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Szes na ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 26 lu te go, sie dem -
na ste zaś 26 mar ca 2014 ro ku w Ko le gium Run ge go przy

uli cy Woj ska Pol skie go 52. 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 XVI po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Krzysz to fo wi Mar kow skie mu (Wy -
dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu) wrę czo no
mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go, a dr.
hab. Wie sła wo wi Ol ko wi (Wy dział Tech no lo gii Drew na)
po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia -
łu Le śne go o mia no wa nie prof. dr. hab. An to nie go Mi le ra
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Se nat nie za opi nio wał po zy tyw nie oso by dr inż. Ur szu li
Moj siej na sta no wi sko dy rek to ra Cen trum In no wa cji
i Trans fe ru Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

� Se nat po sta no wił zmie nić uchwa łę nr 41/2012 z dnia 19
grud nia 2012 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr 136/2013
z dnia 18 grud nia 2013 ro ku) w ten spo sób, że na człon ka
Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów w miej sce dr.
hab. Ję drze ja Wierz bic kie go po wo łał dr inż. An nę Gra biec.

� W czę ści po sie dze nia Se na tu po świę co nej ko mu ni ka tom
kanc lerz Ma rek Kli mec ki po in for mo wał, że uczest ni czył
w ob ra dach Ra dy Mia sta Po zna nia, kie dy to de ba to wa no
w trzech spra wach: li kwi da cji Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej oraz Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi ska i Agro biz ne su
na Go lę ci nie, a tak że w spra wie naj bar dziej nas in te re su -
ją cej, czy li sprze da ży Uni wer sy te to wi Przy rod ni cze mu te -
re nów przy ul. Go lę ciń skiej 9, na któ rych zlo ka li zo wa ne są
dwie li kwi do wa ne szko ły. Mów ca przy po mniał, że zgod -
nie z wcze śniej szą de cy zją Se na tu JM rek tor (w imie niu
na sze go uni wer sy te tu) prze ka zał do Urzę du Mia sta okre -
ślo ne de kla ra cje. Osta tecz nie, po bar dzo dłu giej i burz li -
wej dys ku sji, więk szo ścią gło sów Ra da Mia sta pod ję ła
uchwa łę, w któ rej upo waż ni ła Pre zy den ta Mia sta do
sprze da ży grun tów na Go lę ci nie na sze mu uni wer sy te to -
wi (z bo ni fi ka tą). 

� Rów nież w tej czę ści po sie dze nia Se na tu pro rek tor Jan Pi -
kul po in for mo wał, że Na ro do we Cen trum Na uki ogło si ło
na stro nie in ter ne to wej ran king po szcze gól nych pod mio -
tów, któ rym po roz strzy gnię ciu kon kur sów or ga ni zo wa -
nych w 2013 ro ku przy zna no fi nan so wa nie (w ta be li po -
da no łącz ną war tość fi nan so wa nia, licz bę zgło szo nych

i za kwa li fi ko wa nych wnio sków). Na sze mu uni wer sy te to -
wi przy zna no łącz nie po nad 10 mln zło tych, a „wskaź nik
suk ce su” w na szym wy pad ku wy no si po wy żej 30% (na 68
zło żo nych wnio sków 22 uzy ska ły do fi nan so wa nie). W tym
ran kin gu (na ogó łem 207 jed no stek) je ste śmy na 25. po -
zy cji. Jest to naj wyż sze miej sce spo śród daw nych uczel ni
rol ni czych.

Na XV po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. An to nie mu Mi le ro wi wrę czo no mia -
no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia -
łu Tech no lo gii Drew na o za trud nie nie prof. dr. hab. Ju liu -
sza Per kow skie go na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go.
Po nad to 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
w spra wie za trud nie nia dr. hab. Krzysz to fa So bie ral skie -
go, na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, na
sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze Wa -
rzyw nic twa.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek o przy zna nie na -
gro dy in dy wi du al nej Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go dla prof. dr. hab. Mi cha ła Sznaj de ra (Wy dział Eko no -
micz no -Spo łecz ny) – za ca ło kształt do rob ku.

� Se nat po sta no wił zmie nić uchwa łę nr 42/2012 z dnia 19
grud nia 2012 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr 137/2013
z dnia 18 grud nia 2013 ro ku) w ten spo sób, że na człon ka
Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów
w miej sce prof. dr hab. Bo że ny Szy maś po wo łał prof. dr.
hab. Paw ła Mać ko wia ka.

� Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tu dr. inż. Ma riu sza
Soj ki i w związ ku z tym zle cił Wy dzia ło wej Ko mi sji Wy bor -
czej na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska prze -
pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie do 26
kwiet nia 2014 ro ku. Se nat stwier dził tak że wy ga śnię cie
man da tu człon ka Se na tu Ma te usza No wa ka (Wy dział Rol -
nic twa i Bio in ży nie rii) 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 26 kwiet nia 2014 ro ku.

Ob szer ne frag men ty pro to ko łu 
spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la

cy to wa ła Ewa Stryc ka

Z Senatu
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Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Sie dzi ba: ul. Woj ska Pol skie go 28, 60-637 Po znań

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 
PKO BP II Od dział w Po zna niu: 61 1020 4027 0000 1002 0973 5319

Tel. 061 846 67 52

ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym w Po zna niu
ist nie je już po nad 60 lat 

Hi sto ria 

Ka te dra Fi zy ki zo sta ła po wo ła na za rzą dze niem Mi ni stra
Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki we wrze śniu 1951 ro ku rów no -
cze śnie z no wo utwo rzo ną Wyż szą Szko łą Rol ni czą (WSR) w Po -
zna niu i we szła w skład Wy dzia łu Rol ne go. Do or ga ni za cji Ka -
te dry przy stą pio no jed nak do pie ro w ro ku aka de mic kim
1953/1954. Przez pierw sze dwa la ta ist nie nia Ka te dry fi zy kę ja -
ko przed miot zle co ny pro wa dzi li dr Al fons Za jącz kow ski i mgr
Szczę sny Gna tow ski, za stęp ca pro fe so ra. Pan mgr Gna tow ski,
ab sol went, a na stęp nie asy stent na Uni wer sy te cie im. Ja na Ka -
zi mie rza we Lwo wie, po przy jeź dzie do Po zna nia i pra cy na -
uko wej ja ko fi zyk na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni -
wer sy te tu Po znań skie go w 1953 ro ku prze szedł do Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, aby two rzyć i or ga ni zo wać tu no -
wą jed nost kę, któ rej ce lem by ło pro wa dze nie za jęć z fi zy ki dla
stu den tów tej uczel ni. W tym sa mym ro ku zo stał kie row ni kiem
Ka te dry Fi zy ki i peł nił tę funk cję do 1966 ro ku. Funk cję ku ra to -
ra na uko we go peł ni li w tych la tach naj pierw doc. W. Kieł czew -
ski, a póź niej doc. A. Ku biak. 

Do wrze śnia 1953 ro ku Ka te dra nie mia ła wła sne go lo ka lu.
Od paź dzier ni ka 1953 do wrze śnia 1954 ro ku Ka te dra mie ści -

ła się w dwóch po ko ikach w gma chu Che mii Rol nej. W paź -
dzier ni ku 1954 ro ku uzy ska ła po miesz cze nia w bu dyn ku
szkol nym przy ul. Ró ża nej 17, gdzie po prze pro wa dze niu prac
ada pta cyj nych utwo rzo no dwie sa le do ćwi czeń la bo ra to ryj -
nych, czy tel nię dla stu den tów, po kój bi blio tecz ny oraz kil ka
po koi do pra cy na uko wej. 

W tym sa mym 1953 ro ku pra cę w Ka te drze Fi zy ki roz po czę -
ła He le na Ha raj da, rok póź niej Wa len ty Pasz kow ski, a krót ko
po nim Zo fia Prus oraz Ry szard Urbań ski. Ten kil ku oso bo wy
ze spół, w szcze gól no ści pa no wie Szczę sny Gna tow ski i Wa len -
ty Pasz kow ski, sku pił się przede wszyst kim na or ga ni zo wa niu
pra cow ni stu denc kiej. W krót kim cza sie przy go to wa no kil ka -
dzie siąt ćwi czeń la bo ra to ryj nych. Pan prof. Gna tow ski na pi sał
dwu to mo wy pod ręcz nik Fi zy ka dla stu den tów wyż szych szkół
rol ni czych, któ ry bar dzo uła twiał stu den tom przy go to wa nie
się do za jęć z fi zy ki. Na pi sa ny z du żym ta len tem dy dak tycz -
nym zo stał w 1956 ro ku wy da ny przez Pań stwo we Wy daw nic -
two Na uko we i do cze kał się póź niej kil ku ko lej nych wy dań
i wzno wień.

Oprócz pra cy dy dak tycz nej w Ka te drze pro wa dzo no rów -
nież pra ce na uko we, któ re wów czas do ty czy ły głów nie za gad -
nień z dzie dzi ny aku sty ki. He le na Ha raj da i Zo fia Prus ba da nia
te pro wa dzi ły we współ pra cy z Ka te drą Aku sty ki i Teo rii Drgań
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Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza (UAM), kie ro wa ną wów czas
przez zna ne go fi zy ka aku sty ka, prof. Mar ka Kwie ka. Obie wy -
ko na ły w niej pra ce ma gi ster skie i tam też obro ni ły swo je roz -
pra wy dok tor skie.

He le na Ha raj da, z wy kształ ce nia nie tyl ko fi zyk, ale i mu zy -
ko log, du żą część swo ich ba dań po świę ci ła aku sty ce in stru -
men tów mu zycz nych. Po uzy ska niu ty tu łu dok to ra na UAM
ha bi li to wa ła się w 1973 ro ku na Wy dzia le Tech no lo gii Drew -
na Aka de mii Rol ni czej (AR) w Po zna niu. Na tym Wy dzia le pro -
wa dzi ła wy kła dy z aku sty ki in stru men tów, współ pra co wa ła też
z Pań stwo wą Wyż szą Szko łą Mu zycz ną w Po zna niu, pro wa dzi -
ła pra ce ma gi ster skie z tech no lo gii bu do wy in stru men tów
mu zycz nych, kształ ci ła przy szłych lut ni ków. W dzie dzi nie aku -
sty ki mu zycz nej współ pra co wał z nią Ry szard Urbań ski, pra -
cow nik na szej Ka te dry w la tach 1955–1965.

Ba da nia z dzie dzi ny aku sty ki pro wa dził rów nież mgr Wa len -
ty Pasz kow ski, ab sol went Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go
w Wil nie. W 1945 ro ku przy je chał do Po zna nia i na tu tej szym
Uni wer sy te cie (UAM) uzy skał sto pień ma gi stra fi zy ki. Tu też
pra co wał ja ko asy stent pod kie run kiem wy bit ne go fi zy ka prof.
Szcze pa na Szcze niow skie go. W 1954 ro ku pod jął pra cę w Ka -
te drze Fi zy ki Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, gdzie ra -
zem z prof. Gna tow skim or ga ni zo wał pra cow nię stu denc ką,
a tak że punkt kon sul ta cyj ny w Lesz nie. W swo jej pra cy na uko -
wej zaj mo wał się fi zy ką ul tra dź wię ków. Zbu do wał apa ra tu rę
do ich ge ne ra cji i sto so wał ją mię dzy in ny mi do ba da nia związ -
ków bio lo gicz nie waż nych. 

W 1962 ro ku do gro na pra cow ni ków Ka te dry do łą czył Ber -
nard Leh mann. W 1965 ro ku – ra zem z dr He le ną Ha raj dą – na -
pi sał skrypt Ćwi cze nia la bo ra to ryj ne z fi zy ki, któ ry przez dłu gie
la ta słu żył stu den tom na szej uczel ni. Do cze kał się kil ku wy dań,

kil ka krot nie go mo dy fi ko wa no i do sto so wy wa no do wy mo -
gów no wych pro gra mów na ucza nia. Był do sko na łym uzu peł -
nie niem pod ręcz ni ka na pi sa ne go wcze śniej przez prof. Szczę -
sne go Gna tow skie go.

Dok tor Leh mann nie re zy gno wał rów nież z pra cy na uko wej,
mi mo że – ja ko in wa li da wo jen ny – nie był for mal nie zo bo wią -
za ny do jej pro wa dze nia. Po cząt ko wo swo je pra ce wy ko ny wał
pod kie run kiem prof. Mar ka Kwie ka. Je go dal sza dzia łal ność
na uko wa do ty czy ła prze cho wal nic twa ro ślin oko po wych
i zmian na pię cia po wierzch nio we go pod wpły wem ul tra -
dź wię ków. W 1966 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk tech -
nicz nych na Wy dzia le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej, w któ re -
go skład od 1962 ro ku wcho dzi ła Ka te dra Fi zy ki. 

W 1966 ro ku Ka te dra Fi zy ki otrzy ma ła no wą sie dzi bę
w Dwor ku So łac kim, obok Ko le gium Ciesz kow skich. Otrzy ma -
ne po miesz cze nia wy ko rzy sty wa no do pra cy na uko wej i or -
ga ni za cyj nej Ka te dry, na to miast za ję cia dy dak tycz ne na dal
od by wa ły się w bu dyn ku przy ul. Ró ża nej. 

Uzy ska nie no wych po miesz czeń by ło du żą za słu gą prof. dr
hab. Da nu ty Frąc ko wiak, któ ra w 1965 ro ku – bę dąc już po ha -
bi li ta cji i po rocz nym sta żu w jed nym z ame ry kań skich uni wer -
sy te tów – roz po czę ła pra cę na na szej uczel ni i zo sta ła kie row -
ni kiem Ka te dry Fi zy ki. Funk cję tę peł ni ła do 1972 ro ku, kie dy
to prze nio sła się na Po li tech ni kę Po znań ską. Przez dwa ostat -
nie la ta swo jej pra cy w WSR by ła rów nież wi ce dy rek to rem po -
wsta łe go w ro ku 1970 mię dzy wy dzia ło we go In sty tu tu Ma te -
ma ty ki, Fi zy ki i Che mii.

War to rów nież wspo mnieć, że w la tach sześć dzie sią tych
pra co wał w na szej ka te drze Woj ciech Szczę sny Kacz ma rek,
póź niej szy pre zy dent Mia sta Po zna nia. Po krót kim cza sie prze -
niósł się jed nak do In sty tu tu Fi zy ki Uni wer sy te tu im. Ada ma
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Mic kie wi cza, gdzie w 1974 obro nił dok to rat, a w la tach dzie -
więć dzie sią tych pra cę ha bi li ta cyj ną. 

Po odej ściu prof. Frąc ko wiak funk cję kie row ni ka Ka te dry Fi -
zy ki peł ni li: naj pierw po now nie Szczę sny Gna tow ski, za stęp -
ca pro fe so ra (1972–1975), a na stęp nie dr Sta ni sław Sur ma
(1975–1977), bę dą cy wów czas rów nież wi ce dy rek to rem In sty -
tut Fi zy ki i Che mii (In sty tut ten po wstał w 1975 ro ku po ko lej -
nej re or ga ni za cji uczel ni, a w 1981 wy ło ni ły się z nie go dwie
sa mo dziel ne Ka te dry: Fi zy ki i Che mii). Ku ra to rem na uko wym
Ka te dry był wów czas prof. dr hab. Ma rian Sur ma z In sty tu tu
Fi zy ki UAM. 

W 1973 ro ku Ka te dra otrzy ma ła no wą sie dzi bę w no wo wy -
bu do wa nym gma chu Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na przy ul.
Woj ska Pol skie go. Przy dzie lo ne tam licz ne po miesz cze nia do
pra cy na uko wej, or ga ni za cyj nej i sa le do ćwi czeń la bo ra to ryj -
nych po zwo li ły na prze nie sie nie Ka te dry Fi zy ki w ca ło ści do
jed ne go gma chu.

W 1977 ro ku pra cę w Ka te drze roz po czę li przy by li z Aka de -
mii Rol ni czej w Szcze ci nie po wie lu sta żach za gra nicz nych
pań stwo Da nu ta i Ja nusz Sła wiń scy, wów czas dok to rzy ha bi -
li to wa ni. Po kil ku la tach pra cy na na szej uczel ni obo je uzy ska li
ty tu ły pro fe sor skie. Pro fe sor Sła wiń ski zo stał kie row ni kiem Ka -
te dry i peł nił tę funk cję przez czte ry la ta. Przez kil ka lat je go
bli skim współ pra cow ni kiem był dr Ja cek Wierz chow ski z In -
sty tu tu Bio fi zy ki w War sza wie, za trud nio ny rów nież w na szej
Ka te drze. W tym cza sie pań stwo Sła wiń scy by li pro mo to ra mi
prac dok tor skich Lesz ka Cie śli i Krzysz to fa Po lew skie go. Oby -
dwie pra ce z za kre su bio fi zy ki zo sta ły obro nio ne na Uni wer -
sy te cie Ja giel loń skim.

W 1980 ro ku funk cję kie row ni ka na szej Ka te dry prze ję ła dr
Ewa Mie dziej ko. Ka te dra Fi zy ki pro wa dzi ła wów czas oży wio -
ną dzia łal ność dy dak tycz ną. W tym cza sie wpro wa dzo no do
pro ce su dy dak tycz ne go na pierw szym ro ku stu diów no we
przed mio ty na ucza nia: bio fi zy kę na Wy dzia le Ogrod ni czym
i Zoo tech nicz nym oraz agro fi zy kę na Wy dzia le Rol ni czym.
W 1984 ro ku kie ro wa nie Ka te drą Fi zy ki po wie rzo no dr. Ste fa -
no wi Po lisz ko, co trwa ło nie prze rwa nie do 2006 ro ku.

W 1987 ro ku Ka te drę Fi zy ki po now nie włą czo no do Wy dzia -
łu Tech no lo gii Żyw no ści (prze mia no wa ne go w 1973 ro ku na
Wy dział Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej), któ ry od 2004 ro ku
no si na zwę Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. Do chwi li
obec nej Ka te dra wcho dzi w skład te go Wy dzia łu, a swo ją sie -
dzi bę ma na dal w bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. 

W mia rę roz wo ju Ka te dry pro wa dzo no co raz bar dziej in ten -
syw ne ba da nia na uko we. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych na wią za no ści słą współ pra cę z wio dą cy mi ośrod -
ka mi po znań skie go śro do wi ska aka de mic kie go fi zy ków.
Z In sty tu tem Fi zy ki UAM współ pra co wa li i tam obro ni li swo je
dok to ra ty: Mał go rza ta Grot tel, Grze gorz Hof f mann, Wan da
Ma cie jew ska, Hen ryk Ma lak, Gra ży na Plen zler i Ma rek Py da,
a z In sty tu tem Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN: Woj ciech Pu kac ki oraz
Bo gu sław Ży wuc ki. Dok tor Ste fan Po lisz ko w 1985 ro ku przy -
go to wał mo no gra fię, któ ra sta no wi ła pod sta wę je go prze wo -
du ha bi li ta cyj ne go na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na. W 1994
ro ku z rąk Pre zy den ta RP otrzy mał ty tuł pro fe so ra.

W wy ni ku ba dań na uko wych pro wa dzo nych wów czas w na -
szej Ka te drze w la tach 1986–1998 sfi na li zo wa no roz pra wy
dok tor skie ko lej nych pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych:
Cze sła wa Le sie wi cza, Da nu ty Na pie ra ły, Da nu ty Kli mek, Han -
ny Ba ra now skiej oraz Ry szar da Re zle ra. 

W 1988 ro ku w na szej Ka te drze roz po czął pra cę śp. dr.
Krzysz tof Ol szew ski. Zor ga ni zo wał la bo ra to rium Ma gne tycz -
ne go Re zo nan su Ją dro we go, był pierw szym kie row ni kiem
przed mio tu w za kre sie bio fi zy ki pro wa dzo nym dla stu den tów
kie run ku: bio tech no lo gia. Oprócz pra cy na uko wej i dy dak tycz -
nej dr Ol szew ski dzia łał rów nież w związ kach za wo do wych na -
szej uczel ni. W la tach 1991–1995 był prze wod ni czą cym Ko mi -

sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” i z ra mie nia te go związ ku
człon kiem Se na tu AR. Nie ste ty, je go wszech stron ną dzia łal -
ność prze rwa ła przed wcze sna śmierć w kwiet niu 1995 ro ku,
któ ra rów nież nie po zwo li ła mu do koń czyć ha bi li ta cji na Wy -
dzia le Fi zy ki UAM.

W 2001 ro ku na Wy dzia le Fi zy ki UAM zo stał prze pro wa dzo -
ny prze wód ha bi li ta cyj ny Krzysz to fa Po lew skie go, za koń czo -
ny uzy ska niem stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie
spek tro sko pii oraz bio fi zy ki mo le ku lar nej. W 2011 ro ku z rąk
Pre zy den ta RP otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk bio lo gicz nych
bio fi zy ki. Od 2006 ro ku jest kie row ni kiem Ka te dry. Obec nie
w Ka te drze za trud nio nych jest osiem osób na eta tach dy dak -
tycz nych i na uko wo -dy dak tycz nych oraz trzy oso by na eta -
tach na uko wo -tech nicz nych. 

W 2013 ro ku na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu zo -
stał prze pro wa dzo ny prze wód ha bi li ta cyj ny Han ny Ba ra now -
skiej, za koń czo ny nada niem stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go
z za kre su na uk o żyw no ści. 

Po za wy żej wy mie nio ny mi pra cow ni ka mi na uko wo -dy dak -
tycz ny mi w Ka te drze by ło za trud nio nych wie lu pra cow ni ków
na uko wo -tech nicz nych, któ rzy na dłu żej lub kró cej zwią za li
swo je za wo do we lo sy z Ka te drą. Na zwi ska wszyst kich pra cow -
ni ków, któ rzy by li za trud nie ni w Ka te drze Fi zy ki, są za miesz -
czo ne na stro nie in ter ne to wej na szej Ka te dry pod ad re sem:
www.up.po znan.pl/kfiz w za kład ce „Hi sto ria”. Rów nież tam
moż na zna leźć szcze gó ło wy opis dzia łal no ści Ka te dry na ko -
lej nych eta pach jej roz wo ju do ko na ny przez po przed nich kie -
row ni ków.

Wie lu by łych stu den tów ma z pew no ścią w pa mię ci wy szu -
ka ne, a jed nak jak że pro ste i po ucza ją ce przy kła dy zja wisk fi -
zycz nych wzię tych z ży cia, oraz ich ob ja śnie nia wy gła sza ne
– czę sto z hu mo rem – przez prof. Gna tow skie go. Pa mię ta ją też
cha rak te ry stycz ny tu bal ny głos dr. Pasz kow skie go, ko men tu -
ją cy fakt, że stu dent cze goś nie ro zu mie. Do osób zna nych
szer szej spo łecz no ści aka de mic kiej, oprócz prof. Gna tow skie -
go, dr. Pasz kow skie go, dr. Ol szew skie go czy dr. Sur my, na le ża -
ła nie wąt pli wie prof. Da nu ta Sła wiń ska. Jej za an ga żo wa nie
w spra wy, któ rych re ali za cji się po dej mo wa ła, a jed no cze śnie
ła god ność i kon se kwen cja w eg ze kwo wa niu wie dzy od stu -
den ta po wo du ją, że jej po stać zo sta nie za pew ne na dłu go
w pa mię ci wie lu daw nych stu den tów. 

Dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na 

Wpro wa dze nie do pro gra mu na ucza nia za jęć z fi zy ki dla
stu den tów kie run ków przy rod ni czych już od sa me go po cząt -
ku ist nie nia na szej uczel ni świad czy o ko niecz no ści po zna wa -
nia i ro zu mie nia ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści, któ rą w du -
żym stop niu opi su je wła śnie fi zy ka i bio fi zy ka. Obec ny
uni wer sy tec ki pro fil na szej uczel ni tę ko niecz ność po twier dza
i nie ja ko wy mu sza. Roz wój wie dzy oraz wszech obec ność co -
raz bar dziej zło żo nej apa ra tu ry wy ma ga od ab sol wen ta wie -
dzy nie tyl ko spe cja li stycz nej, ale rów nież ogól nej, do ty czą cej
zja wisk i praw przy ro dy. Wy da je się więc oczy wi ste, że za ję cia
z fi zy ki lub bio fi zy ki są ko niecz ne za rów no dla stu den tów
o pro fi lu tech nicz nym, jak i przy rod ni czym. Zróż ni co wa ny na -
to miast po wi nien być za kres wie dzy i jej uszcze gó ło wie nie. 

Moż na po wie dzieć, że do koń ca lat sie dem dzie sią tych za -
ję cia dy dak tycz ne z fi zy ki to czy ły się we dług sche ma tu opra -
co wa ne go i opi sa ne go w skryp cie Ha raj dy i Leh man na. Stu -
den ci wszyst kich kie run ków stu diów wy ko ny wa li te sa me
pro ste eks pe ry men ty fi zycz ne. Prze łom na stą pił pod czas
straj ków stu denc kich na na szej uczel ni w 1980 ro ku, kie dy to
jed nym z po stu la tów stu den tów zoo tech ni ki by ło wpro wa -
dze nie przed mio tu bio fi zy ka za miast fi zy ki. Do pro wa dzi ło to
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do opra co wa nia przez młod sze po ko le nie pra cow ni ków Ka -
te dry no wo cze snych pro gra mów na ucza nia i przy sto so wa nia
pra cow ni fi zycz nej do ich re ali za cji. Zmo der ni zo wa no ist nie -
ją ce i za pro jek to wa no no we, au tor skie ćwi cze nia. Do re ali za -
cji no wych pro gra mów na pi sa no i wy da no w ro ku 1986
skrypt pod ty tu łem: Agro fi zy ka i bio fi zy ka, pod sta wo we za gad -
nie nia i ćwi cze nia la bo ra to ryj ne ja ko pra cę zbio ro wą pod re -
dak cją Ewy Mie dziej ko. 

Obec nie za ję cia dy dak tycz ne pro wa dzo ne są na stu diach
sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych na wszyst kich wy dzia łach
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (no wa na zwa uczel ni od kwiet -
nia 2008 ro ku). Dla kie run ków tech nicz nych i przy rod ni czych
re ali zo wa ne są wy kła dy z przed mio tów: „fi zy ka”, „bio fi zy ka”, „fi -
zy ka i bio fi zy ka” oraz „fi zy ka z ele men ta mi bio fi zy ki”. Pro ces
prak tycz ne go kształ ce nia stu den tów od by wa się w la bo ra to -
riach, gdzie sa mo dziel nie wy ko nu ją oni pro ste eks pe ry men ty
z dzie dzi ny fi zy ki i bio fi zy ki. Dla kie run ku we te ry na ria, w ra -
mach przed mio tu bio fi zy ka, przy go to wa no no wą sa lę do ćwi -
czeń i opra co wa no no wy, ory gi nal ny ze staw ćwi czeń la bo ra -
to ryj nych z bio fi zy ki. Trwa pro ces przy sto so wy wa nia ćwi czeń
la bo ra to ryj nych do po trzeb każ de go kie run ku stu diów, tak
aby stu den ci na by li wie dzę i umie jęt no ści wy szcze gól nio ne
w Kra jo wych Ra mach Kwa li fi ka cji i aby wie dza ta by ła przy sto -
so wa na do pro fi lu ich wy kształ ce nia. W róż ne go ro dza ju spo -

tka niach i roz mo wach z ab sol wen ta mi na szej uczel ni znaj du -
je my po twier dze nie przy dat no ści wie dzy uzy ska nej na za ję -
ciach z fi zy ki w ich pra cy za wo do wej. Ob cho dzo ny ju bi le usz
jest też oka zją do po dzię ko wa nia za do tych cza so wą owoc ną
oraz kon struk tyw ną współ pra cę z wła dza mi dzie kań skim po -
szcze gól nych wy dzia łów, dzię ki któ rej jest moż li we pro fi lo wa -
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nie umie jęt no ści przy szłych ab sol wen tów w dzie dzi nie pod -
sta wo wej ogól nej wie dzy z fi zy ki.

Po wsta nie i do stęp do In ter ne tu po zwo li ły na po sze rze nie
ofer ty dy dak tycz nej dla stu den tów i umiesz cze nie na stro nie
in ter ne to wej na szej Ka te dry do dat ko wych ma te ria łów dy dak -
tycz nych, uła twia ją cych przy go to wa nie i wy ko na nie ćwi czeń
la bo ra to ryj nych oraz sy mu la cji licz nych zja wisk fi zycz nych,
któ rych wi zu ali za cja po pra wia ich zro zu mie nie. 

Pra cow ni cy Ka te dry Fi zy ki wraz z an glist ka mi ze Stu dium
Ję zy ków Ob cych w 2006 ro ku by li or ga ni za to ra mi pierw szej
na na szej uczel ni mię dzy na ro do wej wy mia ny kul tu ral nej
przez In ter net, w któ rej na za koń cze nie dzie się ciu spo tkań
z trze ma in ny mi uczel nia mi z in nych kon ty nen tów uczest ni cy
otrzy ma li cer ty fi ka ty ukoń cze nia ta kie go kur su. 

Pra cow ni cy Ka te dry bio rą rów nież udział w po pu la ry za cji
na uki, or ga ni zu jąc po ka zy w ra mach No cy Na ukow ców oraz
Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki. Po ka zy przez nas or ga ni zo wa ne cie -
szą się wy jąt ko wo du żą fre kwen cją. Da ją du żo sa tys fak cji pra -
cow ni kom na szej Ka te dry, a tak że – ma my na dzie ję – na szym
młod szym i star szym słu cha czom.

Ba da nia na uko we w Ka te drze Fi zy ki by ły pro wa dzo ne prak -
tycz nie od po cząt ku jej ist nie nia. Mi mo bra ku sa mo dziel nych
pra cow ni ków na uko wych opie ka na uko wa by ła za pew nio na
przez ku ra to rów z in nych uczel ni, co umoż li wia ło roz wój na -
uko wy pra cow ni ków. Te ma ty ka pro wa dzo nych ba dań by ła
róż no rod na; za le ża ła od moż li wo ści apa ra tu ro wych, od współ -
pra cy z in ny mi ośrod ka mi na uko wy mi itp. 

Na le ży pod kre ślić, że od mo men tu ob ję cia kie row nic twa Ka -
te dry przez prof. Frąc ko wiak dal sza dzia łal ność na uko wa by ła
zwią za na z przy rod ni czym cha rak te rem na szej uczel ni. Spe -
cjal no ścią na uko wą pa ni prof. Da nu ty Frąc ko wiak (la ta sześć -
dzie sią te i sie dem dzie sią te) by ły ba da nia fo to syn te zy i lu mi -
ne scen cji, w szcze gól no ści ba da nie barw ni ków or ga ni zmów
fo to syn te tycz nych w ukła dach mo de lo wych i na tu ral nych,

czy li ro śli nach, glo nach i bak te riach, co do brze pa so wa ło do
pro fi lu uczel ni rol ni czej. Stwo rzy ła ona licz ny i sil ny ze spół ba -
daw czy. Wy po sa ży ła Ka te drę w apa ra tu rę na uko wą do ba dań
o te ma ty ce fo to bio lo gicz nej. Efek tem ba dań by ło kil ka dok to -
ra tów, któ re uzy ska li pra cow ni cy Ka te dry: Wa len ty Pasz kow ski,
Ewa Mie dziej ko, Sta ni sław Sur ma, La ry sa Ja nusz czyk i Elż bie ta
Sta cho wiak -Hans. Do pra cy w Ka te drze Fi zy ki prof. Da nu ta Frąc -
ko wiak za an ga żo wa ła do dat ko wo trzech mło dych fi zy ków, ab -
sol wen tów Uni wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu:
Hen ry ka Ma ni kow skie go, Jó ze fa Gra bow skie go i Zdzi sła wa Sa -
la mo na, któ rzy po kil ku la tach pra cy w na szej uczel ni ode szli
wraz z pa nią pro fe sor na Po li tech ni kę Po znań ską.

Dzia łal ność na uko wa, któ rą kon ty nu owa li w na szej Ka te drze
pań stwo Sła wiń scy, to ba da nia ul tra sła bej che mi lu mi ne scen -
cji ukła dów bio lo gicz nych. Pro wa dzi li in ten syw ną dzia łal ność
na uko wą we współ pra cy z in ny mi ośrod ka mi na uko wy mi
w kra ju i za  gra ni cą. No wą ów cze śnie me to dę che mi lu mi ne -
scen cji sto so wa li do ba da nia udzia łu tle nu sin gle to we go i in -
nych re ak tyw nych form tle nu w pro ce sach utle nia nia i fo to -
utle nia nia pro duk tów spo żyw czych, a tak że do ba da nia
wpły wu czyn ni ków fi zycz nych, ta kich jak pro mie nio wa nie ul -
tra fio le to we i wi dzial ne, na prze mia ny kwa sów hu mu so wych. 

W Ka te drze w ra mach CPBP re ali zo wa no dwa te ma ty ba -
daw cze, je den do ty czył ba dań fi zycz nych wła sno ści fa zy skon -
den so wa nej, a dru gi – che mi lu mi ne scen cji ukła dów bio lo -
gicz nych. Za ple cze apa ra tu ro wo -ba daw cze Ka te dry Fi zy ki
roz wi ja ło się w róż nym tem pie, za leż nym przede wszyst kim
od moż li wo ści fi nan so wych, a te od ilo ści uzy ski wa nych gran -
tów. W ten spo sób po za ist nie ją cy mi już la bo ra to ria mi fo to -
mor fo ge ne zy oraz che mi lu mi ne scen cji po wsta wa ły la bo ra to -
ria do ba dań fi zy ki bio po li me rów, a zwłasz cza fi zy ki zja wisk
re lak sa cyj nych w zło żo nych ukła dach bio po li me ro wych. Pra -
ce te obej mo wa ły nie tyl ko re ali za cję roz praw dok tor skich i ha -
bi li ta cyj nych, ale udział w du żych pro jek tach ko ope ra cyj nych
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o za się gu ogól no kra jo wym (CPBP 0509) oraz mię dzy na ro do -
wym (COST -508). 

Od chwi li przy łą cze nia Ka te dry Fi zy ki do obec ne go Wy dzia -
łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (1987) na stę pu je co raz ści ślej -
sza współ pra ca na uko wa z jed nost ka mi te go Wy dzia łu, a te -
ma ty ka ba dań co raz czę ściej do ty czy fi zy ki i bio fi zy ki żyw no ści
oraz zwią za nych z tym za gad nień tech no lo gicz nych. Prze ja -
wem tej współ pra cy są co raz licz niej sze pra ce na uko we opu -
bli ko wa ne w cza so pi smach po świę co nych róż nym aspek tom
żyw no ści bądź za gad nie niom istot nym z punk tu wi dze nia
tech no lo gii żyw no ści. Po nad to gran ty uzy ski wa ne przez pra -
cow ni ków Ka te dry w ostat nich la tach po cho dzą z gru py na uk
o żyw no ści.

Ka te drą od 2006 ro ku kie ru je prof. dr hab. Krzysz tof Po lew -
ski. Pro wa dzo ne obec nie w Ka te drze pra ce ba daw cze obej -
mu ją licz ne za gad nie nia zwią za ne z bio fi zy ką zja wisk i pro ce -
sów bio lo gicz nych. Ba da nia i oce nę żyw no ści, w tym jej
wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce, pro wa dzi się, sto su jąc tech ni -
ki lu mi ne scen cyj ne, ze szcze gól nym uwzględ nie niem che mi -
lu mi ne scen cji. Pro wa dzo ne są ba da nia udzia łu tle nu sin gle to -
we go i in nych re ak tyw nych form tle nu w pro ce sach utle nia nia
i fo to utle nia nia pro duk tów spo żyw czych, ba da nia wpły wu
czyn ni ków fi zycz nych, ta kich jak pro mie nio wa nie ul tra fio le to -
we i wi dzial ne, na prze mia ny kwa sów hu mu so wych, ba da nia
fi zy ko che micz nych wła ści wo ści na tu ral nych an ty utle nia czy
w roz two rach oraz w mem bra nach i li po so mach me to da mi
spek tro sko po wy mi. Sto su jąc son dy flu oro scen cyj ne oraz krop -
ki kwan to we, ba da się pro ce sy utle nia nia w mem bra nach i li -
po so mach. Pra cow nia do ba dań bio fi zy ki mo le ku lar nej wy po -
sa żo na jest w spek tro fo to me try na za kres UV i wi dzial ny,
spek tro flu ory metr Shi ma dzu RF 5001, ukła dy do po mia rów
flu ore scen cji roz dzie lo nej w cza sie w za kre sie sub na no se kun -
do wym fir my Pi co Qu ant, ze staw do po mia rów ki ne ty ki oraz
roz kła du wid mo we go che mi lu mi ne scen cji.

Obec nie la bo ra to ria sorp cyj ne, re olo gicz ne i NMR są wy po -
sa żo ne w cał kiem au to ma tycz ną, wy so kiej kla sy apa ra tu rę, na
przy kład spek tro me try ma gne tycz ne go re zo nan su ją dro we -
go (15 i 30 MHz), dy na micz no -me cha nicz ny ana li za tor re olo -
gicz ny oraz ana li za tor dy fu zji i ak tyw no ści wo dy. Pro wa dzi się
ba da nia me cha nicz no -re olo gicz nych wła ści wo ści ukła dów
po li me rów spo żyw czych, in te rak cji skro bi z sub stan cja mi ni -
sko czą stecz ko wy mi i biał ka mi w ukła dach cie kłych i skon den -
so wa nych, zja wi ska dy fu zji wo dy i hy dra ta cji po li me rów spo -
żyw czych.

Wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w Ka te drze Fi zy ki przed sta wia -
no w kil ku dzie się ciu pu bli ka cjach i wy stą pie niach na mię dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach na uko wych. Pra cow ni cy Ka te dry
od by li wie le dłu go ter mi no wych po by tów w re no mo wa nych
ośrod kach ba daw czych Fran cji, Ho lan dii, Ja po nii, Ka na dy, RFN
i USA. W re zul ta cie dzia łal no ści na uko wej oko ło trzy dzie stu pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych uzy ska ło stop nie dok to ra,
trzy oso by stop nie dok to ra ha bi li to wa ne go oraz dwie oso by
ty tu ły pro fe sor skie. 

Się ga jąc tyl ko do naj now szej hi sto rii ostat nich pięt na stu lat,
mo że my się wy ka zać udzia łem w re ali za cji kil ku na stu gran tów
ba daw czych, kie ru jąc pię cio ma z nich. W ra mach Stu dium Dok -
to ranc kie go wy pro mo wa no trzech dok to rów. Licz ba pu bli ka cji
z im pact fac tor wy no si oko ło 30, nie li cząc in nych kil ku dzie się -
ciu pu bli ka cji w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej lub o za się gu
mię dzy na ro do wym oraz kra jo wym. Cał ko wi ta licz ba cy to wań
pu bli ka cji pra cow ni ków obec nie za trud nio nych w Ka te drze na
ko niec lu te go 2014 wy no si ła po nad 980. Na le ży po kre ślić, że
opi sa ne osią gnię cia są w ogrom nej mie rze owo cem współ pra -
cy pra cow ni ków Ka te dry z pra cow ni ka mi róż nych jed no stek
Wy dzia łu oraz in nych wy dzia łów na szej uczel ni.

Przed sta wio ne w du żym skró cie do ko na nia po ka za ły, że
utwo rze nie przed la ty na na szej uczel ni Ka te dry Fi zy ki by ło ce -

lo we i przy nio sło do bre re zul ta ty za rów no na po lu ba dań na -
uko wych sze ro ko ro zu mia nej fi zy ki i bio fi zy ki, jak i dy dak ty -
ki. I choć cza sa mi na szą pra cę ze stu den ta mi moż na by ło po -
rów nać – po zo sta jąc zgod nie z cha rak te rem uczel ni – do „or ki
na ugo rze”, to wy da je się, że mia ła ona swój sens i na dal jest
po trzeb na stu den tom i ab sol wen tom na szej uczel ni. Ma my na -
dzie ję, że prze ka zy wa na stu den tom pod sta wo wa wie dza z fi -
zy ki i bio fi zy ki po zwo li im le piej ro zu mieć ota cza ją cą rze czy wi -
stość, po praw nie ją opi sać oraz spro stać re ali za cji no wych
wy zwań, ta kim jak: no we źró dła ener gii, eko lo gicz ne po dej ście
do zmian śro do wi ska czy no wo cze sne na no tech no lo gie wkra -
cza ją ce sze ro kim fron tem do prak tycz nych za sto so wań. 

Mał go rza ta Grot tel
Krzysz tof Po lew ski 
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Pokazy przygotowane przez pracowników Katedry Fizyki 
podczas Nocy Naukowców
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Wdniach 20–22 mar ca 2014 ro ku w Bio cen trum Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ła się mię dzy -

na ro do wa kon fe ren cja „Eko Se ed Fo rum” do ty czą ca ho dow li ro -
ślin i pro duk cji ma te ria łów roz mno że nio wych na po trze by
rol nic twa eko lo gicz ne go oraz bio róż no rod no ści ro ślin. Or ga -
ni za to rem kon fe ren cji był Eko Con nect e. V we współ pra cy
z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu. Eko Con nect –
Mię dzy na ro do we Cen trum Rol nic twa Eko lo gicz ne go Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej – jest or ga ni za cją uży tecz no ści pu -

blicz nej z sie dzi bą w Dreź nie, dzia ła ją cą na rzecz wspie ra nia
i po pu la ry za cji rol nic twa eko lo gicz ne go w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej. Z na szej uczel ni ro li go spo da rza kon fe ren cji
pod ję li się prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak z Ka te dry Agro -
no mii i dr hab. Je rzy Na wra ca ła z Ka te dry Ge ne ty ki i Ho dow li
Ro ślin Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii. 

W za mie rze niu or ga ni za to rów kon fe ren cji za ło żo no osią -
gnię cie na stę pu ją cych ce lów:
� wspie ra nie eko lo gicz nych ho dow ców ro ślin i eko lo gicz nych

me tod ho dow li w Eu ro pie Środ ko wej i Wschod niej
� wspie ra nie ko rzy sta nia z eko lo gicz nie roz mno żo ne go ma -

te ria łu siew ne go, z eko lo gicz nie wy ho do wa nych no wych
i sta rych re gio nal nych od mian ro ślin

� za cho wa nie i wspie ra nie róż no rod no ści ge ne tycz nej ja ko
wspól ne go do bra kul tu ro we go w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej

� wy mia na do świad czeń i bu do wa przy szłej współ pra cy mię -
dzy pod mio ta mi pra cu ją cy mi na rzecz rol nic twa eko lo gicz -
ne go.
Za in te re so wa nie kon fe ren cją prze kro czy ło ocze ki wa nia or -

ga ni za to rów. Uczest ni czy ło w niej 150 osób z 19 kra jów re pre -
zen tu ją cych na ukę, prak ty kę rol ni czą i fir my ob słu gu ją ce rol -
nic two eko lo gicz ne. Pro gram obej mo wał re fe ra ty, spo tka nia
warsz ta to we i wi zy ty te re no we w in sty tu cjach pra cu ją cych na

Eu ro pej ska kon fe ren cja 
„Eko Se ed Fo rum”
Po�znań, 20–22�mar�ca 2014�ro�ku

Oficjalne rozpoczęcie konferencji: JM rektor, 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Koszyk produktów ekologicznych z rąk dyrektora EkoConnect,
Bernharda Jansena, otrzymał główny organizator spotkania, 
prof. dr hab. Franciszek Borówczak
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rzecz ho dow li ro ślin i oce ny od mian. Rów no le gle do kon fe ren -
cji uczest ni cy mie li moż li wość pre zen to wa nia swo ich osią gnięć
na przy go to wa nych sta no wi skach i ta bli cach po ste ro wych.

Go ści kon fe ren cji po wi tał dy rek tor Eko Con nect, Bern hard
Jan sen, a w imie niu go spo da rzy prof. dr hab. Fran ci szek Bo -
rów czak. Ofi cjal ne go otwar cia kon fe ren cji do ko nał JM rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak. Rek tor wy ra ził za do wo le nie, że na miej sce
kon fe ren cji zo stał wy bra ny nasz uni wer sy tet i pod kre ślił wa gę
pod ję tej pro ble ma ty ki dla roz wo ju rol nic twa eko lo gicz ne go. 

W pierw szym blo ku re fe ra tów au to rzy przed sta wi li osią -
gnię cia w dzie dzi nie eko lo gicz nej ho dow li i pro duk cji na sien -
nej (głów nie z Nie miec, Ho lan dii i Szwaj ca rii), a po nad to na
uwa run ko wa nia ich roz wo ju. Mi łym za sko cze niem dla uczest -
ni ków by ła de kla ra cja dy rek to ra CO BO RU w Słu pi Wiel kiej,
prof. dr. hab. Edwar da Gac ka, do pod ję cia oce ny od mian na
po trze by rol nic twa eko lo gicz ne go w wa run kach Pol ski.

Re fe ra ty i dys ku sja dru giej czę ści kon fe ren cji do ty czy ły
zwięk sze nia sto so wa nia ma te ria łów roz mno że nio wych po zy -
ska nych w wa run kach upra wy eko lo gicz nej. Po trze ba ta kich
dzia łań wy ni ka z przy go to wy wa ne go no we go pro jek tu Dy rek -
ty wy Eko lo gicz nej Unii Eu ro pej skiej, wpro wa dza ją ce go obo -

wią zek uży wa nia eko lo gicz nie roz mno żo ne go ma te ria łu siew -
ne go, do pusz cza jąc od stęp stwa tyl ko przez kil ka lat. 

W ko lej nej czę ści kon fe ren cji, do ty czą cej róż no rod no ści ro -
ślin upraw nych, przed sta wio no pro jek ty ko ope ra cyj ne jej za -
cho wa nia oraz miej sca zde po no wa nia w ban kach ge nów od -
mian, któ re wy pa dły z upra wy. Z na sze go uni wer sy te tu dr hab.
Je rzy Na wra ca ła przed sta wił od mia ny soi i lnian ki siew nej, któ -
re mo gą być upra wia ne w go spo dar stwach eko lo gicz nych.

W pierw szym dniu kon fe ren cji od by ły się dwa spo tka nia
warsz ta to we; pierw sze – do ty czą ce ho dow li i na sien nic twa
zbóż i ro ślin mo tyl ko wa tych; dru gie – na te mat ho dow li i na -
sien nic twa wa rzyw. W dru gim dniu od by ło się spo tka nie ro -
bo cze Gru py IFO AM EU – In ter na tio nal Fe de ra tion of Or ga nic
Agri cul tu re Mo ve ments.

Wszyst kie wy stą pie nia uczest ni ków, jak i pre zen ta cje wi zu -
al ne tłu ma czo ne by ły na ję zyk an giel ski, nie miec ki i pol ski.
Oka zją do na wią za nia kon tak tów i współ pra cy przez uczest -
ni ków by ła uro czy sta ko la cja w re stau ra cji Me ri dian.

W czę ści wy jaz do wej za de kla ro wa ni uczest ni czy zwie dzi li
i za po zna li się z pra ca mi ba daw czy mi In sty tu tu Ho dow li i Akli -
ma ty za cji Ro ślin – PIB, Od dział w Po zna niu, In sty tu tu Ge ne ty -
ki Ro ślin PAN oraz Cen tral ne go Ośrod ka Ba dań Od mian Ro ślin
Upraw nych w Słu pi Wiel kiej. Mi łym uroz ma ice niem dla go ści
by ła wi zy ta i po czę stu nek na sto isku z pro duk ta mi eko lo gicz -
ny mi w Sta rym Bro wa rze.

W opi nii uczest ni ków kon fe ren cja by ła bar dzo owoc na i po -
win na być zor ga ni zo wa na po now nie. Wie lu z nich twier dzi ło
wręcz, że „Eko Se ed Fo rum” by ło suk ce sem or ga ni za to rów we
wspie ra niu roz wo ju eko lo gicz nej ho dow li ro ślin i pro duk cji
ma te ria łu siew ne go w Eu ro pie Środ ko wej i Wschod niej.

W imie niu or ga ni za to rów chciał bym po dzię ko wać pra cow -
ni kom i stu den tom Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii za an ga -
żo wa nym w pra ce or ga ni za cyj ne kon fe ren cji, a tak że pra cow -
ni kom Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -Ba daw czej i Dy dak tycz nej
oraz Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia za bar dzo spraw -
ną jej ob słu gę.

Wię cej in for ma cji do ty czą cych kon fe ren cji moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej: www.eko con nect.org

prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak

Wizyta w COBORU (Słupia Wielka), gdzie gości powitał dyrektor, prof. dr hab. Edward Gacek

Uczestnicy konferencji przyjechali z 19 krajów, nie tylko
europejskich
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Jubileusz profesora Kazimierza Urbańskiego

Dnia 25 stycz nia 2014 ro ku uro dzi ny ob cho dził nasz Oj ciec
– prof. zw. dr hab. Ka zi mierz Urbań ski. W tym dniu dom

Oj ca go ścił wie le osób, któ re po spie szy ły zło żyć Mu ży cze nia.
W dniu po prze dza ją cym uro dzi ny od wie dził Ju bi la ta JM rek -
tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go – prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak oraz dzie kan Wy dzia łu Le śne go – prof. dr hab. Ro -
man Gor no wicz. Oso bom tym to wa rzy szy li współ pra cow ni cy
Oj ca z Ka te dry Ho dow li La su, w tym dwóch naj bliż szych przy -
ja ciół – prof. dr hab. Kon rad Ma gnu ski i prof. dr hab. Ja cek Mi -
chal ski. Ży cze niom – naj lep sze go zdro wia, dal sze go do bre go

sa mo po czu cia i po myśl no ści – nie by ło koń ca. Wzno szo no to -
a sty i śpie wa no: „Sto lat!”, acz kol wiek za zna czo no, że bar dziej
pa so wa ło by: „Dwie ście lat!”

W so bo tę – 25 stycz nia 2014 ro ku – czy li w dniu 95. uro dzin
Oj ciec go ścił naj bliż szą ro dzi nę. Łącz nie przez dwa dni dom
Ju bi la ta od wie dzi ło oko ło 40 osób.

Pa weł, Ma ciej i Piotr Urbań scy

Życzenia od JM rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka oraz dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana Gornowicza

Dwie ście lat!
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Koleżeństwo z pracy

Z wnukami i prawnukiem
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Jubileusz profesora Kazimierza Urbańskiego

Ka zi mierz Urbań ski uro dził się 25 stycz nia 1919 ro ku w Kuź -
ni cy Trzciń skiej pod Kęp nem, gdzie Je go oj ciec był na uczy -

cie lem. Na stęp nie prze pro wa dził się do Trzci ni cy, gdzie oj ciec
ob jął po sa dę kie row ni ka szko ły dwu kla so wej. Mat ka – Fran -
cisz ka wy cho wy wa ła pię cio ro dzie ci: Ka zi mie rza, Hie ro ni ma,
Sta ni sła wa, Ele ono rę i Alek san dra. Z ro dzeń stwa Ka zi mie rza
Urbań skie go ży je tyl ko sio stra Ele ono ra.

Do pierw szej kla sy cho dził w Trzci ni cy, a do dru giej w Kro -
to szy nie; Oj ciec był tu kie row ni kiem szko ły po wszech nej na
obrze żu mia sta. W trze ciej i czwar tej kla sie uczęsz czał do Szko -
ły Ćwi czeń Se mi na rium Na uczy ciel skie go w Ro goź nie, gdzie
miesz kał do woj ny. W 1937 ro ku uzy skał ma tu rę, zda jąc eg za -
min doj rza ło ści w gim na zjum w Ro goź nie Wiel ko pol skim.
Przez ca ły czas na uki w gim na zjum dzia łał w har cer stwie, za
co w okre sie oku pa cji po szu ki wa ny był przez ge sta po. Przez
kil ka lat był dru ży no wym i ko men dan tem obo zów har cer skich
w stop niu har cerz or li. Dru ży nę prze jął po Fran cisz ku Ma li szu,
któ re go za mor do wa no w Ka ty niu.

Na stęp nie roz po czął stu dia w sek cji le śnej na Wy dzia le Rol -
ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Stu dia prze rwa ła
mu woj na. Brał udział w kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro ku
w II Kom pa nii Obro ny Na ro do wej w Ro goź nie Wiel ko pol skim.
Od dział zo stał roz bi ty pod War sza wą przez czoł gi i zgod nie
z za rzą dze niem władz zgło sił się do Cy ta de li War szaw skiej i zo -
stał przy dzie lo ny do Szpi ta la św. Ła za rza w cha rak te rze sa ni -
ta riu sza. 

Dnia 24 lip ca 1940 ro ku zmarł Je go oj ciec, Alek san der. Od
te go cza su Ka zi mierz Urbań ski opie ko wał się ca łą ro dzi ną.

W cza sie oku pa cji zna lazł za trud nie nie w tar ta ku, a na stęp -
nie w Za rzą dzie Or dy na cji Księ ciów Ra do li nów w Ja ro ci nie.
W tym okre sie wstą pił do Ar mii Kra jo wej w cha rak te rze łącz -
ni ka. Po od zy ska niu nie pod le gło ści kon ty nu ował prze rwa ne
stu dia, pra cu jąc rów no cze śnie w Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Po zna niu ja ko kie row nik dru ży ny urzą dza nia la su w Od dzia -
le Urzą dza nia La su pod kie run kiem ów cze sne go dok to ra, Bo -
le sła wa Za biel skie go. 

W 1946 ro ku uzy skał dy plom ukoń cze nia Wy dzia łu Le śne -
go Uni wer sy te tu Po znań skie go, a w 1951 ro ku roz po czął pra -
cę ja ko ad iunkt w Ka te drze Urzą dza nia La su po znań skiej Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej. Dwa la ta póź niej prze szedł do Ka te dry
Szcze gó ło wej Ho dow li La su i po wie rzo no mu funk cję kie row -
ni ka Sta cji Do świad czal nej Ho dow li La su w Nad le śnic twie Do -
świad czal nym Sie mia ni ce. 

W 1951 ro ku oże nił się z Anie lą Lie bert, któ ra zmar ła w 2007
ro ku. Ma trzech sy nów: Paw ła (1953), Ma cie ja (1956) i Pio tra
(1959).

W 1962 ro ku Ra da Wy dzia łu Le śne go Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu nada ła mu sto pień dok to ra na uk rol no -leś nych na
pod sta wie pra cy z za kre su sie dli sko znaw stwa. W 1965 ro ku po -

wró cił do Po zna nia i wkrót ce (1967) uzy skał sto pień na uko wy
do cen ta na uk le śnych, przed kła da jąc rów nież Ra dzie Wy dzia łu
Le śne go roz pra wę ha bi li ta cyj ną z dzie dzi ny szcze gó ło wej ho -
dow li la su (pra ca do ty czy ła roz wo ju sie wek so sny w szkół kach).
W la tach 1969–1970 kie ro wał Ka te drą Szcze gó ło wej Ho dow li La -
su, a na stęp nie (1970–1981) spra wo wał funk cję za stęp cy dy rek -
to ra In sty tu tu Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa na Wy dzia le

Le śnym Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. W 1975 ro ku mia no wa -
no go pro fe so rem nad zwy czaj nym. W la tach 1981–1989 peł nił
funk cję kie row ni ka Ka te dry Ho dow li La su, a od 1988 ro ku rów -
nież kie row ni ka Za kła du Se lek cji, Na sien nic twa i Szkół kar stwa
Le śne go. W 1989 ro ku nada no mu ty tuł na uko wy pro fe so ra zwy -
czaj ne go. 

Na eme ry tu rę prze szedł z dniem 1 paź dzier ni ka 1989 ro ku. 

dr hab. Piotr Urbań ski

Pro fe sor dr hab. Ka zi mierz Urbań ski

Profesor dr hab. Kazimierz Urbański
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Wdniu 4 kwiet nia 2014 ro ku z udzia łem prof. dr. hab. Ja na
Pi ku la – pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą,

i prof. dr. hab. Fe lik sa Wy soc kie go – pro dzie ka na ds. na uki Wy -
dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go, w Sa li Se na tu Col le gium
Ma xi mum od by ła się ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa „Po -
li ty ka spo łecz na w Pol sce – stan ba dań a pro gram kształ ce nia
w szko le wyż szej”. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le Uni wer -
sy te tu War szaw skie go, Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza -
wie, Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Uni wer sy te tu Łódz kie go,
Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Uni wer sy te tu
Wro cław skie go, Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu,
Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej im. Ja nu sza Kor cza ka w War sza -
wie oraz na sze go uni wer sy te tu. Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni -
zo wa na pod ho no ro wym pa tro na tem Pre ze sa Pol skie go To wa -
rzy stwa Po li ty ki Spo łecz nej, prof. dr. hab. Ju lia na Au leyt ne ra.

Ce lem kon fe ren cji by ło za pre zen to wa nie przez przed sta wi -
cie li po szcze gól nych ośrod ków aka de mic kich w Pol sce, zaj mu -
ją cych się ba da nia mi w dzie dzi nie po li ty ki spo łecz nej i pro wa -
dze niem stu diów na tym kie run ku: naj waż niej szych osią gnięć
ba daw czych tych ośrod ków uzy ski wa nych w okre sie ostat nich
kil ku na stu lat; te ma ty ki i efek tów ak tu al nie pro wa dzo nych oraz

dal szych po szu ki wań ba daw czych, a rów no cze śnie kwe stia im -
ple men ta cji tych osią gnięć do tre ści dy dak tycz nych na kie run -
ku „po li ty ka spo łecz na”. Wie le uwa gi pod czas ob rad po świę co -
no rów nież pre zen ta cji i wy mia nie do świad czeń dy dak tycz nych
na tym kie run ku stu diów uzy ska nych na uczel niach wyż szych
pod czas two rze nia no wych pro gra mów kształ ce nia opar tych
na efek tach kształ ce nia, zgod nych z wy mo ga mi zmie nio nej
w dniu 18 mar ca 2011 ro ku usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym, w tym zwłasz cza z Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa li fi ka cji dla ob -
sza rów kie run ków stu diów, okre ślo ny mi przez Mi ni ster stwo Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Głów ny mi or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ły Ka te dra Na uk
Spo łecz nych i Ka te dra Pe da go gi ki na sze go uni wer sy te tu, we
współ pra cy z czo ło wy mi in sty tu cja mi ze sfe ry prak ty ki po li ty ki
spo łecz nej w na szym re gio nie – Wy dzia łem Po li ty ki Spo łecz nej
Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu oraz Re -
gio nal nym Ośrod kiem Po li ty ki Spo łecz nej w Po zna niu – a po -
nad to z Wy daw nic twem Adam Mar sza łek w To ru niu i Wy daw -
nic twem AR Pro druk w Po zna niu. 

dr hab. Mar cin Flo rian Gaw ryc ki, prof. nadzw.

Ogólnopolska konferencja naukowa
polityki społecznej na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu

Na zdjęciu przemawia dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
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W tym ro ku od by ła się XVI Ogól no pol ska Olim pia da Wie dzy
o Żyw no ści. Do pierw sze go szkol ne go eta pu zgło sić się

mo gli wszy scy chęt ni ucznio wie szkół śred nich: z tech ni ków po
za sad ni czej szko le za wo do wej, li ce ów pro fi lo wa nych, li ce ów
ogól no kształ cą cych (ucznio wie tech ni kum oraz po li ce al ne go
stu dium za wo do we go) z da nej szko ły. W ro ku szkol nym
2013/2014 w zma ga niach kon kur so wych wzię ło udział 1416
uczniów z 58 szkół.

W eta pie dru gim, o za się gu okrę go wym, wy bra no 242 kan -
dy da tów z 58 szkół do udzia łu w eta pie ogól no pol skim. We
wszyst kich eta pach ucznio wie star to wa li in dy wi du al nie.

Uro czy sty fi nał zma gań am bit nych uczniów, do któ re go za -
kwa li fi ko wa no 52 uczniów (z 26 szkół), w tym jed na uczen ni -
ca Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu, od był
się 27 i 28 mar ca już tra dy cyj nie w Po zna niu. Or ga ni za to ra mi
te go wy da rze nia, po dob nie jak w la tach ubie głych, by ły: Ze -
spół Szkół Prze my słu Spo żyw cze go (ZSPS) im. J.J. Śnia dec kich
w Po zna niu oraz Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
(WNoŻŻ) Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Ogól no pol ski etap cen tral ny Olim pia dy prze pro wa dzo ny
był przez Ko mi tet Głów ny, w któ re go skład we szli: prze wod -
ni czą cy, prof. dr hab. Jan Pi kul; za stęp ca prze wod ni czą ce go,
mgr Ewa No wic ka (dy rek tor Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw -
cze go w Po zna niu) oraz se kre tarz, mgr inż. Mał go rza ta Bal ce -
rek. Prze wod ni czą cym Ko mi sji Oce nia ją cej był prof. dr hab.
Zbi gniew Czar nec ki, a człon ka mi: prof. dr hab. Jan Mich nie -
wicz, prof. dr hab. Ma ria Ma łec ka (Wy dział To wa ro znaw stwa
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu), mgr inż. An na
Der bis (do rad ca me to dycz ny spe cjal no ści spo żyw czej), dr inż.
Zu zan na Szmyt (wi ce dy rek tor, na uczy ciel przed mio tów za wo -
do wych z ZSPS w Po zna niu) oraz mgr inż. Li dia Gi ca la i mgr

inż. Agniesz ka Mel ler (lo so wo wy bra ni na uczy cie le przed mio -
tów za wo do wych z in nych szkół). 

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

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek 27 mar ca 2014 ro -
ku w Ze spo le Szkół Prze my słu Spo żyw cze go im. J.J. Śnia dec kich
w Po zna niu ucznio wie po de szli do pierw szej czę ści Olim pia dy
– te stu pi sem ne go. Py ta nia po dzie lo ne by ły na trzy blo ki te ma -
tycz ne: prze twór czy, ana li tycz ny i eko no micz ny. Po za koń cze -
niu czę ści pi sem nej go spo da rze, czy li ucznio wie oraz na uczy -
cie le ZSPS w Po zna niu, zor ga ni zo wa li dla swo ich ró wie śni ków
oraz in nych przy jezd nych go ści wy ciecz kę po Po zna niu. 

Olimpiadę poprowadził prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul

XVI Ogól no pol ska 
Olim pia da Wie dzy o Żyw no ści 
w Po zna niu
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W dru gim dniu fi na łu uro czy stość kon ty nu owa no w naj bar -
dziej re pre zen ta cyj nej sa li Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu – w au li Ko le gium Run ge go. Zma ga niom fi na li stów
przy glą da li się po zo sta li uczest ni cy, ich na uczy cie le oraz za pro -
sze ni go ście. Ucznio wie z naj lep szy mi wy ni ka mi uzy ska ny mi
w czę ści pi sem nej przy stą pi li do czę ści ust nej. Od po wie dzi
uczniów we ry fi ko wa ła i oce nia ła Ko mi sja Oce nia ją ca. Osta tecz -
ną roz gryw ką w zma ga niach o zwy cię stwo był qu iz skła da ją cy
się trzech czę ści – blo ku prze twór cze go, ana li tycz ne go i eko -
no micz ne go. Je go uczest ni cy w za leż no ści od wła snych pre fe -
ren cji, zna jąc licz bę punk tów do tych czas przez sie bie uzy ska -
nych oraz punk ty współ uczest ni ków, mo gli sa mi de cy do wać,
czy bę dą od po wia dać na py ta nia ła twiej sze (za 1 punkt), czy
za ry zy ku ją py ta nia trud niej sze (za 2 punk ty). 

Po za koń cze niu qu izu Ko mi sja Oce nia ją ca uda ła się na taj ne
po sie dze nie, pod czas któ re go osta tecz nie spraw dzo no po praw -
ność punk ta cji, spi sa no pro to ko ły oraz wy pi sa no dy plo my dla
zwy cięz ców. W tym cza sie uczest ni cy i go ście Olim pia dy zwie -
dzi li znaj du ją cą się w po bli żu jed ną z naj no wo cze śniej szych
i naj le piej wy po sa żo nych w Pol sce sta cji pi lo to wych Ka te dry
Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. Pra cow ni cy Ka te dry opo wie dzie li o pro fi -
lu na uko wym pro wa dzo nych dzia łań, po ka za li naj no wo cze -
śniej szą apa ra tu rę ba daw czą, przed sta wi li per spek ty wy
i moż li wo ści za rów no dla stu den tów, jak i ab sol wen tów kie run -
ków zwią za nych z sze ro ko po ję tą bio tech no lo gią żyw no ści. 

Ofi cjal ne wy ni ki Olim pia dy ogło szo no w po łu dnie. Zwy cięz -
cą XVI Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo sta ła Ka -
ro li na Se row ska, uczen ni ca Ze spo łu Szkół nr 3 w Ry pi nie. Dru -
gie miej sce za ję ła Wio le ta Ma ria Szu ra, uczen ni ca Ze spo łu
Szkół Usłu go wych i Spo żyw czych w Ja śle. Trze cie miej sce za jął
Da mian Da riusz Ba lic ki, uczeń z Ze spo łu Szkół nr 3 w Ry pi nie.

Od czy ta nie wy ni ków Olim pia dy od by ło się przy udzia le za -
pro szo nych go ści: pro rek tor ds. stu diów Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej; dzie ka na Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu UP, prof. dr. hab. Ja na Mich nie wi -
cza; wi ce pre zy den ta Mia sta Po zna nia, Da riu sza Ja wor skie go;
pro fe so rów Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu UP: Ja nu sza
Czap skie go, Jó ze fa Kor cza ka; kie row nik Ka te dry To wa ro znaw -
stwa Żyw no ści Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, prof. dr hab. Ma -
rii Ma łec kiej; przed sta wi cie la De par ta men tu Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi Urzę du Mar szał kow skie go, Mak sen cji Be stry; dy rek to ra
Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w Po zna niu, Zo fii Hry ho ro -
wicz; wi ce ku ra to ra oświa ty, Han ny Raj ciec -Mer gler oraz przed -
sta wi cie la Agen cji Ryn ku Rol ne go w Po zna niu, Ewy Ro sik.

Lau re aci i fi na li ści Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo sta li zwol -
nie ni z eta pu pi sem ne go eg za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi -
ka cje za wo do we (w za wo dach: tech nik tech no lo gii żyw no ści,
tech nik ży wie nia i go spo dar stwa do mo we go) oraz otrzy ma li za -
pro sze nie do wstą pie nia w sze re gi stu den tów wie lu uczel ni wyż -
szych w ca łym kra ju i war to ścio we na gro dy ufun do wa ne przez
JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, dzie ka na
WRiB UP, Wy dział Oświa ty Urzę du Mia sta Po zna nia, Ku ra to rium
Oświa ty, Agen cję Ryn ku Rol ne go oraz fir my Uni le ver i Pe gaz.

Lau re aci ma ją za pew nio ny in deks do trzy na stu wyż szych
uczel ni w Pol sce: 
� Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu – Wy dział Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu
� Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze -

ci nie – Wy dział Na uk Żyw no ści i Ry bac twa
� Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu – Wy dział Na uk

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

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

znaw stwa
� Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie

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

– Wy dział Na uk o Żyw no ści
� Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu – Wy dział To wa ro -

znaw stwa
� Po li tech ni ka Gdań ska – Wy dział Che micz ny, Bio tech no lo gia
� Po li tech ni ka Łódz ka – Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw -

no ści
� Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie – Wy dział Tech no lo gii

Żyw no ści i Ży wie nie Czło wie ka
� Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie – Wy dział Na -

uk o Żyw no ści
� Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy w Byd gosz czy

– Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej.

Uro czy ste za koń cze nie Olim pia dy by ło jed no cze śnie mo ty -
wa cją i za pro sze niem uczniów oraz ich na uczy cie li do spraw -
dze nia swo ich sił w ko lej nej, sie dem na stej edy cji, któ rej pierw -
szy etap szkol ny od bę dzie się już je sie nią bie żą ce go ro ku.

mgr inż. Jo an na Te ichert

Zwycięzcy XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności wraz ze swoimi nauczycielami oraz władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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JM rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak,
otwo rzył w Ka te drze no we pra cow nie, w któ rych za in sta -

lo wa no sta cję ro bo tycz ną do wy ko ny wa nia re ak cji mo le ku -
lar nych oraz ze staw do ma so we go se kwen cjo no wa nia DNA
me to da mi no wej ge ne ra cji do ba dań ca ło ge no mo wych. Pra -
cow nie wy po sa żo no w ra mach pro jek tu fi nan so wa ne go
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o war to -
ści 1 650 000 zł (kie row nik pro jek tu: prof. dr hab. Ry szard
Słom ski). Ze staw urzą dzeń obej mu je au to ma tycz ny sys tem
do skła da nia mi kro re ak cji oraz oczysz cza nia kwa sów nu kle -
ino wych i bia łek, w skład któ re go wcho dzi w peł ni au to ma -
tycz na wy so ko prze pu sto wa pi pe tu ją ca sta cja ro bo cza do
przy go to wa nia i nor ma li za cji bi blio tek DNA, kom pa ty bil na
z po wszech nie do stęp ny mi sys te ma mi do se kwen cjo no wa -
nia na stęp nej ge ne ra cji, la bo ra to ryj ne wi rów ki i mi ni wi rów ki
sto ło we. Z ko lei ze staw do ma so we go se kwen cjo no wa nia
DNA me to da mi no wej ge ne ra cji obej mu je se kwe na tor no wej
ge ne ra cji (NGS), so ni ka tor do frag men to wa nia DNA, RNA
i tka nek, sys tem do au to ma tycz nej se lek cji okre ślo nych dłu -
go ści frag men tów kwa sów nu kle ino wych. Wszyst kie sprzę ty
wy po sa żo ne są kom pu te ry wraz ze spe cja li stycz nym opro -
gra mo wa niem i do stę pem do ser we ra.

No we pra cow nie sta no wią uzu peł nie nie za ku pio ne go
wcze śniej sys te mu ana li zy i ob ra zo wa nia pro ce sów za cho -
dzą cych w ko mór kach – PAN Sys 3000 o war to ści 2 375 000 zł
(kie row nik pro jek tu: prof. dr hab. Ry szard Słom ski). Otwar cie
po miesz czeń od by ło się z udzia łem pro rek to ra, prof. dr. hab.
Cze sła wa Sza frań skie go; kwe stor, mgr Bar ba ry Gier szew skiej -
-Szraj ber; prof. dr. hab. Wie sła wa Ko zia ry; prof. dr. hab. Ce -
za re go Mą drza ka; mgr inż. An ny Mel ler; kanc le rza, mgr. inż.
Mar ka Kli mec kie go oraz za stęp cy kanc le rza ds. fun du szy
struk tu ral nych, mgr. inż. Ro ber ta Fa biań skie go. To wa rzy szy -
ła mu pre zen ta cja wy ni ków uzy ska nych w Ka te drze w ostat -
nich la tach i moż li wo ści ba daw czych, któ re po wsta ły po roz -
bu do wie in fra struk tu ry ba daw czej. Wszyst kie pro jek ty
ba daw cze zgło szo ne do NCBiR uzy ska ły fi nan so wa nie wy so -
ko na kła do we. 

Bar dzo no wo cze snym pro jek tem jest pro jekt pt. „Opra co -
wa nie in no wa cyj nej tech no lo gii pro duk cji bio eta no lu II ge -
ne ra cji z bio ma sy sor go (Sor ghum sp.) i mi skan ta (Mi scan -
thus sp.), re ali zo wa ny w ra mach I Kon kur su Pro gra mu Ba dań
Sto so wa nych, o war to ści 4 500 000 zł. Ce lem pro jek tu jest
opra co wa nie tech no lo gii pro duk cji bio eta no lu II ge ne ra cji

No we wy po sa że nie i pro jek ty 
ba daw cze w Ka te drze Bio che mii 
i Bio tech no lo gii

W otwarciu nowych pomieszczeń Katedry Biochemii i Biotechnologii wzięły udział władze uczelni, 
z JM rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem na czele
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z bio ma sy sor go i mi skan ta. Uwzględ nia jąc wa run ki kra jo -
we, ro śli na mi al ter na tyw ny mi wo bec do tych czas wy ko rzy -
sty wa nych na ce le bio ener ge tycz ne są – uzu peł nia ją ce się
– sor go i mi skant. 

Ko lej nym pro jek tem, któ ry bę dzie re ali zo wa ny w opar ciu
o no wo po zy ska ną apa ra tu rę, jest „Opra co wa nie tech no lo gii
po zy ski wa nia kan na bi no idów z ko no pi o ni skiej za war to ści
THC ja ko środ ków wspo ma ga ją cych le cze nie pa cjen tów on -
ko lo gicz nych”, re ali zo wa ny w ra mach przed się wzię cia sek to -
ro we go IN NO MED, o war to ści 8 590 000 zł. Ce lem te go pro -
jek tu jest opra co wa nie tech no lo gii po zy ski wa nia eks trak tu
kan na bi no ido we go o zmniej szo nej ilo ści skład ni ka psy cho -
ak tyw ne go (THC), któ ry ze wzglę du na wy so ką za war tość
kan na bi dio lu (CBD) za pew ni wła ści wo ści prze ciw bó lo we,
a jed no cze śnie ob ni ży ry zy ko zwią za ne z uza leż nie niem
i przedaw ko wa niem. 

Bar dzo in te re su ją co za po wia da się pro jekt „Opra co wa nie in -
no wa cyj nej tech no lo gii wy ko rzy sta nia tka nek trans ge nicz -
nych świń dla ce lów bio me dycz nych”, re ali zo wa ny rów nież
w ra mach przed się wzię cia sek to ro we go IN NO MED, o war to -
ści 8 384 700 zł. Ce lem pro jek tu jest opra co wa nie tech no lo gii
wy ko rzy sta nia tka nek trans ge nicz nych świń w bio me dy cy nie,

dzia ła nia al ter na tyw ne go do ko mó rek ma cie rzy stych i sztucz -
nych na rzą dów. Tkan ki trans ge nicz nych zwie rząt – skó ra, za -
staw ki, na czy nia – mo gą być sto so wa ne w le cze niu pa cjen tów
on ko lo gicz nych.

Li de rem wy żej wy mie nio nych pro jek tów jest Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu, a kie row ni kiem prof. dr hab. Ry szard
Słom ski z Ka te dry Bio che mii i Bio tech no lo gii (KBiB). Do re ali -
za cji pro jek tów zo sta ły po wo ła ne kon sor cja, w skład któ rych
wcho dzą jed nost ki o uzna nej re no mie z na szej uczel ni: Ka te -
dra Bio che mii i Bio tech no lo gii (KBiB) oraz Ka te dra Bio tech no -
lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści (KBiMŻ), a po nad to In sty tut Włó -
kien Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich (IW NiRZ), In sty tut Che mii
Bio or ga nicz nej PAN (ICHB), In sty tut Ge ne ty ki Ro ślin PAN (IGR),
Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna -
niu (UMP), In sty tut Ge ne ty ki Czło wie ka PAN (IGC), In sty tut
Zoo tech ni ki – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy (IZ -PIB), Fun da -
cja Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. Zbi gnie wa Re li gii w Za brzu
(FRK), Cen trum Le cze nia Opa rzeń w Sie mia no wi cach Ślą skich
(CLO), Po zLab sp. z o.o. oraz La bo ra to rium Ge ne ty ki Mo le ku -
lar nej (LGM).

prof. dr hab. Ry szard Słom ski

Katedra zyskała bardzo nowoczesny, specjalistyczny sprzęt
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Tra dy cyj ne zi mo we „spo tka nie sa dow ni cze”, któ re go współ -
or ga ni za to rem był Wiel ko pol ski Zwią zek Ogrod ni czy, od -

by ło się w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad -
czal nym (R -SGD) Przy bro da w dniu 26 lu te go 2014 ro ku.
Wio dą cy mi te ma ta mi te go rocz ne go spo tka nia, zgod ny mi
z ocze ki wa nia mi sa dow ni ków, by ły za gad nie nia cię cia i for mo -
wa nia drzew, a tak że na wo że nia i od ży wia nia do list ne go
drzew owo co wych. Cie ka wost ką dla uczest ni ków kon fe ren cji
by ła pre zen ta cja spe cja li stycz ne go sprzę tu sa dow ni cze go, wy -
sta wio ne go przez fir mę Kor ba nek Sp. z o.o. z Tar no wa Pod gór -
ne go. Głów nym re fe ren tem spo tka nia był do rad ca sa dow ni -
czy i dzien ni karz fir my Plant press z re jo nu wa rec kie go, Piotr
Go ści ło, któ re mu to wa rzy szył gość spe cjal ny, re dak tor „Sa du
No wo cze sne go” – Jo an na Naj da. W spo tka niu uczest ni czy ły
rów nież fir my; Ti ma cA GRO Pol ska z Sie ro sła wia oraz Na Pe -
Na Sp. z o.o. z Sza mo tuł.

Zgro ma dzo nych w re kor do wej fre kwen cji (po nad 60 wiel -
ko pol skich sa dow ni ków) uczniów Tech ni kum In ży nie rii Śro -
do wi ska i Agro biz ne su z Po zna nia oraz wy kła dow ców po wi -
tał i spo tka nie po pro wa dził ad mi ni stra tor R -SGD Przy bro da,
dr inż. Je rzy Ma zur. 

W pierw szej pre zen ta cji inż. Le szek Za wod ni – głów ny spe -
cja li sta ds. pro duk cji sa dow ni czej w R -SGD Przy bro da – scha -
rak te ry zo wał po przed ni se zon we ge ta cyj ny w tu tej szym 
sa dzie, zwra cając szcze gól ną uwa gę na za ist nia łe pro ble my
z ochro ną przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi oraz za sto so wa ne -
go spo so bu ich zwal cza nia. Na stęp ny re fe rent – do rad ca Piotr
Go ści ło – przed sta wił bar dzo cie ka wą pre zen ta cję na te mat
in ten syw nych me tod pro wa dze nia ja bło ni ze szcze gól nym
uwzględ nie niem cię cia i for mo wa nia drzew oraz no wo cze -
snych me tod me cha ni za cji pod sta wo wych prac sa dow ni -
czych. Bo ga to ilu stro wał swój wy kład slaj da mi. 

Zi mo we spo tka nie sa dow ni cze 
w Rol ni czo -Sa dow ni czym 
Go spo dar stwie Do świad czal nym 
Przy bro da

Wieści z zakładów doświadczalnych

Na konferencję przybyła rekordowa ilość gości
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Ko lej nym punk tem spo tka nia by ło wy stą pie nie Paw ła Ba -
wol skie go z fir my Kor ba nek, któ ry w bar dzo ob ra zo wy i przy -
stęp ny spo sób przed sta wił bo ga tą ofer tę cią gni ków sa dow ni -
czych firm: LS, Fendt, Mas sey Fer gu son i opry ski wa czy
sa dow ni czych mar ki Pil met oraz roz sie wa czy pa so wych na wo -
zu fir my z Brze gu. Cie ka wost ką wy stą pie nia by ła za pre zen to -
wa na ma ła, uni wer sal na ła do war ka te le sko po wa fir my Kra mer.
Na za koń cze nie pre le gent za pro sił wszyst kich uczest ni ków
spo tka nia do prak tycz ne go za po zna nia się z pre zen to wa nym
sprzę tem sa dow ni czym pod czas prze rwy przed pa ła cem 
R -SGD Przy bro da.

Po prze rwie ko lej ną in te re su ją cą pre zen ta cję przed sta wił
Piotr Go ści ło na te mat ko niecz no ści sys te ma tycz ne go wy ko -
ny wa nia ana liz che micz nych gle by i jej re ge ne ra cji, szcze gól -
nie w pod to pio nych sa dach, na przy kła dzie wa run ków pa nu -
ją cych w 2013 ro ku (póź na, dłu ga, śnież na zi ma, mo kry maj
i czer wiec, a la tem gwał tow ne bu rze, któ re dla sa dów by ły naj -
groź niej sze). Wy kład swój pre le gent wzbo ga cił du żą ilo ścią
zdjęć, przy oka zji pre zen tu jąc no wo cze sne roz wią za nia agro -
tech nicz ne w sa dach gró jec kich.

Na stęp ny wy kła dow ca – Bar tło miej Anio ła z fir my Ti ma cA -
GRO Pol ska, na wią zu jąc do po przed niej pre zen ta cji, bar dzo
sze ro ko omó wił in no wa cyj ne roz wią za nia w dzie dzi nie od ży -
wia nia ro ślin sa dow ni czych z uwzględ nie niem pre pa ra tów
i na wo zów do list nych prze zna czo nych do sto so wa nia w pro -
duk cji sa dow ni czej.

Po za koń cze niu czę ści wy kła do wej go spo darz R -SGD Przy -
bro da w pod su mo wa niu po dzię ko wał wszyst kim wy kła dow -
com za bar dzo cie ka we pre zen ta cje, a na stęp nie za pro sił
uczest ni ków na obiad, któ ry po raz pierw szy przy go to wa ny
zo stał w wy re mon to wa nej i od re stau ro wa nej piw ni cy pa ła cu
w Przy bro dzie.

Po smacz nym po sił ku, pod czas któ re go uczest ni cy spo tka -
nia wy mie nia li się mię dzy so bą do świad cze nia mi i za da wa li
py ta nia na szym spe cja li stom, wy kła dow com i pre le gen tom,

dr Je rzy Ma zur za pro sił sa dow ni ków do przy brodz kie go sa du
na prak tycz ny po kaz cię cia drzew, któ ry po pro wa dził do rad -
ca, Piotr Go ści ło. 

Po kaz cię cia od był się w do sko na łych wa run kach, przy pięk -
nej sło necz nej po go dzie i cie szył się du żym za in te re so wa niem
wiel ko pol skich sa dow ni ków. Pan Piotr Go ści ło miał moż li wość
prak tycz ne go za pre zen to wa nia wcze śniej oma wia nych za sad
cię cia i for mo wa nia drzew owo co wych na kil ku od mia nach ja -
bło ni w róż nym wie ku oraz in nych ga tun ków drzew owo co -
wych ro sną cych w tu tej szym sa dzie. 

Tra dy cyj nie uczest ni cy spo tka nia sa dow ni cze go opu ści li
Przy bro dę roz dy sku to wa ni i za do wo le ni za rów no z za kre su
pod ję tej te ma ty ki se mi na ryj nej, jak i po ka zów sprzę tu sa dow -
ni cze go oraz cię cia drzew.

mgr inż. Fi lip Ma zur
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Praktyczny pokaz cięcia drzew poprowadził Piotr Gościło

Prezentacja sprzętu sadowniczego przed pałacem R-SGD Przybroda
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Wdniach 20–21 mar ca 2014 ro ku w Rol ni czym Go spo dar -
stwie Do świad czal nym (RGD) Dłoń od by ła się kon fe ren -

cja „Wy daj ność = Opła cal ność + Zrów no wa żo ny Roz wój” zor -
ga ni zo wa na przez fir mę Al l tech oraz współ pra cu ją ce z nią:
RGD Dłoń i Go spo dar stwo Rol ne Ja nusz Przy droż ny.

Pod czas kon fe ren cji uczest ni cy mo gli wy słu chać prof. dr.
hab. Ję drze ja Jaś kow skie go, któ ry oma wiał pro blem stre su
ciepl ne go i je go wpły wu na pro ble my z roz ro dem oraz okre -
sem oko ło po ro do wym. Le karz we te ry na rii Pa olo Col tu ra to
z Pa ra gon Gro up dzia ła ją cej we Wło szech po ka zał, jak fer my
w re jo nie Me dio la nu ra dzą so bie ze stre sem ciepl nym oraz ja -
kie są róż ni ce w ży wie niu let nim i zi mo wym, co dla nich w tym
przej ścio wym okre sie jest naj więk szym wy zwa niem. Pa olo
Col tu ra to pro wa dził tak że warsz ta ty w obo rze RGD Dłoń na
te mat kon cen tra cji da wek pa szo wych. Uczest ni cy mo gli brać
ak tyw ny udział w ba da niach pH mo czu, ciał ke to no wych, oce -
niać kon dy cję krów w róż nych okre sach lak ta cji, ilość prze żu -
wa nia oraz oce niać wy peł nie nie żwa cza. Do dat ko wo zo sta ła
okre ślo na tem pe ra tu ra i wil got ność w bu dyn ku oraz te sa me
pa ra me try na cia łach krów. Na ko niec au dy tu zo sta ły wy ko na -
ne si ta ka ło we i pa szo we, co wy wo ła ło dys ku sję na te mat wy -
ko na nia da wek TMR i spo so bu ich za da wa nia. Na pod sta wie

wy ni ków otrzy ma nych z sit ka ło wych, ana li zy spo so bu po bra -
nia oraz ba dań straw no ści daw ki pa szo wej przy go to wa nej
w go spo dar stwie sfor mu ło wa no wie le wnio sków. Pa olo Col -
tu ra to po ru szył też trud ny te mat kosz tów pro duk cji mle ka
i moż li wość wpro wa dze nia oszczęd no ści w tej dzie dzi nie.

Le karz we te ry na rii Wal de mar Szwed omó wił wy ni ki ana li zy
mo czu po bra ne go w trzech róż nych go spo dar stwach. Po ka zał,
co się dzie je z go spo dar ką ma kro ele men to wą w okre sie let nim
i zi mo wym, jak ona wpły wa na przej ście stre su ciepl ne go u krów
i jak moż na ni we lo wać je go skut ki. Pierw szy dzień kon fe ren cji
za koń czył się uro czy stą ko la cją, któ rej to wa rzy szy ła dys ku sja
o opła cal no ści pro duk cji mle ka i sy tu acji na Pol skim ryn ku.

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czął się od pre zen ta cji pro gra -
mów fir my Al l tech oraz omó wie nia wy ni ków do świad czeń
pro wa dzo nych pod czas ubie gło rocz ne go okre su let nie go.
Pro wa dzą cy po dzie li li się do świad cze niem i spo so ba mi ra dze -
nia so bie z wy so ki mi tem pe ra tu ra mi oraz omó wi li te mat za -
pew nie nia kro wom od po wied nie go do bro sta nu. Do dat ko -
wym te ma tem by ła upra wa ro ślin i no wo cze sne spo so by
na wo że nia do list ne go. 

inż. Ju lia For na lik

Kon fe ren cja „Wy daj ność = Opła cal ność
+ Zrów no wa żo ny Roz wój” 
w Rol ni czym Go spo dar stwie 
Do świad czal nym Dłoń

Wieści z zakładów doświadczalnych
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Uczestnicy konferencji na schodach przed pałacem w Dłoni
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Dok to rant ka z Ka te dry Bio che mii
i Bio tech no lo gii na gro dzo na
Po�znań, 25�mar�ca 2014�ro�ku,�dzie�sią�ta�edy�cja�kon�kur�su�Mia�sta�Po�zna�nia�
na�naj�lep�sze�pra�ce�ma�gi�ster�skie�i dok�tor�skie�obro�nio�ne�na�po�znań�skich�uczel�niach

Ce lem kon kur su „Na gro da Mia sta Po zna nia za wy róż nia ją cą
się pra cę dok tor ską” i „Na gro da Mia sta Po zna nia za wy róż -

nia ją cą się pra cę ma gi ster ską” jest za an ga żo wa nie mło dych ta -
len tów na uko wych na rzecz roz wo ju mia sta oraz pro mo wa nie
ich osią gnięć. Na dzie sią tą, ju bi le uszo wą edy cję kon kur su wpły -
nę ła re kor do wa licz ba 122 prac, w tym 39 roz praw dok tor skich
oraz 83 pra ce ma gi ster skie. De cy zją Ka pi tu ły Na gro dy w ka te -
go rii prac dok tor skich przy zna no trzy rów no rzęd ne na gro dy
w wy so ko ści 6000 zł oraz pięć wy róż nień na gro dzo nych pa miąt -
ko wy mi al bu ma mi, z ko lei w ka te go rii prac ma gi ster skich przy -
zna no trzy rów no rzęd ne na gro dy w wy so ko ści 3000 zł oraz
czte ry wy róż nie nia na gro dzo ne pa miąt ko wy mi al bu ma mi.
Łącz nie w do tych cza so wych edy cjach kon kur su na gro dzo no
i wy róż nio no 112 prac, w tym 30 na gród oraz 34 wy róż nie nia
w ka te go rii prac ma gi ster skich; 27 na gród oraz 21 wy róż nień
w ka te go rii prac dok tor skich.

Ofi cjal ne ogło sze nie wy ni ków i wrę cze nie na gród oraz wy -
róż nień od by ło się 25 mar ca 2014 ro ku w Sa li Bia łej Urzę du Mia -
sta Po zna nia. Na gro dy wrę cza li Pre zy dent Mia sta Po zna nia, Ry -
szard Gro bel ny, oraz człon ko wie Ka pi tu ły Na gro dy. Lau re at ką
kon kur su – edy cji 2013/2014 w ka te go rii prac dok tor skich – zo -
sta ła dr Agniesz ka No wak za roz pra wę „Mo dy fi ka cje ge no mu
świ ni eks pre syj ny mi kon struk cja mi ge no wy mi w ce lu uzy ska -
nia na rzą dów opor nych na ostre od rzu ce nie kse no przesz cze -
pu”, wy ko na ną pod kie run kiem prof. dr hab. Ry szar da Słom -
skie go. Ja ko uza sad nie nie przy zna nia na gro dy wska za no
pod sta wo we zna cze nie pra cy dok tor skiej dla roz wo ju trans -
plan to lo gii, sta no wią cej ko lej ny krok na dro dze do za sto so wa -
nia or ga nów świ ni w prze szcze pach u lu dzi. Eks pre syj ne kon -
struk cje ge no we, wpro wa dzo ne do ko mó rek fi bro bla stycz nych
świ ni, oraz peł na cha rak te ry sty ka mo le ku lar na i cy to ge ne tycz -
na uzy ska nych li nii ko mór ko wych zo sta ną wy ko rzy sta ne pod -

czas prób ho dow li osob ni ków (świ ni) me to dą klo no wa nia so -
ma tycz ne go. Po nad to pro jekt kse no tran splan ta cyj ny jest du -
żym wy zwa niem, stwa rza ją cym szan sę roz wo ju wie lu sek to rów
go spo dar ki i na uki (mię dzy in ny mi: prze my słu far ma ceu tycz ne -
go, ho dow li zwie rząt, bu dow nic twa in wen tar skie go, prze my -
słu pa szo we go, sek to ra na uko wo -ba daw cze go i ad mi ni stra cji
pu blicz nej – ko or dy na cja pro jek tu) oraz przede wszyst kim dzia -
ła ją cych w Po zna niu ośrod ków na uko wo -ba daw czych, w tym
ośrod ków trans plan to lo gii. 

Lau re at ka jest przed sta wi ciel ką ko lej ne go po ko le nia osób
uho no ro wa nych na gro da mi Mia sta Po zna nia, kon ty nu ując
w ten spo sób uzy ska nie przez jej pro mo to ra, prof. Ry szar da
Słom skie go, pre sti żo wej na gro dy Mia sta.

prof. dr hab. Ry szard Słom ski
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Nagrodzona dr Agnieszka Nowak ze swoim promotorem, 
prof. dr. hab. Ryszardem Słomskim…
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… oraz w gronie wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych i władz miasta Poznania
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Idea ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin Au gu sta hra bie go
Ciesz kow skie go na ro dzi ła się we wrze śniu 2010 ro ku

w Wie rze ni cy. W ubie głym ro ku za czę ła się gać po za zie mię
swa rzędz ką. Ra da Mia sta Lu boń uchwa łą nr XXXVI/226/2013
pod ję tą 26 wrze śnia 2013 ro ku i od te go dnia obo wią zu ją cą
ogło si ła rok 2014 „Ro kiem bł. Ed mun da Bo ja now skie go i Au -
gu sta hr. Ciesz kow skie go”. Z ko lei Sej mik Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go uchwa łą Nr XLII/811/14 z dnia 24 lu te go 2014

ro ku przy jął sta no wi sko w spra wie upa mięt nie nia w wo je -
wódz twie wiel ko pol skim dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu -
sta Ciesz kow skie go. Za pi sa no w niej mię dzy in ny mi: „Sej mik
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go uwa ża za sto sow ne pod jąć
czyn no ści upa mięt nia ją ce w wo je wódz twie wiel ko pol skim
dwu set ną rocz ni cę uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go […].
Pra gnie, by po przez re ali za cję przed się wzięć o cha rak te rze
edu ka cyj nym i pa trio tycz nym uczcić dwu set ną rocz ni cę uro -
dzin Au gu sta Ciesz kow skie go, kształ tu jąc oby wa tel skie po -
sta wy miesz kań ców Wiel ko pol ski oraz utrwa la jąc ich zwią -
zek z re gio nem i je go prze szło ścią”1.

Nie ca ły mie siąc póź niej no wy prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
Epi sko pa tu Pol ski (KEP), me tro po li ta po znań ski ks. ar cy bi skup
Sta ni sław Gą dec ki, 16 mar ca 2014 ro ku mszą św. o go dzi nie
11.00 w ko ście le św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy ofi cjal nie za in au gu -
ro wał ob cho dy 200-le cia uro dzin Au gu sta hr. Ciesz kow skie go.
Msza św. ce le bro wa na by ła kil ka dni po przy pa da ją cej 12 mar ca

120. rocz ni cy śmier ci hr. Au gu sta Ciesz kow skie go. Ksiądz Prze -
my sław Kompf, pro boszcz wie rze nic kiej pa ra fii, po wi tał do stoj -
ne go ce le bran sa, człon ków Ko mi te tu ob cho dów 200-le cia uro -
dzin au to ra Oj cze nasz oraz gro no go ści, któ rym dro gie jest imię
wiel kie go Po la ka – Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. Re pre zen to wa li
oni wła dze róż ne go szcze bla i wie le in sty tu cji. By li to: Bo że na
Szy dłow ska – po słan ka na Sejm RP; Mie czy sław Fe renc – czło -
nek Za rzą du Po wia tu w Po zna niu; Ma rek Lis – wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu w Po zna niu; An na To mic ka – bur mistrz Mia -
sta i Gmi ny Swa rzędz; Da riusz Szmyt – bur mistrz Mia sta Lu boń;
Ma rian Szku dla rek – prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Swa rzę -
dzu, Mał go rza ta Ma chal ska – re pre zen tu ją ca Ra dę Mia sta Lu -
boń; Grze gorz Skrzyp czak – rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu; Krzysz tof Mo liń ski – pre zes Fo rum Lu boń skie go
im. Au gu sta hr. Ciesz kow skie go; Mie czy sław Ka sprzyk – nad le -
śni czy Nad le śnic twa Bab ki. Wraz z nie któ ry mi spo śród wy mie -
nio nych go ści obec ne by ły in ne oso by z re pre zen to wa nych
przez nich in sty tu cji. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
– po za wy mie nio nym wcze śniej JM rek to rem – ofi cjal nie re pre -
zen to wa li: pro rek tor ds. stu diów, prof. Mo ni ka Ko złow ska; prof.
Mał go rza ta Mań ka; prof. An drzej Du bas; prof. Sta ni sław Ko złow -
ski; mgr An na Zie liń ska -Kry bus, kie row nik Dzia łu Wy daw nictw
oraz mgr Ewa Stryc ka, re dak tor na czel na „Wie ści Aka de mic kich”.
Opra wę wo kal no -mu zycz ną mszy św. za pew nił Chór Ka me ral -
ny „Pro Aca de mi ca” z Wyż szej Szko ły Na uk Hu ma ni stycz nych
i Dzien ni kar stwa w Po zna niu. Splen do ru uro czy sto ści do da wa -
ły sztan da ry: Mia sta Lu boń, Fo rum Lu boń skie go i Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 w Lu bo niu im. Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. 

Ksiądz Kompf po krót ce na wią zał do po sta ci hr. Au gu sta. Wię -
cej o nim mó wił abp Sta ni sław Gą dec ki. Przy po mniał pod sta wo -
we wia do mo ści z je go ży cio ry su i do ko na nia, szcze gól nie ak cen -
tu jąc te zwią za ne z na uką i spra wą na ro do wą w Wiel ko pol sce.
Ukło nem w stro nę obec nych by ły je go sło wa do ty czą ce ży cio -
ry su Ciesz kow skie go: „Wszy scy tu le piej zna ją go ode mnie,
a zwłasz cza miesz kań cy Wie rze ni cy”. Na stęp nie, na wią zu jąc do
słów ewan ge lii, mó wił o prze my śle niach Au gu sta Ciesz kow skie -
go na te mat prze szło ści, te raź niej szo ści i przy szło ści. Przed sta -
wił je przy stęp nym ję zy kiem ja ko epo ki uczu cia, my śli i czy nu,
w tym cy tu jąc sło wa z Przed świ tu Zyg mun ta Kra siń skie go. Na
koń cu zwró cił uwa gę na szcze gól ny tra gizm te go, że w tym sa -
mym 1848 ro ku uka za ły się dru kiem: Oj cze nasz Au gu sta Ciesz -
kow skie go oraz Ma ni fest ko mu ni stycz ny Ka ro la Mark sa. Sko men -
to wał to w moc nych sło wach, na wią zu jąc do póź niej szych lo sów
Pol ski (choć nie tyl ko): „Za miast Kró le stwa Bo że go na zie mi po -
dług my śli Ciesz kow skie go wy bra no nisz czy ciel ską za sa dę „re -
duk cji i ra dy ka li zmu” we dług Mark sa”2. 

Roz po czę cie ob cho dów 
Ro ku Ciesz kow skie go

Wieści o naszym patronie – w dwusetną rocznicę urodzin

Wierzenicki kościółek wypełniony był po brzegi

1 Pe łen tekst tej uchwa ły moż na od na leźć w po przed nim nu me rze
„Wie ści Aka de mic kich” (nu mer 1-2 [184–185]/2014) na stro nie 19
(przyp. red.).

2 Całą ho mi lię ar cy bi sku pa Sta ni sła wa Gą dec kie go przed sta wi my
w spe cjal nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”, któ ry uka że się je sie nią
te go ro ku z oka zji ob cho dów Dni Pa tro na na szej uczel ni oraz 200-le cia
uro dzin i 120-le cia śmier ci Au gu sta hr. Ciesz kow skie go (przyp. red.).
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Po za koń cze niu mszy św. moż na by ło zejść do kryp ty Ciesz -
kow skich znaj du ją cej się w pod zie miach ko ścio ła, a póź niej
pod wia tą przy ple ba nii obej rzeć oko licz no ścio wą wy sta wę
pre zen tu ją cą ży cie i dzia łal ność Au gu sta hr. Ciesz kow skie go.
Ksiądz ar cy bi skup obej rzał ją z du żym za in te re so wa niem, za -
da jąc py ta nia do ty czą ce pre zen to wa nych miejsc, spo so bu
uzy ska nia nie rzad ko uni ka to wych ma te ria łów (od po wie dzi
udzie la li au to rzy wy sta wy: Hen ryk Błach nio oraz Ewa J. i Wło -
dzi mierz Bu czyń scy). Czy nił to w to wa rzy stwie in nych go ści,
rów nież bar dzo za in te re so wa nych za rów no sa mą wy sta wą, jak
i moż li wo ścia mi po zy ska nia jej dla swo ich śro do wisk. Chęt ni

mo gli za opa trzyć się w wy daw nic twa zwią za ne z pa ra fią i jej
dusz pa ste rzem. 

Na stęp nie go ście uda li się do Dwo ru Wie rze ni ca. Tam pod -
ję to ich po czę stun kiem przy go to wa nym przez Sto wa rzy sze -
nia Po mo cy Ro dzi nie im. Au gu sta Ciesz kow skie go. Póź niej zo -
sta li za po zna ni z dzie ja mi te go wy jąt ko we go miej sca. Na
ko niec, opro wa dza ni przez ro dzi nę Kun dze wi czów, zwie dzi li
od re stau ro wa ną sie dzi bę ro du Ciesz kow skich.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Obiad w Dworze Wierzenica; na zdjęciu od lewej: poseł na Sejm RP Bożena Szydłowska; JE arcybiskup poznański i przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, Stanisław Gądecki oraz JM rektor naszej uczelni, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Ksiądz arcybiskup wpisał się do Księgi Pamiątkowej parafii wierzenickiej
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We wto rek 18 mar ca 2014 ro ku od by ła się XXXVIII se sja Ra -
dy Po wia tu w Po zna niu. Pierw sza jej czę ści mia ła uro -

czy sty cha rak ter. Na po cząt ku wi ce sta ro sta To masz Łu biń ski
przed sta wił krót ko po stać Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. Na -
stęp nie chór Szko ły Pod sta wo wej nr 2 im. Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go w Lu bo niu od śpie wał hymn szko ły (oczy wi ście sło -
wa hym nu są ści śle zwią za ne z au to rem Oj cze nasz). Ko lej nym
punk tem pro gra mu by ła pre zen ta cja po sta ci Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go w wy ko na niu San dry Bo cian z Ze spo łu Szkół
nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Swa rzę dzu. Sło wa i ob -
ra zy po zwa la ły prze śle dzić ko le je ży cia i wę dró wek Ciesz kow -
skie go na zie miach pol skich i w Eu ro pie. Zwień cze niem wy -
stą pień przed sta wia ją cych po stać hra bie go Au gu sta by ła
roz mo wa red. Jac ka Ha ła si ka i zna ne go pu bli cy sty, dr. Mar ka

Re zle ra. Doskonale przygotowana merytorycznie uświa da mia -
ła ona, dla cze go ten tak bar dzo za słu żo ny i skrom ny Wiel ko -
po la nin (z wy bo ru i za sług) z ta kim tru dem prze bi ja się do dzi -
siej szej świa do mo ści hi sto rycz nej. 

Po tych wy stą pie niach rad ni przy ję li przez akla ma cję „Sta -
no wi sko Ra dy Po wia tu w Po zna niu w spra wie usta no wie nia
ro ku 2014 Ro kiem Au gu sta Ciesz kow skie go” w brzmie niu:

W związ ku z przy pa da ją cym wła śnie ju bi le uszem 200-le cia
uro dzin twór cy ide owych pod staw pra cy or ga nicz nej, spo łecz -
ni ka, dzia ła cza po li tycz ne go, Ra da Po wia tu w Po zna niu ogła -
sza rok 2014 Ro kiem Au gu sta Ciesz kow skie go. Pra gnie my
w ten spo sób od dać hołd jed ne mu z naj wy bit niej szych Wiel -
ko po lan XIX wie ku, czło wie ko wi ma ją ce mu nie oce nio ne za -
słu gi tak dla kra ju, jak i Wiel ko pol ski. Rok Au gu sta Ciesz kow -
skie go po zwo li nie tyl ko przy bli żyć współ cze snym je go
syl wet kę, ale po ka zać, że je go dzie dzic two sta no wi trwa ły ele -
ment na szej toż sa mo ści. Wy trwa łość, z ja ką wcie lał w ży cie
swo je ide ały, sta ła się sku tecz nym na rzę dziem sprze ci wu wo -
bec po li ty ki za bor cy, spra wi ła też, że hra bia z Wie rze ni cy trwa -
le za pi sał się w hi sto rii Pol ski i re gio nu. Usta na wia jąc rok 2014
Ro kiem Au gu sta Ciesz kow skie go, pra gnie my pie lę gno wać je -
go pa mięć oraz dać wy raz wier no ści war to ściom, któ re skła -
da ją się na sze ro ko ro zu mia ny wiel ko pol ski etos, bę dą cy pod -
sta wą ży cia pu blicz ne go, spo łecz ne go i go spo dar cze go
w po wie cie po znań skim. 

Na koń cze nie tej czę ści se sji Piotr Bur da je wicz – prze wod -
ni czą cy Ra dy – po dzię ko wał Mar ko wi Li so wi – jej wi ce prze -
wod ni czą ce mu – za wy trwa łe dzia ła nia zwią za ne z ta ką for mą
uczcze nia Au gu sta Ciesz kow skie go.

Wśród go ści obec nych na se sji zna leź li się: An na To mic ka –
bur mistrz Mia sta i Gmi ny Swa rzędz; Ma rian Szku dla rek – prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Swa rzę dzu; Bar ba ra Cza chu ra –
wi ce prze wod ni czą ca RM; Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy – re -
pre zen tu ją cy re dak cję „Wie rze ni czeń”; Hen ryk Ba łach nio – fo -
to gra fik; Ire na Pro kop – pre zes Sto wa rzy sze nia Po mo cy Ro dzi -
nie im. A. Ciesz kow skie go; Lu cy na i Zbi gniew Kun dze wi czo wie
– Dwór Wie rze ni ca; Ewa Idziak – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Wie rzon ce; An to ni Kob za – pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Zie mi Swa rzędz kiej. By ło też kil ko ro przed sta wi cie li Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: pro rek tor ds. stu diów, prof.
Mo ni ka Ko złow ska, prof. An drzej Du bas i red. Ewa Stryc ka
z „Wie ści Aka de mic kich”, a tak że z Lu bo nia: wi ce bur mistrz Ra -
fał Ma rek i rad na Mał go rza ta Ma chal ska.

Oso by uczest ni czą ce w se sji mo gły obej rzeć wy sta wę po -
świę co ną Au gu sto wi Ciesz kow skie mu, któ ra z Wie rze ni cy tra -
fi ła na uli cę Jac kow skie go w Po zna niu, a je sie nią te go ro ku za -
wi ta w mu ry Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy
oka zji ob cho dów Dnia Pa tro na tej uczel ni.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Ra da Po wia tu w Po zna niu ogło si ła rok
2014 Ro kiem Au gu sta Ciesz kow skie go

Wieści o naszym patronie
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Zaproszenia na sesję Rady Powiatu w Poznaniu przyjęli między
innymi (od lewej): prof. dr hab. Andrzej Dubas i prorektor, prof. dr
hab. Monika Kozłowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z małżonką Lucyną (Dwór
Wierzenica) i Barbara Czachura, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu



Wieści Akademickie 27

O życiu i działalności Augusta hr. Cieszkowskiego z wdziękiem
opowiedziała uczennica Sandra Bocian z Zespołu Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta 
hr. Cieszkowskiego w Luboniu podczas wykonywania hymnu swojej
szkoły (reakcja publiczności: owacje!)

Wystąpienie prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej
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Decyzja o ustanowieniu roku 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego
została przez radnych przyjęta przez aklamację

Na pół żartobliwe rozmówki redaktora Jacka Hałasika i dr. Marka Rezlera dotyczyły mniej znanych aspektów życia autora Ojcze nasz
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Współautorka wystawy o Auguście hr. Cieszkowskim (postery
widoczne w tle), Ewa J. Buczyńska (od lewej) oraz Ewa Idziak,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce i Marek Lis,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu



Wieści Akademickie28 Marzec – Kwiecień 2014

Wieści o naszym patronie
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w dwusetną rocznicę urodzin

Ob cho dy dwu set nej rocz ni cy 
uro dzin Au gu sta hr. Ciesz kow skie go
na bie ra ją roz ma chu 
Szkol�ny�fi�nał�kon�kur�sów�o Au�gu�ście�hr.�Ciesz�kow�skim�w Dwo�rze�Wie�rze�ni�ca�

Wśro dę 26 mar ca 2014 ro ku w Dwo rze Wie rze ni ca od by -
ło się pod su mo wa nie już roz strzy gnię tych kon kur sów

zwią za nych z po sta cią Au gu sta hr. Ciesz kow skie go na pra ce
pla stycz ne, wiersz, ko miks, pra ce mul ti me dial ne. Zo stał tak że
ro ze gra ny kon kurs wie dzy o Au gu ście Ciesz kow skim. Ce lem
wszyst kich tych przed się wzięć by ło za in te re so wa nie po sta cią
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go, po pu la ry za cja wie dzy na je go te -
mat oraz uczcze nie dwu set nej rocz ni cy uro dzin i sto dwu dzie -
stej rocz ni cy śmier ci au to ra Oj cze nasz.

Do daw nej sie dzi by Ciesz kow skich w Wie rze ni cy przy by li
ucznio wie, na uczy cie le, licz ne gro no dy rek to rów szkół oraz za -
pro sze ni go ście. Mo gli obej rzeć pre zen to wa ne na wy sta wie
pra ce pla stycz ne naj młod szych uczniów szkół pod sta wo wych

(by ło ich ogó łem 33). Na kon kurs wpły nę ło też dzie sięć prac
mul ti me dial nych, sześć ko mik sów i trzy wier sze*. 

Przed roz po czę ciem zma gań kon kur so wych przy by łych po wi -
ta ła Ewa Idziak – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Wie rzon ce (ta
wła śnie pla ców ka wzię ła na sie bie trud or ga ni za cji przed się wzię -

* Zwy cię skie wier sze zo sta ną opu bli ko wa ne w an to lo gii Na skrzy -
dłach my śli… Au gust Ciesz kow ski i zie mia wie rze nic ka w po ezji, Po -
znań 2014 (w dru ku), przy go to wa nej przez wy daw nic two Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca”
z Byd gosz czy; z ko lei wy bra ne pra ce pla stycz ne mło dych ar ty stów za -
mie ści my w spe cjal nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”, któ re uka żą
się je sie nią 2014 ro ku z oka zji ob cho dów Dnia Pa tro na uczel ni (przyp.
red.).
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Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach plastycznych
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cia). Głos za bra li rów nież Lu cy na i Zbi gniew Kun dze wi czo wie.
Z ust pa na do mu ze bra ni w naj więk szej sa li od bu do wa ne go
dwo ru do wie dzie li się o hi sto rii i dniu dzi siej szym te go miej sca. 

Na stęp nie roz po czę ły się zma ga nia kon kur so we. Przy stą pi ły
do nich dwu oso bo we re pre zen ta cje z aż ośmiu szkół pod sta -
wo wych z trzech gmin. Ry wa li za cja by ła nie sły cha nie za cię ta,
cze go do wo dem jest fakt, że po ło wa uczest ni czą cych dru żyn
zmie ści ła się na dwóch pierw szych stop niach po dium. Wy gra -
ła z prze wa gą jed ne go punk tu Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Au -
gu sta hr. Ciesz kow skie go w Lu bo niu – Mar ta Cie ślak i Bar tosz
No wa kow ski. Trzy dru gie miej sca przy pa dły: Szko le Pod sta wo -
wej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Ki ci nie (Ju lia Łu czak, Jan Ka -
miń ski), Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Swa -

Wieści o naszym patronie 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Ewa Idziak (stoi w środku), oraz nowi właściciele Dworu Wierzenica, państwo Kundzewiczowie,
podczas otwarcia uroczystego podsumowania projektu „August hr. Cieszkowski”
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Konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim; z tyłu, pod oknem, jury
konkursu
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Oprawa muzyczna
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rzę dzu (Wik to ria An drze jew ska, Zu zan na Ma zur czak) i Szko le
Pod sta wo wej w Wie rzon ce (Mar cin Ja rem ko, Oli wier Szcze -
śniak). Tak że pu blicz ność mia ła moż ność spraw dze nia swo jej
wie dzy o Au gu ście Ciesz kow skim. Kon kurs pro wa dzi ły Ma ria
Ma cio łek i Ge no we fa Sprin ger. Od po wie dzi oce nia ła ko mi sja
w skła dzie: prof. Zbi gniew Kun dze wicz, Ewa J. Bu czyń ska, Ali cja
Wa len ciak -Ga liń ska, Elż bie ta Na wroc ka, Le szek Le sicz ka. 

W cza sie prze rwy za śpie wa li ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Wie rzon ce, za pre zen to wa no też pra ce mul ti me dial ne.
Na stęp nie od by ło się wrę cze nie na gród zwy cięz com i lau re -
atom oraz po dzię ko wań dla opie ku nów. W tej czę ści czy ny
udział bra li człon ko wie ko mi sji kon kur so wych i go ście, w tym
spon so rzy: An na To mic ka – bur mistrz Mia sta i Gmi ny Swa -
rzędz; ks. Prze my sław Kompf; Ma rek Lis – wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu w Po zna niu oraz rad na Bar ba ra An to nie wicz,
rad ni swa rzędz kiej Ra dy Miej skiej: Bar ba ra Cza chu ra – jej wi -
ce prze wod ni czą ca, Ewa J. Bu czyń ska – wy stę pu ją ca w po -
dwój nej ro li (tak że Ko mi tet ob cho dów) i Piotr Cho ryń ski.
Obec ni by li też: kie ru ją cy re fe ra ta mi Urzę du Mia sta i Gmi ny
Swa rzędz: Do ro ta Za rem ba (edu ka cji) i Mar cin Mło dziń ski
(pro mo cji) oraz: An drzej Ja rem ko – prze wod ni czą cy Ra dy Ro -
dzi ców Szko ły Pod sta wo wej w Wie rzon ce; Wan da Wa sik – pi -
sar ka i ma lar ka; Sta ni sław Wi tec ki – dru karz, lau re at na gro dy
„Przy ja ciel Wie rze ni cy”; Ewa Stryc ka – re dak tor na czel na „Wie -
ści Aka de mic kich” Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
(tu: ja ko prze wod ni czą ca ju ry kon kur su po etyc kie go); An na
Zie liń ska -Kry bus – kie row nik wy daw nic twa Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu; Hen ryk Błach nio – fo to gra fik; Ma -

ciej Do mi ni kow ski – soł tys Wie rze ni cy, a za ra zem re dak tor pro -
wa dzą cy „Wie rze ni czeń”. 

Na gro dy ufun do wa ły wła dze gmi ny Swa rzędz i spon so rzy.
Bur mistrz To mic ka gra tu lo wa ła wszyst kim zwy cięz com i ich
opie ku nom. Dzię ko wa ła za za an ga żo wa nie w po zna wa nie
i po pu la ry za cję po sta ci Au gu sta hr. Ciesz kow skie go. Oprócz
stra wy du cho wej na uczest ni ków cze ka ły ka nap ki, cia sto i na -
po je, bar dzo po żą da ne po go dzi nach emo cji, ufun do wa ne
przez pań stwa Kun dze wi czów i ro dzi ców ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Wie rzon ce.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

w dwusetną rocznicę urodzin

Pamiątkowe zdjęcie przed Dworem Wierzenica
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Rozdanie nagród i wyróżnień
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D nia 13 lu te go te go ro ku ode szła od nas na za wsze Pa ni
Pro fe sor dr hab. Da nu ta Wój cik -Wojt ko wiak, któ ra przez

16 lat by ła kie row ni kiem Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin. Pa ni Pro -
fe sor wy ma ga ła wie le od sie bie i in nych, co zmu sza ło oto -
cze nie do kon struk tyw ne go dzia ła nia i za owo co wa ło zna -
czą cy mi osią gnię cia mi w pra cy za wo do wej. Pra gnę w tym
miej scu na mo ment przy wo łać Jej ce chy cha rak te ru. Pa ni
Pro fe sor by ła oso bą prag ma tycz ną i w kon tak cie z na mi kie -

ro wa ła się zdro wą za sa dą otwar to ści. Ozna cza ło to, że
oprócz po chwał prze ka zy wa ła nam za słu żo ne za zwy czaj
uwa gi kry tycz ne. Jed nak nie ży wi ła ni gdy dłu go ura zy, szyb -
ko za po mi na ła o ne ga ty wach, a na szym za da niem by ło wy -
cią gnąć wła ści we wnio ski. Za wdzię cza my Jej bar dzo wie le.
Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je jed nak prze ka za nie
nam rze tel ne go i od po wie dzial ne go po dej ścia do pra cy na -
uko wej i dy dak tycz nej. 

Wspomnienia

Profesor dr hab. Danuta Wójcik-Wojtkowiak

Da nu ta Wój cik -Wojt ko wiak (1930–2014)
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Chcia ła bym przy po mnieć kil ka fak tów z ży cio ry su edu ka -
cyj no -za wo do we go Pa ni Pro fe sor Da nu ty Wój cik -Wojt ko wiak.
Uro dzi ła się w 1930 ro ku w To ru niu. Stu dia wyż sze od by wa ła
w la tach 1951–1956. Dy plom in ży nie ra rol nic twa uzy ska ła na
Wy dzia le Rol ni czym wy od ręb nio nej z Uni wer sy te tu Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Stu dia dru gie go sto pnia pod ję -
ła 1955 ro ku w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Olsz ty nie, gdzie
w Ka te drze Che mii Rol nej uzy ska ła sto pień ma gi stra rol nic -
twa. Od paź dzier ni ka 1963 ro ku prze by wa ła na stu diach dok -
to ranc kich w Aka de mii Rol ni czej im. K. Ti mir ja ze wa w Mo -
skwie, gdzie na pod sta wie pra cy obro nio nej w 1967 ro ku
uzy ska ła sto pień kan dy da ta na uk rol ni czych. Sto pień na uko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych w za kre sie che -
mii rol nej zo stał jej nada ny 29 wrze śnia 1975 ro ku uchwa lą Ra -
dy Wy dzia łu Rol ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu na
pod sta wie roz pra wy „Prze mia ny związ ków azo to wych zna ko -
wa nych 15N pod czas hu mi fi ka cji sło my w gle bie”. Za pra cę ha -
bi li ta cyj ną otrzy ma ła na gro dę Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa
Wyż sze go i Tech ni ki.

W Ka te drze Fi zjo lo gii Ro ślin prof. Da nu ta Wój cik -Wojt ko wiak
prze szła wszyst kie eta py awan su na uko we go. Za trud nio na zo -
sta ła w grud niu 1956 ro ku, po cząt ko wo na eta cie asy sten ta,
a na stęp nie ko lej no na sta no wi sku: star sze go asy sten ta (1959),
ad iunk ta (1966), do cen ta (1980) oraz pro fe so ra (1989). Na za -
słu żo ną eme ry tu rę, po 45 la tach pra cy, prze szła 1 paź dzier ni -
ka 2001 ro ku.

Te ma ty ka ba daw cza Pa ni Pro fe sor by ła bar dzo sze ro ka i wy -
cho dzą ca na prze ciw po trze bom prak ty ki. Pod sta wo wym 
za gad nie niem na uko wym, ja kim prof. Da nu ta Wój cik -Wojt ko -
wiak zaj mo wa ła się od mo men tu roz po czę cia pra cy w ka te -
drze, po cząt ko wo pod kie run kiem prof. Bro ni sła wa Ni klew -
skie go, a na stęp nie prof. Ja na Woj cie chow skie go, był pro blem
hu mi fi ka cji ma te ria łów ro ślin nych. Póź niej sze ba da nia by ły
kon ty nu acją i po sze rze niem tej pro ble ma ty ki. Szcze gól nie
cen ne by ły wy ni ki, któ re uzy ska no dzię ki za sto so wa niu sta bil -
ne go izo to pu azo tu 15N. 

Jej ko lej ne za in te re so wa nia na uko we kon cen tro wa ły się na
sub stan cjach fi to tok sycz nych po wsta ją cych pod czas roz kła du
ma te ria łów or ga nicz nych; wów czas też na wią za ła wie lo let nią
współ pra cę z prof. Ta de uszem Pu del skim z Ka te dry Wa rzyw -
nic twa. Ba da nia do ty czy ły moż li wo ści wie lo krot ne go użyt ko -
wa nia ro ślin nych pod ło ży or ga nicz nych w upra wie wa rzyw
pod szkłem, a tak że okre śle nia przy czyn spad ku pro duk tyw -
no ści pod ło ży w upra wie szklar nio wej ogór ka. Nie któ re z tych
ba dań re ali zo wa ne by ły w ra mach zle co nych te ma tów re sor -
to wych. Wy ni ki tych ba dań, w więk szo ści pio nier skie, zo sta ły
wy ko rzy sta ne w opra co wa niu no wych tech no lo gii upra wy
wa rzyw, wy ja śnie niu przy czyn zmę cze nia pod ło ży i zna le zie -
nia spo so bów ich de tok sy ka cji.

Szcze gól nie waż na i no wa tor ska te ma ty ka ba daw cza, któ rej
Pa ni Pro fe sor by ła ini cja tor ką w ska li kra ju, do ty czy ła zja wi ska
al le lo pa tii (grec kie: al le lon [‘wza jem ny’] i pa thos [‘cier pie nie’]).
Ba da nia nad me cha ni zma mi od dzia ły wań al le lo pa tycz nych
w ro śli nach pro wa dzi ła w ra mach dwóch te ma tów Cen tral ne -
go Pro gra mu Ba dań Pod sta wo wych. Re ali zo wa ne by ły one we
współ pra cy na uko wej z Za kła dem Bio lo gii Rol ni czej i Le śnej
Pol skiej Aka de mii Na uk w Po zna niu, z Ka te drą Ogól nej Upra -
wy Ro li i Ro ślin Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go –
Aka de mii Rol ni czej w War sza wie, z Ka te drą Che mii Or ga nicz -
nej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz z Ka -
te drą Mi kro bio lo gii na szej uczel ni. Uzy ska ne w ra mach tej

współ pra cy wy ni ki zwe ry fi ko wa ły wie le z do tych czas obo wią -
zu ją cych po glą dów na te mat przy czyn zmę cze nia gle by, któ re
wy stę pu ją szcze gól nie w upra wach pro wa dzo nych w mo no -
kul tu rze.

Pro fe sor Da nu ta Wój cik -Wojt ko wiak mia ła w swo im do rob -
ku na uko wym po nad 140 po zy cji li te ra tu ro wych, z któ rych po -
ło wę sta no wi ły roz pra wy, w tym wie le uka za ło się w re no mo -
wa nych cza so pi smach o za się gu mię dzy na ro do wym. By ła
człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Gle bo znaw cze go, Pol skie -
go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go, Fe de ra tion Eu ro pe an So cie tes
of Plant Phy sio lo gy oraz In ter na tio nal Al le lo pa thy So cie ty.

Wie lo krot nie re cen zo wa ła pra ce wy daw ni cze, roz pra wy
dok tor skie oraz do ro bek kan dy da tów do uzy ska nia ty tu łu
pro fe so ra lub ubie ga ją cych się o sta no wi sko pro fe so ra zwy -
czaj ne go.

Nie szczę dzi ła sił i ener gii w do sko na le niu warsz ta tu pra cy
oraz kształ ce niu ka dry na uko wej. Pod jej kie run kiem wy ko na -
no jed ną pra cę dok tor ską oraz kil ka na ście prac ma gi ster skich.
Pod czas spra wo wa nia funk cji kie row ni ka na szej ka te dry sze -
ścio ro pra cow ni ków uzy ska ło sto pień dok to ra, a czwo ro sto -
pień dok to ra ha bi li to wa ne go.

Pa ni Pro fe sor pro wa dzi ła sze ro ko za kro jo ną dzia łal ność dy -
dak tycz ną. Przy go to wa ła i re ali zo wa ła au tor skie pro gra my
wy kła dów z fi zjo lo gii ro ślin dla stu den tów Wy dzia łu Ogrod -
ni cze go na stu diach sta cjo nar nych oraz za ocz nych, a tak że
wy kła dów z fi zjo lo gii ro ślin drze wia stych dla stu den tów Wy -
dzia łu Le śne go. Opra co wa ła rów nież pro gra my za jęć z dzie -
dzin po krew nych, ta kich jak na przy kład ogrod nic two eko lo -
gicz ne czy fi zjo lo gia plo no wa nia ro ślin, re ali zo wa nych na
stu diach ma gi ster skich. Jest współ au to rem pod ręcz ni ka dla
stu den tów stu diów za ocz nych Za rys fi zjo lo gii ro ślin. Jej dzia -
łal ność dy dak tycz na by ła bar dzo wy so ko oce nia na przez stu -
den tów, któ rzy szcze gól nie ce ni li Ją za cier pli wość w eg ze -
kwo wa niu wie dzy oraz za obiek ty wizm i spra wie dli wość
w oce nie.

Przej ście na eme ry tu rę nie ozna cza ło dla Pa ni Pro fe sor
zmniej sze nia ak tyw no ści ży cio wej. Czyn nie uczest ni czy ła
w two rze niu i funk cjo no wa niu uczel nia ne go Klu bu Pro fe sor -
skie go. Pa nią prof. Da nu tę Wój cik -Wojt ko wiak ce cho wa ła
ogrom na ener gia, chęć po dej mo wa nia no wych wy zwań
i kon se kwen cja w re ali zo wa niu wy zna czo nych ce lów. Jesz cze
do li sto pa da ubie głe go ro ku uczest ni czy ła w na szych ka te -
dral nych ze bra niach na uko wych i nic nie wska zy wa ło na to,
że nie ule czal na cho ro ba utrud nia Jej ży cie. Bę dąc do świad -
czo nym kie row cą, pra wie do koń ca swo ich dni pro wa dzi ła sa -
mo chód. By ła świet nie zor ga ni zo wa na i bar dzo zdy scy pli no -
wa na we wnętrz nie. 

Nie wszy scy zdą ży li śmy się z Nią oso bi ście po że gnać.
Krót ko przed śmier cią chcie li śmy od wie dzić Ją w szpi ta lu,
za dzwo ni li śmy więc do Niej. Pa ni Pro fe sor ode bra ła te le fon
ko mór ko wy i spo koj nie po wie dzia ła: „Te raz już nie przy -
chodź cie, bo umie ram… Ale bę dę na was pa trzeć z gó ry…”
I do da ła: „Nie smuć cie się, ta ka jest ko lej lo su”. Nie ba wem
ode szła na za wsze. 

Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko oso ba pra wa, nie zwy kle
ak tyw na i życz li wa. 

Są chwi le i lu dzie, któ rych się nie za po mi na. 

W imie niu pra cow ni ków Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin
Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek
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Owoc na współ pra ca mię dzy Uni wer sy te tem Przy rod ni czym
a Po znań skim Par kiem Na uko wo -Tech no lo gicz nym Fun -

da cji Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza (UAM) w Po zna niu
umoż li wi ła na szym stu den tom, ab sol wen tom, dok to ran tom
oraz pra cow ni kom na uko wym w paź dzier ni ku 2013 r. udział
w dru giej edy cji pro gra mu BIO START. Pro gram re ali zo wa ny był
w blo ku te ma tycz nym „bio tech no lo gia prze my sło wa – pro duk -
cja prze my sło wa (w tym bio tech no lo gia żyw no ści) i ochro na
śro do wi ska”. Spo śród na de sła nych au tor skich pro jek tów ko -
mer cja li za cji zo sta ło wy ło nio nych sie dem naj lep szych prac,
któ re wraz z uczest ni ka mi ob ję to sys te mem pro fe sjo nal nych
szko leń la bo ra to ryj nych oraz biz ne so wych (każ dy blok te ma -
tycz ny re ali zo wa ny w sys te mie 40 go dzin), do dat ko wo każ da
z osób otrzy ma ła w pa kie cie osiem go dzin in dy wi du al ne go do -
radz twa biz ne so we go. Pod czas ca łe go cy klu uczest ni cy pra co -
wa li pod okiem wy bit nych men to rów nad do pra co wa niem
wła sne go po my słu ko mer cja li za cji. W stycz niu bie żą ce go ro ku
od był się fi nał pro gra mu BIO START, w któ rym uczest ni cy za pre -
zen to wa li au tor skie stra te gie przed ka pi tu łą eks per tów z Po -
znań skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go Fun da cji UAM. 

Mi ło mi po in for mo wać, że na gro dę głów ną otrzy ma ła mgr
Ewe li na Mro czek – uczest nicz ka Stu dium Dok to ranc kie go Wy -
dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Za pre zen to wa ny przez nią pro jekt: „»Zie lo -
na che mia« w ob rób ce wód po pro ce so wych z prze my słu

spo żyw cze go”, kon ku ro wał z czte re ma in ny mi po my sła mi.
Pro jekt oraz pre zen ta cja fi na ło wa mgr Ewe li ny Mro czek spo -
tka ły się z du żym za in te re so wa niem ze stro ny ko mi sji. Pro jekt
oce nio no ja ko po mysł o naj więk szym po ten cja le wdro że nio -
wym. Ko mi sja jed no cze śnie uzna ła, że „pro jekt za pre zen to wa -
ny przez fi na list kę ści śle łą czy się z wie dzą i umie jęt no ścia mi
zdo by ty mi w trak cie na uki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu”. 

Pa ni mgr Ewe li na Mro czek re ali zu je pra cę dok tor ską w Ka -
te drze Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no ści na Wy dzia le Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu Czło wie ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu pod opie ką na uko wą jej kie row ni ka, dr. hab.
Pio tra Ko niecz ne go, prof. UP. Te ma ty ka sta ran nie za pla no wa -
nej roz pra wy dok tor skiej wpi su je się w ob szar ja ko ści i bez pie -
czeń stwa żyw no ści, w tym zwłasz cza w pro blem iden ty fi ka cji
no wych za gro żeń che micz nych. W ra mach pro wa dzo nej pra -
cy na uko wej dok to rant ka roz wi ja swe za in te re so wa nia do ty -
czą ce ochro ny śro do wi ska ja ko waż ne go ele men tu prak tyk
zrów no wa żo ne go roz wo ju w no wo cze snej pro duk cji i dys try -
bu cji żyw no ści.

Pa ni mgr Ewew li nie Mro czek ser decz nie gra tu lu ję suk ce su,
a na szych dok to ran tów za chę cam do udzia łu w po dob nych
ini cja ty wach, do sko na le łą czą cych na ukę z prak ty ką.

prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka

Doktorantka Wydziału Nauk 
o Żywności i Żywieniu finalistką
drugiego cyklu programu BIOSTART
na najlepszą strategię komercjalizacji

Ewelina Mroczek (po prawej) odbiera nagrodę główną drugiej edycji konkursu BIOSTART z rąk Anny Tórz – kierownika Inkubatora
Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w Poznaniu
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Czwar te Pol skie Tar gi Uni wer sy tec kie
w Ka na dzie i USA

Wdniach od 3 do 10 mar ca 2014 ro ku w Sta nach Zjed no czo -
nych i Ka na dzie od by ły się czwar te Tar gi Uni wer sy tec kie

(‘4th Po lish Uni ver si ties Fa ir”). Tar gi te są or ga ni zo wa ne przez kil -
ku na stu po lo nij nych pa sjo na tów (któ rym prze wo dzi Zbi gniew
Pi wo ni) sku pio nych w or ga ni za cji Fah ren he it Cen ter – Bli żej Pol -
ski Fo un da tion. W tym ro ku obej mo wa ły swo im za się giem dwa
pań stwa – Ka na dę oraz USA. W Ka na dzie by ły to: Mont re al, Ot -
ta wa, Mis sis sau ga, w USA zaś to: Mil wau kee w sta nie Wi scon sin,
dwa miej sca w Chi ca go oraz Cle ar wa ter na od le głej Flo ry dzie.
Ho no ro wy pa tro nat nad tym przed się wzię ciem ob ję ło Mi ni ster -
stwo Na uki i Edu ka cji, Am ba sa da Pol ska w Ot ta wie, Pol ski Kon -
su lat Ge ne ral ny wTo ron to, czło nek par la men tu Mis sis sau ga East -
-Co ok svil le po lo nii w Mis sis sau ga’e, Wła dy sław Li zon, a tak że
mar szał ko wie wo je wództw: ma ło pol skie go, ma zo wiec kie go i lu -
bel skie go oraz pre zy den ci miast Ło dzi i Po zna nia. Ca łość by ła
sze ro ko na gła śnia na w pu bli ka to rach i ga ze tach po lo nij nych oraz
w TV -Pol sat, emi tu ją cej pro gra my in for ma cyj ne na ob sza rze ca -
łych Sta nów Zjed no czo nych. 

W tar gach wzię ły udział uczel nie z kil ku uni wer sy tec kich miast
pol skich. Dzię ki fi nan so we mu wspar ciu Urzę du Mia sta w Po zna -
niu re pre zen ta cja na sze go mia sta by ła wy jąt ko wo du ża i wi docz -
na. Po za na szym uni wer sy te tem Po znań re pre zen to wa ły Uni wer -
sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy tet Me dycz ny oraz
Uni wer sy tet Ar ty stycz ny. Te go rocz ne tar gi od by wa ły się w kil ku
ośrod kach na te re nie Ka na dy i Sta nów Zjed no czo nych, sły ną cych
z tra dy cyj nie sil nych śro do wisk po lo nij nych. W tym miej scu war -
to wspo mnieć, że ka na dyj ska po lo nia li czy oko ło 1 mln osób,
ame ry kań ska zaś po nad 10 mln, jest więc o co kru szyć ko pie. 

Po dróż roz po czy na li śmy w Ka na dzie – w Mont re alu, by przez
Ot ta wę i Mis sis sau gę do trzeć do Chi ca go, Mil wau kee i po ło żo -
ne go na Flo ry dzie Cle ar wa ter, wto pio ne go bia ły mi pla ża mi
w czy ste wo dy Za to ki Mek sy kań skiej. Sche mat wi zyt był wszę -
dzie po dob ny. Przed po łu dniem prze waż nie od wie dza li śmy któ -
rąś ze szkół ka na dyj skich lub ame ry kań skich, względ nie prze -
miesz cza li śmy się do in ne go, od le głe go ce lu po dró ży, a po
po łu dniu, od go dzi ny 17.00 do 20.00, prze by wa li śmy na tar gach,

któ re od by wa ły się na te re nie sal kon fe ren cyj nych or ga ni za cji
po lo nij nych (mię dzy in ny mi w Cen trum Kul tu ral nym Ja na Paw -
ła II), Cen trum Po lo nij ne go Wi scon sin, Cen trum Kon gre so we go
Mo ra ine Val ley Col le ge i in nych. Każ dy z uni wer sy te tów miał
przy dzie lo ny służ bo wy stół, na któ ry wy kła dał ma te ria ły re kla -
mo we i do któ re go pod cho dzi li za in te re so wa ni go ście. Wśród
tych ostat nich do mi no wa li ro dzi ce przy szłych kan dy da tów na
stu dia, względ nie ucznio wie, któ rym roz mo wa z przed sta wi cie -
la mi uczel ni po ma ga ła w pod ję ciu osta tecz nej de cy zji. By li tak -
że ta cy, któ rzy pod cho dzi li z czy stej cie ka wo ści. 

Wśród naj czę ściej za da wa nych py tań by ły te, któ re do ty czy ły
kosz tów stu dio wa nia (na sze płat ne stu dia są nie po rów ny wal nie
tań sze od stu diów na uni wer sy te tach ame ry kań skich), uzna wa -
nia dy plo mów wy da wa nych w Pol sce, gwa ran cji za trud nie nia na
ryn ku ka na dyj skim i ame ry kań skim, mo ni to ro wa nia lo sów stu -
den tów oraz moż li wo ści stu dio wa nia w ję zy ku an giel skim. 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy był je dy ną uczel nią o ta kim pro fi lu
re pre zen to wa nym pod czas tar gów. Naj licz niej szą gru pę sta no -
wi ły uczel nie me dycz ne. Przy kła do wo Uni wer sy tet Me dycz ny
w Po zna niu „pe ne tru je” ame ry kań ski ry nek od 22 lat. Po cząt ko -
wo licz ba stu den tów tzw. en glish di vi sion, re kru tu ją cych się
z Ame ry ki, nie prze kra cza ła dzie się ciu. Obec nie z sa mej tyl ko Ka -
na dy stu diu je na tej uczel ni 260 osób, przy ogól niej licz bie stu -
den tów za gra nicz nych wy no szą cej 1016. Me dy cy zresz tą co raz
czę ściej prze no szą swo ją uwa gę na in ne obie cu ją ce ryn ki
– w tym Ame ry kę Po łu dnio wą. Mi mo bra ku tra dy cji za in te re so -
wa nie na szą pro mo cją by ło sto sun ko wo du że. Po mo gła nam
w tym do brze przy go to wa na ofer ta w ję zy ku an giel skim, z wy -
star cza ją co du żą ilo ścią cen nych in for ma cji. Są i in ne po zy ty wy
wy jaz du. Przez naj bliż szy rok ma te ria ły pro mo cyj ne na szej uczel -
ni kol por to wa ne bę dą przez or ga ni za cje po lo nij ne, la tem zaś go -
ścić bę dzie w Po zna niu gru pa mło dych lu dzi z Ka na dy i USA, któ -
rych ce lem jest mię dzy in ny mi wi zy ta na na szym uni wer sy te cie
ja ko na po ten cjal nym miej scu stu dio wa nia. 

Ję drzej M. Jaś kow ski
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Przedstawiciele polskich uczelni na spotkaniu w Ambasadzie RP w Ottawie; pierwsza od lewej to Cecylia Bernacka, sekretarz ambasady
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Wydział Technologii Drewna 
na Are nie De sign

Wdniach 18–21 lu te go 2014 ro ku na te re nie Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Po znań skich w pa wi lo nie nr 5 od by ła się

szó sta edy cja wy da rze nia Are na De sign. To je dy ne w Pol sce
miej sce spo tkań biz ne so wych pro du cen tów i pro jek tan tów,
a tak że prze strzeń pre zen ta cji naj bar dziej ak tu al nych osią gnięć
w dzie dzi nie ‘de si gnu’. Wy da rze nie skie ro wa ne by ło do mię dzy -
na ro do we go gro na: pro jek tan tów, ar chi tek tów wnętrz, stu den -
tów szkół wyż szych o pro fi lu ar ty stycz nym i tech nicz nym, pro -
du cen tów, firm usłu go wych oraz han dlow ców.

Już po raz pią ty Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, re -
pre zen to wa ny przez Wy dział Tech no lo gii Drew na, wziął udział
w tym waż nym wy da rze niu, sku pia ją cym mię dzy in ny mi pro -
jek tan tów i pro du cen tów me bli z Pol ski oraz za gra ni cy.

Stu den ci kie run ków: tech no lo gia drew na i pro jek to wa nie
me bli oraz pra cow ni cy Ka te dry Me blar stwa przy go to wa li 
in te re su ją cą wy sta wę pre zen tu ją cą do ko na nia pro jek to we
zre ali zo wa ne w 2013 ro ku. Przed sta wio ne zo sta ły kon cep cje
no wych pro duk tów w po sta ci pla ka tów oraz mo de li 3D prze -
zna czo nych dla osób w wie ku 65+. Pro jek ty opra co wa ne zo -
sta ły pod czas mię dzy na ro do wych warsz ta tów na Art Aca de -
my of La tvia (Ry ga), In no va tion Camp w Ko pen ha dze oraz
warsz ta tów pro jek to wych pro wa dzo nych we współ pra cy
z Uni wer sy te tem Me dycz nym w Po zna niu. Pra ce te wy ko na -
no w ra mach re ali za cji pro jek tu Star Dust of the Bal tic Sea Re -
gion Pro gram me 2007–2013: Com fort in Li ving. Pro jek ty zo -
sta ły przy go to wa ne na pod sta wie wy tycz nych zwią za nych
z funk cjo nal no ścią, er go no mią, wy ma ga nia mi wy trzy ma ło -
ścio wy mi oraz bez pie czeń stwem użyt ko wa nia wy ro bów me -

blo wych. Wy róż nia ją cą część eks po zy cji sta no wi ły mo de le
z In no va tion Camp stwo rzo ne w mul ti dy scy pli nar nych sze -
ścio oso bo wych ze spo łach pro jek to wych, skła da ją cych się ze
stu den tów uczel ni ar ty stycz nych oraz tech nicz nych z sze ściu
kra jów nad bał tyc kich.

Po nad to po ka za no naj cie kaw sze pro jek ty zre ali zo wa ne
w ra mach prac se me stral nych. Za pre zen to wa ne mo de le me -
bli do prze cho wy wa nia oraz wy po czyn ku prze zna czo ne by ły
dla użyt kow ni ków w wie ku 6-12 lat i by ły cie ka wym ak cen tem
przy cią ga ją cym uwa gę szcze gól nie naj młod szych zwie dza ją -
cych. Wie le prac przed sta wio no w for mie fil mu pre zen tu ją ce -
go in spi ra cje i spo so by re ali za cji pro jek tów. Stu den ci przy go -
to wa li tak że po ste ry ilu stru ją ce kon cep cje ga dże tów z drew na
pro mu ją cych Wy dział Tech no lo gii Drew na.

Cie ka wym ele men tem wy sta wy, wzbu dza ją cym sze ro kie za -
in te re so wa nie zwie dza ją cych, by ły dwa ro we ry – lau re aci kon -
kur su na ro wer z drew na zor ga ni zo wa ne go przez Ko ło Na uko -
we Tech no lo gów Drew na pod pa tro na tem dzie ka na wy dzia łu.
Ro we ry zo sta ły za pro jek to wa nie i w ca ło ści wy ko na ne przez
stu den tów WTD. 

Dzię ki wspar ciu fir my Kro no span Szcze ci nek Sp. z o.o. oraz
Fa bry ce Me bli Mi ko łaj czyk Sp. z o.o. moż li we by ło zre ali zo wa -
nie ory gi nal ne go pro jek tu eks po zy to rów za pre zen to wa nych
na sto isku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wię cej in for ma cji oraz peł ną re la cję zdję cio wą moż na zna -
leźć na stro nie: www.fa ce bo ok.com/pro jek to wa nie me bli

dr Be ata Fa bi siak

Rowery z drewna na targach Arena Design w Poznaniu

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 M

at
w

ie
j



Wieści Akademickie 37

Uni wer sy tet Przy rod ni czy 
w gro nie San tan der Uni ver si da des

Profesor Grzegorz Skrzypczak, 
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i Michał Kuczmierowski,
dyrektor programu Santander
Universidades, 27 lutego 2014 roku
podpisali ramową umowę 
o współpracy. Jej celem jest 
finansowe wspieranie przez 
Bank Zachodni WBK S.A. 
szkolnictwa wyższego, badań
naukowych oraz idei
przedsiębiorczości. Za uzyskane 
środki uniwersytet będzie mógł
realizować programy naukowe,
działalność edukacyjną, a także
nawiązywać współpracę naukową
z innymi renomowanymi 
ośrodkami akademickim 
w wielu krajach. Ostatecznym
beneficjentem tych działań 
mają być studenci oraz społeczeństwo,
w którym będą funkcjonować
absolwenci uczelni.

Tym sa mym Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu do łą czył
do gro na San tan der Uni ver si da des i jest czter dzie stą wyż -

szą szko łą w Pol sce oraz jed ną z po nad ty sią ca w świe cie na -
le żą cych do glo bal nej sie ci. Na le żą tu mię dzy in ny mi: Ha rvard
Uni ver si ty ko ło Bo sto nu, Uni wer sy tet Brow na, Uni wer sy tet Ka -
li for nij ski, Uni wer sy tet w Pen syl wa nii, Uni wer sy tet Na ro do wy
w Sin ga pu rze czy Uni wer sy tet w Ko lo nii. Wszyst kie uczest ni -
czą w świa to wym pro gra mie współ pra cy uczel nia nej i re ali zu -
ją pro gra my sty pen dial ne, a tak że in dy wi du al ne pro gra my ba -
daw cze, szcze gól nie w dzie dzi nie no wych tech no lo gii.
Przy na leż ność do pro gra mu jest wy znacz ni kiem pre sti żu
w śro do wi sku aka de mic kim pod wzglę dem ofe ro wa nych
moż li wo ści edu ka cyj nych i wy mia ny wie dzy na ogól no świa -
to wym po zio mie.

Po pod pi sa niu umo wy JM rek tor po wie dział: „Przy stę pu -
je my do te go pro gra mu, po nie waż do strze ga my w nim ko -
rzy ści dla stu den tów i pra cow ni ków na uko wych na szej
uczel ni. W pierw szym eta pie współ pra cy ma my na uwa dze
do fi nan so wa nie przez Bank dzia łań pro spo łecz nych, roz wój
ka pi ta łu ludz kie go, któ ry po wi nien słu żyć przede wszyst kim
spo łe czeń stwu. Re ali zo wa ne w tym pro gra mie pra ce ba -
daw cze bę dą roz po zna wa ły ry nek zwią za ny z go spo dar ką
żyw no ścio wą i bez pie czeń stwem żyw no ścio wym kra ju.
W dzi siej szym, dy na micz nie zmie nia ją cym się świe cie, nie
wy star czy się roz wi jać. Że by two rzyć prze wa gę kon ku ren -
cyj ną, na le ży się roz wi jać, efek tyw nie ko rzy sta jąc z naj lep -
szych do świad czeń”.

W ra mach pro gra mu San tan der Uni ver si da des za rzą dza ne -
go w Pol sce przez Bank Za chod ni WBK szko ły wyż sze mo gą
ubie gać się o do fi nan so wa nie na re ali za cję pro jek tów in dy wi -
du al nych, któ re ma ją na ce lu re ali za cje kon kret nych, wy bra -
nych przez uczel nie pro jek tów na uko wo -ba daw czych, wspie -
ra nie in no wa cyj no ści, roz wój no wych tech no lo gii, wspie ra nie
przed się bior czo ści i mo bil no ści stu den tów oraz pra cow ni ków.
Pro gram ma umoż li wić do fi nan so wy wa nie pra cow ni kom na -
uko wym oraz stu den tom i dok to ran tom za gra nicz nych sta ży
na uko wych i wy mia nę mię dzy na ro do wą.

Dy rek tor San tan der Uni wer si da des, Mi chał Kucz mie row ski
po wie dział: „W cią gu dwóch lat stwo rzy li śmy naj więk szy
w Pol sce pro gram współ pra cy mię dzy uczel nia mi a świa tem
biz ne su. Pol skie uczel nie bio rą ce udział w pro gra mie San tan -
der Uni ver si da des mo gą nie tyl ko re ali zo wać in no wa cyj ne
pro jek ty na uko wo -ba daw cze ma ją ce za sto so wa nie w go spo -
dar ce. Mo gą rów nież ko ope ro wać z naj lep szy mi ośrod ka mi
aka de mic ki mi świa ta. Mam na dzie ję, że Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy w Po zna niu wy ko rzy sta ca ły po ten cjał pro gra mu SU,
a na sza współ pra ca wpi sze się w stra te gię roz wo ju uczel ni. Po -
ten cjał uni wer sy te tu prze kła da się bez po śred nio na po ten cjał
go spo dar czy i in te lek tu al ny kra ju”.

Jak otrzy mać do fi nan so wa nie w ra mach pro jek tów in dy wi -
du al nych? Na ten te mat szcze gó ło wych in for ma cji moż na za -
się gnąć u mgr Jo an ny Kę dry, kie row nik Cen trum Usta wicz ne -
go Kształ ce nia.

rzecz nik pra so wy UP
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JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak i dyrektor Santander
Uniwersidades, Michał Kuczmierowski
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„Zie leń – de sign –
in no wa cje”

Wdniu 28 lu te go 2014 ro ku na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich od by ło się ko lej ne już, ósme se mi -

na rium „Miej ska Sztu ka Ogro do wa”, któ re przy go to wa ła re dak -
cja „Zie le ni Miej skiej” we współ pra cy z Mię dzy na ro do wy mi
Tar ga mi Po znań ski mi. Te mat te go rocz ne go spo tka nia brzmiał:
„Zie leń – de sign – in no wa cje”. Pa tro nat ho no ro wy nad wy da -
rze niem ob jął Pre zy dent Mia sta Po zna nia, Ry szard Gro bel ny,
JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak, JM rek tor Uni wer sy te tu Ar ty stycz -
ne go w Po zna niu, prof. Mar cin Ber dy szak, prof. UAP oraz dy -
rek tor Scho ol of Form, Ja ro sław Spy cha ła.

Se mi na rium po prze dzi ło wrę cze nie na gród w kon kur sie
„In spi ra cje w prze strze ni”. W tym ro ku oce nia ne by ły pro jek -
ty po dwó rek miej skich. Kon kurs skie ro wa ny był do stu den -
tów, ab sol wen tów kie run ków zwią za nych z ar chi tek tu rą 
kra jo bra zu, pro jek tan tów, ar chi tek tów kra jo bra zu, a tak że
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz pra cow ni re ali zu -
ją cych te go ty pu pro jek ty i miał na ce lu pro mo cję pro jek -

tów urba ni stycz nych kształ tu ją cych wy so ką ja kość prze -
strze ni pu blicz nej. 

Se mi na rium pro wa dził dr hab. Piotr Urbań ski – kie row nik Ka -
te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu z na szej uczel -
ni. Łącz nie wy gło szo no dzi sięć re fe ra tów, a pre le gen ta mi by li
spe cja li ści z dzie dzi ny ar chi tek tu ry kra jo bra zu z ca łej Pol ski –
prak tycy i pra cow ni cy na uko wi, a po raz pierw szy jed nym z go -
ści by ła Do rthe Ro mo – ar chi tekt kra jo bra zu z Da nii. 

Na spo tka niu po ru szo no wie le za gad nień zwią za nych
z kształ to wa niem te re nów zie le ni i ar chi tek tu rą kra jo bra zu za -
rów no w mia stach, jak i w kra jo bra zie otwar tym, mię dzy in ny -
mi: wi zje i re ali za cje in no wa cyj nych miast, naj waż niej sze ele -
men ty za rzą dza nia zie le nią miej ską, pro jek to wa nie miast
zgod ne z na tu rą, pro blem re wi ta li za cji miej skich po dwó rek.
Omó wio no też pod sta wy pro jek to wa nia i de si gnu ma szyn
w pie lę gna cji te re nów zie le ni i ar chi tek tu ry ogro do wej, przed -
sta wio no do bór drzew o róż nym po kro ju dla te re nów zie le ni
miej skiej oraz omó wio no pro blem za gro żeń po wo do wa nych
przez wpro wa dza nie do miast ga tun ków ob cych. 

Pod czas se mi na rium dys ku to wa no na te mat po trze by po -
wro tu do za wo du ogrod ni ka miej skie go, któ ry po sia dał by
upraw nie nia do kształ to wa nia zie le ni miej skiej. Ta kie sta no -
wi ska przy urzę dach mia sta funk cjo nu ją już, mię dzy in ny mi
w Gdy ni i w Pu ła wach. Za po wie dzia no, że dzie wią ta edy cja se -
mi na rium zo sta nie po świę co na wła śnie te mu pro ble mo wi.

dr hab. Piotr Urbań ski
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W pierwszej części seminarium o „Potrzebach holistycznego zarządzania zielenią miejską” opowiedział dr inż. Piotr Lewandowski 
z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego

Seminarium „Zieleń – design – innowacje” poprowadził 
dr hab. Piotr Urbański, kierownik Katedry Terenów Zieleni 
i Architektury Krajobrazu naszej uczelni

Wykład prof. dr. hab. Mieczysława Czekalskiego z Katedry Roślin
Ozdobnych na temat „Drzew o różnym pokroju dla zieleni miejskiej”
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W dniach 26 lu te go – 1 mar ca 2014 ro ku na te re nie Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich od by ły się Tar gi

Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu „Gar de nia 2014”. Od
po cząt ku, to jest od 2007 ro ku, swój udział w tym wy da rze -
niu ma ją stu den ci Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra -
jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W tym
ro ku Ko ło Na uko we Ogrod ni ków wraz z dzia ła ją cą w je go
ra mach Sek cją Flo ry stycz ną po łą czy ło si ły ze Sto wa rzy sze -
niem In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa (SI TO) od dział
po znań ski. W pa wi lo nie 6A pod czas tar gów „Spe cial Days”
stu den ci po ma ga li zor ga ni zo wać sto isko, a tak że prze pro -

wa dzić VIII Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Flo ry stycz ne Pol -
ski. Pre zes Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków, Lu iza Da wi do wicz,
by ła człon kiem ko mi te tu tech nicz ne go, czu wa ją ce go nad
prze strze ga niem re gu la mi nu mi strzostw przez je go uczest -
ni ków. Przy szli ogrod ni cy rów nież ak tyw nie dzia ła li pod czas
Otwar te go Kon kur su Kwia ciarń, warsz ta tów oraz po ka zów
flo ry stycz nych, któ re przy cią ga ły tłu my wi dzów. Stu den tom
jak za wsze to wa rzy szy ła dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska –
opie kun na uko wy Sek cji Flo ry stycz nej, któ ra pro wa dzi ła po -
ka zy flo ry stycz ne od by wa ją ce się na sce nie oraz by ła człon -
kiem ju ry oce nia ją ce go uczest ni ków mi strzostw. Stu den tów
wspo ma ga li rów nież dr inż. Piotr Czu chaj, mgr inż. An na Ko -
wal ska oraz mgr inż. Ma ria Ulczyc ka -Wa lor ska. 

Tar gi „Gar de nia” są do sko na łą oka zją dla stu den tów, któ rzy
chcą po sze rzyć swo ją wie dzę o prak tycz ne aspek ty przy szłe -
go za wo du, a tak że da ją moż li wość bez po śred nie go kon tak -
tu z bran żą ogrod nic twa i ar chi tek tu ry kra jo bra zu.

Lu iza Da wi do wicz

Stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu na tar gach „Gar de nia 2014”
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Warsztaty florystyczne, w których uczestniczył między innymi Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny (pierwszy od prawej), 
poprowadziła dr hab. Agnieszka Krzymińska z Katedry Roślin Ozdobnych (z mikrofonem w ręku)

Stoisko Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na targach
„Gardenia 2014”
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Sekcja Florystyczna Koła Naukowego Ogrodników na targach
„Gardenia 2014”
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Na te re nie Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, przez
ty dzień od 17 mar ca 2014 ro ku po cząw szy, pre zen to wa -

na by ła wy sta wa prac wy róż nio nych w kon kur sie na znak wód
wiel kich War ty w Po zna niu, któ ry ogło si ło Sto wa rzy sze nie In -
ży nie rów i Tech ni ków Wod nych i Me lio ra cyj nych (SI TWM) Od -
dział w Po zna niu. By ła to już dru ga wy sta wa po kon kur so wa
zwy cię skich prac. Or ga ni za to rem i ku ra to rem wy sta wy na
uczel ni był dr hab. inż. To masz Ka łu ża – kie row nik Za kła du In -
ży nie rii Wod nej w Ka te drze In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej.
Otwar cia wy sta wy w imie niu SI TWM do ko nał mgr inż. Ry szard
Szcze chu ra – wi ce prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu, przy
współ udzia le spon so ra kon kur su i fun da to ra na gród – Zyg -
mun ta Dem skie go – dy rek to ra ds. mar ke tin gu tech nicz ne go
Fa bry ki Ar ma tu ry HAW LE w Ko zie gło wach oraz oczy wi ście wy -
mie nio ne go ku ra to ra wy sta wy. W otwar ciu udział wzię ło kil ku
na uczy cie li aka de mic kich oraz kil ku dzie się ciu stu den tów na -
sze go wy dzia łu. Z sa mą wy sta wą za po zna ło się spo ro osób,
wie lu stu den tów z trzech re ali zo wa nych na wy dzia le kie run -
ków, tak że wie lu na szych na uczy cie li aka de mic kich, pra cow ni -
ków tech nicz nych, a tak że od wie dza ją cych nasz bu dy nek go -
ści i in nych in te re sa riu szy. 

Myśl przy po mnie nia miesz kań com Po zna nia o po wo dziach,
dzię ki wy eks po no wa niu w jed nym miej scu in for ma cji z da ta -
mi i po zio ma mi wiel kich po wo dzi, po ja wi ła się w Za rzą dzie
Od dzia łu SI TWM w Po zna niu kil ka lat te mu. Póź niej sze dzia ła -
nia po prze dził opis więk szo ści zna nych zna ków po wo dzio -
wych oraz no we po mia ry rzęd nych wska zy wa nych przez te
zna ki. Pier wot na kon cep cja osa dze nia oka za łej ła ty wo do -
wska zo wej przy mo ście bp. Jor da na na Ostro wie Tum skim (na

Cy bi nie) nie zna la zła do bre go wspar cia po znań skich de cy den -
tów i prze kształ ci ła się w kon cep cję kon kur su na prze ma wia -
ją cy do wy obraź ni znak wod ny (sym bol czy po mnik), upa mięt -
nia ją cy i una ocz nia ją cy po zio my tych eks tre mal nych zda rzeń
po wo dzio wych, wie lo krot nie w prze szło ści tra gicz nych dla
mia sta.

W cią gu 2013 ro ku od by ło się kil ka spo tkań przed sta wi cie li
Za rzą du Od dzia łu SI TWM w Po zna niu oraz trzech uczel ni po -
znań skich (Po li tech ni ka Po znań ska, Uni wer sy tet Ar ty stycz ny,
Uni wer sy tet Przy rod ni czy)1, ma ją cych na ce lu wy pra co wa nie
kon cep cji kon kur su, za sad uczest nic twa, spo so bu roz strzy ga -
nia, po zy ska nia spon so ra na gród itd. W li sto pa dzie 2013 ro ku
Za rząd Od dzia łu SI TWM w Po zna niu po wo łał Ko mi sję Kon kur -
so wą w skła dzie: mgr inż. Ce za ry Si niec ki – prze wod ni czą cy
(jed no cze śnie prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu SI TWiM
w Po zna niu), mgr inż. arch. An drzej No wak, dr hab. inż. arch.
Ro bert Ast, dr inż. arch. Krzysz tof Bo row ski, prof. dr hab. inż.
Bog dan J. Wo sie wicz, dr hab. inż. J. Bo gu mił Le wan dow ski, dr
hab. inż. To masz Ka łu ża, mgr inż. Wal de mar Ci chy. Kon kurs
ogło szo no na je sie ni 2013 ro ku z ter mi nem roz strzy gnię cia
w stycz niu na stęp ne go. Miał cha rak ter za mknię ty, skie ro wa -
ny był wy łącz nie do stu den tów wy mie nio nych wcze śniej
uczel ni po znań skich. Spon so rem kon kur su i fun da to rem na -
gród zo sta ła Fa bry ka Ar ma tu ry HAW LE Spół ka z o.o. (Ko zie -
gło wy ko ło Po zna nia).

Po kon kur so wa wy sta wa na znak 
wód wiel kich w Po zna niu

Po formalnym otwarciu wystawy czas na kolejne dyskusje i refleksje; przed planszami nagrodzonych prac rozmawiają (od prawej): Zygmunt
Demski – dyrektor Fabryki Armatury HAWLE w Koziegłowach, która ufundowała nagrody, dr hab. Tomasz Kałuża – juror i kurator wystawy, mgr inż.
Waldemar Cichy i prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz – dwaj kolejni jurorzy, oraz mgr inż. Ryszard Szczechura – przedstawiciel głównego
organizatora konkursu, zastępca przewodniczącego Zarządu Oddziału SITWM w Poznaniu

1 Mi mo wcze śniej sze go za in te re so wa nia do te go gro na nie do łą -
czy li jed nak, nie wie dzieć dla cze go, przed sta wi cie le UAM (prof. Al fred
Ko niec ki).
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W roz pi sa nym kon kur sie na kon cep cję zna ku wód wiel kich
w Po zna niu na le ża ło przed sta wić pro po zy cję for my zna ku od -
no szą ce go się do wy bra nych, naj więk szych hi sto rycz nych
wez brań po wo dzio wych War ty w Po zna niu wraz z pro po zy -
cją je go lo ka li za cji. Znak w for mie trwa łej, od por nej na wa -
run ki at mos fe rycz ne, po wi nien być usy tu owa ny w miej scu
pu blicz nym w ob rę bie wę zła wod ne go War ty. Po wi nien in te -
re su ją co in for mo wać o wska za nych przez or ga ni za to rów hi -
sto rycz nych po wo dziach oraz o po ten cjal nych za gro że niach
zwią za nych z rze ką. Pra cę kon kur so wą na le ża ło przy go to wać
w for mie ory gi nal nej plan szy (for ma tu 100 × 70 cm) wy dru -
ko wa nej na sztyw nym pod kła dzie. Do dat ko wo na le ża ło
przed sta wić ją w wer sji cy fro wej. Pro jekt miał za wie rać sche -
mat kom po zy cyj no -funk cjo nal ny pro jek to wa nej struk tu ry,
rzu ty, prze kro je i ele wa cje obiek tu oraz uję cie prze strzen ne
(per spek ty wa lub ak so no me tria) oraz po ka za ny szcze gó ło wo
wy bra ny de tal obiek tu. Au tor mu siał wska zać też lo ka li za cję
zna ku. Usta lo no ter min skła da nia prac do 10 stycz nia 2014
ro ku (włącz nie), z dwu ty go dnio wym ter mi nem roz strzy gnię -
cia. Pu la na gród wy no si ła 6000 zł (pierw sza na gro da – 3000 zł;
dru ga – 2000 zł; trze cia – 1000 zł), przy czym Ko mi sja Kon kur -
so wa upo waż nio na by ła do in ne go po dzia łu kwo ty prze zna -
czo nej na na gro dy. Wrę cze nie przy zna nych lau re atom kon -
kur su na gród i wy róż nień prze wi dzia no pod czas uro czy ste go
otwar cia po kon kur so wej wy sta wy prac pro jek to wych. W re -
gu la mi nie za pi sa no, że ko lej ność na gród nie prze są dza jed -
nak o ewen tu al nej ko lej no ści re ali za cji. 

Prze wi dzia no dwu eta po we oce nia nie. W eta pie pierw szym
na stą pił wy bór (nie wię cej niż kil ku na stu) wy róż nia ją cych się
prac. Ich au to rzy zo sta li zo bo wią za ni do przy go to wa nia (w cią -
gu sied miu dni) au tor skiej pre zen ta cji mul ti me dial nej uka zu -
ją cej ce chy i wa lo ry pra cy. Każ dy wy róż nio ny ze spół au tor ski
zo stał zo bo wią za ny do pre zen ta cji pro jek tu w dniu roz strzy -
gnię cia kon kur su, pra ca kon kur so wa mia ła być bo wiem oce -
nia na łącz nie z pre zen ta cją.

Na kon kurs wpły nę ło 86 prac, nie ste ty, tyl ko z dwóch uczel -
ni, przede wszyst kim z Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Urba ni sty ki Po -
li tech ni ki Po znań skiej (85%), resz ta z Uni wer sy te tu Ar ty stycz -
ne go w Po zna niu. W kon kur sie nie po ja wi ły się osta tecz nie

pra ce stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Mi mo pew -
ne go za in te re so wa nia je go te ma ty ką i zna jo mo ści pro ble ma -
ty ki po wo dzio wej, do zło że nia prac kon kur so wych jed nak nie
do szło (praw do po dob nie z uwa gi na wy raź nie in ny typ prac
pro jek to wych re ali zo wa nych na na szych kie run kach oraz brak
w pro gra mach tych kie run ków za jęć – warsz ta tów – o cha rak -
te rze zbli żo nym do wy ma gań kon kur so wych). 

Na pierw szym po sie dze niu Ko mi sji Kon kur so wej (17 stycz -
nia 2014 ro ku) oce nio no wszyst kie zgło szo ne pro jek ty. Jesz -
cze przed po sie dze niem ju ro rzy za po zna li się z pra ca mi zło -
żo ny mi w for mie elek tro nicz nych za pi sów. Ko mi sja pra co wa ła
pod kie run kiem mgr. inż. arch. An drze ja No wa ka – dy rek to -
ra Wy dzia łu Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry w Urzę dzie Mia sta
Po znań, któ ry pre zen to wał ko lej ne pra ce (w for mie elek tro -
nicz nej), pod kre śla jąc wa lo ry pro jek tów, a tak że punk to wał
ich słab sze stro ny. Funk cję se kre ta rza peł nił mgr inż. Wal de -
mar Ci chy. 

Po pre zen ta cji i spo rej dys ku sji wy se lek cjo no wa no naj -
pierw kil ka dzie siąt naj lep szych pro jek tów (oko ło 1/5 prac zło -
żo nych na kon kurs). Po po now nym szcze gó ło wym przej rze -
niu i prze dys ku to wa niu tych prac, już w wer sji pa pie ro wej,
Ko mi sja Kon kur so wa uzgod ni ła wy bór dwu na stu prac do dru -
gie go eta pu kon kur su, trak tu jąc je ja ko pra ce wy róż nio ne
(ho no ro wa ne przy naj mniej dy plo mem wy róż nie nia). By ło to
dzie sięć prac stu den tów z Po li tech ni ki Po znań skiej (wy mie -
nia ne al fa be tycz nie na pod sta wie na zwi ska pierw sze go au -
to ra), mia no wi cie pro jek ty: Ad rian ny Fią cek, Mag da le ny Frąc -
ko wiak, Mi cha ła Gaw ro na, Łu ka sza Gą ski, Da rii Gor don, Ra fa ła
Jan cza ka, Agniesz ki Ka sprzak, Pa try cji Kur, Mar ty Pre kiel z Jo -
an ną Sar bak oraz Agniesz ki Wier ciń skiej oraz dwie pra ce stu -
den tów Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go: Ka ta rzy ny Ksyc kiej oraz
Mał go rza ty Ro ga liń skiej z Ma cie jem Ja si ną (wy mie nio ne tak -
że al fa be tycz nie). 

Dru gie po sie dze nie Ko mi sji Kon kur so wej (22 stycz nia 2014
ro ku) od by ło się w gma chu Urzę du Mia sta Po zna nia przy pl.
Ko le giac kim. Na po cząt ku po sie dze nia Ko mi sji Kon kur so wej
au to rzy wy róż nio nych prac przed sta wi li kon cep cje swo ich
pro jek tów na plan szach kon kur so wych oraz w po sta ci pię cio -

Trzy nagrodzone prace; od lewej kolejno: pierwsza, druga i trzecia nagroda
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Studenci z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska z zainteresowaniem oglądają nagrodzone prace, a dyskusje z jurorami i między sobą
rozpoczną się za chwilę 

mi nu to wej pre zen ta cji mul ti me dial nej, ko men tu jąc swo je
pro jek ty. Wszyst kie pre zen ta cje by ły przy go to wa ne pro fe sjo -
nal nie i bar dzo do brze za pre zen to wa ne, ja sno i z au tor ski mi
ak cen ta mi, bez prze kro czeń cza su. Ko mi sja Kon kur so wa pra -
co wa ła po tem nad wy pra co wa niem osta tecz ne go wer dyk tu.
Wy ko rzy sta no wnio ski z wcze śniej szych dys ku sji, sfor mu ło -
wa no no we ar gu men ty i pod ję to uda ną pró bę uzgod nie nia
zwy cięz ców i usze re go wa nia ko lej no ści. Po sta no wio no utrzy -
mać licz bę i usta lo ną wcze śniej wy so kość na gród. Pierw szą
na gro dę (3000 zł) przy zna no pro jek to wi Mar ty Pre kiel i Jo an -
ny Sar bak (ma ły pa wi lon z prze zro czy stym da chem z wo dą
na po zio mie naj więk szej po wo dzi – zlo ka li zo wa ny na skar pie
obok bu dyn ku ICHOT), dru gą na gro dę (2000 zł) kon cep cji
Agniesz ki Ka sprzak (układ brył pro sto pa dło ścien nych od po -
wia da ją cych po zio mom wiel kich po wo dzi i z miej sca mi do
sie dze nia na tych że bry łach – umiej sco wio ny przy mo ście
bp. Jor da na po stro nie Środ ki), a trze cią na gro dę (1000 zł) pra -
cy Mi cha ła Gaw ro na (wo do wskaz w for mie smu kłe go pro sto -
pa dło ścia nu wska zu ją ce go ak tu al ne sta ny War ty na tle po wo -
dzi hi sto rycz nych – usy tu owa ny na cy plu mię dzy ko ry tem
głów nym rze ki a sta rym por tem). Wszyst kie po zo sta łe pra ce
za kwa li fi ko wa ne do dru gie go eta pu uzy ska ły wy róż nie nia
(dy plo my). 

Na sa lę zo sta li za pro sze ni au to rzy prac oraz gro no przy by -
łych go ści. Dy rek tor An drzej No wak w imie niu Ko mi sji Kon kur -
so wej pro fe sjo nal nie omó wił kon kurs i je go re zul ta ty, a na -
stęp nie ogło sił ofi cjal ne wy ni ki. Au to rzy zwy cię skich prac mie li
moż li wość po now ne go ich za pre zen to wa nia, już w obec no -
ści przy by łych go ści. Re fe ro wa li w od wrot nym po rząd ku niż
ko lej ność na gród. Po tem głos za bra ło kil ka przy by łych osób,
mię dzy in ny mi Le szek Ku rek – dy rek tor Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska Urzę du Mia sta (UM) w Po zna niu, su ge ru jąc pew ną
moż li wość re ali za cji któ re goś ze zwy cię skich pro jek tów w ra -
mach pro jek tu WAR TO STRA DA re ali zo wa ne go przez UM. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się w trak cie otwar cia
pierw szej wy sta wy po kon kur so wej (29 stycz nia 2014 ro ku)
w korytarzu Urzę du Mia sta Po zna nia przy pla cu Ko le giac kim,
w po bli żu głów nej sa li po sie dzeń Ra dy Mia sta Po zna nia. Przy -
by li lau re aci kon kur su, sta wi li się tak że ju ro rzy. Nie wie le jed nak

by ło osób z ze wnątrz oraz przed sta wi cie li me diów, stąd sła by
od dźwięk kon kur su w pra sie lo kal ne j2. Dy plo my i na gro dy pie -
nięż ne w imie niu or ga ni za to ra kon kur su wrę czał mgr inż. Ry -
szard Szcze chu ra – za stęp ca prze wod ni czą ce go Za rzą du Od -
dzia łu SI TWM w Po zna niu wraz z dy rek to rem An drze jem
No wa kiem, któ ry uczy nił to w imie niu Ko mi sji Kon kur so wej. 

Pra ce kon kur so we sta ły się wła sno ścią Od dzia łu SI TWM
w Po zna niu – or ga ni za to ra kon kur su. Zo sta ły po now nie wy -
eks po no wa ne na te re nie na szej uczel ni na Wy dzia le Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska, któ ry czyn nie uczest ni czył w przy -
go to wa niach i re ali za cji kon kur su. W skła dzie ju ro rów by ło aż
trzech przed sta wi cie li wy dzia łu: J. Bo gu mił Le wan dow ski,
eme ry to wa ny pro fe sor, oraz au to rzy tej no tat ki. 

War to na ko niec pod kre ślić cie ka we po my sły wie lu prac
kon kur so wych, bar dzo do bre przy go to wa nie stu den tów do
kon kur su, za rów no warsz ta tu pro jek to we go, jak i umie jęt no -
ści pre zen ta cji, a prze cież by ły to pra ce stu den tów dru gie go
ro ku kie run ku: ar chi tek tu ra i urba ni sty ka z Po li tech ni ki Po -
znań skiej oraz trze cie go ro ku kie run ku: gra fi ka (pro jek to wa -
nie gra ficz ne) z Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu, za -
tem stu den tów co naj wy żej w po ło wie swo ich stu diów
ar chi tek to nicz nych czy ar ty stycz nych. Kil ka prac (w tym dwie
wy róż nio ne) uzu peł nio no przy go to wa ny mi ma kie ta mi zna ku.
Szko da jed nak, że bez po śred nio w kon kur sie nie wzię li udzia -
łu stu den ci na szej uczel ni. Dys ku sje z ju ro ra mi pod czas otwar -
cia wy sta wy czy póź niej sze roz mo wy pod czas jej trwa nia to
tro chę za ma ło. Je ste śmy prze ko na ni, że stu den ci nie wy ko -
rzy sta li w peł ni nada rza ją cej się szan sy. 

Szko da!

prof. dr hab. inż. Bog dan J. Wo sie wicz 
dr hab. inż. To masz Ka łu ża 

2 By ła jed nak krót ka wzmian ka o kon kur sie w „Mo ni to rze Wiel ko -
pol skim”: Zna ki przy po mną o po wo dziach, nr 2/2014, s. 7 („Z Re gio nu”),
sy gno wa na jed nym tyl ko zdję ciem. 
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Pol skie To wa rzy stwo Na uk Ogrod ni czych (PTNO) zo sta ło po -
wo ła ne w 1987 ro ku z ini cja ty wy prof. T. Woj tasz ka z Uni wer -

sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie i przy po par ciu Pol skiej Aka de mii
Na uk w ce lu in te gra cji ogrod ni czej spo łecz no ści na uko wej w Pol -
sce. W ra mach To wa rzy stwa dzia ła osiem Od dzia łów: Kra ków,
Lu blin, Olsz tyn, Po znań, Skier nie wi ce, Szcze cin, War sza wa i Wro -
cław oraz Sek cja Ho dow li, Na sien nic twa i Bio tech no lo gii Ro ślin.
Pol skie To wa rzy stwo Na uk Ogrod ni czych jest człon kiem zbio ro -
wym Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych
(ISHS – In ter na tio nal So cie ty of Hor ti cul tu ral Scien ces). Sie dzi bą
Za rzą du Głów ne go od chwi li po wsta nia To wa rzy stwa jest Kra -
ków (Wy dział Ogrod ni czy Uni wer sy te tu Rol ni cze go). Ak tu al nie
PTNO li czy po nad 400 człon ków zwy czaj nych oraz 18 człon ków
ho no ro wych, któ ry mi są oso by szcze gól nie za słu żo ne dla roz -
wo ju na uk ogrod ni czych.

Głów nym ce lem dzia łal no ści PTNO jest roz wi ja nie spo łecz -
nej, na uko wej, dy dak tycz nej i po pu la ry za tor skiej ak tyw no ści
człon ków we wszyst kich dzie dzi nach na uk ogrod ni czych. Ce -
le te To wa rzy stwo re ali zu je, or ga ni zu jąc od czy ty, wy kła dy, kon -
fe ren cje, zjaz dy i sym po zja na uko we, re gu lar nie wy da jąc „Fo -
lia Hor ti cul tu rae”, na uko we cza so pi smo ogrod ni cze w ję zy ku
an giel skim oraz „Biu le tyn In for ma cyj ny”, trak tu ją cy o bie żą cej
dzia łal no ści człon ków PTNO. Co rocz nie or ga ni zu je tak że kon -
kurs na naj lep szą pra cę ma gi ster ską z dzie dzi ny ogrod nic twa.

Człon kiem zwy czaj nym PTNO mo że zo stać każ da oso ba
pra cu ją ca na uko wo lub wy ka zu ją ca za in te re so wa nie te ma ty -
ką ogrod ni czą, któ ra za de kla ru je współ pra cę i po moc w za kre -
sie urze czy wist nia nia ce lów To wa rzy stwa. Na to miast człon -
kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na za in te re so wa na
dzia łal no ścią To wa rzy stwa, któ ra za de kla ru je na je go rzecz po -
par cie fi nan so we.

Ma te rial ną pod sta wą dzia łal no ści sta tu to wej To wa rzy stwa
są środ ki fi nan so we przy dzie la ne przez Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go na re ali za cję kon kret nych za dań
z dzie dzi ny upo wszech nia nia wie dzy oraz na dzia łal ność wy -
daw ni czą. Nie wiel kie środ ki po zy ski wa ne są tak że ze skła dek
człon kow skich, w ra mach któ rych człon ko wie otrzy mu ją dwa
nu me ry cza so pi sma „Fo lia Hor ti cul tu rae” oraz „Biu le tyn In for -
ma cyj ny”. Obec nie wy so kość rocz nej skład ki człon kow skiej
wy no si 50 zł. Człon ko wie eme ry ci, dok to ran ci oraz stu den ci
pła cą skład kę ulgo wą (50%). Waż ne źró dło wspar cia dzia łal -
no ści PTNO sta no wią wpła ty człon ków wspie ra ją cych, któ rych
obec nie jest 21.

Od dział Po znań ski PTNO, któ ry obec nie zrze sza po nad
80 człon ków, dzia ła na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (UP) w Po zna niu.
Spo tka nia Od dzia łu od by wa ją się cy klicz nie raz w mie sią cu,

Pol skie To wa rzy stwo Na uk Ogrod ni czych
– Od dział Po znań 
za pra sza na cy klicz ne spo tka nia

W kompleksie pałacowo-parkowym poczdamskiego Sanssouci
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w pierw szej po ło wie ro ku, to jest od stycz nia do ma ja. Po nad -
to raz w ro ku or ga ni zo wa ne jest spo tka nie wy jaz do we. W ostat -
nich la tach uda ło się nam zwie dzić mię dzy in ny mi: Ogród Bo -
ta nicz ny w Ber li nie, kom pleks pa ła co wo -par ko wy Sans so uci
w Pocz da mie, prze pięk ne ogro dy „Hor tu lus” w Do brzy cy, Ar bo -
re tum w Woj sła wi cach i win ni cę „Ad o ria” ko ło Wro cła wia. Od -
wie dzi li śmy tak że no wo cze sne i do brze pro spe ru ją ce go spo -
dar stwa ogrod ni cze.

Pre le gen ta mi na na szych spo tka niach są za rów no człon ko -
wie To wa rzy stwa, jak i oso by spo za bran ży ogrod ni czej. Pre -

zen to wa ne przez nich wy kła dy do ty czą nie tyl ko ak tu al nych
te ma tów do ty czą cych ogrod nic twa, ale są też wra że nia mi
z sym po zjów, sta ży oraz bliż szych i dal szych po dró ży. W ro ku
bie żą cym od by ły się dwa spo tka nia Od dzia łu. Na pierw szym
z nich dr hab. Ka ta rzy na Se idler -Ło ży kow ska, prof. In sty tu tu
Włó kien Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich w Po zna niu, po dzie -
li ła się swo imi wra że nia mi z Mię dzy na ro do we go Sym po zjum
Zie lar skie go zor ga ni zo wa ne go przez ISHS, któ re od by ło się
w czerw cu 2013 ro ku w Mont re alu oraz „opro wa dzi ła” nas po
Ogro dzie Bo ta nicz nym w tym mie ście. Na stęp nie wy słu cha li -
śmy nie zwy kle in te re su ją cej i bo ga to lu stro wa nej zdję cia mi
pre lek cji dr hab. n. farm. i dr n. hum. Ani ty Ma gow skiej z Ka te -
dry i Za kła du Hi sto rii Na uk Me dycz nych Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu za ty tu ło wa nej
„Ro śli ny ja ko sym bo le w sztu ce”. 

W trak cie dru gie go te go rocz ne go spo tka nia wraz z dr hab.
Agniesz ką Krzy miń ską z Ka te dry Ro ślin Ozdob nych UP w Po -
zna niu po zna li śmy „Uro ki Ma ro ka” (ar ty kuł i zdję cia z te go wy -
kła du pre zen tu je my na stro nach 46-47 te go nu me ru „Wie ści
Aka de mic kich”). Z ko lei dr hab. Jó zef Pi róg, prof. UP w Po zna -
niu z Ka te dry Wa rzyw nic twa, za pre zen to wał nam no win ki
tech nicz ne do ty czą ce „Szklar ni i tu ne li fo lio wych XXI wie ku
oraz ich wy po sa że nia”.

Ko lej ne spo tka nie za pla no wa li śmy na pierw szy dzień wio -
sny, czy li na 21 mar ca. Tym ra zem, wraz z dr Ewą Dan kow ską
z na sze go uni wer sy te tu, od by li śmy eg zo tycz ną po dróż do
„kró le stwa grzmią ce go smo ka”, czy li Bhu ta nu, a dr Woj ciech
Ma tu szak z fir my Spój nia Ho dow la i Na sien nic two Ogrod ni -
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Arboretum w Wojsławicach

Zwiedzanie ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy
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cze przed sta wił pre lek cję pod ty tu łem „Spój nia – wiel ko pol -
ska ho dow la od mian wa rzyw w la tach 1991–2014”. W trak cie
spo tka nia wrę czo no na gro dę za naj lep szą pra cę ma gi ster ską
wy ko na ną w ro ku 2013. Na gro dę tę uzy ska ła pa ni Klau dia Ba -
siń ska z Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu UP
w Po zna niu. Pra cę za ty tu ło wa ną „Kon cep cja re wa lo ry za cji za -
ło że nia pa ła co wo -par ko we go w Je zio rach” wy ko na ła pod kie -
run kiem dr hab. Pio tra Urbań skie go. Lau re at ka przed sta wi ła
krót ką pre zen ta cję na gro dzo nej pra cy.

Ostat nie w tym ro ku aka de mic kim spo tka nie od by ło się 25
kwiet nia, a szcze gó ły na je go te mat znaj dą Pań stwo w ko lej -
nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”. 

Za pra sza my bar dzo ser decz nie wszyst kich za in te re so -
wa nych do sa li ćwi czeń nr 15 w bu dyn ku Ko le gium 
Ze mba la Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, ul.
Dą brow skie go 159 (przy pę tli na Ogro dach). Spo tka nia
roz po czy na ją się o go dzi nie 1215 i trwa ją za zwy czaj do go -
dzi ny 1500. Wstęp jest wol ny. Za pew nia my coś dla du szy
i cia ła, czy li cie ka we wy kła dy, mi łą at mos fe rę oraz ka wę,
her ba tę i cia stecz ka. 

dr inż. Jo lan ta Li siec ka
prze wod ni czą ca PTNO Od dział Po znań
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Członkowie PTNO w winnicy „Adoria” koło Wrocławia

Ogród Botaniczny w Berlinie
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Miasteczko Chefchaouen (‘Szafszawan’), którego domy w medynie, a często także uliczki, pomalowane są na niebiesko 

Ma ro ko – kraj o bo ga tej hi sto rii i in te re su ją cej kul tu rze
– po ło żo ny jest w za chod nio -pół noc nej czę ści Afry ki.

Lud ność sta no wią w więk szo ści Ara bo wie (25%) i Ber be ro wie
(74%). Obo wią zu ją cym ję zy kiem urzę do wym jest arab ski, ale
pla nu je się wpro wa dzić ja ko dru gi ber be ryj ski. Tu ry ści po ro -
zu mie wa ją się tam z miesz kań ca mi po fran cu sku.

Ma ro ko sły nie z przy praw, su szo nych owo ców (fi ga, dak ty -
le), oli wek, pięk nych wy ro bów rę ko dziel ni czych. Jed nak jest
to je dy ny kraj na świe cie, w któ rym ro śnie ar ga nia że la zna (Ar -
ga nia spi no sa). Z jej owo ców po zy sku je się olej ar ga no wy,
uzna wa ny za je den z droż szych na świe cie. Wy ko rzy sty wa ny
jest on do ce lów spo żyw czych i ko sme tycz nych. Olej uzy sku -
ją w spo sób tra dy cyj ny ko bie ty, któ re ręcz nie roz bi ja ją twar dą
łu pi nę na sion i mie lą je w ręcz nych żar nach. Ko bie ty trud nią
się tak że za rob ko wym wy ko ny wa niem hen ny. Jed nak za zwy -
czaj spra wu ją ro lę go spo dy ni do mo wej i mat ki.

W Ma ro ku jest aż osiem obiek tów wpi sa nych na li stę dzie -
dzic twa kul tu ro we go UNE SCO. Są to mię dzy in ny mi me dy ny
w czte rech mia stach. Me dy na to „ser ce” mia sta, bę dą ce je go

naj star szą czę ścią, ze zwar tą za bu do wą i wą ski mi ulicz ka mi.
Bę dąc w Ma ro ku, war to od wie dzić uro kli we mia stecz ko Chef -
cha ouen (‘Sza fsza wan’), któ re go do my w me dy nie, a czę sto
tak że ulicz ki, po ma lo wa ne są na nie bie sko.

Nie po wta rzal ny cha rak ter ma też Mar ra kesz z mnó stwem
tar go wisk, na któ rych moż na ku pić wy ro by ma ro kań skie go
rze mio sła. Jed nak naj słyn niej szy w Mar ra ke szu jest plac Dże -
maa El Fna, z pod cie nia mi, me cze tem, do roż ka mi, za kli na cza -
mi wę ży, fa ki ra mi i przy god ny mi den ty sta mi. Na pla cu w go -
dzi nach wie czor nych ofe ru ją swo je spe cja ły re stau ra to rzy,
ser wu jąc je na roz kła da nych na ten czas ła wach. 

Dla ama to rów nie co niż szej tem pe ra tu ry niż w Mar ra ke szu
(li piec: + 37oC) war to po le cić mia sto Es sa ouira. Jest to pięk na
miej sco wość por to wa po ło żo na nad Oce anem Atlan tyc kim,
bę dą ca ra jem dla pa sjo na tów wind sur fin gu. Ma ro ko ma wie -
le in te re su ją cych miejsc, któ re swym uro kiem za do wo lą róż -
nych tu ry stów.

dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska

Uro ki Ma ro ka
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Maroko słynie z egzotycznych owoców…
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0

Organizatorzy, zawodnicy i wykładowcy

Pokaz frisbee show

Sa mo rząd Stu denc ki Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(WHiBZ) na sze go uni wer sy te tu mo że po szczy cić się zor -

ga ni zo wa niem dwóch cha ry ta tyw nych im prez spor to wych
w sa li Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej. Jed ną z nich był od by wa ją -
cy się w śro dę 26 mar ca 2014 ro ku mecz ko szy ków ki, w któ -
rym gra li stu denc ki kon tra wy kła dow cy. 

Roz gryw ki od by wa ły się pod ha słem „Gra my dla Asi” i ca ły
do chód z im pre zy prze zna czo ny był na ten cel. Or ga ni za to rzy
chcie li po móc w ten spo sób ko le żan ce z V ro ku zoo tech ni ki,
któ rej dom ro dzin ny nie mal  do szczęt nie spło nął. Sa mo rzą -
dow cy sprze da wa li bi le ty – ce gieł ki na mecz, zor ga ni zo wa li li -
cy ta cję róż nych przed mio tów po da ro wa nych przez stu den -
tów i wy kła dow ców, przy go to wa li po czę stu nek w for mie
bu fe tu oraz za pew ni li licz ne atrak cje, jak na przy kład kon cert
nie spo dzian kę. Jed no cze śnie prze pro wa dzi li zbiór kę odzie ży
dla po szko do wa nej ro dzi ny, co by ło świet nym po my słem,
gdyż z pew no ścią w wie lu do mach za le ga ły na pół kach zbęd -
ne ubra nia i za baw ki. 

Dru ga te go ty pu im pre za Sa mo rzą du WHiBZ od by ła się 27
li sto pa da 2013 ro ku pod ha słem „Si ła dla Chmie la”. Stu den ci
zor ga ni zo wa li wów czas mecz siat ków ki: ża cy kon tra dok to ran -
ci i dok to rzy pro wa dzą cy z ni mi za ję cia. Ce lem im pre zy by ła
po moc ko le dze – Ja ku bo wi Chmie low co wi – któ ry uległ po -
waż ne mu wy pad ko wi i wy ma gał kosz tow nej re ha bi li ta cji. Im -
pre za by ła świet ną za ba wą, nie tyl ko spor to wą, a ze bra ne
wów czas fun du sze (po nad 2000 zł) w ca ło ści prze ka za no po -
trze bu ją ce mu. Tu rów nież nie za bra kło licz nych atrak cji, jak na
przy kład: po ka zy ta necz nej gru py bre ak dan ce oraz show w wy -

Me cze cha ry ta tyw ne na Wy dzia le 
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
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ko na niu jed nej z naj lep szych par fris bee. Na za koń cze nie dnia
na ze wnątrz bu dyn ku od był się fi re show, czy li po kaz sztu ki
z ogniem. 

Oba me cze cie szy ły się za in te re so wa niem stu den tów oraz
wy kła dow ców, a tak że po zwo li ły po móc fi nan so wo i ma te rial -

nie po trze bu ją cym. Ini cja ty wa Sa mo rzą du Stu denc kie go Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt UP za słu gu je na uzna nie
i po ka za ła, że ra zem mo że my wię cej.

Lu iza Da wi do wicz
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Trybuny pełne kibiców

Mecz siatkówki „Siła dla Chmiela”
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Wdniach 10–12 kwiet nia 2014 ro ku na na szym uni wer sy -
te cie od by ła się III Ogól no pol ska Kon fe ren cja Stu denc -

kich Kół Na uko wych „Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”.
Zor ga ni zo wa li ją już po raz trze ci dok to ran ci i stu den ci na szej
uczel ni w skła dzie: mgr inż. To masz Ł. Cła pa – prze wod ni czą -
cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go (Ko ło Na uko we Rol ni ków), mgr
inż. An na Ko wal ska, mgr inż. Lu iza Da wi do wicz (Ko ło Na uko -
we Ogrod ni ków), inż. Bar ba ra Bu dzik, inż. Ama de usz Wi ciak
(Ko ło Na uko we Tech ni ki Rol ni czej i Le śnej), mgr inż. Ma rian na
Ra czyk, inż. Mał go rza ta Zmy ślo na (Ko ło Na uko we Tech no lo gii
Żyw no ści). Ce lem tych od by wa ją cych się co rocz nie kon fe ren -
cji jest wy mia na do świad czeń, roz wój mło dych na ukow ców
oraz in te gra cja śro do wi ska. Do udzia łu za pro szo no stu den tów
sku pio nych w stu denc kich ko łach na uko wych, dok to ran tów
oraz mło dych na ukow ców, któ rym bli ska jest pro ble ma ty ka
róż nych dzie dzin na uk w po wią za niu z sze ro ko ro zu mia nym
śro do wi skiem przy rod ni czym. Za rów no w tym ro ku, jak i po -
przed nich la tach mie li śmy za szczyt go ścić stu den tów i dok to -
ran tów z ca łej Pol ski. 

Na trze cią kon fe ren cję przy je cha li do nas mło dzi na ukow -
cy z War sza wy, Kra ko wa, Wro cła wia, Gdań ska, Lu bli na, Olsz -
ty na, Kielc, Sie dlec, Byd gosz czy i Słup ska. Przy by li rów nież
pre le gen ci z uczel ni po znań skich – Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza, Uni wer sy te tu Eko no micz ne go i Po li tech ni ki Po -
znań skiej. Nie za bra kło oczy wi ście przed sta wi cie li na sze go
uni wer sy te tu – w tym ro ku re pre zen to wa ło nas: Ko ło Na uko -
we Ochro ny Śro do wi ska, Ko ło Na uko we Bo ta ni ków, Ko ło Na -
uko we Le śni ków, Ko ło Na uko we Zoo tech ni ków i Bio lo gów,

Ko ło Na uko we Eko ener ge ty ki oraz Ko ło Na uko we In ży nie rii
Rol ni czej. 

Uro czy ste otwar cie kon fe ren cji i po wi ta nie jej uczest ni ków
przez pro rek tor ds. na uki, prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską oraz
or ga ni za to rów, od by ło się w czwar tek (10 kwiet nia) w sa li wy -
kła do wej w bu dyn ku Che mii Ogól nej. Po uro czy stej in au gu -
ra cji od by ła się se sja po ste ro wa, pod czas któ rej pre le gen ci
oma wia li przed ju ry swo je pra ce. Wie czo rem przy by li go ście
gra li w krę gle oraz ba wi li się na im pre zie in te gra cyj nej w Ga -
le rii MM w klu bie „MK Bow ling”. 

Se sja re fe ra to wa od by wa ła się 11 kwiet nia w bu dyn ku Bio -
cen trum w sek cjach przy rod ni czej i in ter dy scy pli nar nej. Każ -
de wy stą pie nie trwa ło oko ło 15 mi nut, po nim na stę po wa ły
py ta nia od ju ry i in nych pre le gen tów oraz czę sto burz li wa dys -
ku sja. Wy gło szo ne pra ce zo sta ły wy da ne w for mie książ ko wej
i wrę czo ne każ de mu uczest ni ko wi wraz z ma te ria ła mi kon fe -
ren cyj ny mi. 

Po owoc nych wy stą pie niach w Bio cen trum na stą pi ło uro -
czy ste za koń cze nie kon fe ren cji. Roz da no dy plo my lau re atom,
któ rych wy bra ło ju ry. Wśród na gro dzo nych zna leź li się tak że
przed sta wi cie le na szej uczel ni. Wie czo rem uczest ni cy kon fe -
ren cji ba wi li się na Sta rów ce w klu bie „Mu chos Po ta tos” do
bia łe go ra na. 

W so bo tę, 12 kwiet nia, dla przy by łych go ści zor ga ni zo wa -
no wy ciecz kę – zwie dza nie naj cie kaw szych miejsc Po zna nia.
Obo wiąz ko wym punk tem by ły try ka ją ce się w sa mo po łu dnie
ko zioł ki na wie ży Ra tu sza. 

Lu iza Da wi do wicz

„Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”
III Ogól�no�pol�ska�Kon�fe�ren�cja�Stu�denc�kich�Kół�Na�uko�wych�
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Zwiedzanie najciekawszych miejsc Poznania; tu: przy pomniku poznańskich koziołków na placu przed Urzędem Miasta
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Trud no mó wić o tra dy cji, ale są dzę, że je ste śmy
na do brej dro dze. Po raz dru gi Cen trum Kul tu -

ry Stu denc kiej we współ pra cy z Sa mo rzą dem Stu -
denc kim świę to wa ło w dniu 8 mar ca w Ko le gium
Run ge go. 

Pro gram ar ty stycz ny, jak zwy kle przy go to wa ny
spe cjal nie na tę oka zję, był ko lej ną pre mie rą spek -
ta klu Te atru PULS dzia ła ją ce go w ra mach Sce ny
Mu zycz no -Te atral nej i no sił na zwę „Z to bą chcę
oglą dać świat”. Mo gli śmy usły szeć utwo ry zna -
nych twór ców mu zy ki po pu lar nej, mu si ca lu i ka -
ba re tu. My ślą prze wod nią by ła mi łość, ko bie ta
i dam sko -mę skie pro ble my. „Masz w so bie coś” –
twier dzi ły w ter ce cie au tor stwa Ma riu sza Win nic -
kie go Mag da le na Przy był, Zu zan na Bur ghardt
i An na Ma ria Ant ko wiak -Po do lań czuk. Mę ska płeć,
re pre zen to wa na przez Ja ku ba Ko ciń skie go, Ada -
ma Emi la Szu ka łę i Mar ka Behn ke, po słu gu jąc się
utwo rem Pio tra Bu kar ty ka, oświad czy ła: „Ko bie ty,
jak te kwia ty, tyl ko je wą chać, ale nie do ty kać…”
Roz tań czo ne no gi za pre zen to wa ła Zu zan na Bur -
ghardt, wo ła jąc póź niej: „Gdzie ci męż czyź ni?!”
W od po wie dzi usły sza ła: „Nie do ka zuj, mi ła, nie
do ka zuj” w wy ko na niu Ada ma Emi la Szu ka ły. Ma -
rek Behn ke py tał: „Czy pa ni miesz ka sa ma?”, cy tu -
jąc w koń cu „tań czą co” Je rze go Ker na i Zbi gnie wa
Kur ty cza: „Ci cha wo da brze gi rwie”. Ja kub Ko ciń ski
wy krzy czał w„arii z krzy kiem” swo je ro dzin ne pro -
ble my, po czym w li rycz ne kli ma ty wpro wa dził
Gran de Val se Bril lan te w pięk nym wy ko na niu Mag -
da le ny Przy był, a tak że du et Za ko cha ni w wy ko na -
niu Mag da le ny Przy był i Mar ka Behn ke oraz ty tu -
ło wy utwór: Z to bą chcę oglą dać świat, któ ry
wy ko na ła Mag da le na Przy był tym ra zem z Ja ku -
bem Ko ciń skim. Li rycz nie i dow cip nie za pre zen to -
wa li się Adam Emil Szu ka ła w utwo rze Bez cie bie
oraz Ja kub Ko ciń ski w utwo rze By naj mniej. Tem po
i odro bi nę re flek sji na rzu ci ły du ety: Zor ba i Niech
ży je bal w wy ko na niu An ny Ma rii Ant ko wiak -Po -
do lań czuk i Mag da le ny Przy był oraz utwór fi na ło -
wy Ca ła sa la śpie wa z na mi. 

Świet ne aran ża cje i akom pa nia ment Da wi da
Kru py, cho re ogra fia Ja ku ba Grze la ka, a ca łość
opra co wał i przy go to wał pi szą cy te sło wa. Obec -
no ścią swą za szczy ci ła nas pro rek tor, prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska. Wi dow nia wy peł nio na w kom -
ple cie i tra dy cyj ny tort po spek ta klu ka żą mieć na -
dzie ję na na stęp ne świę to wa nie za rok – na co już
dziś ser decz nie za pra szam.

Pa weł Ant ko wiak

„Z tobą chcę oglądać świat” – 8 marca
w Kolegium Rungego

Wieści z Centrum Kultury Studenckiej
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Z tobą chcę oglądać świat – tytułowy utwór tegorocznego przedstawienia
muzyczno-teatralnego zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet
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Po ro ku prze rwy po wró ci li śmy do or ga ni za cji tra dy cyj ne go
już na Wy dzia le Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (WNo ŻiŻ) kar -

na wa ło we go Ba lu Tech no lo ga Żyw no ści. W tym ro ku ba wi li -
śmy się po raz szes na sty. Wśród go ści by li jak co ro ku pra cow -
ni cy na sze go Wy dzia łu z ro dzi na mi i przy ja ciół mi oraz oso by
moc no zwią za ne z uczel nią, czy li ab sol wen ci tech no lo gii rol -
no -spo żyw czej i tech no lo gii żyw no ści. Tym ra zem na uczest -
ni ków cze ka ły dwie nie spo dzian ki: no wi or ga ni za to rzy oraz
no we miej sce.

Or ga ni za cji te go rocz ne go ba lu pod czuj nym okiem dr hab.
Te re sy Szczę snej oraz mgr inż. Elż bie ty Pio trow skiej pod ję li się
mło dzi pra cow ni cy WNo ŻiŻ: dr inż. Agniesz ka Fra la, dr inż.
Mał go rza ta Gu mien na oraz dr inż. To masz Sza blew ski. 

W ostat nią so bo tę kar na wa łu – 1 mar ca – re stau ra cja Me ri -
dian w Par ku So łac kim za mie ni ła się w sa lę ba lo wą. Po ofi cjal -
nym otwar ciu ba lu przez pre zes Wiel ko pol skie go Od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści, dr hab. Do ro -
tę Pia sec ką -Kwiat kow ską, oraz 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, go ście za -

tań czy li wal ca wie deń skie go. Póź niej dzię ki di dże jo wi prze -
nie śli się kil ka dzie siąt lat wstecz.

Wzo rem lat ubie głych go ście prze bie ra li się zgod nie z te -
ma ty ką ba lu. Tym ra zem obo wią zy wał ubiór lat 60/70 XX wie -
ku, w któ rych kró lo wał styl di sco i hip pi si, czy li du żo wzo rów
i ko lo rów, ale przede wszyst kim gro chy, grosz ki, krop ki i kro -
pecz ki. Na si go ście ba wi li się w ryt mie mu zy ki sprzed po nad
pół wie ku. Na par kie cie tań czo no w rytm prze bo jów ta kich
sław, jak: The Be atles, Ray’a Char le sa, Elvi sa Pre sley’a oraz Czer -
wo nych Gi tar i Ma ry li Ro do wicz.

W imie niu or ga ni za to rów chcia łam po dzię ko wać na szym
go ściom, któ rzy swo im ubio rem oraz chę cią sza lo nej za ba wy
w ryt mie lat sześć dzie sią tych stwo rzy li nie sa mo wi ty kli mat na
te go rocz nym ba lu. Mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku fre -
kwen cja oraz hu mo ry po zo sta ną bez zmian, gdyż już ma my
po mysł na te ma ty kę sie dem na ste go kar na wa ło we go Ba lu
Tech no lo ga Żyw no ści.

Agniesz ka Fra la

XVI Bal Technologa Żywności – bal 
w kropeczki w rytmie lat sześćdziesiątych

Na sali balowej znalazło się dużo wzorów i kolorów, ale dominowały grochy, groszki, kropki i kropeczki
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Wzo rem ubie głe go ro ku w cza sie kar na wa łu Kon went Sa -
mo rzą du Stu denc kie go wspo ma ga ny przez Fun da cję

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zor ga ni zo wał dru -
gi już Bal Przy rod ni ka. Im pre za od by ła się z so bo ty na nie dzie -
lę 15/16 lu te go br. i aku rat zbie gła się z ter mi nem za koń cze -
nia zi mo wej se sji eg za mi na cyj nej, obron in ży nier skich oraz
zdo by wa nia me da li przez re pre zen ta cję na sze go kra ju na
olim pia dzie w So czi. By ła zatem zna ko mi tą oka zją do uczcze -
nia tych wy da rzeń. 

Tak jak ostat nio na miej sce im pre zy wy bra no Bio cen trum,
w któ rym aby po mie ścić wszyst kich go ści, za ję to aż trzy je go
po zio my, czy li o je den wię cej niż na pierw szym ta kim ba lu. Na
par te rze zor ga ni zo wa no par kiet z di dże jem oraz część sto li -
ków dla go ści, na pierw szym pię trze umiesz czo no świe żo
upie czo nych in ży nie rów, a na dru gim urzę do wał Kon went
oraz za pro szo ne wła dze na sze go uni wer sy te tu i wy kła dow cy.
Ca łe Bio cen trum by ło przy stro jo ne ba lo na mi, któ rych na li czo -
no aż 4 ty sią ce. Ich na dmu cha niem i po wie sze niem sa mo rzą -

dow cy za ję li się dzień wcze śniej, spę dza jąc w ten spo sób pra -
co wi cie ca łe Wa len tyn ki. 

Na bal przy by ło po nad 300 osób, swą obec no ścią za szczy -
ci ła nas rów nież pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska wraz z mał żon -
kiem oraz pro fe so ro wie, dzie ka ni i pro dzie ka ni nie któ rych 
wy dzia łów. Go ści ura czo no wy kwint nym me nu, a di dżej ser -
wo wał mu zy kę w róż nych ryt mach, spra wia jąc, że par kiet
przez ca łą im pre zę był pe łen. Wspo ma gał go pro fe sjo nal ny
mu zyk – Jan Adam czew ski, któ ry grał na sak so fo nie. 

Bi le ty na Dru gi Bal Przy rod ni ka ro ze szły się wśród stu den -
tów w cią gu trzech go dzin, co świad czy o po pu lar no ści ba lu
i za po trze bo wa niu na te go ro dza ju uczel nia ne za ba wy. Jak
przy sta ło na stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ba wio -
no się bardzo kul tu ral nie, o czym świad czy pro fe sjo nal na do -
ku men ta cja fo to -wi deo.

Lu iza Da wi do wicz

Dru gi Bal Przy rod ni ka

Parkiet przez cały czas był wypełniony po brzegi
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Losy absolwentów

Różne są losy absolwentów każdej
uczelni. Jedni po ich ukończeniu
konsekwentnie podążają w wybranym
kierunku, inni diametralnie zmieniają
zainteresowania. Do tych innych 
zalicza się mgr inż. Dariusz Godawa,
absolwent zootechniki dawnej
Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu. Ledwie
w 1986 roku obronił pracę magisterską
pod kierunkiem prof. Godynickiego,
natychmiast wstąpił do zakonu. 
Wybrał zakon dominikanów.
I tak zaczęła się nowa droga życiowa 
o. Dariusza, dominikanina. 

Od dwu dzie stu lat pro wa dzi w Ka me ru nie dzia łal ność
dusz pa ster ską oraz sze reg ak cji cha ry ta tyw nych na rzecz

osie ro co nych dzie ci. Re gu lar nie od wie dza miesz kań ców od -
le głych wio sek, od pra wia msze świę te, na bo żeń stwa, udzie la
sa kra men tów i ka te chi zu je.

To by ła kwe stia przy pad ku

Będąc na trzecim roku studiów, a było to w 1983 roku,
koleżanka i kolega, oboje z zootechniki, postanowili wziąć
ślub i zabrali mnie ze sobą do kościoła słynnych, dla mnie
wówczas nieznanych, mimo że byłem poznaniakiem,
dominikanów. Tam poznałem o. Tomasza Aleksiewicza, który
zapytał mych przyjaciół wprost – przyszliście z gorylem? Choć
nie mam postury goryla, to ujął mnie tym młodzieżowym,
bezpośrednim językiem. Od tej pory zacząłem coraz częściej
zaglądać do Duszpasterstwa Akademickiego, zwłaszcza na
poranne akademickie „siódemki”, czyli codzienne msze święte
o godzinie siódmej i na środowe spotkania grupy
charyzmatycznej „Jerozolima”. To był początek kontaktów
z braćmi dominikanami, co przerodziło się w rychły zamiar
wstąpienia do zakonu. Warunkiem było jednak ukończenie
studiów w normalnym trybie i dopiero wówczas 
o. Aleksiewicz, mój spowiednik, radził mi przyłączyć się do
wspólnoty.

Roz wa ża nia o wstą pie niu do za ko nu nie usta wa ły. Bę dąc
jesz cze stu den tem Aka de mii Rol ni czej, my ślał o pra cy mi sjo -
na rza i o prze mie nia niu świa ta gdzieś da le ko, gdzie lu dzie Pa -
na Bo ga nie zna ją i ży ją w bie dzie.

Na ostatnim roku studiów było nas stu pięciu przyszłych
zootechników. Pamiętam, że jako pierwszy napisałem
i obroniłem pracę magisterską. Ogólnie byłem średnim
studentem, z wyjątkiem dwóch pierwszych lat. Jedynie
u prof. Gedymina z genetyki byłem piątkowym. Miło
wspominam profesorów: Sobocińskiego, Gedymina,
Godynickiego, Frąckowiaka, recenzentkę mojej pracy
magisterskiej dr Szram, Wiolettę Knasiecką, którą
nazywaliśmy, jak pamiętam, Krwawą Wiolettą, a kolegów
z roku: Genka Węcka i późniejszą jego żonę Hanię, która
tragicznie zginęła, Marysię Kopańską, Ewę Lisek. To są osoby
ze studiów, z którymi do dziś utrzymuję bliskie kontakty
i wzajemnie się odwiedzamy.

Po otrzy ma niu dy plo mu ukoń cze nia 
Aka de mii Rol ni czej…

… te go sa me go ro ku w mar cu no wo upie czo ny ma gi ster
in ży nier zoo tech ni ki wstą pił do za ko nu. W no wi cja cie prze by -
wał za le d wie do wrze śnia.

Długo tu nie zagrzałem miejsca. Zdecydowałem się na studia
teologiczne w Seminarium Diecezjalnym, by po krótkiej
przerwie wrócić i ponownie zasilić szeregi dominikanów.
W habicie zakonnika kontynuowałem studia teologiczne.

Po świę ce niach ka płań skich w 1993 ro ku ma rze nia mi syj ne
sta ły się fak tem. 

Znałem język francuski i po trzech tygodniach od dnia
święceń za zgodą władz zakonnych wsiadłem do samolotu
i wyleciałem do dalekiego Kamerunu, nie zdając sobie do
końca sprawy, jak bardzo jest to egzotyczny kraj i jak
bardzo potrzebna jest tam praca misyjna, i zarazem jak
ciężka jest praca misjonarza.

Na po cząt ku po by tu w Ka me ru nie o. Da riusz tra fił do nie wiel -
kie go mia stecz ka ko ło Ber to ua, od da lo ne go od cy wi li za cji,
gdzie wspól nie z brać mi z za ko nu z po le ce nia tam tej sze go bi -
sku pa za mie rza li utwo rzyć cen trum for ma cji ka te chi stów. Nie -
ste ty, brak fun du szy zni we czył te pla ny i w kon se kwen cji za kon -
ni cy prze nie śli się do wspo mnia ne go mia sta Ber to ua, gdzie 
o. Da riusz po wo ła ny zo stał do peł nie nia trud nej funk cji pro -
bosz cza w pa ra fii pod we zwa niem świę tych Pio tra i Paw ła. 

I roz po czą łem w Ka me ru nie żmud ną…

… acz wdzięczną pracę z dziećmi i młodzieżą w dwunastu
grupach liturgicznych, biblijnych i tym podobnych.

W Ka me ru nie po ło wa po pu la cji to dzie ci w wie ku od 0
do 15. ro ku ży cia, a co raz bar dziej roz po wszech nia ją cy się
AIDS osie ra ca je, i one naj bar dziej wy ma ga ją opie ki.

Zoo tech nik mi sjo na rzem w Ka me ru nie
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Widząc potrzebę takiej pomocy, w 2000 roku otworzyłem na
siedem lat drzwi swojej plebani dla 25 najmłodszych sierot.
W 2007 roku, już w pojedynkę, bo dwóch współbraci
wyjechało z Kamerunu, ze składek ludzi dobrej woli, głównie
z dziewięciu poznańskich parafii, wybudowałem w Bertoua
z prawdziwego zdarzenia, jak na tamte warunki, sierociniec,
na wzór polskiego domu dziecka, a po dwóch latach
następny w stolicy kraju, w Jaounde. Łącznie od 1997 roku
objęliśmy, my, dominikanie, opieką blisko 850 kameruńskich
dzieci.

Po moc udzie la na na mi sji…

… obej mu je za rów no wspo ma ga nie naj uboż szych, jak i za -
pew nia nie dzie ciom edu ka cji, fi nan so wa nie kosz tów przy go -
to wa nia i zda nia ma tu ry. W mia rę moż li wo ści fi nan so wych Mi -
sja Ka me run wspo ma ga naj zdol niej szą mło dzież. Obec nie 
o. Da riusz w Ka me ru nie na pla ców ce mi syj nej sam pra cu je. Po -
ma ga mu je dy nie miej sco we mał żeń stwo Ma rian ne i Achil le
Din ga. Do dat ko wo okre so wo wspie ra ją go ro da cy – wo lon ta -
riu sze z Po zna nia, Ka li sza, Ostro wa, któ rzy co pe wien czas na
wła sny koszt przy jeż dża ją do Ka me ru nu i włą cza ją się w mi -
syj ną pra cę. Na przy kład do mar ca 2014 ro ku za po wie dzia ło
przy jazd do Ka me ru nu 20 osób, mię dzy in ny mi stu den ci z po -
znań skiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go.

Czas w Kamerunie płynie zupełnie inaczej. Tubylcy
mawiają: wy w Europie macie zegarki, my mamy czas.
Niczego nie można planować, bowiem dla nich

obowiązkowość to fikcja, która dodatkowo utrudnia pracę
misjonarzowi. Do tego można się przyzwyczaić, nie ma
innej rady. Trzeba być cierpliwym. 

Nie uła wia ją ży cia róż ne go ro dza ju za gro że nia, któ re czy ha -
ją na ob co kra jow ców, zwłasz cza w pół noc nej czę ści kra ju.

Dwukrotnie w 2004 roku miałem przez bandytów
przykładaną maczetę do gardła, na szczęście żyję.
Najczęściej uprowadzają dla okupu, ostatnio doświadczają
tego Francuzi – osoby cywilne i katoliccy misjonarze. 

Ka me run to tak że kraj wszech obec nej ko rup cji, co nie uła -
twia pra cy mi sjo na rzom, któ rzy na ra ża ni są na pro tek cyj ne za -
ła twia nie naj drob niej szych spraw. Do dat ko wym utrud nie -
niem są cho ro by tro pi kal ne.

Dzia łal ność mi syj na, po dob nie jak w in nych kra jach, fi nan -
so wa na jest wy łącz nie przez spon so rów i przy ja ciół, tyl ko dzię -
ki hoj no ści lu dzi do brej wo li.

Dla sformalizowania wsparcia Misji Kamerun powołaliśmy
organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci – z siedzibą w Poznaniu. Zachęcam do
odwiedzenia nas na stronie: www.misje-kamerun.pl lub
napisanie e-maila: info@dziecislonca.org. Każda złotówka
wpłacona na nasze konto jest na wagę nieocenioną, za co
z góry w imieniu kameruńskich sierot serdeczne Bóg zapłać. 

Oj ca do mi ni ka ni na Da riu sza Go da wę, 
ab sol wen ta zoo tech ni ki, mi sjo na rza w Ka me ru nie, 

wy słu chał Je rzy Lo rych
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Ojciec Dariusz Godawa na swojej misji w Kamerunie
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Pod czas mo ich licz nych wi zyt na Sy be rii po dzi wia łem za -
ufa nie Ro sjan i Bu ria tów do le ków wy ra bia nych z miej sco -

wych ziół i grzy bów. Han dlu je się ni mi po wszech nie i ni gdy
od ni ko go nie sły sza łem, aby by ły ja kieś re kla ma cje od no śnie
do ich sku tecz no ści. Jed nak do pie ro w ze szłym i tym ro ku zi -
mą, podczas po by tu w Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku, uda ło mi
się spo tkać i po roz ma wiać z pra cow ni ka mi fir my, któ ra przy -
go to wu je mie szan ki z sy be ryj skich ro ślin, zna ne tu taj po -
wszech nie pod na zwą „sy be ryj ska her ba ta”. Do wie dzia łem się
tam, że choć w skład mie sza nek wcho dzi po nad 50 róż nych
ro ślin i grzy bów, to naj waż niej szych jest za le d wie kil ka z nich.
Han dla rze z ba za ru oraz prof. Ol ga Za ce pi na – bo ta nik z Aka -
de mii Rol ni czej w Ir kuc ku – w du żej czę ści po twier dzi li te in -
for ma cje, do da jąc jesz cze kil ka in nych. 

Jeż dżąc przez wie le lat po re jo nie Ir kuc ka (ota cza je zio ro
Baj kał), już wcze śniej za uwa ży łem, że to wa rzy szą cy mi Ro sja -
nie i Bu ria ci za każ dym ra zem „z te re nu” przy wo zi li pew ne ilo -
ści su szo nych traw i ziół. Ku po wa li je na tar gach i ba za rach
w ma łych miej sco wo ściach ni zin nych al bo na wsi Przed baj ka -
lia lub w Gó rach Sa jań skich Za baj ka lia. Jed no cze śnie w Ir kuc -
ku, na Cen tral nym Ryn ku, wi dzia łem star sze oso by przy jezd -
ne ze wsi i zwy kłych han dla rzy sprze da ją cych su ro wiec
i go to we już wy ro by w po sta ci mie sza nek (zwa nych tu taj her -
ba ta mi) lub wy cią gów. Nie umiem oce nić ich sku tecz no ści
w le cze niu róż nych do le gli wo ści ludz kich, na ja kie są za le ca -
ne. Ro bi jed nak wra że nie ich ma so we sto so wa nie i zgod na
opi nia nie tyl ko Bu ria tów (pier wot nych miesz kań ców Sy be rii,

za nim w XVIII wie ku przy je cha li tu Ro sja nie) i Ro sjan, ale tak -
że przy jezd nych Uz be ków, Aze rów, Ta dży ków i Ewen ków, że
„to” dzia ła. 

Dok tor Ana to lij Peł no mocz ni kow – szef miej sco wej rol ni -
czej fir my na sien nej – po mógł mi więc za ła twić spo tka nie w la -
bo ra to rium fir my ro syj skiej, gdzie spo rzą dza się te go to we
pro duk ty. Skład mie sza nek jest ta jem ni cą fir my, ale pra cow -

Sy be ryj ska 
ap te ka

‘Sagaan-dali’ – surowiec
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Wyciąg z ‘czagi’ 
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ni cy la bo ra to rium bez pro ble mów wy mie ni li naj waż niej sze ich
skład ni ki. Są to dzi ko ro sną ce ro śli ny i grzy by z re jo nu Sy be rii.
W 70% po cho dzą one ze sta no wisk na tu ral nych i do fir my tra -
fia ją z wol ne go sku pu w oko licz nych wsiach. Po zo sta ła część
po cho dzi z plan ta cji za kła da nych spe cjal nie w tym ce lu. W ich
upra wie nie używa się żad nych na wo zów na tu ral nych i sztucz -
nych, gdyż zie mia jest tu bar dzo ży zna. Nie sto su je się też żad -
nych za bie gów che micz nych prze ciw ko cho ro bom i szkod ni -
kom. Ze bra ne ro śli ny su szy się w do mu na po dwó rzu lub
w szo pach na kle pi sku.

Wśród skład ni ków mie sza nek zio ło wych z Sy be rii naj czę -
ściej wy mie nia się ro do den dron Adam sa (Rho do den ron fra -
grans (Adam) Ma xim) – ro syj ska na zwa: ‘sa ga an -da li’ lub ‘bie -
ło je kry ło’. Wśród Ro sjan ma on opi nię „sy be ryj skie go
żeń -sze nia”. Wy stę pu je na ka mie ni stych zbo czach Gór Sa jań -
skich i Ał ta ju oraz na gó rzy stych i ma ło do stęp nych stro mych
zbo czach je zio ra Baj kał. Su row cem zie lar skim są mło de li ście
i pą ki kwia to we lub wierz choł ki już kwit ną cych ro ślin, zbie ra -
ne na prze ło mie czerw ca i lip ca. Obo wiąz ko we jest ich su sze -
nie w za cie nio nym miej scu, aby ro śli ny za cho wa ły sil ny aro -
mat. Przez Bu ria tów wy war z tej ro śli ny (pła ska ły żecz ka od
her ba ty su szu na szklan kę wrząt ku) sto so wa ny jest na ogól ne
wzmoc nie nie or ga ni zmu przy roz ma itych cho ro bach ser ca,
po pra wę ryt mu je go pra cy, w wal ce z sil nym prze zię bie niem,
za awan so wa ną an gi ną oraz nie któ ry mi cho ro ba mi ne rek. Ro -
sja nie nie wiel kie ilo ści (2-3 list ki) su szu z tej ro śli ny do da ją też
do pa rzo nych przez sie bie her bat czar nych, jed nak nie dłu żej
niż przez mie siąc. Je go dzia ła nie jest bo wiem sil nie sty mu lu -
ją ce (po rów ny wal ne do moc nej zie lo nej her ba ty) i an ty de pre -
syj ne. Wy war z tej ro śli ny pi ty dłu żej mo że uza leż niać, jak każ -
da używ ka. ‘Sa ga an -da li’ to pod sta wo wy dziś skład nik her bat
sy be ryj skich o na zwach han dlo wych: „Pła tok Uspie cha”, „Zo ło -
toj Czaj”, „Skaz ka Sy bi ri” czy „Czaj Tie joż nyj”. Wszyst kie te mie -
szan ki, przy naj mniej na po cząt ku, po win ny być sto so wa ne
z du żym wy czu ciem i umia rem. 

Dru gim po wszech nie sto so wa nym skład ni kiem mie sza nek
zio ło wych na Sy be rii jest ró że niec gór ski (Rho dio la ro sea L.)
– ro syj ska na zwa: ‘ro dio ła roz owa ja’ lub ‘zo ło toj ko rień’. Ro śnie
w szcze li nach skal nych w gó rach i po mię dzy ka mie nia mi w ko -
ry tach rzek sy be ryj skich w tun drze. To nie wiel ka by li na do ra -
sta ją ca do 30 cm o kwia tach żół tych lub żół to -zie lo nych. Su -
row cem zie lar skim są kłą cza i ka wał ki ko rze ni zbie ra ne
w okre sie po kwit nie niu, czy li na prze ło mie lip ca i sierp nia, tyl -
ko z naj więk szych ro ślin. Wy ko pu je się je, oczysz cza z zie mi,
my je w do stęp nej na miej scu zim nej wo dzie i su szy w tem pe -
ra tu rze 50–60oC. Susz mie li się i do da je do mie sza nek al bo sto -
su je od dziel nie w for mie wy cią gu. Su che ko rze nie za le wa
się 40% spi ry tu sem, w pro por cjach ob ję to ścio wych je den do
je den. Po wsta ły roz twór sto su je się w for mie kro pel: 5-10 kro -
pli naraz trzy ra zy dzien nie przed je dze niem, jed nak nie póź -
niej niż 4-5 go dzin przed snem. Wy ciąg sto su je się przez trzy
ty go dnie. Od Bur ja tów do wie dzia łem się jed nak, że oni sa mi
sto su ją wy ciąg ze zło te go ko rze nia głów nie ja ko na tu ral ny lek
prze ciw de pre syj ny w nie co wyż szych daw kach: naj pierw 10
kro pel na je den raz, a po tem stop nio wo co raz wię cej, aż do 40
kro pel, trzy ra zy dzien nie – i tak aż przez dwa mie sią ce. Sto su -
je się go na wszel kie pro ble my ner wo we: de pre sje, roz draż -
nie nia, bez sen ność, prze si le nie oraz „wy pa le nie” psy chicz ne,
a tak że w le cze niu róż nych in fek cji, an gi ny i pa ra don to zy. Po -
nad to ła go dzi bó le men stru acyj ne u ko biet. Jest on tak że
uzna wa ny przez wie lu miesz kań ców Sy be rii ja ko na tu ral ny sty -
mu lant, czy li śro dek istot nie pod wyż sza ją cy wy dol ność fi zycz -
ną, szcze gól nie pod czas pra cy w trud nych wa run kach. Kil ka
osób po twier dzi ło mi, że zło ty ko rzeń po pra wia też po ten cję
u męż czyzn. 

In ną bar dzo po pu lar ną ro śli ną sto so wa ną w zio ło lecz nic -
twie na Sy be rii jest pię cior nik krze wia sty (Po ten til la fruc ti - Przykłady gotowych mieszanek ziół dostępnych na syberyjskim rynku
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co sa L.) – ro syj ska na zwa: ‘łap czat ka ku sta rin ko wa ja’ lub ‘ku -
ril skij czaj’. Wy stę pu je dość po wszech nie na ni zin nych te re -
nach Środ ko wej Sy be rii, rzad ko sa mo dziel nie, naj czę ściej
przy in nych więk szych krze wach i drze wach. W do brych wa -
run kach do ra sta do 1,5 me tra, ma kwia ty ja sno żół te. Kwit nie
do póź nej je sie ni (na Sy be rii to ko niec wrze śnia). Su row cem
zie lar skim są wierz choł ki ro ślin, któ re zbie ra się od po cząt ku
kwit nie nia do pierw szych mro zów. In ni zbie ra ją tyl ko sa me
li ście i kwia ty, bez ło dyg. In ną me to dą zbio ru jest cze ka nie
do mro zów i zbiór ca łych wierz choł ków w ta kim sta dium. 
Ze bra ny ma te riał su szy się w cie ple. Naj bar dziej war to ścio -
we są mło de li ście. Pa rzy się je tak, jak her ba tę, w pro por -
cji 10–20 gra mów su szu na 200 ml wrząt ku i pi je czte ry ra zy
dzien nie. Wy war z ku ryl skiej her ba ty sto su je się prze ciw róż -
nym za pa le niom, bó lom, szcze gól nie żo łąd ka i ca łe go prze -
wo du po kar mo we go oraz w zwal cza niu bie gun ki. W gi ne ko -
lo gii sto so wa ny był z po wo dze niem w le cze niu nad że rek
ma ci cy. Fu sa mi z ku ryl skiej her ba ty okła da się też ra ny po
opa rze niach. 

Bar dzo du żo osób na Sy be rii chwa li ło ma cie rzan kę pia sko -
wą (Thy mus ser pyl lum L.) – ro syj ska na zwa: ‘bo go rod ska ja tra -
wa’ al bo ‘cza briec’. Wy stę pu je na skal nych, ma ło do stęp nych
zbo czach ca łej Sy be rii, a tak że na piasz czy stych ni zi nach
Wschod niej Sy be rii oraz na ste pach sy be ryj skich. Do ra sta
do 10 cm, po krój sze ro ki, kwia ty w róż nych od cie niach fio le -
to wo -czer wo nych, kwit ną od czerw ca do sierp nia. Su row cem
zie lar skim są mło de li ście i kwia ty lub ca łe wierz choł ki mło -
dych ro ślin. Z su szu ro śli ny spo rzą dza się wy wa ry i eks trak ty.
Na sy co ne nim (i in ny mi ro śli na mi) ma łe aro ma tycz ne wo recz -
ki (po dusz ki) kła dzie się na po dusz ce w łóż ku, w któ rym śpi -
my przez dwa ty go dnie – je śli chce my zwal czyć bez sen ność.
Jest też sku tecz ny w le cze niu cho rób gór nych dróg od de cho -
wych, stosuje się go mię dzy in ny mi do od krztu sza nia, w zwal -
cza niu kasz lu i ko klu szu. In nym spo so bem je go sto so wa nia są
ką pie le w mie szan ce ziół (w któ rej znaj du je się też ‘cza briec’).

Sto so wa ny jest rów nież ja ko śro dek wzmac nia ją cy oraz na dłu -
go wiecz ność. 

In na ro śli ną do brze zna ną na Sy be rii jest szczo drak kro ko -
szo wa ty (Rha pon ti cum car tha mo ides (Willd.) Il jin) – ro syj ska
na zwa: ‘bol sze go łow nik wo stocz nyj’ lub ‘ma la rij ko rień’. Wy stę -
pu je w Gó rach Ał taj i Sa jań skich na wy so ko ściach od 1700
do 2000 m n.p.m. Ta wie lo let nia tra wa do ra sta do 1,8 me tra,
two rzy sil ne, po zio me ko rze nie, ma du że (do 40 cm), zło żo ne
li ście. Kwia ty du że, fi le to wo -li lio we, kwit ną na prze ło mie lip ca
i sierp nia. Su row cem zie lar skim są ko rze nie. We wrze śniu ca łe
ro śli ny wy ko pu je się, ko rze nie my je i wstęp nie su szy na po wie -
trzu, na stęp nie tnie na ka wał ki i su szy w cie płym po miesz cze -
niu. Na stęp nie otrzy ma ny ma te riał ro ślin ny się mie li. Z su szu
spo rzą dza się eks trak ty i wy wa ry wod ne. Na Sy be rii sto so wa -
ne są też 10% wy cią gi al ko ho lo we (70% spi ry tus), któ re za ży -
wa się w po sta ci 25–30 kro pli trzy ra zy dzien nie, jed nak nie
póź niej niż 4-5 go dzin przed snem. Wy cią gi ze szczo dra ka dzia -
ła ją wzmac nia ją co na ca ły or ga nizm, an ty de pre syj nie oraz
zwięk sza ją wy daj ność i wy trzy ma łość or ga ni zmu pod czas pra -
cy w trud nych wa run kach, na przy kład na mro zie. Po nad to sty -
mu lu ją układ ner wo wy i pod no szą po ten cję. Dzia ła ją też ko -
rzyst nie na oso by z cu krzy cą. 

In ną ro śli ną sy be ryj ską wska za ną przez miej sco wych sprze -
daw ców jest krwi ściąg le kar ski (San gu isor ba of fi ci na lis L.)
– ro syj ska na zwa: ‘kro woh lieb ka ap tecz na ja’ lub ‘czer no go łow -
nik’. Ro śnie na łą kach, prze świ tach le śnych i ste pach, a tak że
nad błot ni sty mi brze ga mi rzek Wschod niej Sy be rii. Ro śli na
wie lo let nia, o płyt ko za le ga ją cych ko rze niach. Do ra sta do me -
tra wy so ko ści, li ście drob ne, zmniej sza ją ce się ku gó rze. Kwia -
ty drob ne, ciem no czer wo ne, ze bra ne na koń cach pę dów,
kwit ną od czerw ca do sierp nia. Su row cem zie lar skim są ko rze -
nie wy ko py wa ne je sie nią po kwit nie niu ro ślin. Po wy ko pa niu
czy ści się je z zie mi, my je w wo dzie i su szy na po wie trzu na
sto ja kach lub w su szar niach. Wy wa ry i 10% wod ne eks trak ty
z krwi ścią ga sto su je się w le cze niu cho rób prze wo du po kar -

Sprzedaż ziół w rejonie Arszanu (Góry Sajańskie) na Syberii 
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mo we go, do ha mo wa nia krwo to ków we wnętrz nych, do płu -
ka nia gar dła oraz le cze nia bron chi tu. Sto so wa ny jest też
w chiń skiej i ty be tań skiej me dy cy nie na tu ral nej. 

Ko lej ną waż ną ro śli ną z sy be ryj skiej ap te ki jest mącz ni ca
le kar ska (Arc to sta ophy los uva -ur si (L.) Spren gel.) – ro syj ska na -
zwa: ‘to łok nian ka obyk na wien na’ lub ‘me dwie ża ja ja ga da’. Wy -
stę pu je w la sach igla stych pra wie ca łej Sy be rii, na gle bach
piasz czy stych, czę sto w są siedz twie ce dru sy be ryj skie go,
szcze gól nie w roz le głych i bez lud nych ob sza rach le śnych re -
jo nów Brac ka, Kra sno jar ska i Czi ty, a tak że na ni zin nych te re -
nach rzek Ude i An ga ry. Jest to nie wiel ki krzew o licz nych roz -
ga łę zie niach bocz nych oraz sil nych i roz le głych ko rze niach.
Po krój ro śli ny jest za war ty, kwia ty drob ne, kwit nie od ma ja do
czerw ca. Owo cem jest ma ła, oko ło 8 mm śred ni cy ja go da. Su -
row cem zie lar skim są mło de li ście wy ra sta ją ce z pę dów, któ re
zbie ra się za raz po ustą pie niu śnie gów, co tu na Sy be rii przy -
pa da zwy kle na ko niec ma ja lub w okre sie kwit nie nia ro ślin.
In nym ter mi nem zbio ru li ści jest póź na je sień. Li ści nie zbie ra
się la tem, gdyż ma ją wte dy mniej sub stan cji czyn nych (ar bu -
ty ny) i dłu żej schną. Z su chych li ści mącz ni cy spo rzą dza się wy -
wa ry i roz two ry wod ne. Są one le kiem w wal ce z cho ro ba mi
ukła du po kar mo we go, nie trzy ma niem mo czu i cho ro ba mi
we ne rycz ny mi. Wzmac nia ją też układ ner wo wy. 

In ną waż ną i bar dzo cen ną ro śli ną po cho dze nia sy be ryj skie -
go jest tar czy ca baj kal ska (Scu tel la ria ba ika len sis Geo r gi.)
– ro syj ska na zwa: ‘szliem nik baj kal skij’. Wy stę pu je na Za baj ka -
lu, na po łu dnie od je zio ra Baj kał. To ro śli na wie lo let nia, do ra -
sta ją ca do 50 cm, o cha rak te ry stycz nych lan ce to wa tych liś -
ciach oraz płyt kich kłą czach i ko rze niach. Kwit nie w lip cu,
owo cem są orzesz ki. Ro śli na sze ro ko zna na mię dzy in ny mi
w na tu ral nej me dy cy nie chiń skiej, ty be tań skiej i ja poń skiej.
Su row cem zie lar skim są kłą cza i ko rze nie, któ re wy ko pu je się

je sie nią, czy ści z zie mi, tnie na ka wał ki i su szy w tem pe ra tu rze
do 40oC. Ja ko lek sto su je się wod ne wy cią gi z kłą czy i ko rze ni
lub też na lew ki na 70% spi ry tu sie, przed uży ciem roz cień cza -
ne do 20%. Dzia ła ko ją co na układ ner wo wy, a tak że zwal cza
bez sen ność. Wy cią gi z tar czy cy sku tecz nie zwal cza ją wszel kie
in fek cje u lu dzi, a tak że ko klusz, bron chit i nie któ re aler gie. 

Oprócz ro ślin w na tu ral nej me dy cy nie sy be ryj skiej sto su je
się jesz cze dość czę sto dwa grzy by: pierw szy to chro bo tek re -
ni fe ro wy (Cla do nia ran gi fe ri na (L.) We ber ex F. H. Wigg.) – ro -
syj ska na zwa: ‘kła do nia olie nia’. Jest to nie wiel ki sza ry grzyb,
któ ry przy po mi na po rost i jest chęt nie zja da ny przez re ni fe ry.
Dru gi to bły sko po rek pod ko ro wy (Jno no tus ob li qu us) – ro -
syj ska na zwa: ‘cza ga bie rio zo wa ja’. Moż na go spo tkać na ży -
wych brzo zach pra wie w ca łej Sy be rii. Oba grzy by zbie ra się
i su szy, a otrzy ma ny susz za le wa prze go to wa na wo dą (o tem -
pe ra tu rze nie wyż szej niż 50–60oC) w pro por cji: pięć czę ści
prze go to wa nej wo dy na jed ną część grzy ba. Po zmięk cze niu
su szu wo dę się zle wa, a na pęcz nia ły susz za le wa po now nie
prze go to wa ną wo dą o tem pe ra tu rze po ko jo wej. Po dwóch
dniach wy ciąg jest go to wy. Pi je się w ilo ści trzech szkla nek
dzien nie na pół go dzi ny przed je dze niem. Sto su je się też wy -
cią gi spi ry tu so we z obu grzy bów. Chro bo tek sto so wa ny re gu -
lar nie zwal cza ka mień w ner ce, in fek cje oraz pod no si ogól ną
wy dol ność or ga ni zmu, na przy kład przy pra cy na mro zie. Bły -
sko spo rek z ko lei ob ni ża ci śnie nie krwi, po pra wia pra cę żo łąd -
ka i je lit, le czy sta ny za pal ne. 

Wszyst kie przed sta wio ne w ar ty ku le in for ma cje po cho dzą
ze źró deł ro syj skich. Nie któ re z opi sa nych mie sza nek zio ło -
wych i grzy bów lub po szcze gól ne ro śli ny już do tar ły do Pol -
ski, in ne – miej my na dzie ję – nie dłu go też tra fią do nas, sta jąc
się na tu ral ną al ter na ty wą dla le ków syn te tycz nych. 

Ro man Ho łu bo wicz

‘Czaga’ w naturze

Sprzedaż ziół na targowisku w Irkucku

Autor artykułu wraz z miejscową pracownicą w firmie, gdzie komponuje
się nowe mieszanki ziół
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Gio van ni Bat ti sta Fer ra ri (1584–1654), wło ski je zu ita, uro -
dził się w Sie nie w To ska nii. Przez 28 lat był pro fe so rem

Col le gium Ro ma num, szko ły za ło żo nej w Rzy mie przez Igna -
ce go Loy olę i pro wa dzo nej przez je zu itów. Ja ko znaw ca ję -
zy ka he braj skie go i in nych ję zy ków bli skow schod nich Fer ra -
ri wy dał No men kla tor Sy ria cus (Rzym 1622), ła ciń sko -sy ryj ski

lek sy kon Sta re go i No we go Te sta men tu. W póź niej szych la -
tach je go za in te re so wa nia zwró ci ły się ku bo ta ni ce. Fer ra ri
opu bli ko wał kil ka dzieł o ro śli nach, w któ rych wy ko rzy stał
ob ser wa cje po czy nio ne w rzym skich ogro dach. Szcze gól nie
owoc na oka za ła się współ pra ca au to ra z ro dem Bar be ri ni.
Dzię ki niej po wsta ło słyn ne, bo ga to ilu stro wa ne dzie ło po -
świę co ne upra wie i użyt ko wa niu ro ślin cy tru so wych He spe -
ri des si ve de Ma lo rum au re orum cul tu ra et usu (Rzym 1646).
Ro śli ny opi sa ne przez au to ra po cho dzi ły z pry wat ne go ogro -
du bo ta nicz ne go na le żą ce go do kar dy na ła Fran ce sca Bar be -
ri niego, bi blio fi la, znaw cy i me ce na sa sztu ki. Ogro dy ota cza -
ją ce pa łac – w któ rym obec nie znaj du je się Gal le ria Na zio na le
d’Ar te An ti ca, rzym ska ga le ria dzieł sztu ki – ist nie ją do dziś
i za chwy ca ją wi dza pre cy zją kształ tów ży wo pło tów przy cię -
tych rę ką ogrod ni ka. Jesz cze wspa nial sze są – nie daw no udo -
stęp nio ne do zwie dza nia dla szer szej pu blicz no ści – ogro dy

ota cza ją ce wil lę Bar be ri ni w pa pie skiej re zy den cji w Ca stel
Gan dol fo, w któ rych pięk no na tu ry har mo nij nie spla ta się
z za byt ka mi ar che olo gicz ny mi.

Swo ją wdzięcz ność dla ro du Bar be ri nich wy ra ził Gio van ni
Bat ti sta Fer ra ri w in nym dzie le: Flo ra, seu de flo rum cul tu ra, za -
miesz cza jąc na po cząt ku książ ki por tret kar dy na ła oraz sło wa
po dzię ko wa nia dla swo je go me ce na sa. Dzie ło do cze ka ło się
kil ku wy dań, z któ rych pierw sze – z 1633 ro ku – no si ło ty tuł De
flo rum cul tu ra li bri IV. Wzo rem daw nych ziel ni ków au tor De flo -
rum opi sał róż ne ga tun ki ro ślin, jed nak wie le miej sca po świę -
cił  rów nież urzą dza niu i pie lę gna cji ogro dów. Książ ka zo sta ła
zi lu stro wa na licz ny mi mie dzio ry ta mi wy ko na ny mi przez wy -
bit nych ar ty stów. Jed na se ria ry cin uka zu je ro śli ny ozdob ne,
in na – pla ny za ło żeń ogro do wych, ko lej na – na rzę dzia ogrod -
ni cze i na czy nia słu żą ce do ukła da nia kwia tów. Ca łość uzu peł -
nia ją sce ny ale go rycz ne, po cząw szy od fron ti spi su, ozdob nej
stro ny przed ty tu ło wej przed sta wia ją cej bo gi nię Flo rę. W nie -
któ rych eg zem pla rzach mie dzio ry ty zo sta ły ręcz nie po ko lo ro -
wa ne, za chwy ca jąc do dziś świe żo ścią ko lo rów. 

W Bi blio te ce Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
prze cho wy wa ny jest eg zem plarz Flo ra, seu de flo rum cul tu ra

Gio van ni Bat ti sta Fer ra ri i je go 
pu bli ka cje bo ta nicz ne
Ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk

Ozdobny frontispis dzieła Flora, seu de florum cultura (Amsterdam
1664) z alegorią bogini Flory

Bukiet kwiatów



wy da ny w Am ster da mie w 1664 ro ku. Ry ci ny, wpraw dzie nie -
po ko lo ro wa ne, uka zu ją ów cze sny stan ogrod nic twa w spo sób
cha rak te ry stycz ny dla sta rej gra fi ki: z wy ko rzy sta niem ozdob -
nych wstęg ja ko na pi sów oraz ele men tów daw nej ar chi tek tu -
ry w cha rak te rze tła. Ro śli ny przed sta wio no wraz z kwia ta mi
oraz czę ścia mi pod ziem ny mi, a ich na zwy umiesz czo no na
roz wi nię tych wstę gach, po dob nie jak okre śle nia na rzę dzi
ogrod ni czych na in nych ry ci nach. Uwa gę przy cią ga ją rów nież
ilu stra cje uka zu ją ce ozdob ne kom po zy cje kwia to we oraz na -
czy nia flo ry stycz ne słu żą ce ich two rze niu, a tak że pro jek ty za -
ło żeń ogro do wych. 

Książ ka Gio van ni Bat ti sta Fer ra ri Flo ra, seu de flo rum cul tu ra
zo stała za pre zen to wa na pod czas No cy Mu ze ów – 17 ma ja 2014
roku na wy sta wie „Za gu bie ni w ogro dach”. Te go wie czo ru eks -
po zy cja w Sa li Po sie dzeń Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół
Na uk była po świę co na roz wo jo wi na uk przy rod ni czych oraz
ogrod nic twu. Przed sta wio no tam uni ka to we księ gi wy da ne
od XV do XIX wie ku, za wie ra ją ce naj pięk niej sze ilu stra cje drze -
wo ry to we, mie dzio ry to we, li to gra fie i in ne. Po za tym moż na
było zo ba czyć rę ko pi sy, iko no gra fię i eks li bri sy o te ma ty ce bo -
ta nicz nej. 

Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

Źró dła: La ro us se de XXe siècle, t. 3, Pa ris 1930, s. 455; Grand La ro us se
en cyc lopédi que en dix vo lu mes, t. 4, Pa ris 1961, s. 972; En cic lo pe dia cat -
to li ca, t. 2, Cit ta del Va ti ca no, s. 826-827.

Ilu stra cje po cho dzą z dzie ła: Gio van ni Bat ti sta Fer ra ri, Flo ra, seu de
flo rum cul tu ra, Am ster dam 1664.
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Jedno z narzędzi ogrodniczych; po dosłownym przetłumaczeniu
jego nazwy z łaciny otrzymaliśmy określenie: „dachówka żelazna
wyciągająca”; po konsultacji z kierownikiem Katedry Terenów
Zieleni i Architektury Krajobrazu, dr. hab. Piotrem Urbańskim,
możemy bliżej określić to narzędzie jako po prostu łopatkę do
wyjmowania roślin (przyp. red.)

Jedno z przykładowych założeń ogrodu I kolejny, tym razem asymetryczny plan ogrodu
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Wpierw szym rzu cie Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol -
ski w ju do na sza za wod nicz ka po now nie od nio sła suk -

ces. Wzo rem ubie głe go se zo nu Alek san dra Gry giel w ka te go -
rii 78 kg wy gra ła za wo dy. W dwóch po przed nich rzu tach
rów nież zwy cię ży ła, a w ro ku 2013 na Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski zdo by ła dla nas srebr ny me dal.

mgr inż. Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski w ju do

Centrum Kultury Fizycznej

... Aleksandra Grygiel 
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W białym stroju...

Już po raz szó sty Po li tech ni ka Łódz ka go ści ła w swo im mie -
ście bie ga czy z ca łej Pol ski na Aka de mic kich Mi strzo stwach

Pol ski w bie gach prze ła jo wych. Za wo dy od by ły się 5 kwiet -
nia 2014 ro ku na sta łej tra sie w Par ku im. 3 Ma ja i Ba den Po -
wel la.

Za wod ni cy – ma jąc w pa mię ci wa run ki at mos fe rycz ne z ze -
szło rocz nych „zi mo wych” edy cji – star to wa li w znacz nie lep szych
wa run kach po go do wych, któ re mi mo wszyst ko nie roz piesz cza -
ły spor tow ców. Na star cie sta nę ło 573 za wod ni ków i za wod ni -
czek. Re pre zen ta cja sek cji lek ko atle tycz nej KU AZS UP li czy ła
w tym ro ku 10 za wod ni ków (pięć za wod ni czek i pię ciu za wod -
ni ków). Ko bie ty i męż czyź ni mie li do wy bo ru je den z dwóch dy -
stan sów, dla ko biet 3 i 6 km, dla męż czyzn zaś 4,5 i 9 km. 

Dru ży nę mę ską Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
re pre zen to wa li: 

� Mi chał Ław row ski, bieg 4,5 km
� Pa tryk Wojt ko wiak, bieg 4,5 km
� Ja cek Gwóźdź, bieg 4,5 km 
� Mi chał Kacz ma rek, bieg 9 km 
� Łu kasz Szma gul ski, bieg 9 km.

Szcze gól nym osią gnię ciem mo że po chwa lić się Mi chał Ław -
row ski, któ ry za jął dwu dzie ste miej sce w bie gu na 4,5 km, co
da ło mu po zy cję czwar tą w ka te go rii uczel ni spo łecz no -przy -
rod ni czych. 

Łódź 2014
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Dru ży na ko biet skła da ła się z na stę pu ją cych za wod ni czek:

� An ge li ka Ste fań ska, bieg 3 km
� Be ata Wil czyń ska, bieg 3 km
� Mag da le na Raś, bieg 3 km
� Mał go rza ta Ko łac ka, bieg 6 km
� Mar ce li na Pu cha ła, bieg 6 km.

W ty pie uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych Mał go rza ta Ko łac -
ka za ję ła dru gie miej sce, a An ge li ka Ste fań ska trze cie. Re pre zen -
ta cja ko biet na sze go uni wer sy te tu za ję ła trze cie miej sce dru ży -
no wo w kla sy fi ka cji uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych. 

Gra tu lu je my!
Mar ce li na Pu cha ła

mgr Ju lia Sa mul czyk

W dniu 15 lu te go 2014 ro ku w lon dyń skim Hy de Par ku od -
by ły się (już po raz 66) Mię dzy na ro do we Szta fe to we Bie -

gi Prze ła jo we „Hy de Park Re lays”. Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu w za wo dach re pre zen to wa ła szta fe ta żeń ska
w skła dzie: 
� Mar ce li na Pu cha ła (die te ty ka, I rok, stu dia ma gi ster skie)
� Mał go rza ta Ko łac ka (tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło -

wie ka, II rok)
� Ma ria Ta dy szak (pra cow nik uczel ni).

Szta fe ta zdo by ła pierw sze miej sce w ka te go rii ze spo łów
spo za Wiel kiej Bry ta nii (Exter nal Te ams) oraz siód me miej sce
w kla sy fi ka cji ogól nej. 

„Hy de Park Re lays” to mię dzy na ro do we za wo dy dla stu den -
tów or ga ni zo wa ne przez Im pe rial Col le ge Cross Co un try Club

na uczel ni Im pe rial Col la ge w Lon dy nie. Pierw szy raz od by ły
się w 1949 ro ku i od tej po ry przy cią ga ją co rocz nie set ki stu -
den tów z ca łej Eu ro py.

Tra sa bie gu wie dzie przez park po ło żo ny w sa mym cen trum
Lon dy nu – Hy de Park. Każ da z bie ga czek w szta fe cie ma do
po ko na nia 3,21 km, a tra sa dla bie ga czy w szta fe cie mę skiej
wy no si 5,0 km. 

Re pre zen tu ją cym na szą uczel nię dziew czy nom bar dzo ser -
decz nie gra tu lu je my oraz ży czy my dal szych suk ce sów. Z ko -
lei za wod nicz ki chciał yby po dzię ko wać uczel ni za umoż li wie -
nie wy jaz du. 

Mar ce li na Pu cha ła

Lon dyn 2014

Reprezentacja kobiet naszego uniwersytetu zdobyła puchar za zajęcie trzeciego miejsca drużynowo w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych
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W re la cjach z wę dró wek be skidz kich w ubie głym ro ku
(WA 9-10 i 11-12/2013) opi sa łem tra sy prze mie rza ne

przez tzw. gru pę za sad ni czą (lub więk szo ścio wą), czy li przez
tych uczest ni ków, któ rzy w da nym dniu zde cy do wa li się to -
wa rzy szyć kie row ni ko wi obo zu i re ali zo wa li je go pro gram. Po -
nie waż jed nak na na szych obo zach gór skich nie ma przy mu -
su co dzien ne go po dą ża nia za mną, zda rza się, że nie za wsze
wszy scy idzie my tym sa mym szla kiem. Po za koń cze niu obo -
zu pro por cje ule ga ją zmia nie: więk szość obie ra kurs bez po -
śred nio do do mu. Na to miast my (z żo ną) sta ra my się wy go -
spo da ro wać jesz cze kil ka dni na zwie dze nie te go, co nie
zmie ści ło się w głów nym pro gra mie (z bra ku cza su lub z po -
wo du utrud nio ne go do jaz du). 

Rów nież tym ra zem zo sta li śmy jesz cze przez trzy dni w Kry -
ni cy, aby skon cen tro wać się na atrak cjach znaj du ją cych się po

sło wac kiej stro nie. Naj wię cej cza su spę dzi li śmy w Bar de jo wie
i po ło żo nym w po bli żu uzdro wi sku (Bar de jo vské kúpe le). Do
bar de jow skich wód przy jeż dża li zna ko mi ci go ście z Eu ro py,
mię dzy in ny mi kró lo wa Wę gier, cór ka ce sa rza au striac kie go,
żo na ce sa rza Fran cu zów, car ro syj ski, a tak że Ma ria Ka zi mie ra
So bie ska. Oprócz par ku zdro jo we go i licz nych obiek tów sa na -
to ryj nych (głów nie z prze ło mu XIX i XX wie ku) jest tam du ży
i naj star szy na Sło wa cji skan sen ar chi tek tu ry lu do wej gór ne -
go Sza ry sza, mię dzy in ny mi z dwo ma cer kwia mi. Bar de jów jest
wpi sa ny na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO. W cen trum
mia sta na szcze gól ną uwa gę za słu gu je po cho dzą cy z XIV wie -
ku ko ściół ba zy li ko wy św. Idzie go (słow. sv. Egídia) z je de na -
sto ma póź no go tyc ki mi oł ta rza mi skrzy dło wy mi. Wspa nia ły
jest rów nież wi dok z wie ży tej że świą ty ni na du ży ry nek z ra -
tu szem opi sy wa nym ja ko przy kład har mo nij ne go po łą cze nia
go ty ku z re ne san sem, a tak że na ca łe mia stecz ko i je go gór -
skie oto cze nie.

Na na stęp ny dzień uło ży łem tra sę ar chi tek to nicz ną łą czą cą
miej sco wo ści ze świą ty nia mi róż nych wy znań i róż nych kon -
struk cji (mię dzy in ny mi Fricz ka, Ga bal tów, Her wa tów i Tro cza -
ny). W re gio nie tym ta bli ce z na zwa mi miej sco wo ści są
w dwóch ję zy kach, miesz ka tu bo wiem spo ro lud no ści łem -
kow skiej (po tej stro nie gra ni cy nie by ło ak cji „Wi sła”). Do dat -
ko we go ko lo ry tu nie któ rym z tych wio sek na da ją też osie dle -
ni w nich Ro mo wie. 

Opusz cza jąc trze cie go dnia ra no Kry ni cę, za trzy ma li śmy się
w Ja strzę bi ku (mię dzy Kry ni cą a Złoc kiem) przy daw nej cer kwi
św. Łu ka sza, ale bar dziej in te re so wa ły nas mo fe ty, czy li miej sca
wy dzie la nia się z zie mi dwu tlen ku wę gla. W po bli żu Ja strzę bi -
ka jest ta ki obiekt z uła twio nym do stę pem, gdzie moż na ob ser -
wo wać, jak gaz ten, wy dzie la jąc się do po wierzch nio wej wo dy,
po wo du je jej „wrze nie”. Jest to naj więk sza i naj efek tow niej sza
mo fe ta w Pol sce. 

Głów nym ce lem trze cie go dnia był Prze łom Ja rzę biń ski (Ja -
ra binské tiesňavy). Jest to re zer wat przy ro dy chro nią cy prze -
łom po to ku Ma ły Lip nik po ło żo ny na po łu dnie od gra nicz ne -
go grzbie tu Elia szów ki. Doj ście do prze ło mu i je go zwie dza nie
za ję ło spo ro cza su, dla te go za mek w Sta rej Lu bow li (kie dyś
od wie dza ny przez kró lów wę gier skich i pol skich) oglą da li śmy
tyl ko z da le ka, po dob nie jak sto sun ko wo bli sko już le żą ce Ta -
try. Czas nas po ga niał, na stęp ny noc leg mie li śmy bo wiem za -
re zer wo wa ny w Kra ko wie (to już wie lo let nia tra dy cja – je śli tyl -
ko moż li we, cho ciaż krót ki po byt w Kra ko wie w dro dze
po wrot nej z gór). 

Mi mo prze dłu że nia po by tu po zo sta ło jesz cze w oko li cy wie -
le miejsc, do któ rych chcia ło by się cho ciaż na chwil kę zaj rzeć.
Ale to do brze – bę dzie po co wra cać w te stro ny przy ko lej nej
oka zji. Mo że w dro dze na obóz „Be skid Ni ski’ 2014”? Do zo ba -
cze nia na szla ku! 

Je rzy Świ goń

W Be ski dzie Są dec kim – post scrip tum

Wieści z koła PTTK
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Troczany, cerkiew św. Łukasza



Tatry z przełęczy Wabnik

Zamek w Starej Lubowli

Cerkiew w bardejowskim skansenie

Zapylanie 

Rynek w Bardejowie z wieży bazyliki 




