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Dwu dzie ste szó ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 25 lu te -
go, dwu dzie ste siód me zaś 25 mar ca 2015 ro ku w Ko le -

gium Run ge go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. Ob ra dom
prze wod ni czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na XXVI po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe sor dr hab. Han nie Jac ko wiak wrę czo no gra tu la cje
z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra,
a prof. dr hab. Han nie Su lew skiej – po wo ła 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 ski:
pro dzie ka na Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
o mia no wa nie prof. dr hab. Jo lan ty Ko mi sa rek na sta no -
wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go
dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii w spra wie za -
trud nie nia dr. hab. Mie czy sła wa Grze la ka, 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 Łą kar stwa i Kra jo bra zu
Przy rod ni cze go.

� Uchwa lo no „Re gu la min za rzą dza nia pra wa mi au tor ski mi,
pra wa mi po krew ny mi, pra wa mi wła sno ści prze my sło wej
oraz za sad ko mer cja li za cji w Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu”.

� Po za po zna niu się z pro jek tem oraz po prze pro wa dzo nej
dys ku sji po zy tyw nie za opi nio wa no „Pro wi zo rium bu dże to -
we Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła -
da mi do świad czal ny mi oraz Tech ni kum In ży nie rii Śro do wi -
ska i Agro biz ne su na rok 2015”.

� Po zy tyw nie za opi nio wa no za miar sprze da ży pra wa wła sno -
ści nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Złot ni kach, gmi -
na Su chy Las, na któ rej znaj du je się park, ozna czo nej w ewi -
den cji grun tów ja ko dział ka nr 335/10 o po wierzch ni
1,9588 ha, ar kusz ma py 2, ob ręb Złot ni ki.

� JM rek tor przed sta wił „Spra woz da nie Rek to ra z funk cjo no -
wa nia sys te mu ja ko ści kształ ce nia w ro ku aka de mic -
kim 2013/2014”.

Na XXVII po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Pio tro wi Ro ba kow skie mu wrę czo no
gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro -
fe so ra.

� Pro fe sor dr hab. Jo lan cie Ko mi sa rek wrę czo no mia no wa -
nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Dok to ro wi hab. Mie czy sła wo wi Grze la ko wi wrę czo no po -
wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

� Po zy tyw nie za opi nio wa no wnio ski:
dzie ka na Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu o mia -
no wa nie prof. dr hab. Gra ży ny Le wan do wicz na sta no -
wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go
dzie ka na Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
w spra wie za trud nie nia prof. dr. hab. Wie sła wa Bucz kow -
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 zwy czaj ne go w In sty tu cie Bu -
dow nic twa i Geo in ży nie rii.

� Uchwa lo no „Re gu la min ko rzy sta nia z in fra struk tu ry ba -
daw czej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”.

� Se nat w gło so wa niu taj nym po zy tyw nie za opi nio wał
wnio sek o przy zna nie na gro dy in dy wi du al nej Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go dla prof. dr. hab. Wło dzi mie rza
Graj ka – za ca ło kształt do rob ku.

� Zmie nio no uchwa łę nr 315/2011 Se na tu z dnia 14 grud nia
2011 ro ku w ten spo sób, że na człon ków Uczel nia nej Ko -
mi sji Wy bor czej po wo ła no: w miej sce mgr. inż. Kon ra da
Smek ta ły – inż. To ma sza Waw ro; w miej sce mgr inż. Na ta -
lii Mio du szew skiej – mgr. inż. Zbi gnie wa Po to ka; w miej -
sce Mał go rza ty Frąc ko wiak – An nę Ko łacz, a w miej sce Da -
rii Świer blew skiej – Bo że nę No wak.

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

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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Wczerw cu 2013 ro ku wy ło nio no wy ko naw cę i roz po czę -
to bu do wę Kli ni ki Du żych i Ma łych Zwie rząt. Przy sło wio -

wą „pierw szą ło pa tę” wbi to w plac bu do wy 26 czerw ca 2013
ro ku. Uro czy ste wmu ro wa nie ka mie nia wę giel ne go mia ło
miej sce 28 paź dzier ni ka ubie głe go ro ku. W tym cza sie trwa ły
już in ten syw ne pra ce bu dow la ne, stąd uro czy stość mo gła się
od być po śród wzno szo nych mu rów sa li wy kła do wej. Dy na mi -
ka bu do wy im po no wa ła. Dość wspo mnieć, że bu dy nek Kli ni -
ki od da no do użyt ku na po cząt ku paź dzier ni ka 2014 ro ku. Trzy
ostat nie mie sią ce bie żą ce go ro ku to już in ten syw ne wy po sa -
ża nie Kli ni ki w uni kal ny sprzęt fa cho wy. 

Tym cza sem ko niec 2013 ro ku na zna czo ny był in ny mi waż -
ny mi wy da rze nia mi. W tro sce o do bry wi ze ru nek kie run ku
pod ję li śmy współ pra cę z Wiel ko pol ską Izbą Le kar sko -We te ry -
na ryj ną. Pierw szy krok na dro dze do zna le zie nia płasz czy zny
po ro zu mie nia zo stał wy ko na ny w grud niu 2013 ro ku, kie dy
to wraz z prof. dr hab. Mał go rza tą Szu ma cher -Stra bel (dzie -
kan Wy dzia łu) bra łem udział w świą tecz nym po sie dze niu Ra -
dy Izby. Jak przy pusz czam, to wte dy pu ści ły ostat nie lo dy. Po
na szych wy stą pie niach człon ko wie Izby zgo dzi li się na współ -
pra cę, my z ko lei za pew ni li śmy o sta łym kon sul to wa niu po -
czy nań Wy dzia łu z wła dza mi Izby. W kwiet niu 2014 ro ku zo -
sta li śmy za pro sze ni na XVIII Zjazd Spra woz daw czo -Wy bor czy
Wiel ko pol skiej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej – już w cha rak -
te rze przy ja ciół. 

Przed sta wia jąc za rys hi sto rii po znań skiej we te ry na rii, war to
przy po mnieć, czym jest ona w dniu dzi siej szym, czte ry la ta po
po wo ła niu kie run ku. We te ry na ria jest obec nie li czą cym się pra -
co daw cą. Spo śród 8260 go dzin dy dak tycz nych re ali zo wa nych
w cią gu sied miu se me strów aż 4345 przy pa dło sze ro ko ro zu -
mia nym na ukom o zwie rzę tach, po zo sta łe 3915 prze pro wa -
dzo ne zo sta ło przez eta to wych pra cow ni ków In sty tu tu We te -
ry na rii i le ka rzy we te ry na rii za trud nio nych na umo wę o dzie ło.
Po znań ska we te ry na ria by ła ini cja to rem, or ga ni za to rem
i uczest ni kiem „Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go” oraz
kon fe ren cji „Zdro wie by dła, zdro wie świń”. Obec nie przy go to -
wy wa ne jest ko lej ne cy klicz ne wy da rze nie po świę co ne pro ble -
ma ty ce koń skiej. Rów no cze śnie or ga ni zo wa ne są wy kła dy wy -
bit nych przed sta wi cie li na uki i prak ty ki we te ry na ryj nej.
W paź dzier ni ku za ję cia z dia gno sty ki la bo ra to ryj nej – pod sta -
wo wych za sad oce ny wy ni ków ba dań la bo ra to ryj nych w me -
dy cy nie we te ry na ryj nej dla stu den tów IV ro ku pro wa dził dr Ja -
ro sław Szub star ski z la bo ra to rium dia gno stycz ne go „Bio lab”
w Ostró dzie, w grud niu z cy klem wy kła dów „Stra te gia zwal cza -
nia cho rób in fek cyj nych ukła du od de cho we go i po kar mo we -
go u świń” wy stę po wał dr Ma rian Po row ski, spe cja li sta cho rób
świń, w dniu 15 stycz nia 2015 ro ku ko lej ny cykl wy kła dów do -
ty czą cy cho rób świń wy gło sił wy bit ny fa cho wiec, prof. dr hab.
Zyg munt Pej sak z Pań stwo we go In sty tu tu We te ry na ryj ne go –
Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go z Pu ław. W dniu na stęp -

Hi sto ria po znań skiej we te ry na rii
(część 2)

Początek budowy Kliniki Dużych i Małych Zwierząt (lipiec 2013 roku)
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nym za ję cia z fi zjo lo gii roz ro du oraz wy bra nych bio tech nik po -
pro wa dził prof. dr hab. Klaus Pe ter Brüssow z Dum mer storfu.
Tak że w stycz niu naj now sze ten den cje w le cze niu cho rób gru -
czo łu mle ko we go przed sta wił dr Wie sław Nie wi tec ki, z ko lei
w ma ju i czerw cu pla no wa ne są wy kła dy prof. Wa eh ren da oraz
dr Em my Fa rell. Wy kła dy te ma tycz ne to tyl ko część re ali zo wa -
nych pla nów. 

W stycz niu lub lu tym 2016 ro ku pla no wa na jest praw dzi wa
uczta dla du cha, a mia no wi cie spo tka nie ze zna ko mi tym po lo -
ni stą pro fe so rem Ja nem Miod kiem z Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go. Ak tyw ni są tak że na si stu den ci. Dwa la ta te mu przy stą -
pi li do IVSA (In ter na tio nal Ve te ri na ry Stu dent As so cia tion)
– sto wa rzy sze nia sku pia ją ce go stu den tów we te ry na rii z ca łe -
go świa ta. Nie któ rzy mie li już oka zję do wi zyt za wo do wych
w Tur cji i Hisz pa nii. Obec ne wła dze lo kal ne two rzą lo�cal�pre�si�-
dent – Ja kub Rusz kow ski, exchan�ge�of�fi�cer – Agniesz ka Grusz -
ka, vi�ce�pre�si�dent – Bar ba ra Alek sy, PR�co�or�di�na�tor – We ro ni ka
Sil na, tre�asu�rer – Ma ria Kwa so wiec. 

W ubie głym ro ku, po utwo rze niu IVSA Po land, na si stu den ci
re pre zen to wa li od dział po znań ski IVSA. Do kra jo we go za rzą du
IVSA Pol ska (na sta no wi sku skarb ni ka) na le ży Iza be la Sen dek.
Po znań ski od dział IVSA brał udział w 50-le ciu po wo ła nia tej or -
ga ni za cji w Pol sce. Uro czy stość zor ga ni zo wa no w czerw cu 2014
ro ku w Lu bli nie. Go ściem ho no ro wym na szych stu den tów był
prof. dr hab. Klaus Pe ter Brüssow. W paź dzier ni ku – przy wspar -
ciu fir my MARS – prze pro wa dzo no warsz ta ty te ma tycz ne po -
świę co ne die te ty ce psów i ko tów, któ re po pro wa dzi li dr Mi chał
Ce re grzyn oraz lek. wet. Mał go rza ta Gło wac ka. Od nie daw na
funk cjo nu je tak że Ko ło Me dy ków We te ry na ryj nych z nie licz ny -
mi na ra zie sek cja mi (na le ży do nich mię dzy in ny mi sek cja bu -

ja trycz na). Dzię ki ak tyw no ści prof. Wło dzi mie rza No wa ka w ra -
mach pro gra mu ERA SMUS stu diu ją u nas stu den ci z Por tu ga lii.
Z ko lei stu dent ki Han na Wobsz tal, An na Sio dła oraz Aga ta Kli -
miuk wy je cha ły na wy mia nę do Nie miec i Por tu ga lii. Ma my na -
dzie ję, że dal szy roz wój wy mia ny mię dzy na ro do wej sta nie się
w nie da le kiej przy szło ści po cząt kiem an glo ję zycz nych stu diów
na kie run ku we te ry na ryj nym. 

To wiel kie wspól ne dzie ło nie by ło by moż li we, gdy by nie
przy chyl ność i wpar cie JM Rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza
Skrzyp cza ka, pro rek to ra ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, zmar łe go
w stycz niu te go ro ku prof. dr. hab. Cze sła wa Sza frań skie go
i pro rek tor ds. stu diów – prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej;
gdy by nie ak tyw ność kanc le rza, mgr. inż. Mar ka Kli mec kie go,
wy jąt ko we po świę ce nie i pra co wi tość za stęp cy kanc le rza ds.
fun du szy struk tu ral nych, mgr. inż. Ro ber ta Fa biań skie go,
a tak że skru pu lat ność kie row ni ka Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -
-Ba daw czej i Dy dak tycz nej, mgr inż. An ny Mel ler. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia chciał bym skie ro wać pod ad re sem dzie kan
Wy dzia łu, prof. dr hab. Mał go rza ty Szu ma cher -Stra bel, za wy -
jąt ko we wy czu cie, sku tecz ność w dzia ła niu i umie jęt ność po -
szu ki wa nia roz trop nych kom pro mi sów, a tak że pro dzie ka na
ds. na uki, prof. dr. Krzysz to fa W. No wa ka, bez któ re go nie po -
spo li tej ener gii, wie dzy, za an ga żo wa nia i de ter mi na cji to na -
sze wspól ne dzie ło nie mia ło by szans na re ali za cję. Chciał bym
po dzię ko wać po zo sta łym pro dzie ka nom: prof. dr hab. Do ro -
cie Cie ślak oraz prof. dr. hab. Pio tro wi Śló sa rzo wi za ra dy
i wska zów ki. Trzem oso bom spo za uczel ni też wie le za wdzię -
cza my. Peł niąc ro lę in te re sa riu szy ze wnętrz nych, pra cu ją nad
wła ści wym wi ze run kiem po znań skiej we te ry na rii. Są to: dr Le -
sław Sza błoń ski – Wiel ko pol ski Wo je wódz ki Le karz We te ry na -
rii, dr Ma ciej Go gul ski – pre zes Wiel ko pol skiej Izby Le kar sko -

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą Klinikę (28 października 2013 roku)
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Klinika Dużych i Małych Zwierząt tuż po oddaniu do użytku (wiosna 2015 roku)
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-We te ry na ryj nej oraz dr. Ire ne usz So biak – Po wia to wy Le karz
We te ry na rii w Po zna niu. Chciał bym po dzię ko wać pro fe so ro -
wi na sze go uni wer sy te tu, dr. hab. Ada mo wi Cie śla ko wi, za
sta ły nad zór nad za mó wie nia mi apa ra tu ro wy mi, prze wod ni -
czą ce mu Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Stu diów, prof. dr. hab. Lesz -
ko wi No gow skie mu, przez któ re go rę ce prze cho dzi ły licz ne
proś by o cza so we mo dy fi ka cje pro gra mu kształ ce nia, a tak -
że prze wod ni czą ce mu Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych, prof. dr.
hab. Mar ko wi Świ toń skie mu, któ re go ak cep ta cji za wdzię cza -
my z tru dem kom ple to wa ną ka drę. 

Chcę wymienić tu również oso by, któ re współ two rzy ły wspa -
nia łą at mos fe rę „Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go”: pe -
łen es ty my prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski; zna ko mi cie roz -
po zna wal ny, nie tyl ko z po wo du po tęż ne go wzro stu prof. dr hab.
Piotr Śló sarz oraz kon ty nu ator do tych cza so wych tra dy cji, prof.
dr hab. Zbi gniew So bek, roz bu do wu ją cy kon fe ren cję do roz mia -
rów kon gre su. Do osób, któ rych pra ca na rzecz kie run ku za słu -
gu je na wy róż nie nie, na le żą: prof. dr hab. Wło dzi mierz No wak,
ko or dy na tor pro gra mu ERA SMUS, a tak że prof. dr hab. He le na
Kon tec ka, dr hab. Se ba stian No wa czew ski, dr hab. Jan Ma zur kie -
wicz i wszy scy Ci, któ rzy włą czy li się czyn nie w re ali za cję pro gra -
mu ERA SMUS na na szym kie run ku. Dzię ku ję pra cow ni kom dzie -
ka na tu, a szcze gól nie dr Ewie Dan kow skiej. 

Chciał bym wresz cie wy ra zić swo ją wdzięcz ność pra cow ni -
kom In sty tu tu We te ry na rii: prof. dr. hab. Zdzi sła wo wi Bo rycz -
ko, prof. dr. hab. Kor ne lo wi Ra taj cza ko wi, dr. hab. Mi cha ło wi
Bro nic kie mu, prof. UP, dr. hab. Mar ko wi Gehr ke, prof. UP, dr. hab.
Ja no wi Olech no wi czo wi, prof. UP, dr. hab. Paw ło wi An to si ko wi,
dr. hab. Mi cha ło wi Jan ko wi, dr. hab. Ma riu szo wi Skow roń skie -
mu oraz dok to rom: Do ro cie Bu kow skiej, Prze my sła wo wi Dud -
ce, Pio tro wi Kne blew skie mu, Aga cie Jó ze fiak, Mar cie Ryb skiej,
Alek san dro wi Sko rac kie mu, Krzysz to fo wi Urba nia ko wi, Ja no -
wi Wło dar ko wi. 

Chciał bym po dzię ko wać pra cow ni kom nie eta to wym: dr.
Prze my sła wo wi Ra ce wi czo wi, Be acie Bła szak, Ta de uszo wi Na -
roj ko wi oraz lek. wet. Ka ta rzy nie La siec kiej; dok to ran tom: mgr
inż. Mag da le nie Woź nej, lek. wet. Pio tro wi Jóź wia ko wi oraz Mi -
cha ło wi Ma jew skie mu, a tak że pra cow ni kom tech nicz nym:
Wie sła wie Żusz ma i Ta de uszo wi Szwa dia ko wi.

Na ko niec chciał bym po dzię ko wać wszyst kim tym Wiel kim,
któ rzy przy czy ni li się do stwo rze nia te go dzie ła. 

Ję�drzej M.�Jaś�kow�ski

W trakcie budowy (jesień 2013 roku)
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Marzec 2015

1 mar ca. Zgod nie z de cy zją Se na tu i za rzą dze niem rek to ra
od 1 mar ca na stą pi ła ofi cjal na zmia na na zwy Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt na Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj -
nej i Na uk o Zwie rzę tach. 

3–5 mar ca. Rek tor prze wod ni czył od bio rom te ma tów na -
uko wych In sty tu tu Ochro ny Ro ślin BIB w ra mach dzia łal no ści
sta tu to wej.

8–10 mar ca. Pro rek tor ds. stu diów, prof. Mo ni ka Ko złow ska,
uczest ni czy ła w Sie dl cach, na tam tej szym Uni wer sy te cie Hu -
ma ni stycz no -Przy rod ni czym, w do rocz nym spo tka niu pro rek -
to rów i kie row ni ków dzia łów ds. dy dak ty ki pol skich uczel ni rol -
ni czych i przy rod ni czych. Tym ra zem te ma tem prze wod nim
spo tka nia rek to rów by ła no we li za cja usta wy o szkol nic twie
wyż szym. 

10 mar ca. Pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. Ro man
Gor no wicz, uczest ni czył w Ry dzy nie w ogól no pol skiej kon fe -
ren cji do ty czą cej stra te gii La sów Pań stwo wych w dzie dzi nie
dro go wnic twa zor ga ni zo wa nej przez dy rek cję LP i Ka te drę In -
ży nie rii Le śnej UP. 

12–13 mar ca. Fi nał XVII Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy
o Żyw no ści or ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół Prze my słu Spo -
żyw cze go pod pa tro na tem Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu. Prze bie go wi ry wa li za cji uczniów prze wod ni czył pro -
rek tor, prof. Jan Pi kul. 

15 mar ca. Pro rek to rzy UP, pro fe so ro wie: Mo ni ka Ko złow -
ska, Ro man Gor no wicz i Jan Pi kul, wzię li udział we mszy św.
w wie rze nic kim ko ście le spra wo wa nej w in ten cji rocz ni cy
śmier ci Au gu sta hr. Ciesz kow skie go i zmar łe go 17 stycz nia br.
pro rek to ra Uni wer sy te tu, śp. Cze sła wa Sza frań skie go. 

17 mar ca. Rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp czak, uczest ni czył
w uro czy sto ści 90-le cia uro dzin prof. Eu ge niu sza Bil skie go.
W imie niu spo łecz no ści uni wer sy tec kiej prze ka zał Ju bi la to wi,
za słu żo ne mu dla pol skie go rol nic twa na ukow co wi i or ga ni za -
to ro wi, naj lep sze ży cze nia i gra tu la cje.

17 mar ca. Pro rek tor, prof. Ro man Gor no wicz, prze wod ni -
czył uczel nia nej ko mi sji ds. na gród i od zna czeń. 

18 mar ca. Spo tka nie JM rek to ra z dy rek cją Ze spo łu Szkół
Rol ni czych w Śro dzie Wlkp. Z dy rek to rem szko ły, Bo gu sła wem
Bier na tem, wy mie nio no li sty in ten cyj ne o współ pra cy i opie -
ce UP nad kla sa mi przy rod ni czy mi. 

18 mar ca. Rek tor pod pi sał akt no ta rial ny w spra wie sprze -
da ży 2 ha grun tów przy ul. Lu tyc kiej 111. W go dzi nach wie -
czor nych pro rek tor, prof. Mo ni ka Ko złow ska, bra ła udział
w cha ry ta tyw nym kon cer cie pt. „Ra dość naj pięk niej szych
lat”, któ ry od był się w II Li ceum Ogól no kształ cą cym w Po -
zna niu. 

20 mar ca. Pro rek tor Ro man Gor no wicz uczest ni czył w po -
sie dze niu Ko mi te tu Na uk Le śnych PAN w War sza wie. 

20 mar ca. Na te re nach MTP od by ła się ko lej na, XIX edy cja
Tar gów Edu ka cyj nych. W ich otwar ciu uczest ni czy ła pro rek tor
Mo ni ka Ko złow ska. Jak zwy kle sto isko Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go ob le ga ne by ło przez mło dzież za in te re so wa ną stu -
dia mi na na szej uczel ni. 

21 mar ca. W Ze spo le Szkół nr 6 im. Mi ko ła ja Re ja w Szcze -
ci nie od był się – pod pa tro na tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu – XIX fi nał (cen tral ny) Olim pia dy Wie dzy o Ży -
wie niu i Żyw no ści. W za koń cze niu wzię ła udział pro rek tor
Mo ni ka Ko złow ska. 

22 mar ca. W Sa li Zie mi MTP od by ła się uro czy sta ga la „Wiel -
ko pol ski Rol nik Ro ku”. Prze wod ni czą cym ka pi tu ły do ko nu ją -
cej wy bo ru naj lep szych rol ni ków re gio nu jest rek tor Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

24 mar ca. Rek tor uczest ni czył w po sie dze niu Ra dy Ku ra to -
rów Fun da cji Za kła dy Kór nic kie. 

25 mar ca. XVII po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. Te go też dnia pro rek tor Mo ni ka Ko złow -
ska spo tka ła się po raz pierw szy z no wo wy bra ną prze wod ni -
czą cą Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go UP Bo że ną No wak
i jej za stęp ca mi: An ną Ko łacz i Woj cie chem Ra fiń skim. 

25–27 mar ca. Pro rek tor Jan Pi kul uczest ni czył w mię dzy -
na ro do wym se mi na rium nt. „Zrów no wa żo ne go roz wo ju
w sek to rze mle czar skim” w ra mach tar gów AN GUA w Ko lo -
nii (Niem cy). 

26 mar ca. Spo tka nie Ko le gium Rek to rów Miasta Po zna nia
z Człon ka mi Ko mi sji Kul tu ry Ra dy Mia sta. 

Kwie cień 2015

1 kwiet nia. Spo tka nie rek to rów z dzie ka na mi. W go dzi nach
wie czor nych pro rek tor UP re pre zen to wa ła uni wer sy tet pod -
czas kon cer tu in au gu ru ją ce go ju bi le usz 95-le cia Aka de mii Mu -
zycz nej im. I.J. Pa de rew skie go w Po zna niu. 

2 kwiet nia. Rek tor uczest ni czył w spo tka niu m.in. z Wo je -
wo dą Po znań skim Pio trem Flor kiem i Pre zy den tem Miasta Po -
zna nia w spra wie za war cia ugo dy do ty czą cej spor nych 18 ha
grun tów przy Szpi ta lu Wo je wódz kim w Po zna niu. Stro ny nie
do szły do po ro zu mie nia. 

8 kwiet nia. W Urzę dzie Miasta Po zna nia Pre zy dent Jaś ko -
wiak wrę czył na gro dy au to rom naj lep szych prac ma gi ster -
skich i dok tor skich. Wła dze rek tor skie UP re pre zen to wa ła pro -
rek tor Mo ni ka Ko złow ska. 

Kalendarium
Prze�gląd�naj�waż�niej�szych�wy�da�rzeń�na�uni�wer�sy�te�cie�oraz�ka�len�da�rium�
prac�rek�tor�skich
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8 kwiet nia. Rek tor prze wod ni czył po sie dze niu spra woz -
daw cze mu Ra dy Fun da cji Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu.

9 kwiet nia. Rek tor wraz z kanc le rzem Mar kiem Kli mec kim
pro wa dzi ł roz mo wy w Urzę dzie Gmi ny Tar no wo Pod gór ne
w spra wie pla nów prze strzen ne go za go spo da ro wa nia grun -
tów w Ba ra no wie. 

9 kwiet nia. Pro rek tor Ro man Gor no wicz uczest ni czył
w ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wo -tech nicz nej „Sek tor 
le śno -drzew ny w zrów no wa żo nej go spo dar ce”. 

10 kwiet nia. Ga la kon kur su „Od la ika do przy rod ni ka” or -
ga ni zo wa ne go przez Ko ło Na uko we Stu den tów Bio tech no -
lo gii OPE RON. W ga li uczest ni czy ła pro rek tor Mo ni ka Ko -
złow ska. 

11 kwiet nia. Te go dnia na uczel ni roz po czę ła się kon tro la
in spek to ra z Naj wyż szej Izby Kon tro li do ty czą ca stu diów dok -
to ranc kich na Wy dzia le Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach. 

14 kwiet nia. Rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp czak, w sie dzi bie
Pol skiej Aka de mii Na uk w imie niu rek to rów po znań skich uczel -
ni otwo rzył XVIII Fe sti wal Na uki i Sztu ki. Te go sa me go dnia
w Bio cen trum pro rek tor, prof. Jan Pi kul, po wi tał licz nie przy by -
łą z ca łej Wiel ko pol ski mło dzież gim na zjal no -li ce al ną wraz z ich
opie ku na mi. Wy kład in au gu ru ją cy na te mat ar che olo gii mo le -
ku lar nej wy gło sił prof. Ry szard Słom ski. W in au gu ra cji fe sti wa -
lu uczest ni czył rów nież pro rek tor Ro man Gor no wicz. 

16 kwiet nia. JM rek tor po wi tał w Bio cen trum uczest ni ków
ogól no pol skie go Fo rum Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go. 

16 kwiet nia. Na Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Po zna niu
od by ło się uro czy ste za koń cze nie po znań skie go Fe sti wa lu Na -
uki i Sztu ki. Na szą uczel nię re pre zen to wał pro rek tor, prof. Jan
Pi kul. 

17–18 kwiet nia. Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska uczest ni czy -
ła w 39. edy cji okrę go wej Olim pia dy Wie dzy i Umie jęt no ści
Rol ni czych w Ze spo le Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą -
cych we Wrze śni. 

21–24 kwiet nia. Pro rek tor, prof. Jan Pi kul, brał udział
w VIII Eu ro fo rum Pol skie go Mle czar stwa w Kra ko wie. 

23 kwiet nia. IV Ogól no pol ska Kon fe ren cja Mło dych Na -
ukow ców w Po zna niu „Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”.
Nasz uni wer sy tet re pre zen to wał pro rek tor Ro man Gor no wicz,
a pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska uczest ni czy ła w kon fe ren cji zor -
ga ni zo wa nej przez dok to ran tów „Wpływ mło dych na ukow ców
na osią gnię cia pol skiej na uki – no we tren dy w na ukach przy -
rod ni czych”.

23 kwiet nia. W Li ceum Ogól no kształ cą cym w Śro dzie Wlkp.
JM rek tor wy gło sił wy kład otwie ra ją cy spo tka nie za ty tu ło wa -
ny „Uni wer sy tet dzi siaj i w przy szło ści”. W go dzi nach po po łu -
dnio wych w Sie ra ko wie rek tor uczest ni czył w spo tka niu
przed sta wi cie li stad nin ko ni z ca łej Eu ro py, a na za koń cze nie
dnia wrę czył pu cha ry i na gro dy naj lep szym jeźdź com aka de -
mic kich za wo dów kon nych o pu char JM Rek to ra UP. Za wo dy
ro ze gra no na uczel nia nym par ku rze Rol ni cze go Go spo dar -
stwa Do świad czal ne go w Swa dzi miu.

28 kwiet nia. Pro fe so ro wie Grze gorz Skrzyp czak i Wie sław
Ko zia ra otrzy ma li mi ni ste rial ne no mi na cje na człon ków Ra dy
Na uko wej In sty tu tu Ochro ny Ro ślin PIB w Po zna niu.

28 kwiet nia. Rek tor z kanc le rzem uczest ni czy li w po sie dze -
niu Ra dy Gmi ny w Tar no wie Pod gór nym. Przed sta wi li za ło że -
nia bu do wy osie dla przy szło ści dla pra cow ni ków UP we wsi
Ba ra no wo. 

29 kwiet nia. Te go dnia ob ra do wa li rek to rzy po znań skich
pu blicz nych uczel ni pod czas okre so we go po sie dze nia Ko le -
gium Rek to rów Miasta Po zna nia. 

rzecz�nik�pra�so�wy�
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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W dniu 10 lutego 2015 roku w murach
reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego
odbyła się kolejna podniosła uroczystość
wręczenia tytułu doktora honoris causa.
Godność tę tym razem otrzymał prof. 
dr hab. Stefan Pruszyński, wielki
autorytet naukowy w dziedzinie
nowoczesnej ochrony roślin. Uroczystość
otworzył JM rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr
hab. Grzegorz Skrzypczak, po nim zaś
wystąpił dziekan Wydziału Rolnictwa
i Bioinżynierii, prof. dr hab. Wiesław
Koziara, przedstawiając życiorys
naukowy prof. dr. hab. Stefana
Pruszyńskiego, a laudację wygłosił prof.
dr hab. Zenon Woźnica. Wykład nowego
doktora honorowego naszej uczelni
„Ochrona roślin – mity i fakty”
zakończył tę piękną uroczystość. Poniżej
prezentujemy obszerne fragmenty
wystąpienia dziekana Wydziału
Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr. hab.
Wiesława Koziary. (es)

Pro fe sor Ste fan Pru szyń ski uro dził się w Sta rej Wsi w woj. lu -
bel skim. Szko łę pod sta wo wą oraz li ceum ogól no kształ cą -

ce ukoń czył w Pu ła wach. Stu dia wyż sze od był na Wy dzia le Rol -
ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Ukoń czył je
w 1965 ro ku, uzy sku jąc ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra.
Sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych nada ła mu Ra da
Na uko wa In sty tu tu Ochro ny Ro ślin (IOR) w 1975 ro ku, a ha bi -
li to wał się przed tą sa mą ra dą w 1983 ro ku. W 1990 ro ku uzy -
skał ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk rol ni czych.

W trak cie pra cy za wo do wej Pro fe sor Ste fan Pru szyń ski peł -
nił funk cje kie row ni ka pra cow ni i dwóch za kła dów IOR w Po -
zna niu, a w la tach 1983–1989 za stęp cy dy rek to ra ds. na uko -
wych, po czym przez 18 lat dy rek to ra IOR w Po zna niu.

Po za pra cą za wo do wą Pro fe sor pro wa dził ak tyw ną dzia łal -
ność spo łecz ną i z te go ob sza ru go dzi się przy po mnieć człon -
ko stwo w: Ra dzie Na uko wo -Tech nicz nej Mi ni stra Rol nic twa,
Ko mi te cie ds. Na uki i Po stę pu Tech nicz ne go Ra dy Mi ni strów,
Ko mi sji ds. Środ ków Ochro ny Ro ślin Mi ni sterstwa Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi. 

Pro fe sor dr hab. Ste fan Pru szyń ski jest oso bą nad zwy czaj ak -
tyw ną w ru chu na uko wym, co po twier dza pra ca w Ra dach Na -
uko wych – In sty tu tu Ochro ny Ro ślin, In sty tu tu Upra wy Na wo -
że nia i Gle bo znaw stwa, In sty tu tu Włó kien Na tu ral nych – oraz
człon ko stwo w Ko mi sjach: Cen tral nej Bi blio te ki Rol ni czej, Cen -
tral ne go Ośrod ka Ba da nia Od mian Ro ślin Upraw nych, Cen tral -
nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów, Ko mi te tu Ochro ny Ro ślin PAN,
Pol skie go To wa rzy stwa En to mo lo gicz ne go, Pol skie go To wa rzy -
stwa Agro no micz ne go i Pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny Ro -
ślin. W wie lu spo śród tych gre miów prof. dr hab. Ste fan Pru szyń -
ski peł nił funk cję prze wod ni czą ce go. 

Roz le głe są rów nież do ko na nia Pro fe so ra na ni wie mię dzy na -
ro do wej. Skła da się na to mię dzy in ny mi dzia łal ność w Ko mi te -
cie Wy ko naw czym Eu ro pej skiej Or ga ni za cji Ochro ny Ro ślin,
Świa to wej Or ga ni za cji Bio lo gicz ne go Zwal cza nia, Cen trum Ko -
or dy na cyj nym do ba dań w za kre sie ochro ny ro ślin kra jów Eu -
ro py Cen tral nej i Wschod niej, człon ko stwo Bia ło ru skiej Aka de -
mii Na uk, Serb skie go To wa rzy stwa Ochro ny Ro ślin, peł nie nie
funk cji Am ba sa dor of the In ter na tio nal HCH and Pe sti ci des As -
so cia tion, czy wresz cie udział w ko mi te tach or ga ni za cyj nych
i na uko wych kon gre sów i kon fe ren cji mię dzy na ro do wych w po -
nad 20 kra jach świa ta.

Za in te re so wa nia na uko we Pa na Pro fe so ra kon cen tru ją się na
pro ble ma ty ce bio lo gicz nych me tod oraz in te gro wa nych pro -
gra mów ochro ny upraw. […] Pra gnę w tym miej scu pod kre ślić
je den tyl ko wą tek, to jest two rze nie na uko wych pod staw in te -
gro wa nej ochro ny ro ślin, nad czym Pro fe sor pra co wał już w la -
tach osiem dzie sią tych XX stu le cia. Od stycz nia 2014 ten sys tem
ochro ny stał się obo wią zu ją cy we wszyst kich kra jach UE.

Ogól ny do ro bek pu bli ka cyj ny Pro fe so ra obej mu je po nad 670
po zy cji, wśród nich 140 to ory gi nal ne pra ce twór cze, 64 opu bli -
ko wa ne re fe ra ty kon fe ren cji mię dzy na ro do wych, 78 opu bli ko -
wa nych prac pre zen to wa nych na kon fe ren cjach kra jo wych,
44 mo no gra fie i roz dzia ły w książ kach oraz re dak cja/współ re -
dak cja 22 pod ręcz ni ków. Do chwi li obec nej wy pro mo wał pię ciu
dok to rów i wy ko nał 58 re cen zji dok tor skich, ha bi li ta cyj nych oraz
w po stę po wa niu o ty tuł na uko wy i nada nie dwóch ty tu łów dok -
to raho�no�ris�cau�sa.

Rów nie oka za ła jak na uko wa jest dzia łal ność wdro że nio wa
Kan dy da ta, po zwa la ją ca stwier dzić, że „więk szość pro wa dzo -
nych względ nie wy ko na nych pod je go kie row nic twem ba dań
za koń czy ła się uda ny mi wdro że nia mi do prak ty ki ochro ny ro -
ślin, przy no sząc wy so kie, wy mier ne ko rzy ści eko no micz ne,
spo łecz ne i śro do wi sko we”. Za wiel kie i wy bit ne osią gnię cia
na uko we oraz or ga ni za cyj ne prof. dr hab. Ste fan Pru szyń ski
był wie lo krot nie wy róż nia ny od zna cze nia mi cen tral ny mi, re -
sor to wy mi i re gio nal ny mi, spo śród któ rych przy po mnieć się
go dzi Krzy że: Ko man dor ski, Ofi cer ski i Ka wa ler ski, a wśród
zwią za nych z na szą uczel nią me da le „Aca de mia Re rum Ru sti -
ca rum Po sna nien sis” czy Me dal 90-le cia Aka de mic kich Stu -
diów w Po zna niu. 

Pro fe sor od gry wa wio dą cą ro lę w wy ty cza niu kie run ków
roz wo ju ochro ny ro ślin i cie szy się w tym śro do wi sku ogrom -

Pro fe sor dr hab. Ste fan Pru szyń ski 
ko lej nym dok to rem ho no ro wym 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu



nym au to ry te tem na uko wym. W ana li zach je go do ko nań po -
strze ga ny jest ja ko jed na z naj wy bit niej szych po sta ci nie tyl -
ko w dys cy pli nie agro no mia, ale w ca łej na uce pol skiej. W tym
miej scu przy to czę opi nię Pro fe so ra Woj cie cha Bu dzyń skie go,
któ ry stwier dził: „Pan Pro fe sor Ste fan Pru szyń ski […] był i jest
orę dow ni kiem pod no sze nia po zio mu pol skiej na uki i bu do -
wa nia jej mię dzy na ro do we go uzna nia. Dba o wła ści we miej -
sce na uk rol ni czych w kla sy fi ka cji na uk”.

Ini cja ty wa nada nia naj wyż szej god no ści aka de mic kiej Pro -
fe so ro wi Ste fa no wi Pru szyń skie mu pod ję ta zo sta ła przez
dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii w dniu 8 kwiet -
nia 2014 ro ku. Na stęp nie rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, przy wo łu jąc po zy tyw ną opi nię Kon wen tu
God no ści Ho no ro wych, wy ra ził zgo dę na wsz czę cie przed -
mio to wej pro ce du ry. Ra da Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie -
rii na po sie dze niu w dniu 23 ma ja 2014 ro ku po wo ła ła ko mi -
sję w skła dzie: prof. dr hab. An drzej Mo cek – prze wod ni czą cy
oraz: prof. dr hab. Ani ta Do bek, prof. dr hab. Ry szard Słom -
ski, prof. dr hab. Han na Su lew ska i prof. dr hab. An drzej Woj -
cie chow ski. 

Ko mi sja ta po za po zna niu się z ma te ria ła mi do ty czą cy mi do -
ko nań Kan dy da ta przed sta wi ła Ra dzie Wy dzia łu wnio sek o po -
par cie tej ini cja ty wy oraz za pro po no wa ła pro mo to ra w oso -
bie prof. dr. hab. Ze no na Woź ni cy i re cen zen tów w oso bach:
prof. dr. hab. Woj cie cha Bu dzyń skie go z Uni wer sy te tu War -
miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie; prof. dr. hab. Zbi gnie wa
Skin de ra z Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go
w Byd gosz czy oraz prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka z Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

W oce nie do rob ku na uko we go Pa na Pro fe so ra Ste fa na
Pru szyń skie go wszy scy re cen zen ci pod kre śli li nie tyl ko im -
po nu ją cy do ro bek pu bli ka tor ski, ale też je go po nad prze -
cięt ną ak tyw ność na uko wą i or ga ni za cyj ną, wy kra cza ją cą
da le ko po za dys cy pli nę, w któ rej się spe cja li zu je. Skut kiem
tych dzia łań i de cy zji Ra da Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie -
rii na po sie dze niu w dniu 17 paź dzier ni ka 2014 ro ku pod ję -
ła uchwa łę w spra wie nada nia ty tu łu dok to ra ho�no�ris�cau�sa
prof. dr hab. Ste fa no wi Pru szyń skie mu. Uchwa ła ta prze ka -
za na zo sta ła JM rek to ro wi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

prof.�dr�hab.�Wie�sław�Ko�zia�ra
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Profesor dr hab. Zenon Woźnica odczytuje treść dyplomu doktora honoris�causa

JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, wręcza dyplom 
prof. dr. hab. Stefanowi Pruszyńskiemu; obok stoi dziekan Wydziału
Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Wiesław Koziara
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Profesor dr hab. Stefan Pruszyński odsłania swoje nazwisko 
na tablicy upamiętniającej wszystkich doktorów honorowych 
naszej uczelni
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XVII Ogól no pol ska Olim pia da 
Wie dzy o Żyw no ści
Po�znań, 12–13�marca 2015�ro�ku

Wtym ro ku po raz ko lej ny od by ła się 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. Etap ten skła -
dał się z czę ści pi sem nej oraz ust nej. W ro ku szkol nym
2014/2015 w zma ga niach kon kur so wych wzię ło udział 1203
uczniów z 54 szkół. 

W eta pie dru gim, o za się gu okrę go wym, wy bra no 220 kan -
dy da tów z 53 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 49 uczniów z 31 szkół, w tym dwie uczen ni ce z Ze spo -
łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu, od był się 12 i 13
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 Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu (WNo ŻiŻ UP). 

Ogól no pol ski etap cen tral ny Olim pia dy prze pro wa dził Ko mi -
tet Głów ny, któ re go prze wod ni czą cym zo stał prof. dr hab. Jan
Pi kul, za stęp cą prze wod ni czą ce go zosta li: prof. dr hab. Zbi gniew
Czar nec ki (przed sta wi ciel Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go), mgr
Ewa No wic ka (dy rek tor ZSPS w Po zna niu) oraz Ka ta rzy na War -
dziń ska (star szy wi zy ta tor Wy dzia łu Nad zo ru Pe da go gicz ne go),
se kre ta rzem zaś by ła mgr inż. Mał go rza ta Bal ce rek. Prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Oce nia ją cej zo stał 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 Pa prot, mgr inż. Agniesz ka Smo -
larz (lo so wo wy bra ni na uczy cie le przed mio tów za wo do wych
ze szkół bio rą cych udział w Olim pia dzie). 

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 i qu izu, wy ła nia ją cych zwy cięz ców Olim pia dy. 

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek 12 mar ca 2015 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 go ści wy ciecz kę po Po zna niu. 

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 – au li Ko le gium Run ge go. Zma ga niom fi na li stów, któ -
rzy uzy ska li naj wyż szą łącz ną licz bę punk tów, przy glą da li się
po zo sta li uczest ni cy, ich na uczy cie le oraz za pro sze ni go ście.
Ucznio wie z naj lep szy mi wy ni ka mi z czę ści pi sem nej przy stą -
pi li do czę ści ust nej fi na łu Olim pia dy. Od po wie dzi uczniów
we ry fi ko wa ła i oce nia ła 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 ne pro to kó ły oraz wy pi sa ne dy plo my dla zwy cięz ców.
W tym cza sie uczest ni cy i go ście Olim pia dy zwie dzi li znaj du -
ją cą się w po bli żu jed ną z naj no wo cze śniej szych i naj le piej wy -
po sa żo nych w Pol sce sta cji pi lo to wych Ka te dry Bio tech no lo -
gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. Pra cow ni cy Ka te dry opo wie dzie li o pro fi lu na uko -
wym pro wa dzo nych dzia łań, po ka za li naj no wo cze śniej szą
apa ra tu rę ba daw czą, przed sta wi li per spek ty wy i moż li wo ści
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 XVII Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo sta ła
Ma rian na Hof f mann, uczen ni ca Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo -
żyw cze go w Po zna niu. Dru gie miej sce za ję ła uczen ni ca An na
Ole jar czyk, rów nież z Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go
w Po zna niu. Trze cie miej sce za jął Ma ciej Kol metz, uczeń Po -
wia to we go Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go i Prak tycz ne go
w Puc ku. 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 UP, 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
� 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 wo je wódz twa wiel ko pol skie go
To ma sza Klem cza ka

� wi ce wo je wo dy Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Po zna niu Do ro ty Ki nal

� dy rek to ra Wy dzia łu Rol nic twa i Go spo dar ki Ja na Mar ka Sta -
cho wia ka

� Wi ce ku ra to ra Oświa ty Han ny Raj cic -Mer gler
� star sze go wi zy ta to ra Wy dzia łu Nad zo ru Pe da go gicz ne go

Ka ta rzy ny War dziń skiejZmagania konkursowe – etap pisemny
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� 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

� in spek to ra ds. or ga ni za cji szkół i pla có wek oświa ty Kry sty -
ny Wir kow skiel -Wró bel

� pra cow ni ków na uko wych Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu UP: dr hab. Do ro ty Ca is -So ko liń skiej i dr hab. Jo lan -
ty Czar no ciń skiej

� kie row ni ka 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.

Lau re aci i fi na li ści Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści są 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), a tak że 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 oraz war to ścio we na gro dy ufun do wa -
ne przez rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
dzie ka na WNo ŻiŻ UP, De par ta ment Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Urzę du Mar szał kow skie go wo je wódz twa wiel ko pol skie go, wi -
ce wo je wo dę Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Po -
zna niu, Wy dział Oświa ty Urzę du Mia sta Po zna nia, Ku ra to rium
Oświa ty oraz cu kier nię Ja gód ka, Spół dziel nię Pie kar sko -Ciast -
kar ską „Fa wor”, re stau ra cję „Es tel la”, cu kier nię „Flirt”, ho tel Ilonn,
Za kład Rzeź nic ko -Wę dli niar ski s.c. Ce cy lia Te cław Prze my sław
Te cław, Za kład Prze twór stwa Mię sne go Sp. z o.o. Woj ciech Mróz
oraz fir my: Uni le ver i Pe gaz.

Lau re aci ma ją za pew nio ny in deks trzy na stu wyż szych uczel -
ni w Pol sce, takich, jak: 
� 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 o 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 w Gdań sku – Wy dział Che micz ny, Bio -
tech no lo gia

� Po li tech ni ka Łódz ka w Ło dzi – 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 przez prof. dr. hab. Jana
Pi ku la 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,
osiem 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�
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników ostatniego etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

Wręczanie nagród
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Pa ni prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN, zo -
sta ła wy bra na na prze wod ni czą cą Ra dy Na uko wej In sty -

tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku w ka den cji 2015–2018. Ra da
Na uko wa jest or ga nem In sty tu tu Den dro lo gii PAN i spra wu je
bie żą cy nad zór nad dzia łal no ścią In sty tu tu, dba jąc w szcze gól -
no ści o wy so ki po ziom je go dzia łal no ści na uko wej i roz wój
osób roz po czy na ją cych ka rie rę na uko wą. W bie żą cej ka den cji
Ra dę Na uko wą two rzy 41 osób.

Stwo rze nie w Kór ni ku ośrod ka na uko we go zaj mu ją ce go się
ba da nia mi przy rod ni czy mi, szcze gól nie zaś ba da nia mi drzew
i la su, jest ści śle zwią za ne z pra gnie niem sfi na li zo wa nia przez
ostat nich wła ści cie li dóbr kór nic kich – Wła dy sła wa hr. Za moy -

skie go i je go mat ki Ja dwi gi z Dzia łyń -
skich Za moy skiej – my śli, któ rą kon -

se kwent nie re ali zo wa li ich wiel cy
po przed ni cy – Ty tus i Jan Dzia -

łyń scy. Za moy ski wraz z mat ką
Ja dwi gą oraz sio strą Ma rią
po sta no wi li po wo łać do ży -
cia Fun da cję „Za kła dy Kór nic -
kie” i po wie rzyć jej gro ma -
dzo ny od po ko leń ma ją tek.

Pro jekt Za moy skie go za kła dał,
że je go do bra mia ły dać pod wa -

li ny mię dzy in ny mi pod po wsta -
nie w Kór ni ku ośrod ka na uko we go

i kul tu ral ne go dla ogrod nic twa i le śnic -
twa pol skie go. Zgod nie z wo lą Fun da to ra w nie ca ły rok po je -
go śmier ci Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej przy jął Usta wę
z dnia 30 lip ca 1925 ro ku o „Za kła dach Kór nic kich”. Wśród ce -
lów Fun da cji wy mie nio no mię dzy in ny mi „za ło że nie i utrzy -
ma nie Za kła du ba da nia, tak na sto kach gór, jak i na rów ni nach,
wszyst kie go, co wcho dzi w za kres ho dow li, ży cia, ochro ny i na -
le ży te go wy zy ska nia wszel kie go ro dza ju drzew, tak w kra ju
ist nie ją cych, jak za gra nicz nych, mo gą cych się kra jo wi zdać, 
le śnych, ogro do wych, użyt ko wych, owo co wych i ozdob nych,
ich drew na, owo ców, li ści, so ków. Pie cza nad ogro da mi Kór -
nic kie mi”. Za mysł hr. Za moy skie go zo stał osta tecz nie zre ali zo -
wa ny – w 1933 ro ku utwo rzo no w Kór ni ku Za kład Ba da nia
Drzew i La su (kie ro wa ny przez dr. An to nie go Wró blew skie go),
któ ry po dru giej woj nie świa to wej zo stał prze ka za ny kie row -
nic twu prof. dr. Ste fa na Bia ło bo ka. Od 1975 ro ku pla ców ka ta
no si na zwę „In sty tut Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk
w Kór ni ku”. Bo ga tą hi sto rię In sty tu tu moż na po znać, za głę bia -
jąc się w lek tu rę ar ty ku łu prof. dr. hab. Jac ka Olek sy na, czł. ko -
resp. PAN – dy rek to ra In sty tu tu – „Hi sto ria i mi sja In sty tu tu
Den dro lo gii PAN w Kór ni ku – wy peł nie nie te sta men tu Wła dy -
sła wa Za moy skie go”, opu bli ko wa ne go w ma te ria łach kon fe -
ren cyj nych wy da nych z oka zji kon fe ren cji na uko wej „Bio lo gia
i eko lo gia ro ślin drze wia stych”, po łą czo nej z ob cho da mi ju bi -
le uszu 80-le cia In sty tu tu (pod re dak cją D. To ma szew skie go
i A.M. Ja go dziń skie go).

Istot ną po zy cję In sty tu tu Den dro lo gii PAN w kra jo wym po -
ten cja le na uko wym po raz ko lej ny po twier dzi ła pa ra me trycz -
na oce na in sty tu cji ba daw czych, w wy ni ku któ rej In sty tut
otrzy mał ka te go rię A. Ja kość pu bli ko wa nych przez pra cow ni -

ków ar ty ku łów na uko wych do sko na le od zwier cie dla wzra sta -
ją ca licz ba cy to wań pu bli ka cji au to rów z kór nic kiej pla ców ki
w li te ra tu rze świa to wej. W okre sie od stycz nia 1975 do kwiet -
nia 2015 ro ku pra cow ni cy In sty tu tu opu bli ko wa li bli sko 700
prac w cza so pi smach in dek so wa nych przez Web of Scien ce
(„li sta fi la del fij ska”), któ re cy to wa ne by ły po nad 11 ty się cy ra -
zy. Waż ną mi sją In sty tu tu, po za pra cą na uko wą, jest tak że
utrzy ma nie Ar bo re tum Kór nic kie go, któ re słu ży nie tyl ko spo -
łecz no ści na uko wej, lecz tak że szer sze mu gro nu od bior ców
za in te re so wa nych ofer tą tu ry stycz no -edu ka cyj ną (Ar bo re tum
Kór nic kie rocz nie od wie dza po nad 70 ty się cy osób). 

W imie niu dy rek cji i pra cow ni ków In sty tu tu, gra tu lu jąc wy -
bo ru, ży czy my, by kie ro wa nie pra ca mi Ra dy Na uko wej In sty tu -
tu Den dro lo gii przy nio sło Pa ni Pro fe sor wie le oso bi stej sa tys -
fak cji i jesz cze bar dziej za cie śni ło wię zi po mię dzy Wy dzia łem
Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu a In sty tu tem
Den dro lo gii PAN w Kór ni ku. 

An�drzej M.�Ja�go�dziń�ski
za�stęp�ca�dy�rek�to�ra�ds.�or�ga�ni�za�cji�i roz�wo�ju

In�sty�tut�Den�dro�lo�gii�PAN�w Kór�ni�ku

Pro fe sor dr hab. Mał go rza ta Mań ka
prze wod ni czą cą Ra dy Na uko wej 
In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku
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Chiny to dziś potęga gospodarcza. 
Kraj ten charakteryzuje się wysokim
rozwojem przemysłowym oraz
ekspansją na nowe rynki. Jest też
największym producentem, a zarazem
konsumentem żywności na świecie.
Blisko 1,35 miliarda ludzi musi zostać
wyżywionych produktami
pochodzącymi z 10% światowego
dostępnego areału gruntów rolnych.
W tej sytuacji nie może być mowy o tak
dużym imporcie żywności, a więc Chiny
muszą wyżywić się same. Jakiekolwiek
zaburzenie produkcji żywności (na
przykład przez plagę czy suszę) na taką
skalę oznacza poważną sytuację
kryzysową w całym kraju. Wyżywienie
Chin to stały element polityki rolnej
i strategii rozwoju Kraju Środka. 

Po cząt ki chiń skie go rol nic twa da tu je się na 10 ty się cy lat
wstecz. Ryż po ja wia się ja ko pierw sza upra wa. Pa tro nem rol -

nic twa w sta ro żyt nych Chi nach był Shen nong – mi tycz ny ce -
sarz, na uczy ciel prak tyk rol ni czych oraz sto so wa nia zio ło wych
le ków. Dayu, le gen dar ne mu wład cy Chin (2200–2100 p.n.e.),
przy pi su je się na ro dzi ny sta ro żyt nej rol ni czej cy wi li za cji. Za cza -
sów dy na stii Xia, Shang i Zhou (2100–256 p.n.e.) na stą pi ło prze -
obra że nie pry mi tyw ne go rol nic twa w tra dy cyj ne. Wy my ślo no
pro ces wy ta pia nia me ta li oraz po ja wi ły się na rzę dzia z brą zu.
Chi ny uzna je się dziś za ko leb kę pierw szych pod sta wo wych za -
sad oraz fun da men tal nych ele men tów rol nic twa tra dy cyj ne go.
Kra jo braz rol ni czy, ogrod nic two, upra wa wa rzyw i owo ców oraz
pla ny sys te mów iry ga cji, udo mo wie nie krów i ko ni, za sa dy kom -
po sto wa nia, pro duk cja na rzę dzi oraz bio lo gicz na kon tro la in -
sek tów – wszyst kie te pro ce sy zo sta ły za war te i opi sa ne w księ -
gach Kon fu cju sza (551–479 p.n.e.). 

Po myśl ny roz wój za cza sów dy na stii Qin, Han, Sui oraz Tang
wy warł ogrom ny wpływ na hi sto rycz ny roz wój Chin, a na wet
świa ta. W okre sie mię dzy 221 r. p.n.e. a 907 r. n.e. kul tu ra po -
lo wań i ry bo łów stwa na te re nach dzi siej szych Chin ście ra ła się
z kul tu rą rol ni czą, two rząc isto tę kul tu ry eko no micz nej i so -
cjal nej. Zjed no czo ny sys tem scen tra li zo wa ny, po wsta nie re la -
cji pro duk cji feu dal nej oraz skon stru owa nie sys te mu iry ga cji,
a tak że za zna jo mie nie się z ów cze sny mi no wy mi tech no lo gia -
mi – ta ki mi jak że la zny pług, by dło do mo we za przę żo ne do
płu ga, bro no wa nie, wy rów ny wa nie te re nu i udo sko na le nie
upra wy grun tów w nie sprzy ja ją cych wa run kach w pół noc -
nych Chi nach – stworzyło so lid ną ba zę pod roz wój rol nic twa. 

Rol nic two w Chi nach roz wi nę ło się osob no na pół no cy i na
po łu dniu. W cią gu 1200 lat 75% lud no ści prze nio sło się z pół -
no cy na po łu dnie za spra wą no wych, szyb ko doj rze wa ją cych
od mian ry żu oraz ła twiej szej upra wy. Stop nio wo upo wszech -

nia no też upra wę ba weł ny, a za awan so wa na tech no lo gia,
pom py wspo ma ga ją ce sys te my iry ga cji, pro duk cja na rzę dzi,
do sta tecz na si ła ro bo cza oraz ko rzyst ne wa run ki kli ma tycz ne
po zwo li ły na zna czą cy roz wój oraz wzrost eko no micz ny kra -
ju. Przy czy nił się do te go rów nież „Szlak je dwab ny”, któ ry był
waż ną dro gą han dlo wą mię dzy Eu ro pą a Chi na mi. 

Do naj waż niej szych i pod sta wo wych upraw w Chi nach
na le ża ły pro so – na pół no cy Chin oraz ryż – na po łu dniu.
Oprócz wy żej wy mie nio nych ro ślin upra wia no psze ni cę, sor -
go i so ję, ho do wa no je dwab ni ki, a świ nie, owce i ku ry by ły
pod sta wo wym źró dłem mię sa. Ho dow la by ła bar dzo sła bo
roz wi nię ta, dla te go wy ko rzy sty wa no lu dzi ja ko si łę po cią -
go wą, a nie do bór na wo zu po cho dzą ce go od by dła spo wo -
do wał wy ko rzy sta nie w ów cze snym rol nic twie wszel kie go
ro dza ju od pad ków oraz ludz kich eks kre men tów. Wkład Chin
w rol nic two świa to we jest im po nu ją cy. Wie le ro ślin użyt ko -
wych po cho dzi wła śnie stam tąd. Są to: her ba ta, bam bus, wi -
śnia, brzo skwi nia, mig da ły, orze chy man dżur skie, rzod kiew,
mar chew, ka pu sta chiń ska i pe kiń ska, czo snek, ce bu la oraz
ko no pie. 

Za cza sów dy na stii Song i Yuan (960–1368 n.e.) głów nym
cen trum eko no micz nym Kra ju Środ ka sta ło się po łu dnie. Dy -
na stie Ming i Qing (1368–1911 n.e.) cha rak te ry zo wa ły się dra -
stycz nym wzro stem po pu la cji lud no ści, któ ry spo wo do wał,

Chi ny – waż ny gracz na świa to wym
ryn ku żyw no ści

Nawadnianie grawitacyjne kukurydzy uprawianej po pszenicy
(prowincja Hebei)



Wieści Akademickie14 Marzec – Kwiecień 2015

że upra wy oka za ły się nie wy star cza ją ce i bra ko wa ło wy star -
cza ją cej ilo ści po ży wie nia. To wła śnie za po cząt ko wa ło eks -
pan sję grun tów rol nych, in ten sy fi ka cję rol nic twa oraz pro -
mo cję roz wo ju rol nic twa przez stwo rze nie no wych grun tów
rol nych. Spo wo do wa ło to rów nież wpro wa dze nie no wych
od mian ro ślin upraw nych z USA, któ re wpły nę ły na struk tu -
rę upraw chiń skich. Spo pu la ry zo wa ły się róż no rod ne od mia -

ny ro ślin upraw nych oraz rol nic two współ rzęd ne, czy li no -
wo cze sna me to da upra wy dwóch lub wię cej ga tun ków ro -
ślin w tym sa mym cza sie, któ ra po zwa la uzy skać więk szy,
czę sto wyż szy i wol ny od szkod ni ków plon.

Pod ko niec dy na stii Ming, w cza sach wiel kich od kryć geo -
gra ficz nych, no we upra wy zna la zły dro gę do Chin. Wśród nich
wy róż nia się orzesz ki ziem ne, ku ku ry dzę, ty toń, słod kie ziem -

Pole pszenicy po zbiorze, widoczne rzędy kukurydzy

Najlepszą herbatę produkuje się na zboczach gór w prowincjach Zhejiang i Fujin
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nia ki (ba ta ty), ziem nia ki, po mi do ry, ostre pa prycz ki. To tyl ko
kil ka naj waż niej szych ro ślin, nie od łącz nych w dzi siej szej kuch -
ni chiń skiej. W 1949 ro ku Chi ny prze kształ ci ły się w Chiń ską
Re pu bli kę Lu do wą, a w 1958 ro ku Mao Ze dong do pro wa dził
do prze mian, któ re mia ły prze kształ cić Chi ny z za co fa ne go kra -
ju do po zy cji czo ło wej po tę gi prze my sło wej. Zie mia rol na zo -
sta ła pod da na ko lek ty wi za cji, pry wat ni rol ni cy zo sta li zmu sze -
ni do two rze nia wspól not zwa nych ko mu na mi. Nie któ rzy
zo sta li prze sie dle ni ze wsi do pra cy przy pro jek tach ochro ny
za so bów wo dy. Pry wat na pro duk cja żyw no ści zo sta ła za ka za -
na. W osta tecz no ści do pro wa dzi ło to do wiel kie go gło du
i śmier ci oko ło 45 mi lio nów lu dzi. 

We wrze śniu 1976 ro ku Mao Ze dong umie ra, a w Chi nach
roz po czy na ją się re for my go spo dar cze. Szyb ki roz wój rol nic -
twa za ob ser wo wa no po re for mie wsi w 1978 ro ku. Pro duk cja
prze my sło wa z go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej prze isto czy -
ła się w bar dziej zo rien to wa ną na ry nek, co spo wo do wa ło, że
Chi ny są dziś naj więk szym eks por te rem pro duk cji prze my sło -
wej na świe cie. Dzię ki re for mom zre zy gno wa no z ko lek ty wi za -
cji rol nic twa, zwięk szo no au to no mię przed się biorstw pań stwo -
wych, co zaowocowało szyb kim wzrostem sek to ra pry wat ne go
oraz otwar ciem han dlu za gra nicz ne go i in we sty cji.

W 2001 ro ku Chi ny przy stą pi ły do Świa to wej Or ga ni za cji
Han dlu, prze wyż szy ły Ka na dę pod wzglę dem im por tu ame ry -
kań skich pro duk tów rol nych i praw do po dob nie za kil ka lat
prze wyż szą tak że Sta ny Zjed no czo ne pod wzglę dem war to -
ści pro duk cji prze my sło wej.

W dzi siej szych cza sach tyl ko oko ło 12% po wierzch ni Chin jest
wy ko rzy sty wa ne pod upra wę grun tów rol nych, z cze go po ło -
wa jest nie na wad nia na, a resz tę zaj mu ją grun ty na wad nia ne
i po let ka ry żo we. Po nad to ja kość gle by w re gio nach upraw -
nych wa ha się w ca łym kra ju, a pro ble my śro do wi sko we, ta kie
jak po wo dzie, su sze i ero zja – to po waż ne za gro że nie w wie lu
dzie dzi nach. Upra wa her ba ty i sa dy owo co we zaj mu ją tyl -
ko 1,4% po wierzch ni. La sy to za le d wie 19% po wierzch ni Chin,
łą ki to 42%, a dro gi, osa dy, po wierzch nie prze my sło we oraz pu -
sty nie zaj mu ją ¼ po wierzch ni kra ju. 

Ku ku ry dza, ryż oraz psze ni ca sta no wią 55% cał ko wi tej po -
wierzch ni siew nej. Po wierzch nia upra wy ku ku ry dzy (pra wie 35
mln ha) jest już dziś więk sza od po wierzch ni upra wy ry żu (30
mln ha). Po wierzch nia upra wy psze ni cy jest nie co mniej sza (24
mln ha) niż ku ku ry dzy i ry żu. Cie ka wym zja wi skiem, któ re łą -
czy tra dy cję z no wo cze sno ścią i któ re mo że my za ob ser wo wać,
jest tra dy cyj ne su sze nie zia ren ku ku ry dzy na uli cach i dro gach.
As falt na grze wa się pro mie nia mi sło necz ny mi i su szy na sio na.
Oprócz ry żu i ku ku ry dzy w pół noc no -wschod nich Chi nach
i nie któ rych pro win cjach cen tral nych upra wia się pro so, sor -
go, jęcz mień, a na pół no cy tak że so ję. 

Her ba ta po cho dzi z gó rzy stych ob sza rów po łu dnio wo -
-wschod nich Chin. Prze mysł her ba cia ny pro du ku je her ba ty
zie lo ne, czar ne, oolong, bia łe, kwia to we oraz na po je na ba zie
her ba ty. Ro śli na ta jest upra wia na na wzgó rzach w pro win -
cjach Gu ang dong i Zhe jiang. Chi ny przo du ją na świe cie w pro -
duk cji her ba ty z wy ni kiem 1,9 mln ton rocz nie. Plan ta cja her -
ba ty jest miej scem, w któ rym ro dzi się jej smak i aro mat,
dla te go przy kła da się wiel ką wa gę do za pew nie nia jak naj lep -
szych wa run ków wzro stu. Ba weł na po wszech nie upra wia na
jest w pro win cjach cen tral nych; jej rocz na pro duk cja wy no si
oko ło 7 mln ton (Chi ny są tu li de rem na świe cie). Kraj ten jest
rów nież po tę gą w wy twa rza niu je dwa biu: pro duk cja wy no si
po nad po ło wę świa to wych za so bów.

Chi ny są naj więk szym pro du cen tem wa rzyw na świe cie – to
50% świa to wej pro duk cji, owo ce zaś sta no wią 30% cał ko wi -
tej pro duk cji świa to wej. W 2012 ro ku eksportowano mniej
niż 1% cał ko wi tej pro duk cji wa rzyw w Chi nach. Naj lep szym
to wa rem eks por to wym Chin są jabł ka i czo snek, z ko lei do kra -
ju spro wa dza się du żo ba na nów i ar bu zów.

Wpro wa dze nie no wych tech no lo gii po zwo li ło Chi nom na
przo do wa nie w jesz cze jed nej dzie dzi nie: w świa to wej pro -
duk cji grzy bów. Naj więk szą za le tą i po wo dem wy so ko ro -
zwi nię tej pro duk cji jest ob fi tość i ta niość pra cy. Sza cu je się,
że oko ło 35 mln lu dzi pra cu je w prze my śle pro duk cji grzy -
bów. Jed nak i tu ob ser wu je się zmia ny: w la tach 2010–2014
trzy krot nie wzro sła dniów ka ro bot ni ka rol ne go (z 60 do 180
ju anów, 1 ju an to oko ło 50 gro szy). Jed no cze śnie na te re -
nach wiej skich za czy na bra ko wać rąk do pra cy, gdyż wie le
osób (zwłasz cza ko biet) wy je cha ło do le piej płat nej pra cy
w mie ście.

Ho dow la zwie rząt to dru gi waż ny skład nik pro duk cji rol nej.
Chi ny to naj więk szy na świe cie pro du cent trzo dy chlew nej,
kur cząt i jaj, a tak że owiec i by dła. W ce lach kon sump cyj nych
pro wa dzo ne są spe cjal ne ho dow le – zwa ne „si ki” – je le nia
wschod nie go (Ce�rus�nip�pon). Po nad to od wie ków po ro że si ki
jest jed nym z bar dziej war to ścio wych skład ni ków uży wa nych
w tra dy cyj nej me dy cy nie chiń skiej.

Wy nisz cze nie la sów chiń skich, któ re trwa ło bar dzo dłu go,
spo wo do wa ło po wsta nie nie zbęd ne go pro gra mu za le sia -
nia, jak się jed nak oka za ło – nie wy star cza ją cego. Za so by leś -
ne wciąż są skrom ne. Głów ne la sy znaj du ją się w Gó rach
Tsin ling i cen tral nych pa smach gór skich Qin oraz wy żyn Sy -
czu an i Yun nan. 

Nie ste ty, Chi ny zma ga ją się z co raz po waż niej szy mi pro ble -
ma mi. Trud ne wa run ki pra cy na wsi i ni skie za rob ki spo wo do -
wa ły mi gra cję wie lu oby wa te li do re gio nów prze my sło wych
na wschód, oprócz te go za nie czysz cze nie gle by i jej ero zja
pro wa dzi do nie do bo ru po ży wie nia i wo dy. Na do miar te go
cią gły przy rost na tu ral ny, mi mo po li ty ki 2+1, sta no wi jed no
z naj więk szych przy szło ścio wych wy zwań dla te go pięk ne go
kra ju. Dla te go no we tech no lo gie, ho dow la no wych od mian
– to dla rzą du chiń skie go naj lep sze sposoby na osią gnię cie
wy zna czo nych ce lów. Wi zy ty w Chi nach upew ni ły nas, że kraj
ten chce się stać waż nym gra czem na świa to wym ryn ku żyw -
no ści.

mgr�inż.�An�na�Gał�czyń�ska
prof.�dr�hab.�Ro�man�Ho�łu�bo�wicz
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Suszenie ziarna pszenicy na drodze niedaleko miasta Shijiazhuang
w prowincji Hebei
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Wieści o naszym patronie

Prze trwa nie do dziś bo ga tej ko re spon den cji Au gu sta
Ciesz kow skie go za wdzię cza my w du żej mie rze Kla rze Dem -
biń skiej, opie kun ce sy nów fi lo zo fa, któ ra w Wie rze ni cy zbie -
ra ła li sty swo je go pra co daw cy. Tra fi ły one póź niej w rę ce po -
tom ków Teo do ra Dem biń skie go, bra ta Kla ry, dzier żaw cy
dóbr wie rze nic kich. Do Bi blio te ki PTPN li sty prze ka za ła Ha li -
na Ciesz kow ska -Dem biń ska, wdo wa po Fe li cja nie, pro fe so -
rze Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Znacz na część zbio ru za -
wie ra ko re spon den cję ro dzin ną Ciesz kow skie go, przede
wszyst kim z sy na mi Krzysz to fem i Au gu stem ju nio rem oraz
ich opie kun ką. Są też li sty wy mie nia ne z przy ja ciół mi lub
współ pra cow ni ka mi: Teo do rem Dem biń skim, Teo fi lem Le -
nar to wi czem, Jó ze fem Igna cym Kra szew skim i Jó ze fem Mo -
raw skim. Szcze gól ną po stać ma list au tor stwa Zyg mun ta Kra -
siń skie go. Tekst zo stał wpi sa ny ołów kiem do dru ko wa nej
fran cu sko ję zycz nej książ ki o te ma ty ce eko no micz nej, któ rą
po eta po słał swo je mu przy ja cie lo wi. Kra siń ski chwa li się przy
tej oka zji: „No wy kształt li sto wy wy na la złem” i za strze ga, by

[Z li stu Au gu sta Ciesz kow skie go do Kla ry Dem biń skiej,
1869]

Ko�cha�na�Pa�ni
Na�przód�bło�go�sła�wień�stwo�dla�Kry�sia�przy�wstę�pie�w dzie�sią�-

ty�ro�czek�ży�cia.�Po�wtó�re�dzię�ki�Ko�cha�nej�Pa�ni�za�wszel�kie�sta�ra�-
nia,�któ�re�oce�niać�umiem�i za�li�sty�szcze�gó�ło�we.�Trud�no�mi�jesz�-
cze�pi�sać,�bo�mam�oko�za�ognio�ne�wsku�tek�cze�goś,�co�mi�na�ko�lei
wle�cia�ło,�gdym�wra�cał�[…]
AC

Wśród ma te ria łów rę ko pi śmien nych ro dzi ny Ciesz kow -
skich ze zbio rów Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Na uk szcze gól nie in te re su ją ca jest ko re spon den cja
Au gu sta Ciesz kow skie go. Fi lo zof czę sto po dró żo wał, a po -
nie waż bar dzo ce nił bez po śred nie kon tak ty z naj bliż szą ro -
dzi ną oraz przy ja ciół mi, sam pi sał wie le li stów i od in nych
też te go ocze ki wał.

Ko re spon den cja Au gu sta Ciesz kow skie go
w zbio rach Bi blio te ki Po znań skie go 
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

List Augusta Cieszkowskiego do Klary Dembińskiej
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nie po ży czać ni ko mu prze sła nej książ ki bez wy ma za nia gum -
ką je go słó w1. 

Ca ły zbiór ko re spon den cji Ciesz kow skie go w Bi blio te ce PTPN
za wie ra obec nie oko ło 230 li stów pi sa nych przez sa me go Au -
gu sta do róż nych osób, a tak że oko ło 850 li stów do nie go skie -
ro wa nych (w tym 620 od Kla ry Dem biń skiej). Do te go do li czyć
na le ży ob fi tą, li czą cą kil ka set obiek tów, ko re spon den cję młod -
sze go sy na fi lo zo fa, Au gu sta Ciesz kow skie go ju nio ra.

Kla ra Dem biń ska po zo sta wi ła też po so bie pa mięt nik2,
w któ rym spi sa ła wspo mnie nie o Au gu ście Ciesz kow skim. Sta -
ra ła się w nim od po wie dzieć na kie ro wa ne do niej py ta nia, „jak
też ten nasz fi lo zof żył”. Pa mięt nik Dem biń skiej za wie ra mię -
dzy in ny mi frag men ty ilu stru ją ce sto su nek Ciesz kow skie go do
ko re spon den cji: 

Pierw sza rzecz przed wy jaz dem [z chłop ca mi] do Kreu znach
by ła proś ba, aby do Tat ki pi sy wać co dzień. W pierw szej chwi li
po wie dzia łam: „Ale co ja bę dę mo gła pi sać co dzień, chy ba za -
wsze to sa mo”, na to Tat ko od rzekł, że „Pa ni za wsze coś znaj dzie,
a jak nie, to niech za adre su je tyl ko ko per tę, to bę dzie znak ży cia
i to Tat kę za spo koi”. I miał słusz ność, bo za wsze się coś zna la zło
– i na do wód uzna nia od sy ła jąc mi raz list od me go bra ta z Flo -
ren cji do Rzy mu na pi sał na ko per cie te sło wa: „Zno wu dzień bez
słów ka od ni ko go na ulże nie ser cu Tat ki. Racz Pa ni, któ ra ani
w na pi sa niu, ani w wy sła niu na czas nie chy bisz, sko ro kto in ny
obiet ni cą nie za wie dzie, przy jąć naj szczer sze po dzię ko wa nia.

[…] Tat ko miał wiel ki re spekt dla pocz ty, nas ła jał, że go nie
ma my, ad re sy na sze na li stach po pra wiał i ostat nią sta cję na
li ście gru bo pod kre ślał, co ja sko rzy sta łam i tak że to ro bię.
Z ra na po sy łał [na pocz tę] słu żą ce go, a we dnie to czę sto sam
cho dził – i mil cze niem swo ich krew nych czę sto się umę czył.
A jak nic lo kaj z ra na nie przy niósł, to ka zał mu Tat ko po wró -
cić, by ło to rzad ko, ale by ło cza sa mi. W do mu Tro ja now ski3 lub
Pio tr4 cho dzi li po li sty i ga ze ty, któ rych Tat ko mno go trzy mał.

Lek tu ra li stów po zwa la le piej po znać oso bę fi lo zo fa i je go
za in te re so wa nia oraz sta łe za an ga żo wa nie w bie żą ce spra wy,
za któ re czuł się od po wie dzial ny. Z da le ka pró bo wał brać
udział w ży ciu co dzien nym sy nów i do ra dzał kie run ki go spo -
da ro wa nia w po sia da nych przez sie bie do brach. Sta rał się wy -
wie rać wpływ na or ga ni za cje, do któ rych po wsta nia i dzia łal -
no ści się przy czy nił. Wy mie niał my śli z przy ja ciół mi, któ rych
mię dzy in ny mi za chę cał do od wie dza nia wy sta wy dzieł sztu -
ki w Mu zeum To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk czy do wzię cia
udzia łu w in te re su ją cych pre lek cjach wy gła sza nych przez za -
pro szo nych do Po zna nia go ści. Jed no cze śnie wciąż był głod -
ny wie ści o naj bliż szych. Z ra do ścią przyj mo wał każ de do bre
sło wo osób po stron nych o swo ich sy nach. Dla wszyst kich do -
mow ni ków, nie za leż nie od ich wie ku, po zo sta wał „Tat ką”, i tak
pi sa li do nie go w na głów kach li stów. 

[Z li stu Krzysz to fa Ciesz kow skie go do Au gu sta Ciesz kow -
skie go, Po znań 1873]
Ko�cha�ny�Tat�ko.
Cze�ka�łem�do�tej�chwi�li�z pi�sa�niem�li�stu�do�ko�cha�ne�go�Tat�ki�aże�-

by�módz�[!]�Mu�do�nieść�ja�kim�wkla�sie�sie�dzę�i czy�te�go�ro�ku�prem�-
jum�do�sta�nę.�Lecz�po�nie�waż�pro�fe�sór�nas�nie�usa�dził�czy�nię�ko�-
cha�ne�go�Tat�ki�ży�cze�niom�za�do�syć�[!]�i do�no�szę�mu�że�śmy�wszy�scy
zdro�wi,�ocze�ku�je�my�przy�by�cia�ko�cha�ne�go�Tat�ki�z nie�cier�pli�wo�-
ścią.[…]
Po�nie�waż�już�wie�[l]�ki�czas�na�pocz�tę,�prze�to�koń�czę�mój�list

ca�łu�jąc�ko�cha�ne�mu�Tat�ce�rę�ce�i no�gi
ko�cha�ją�cy

Kryś

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

1 List opu bli ko wa ny w: Zbi gniew Przy chod niak, Wie�rze�nic�kie�nie�dy�-
skre�cje.�Nie�zna�ny�list�Zyg�mun�ta�Kra�siń�skie�go�do�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�-
go, Wy daw nic two PTPN, Po znań 2006 (przyp. aut.). Na te mat te go li -
stu i oko licz no ści zwią za nych z je go od na le zie niem pi sa li śmy na
ła mach XVII nu me ru spe cjal ne go „Wie ści Aka de mic kich”, któ ry uka zał
się w li sto pa dzie 2010 ro ku (przyp. red.). 

2 „Pa mięt nik pan ny Kla ry Dem biń skiej”, Bi blio te ka PTPN – rkps 1872.
Druk. ja ko: Za�moy�scy�i Ciesz�kow�scy�we�wspo�mnie�niach�Kla�ry�Dem�biń�skiej,
„Pa mięt nik Bi blio te ki Kór nic kiej”2003, z. 26, s. 81–95. Prze druk frag men -
tów w:  „Wie ściach Aka de mic kich” 2010, nu mer spe cjal ny (XVII), s. 23–26.

3 Ku charz we dwo rze w Wie rze ni cy.
4 Piotr Odu szew ski (ok. 1837–1913), do mow nik Ciesz kow skich, we -

te ran po wsta nia stycz nio we go, sy bi rak.
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Dopisek Krysia (Krzysztofa) Cieszkowskiego w liście 
Klary Dembińskiej do Augusta Cieszkowskiego

Pamiętnik panny Klary (rękopis znajdujący się 
w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk)

Fo
t. 

Bi
bl

io
te

ka
 P

TP
N



Wieści Akademickie18 Marzec – Kwiecień 2015

W po przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” in for mo -
wa li śmy Pań stwa o tym, że XXVI nu mer spe cjal ny na sze -

go cza so pi sma (wy da ny z oka zji dwu set nej rocz ni cy uro dzin
pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – Au gu sta
hr. Ciesz kow skie go) zo stał wy róż nio ny Na gro dą Dzien ni kar -
ską „Znak Do bra” im. Ro my Brze ziń skiej. Ogra ni czo ne ła my nie
po zwo li ły wów czas na za miesz cze nie wszyst kich in for ma cji,
któ re po win ny się uka zać, w tym miej scu więc re dak cja „Wie -
ści” pra gnie zło żyć naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia Ka pi tu le
Na gro dy w skła dzie: Ka ta rzy na Laj bo rek -Ja rysz (prze wod ni -
czą ca) oraz: Ste fan Dra jew ski („Głos Wiel ko pol ski”), Re na ta
Krzysz kow ska („Prze wod nik Ka to lic ki”), Gra ży na Wroń ska (Ra -
dio „Mer ku ry”) i Alek san dra Wy ga now ska (Ra dio „Emaus”). 

Re dak cja pra gnie rów nież po dzię ko wać wszyst kim tym, któ -
rzy przy czy ni li się do osią gnię cia te go suk ce su. Przede wszyst -
kim skła da po dzię ko wa nia prze wod ni czą ce mu Ra dy Pro gra -
mo wej „Wie ści Aka de mic kich”, prof. dr. hab. Ja no wi Pi ku lo wi,
pro rek to ro wi ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, oraz wszyst -
kim po zo sta łym człon kom Ra dy: prof. dr hab. Ire nie Ma łec kiej,
dr hab. Do ro cie Wroń skiej -Pi la rek, prof. dr. hab. Paw ło wi Mać -
ko wia ko wi, dr. hab. Je rze mu Świ go nio wi, prof. nadzw., dr hab.
Elż bie cie Ko zik, dr hab. Do ro cie Pia sec kiej -Kwiat kow skiej, Emi -
lii Wy ty kow skiej -Sro ce, dr. hab. An drze jo wi Kusz te la ko wi, prof.
nadzw., mgr inż. Ani cie Za wor skiej oraz Lu izie Da wi do wicz.

Po dzię ko wa nia za po moc i wspar cie na le żą się rów nież
wszyst kim pra cow ni kom Dzia łu Wy daw nictw: kie row nik mgr
An nie Zie liń skiej -Kry bus oraz re dak tor kom: mgr Lu cy nie Bo -
row czyk, mgr Ma rii Mocz ko i mgr Ma rii Wi śniew skiej, a tak że
Lu cy nie Na pie ra le (ma szy ni st ce) i mgr Pau li nie Wierz bic kiej
(ko rek ta „Wie ści”).

Sło wa wdzięcz no ści re dak cja kie ru je do pra cow ni ków fir my
per fekt. sp. j. – z jej sze fem Jac kiem Grześ ko wia kiem na cze le
(któ ry opra co wał nie co in ną niż zwy kle, od święt ną sza tę gra -
ficz ną te go nu me ru „Wie ści”) – oraz do Pio tra Giel ni ka („ła ma -
cza” na sze go dwu mie sięcz ni ka). Po dzię ko wa nia niech ze chcą
przy jąć rów nież wszy scy pra cow ni cy Za kła du Gra ficz ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: inż. Ur szu la Bor kow ska
(kie row nik) oraz: Wie sła wa Demb ska, An na Grodz ka, Da nu ta
Ko chan ka, Mi chał Le nar tow ski, Mag da le na Mą dra i Ta de usz So -
bań ski.

Re dak cja dzię ku je wszyst kim au to rom ar ty ku łów: JE Ar cy -
bi sku po wi Me tro po li cie Po znań skie mu Sta ni sła wo wi Gą dec -
kie mu i ks. Bog da no wi Re for ma to wi (opie ku no wi Dusz pa ster -
stwa Pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu)
– za tek sty wspa nia łych i nie za po mnia nych ho mi lii wy gło szo -
nych w wie rze nic kim ko ście le św. Mi ko ła ja pod czas uro czy ste -
go roz po czę cia i za koń cze nia ob cho dów Ro ku Au gu sta Ciesz -
kow skie go. Wy ra zy uzna nia i wdzięcz no ści skła da rów nież
po zo sta łym au to rom tek stów, pra cow ni kom Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu: prof. dr. hab. Grze go rzo wi Skrzyp -
cza ko wi (JM rek to ro wi), prof. dr. hab. Wie sła wo wi Ko zia rze
(dzie ka no wi Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii), mgr. Ma riu -
szo wi Po lar czy ko wi (dy rek to ro wi Bi blio te ki Głów nej i Cen trum
In for ma cji Na uko wej) oraz: prof. dr. hab. An drze jo wi Du ba so -
wi, prof. dr. hab. Sta ni sła wo wi Ko złow skie mu i Ma te uszo wi
Cho rzę pie (prze wod ni czą ce mu Ko ła Na uko we go Ar chi tek tu -
ry Kra jo bra zu). Dzię ku je tak że mgr Mo ni ce Na gow skiej, na -
uczy ciel ce z Ze spo łu Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go im.
Au gu sta Ciesz kow skie go w Sien ni cy Ró ża nej na Lu belsz czyź -
nie i mgr Jo an nie Pie tro wicz z Bi blio te ki Po znań skie go To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Na uk.
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O tegorocznej edycji Nagrody Dziennikarskiej „Znak Dobra” 
im. Romy Brzezińskiej pisał między innymi „Przewodnik Katolicki” 
w numerze 3 z dnia 25 stycznia 2015 roku…

Podziękowania
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Wdniu 2 mar ca Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -

niu (WMWi NoZ UP) zor ga ni zo wał ko lej ne se mi na rium, na któ -
re – w ro li pre le gen ta – za pro sił tym ra zem ks. prof. dr. hab. An -
drze ja Szost ka, wy bit ne go fi lo zo fa, pro rek to ra (1992–1996),
a na stęp nie rek to ra dwóch ka den cji (1998–2004) Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go (KUL). 

Ksiądz An drzej Szo stek uro dził się w 1945 ro ku. Po ukoń cze -
niu na uki w I Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Bo le sła wa Chro -
bre go w Gru dzią dzu roz po czął stu dia, po cząt ko wo na Uni wer -
sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu (hi sto ria), by po
pierw szym ro ku prze nieść się na Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel -
ski (teo lo gia). Tam też w 1969 ro ku obro nił pra cę ma gi ster ską
pod ty tu łem „Ety ka ja ko na uka em pi rycz na w uję ciu T. Cze żow -
skie go i T. Ko tar biń skie go”, na pi sa ną pod kie run kiem ów cze -
sne go księ dza kar dy na ła doc. Ka ro la Woj ty ły. Pra cę dok tor ską
–„Fi lo zo ficz ne aspek ty dys ku sji wo kół norm ogól nie waż nych
we współ cze snej teo lo gii”, na pi sa ną pod kie run kiem ks. doc.
dr. hab. Ta de usza Stycz nia – obro nił w ro ku 1978, a ha bi li ta cję
(„Na tu ra – ro zum – wol ność. Fi lo zo ficz na ana li za kon cep cji
twór cze go ro zu mu we współ cze snej teo lo gii mo ral nej”) uzy -
skał je de na ście lat póź niej – w ro ku 1989. Obec nie jest pra -
cow ni kiem Ka te dry Ety ki w In sty tu cie Fi lo zo fii Teo re tycz nej
Wy dzia łu Fi lo zo fii KUL.

Do głów nych za in te re so wań księ dza pro fe so ra na le żą 
„ra cjo nal ne pod sta wy ety ki, pro ble ma ty ka su mie nia, nie któ -
re za gad nie nia z za kre su ety ki szcze gó ło wej (ety ka ży cia, ety -
ka mi ło ści, ety ka a po li ty ka), myśl etycz na i an tro po lo gicz na 
K. Woj ty ły/Ja na Paw ła II” – jak in for mu je ofi cjal na stro na in ter -
ne to wa KUL (http://www. kul. pl/ks -prof -dr -hab -an drzej -szo -
stek, art_3208. html [do stęp: 11.05.2015]).

Wy kład ks. prof. dr. hab. An drze ja Szost ka, wy gło szo ny
w mu rach Ko le gium Run ge go, do ty czył za gad nień zwią za -

nych z dwo ma róż ny mi, wy klu cza ją cy mi się po sta wa mi chrze -
ści jań ski mi: fun da men ta li zmu i ra dy ka li zmu.

W dys ku sji, któ ra wy wią za ła się po wy kła dzie, udział wzię li:
pro wa dzą cy se mi na rium – prof. dr hab. Krzysz tof W. No wak,
czł. ko resp. PAN (Ka te dra Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt WMWi -
NoZ UP), prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski (In sty tut We te ry -
na rii WMWi NoZ UP), prof. dr hab. Je an Ber nard Diat ta (kie row -
nik Ka te dry Che mii Rol nej i Bio ge oche mii Śro do wi ska
Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii UP) oraz prof. dr hab. Cze -
sław Rzeź nik (In sty tut In ży nie rii Bio sys te mów Wy dzia łu Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii UP).

Ewa�Stryc�ka

Na sam ko niec re dak cja zo sta wi ła po dzię ko wa nia spe cjal -
ne i naj go ręt sze: dla Ewy J. i Wło dzi mie rza Bu czyń skich z Wie -
rzon ki, bez któ rych ten ze szyt „Wie ści Aka de mic kich” by nie
za ist niał w ta kiej po sta ci, ja ką zna my (au to rów świet ne go re -
por ta żu z po dró ży po Lu belsz czyź nie śla da mi au to ra Oj�cze
nasz) oraz dla współ au to ra pięk nej wy sta wy po świę co nej

dwu set nej rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow skie go – Hen -
ry ka Błach nio ze Swa rzę dza.

Wszyst kim z głę bi ser ca raz jesz cze 
dzię ku je my!

Re dak cja „Wie ści Aka de mic kich”
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… oraz „Głos Wielkopolski” w numerze 5 (21 552) z dnia 8 stycznia 2015 roku

Ra dy ka lizm a fun da men ta lizm
Se�mi�na�rium�Wy�dzia�łu�Me�dy�cy�ny�We�te�ry�na�ryj�nej�i Na�uk�o Zwie�rzę�tach
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Zaproszony gość – ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katedry Etyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
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Po pra wie trzy dzie stu la tach ba dań nad po cho dzą cym
z In do ne zji pro duk tem fer men to wa nym z soi (w 1990 ro -

ku obro ni łem pra cę dok tor ską opi su ją cą zmia ny w soi i gro -
chu pod czas ta kiej fer men ta cji) po sta no wi łem spraw dzić,
jak pro du ku je się tem pe w hi sto rycz nej oj czyź nie te go pro -
duk tu.

Po je cha łem do Yogja kar ty na Ja wie (nie my lić z Ja kar tą – sto -
li cą In do ne zji, też na Ja wie), trzy mi lio no we go, tęt nią ce go ży -
ciem mia sta, waż ne go ośrod ka aka de mic kie go po to, by
uczest ni czyć w pierw szej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji po -
świę co nej tem pe („In ter na tio nal Con fe ren ce on Tem pe and
Re la ted Pro ducts 15–17.02.2015”) i aby pro mo wać stu dia ma -
gi ster skie pro wa dzo ne na na szej uczel ni w ję zy ku an giel skim
głów nie dla stu den tów z kra jów Azji.

Tem pe jest tra dy cyj nym in do ne zyj skim pro duk tem, wy twa -
rza nym z zia ren soi po przez fer men ta cję z udzia łem ple śni Rhi -
zo pus. Wy wo dzi się z Ja wy, a je go hi sto ria li czy co naj mniej ty -
siąc lat. Tem pe jest wy twa rza ne w 96 ty sią cach prze waż nie
ma łych lub śred nich wy twór ni, któ re za trud nia ją (bez po śred -
nio lub po śred nio) 1,3 mi lio na osób.

Pro ces fer men ta cji z uży ciem ple śni Rhi zo pus oli go spo rus
(we dług mi kro bio lo gów ge ne ty ków ra czej Rhi zo pus mi cro -
coc cus) oraz bak te rii (wy twa rza ją cych wi ta mi nę B12), choć
krót ki (30–70 go dzin), ma istot ny wpływ na po lep sze nie cech
ży wie nio wych su row ca, ja kim jest so ja (miej sco we od mia ny
żół te i czar ne to droż szy tem pe, pro dukt z soi im por to wa nej
z USA jest naj tań szy). Tem pe cha rak te ry zu je się zna ko mi tą
straw no ścią, du żą za war to ścią wi ta min z gru py B i zdol no ścia -
mi prze ciw u tle nia ją cy mi. Zmniej sza pro duk cję ga zów w je li -
tach, pod wyż sza ak tyw ność sub stan cji bio ak tyw nych, ta kich
jak ge ni ste ina i da idze ina (izo fla wo ny wy stę pu ją ce na tu ral nie

w soi), le czy bie gun ki i cha rak te ry zu je się zre du ko wa ną ak tyw -
no ścią bia łek wy wo łu ją cych aler gie.

Wra ca jąc do ty tu łu: tem pe czy tem peh. Pro fe sor Flo ren tius
Gre go rius Wi nar no (77 lat), któ ry ja ko pierw szy z In do ne zyj czy -
ków w la tach sześć dzie sią tych XX wie ku roz po czął ba da nia nad
tem pe (prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uko we go Kon fe ren cji)
i je go na stęp cy pro si li, aby w pu bli ka cjach na uko wych po wró -
cić do tra dy cyj nej, od se tek lat uży wa nej na zwy: tem pe, a nie
– jak po wszech nie pi sze się w li te ra tu rze – tem peh. Czy ta jed -
na li te ra du żo zmie nia? Mo im zda niem tak. Na zwę tem peh
wpro wa dzi li ame ry kań scy na ukow cy, aby za pew nić pra wi dło -
wą wy mo wę tej na zwy w ję zy ku an giel skim. Zga dzam się
w peł ni z In do ne zyj czy ka mi, że po win no się chro nić tra dy cyj -
ne pro duk ty, rów nież ich na zwy, w do bie glo ba li za cji i in ter na -
cjo na li za cji co raz więk szej licz by tra dy cyj nych wy ro bów, rów -
nież spo żyw czych.

Czy nie przy szedł czas, że by na wet Ame ry ka nie na uczy li się
pra wi dło wo i zgod nie z ory gi nal ną wy mo wą na zy wać rze czy
po imie niu? Bar dzo de ner wu je mnie na zy wa nie Sac ch ca ro my -
ces – „sa kro maj ses”, czy li w wol nym tłu ma cze niu: „cu kro wy -
mi my sza mi” tyl ko dla te go, że nie uży wa się ory gi nal nej wy -
mo wy ła ciń skiej. Czy w świe cie na uki mu si my po ro zu mie wać
się ame ry kań skim „slan giem”?

Pod su mo wu jąc, pro szę mło dych ba da czy, aby na zy wa li
rzecz po imie niu i tem pe by ło tem pe, a wiel ko pol ski ser sma -
żo ny nie zmie nił się cza sa mi w „Gre at po land ro asted che ese”.

Przej dę te raz do opi su dru giej czę ści mo je go po by tu, to
zna czy roz mów i pre zen ta cji na Uni ver si tas Ga djah Ma da, naj -
więk szym uni wer sy te cie w Yogja kar cie (40 tys. stu den tów):
nie jest ła two do stać się tam na stu dia (28 kan dy da tów na jed -
no miej sce). To pu blicz ny uni wer sy tet, ale i tu pła ci się cze sne

Tem�peh�czy�tem�pe�– roz�wa�ża�nia�
z In�do�ne�zji

Autor ze swoim osobistym opiekunem Nino, studentem, jednym z organizatorów – przy polskich posterach
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(po dob nie jak na pry wat nych uni wer sy te tach). Kam pus jest
ogro dzo ny, za mknię ty i strze żo ny, a bu dyn ki dość no we; bu -
dy nek Wy dzia łu Fo od & Agri cul tu ral Pro duct Tech no lo gy li czy
so bie do pie ro trzy la ta.

Dzie kan te go Wy dzia łu, prof. dr Li lik So etiar so, przy jął mnie
oso bi ście, a na stęp nie mia łem spo sob ność spo tkać się z pra -
cow ni ka mi i stu den ta mi (głów nie stu dent ka mi – po nad 90%
stu den tów to pa nie) i przed sta wić na szą uczel nię oraz ofer tę
edu ka cyj ną stu diów ma gi ster skich w ję zy ku an giel skim. Opie -
ku nem na uko wym mo jej wi zy ty by ła pa ni pro fe sor Ma ria Astu -
ti, dzię ki któ rej mo głem wresz cie zo ba czyć, jak pro du ku je się
tem pe w ma łym (150 kg na do bę) i śred niej wiel ko ści (1,5 to -
ny na do bę) za kła dzie pro duk cyj nym. Za sko cze niem by ło to,
że pro dukt sprze da je się ja ko świe ży (je go trwa łość to jed nak
tyl ko 1-2 dni). Tem pe spo ty ka się po wszech nie ja ko po tra wę
głów ną lub do da tek do da nia wy łącz nie w for mie sma żo nej
lub go to wa nej. Spo ży cie tem pe w In do ne zji jest du że i się -
ga 12 kg na oso bę w cią gu ro ku.

Wnio skiem pod sta wo wym z kon fe ren cji by ło prze ko na nie,
że tem pe stoi przed na stęp nym eta pem w je go dłu giej hi sto -

rii – glo ba li za cją (w sen sie in ter na cjo na li za cji ryn ków). Dla te -
go ist nie je po trze ba opra co wa nia no wych tech no lo gii pro -
duk tów za wie ra ją cych tem pe w for mie trwa łej i atrak cyj nej dla
lu dzi mło dych, ta kiej jak chip sy, fryt ki, mro żon ki itp. Na ra zie
pro dukt ten jest po pu lar ny (oprócz In do ne zji) w Ma le zji, ła two
też go ku pić w USA czy Ho lan dii. W ma łych ilo ściach pro du -
ku je się go tak że w Wiel kiej Bry ta nii i we Wło szech. W Po zna -
niu moż na go spró bo wać w re stau ra cji Me ra pi przy uli cy Jac -
kow skie go. Za kład Fer men ta cji i Bio syn te zy pró bu je się
włą czyć w świa to wy trend ba dań nad tym pro duk tem o wy -
so kiej za war to ści sub stan cji ak tyw nych bio lo gicz nie. Szcze gól -
nie in te re su je nas tem pe pro du ko wa ne nie z soi, ale z pol skie -
go gro chu i fa so li ja ko su row ca pod sta wo we go. W 2009 ro ku
zre ali zo wa no wie le prac ma gi ster skich na ten te mat, a dr Ma -
ciej Ku li gow ski obro nił pra cę dok tor ską na ten te mat. Ma my
na dzie ję, że współ pra ca na wią za na z Uni ver si tas Ga djah Ma -
da z In do ne zji bę dzie owo co wać no wy mi po my sła mi i pu bli -
ka cja mi.

prof.�dr�hab.�Ja�cek�No�wak
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Spotkanie ze studentami Universitas Gadjah Mada

Na spotkaniu z dziekanem Wydziału Food & Agricultural Product
Technology

W wytwórni tempe
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„Gau�de�Ma�ter�Po�lo�nia,�pro�le� fo�ecun�da�no�bi�li” (Ra duj się
Mat ko Pol sko, bo sy na masz szla chet ne go), pieśń ta, ła -

ciń ski hymn z XIII wie ku, za wsze wzru sza na uro czy sto ściach
pań stwo wych i aka de mic kich. Wy słu cha ny dzi siaj, skła nia
mnie do szcze gól ne go uczu cia du my, że je stem sy nem Pol ski
i do wy ra że nia wdzięcz no ści, że pieśń ta jest tak że mnie za de -
dy ko wa na, oso bie od bie ra ją cej od Rek to ra i Se na tu Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu dy plom za świad cza ją cy o nada niu god -
no ści dok to ra ho�no�ris�cau�sa.

Chciał bym sku pić się w tym wy stą pie niu na wy ra że niu
wdzięcz no ści oso bom, któ re przy czy ni ły się do kształ to wa nia
mo jej oso bo wo ści i wpły wa ły na mo je przy rod ni cze za in te re -
so wa nia oraz dro gi w na ukach le śnych i le śnic twie.

Oso bo wość każ de go czło wie ka w znacz nej mie rze zo sta je
ukształ to wa na przez in nych, gdyż są dom ich o so bie sam się
czło wiek pod da je i co in ni w nim wi dzą, to on sam po twier dza.
Je śli pra gnie my być ta ki mi lub in ny mi, to chce my, aby in ni za ta -
kie go nas uwa ża li, a póź niej ten swój ob raz przyj mu je my od nich

Mo je przy rod ni cze fa scy na cje 
i dro gi do le śnic twa (część 1)
Wy�stą�pie�nie�na�uro�czy�sto�ści�nada�nia�ty�tu�łu�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa
Aka�de�mii�Rol�ni�czej�im.�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�w Po�zna�niu

Wieści 2008
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Doktorat honoris�causa Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, podczas wygłaszania wykładu akademickiego 
(29 lutego 2008 roku)

Zgod nie z wcze śniej szy mi obiet ni ca mi, zło żo ny mi w nu me rze 11–12/2014 na sze go cza so pi sma, dziś w se rii „Wie ści 2008”
pre zen tu je my ko lej ną od sło nę nada nia prof. dr. hab. An drze jo wi Grzy wa czo wi, czł. rzecz. PAN, ty tu łu dok to ra ho�no�ris�cau�-

sa przez Aka de mię Rol ni czą im. Au gu sta Ciesz kow skie go (dziś: Uni wer sy tet Przy rod ni czy) w Po zna niu. 
Tym ra zem pu bli ku je my pierw szą część bar dzo in te re su ją ce go wy kła du aka de mic kie go, któ ry Bo ha ter tej uro czy sto ści wy -

gło sił 29 lu te go 2008 ro ku w Ko le gium Run ge go. Z czę ścią dru gą (ostat nią) te go wy stą pie nia za po zna my Czy tel ni ków w ko lej -
nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”.

Przy po mi na my, że z uwa gi na to, iż w 2008 ro ku „Wie ści” się nie uka zy wa ły, od 2009 ro ku wpro wa dzi li śmy no wą se rię za ty tu -
ło wa ną „Wie ści 2008”, bę dą cą kro ni ką te go, co w owym cza sie na uczel ni się wy da rzy ło. (mm,�es)
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ja ko praw dę o so bie. W rze czy wi sto ści to przez in nych czło wiek
sta je się so bą. Je że li w mło do ści oto cze ni je ste śmy życz li wo ścią
bliż szych i dal szych osób, je że li spo strze ga my, że in ni oce nia ją
nas le piej od nas sa mych, to bar dzo chce my, sta ra my się tym
oce nom do rów nać, sa mi „cią gnie my się w gó rę”. Bło go sła wie ni
życz li wi wo kół nas, za słu gu ją na pa mięć i wdzięcz ność.

Wdzięcz ność to nic in ne go jak świa do mość, że nic nie jest da -
ne za dar mo. Jest ona wy ra zem po dzię ko wa nia Bo gu i lu dziom.
Wdzięcz ność po zwa la czuć się bar dziej so bą i bar dziej po łą czo -
nym z ty mi, któ rzy ob da rza li i ob da rza ją nas życz li wo ścią, uwa -
gą, za in te re so wa niem. Czło wiek wdzięcz ny nie no si w so bie
smut ku od ręb no ści, od da le nia od świa ta, lu dzi, Opatrz no ści.
Przez wdzięcz ność sku pia my się na tym, co śmy otrzy ma li, a nie
na tym, cze go nam bra ku je. Uczu cie wdzięcz no ści po zwa la le -
piej zro zu mieć, jak wszyst ko wo kół nas jest wza jem nie po łą czo -
ne i współ za leż ne. Na wyk szu ka nia wi ny w in nych i w so bie, sta -
łe na rze ka nie, kry ty ko wa nie, nie za do wo le nie z te go, co
po sia da my oraz trak to wa nie te go wszyst kie go, co śmy otrzy ma li
du cho wo i ma te rial nie ja ko cze goś da ne go nam za dar mo, cze -
goś, co nam się słusz nie na le ża ło – pro wa dzi do bra ku za ufa nia
sa me mu so bie, nie uf no ści w sto sun kach do ota cza ją cych nas
lu dzi, do Mą dro ści, któ ra nas stwo rzy ła i po wo ła ła do ży cia. Jesz -
cze gor sza jest po sta wa rosz cze nio wa, gdy uwa ża my, że do sta -
li śmy za ma ło ta len tów i dóbr, że moż na by ło otrzy mać od in -
nych, od lo su wię cej, że moż na by ło zro bić lep szy in te res
ży cio wy na czymś lub na kimś.

Spo ty ka mnie dzi siaj wiel ki ho nor i za szczyt. Trak tu ję nada nie
mo jej oso bie god no ści dok to ra ho�no�ris�cau�sa ja ko wy róż nie nie
rów nież dla wszyst kich lu dzi, któ rzy mie li wpływ na mo ją po sta -
wę ży cio wą, wy bo ry, osią gnię cia na uko we, or ga ni za cyj ne i dy -
dak tycz ne.

Na pew no ro dzi ce w dzie ciń stwie i mło do ści mie li wpływ na
ma ją po sta wę ży cio wą, kształ to wa nie się oso bo wo ści, sto su -
nek do obo wiąz ków szkol nych i na uki. Sa mi nie po sia da li wy -
kształ ce nia, po cho dzi li bo wiem z wie lo dziet nych to ruń skich
ro dzin ro bot ni czych. Pod czas dru giej woj ny świa to wej mo ja
bliż sza i dal sza ro dzi na do zna ła do tkli wych strat i upo ko rzeń
od hi tle row skie go oku pan ta. Krzyw dy te dłu go jesz cze po woj -
nie tkwi ły w nas ja ko głę bo ka za dra. Wa run ki ży cio we by ły
u nas skrom ne, ale w do mu pa no wał sza cu nek dla pra cy, at -
mos fe ra życz li wo ści i do bro ci, du żo by ło mą dro ści ży cio wej.
Ro dzi ce nie wpły wa li bez po śred nio na mo je wy bo ry i za in te -
re so wa nia, waż ne by ło, że się do brze uczy łem, chcia łem zdo -
być za wód, wy kształ ce nie. Cie szy li się z drob nych suk ce sów,
z ma tu ry, ukoń cze nia stu diów. Za pew ne z do mu ro dzin ne go
wy nio słem po trze bę pra cy spo łecz nej, dzia łal no ści na rzecz
in nych, śro do wi ska za wo do we go. Dzia dek Jan, gór nik z ko pal -
ni Riem ke (West fa lia, Niem cy), był tam lo kal nym dzia ła czem
po lo nij nym i związ ko wym. Ta ta, uro dzo ny w Bo chum, dzie ciń -
stwo spę dził na ob czyź nie, po po wro cie do ro dzin ne go To ru -
nia prócz pra cy za wo do wej był in struk to rem har cer skim,
a póź niej dzia łał spo łecz nie w Pol skim To wa rzy stwie Tu ry stycz -
no -Kra jo znaw czym. Ma ma tak że po za pra cą (przez ca łe ży cie)
i pro wa dze niem do mu udzie la ła się w pra cy spo łecz nej
i związ ko wej. To by ły dla mnie do bre wzor ce.

Mia łem wiel kie szczę ście na le żeć do bar dzo do brych dru żyn
har cer skich, któ re ak tyw nie, we dług naj lep szych wzor ców skau -
tin gu, pro wa dzi ły pra cę szko le nio wą i wy cho waw czą. Za czy na -
łem w 1957 ro ku od 5 To ruń skiej Dru ży ny Har ce rzy im. An drze -
ja Mał kow skie go w Szko le Pod sta wo wej nr 1, gdzie z cza sem
zo sta łem dru ży no wym. Póź niej by łem w 23 Dru ży nie Szko le -

nio wej Huf ca To ruń – Mia sto, aby za koń czyć swo ją służ bę w krę -
gu star szo har cer skim w Aka de mic kiej Dru ży nie Har ce rzy na
Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka im. Lesz ka Do mań skie go
„Zeu sa” (bo ha te ra książ ki Alek san dra Ka miń skie go Ka�mie�nie�na
sza�niec). Ze tkną łem się i by łem pod wpły wem wspa nia łych in -
struk to rów har cer skich: Edward Wo łuc ki „Srebr ny Lis”, Je rzy
Grzy wacz, Wie sław Błe szyń ski, Zbi gniew Na wroc ki, Bo gu sław
Ku ra czyk, Jan Pau kszto. Od wie dza li nas na zbiór kach i obo zach
harc mi strzo wie o sła wie i ran dze ogól no pol skiej: Jó zef Grze siak
„Czar ny”, Ja ni na Bart kie wicz, Wan da Błeń ska – o wspa nia łych
ży cio ry sach i do ko na niach (od sy łam do lek tu ry ksią żek im po -
świę co nych). Je stem prze ko na ny, że licz ne obo zy i zi mo wi ska,
w któ rych uczest ni czy łem lub któ re współ or ga ni zo wa łem; kon -
takt z przy ro dą, la sem; po waż ny sto su nek do Przy rze cze nia
i Pra wa Har cer skie go, a w szcze gól no ści do punk tu dzie wią te -
go: „Har cerz jest przy ja cie lem przy ro dy, po zna je jej pięk no i ta -
jem ni ce”; zdo by cie spraw no ści har cer skiej – le śni ka, mia ły zna -
czą cy wpływ na wy bór le śnic twa ja ko przy szłe go kie run ku
stu diów w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. W ro dzi -
nie mo jej nie by ło bo wiem żad nych le śnych tra dy cji.

Bar dzo cie pło i ser decz nie wspo mi nam okres stu diów w la -
tach 1961–1966, mo ich przy ja ciół i ko le gów z te go okre su. By -
łem sta ro stą ro ku, człon kiem Ko ła Na uko we go Le śni ków, gdzie
wy ko na łem na gro dzo ną pra cę o ce chach dia gno stycz nych hy -
me no fo ru u grzy bów afyl lo fo ro idal nych. By łem za pa lo nym
uczest ni kiem stu denc kich raj dów tu ry stycz nych, w trak cie któ -
rych wraz z gru pą przy ja ciół z Uni wer sy te tu War szaw skie go
prze szli śmy wie le ki lo me trów szla ków wio dą cych przez Biesz -
cza dy, Ta try, Be ski dy i Kar ko no sze.

Moi pro fe so ro wie i wy kła dow cy to wy bit ni na ukow cy – le śni -
cy, au to rzy pod ręcz ni ków i ksią żek, skryp tów i prac na uko wych,
wy na laz ków i pa ten tów, zna czą ce po sta cie w hi sto rii pol skie go
le śnic twa. Pro szę po zwo lić, że z du mą wy mie nię nie któ rych
z nich: Mi ko łaj Bo row ski, Ru dolf Fro mer, Je rzy Gro chow ski, Wie -
sław Gro chow ski, Alek san der Ha ber, Eu ge niusz Il mu rzyń ski,
Edward Ka miń ski, Zbi gniew Ła bęc ki, Ar ka diusz Mu sie ro wicz,
Ma rian Nun berg, Ste fan Ra dzi miń ski, Ce le styn Stec kie wicz, Bo -
le sław Szym kie wicz, Ja kub To ma nek, Je rzy Waż ny, Ta de usz Wło -
czew ski, An to ni Żab ko -Po to po wicz. Ćwi cze nia pro wa dzi li do -
cen ci, dok to rzy i ma gi strzy, z któ rych część zo sta ła póź niej
wy bit ny mi pro fe so ra mi na uk le śnych. Od no szę su biek tyw ne
wra że nie, na któ re wpływ ma za pew ne od le gła już per spek ty -
wa cza so wa, że ów cze sny po czet na uczy cie li aka de mic kich Wy -
dzia łu Le śne go SGGW na le żał do wy bit niej szych w hi sto rii te -
go Wy dzia łu, w ca łym okre sie 90-le cia je go ist nie nia.

Bez po śred nio po stu diach pra co wa łem w te re no wej ad mi ni -
stra cji La sów Pań stwo wych w Nad le śnic twie Smol ni ki (obec nie
Iła wa) i Nad le śnic twie Olek (obec nie To ruń). Uczy li mnie prak -
tycz ne go le śnic twa nad le śni czo wie: Ser giusz Char czun i Mie czy -
sław Zdzi to wiec ki. Je stem im wdzięcz ny, by li życz li wi, udzie la li
wska zó wek i rad, wpro wa dza li mnie „w ży cie lu dzi la su”. Dzię ki
nim i pra cy w nad le śnic twie, póź niej ja ko na ukow ca, le piej ro -
zu mia łem pro ble my go spo dar stwa le śne go i służ by le śnej.

Po trzech la tach „te re nu” i od ro bie niu sty pen dium fun do -
wa ne go da ne mi by ło po wró cić do War sza wy na Wy dział Leś -
ny SGGW. Sta ło się to dzię ki ini cja ty wie i zgo dzie mo je go pro -
fe so ra i mi strza Je rze go Waż ne go, pod któ re go kie run kiem
wy ko na łem wcze śniej pra cę ma gi ster ską i spe cja li zo wa łem
się w dzie dzi nie fi to pa to lo gii le śnej. Póź niej pod Je go opie ką
pra co wa łem na uko wo i dy dak tycz nie, był pro mo to rem mo -
jej pra cy dok tor skiej, opie ku nem ba dań do roz pra wy ha bi li -
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ta cyj nej. Okres wspól nej pra cy, ba dań i pu bli ka cji trwał 12 lat.
W 1981 ro ku de cy zją władz rek tor skich Za kład Fi to pa to lo gii
Le śnej i Ochro ny Drew na po dzie lo no, ze spół ochro ny drew -
na włą czo no do Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, ja po zo sta łem
na ma cie rzy stym Wy dzia le Le śnym, kie ru jąc Za kła dem (Ze -
spo łem) Mi ko lo gii i Fi to pa to lo gii Le śnej. Pro fe so ro wi Je rze mu
Waż ne mu szcze gól nie du żo za wdzię czam w roz wo ju na uko -
wym. Je stem pew ny, że za wsze by li śmy w do brych sto sun -
kach mistrz – uczeń, a dzi siaj je stem dum ny, że na sze re la cje
są przy ja ciel skie.

War to wspo mnieć, że za ję cia dy dak tycz ne z fi to pa to lo gii 
le śnej dla stu den tów Wy dzia łu Le śne go SGGW pro wa dzi li: Lu -
dwik Gar bow ski (1918–1921), Win cen ty Sie masz ko (1921–1939),
Jó zef Koch man (1943–1961), Je rzy Waż ny (1962–1981); ja pro -
wa dzę przed miot od 1981 ro ku, czy li 27 lat, naj dłu żej spo śród
do tych cza so wych wy kła dow ców. Wcze śniej przez 12 lat pro wa -
dzi łem ćwi cze nia z te go przed mio tu.

W trak cie pra cy na uko wej spo ty ka łem się, roz ma wia łem,
kon sul to wa łem trud ne pro ble my, współ pra co wa łem, uczy -
łem się od wy bit nych fi to pa to lo gów le śnych i mi ko lo gów.
Chciał bym wspo mnieć nie któ re nie ży ją ce już oso by: Krzysz -
tof Chwa liń ski, Sta ni sław Do mań ski, Ma ria Gier czak, Jó zef
Koch man, Ste fan Łu kom ski, Ka rol Mań ka, Hen ryk Or łoś, 
Ro man Pa chlew ski, An to ni Prze zbór ski, Bo gu sław Sa ła ta, 
Ry szard Si wec ki, Ali na Skir gieł ło, Wan da Trusz kow ska. Wie -
le za wdzię czam kon tak tom na uko wym i za wo do wym z mi -
ko lo ga mi i fi to pa to lo ga mi pol ski mi: Ali cją Bo row ską, Ire ną
Ho łow nią, Ste fa nem Ko wal skim, Ta de uszem Ko wal skim,
Cze sła wą Ko złow ską, Ma rią Ław ry no wicz, Mał go rza tą Mań -
ką, Ma rią Ru daw ską, Zbi gnie wem Sie ro tą, Ja nem Szy mań -
skim, Wła dy sła wem Wo je wo dą oraz z na ukow ca mi za gra -
nicz ny mi: z Bia ło ru si – N.I. Fe do rov; Czech – O. Fas sa tio va,
V. Jančařik, F. Ko tla ba, Z. Po uzar, A. Přiho da; Ja po nii – T. Mat -
su shi ma, O. Chi ba; Niem cy – A. Ham mer, K. Höppner, 
G. Oesten; Sło wa cji – G. Ja hu so va, R. Le on to vič, M. Sto li na;
Ukra iny – S.W. Szew czen ko; Wę gier – Z. Ig man dy, H. Pa go -
ny. Sta że dłu go ter mi no we pod mo im kie run kiem od by wa li
Da na Čižko va z Pra gi i Ni ka łaj Ja ki mow z Miń ska.

Za in te re so wa nia i fa scy na cje grzy ba mi le śny mi to wa rzy szą
mi od bar dzo daw na. Nie umiem po wie dzieć, czy pa sja ta za -
czę ła się w dzie ciń stwie od grzy bo brań z ro dzi ca mi i ro dzeń -

stwem w pod to ruń skich la sach, czy to mo że, mó wiąc żar to bli -
wie, nie ja wy bra łem grzy by ja ko obiekt mo ich za in te re so wań,
a to grzy by ob ra ły so bie mnie, abym je od kry wał i opi sy wał. 

W Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Ta de usza Ko ściusz ki w To -
ru niu na za ję ciach Kół ka Bio lo gicz ne go mo ja wy cho waw czy ni
i wy bit na na uczy ciel ka bio lo gii Fe li cja Mły nar czyk wy zna czy ła
mi te mat do zre fe ro wa nia o mi ko ry zach, do któ re go się so lid nie
przy go to wa łem, szu ka jąc w szkol nej bi blio te ce in for ma cji
w książ kach po pu lar no nau ko wych, w tym Wie sła wa Gro chow -
skie go Skar�by�le�śnych�ostę�pów. Książ ka ta, na pi sa na z wiel kim ta -
len tem po pu la ry za tor skim, by ła na pew no zna czą cą po zy cją
w mo ich wcze snych za in te re so wa niach le śnic twem i świa tem
grzy bów. Nie mo gę tu nie wspo mnieć, że prof. Wie sław Gro -
chow ski był na mo ich stu diach wy kła dow cą pro pe deu ty ki 
le śnic twa i ubocz ne go użyt ko wa nia la su. Za wsze wy kła dał in te -
re su ją co, z pa sją, przy go to wa ny do za jęć. Póź niej pra co wa li śmy
wspól nie w Ko mi te cie Na uk Le śnych PAN. On był prze wod ni czą -
cym, ja se kre ta rzem, aby po ja kimś cza sie stać się przy ja ciół mi,
mi mo znacz nej róż ni cy wie ku. Pod ko niec ży cia, cięż ko cho ry,
wie dział, że nie star czy Mu cza su, aby wy wią zać się z umo wy na
na pi sa nie książ ki po pu lar no nau ko wej o le sie. Po pro sił mnie,
abym go za stą pił. To z Je go ini cja ty wy przy go to wa łem bo ga to
ilu stro wa ną książ kę Po�znaj�my�las. Tak się zło ży ło, że by łem rów -
nież re pre zen tan tem Pol skiej Aka de mii Na uk na uro czy sto ści
nada nia Je go imie nia Szko le Pod sta wo wej w Kli ni skach ko ło
Szcze ci na. To tyl ko je den z przy kła dów wza jem nych powiązań
i współ za leż no ści lu dzi, prze pla ta nia się lo sów, któ rych każ dy
z nas do świad cza wie lo krot nie w ży ciu.

Ma jąc nie co więk szą wie dzę o grzy bach niż prze cięt ny ma tu -
rzy sta, nie mia łem kło po tu z wy bo rem te ma tu na eg za mi nie
wstęp nym na stu dia, pi sem nym z bio lo gii. Pi sa łem o ro li i zna -
cze niu grzy bów w eko sys te mach le śnych, o grzy bach sym bio -
tycz nych, pa to ge nicz nych i sa pro tro ficz nych. Na stu diach wy -
bra łem spe cja li za cję z za kre su fi to pa to lo gii le śnej, za koń czo ną
pra cą ma gi ster ską o grzy bach na drzew nych w Pusz czy Pi skiej. 

prof.�dr�hab.�An�drzej�Grzy�wacz

Do koń cze nie wy stą pie nia prof. dr. hab. An drze ja Grzy wa cza w ko -
lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).

Wieści 2008

W dniu 15 mar ca w ko ście le św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy
od pra wio na zo stał msza świę ta w in ten cji pa tro na

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go, oraz zmar łe go nie daw no pro rek to ra ds.
kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr. hab. Cze sła wa Sza frań skie -
go. W uro czy sto ści udział wzię ły mię dzy in ny mi wła dze
uczel ni: pro rek to rzy prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, prof. dr
hab. Ro man Gor no wicz i prof. dr hab. Jan Pi kul (wi docz ni na
zdję ciu obok).

Wierzenica 
– 15 marca
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Wdniu 27 mar ca 2015 ro ku od by ło się ko lej ne „Spo tka nie
Sa dow ni cze” w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie

Do świad czal nym (R -SGD) Przy bro da zor ga ni zo wa ne wspól -
nie z Wiel ko pol skim Związ kiem Ogrod ni czym. Tym ra zem te -
ma ta mi prze wod ni mi by ły roz wią za nia ochro niar skie i agro -
tech nicz ne w se zo nie 2015, za pre zen to wa ne przez Ro ber ta
Bin kie wi cza z fir my Agro si mex oraz przed sta wie nie wi zji go -
spo dar stwa sa dow ni cze go przy szło ści przez zna ne go eks per -
ta z tej dzie dzi ny – dr. Grze go rza Klim ka. W czę ści se mi na ryj -
nej Bar tło miej Anio ła po ru szył za gad nie nia zwią za ne
z od ży wia niem drzew sa dow ni czych w tech no lo gii fir my Ti -
ma cA gro, a An drzej Janc, dy rek tor biu ra ubez pie czeń rol nych

w Con cor dia Pol ska TUW w Po zna niu, za pre zen to wał i omó -
wił za sa dy ubez pie cza nia upraw sa dow ni czych i wy pła ty
ewen tu al nych od szko do wań za po wsta łe stra ty. 

Po za koń cze niu czę ści wy kła do wej go spo darz R -SGD Przy -
bro da dr Je rzy Ma zur 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 przy by -
łym sa dow ni kom za tak licz ne przy by cie do Przy bro dy.
Na stęp nie wszyst kich uczest ni ków za pro szo no na obiad, któ -
ry przy go to wa ny zo stał w pod zie miach pa ła cu.

mgr�inż.�Fi�lip�Ma�zur

Fo
t. 

Fi
lip

 M
az

ur

Tradycyjne spotkanie sadowników w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda

Wio sen ne spo tka nie 
sa dow ni ków z Wiel ko pol ski 
w Przy bro dzie
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Wieści z Centrum Kultury Studenckiej

wiak -Po do lań czuk, a Zu zan na Bur ghard stwier dzi ła, że nie
ma co na sie bie wło żyć (Ja�nie�mam�co�na�sie�bie�wło�żyć). O po -
ja wie niu się Mu rzy na w Głow nie (Mu�rzyn) i przy go dach
w mu zeum (Mu�zeum) opo wie dzia ła śpiew nie i ta necz nie
wraz z ze spo łem Mag da le na Przy był. Swo ją przy go dę w Wi -
la no wie (Przy�go�da�wWi�la�no�wie) wy ja wi ła Zu zan na Bur ghard,
któ ra póź niej wraz z Ada mem Emi lem Szu ka łą opo wie dzia ła
sło wa mi Je re mie go Przy bo ry, że mi łość ich bę dzie nie du ża
(To�bę�dzie�mi�łość�nie�du�ża). Uczi�tiel�ka�tan�ca w wy ko na niu Ja -
ku ba Ko ciń skie go i du et ty tu ło wy Pret�ty�Wo�man, któ ry wy -

Po raz trze ci Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej przy współ pra cy
z Kon wen tem Sa mo rzą du Stu denc kie go świę to wa ło Dzień

Ko biet 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 „Pret ty Wo man”. 

Spek takl to po pu lar ne w la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych utwo ry zna nych twór ców mu si ca lu i ka ba re tu,
prze pla ta ne kom po zy cja mi bar dziej współ cze sny mi. My ślą
prze wod nią – jak żeby ina czej – mi łość, ko bie ta i pro ble my
dam sko -mę skie. 

Zu zan na Bur ghard oznaj mi ła na po czą tek, że za ko cha ła się
w czwar tek nie chcą cy i nie zdą ży ła za wo łać po mo cy (Za�ko�-
cha�łam�się�w czwar�tek�nie�chcą�cy), po czym An na Ma ria Ant -
ko wiak -Po do lań czuk zwró ci ła się z py ta niem: Z kim�tak�ci�bę�-
dzie�źle,�jak�ze�mną?�Adam Emil Szu ka ła w utwo rze Ba�ra�nek
opo wie dział o swo jej dziew czy nie, po czym Ja kub Ko ciń ski
oświad czył, że jest wam pem (Ja�je�stem�wamp). Prze bieg cią -
ży (Pio�sen�ka�cią�żo�wa) za pre zen to wa ła An na Ma ria Ant ko -

„Pret ty Wo man” 
na sce nie 
Ko le gium Run ge go

Adam Emil Szukała (Baranek)

Magdalena Przybył (Murzyn)
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ko nał wraz z Ada mem Emi lem Szu ka łą, zmie ni ły na chwi lę
kli mat spek ta klu, po czym An na Ma ria, Mag da le na i Zu zan -
na za pro si ły na ro so łek (Ro�so�łek). Wie czór za koń czył się
stwier dze niem, że: Nie�ko�chać�w ta�ką�noc,�to�grzech – w wy -
ko na niu ca łe go ze spo łu. 

Spek takl zo stał przez pu blicz ność przy ję ty nie zwy kle ser -
decz nie, a wy ko naw cy po raz ko lej ny po twier dzi li swój ta lent
i pro fe sjo na lizm. 

Au to rem aran ża cji mu zycz nych i akom pa nia to rem był Da -
wid Kru pa, cho re ogra fię przy go to wał Ja kub Grze lak, na gło -

śnie nie: Sce na Sys tem Ja kub Bu dasz. Ca łość opra co wał i przy -
go to wał pi szą cy te sło wa – Pa weł Ant ko wiak. Obec no ścią swą
za szczy ci ła nas pro rek tor prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska. 

Po spek ta klu Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go, któ ry re -
pre zen to wał Bła żej Ma tu szak, za pro sił pa nie na cia sto i ka wę.
Są dząc po re ak cji za pro szo nych go ści, przy szło rocz ny kon cert,
na któ ry już te raz ser decz nie za pra sza my, rów nież nie bę dzie
miał pro ble mu z fre kwen cją.

Pa�weł�Ant�ko�wiak

Zuzanna Burghardt i Adam Emil Szukała (To�będzie�miłość�nieduża) Jakub Kociński (Uczitielka�tanca)
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Anna Maria Antkowiak-Podolańczuk, Zuzanna Burghardt, Magdalena Przybył (Rosołek)
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Trud no po wie dzieć, kie dy do tar ło do mnie, ja ką je stem
wiel ką szczę ścia rą, czy by ło to pod czas kom ple to wa nia

ekwi pun ku? Zde cy do wa nie nie. Czy pod czas ocze ki wa nia na
po ciąg, sa mo lot, póź niej ko lej ny i ko lej ny? Nie, to zde cy do -
wa nie nie by ło wte dy. Pierw szy raz do tar ło do mnie, jak wiel -
ka jest to przy go da, gdy opu ści li śmy gwar ną be to no wą sto -
li cę Ma le zji Ku ala Lum pur i uda li śmy się do mniej sze go
mia sta – Ku ching, skąd w krót kim cza sie zna leź li śmy się w ko -

lej nej po dró ży do Par ku Na ro do we go. Do trzeć tam moż na
je dy nie dro gą wod ną. Rejs ło dzią trwał oko ło 20–30 mi nut,
i by ły to naj pięk niejsze mi nu ty w naj pięk niej szej ule wie mo -
je go ży cia. Nie tak daw no na tknę łam się na cie ka wy i jed no -
cze śnie – jak twier dzą oso by ma ją ce do czy nie nia z in sty tu -
cją mał żeń stwa – bar dzo praw dzi wy cy tat: „Po dróż jest jak
mał żeń stwo. Pod sta wo wym błę dem jest my śle nie, że mo -
żesz ją kon tro lo wać” (John Ste in back). Nie mo gę jesz cze po -
wie dzieć zbyt wie le na te mat mał żeń stwa, ale zde cy do wa -
nie ta kiej po dró ży nie da się za pla no wać w stu pro cen tach.
Moż na ją tak że po rów nać do ży we go or ga ni zmu, wszyst ko
się mo że zda rzyć… Po dró że kształ cą, uczą nas pew no ści sie -
bie, a gdy by wszyst ko by ło pew ne, po po wro cie nie by ło by
ra do ści i du my, że „da li śmy ra dę”.

Nie sa mo wi te, że na za le d wie 27 ki lo me trach kwa dra to -
wych Par ku Na ro do we go Ba ko moż na ze tknąć się z tak nie -
zwy kłym cu dem na tu ry. To wła śnie w Ba ko po czu łam pierw -
szy po wiew praw dzi wej przy go dy wy wo ła ny kon tak tem
z dzi ką przy ro dą Bor neo, nie rzad ko je dy ną w swo im ro dza ju.
Park po ło żo ny jest w ma low ni czej czę ści Bor neo wśród la sów
desz czo wych, z licz ny mi stru mie nia mi i wo do spa da mi, bo -
gac twem fau ny i flo ry oraz czy sty mi pla ża mi i ska li sty mi przy -
ląd ka mi. Fa scy nu ją ce w Par ku Na ro do wym Ba ko jest to, że
moż na tu zna leźć prak tycz nie każ dą ro śli nę ro sną cą na wy -
spie Bor neo, za ob ser wo wać 25 róż nych ty pów we ge ta cji
w sied miu eko sys te mach. Ba ko jest do mem dla oko ło 150 za -
gro żo nych wy gi nię ciem no sa czy, któ re są ga tun kiem en de -
micz nym na Bor neo i z ła two ścią po tra fią skraść ser ce każ de -
go, kto cho ciaż przez chwi lę miał oka zję je ob ser wo wać.
Prze ci wień stwem sta tecz nych no sa czy są słod kie ło bu zy, ja -
ki mi bez wąt pie nia są ma ka ki. In ne ga tun ki ży ją ce w par ku to
lu tun gi, wa ra ny, gry zo nie z ro dzi ny wie wiór ko wa tych, świ nie
bro da te.

La sy świa ta: Bor neo 2015 – re la cja 
ocza mi uczest ni ka

Uczestnicy wyprawy

Wśród zwiedzanych przez nas jaskiń była Deer Cave, wielka jaskinia,
w której chronią się jerzyki i nietoperze: jerzyki budują tam gniazda,
które są pozyskiwane na specjalną zupę – wielki przysmak
Chińczyków; nietoperze przebywają tam w ciągu dnia, a ich
liczebność dochodzi do 3,5 mln osobników
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W mo jej au tor skiej re la cji nie za mie rzam sku piać się na licz -
bach, da tach, roz miesz cze niu wy spy, ale przede wszyst kim na
uczu ciach, ja kich do świad czy łam pod czas tej nie sa mo wi tej po -
dró ży. Ca ła wy pra wa by ła nie zwy kle fa scy nu ją ca, jed nak w mo -
jej pa mię ci na za wsze zo sta nie ob raz prak tycz nie od cię tej od
zgieł ku więk szych miast i mia ste czek wio ski Gu nung Mu lu,
znaj du ją cej się w bez po śred nim są siedz twie jed ne go z naj -
więk szych sku pisk ja skiń na świe cie. Lu dzie tam są wiecz nie

uśmiech nię ci, o każ dej po rze dnia i no cy sko rzy do po mo cy. Do
dziś nie wiem, jak na szej go spo dy ni uda ło się przy go to wać mój
uro dzi no wy tort nie spo dzian kę. Tym, któ rzy nie od wie dzi li te -
go za kąt ka świa ta, trud no uwie rzyć, że na si go spo da rze co
praw da mie li lo dów kę, ale nie pod łą czo ną, a prąd wy twa rza li
sa mi, je go uży cie w cią gu dnia by ło rzad ko ścią, z ko lei na za -
ku py la ta li sa mo lo tem. Bio rąc pod uwa gę te in for ma cje, a tak -
że fakt, że na śnia da nie, obiad i ko la cję mie li śmy przy jem ność

W niektóre miejsca można było dotrzeć tylko łodzią

Zejście z góry Kinabalu; potworne zmęczenie udzielało się
wszystkim

Charakterystyczny dla lasów Borneo owad Pyrops�intricata z rodziny
Fulgoride po angielsku nazywa się Latern Bag (latarniowy robaczek)
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Od 16 lu te go do 3 mar ca 2015 ro ku od by ła się wy pra -
wa do la sów Bor neo, re ali zo wa na w ra mach pro jek -

tu Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu pod ty tu łem „La sy Świa ta”. Jest to cykl wy jaz dów
na uko wych, or ga ni zo wa nych w róż nych re gio nach geo -
gra ficz nych świa ta, aby uczest ni cy mo gli po znać for ma -
cje le śne, spo so by ich funk cjo no wa nia, in sty tu cje i or ga -
ni za cje zaj mu ją ce się go spo da ro wa niem i ochro ną la sów,
ba da nia mi na uko wy mi oraz kształ ce niem kadr dla le śnic -
twa. Wy pra wa na Bor neo by ła już dru gą eks pe dy cją stu -
den tów i pra cow ni ków le śnic twa (pierw sza wy pra wa
– w 2014 ro ku – do tar ła na ka ra ib ską wy spę Do mi ni kę). 

Wy jaz dy w ra mach „La sów świa ta” są re ali zo wa ne dzię -
ki sty pen diom przy zna wa nym stu den tom po znań skie go
Wy dzia łu Le śne go, bę dą cym na gro dą za ak tyw ną dzia łal -
ność na rzecz uczel ni, wy dzia łu i spo łecz no ści aka de mic -
kiej. Już ośmio ro stu den tów mo gło zwie dzić eg zo tycz ne
for ma cje le śne dzię ki fun da to rom sty pen diów. Te go rocz -
ne sty pen dium wy jaz do we na Bor neo ufun do wa li: Nad -
le śnic two Czer nie je wo, fir ma ATJ s.c., por tal stu dia.net
oraz dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz.

An�drzej�Wę�giel,�ko�or�dy�na�tor�wy�pra�wy

na prze mien nie spo ży wać ryż z ma ka ro nem oraz tort cze ko la -
do wy z tru skaw ka mi – sta no wi ło to cu dow ną od mia nę.

Każ da po dróż ma swo je za le ty, ale też i wa dy. Do wad za li -
czam nie do god no ści zwią za ne z po dró żą, zmia ną cza su, cią -
głe roz pa ko wy wa nie i pa ko wa nie wa li zek, do te go moż na się
jed nak przy zwy cza ić, względ nie na wet to po lu bić. Za le ty są
jed nak nie po rów ny wal nie więk sze. Kie dy od wie dzasz le piej

roz wi nię te kra je, mo żesz się do wie dzieć, jak wie le rze czy mo -
gło by le piej funk cjo no wać, jak z ła two ścią moż na by ulep szyć
wła sny kraj. Kie dy los rzu ci cię jed nak w re jo ny, gdzie lu dziom
nie po wo dzi się tak do brze, jak to bie, uczysz się do ce niać to,
co masz, do ce niasz kraj, w któ rym ży jesz. To jed na z waż niej -
szych lek cji, ja kie zapamiętałam z tej po dró ży, mam na dzie ję,
że na dłu go. 

Ko lej ną lek cję ży cia do sta łam w Par ku Na ro do wym Ki na ba -
lu (ok. 754 km²). „Gwiaz da” te go miej sca – naj wyż szy szczyt
(4101 m n.p.m.) Ma le zji i ca łe go Ar chi pe la gu Ma laj skie go, le -
żą cy w pół noc no -wschod niej czę ści wy spy Bor neo – po ka za -
ła wie lu z nas, jak ma li je ste śmy w jej ob li czu. Pod nó że gó ry
po ro śnię te jest wil got nym la sem rów ni ko wym i ob ję te ochro -
ną oraz wpi sa ne na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.

Trudno jed nak sku pić się na pięk nie kra jo bra zu: wraz z po ko -
ny wa niem ko lej nych me trów wę drów ka sta wa ła się co raz bar -
dziej wy ma ga ją ca. Wspi na nie się na Ki na ba lu by ło praw dzi wą
wal ką z sa mym so bą, ale i dzień po świę co ny na doj ście do
schro ni ska był nie la da wy zwa niem. Tam cze kał na nas po si -
łek, któ ry miał zre ge ne ro wać na sze si ły do te go, by wy ru szyć
o drugiej nad ra nem i za wal czyć o wej ście na szczyt. To wej -
ście oka za ło się bar dzo wy ma ga ją ce, przy naj mniej dla mnie.
Róż ni ca wy so ko ści, po twor ne zmę cze nie, ból gło wy i pro ble -
my z żo łąd kiem – ni cze go jed nak nie ża łu ję, wspo mnie nia z tej
wy pra wy za pa mię tam na za wsze. 

Be�ata�Kąt�na,�lau�re�at�ka�sty�pen�dium�
dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Le�śne�go
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Raflezja, zwana bukietnicą; mieliśmy szczęście, bo akurat kwitły dwa okazy

Nosacze to małpy charakteryzujące się wyjątkowo wielkim nosem
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Zpo cząt kiem mar ca stu den ci ostat nich se me strów stu diów
in ży nier skich i ma gi ster skich kie run ku le śnic two na Wy dzia -

le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy stą pi li
do kur sów za wo do wych: drwa la – pi la rza, bra ka rza i ar bo ry sty
w ra mach ko lej nej ścież ki wspar cia ofe ro wa nej w pro jek cie pod
ty tu łem „Zbu duj kom pe ten cje i roz pocz nij ka rie rę! Pro gram roz -
wo ju dla Wy dzia łu Le śne go”. Po wyż szy pro jekt, ma ją cy na ce lu
pod nie sie nie kom pe ten cji przy szłych ab sol wen tów le śnic twa,
jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

Na kur sach dla drwa li – pi la rzy oraz bra ka rzy prze szko lo -
no łącz nie 48 stu den tów, któ rzy wy ra zi li chęć uczest nic twa
w pro jek cie. Re ali za cję za jęć prze wi dzia no w ter mi nie od
27 lu te go do 11 mar ca. Za ję cia teo re tycz ne od by wa ły się na
te re nie Ośrod ka Szko le nio wo -Wy po czyn ko we go w Po ra ży -
nie, z ko lei za ję cia praktyczne na te re nie Nad le śnic twa Gro -
dzisk.

Część teo re tycz na szko le nia pod czas kur su ar bo ry stycz ne go
od by ła się w sa li kon fe ren cyj nej Do mu Asy sten ta i Dok to ran ta
„Sa dy ba”, na to miast część prak tycz na – na te re nie Ogro du Den -
dro lo gicz ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ -
re go kie row ni kiem jest dr inż. To masz Ma liń ski. Uczest ni cy kur -
su, w su mie 25 stu den tów le śnic twa, wspi na jąc się na drze wa
przy uży ciu tech nik al pi ni stycz nych, wy ko nali pra ce zwią za ne
z pie lę gna cją ko ro ny oraz sek cyj ną ścin ką drzew. Kurs trwał
do 16 mar ca 2015 ro ku.

Po nad to stu den ci ostat nich se me strów stu diów in ży nier -
skich i ma gi ster skich le śnic twa przez kil ka ostat nich mie się cy
bra li udział w warsz ta tach kom pe ten cji przed się bior czych,
a tak że in ter per so nal nych i ana li tycz nych, ta kich jak: za rzą dza -
nie pro jek tem, au to ro zwój, przy wódz two czy wspo ma ga nie
pro ce sów de cy zyj nych pro wa dzo nych przez do świad czo nych
tre ne rów – prak ty ków biz ne su. 

Ko lej ną ofe ro wa ną ścież ką wspar cia, pla no wa ną w nad cho -
dzą cych mie sią cach, jest kurs Au to CAD i spe cja li stycz ny kurs
ję zy ka an giel skie go „En glish in Fo re stry”. W ko lej nych mie sią -
cach prze wi du je się zor ga ni zo wa nie za jęć prak tycz nych z pra -
co daw ca mi z bran ży le śnej, kra jo wych i za gra nicz nych wi zyt
stu dyj nych oraz płat nych sta ży za wo do wych. Każ dy kurs oraz
warsz ta ty koń czą się uzy ska niem za świad cze nia/cer ty fi ka tu.
Ofe ro wa ne for my wspar cia ma ją zwięk szać kom pe ten cje za -
wo do we stu den tów le śnic twa i tym sa mym po pra wić ich
szan se na ryn ku pra cy. Po wię cej szcze gó ło wych in for ma cji za -
pra sza my na stro nę pro jek tu: 

http://www1.up.po znan.pl/zbu duj kom pe ten cje

Pau�li�na�Kacz�ma�rek

Po stę py re ali za cji pro jek tu roz wo ju
kom pe ten cji na Wy dzia le Le śnym

Podczas odbywania kursu zawodowego drwala – pilarza
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Słuchacze kursu brakarskiego na placu manipulacyjnym Nadleśnictwa Grodzisk
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Dwu na ste go lu te go 2015 ro ku człon ko wie Sek cji Me dy cy ny
Ro ślin Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków mie li przy jem ność

go ścić dr. Bra dleya K. Frit za z Dzia łu Roz wo ju Rol nic twa w Mi ni -
ster stwie Rol nic twa Sta nów Zjed no czo nych. Spo tka nie od by ło
się z ini cja ty wy dr. inż. Zbi gnie wa Cza czy ka, któ ry or ga ni zo wał
po byt na sze go go ścia w Pol sce. Dok tor Fritz, po za spo tka niem
ze stu den ta mi me dy cy ny ro ślin, uczest ni czył wcze śniej w se mi -
na rium „Za bie gi agro lot ni cze w la sach – ogra ni cze nia tech nicz -
ne i no we tech no lo gie” w In sty tu cie Ba daw czym Le śnic twa
w Sę ko ci nach Sta rych, pod czas któ re go wy gło sił re fe rat. 

Na stęp ne go dnia – już po na szym spo tka niu – przed sta wił
dwa ko lej ne re fe ra ty pod czas 55. Se sji Na uko wej In sty tu tu
Ochro ny Ro ślin – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go w Po -
zna niu. Go ścia przy ję li śmy w dwor ku w Mar ce li nie. W spo tka -
niu po za człon ka mi Sek cji uczest ni czy li też spe cja li ści z dzie -
dzi ny ochro ny ro ślin: prof. dr hab. Ta de usz Ba ra now ski, dr inż.

Zbi gniew Cza czyk, mgr inż. Ma te usz Szy mań czyk i opie kun
Sek cji, dr inż. Hen ryk Ra taj kie wicz. Ja ko że spo tka nie od by wa -
ło się w„tłu sty czwar tek”, stu den ci przy go to wa li dla go ści do -
mo wej ro bo ty słod kie sma ko ły ki. Pan Bra dley Fritz był za sko -
czo ny go ścin no ścią i po spró bo wa niu wy pie ków uznał, że to,
co się mó wi w Sta nach Zjed no czo nych o sma ko wi to ści Pol -
skiej kuch ni, to szcze ra praw da. 

Po po czę stun ku gość przed sta wił pre zen ta cję na te mat
agro lot nic twa w ochro nie ro ślin w Sta nach Zjed no czo nych
i ba dań nad lot ni czą apli ka cją środ ków ochro ny ro ślin. Te mat
ten bar dzo za cie ka wił słu cha czy. Wy pa da do dać, że agro lot ni -
cza apli ka cja środ ków ochro ny ro ślin w Pol sce jest obec nie
ogra ni czo na do du żych ob sza rów le śnych – pod wa run kiem
uzy ska nia zgo dy Mi ni stra Śro do wi ska. Wzra sta na to miast zna -
cze nie stat ków po wietrz nych ja ko źró deł in for ma cji o ob sza -
rach rol ni czych i le śnych. W ochro nie ro ślin pew ne szan se wią -
żą się z roz wo jem kon struk cji ma łych stat ków po wietrz nych
i apli ka cją pre pa ra tów bio lo gicz nych. 

Po wy stą pie niu Go ścia i dys ku sji uczest ni cy spo tka nia zwie -
dzi li te ren Sta cji Do świad czal nych Ka tedr Wy dzia łu Ogrod nic -
twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu. Gość miał oka zję zo ba czyć ko lek -
cję sprzę tu do apli ka cji środ ków ochro ny ro ślin zgro ma dzo ną
w Ka te drze En to mo lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, a prof. dr hab.
An drzej Ko mo sa z Ka te dry Ży wie nia Ro ślin Ogrod ni czych
przed sta wił upra wę ae ro po nicz ną an tu rium. Pod czas spa ce ru
po te re nach zie lo nych wo kół pa ła cy ku uczest ni cy spo tka nia
mie li oka zję do swo bod nej roz mo wy na te mat ochro ny ro ślin.
Uczest ni cy za uwa ży li, że mi mo róż nic w po zio mie tech no lo gicz -
nym oraz do fi nan so wa niu ba dań mię dzy Sta na mi Zjed no czo -
ny mi Ame ry ki a Pol ską wie dzę oraz za pał do jej zgłę bia nia i so -
lid nej pra cy ma my nie mniej szy, a mo że i na wet więk szy.

Fi�lip�Da�wi�dziak
student�II�roku�medycyny�roślin

Sek�cja�Me�dy�cy�ny�Ro�ślin
Ko�ła�Na�uko�wego�Ogrod�ni�ków
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W szklarni Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska na stanowisku
wyposażonym w precyzyjny opryskiwacz do celów badawczych
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Podczas dyskusji na temat agrolotnictwa w sali ćwiczeń w marcelińskim dworku

Spo tka nie z dr. Bra dley em K. Frit zem
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Z ko lei star si uczy li się przy rzą dzać tra dy cyj ne po tra wy
wiel ka noc ne. Wszy scy od wie dza ją cy w tym dniu Sta ry Ry nek
mo gli skosz to wać zna ko mi tych kieł bas, szy nek i wę dzo nek.
Kil ka ty się cy osób przez ca ły dzień usta wia ło się w dłu gich
ko lej kach przy ogrom nym ko tle z bia łą kieł ba są, a na stęp nie
przy gi gan tycz nej pa tel ni, z któ rej ser wo wa no drób w ja rzy -
nach. Wszy scy nie tyl ko ra czy li się mię sny mi spe cja ła mi, ale
rów nież dzie li li swo imi spo strze że nia mi na te mat do mo wych
tra dy cji wiel ka noc nych. By ła też Wiel ka noc na Wszech ni ca,
czy li miej sce, gdzie moż na za py tać pra cow ni ków WNo ŻiŻ,
spe cja li zu ją cych się w bran ży mię snej, o kwe stie ja ko ści i bez -
pie czeń stwa pro duk cji te go ty pu żyw no ści na kra jo wym ryn -
ku. Kon su men ci ży wo in te re so wa li się rów nież wa lo ra mi od -
żyw czy mi wie przo wi ny i wo ło wi ny oraz mię sa dro bio we go
w aspek cie ich zdro wot no ści. Dzię ki te mu wie le osób do wie -
dzia ło się, że aby schud nąć, trze ba jeść mię so! Wszyst ko od -
by wa ło się pod ha słem: „Drób, wie przo wi na i wo ło wi na na
wiel ka noc nym sto le”.

Wie czo rem na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej ga li nad po -
znań skim je zio rem Mal ta ogło szo ne zo sta ły wy ni ki te go -
rocz nej cer ty fi ka cji tra dy cyj nych wę dlin wiel ka noc nych.
Naj lep szym pro du cen tom w obec no ści Zo fii Szal czyk – Wi -
ce mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi – wrę czo no spe cjal ne
cer ty fi ka ty po twier dza ją ce naj wyż szą ja kość pro du ko wa -
nych wy ro bów.

Ani�ta�Za�wor�ska
Bo�że�na�Grześ

Pierw szy dzień wio sny w tym ro ku był wy jąt ko wo mię sny, a to
za spra wą Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej, któ ra po raz

ko lej ny pro mo wa ła mię sne po tra wy re gio nal ne, gosz czą ce za -
zwy czaj na na szych sto łach pod czas świą tecz ne go śnia da nia.
Przy oka zji prze ko ny wa ła Wiel ko po lan, że Świę ta Wiel ka noc ne
bez mię sa się nie obej dą. Do ak cji pro mu ją cej mię sne świę ta
włą czy ły się tak że dwa wy dzia ły na sze go uni wer sy te tu (Wy dział
Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach [WMWi NoZ]
oraz Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu [WNo ŻiŻ]).

Ca ła idea ak cji roz po czę ła się nie mal dwa dzie ścia lat te mu,
kie dy to zro dził się po mysł cer ty fi ko wa nia ja ko ści tra dy cyj nych
wiel ko pol skich wy ro bów mię snych i in for mo wa nia klien tów,
gdzie war to ro bić przed świą tecz ne za ku py. Kto szu kał przed
Wiel ka no cą do brych szy nek, wę dzo nek, a przede wszyst kim
kieł ba sy bia łej wiel ko pol skiej pa rzo nej, mógł od wie dzić te go
dnia im pre zę o na zwie „Wiel ka noc – mię sne świę ta – pol ska
tra dy cja”, któ ra za wi ta ła na Sta ry Ry nek w Po zna niu. Ideą wy -
da rze nia by ła pro mo cja kra jo we go mię sa dro bio we go, wie -
przo we go i wo ło we go oraz prze two rów mię snych i za chę ca -
nie do utrzy ma nia zdro wej, zbi lan so wa nej die ty. W sa mym
ser cu mia sta przez wie le go dzin ca łe ro dzi ny mia ły oka zję
uczest ni czyć w zna ko mi tej za ba wie ku li nar no -edu ka cyj nej. Za
spra wą pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów WMWi NoZ
naj młod si uczest ni cy warsz ta tów po zy ski wa li wie dzę na te -
mat po cho dze nia mię sa i uczy li się przy go to wy wać ko szyk ze
świę con ką tak, by nie za bra kło w nim wę dlin. Po nad to bra li
udział w licz nych mię snych kon kur sach i sa mi opo wia da li,
w ja ki spo sób są za an ga żo wa ni w przy go to wa nie wiel ka noc -
nych po traw w swo ich do mach. 

„Wiel ka noc – mię sne świę ta 
– pol ska tra dy cja”
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Strefę młodego hodowcy w pierwszy dzień wiosny odwiedziły całe rodziny
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Ko ło Na uko we Ogrod ni ków (KNO) jest jed nym z pręż niej -
szych kół dzia ła ją cych na na szej uczel ni. W ze szłym ro ku

na si człon ko wie in ten syw nie pra co wa li, an ga żu jąc się w wie -
le no wych pro jek tów i przed się wzięć. Za owo co wa ło to licz ny -
mi pu bli ka cja mi oraz wy jaz da mi na kon fe ren cje na uko we,
gdzie pra ce KNO zdo by ły na gro dy i wy róż nie nia. 

W dniach 26–28 mar ca uczest ni czy li śmy w V Ogól no pol skiej
Stu denc kiej Kon fe ren cji Na uko wej „Chcę być zrów no wa żo ny!”
za ty tu ło wa nej „3Z Mia sta: Za uważ –Zrów no waż –Za go spo da -
ruj” zor ga ni zo wa nej przez Uni wer sy tet Opol ski. Za pre zen to -
wa li śmy pra cę: „Pro jekt ogro du w cen trum mia sta – Plac Wol -
no ści w Po zna niu” i zdo by li śmy wy róż nie nie za naj cie kaw szy
oraz naj bliż szy idei kon fe ren cji re fe rat w blo ku te ma tycz nym
„Współ cze sne pla no wa nie i kształ to wa nie mia sta”. Uczest ni -
czy li śmy rów nież w bar dzo in te re su ją cych i twór czych warsz -
ta tach pro jek to wych „Au dyt śród mie ścia Opo la”. 

Na stęp nie mie li śmy przy jem ność uczest ni czyć w Kon fe ren -
cji Mło dych Na ukow ców „Współ cze sne Uwa run ko wa nia Dzia -
łal no ści Go spo darstw Pa siecz nych”, któ ra od by ła się w dniach
4–6 kwiet nia w Zgo rzel cu. Za pre zen to wa li śmy dwie pra ce:
pierw sza z nich – „In wa zyj ne ga tun ki ob ce wy ko rzy sty wa ne
w pszcze lar stwie” – zdo by ła pierw sze miej sce, dru ga zaś –
„Ogród przy ja zny pszczo łom” – wy róż nie nie. Na pod sta wie na -
sze go pro jek tu w Zgo rzel cu w Par ku im. Bła chań ca utwo rzo -
no ogród przy ja zny dla pszczół i osób nie peł no spraw nych –
„Pszcze li Ogród Zmy słów”. Uczest ni czy li śmy też w wy ciecz ce

po Zgo rzel cu oraz po ło żo nym po dru giej stro nie Ny sy Łu życ -
kiej nie miec kim Görlitz. 

Ko ło nie tyl ko jeź dzi na kon fe ren cje, ale tak że je or ga ni zu je.
W dniach 10–12 kwiet nia już po raz trze ci wraz z za przy jaź nio -
ny mi ko ła mi na uko wy mi z na szej uczel ni (Ko łem Na uko wym
Rol ni ków, Ko łem Na uko wym Tech ni ki Rol ni czej i Le śnej, Ko -
łem Na uko wym Tech no lo gii Żyw no ści) zor ga ni zo wa li śmy na
na szym uni wer sy te cie III Ogól no pol ską Kon fe ren cję Stu denc -
kich Kół Na uko wych „Na uka dla śro do wi ska przy rod ni cze go”.
Za rów no w ro ku 2014, jak i w po przed nich mie li śmy za szczyt
go ścić stu den tów i dok to ran tów z ca łej Pol ski. Na tej kon fe -
ren cji przed sta wi li śmy pra cę „Barszcz So snow skie go i Barszcz
Man te gaz zie go – groź ne in wa zyj ne ga tun ki ob ce w Pol sce”.
Na stęp nie w dniach 24–27 kwiet nia go ści li śmy w Rze szo wie,
aby wziąć udział w „5th In ter na tio nal Young Scien ti sts Con fe -
ren ce Hu man –Nu tri tion –Envi ron ment – Bio tech no lo gy for su -
sta ina ble de ve lop ment”. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał Uni wer sy -
tet Rze szow ski. Przed sta wi li śmy pra cę „Se lec ted aspects of
bio tech no lo gy in hor ti cul tu re – pro tec tion of ge ne ti cal ly mo -
di fied plants”. W wol nych chwi lach zwie dzi li śmy Rze szów oraz
prze pięk ny pa łac w Łań cu cie. W je go oto cze niu naj bar dziej za -
chwy ci ła nas stor czy kar nia, w któ rej zgro ma dzo no licz ne, ko -
lo ro wo kwit ną ce oka zy stor czy ków. 

Co rocz nie w ma ju w Ośrod ku Na uko wo -Dy dak tycz nym
w Zie lon ce od by wa się Se sja Stu denc kich Kół Na uko wych Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. KNO za wsze bie rze

Suk ce sy Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków
na kon fe ren cjach na uko wych 
w latach 2012–2014 (część 2)
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udział w tej kon fe ren cji i pre zen tu je wy ni ki swo ich ba dań.
Dwu dzie ste go ma ja 2012 ro ku za ję li śmy pierw sze miej sce za
pra cę „Pro jek ty ogro dów spo łecz nych w sze ściu dziel ni cach
Po zna nia”. By ło to za słu żo ne zwy cię stwo i pod su mo wa nie na -
szej ca ło rocz nej pra cy przy pro jek to wa niu sze ściu ogro dów
spo łecz nych w na szym mie ście. Na tej kon fe ren cji przed sta -
wi li śmy też dru gą pra cę: „Zna cze nie ad iu wan tów i tech ni ki
opry ski wa nia w od nie sie niu do efek tyw no ści zwil że nia li ści
po mi do ra i mącz li ka szklar nio we go”. Na stęp nie uczest ni czy li -
śmy w III In ter dy scy pli nar nej Kon fe ren cji Na uko wej „In ter dy -
scy pli nar ność – przy szło ścią na uki”, zor ga ni zo wa nej w dniach
29–30 ma ja przez Uni wer sy tet Ja na Ko cha now skie go w Kiel -
cach. Przed sta wi li śmy tam dwie pre zen ta cje: „Pro jekt i wy ko -
na nie ogro du pię ciu zmy słów dla Szko ły Spe cjal nej nr 105
w Po zna niu” oraz „Chwa li sze wo – pro jekt ogro du nad War tą”.
Uda ło się nam po ob ra dach zwie dzić Sta rów kę, Ry nek oraz po -
spa ce ro wać ma low ni czy mi ulicz ka mi Kielc. 

Wzię li śmy rów nież udział w dwóch kon fe ren cjach na uko -
wych zor ga ni zo wa nych przez Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go w War sza wie. Pierw sza kon fe ren cja od by ła się 19
ma ja. By ła to II Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa KNS za ty -
tu ło wa na „So zo lo gia sys te mo wa”. Rów nież tam przed sta wi li śmy
dwie pre zen ta cje: „Eko lo gi sty ka” oraz „Zrów no wa żo ny roz wój
ob sza rów wiej skich w aspek cie śro do wi sko wym”. Dru gie go
czerw ca z ko lei od by ła się Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa
KNS „Ba da nia mło dych na ukow ców z za kre su ochro ny śro do wi -
ska”. Pod czas tej kon fe ren cji te ma tem na szej pre zen ta cji by ły
„Wy bra ne par ki za byt ko we Po zna nia”. W wol nych chwi lach
zwie dza li śmy War sza wę – Sta rów kę, Kra kow skie Przed mie ście,
ogro dy na da chu bi blio te ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, a tak -
że mi ło spę dzi li śmy czas w kam pu sie SGGW. 

W dniach 26–27 czerw ca już po raz dru gi mie li śmy przy -
jem ność uczest ni czyć w III Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Stu -
den tów i Dok to ran tów „Czło wiek –na uka –śro do wi sko” na
Uni wer sy te cie Gdań skim. Znów do ce nio no na szą pra cę
i wszyst kie trzy na sze pre zen ta cje zo sta ły wy róż nio ne. Za pre -
zen to wa li śmy na stę pu ją ce re fe ra ty: „Za war tość kad mu, ni klu

i oło wiu w gle bie oraz wy bra nych ga tun kach ro ślin drze wia -
stych w te re nach miej skich”, „Pszcze li ogród zmy słów” i „Pro -
gram ogra ni cze nia ni skiej emi sji (po ne) dla mia sta Kra ko wa”.
Ko rzy sta jąc z oka zji, w wol nym cza sie zwie dzi li śmy to pięk -
ne mia sto, a tak że uda li śmy się na wy ciecz kę do Gdy ni i So -
po tu. 

W dniach 10–14 wrze śnia uczest ni czy li śmy w I Ogól no -
pol skiej Kon fe ren cji Mło dych Na ukow ców Na uk Przy rod ni -
czych „Wkra cza jąc w świat na uki”, zor ga ni zo wa nej przez Uni -
wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu. Przed sta wi li śmy
pre zen ta cję „Je ży ce – pro jekt ogro du dla miesz kań ców” oraz
po ster „Pszcze li ogród zmy słów”. W prze rwach mię dzy ob ra -
da mi uda ło nam się zwie dzić Wro cław za rów no w dzień, jak
i w no cy. 

Ko ło Na uko we Ogrod ni ków na dal pręż nie dzia ła, zdo by wa -
jąc ko lej ne wy róż nie nia na kon fe ren cjach w ca łej Pol sce, a je -
go sze re gi za si la ją no wi, żąd ni wie dzy i roz wo ju na uko we go
stu den ci. 

mgr�inż.�Lu�iza�Da�wi�do�wicz
studentka�I�roku�studiów�doktoranckich

Wydziału�Ogrodnictwa�i�Architektury�i�Krajobrazu

Spro sto wa nie

W nu me rze 11–12/2014 „Wie ści Aka de mic kich” ty tuł
ar ty ku łu na stro nie 56: „Suk ce sy Ko ła Na uko we go Ogrod -
ni ków na kon fe ren cjach na uko wych w 2014 ro ku
(część 1)”, po wi nien brzmieć: „Suk ce sy Ko ła Na uko we go
Ogrod ni ków na kon fe ren cjach na uko wych w la tach
2012–2014 (część 1)”. Za po wsta ły błąd naj moc niej prze -
pra szam. 

Lu�iza�Da�wi�do�wicz
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De fi niu jąc za kres mo ich za in te re so wań pocz tów ko wych,
okre ślam zwy kle, że do ty czą one War ty i jej do pły wów

w ob rę bie Po zna nia oraz obiek tów, zja wisk, te ma tów i wy da -
rzeń z ni mi zwią za nych, głów nie hy dro tech nicz nych rzecz ja -
sna. Za kres te ry to rial ny zbio ru to ob szar, któ ry dziś utoż sa mia -
li by śmy z me tro po li tal nym Po zna niem. Li cząc wzdłuż War ty,
w zbio rze są za tem kart ki od pod po znań skie go Pusz czy ko wa
do Bie dru ska, to zna czy tam, gdzie swe dość re gu lar ne rej sy
od by wał na po cząt ku XX wie ku pa ro sta tek „Oberbürger mei -
ster Wit ting”, zna ny z kil ku pocz tó wek, jak choć by tej na ryc. 1.
Ten pięk ny pa ro sta tek o kil ku po kła dach za bie rał jed no ra zo -
wo do pię ciu set osób. Sta tek na pocz tów ce stoi za cu mo wa ny
(choć pod pa rą), dzio bem pod prąd, praw do po dob nie na
przy sta ni na Dę bi nie (Dro ga Dę biń ska w tle, za drze wa mi). Na
po kła dach wy ciecz ko wi cze. Na przy sta ni za pa ro stat kiem wi -
dać ta bli ce in for ma cyj ne, ja kieś za da sze nie i po stój do ro żek
kon nych. Jed na pew nie wła śnie ko goś przy wio zła lub cze ka
na zej ście pa sa że rów na ląd. 

Wzdłuż Cy bi ny in te re su ją mnie kart ki od Je zio ra Swa rzędz -
kie go (włącz nie), za tem i sta wy wzdłuż rze ki oraz rzecz oczy -
wi sta sztucz ne za po ro we Je zio ro Mal tań skie. Po zo sta łe dwa
więk sze cie ki to le wo brzeż na Bog dan ka i pra wo brzeż na Głów -
na, oba przy naj mniej w gra ni cach mia sta. Na Bog dan ce za tem
tak że sztucz ne za po ro we je zio ro Ru sał ka oraz oczy wi ście sta -
wy so łac kie. 

Ale gra ni ce w mo ich zbio rach nie są tak bar dzo wy raź ne. Po -
nad to do ce lów po rów naw czych w zbio rze jest kil ka na ście cie -
ka wych kar tek z War tą zwią za nych, wzdłuż jej ca łe go bie gu,
od źró deł aż do uj ścia. Kil ka na ście z nich po ka za łem ja kiś czas

te mu w ob szer nym ar ty ku le ad re so wa nym przede wszyst kim
do hy dro tech ni kó w1. 

Pod czas pra cy nad tek sta mi pocz tów ko wy mi uda ło mi się
wy dzie lić, zde fi nio wać, zi lu stro wać daw ny mi kart ka mi,
a przede wszyst kim przy bli żyć czy tel ni kom wie le ka te go rii
obiek tów war ciań skich. W pre zen to wa nym tek ście chciał bym
się za tem sku pić na zja wi skach i wy da rze niach z rze ką zwią -
za nych, tych od no to wa nych na pocz tów kach. Sku pi my się
oczy wi ście tyl ko na nie któ rych z nich, bo je śli się bli żej za sta -
no wić, jest to zno wu ka te go ria bar dzo po jem na, do ty czy bo -
wiem róż no ra kich wy da rzeń, zja wisk i te ma tów. Choć za tem
oka zów w ko lek cji jest pó ki co nie wie le, to jed nak na je den
tekst (w dwóch czę ściach) i tak zde cy do wa nie za du żo. 

My śląc o zde fi nio wa nej ty tu łem szki cu te ma ty ce, do sze -
dłem do wnio sku, że naj waż niej sze na tu ral ne zja wi ska hy dro -
lo gicz ne na rze ce to prze cież prze pły wy eks tre mal ne, a więc
bar dzo wy so kie i bar dzo ni skie. Na po sia da nych lub tyl ko zna -
nych au to ro wi kart kach pocz to wych do ty czą cych War ty w Po -
zna niu od no to wa ne są z pew no ścią prze pły wy wy so kie, skut -
ku ją ce po wo dzia mi w 1903, 1909, 1917 i 1924 ro ku, a po tem
wo jen ne z 1940 i 1941 ro ku. Po wo dzie są od no to wa ne tak że
na pocz tów kach z in nych miej sco wo ści wzdłuż War ty (na przy -
kład bar dzo cie ka wa z Ka mie nia cza na gór nej War cie, z po wo -
dzi w 1903 ro ku). Póź niej tak że od no to wy wa no na War cie
więk sze wez bra nia, ale pocz tó wek chy ba się jed nak nie do cze -
ka ły. O po wo dziach w Po zna niu i ochro nie przed ni mi już jed -
nak w„Wie ściach” pi sa łem, na wet w dwóch od cin kach dru ko -
wa nych na prze ło mie 2011/2012 ro ku. 

Z po wo dzia mi zwią za ne są in ne zja wi ska, na przy kład ma -
low ni cze wy le wy i roz le wi ska, tak że chęt nie fo to gra fo wa ne
i po ka zy wa ne na pocz tów kach (są ta kie w opi sy wa nym zbio -
rze). Trze ba tak że wspo mnieć o skut kach po wo dzi i waż nych
de cy zjach zwią za nych z ich usu wa niem, jak na pra wy i prze -
bu do wy czy na wet cał ko wi ta roz biór ka i wznie sie nie no we go
obiek tu. Do brym przy kła dem jest tu most Chro bre go, uszko -
dzo ny pod czas po wo dzi w 1924 ro ku, ro ze bra ny i szyb ko wy -
bu do wa ny we dług ory gi nal ne go pro jek tu prof. Lu cja na Bal le -
sted ta. O tym mo ście już też pi sa łem, choć pod in nym ką tem
i nie w „Wie ściach”2. Mo że jed nak war to do te go te ma tu kie -
dyś wró cić? Na le ży na to miast wspo mnieć jesz cze o zu peł nie
in nym zja wi sku zwią za nym z pocz tów ka mi i wez bra nia mi,
a mia no wi cie o szta fa żu, tu: świa do mym za zna cze niu na pocz -
tów kach sta nów wo dy wyż szych niż rze czy wi ste. Moż na to

Zja wi ska i wy da rze nia war ciań skie 
od no to wa ne na daw nych pocz tów kach
(część 1)

Stare warciańskie pocztówki profesora

Ryc. 1. Rejs po Warcie parostatkiem „Oberbürgermeister Witting” był 
z pewnością wydarzeniem

W
 z

bi
or

ac
h 

au
to

ra
, w

yd
. E

. F
is

ch
er

, P
os

en
, o

.p
. 2

3.
04

.0
6

1 Bog dan J. Wo sie wicz: War�ta�na�sta�rych�pocz�tów�kach�– od�źró�deł�aż
do�uj�ścia, „Go spo dar ka Wod na” 1/2011, s. 31–38.

2 Bog dan J. Wo sie wicz: Przy�czy�nek do�iko�no�gra�fii�zmian�sie�ci�wod�nej
Po�zna�nia.�Zgni�ła�War�ta�i Pierw�szy�Ka�nał�Ulgi�na�sta�rych�pocz�tów�kach,
„Go spo dar ka Wod na” 4/2012, s. 162–171.
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trak to wać ja ko ostrze że nie przed po ten cjal ny mi po wo dzia mi
czy na wet an ty cy pa cję ta kich zja wisk. 

Eks tre mal nie ni skie sta ny i prze pły wy, na zy wa ne ni żów ka mi,
chy ba nie po ja wia ły się na pocz tów kach. Nie są tak no śne, tak
wi do wi sko we, a na wet mo gą być źle od bie ra ne, choć by z uwa -
gi na to, co w rze ce od sła nia ją. I jesz cze zda nie o zja wi skach lo -
do wych. Ma low ni czy po chód śry żu (czy li lo du prą do we go) na
War cie do cze kał się fo to gra ficz nej pocz tów ki ar ty stycz nej
(z 1939 ro ku), za to ry lo do we na War cie zaś (przed Ślu zą Wiel ką)
i na Cy bi nie (przed Ślu zą Tum ską), choć są zna ne z kil ku fo to -
gra fii (w pra sie i w al bu mach), to chy ba jed nak nie po ja wi ły się
na pocz tów kach. Ta kie kart ki au to ro wi nie są zna ne. 

Ja kie za tem jesz cze cie ka we wy da rze nia od no to wa ły pocz -
tów ki? Po ka za ły oczy wi ście wzno sze nie no wych mo stów po -
znań skich oraz bu do wę na brze ża por to we go! I to nie do pie ro
wów czas, gdy obiek ty by ły już go to we, ale po ja wia ły się pocz -
tów ki re la cjo nu ją ce ich bu do wę, a na wet fa zę ich pro jek to wa -
nia (na przy kład ma kie ta z mo stem Ro cha). Od no to wa no tak -
że prze bu do wy róż nych obiek tów z rze ką zwią za nych, a na wet
ba gro wa nie to ru wod ne go (na przy kład pra ce po głę biar skie
w Go rzo wie). Pocz tów ki od no to wy wa ły nie kie dy na wet drob -
ne wy da rze nia. Do cie ka wych na le ża ło na pew no przy by cie
i cu mo wa nie wy jąt ko wych (z róż nych po wo dów) obiek tów
pły wa ją cych, na przy kład ba rek miesz kal nych, spła wu drew -
na tra twa mi, no wo cze snej spor to wej ło dzi wio ślar skiej (skif )
czy ża glo wej. Wszyst ko to do ku men tu ją pocz tów ki. Ja ko cie -
ka we i war te od no to wa nia wy da rze nie, i to zde cy do wa nie hy -
dro tech nicz ne, moż na uznać zi mo wa nie ba rek w spe cjal nym
por cie (zi mo wi sku). By ło bo wiem ta kie zi mo wi sko w Po zna niu
(na po cząt ku XX wie ku), są i pocz tów ki (na przy kład ta po ka -
za na w„Wie ściach Aka de mic kich” nr 9–10/2012). 

Do nie zwy kle waż nych wy da rzeń w Po zna niu na le ża ło na
pew no bu rze nie for ty fi ka cji. Jest kil ka pocz tó wek z te go cy klu

(do ty czą głów nie bu rze nia bram miej skich i for tów). Te zwią -
za ne z War tą są nie zwy kle rzad kie i jest ich zde cy do wa nie
mniej (na przy kład do ty czą ca usu wa nia Ślu zy Gro bel nej na
wej ściu do Zgni łej War ty, któ ra po ja wi ła się na jed nej z in ter -
ne to wych au kcji). Nie któ re pocz tów ki moż na jed nak do tej ka -
te go rii po śred nio przy pi sać. Na przy kład pocz tów ka na ryc. 2
przed sta wia wi dok na Za ko le Chwa li szew skie w kie run ku bie -
gu rze ki. Na le wym brze gu, za bar ką sto ją cą na tle ów cze sne -
go lu te rań skie go ko ścio ła św. Krzy ża, wi dać wy raź nie du żą
ster tę gru zu. To nie wąt pli wie ślad po świe żo ro ze bra nej
(w 1902 ro ku) Ka po nie rze War cia nej, obiek cie wi docz nym na
wie lu wcze śniej szych pocz tów kach te go za kąt ka War ty, w tym
na pu bli ko wa nej w„Wie ściach” (nr 11–12/2012, ryc. 2). 

Dzi siaj naj waż niej sze czy choć by tyl ko cie ka we wy da rze nia
są wy ła py wa ne przez fo to re por te rów, za rów no tych za wo do -
wych, jak i ama to rów, szyb ko pu bli ko wa ne w me diach, a przez
In ter net prak tycz nie na tych miast i (pra wie) po wszech nie do -
stęp ne. Ta ką ro lę, w pew nym oczy wi ście za kre sie, speł nia ła
kie dyś tak że pocz tów ka. 

Do�koń�cze�nie� w ko�lej�nym� nu�me�rze� „Wie�ści� Aka�de�mic�kich”
(przyp.�red.).

Bog�dan�J.�Wo�sie�wicz

Za miesz czo ne w tek ście pocz tów ki po cho dzą wy łącz nie ze zbio -
rów au to ra. W pod pi sach wska za no pre zen to wa ne miej sce czy obiekt,
rok da to wa nia ob ra zu i/lub wy two rze nia pocz tów ki, choć by przy bli -
żo ny, a tak że do stęp ne in for ma cje o wy daw cy, miej scu wy da nia
i ewen tu al nym obie gu pocz to wym. W opi sie sto so wa no skró ty: wyd.
= wy daw ca, b. wyd. = brak wy daw cy, mon. wyd. = mo no gram wy daw -
cy, o.p. = obieg pocz to wy, b.o.p. = bez obie gu, dat. kor. = da ta ko re -
spon den cji. 

Bogdana J. Wosiewicza

Ryc. 2. Wydarzeniem dla Poznania była rozbiórka fortyfikacji, na lewym brzegu Warty została tylko sterta gruzu 
po Kaponierze Warcianej
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Za ję cia roz po czy na ły się krót kim za po zna niem z te ma tem,
czy li opi sa niem bu dek lę go wych (wie sza li śmy bud ki ty pu A1
i B), po trzeb i me tod ich za wie sza nia oraz pta ków, dla któ rych
są one prze zna czo ne. Póź niej wspól nie szu ka li śmy od po wied -
nich drzew i roz po czy na li śmy mon taż. W każ dej gru pie za wie -
si li śmy oko ło 7–8 sztuk. Mło dzież by ła bar dzo chęt na do sa -
mo dziel ne go ich mo co wa nia, spra wia ło im to wiel ką ra dość.
Bud ki za wie si li śmy w po bli żu miejsc na uki uczniów, aby ła -
twiej by ło póź niej ich do glą dać. Moż li we, że pod ko niec ro ku
wspól nie za bie rze my się za ich czysz cze nie.

Ma my na dzie ję, że sprze da li śmy „bak cy la” uczniom, któ rzy
dzię ki te mu roz pocz ną cie ka wą przy go dę z or ni to lo gią. Wła -
śnie w więk szo ści na tym po le ga ła na sza „mi sja”. Jak wi dać,
na uka nie mu si być wca le nud na. W ta kim wy da niu, my ślę, na
pew no by ła cie ka wa i do star czy ła wie lu po zy tyw nych wra żeń,
a nam sa tys fak cji, bo wie my, jak waż na jest edu ka cja przy rod -
ni cza mło dzie ży i dzie ci.

Pa�try�cja�Rud�nik
studentka�III�roku�leśnictwa

Wdniach 10 i 11 mar ca człon ko wie Sek cji Or ni to lo gicz nej
Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -

niu bra li udział w ak cji wie sza nia bu dek lę go wych w par kach.
Za ję cia te skie ro wa ne by ły głów nie do uczniów gim na zjów,
któ rzy mie li wzbo ga cić się o wie dzę na te mat bu dek lę go -
wych, spo so bu wie sza nia oraz ich przy szłych miesz kań ców.
Ini cja to rem wy da rze nia był Je rzy Wa cho wiak, rol nik, my śli wy
i mi ło śnik przy ro dy. Bud ki wy ko na li pod opiecz ni Za kła du Te -
ra pii Za ję cio wej w Ra ko nie wi cach.

We wto rek (10 mar ca) o godz. 9.30 spo tka li śmy się w Par ku
So łac kim w Po zna niu wraz z ucznia mi Gim na zjum nr 63 im.
Lau re atów Na gro dy No bla, gdzie roz po czę li śmy na szą ak cję.
Stam tąd uda li śmy się do Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
dla Dzie ci Nie wi do mych w Owiń skach.

W śro dę (11 mar ca) bud ki wie sza li śmy najpierw w Ogro dzie
Jor da now skim przy ul. Sol nej z ucznia mi z Ze spo łu Szkół Mi -
strzo stwa Spor to we go nr 2 w Po zna niu. Po tem prze nie śli śmy
się na uli cę Świę te go Flo ria na, aby mon to wać je wraz z mło -
dzie żą z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 1.

Wie sza nie bu dek lę go wych 
dla pta ków
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Młodzież bardzo chętnie zawieszała budki dla ptaków na pobliskich drzewach



Wieści Akademickie 39

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

soń, Jo an na Tracz, Ani ta Cha bow ska, Emi lia Budź ko, Ka ta rzy -
na Krze szew ska. Dziew czy ny utrzy ma ły trze cią po zy cję z nie -
wiel ką stra tą do dru gie go miej sca.

Wśród męż czyzn naj lep szy wy nik uzy skał Mi chał Bi liń ski,
któ ry zma ga nia za koń czył na 17. miej scu. Po zo sta li na si re pre -
zen tan ci to: Sta ni sław Za bo row ski, Kry stian Neu mann, Hu bert
Ko mac ki, Da riusz No wic ki, Piotr Ra doń, Adam Mil cza rek. Pa -
no wie rów nież utrzy ma li szó ste miej sce.

Gra tu lu je my na szym stu den tom uda nych wy stę pów, tym
bar dziej, że są człon ka mi róż nych sek cji spor to wych i re pre -
zen tu ją nas na wie lu za wo dach.

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Po pierw szym rzu cie ko bie ty by ły na trze cim, męż czyź ni zaś
na szó stym miej scu. Cie szył fakt, że na sza za wod nicz ka An -

na Daj czak za ję ła trze cią lo ka tę na 27 star tu ją cych za wod ni -
czek (re la cję z za wo dów za mie ści li śmy w jed nym z po przed -
nich nu me rów „Wie ści”). Wszyst ko roz strzy ga się za wsze po
dru gim rzu cie. Dnia 21 mar ca w po znań skim Cen trum Re kre -
acji „Ni ku” od by ły się ko lej ne roz strzy ga ją ce za wo dy. Go spo -
da rzem – jak po przed nio – był KU AZS Wyż szej Szko ły Lo gi sty -
ki. Bow ling cie szy się du żą po pu lar no ścią, dla te go fre kwen cja
do pi sa ła. Wy star to wa ło 29 ko biet oraz 38 męż czyzn.

Po now nie na sza za wod nicz ka – tym ra zem Ida So snow ska
– upla so wa ła się na po dium i za ję ła trze cie miej sce. Re pre zen -
to wa ły nas jesz cze: Ka ro li na Pa kosz, Aga ta Kraw czyk, Sa ra Kra -

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski w bow lin gu – re zul ta ty
po dwóch rzu tach

Dnia 22 mar ca 2015 ro ku Uni wer -
sy tet Eko no micz ny był go spo -

da rzem Aka de mic kich Mi strzostw
Wiel ko pol ski w ka ra te. Jak za wsze
re pre zen to wał nas Krzysz tof Pio -
trow ski, któ ry nie jed no krot nie sta -
wał na po dium. Po raz ko lej ny for ma
na sze go za wod ni ka nie za wio dła:
Krzysz tof za jął dru gie miej sce w ku -
mi te in dy wi du al nym męż czyzn –
60 kg. Na trze cim miej scu upla so wał
się je go brat, któ ry stu diu je na Po li -
tech ni ce Po znań skiej. Obaj za wod ni -
cy na zdję ciu – trudno ich od róż nić.
Za wo dy by ły jed no cze śnie spraw -
dze niem dys po zy cji przed Aka de -
mic ki mi Mi strzo stwa mi Pol ski w ka -
ra te, na któ re za wod ni cy wy bie ra ją
się do Wro cła wia.

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski w ka ra te – pierw szy
rzut 2015

Bracia Piotrowscy na macie
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Męż czyź ni 4,5 km
Mie czy sław Ci cho szew ski – 115. miej sce ogól nie i 25. w ty -

pach uczel ni, czas 17:45 

Męż czyź ni 9 km
An drzej Ko wal czyk – 51. miej sce ogól nie i 8. w ty pach uczel -

ni, czas 34:34 Mi chał Kacz ma rek – 109. miej sce ogól nie i 17.
w ty pach uczel ni, czas 42:23.

Nie ste ty, bie gu nie ukoń czył nasz naj lep szy za wod nik Mi -
chał Ław row ski, któ ry miał przy kry in cy dent na star cie i od -
niósł kon tu zję.

Dru gie miej sce ko biet w kla sy fi ka cji uczel ni spo łecz no -przy -
rod ni czych to bar dzo du ży suk ces, po dob nie jak me da le na -
szych za wod ni czek.

Po Mi strzo stwach Pol ski w bie gach prze ła jo wych za wod ni -
ków cze ka ją jesz cze zma ga nia pod czas Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski, gdzie to czy się wal ka dru ży no wa o czo -
ło we lo ka ty w bie gach prze ła jo wych. Po zo stał jesz cze je den
rzut za wo dów i tre ner sek cji mgr Ra fał Goz dec ki bar dzo li czy
na uda ny wy stęp za wod ni ków. Póź niej re pre zen tan tów sek -
cji lek ko atle tycz nej cze ka ją za wo dy na sta dio nie pod czas Aka -
de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski oraz Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski.

Ży czy my dal szych suk ce sów!

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła
mgr�Ra�fał�Goz�dec�ki

Wdniach 10–11 kwiet nia 2015 ro ku w Par ku 3 Ma ja w Ło -
dzi po raz ko lej ny od by ły się Aka de mic kie Mi strzo stwa

Pol ski w bie gach prze ła jo wych. Sil na ob sa da Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z tre ne rem Ra fa łem Goz dec -
kim przy stą pi ła do ry wa li za cji. Z pew no ścią moż na by ło li czyć
na suk ce sy ko biet, gdyż w ze spo le ma my kil ka uty tu ło wa nych
za wod ni czek. 

Kla sy fi ka cja ge ne ral na ko biet: jedenaste miej sce ogól nie
i drugie miej sce w kla sy fi ka cji uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych.

Ko bie ty 3 km
Mar ty na Ga lant – 4. miej sce ogól nie i 2. w ty pach uczel ni,

czas 11:14
An ge li ka Ste fań ska – 12. miej sce ogól nie i 4. w ty pach uczel -

ni, czas 11:42 
Be ata Wil czyń ska – 98. miej sce ogól nie i 28. w ty pach uczel -

ni, czas 14:06 
Mag da le na Raś – 113. miej sce ogól nie i 33. w ty pach uczel -

ni, czas 14:26
Syl wia Tur bań ska – 150. miej sce ogól nie i 43. w ty pach

uczel ni, czas 15:47 
Au re lia Ba biarz – 165. miej sce ogól nie i 46. w ty pach uczel -

ni, czas 16:57 
Ka ta rzy na Przy by lak – 170. miej sce ogól nie i 49. w ty pach

uczel ni, czas 17:37

Ko bie ty 6 km
Mał go rza ta Ko łac ka – 6. miej sce ogól nie i 1. w ty pach uczel -

ni, czas 23:33

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w bie gach prze ła jo wych
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Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych – dekoracja kobiet; drugie miejsce dla drużyny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu



Wieści Akademickie 41

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

Wdniach 27–29 mar ca 2015 ro ku Po znań po now nie był go -
spo da rzem i or ga ni za to rem Aka de mic kich Mi strzostw

Pol ski w pły wa niu. Po nad 900 za wod ni ków, re pre zen tan tów
uczel ni wyż szych z ca łej Pol ski, przy stą pi ło do ry wa li za cji na Ter -
mach Mal tań skich w Po zna niu. Po ziom za wo dów był bar dzo
wy so ki, przy je cha ło wie lu zna ko mi tych za wod ni ków.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu (UP) rów nież wy sta -
wił bar dzo licz na dru ży nę – re pre zen to wa ło nas po nad 20
osób – któ ra przy stą pi ła do spor to wej wal ki i od nio sła wie le
suk ce sów in dy wi du al nych i dru ży no wych. Trze ba po wie dzieć,
że każ dy jed nost ko wy start był waż ny dla ze spo łu, li czył się
każ dy punkt i wkład za wod ni ka.

Suk ce sy, ja kie od nie śli pły wa cy, do ty czy ły przede wszyst kim
ry wa li za cji w ty pie uczel ni spo łecz no -przy rod ni czych, gdzie
wie le miejsc me da lo wych po twier dzi ło wy so ką dys po zy cję
stu den tów UP. 

Wy ni ki:

100 m sty lem do wol nym – II miejsce We ro ni ka Bam ber 
50 m sty lem mo tyl ko wym – I miejsce We ro ni ka Bam ber 
100 m sty lem grzbie to wym – I miejsce Ho no ra ta Stru ga -

ła, II miejsce Ad rian na Ra dzik
50 m sty lem do wol nym – III miejsce An na So bo lew ska
50 m sty lem grzbie to wym – I miejsce Ho no ra ta Stru ga -

ła, III miejsce Ad rian na Ra dzik
4 × 50 m sty lem zmien nym – I miejsce szta fe ta ko biet 
100 m sty lem grzbie to wym – I miejsce Ar ka diusz Osses
100 m sty lem zmien nym – I miejsce Ar ka diusz Osses.

Naj więk szym suk ce sem jest zdo by cie przez dru ży nę ko biet
pierw sze go miej sca w ty pie uczel ni spo łecz no -przy rod ni -
czych. Trze ba nad mie nić, że w kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet
Mi strzostw Pol ski na 11 skla sy fi ko wa nych dru żyn ko bie ty zo -
sta ły skla sy fi ko wa ne na szó stym miej scu open.

Tre ner sek cji pły wac kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, mgr Ma te usz Ra do jew ski, był bar dzo za do wo -
lo ny z wy stę pu za wod ni ków, a to je go ko men tarz do ty czą cy
ich star tów: „Pod su mo wu jąc ca łe Aka de mic kie Mi strzo stwa
Pol ski w pły wa niu, mo gę po wie dzieć krót ko, je stem bar dzo
za do wo lo ny. Skła mał bym jed nak, mó wiąc, że nie spo dzie wa -
łem się do brych wy ni ków, po nie waż za wod ni cy i za wod nicz -
ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu pły wa ją na bar -
dzo do brym po zio mie. Cie szę się nie tyl ko z podiów czy
wy ni ków in dy wi du al nych, ale przede wszyst kim z po sta wy
wszyst kich, któ rzy wal czy li o każ dy cen ny punkt dla do bra
ca łe go ze spo łu”.

Gra tu lu je my suk ce sów sek cji pły wac kiej i ży czy my dal szych
uda nych star tów w bar wach na szej uczel ni.

mgr�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w pły wa niu ko biet i męż czyzn

Trener sekcji Mateusz Radojewski odbiera puchar za pierwsze
miejsce kobiet startujących w barwach uczelni społeczno-
-przyrodniczych
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Reprezentantki naszej uczelni: od lewej Anna Sobolewska 
i Weronika Bamber – już po zmaganiach: uśmiechnięte 
i zadowolone
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Maria Goss na koniu Zaretino podczas dekoracji
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uczel nię re pre zen to wa ły ama zon ki: Iwo na Chla sta (III rok Wy -
dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach) na ko -
niach: Gi na i Amor; Ma ria Goss (III rok Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu) na Za re ti no; Li dia Do cze kal ska (II rok
Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach) na
Hil to nie; Ali cja Czar nec ka (II rok Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu) do sia da ła Roy ala; An na Szu biń ska na Gra -
na cie (IV rok Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii) i Klau dia Du -
dziak (II rok Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach) The Qu idam F Son. Z tej gru py za wod ni czek
naj lep szy start od no to wa ła Ma ria Goss, któ ra w de cy du ją cej
roz gryw ce o zwy cię stwo prze gra ła za le d wie o 0,12 s ze stu -
dent ką Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza Zu zan ną Pie trz -
ką (TOP Far mes Re lax). Trze cie miej sce zdo był Ry szard Czer nik
z Wyż szej Szko ły Han dlu i Usług do sia da ją cy Amo ra. 

W kon kur sie mi strzow skim – dwu naw ro to wym – za wod ni -
cy w pierw szym prze jeź dzie po ko ny wa li prze szko dy o wy so -
ko ści 110 cm, na to miast w dru gim na wro cie – fi na ło wym – wy -
so kość prze szkód wy no si ła 120 cm. Do fi na ło we go na wro tu,
w któ rym wy stą pi ło dzie się ciu naj lep szych za wod ni ków, za -
kwa li fi ko wa ła się ca ła trój ka re pre zen tan tów na sze go uni wer -
sy te tu. Po pa sjo nu ją cej wal ce zwy cię ży ła An na Ku czyń ska
z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go na kla czy Hel cia przed Aga tą
Da hal ke (Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza) na Ty pie rze
i Sta ni sła wem So ko łow skim (Po li tech ni ka Po znań ska) na Ba -
ry cie. 

Wy ni ki na szych stu den tów to piąte miej sce Mi cha ła No wac -
kie go (V rok Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na) w pa rze z De mil -
to nem, szóste Pa try cji So kół (I rok Wy dzia łu Me dy cy ny We te -
ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach) na Ju raj skiej Wo dzie i ósme
miej sce We ro ni ki Szyl de ro wicz (II rok Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii) na Play boyu. 

Punk ta cję dru ży no wą wy grał Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza, przed Uni wer sy te tem Przy rod ni czym i Po li tech ni ką
Po znań ską. W pierw szej szó st ce zna la zły się jesz cze dru ży ny:
Wyż szej Szko ły Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji, Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go oraz Wyż szej Szko ły Han dlu i Usług. 

Zwy cięz ców kon kur su wstęp ne go de ko ro wa ła pre zes AZS
– UP, za stęp ca kie row ni ka ds. spor tu Cen trum Kul tu ry Fi zycz -
nej – mgr Ka ro li na Do pie ra ła, a w imie niu rek to ra UP zwy cięz -
com kon kur su mi strzow skie go pu cha ry wrę czał kie row nik
Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej UP – mgr Piotr Jur. 

Od po my sło daw cy i or ga ni za to ra XIV edy cji Pu cha ru Rek to ra,
au to ra ni niej sze go spra woz da nia, or ga ni za cję za wo dów prze jął
dr Szy mon Ta rant, pra cow nik Ka te dry Ryn ku i Mar ke tin gu,
w prze szło ści wspa nia ły jeź dziec, uczest nik mię dzy in ny mi mi -
strzostw pol ski se nio rów, zdo byw ca I Pu cha ru Rek to ra w 1995
ro ku. Dziś dr Ta rant ma mię dzy na ro do we upraw nie nia bu dow -
ni cze go par ku rów i jest uzna nym or ga ni za to rem naj waż niej -
szych za wo dów roz gry wa nych w na szym kra ju: Pu cha ru Pol ski,
CSI, Ca va lia dy. Mam na dzie ję, że pod no wym kie row nic twem,
przy współ pra cy CKF, AZS – UP i Or ga ni za cji Śro do wi sko wej AZS
za wo dy na dal bę dą się po myśl nie roz wi jać, do star cza jąc wie lu
spor to wych emo cji. 

dr�Ma�rek�Hy�ży

Wdniu 23 kwiet nia 2015 ro ku w ha li jeź dziec kiej Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go (UP) w Swa dzi mu ro ze gra -

no XV edy cję Pu cha ru Rek to ra UP w sko kach przez prze szko dy
w ran dze Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. Tra dy cyj nie
zmagania te roz po czął kon kurs wstęp ny, prze zna czo ny głów -
nie dla stu den tów de biu tu ją cych w mi strzo stwach, niepo sia -
da ją cych kla sy spor to wej. W tym kon kur sie, zwa nym szwaj car -
skim (dwu fa zo wym, o wy so ko ści prze szkód do 1 m), na szą

Stu den ci na par ku rze
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Drewniany ratusz w Sulmierzycach

T e go rocz na wy ciecz ka w nie zna ne by ła zde cy do wa nie
dłuż sza i dal sza niż w ro ku ubie głym. Moż na się by ło

spo dzie wać te go już po prze czy ta niu ko mu ni ka tu z go dzi -
ną wy jaz du oraz wy so ko ścią opła ty. A po twier dził to dr Wło -
dzi mierz Łęc ki, przed sta wia jąc pro gram wy ciecz ki w au to -
ka rze wy ru sza ją cym o go dzi nie ósmej ra no w pierw szą
wio sen ną so bo tę (czy li 21 mar ca): „Prze je dzie my 295 km,
wy łącz nie na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go; za trzy -
ma my się w ma łym ci chym mia stecz ku, w któ rym uro dził się
wy bit ny po eta pol skie go re ne san su; przez okna au to ka ru
zo ba czy my za kład po zy ski wa nia he lu z ga zu ziem ne go;
zwie dzi my też du że mia sto – waż ny wę zeł ko le jo wy z kon -
ka te drą i daw ną sy na go gą w sty lu mau re tań skim; bę dzie my
w mu zeum znaj du ją cym się w pa ła cu bę dą cym przed dru -
gą woj ną świa to wą wła sno ścią am ba sa do ra RP w Ber li nie.
A po tem po je dzie my na obiad”. Za da niem uczest ni ków wy -
ciecz ki by ło wska za nie miej sco wo ści, w któ rej znaj du je się
pa łac miesz czą cy wspo mnia ne mu zeum. Od po wie dzi prze -
ka za ło pra wie 65% uczest ni ków wy ciecz ki, z te go po ło wa
od po wie dzia ła pra wi dło wo. Klu czo wy mi in for ma cja mi po -
zwa la ją cy mi wska zać re gion, do któ re go zmie rza li śmy, by ły
dla więk szo ści za pew ne in for ma cje o du żym mie ście oraz
o po zy ska niu ga zu ziem ne go. 

Pierw szą zwie dza ną miej sco wo ścią by ły Sul mie rzy ce, czy li
ma łe ci che mia stecz ko (tuż przy gra ni cy wo je wódz twa), zna -
ne z je dy ne go w Wiel ko pol sce drew nia ne go ra tu sza z 1743
ro ku. Za po zna li śmy się z eks po zy cją znaj du ją ce go się w tym
ra tu szu Mu zeum Re gio nal ne go Zie mi Sul mie rzyc kiej im. Se -
ba stia na Fa bia na Klo no wi cza. Ła two się do my ślić, że wła śnie
pa tron mu zeum jest po etą uro dzo nym w Sul mie rzy cach
(od 1595 ro ku był bur mi strzem, ale nie w swym ro dzin nym
mie ście, lecz w da le kim Lu bli nie). 

Zło ża ga zu ziem ne go w po łu dnio wej Wiel ko pol sce od kry -
to już w 1964 ro ku. Po nie waż gaz ten za wie ra du żo azo tu
utrud nia ją ce go spa la nie i tro chę cen ne go he lu, w 1974 ro -
ku uru cho mio no pod Odo la no wem za kład oda zo to wa nia
ga zu, w któ rym po zy ski wa ny jest rów nież hel, eks por to wa -
ny do wie lu kra jów. Zgod nie z pro gra mem te ren je dy ne go
te go ro dza ju za kła du w Pol sce wi dzie li śmy przez okna au to -
ka ru, ale za trzy ma li śmy się w sa mym Odo la no wie. Zwie dzi -
li śmy tam ko ściół św. Mar ci na z koń ca XVIII wie ku, roz bu do -
wa ny na po cząt ku wie ku XX. W wy ni ku tej roz bu do wy
pre zbi te rium star szej czę ści ko ścio ła sta ło się bocz ną ka pli -
cą, w któ rej zgro ma dzo no mię dzy in ny mi drew nia ne rzeź by
z krzy ży przy droż nych wy ko na nych w XIX wie ku przez zna -
ne go rzeź bia rza lu do we go Paw ła Bry liń skie go. Po zna li śmy
też dwa odo la now skie par ki, po dzi wia jąc w jed nym po mnik
pa tro na mia sta (czy li św. Mar ci na, dzie ło Je rze go So bo ciń -
skie go), a w dru gim – Bra mę 600-le cia Odo la no wa. 

W Ostro wie Wiel ko pol skim by li śmy w obu obiek tach wy -
mie nio nych w za po wie dzi pro gra mu. Po cho dzą cy z po cząt -
ku XX wie ku ko ściół far ny (bę dą cy od 1992 ro ku kon ka te drą
utwo rzo nej wte dy die ce zji ka li skiej) to trzy na wo wa neo ro -
mań ska ba zy li ka, w któ rej znaj du ją się mię dzy in ny mi licz ne
rzeź by dwóch zna nych twór ców wiel ko pol skich: Mar ci na Roż -
ka i Wła dy sła wa Mar cin kow skie go. Na uwa gę za słu gu ją też

kunsz tow ne wi tra że oraz barw na po li chro mia. Przed ko ścio -
łem stoi po mnik kar dy na ła Mie czy sła wa Hal ki -Le dó chow skie -
go, któ ry w Ostro wie był wię zio ny przez Pru sa ków. Bu do wę
daw nej sy na go gi ostrow skiej ukoń czo no w 1860 ro ku. W cza -
sie woj ny i po jej za koń cze niu wy ko rzy sty wa na by ła ja ko ma -
ga zyn. Do pie ro w la tach 2010–2011 prze pro wa dzo no re mont
i ada pta cję na ce le kul tu ral ne. 

Po szli śmy rów nież na ostrow ski ry nek, któ re go cen tral ne
miej sce zaj mu je ra tusz z 1824 ro ku za pro jek to wa ny przez Ka -
ro la F. Schin kla, miesz czą cy obec nie Pa łac Ślu bów i Mu zeum
Mia sta. Szcze gól nym za in te re so wa niem (nie tyl ko babć
i dziad ków) cie szy ła się wy sta wa cza so wa pre zen tu ją ca róż ne -
go ro dza ju lal ki. 

Na tra sie był jesz cze je den obiekt sa kral ny – nie co star szy od
ostrow skiej sy na go gi ko ściół w Lew ko wie, ufun do wa ny w po -
ło wie XIX wie ku przez Lip skich. W kruch cie umiesz czo no pięk -
ną kra tę prze nie sio ną tu z ko ścio ła w Oło bo ku. Przy ko ście le
znaj du je się ka pli ca gro bo wa Lip skich z ta bli cą upa mięt nia ją -
cą Woj cie cha Lip skie go, ży ją ce go w XIX wie ku za słu żo ne go
dzia ła cza na ro do we go, obroń cy spraw pol skich i krze wi cie la
oświa ty. Je go pra wnu kiem był Jó zef Lip ski, wy mie nio ny
w pro gra mie wy ciecz ki przed wo jen ny am ba sa dor Pol ski w Ber -
li nie. W daw nym pa ła cu Lip skich (kla sy cy stycz ny, z 1791 ro -
ku) mie ści się obec nie Mu zeum Wnętrz Pa ła co wych, któ re też
mie li śmy oka zję zwie dzić. 

Po tych atrak cjach na de szła po ra obia du – rów nież w atrak -
cyj nym miej scu, a mia no wi cie w wy re mon to wa nym i od no -
wio nym przez ro dzi nę Stud niew skich (nie wąt pli wie z du żym
na kła dem pra cy) pa ła cu w miej sco wo ści Gu tów. Pa miąt ką

Ko lej na wy ciecz ka w nie zna ne
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z wcze śniej sze go miej sca pra cy pa na Stud niew skie go (czy li
z cyr ku) są ty gry sy, któ re też oglą da li śmy (bez gła ska nia!). Po
obie dzie na stą pi ło lo so wa nie cen nych (jak zwy kle) na gród.
Kosz z na gro da mi był tak bo ga ty, że w dru gim eta pie lo so wa -
nia uczest ni czy ły rów nież te oso by, któ re ulo ko wa ły dwór Lip -
skich w in nej miej sco wo ści. 

Na szym prze wod ni kiem na tra sie od Odo la no wa do Gu to -
wa był zna ny w śro do wi sku tu ry stycz nym prze wod nik po po -

łu dnio wej Wiel ko pol sce Ma ciej Ma śliń ski. Dzię ku je my za
wspa nia ły dzień za rów no je mu, jak i dok to ro wi Wło dzi mie rzo -
wi Łęc kie mu. O ich zdol no ściach or ga ni za cyj nych świad czy
fakt, że aż do wie czor ne go wjaz du do Po zna nia mie li śmy
– wbrew pe sy mi stycz nym pro gno zom – wspa nia łą wio sen ną
i sło necz ną po go dę. A wcze sny wy jazd i więk szy koszt nie znie -
chę ci ły licz nych chęt nych.
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Spacer przez Lewków
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Krata w kruchcie lewkowskiego kościoła
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Wnętrze dawnej synagogi



W trakcie zwiedzania Ostrowa

... oraz jego salonik

... oraz jego wnętrze (tu: salon krajobrazowy)

Pałac w Gutowie…

Pałac Lipskich (obecnie muzeum)  w Lewkowie…




