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ZESPÓŁ 
TRĘBACZY MYŚLIWSKICH

„VENATOR”
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO 

W POZNANIU

ZNÓW ZDOBYWA NAGRODY

Na IV Ka czaw skim Kon kur sie Sy gna li stów My śliw skich w Zło to ryi, 
któ ry od był się w mar cu te go ro ku, nasz ze spół „Ve na tor” za jął I miej sce
w kla sie „G” w ka te go rii ze spo ło wej (zdję cie z le wej) oraz Na gro dę 
Głów ną Sy gna li stów My śliw skich (zdję cie z pra wej).
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Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nie za mó wio ne i za -
strze ga so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de sła -
nych tek stów oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od po -
wia da za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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GRA TU LA CJE I MIA NO WA NIA

Na VII po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu w dniu 25 mar ca 2009 r. Rek tor JM G. Skrzyp -
czak wrę czył:
l prof. dr. hab. Krzysz to fo wi Ba be ło wi gra tu la cje z oka -

zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra
l prof. dr. hab. Wła dy sła wo wi Barz daj no wi oraz prof.

dr. hab. Wal de ma ro wi Mo liń skie mu mia no wa nia
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go

l dr hab. Jo lan cie Flo ry szak -Wie czo rek, dr. hab. Pio tro -
wi Ko niecz ne mu, dr hab. Ire nie Ma łec kiej oraz dr. hab.
Hu ber to wi Wa li gó rze mia no wa nia na sta no wi sko pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go.

Po nad to roz pa trzo no (po zy tyw nie) dwa wnio ski: 
l Dzie ka na Wy dzia łu Rol ni cze go o mia no wa nie dr. hab.

Ja na Kry sza ka na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go, na okres pię ciu lat 

l Dzie ka na Wy dzia łu Ogrod ni cze go o mia no wa nie dr hab.
Sta ni sła wy Szcze pa niak na sta no wi sko pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go, na okres pię ciu lat. 

Prze dłu żo no tak że mia no wa nie dr. hab. Krzysz to fa Po -
lew skie go, prof. nadzw. z Ka te dry Fi zy ki (WNo ŻiŻ),
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go, na okres czte -
rech lat.

WNIO SKI O NA GRO DY MI NI STRA NA UKI
I SZKOL NIC TWA WYŻ SZE GO

Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w gło so wa niu taj -
nym po zy tyw nie za opi nio wał trzy wnio ski o przy zna nie na -
gro dy in dy wi du al nej I stop nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go dla:
l prof. dr. hab. Ry szar da Słom skie go za ca ło kształt do -

rob ku
l prof. dr. hab. Ze no na Woź ni cy za pod ręcz nik aka de -

mic ki Her bo lo gia. Pod sta wy bio lo gii, eko lo gii i zwal cza -
nia chwa stów

l prof. dr. hab. Je rze go Smar dzew skie go za pod ręcz nik
aka de mic ki Pro jek to wa nie me bli.

ZA SA DY PRZY DZIE LA NIA ETA TÓW
JED NOST KOM OR GA NI ZA CYJ NYM
UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO W PO ZNA NIU

Pro rek tor Cz. Sza frań ski, zgod nie z usta le nia mi VI po -
sie dze nia Se na tu, wró cił do za sad po li ty ki ka dro wej na -
szej Uczel ni. No wy, po pra wio ny pro jekt otrzy mał na zwę
„Za sa dy przy dzie la nia eta tów jed nost kom or ga ni za cyj nym
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” i zo stał wcze -
śniej przed ło żo ny do za opi nio wa nia na stę pu ją cym ko mi -
sjom: Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych (opi nię wy -
gło sił prof. An drzej Mo cek); Se nac kiej Ko mi sji ds.
Or ga ni za cji i Roz wo ju Uczel ni (w jej imie niu wy stą pił prof.
Ro man Za krzew ski); Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re -
gu la mi no wych (głos za bra ła prof. M. Mań ka); Ra dy Za -
kła do wej Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go (w imie niu

któ rej wy stą pił prof. Sta ni sław Dzię gie lew ski). Opi nie wy -
da ne przez wspo mnia ne gre mia by ły po zy tyw ne, z mniej -
szy mi lub więk szy mi za strze że nia mi i po praw ka mi. Na to -
miast opi nia wy da na przez ko lej ny or gan, tym ra zem
Ko mi sję Uczel nia ną NSZZ „So li dar ność”, by ła cał ko wi -
cie od mien na i przy bra ła po stać pro te stu.

Po przed sta wie niu przez Pro rek to ra Cz. Sza frań skie go au -
to po pra wek do „Za sad przy dzie la nia eta tów jed nost kom or -
ga ni za cyj nym” na szej Uczel ni i po le mi ki z kil ko ma 
Se na to ra mi (ko lej no wy stą pi li: Pan K. Wy pi jew ski, dr J. Leś -
ny, prof. M. Mań ka, inż. J. Woj ta siak, dr hab. W. Olek, mec.
A. Rzep kow ski, mgr P. Urbań ski, prof. M. Świ toń ski), przy -
stą pio no do gło so wa nia. Z 50 osób upraw nio nych do gło -
so wa nia 33 by ły „za”, 6 „prze ciw oraz 10 „wstrzy mu ją cych
się”, tym sa mym kwa li fi ko wa ną więk szo ścią 2/3 gło sów
uchwa ła zo sta ła przy ję ta.

LI CZEB NOŚĆ STU DENC KICH GRUP DY DAK TYCZ NYCH

Se nac ka Ko mi sja ds. Stu diów ana li zo wa ła i dys ku to wa -
ła „pro jekt no we li za cji uchwa ły Se na tu nr 138/98” z 1998
ro ku. „Od cza su [jej] wej ścia […] w ży cie za szły bo wiem
zna czą ce zmia ny w dzia łal no ści dy dak tycz nej Uczel ni.
Utwo rzo no wie le no wych kie run ków stu diów i spe cjal no -
ści oraz wpro wa dzo no dwu stop nio wy sys tem stu diów
na wszyst kich kie run kach. W opi nii Ko mi sji wpro wa dze -
nie roz wią zań za pro po no wa nych w pro jek cie oma wia nej
uchwa ły po zwo li na uspraw nie nie or ga ni za cji za jęć z wy -
bra nych przed mio tów hu ma ni stycz nych pro wa dzo nych
na wszyst kich kie run kach stu diów i […] ob ni ży kosz ty ich
re ali za cji […]. Po dob ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne mo gły by
do ty czyć tak że in nych przed mio tów pod sta wo wych”. Po -
nad to „Ko mi sja za su ge ro wa ła wpro wa dze nie ta kich zmian
do za pi su w § 3 ust. 1, aby de cy zja dzie ka na o utwo rze -
niu grup mniej szych by ła uzgad nia na z pro rek to rem ds.
stu diów wcze śniej, a nie w mo men cie prze ka za nia pla nów
za jęć dy dak tycz nych do Dzia łu Stu diów i Spraw Stu denc -
kich”. W związ ku z tym za pro po no wa no, aby „za pis dru -
gie go zda nia po sia dał ta kie brzmie nie, [ja kie] przed chwi -
lą Rek tor [M. Ko złow ska] przed sta wi ła ja ko au to po praw kę”
– czy li: „W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach
dzie kan, po uzgod nie niu z pro rek to rem ds. stu diów,
mo że pod jąć de cy zję o utwo rze niu grup mniej szych niż
usta lo no w § 2 ust. 1”.

Po krót kiej dys ku sji i wy słu cha niu opi nii róż nych stron
Se nat 44 gło sa mi „za”, dwo ma gło sa mi „prze ciw” i czte -
re ma gło sa mi „wstrzy mu ją cy mi się” przy jął uchwa łę
nr 73/2009 w spra wie li czeb no ści stu denc kich grup dy -
dak tycz nych.

WY KŁAD NIA I IN TER PRE TA CJA § 80 UST. 10 STA TU TU
UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO

Pa ra graf 80 ust. 10 sta tu tu na szej Uczel ni mó wi, że:
„Oce na wy dzia ło wej ko mi sji oce nia ją cej pod le ga za twier -
dze niu przez ra dę wy dzia łu” – o czym przy po mniał
wszyst kim ze bra nym Pro rek tor Cz. Sza frań ski. Wo bec wąt -
pli wo ści, ja kie się po ja wi ły, Pro rek tor Cz. Sza frań ski zwró -
cił się z py ta niem do rad ców praw nych, „czy zgod nie ze
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sta tu tem na sze go Uni wer sy te tu ra da wy dzia łu mo że nie za -
twier dzić oce ny okre so wej pra cow ni ko wi, któ rą prze pro -
wa dzi ła, zgod nie z pro ce du rą, wy dzia ło wa ko mi sja oce -
nia ją ca”. Otrzy mał opi nię, w któ rej stwier dzo no, że
„za pis w § 80 ust. 10 jest nie pre cy zyj ny i wy ma ga zmian
w sta tu cie. Za su ge ro wa no rów nież, że to Se nat jest
upraw nio ny do roz strzy gnię cia tej kwe stii w dro dze in ter -
pre ta cji Sta tu tu. W związ ku z tym [pro rek tor Cz. Sza frań -
ski] zwró cił się do Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re -
gu la mi no wych o przy go to wa nie dla Wy so kie go Se na tu
opi nii w tej spra wie”.

Rze czo na ko mi sja, w któ rej imie niu głos za bra ła je go
Prze wod ni czą ca, prof. M. Mań ka, usta li ła, że „ra da wy -
dzia łu ma upraw nie nia do nie za twier dze nia oce ny okre -
so wej na uczy cie la aka de mic kie go ze wzglę dów pro ce du -
ral nych”. Po dłu giej dys ku sji i kil ku pro po zy cjach
wpro wa dze nia zmian do sta tu tu na szej Uczel ni Se nat za -
gło so wał nad ca łą uchwa łą za pro po no wa ną przez Se nac -
ką Ko mi sję ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych. Za po praw -
ką za gło so wa ło 35 osób, prze ciw dwie, dzie sięć zaś
wstrzy ma ło się od gło su, w związ ku z czym po praw ka nie
uzy ska ła wy ma ga nej licz by gło sów.

IN NE PO STA NO WIE NIA SE NA TU

Siód me po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu za owo co wa ło jesz cze pod ję ciem trzech
wnio sków: 
l „na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 Sta tu tu Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził
wy ga śnię cie man da tu człon ka Se na tu Pau li ny We so łow -
skiej (WHiBZ) i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo rzą -
du Stu denc kie go o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł -
nia ją cych w ter mi nie do 25 kwiet nia 2009 ro ku”

l wy ra żo no zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści nie za bu -
do wa nych dzia łek grun tu po ło żo nych w Ra kow ni, gmi -
na Mu ro wa na Go śli na 

l przy ję to pro to kół VI po sie dze nia Se na tu z dnia 25 lu -
te go 2009 ro ku.

KO MU NI KA TY

1. Rek tor G. Skrzyp czak: 
l „Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go prze ka zał

na mo je rę ce in for ma cję o przy zna niu […] do ta cji pod -
mio to wej w ob sza rze dzia łal no ści dy dak tycz nej na 2009
rok dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Do -
ta cję prze ka za no »na za da nia zwią za ne z kształ ce niem
stu den tów stu diów sta cjo nar nych, uczest ni ków sta cjo -
nar nych stu diów dok to ranc kich i kadr na uko wych oraz
utrzy ma nie uczel ni, w tym na re mon ty«. […] Do ta cja wy -
no si 93 mln zło tych i jest ta ka sa ma jak w ze szłym ro -
ku. Uwzględ nia trzy mi lio no wą pod wyż kę, któ rą otrzy -
ma li śmy w ubie głym ro ku na wy rów na nie wy na gro dzeń”.

l „Otrzy ma li śmy rów nież do ta cję na po moc ma te rial ną dla
stu den tów i dok to ran tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu na 2009 rok, któ ra jest o pra wie pół to ra mi -
lio na zło tych niż sza od ubie gło rocz nej. W pi śmie wy raź -
nie za zna czo no, że środ ki do ta cji na po moc ma te rial ną
na le ży przede wszyst kim prze zna czyć na wy pła tę sty pen -
diów i za po móg dla stu den tów. Mi ni ster w swo im pi śmie
do dał: »pro szę, by ewen tu al ną dzia łal ność re mon to wą

do mów i sto łó wek stu denc kich, któ rej kosz ty moż na po -
kryć z fun du szu po mo cy ma te rial nej, ogra ni czyć w 2009
ro ku do nie zbęd ne go mi ni mum i prze nieść na la ta póź -
niej sze«”.

l „Pod pi sa li śmy umo wę – mó wił Rek tor G. Skrzyp czak
– zwią za ną z prze ję ciem na nasz stan Do mu Pra cy Twór -
czej w Ustro niu […]. Obiekt [znaj du je się] na te re nie
LZD Sie mia ni ce, dla te go włą czy łem go w tam tej sze struk -
tu ry i Pa nu Dy rek to ro wi Ga łec kie mu po wie rzy łem
opie kę nad te re nem, bu dyn kiem i je go funk cjo no wa niem.
Są dzę, że obiekt bę dzie na dal funk cjo no wał na do tych -
cza so wych za sa dach Do mu Pra cy Twór czej, ale dla na -
sze go Uni wer sy te tu otwie ra ją się tak że in ne moż li wo ści
dzia ła nia w tym obiek cie”.

l Rek tor zapowiedział, że za mie rza po wo łać nie du ży ze spół,
któ ry opra cu je „Stra te gię roz wo ju” na szej Uczel ni. Ta ki
do ku ment bę dzie po trzeb ny m.in. w związ ku z pla no wa -
ną wi zy ta cją Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

2. Dzie kan M. Sznaj der po in for mo wał, że de cy zją Cen -
tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów z dnia 23 lu te go 2009
ro ku Wy dzia ło wi przy zna no upraw nie nia do nada wa nia
stop nia na uko we go dok to ra w dzie dzi nie „eko no mia”
i w dys cy pli nie „eko no mia”; wia do mość tę ze bra ni w au li
Se na to ro wie przy ję li okla ska mi.

3. Pro rek tor M. Ko złow ska za ape lo wa ła o uczest nic two
w Drzwiach Otwar tych oraz po dzie li ła się kil ko ma uwa -
ga mi do ty czą cy mi sta nu obec ne go i przy szło ści na szych
aka de mi ków.

4. Pro rek tor J. Pi kul:
l po in for mo wał ze bra nych o wy so ko ści do ta cji na ba da -

nia wła sne na rok 2009: to oko ło 46% środ ków z ro -
ku 2008. „Bę dzie my się od wo ły wa li od tej de cy zji pa ni
mi ni ster – mó wił Pro rek tor J. Pi kul – po dob nie jak to
ro bią in ne uczel nie. Jak Pań stwo wie cie, je że li zo sta ną
przy ję te usta wy o no wym fi nan so wa niu na uki, to środ -
ków na ba da nia wła sne w przy szłym ro ku w ogó le nie
bę dzie”.

l Nasz Uni wer sy tet otrzy mał rów nież środ ki na ba da nia
sta tu to we. Do ta cja na 2009 rok jest zróż ni co wa na.
W dwóch wy dzia łach jest to 100% kwo ty ubie gło rocz -
nej (tj. dla wy dzia łów I ka te go rii, czy li WHiBZ oraz
WNo ŻiŻ). Pięć po zo sta łych wy dzia łów otrzy mu je 80%
kwo ty ubie gło rocz nej (WR, WL, WTD, WO, WMiIŚ),
z ko lei 75% kwo ty ubie gło rocz nej przy zna no WE -S.

l „W dal szym cią gu nie ma osta tecz ne go roz strzy gnię cia
do ty czą ce go wnio sków skła da nych do mi ni ster stwa
na ostat ni kon kurs. Co praw da jest już li sta gran tów przy -
zna nych do fi nan so wa nia, ale Mi ni ster stwo do pie ro pod -
pi su je sto sow ne umo wy”.

5. Ma gi ster W. Ja nik prze ka zał treść „Sta no wi ska Kra -
jo wej Sek cji Na uki NSZZ »So li dar ność« w spra wie prze -
strze ga nia pod staw praw nych i pod mio tów upraw nio nych
do okre śla nia speł nia nia wa run ków ka dro wych dla pro wa -
dze nia kie run ków stu diów przez pod sta wo we jed nost ki or -
ga ni za cyj ne uczel ni in nych niż Mi ni ster Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go”.

Stresz cze nie ob rad Se na tu 
na pod sta wie pro to ko łu mgra Woj cie cha Grot te la

spo rzą dzi ła Ewa Stryc ka

AKADEMICKIE 3



KWIECIEŃ 2009

AKADEMICKIE4

Ko lej ną, XI Ogól no pol ską Olim pia dę Wie dzy o Żyw no ści za -
koń czy ło uro czy ste spo tka nie fi na ło we w Po zna niu. Or ga ni -

za to ra mi olim pia dy jak co ro ku by ły: Ze spół Szkół Prze my słu Spo -
żyw cze go (ZSPS) im. J.J. Śnia dec kich w Po zna niu oraz Wy dział
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu (WNo ŻiŻ) Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. 

Etap cen tral ny olim pia dy prze pro wa dzo ny był pod życz li wym,
ale i su ro wym okiem Ko mi te tu Głów ne go, któ re go prze wod ni czą -
cym był prof. dr hab. Jan Pi kul (pro rek tor ds. na uki i współ pra -
cy z za gra ni cą Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, WNo ŻiŻ),
a za stęp ca mi prze wod ni czą ce go by li: prof. dr hab. Ja nusz Czap -
ski (WNo ŻiŻ UP w Po zna niu), mgr Ewa No wic ka (dy rek tor ZSPS
w Po zna niu) oraz dr Ire ne usz Ma ter niak (przed sta wi ciel Ku ra to -
rium Oświa ty w Po zna niu, wi zy ta tor). Człon ka mi Ko mi te tu
Głów ne go w tym ro ku by li: prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki
(WNo ŻiŻ UP w Po zna niu), prof. dr hab. Ma ria Ma łec ka (Wy dział
To wa ro znaw stwa Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu), mgr
inż. An na Der bis (do rad ca me to dycz ny spe cjal no ści spo żyw czej),
dr inż. Zu zan na Szmyt (wi ce dy rek tor, na uczy ciel przed mio tów za -
wo do wych z ZSPS w Po zna niu), mgr inż. Da nu ta Rut kow ska i mgr
inż. Do ro ta Chi liń ska, se kre ta rzem zaś mgr inż. Mał go rza ta Bal -
ce rek (na uczy ciel spe cjal no ści spo żyw czej, ZSPS w Po zna niu). 

Ce lem or ga ni zo wa nej już po raz je de na sty olim pia dy by ła nie tyl -
ko kon fron ta cja wie dzy i umie jęt no ści uczniów róż nych szkół z ca -
łej Pol ski, ale rów nież na wią za nie zna jo mo ści mię dzy ucznia mi
o zbli żo nych za in te re so wa niach i pa sjach, mo bi li za cja do pod no -
sze nia po zio mu kształ ce nia za wo do we go oraz po bu dza nie i roz -
wi ja nie za in te re so wań uczniów te ma ty ką za rów no pro duk cji, jak
i ana li zy żyw no ści. 

W eta pie pierw szym, któ ry się od był we wszyst kich szko łach
17 paź dzier ni ka 2008 ro ku, mo gli wziąć udział wszy scy chęt ni
ucznio wie szkół śred nich, tech ni kum po ZSZ, li ce ów pro fi lo wa -
nych, li ce ów ogól no kształ cą cych (ucznio wie tech ni kum oraz Po -
li ce al ne go Stu dium Za wo do we go). Z nich wy ło nio no re pre zen tan -
tów, któ rzy zo sta li za kwa li fi ko wa ni do dru gie go eta pu
– okrę go we go. I tak 5 grud nia 2008 ro ku w ośmiu okrę gach kra -
jo wych od był się II etap olim pia dy, pod czas któ re go wy ło nio no kan -

dy da tów do udzia łu w III eta pie, prze pro wa dza nym już w za kre -
sie ogól no pol skim. 

W te go rocz nej edy cji XI Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw -
no ści do I eta pu przy stą pi ło po nad 1600 uczniów z 60 szkół z ca -
łej Pol ski. Do roz gry wek okrę go wych za kwa li fi ko wa ło się 262
uczniów z 57 szkół, w eta pie ogól no pol skim zaś spo tka ło się 56
uczniów z 31 szkół. 

W pierw szym dniu fi na ło wych roz gry wek 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 czę ści pi sem nej olim pia dy (te stu), któ ra obej mo wa ła py -
ta nia z blo ku prze twór cze go, ana li tycz ne go i eko no micz ne go.
Po za koń cze niu czę ści pi sem nej uczest ni cy, na uczy cie le oraz za -
pro sze ni go ście mo gli zre lak so wać się pod czas krót kiej, ale jak że
mi łej czę ści ar ty stycz nej przy go to wa nej przez uczniów ZSPS w Po -
zna niu. Na stęp nie 11 osób z naj lep szy mi wy ni ka mi uzy ska ny mi
w czę ści pi sem nej przy stą pi ło do czę ści ust nej fi na łu olim pia dy. Od -
po wie dzi uczniów we ry fi ko wa ła i oce nia ła wy ło nio na przez Ko mi -
tet Cen tral ny Ko mi sja Oce nia ją ca, w któ rej skład wcho dzi li: prof.
dr hab. Ja nusz Czap ski (prze wod ni czą cy) i prof. dr hab. Zbi gniew
Czar nec ki (za stęp ca prze wod ni czą ce go) oraz człon ko wie ko mi sji:
prof. dr hab. Ma ria Ma łec ka, mgr inż. An na Der bis, dr inż. Zu zan -
na Szmyt, jak rów nież dwóch na uczy cie li wy bra nych dro gą lo so -
wa nia ze szkół, któ rych ucznio wie za kwa li fi ko wa li się do eta pu cen -
tral ne go. 

Dru gie go dnia fi na łu sze ściu fi na li stów z naj wyż szą łącz ną licz -
bą punk tów, po zo sta li uczest ni cy, na uczy cie le oraz za pro sze ni go -
ście spo tka li się w pięk nej au li Ko le gium Run ge go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Osta tecz ną roz gryw ką w wal ce o zwy -
cię stwo był qu iz skła da ją cy się trzech czę ści – blo ku prze twór cze -
go, ana li tycz ne go i eko no micz ne go. Uczest ni cy qu izu, zna jąc licz -
bę punk tów do tych czas przez sie bie uzy ska nych, mo gli wy bie rać
py ta nia ła twiej sze (za 1 punkt) lub trud niej sze (za 2 punk ty). W wal -
ce o miej sce na po dium ki bi co wa li im ko le żan ki i ko le dzy, na uczy -
cie le i in ni go ście, któ rych ze bra ło się w au li Ko le gium Run ge go
po nad stu. Po za koń cze niu qu izu Ko mi sja Oce nia ją ca uda ła się
na taj ną na ra dę, pod czas któ rej osta tecz nie spraw dzo no po praw -
ność punk ta cji, spi sa ne pro to ko ły oraz wy pi sa ne dy plo my dla zwy -

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA 
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cięz ców. W tym cza sie uczest ni cy i go ście olim pia dy mo gli zwie -
dzić 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, znaj du -
ją cą się w po bli żu. Do kład nie o go dzi nie 12.00 ogło szo ne zo sta -
ły ofi cjal ne wy ni ki olim pia dy. Zwy cięz cą XI Ogól no pol skiej
Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści zo stał Da mian Ja ku bow ski z Ze -
spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu, gro ma dząc
w su mie 103,1 punk ta. Dru gie miej sce zdo by ła Ju sty na Be ata Ha -
lerz z Ze spo łu Szkół nr 5 w Sa no ku (92 punk ty), a trze cie miej -
sce na po dium za jął Pa weł Bu czyń ski z Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 z To ma szo wa Ma zo wiec kie go (90,4
punk ta). Gra tu la cjom i okla skom nie by ło koń ca. Fi nał uwień czo -
ny zo stał wrę cze niem dy plo mów, me da li i oczy wi ście cen nych na -
gród ufun do wa nych przez nie za wod nych spon so rów. Do dat ko -
wą na gro dą dla naj lep szych uczniów by ło zwol nie nie lau re atów
i fi na li stów Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści z eta pu pi sem ne go eg -
za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we w za wo dach: tech -
nik tech no lo gii żyw no ści oraz tech nik ży wie nia i go spo dar stwa do -
mo we go. Po za tym za rów no lau re aci, jak i fi na li ści olim pia dy ma ją
za pew nio ny in deks ta kich uczel ni, jak: Uni wer sy tet Przy rod ni czy
i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu, Uni wer sy tet War miń sko -
-Ma zur ski w Olsz ty nie, Po li tech ni ka Gdań ska, SGGW w War sza -
wie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie, Za chod nio po mor ski Uni -
wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie, Uni wer sy tet Rol ni czy
i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie.

Na ko niec do wszyst kich uczest ni ków oraz ich na uczy cie li sło -
wa naj więk sze go uzna nia skie ro wa li m.in.: prof. dr hab. Mo ni ka
Ko złow ska (pro rek tor ds. stu diów UP w Po zna niu), prof. dr hab.
Jan Mich nie wicz (dzie kan WNo ŻiŻ) oraz prze wod ni czą cy Ko mi -
te tu Głów ne go Olim pia dy prof. dr hab. Jan Pi kul. Uro czy ste za -
koń cze nie olim pia dy by ło jed no cze snym za pro sze niem uczniów oraz
ich na uczy cie li do wzię cia udzia łu ko lej nej edy cji, któ rej I etap szkol -
ny już za kil ka mie się cy. 

dr Mał go rza ta La sik
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W trze cim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” po in for mo wa li śmy
o tym, że prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra jek oraz je go współ pra cow -
ni cy z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści na szej Uczel -
ni otrzy ma li na gro dę oraz czek na 100 000 zło tych od Mar szał ka Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go w kon kur sie „i -Wiel ko pol ska
– In no wa cyj ni dla Wiel ko pol ski” w ka te go rii „In no wa cyj na In we -
sty cja”. O na gro dę mo gły ubie gać się tan de my zło żo ne z firm prze -
my sło wych i współ pra cu ją cych z ni mi jed no stek na uko wych, któ re
wspól nie do pro wa dzi ły do opra co wa nia in no wa cyj nej tech no lo gii.
Współ lau re atem tej na gro dy by ła fir ma „Pau la”, któ rej pre ze sem jest
ab sol went na szej Wszech ni cy – mgr Adam Ra daś. Pro fe sor W. Gra -
jek i je go ze spół z Ka te dry oraz fir ma „Pau la” wspól nie wdro ży li pro -
jekt na uko wy, do pro wa dza jąc do po ja wie nia się na ryn kach świa -
to wych no wo cze sne go, proz dro wot ne go pro duk tu spo żyw cze go.

Re dak cji „Wie ści Aka de mic kich” uda ło się do pro wa dzić do spo -
tka nia z Pro fe so rem i za ra zem na kło nić go do udzie le nia krót kie go
wy wia du, by przed sta wił Czy tel ni kom na sze go mie sięcz ni ka kil ka słów
na te mat sa me go kon kur su, pro jek tu ba daw cze go, któ ry po wstał w Ka -
te drze Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści, a tak że by opo wie -
dział nam po krót ce o swo ich pla nach na uko wych na przy szłość. 

Wy wiad oka zał się być nie ta ki krót ki, jak re dak cja przy pusz cza -
ła, a prof. W. Gra jek bar dzo roz mow ny, dla te go też trze ba by ło za -
pis spo tka nia po dzie lić na dwie czę ści. Oto pierw sza z nich. Dru ga
– w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”.

– Na po cząt ku pro szę nam po wie dzieć kil ka słów na te mat sa -
me go kon kur su.

WŁODZIMIERZ GRAJEK: Kon kurs „i -Wiel ko pol ska – In no -
wa cyj ni dla Wiel ko pol ski” to dru ga już te go ro dza ju edy cja na gro -
dy Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Pierw szym jej lau -
re atem zo sta ła fir ma So la ris i ze spo ły na uko we z Po li tech ni ki, któ re
z So la ri sem współ pra co wa ły – za skon stru owa nie i wy pro du ko wa -
nie au to bu su hy bry do we go. Na gro da jest tak po my śla na, że by dać
ją nie sa mej ka te drze uni wer sy tec kiej i nie sa mej tyl ko fir mie, ale
kon kret ne mu przed się bior stwu, któ re współ pra co wa ło z na uką w ce -
lu roz wią za nia ja kie goś pro ble mu. Za wsze są to part ne rzy, to jak -
by tan dem: fir ma i ośro dek na uko wy, a na gro da jest oczy wi ście przy -
zna na za kon kret ne osią gnię cie – pro dukt – w na szym wy pad ku by ły
to pro duk ty, któ re moż na za kwa li fi ko wać do żyw no ści zwa nej funk -
cjo nal ną. 

– Co to ta kie go owa „żyw ność funk cjo nal na”?
W.G.: Jest to no wa ka te go ria żyw no ści, któ ra od kil ku lat bły -

ska wicz nie się roz wi ja i ro bi wręcz ka rie rę świa to wą, bo oprócz nor -
mal nych funk cji – do star czy cie la ka lo rii i pod sta wo wych skład ni -
ków – jest to żyw ność, któ ra ak tyw nie od dzia łu je na zdro wie
czło wie ka. Moż na ją na zwać w ja kimś sen sie żyw no ścią proz dro -
wot ną. Fa wo ry zu je pra wi dło we czyn no ści or ga ni zmu i w ten spo -
sób sprzy ja na sze mu zdro wiu, chro niąc nas przed cho ro ba mi i dys -
funk cja mi, wpły wa na lep sze sa mo po czu cie, wzmac nia na szą
kon dy cję, a więc do ty ka kwe stii kom for tu ży cio we go czło wie ka. 

– Co naj moc niej wpły wa na ów kom fort ży cio wy czło wie ka?
W.G.: Czyn ni ka mi, któ re naj czę ściej wpły wa ją na czło wie ka, są

an ty ok sy dan ty, czy li prze ciw u tle nia cze. W trak cie me ta bo li zmu tle -
no we go w or ga ni zmach wyż szych two rzą się rod ni ki; czy li re ak -
tyw ne for my tle nu, któ re – nie ste ty – są bar dzo nisz czą ce dla ży -
wych or ga ni zmów i sta ją się głów ną przy czy ną mu ta cji ge ne tycz nych,
w efek cie do pro wa dza jąc do po wsta wa nia no wo two rów. Rod ni ki
uszka dza ją bło ny bio lo gicz ne, biał ka, kwa sy nu kle ino we, a więc naj -
waż niej sze ele men ty struk tu ry che micz nej ko mó rek, któ re de cy du -
ją o re gu la cji me ta bo li zmu czło wie ka. 

– Sko ro już wie my, że w kon kur sie Mar szał ka Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go o na gro dy ubie gać się mo gą tyl ko – jak to pan
pro fe sor ujął, tan de my: ośro dek na uko wy i przed się bior ca – to
kto był współ part ne rem ba dań, a w efek cie wy two rze nia in no -
wa cyj ne go pro duk tu?

W.G.: Na wią za li śmy współ pra cę z fir mą „Pau la”. Sta ło się to w ra -
mach du że go pro jek tu, któ ry ko or dy no wa łem, po świę co ne go
żyw no ści funk cjo nal nej, o wła ści wo ściach proz dro wot nych. Pre ze -
sem tej fir my jest mgr Adam Ra daś, ab sol went na szej Uczel ni. Chwa -
li my się nim wszy scy już od wie lu lat, bo to nie zwy kle in no wa cyj -
ny czło wiek, chłon ny wie dzy i no wo ści, a przy tym wy jąt ko wy szef:
wię cej cza su spę dza w la bo ra to riach na uko wych niż na li nii pro -
duk cyj nej. Je go wie dza jest na pew no po rów ny wal na z wie dzą nie -
jed ne go pro fe so ra, jest bar dzo kom pe tent ny w tym, w czym dzia -
ła. Pre zes Ra daś od wie lu lat bli sko współ pra cu je z na szą Uczel nią,

nie tyl ko ze mną, ale i z wie lo ma in ny mi pro fe so ra mi, m.in. z prof.
Ja nu szem Czap skim. 

– Kto jesz cze wziął udział w tym pro jek cie ba daw czym?
W.G.: Uczest ni czy ły w nim 32 ze spo ły na uko we z naj róż niej szych

uczel ni, prak tycz nie z ca łej Pol ski. Co cie ka we, by ły to uczel nie róż -
nych ka te go rii: aka de mie rol ni cze, me dycz ne, po li tech ni ki, uni wer -
sy te ty, in sty tu ty bran żo we, a więc bar dzo du ża gru pa jed no stek na -
uko wych o moc no zróż ni co wa nym pro fi lu. To jed nak wła śnie by ła
za le ta te go pro jek tu: je go in ter dy scy pli nar ność. 

– Na czym po le ga ła pra ca Wa szej Ka te dry?
W.G.: Rzecz po le ga ła na tym, że by zna leźć źró dła ta kich su row -

ców ro ślin nych, któ re za wie ra ją du że kon cen tra cje tych skład ni ków.
Po tem na le ża ło tak po pro wa dzić pro ces ich prze twór stwa, że by jak
naj mniej znisz czyć war to ścio we skład ni ki. Na stęp nie ba da nia

Pro fe sor Wło dzi mierz Gra jek
o na gro dzie Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

(część I)

„[…] Na gro da jest tak po my śla na, że by dać ją nie sa mej ka -
te drze uni wer sy tec kiej i nie sa mej tyl ko fir mie, ale kon kret ne -
mu przed się bior stwu, któ re współ pra co wa ło z na uką w ce lu roz -
wią za nia ja kie goś pro ble mu. Za wsze są to part ne rzy, to jak by
tan dem: fir ma i ośro dek na uko wy”

Profesor W. Grajek (stoi w pierwszym rzędzie)
oraz jego zespół
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prze no si ły się na or ga nizm zwie rząt la bo ra to ryj nych i wresz cie na or -
ga nizm ludz ki. Po wsta ły ca łe stu dia na te mat tra wie nia i wchła nia -
nia owych skład ni ków, a da lej ich prze mian che micz nych w or ga -
ni zmie ludz kim i spo so bu dzia ła nia. Sku pi li śmy się na dwóch
spra wach: po pierw sze, jak wy pro du ko wać żyw ność, któ ra by jak
naj mniej stra ci ła w cza sie ob rób ki, a po dru gie, trze ba by ło udo -
wod nić, że owa żyw ność po sia da wła ści wo ści funk cjo nal ne, re gu -
lu ją ce fi zjo lo gię czło wie ka. Na ba zie współ pra cy ze wspo mnia ny -
mi ośrod ka mi na uko wy mi i fir mą „Pau la” po wsta ła no wa
tech no lo gia in no wa cyj na, po zwa la ją ca na wy su sze nie pro duk tów
spo żyw czych w prak ty ce bez strat ak tyw nych skład ni ków

– To zna czy jak?
W.G.: Pro dukt, któ ry jest wstęp nie pod su szo ny, na świe tla się daw -

ką pro mie nio wa nia o okre ślo nej dłu go ści fa li (mi kro pro mie nio wa -
nie), któ rą wchła nia se lek tyw nie wo da, co po wo du je, że w bar dzo
ni skich tem pe ra tu rach wo da gwał tow nie za mie nia się w pa rę i jest
usu wa na z pro duk tu. Je go tem pe ra tu ra zwy kle nie prze kra cza 25–27
stop ni Cel sju sza, co wła śnie jest czyn ni kiem ochron nym. W wy ni -
ku ta kie go za bie gu otrzy mu je my pro dukt nie zmie nio ny, pięk nie wy -
glą da ją cy, któ ry na bie ra bar dzo cie ka wej struk tu ry fi zycz nej, po nie -
waż w cza sie od pa ro wa nia wo dy two rzą się bą ble, pro dukt jest więc
po ro wa ty i chru pią cy, ma pięk ną bar wę i za pach. Tech no lo gia ta zna -
la zła za sto so wa nie przede wszyst kim do su sze nia su row ców i prze -

two rów ro ślin nych. Dzię ki wy so kiej kon cen tra cji ak tyw nych skład -
ni ków su sze te, wpro wa dzo ne do die ty, chro nią na sze zdro wie. 

– Jak prze pro wa dza li ście te ba da nia?
W.G.: W na szej Ka te drze ist nie je no wo utwo rzo ne la bo ra to rium

ba da nia cech funk cjo nal nych żyw no ści i bez pie czeń stwa żyw no ści,
któ re ma bar dzo spe cja li stycz ne wy po sa że nie. Tam w spe cjal nych
wa run kach ho du je my kul tu ry ko mó rek róż nych or ga nów ludz kich.
Są to li nie ko mór ko we, któ re pre zen tu ją ta kie or ga ny, jak: je li ta,
wą tro ba, ner ki, ser ce i wie le in nych, waż nych wła śnie w me ta bo -
li zmie, dzię ki cze mu mo że my wy ko ny wać ogrom ną ilość te stów
na ma te ria le ludz kim, nie pra cu jąc na sa mym czło wie ku. Wy ni ki
ba dań są bar dzo do brą wska zów ką, bo choć nie jest to ca ły or ga -
nizm czło wie ka, lecz tyl ko je go po szcze gól ne ele men ty, nie mniej

jest to bar dzo wy god ny mo del do wy ja śnie nia me cha ni zmów dzia -
ła nia owych ak tyw nych skład ni ków żyw no ści. Mo że my więc wy -
kryć, czy da ny skład nik ma dzia ła nie mu ta gen ne, cy to tok sycz ne lub
ge no tok sycz ne, czy chro ni ko mór ki przed dzia ła niem rod ni ków tle -
no wych, eli mi nu jąc je, mo że my tak że śle dzić „tra sę” trans por tu da -
ne go skład ni ka przez na bło nek je li to wy w głąb or ga ni zmu i je go
prze mia ny bio che micz ne. Po łą cze nie tej wie dzy z tech no lo gią da -
je no wą ja kość. In no wa cja po le ga na wy ka za niu, że no wo cze śnie
wy two rzo ny pro dukt fak tycz nie dzia ła na ludz ki or ga nizm. Aby za -
kwa li fi ko wać pro dukt spo żyw czy do żyw no ści funk cjo nal nej, je go
wła ści wo ści proz dro wot ne mu szą być udo wod nio ne kli nicz nie. Ba -
da nia te są bar dzo zbli żo ne do ba da nia le ków. 

– Co dzia ło się da lej z wy ni ka mi tych ba dań?
W.G.: Efek ty pra cy w na szych la bo ra to riach by ły na stęp nie te sto -

wa ne w ba da niach in vi vo. Ro bi li śmy ba da nia na zwie rzę tach la bo -
ra to ryj nych – szczu rach i my szach, a na stęp nie na ochot ni kach, głów -
nie na lu dziach cho rych, prze waż nie pa cjen tach kli nik on ko lo gicz nych
– i tu wła śnie bar dzo owoc na oka za ła się wspo mnia na współ pra ca
z pro fe so ra mi aka de mii me dycz nych, bo dzię ki niej moż na by ło do -
brać wła ści we gru py ochot ni ków, zba dać bio mar ke ry, czy li te wskaź -
ni ki, któ re mó wi ły nam o re ak cji or ga ni zmu na da ny skład nik żyw -
no ścio wy w okre ślo nym sta nie cho ro bo wym. Po zwo li ło to na
wy pro mo wa nie no wych, in no wa cyj nych pro duk tów. Te raz wie my,

jak one dzia ła ją, ma my to udo wod nio ne w ba da niach, uka za ły się
pu bli ka cje na ten te mat. Jest to do ro bek du żej gru py ba da czy z wie -
lu la bo ra to riów. Mie li śmy w tym swój wkład, ale jesz cze raz chcę
pod kre ślić, że jest to owoc wspól ne go wy sił ku ca łej spo łecz no ści zwią -
za nej z ba da nia mi nad żyw no ścią. Ja od bie ra łem tę na gro dę ja ko wy -
raz uzna nia dla ca łej spo łecz no ści. 

– Dla cze go ów pro jekt i wy ni ki je go ba dań są tak waż ne dla
nas, lu dzi?

W.G.: Moż na po wie dzieć, że jest to ta ki zwy kły pro dukt, bo tyl -
ko żyw ność. Nie jest to ja kiś no wy kom pu ter, no we źró dło ener -
gii czy wy na la zek o ogrom nym zna cze niu, po wa la ją cy na ko la na,
to mi mo wszyst ko jest to bar dzo waż ne, bo bez po śred nio od no si się
do na sze go ży cia, prze kła da na zdro wie ludz kie i ma ogrom ne zna -
cze nie spo łecz ne. To nie tyl ko pro sty fakt, że mo że my dłu żej żyć
w do brym zdro wiu. Prze kła da się to rów nież na za osz czę dzo ne zło -
tów ki w sys te mie służ by zdro wia, w ten spo sób bo wiem za po bie -
ga my wie lu cho ro bom. Jest to ze wszech miar po ży tecz ne i dla in -
dy wi du al ne go czło wie ka, i dla ca łe go spo łe czeń stwa. My ślę, że to
wła śnie by ło źró dłem tak wy so kiej oce ny tych pro duk tów.

Z prof. dr. hab. Wło dzi mie rzem Graj kiem 
roz ma wia ła Ewa Stryc ka

7

„[…] Wy pro mo wa li śmy no we pro duk ty in no wa cyj ne, wie -
my, jak one dzia ła ją, ma my to udo wod nio ne w ba da niach, uka -
za ły się pu bli ka cje na ten te mat. Jest to do ro bek gru py więk -
szej niż tyl ko na sze la bo ra to rium […], to wy si łek ca łej
spo łecz no ści, któ ra dzia ła ła w ra mach pro jek tu ba daw cze go,
przy czy ni ła się do po stę pu. Ja od bie ra łem tę na gro dę ja ko wy -
raz uzna nia dla ca łej spo łecz no ści”

Chrupki z buraków
Susz jabłkowy 

o smaku czarnej porzeczki Talarki jabłkowe z cynamonem

Produkty 
firmy 

„Paula”
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5 MA JA 2009 (WTO REK) 

godz. 16.00
Uro czy ste otwar cie ob cho dów Ju bi le uszu 90-le cia UAM, 
Cen trum Kul tu ry „Za mek”, ul. Św. Mar cin 80/82

6 MA JA 2009 (ŚRO DA) 

godz. 9.30
Kon fe ren cja na uko wa „Tra dy cje i ab sol wen ci”
(Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
Aka de mia Sztuk Pięk nych), 
ul. Sza ma rzew skie go 89

godz. 15.00
Kon fe ren cja na uko wa „Świę ty Bru non z Kwer fur tu 
i je go epo ka”, 
Ko le gium Eu ro pej skie im. Ja na Paw ła II w Gnieź nie, 
ul. Ko strzew skie go 5-7

godz. 16.00
Otwar cie wy sta wy „Po czą tek. Uni wer sy tet w Po zna niu.
Rok 1919 i na stęp ne”,
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, ul. Ra taj cza ka 38/40

godz. 17.00
Od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej 
Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk,
ul. Miel żyń skie go 27/29

godz. 17.00
Uro czy sto ści ju bi le uszo we w Wę gle wie.

7 MA JA 2009 (CZWAR TEK) 

godz. 9.30-15.00
Świę to 90-le cia Aka de mic kie go Po zna nia

godz. 9.30-10.30
Msza św. ce le bro wa na przez ar cy bi sku pa 
Sta ni sła wa Gą dec kie go w ka te drze po znań skiej

godz. 10.45-12.15
Prze marsz re pre zen tan tów spo łecz no ści aka de mic kiej
z ka te dry do Au li UAM

godz. 12.15
Zło że nie kwia tów pod po mni kiem 
Ada ma Mic kie wi cza

13.00-14.45
Uro czy ste Ju bi le uszo we Po sie dze nie Se na tów 
Pu blicz nych Uczel ni Wyż szych m. Po zna nia 
(trans mi sja – te le bim na pla cu Mic kie wi cza) 

godz. 18.00
Od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej, 
Col le gium Mi nus UAM, ul. Wie niaw skie go 1

godz. 19.00
„Na 90. uro dzi ny Uni wer sy te tu” – kon cert 
w Au li Uni wer sy tec kiej w wy ko na niu Or kie stry 
Fil har mo nii Po znań skiej, Chó ru Chło pię ce go 
i Mę skie go Fil har mo nii Po znań skiej „Po znań skie 
Sło wi ki”, Chó ru Aka de mic kie go UAM i Chó ru 
Ka me ral ne go UAM (trans mi sja – te le bim na pla cu 
Mic kie wi cza)

8 MA JA 2009 (PIĄ TEK) 

godz. 10.00
Kon fe ren cja na uko wa „Uni wer sy tet XXI wie ku. 
Kie run ki i uwa run ko wa nia roz wo ju”, 
UAM, ul. Umul tow ska 89a (Kam pus Mo ra sko)

godz. 17.00
Uro czy sto ści ju bi le uszo we w Trze mesz nie

godz. 17.00
„Wie czór z Mic kie wi czem”, 
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, ul. Ra taj cza ka 38/40

9 MA JA 2009 (SO BO TA) 

godz. 11.00-22.00
Ju bi le uszo wy Pik nik Aka de mic ki – park i plac 
Ada ma Mic kie wi cza

godz. 12.00
Od sło nię cie ła wecz ki He lio do ra Świę cic kie go, 
park Mic kie wi cza

godz. 15.30
Uro czy sto ści ju bi le uszo we w Ple sze wie

godz. 20.00
Bal Ju bi le uszo wy, Col le gium Ma ius, ul. Fre dry 10

10 MA JA 2009 (NIE DZIE LA) 

godz. 8.00
Ju bi le uszo wy Rajd Uni wer sy tec ki śla da mi 
He lio do ra Świę cic kie go do Śre mu – start z pla cu 
Adama Mic kie wi cza

godz. 15.00
Uro czy sto ści ju bi le uszo we w Śre mie, 
za koń cze nie raj du 

DZIE WIĘĆ DZIE SIĄT LAT
UNI WER SY TE TU W PO ZNA NIU

PLAN URO CZY STO ŚCI
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Jak zwykle
oryginalne 
w formie
życzenia świąteczne
zaprezentował
Samorząd
Studencki
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Żubr Bi son bo na sus jest nie licz nym ga -
tun kiem – na świe cie ży je tyl ko 3000

osob ni ków, a w Czer wo nej Księ dze ma ka -
te go rię „en dan ge red” – za gro żo ny, co wy -
ni ka za rów no z nie wiel kiej po pu la cji, jak
i stwier dza nym w nie któ rych kra jach Eu ro -
py spad kiem li czeb no ści. Wszyst kie żu bry
na świe cie wy wo dzą się od za le d wie 12 za -
ło ży cie li, w związ ku z czym pu la ge no wa
współ cze śnie ży ją cych żu brów jest bar dzo
ogra ni czo na. Cho ciaż ura to wa nie żu bra
jest wiel kim suk ce sem, to jed nak na dal ga -
tu nek ten wy ma ga pie czo ło wi tej ochro ny
i opie ki czło wie ka oraz ra cjo nal nej stra te -
gii w ko or dy na cji re sty tu owa nia i re in tro -
duk cji te go uni ka to we go ga tun ku. 

Po czą tek re sty tu cji żu bra na świe cie da -
tu je się na 1924 rok, kie dy to po wsta ło Mię -
dzy na ro do we To wa rzy stwo Przy ja ciół Żu -
brów. Pierw sza ich re in tro duk cja na świe cie,
po wy gi nię ciu ich dzi kich przed sta wi cie li
(ostat ni żubr ni zin ny padł w Pusz czy Bia -
ło wie skiej w 1919 ro ku), na stą pi ła w Pusz -
czy Bia ło wie skiej w 1952 ro ku. Ak tu al nie
w Pol sce ży je 1000 żu brów, co sta no -
wi 1/3 ca łej świa to wej po pu la cji. Pol ska
w re sty tu cji te go ga tun ku ma od sa me go po -
cząt ku do chwi li obec nej zna cze nie naj istot -
niej sze. Pra wie 40% świa to wej po pu la cji żu -
brów prze by wa w nie wo li w wie lu kra jach
Eu ro py, a po zo sta łe 60% to roz pro szo ne sta -
da wol no ścio we w Pol sce, na Bia ło ru si, Li -
twie, Ukra inie i w Ro sji. 

Żu bry w Pol sce w sta dach wol no ścio -
wych do 1980 ro ku wy stę po wa ły tyl ko
w czte rech miej scach: Pusz czy Bia ło wie -
skiej, Pusz czy Kny szyń skiej, Pusz czy Bo -
rec kiej i Biesz cza dach.

Żubr w Pol sce Za chod niej wy gi nął cał ko -
wi cie w XIII i XIV wie ku i od te go cza su nie
był już ni gdy no to wa ny w tej czę ści kra ju.
W re jo nie tym do 1980 ro ku nie czy nio no
też żad nych prób re in tro duk cji te go ga tun -
ku w sta nie zu peł nie wol nym. W po szu ki -
wa niu dal szych roz wią zań do ty czą cych na -
ra sta ją cych pro ble mów ochro ny, re sty tu cji,
na tu ral ne go roz prze strze nia nia i ra cjo nal -
ne go go spo da ro wa nia po pu la cją żu bra
w 1975 ro ku prof. dr hab. Ry szard Gra czyk
(kie row nik Ka te dry Zoo lo gii w la -
tach 1969–1994) wy stą pił z kon cep cją do -
ko na nia re in tro duk cji te go ga tun ku w więk -
szych i uroz ma ico nych kom plek sach le śnych
Pol ski Za chod niej − w po sta ci od po wied -
nio roz miesz czo nych ma łych ugru po wań
zło żo nych z 6–12 osob ni ków ży ją cych
w sta nie zu peł nie wol nym i dzi kim ja ko sta -
ły na tu ral ny skład nik zoo ce noz. Kon cep cja
ta w obec nej sy tu acji eko lo gicz nej żu bra
stwa rza dla nie go, ja ko ro dzi me go ga tun -
ku, na der ko rzyst ne per spek ty wy, po zwa -
la bo wiem na szer sze roz prze strze nie nie
i znacz ne zwięk sze nie je go li czeb no ści
w wa run kach na tu ral nych tak w la sach Pol -
ski, jak w la sach in nych państw eu ro pej skich,
ogra ni cza kosz ty ho dow la ne i szko dy go spo -

dar cze w le śnic twie oraz rol nic twie, w znacz -
nym stop niu za po bie ga ewen tu al nym groź -
nym dla ga tun ku epi zo otiom. 

Po sze ściu stu le ciach nie wy stę po wa nia żu -
bra w Pol sce Za chod niej, w wa run kach śro -
do wi sko wych tak bar dzo róż nią cych się
od ów cze snych pier wot nych i roz le głych
puszcz, dnia 29 lu te go 1980 ro ku Ka te dra
Zoo lo gii ów cze snej Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu do ko na ła w Nad le śnic twie
Wałcz pierw szej w tym re jo nie kra ju pró by

re in tro duk cji ośmiu żu brów (czte rech sam -
ców i czte rech sa mic). Żu bry te po cho dzi -
ły ze sta da wol no ścio we go w Pusz czy Bia -
ło wie skiej, nie by ły oswo jo ne i w za cho wa niu
swo im prze ja wia ły na tu ral ną an tro po fo -
bię. W ten spo sób po wsta ło naj młod sze
chro no lo gicz nie sta do wol no ścio we w Pol -
sce i naj da lej na za chód kon ty nen tu po ło -
żo na po pu la cja dzi ko ży ją cych żu brów
w Eu ro pie. 

Re sty tu cja żu bra w Pol sce Za chod niej
od po cząt ku re in tro duk cji w 1980 ro ku
do chwi li obec nej, a więc przez bli sko 30
lat, jest ko or dy no wa na przez Ka te drę Zoo -
lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, przy ści słej współ pra cy z Ka te drą
Ge ne ty ki i Ogól nej Ho dow li Zwie rząt
SGGW w War sza wie, gdzie z ra mie nia Mi -

ni ster stwa Śro do wi ska kie ru je stra te gią
ochro ny żu bra w Pol sce prof. dr hab.
Wan da Olech. Pod kre ślić z du mą na le ży,
że lo go Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt na sze go Uni wer sy te tu sta no wi wła śnie
żubr, Bi son bo na sus. W ostat nich la tach
do współ pra cy w re sty tu cji żu bra w Pol sce
Za chod niej – ga tun ku bę dą ce go sym bo lem
pol skiej ochro ny przy ro dy − przy stą pi ło Za -
chod nio po mor skie To wa rzy stwo Przy rod -
ni cze oraz Dy rek cja Draw skie go i Iń skie -
go Par ku Kra jo bra zo we go. Re sty tu cja

żu bra w Pol sce Za chod niej nie by ła by
moż li wa bez go spo da rza te go te re nu, ja ką
jest Ad mi ni stra cja La sów Pań stwo wych,
a przede wszyst kim Re gio nal na Dy rek cja
La sów Pań stwo wych w Pi le, gdzie Nad leś -
nic two Wałcz i Nad le śnic two Mi ro sła wiec
ma ją zna cze nie naj waż niej sze. W ostat nich
la tach, w związ ku z roz sze rza niem za kre -
su re in tro duk cji te go ga tun ku w Pol sce Za -
chod niej, do łą czy ły do ze spo łu zaj mu ją ce -
go się re sty tu cją żu bra Nad le śnic two
Do brza ny i Nad le śnic two Ło bez. Trze ba
w tym miej scu wy mie nić fir mę Far mu til,
przez znacz ną część ro ku bo wiem żu bry by -
tu ją na po lach na le żą cych do tej spół ki,
gdzie są ak cep to wa ne i sta no wią na tu ral -
ny ele ment kra jo bra zu. U wsie dlo nych żu -
brów, po mi mo dość du że go ru chu lud no -
ści w tam tej szych la sach, nie stwier dzo no

Re sty tu cja żu bra 
Bi son bo na sus

w Pol sce Za chod niej
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ni gdy agre sji w sto sun ku do czło wie ka, któ -
re go zwie rzę ta te uni ka ły. 

Ce lem dłu go fa lo wych dzia łań ochron nych
żu bra Bi son bo na sus w Pol sce Za chod niej
jest stwo rze nie i utrzy ma nie sta bil nej lo kal -
nej po pu la cji te go ga tun ku, aby stał się on
trwa łym ele men tem fau ny Re gio nu i by
kosz ty eg zy sten cji ga tun ku by ły go spo dar -
czo nie istot ne. Pod sta wo wym za ło że niem
jest uzy ska nie do ce lo wo wol no ścio wej po -
pu la cji żu brów w Pol sce Za chod niej, li czą -
cej 80–100 osob ni ków. Li czeb ność ta gwa -
ran tu je sta bil ne funk cjo no wa nie po pu la cji
przy za ło że niu, że ko niecz na bę dzie okre -
so wa wy mia na osob ni ków ze sta da mi z in -
nych ob sza rów, z któ ry mi wy mia na ge nów
w spo sób na tu ral ny nie jest moż li wa. Wa -
run kiem funk cjo no wa nia wol no ścio wej po -
pu la cji żu brów Pol sce Za chod niej jest swo -
bod na moż li wość wy mia ny osob ni ków
mię dzy sta da mi. Ozna cza to, że me ta po pu -
la cja za sie dla ją ca re gion po win na skła dać się
z kil ku stad, któ rych re wi ry od da lo ne są
od sie bie nie wię cej niż 20–30 km. 

Two rze nie stad sa te li tar nych wo kół głów -
nej ostoi żu brów ma istot ne zna cze nie
w ogra ni cze niu śmier tel no ści żu brów. Do -
ro słe by ki re gu lar nie od da la ją się od sta da
i po dej mu ją wę drów ki w po szu ki wa niu in -
nych żu brów. Ist nie nie nie wiel kich stad sa -
te li tar nych wo kół głów ne go are ału sta da
owo co wa ło by ogra ni cze niem wę dró wek
– żu bry prze miesz cza ły by się głów nie po -
mię dzy sta da mi. 

Zwięk sze nie li czeb no ści lo kal nej po pu la -
cji żu brów bę dzie moż li we wraz ze wzro stem
spo łecz nej ak cep ta cji obec no ści tych zwie -

rząt w śro do wi sku. Przy ni skiej li czeb no ści
i ma łych za gęsz cze niach ga tun ku zmi ni ma -
li zu je się po ten cjal ne kon flik ty na po lach,
dro gach i w le sie. Re in tro duk cja i two rze -
nie no wych stad po win no być bez względ -
nie po łą czo ne z edu ka cją i in for mo wa niem
spo łecz no ści lo kal nych. W re jo nach pla no -
wa nych wsie dleń nie ma po trze by do sto so -
wy wa nia go spo dar ki le śnej i rol nej do po -
trzeb żu brów. Waż ne jest za bez pie cza nie
upraw po lo wych przed ty mi zwie rzę ta mi
oraz zi mo we ich do kar mia nie, któ re mi ni -
ma li zu je szko dy w upra wach rol nych i leś -
nych, a tak że po ma ga ste ro wać ich wę drów -
ka mi i po zwa la utrzy my wać je z da la
od ru chli wych dróg.

Ce lem pro wa dzo nych ba dań jest utwo -
rze nie z po pu la cji żu brów za sie dla ją cych
Pol skę Za chod nią kom ple men tar ne go ogni -
wa pu li ge ne tycz nej te go ga tun ku w ra mach
„Stra te gii ochro ny żu bra Bi son bo na sus

w Pol sce”. Dzię ki wsie dle niom (w la -
tach 2006 i 2008) na te re nie Nad le śnic twa
Mi ro sła wiec, Ło bez i Do brza ny żu brów po -
cho dzą cych z in nych stad wol no ścio wych
oraz ho dow li za mknię tych w Pol sce zwięk -
szo no w spo sób zna czą cy róż no rod ność ge -
ne tycz ną tej po pu la cji. Wsie dle nia oraz na -
tu ral ny roz wój po pu la cji spra wi ły, że
ak tu al nie wiel kość sta da żu brów za sie dla -
ją cych Pol skę Za chod nią wy no si 60 osob -
ni ków. Dal szy roz wój po pu la cji bę dzie
wspo ma ga ny two rze niem ko lej nych stad sa -
te li tar nych, wsie dla niem ko lej nych żu brów
w ce lu wzbo ga ce nia pu li ge ne tycz nej.
W ten spo sób po wsta nie du ża, ży ją ca
na roz le głym ob sza rze me ta po pu la cja żu -
bra w Pol sce Za chod niej, w któ re go ochro -
nie Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
od gry wa ro lę zna czą cą.

prof. dr hab. An drzej Be re szyń ski
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Wpięk ne wio sen ne po po łu dnie 8 kwiet nia 2009 ro ku w sa li Ko -
le gium Run ge go na za pro sze nie dr. inż. Ta de usza Mi ze ry z Ka -

te dry Zoo lo gii Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt go ści ła pa ni Mar -
ty na Woj cie chow ska, zna na pol ska dzien ni kar ka, po dróż nicz ka,
mi ło śnicz ka spor tów eks tre mal nych, re dak tor na czel na pol skiej
edy cji „Na tio nal Geo gra phic”. Opo wia da ła o swo ich pa sjach: mo to -
ry za cji (przez 11 lat pro wa dzi ła co ty go dnio wą au dy cję mo to ry za cyj -
ną w te le wi zji TVN, na dal zresz tą jeź dzi co dzien nie na mo to rze), a tak -
że o dziś do mi nu ją cym w jej ży ciu za mi ło wa niu do po dró ży oraz gór,
i to gór pi sa nych z du żej li te ry, po nie waż są one dla pa ni Woj cie chow -
skiej naj więk szą pa sją i mi ło ścią. Dla cze go gó ry? Bo oczy wi ście pięk -
ne wi do ki, du że wy zwa nia, ale przede wszyst kim to czę sto je dy ne nie -
za dep ta ne jesz cze i nie znisz czo ne przez lu dzi miej sca na Zie mi.

Dzien ni kar ka opo wia da ła o swo ich po dró żach, głów nie zdo by wa -
niu Ko ro ny Zie mi (czy li naj wyż szych gór na wszyst kich kon ty nen -
tach). Wy kład ilu stro wa ła po ka zem nie kie dy na praw dę cie ka wych
slaj dów, zdjęć i krót kich fil mów. 

MARTYNA WOJCIECHOWSKA

I JEJ PASJE
SPO TKA NIE ZE STU DEN TA MI UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO
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Zaproszoną dziennikarkę przyprowadził osobiście
organizator spotkania, dr inż. T. Mizera

Instalowanie sprzętu 
do pokazu multimedialnego

Gościa powitał 
dr inż. G. Cholewiński

Martyna Wojciechowska
opowiada
o swoich pasjach

Zainteresowanie wykładem było niemałe
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Gdzie by ła bo ha ter ka spo tka nia? Chy ba wszę dzie, szcze gól nie
du żo mó wi ła o An tark ty dzie, naj bar dziej nie przy ja znym dla
czło wie ka kon ty nen cie. Opo wia da ła o trud nych wa run kach kli -
ma tycz nych pod czas wie lo ty go dnio wych wspi na czek na ośmio -
ty sięcz ni ki, o wi chu rach i mro zach pa nu ją cych w gó rach, o lu dziach,
któ rzy już przed nią, w po cząt kach XX wie ku zdo by li An tark ty -
dę – bez GPS -ów, te le fo nów sa te li tar nych, map, pro gnoz po go -
dy – idą cych w nie zna ne. Szcze gól nie du że po ru sze nie wśród ze -
bra nych na sa li stu den tów wy wo ła ła opo wieść o tym, jak to
nie opo dal niej strze lił pio run. Efekt bli skie go spo tka nia z po tę gą
nie okieł zna nej przez czło wie ka elek trycz no ści ilu stru je za miesz -
czo ne obok zdję cie…

Swo ją pre zen ta cję jed nak po dróż nicz ka roz po czę ła od po ka zu
zdjęć „róż nych zwie rzą tek” – jak to sa ma okre śli ła. Dla cze go aku -
rat fau na? Od po wiedź by ła pro sta: „Ja ko że to Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy!” By ły więc: ana kon da, ty grys, pin gwi ny, go ry le (zwie -
rzę ta przez nią naj bar dziej lu bia ne), ry by płaszcz ki, del fin,
naj więk sza na świe cie jasz czur ka – słyn ny smok z Ko mo do. 

Po tem już jed nak po pły nę ła wart ka opo wieść o tym, co dziś dla
niej naj waż niej sze: o gó rach, An tark ty dzie, po dró żach przez kon -
ty nen ty. 

Na za koń cze nie pro dzie kan Wy dzia łu dr inż. Grze gorz Cho -
le wiń ski wrę czył go ścio wi po da ru nek, ob raz olej ny przed sta wia -
ją cy ko nia w bie gu, pro po nu jąc pa ni Woj cie chow skiej, aby te raz
za bra ła się za eks tre mal ne spor ty zwią za ne z hip pi ką, na przy kład
od by ła po dróż na stę pu ją cą: Au stra lia –wschód i Au stra lia –za chód
– i z po wro tem. Po dzię ko wa nia za wy kład wy gło sił też głów ny or -
ga ni za tor spo tka nia, dr inż. Ta de usz Mi ze ra, lau re at na gro dy „Tra -
ve le ry 2007”, któ rą otrzy mał od „Na tio nal Geo gra phic” za „spo -
łecz ną ini cja ty wę ro ku” – ochro nę pta ków dra pież nych w Pol sce.
Mar ty na Woj cie chow ska wrę czy ła go spo da rzom spo tka nia pięk -
ny al bum „Bie brza” wy da ny na kła dem „Na tio nal Geo gra phic”. Pra -
cow ni cy In sty tu tu Zoo lo gii od wie lu lat ba da ją i chro nią or ły w do -
li nie Bie brzy, w tym naj rzad sze go i naj mniej po zna ne go or ła Eu ro py
– or li ka gru bo dzio be go Aqu ila clan ga.

Ewa Strycka
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Na zakończenie 
podróżniczka 

wręczyła 
organizatorom 

pamiątkową 
książkę… … od nas zaś dostała obraz olejny

Podziękowania i wręczanie pamiątek

Tak wygląda człowiek (tu: pani Wojciechowska), 
obok którego strzelił piorun (fot. M. Wojciechowska)

„[...] Świat – mó wi ła za pro szo na dzien ni kar ka – na le ży do lu -
dzi, któ rzy ma ją od wa gę ma rzyć i od wa gę, aby te ma rze nia speł -
niać. I sta ra ją się to ro bić jak naj le piej”

„Naj lep szą me to dą po zna nia przy szło ści jest jej two rze nie”

Pe ter Druc ker
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Wdniach 31 mar ca – 3 kwiet nia 2009 ro ku, pod czas trwa nia
Mię dzy na ro do wych Tar gów Ma szyn i Na rzę dzi dla Prze my -

słu Drzew ne go i Me blar skie go, na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich od by ła się trze cia edy cja „Fa bry ki Me bli na Ży -
wo”. Jak zgod nie oce nia ją to wy da rze nie opi nio twór cze me dia
bran żo we, by ła to naj waż niej sza wy sta wa te go rocz nych tar gów Dre -
ma i Fur ni ka. We dług in for ma cji po da nych przez wi ce pre ze sa MTP
To ma sza Ko bier skie go wy sta wę obej rza ło oko ło 23 000 osób, 10%
wię cej niż w ro ku 2008, do tych czas uwa ża nym za naj lep szy
pod wzglę dem fre kwen cji. Wśród 900 wy staw ców z 21 kra jów „Fa -
bry ka Me bli na Ży wo” by ła roz po zna wal nym i sze ro ko ko men to -
wa nym wy da rze niem or ga ni za cyj nym, pro mu ją cym in no wa cyj ne
roz wią za nia pro jek tu, tech no lo gii, przy go to wa nia pro duk cji, wy -
twa rza nia i te sto wa nia ja ko ści me bli z drew na. 

Or ga ni za to rem trze ciej edy cji „Fa bry ki Me bli na Ży wo” by ły Mię -
dzy na ro do we Tar gi Po znań skie, któ re na pa tro na me ry to rycz ne -
go po wo ła ły Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu – na pod sta -
wie umo wy za war tej z Cen trum Trans fe ru In no wa cji i Tech no lo gii
dla Me blar stwa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Do obo wiąz ków part ne ra me ry to rycz ne go na le ża ło mię dzy in -
ny mi:
l przy go to wa nie wraz z Ka te drą Me blar stwa naj cie kaw szych

pro jek tów me bli z drew na li te go, opra co wa nych przez stu den -
tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na i zre ali zo wa nych pod czas za -
jęć z przed mio tu „kon struk cje me bli skrzy nio wych”

l wy bór i ewen tu al na mo dy fi ka cja pro jek tów (w ro zu mie niu de -
si gnu i tech no lo gii) oraz przed sta wie nie pla nów ob rób ki tech -
no lo gicz nej wraz ze wska za niem wy ma gań sta wia nych kon kret -
nym ob ra biar kom i sta no wi skom ob rób czym

l ko or dy na cja opra co wa nia do ku men ta cji wy ko naw czej wy bra ne -
go pro jek tu me bli w zin te gro wa nym śro do wi sku CAD/CAM oraz
przed sta wie nie szcze gó ło wych spe cy fi ka cji ma te ria ło wych i łącz -
ne go za po trze bo wa nia na ma te ria ły oraz pół pro duk ty przez stu -
den tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu

l opra co wa nie do ku men ta cji mon ta żo wej w zin te gro wa nym śro -
do wi sku CAD/CAM

l prze szko le nie stu den tów w ob słu dze sys te mu CAD/CAM oraz
spo so bie mon ta żu pro du ko wa nych me bli

l prze szko le nie stu den tów w ob słu dze sys te mu Al gor pro wa dzą -
ce go ob li cze nia nu me rycz ne wy trzy ma ło ści pro du ko wa nych me -
bli me to dą ele men tów skoń czo nych

l ko or dy na cja trans fe ru wy ge ne ro wa nych z sys te mu CAD/CAM
pro gra mów do ob ra bia rek CNC

l prze pro wa dze nie ate stów geo me trycz nych i wy trzy ma ło ścio wych
wy pro du ko wa nych wy ro bów

l opra co wa nie pik to gra mów ope ra cji tech no lo gicz nych, opi su gra -
ficz ne go pro ce su tech no lo gicz ne go na pod sta wie usta lo ne go pla -
nu sta no wisk dla po trzeb ma te ria łów pro mo cyj nych

l opra co wa nie fil mu przed sta wia ją ce go przy go to wa nie tech nicz -
no -tech no lo gicz ne me bli do pro duk cji.

Do obo wiąz ków stu den tów Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na le ża ło:
l opra co wa nie pro jek tu ze sta wu me bli ja dal nia nych (sza fa, stół,

krze sło, ta bo ret)
l pro wa dze nie biu ra kon struk cyj no -tech no lo gicz ne go na po -

wierzch ni wy sta wien ni czej fa bry ki me bli na ży wo
l za rzą dza nie pra cą ko le gów (stu den tów) zgod nie z har mo no gra -

mem przy go to wa nym przez or ga ni za to rów

„Fa bry ka Me bli na Ży wo”
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 

pa tro nem me ry to rycz nym im pre zy
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l wy ko ny wa nie czyn no ści po moc ni czych przy ob słu dze ma szyn
i urzą dzeń oraz na sta no wi skach pra cy: mon taż me bli

l za rzą dza nie za pa sa mi ma te ria ło wy mi i ma ga zy nem wy ro bów go -
to wych.
Pra cow ni cy Ka te dry Me blar stwa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu, w po ro zu mie niu z ko or dy na to ra mi pro jek tu ze stro -
ny MTP i CTIiTdM UP, wy ty po wa li do re ali za cji w Fa bry ce pro -
jekt me bla spi na ją cy w so bie in te re su ją cą for mę opar tą na naj no -
wo cze śniej szych tren dach wzor ni czych, nie na gan ną er go no mię
i funk cjo nal ność z naj now szy mi roz wią za nia mi kon struk cyj no -tech -
no lo gicz ny mi. Był to naj lep szy spo śród bio rą cych udział w kon kur -
sie pro jekt, wy ko na ny przez stu den ta IV ro ku spe cjal no ści me blar -
stwo, Prze my sła wa Mysz kow skie go. Obok me bla skrzy nio we go,
ja kim by ła szaf ka do ja dal ni, stu dent Prze my sław Mysz kow ski za -
pro jek to wał rów nież me ble szkie le to we: stół, krze sła i ta bo re ty. Pod -
sta wo wym su row cem do ich pro duk cji by ło drew no li te.

O ma szy no we wy po sa że nie Fa bry ki za dba li naj bar dziej pre sti żo -
wi pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń dla me blar stwa. Na po wierzch -
ni wy sta wien ni czej po ja wi ły się więc: in sta la cja od wió ro wa nia
i od py la nia FI DA, nu me rycz nie ste ro wa ne por ta lo we cen trum ob -
rób cze Van ta ge 33 L fir my WE EKE, szli fier ka sze ro ko ta śmo wa do ka -
li bro wa nia Opti mat SKO 213 RC BüTFE RING, nu me rycz nie ste -
ro wa ne cen trum ob rób cze BAZ 211 Ven tu re 20 M HO MAG,
okle iniar ka jed no stron na do wą skich płasz czyzn Ad van ta ge 700 IMA,
pra sa z roz grze wa ny mi pół ka mi, mo del XL ITA, pi lar ka do drew -
na li te go MZ LC 4000, pneu ma tycz ny do zow nik kle ju Art. 9001,
pi lar ka opty ma li zu ją ca KP900 PEN NY, owi jar ka fo lii stretch FR3,
stół ta pi cer ski no ży co wy pneu ma tycz ny typ ST -3, pi lar ka sto li ko -
wa AL TEN DORF WA 80 X SCHEL LING, szli fier ka do wą skich
kra wę dzi LAN GA ZU NER typ LZK SD, urzą dze nie do po da wa nia
kle ju i wbi ja nia koł ków Se lek ta 252, li nia la kier ni cza EL MAG
– COM PACT SPRAY SCM GRO UP POL SKA, pom pa tło ko wa
Mer kur AR KUS, pi sto let au to ma tycz ny Wa gner GA, szli fier ka sze -
ro ko ta śmo wa – SAN DYA 5S, szli fier ka oscy la cyj na do kra wę dzi pro -
stych i krzy wo li nio wych TEC NO MAX Uni lev 150, cen trum wier -
tar skie MOR BI DEL LI – UNIX KBT, stru gar ka no wej ge ne ra cji
Po wer mat 500 WE INIG, na rzę dzia LE ITZ, pro gram Top So lid 
Wo od i Top So lid Wo od CAM MIS SLER, sys tem PON TOS 
ITA -K. POL LAK, mo bil ny ska ner prze strzen ny 3D ATOS 
ITA -K. POL LAK, uni wer sal ny ze staw do ba dań wy trzy ma ło ścio wych
me bli fir my He ge wald & Pe sch ke.

Te go rocz na „Fa bry ka Me bli na Ży wo” by ła wy da rze niem ob -
ra zu ją cym pra ce nad roz wo jem de si gnu me bli, kon struk cji, wy bo -
ru tech no lo gii, do bo ru par ku ma szy no we go, aż po wy ko na nie fi -
nal ne go pro duk tu i je go atest. No wo ścią w tym ro ku by ło
przed sta wie nie in no wa cyj ne go, w peł ni zin te gro wa ne go in for ma -
tycz nie sys te mu tech nicz ne go przy go to wa nia pro duk cji. Do te go
ce lu słu ży ło zlo ka li zo wa ne na te re nie wy sta wy biu ro kon struk cyj -
ne i dział roz wo ju pro duk tu. Wy ko rzy sta nie no wo cze snych na rzę -
dzi pro jek to wa nia i in ży nie rii pro duk cji mia ło szyb ko i szcze gó -
ło wo przy go to wać pa ra me trycz ną do ku men ta cję pro jek to wą,
kon struk cyj ną i tech no lo gicz ną w zin te gro wa nym śro do wi sku in -
for ma tycz nym, skon fi gu ro wa nym na po trze by pro jek to wa nia

współ bież ne go. W śro do wi sku tym prze ana li zo wa no sta tecz -
ność, sztyw ność i wy trzy ma łość pro jek to wa nych me bli ja ko mo -
de li wir tu al nych. Kon tro lę ja ko ści wy two rzo nych pro to ty pów prze -
pro wa dzo no tech no lo gią ska nin gu 3D. Po rów na no tu zgod ność
geo me trycz ną i wy trzy ma ło ścio wą kon struk cji mo de li wir tu al nych
z wy pro du ko wa ny mi pro to ty pa mi.

Pra ca biu ra w fa bry ce czę sto się ogra ni cza do opra co wa nia do ku -
men ta cji w for mie ry sun ków 2D, tym cza sem Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy przed sta wił me to dy szyb kie go pro to ty po wa nia, ide al ne do two -
rze nia pro duk tów per so ni fi ko wa nych (dys kret nych, ka sto mi zo wa nych),
two rzo nych na in dy wi du al ne za mó wie nie klien tów. Wie le z nich to
sys te my pro jek to wa nia od wrot ne go, któ re na pod sta wie ab so lut nych
po mia rów kształ tu obiek tu trój wy mia ro we go po zwa la ją spo rzą dzić je -
go mo del nu me rycz ny (wir tu al ny), peł ną do ku men ta cję kon struk cyj -
ną (CAD), ste ro wać ma szy na mi CNC pro ce sem wy twór czym
(CAM) lub umoż li wić wy ko rzy sta nie szyb kie go pro to ty po wa nia
(ra pid pro to ty ping). W pro jek cie wy ko rzy sta no rów nież me to dy ki po -
mia ru i ka li bra cji kształ tu obiek tów 3D, kon wer sji chmu ry punk tów
po mia ro wych do for ma tów kom pa ty bil nych z sys te ma mi
CAD/CAE/CAM. Prze pro wa dzo no po mia ry i ana li zy błę dów pro jek -
to wych dla przy kła do wo pro du ko wa nych me bli. 

Szki cu jąc przy go to wa nia do ko lej nej, przy szło rocz nej edy cji „Fa -
bry ki Me bli na Ży wo”, w ra mach któ rej pla nu je się pro duk cję me -
bli ta pi ce ro wa nych, już te raz Ka te dra Me blar stwa na za ję ciach pro -
wa dzo nych ze stu den ta mi III ro ku spe cjal no ści me blar stwo
zor ga ni zo wa ła kon kurs na in no wa cyj ny pro jekt me bla ta pi ce ro wa -
ne go. Wy ni ki te go kon kur su wy ło nią pro jekt, któ ry bę dzie przed -
mio tem przy go to wań do edy cji „Fa bry ki Me bli na Ży wo” w 2010
ro ku. Pla nu je się rów nież, aby zin te gro wa ne ze so bą pro jek ty: kon -
struk cji, tech no lo gii, pro duk cji, lo gi sty ki, in sta la cji itd. po wsta ły w ra -
mach prac ma gi ster skich.

prof. dr hab. Je rzy Smar dzew ski
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Choroba
niebieskiego języka 

oraz IBR
ja ko re al ne za gro że nia
ho dow li by dła w Pol sce

Cho ciaż by ło to już V fo rum le ka rzy we te ry na rii i zoo tech ni ków w Po -
zna niu, to jed nak je go te go rocz na te ma ty ka nie skła nia ła do świę -

to wa nia ju bi le uszu. Za rów no cho ro ba nie bie skie go ję zy ka (BT – blue ton -
gue), jak i za kaź ne za pa le nie no sa i tcha wi cy by dła (IBR – In fec tio us bo vi ne
rhi no tra che itis) sta no wią rze czy wi ście re al ne za gro że nie nie tyl ko ho dow li
by dła, lecz tak że in nych prze żu wa czy, tak udo mo wio nych, jak i wol no -
ży ją cych. Scho rze nia te pro wa dzą do ogrom nych strat, tak że eko no micz -
nych. W prze ci wień stwie do pta siej, czy ostat nio świń skiej gry py, nie są
aż tak obec ne w me diach, gdyż nie prze no szą się na czło wie ka. Jed nak
w ostat nich la tach no to wa ny jest wręcz la wi no wy wzrost za cho ro wań
(szcze gól nie na BT) w na szej czę ści świa ta. Skła da się na to kil ka przy -
czyn. Naj waż niej szy mi z nich są z pew no ścią glo ba li za cja ho dow li zwie -
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rząt oraz po stę pu ją ce ocie ple nie kli ma tu. W trans mi sji cho ro by nie bie skie -
go ję zy ka bio rą udział nie któ re ga tun ki (oko ło 33 spo śród po nad 5000
opi sa nych na świe cie) musz ki z ro dza ju Cu li co ides – kucz ma nów. Cho -
ciaż w Pol sce nie ma jesz cze ich ognisk BT i IBR, to jed nak ska la za cho -
ro wań za na szą za chod nią gra ni cą spra wia, że po trze ba wy pra co wa nia
kon cep cji obro ny sta je się co raz bar dziej pil na. Po moc ne w tym wzglę -
dzie mo gą się oka zać do tych cza so we do świad cze nia kra jów za chod nich.
Za pro sze nie do wy gło sze nia re fe ra tów przy ję li wy bit ni spe cja li ści z Nie -
miec, Fran cji i Pol ski – re pre zen tu ją cy róż ne śro do wi ska: aka de mic kie,
ad mi ni stra cji pań stwo wej oraz sze ro ko ro zu mia nej prak ty ki ho dow la nej
i we te ry na ryj nej. 

Głów ny Le karz We te ry na rii – dr Ja nusz Zwią zek – przed sta wił za mie -
rze nia władz pol skich na tle dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej, do ty czą ce pro -
gra mu mo ni to ro wa nia i prze ciw dzia ła nia eks pan sji oby dwu cho rób
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej. Ko lej ne re fe ra ty wy gło si li: prof.
dr hab. Jan. F. Żmu dziń ski (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 w Pu ła wach), mgr To masz Go -
liń ski – Dy rek tor Wiel ko pol skie go Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie -
rząt w Tul cach Spół ka z o.o., dr hab. Krzysz tof Ry pu ła z Ka te dry Epi -
zo otio lo gii i Ad mi ni stra cji We te ry na ryj nej z Kli ni ką UP we Wro cła wiu,
a tak że dr Ber nard Gu erin (z Bre eding Stock Con trol La bo ra to ry, Ma -
isons -Al fort, Fran ce) i dr Urlich Ja no witz (z Rin der Union West, Bor ken,
Ger ma ny).

Za sad ni czo ście ra ły się dwie kon cep cje roz wią za nia pro ble mu. Re ali -
za cja pierw szej z nich, wy ra ża na przez Głów ne go Le ka rza We te ry na rii,
wią za ła by się ra dy kal nym wy eli mi no wa niem cho rych osob ni ków (pro wa -
dząc w kon se kwen cji do du żych strat tak ge ne tycz nych, jak i eko no micz -
nych). Z ko lei dru gie po dej ście za kła da pro wa dze nie pro gra mu szcze pień.
Jak po ka zu ją do świad cze nia za pre zen to wa ne przez pre le gen tów z Nie -
miec i Fran cji, przy ję cie w czy stej for mie pierw szej kon cep cji spo wo do -

wa ło by nie uchron nie za ła ma -
nie się ho dow li by dła i in nych
prze żu wa czy. 

Z pew no ścią wy mier nym
efek tem te go rocz ne go fo rum
bę dzie wy pra co wy wa ne obec nie
sta no wi sko z udzia łem ho dow -
ców i le ka rzy we te ry na rii. War -
to od no to wać fakt, że oprócz
wy mie nio nych już pre le gen tów
w spo tka niu uczest ni czy li tak -
że Pre zy dent Pol skiej Fe de ra cji
Ho dow ców By dła i Pro du cen -
tów Mle ka – mgr Le szek Hądz -
lik, Wiel ko pol ski Wo je wódz ki
Le karz We te ry na rii – dr An drzej
Żar nec ki, Pre zes Wiel ko pol -
skie go Cen trum Ho dow li i Roz -

ro du Zwie rząt – mgr An drzej Ba ehr. Jak już wspo mnia no, fo rum by ło
oka zją do spo tka nia przed sta wi cie li roż nych śro do wisk, w tym: wyż szych
uczel ni i in sty tu tów ba daw czych, wo je wódz kich i po wia to wych in spek -
to ra tów we te ry na ryj nych, Pol skiej Fe de ra cji Ho dow ców By dła i Pro du -
cen tów Mle ka, Wiel ko pol skie go Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt,
le ka rzy we te ry na rii, ho dow ców oraz stu den tów – w su mie 85 osób. 

Or ga ni za to ra mi fo rum by li: Po znań skie Ko ło Pol skie go To wa rzy stwa
Zoo tech nicz ne go (re pre zen to wa ne przez prof. dr. hab. Wło dzi mie rza
No wa ka, prof. dr. hab. Pio tra Śló sa rza i ni żej pod pi sa ne go), Wiel ko -
pol ski Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Na uk We te ry na ryj nych (re pre -
zen to wa ny przez prze wod ni czą ce go Za rzą du – dr. n. wet. Le cha Go -
go lew skie go), Wiel ko pol skie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt
w Tul cach (pre zes An drzej Ba ehr), Po wia to wy Le karz We te ry na rii w Po -
zna niu (dr Ire ne usz So biak) oraz Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna -
niu (prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski – kie row nik Ka te dry We te ry -
na rii Rol ni czej i prof. dr hab. Zbi gniew Do ry nek – kie row nik Ka te dry
Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka). Pa tro nat Ho no ro wy ob jął Rek tor
na sze go Uni wer sy te tu – prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Wła dze Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt UP w Po zna niu re pre zen to wa ne by -
ły przez pro dzie ka na ds. na uki – prof. dr. hab. Jac ka Wój tow skie go. Re -
fe ra ty pre le gen tów za gra nicz nych nie po raz pierw szy per fek cyj nie by ły
tłu ma czo ne przez dr Do ro tę Bu kow ską (z Ka te dry We te ry na rii Rol ni -
czej). Jak zwy kle mo gli śmy li czyć na życz li wość ze stro ny ad mi ni stra -
to ra Ko le gium Run ge go – mgra Woj cie cha Grot te la. W pra cach tech -
nicz nych zwią za nych z przy go to wa niem i ob słu gą fo rum po ma ga li na si
nie za stą pie ni ma gi stran ci. Wszyst kim wy żej wy mie nio nym oso bom pra -
gnę wy ra zić sło wa po dzię ko wa nia. Dzię ku ję rów nież na szym spon so -
rom: LNB Po land, Ap plied Bio sys tems Pol ska Sp. z o.o. oraz In te rvet
Sche ring -Plo ugh.

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski 
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Ra da Za kła do wa Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za pro si ła
dr Kry sty nę Ły bac ką, prze wod ni czą cą Pod ko mi sji Sej -
mo wej ds. Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki, a tak że pod -
se kre ta rza sta nu, prof. Wi tol da Jur ka z Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go, na kon fe ren cję śro do wi sko wą
pod ty tu łem „Fi nan so wa nie ba dań i roz wo ju szkol nic -
twa wyż sze go”, któ ra się od by ła 27 kwiet nia 2009 ro -
ku w Ko le gium Run ge go.

Za pro szo nych go ści po wi tał pre zes Ra dy Za kła do wej
ZNP prof. dr hab. Sta ni sław Dzię gie lew ski, on rów nież
po pro wa dził ca łe spo tka nie.

Ja ko pierw szy wy stą pił przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go prof. Wi told Ju rek, przed sta wia jąc sta no wi -

sko mi ni ster stwa w kwe stii ogra ni cze nia wy dat ków bu dże to wych
oraz ak tu al nych za sad fi nan so wa nia na uki. Przy po mniał, że jak na ra -
zie dą ży się do re du ko wa nia wy dat ków, a nie zmia ny bu dże tu w ogó -
le, i jest to myśl opty mi stycz na. Do dał, że mi ni ster stwu uda ło się
ochro nić do ta cje sta cjo nar ne, tak więc środ ki, któ re uczel nie prze -
zna cza ły na dzia łal ność sta cjo nar ną, się nie zmniej szy ły. Ogra ni -
cze nia wy dat ków do tknę ły fun du szy prze zna czo nych na po moc ma -
te rial ną dla stu den tów i dok to ran tów. Uczel nie do sta ły 90% te go,
co w ro ku 2008, z cze go 80% z prze zna cze niem na sty pen dia
oraz 20% na re mon ty do mów stu denc kich i aka de mi ków. Za su -
ge ro wa no jed nak, by te ostat nie odło żyć na la ta póź niej sze, a za -
osz czę dzo ną w ten spo sób kwo tę prze zna czyć na po moc ma te rial -
ną dla stu den tów.

Zre du ko wa no fun dusz na ba da nia wła sne – cią gnął da lej mi ni -
ster W. Ju rek – co uczel nie od czu ły bar dzo do tkli wie. Dla cze go
tak się sta ło? Po nie waż w pro jek cie do ty czą cym za sad fi nan so wa -

nia na uki fun du szu na ba da nia wła sne – ja ko od dziel ne go stru -
mie nia fi nan so wa nia dzia łal no ści uczel ni – za bra kło. Ale – do dał
mi ni ster – po pra cach ko mi sji ten fun dusz, przy naj mniej ja ko idea,
po wró cił.

Nie co zre du ko wa no do ta cje na ba da nia sta tu to we, ale re duk cja
ta się gnę ła za le d wie kil ku pro cent, nie by ła więc ja koś zna czą ca,
a to, co mi ni ster stwu uda ło się w ten spo sób za osz czę dzić, zo sta -
ło prze zna czo ne na re zer wę prze wi dzia ną w bu dże cie pań stwa
na pod wyż ki płac dla pra cow ni ków (owa re zer wa do ty czy wszyst -
kich uczel ni wyż szych – to 427 mi lio nów zło tych). Ogra ni cze nia
w dzia le na uki do tknę ły przede wszyst kim tę część dzia łal no ści, któ -
ra roz po czy na ła się w ro ku 2009.

Prze cho dząc do dru gie go punk tu swo jej wy po wie dzi, czy li
do za sad fi nan so wa nia na uki, pod se kre tarz W. Ju rek stwier dził, że
przez ostat nich 20 lat mo to rem roz wo ju uczel ni był wzrost licz by
stu den tów w ca łym kra ju. Jed nak od dwóch lat ta licz ba nie ro śnie,
„chy ba więc osią gnę li śmy pe wien ro dzaj na sy ce nia” – do dał. W mi -
nio nych la tach ak tyw ność uczel ni by ła skie ro wa na na dy dak ty kę,
te raz zaś ce lem mi ni ster stwa jest tę ak tyw ność prze kie ro wać na ba -
da nia na uko we. Słu żyć te mu ma ją m.in. kon kur sy, sys te ma tycz -
nie ogła sza ne przez MNiSzW. W su mie na ten cel w la -
tach 2007–2013 prze zna czo no po nad czte ry mi liar dy eu ro, a to już
su ma nie ma ła. W ro ku bie żą cym do wy ko rzy sta nia są czte ry mi -
liar dy zło tych, z cze go pół to ra mi liar da to środ ki do roz dy spo no -
wa nia w kon kur sach prze zna czo nych dla szkół wyż szych, resz tę zaś
prze zna czo no na ba da nia na uko we. Gdy do ło ży się do te go do ta -
cje sta cjo nar ne – mó wił mi ni ster – oraz środ ki sta tu to we (na ba -
da nia sta tu to we), to mi mo te go rocz nych re duk cji bu dże to wych su -
my, któ re uczel nie mo gą po zy skać na swo ją dzia łal ność, są
nie ba ga tel ne.

Mi ni ster po dał też przy czy nę, dla któ rej tak du żą wa gę przy wią -
zu je się do zin ten sy fi ko wa nia ba dań na uko wych: gdy się po pa trzy
na pu bli ka cje na uko we na szych na ukow ców, to znacz na ich część
(oko ło 85%!) czy ni to w naj mniej punk to wa nych wy daw nic twach.
Mi ni ster stwo chce, by ta sy tu acja się zmie ni ła. 

Ba da nia na uko we bę dą pro wa dzo ne w ra mach kon kur sów
ogła sza nych w trzech pro gra mach: (1) in no wa cyj na go spo dar ka;
(2) in fra struk tu ra i śro do wi sko; (3) ka pi tał ludz ki. Tryb kon kur -
so wy ma zre ali zo wać dwa pod sta wo we ce le: za pew nić rów ny do -
stęp wszyst kim upraw nio nym do skła da nia wnio sków o do fi nan -
so wa nie oraz do pro wa dzić do te go, aby te ba da nia re ali zo wa li
naj lep si.
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Fi nan so wa nie ba dań i roz wo ju szkol nic twa wyż sze go
Kon fe ren cja śro do wi sko wa Ra dy Za kła do wej Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go

Doktor Krystyna Łybacka

Profesor Witold Jurek



Po za tym MNiSzW chce „zmie nić struk tu rę stu den tów we dług
kie run ków, któ re stu diu ją”. Jak po ka zu ją róż ne ba da nia, w Pol sce
jest za ma ło stu den tów na kie run kach tech nicz nych, ści słych, a na -
wet praw ni czych. Pro gram o na zwie „Kie run ki za ma wia ne” ma to
zmie nić. W wy ni ku je go dzia ła nia już dziś na stę pu ją pew ne prze -
su nię cia mię dzy kie run ka mi stu diów. To jed nak wciąż zbyt ma ła
ska la te go zja wi ska.

Mi ni ster stwo uru cho mi ło pro gram po pra wy ja ko ści kształ ce nia
na uczel niach (kosz to wał 400 mi lio nów zło tych), któ re go ce lem jest
m.in.: wpro wa dze nie za jęć w ję zy ku an giel skim, za pra sza nie wy -
kła dow ców ze wnętrz nych, bliż sze po wią za nie szkol nic twa wyż sze -
go z go spo dar ką i ryn kiem pra cy. W naj bliż szym cza sie MNiSzW
wpro wa dzi ko lej ne kon kur sy: na po pra wę zdol no ści uczel nia nej ka -
dry kie row ni czej (za 100 mi lio nów zło tych); na ochro nę war to ści
prze my sło wej; po pra wę za rzą dza nia ba da nia mi na uko wy mi; wpły -
wa nie na mo ni to ring ab sol wen tów.

Pod su mo wu jąc, pod se kre tarz W. Ju rek po wie dział: „W naj bliż -
szym cza sie fi nan so wa nie uczel ni wyż szych i fi nan so wa nie ba dań
na uko wych bę dzie wy glą da ło tak, że uczel nie otrzy ma ją pew ną pod -
sta wo wą do ta cję: sta cjo nar ną i pew ną część na ba da nia na uko we
(na dzia łal ność sta tu to wą). Resz ta środ ków, a bę dą one nie ma łe,
bę dzie roz dzie la na po przez kon kur sy, dla te go usil nie na ma wiam,
że by je śle dzić i brać w nich udział. Czte ry uczel nie z Po zna nia do -
brze so bie z tym ra dzą: Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po li tech ni ka Po -
znań ska, Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi cza oraz Uni wer sy tet Me dycz -
ny”. I oby tak po zo sta ło.

Dok tor Kry sty na Ły bac ka, prze wod ni czą ca Pod ko mi sji Sej mo -
wej ds. Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki, prze ma wia ła kró cej i bar -
dziej tre ści wie. Po krót ce za pre zen to wa ła li stę ustaw, nad któ ry mi
pra cu je jej ko mi sja, a na stęp nie, ko rzy sta jąc z oka zji, ja ką by ło spo -
tka nie z przed sta wi cie lem Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, kil ka uwag skie ro wa ła do mi ni stra Wi tol da Jur ka.

Licz ba ustaw, nad któ ry mi pra cu je obec nie Pod ko mi sja Sej mo -
wa ds. Szkol nic twa Wyż sze go i Na uki, nie jest dłu ga i za wie ra pięć
pro jek tów rzą do wych oraz dwa pro jek ty po sel skie.

Wstęp nie za koń czo no już pra cę nad usta wą o fi nan so wa niu na -
uki, zwa ną po tocz nie „usta wą mat ką”. Zmie nio no w niej trzy za -
sad ni cze punk ty: 
l Zo sta wio no stru mień środ ków dla uczel ni na ba da nia wła sne. On

się co praw da ina czej te raz na zy wa (obec nie jest to: „dzia łal ność
uczel ni po le ga ją ca na pro wa dze niu ba dań na uko wych lub prac
roz wo jo wych oraz za dań z ni mi zwią za nych, słu żą cych roz wo -
jo wi mło dych na ukow ców, fi nan so wa nych w uczel nia nym try -
bie kon kur so wym”), ale jest to prze cież to sa mo.

l Do pi sa no bi blio te ki ja ko pod mio ty, któ re mo gą się gać po do ta -
cje. Ad re sa tem owych do ta cji – nie za leż nie od do ta cji sta cjo nar -
nej – bę dzie Na ro do we Cen trum Na uki.
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Wpo nie dział ko we przed po łu dnie 27 kwiet -
nia 2009 ro ku na te re nach przy le głych

do bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
od by ła się dwu dzie sta już edy cja Mię dzy na -
ro do wych Za wo dów Stu den tów Le śnic twa.

Punk tu al nie o go dzi nie 9.30 im pre zę roz po -
czął war kot pi la rek, sku tecz nie tłu miąc ha łas
wy wo ła ny pra cą ko sia rek, któ re rów nież te -
go po ran ka wy je cha ły na traw ni ki oka la ją ce
Col le gium Ma xi mum. 

Stu den ci wzię li udział w na stę pu ją cych
kon ku ren cjach spraw no ścio wych: przy go to -
wa nie pi lar ki do pra cy, okrze sy wa nie oraz
prze rzyn ki: na do kład ność, zło żo na i pi łą
„mo ja –two ja”, a tak że po pu lar ny na na szej
Uczel ni rzut sie kie rą do ce lu. Trzy go dzi ny
póź niej roz po czął się bieg te re no wy z roz po -
zna wa niem fau ny i flo ry, a na za koń cze nie
pierw sze go dnia za wo dów przy DS Przy le -
sie za pło nę ło ogni sko.

Dru gi dzień za wo dów upły nął w bar dziej na -
uko wej at mos fe rze: o 10.00 w Ko le gium
Run ge go od by ła się dwu czę ścio wa kon fe -
ren cja na te mat „Form pro mo cji la su”, po  czym
na stą pi ło ofi cjal ne za mknię cie za wo dów.

O go dzi nie 19.00 moż na by ło jesz cze obej rzeć
po kaz tre ewor kin gu, a po nim po now nie za -
siąść przy ogni sku nie opo dal DS Przy le sie.

Ewa Strycka
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XX Mię dzy na ro do we Za wo dy Stu den tów Le śnic twa

l Po stu lo wa no po wo ła nie Ko mi sji Ba dań Na uko wych. Jest to cia -
ło umo co wa ne usta wo wo, któ re dla mi ni stra ma być cia łem do -
rad czym i opi niu ją cym. Po mysł po wo ła nia ko mi sji wy szedł ze śro -
do wisk aka de mic kich
Ko lej ne usta wy, nad któ ry mi pra cu je sej mo wa pod ko mi sja, to:

usta wa o Na ro do wym Cen trum Ba dań i Roz wo ju; usta wa o Na -
ro do wym Cen trum Na uki, od po wied ni ku Agen cji Ba dań i Roz wo -
ju w sto sun ku do ba dań pod sta wo wych; usta wa o Pol skiej Aka de -
mii Na uk; usta wa o jed nost kach ba daw czo -roz wo jo wych.

Za rzu ty, czy mo że ra czej ułom no ści, któ re dr K. Ły bac ka do strze -
ga w pra cach obec ne go rzą du, to przede wszyst kim:
l Wy prze dza nie pro jek ta mi ustaw stra te gii roz wo ju szkol nic twa wyż -

sze go i na uki w Pol sce. We dług mi ni ster Ły bac kiej na le ży od -
wró cić tę ko lej ność: naj pierw po wo łać do ży cia stra te gie, a po -
tem wy stę po wać z pro jek ta mi ustaw.

l Kwe stia pa kie tu ustaw do ty czą cych na uki: K. Ły bac ka stwier dzi -
ła, że tak na praw dę nie ma roz strzy gnięć do ty czą cych szkol nic -
twa wyż sze go w po sta ci pro jek tu usta wy, a roz dzie le nie na uki i szkol -
nic twa wyż sze go uzna ła za sztucz ne, uza sad nia jąc to tym, że
po nad 70% uczo nych pra cu je w sfe rze szkol nic twa wyż sze go.

l Ma my w Pol sce złą struk tu rę fi nan so wa nia na uki – prze ko ny -
wa ła po słan ka – ale sa me roz wią za nia usta wo we, ta kie jak po -
wo ły wa nie agen cji płat ni czych w po sta ci Na ro do we go Cen trum

Na uki czy Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, nie spo wo -
du ją, że na gle go spo dar ka za in te re su je się ba da nia mi na uko wy -
mi. „Na tym eta pie – mó wi ła – jest po trzeb ny dy dak tyzm le gi -
sla cyj ny oraz roz wią za nia, któ re ewi dent nie bę dą sty mu lo wać
na pływ tych środ ków spo za bu dże tu, czy li bez po śred nie za in te -
re so wa nie przed się bior ców wy ni ka mi ba dań”.

Na za koń cze nie dr K. Ły bac ka przy zna ła, że po ziom fi nan so wa -
nia uczel ni w Pol sce przed sta wio ny przez mi ni stra W. Jur ka brzmiał
bar dzo opty mi stycz nie i obie cu ją co, ale w sto sun ku do te go, jak sy -
tu acja wy glą da w Eu ro pie i na świe cie, to za ma ło. 

Za rów no dr K. Ły bac ka, jak rów nież prof. W. Ju rek zgod nie
stwier dzi li, że za sa dy fi nan so wa nia na uki w Pol sce nie wy glą da ją
do brze. W sto sun ku do in nych kra jów ma my „od wró co ną pi ra mi -
dę” – jak to ob ra zo wo okre śli ła po słan ka z Po zna nia. W więk szo -
ści państw sto su ją cych stra te gię li zboń ską pod sta wa tej pi ra mi dy
po cho dzi spo za bu dże tu (czy li są to środ ki za sy sa ne z ze wnątrz,
głów nie z go spo dar ki), a czub kiem tej że pi ra mi dy jest bu dżet. U nas
jest do kład nie na od wrót, co nie jest do brym roz wią za niem. 

*  *  *

Po wy gło szo nych re fe ra tach na sa li wy wią za ła się chwi la mi dość
burz li wa dys ku sja, w któ rej udział wziął m.in. by ły rek tor na szej
uczel ni, prof. dr hab. Er win Wą so wicz (za py tał m.in. o to, jak to
się sta ło, że czter na stu czy szes na stu po słom z Ma ło pol ski uda ło
się wy wal czyć w rzą dzie do dat ko wych 200 mi lio nów zło tych dla
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go). 

Ewa Stryc ka

Z Ka te dry Za rzą dza nia i Pra wa Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz -
ne go na de szło spro sto wa nie in for ma cji za war tych w stresz cze niu V po -
sie dze nia Se na tu UP (za miesz czo ne go w dru gim nu me rze „Wie ści
Aka de mic kich”): kie row ni kiem ka te dry, któ ry przy go to wał po zy tyw -
nie oce nio ny grant, jest prof. dr hab. Wi told Wie lic ki, a nie prof. dr
hab. Mi chał Sznaj der, za co obu Pra cow ni ków na sze go Uni wer sy -
te tu prze pra sza my.

Re dak cja

Fi nan so wa nie ba dań i roz wo ju szkol nic twa wyż sze go

Głos z sali
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Wro ku aka de mic ki m 2008/2009 stu -
den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

re pre zen to wa li uczel nię na dwóch im pre zach
spor to wych: Aka de mic kich Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski na Er go me trze Wio ślar skim
oraz Aka de mic kich  Mi strzo stwach Pol ski
na Er go me trze Wio ślar skim.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
zo sta ły ro ze gra ne w dwóch rzu tach: je sien -
nym i wio sen nym. W obu ko bie ty i męż czyź -
ni star to wa li w dwóch ka te go riach wa go -
wych: lek kiej – dla ko biet do 61 kg, dla
męż czyzn do 75 kg – oraz open.

W run dzie je sien nej star to wa no na dy stan -
sie 500 m. W pierwszym rzu cie w wa dze lek -
kiej re pre zen to wa ły nas trzy za wod nicz ki:
dwie ko szy kar ki: Ju lian na Za taj i Iwo -
na Zię ba oraz za wod nicz ka sek cji ko lar skiej
Mo ni ka Fi giel. Był to dla nich pierw szy start
na er go me trze, a mi mo to zdo by ły V miej -
sce dru ży no wo.

Wśród męż czyzn w ka te go rii open star -
to wa li: Da wid Gra bow ski i Bar tosz Za błoc -
ki (za wod ni cy – wio śla rze KS Po sna nia),
tak że ko la rze: Piotr Grześ i Ar tur Szu dro -
wicz. W wa dze lek kiej wy star to wa li głów -
nie za wod ni cy sek cji ko lar stwa UP: Ma te -
usz No wic ki, Woj ciech Ba ra now ski, To masz
Wo łyń ski, Szy mon Lu dwi czak.

W drugim rzu cie w ka te go rii open wy star -
to wa li: Bar tosz Za błoc ki, Da wid Gra bow ski,
Piotr Grześ, a w wa dze lek kiej: To masz Wo -
łyń ski, Ma te usz No wic ki, Szy mon Lu dwi czak. 

Drugi rzut ro ze gra no na dy stan sie 1000 m.
Bar tosz Za błoc ki za jął III, a Da wid Gra -

bow ski V miej sce. Na le ży nad mie nić, że
drugi rzut był w bar dzo moc nej ob sa dzie za -
wod ni czej ze wzglę du na zbli ża ją ce się
Mi strzo stwa Pol ski.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski na Er go -
me trze Wio ślar skim od by ły się w War sza wie
w dniach 2–3 kwietnia 2009 r. Każ da uczel -
nia mu sia ła wy sta wić mi ni mum cztery za wod -
nicz ki i sze ściu za wod ni ków. Na za wo dy przy -
je cha li naj lep si za wod ni cy ze wszyst kich
uczel ni w kra ju. Ry wa li za cja by ła bar dzo za -
cię ta, od by wa ła się na dy stan sie 1000 m.

Na star cie sta nę ło po nad sze śćset za wod ni -
czek i za wod ni ków.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy wy star to wał
w na stę pu ją cej ob sa dzie: ko bie ty: Zy ta Zy dor -
czak, Mo ni ka Wój cik, Na ta lia Pa ry sek, Pau -
li na Czer wiń ska, Iwo na Zię ba; męż czyź ni: Bar -
tosz Za błoc ki, Da wid Gra bow ski, Ma te usz
No wic ki, Piotr Grześ, To masz Wo łyń ski,
Szy mon Lu dwi czak. W tej gru pie Bar tosz i Da -
wid to pro fe sjo na li ści w tej dys cy pli nie, to za -
wod ni cy tre nu ją cy wio ślar stwo, po dob nie
Zy ta tre nu ją ca ka ja kar stwo. Po zo sta li re pre -
zen tan ci to ko szy kar ki i ko la rze, któ rzy do sko -
na le uzu peł ni li dru ży nę, spe cjal nie przy go to -
wu jąc się na er go me trze do tych za wo dów. 

Za wod ni cy od nie śli du że in dy wi du al ne
suk ce sy: Bar tosz Za błoc ki zo stał Mi strzem

Pol ski w ka te go rii open z cza sem 2:47,70,
jed no cze śnie zo sta jąc Mi strzem Pol ski w ty -
pie Aka de mie.

Da wid Gra bow ski za jął szó ste miej sce
w ka te go rii open z cza sem 2:52,70 i jed no -
cze śnie za jął II miej sce w ty pie Aka de mie.

Zy ta Zy dor czak za ję ła IX miej sce w ka -
te go rii open, gdzie star to wa ło po nad 120 za -
wod ni czek, tym sa mym z cza sem 3:33,80
zdo by ła II miej sce w ty pie Aka de mie.

Wszy scy studen ci Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go god nie re pre zen to wa li na szą
uczel nię. Obie cu ją, że w przy szłym ro ku też
bę dą wal czyć o do bre lo ka ty. 

Wiel kie bra wa dla nich i ży cze nia dal szych
suk ce sów spor to wych.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła, Stu dium WFiS

Od lewej od dołu: Natalia Parysek, Mateusz Nowicki, Szymon Ludwiczak, 
Tomasz Wołyński. Powyżej od lewej: Iwona Zięba, Dawid Grabowski, Zyta Zydorczak,

Bartosz Zabłocki, Monika Wójcik, Tomasz Wołyński

Od lewej: Natalia Parysek, Paulina Czerwińska, Iwona Zięba, Zyta Zydorczak, 
Szymon Ludwiczak, Tomasz Wołyński. Powyżej od lewej: Dawid Grabowski, 

Monika Wójcik, Mateusz Nowicki, Bartosz Zabłocki

Od lewej: Dawid Grabowski, 
Zyta Zydorczak, Bartosz Zabłocki

ZMA GA NIA NA ER GO ME TRZE 
WIO ŚLAR SKIM
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Wdniach od 30 mar ca do 1 kwiet nia te go ro -
ku w ko ście le pw. św. Ja na Vian neya od -

by ły się re ko lek cje wiel ko post ne zor ga ni zo wa -
ne przez na sze uczel nia ne dusz pa ster stwo.
Przy go to wał je i po pro wa dził zna ny nie tyl ko
spo łecz no ści po znań skich uczel ni do mi ni ka nin
– o. Jan Gó ra.

Przez trzy ko lej ne wie czo ry za in te re so wa ni po -
głę bie niem swej du cho wo ści pra cow ni cy Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go przy by wa li na go dzi -
nę 19.30 do świą ty ni, by wziąć udział we
mszach świę tych, kon fe ren cjach oraz Dro dze
Krzy żo wej (któ ra od by ła się dru gie go dnia, we
wto rek 31 mar ca). Te ma tem prze wod nim re ko -
lek cji stał się znak krzy ża świę te go, któ ry każ -
dy czło wiek wie rzą cy kre śli na swo im cie le
przy naj mniej raz dzien nie („W imię Oj ca i Sy -
na, i Du cha Świę te go”), a ich do kład ny te mat
brzmiał: „Re la cja spo so bem ist nie nia. Na wzór
Prze naj święt szej Trój cy”.

Pierw sze go dnia o. Jan sku pił się na za gad nie -
niu ro li oj co stwa, czy li ta kiej re la cji mię dzy ludz -
kiej, któ ra prze ja wia się w sztu ce mą dre go da -
wa nia: dzie le nia się swo im do świad cze niem
z młod szy mi po ko le nia mi. Ro lę ogól nie okre ślo -
ną tu sło wem „oj ciec” peł ni każ dy z nas: ja ko wy -
kła dow ca, pro fe sor, oj ciec bio lo gicz ny czy 
ka płan. Ide ałem po sta wy oj cow skiej jest dla
chrze ści ja ni na oczy wi ście Bóg Oj ciec w re la cji
ze swym Sy nem oraz wszyst ki mi ludź mi – Dzieć -
mi Bo ży mi.

Dru gi dzień re ko lek cji był po świę co ny te ma -
to wi sy no stwa, czy li – naj ogól niej rzecz uj mu jąc
– sztu ce mą dre go bra nia: ko rzy sta nia z do rob -
ku tych, któ rzy po prze dzi li nas w dro dze, wcze -
śniej po ję li pew ne spra wy i na by li do świad cze nia,
nie tyl ko na uko we go, ale rów nież ży cio we go. Sy -
no stwo to rów nież po sta wa mą dre go słu cha nia
i wy ko ny wa nia po le ceń. Naj do sko nal szym przy -
kła dem ta kiej po sta wy jest Je zus Chry stus, Syn
Bo ży, tu uka za ny zwłasz cza w ostat nich chwi lach
swo je go ży cia na zie mi, od mo dli twy w Ogrój cu
aż do sko na nia na krzy żu, kie dy to – lę ka jąc się
wpraw dzie mę ki – mó wi jed nak: nie mo ja wo la,
ale Two ja, Oj cze, niech się wy peł ni.

Te go sa me go dnia tuż po mszy świę tej o. Jan
Gó ra od pra wił na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej.
Treść roz wa żań pa syj nych, któ rych wy słu cha li
zgro ma dze ni te go wie czo ra w świą ty ni, zo sta ła
za in spi ro wa na in nym wy da rze niem, dla wie lu nie -
za po mnia nym: Wiel kim Piąt kiem AD 2005,
ostat nim w ziem skim ży ciu Ja na Paw ła II, kie dy
to bar dzo już sła by pa pież za miast – jak to ro bił
co ro ku – wziąć oso bi ście udział w Dro dze Krzy -
żo wej na Koloseum, sie dział w jed nym ze swych

wa ty kań skich apar ta men tów przed ekra nem te -
le wi zo ra i moc no przy tu lał do ser ca wiel ki krzyż. 

Ostat ni dzień na uk re ko lek cyj nych o. Gó ra po -
dzie lił na dwie czę ści: w pierw szej, czy li pod czas
mszy świę tej (ho mi lii), opo wia dał o trze cim ro -
dza ju re la cji in ter per so nal nych – bra ter stwie,
a więc sztu ce mą dre go ob da ro wy wa nia się. Brat
– we dług za pro szo ne go do mi ni ka ni na – nie mo -
że być kon ku ren cją dla współ bra ta, nie mo że sta -
no wić za gro że nia. Bra cia mu szą być kom ple men -
tar ni i wza jem nie się ob da ro wy wać.

Sło wo „dar” sta ło się po mo stem łą czą cym
pierw szą część śro do wej na uki re ko lek cyj nej z jej
czę ścią dru gą, czy li kon fe ren cją, któ rą du chow -
ny wy gło sił po mszy świę tej, mó wiąc, że wła śnie
to sło wo -klucz – ów „dar” – otwie ra wszyst kie
dro gi pro wa dzą ce do po zna nia trud ne go w su -
mie na ucza nia Ja na Paw ła II.

Oj ciec Jan Gó ra nie ukry wał, że po stać pol skie -
go pa pie ża jest mu bar dzo bli ska. Przez ca ły czas
w od nie sie niu do zmar łe go czte ry la ta te mu Oj -
ca Świę te go świa do mie uży wał cza su te raź niej -
sze go, twier dząc, że na dal co dzien nie z nim roz -
ma wia – w mo dli twie. Po sta ci Ka ro la Woj ty ły
po świę cił du żą część te go rocz nych na uk re ko -
lek cyj nych. Jed nym z po wo dów pod ję cia tej
wła śnie te ma ty ki, zwłasz cza w śro dę, 1 kwiet nia,
by ła sa ma da ta: wi gi lia 2 kwiet nia, dnia, w któ -
rym Jan Pa weł II na ro dził się dla nie ba…

Re ko lek cjo ni sta przy wo łał wie le zda rzeń zwią -
za nych z oso bą Ka ro la Woj ty ły. Opo wia dał o je -
go wiel kim po par ciu dla ta kich dzieł po znań skie -
go do mi ni ka ni na, jak Led ni ca czy Jam na. Mó wił
o swo jej przy jaź ni z Ja nem Paw łem II, o „wy kra -
da niu” mu przy róż nych oka zjach pa mią tek (a to
chu s tecz ki, a to czap ki, a to szka ple rza, a to w koń -
cu kil ku par bu tów, dę bo we go par kie tu z Pa ła cu
Ar cy bi sku pów Kra kow skich przy ul. Fran cisz kań -
skiej 3, po któ rym Jan Pa weł stą pał, okna z pa pie -
skiej sy pial ni, la ski, któ rą się pod pie rał, cho dząc
po gó rach i wie lu jesz cze in nych). Wszyst kie te -
raz moż na oglą dać w spe cjal nych po miesz cze niach
dusz pa ster stwa w Led ni cy, bę dą cych jed no cze śnie
czymś w ro dza ju za cząt ku mu zeum Ja na Paw ła II,
gdzie zna leźć dziś moż na m.in. tron pa pie ski z cza -
sów wi zy ty Ojca Świętego w Po zna niu i od lew je -
go pra wej rę ki. Pa dło wie le pięk nych słów przy -
wo łu ją cych po stać pa pie ża z Pol ski. 

Na za koń cze nie re ko lek cji wiel ko post nych
AD 2009 sło wa po dzię ko wa nia dla za pro szo ne -
go go ścia wy gło sił kie row nik Ka te dry Łą kar stwa,
prof. Sta ni sław Ko złow ski (pu bli ku je my je obok),
kil ka zdań do łą czył tak że pro boszcz miej sco wej
pa ra fii ks. Bog dan Re for mat.

Ewa Stryc ka
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Drogi Ojcze Janie!
Przyjacielu Jezusa,
Przyjacielu młodych,
Przyjacielu Przyrodniczego Uniwersytetu,
Nasz przyjacielu – przyjacielu i bracie.

Bardzo serdecznie dziękujemy
– za dar Eucharystii przez Ciebie sprawowanej
na ołtarzu tej sołackiej świątyni,
– za dar rekolekcyjnego Słowa, 
głębokiego w treści i w swoim przesłaniu,
żywego, niekiedy spontanicznego, 
– za dar obecności
pośród nas i dla nas. 
Dzięki Twojej posłudze już dziś
wyczuwamy mocniej radość wielkanocnego
poranka.
Dziękujemy za to,
że wzmacniałeś
naszą więź z naszym Ojcem,
który jest w niebie,
i pomiędzy sobą. 
Sercem całym dziękujemy. 

Obecność Ojca pośród nas 
stanowi też sposobność
do złożenia życzeń.
Życzymy więc serca jeszcze większego
(w sobie),
zdolnego ogarnąć wszystkich,
którym drogie jest Twoje imię.
Życzymy jak najwięcej serc 
gromadzących się wokół Ciebie
w braterstwie i przyjaźni,
serc młodych i także takich jak nasze.
Życzymy pomysłów
porywających do modlitwy i czynu –
wszystkich, bez względu na wiek.
Życzymy wielu szczodrych ludzi,
którzy pomogą zrealizować Ojca pomysły.

Pozostań na zawsze
Miłośnikiem młodych,
Miłośnikiem przyrody,
Przyjacielem Przyrodniczego Uniwersytetu,
a także naszym przyjacielem
i bratem.

Stanisław Kozłowski
Poznań, 1 kwietnia 2009
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RE KO LEK CJE 
WIEL KO POST NE

DLA

PRA COW NI KÓW

NA SZE GO

UNI WER SY TE TU

Kościół św. Jana Vianneya
na Sołaczu

Rekolekcjonista
o. Jan Góra



Nasza kochana
Pani Renata
– wspomnienie o Teresie Kaszubkiewicz

J uż od po cząt ku swo jej przy go dy z folk lo rem mó wio no na Nią:
Te re nia. Stąd Re nia, a póź niej Re na ta, któ rej nikt już nie ko ja -

rzył z ni czym in nym, jak tyl ko z tań cem lu do wym, no i z te goż tań -
ca cha ry zma tycz nym cho re ogra fem, Wie siem. Ni gdy nie wie dzie -
li śmy, co jest jej pierw szo pla no wą mi ło ścią, Wie siu, syn Do bek, czy
mło dzież i dzie ci z ze spo łu „Ła ni ki”, któ ry wy my śli ła i stwo rzy ła.
Za nim jed nak do te go do szło, naj pierw by ła ozdo bą ze spo łu
„Wiel ko pol ska”, póź niej zaś cza ro wa ła z po wo dze niem na sce nie
„Ła nów”, tań cząc i wspie ra jąc mę ża na pró bach. Do bek od lat naj -
młod szych tań czył w ze spo le, mi ło ści więc mia ła tyl ko dwie. A tak
na praw dę ko cha ła wszyst kich. Na wet tych, co to nie lu bi li „gó ral -
skiej mu zy ki i pła czą cych dzie ci sków”. 

Fe no me nem by ła jej umie jęt ność zjed ny wa nia so bie lu dzi. Kie -
dy na pró by ze spo łu ro dzi ce przy pro wa dza li naj młod sze po cie -
chy, to oczy wi stą ko le ją rze czy cze ka li, aby je po za ję ciach ode -
brać. Dzie ci do ra sta ły, by ły w kla sach ma tu ral nych, a ich ro dzi ce
jak przy cho dzi li, tak przy cho dzą. Bez dzie ci, do Re na ty. Jak za -
wsze, two rzy ły się prze dziw nej uro dy to wa rzy stwa, ale wszy scy,
wraz z sze fo wą, „te atr swój wi dzie li ogrom ny”. „Ła ni ki” kon cer -
to wa ły w kra ju i za gra ni cą, szko li ły się na nar tach i de skach wind -
sur fin go wych. Wszy scy dla Re na ty po moc ne ser ca mie li na dło -
ni. Z uśmie chem da ją wspar cie naj młod sze mu ze spo ło wi ci, co
daw no tań czyć już prze sta li, ro dzi ce tych, co już nie tań czą. Bo
war to. 

Cie pła, pięk na, po zy tyw nie za krę co na ko bie ta. W spad ko wej do -
ku men ta cji ze spo łu: pro jekt stro ju dla ka pe li, prze pis na ser nik Li -
lia ny, nu ty do no we go ukła du.

Ży ła i two rzy ła tro chę w cie niu. Bo wszy scy sły sze li o „Ła nach”,
o „Ła ni kach” na fo rum na szej Uczel ni mó wi ło się zde cy do wa nie
mniej. Czy wie cie Pań stwo, że „wy ro śnię te” dzie ci Re na ty z po wo -
dze niem sta ją do ma zu ra czy obe rka, w sze re gu do ro słe go ze spo -
łu, na kon cer tach i fe sti wa lach, kie dy ich star szych ko le gów dzie -
siąt ku je gry pa lub eg za mi ny?

„Na sza ko cha na Pa ni Re na ta” – ten na pis na ża łob nej szar fie wień -
ca od dzie ci – jej dzie ci – wy ci skał łzy z oczu wszyst kich jej przy -
ja ciół i zna jo mych.

Wie le nie zwy kłych, ale i zwy czaj nych rze czy zda rzy ło się w jej do -
brym ży ciu…

… A kie dy po grze ba no Ją pod na wał ni cą kwia tów, ze bra ły się dwa
licz ne, ser decz ne to wa rzy stwa, któ rych ce lem by ło usta le nie ta kich
kry te riów po mo cy dla nie okrze płych jesz cze „Ła ni ków”, aby dzie -
ło Sze fo wej prze trwa ło.

Na ostat nim stycz nio wym ba lu „Ła nów” wie lu z nas tań czy ło
z Re na tą wal ca. Wie lu z nas wie dzia ło, że to jej ostat nie ta necz -
ne kro ki. „Śpiesz my się ko chać lu dzi, tak szyb ko od cho dzą”...
Re na ta ode szła bły ska wicz nie, ale nikt z nas ni gdy nie mu siał się
uczyć jej ko chać.

Przyjaciele
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Ustrzy ki Gór ne to nie wiel ka osa da (oko ło stu sta łych miesz -
kań ców) po ło żo na w cen trum Biesz czadz kie go Par ku Na -

ro do we go. Jest to za ra zem cen trum ru chu tu ry stycz ne go na te re -
nie BPN, a po nad to sie dzi ba Dy rek cji Par ku i Stra ży Gra nicz nej.
Do waż niej szych obiek tów na le ży rów nież no wy ko ściół po sta wio -
ny w miej scu znisz czo nej cer kwi. Ze wzglę du na do sko na łe (z tu -
ry stycz ne go punk tu wi dze nia) po ło że nie wła śnie tu taj – w trzech
dom kach kem pin go wych przy Ho te lu Gór skim PTTK – ulo ko wa -
li śmy się na dru gi ty dzień ubie gło rocz ne go po by tu w Biesz cza dach.

Są sia do wa li śmy z Zie lo nym Dom kiem, w któ rym mie ści się mu -
zeum tu ry sty ki gór skiej PTTK czyn ne w okre sie wa ka cyj nym, a je -
go ku sto szem jest nasz są siad z So ła cza, kol. Woj ciech Stan kie wicz
(za ło ży ciel i od lat pre zes Wiel ko pol skie go Klu bu Przo dow ni ków
Tu ry sty ki Gór skiej). Eks po zy cja mu ze al na do ty czy hi sto rii tu ry sty -
ki w Kar pa tach Wschod nich (aż po Czar no ho rę), a tak że po wo jen -
nej tu ry sty ki w Biesz cza dach i przy ro dy te go re jo nu. W cza sie na -
sze go po by tu po moc ni kiem ku sto sza był kol. Ma rek Kró li kow ski
(też z WKPTG). Przy akom pa nia men cie je go gi ta ry prze śpie wa li -
śmy kil ka wie czo rów.

Głów nym ce lem na sze go po by tu w Ustrzy kach by ły jed nak gór -
skie wę drów ki. Wy cho dzi li śmy w gó ry sze ścio krot nie, przez sześć
ko lej nych dni. „Za li czy li śmy” naj waż niej sze do stęp ne po ło ni ny Biesz -
czadz kie go Par ku Na ro do we go. Po ło ni ny jest to naj wyż sze pię tro
ro ślin ne w Biesz cza dach, wy stę pu ją ce po wy żej pię tra la sów li ścias -
tych, na wy so ko ści po nad 1200 m n.p.m. Sło wo „po ło ni na” (pier -
wot nie „pło ni na”) ozna cza miej sce pło ne, czy li nie uży tecz ne. Za ta -
kie wła śnie by ły uwa ża ne po ło ni ny przed po ja wie niem się pa ster stwa
wy so ko gór skie go. Te raz pa ster stwa już tu nie ma, a uży tecz ność
po ło nin (z punk tu wi dze nia tu ry sty) spro wa dza się do moż li wo -
ści wę dro wa nia przy nie ogra ni czo nych w za sa dzie wi do kach (je -
śli po go da jest sprzy ja ją ca). Nam po go da sprzy ja ła i skwa pli wie to
wy ko rzy sty wa li śmy, prze mie rza jąc ko lej ne bez le śne grzbie ty:
l pierw sza w ko lej no ści by ła po ło ni na Ca ryń ska, z dal szym przej -

ściem mniej po pu lar ną tra są przez daw ną wieś Ca ryń skie na Ma -
gu rę Stu po siań ską

l na stęp ne go dnia zmie rzy li śmy się z po ło ni ną We tliń ską (z naj -
wy żej w Biesz cza dach po ło żo nym schro ni skiem), aż po Sme rek
i We tli nę

l po tem Ma ła i Wiel ka Raw ka (też z po ło ni na mi), z doj ściem na
Krze mie niec (na zy wa ny też z wę gier ska Kre me na ro sem), gdzie
sty ka ją się gra ni ce trzech państw

l re we la cyj na pod każ dym wzglę dem oka za ła się „pę tel ka” z Wo -
ło sa te go przez Tar ni cę (naj wyż szy szczyt w pol skich Biesz cza -
dach), Ha licz, Roz sy pa niec i Prze łęcz Bu kow ską i z po wro tem
do Wo ło sa te go

l nie za po mnia nych wra żeń do star czy ło Bu ko we Ber do (zdo by te
od stro ny miej sco wo ści Mucz ne – z cie ka wą naj now szą hi sto -
rią), ze wspa nia łą „gra niów ką” w wy so kich tra wach fa lu ją cych
przy sil nym wie trze, i po wrót do Ustrzyk przez Sze ro ki Wierch
(też po ło ni na).

Ten wiatr przy niósł za ła ma nie po go dy i ostat nią wę drów kę od by -
li śmy we mgle i desz czu, a więc bez wi do ków. Nie po szli śmy na grzbie -
ty gór skie, lecz w do li nę gór ne go Sa nu, któ ry jest w tym re jo nie rze -
ką gra nicz ną. Zwie dzi li śmy po zo sta ło ści po nie ist nie ją cych już
wsiach Bu ko wiec, Be nio wa i Sian ki. Dru ga woj na świa to wa,
a szcze gól nie tra gicz ne wy da rze nia po jej za koń cze niu, spo wo do wa -
ły, że re jon ten (po dob nie jak ca ły te ren BPN i je go oto cze nie)
– przed woj ną bar dzo gę sto za lud nio ny – jest w za sa dzie bez lud ny.
Za bu do wa nia wsi oraz licz ne cer kwie zo sta ły znisz czo ne. Naj bar dziej
wi docz ny mi śla da mi prze szło ści są cmen ta rze, na ogół bar dzo za -
nie dba ne i w znacz nym stop niu znisz czo ne. Szcze gól ną sła wę zdo -
był znaj du ją cy się na cmen ta rzu daw nej wsi Sian ki gro bo wiec Kla -
ry i Fran cisz ka Stro iń skich, zwa ny po pu lar nie Gro bem Hra bi ny. Re jon
ten jesz cze nie daw no był za mknię ty dla ru chu tu ry stycz ne go i do -
cie ra li tu tyl ko nie licz ni, naj od waż niej si „nie le gal ni”. To ich re la cje
spo wo do wa ły, że oto czo ny nim bem ta jem ni czo ści Grób Hra bi ny ob -
rósł w le gen dy.

Wy pra wa do Gro bu Hra bi ny by ła ostat nią na szą wy ciecz ką w ubie -
głym ro ku. Ze wzglę du na po go dę, sto pień prze mo cze nia i póź ną
po rę zre zy gno wa li śmy z doj ścia w re jon źró deł Sa nu (sa me źró -
dła są już po stro nie ukra iń skiej). Zdo by li śmy łącz nie 4899 punk -
tów na Gór ską Od zna kę Tu ry stycz ną (naj wię cej – po 262 punk -
ty – Be ata Ka miń ska i au tor tej re la cji). Ku me mu zdzi wie niu oka za ło
się, że spo ra część uczest ni ków obo zu nie mia ła wcze śniej moż li -
wo ści po zna nia uro ków te go pięk ne go za kąt ka Pol ski. Wszy scy je -
ste śmy zde cy do wa ni jesz cze tam wró cić – mo że na wet w tym ro -
ku. Za tem do zo ba cze nia na biesz czadz kich szla kach.

dr hab. Je rzy Świ goń
Fo to gra fie: Da nu ta Da nie le wicz; Iza be la Ko la siń ska; 

Fe liks Czar no ciń ski; Wie sław Olek; Je rzy Świ goń
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Biesz czadz kie po ło ni ny – czy li wo kół 
USTRZYK GÓR NYCH
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Przy Grobie Hrabiny w Siankach;
między Beniową a Siankami

Schronienie przed deszczem

KO ŁO PTTK NA GÓR SKICH SZLA KACH

W I E Ś C I  2 0 0 8



Na Połoninie Caryńskiej

Odpoczynek pod Małą Rawką

W drodze na Tarnicę

Między Beniową a Siankami

Kustosz Zielonego Domku, 
Wojciech Stankiewicz, na stanowisku

Ruszamy na Małą Rawkę

Krzemieniec – styk 
trzech granic

Na Bukowym Berdzie

W I E Ś C I  2 0 0 8



Wdniu 3 kwiet nia 2009 ro ku w ha li Cen trum Wy szko le nia Jeź -
dziec kie go Hi po drom Wo la od by ła się IX edy cja Aka de mic -

kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w Sko kach przez Prze szko dy
o Pu char JM Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W za wo dach wy star to wa ło 36 stu den tów oraz 42 ko nie. Ro ze gra -
no dwa kon kur sy: wstęp ny – z na tych mia sto wą roz gryw ką (wy -
so kość prze szkód do 1 m) oraz kon kurs mi strzow ski – dwu naw -
ro to wy (wy so kość prze szkód do 120 cm w dru gim na wro cie). 

W kon kur sie wstęp nym try um fo wa li za wod ni cy po znań skiej Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Zwy cię ży ła Ka ta rzy na Za krzew -
ska na Ter ra no W, przed Es te rą Sze ląg na Neo; trze cie miej sce
za ję ła re pre zen tant ka Uni wer sy te tu Eko no micz ne go Kin ga Szcze -
pań ska na Bo hu nie. W pierw szym kon kur sie Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu re pre zen to wa li: Zu zan na Bar to szew ska, Ka -
ro li na Bo ra, Na ta lia Ba nach, Zu zan na Ku rzow nik, Ma ciej
Orsz ty no wicz, Piotr Wal ter i Ma te usz
Woj cie chow ski. 

Praw dzi wych emo cji do star czył
kon kurs mi strzow ski. Do wal ki o ty -
tuł Aka de mic kie go Mi strza Wiel ko pol -
ski sta nę ły 32 pa ry z ośmiu po znań -
skich uczel ni. Pierw szy na wrót bez
punk tów kar nych po ko na ło 10 jeźdź -
ców, w tym aż sze ściu re pre zen tan tów
na sze go Uni wer sy te tu. Wła śnie ta
dzie siąt ka przy stą pi ła do osta tecz nej
roz gryw ki w dru gim na wro cie kon kur -
su mi strzow skie go. Tym ra zem bez
punk tów kar nych uda ło się po ko nać
par kur tyl ko trzem za wod ni kom,
a o ko lej no ści miejsc na po dium za de -
cy do wał krót szy czas prze jaz du. Osta -
tecz nie zwy cię żył Jan Ku rek na Pa ko
z Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go,
srebr ny me dal zdo był Mar cin Bęt kow -
ski na Can te ro, a me dal brą zo wy Ma -
ri ka Kwa śniew ska na Gau di M, oby -
dwo je z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. Miej sca w fi na le re pre -
zen tan tów na szej Uczel ni: szó ste
Ma te usz Woj cie chow ski, siód me Ol -
ga Mo żej ko, ósme Ka rol Ko min. 

Ry wa li za cja dru ży no wa za koń czy -
ła się suk ce sem Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, któ ry zdo -
był 74 pkt., przed UAM – 53 pkt.
i AWF – 42 pkt.

Pu cha ry i me da le zwy cięz com wrę -
czył pro rek tor prof. dr hab. Jan Pi kul
w to wa rzy stwie kie row ni ka Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu
mgr. Ma ria na Łysz cza ka.

dr Ma rek Hy ży

Dziewiąte Aka de mic kie 
Mi strzo stwa Wiel ko pol ski 

o Pu char Rek to ra 
Uni wer sy te tu 

Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

M. Bętkowski odebrał puchar za drużynowe
zwycięstwo Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu

Wicemistrz Marcin Bętkowski z I roku 
agroturystyki WHiBZ 

Wręczenie nagród; od lewej: kierownik SWFiS 
mgr M. Łyszczak, prorektor prof. dr hab. J. Pikul 

i sędzia główny inż. T. Szymoniak

Początek zawodów

Zwycięzcą zawodów 
w tym roku został 

Jan Kurek z Akademii
Wychowania Fizycznego

w Poznaniu

Studentka naszego
Uniwersytetu: 

Zuzanna Bartoszewska
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