sia ły się wy ką pać (oczy ścić)? Nie -
ste ty, nikt z nas nie umiał te go wy ja śnić, nie wie my te go do dzi siaj. Oglą da li śmy to onie mia li. Trud no nam by ło się za trzy -
mać i ob ser wo wać pta ki dłu żej (na przy kład lor net ką) czy fo to gra fo wać. Po za tym pły nę li śmy w pew nej od le gło ści, w rę kach
rum pel czy szo ty, a wiatr się wzma gał. Wiel ka szko da. Po pew nym cza sie, gdy pta ki (wszyst kie lub zde cy do wa na więk szość)
zna la zły się na wo dzie, co trwa ło do brych kil ka na ście mi nut, co kil ka chwil pod ry wa ło się spo re stad ko, kil ka dzie siąt sztuk
(z pół kom pa nii, mó wiąc woj sko wo) i ru sza ło do lo tu. Od dzia ły od la ty wa ły w bar dzo róż ne, so bie tyl ko zna ne kie run ki, i to
w du żych sta dach. Zwy kle bo wiem ob ser wu je się klu cze ma łe, od kil ku do kil ku na stu za le d wie sztuk. Za wsze [pew nie] ja -
kiś ptak de cy do wał o mo men cie wy lo tu, star to wał i pro wa dził sta do w lo cie. Na stęp ny od dział le ciał w zu peł nie in nym kie -
run ku! Tak, jak by ktoś wy da wał roz ka zy i wska zy wał: kto, kie dy i do kąd le ci. Nie wiem, czy pta ki do łą cza ły się przy pad ko wo
do star tu ją ce go, czy też z gó ry by ło wia do mo, któ re z ta kim przo dow ni kiem po le cą? Wy glą da ło to tak, jak by z wo dy star -
to wa ły od dzia ły roz pro wa dza ne ro zum ny mi roz ka za mi. 

Gdy by to by ło moż li we, wy brał bym się tam jesz cze raz i sto sow nie wcze śnie wstał. Nie ste ty, dziś to nie jest już moż li we.
Wy spa zo sta ła przez kor mo ra ny znisz czo na i w za sa dzie opusz czo na już kil ka lat te mu. Gdzie te raz jest ich głów na sie dzi -
ba, nie wiem. Nie wiem czy ży ją zno wu w aż ta kim du żym zbio ro wi sku. Na wy spę co praw da po wo li wra ca zie leń, są już
zie lo ne krze wy, ale za nim wy ro sną drze wa, upły nie spo ro cza su. Czy wró cą tu tak że kor mo ra ny?
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(2003), a kru ki kil ku krot nie. O kacz kach i ła bę dziach nie mych, kor mo -
ra nach, me wach i ry bi twach, o ża bach, śli ma kach czy ko ma rach trud -
no na wet wspo mi nać, są cią gle obec ne. Ale ro pusz ka na jach cie, i to
w mo jej koi, to już coś znacz nie rzad sze go (2010). Za sta na wia li śmy
się po tem, cze góż ona tam na praw dę szu ka ła? 

Trze ba wspo mnieć wi zy tu ją ce bi wak sta do ko ni ków pol skich nad
je zio rem Beł da ny (przy by ły ze sta cji PAN w Po piel nie), a tak że ko nie
ro bo cze (i kro wy) rol ni ków uda ją ce się do na szych jach tów na zwy -
cza jo wy po czę stu nek (Tał ty, 2006). 

Trze ba tu wspo mnieć o ro ślin no ści, o znisz czo nym hu ra ga nem
(trą ba po wietrz na) le sie nad Je zio rem Nidz kim (2004), o wspa nia łych
oka zach mię ty nad je zio rem Tał ty (2009), któ rej de li kat ne list ki wy -
ko rzy sta li śmy ku li nar nie, czy o pięk nym po wo ju nad je zio rem Tyr kło
(2010) opla ta ją cym wy so ko drze wo. Wspa nia ły dąb szy puł ko wy – po -
mnik przy ro dy (ok. 300 lat, 425 cm ob wo du, 26 m wy so ko ści) – ro -
sną cy pra wie na prze ciw bos ma na tu por tu przy Gu zian ce wzbu dził
nasz po dziw. War to wspo mnieć pew ne ak cje eko lo gicz ne, na przy -
kład wiel ką ak cję ra to wa nia trzmie la z wo dy (Bocz ne, 2009), choć
w póź niej szej dys ku sji nie zo sta ło roz strzy gnię te, czy nie by ła to przy -
pad kiem jed nak „wiel ka in ge ren cja w przy ro dę”?

Ko lej na część wspo mnień w na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”
(przyp. red.).

Bog dan J. Wo sie wicz

Wierzba u wejścia do kanału Jeglińskiego (Roś, 2008) ze śladami
bobrowych siekaczy

Stado koników polskich (Bełdany, 2004)

Trzystuletni dąb szypułkowy (Bełdany, 2002)
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Wieści o naszym Patronie

Rocz ni ca śmier ci pa tro na 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
Wie rze ni ca, 13 mar ca 2011 ro ku

Sto sie dem na ście lat te mu, w po nie dział ko wy ra nek 12 mar ca 1894
ro ku zmarł pa tron Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, 

Au gust hr. Ciesz kow ski. Wła dze na szej uczel ni oraz miesz kań cy Wie -
rze ni cy i oko lic nie za po mnie li o tej da cie. W nie dzie lę 13 mar ca tra -
dy cyj nie – jak co ro ku – w wie rze nic kim ko ście le pod we zwa niem św.
Mi ko ła ja zo sta ła od pra wio na uro czy sta msza świę ta, któ rej głów ną in -
ten cją by ła mo dli twa o spo kój du szy au to ra czte ro to mo wej roz pra wy
fi lo zo ficz nej Oj cze Nasz. W uro czy sto ści wzię li udział m.in. pro rek tor
ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pro rek tor ds. kadr i roz -
wo ju uczel ni, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski oraz prof. dr hab. An -
drzej Du bas, eme ry to wa ny pra cow nik na uko wy Ka te dry Agro no mii
Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii, wraz z mał żon ką. 

Mszy świę tej prze wod ni czył pro boszcz miej sco wej pa ra fii, ks. Prze -
my sław Kompf, po niej zaś ak tor Te atru No we go w Po zna niu, An drzej
Laj bo rek, od czy tał mo wę po grze bo wą, któ rą przed stu sie dem na stu
la ty nad trum ną Au gu sta hr. Ciesz kow skie go w imie niu Ko ła Sej mo -
we go Pol skie go w Ber li nie wy gło sił rad ca Sta ni sław Mot ty.

Na za koń cze nie wszy scy chęt ni mo gli zejść do pod ziem nej kryp ty,
w któ rej spo czy wa ją do cze sne szcząt ki wiel ko pol skiej li nii ro du Ciesz -
kow skich. War to w tym miej scu nad mie nić, że w cią gu naj bliż szych
dwóch lat kryp ta bę dzie za mknię ta dla zwie dza ją cych z uwa gi na pra -
ce kon ser wa tor sko -re no wa cyj ne te go po miesz cze nia.

W mar cu przy pa dły jesz cze dwie okrą głe rocz ni ce zwią za ne z po -
sta cią na sze go pa tro na: 19 mar ca mi nę ło 150 lat od dnia na ro dzin Au -
gu sta Adol fa Ciesz kow skie go („Gu gi”), a pięć dni póź niej, 24 mar ca
mi nę ło rów nież 150 lat od dnia śmier ci uko cha nej żo ny Au gu sta, He -
le ny (zwa nej Ha li ną, któ rej imię pa tro no wa ło Wyż szej Szko le Rol ni czej
za ło żo nej w 1870 ro ku w Ża bi ko wie). O wszyst kich rocz ni cach w ar ty -
ku le obok pi szą Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy.

Ewa Stryc ka

Mszy przewodniczył proboszcz kościoła św. Mikołaja w Wierzenicy,
ks. Przemysław Kompf

Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego w Poznaniu, odczytał mowę
pogrzebową radcy Stanisława Mottego

… złożyły kwiaty pod kryptą, w której spoczywają doczesne szczątki
m.in. Augusta Cieszkowskiego

Władze naszej uczelni w towarzystwie ks. Przemysława Kompfa…
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Ma rzec ro ku 2011 to w dzie jach wiel ko pol skiej li nii ro du Ciesz -
kow skich – przez 90 lat zwią za nej z pod po znań ską Wie rze ni -

cą – dwie po wią za ne ze so bą rocz ni ce 150-le cia. Pierw sza z nich
od no si się do na ro dzin dru gie go sy na Ha li ny (He le ny) i Au gu sta
Ciesz kow skich, no szą ce go po oj cu pierw sze imię: Au gust. Dru ga
– to śmierć je go mat ki w kil ka dni po tem. 

He le na

Na świat przy szła 10 wrze śnia 1836 ro ku w do mu Jo an ny z ba ro -
nów Malt zan i Krzysz to fa Ciesz kow skie go w War sza wie. Na
chrzcie 10 wrze śnia 1836 ro ku w war szaw skim ko ście le św. Krzy ża
otrzy ma ła imio na: He le na Iza bel la. Mat ka po cho dzi ła ze zna ko mi -
tej, sta rej, zna nej od XIII wie ku ro dzi ny pru skiej osia dłej w Kró le -
stwie Pol skim i tu spo lsz czo nej. Oj ciec był dzie dzi cem dóbr
Łu kó wiec z przy le gło ścia mi w pa ra fii Je ru zal. He le na Iza bel la Ciesz -
kow ska by ła jed nym z czwor ga dzie ci Jo an ny i Krzysz to fa, je dy ną
cór ką. Jej oj ciec był bra tem Paw ła Ciesz kow skie go, któ re go sy nem
był Au gust, od 1 lip ca 1842 ro ku wła ści ciel czy li dzie dzic dóbr Wie -
rze ni ca.

Mał żeń stwo z ku zy nem

Mi mo bli skie go, dru gie go stop nia z li nii bocz nej, po kre wień stwa,
po uzy ska niu dys pen sy He le na i Au gust 19 kwiet nia 1857 ro ku po -
bra li się w je ru zal skim ko ście le. Ich mał żeń stwo by ło szczę śli we, ale
krót kie, prze trwa ło nie ca łe czte ry la ta. He le na ob da rzy ła Au gu sta
dwój ką sy nów: 31 lip ca 1859 ro ku w Wie rze ni cy uro dzi ła Krzysz to -
fa (tu też zo stał on ochrzczo ny); dru gie go, Au gu sta Adol fa, uro dzi -
ła 19 mar ca 1861 ro ku w Ber li nie. Nie ste ty, pięć dni póź niej (24
mar ca) zmar ła. Ta śmierć spra wi ła, że po za by ciem żo ną Au gu sta
i uro dze niem mu sy nów nie zdą ży ła bez po śred nio za pi sać się w hi -
sto rii. Jed nak głę bo ka mi łość do żo ny le gła u pod staw dzia łań Au -
gu sta zmie rza ją cych do utwo rze nia w Wie rze ni cy wyż szej szko ły
rol ni czej. Po zo stał po tym za my śle bu dy nek w Wie rze ni cy na zy wa -
ny do dziś „Aka de mią”1. Osta tecz nie szko łę za ło żył w 1870 ro ku
w Ża bi ko wie, na da jąc jej imię zmar łej żo ny – Ha li ny. We dług wszel -
kich za pi sów urzę do wych szko ła po win na no sić imię He le ny, jed -
nak na kar tach hi sto rii za pi sa ła się ja ko szko ła imie nia Ha li ny. 

Ha li na czy He le na?

He le na Ciesz kow ska na co dzień na zy wa na by ła Ha li ną. Prze ma -
wia za tym wie le za cho wa nych do dziś do ku men tów: na pis skre ślo -
ny rę ką Au gu sta Ciesz kow skie go na fo to gra fii żo ny2: „Ha lin ka mo ja
– zbo la ła świe źem sie roc twem po stra cie Mat ki i Oj ca” (mat ka zmar -
ła w 1854 ro ku, a oj ciec w 1856). W dzie le O dro gach du cha jest de -
dy ka cja au to ra: „Ś.p. żo nie swo jej Ha li nie” (fo to gra fia na stro nie 36
po ka zu je pe łen za pis de dy ka cji). Tę for mę imie nia znaj du je my rów -
nież w „Rocz ni ku Na uk Rol ni czych i Le śnych” z 1932 ro ku, we wspo -
mnie niu po śmiert nym jej młod sze go sy na. Ta kie też imię – Ha li na –

wid nie je w wie rze nic kim ko ście le na zwień cze niu kryp ty, w któ rej
po cho wa ni są Ciesz kow scy. Na po le on Urba now ski, opi su ją cy sta ra -
nia o po wo ła nie szko ły im. Ha li ny, w od nie sie niu do ro ku 1868 od -
no to wał, że Au gust Ciesz kow ski chciał, „by roz po czę te dzie ło do
przy ja zne go por tu jak naj prę dzej do pro wa dzić w dzień imie nin nie -
boszcz ki swej żo ny (22 ma ja)”, czy li w dzień imie nin He le ny. 

Lat 16 czy 19? A mo że 21?

Dru ga kwe stia war ta zwró ce nia uwa gi, to wiek He le ny (Ha li ny)
Ciesz kow skiej. Naj więk szy przy ja ciel Au gu sta – ro man tycz ny po eta
Zyg munt Kra siń ski – pi sał 2 mar ca 1857 ro ku z Pa ry ża do in ne go ze
swych przy ja ciół – Ada ma Soł ta na: „Wiesz, że Aug[ust] Cieszk[owski]
że ni się z sio strą stry jecz ną 16-sto let nią?” Gdy by wie rzyć po ecie, He -
le na przy szła by na świat w ro ku 1841.

Dwie rocz ni ce (cz. 1)

Portrety Augusta i Heleny Cieszkowskich w gablocie uczelnianego
Muzeum

Ob raz po cho dzą cy ze zbio rów Ciesz kow skich: przed sta wia rzad ki 
wi dok, Ma ry ję prze wi ja ją cą Je zu sa w pie lusz kach (dziś płótno znaj du -
je się w wie rze nic kim ko ście le)

1 Pi sa li śmy o nim w po przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).
2 Zdję cie znaj du je się w zbio rach Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na -

uk, by ło też pu bli ko wa ne w nu me rze 11/2009 „Wie ści Aka de mic kich” na stro -
nie 14 (przyp. red.).
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Przy wo ły wa ny już na pis w wie rze nic kiej kryp cie ko ściel nej gło si:

HA LI NA z CIESZ KOW SKICH
CIESZ KOW SKA

* 1838 R † 1861 R

We dług te go na pi su żo na Au gu sta, uro dzo na w 1838 ro ku, prze ży -
ła 23 la ta. W Po znań skim To wa rzy stwie Przy ja ciół Na uk znaj du je się
in ny do ku ment, któ ry zda je się wy ja śniać ta ką wła śnie da tę jej na ro -
dzin. To wy sta wio ne w 1932 ro ku w Ber li nie świa dec two śmier ci,
w któ rym za pi sa no, że zmar ła He le na Ciesz kow ska prze ży ła 23 la ta. To
by su ge ro wa ło, że uro dzi ła się rze czy wi ście w ro ku 1838.

Ist nie je jesz cze in ny do ku ment: od pis jej ak tu uro dze nia i chrztu,
znaj du ją cy się w ko ście le św. Krzy ża w War sza wie. Wy raź nie w nim za -
pi sa no, że He le na Iza bel la Ciesz kow ska przy szła na świat 10 wrze śnia
ro ku 1836. I tę da tę uzna je się za wła ści wą.

Do cze sne szcząt ki He le ny (Ha li ny) Ciesz kow skiej przez oko ło 70 lat
spo czy wa ły w Ber li nie. Do Wie rze ni cy tra fi ły do pie ro po do bu do wa -
niu – z ini cja ty wy Au gu sta Adol fa – ka pli cy gro bo wej Ciesz kow skich
do miej sco we go ko ścio ła (sta ło się to po ro ku 1929). 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy (Wie rzon ka)

Ciąg dal szy w na stęp nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Wieści o Naszym Patronie

Kościół w Jeruzalu, miejsce zaślubin Augusta i Heleny

Kościół św. Krzyża w Warszawie, gdzie Helena Izabella została
ochrzczona

Pierwsza strona dzieła O drogach ducha z dedykacją 
autora dla zmarłej żony

Wierzenica od strony drogi na Kicin; po lewej: kościół św. Mikołaja
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Bi blio te ka Uni wer sy tec ka już po raz szes na sty zor ga ni zo wa ła
w swo ich mu rach wy sta wę ksią żek na uko wych. Jej do tych-

cza so we edy cje po ka za ły, jak waż nym ośrod kiem wy daw ni czym –
zwłasz cza gdy cho dzi o książ kę na uko wą – jest Po znań. „Wiel kość
i zróż ni co wa nie dzia ła ją cych tu szkół wyż szych i in nych in sty tu cji
na uko wych – jak pi sze w za pro sze niu na wy sta wę dy rek tor Bi blio -

te ki Uni wer sy tec kiej, dr Ar tur Jaz doń – kształ ce nie […] bli sko 120
ty się cy stu den tów sprzy ja ją two rze niu i wy da wa niu li te ra tu ry na -
uko wej […]. Jest to do ro bek, któ ry na le ży rok rocz nie po ka zy wać na
wy sta wie bę dą cej prze glą dem ksią żek uzna nych przez sa mych wy -
daw ców za naj cie kaw sze lub naj war to ściow sze w ich ofer cie”. (es)

Wieści Akademickie 37

Dyrektor biblioteki, dr Artur Jazdoń, wita gości

Uczestnicy wystawy

XVI wy sta wa ksią żek 
w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej

Wieści z Działu Wydawnictw
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Wystawa książek z naszego wydawnictwa



Wdniach od 9 do 11 mar ca 2011 ro ku pod ho no ro wym pa tro na -
tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i Pol skie go To -

wa rzy stwa Le śne go od by ły się drugie Za wo dy Mło dych Le śni ków
or ga ni zo wa ne przez Ko ło Le śni ków. W kon ku ren cjach zma ga ło się sie -
dem dru żyn z tech ni ków le śnych w Bił go ra ju, Tu cho li, Za gnań sku, Go -
ra ju, Mi li czu, War ci nie i Ro go ziń cu. Te go rocz ni ma tu rzy ści wal czy li
o sty pen dia fun do wa ne przez rek to ra, dzie ka na Wy dzia łu Le śne go
oraz Ko ło Le śni ków Uniwersytetu Przyrodniczego w Po zna niu.

W pierw szym dniu za wo dów od był się test wie dzy oraz bieg na
orien ta cję z roz po zna wa niem fau ny i flo ry. Dla opie ku nów dru żyn zor -
ga ni zo wa no „De ba tę za wo do wą” z udzia łem dzie ka na Wy dzia łu Leś -
ne go, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza i pro dzie ka na Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na, prof. dr. hab. Je rze go Świ go nia. Roz mo wę z na -
uczy cie la mi na te mat przy szło ści szkol nic twa śred nie go po pro wa dził
dr inż. Wła dy sław Ku siak, a swo ją obec no ścią za szczy ci li nas dr inż. An -
na Wierz bic ka oraz opie kun Ko ła Le śni ków, dr inż. Ja ro sław Sza ban.

W dru gim dniu od by ły się za wo dy drwa li z kon ku ren cja mi: prze rzyn -
ka na do kład ność, prze rzyn ka zło żo na oraz okrze sy wa nie. Wie czo rem,
na za koń cze nie za wo dów, zor ga ni zo wa no ogni sko za Do mem Stu -
denc kim „Przy le sie”.

Ostat ni dzień za wo dów od był się bez ry wa li za cji. Ko ło Le śni ków za -
pla no wa ło dla uczest ni ków i ich opie ku nów prze jazd po Po zna niu
tram wa jem wy ciecz ko wym RE TRO. Po po łu dniu w Ko le gium Run ge -
go od by ło się uro czy ste wrę cze nie na gród z udzia łem pro rek tor 
ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej, dzie ka na Wy dzia łu 
Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza oraz prze wod ni czą ce go
Wiel ko pol skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, Je rze go
Fli sy kow skie go.

Na gro dę za pierw sze miej sce ode brał ma tu rzy sta z Go ra ja – Do mi -
nik Ma jer, z ko lei dru gie i trze cie miej sce na le ża ło do uczniów Ze spo łu
Szkół Le śnych w Mi li czu – Igo ra Sła bic kie go i Ka mi la Gę si kie wi cza.

W kon kur sie dru ży no wym naj lep si by li za wod ni cy z Mi li cza, dru gie
miej sce za ję ła eki pa z War ci na, a trze cie z Go ra ja.

Ko ło Le śni ków bar dzo dzię ku je Wła dzom uczel ni oraz Wła dzom Wy -
dzia łu Le śne go za po moc i wspar cie w or ga ni za cji. Wy ra zy wdzięcz -
no ści kie ru je my do prof. An drze ja Grzy wa cza, prze wod ni czą ce go
Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, za ob ję cie na szych za wo dów pa tro -
na tem ho no ro wym. Dzię ku je my też spon so rom, w szcze gól no ści Re -
gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Po zna niu, Le śne mu
Za kła do wi Do świad czal ne mu Mu ro wa na Go śli na oraz fir mom Gru be
i Sthil za ufun do wa nie na gród dla za wod ni ków i wszel ką po moc. 

Mo ni ka Ku biak
Ko ło Le śni ków

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom zawodów; laureaci 
w towarzystwie prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Moniki
Kozłowskiej oraz dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana
Gornowicza
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Dru gie Za wo dy 
Mło dych Le śni ków

Test wiedzy

Bieg na orientację z rozpoznawaniem fauny i flory

Zawody drwali

Przerzynka na dokładność, złożona i okrzesywanie
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„Dziwne zwierzątka” przy Collegium Maximum
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Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski na Er go me trze Wio ślar -
skim, po dob nie jak w mi nio nym ro ku aka de mic kim, od by ły się

w au li Cen trum Wy kła do wego Po li tech ni ki Po znań skiej. Za wod ni cy
i za wod nicz ki ry wa li zo wa li w ka te go riach w wa dze lek kiej i open, po -
nad to by ła pro wa dzo na kla sy fi ka cja stu den tów pierw szych lat. Każ -
dy miał do po ko na nia dy stans 1000 m. Wśród ko biet re pre zen to wa ły
nas tyl ko dwie za wod nicz ki w ka te go rii open: Zy ta Zy dor czak i Da -
nu ta Mi cha lak. Pierw sza, z cza sem 3:42.8, za ję ła V miej sce, dru ga,
z cza sem 4:19.5 – XI miej sce. 

Męż czyź ni star to wa li w wa dze lek kiej i open. W pierw szej ka te go rii
Szy mon Lu dwi czak uzy skał czas 3:14.3, a To masz Wo łyń ski 4:04.8.

W ka te go rii open star to wa li za wod ni cy: Bar tosz Za błoc ki (z cza -
sem 2:49.3 za jął I miej sce), Da wid Gra bow ski (z cza sem 2:52.9 za -
jął III miej sce), Pa weł Pa ziew ski (3:00 – VII miej sce), Adam Wi cen ciak
(3:03.6 – IX miej sce), Grze gorz Za sa da (3:23.12 – XXVI miej sce).

… za py tał mnie męż czy zna prze cho dzą cy w Wiel ką Śro dę łącz ni -
kiem pro wa dzą cym z bu dyn ku Tech no lo gii Drew na do Col le gium
Ma xi mum. To sa mo py ta nie za da łam so bie i ja, ty le że kil ka chwil
wcze śniej. Na od po wiedź nie mu sia łam dłu go cze kać. Wkrót ce bo -
wiem spo tka na nie opo dal Ja go da Jopp z Sa mo rzą du Stu denc kie go
sa ma zwró ci ła mi uwa gę na tę dziw ną, zie lo ną kon struk cję: „Pro szę
zo ba czyć, pa ni re dak tor, wła śnie za mon to wa no nam no we sto ja ki do
przy pi na nia ro we rów. Praw da, że ład ne? Współ or ga ni zo wa li śmy, ja -
ko Sa mo rząd Stu denc ki, tę ini cja ty wę”.

Sto ja ki są no we, pach ną świe żo ścią i za chę ca ją do po rzu ce nia środ -
ków miej skiej ko mu ni ka cji lub pry wat nych sa mo cho dów. Za mon to -
wa no je na ty łach bu dyn ku Col le gium Ma xi mum, tuż przy oczkach
wod nych. Za chę ca my, by z nich ko rzy stać! (es)

Wśród kla sy fi ka cji stu den tów pierw szych lat Pa weł Pa ziew ski upla -
so wał się na III po zy cji, a Adam Wi cen ciak na IV. Do bry start za wod ni -
ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go ze 129 punk ta mi dał im II miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski na
Er go me trze Wio ślar skim w pierw szym rzu cie. Wy prze dził nas je dy nie
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza ze 133 punk ta mi.

Je de na ste go grud nia 2010 ro ku wzię li śmy udział w pierw szym rzu -
cie Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w bow lin gu. Trze ba po wie -
dzieć, że stu den ci re pre zen tu ją cy nas na tych za wo dach, na co dzień
upra wia ją in ne dys cy pli ny, a w tej by li de biu tan ta mi. Za wo dy w bow -
lin gu od by ły się w Cen trum Re kre acji Ni ku. Re pre zen to wa li nas: Fi lip
Po rzu cek, Mi chał Hor bik, Mi chał Ka czo row ski, Szy mon Lu dwi czak,
Krzysz tof Klu za, któ rzy z su mą 75 punk tów za ję li VIII miej sce.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Centrum Kultury Fizycznej

Er go metr wio ślar ski i bow ling
Pierw szy rzut Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski 2010/2011

A co to za dziwne zwierzątka?…

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w bowlingu
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Czwartego listopada 2010 roku wpisem
do Krajowego Rejestru Sądowego
zainaugurowało swą działalność nowe
stowarzyszenie przy Wydziale Leśnym
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: Ogólnopolski Leśny Klub
Motocyklowy „Forest Riders”
(w skrócie: O.L.K.M. „Forest Riders”)
z siedzibą w Kolegium Cieszkowskich
przy ul. Wojska Polskiego 71C.

Za ło ży cie lem or ga ni za cji jest gru pa en tu zja stów tu ry sty ki mo to cy -
klo wej sku pio na wo kół Wy dzia łu Le śne go – wy kła dow cy, pra cow -

ni cy i stu den ci. Ho no ro wy pa tro nat nad sto wa rzy sze niem od sa me go
po cząt ku ob jął dzie kan Wy dzia łu Le śne go – prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz, któ ry wraz z trze ma pro dzie ka na mi za sia da w je go struk tu -
rach na za sa dzie człon ko stwa wspie ra ją ce go. Obec nie sto wa rzy sze nie
li czy po nad 20 człon ków, lecz ich licz ba sta le się po więk sza.

Człon ko wie O.L.K.M. „Fo rest Ri ders” sta ra ją się kre ować le śną rze -
czy wi stość mo to cy klo wą, pro mu jąc idee mo to cy klo we wśród bra ci
le śnej, a idee le śne wśród bra ci mo to cy klo wej. Za głów ny cel dzia łal -
no ści ob ra no chęć in te gra cji śro do wi ska le śne go po przez or ga ni zo -
wa nie wspól nych wy cie czek na dwóch ko łach w naj róż niej sze za kąt ki

kra ju i świa ta. Sto wa rzy sze nie czyn nie wspie ra tak że co rocz ne ak cje
cha ry ta tyw ne, ta kie jak: „Mo to ser ce” – ogól no pol ską zbiór kę krwi we
współ pra cy z Pol skim Czer wo nym Krzy żem, czy ak cję pod na zwą „Mo -
to cy kli sta o wiel kim ser cu”, któ rej ce lem jest zbiór ka pie nię dzy na re -
ha bi li ta cję nie peł no spraw nych dzie ci.

Pla ny sto wa rzy sze nia na rok 2011 obej mu ją m.in. or ga ni za cję mo -
to cy klo we go Raj du La ta (18 czerw ca) we współ pra cy z cza so pi smem
„Mo to fa ni” (www. mo to fa ni. com), a tak że dwu ty go dnio wej wy pra wy
do oko ła Pol ski na prze ło mie czerw ca i lip ca. Człon ko wie O.L.K.M. „Fo -
rest Ri ders” ak tyw nie włą cza ją się rów nież w pro mo cję ma cie rzy ste -
go Wy dzia łu Le śne go – wraz ze swy mi ma szy na mi są obec ni pod czas
Drzwi Otwar tych, na co rocz nej ma jów ce dla stu den tów i pra cow ni -
ków wy dzia łu, a tak że pod czas wrze śnio wej No cy Na ukow ców.

Zgod nie ze sta tu tem człon kiem sto wa rzy sze nia O.L.K.M. „Fo rest 
Ri ders” mo że zo stać każ dy, kto le gi ty mu je się wy kształ ce niem le śnym
bądź zwią za ny jest z bran żą le śną (przed się bior cy le śni, stu den ci leś -
nic twa itp.). Po nad to każ dy, kto ko cha las i mo to ry, mo że wstą pić
w sze re gi le śnych jeźdź ców i po okre sie prób nym stać się peł no praw -
nym człon kiem sto wa rzy sze nia.

Wszyst kich za in te re so wa nych bliż szym kon tak tem za pra sza my do
od wie dze nia ofi cjal nej stro ny in ter ne to wej pod ad re sem: 

http://www.fo re stri ders.pl [do stęp: 10.03.2011].

Z le śnym po zdro wie niem: „darz bór!” oraz mo to cy klo wym: „le wa
w gó rę!”

Da mian Su gie ro

„Fo rest Ri ders”, 
czy li Le śny Klub Mo to cy klo wy Fo
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Przed Kolegium Cieszkowskich (wrzesień 2010) 
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Rajd Zgniłej Pyry (2008)
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Zakończenie sezonu (Poznań 2010)
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Aerograf na baku przedstawiający jeźdźca na pilarce
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Co rocz ny bal na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska ma spo -
rą tra dy cję. W tym ro ku już po raz pięt na sty spo tka li śmy się

w śnież ny i mroź ny wie czór 21 stycz nia, by choć na chwil pa rę ode -
rwać się od co dzien nych za jęć. 

Pa ni dzie kan, prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek, oraz pro rek tor, prof.
dr hab. Cze sław Sza frań ski, pod czas uro czy ste go otwar cia ba lu zwró -
ci li uwa gę wszyst kich go ści na upły wa ją cy czas. Rów nież or ga ni za to -
rzy z oka zji te go ju bi le uszu przy go to wa li ma łą nie spo dzian kę. Był to
po kaz slaj dów, któ re przed sta wia ły zdję cia z ba li od ro ku 1996 aż do
ubie głe go. Sta li by wal cy chęt nie i z roz ba wie niem przy po mnie li so -
bie skrom ne po cząt ki. Pierw sze „spo tka nia no wo rocz ne” od by wa ły się
w nie ist nie ją cym już „bla sza ku” przy Ko le gium Ciesz kow skich. Choć
mu zy ka pły nę ła z ma gne to fo nu, a na sto łach by ły wła sno ręcz nie zro -
bio ne ka na pecz ki, to za ba wa by ła rów nie uda na jak obec nie i śmia ło
spo tka nia te moż na na zwać „ba lem”. Ileż by ło śmie chu, kie dy na ekra -

nie uka za ły się zna jo me twa rze sprzed lat, we fry zu rach i kre acjach
z tam te go okre su. Te we so łe wspo mnie nia wpły nę ły bar dzo do brze
na hu mo ry uczest ni ków te go rocz ne go ba lu. Kie dy więc ze spół za grał
pierw sze tak ty, roz ba wie ni go ście ru szy li w tan. I jak zwy kle przy we -
so łej mu zy ce, pod czas ko le żeń skich roz mów, łycz ku piw ka od za przy -
jaź nio ne go już z na mi spon so ra „LECH” Bro wa ry Wiel ko pol ski oraz
ko lo ro wych za ką secz kach czas mi nął jak mgnie nie oka.

Na ba lu, jak co ro ku, ma my tyl ko je den pro blem, mia no wi cie trud -
no nam się roz stać, choć póź na już noc. Wszyst ko jed nak ma swój po -
czą tek i ko niec. A we so ły na strój i do bry hu mor, ja ki z tej za ba wy
wy no si my, jest do brym po cząt kiem na uda ny No wy Rok. 

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

Zdję cia z ba lu pre zen tu je my na czwar tej stro nie okład ki (przyp. red.).

Ju bi le uszo wy bal na Wy dzia le 
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

Rok do ro ku, od 14 lat, od by wa ją się na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu ba le kar na wa ło we. Zmie nia ło się ich miej sce – naj -

pierw by ła to sa la w sto łów ce stu denc kiej przy ul. Piąt kow skiej – a by -
ła to naj lep sza sa la do za ba wy – póź niej uży czo na przez fir mę FA WOR
sa la przy ul. Unii Lu bel skiej 1, gdzie stro nę ku li nar ną za pew nia ła Go -
spo da Fa mi lij na miesz czą ca się na te re nie za kła dów FA WOR – a tak -
że dwu krot ne po by ty w in nych miej scach: w Klu bie An gel lo oraz
by łej re stau ra cji Mar kie tan ka przy ul. Nie złom nych 1, pro wa dzo nej
przez Alek san dra Te cła wa.

Ta kim spo so bem za pew nia li śmy na szym go ściom i za ba wę, i roz -
ryw kę, i przed nią kon sump cję. A go ści mie li śmy ze wsząd: nie tyl ko
pra cow ni cy na sze go wy dzia łu, wraz z ro dzi na mi i przy ja ciół mi, ale i na -
si przy ja cie le z in nych wy dzia łów, a przede wszyst kim ab sol wen ci
tech no lo gii rol no -spo żyw czej i tech no lo gii żyw no ści, moc no ko rze -
nia mi zwią za ni z Al ma Ma ter. Ci ostat ni przy jeż dża li ze wsząd (nie
wspo mi na jąc o pod po znań skich miej sco wo ściach: Swa rzędz, Mo si na,
Lu boń) – z Ko ła, War sza wy, Szcze ci na, Ka to wic, a na wet sys te ma tycz -
nie – z Lon dy nu. 

Mi ło nam by ło wów czas, gdy uczest ni cy pod ko niec te go ba lu za -
pi sy wa li się już na na stęp ny lub gdy w grud niu py ta li o ter min ko lej -
ne go i re zer wo wa li miej sca.

W tym ro ku bal, jak zwy kle pod pa tro na tem dzie ka na Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu – prof. dr. hab. Ja na Mich nie wi cza oraz
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści – Od dział
Wiel ko pol ski – prof. dr hab. Gra ży ny Le wan do wicz, od był się 4 mar -
ca, a te ma tycz nie zwią za ny był z Czte re ma Po ra mi Ro ku, gdyż na sze
ba le ma ją za sa dę, że w każ dym ro ku obo wią zu je in ny mo tyw, do któ -
re go uczest ni cy, we dle ży cze nia, sta ra ją się do sto so wać.

I tak czte ry po ry ro ku to la to, zi ma, wio sna, je sień (ko lej ność do wol -
na), po nad to by ły kon kur sy, na gro dy dla „czter na stek” na ko ty lio nach
i bi le tach, a tak że w da cie uro dzin, co zo sta ło na gro dzo ne tra dy cyj ny -
mi szam pa na mi.

Naj wię cej ra do ści jest w tym, że co ro ku po dob na gru pa lu dzi, lu -
bią ca ten ro dzaj roz ryw ki, spo ty ka się, ba wi, cie szy swo ją obec no ścią,
co nas rów nież nie zmier nie cie szy i re kom pen su je tru dy i czas po świę -
co ny przy go to wa niom.

W imie niu or ga ni za to rów 
Te re sa Szczę sna

Kar na wa ło we Czte ry Po ry Ro ku

W Gospodzie Familijnej

Cztery Pory Roku
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Wpo przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” opi sa łem na sze lip -
co we wę drów ki po Be ski dzie Ślą skim. Ko lej ną gru pą gór ską

w Be ski dach, po ło żo ną da lej na za chód, jest Be skid Ślą sko -Mo raw -
ski, le żą cy już na te re nie Czech (z nie wiel kim skraw kiem w gra ni cach
Sło wa cji). W 2007 ro ku by li śmy we wschod niej czę ści tych gór, a te raz
przez pierw szy ty dzień sierp nia po zna wa li śmy ich część za chod nią.
Ba zą był Roż nów pod Rad gosz czem (Rožnov pod Ra dhoštém). Jest
to mia sto po ło żo ne nad Roż now ską Be czwą – rze ką od dzie la ją cą Be -
skid Ślą sko -Mo raw ski od Gór Wse tyń skich. Znaj du je się tu za ło żo ny
już w 1925 ro ku sław ny skan sen („Wo ło skie Mu zeum w Przy ro dzie”),
je den z naj więk szych skan se nów w Eu ro pie Środ ko wej (oko ło 80 ha
po wierzch ni!). W je go skład wcho dzą: Drew nia ne Mia stecz ko, Wieś
Wo ło ska i Mły no wa Do li na. Dnia nie star cza, że by zwie dzić do kład niej
wszyst kie obiek ty. A po za skan se nem są w Roż no wie jesz cze in ne za -
byt ki. Spa li śmy (i je dli śmy) w ho te lu „Sta dion”, ulo ko wa nym zgod nie
z na zwą pod try bu ną miej sco we go sta dio nu.

Przez pierw sze dwa dni pe ne tro wa li śmy We rzo wic kie Wier chy
(Veřovické Vrchy), dłu gie, lecz nie wy so kie, naj da lej na za chód wy su -
nię te pa smo Be ski du Ślą sko -Mo raw skie go i ca łych Be ski dów. Ce lem
by ło „oswo je nie się” z oto cze niem Roż no wa i roz po zna nie pa no ra my
oko licz nych gór – rów nież tych pla no wa nych na ko lej ne tra sy. By ło to
moż li we dzię ki sprzy ja ją cej na ogół po go dzie i licz nym po la nom wi -
do ko wym na grzbie cie.

W po nie dzia łek (2 sierp nia) szli śmy z osie dla Dol ne Pa sie ki (obrze że
Roż no wa) przez Ka mie niar kę (862 m), Dłu gą (860 m) i Krót ką (767 m)
do Zu brza, a we wto rek (3 sierp nia) z prze łę czy Pin du la (568 m – na -
praw dę tak się na zy wa) do schro ni ska na Wiel kim Ja wor ni ku (918 m
– naj wyż szy w tym pa śmie). Po za roz le gły mi wi do ka mi do atrak cji tych
tras na le ży za li czyć drew nia ną dzwon ni cę na Pin du li, licz ne źró deł ka
i ka plicz ki, ale tak że am bit ne, cho ciaż krót kie po dej ścia na grzbie ty Ka -
mie niar ki i Ja wor ni ka. In te re su ją ca, lecz czę ścio wo prze sło nię ta przez
drze wa i ni sko za wie szo ne cu mu lu sy, by ła do okol na pa no ra ma z Wiel -
kie go Ja wor ni ka. Stam tąd naj wy god niej sze zej ście pro wa dzi ło do
Frensz ta tu pod Rad gosz czem, gdzie ocze ki wa nie na au to bus uroz -
ma ici li śmy zwie dza niem cen trum mia stecz ka.

Na wschód od wspo mnia nej już prze łę czy Pin du la wzno si się sym -
bo licz na dla Cze chów gó ra Rad goszcz (Ra dhošt, 1129 m). W cza sach
przed chrze ści jań skich był tu ośro dek kul tu Ra de ga sta, bo ga słoń ca,
uro dza ju i go ścin no ści. Pi wo szom nie mu szę przy po mi nać, że w cza -
sach nam współ cze snych Ra de gast zo stał tak że „pa tro nem” lo kal ne -
go bro wa ru. W IX wie ku po dob no w po bli żu szczy tu po cho wa no św.
Cy ry la, a w koń cu XIX wie ku zbu do wa no ogrom ną ka pli cę św. Cy ry la
i Me to de go. Dwa ki lo me try da lej i oko ło 30 lat póź niej usta wio no czte -
ro me tro wą sta tuę Ra de ga sta. Jesz cze da lej na wschód, na prze łę czy
Pu stew ny (1018 m) sto ją czte ry schro ni ska, w tym dwa drew nia ne
z 1899 ro ku o wspa nia łym wy stro ju, za pro jek to wa ne przez zna ne go
ar chi tek ta Dušana Jur ko viča.

Zwie dza nie tych atrak cji (w śro dę, 4 sierp nia) roz po czę li śmy od
prze łę czy Pu stew ny, wę dru jąc w bar dzo licz nym – mi mo mżaw ki
i bra ku wi do ków – to wa rzy stwie (rocz nie wcho dzi tu pół mi lio na tu -
ry stów!). Oka za ło się, że słusz na by ła de cy zja o nie spiesz nej wę drów -
ce. Oso by, któ re zde cy do wa ły się na dłuż szy od po czy nek w ho te lo wej
re stau ra cji w po bli żu głów ne go wierz choł ka, zo sta ły na gro dzo ne roz -
stą pie niem się chmur. Zej ściu do ba zy w Roż no wie to wa rzy szy ły więc
roz le głe wi do ki.

W czwar tek (5 sierp nia) ra no zno wu za czy na li śmy na prze łę czy Pu -
stew ny, uda jąc się – przy sło necz nej już po go dzie – na wschód: przez
Ta necz ni cę (1084 m) i Dia bel ski Młyn (1207 m) do schro ni ska na prze -
łę czy Mar ti niak i da lej do au to bu su w Be czwie Gór nej. Wzdłuż
grzbie tu Dia bel skie go Mły na bie gnie dłu ga roz pa dli na skal na (oczy -
wi ście dzie ło dia bła, któ ry uru cho mił tu młyn, za trud nia jąc w nim
grzesz ni ków z oko licz nych wio sek). La sy po ra sta ją ce ten ma syw two -
rzą naj dzik sze re jo ny Be ski du Ślą sko -Mo raw skie go. Być mo że dla te -

go ak tyw ną dzia łal ność w la tach dru giej woj ny świa to wej pro wa dzi -
ły tu odzia ły par ty zanc kie.

Zu peł nie nie spo dzie wa nie naj więk sze emo cje to wa rzy szy ły tra sie
piąt ko wej (6 sierp nia). Ze wzglę du na nie pew ną po go dę wy bra łem
nie dłu gą (ale z moż li wo ścią prze dłu że nia) tra sę z Be czwy Gór nej
przez nie wy so ką prze łęcz pod Klad na tą (za le d wie 865 m) do miej sco -
wo ści Sta re Ham ry. Ma pa i prze wod nik za po wia da ły ład ną tra sę
„przez głu che le śne ostę py” dla „mi ło śni ków sa mot ne go ob co wa nia
z przy ro dą”. By ło po chmur no, w oko li cy krą ży ła bu rza, ale na tra sie tyl -
ko okre so wo po ja wia ła się mżaw ka. W dru giej czę ści wę drów ki przez
nie zbyt dłu gi od ci nek szlak pro wa dził głę bo ko wcię tą do li ną ma łe go
po tocz ku. We dług ma py by ło to oko ło 1,5 km, ale zda wa ło się nam,
że idzie my bez koń ca. Dla cze go? Po ziom wo dy był wy so ki i ścież ka,
któ ra być mo że ist nia ła, zna la zła się pod wo dą. Dla te go znacz ną część
tra sy na le ża ło po ko nać po mo krych ka mie niach, czę sto za nu rzo nych
w wo dzie. Po nad to w po przek stru my ka le ża ło wie le wy wró co nych
drzew – czę sto nie do przej ścia ani do łem, ani gó rą. Emo cje by ły ta -
kie, że na wet nie za uwa ży li śmy, kie dy roz pa da ło się na do bre. Nie mu -
szę do da wać, że nikt też nie my ślał o fo to gra fo wa niu (a szko da). Na
szczę ście do tar li śmy wresz cie do le śnej dro gi i da lej do Sta rych Ham -
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W Be ski dzie Ślą sko -Mo raw skim

Skansen w Rożnowie pod Radgoszczem

Wieści  z  k o ł a  Po l s k i e g o  To w a r z y s t w a

W drodze na Wielki Jawornik
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Pod posągiem Radegasta

Przed wyjściem na trasę

Odpoczynek na Diabelskim Młynie

Góry i chmury Jaworniki – graniczny grzbiet czesko-słowacki
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Kaplica świętych Cyryla i Metodego

rów, gdzie po wi ta ło nas słoń ce. Jed nak za miast prze dłu ża nia tra sy
zde cy do wa li śmy pod je chać au to bu sem do wsi Bia ła (Bilá), gdzie
zwie dzi li śmy du ży drew nia ny ko ściół zbu do wa ny w sty lu skan dy naw -
skim. Wie czo rem dzię ki te le wi zji do wie dzie li śmy się, że w tym dniu
w wie lu re jo nach Czech wy stą pi ły bar dzo ob fi te opa dy, po wo du ją ce
po wo dzie. Po pol skiej stro nie za la ny zo stał wte dy re jon Bo ga ty ni.

W so bo tę (7 sierp nia) po desz czu zo sta ły tyl ko ka łu że. Po je cha li śmy
po now nie do Be czwy Gór nej. Po szli śmy w Gó ry Wse tyń skie, li cząc
na to, że z licz nych po lan grzbie to wych bę dzie my mo gli po dzi wiać
pa sma Be ski du Ślą sko -Mo raw skie go. Nie za wie dli śmy się. W osło nię -
tym przed wia trem miej scu na So la nie (860 m) dłu go się że gna li śmy
ze zna ny mi z bez po śred nich spo tkań Wiel kim Ja wor ni kiem, Rad gosz -
czem, Dia bel skim Mły nem… My śla łem też o ko lej nych wy pra wach,
szcze gól nie w re jon naj wyż szych szczy tów tej czę ści Be ski dów (Ły sa
Gó ra, 1323 m; Smrek, 1276 m). W do tych cza so wych wę drów kach po
Be ski dach uka zy wa ły się nam one z róż nych punk tów wi do ko wych,
da le kie, do stoj ne, ma je sta tycz ne. Mo że kie dyś…?

Je rzy Świ goń

Tu r y s t y c z n o - K r a j o z n a w c z e g o



Widok z Wielkiego JawornikaZnowu w drodze

Stary krzyż pod starym drzewem

… i podziwiamy!

Na pierwszym planie wieś Veřovice, na drugim kamieniołom w Sztramberku Królewicz czy księżniczka?

Drewniane schroniska na przełęczy Pustewny w słońcu: wchodzimy
do wnętrza…



Dla pokrzepieniaUroczysty początek

Superzabawa Miłe spotkania

Chwila relaksu

Ju bi le uszo wy bal na Wy dzia le 
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

Po prostu tańce


