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Wkroczyliśmy w rok akademicki, który
byłby dziewięćdziesiątym rokiem

prowadzenia uniwersyteckich studiów
rolniczych i leśnych w Poznaniu, gdyby nie
zawierucha drugiej wojny światowej. 

Po cząt ki
Dzi siej szy Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza, mat ka wszyst kich
po znań skich uczel ni, miał w swej dzie więć dzie się cio let niej hi sto -
rii wie le nazw (Wszech ni ca Pia stow ska, Uni wer sy tet Po znań ski, Uni -
wer sy tet Ziem Za chod nich – w War sza wie, Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza), po dob nie jak na sza Uczel nia (Wyż sza Szko ła
Rol ni cza, Aka de mia Rol ni cza, Aka de mia Rol ni cza im. Au gu sta Ciesz -
kow skie go, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu), wy wo dzą ca się
w Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go te go Uni wer sy te tu. Po cząt ki tej hi -
sto rii się ga ją jed nak wie le głę biej, bo do po ło wy XIX wie ku, kie dy
to gro no świa tłych i szla chet nych Wiel ko po lan pod ję ło sta ra nia
o utwo rze nie w Po zna niu uni wer sy te tu. 

Był wśród nich pa tron na szej Uczel ni, Au gust hra bia Ciesz kow -
ski (1814–1894), po stać wy bit na i in try gu ją ca za ra zem – fi lo zof,
eko no mi sta, spo łecz nik, po li tyk, na uko wiec, go spo darz. Czło wiek,
któ ry 52 la ta wy peł nio ne pra cą dla Oj czy zny i Wiel ko pol ski prze -
żył w Wie rze ni cy ko ło Po zna nia. Au gust Ciesz kow ski był wiel kim
rzecz ni kiem kształ ce nia spo łe czeń stwa. Pro mo wał kon cep cję
„edu ka cji per ma nent nej”, czy li uzu peł nia nia przez ca łe ży cie wy -
kształ ce nia zdo by te go w mło do ści. Dziś ta sa ma kon cep cja spły -
wa na nas wraz z dy rek ty wa mi unij ny mi ja ko kształ ce nie usta wicz -
ne. Nie spo sób nie wspo mnieć tu słów Wiesz cza: 
Leczwtenczaspanowałotakieoślepienie,
Żeniewierzonorzeczomnajdawniejszymw świecie,
Jeśliichnieczytanow francuskiejgazecie. 
Po wie lo let nich (1843–1852) bez sku tecz nych sta ra niach po słów

pol skich w sej mie pru skim o po wo ła nie do ży cia uni wer sy te tu w Po -
zna niu Ciesz kow ski w 1870 ro ku utwo rzył w Ża bi ko wie Szko łę Rol -
ni czą im. Ha li ny, któ ra po trzech la tach sta ła się Wyż szą Szko łą
Rol ni czą, ale po kil ku ko lej nych la tach chlub nej dzia łal no ści zo sta -
ła za mknię ta przez za bor cę w 1876 ro ku. Do tra dy cji tej szko ły od -
wo ły wał się od po cząt ku Wy dział Rol ni czo -Le śny UP, a na stęp nie
na sza Uczel nia. 

Okres Dru giej Rzeczy po spo li tej
Syn na sze go Pa tro na, rów nież Au gust, zre ali zo wał wo lę Oj ca i da -
ro wał Uni wer sy te to wi Po znań skie mu fol wark Ża bi ko wo, któ ry
po par ce la cji do star czył fun du szy na wy bu do wa nie obec ne go Ko -
le gium Ciesz kow skich.

Je sie nią 1918 ro ku po wsta ła Ko mi sja Or ga ni za cyj na Uni wer sy -
te tu Pol skie go w Po zna niu (zwa na Ko mi sją Uni wer sy tec ką),
pod prze wod nic twem dr. He lio do ra Świę cic kie go, póź niej sze go rek -
to ra Uni wer sy te tu i je go dok to ra honoriscausa. Nie co póź niej po -
wsta ła Ko mi sja Wy dzia łu Rol ni cze go pod prze wod nic twem prof.
Bro ni sła wa Ni klew skie go i Ko mi sja Wy dzia łu Le śne go z prof. Jó -
ze fem Ri vo lim i prof. Alek san drem Ko zi kow skim.

W kwiet niu 1919 ro ku po wo ła no do ży cia Wy dział Fi lo zo ficz -
ny, a 7 ma ja 1919 ro ku od by ła się uro czy sta in au gu ra cja pierw sze -
go ro ku aka de mic kie go Wszech ni cy Pia stow skiej. Wy kła dow cy po -
cho dzi li z Po zna nia oraz z in nych miast Pol ski.

Wy dział Rol ni czo -Le śny po wstał 6 sierp nia 1919 ro ku, a je go Ra -
da roz po czę ła dzia łal ność 1 paź dzier ni ka. Stu dia by ły wte dy trzy let -
nie, pro wa dzo ne w sys te mie try me stral nym. Pierw szym dzie ka nem
Wy dzia łu, zlo ka li zo wa ne go na So ła czu, zo stał prof. Ka rol Mals burg
(ostat ni dok tor honoriscausa UP przed dru gą woj ną świa to wą). 

Mi mo trud nych wa run ków pra cy en tu zjazm był wiel ki. Stu den -
ci zrze szy li się w Ko le Rol ni czo -Le śnym (1919), któ re roz dzie li -
ło się w 1920 ro ku na Ko ło Rol ni ków i Ko ło Le śni ków. Wy kła dy
pro wa dzi li pra cow ni cy Uni wer sy te tu oraz zna ko mi ci go ście, jak prof.
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August hr. Cieszkowski (1814–1894), 
patron naszej uczelni
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Wła dy sław Sza fer i prof. Jó zef Pa czo ski – twór cy ochro ny przy -
ro dy opar tej na praw dzi wie na uko wych pod sta wach. 

W 1922 ro ku Uni wer sy tet nadał pierw sze dok to ra ty ho no ro we: Ma -
rii Cu rie -Skło dow skiej, Ro ma no wi Dmow skie mu i Jó ze fo wi Ri vo le -
mu. Wśród ple ja dy dok to rów honoriscausa UP dwóch zwią za nych
jest Wy dzia łem Rol ni czo -Le śnym: Jó zef Ri vo li i Jó zef Pił sud ski. 

Jó zef Ri vo li, któ ry w 1922 ro ku miał 84 la ta, był wy bit nym le śni -
kiem, współ za ło ży cie lem Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go w Po zna niu. Spo -
czy wa te raz na cmen ta rzu so łac kim, są sia du jąc sym bo licz nie ze śp.
pro fe so rem Ja ro sła wem Ma cie jew skim, so li dar no ścio wym rek to rem
UAM. Pol skie To wa rzy stwo Le śne w ze szłym ro ku usta no wi ło me -
dal pod na zwą „Pro bo no si lvae” (dla do bra la su), co by ło za wo ła -
niem ży cio wym prof. Ri vo le go. Mar sza łek Jó zef Pił sud ski uzy skał god -
ność dok to ra honoriscausa 10 li sto pa da 1933 ro ku z ini cja ty wy rek to ra
Sta ni sła wa Run ge go, pro fe so ra Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go. 

Od 1924 ro ku stu dia by ły czte ro let nie, w sys te mie try me stral -
nym (do ro ku aka de mic kie go 1948/1949).

W la tach dwu dzie stych XX wie ku po wsta wał Ogród Den dro lo -
gicz ny (za ło żo ny przez pro fe so rów Ru dol fa Bo et t ne ra i Kon stan -
te go Stec kie go), któ ry jest dziś na szą chlu bą. 

By ły też trud ne chwi le – w 1926 ro ku po wsta ła myśl, by zli kwi -
do wać stu dia le śne, szczę śli wie za nie cha na dzię ki ener gicz ne mu dzia -
ła niu władz UP i Wy dzia łu. Sy tu acja po wtó rzy ła się jesz cze
w 1933 ro ku, ale i wte dy rek tor oraz dzie kan Wy dzia łu zdo ła li obro -

nić Sek cję Le śną. W tym wła śnie ro ku roz po czął stu dia le śne mój
Oj ciec i kil ku Je go przy ja ciół. In deks – zwa ny wów czas ksią żecz -
ką le gi ty ma cyj ną – za wie rał zdję cie stu den ta, ła ciń ski opis je go po -
cho dze nia i kie run ku stu diów oraz pol ską in for ma cję na ten te mat,
a po tem wpi sy za li czeń przed mio tów (fo to gra fia powyżej). 

In au gu ra cje by ły po prze dza ne mszą św. w ka pli cy zam ko wej,
po któ rej pro fe so ro wie prze cho dzi li w uro czy stym po cho dzie do Au -
li. Pro fe so ro wie Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go peł ni li za szczyt ne funk -
cje w mię dzy na ro do wych gre miach na uko wych (prof. Ta de usz
Chrząszcz, prof. Ju lian Ra fal ski). 

W 1935 ro ku ucznio wie i współ pra cow ni cy po sta wi li prof. Ri -
vo le mu po mnik przed Dwor kiem So łac kim, a by ło to już bli sko wy -
bu chu woj ny. 

Pod nie miec ką oku pa cją
Już 11 wrze śnia 1939 ro ku aresz to wa no pierw szych pro fe so rów
i roz po czę ła się gra bież oraz nisz cze nie ma jąt ku Uni wer sy te tu, któ -
ry osta tecz nie oku pant za mknął 21 wrze śnia, bu rząc też po mnik
prof. Ri vo le go. Wsku tek de por ta cji i ucie czek wie lu pra cow ni ków
Uni wer sy te tu zna la zło się w Ge ne ral nej Gu ber ni. W re zul ta cie tych
dra ma tycz nych wy da rzeń od 1940 ro ku za czął dzia łać w War sza -
wie taj ny Uni wer sy tet Ziem Za chod nich, w 1942 ro ku po wstał tam
Wy dział Rol ni czo -Le śny, któ re go wy kła dow cy po cho dzi li z Po zna -
nia oraz z SGGW. 
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Józef Rivoli Brama prowadząca 
do Ogrodu Dendrologicznego

Indeks (dawniej zwany książeczką legitymacyjną) 
z 1934 roku studenta Alfreda Borcza

Pro fe sor T. Chrząszcz, aresz to wa ny
przez ge sta po, po peł nił sa mo bój stwo,

by nie wy dać współ pra cow ni ków

Drew nia na ta bli ca upa mięt nia ją ca 
po mor do wa nych w cza sie II woj ny świa to wej 

stu den tów i ab sol wen tów le śnic twa

zdję cie prof. T. Chrząsz cza wi si 
w uczel nia nym mu zeum (w dol nym rzę dzie

pierw sze od le wej)
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W ro ku aka de mic kim 1943/1944,
kie dy Uni wer sy tet miał już 700 stu -
den tów i 108 wy kła dow ców, na stą pi -
ły aresz to wa nia. Głę bo ko za kon spi ro -
wa ny prof. Chrząszcz po aresz to wa niu
przez ge sta po po peł nił sa mo bój stwo,
aby nie wy dać współ pra cow ni ków,
a stu dent ka le śnic twa i za ra zem se kre -
tar ka Wy dzia łu, Kry sty na Thie lów na,
zgi nę ła ob la na ben zy ną i pod pa lo -
na przez ge sta pow ców. 

Stra ty wo jen ne wśród stu den tów
i ab sol wen tów le śnic twa, z któ rych
wie lu by ło za an ga żo wa nych w pra -
ce dla pod ziem ne go pań stwa pol -
skie go, upa mięt nia ta bli ca w Sta rym
Ko le gium Ciesz kow skich. Du ża ta -
bli ca po świę co na za mor do wa nym
przez nie miec kie go oku pan ta pra -
cow ni kom i stu den tom na szej
Uczel ni znaj du je się też w Ho te lu
Asy sten ta, Stu den ta i Dok to ran ta
„Sa dy ba”.

Po dru giej woj nie świa to wej
Wio sną 1945 ro ku Wy dział Rol ni czo -Le śny wzno wił swą dzia łal -
ność na Uni wer sy te cie Po znań skim. Po dob nie jak po pierw szej woj -
nie świa to wej, za si li ły go ka dry z in nych ośrod ków aka de mic kich:
z Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie i Wy dzia łu Rol ni czo -
-La so we go w Du bla nach (Po li tech ni ka Lwow ska). W tym okre sie
Ra dę Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go (nie kom plet ną) spor tre to wał
akwa re lą prof. Kon stan ty Stec ki. Dzie ka nem był prof. K. Su chec -
ki, a jed nym z człon ków ra dy do cent Ka rol Za le ski, fi to pa to log. Tu
uczy nię znów uwa gę prodomosua, ja ko że oso ba prof. Za le skie -
go sta no wi ogni wo suk ce sji fi to pa to lo gicz nej. Oj cem na uki o cho -
ro bach ro ślin jest An to ni de Ba ry, nie miec ki fi to pa to log z po ło -
wy XIX wie ku. Je go uczniem był Jó zef Ro sta fiń ski, mistrz
Bo le sła wa Na my słow skie go, któ re go z ko lei uczniem był Ka rol Za -
le ski, mistrz mo je go Oj ca, Ka ro la Mań ki. Od Za le skie go wy wo dzi
się po znań ska szko ła fi to pa to lo gii.

W 1948 ro ku od sło nię to ko pię po mni ka pro fe so ra Ri vo le go.
W tym sa mym ro ku na stą pił po dział na Wy dział Rol ni czy (ze stu -
dium ogrod ni czym) i Wy dział Le śny, a w 1951 ro ku po wsta ła Wyż -
sza Szko ła Rol ni cza. Lo sy jej, sple cio ne – jak za wsze – z dzie ja -
mi kra ju, by ły roz ma ite. Po wsta wa ły no we wy dzia ły, ale by ły też
wy da rze nia dra ma tycz ne. Wy bór pro fe so ra Jó ze fa Du dy na rek to -
ra (19 ma ja 1959 ro ku), nie uzna ny przez wła dze pań stwo we PRL,
zna lazł tra gicz ny fi nał w na głej śmier ci rek to ra elek ta.

Od 1972 ro ku sta li śmy się Aka de mią Rol ni czą, w któ rej hi sto -
rii za zna czy ła się krót ka i dra ma tycz na ka den cja rek to ra Woj cie -
cha Dzię cio łow skie go (wy bra ne go w dniu za ma chu na Pa pie ża Ja -
na Paw ła II, 13 ma ja 1981 ro ku). 

uni wer sy tet Przy rod ni czy dziś
Od 1996 ro ku pa tro nem na szej Uczel ni jest Au gust Ciesz kow ski,
a 11 kwiet nia 2008 ro ku no si ona na zwę: Uni wer sy te t Przy rod ni -
czy w Po zna niu.

Ze wzglę du na tra dy cję Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go, z któ re go się
wy wo dzi my, ser cem by łam za na zwą Uni wer sy tet Rol ni czo -Le śny. Te -
raz, kie dy je ste śmy Uni wer sy te tem Przy rod ni czym, trze ba za uwa żyć,
że na zwa ta pa su je do uczel ni o na szym pro fi lu, z jej ośmio ma wy -
dzia ła mi i osiem na sto ma kie run ka mi stu diów. Pro wa dzi my bo wiem
ba da nia i dy dak ty kę w za kre sie czte rech ob sza rów: ŚRO DO WI SKO,
BIO RÓŻ NO ROD NOŚĆ, POD STA WY GE NE TY KI I FI ZJO LO -
GII oraz TECH NO LO GIA I BIO TECH NO LO GIA. 

W ra mach ba dań nad ŚRO DO WI SKIEM i je go ochro ną pro -
wa dzi my uni ka to we w ska li eu ro pej skiej ba da nia prze pły wu ener -
gii i ma te rii po mię dzy po wierzch nią zie mi i at mos fe rą, waż ne z punk -
tu wi dze nia glo bal nych zmian kli ma tu. Wy pra co wa na u nas
me to da oce ny sta nu eko lo gicz ne go wód pły ną cych („ma kro fi to wa
me to da oce ny rzek”), wdra ża na do prak ty ki, na le ży do naj lep szych
w Eu ro pie. Prze bu do wa drze wo sta nów, pro wa dzą ca do kre owa -
nia sta bil niej szych eko sys te mów le śnych (bar dziej od por nych
na klę ski ży wio ło we), jest re ali zo wa na na wy pra co wa nych u nas za -
sa dach. Trwa też re in tro duk cja gi ną cych ga tun ków zwie rząt
(na przy kład głusz ca, bo bra, wy dry, żu bra, wil ka).

Ba da nie i ochro na BIO RÓŻ NO ROD NO ŚCI za sa dza się na po -
zna niu oraz za cho wa niu za so bów ge no wych ro ślin (na przy kład jo -
dły po spo li tej w Su de tach) i zwie rząt. Wciąż opi sy wa ne są no we
dla na uki ga tun ki mi kro or ga ni zmów, ro ślin i zwie rząt (iden ty fi ko -
wa ne z re gu ły tech ni ka mi mo le ku lar ny mi).

POD STA WY GE NE TY KI I FI ZJO LO GII do ty czą mi kro or ga -
ni zmów, ro ślin, zwie rząt i czło wie ka. Jest to naj bar dziej zbli żo ny
do na uk pod sta wo wych ob szar – a wy ni ki ba dań słu żą pro duk cji
ro ślin nej i zwie rzę cej oraz zdro wiu lu dzi. Mam tu na my śli aspek -
ty bio che micz ne i mo le ku lar ne pro ce sów ży cio wych, jak na przy -
kład no we en zy my i ich funk cje, prze ciw u tle nia cze zmniej sza ją ce
za gro że nia no wo two ra mi i cho ro ba mi ukła du krą że nia, struk tu rę
i funk cję ge no mu zwie rząt użyt ko wych. 

Zwień cze niem tych, cza sem bar dzo wy ra fi no wa nych w za my śle
i me to dy ce ba dań, jest TECH NO LO GIA i BIO TECH NO LO GIA
– tu za li cza my no we ra sy zwie rząt i od mia ny ro ślin wy two rzo ne
na Uczel ni, a tak że no we, pro eko lo gicz ne tech no lo gie pro duk cji ro -
ślin nej i zwie rzę cej (zwłasz cza w ukła dach za mknię tych).

Pro duk ty ro ślin ne i zwie rzę ce da ją nam żyw ność wy twa rza ną
w pro ce sach tech no lo gicz nych – sta le opty ma li zo wa nych i kon tro -
lo wa nych. Ja kość tej żyw no ści ba da my dziś nie tyl ko oce nia jąc jej
wy gląd i za pach, ale za po mo cą ana liz in stru men tal nych ogrom -
nej czu ło ści. Dość nad mie nić, że moż na oce nić nie tyl ko sto pień
ze psu cia pro duk tu ryn ko we go, ale też wy stę pu ją ce w nim ce lo we
za fał szo wa nia. 

Do te go dzia łu za li czam też po czę ści eko sys te my le śne z ich
ogrom nym zna cze niem dla czło wie ka i z ich licz ny mi funk cja mi,
w tym tak że pro duk cyj ną. Pierw szo pla no wy pro dukt le śny, czy li
drew no, jest prze twa rza ny na wie le spo so bów, a od nie daw na na dro -
dze ter mo -che micz nej ob rób ki drew na moż na na wet otrzy my wać
„czar ny dąb”, któ ry nie gdyś po wsta wał po wie lo wie ko wym prze -
le gi wa niu kłód dę bo wych w wo dzie i za wsze był nie zmier nie cen -
nym su row cem. Drew no mo że rów nież być ma te ria łem, z któ re -
go się uzy sku je na no ma te ria ły. 

Tak to głę bo ka zna jo mość przy ro dy, jej pro ce sów i praw słu ży
nam do ce lów wpi sa nych od po cząt ku w rol ni czo -le śną tra dy cję na -
sze go Uni wer sy te tu. Spo glą dam więc w przy szłość z na dzie ją, że
bę dzie ona do bra, że bę dzie da lej słu ży ła roz wo jo wi kra ju i po żyt -
ko wi czło wie ka. 

prof.drhab.MałgorzataMańka,czł.koresp.PAN

Artykułjestskróconąi zmodyfikowanąwersjąwykładuinauguracyjnego,
wygłoszonegoprzezprof. M.Mańkęw październiku 2008rokupod tytułem
„Od WydziałuRolniczo-LeśnegoUniwersytetuPoznańskiegodo Uniwersy-
tetuPrzyrodniczegow Poznaniu”
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Ko pię po mni ka 
prof. J. Ri vo le go, 

znisz czo ne go przez 
hi tle row ców, od sło nię to

w 1948 roku

Col le gium ma xi mum, głów ny bu dy nek 
uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu
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W trzecimnumerze„WieściAkademickich”poinformowaliśmy
o tym,żeprof.drhab.WłodzimierzGrajekorazjegowspół-

pracownicyz KatedryBiotechnologiii MikrobiologiiŻywnościna-
szejUczelniotrzymalinagrodęorazczekna 100 000złotychod
MarszałkaWojewództwaWielkopolskiegow konkursie„i-Wielko-
polska– InnowacyjnidlaWielkopolski”w kategorii„Innowacyj-
naInwestycja”.Współlaureatemtejnagrodybyłafirma„Paula”,
którejprezesemjestabsolwentnaszejWszechnicy– mgrAdamRa-
daś.ProfesorW.Grajeki jegozespółz Katedryorazfirma„Pau-
la”wspólniewdrożyliprojektnaukowy(powstałynanaszymUni-
wersyteciepodkierunkiemwłaśnieprof.W.Grajka),doprowadzając
dopojawieniasięnarynkachświatowychnowoczesnegoproduk-
tuspożywczego.

W kwietniowymnumerze„WieściAkademickich”przedstawili-
śmypierwszączęśćrozmowyz laureatem,prof.dr.hab.Włodzi-
mierzemGrajkiem.Zgodniez zapowiedziądziśdrugaczęśćwy-
wiaduprzeprowadzonegoz Profesoremw końcukwietniategoroku.

Redakcja

– Czy pro duk ty in no wa cyj ne, opra co wa ne w Wa szej Ka te drze
i wy pro du ko wa ne przez fir mę „Pau la”, za co obie stro ny otrzy -
ma ły na gro dę mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
moż na na być w pol skich skle pach?

WŁO DZI MIERZ GRA JEK: Moż na, choć na po cząt ku by ły ofe -
ro wa ne tyl ko za gra ni cą, a do pie ro póź niej w Pol sce. Naj pierw
pro duk ty te uka za ły w Sta nach Zjed no czo nych, po tem w Eu ro -
pie Za chod niej, do pie ro w koń cu tra fi ły na ry nek pol ski i są tu

bar dzo in ten syw nie pro mo wa ne. Do bra ja kość jed nak kosz tu je.
Na sze spo łe czeń stwo, co wy ni ka z uwa run ko wań eko no micz nych,
zwra ca jed nak uwa gę przede wszyst kim na ce nę. 

– Czy za in te re so wa nie no wy mi pro duk ta mi na świe cie by ło
du że?

W. G.: Trze ba po wie dzieć, że fir ma „Pau la” jest zna na od lat
z pro duk cji do brej ja ko ści su szy owo co wych i wa rzyw nych. Su -
sze te by ły od tej fir my ku po wa ne przez zna ne świa to we kon cer -
ny spo żyw cze ja ko kom po nent pro duk tów sprze da wa nych pod ich
mar ką. No wa tech no lo gia pro duk cji su szy pro du ko wa nych me -
to dą „puf fin gu” spo tka ła się z ży wym za in te re so wa niem wie lu kon -
cer nów eu ro pej skich i ame ry kań skich. By ły też ofer ty kup na li -
cen cji na ko rzy sta nie z pa ten tów fir my „Pau la”. Od dwóch lat
in no wa cyj ne pro duk ty sprze da wa ne są przez tę fir mę pod wła -
sną mar ką. 

– Kto po wi nien się stać naj waż niej szym od bior cą in no wa cyj -
nych pro duk tów, opra co wa nych w Wa szej Ka te drze?

W. G.: Pro duk ty te po win ny ab so lut nie na tych miast wejść na
ry nek, zwłasz cza do szkół, tam, gdzie są dzie ci, że by za miast chip -
sów czy słod kich ba to nów cze ko la do wych mło dzież zja da ła tak
wspa nia le wy su szo ne owo ce i wa rzy wa, peł ne wi ta min i wszyst -
kich czyn ni ków re gu lu ją cych – to te mat dla mi ni ster stwa szkol -
nic twa. Stwo rzo ne przez nas pro duk ty nie ma ją żad nych kon ser -
wan tów, są ab so lut nie na tu ral ne, bez żad ne go che micz ne go

do dat ku, wspa nia ła rzecz, bar dzo smacz na. Aby uatrak cyj nić sma -
ki, ro bi się róż ne mie szan ki, na przy kład do wa rzyw do da je się
kon cen tra ty róż nych so ków owo co wych i przy praw, po wsta ją więc
róż ne kok taj le sma ko we, bar dzo ory gi nal ne i zdro we.

– Czy to już ko niec pra cy nad tym pro duk tem? mo że cie od -
po cząć?

W. G.: Te mat jest na dal kon ty nu owa ny, je ste śmy za le d wie w po -
ło wie dzie ła. Za koń czy li śmy pierw szy etap pra cy nad tym pro duk -
tem: przede wszyst kim w ogó le się on po ja wił, obok nie go zaś pew -
na wie dza na uko wa, pod no szą ca je go war tość, oraz świa do mość,
że coś ta kie go ist nie je i ma okre ślo ne dzia ła nie dla or ga ni zmu ludz -
kie go. Idzie my te raz krok da lej. 

– Co więc da lej bę dzie się dzia ło w Ka te drze?
W. G.: W kwiet niu zo sta ło utwo rzo ne kon sor cjum na uko we,

ko or dy no wa ne przez prof. Jó ze fa Kor cza ka, w ce lu przy go to wa -
nia du że go pro jek tu na kon kurs In no wa cyj na Go spo dar ka.
W skład kon sor cjum we szło kil ka jed no stek na uko wych Wy dzia -
łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz kil ku part ne rów ze wnętrz -
nych. Zło ży li śmy pro jekt do mi ni ster stwa i prze szli śmy po myśl -
nie przez pierw szą oce nę for mal ną. Isto tą pro jek tu jest stwo rze nie

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 II)

„[…] Pro duk ty te po win ny ab so lut nie na -
tych miast wejść na ry nek, zwłasz cza do szkół,
tam, gdzie są dzie ci, że by za miast chip sów
czy słod kich ba to nów cze ko la do wych mło -
dzież zja da ła tak wspa nia le wy su szo ne owo -
ce i wa rzy wa, peł ne wi ta min i wszyst kich
czyn ni ków re gu lu ją cych”

Profesor W. Grajek 
i nagroda marszałka Wielkopolski
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no wej ga my pro duk tów, któ re ma ją z za ło że nia ogra ni czać ry zy -
ko za pad nię cia na kil ka cho rób cy wi li za cyj nych, bę dą cych pla gą
na sze go spo łe czeń stwa, jak cho ro by ukła du krą że nia, oty łość, nie -
któ re no wo two ry, oste opo ro za, do le gli wo ści zwią za ne z me no -
pau zą i in ne. Pro duk ty te stwo rzy my od pod staw. Naj pierw opra -

cu je my tech no lo gię pro duk cji su szy z wy bra nych czę ści ro ślin bo -
ga tych w ak tyw ne skład ni ki. Na stęp nie do bie rze my od po wied nie
no śni ki, na któ re na nie sie my ak tyw ne su sze. Po tem do da my smak,
za pach i bar wę, wszyst ko ze skład ni ków na tu ral nych. Na koń cu
ukształ tu je my struk tu rę i osta tecz ną po stać pro duk tu. Tak za pro -
jek to wa ne pro duk ty bę dą zu peł nie no wą ofer tą ryn ko wą. Je śli uzy -
ska my do fi nan so wa nie, w cią gu kil ku lat po wsta ną zu peł nie no -
we pro duk ty, któ rych jesz cze nie ma na ryn ku świa to wym. Otwo rzy
to no we per spek ty wy przed pol ski mi fir ma mi spo żyw czy mi. 

– Dla cze go ta kie ba da nia są waż ne dla Pol ski?
W. G.: Pro du ku jąc ta ką żyw ność, Pol ska mia ła by szan sę zna -

leźć się w sa mej świa to wej czo łów ce. Pol skie rol nic two jest do -
brze roz wi nię te, pro duk tyw ne, cie szy się na świe cie du żym
uzna niem i ma wy so ką re no mę. Pol skie su row ce i pro duk ty żyw -
no ścio we ma ją do sko na łą war tość ży wie nio wą, za wie ra ją bar dzo
ma ło za nie czysz czeń che micz nych, ma ją du że wa lo ry sma ko we,
są bo ga te w róż ne skład ni ki ak tyw ne. Na le ży jesz cze raz pod kre -
ślić na sze atu ty – żyw ność pol ska jest do bra i ma do brą opi nię. 

– Czy tyl ko Ka te dra Bio tech no lo gii i mi kro bio lo gii Żyw no -
ści na szej uczel ni weź mie udział w no wym pro jek cie, o któ -
rym Pan wspo mniał przed chwi lą?

W. G.: Nie. W ten pro jekt wpi sa ło się wie le ka tedr Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu na sze go Uni wer sy te tu. Co naj mniej trzy
czwar te te go Wy dzia łu bie rze w nim udział. Gdy tyl ko z tym ru -
szy my, bę dzie to mo gło pro mie nio wać na in ne wy dzia ły. Je że li bo -

wiem bę dzie my po szu ki wać su row ców bo ga tych w skład ni ki
proz dro wot ne, to bez wąt pie nia zo sta nie na wią za na współ pra ca
i z Wy dzia łem Rol ni czym, i Wy dzia łem Ogrod ni czym, cho ciaż by
w za kre sie two rze nia no wych od mian, szcze gól nie bo ga tych w te
skład ni ki. Po tem moż na bę dzie my śleć o pra cach ge ne tycz nych nad
mo dy fi ka cją ro ślin, by po zy skać mak sy mal ną kon cen tra cję skład -
ni ków ak tyw nych. Jest to jest pra ca na dłu gie la ta. Znaj dzie się też
pra ca dla Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go. Po tem ko lej ne…
Oso bi ście uwa żam, że ta te ma ty ka ba daw cza po win na być jed nym
z prio ry te tów na uko wych na sze go Uni wer sy te tu. Mo że my tu wy -
ko rzy stać na sze do tych cza so we moż li wo ści i tra dy cje na uko we, ale
jed no cze śnie ta te ma ty ka wpro wa dza nas w no we dzie dzi ny, mię -
dzy in ny mi zwią za ne z me dy cy ną, co dla Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go jest nie zwy kle waż ne. Jed nym sło wem ta te ma ty ka na pę -
dza roz wój na uko wy Uczel ni.

– Kie dy otrzy ma cie od po wiedź z mi ni ster stwa?
W. G.: Pod ko niec sierp nia. War to jed nak po wie dzieć, że nie -

za leż nie od re zul ta tu te go kon kur su ta pro ble ma ty ka po win na być
roz wi ja na i wspie ra na przez wła dze Uczel ni. A je den kon kurs nie
za my ka dro gi do sta ra nia się o ko lej ne gran ty.

– Trzy ma my więc kciu ki za po wo dze nie oraz przy chyl ną opi -
nię władz! Dzię ku ję za roz mo wę.

Z prof.dr.hab.WłodzimierzemGrajkiem
rozmawiałaEwaStrycka

Susze owocowe i warzywne

Produkty powstałe dzięki współpracy 
Katedry Biotechnologii oraz firmy „Paula” 

można już spotkać w polskich sklepach „[…] Uwa żam, że ta te ma ty ka ba daw cza po win -
na być jed nym z prio ry te tów na uko wych na sze -
go Uni wer sy te tu. Mo że my tu wy ko rzy stać na sze
do tych cza so we moż li wo ści i tra dy cje na uko we, ale
jed no cze śnie ta te ma ty ka wpro wa dza nas w no -
we dzie dzi ny, mię dzy in ny mi zwią za ne z me dy -
cy ną, co dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go jest nie -
zwy kle waż ne”
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Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2009 ro ku na te re nie Sta cji Do -
świad czal nych Wy dzia łu Ogrod ni cze go w Mar ce li nie od by ło

się wy jaz do we po sie dze nie Ko le gium Rek to rów mia sta Po zna nia.
To sza cow ne gro no two rzą rek to rzy ośmiu uczel ni pu blicz nych
i kanc lerz UAM. Gre mium speł nia ro lę opi nio twór czą w śro do wis -
ku lo kal nym, re pre zen tu je wspól ne ce le pań stwo wych szkół wyż -
szych i współ dzia ła z mia stem. Dla te go na po sie dze nia, oprócz przed -
sta wi cie li na uki: pre ze sa Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
i pre ze sa Po znań skie go Od dzia łu PAN, są za pra sza ni re pre zen tan -
ci władz mia sta Po zna nia. Do bit nym przy kła dem współ dzia ła nia jest
wpro wa dze nie pro gra mu „Aka de mic ki Po znań”. Obej mu je on wy -
kła dy pro wa dzo ne przez wy bit nych na ukow ców i oso bi sto ści z ca -
łe go świa ta (w paź dzier ni ku 2008 ro ku go ści li śmy na na szej Uczel -
ni prof. Geo r ge’a Kve si ta dze z Gru zji), sty pen dia dla stu den tów
bę dą cych lau re ata mi bądź fi na li sta mi ogól no pol skich olim piad przed -
mio to wych, prak ty ki za wo do we w Urzę dzie Mia sta, na gro dy
za wy róż nia ją cą pra cę dok tor ską i ma gi ster ską. Mia sto pro wa dzi
tak że kam pa nię pro mo cyj ną Po zna nia ja ko ośrod ka aka de mic kie -
go, w któ rym war to stu dio wać. Ko lej na waż na ini cja ty wa przy go -
to wa na przez Ra dę Aglo me ra cji Po znań skiej to po wo ła nie Cen trum
Ba da nia Aglo me ra cji Po znań skiej, któ re w ra mach kon sor cjum ba -
da czy UAM, PP, UE i UP re ali zu je grant za ma wia ny: Funk cjo no -
wa nie i kie run ki roz wo ju Aglo me ra cji Po znań skiej.

Po sie dze nie w Mar ce li nie by ło po prze dzo ne pre zen ta cją osią gnięć
do świad czal nych Wy dzia łu Ogrod ni cze go przez dzie ka na prof. dr.
hab. Pio tra Urbań skie go. W świat kul to we go szpa ra ga wpro wa -
dził ze bra nych wy bit ny znaw ca te go wa rzy wa prof. dr hab. Mi ko -
łaj Kna flew ski – lau re at te go rocz nej sta tu et ki „Srebr ne Szpa ra gi”.
Uni ka to wą ae ro po nicz ną upra wę po mi do rów przed sta wił pio nier
tej me to dy prof. dr hab. An drzej Ko mo sa (http://www. da ily mo -
tion. pl/vi deo/x9e tab_po mi do ry -na -mar sa_tech). W ho lu dwor ku
swo je naj cie kaw sze edy cje za pre zen to wa ło Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go.

Na po sie dze niu JM rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
(wi ce prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów mia sta Po zna nia)
przed sta wił obec ne wła dze i ak tu al ną sy tu ację na sze go Uni wer sy -
te tu. Je że li w przy szło ści, w trak cie tej ka den cji dzia ła nia gre mium,
JM rek tor UAM prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak (prze wod ni -
czą cy Ko le gium Rek to rów mia sta Po zna nia) wy ra ził by chęć po -
now ne go spo tka nia na na szej Uczel ni, umoż li wi ło by to za pre zen -
to wa nie in nych wy dzia łów UP.

drinż.CezaryBeker

Ko le gium rek to rów mia sta Po zna nia
Rek to rzy:
� prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak (Uni wer sy tet im. Ada -

ma Mic kie wi cza) – prze wod ni czą cy
� prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak (Uni wer sy tet Przy rod -

ni czy) – wi ce prze wod ni czą cy
� prof. dr hab. inż. Adam Ham rol (Po li tech ni ka Po znań ska)

– wi ce prze wod ni czą cy
� prof. dr hab. Ja cek Wy soc ki (Uni wer sy tet Me dycz ny im.

Ka ro la Mar cin kow skie go)
� prof. dr hab. Ma rian Go ry nia (Uni wer sy tet Eko no micz ny)
� prof. dr hab. Je rzy Smo ra wiń ski (Aka de mia Wy cho wa nia

Fi zycz ne go im. E. Pia sec kie go)
� prof. zw. Mar cin Ber dy szak (Aka de mia Sztuk Pięk nych)
� prof. zw. Bo gu mił No wic ki (Aka de mia Mu zycz na im. Igna -

ce go Ja na Pa de rew skie go)

Prze wod ni czą cy Ko le gium Kanc le rzy mia sta Po zna nia:
� mgr Sta ni sław Wa cho wiak (Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -

kie wi cza) uczestnicy spotkania na stopniach zabytkowego
pałacyku w marcelinie
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REK TO RZY W MAR CE LI NIE

Powitanie gości – rektor 
naszej uczelni, prof. G. Skrzypczak

Profesor 
m. Knaflewski, 

jeden 
z najsłynniejszych 

na świecie 
znawców 

szparagów

zajęcia w terenie – przy hodowli szparagów
(marcelin)
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Ósme po sie dze nie Se na tu
(29 kwiet nia 2009 ro ku)
uchwa le nie zmian w Re�gu�la�mi�nie�Stu�diów�
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Po wrę cze niu mia no wań na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go dr. hab. Ja no wi Kry sza ko wi oraz dr hab. Sta ni sła wie Szcze -
pa niak Se nat przy stą pił do uchwa le nia zmian w RegulaminieStu-
diówUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu. Pro po zy cje zmian
przed sta wi ła Pro rek tor M. Ko złow ska, mo ty wu jąc ich wpro wa dze -
nie tym, że na wszyst kich kie run kach stu diów obo wią zu ją stu dia
dwu stop nio we, a „w nie któ rych za pi sach re gu la mi nu są ta kie sfor -
mu ło wa nia, któ re nie uwzględ nia ją te go fak tu”. Po za tym wpro -
wa dzo no pre cy zyj ność nie któ rych.

Oma wia ne te go dnia zmia ny po zy tyw nie za opi nio wał Sa mo rząd
Stu denc ki oraz Se nac ka Ko mi sja ds. Stu diów, w imie niu któ rej wy -
po wie dział się prof. J. Kor czak. Se nac ka Ko mi sja ds. Sta tu to wo -
-Re gu la mi no wych gło sem prof. M. Mań ki zmia ny za sad ni czo za -
ak cep to wa ła, z drob ny mi je dy nie uwa ga mi. 

Se nat wszyst kie pro po zy cje za ak cep to wał, co wy ka za ło bar dzo
zgod ne gło so wa nie: za przy ję ciem uchwa ły do ty czą cej zmian
w Regulaminiestudiów 52 gło sy by ły „za”, nikt nie był „prze ciw”,
nikt się też nie wstrzy mał od gło su.

za twier dze nie Re�gu�la�mi�nu�Ra�dy�Bi�blio�tecz�nej

Pro rek tor J. Pi kul za pre zen to wał ze bra nym no we brzmie nie Re-
gulaminuRadyBibliotecznej, do któ re go wpro wa dzo no ko rek ty i uzu -
peł nie nia w sto sun ku do te go, co obo wią zy wa ło do tej po ry (czy li do re -
gu la mi nu za twier dzo ne go przez Se nat 20 czerw ca 2007 ro ku).
Po opi nii Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych wy kre -
ślo no z pro jek tu RegulaminuRadyBibliotecznej § 5, by jed no cześ -
nie prze nieść te za pi sy doRegulaminuBibliotekiGłównej. Po tej zmia -

nie Se nat zgod nie za gło so wał za przy ję ciem uchwa ły nr 77/2009
w spra wie za twier dze nia RegulaminuRadyBibliotecznej: „za” gło -
so wa ło 51 osób, nie by ło gło sów prze ciw nych i wstrzy mu ją cych się.

za opi nio wa nie Re�gu�la�mi�nu�Wy�daw�nic�twa�
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu

Po drob nych ko rek tach sty li stycz nych i re dak cyj nych, za pro po no -
wa nych przez prof. M. Mań kę (w imie niu Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta -
tu to wo -Re gu la mi no wych), Se nat za gło so wał za przy ję ciem uchwa -
ły w spra wie za opi nio wa nia RegulaminuWydawnictwaUniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniu. Gło sy „za” od da ły 44 oso by, jed na się
wstrzy ma ła, nikt nie był „prze ciw”, tym sa mym uchwa ła nr 78/2009
wej dzie w ży cie po za twier dze niu Regulaminu przez rek to ra.

Pod ję cie uchwa ły w spra wie usta le nia 
kry te riów, o któ rych mo wa w § 77 ust. 5 i 6 
Sta�tu�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�
w Po�zna�niu

Kry te ria, o któ rych mo wa w § 77 ust. 5 i 6 StatutuUniwersyte-
tuPrzyrodniczegow Poznaniu, do ty czą „usta le nia przez Se nat kry -
te riów udzie la nia przez Rek to ra zgo dy na uczy cie lo wi aka de mic kie -
mu na do dat ko we za trud nie nie w ra mach sto sun ku pra cy u wię cej
niż jed ne go do dat ko we go pra co daw cy lub na pro wa dze nie dzia -
łal no ści go spo dar czej z jed nym do dat ko wym za trud nie niem w ra -
mach sto sun ku pra cy oraz usta le nie przez Se nat kry te riów pod ję -
cia przez na uczy cie la aka de mic kie go, bę dą ce go or ga nem
jed no oso bo wym lub je go za stęp cą, do dat ko we go za trud nie nia w ra -
mach sto sun ku pra cy lub na roz po czę cie pro wa dze nia dzia łal no -
ści go spo dar czej” – jak to przed sta wił dr C. Be ker w imie niu Se -
nac kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych. Za rów no wspo mnia na
Ko mi sja, jak rów nież Se nac ka Ko mi sja ds. Stu diów, Se nac ka Ko -
mi sja ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu, Se nac ka Ko mi sja
ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych oraz mgr W. Ja nik w imie niu NSZZ
„So li dar ność” przed sta wi li uwa gi i pro po zy cje zmian i po pra wek. 

Pro rek tor Cz. Sza frań ski za pro po no wał, aby uwzględ nić pro po -
zy cje Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych, któ rą przed sta wił
wcze śniej dr C. Be ker (do da nie za pi su o „jed nost kach na uko wo -
-ba daw czych” w § 1 ust. 1 i 2), a po krót kiej wy mia nie zdań
z prof. M. Świ toń skim zgo dził się wy kre ślić § 1 ust. 3, o co wnio -
sko wa ła prof. M. Mań ka w imie niu Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu -
to wo -Re gu la mi no wych (był to pa ra graf mó wią cy o tym, że „za ka -
zem kon ku ren cji nie jest ob ję te wy ko ny wa nie, w wa run kach,
o któ rych mo wa w ust. 1, dzia łal no ści dy dak tycz nej w szko le wyż -
szej, z któ rą Uczel nia za war ła umo wę o współ pra cy”). Pro po zy -
cja Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów, by skró cić za pi sy w § 2 ust. 1
i 2, rów nież zo sta ła za ak cep to wa na przez Pro rek to ra Cz. Sza frań -
skie go, po dob nie jak drob ne ko rek ty sty li stycz ne za pro po no wa ne
przez Se nac ką Ko mi sję ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych.

W gło so wa niu Se na to rzy od da li 45 gło sów „za” przy ję ciem uchwa -
ły w spra wie usta le nia kry te riów, o któ rych mo wa w § 77 ust. 5 i 6
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; pię ciu Se na to -
rów wstrzy ma ło się od gło su, ża den nie był „prze ciw”.

Po zo sta łe uchwa ły Se na tu

Po prze rwie Se nat 48 gło sa mi „za” przy jął uchwa łę w spra wie
wy kład ni i in ter pre ta cji tre ści § 80 ust. 10 StatutuUniwersytetuPrzy-
rodniczegow Poznaniu, któ rą za pre zen to wał Pro rek tor Cz. Sza -
frań ski, a po tem wy ra ził zgo dę na za war cie umo wy i za trud nie nie
mgr. inż. Edwar da Wa ry cha na sta no wi sko dy rek to ra Rol ni cze go
Go spo dar stwa Do świad czal ne go Bro dy oraz przy jął pro to -
kół VII po sie dze nia Se na tu.

z  s e n a t u

mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego 

odbiera dr hab. Stanisława Szczepaniak
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Ko mu ni ka ty

Rek tor G. Skrzyp czak po in for mo wał, że Pre zy dium Cen tral nej
Ko mi sji 27 kwiet nia br. za twier dzi ło przy zna nie Wy dzia ło wi Rol -
ni cze mu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu upraw nie nia
do ha bi li to wa nia w dzie dzi nie na uk rol ni czych – dys cy pli na: in ży -
nie ria rol ni cza, po gra tu lo wał też Dzie ka no wi WR. Na stęp nie przy -
po mniał, że roz po czę ły się pra ce nad przy go to wa niem no we go do -
ku men tu „obej mu ją ce go stra te gię roz wo ju Uczel ni na naj bliż sze la ta”.
Rek tor po in for mo wał, że Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi cza or ga ni -
zu je ob cho dy 90-le cia aka de mic kie go Po zna nia, w któ rych weź mie
udział tak że na sza Uczel nia. Prze ka zał ze bra nym in for ma cję na te -
mat ze bra nia Ko mi te tu Ob cho dów 90-le cia Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, któ re od bę dą się w li sto pa dzie 2009 ro ku i zo -
sta ną po wią za ne z Dniem Pa tro na na szej Uczel ni. Na ko niec
przed sta wił pro jekt no we go lo go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, któ -
ry nie ba wem zo sta nie do pra co wa ny przez au to ra i na sta łe za cznie
funk cjo no wać w co dzien nym ży ciu Uczel ni.

Pro rek tor J. Pi kul po in for mo wał o wy ni kach XXXVI edy cji kon -
kur su wnio sków o gran ty Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. „Łącz nie z na szej Uczel ni zło żo no na XXXVI kon kurs 84
wnio ski, z któ rych 28 uzy ska ło do fi nan so wa nie (wskaź nik suk ce -
su 33,3%). Umo wy na fi nan so wa nie na szych wnio sków już pod -
pi sa no. W po szcze gól nych wy dzia łach sy tu acja przed sta wia się na -
stę pu ją co:
� z Wy dzia łu Rol ni cze go zło żo no 17 wnio sków, z któ rych 5 otrzy -

ma ło fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Le śne go zło żo no 4 wnio ski, 2 uzy ska ły fi nan so -

wa nie
� z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt zło żo no 10 wnio sków,

4 uzy ska ły fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na zło żo no 8 wnio sków, 5 uzy -

ska ło fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Ogrod ni cze go zło żo no 10 wnio sków, 3 uzy ska ły

fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu zło żo no 17 wnio -

sków, 5 uzy ska ło fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska zło żo no 5 wnio -

sków, 2 uzy ska ły fi nan so wa nie
� z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go zło żo no 13 wnio sków,

2 uzy ska ły fi nan so wa nie”.

Rek tor G. Skrzyp czak prze ka zał też mi ły ko mu ni kat o tym, że
„Fun da cja na Rzecz Na uki Pol skiej roz strzy gnę ła kon kurs na sty -
pen dia dla mło dych uczo nych na rok 2009 (tzw. pro gram „Start”)
[…]; wśród [lau re atów] jest Pan dr Da wid Szcze pan kie wicz z Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Opie ku nem na sze go lau re ata
jest Pan prof. dr hab. Krzysz tof No wak”. Wia do mość ta zo sta ła przy -
ję ta okla ska mi. 

StreszczenieobradSenatu
na podstawieprotokołumgr.WojciechaGrottela

sporządziłaEwaStrycka

mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego odbiera 

dr hab. Jan Kryszak

Dziewiąte po sie dze nie 
Se na tu (20 maja 2009 ro ku)

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
na Wydziale Ogrodniczym kierunku architektura
krajobrazu na poziomie studiów II stopnia,
z realizacją w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym oraz utworzenia na Wydziale
Ogrodniczym kierunku architektura krajobrazu
na poziomie studiów II stopnia, z realizacją
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Wpro wa dze nie do dys ku sji nad te ma ta mi przed sta wi ła Pro rek -
tor M. Ko złow ska. Wnio sek Ra dy Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt przed sta wi ła Dzie kan M. Szu ma cher -Stra bel, a wnio sek Ra -
dy Wy dzia łu Ogrod ni cze go – Dzie kan P. Urbań ski. Oba wnio ski
spo tka ły się z przy chyl ną oce ną (z kil ko ma za le d wie drob ny mi uwa -
ga mi i su ge stia mi) Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów, a ze bra ni w au li
Ko le gium Run ge go Se na to ro wie nie mal jed no gło śnie je za ak cep -
to wa li.

Ko lej ne punk ty ob rad

Pod ję to dwie uchwa ły: w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji
na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia I oraz II stop nia, a tak że
uchwa łę w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie -
sta cjo nar ne stu dia dok to ranc kie – wszyst kie na rok aka de mic -
ki 2010/2011. Ma gi ster P. Urbań ski po stu lo wał, by za sta no wić się
nad dal szym sen sem ist nie nia stu diów nie sta cjo nar nych dru gie go
stop nia, a z ko lei prof. M. Świ toń ski po sta wił for mal ny wnio sek
o wpro wa dze nie do trze ciej z wy mie nio nych uchwał (w spra wie wa -
run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia dok -
to ranc kie) zmia ny: by ję zy kiem ob cym, z któ re go kan dy da ci mu -
szą zda wać eg za min, zo stał uzna ny tyl ko j. an giel ski. Ma gi ster 
P. Urbań ski był jed nak prze ciw ne go zda nia. Wnio sek prof. M. Świ -
toń skie go zo stał przez Se nat od rzu co ny.

Dzie wią tym punk tem ob rad Se na tu by ło roz pa trze nie Sprawoz-
daniaRektoraz działalnościAkademiiRolniczejim.AugustaCiesz-
kowskiegow Poznaniu– UniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu
w 2008roku, czy li pod ję cie sied miu uchwał. Po dłu giej dys ku sji Se -
nat przy jął wszyst kie uchwa ły, czy li: nr 88/2009 – w spra wie za -
twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go Uczel ni za 2008 rok;
nr 89/2009 – w spra wie oce ny wy ni ków re ali za cji pla nu rze czo wo -
-fi nan so we go i udzie le nia Rek to ro wi ab so lu to rium z dzia łal no ści fi -
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nan so wej Uczel ni w 2008 ro ku; nr 90/2009 – w spra wie oce ny dzia -
łal no ści Uczel ni w 2008 ro ku; nr 91/2009 – w spra wie za twier dze -
nia rocz ne go spra woz da nia Rek to ra z dzia łal no ści Aka de mii Rol -
ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu – Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu w 2008 ro ku; nr 92/2009 – w spra -
wie oce ny dzia łal no ści Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu za okres od 1 stycz nia do 31 sierp nia 2008 ro ku (ten
punkt ob rad pod da no gło so wa niu taj ne mu); nr 93/2009 – w spra -
wie oce ny dzia łal no ści Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu za okres od 1 wrze śnia do 31 grud nia 2008 ro ku (gło -
so wa nie tak że by ło taj ne); nr 94/2009 – w spra wie oce ny dzia łal -
no ści ad mi ni stra cji cen tral nej Uczel ni w 2008 ro ku.

Na IX po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu uchwa lo no po nad to plan rze czo wo -fi nan so wy na szej
Uczel ni na rok 2009, pod ję to uchwa łę w spra wie nie od płat ne go na -
by cia nie ru cho mo ści (z Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych Od dział
Te re no wy w Po zna niu) o łącz nej po wierzch ni 61,74 ha, po ło żo -
nych w ob rę bie Ce re kwi cy (gmi na Ro kiet ni ca) oraz przy ję to pro -
to kół VIII po sie dze nia Se na tu z dnia 29 kwiet nia 2009 ro ku.

Ko mu ni ka ty

Rek tor prze ka zał Se na to rom na stę pu ją ce dwa ko mu ni ka ty:
o de cy zji nada nia przez Se nat Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go -
na Koł łą ta ja w Kra ko wie ty tu łu dok to ra honoriscausa prof. dr. hab.
An drze jo wi Du ba so wi, pro fe so ro wi na szej Uczel ni. Uro czy stość,
o któ rej spo łecz ność osob no zo sta nie po in for mo wa na, od bę dzie
się 19 czerw ca w Kra ko wie. Dru ga in for ma cja do ty czy ła wy bo rów
do Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go. Rek tor za ape lo wał o ak -
tyw ność w tym wzglę dzie oraz o rze tel ne po dej ście do spra wy.

*  *  *

W wol nych gło sach, wnio skach i in ter pe la cjach człon ków Se na -
tu dr hab. W. Olek zwró cił uwa gę, że na stro nach in ter ne to wych
MNiSzW opu bli ko wa no ujed no li co ną wer sję wy ka zu „cza so pism
punk to wa nych” (któ ry mię dzy in ny mi ma być wy ko rzy sty wa ny pod -
czas oce ny pa ra me trycz nej jed no stek), na któ rej jed nak zna la zły
się cza so pi sma, któ re nie są „cza so pi sma mi na uko wy mi”, a są wy -
ce nio ne, zna la zły się tam rów nież cza so pi sma, któ re nie speł nia ją
wie lu kry te riów.

StreszczenieobradSenatu
na podstawieprotokołumgr.WojciechaGrottela

sporządziłaEwaStrycka

Nie wąt pli wie udział w kon fe ren cjach da -
je moż li wość za po zna nia się z ba da nia -

mi pro wa dzo ny mi w róż nych pla ców kach na -
uko wych oraz po zwa la je po rów nać do tych,
ja kie są pro wa dzo ne w Pol sce. Mię dzy na ro -
do wa Kon fe ren cja „Youth and Pro gress of
Bio lo gy” prze zna czo na by ła dla stu den tów
i dok to ran tów uczel ni przy rod ni czych i od -
by ła się we Lwo wie w dniach od 12 do 15 ma -
ja 2009 ro ku. Bo ga ta te ma ty ka za gad nień bio -
lo gicz nych spra wi ła, że or ga ni za to rzy po dzie li li
ją na kil ka sek cji, ta kich jak: „Bo ta ni ka”, „Fi -
zjo lo gia ro ślin”, „Wpro wa dza nie no wych
ro ślin” (Plants In tro duc tion), „Bio che mia”,
„Eko lo gia”, „Mi kro bio lo gia, wi ro lo gia i im -
mu no lo gia”, „Fi zjo lo gia czło wie ka i zwie rząt”,
„Bio me dy cy na”, „Bio fi zy ka”, „Bio lo gia ko -
mór ki” oraz „Ge ne ty ka i bio tech no lo gia”.
Nasz Uni wer sy tet re pre zen to wa ło kil ka na ście
osób. Na le ży pod kre ślić, że w kon fe ren cji bra li
tak że udział stu den ci z Uni wer ste tu Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie z Lu bli na, Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go czy Uni wer sy te tu z Zie lo -
nej Gó ry. Jed nak naj sil niej szą gru pą by li śmy

my – dok to ran ci z Wy dzia łu Ogrod ni cze go
(aż sześć osób z trzech róż nych ka tedr). Choć
więk szość z nas mu sia ła po kryć z wła snych
pie nię dzy udział w tej kon fe ren cji, to wy jazd
na le żał do wy jąt ko wo uda nych. 

Dłu ga jaz da po cią giem by ła mę czą ca, ale
wi dok pięk ne go mia sta, ja kim jest Lwów, zre -
kom pen so wał trud po dró ży. Nie zwy kłe wra -
że nie zro bił na nas Na ro do wy Uni wer sy tet we
Lwo wie imie nia Iva na Fran co, bę dą cy or ga -
ni za to rem kon fe ren cji. War to pod kre ślić, że
jest to je den z naj star szych uni wer sy te tów
w Eu ro pie. Na szą szcze gól ną uwa gę wzbu -
dzi ło mu zeum zoo lo gicz ne po sia da ją ce ty sią -
ce róż nych zwie rząt, po cząw szy od owa dów,
a skoń czyw szy na szkie le cie wie lo ry ba. Za dzi -
wia ją cy był do sko na ły stan eks po na tów, jak
cho ciaż by ko lek cji wy pcha nych fla min gów
z 1823 ro ku. 

Zwie dzi li śmy Ogród Bo ta nicz ny na le żą cy
do Uni wer sy te tu. Jest on po dzie lo ny na dwie
czę ści, sta rą, któ ra mie ści się tuż przy Uni -
wer sy te cie, oraz no wą, po ło żo ną tuż za cmen -
ta rzem Ły cza kow skim. W sta rej czę ści zo ba -

czy li śmy po nad 150-let nie szklar nie z ko lek -
cją ro ślin do nicz ko wych, a wśród nich przed -
sta wi cie li ro dzin: Orchidaceae, Begoniaceae,
Araceae, Dracenaceae i wie le in nych, na szą
szcze gól ną uwa gę jed nak przy ku ła po -
nad 140-let nia Dracaena umbraculifera.
War to pod kre ślić, że jed na ze szklar ni to sta -
ra ka pli ca, któ rej dach prze szklo no; upra wia
się w niej obec nie róż ne ga tun ki palm. Część
den dro lo gicz na by ła za nie dba na, ale znaj do -
wał się w niej naj star szy ro sną cy na Ukra inie
okaz Taxusbaccata. 

W no wej czę ści Ogro du Bo ta nicz ne go po -
dziw wzbu dzi ły trzy ogrom ne szklar nie,
w któ rych upra wia się ro śli ny z róż nych stref
kli ma tycz nych. W jed nej z nich na środ ku ro -
śnie ogrom ny Phoenix dactylifera. Obok
nie go miej sce jest sła bo wy ko rzy sta ne, co nie -
ste ty nie na pa wa opty mi zmem. Wo kół szklar -
ni zo ba czy li śmy: ko lek cję by lin, ro ślin ce bu -
lo wych, ziół czy też dział sys te ma ty ki ro ślin,
z dość skrom ny mi jak na ogród bo ta nicz ny
zbio ra mi. Im po nu ją cy był jed nak mło dy
okaz ma mu tow ca ol brzy mie go, bez oznak ja -

Paweł zmora (student IV roku biotechnologii) 
na IX posiedzeniu Senatu odebrał gratulacje 
za zdobycie II miejsca w Finale Regionalnym

Konkursu „Studencki nobel 2009”

z  s e n a t u

Kon fe ren cja „Youth and
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kich kol wiek uszko dzeń mro zo wych (co nas
zdzi wi ło). 

Wra ca jąc jed nak do sa mej kon fe ren cji, to
ku na sze mu za sko cze niu, mi mo mię dzy na -
ro do we go jej cha rak te ru, ję zy kiem, w ja kim

od by wa ły się pre lek cje, był ukra iń ski lub ro -
syj ski, a sto sun ko wo nie wiel ka część wy stą -
pień od by ła się w ję zy ku kon gre so wym – an -
giel skim. W więk szo ści wy ni ki na szych ba dań
za pre zen to wa li śmy w for mie po ste rów, któ -
re wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie wśród
uczest ni ków kon fe ren cji. Owo cem na szej
pra cy by ły dy plo my za naj lep sze po ste ry: Ewe -
li na Woj cie chow ska w sek cji „Eko lo gia”,
Łu kasz Ja nus w sek cji „Fi zjo lo gia ro ślin” oraz

To masz Trel ka w sek cji „Wpro wa dza nie
no wych ro ślin” uzy ska li pierw sze miej sca. Wy -
róż nie nia te są dla nas nie zwy kłą sa tys fak cją,
bio rąc pod uwa gę to, że w kon fe ren cji bra ło
udział kil ka set osób. 

W wol nych chwi lach de lek to wa li śmy się
wspa nia łym ukra iń skim je dze niem, kosz tu -
jąc jed no cze śnie do sko na łych ro dzi mych
trun ków, oraz zwie dza li śmy Lwów, po dzi wia -
jąc licz ne za byt ki te go mia sta, jak cho ciaż by
cmen tarz Ły cza kow ski, Mu zeum Na ro do we,
ka te drę, ra tusz czy ope rę, do któ rej wy bra -
li śmy się na CyrulikaSewilskiego. Spa ce ro -
wa li śmy po par ku Stryj skim, jed nym z naj star -
szych w Eu ro pie. 

Czas spę dzo ny we Lwo wie był wy jąt ko -
wy, dla te go za chę cam stu den tów i dok to -
ran tów do udzia łu w tej kon fe ren cji w przy -
szłym ro ku. 

mgrinż.TomaszTrelka

Pro gress of Bio lo gy”
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Skoń czy ła się już dru ga ka den cja Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej. War to chy ba ze sta wić, przy po mnieć i pod su mo wać,

czym się zaj mo wał Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych
i We te ry na ryj nych, waż ny przede wszyst kim dla uczel ni pro wa dzą -
cych kie run ki stu diów z te go za kre su, do któ rych na le żą głów nie
pu blicz ne uczel nie rol ni cze, choć dziś już nie tyl ko one. 

W skład Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We -
te ry na ryj nych na dru gą ka den cję (2005–2007) po wo ła no pięć osób:
prof. dr. hab. An drze ja Fi li sto wi cza (AR Wro cław)1, prof. dr. hab.
Fran cisz ka Rud nic kie go (ATR Byd goszcz), prof. dr. hab. Ste fa na
S. Smo czyń skie go (UWM Olsz tyn), prof. dr. hab. Bog da na J. Wo -
sie wi cza (AR Po znań) i prof. dr. hab. Ja na Że la zo (SGGW War -
sza wa). Z tej gru py tyl ko prof. F. Rud nic ki i prof. B.J. Wo sie wicz
by li człon ka mi Ko mi sji w po przed niej ka den cji. Na pierw szym po -
sie dze niu (21 stycz nia 2005) na prze wod ni czą ce go Ze spo łu wy -
bra no prof. dr. hab. Bog da na J. Wo sie wi cza. Se kre ta rzem Ze spo -
łu z ra mie nia Biu ra PKA by ła w tej ka den cji naj pierw mgr Ja ni na
Le wan dow ska (w ro ku 2005), a po jej przej ściu na eme ry tu rę funk -
cję tę spra wu je mgr Agniesz ka So cha -Woź niak. 

W kom pe ten cji Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych
i We te ry na ryj nych jest aż 13 kie run ków stu dió w2: 

IIIII ar chi tek tu ra kra jo bra zu
IIIII bio tech no lo gia 
IIIII le śnic two
IIIV ochro na śro do wi ska
IIIV ogrod nic two
IIVI rol nic two
IVII ry bac two
VIII tech ni ka rol ni cza i le śna
IIIX tech no lo gia drew na
IIIX tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka
IIXI we te ry na ria
IXII zoo tech ni ka
XIII to wa ro znaw stwo. 
W kom pe ten cji Ze spo łu są te stu dia na kie run ku bio tech no lo -

gia oraz ochro na śro do wi ska, po któ rych ab sol wen ci uzy sku ją ty -
tu ły in ży nie ra lub ma gi stra in ży nie ra. Po zo sta łe zaś, któ re da ją ab -
sol wen tom ty tu ły li cen cja ta lub ma gi stra, znaj du ją się w kom pe ten cji
Ze spo łu Kie run ków Stu diów Przy rod ni czych. Kie ru nek to wa ro -

znaw stwo jest w kom pe ten cji dwóch ze spo łów, dru gim jest Ze spół
Kie run ków Stu diów Eko no micz nych. 

Choć kie run ków jest aż 13, kil ka z nich to kie run ki zde cy do wa -
nie uni ka to we. Na przy kład tech no lo gia drew na oraz ry bac two są
re ali zo wa ne tyl ko w dwóch jed nost kach, le śnic two w trzech, a we -
te ry na ria w czte rech. Dla po rów na nia ochro na śro do wi ska pro -
wa dzo na jest w ok. 50 jed nost kach (tych już oce nio nych), a pro -
wa dzą cych do dy plo mu in ży nier skie go jest pra wie 30 kie run ków.
W su mie w okre sie dwóch ka den cji Ze spo ło wi uda ło się jed nak oce -
nić wszyst kie jed nost ki pro wa dzą ce wy mie nio ne wcze śniej kie run -
ki stu diów, ale tyl ko tam, gdzie na tych kie run kach by li już ab sol -
wen ci. Oce na sze ściu kie run ków, głów nie to wa ro znaw stwa, jest
jesz cze w to ku (choć wi zy ta cje są już za koń czo ne, a ra por ty z tych
wi zy ta cji przy go to wa ne). 

Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj -
nych na sa mym po cząt ku ka den cji po świę cił spo ro cza su, aby wy -
pra co wać

re gu ły pra cy
miesz czą ce się w ogól nych za sa dach pra cy PKA, któ ry mi się po -

sił ko wał w dal szej dzia łal no ści. War to o nie któ rych wspo mnieć.
Przy ję to, że po sie dze nia Ze spo łu po win ny się od by wać nie rza -

dziej niż raz w mie sią cu, zwy kle w czwart ki mię dzy po sie dze nia mi
Pre zy dium. Ze spół dą żył, aby nie by ło ich jed nak wię cej niż trzy na każ -
de dwa mie sią ce. Ter mi ny by ły usta la ne z re gu ły ze spo rym wy prze -
dze niem. War to jed nak przy po mnieć, że ten sam Ze spół w pierw -
szej ka den cji od był je dy nie 15 po sie dzeń. Więk szość spraw sta ra no
się wów czas uzgad niać pocz tą in ter ne to wą (co oczy wi ście przy spie -
sza ło pra cę, ale utrud nia ło wy ar ty ku ło wa nie niu an sów i zwy kle unie -
moż li wia ło do bre prze dys ku to wa nie wszyst kich szcze gó łów). 

Du żą wa gę przy wią zy wa li śmy do usta le nia pro po zy cji skła du ze -
spo łu oce nia ją ce go. Na je go prze wod ni czą ce go pro po no wa no z re -
gu ły człon ka Ze spo łu, któ ry nie był jed nak spe cja li stą z te go kie run -
ku. W ten spo sób kie run ki oce nia ne by ły w po dob nych skła dach
oso bo wych. Czło nek Ze spo łu, spe cja li sta z oce nia ne go kie run ku, mógł
wów czas wy stę po wać w ro li eks per ta (tyl ko dru gi eks pert był wte -
dy spo za PKA). Ta ka kon struk cja ze spo łu wi zy tu ją ce go oka zy wa -
ła się ko rzyst na jesz cze z in nych po wo dów. Przede wszyst kim, i co
war to pod kre ślić, prze wod ni czą cy pra co wał z re gu ły w śro do wi sku
na ogół so bie nie zna nym, na to miast eks per ci od wrot nie, pra cu ją za -
wsze w śro do wi sku zwy kle do brze so bie zna nym. Da wa ło to prze -
wod ni czą ce mu moż li wość pew ne go to no wa nia sy gna łów pły ną cych
od eks per tów (gdy by ły ewi dent nie zbyt ostre) lub moc niej sze go
przed sta wie nia nie któ rych kwe stii, na zbyt jed nak sła bo ar ty ku ło wa -
nych przez eks per tów. Po nad to do świad czo ny eks pert, czło nek PKA,
z re gu ły szyb ciej i le piej re ali zo wał swój ra port cząst ko wy (choć nie
za wsze, nie ste ty). Ja ko re gu łę przy ję to, aby prze wod ni czą cy ze spo -
łu oce nia ją ce go i eks per ci nie by li z tej sa mej uczel ni (na wet mia -
sta), a eks per ci z ko lei by po cho dzi li z róż nych ośrod ków. 

Pro po zy cje ocen akre dy ta cyj nych oraz opi nie o wnio skach uczel -
ni by ły przed sta wia ne na po sie dze niu Ze spo łu wraz z uza sad nie -
niem (tak że oce ny po zy tyw nej) przez wła ści we go człon ka Ze spo -
łu. Ma te ria ły (pro po zy cje ocen, wnio sków i uza sad nie nia) by ły
z re gu ły wcze śniej przy go to wa ne i roz sy ła ne. Każ do ra zo wo tak że
roz sy ła no peł ne (!) ra por ty z wi zy ta cji. Po szcze gó ło wym za po zna -
niu się z ty mi ma te ria ła mi, po dys ku sji, czę sto dłu go trwa łej i dro -
bia zgo wej, Ze spół wy pra co wy wał swo je sta no wi sko w dys ku to wa -
nej kwe stii. W zde cy do wa nej więk szo ści spraw prak tycz nie

Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych
w dru giej ka den cji Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej

(cz. 1)

1 Dziś część uczel ni, z któ rych się wy wo dzi li człon ko wie Ze spo łu, przy mu sza na defacto za pi sa mi usta wy Prawoo szkolnictwiewyższym, zmie ni ła
już na zwę. I tak Aka de mie Rol ni cze we Wro cła wiu i Po zna niu są obec nie Uni wer sy te ta mi Przy rod ni czy mi, a Aka de mia Tech nicz no -Rol ni cza w Byd -
gosz czy sta ła się Uni wer sy te tem Tech no lo gicz no -Przy rod ni czym.

2 De cy zja Nr 10/2006 r. Prze wod nie go Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej z dnia 14 grud nia 2006 r. w spra wie usta le nia wy ka zu kie run ków stu -
diów po zo sta ją cych w kom pe ten cjach po szcze gól nych ze spo łów kie run ków stu diów.

12

ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych
i We te ry na ryj nych (2005–2007)

[od le wej sto ją: prof. dr hab. A. Fi li sto wicz, prof. dr hab. J. Że la zo, 
prof. dr hab. B.J. Wo sie wicz – prze wod ni czą cy, mgr A. So cha -Woź niak
– se kre tarz, prof. dr hab. F. Rud nic ki, prof. dr hab. S.S. Smo czyń ski]
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dys ku to wa li śmy aż do uzgod nie nia sta no wi ska. Oczy wi ście pod -
czas ocen akre dy ta cyj nych za wsze i tak od by wa ło się for mal ne gło -
so wa nie. W cza sie opra co wy wa nia wnio sków do ty czą cych uru cho -
mie nia kie run ku stu diów lub pro wa dze nia stu diów na po zio mie
ma gi ster skim, któ rych nie opi nio wał wprost czło nek Ze spo łu, a je -
dy nie eks pert ze wnętrz ny z te go kie run ku stu diów, bar dzo waż na
oka zy wa ła się re cen zja we wnętrz na człon ka Ze spo łu. Eks per ci ze -
wnętrz ni, zwłasz cza w opi niach ne ga tyw nych, czę sto kon cen tru -
ją się bo wiem tyl ko na kwe stiach naj waż niej szych, wy star cza ją cych
do opi nii ne ga tyw nej (na przy kład istot ne bra ki ka dro we), a po -
mi ja ją kwe stie po zo sta łe (na przy kład ba zę, w tym la bo ra to ryj ną i bi -
blio te kę, kon cep cję kształ ce nia, plan i pro gram stu diów, w tym prak -
ty ki, ob sa dę przed mio tów itd.). Przy ję te re gu ły moc no ujed no li ci ły
za sa dy po stę po wa nia i uła twi ły pra cę (tak że prze wod ni czą ce mu). 

War to za cząć od zbior cze go ze sta wie nia 

za kre su prac
Ze spo łu przez te trzy, nie wąt pli wie pra co wi te la ta dru giej ka den -

cji PKA. Roz pocz nij my od ana li zy ocen ja ko ści kształ ce nia. Prze -
pro wa dzo no ich łącz nie 69 (ta be la), naj wię cej w dru gim ro ku ka -
den cji (42%). W jed nym wy pad ku za pro po no wa no od stą pie nie
od oce ny, a sześć jest jesz cze w to ku (już po wi zy ta cjach). Pro po -
zy cje ocen przy go tu je Ze spół po wo ła ny w trze ciej ka den cji PKA.

Oce ny za pro po no wa ne przez Ze spół za wsze by ły przy ję te przez
Pre zy dium, choć nie kie dy po dłuż szej dys ku sji i więk szej licz bie py -
tań. Więk szość za pro po no wa nych ocen to oce ny po zy tyw ne
(78%). Oce ny wa run ko we wy ni ka ły z pew nych za strze żeń ka dro -
wych (i to z re gu ły me ry to rycz nych, nie tyl ko for mal nych, ilo ścio -
wych), nie kie dy z za strze żeń do kon cep cji kształ ce nia (zbyt spe cjal -
no ścio wych lub/i z wy cho dze niem po za kie ru nek), z nie wy star cza ją cej
licz by go dzin za jęć (zwłasz cza na stu diach nie sta cjo nar nych). ne -
ga tyw na by ła tyl ko jed na oce na (1,5%), do ty czy ła uczel ni nie pu blicz -
nej – głów nie za brak ba zy la bo ra to ryj nej i tech no lo gicz nej do re -
ali za cji oce nia ne go, wy so ce tech no lo gicz ne go kie run ku. W nie któ rych
sy tu acjach pro po no wa no in ną oce nę dla stu diów pierw sze go stop -
nia, a in ną dla stu diów ma gi ster skich lub (czę ściej) in ną dla stu diów
sta cjo nar nych, a in ną dla nie sta cjo nar nych. W tej ka den cji nie sfor -
mu ło wa no żad nej pro po zy cji oce ny wy róż nia ją cej, choć dla dwóch
kie run ków ta kie wnio ski by ły w Ze spo le moc no dys ku to wa ne (je -
den dla ogrod nic twa, dru gi dla bio tech no lo gii). W su mie w obu do -
tych cza so wych ka den cjach zwi zy to wa no i oce nio no wszyst kie kie -
run ki stu diów bę dą ce w kom pe ten cji ze spo łu. War to jesz cze
po ka zać (ta be la) akre dy ta cję przez pry zmat grup uczel ni. 

Zde cy do wa ną więk szość oce nia nych kie run ków w tej ka den cji
re ali zo wa ły uczel nie pu blicz ne (aż 92%). Wy ni ka ło to oczy wi ście
z akre dy to wa nych w tym okre sie kie run ków, kosz tow niej szych
w pro wa dze niu, wy ma ga ją cych sto sow nej (i zwy kle kosz tow nej) ba -
zy dy dak tycz nej, la bo ra to riów, li nii tech no lo gicz nych, ha li ma szyn
itp. W uczel niach nie pu blicz nych zaś war to od no to wać nie co więk -
szy od se tek ocen wa run ko wych i ne ga tyw nych (ra zem 40%). 

Dru gi nurt dzia łal no ści to opi nio wa nie róż no rod nych wnio sków
przed kła da nych przez uczel nie. Wnio ski do ty czy ły nada wa nia upraw -
nień do kształ ce nia na no wo two rzo nych uczel niach, kształ ce nia
na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia na uczel niach już ist nie -
ją cych (pu blicz nych i nie pu blicz nych), kształ ce nia na po zio mie stu -
diów dru gie go stop nia, a wcze śniej jesz cze o przy pi sa nie spe cjal -
no ści do kie run ku stu dió w3 oraz wnio ski o prze dłu że nie dzia łal no ści
uczel ni. 

Ze spół opi nio wał tyl ko sześć wnio sków o nada nie upraw nień
do kształ ce nia na no wo two rzo nych uczel niach. Wią za ły się one oczy -
wi ście bez po śred nio z wnio ska mi o nada nie upraw nień do pro wa -
dze nia kon kret ne go kie run ku stu diów (na po zio mie pierw sze go stop -
nia). Naj wię cej ta kich wnio sków by ło w pierw szym ro ku tej
ka den cji, z cze go dwie trze cie zo sta ło za opi nio wa ne po zy tyw nie,
po zo sta łe zaś ne ga tyw nie. 

Wnio sków o nada nie upraw nień do pro wa dze nia kształ ce nia
na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia Ze spół roz pa try wał w tej
ka den cji aż 52 (ta be la), i zno wu w pierw szym ro ku ka den cji by ło
ich naj wię cej (aż 40%). Pra wie dwie trze cie zo sta ło za opi nio wa -
ne ne ga tyw nie. Głów ne za strze że nia do ty czy ły bra ków ka dro wych,
kon cep cji kształ ce nia (kształ ce nie spe cjal no ścio we wy cho dzą ce po -
za kie ru nek stu diów, bra ki go dzin lub waż nych tre ści pro gra mo -
wych, nie wła ści wa ob sa da waż nych przed mio tów, zbyt ma ło
przed mio tów in ży nier skich, ćwi czeń) oraz po waż nych bra ków w in -
fra struk tu rze dy dak tycz nej, po trzeb nej do re ali za cji kie run ku, zwłasz -
cza la bo ra to riów i pra cow ni spe cja li stycz nych, a tak że la bo ra to riów
tech no lo gicz nych. Cza sa mi po waż ne uchy bie nia do ty czy ły bi blio -
te ki, wa dli wej or ga ni za cji pro ce su kształ ce nia (prze ła do wa ne
zjaz dy na stu diach za ocz nych), po ja wia ły się też za strze że nia do -
ty czą ce or ga ni za cji i re ali za cji prak tyk. Z re gu ły ne ga tyw na opi nia
o wnio sku wy ni ka ła
z wię cej niż jed nej
waż nej przy czy ny. 

Ze spół opi nio wał
tyl ko trzy wnio ski
o nada nie upraw -
nień do kształ ce nia
na po zio mie stu -
diów dru gie go stop -
nia. Więk szość zo -
sta ła za opi nio wa na po zy tyw nie. Po zo sta łe do ty czy ły przy pi sa nia
spe cjal no ści do kie run ku (głów nie w pierw szym ro ku dru giej ka -
den cji) oraz prze dłu że nia dzia łal no ści uczel ni, a tak że wzno wie -
nia kształ ce nia na kie run ku (po uprzed niej oce nie ne ga tyw nej i sto -
sow nej de cy zji mi ni stra). Ta kich wnio sków Ze spół roz pa try wał
tyl ko 11, więk szość z nich (sześć) za opi nio wał po zy tyw nie. 

Ostat nia ta be la to pod su mo wa nie dzia łal no ści Ze spo łu, któ re obej -
mu je wszyst kie ro dza je wnio sków. Za sad ni czo Ze spół za opi nio wał
w tej ka den cji 72 wnio ski, przy czym pra wie po ło wę z nich w pierw -
szym ro ku ka den cji. Zmniej sze nie licz by wnio sków do ty czy wy raź -
nie ma le ją cej licz by otwie ra nych no wych uczel ni i uru cha mia nych no -
wych kie run ków. Po nad to nie by ło już wnio sków o przy pi sa nie
spe cjal no ści do kie run ku. Uczel nie mu sia ły to zro bić już daw no. Z opi -
nio wa nych wnio sków po nad po ło wa uzy ska ła oce nę ne ga tyw ną. 

Sze rzej o pra cy Ze spo łu w po szcze gól nych la tach w ko lej nym nu -
me rze „Wie ści Aka de mic kich”.

prof.drhab.BogdanJ.Wosiewicz
Tekstpowstałna początku 2008roku

3 Uprzed nio stu dia w uczel niach za wo do wych moż na by ło re ali zo wać w ra mach spe cjal no ści.
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KOn Fe Ren CJA PRA SO WA

Ko lej na Szpa ra go wa Kon fe ren cja Pra so -
wa, zor ga ni zo wa na przez Pol ski Zwią -

zek Pro du cen tów Szpa ra ga i Ka te drę Wa -
rzyw nic twa, od by ła się w Ho te lu Rzym skim
w dniu 5 ma ja 2009 ro ku. Obec no ścią swo -
ją za szczy ci li ją przed sta wi cie le władz wo -
je wódz kich, mia sta Po zna nia, władz na sze -
go Uni wer sy te tu, z JM rek to rem prof. dr.
hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem na cze le,
a tak że dzie ka nem Wy dzia łu Ogrod ni cze -
go dr. hab. Pio trem Urbań skim, prof.
nadzw. Wy jąt ko wo licz nie re pre zen to wa ne
by ły sta cje te le wi zyj ne, ra dio we i pra sa. Naj -
waż niej szym punk tem pro gra mu by ło wrę -
cze nie sta tu et ki Srebr nych Szpa ra gów,
przy zna wa nej in sty tu cjom i oso bom szcze -
gól nie za słu żo nym dla roz wo ju pro duk cji
i spo ży cia szpa ra ga w na szym kra ju. W tym
ro ku Ka pi tu ła Związ ku pod ję ła de cy zję
o uho no ro wa niu tym za szczyt nym wy róż -
nie niem prof. dr. hab. Mi ko ła ja Kna flew skie -
go, któ ry jest zna nym na świe cie eks per tem,
od po nad 40 lat zaj mu ją cym się ba da nia mi
i pro mo cją te go wy kwint ne go wa rzy wa.
Obec nie jest on prze wod ni czą cym gru py ro -
bo czej „Aspa ra gus” Mię dzy na ro do we go
To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych. Pro fe -
sor Kna flew ski po dzię ko wał Ka pi tu le za to
wy róż nie nie. Wy ra ził rów nież wdzięcz ność
wła dzom Uczel ni i Wy dzia łu za stwo rze nie
moż li wo ści pro wa dze nia ba dań na uko -
wych. Sło wa po dzię ko wa nia skie ro wał rów -
nież do przed sta wi cie li me diów, bez któ rych
pro mo cja szpa ra ga wśród spo łe czeń stwa nie
by ła by moż li wa. W dal szej czę ści kon fe ren -
cji pro fe sor w cie ka wy i dow cip ny spo sób
ob ja śnił przy czy ny wy jąt ko wych wła ści -
wo ści szpa ra ga i opo wie dział o je go wa lo -
rach proz dro wot nych, po ka zał je go wy pust -
ki róż nej bar wy, gru bo ści i dłu go ści, a tak że
opo wie dział o tym, jak roz po znać świe że
szpa ra gi i jak je obrać, przy go to wu jąc
do spo ży cia. 

Po czę ści in for ma cyj nej kuch nia Ho te lu
Rzym skie go za ser wo wa ła smacz ne i ele ganc -
ko po da ne po tra wy ze szpa ra ga mi (by ło ich
w tym ro ku do kład nie 20), któ re wszy scy
z ape ty tem de gu sto wa li.

Szcze gól nym uzna niem cie szy ły się:
carpaccio na ma ry no wa nych szpa ra gach,
szpa ra go wa sa kiew ka z kur ka mi, szpa ra gi
za pie ka ne w szyn ce oraz sa łat ka szpa ra go -
wo -owo co wa.              

mgrAnnaZaworska

XVI KOn Fe Ren CJA SzPA RA GO WA

Wdniu 17 mar ca 2009 ro ku No wy To -
myśl po raz ko lej ny go ścił uczest ni ków

Kon fe ren cji Szpa ra go wej. Zo sta ła ona już
po raz szes na sty zor ga ni zo wa na przez Ka -
te drę Wa rzyw nic twa na szej Uczel ni i Pol ski
Zwią zek Pro du cen tów Szpa ra ga. Kon fe ren -
cja od by ła się w sa li ki no wej Miej skie go Do -
mu Kul tu ry, udo stęp nio nej wraz z ob słu gą
przez bur mi strza Hen ry ka Hel win ga, któ ry
z pre ze sem Pol skie go Związ ku Pro du cen -
tów Szpa ra ga Ma ria nem Ja kob sze do ko nał
ofi cjal ne go otwar cia ob rad. Kon fe ren cja
mia ła cha rak ter szko le nio wy. Jej ce lem by -
ło prze ka za nie naj waż niej szych in for ma cji
do ty czą cych m.in. do bo ru od mian, na wo że -
nia, ochro ny przed chwa sta mi, cho ro ba mi
i szkod ni ka mi, a tak że nie któ rych kwe stii
eko no micz nych. Za gad nie nia upra wo we
omó wi li pra cow ni cy Ka te dry Wa rzyw nic twa:
prof. Mi ko łaj Kna flew ski, dr Ali na Ka łu że -
wicz, dr Wło dzi mierz Krze siń ski, a eko no -
micz ne dr Mi chał Trzę sow ski z Ka te dry Eko -
no mii. W prze rwie kon fe ren cji jej uczest ni cy
mo gli za po znać się z pre zen to wa ny mi
na sto iskach ma te ria ła mi do pro duk cji szpa -
ra ga, ta ki mi jak na przy kład kar py czy fo lie
do przy kry wa nia wa łów.

Se zon szpa ra go wy po trwa pra wie do koń -
ca czerw ca, ma my więc moż li wość de lek to -
wa nia się wy kwint nym sma kiem te go kró lew -
skie go wa rzy wa. Za in te re so wa nie nim za rów no
pra cow ni ków na uko wych, jak i spo łe czeń stwa
jest du że. Do wo dem te go jest or ga ni zo wa nie
w naj bliż szym cza sie w Mar ce li nie spo tka nia
Ko le gium Rek to rów mia sta Po zna nia, za koń -
cze nia XII Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki
i Sztu ki oraz ze bra nia ple nar ne go człon ków
Ko mi te tu Na uk Ogrod ni czych PAN. We
wszyst kich tych spo tka niach Ka te dra Wa rzyw -
nic twa bę dzie się dzie li ła in for ma cja mi o szpa -
ra gu ja ko ro śli nie, je go upra wie i pro wa dzo -
nych nad nim ba da niach. 

mgrAnnaZaworska
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SZPA RA GO WE OB RA DY 2009

Laureat prof. m. Knaflewski 
ze statuetką 
Srebrnych 
Szparagów

Potrawy do degustacji

Szparagowa konferencja prasowa 2009 w Hotelu Rzymskim
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Ja cek No wak uro dził się w 1955 ro ku w Po zna niu. Jest ab sol wen -
tem IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro -

do wej w Po zna niu, któ re ukoń czył w 1974 ro ku. W tym sa mym ro -
ku pod jął stu dia na Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu. Ukoń czył stu dia w 1979 ro ku z wy róż nie niem.
Na stęp nie stu dio wał przez rok na Po dy plo mo wym Stu dium Pe da go -
gicz nym i jed no cze śnie pod jął pra cę w Za kła dzie Tech no lo gii Fer men -
ta cji i Bio syn te zy Skład ni ków Pa szo wych w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw -
no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go na sta no wi sku tech no lo ga, póź niej
asy sten ta sta ży sty i asy sten ta. W 1990 ro ku uzy skał sto pień dok to -
ra na uk rol ni czych, przy go to wu jąc pra cę „Wpływ pro ce sów fer men -
ta cji grzy bo wej na zmia ny nie któ rych cech fi zjo lo gicz no -ży wie nio wych
na sion soi i gro chu” pod kie run kiem prof. dr. hab. Ka zi mie rza Sze -
biot ko, wie lo let nie go sze fa i prze wod ni ka na uko we go

W 2000 ro ku uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol -
ni czych tech no lo gii żyw no ści i ży wie nia, przed sta wia jąc roz pra wę
ha bi li ta cyj ną „Bak te rie Zymomonasmobilis – mi kro or ga ni zmy al -
ter na tyw ne dla droż dży go rzel ni czych”.

W 2003 roku dr hab. Ja cek No wak uzy skał sta no wi sko pro fe so -
ra nad zwy czaj ne go, a w grud niu 2007 Pre zy dent Rze czy po spo li tej
Pol skiej nadał mu ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk rol ni czych.

Za in te re so wa nia na uko we prof. Jac ka No wa ka są skon cen tro -
wa ne na pro duk cji proz dro wot nej żyw no ści fer men to wa nej oraz
za sto so wa niu bio tech no lo gii do prze my sło wych pro ce sów mi kro -
bio lo gicz nych. Wśród naj waż niej szych za gad nień ba daw czych
moż na wy mie nić:
� Ba da nia nad mo dy fi ka cją na sion ro ślin strącz ko wych w ce lu po -

lep sze nia ich cech ży wie nio wych:
❍ za sto so wa nie pro ce sów fer men ta cji grzy bo wej i pro ce sów fer -

men ta cji bak te ria mi kwa su mle ko we go (po łą czo nych z eks tru -
zją), któ re po zwo li ły uzy skać no we pro duk ty o ob ni żo nych ce -
chach ga zo twór czo ści i wy so kiej war to ści od żyw czej

❍ opra co wa nie tech no lo gii fer men ta cji ty pu tem peh i za sto so wa -
nie ja ko su row ca w te go ty pu fer men ta cji oprócz soi rów nież
gro chu, fa so li i owsa

❍ oce na wpły wu pro ce sów fer men ta cyj nych na wzrost bak te rii
je li to wych, w tym oce na ilo ści ga zów wy twa rza nych przez Clo-
stridiumw ba da niach invitro

❍ oce na wpły wu wy bra nych skład ni ków die ty na ak tyw ność bak -
te rii je li to wych. 

� Ba da nia nad fer men ta cją eta no lo wą pro wa dzo ną z uży ciem no -
wych mi kro or ga ni zmów (Zymomonasmobilis, Kluyveromyces
marxianus) i no wo cze snych tech nik fer men ta cji (fer men ta cje cią -
głe i z unie ru cho mio ny mi ko mór ka mi), no wych su row ców (ta -
kich jak to pi nam bur czy kon ser wo wa na ku ku ry dza) oraz spo -
so bów przy go to wa nia su row ca do pro ce su fer men ta cji (eks tru zja
i do dat ko wa ob rób ka en zy ma tycz na), a tak że z za sto so wa niem
mie sza nych kul tur mi kro or ga ni zmów.

� Oczysz cza nie ście ków prze my słu spo żyw cze go drob no ustro ja -
mi ter mo fil ny mi i grzy ba mi strzęp ko wy mi.

� No we me to dy po mia ru ak tyw no ści me ta bo licz nej mi kro or ga ni -
zmów z uży ciem me tod oce nia ją cych zmia ny im pe dan cji elek -
trycz nej pod ło ża.
Wy ni ki swo ich ba dań opu bli ko wał w po nad 190 pra cach, z cze -

go 58 to ory gi nal ne pra ce twór cze. Wie le z nich uka za ło się w re -
no mo wa nych cza so pi smach na uko wych, ta kich jak: „Ac ta Bio tech -
no lo gi ca” (od 2005 ro ku „En gi ne ering In Li fe Scien ces”), „Fo od
Mi cro bio lo gy”, „Bio tech no lo gy Let ters”, „Na hrung”, „Bio re so ur -
ce Tech no lo gy”, „Po lish Jo ur nal of Fo od and Nu tri tion Scien ces”,
„Po lish Jo ur nal of Envi ron men tal Scien ces”, „Elec tro nic Jo ur nal
of Po lish Agri cul tu ral Uni ver si ties” (EJ PAU). 

Pro fe sor No wak wie lo krot nie prze by wał na sta żach za gra nicz -
nych, przy czym naj waż niej sze by ły po by ty w Cor nell Uni ver si ty
w USA: pierw szy raz w la tach 1987–1988 prze by wał na sty pen -

dium Ful bri gh ta w la bo ra to rium prof. dr. Ke itha H. Ste in krau sa,
wy bit ne go spe cja li sty w dzie dzi nie fer men to wa nej żyw no ści, dru -
gi raz w ro ku 2003 w ra mach sty pen dium OECD. Ten wy jazd z ko -
lei był po świę co ny ba da niom za sto so wa nia droż dży Kluyveromy-
cesmarxianus do ob ni że nia kwa so wo ści ście ków po cho dzą cych

z prze my sło wych wy twór ni ka pu sty
kwa szo nej.

W ra mach ba dań zwią za nych
z pro ce sa mi mi kro bio lo gicz ny mi,
za cho dzą cy mi pod czas oczysz cza -
nia wy so ko -ob cią żo nych ście ków
prze my słu spo żyw cze go, szcze gól -
ne miej sce w do rob ku prof. J. No -
wa ka ma za sto so wa nie bak te rii ter -

mo fil nych. Pra ce te by ły pro wa dzo ne we współ pra cy z ośrod ka mi
za gra nicz ny mi i do pro wa dzi ły do przy go to wa nia pro jek tu „En han -
ced, in tel li gent pro ces sing of fo od and re la ted wa stes using ther -
mo phi lic po pu la tion”, któ ry uzy skał fi nan so wa nie w V Pro gra mie
Ra mo wym UE. W pro jek cie bra ły udział ze spo ły z kil ku państw eu -
ro pej skich. 

Pro fe sor No wak jest pro mo to rem dwóch prac dok tor skich
i bli sko 70 prac ma gi ster skich.Jest też moc no za an ga żo wa ny w pro -
gram kształ ce nia stu den tów przy jeż dża ją cych na nasz Uni wer sy -
tet w ra mach pro gra mu Socra tes  – Era smus. Jest au to rem i kie -
row ni kiem mo du łu „Ad van ces in Fo od Fer men ta tion in Fo od
Tech no lo gy”, re ali zo wa ne go w ję zy ku an giel skim w ra mach te go
pro gra mu (14 jed no stek ETCS), któ ry był już sied mio krot nie wy -
bie ra ny przez stu den tów za gra nicz nych, i mo du łu „Fer men ta tion
Tech no lo gies” (sześć punk tów ECTS), któ ry w tym ro ku był re -
ali zo wa ny po raz trze ci.

W ra mach pro gra mu Era smus pro wa dził wy kła dy na Uni wer sy -
te cie Ary sto te le sa w Sa lo ni kach (Gre cja) i na Uni wer sy te cie
w Gies sen (Niem cy) Od 2004 ro ku peł ni funk cję peł no moc ni ka JM
rek to ra ds. pro gra mu Era smus  – Mun dus.

Pro fe sor No wak był człon kiem Se na tu Aka de mii Rol ni czej
(2005–2008), Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów
(1998–2000), Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych i Se nac kiej
Ko mi sji ds. Współ pra cy z Za gra ni cą (2005–2008). Na swo im Wy -
dzia le wie lo krot nie uczest ni czył w pra cach Wy dzia ło wej Ko mi sji
Re kru ta cyj nej (w la tach: 1993, 1995, 1998 i 2000) oraz Wy dzia -
ło wej Ko mi sji ds. Roz wo ju Kadr (w la tach 1996–2005), w la -
tach 2003–2006 peł nił funk cję za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu ds. Dy -
dak tycz nych w In sty tu cie Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia
Ro ślin ne go. 

Pro fe sor uczest ni czy w pra cach Pol skie go Sto wa rzy sze nia Sty -
pen dy stów Ful bri gh ta (dwu krot nie czło nek Za rzą du) i w Pol skiej
Fe de ra cji Bio tech no lo gii (czło nek Za rzą du). Jest tak że od wie lu lat
prze wod ni czą cym ko mi sji oce nia ją cej okrę go wy etap Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści. 

Za osią gnię cia w pra cy na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej prof.
Ja cek No wak był wie lo krot nie na gra dza ny przez rek to ra na szej Uczel -
ni. W ro ku 2002 zo stał od zna czo ny Srebr nym Krzy żem Za słu gi.

Je go hob by to po dró że po świe cie i ro we rem po oko li cach Po -
zna nia. Wie le cza su spę dza w ogro dzie przy do mo wym, któ ry w 2002
ro ku w kon kur sie „Zie lo ny Po znań” uzna ny zo stał za naj pięk niej -
szy te go ty pu ogród w Po zna niu i na gro dzo ny I na gro dą przez Pre -
zy den ta Mia sta Po zna nia

Oprac.redakcjanapodstawiemateriałówdostarczonychprzez
prof.dr.hab.JackaNowaka

N O W Y  P R O F E S O R

Pro fe sor dr hab. 

Jacek nowak
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TA BLI CA PA mIę CI PROF. JÓ ze FA Du Dy

W OBECNOŚCI RODZINY PROFESORA,
LICZNYCH GOŚCI I PRACOWNIKÓW

UCZELNI REKTOR PROF. ERWIN

WąSOWICZ 12 LUTEGO 2008 ROKU

ODSŁONIŁ TABLICę PAMIąTKOWą

W BUDYNKU PRZY UL. SZYDŁOWSKIEJ 50,
NOWEJ SIEDZIBIE KATEDRY MIKROBIOLOGII

ROLNEJ. SYLWETKę I DZIAŁALNOŚĆ

PROF. JÓZEFA DUDY PRZYPOMNIAŁ

PROF. HENRYK KASZUBIAK, WIELOLETNI

KIEROWNIK KATEDRY. 
MichałSójka

Pro fe sor 
dr Jó zef Du da

(1911–1959)
– w 50. rocz ni cę

śmier ci
Pro fe sor Jó zef Du da, twór ca i kie row nik

Ka te dry Mi kro bio lo gii Rol nej Wyż szej
Szko ły Rol ni czej [obec nie Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu – przyp. red.],
uro dził się w 1911 ro ku w Sko czo wie na
Ślą sku Cie szyń skim. Świa dec two doj rza ło -
ści uzy skał w 1931 ro ku i bez po śred nio
po tym pod jął stu dia na Uni wer sy te cie Po -
znań skim. Stu dio wał bio lo gię, spe cja li zu jąc
się w fi zjo lo gii ro ślin, pod kie run kiem wy -
bit ne go na ukow ca, ja kim był prof. Bro ni sław
Ni klew ski. Pro fe sor Du da stu dio wał też rów -
no le gle geo gra fię. 

Skrom ne wa run ki ma te rial ne zmu si ły
Go do przej ścia przez stu dia o wła snych si -
łach i ko rzy sta nia je dy nie do raź nie z po mo -
cy ma te rial nej „Brat nia ka”, jak wów czas na -
zy wa no To wa rzy stwo Brat niej Po mo cy,
w któ rym Jó zef Du da ak tyw nie dzia łał
spo łecz nie. Szu kał róż nych źró deł za rob ko -
wa nia, głów nie udzie lał ko re pe ty cji. God -
ny za zna cze nia jest fakt, że dzię ki wro dzo -
nym zdol no ściom, pra co wi to ści i sil nej
wo li trud ne wa run ki by to we nie prze szko -
dzi ły Mu w ukoń cze niu w 1936 ro ku stu -
diów z wy róż nie niem summacumlaudae.

Jó zef Du da, ja ko ma gi ster, po zo stał na Uni -
wer sy te cie Po znań skim, po świę ca jąc się
dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz nej. Był ko -
lej no: asy sten tem wo lon ta riu szem i asy sten -
tem Ka te dry Bo ta ni ki Ogól nej Uni wer sy te -
tu Po znań skie go. Pro wa dził tam swo je
pierw sze pra ce ba daw cze oraz przy go to wał
roz pra wę dok tor ską, któ ra w przeded niu wy -
bu chu dru giej woj ny świa to wej by ła już
na ukoń cze niu. W cza sie woj ny brał udział
w taj nym na ucza niu na Za mojsz czyź nie. 

Za raz po za koń cze niu woj ny Jó zef Du da
wró cił na daw ne sta no wi sko, a na stęp nie, ja -
ko ad iunkt, pra co wał w Ka te drze Che mii Rol -

nej. Dok to rat uzy skał na Uni wer sy te cie Po -
znań skim w 1946 ro ku. Trzy la ta póź niej, ja -
ko ów cze sny dok tor i ad iunkt, pod jął dzia -
łal ność dy dak tycz ną w za kre sie mi kro bio lo gii,
obej mu ją cą wy gła sza nie wy kła dów i pro wa -
dze nie ćwi czeń. W 1950 ro ku opu bli ko wał
swo ją pierw szą pra cę mi kro bio lo gicz ną. 

Kil ka dni po utwo rze niu Wyż szej Szko -
ły Rol ni czej w Po zna niu na ba zie Wy dzia -
łów Rol ni cze go i Le śne go Uni wer sy te tu Po -
znań skie go roz po rzą dze niem Mi ni ster stwa
Szkol nic twa Wyż sze go z dniem 23 li sto pa -
da 1951 ro ku po wo ła no Ka te drę Mi kro bio -
lo gii Rol nej na Wy dzia le Rol ni czym WSR.

Kie row nic two po wie rzo no prof. Jó ze fo wi
Du dzie, awan so wa ne mu rów no cze śnie ze
sta no wi ska ad iunk ta na sta no wi sko za -
stęp cy pro fe so ra. W 1954 ro ku Pro fe sor
uzy skał sto pień do cen ta, a ty tuł pro fe so ra
nad zwy czaj ne go otrzy mał w 1959 ro ku.

Jó zef Du da wło żył wie le wy sił ku i sta rań
w utwo rze nie no wej Ka te dry, był nie zmier -
nie pra co wi ty i pe łen en tu zja zmu. Miał bar -
dzo du żo obo wiąz ków dy dak tycz nych. Zor -
ga ni zo wał wy kła dy i ćwi cze nia dla stu den tów
Wy dzia łów: Rol ni cze go, Ogrod ni cze go,
Zoo tech nicz ne go i Le śne go, przy zróż ni co -
wa nym pro gra mie na ucza nia. Za ję cia z mi -

Tablica zawisła w siedzibie Katedry mikrobiologii Rolnej

Odsłonięcie tablicy poświęconej rektorowi elektowi, prof. J. Dudzie
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kro bio lo gii od by wa ły się tak że na stu diach
za ocz nych. Pro fe sor Du da wy gła szał wy kła -
dy i pro wa dził lub wi zy to wał ćwi cze nia, trak -
tu jąc te za ję cia z du żym za mi ło wa niem, nie
tyl ko wzglę dem na ucza ne go przed mio tu,
lecz tak że mło dzie ży. Swo ją dzia łal no ścią dy -
dak tycz ną wy szedł po za Wyż szą Szko łę Rol -
ni czą, pro wa dząc, pra wie od sa me go po cząt -
ku ist nie nia Ka te dry, za ję cia z mi kro bio lo gii
ogól nej dla stu den tów bio lo gii Uni wer sy te -
tu Po znań skie go.

Pro fe sor Józef Du da wy po sa żył Ka te drę
w sprzęt ćwi cze nio wy o wy so kiej jak na owe
cza sy ja ko ści. Za dbał też o za opa trze nie stu -
den tów w od po wied nie dla na ucza ne go
przed mio tu skryp ty i pod ręcz ni ki. Sa mo -
dziel nie lub wspól nie ze swo im na stęp cą,
prof. Ka ro lem Zo dro wem, pu bli ko wał ko -
lej ne ich wy da nia.

Dzię ki in wen cji prof. Du dy Ka te dra dys -
po no wa ła do brą apa ra tu rą ba daw czą. W ta -
kich wa run kach prof. Du da szyb ko nadał

Ka te drze pro fil na uko wy. Nie któ re ba da nia
by ły pro wa dzo ne przy współ pra cy z In sty -
tu tem Me lio ra cji i Użyt ków Zie lo nych lub
Ka te drą Bio che mii.

Głów ne za in te re so wa nia na uko we prof.
Du dy szły w kie run ku fi zjo lo gii i eko lo gii
drob no ustro jów. Pro wa dził głów nie ba da nia
nad wy twa rza niem i ak tyw no ścią an ty bio ty -
ków w wa run kach gle bo wych oraz nad wy -
twa rza niem wi ta mi ny B12 przez drob no ustro -
je, m.in. gle bo we. Nie za bra kło też ba dań
nad re ago wa niem drob no ustro jów na pe sty -
cy dy. Pra ce wy ko ny wa ne w ra mach wy mie -
nio nych te ma tów mia ły ra czej cha rak ter pio -
nier ski 

Prze pro wa dzo ne w Ka te drze do świad cze -
nia wy ka za ły, że w wa run kach gle bo wych,

w po rów na niu z pod ło ża mi ho dow la ny mi,
zja wi sko an ty bio zy jest sil nie ogra ni czo ne,
po nie waż wy twa rza nie an ty bio ty ków jest ści -
śle uwa run ko wa ne obec no ścią spe cy ficz nych
sub stra tów, a wy two rzo ne mo gą ule gać cał -
ko wi tej in ak ty wa cji.

W ba da niach nad wi ta mi ną B12 m.in. szu -
ka no w gle bie za leż no ści mię dzy jej po zio -
mem a li czeb no ścią drob no ustro jów i za war -
to ścią ma te rii or ga nicz nej. Stwier dzo no
też, że szcze gól nie wy so ki po ziom B12
w ko rze niach ro ślin mo tyl ko wych wy ni ka
z obec no ści bak te rii bro daw ko wych w okre -
sie sym bio zy. 

Zwró ce nie uwa gi prof. Du dy na re ago wa -
nie mi kro flo ry gle bo wej na pe sty cy dy wy -
prze dzi ło roz wój pro wa dzo nych wów czas
w Pol sce ba dań, co na stą pi ło do pie ro w po -
ło wie lat sześć dzie sią tych XX wie ku.

Jó zef Du da opu bli ko wał sa mo dziel nie
lub ja ko współ au tor kil ka dzie siąt prac. Do -
ro bek ten na le ży wy so ko oce nić, szcze gól -

nie gdy się zwa ży prze rwę spo -
wo do wa ną woj ną oraz peł nię
po świę ce nia Pro fe so ra dla spraw
or ga ni za cyj nych i spo łecz nych.

Pro fe sor po za pra ca mi na -
uko wo wo -ba daw czy mi opu bli -
ko wał wie le ar ty ku łów po pu -
lar no -na uko wych z mi kro bio lo gii
i fi zjo lo gii ro ślin. Po pu la ry za cją
wie dzy zaj mo wał się też, dzia ła -
jąc w To wa rzy stwie Wie dzy Po -
wszech nej.

W ra mach to wa rzystw na -
uko wych pro wa dził dzia łal ność
na uko wą. Był czyn nym człon -
kiem Pol skie go To wa rzy stwa
Na uko we go im. Ko per ni ka; Pol -
skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne -
go; Pol skie go To wa rzy stwa Bio -
che micz ne go (był „człon kiem
za ło ży cie lem”) i Pol skie go To -
wa rzy stwa Mi kro bio lo gów Wy -
dzia łu Na uk Ma te ma tycz no -
-Przy rod ni czych Po znań skie go
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
oraz człon kiem, a tak że re dak -
to rem wy daw nictw Ko mi sji Na -
uk Rol ni czych i Le śnych te go
To wa rzy stwa.

Dzia łal ność or ga ni za cyj na
prof. Du dy w Wyż szej Szko le Rol ni czej nie
ogra ni cza ła się do Ka te dry Mi kro bio lo gii
Rol nej, wie le bo wiem cza su po świę cił or ga -
ni za cji i roz bu do wie tej uczel ni. Ta ką po -
sta wą wy róż niał się już ja ko ad iunkt. Uzna -
wa no, że to wła śnie prof. Du da po niósł
naj więk sze za słu gi pod czas or ga ni zo wa nia
bu do wy gma chu Che mii Rol nej. Gdy zo stał
kie row ni kiem Ka te dry, wszedł w skład
władz uczel nia nych. Po cząt ko wo spra wo -
wał funk cję pro dzie ka na, a od 1954 ro ku
– pro rek to ra do spraw na ucza nia. Zo stał też
przez mi ni ster stwo wy ty po wa ny do udzia -
łu w ko mi sji utwo rzo nej do po mo cy w or -
ga ni zo wa niu Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Szcze ci nie. W 1954 ro ku, ja ko pro rek -
tor, zre wi do wał pro gra my na ucza nia i przy -

czy nił się do po sze rze nia pro gra mów stu -
diów ma gi ster skich na Wy dzia le Rol ni -
czym. Był współ or ga ni za to rem Stu dium Pe -
da go gicz ne go i wy stą pił z wnio skiem
o re ak ty wo wa nie daw niej ist nie ją cej Ka te -
dry Pe da go gi ki Rol nej.

W uzna niu za sług prof. Du da otrzy mał
od zna cze nia pań stwo we oraz czte ry na gro -
dy Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go. 

Na po sie dze niu Se na tu Aka de mic kie go
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu dnia
19 ma ja 1959 ro ku w taj nym gło so wa niu
prof. dr. Jó ze fa Du dę wy bra no na rek to ra
Uczel ni. Wy bór ten nie od po wia dał in ten -
cjom or ga ni za cji par tyj nej. Wy two rzy ła się
at mos fe ra po mó wień i na ci sków. Pro fe sor
głę bo ko prze ży wał to nie po sza no wa nie
wo li spo łecz no ści aka de mic kiej. Krót ko
po wy bo rze, 2 czerw ca 1959 ro ku, prof. Du -
da zmarł na gle, w wie ku za le d wie 48 lat.
Na po sie dze niu 1 lip ca te go ro ku Se nat
uczcił pa mięć zmar łe go. 

Pro fe sor dr Jó zef Du da po zo stał w pa mię -
ci śro do wi ska aka de mic kie go Po zna nia ja -
ko twór ca no we go na Uczel ni kie run ku ba -
daw cze go i dy dak tycz ne go – mi kro bio lo gii
rol ni czej, a tak że ja ko czło wiek nie stru dzo -
nej pra cy, pra wy, od waż ny, życz li wy lu -
dziom, bu dzą cy sza cu nek i sym pa tię.

prof.drhab.HenrykKaszubiak
Artykułopracowanyna podstawiewspo-

mnieńpośmiertnychoraz
zeszytówjubileuszowych

AkademiiRolniczej
im.AugustaCieszkowskiego

w Poznaniu

Na VIII po sie dze niu Se na tu
(któ ry się od był 29 kwiet -

nia 2009 ro ku) w czę ści „Wol ne gło -
sy i wnio ski” wy stą pił mgr P. Urbań -
ski z ape lem na stę pu ją cym:

„Pa nie Rek to rze! Wy so ki Se na -
cie! […] Tak się skła da, że w przy -
szłym mie sią cu mi ja 50. rocz ni ca
śmier ci Rek to ra  elek ta prof. Jó ze -
fa Du dy, któ ry był de mo kra tycz nie
wy bra nym Rek to rem. Tak na praw -
dę nie śmierć prze szko dzi ła mu
w ob ję ciu sta no wi ska, lecz sprze ciw
ko mu ni stycz nych władz, co zresz -
tą przy pusz czal nie przy czy ni ło się
do je go przed wcze snej śmier ci.
We dług dzi siej szych stan dar dów
każ dy z pro fe so rów wy bra nych
rek to rem  elek tem był by uwa ża ny
po pro stu za rek to ra. Wo bec po -
wyż sze go mam na dzie ję, że wresz -
cie por tret Rek to ra elek ta, prof. Jó -
ze fa Du dy, za wi śnie w Sa li Se na tu
– po śród [por tre tów] po zo sta łych
na szych rek to rów […]”

Redakcja

Profesor Józef Duda



MAJ – Czerwiec 2009

18 AKADEMICKIE

Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po -
zna niu 6 kwiet nia 2009 ro ku od był się

pa nel dys ku syj ny „Kry zys fi nan so wy a sek -
tor rol no -żyw no ścio wy”. Zor ga ni zo wa ny zo -
stał przez Stu denc kie Ko ło Na uko we Eko -
no mi stów Agro biz ne su, dzia ła ją ce przy
Ka te drze Eko no mii i Po li ty ki Go spo dar czej
w Agro biz ne sie Wy dzia łu Eko no micz no -
-Spo łecz ne go. Ce lem spo tka nia by ła wy mia -
na po glą dów do ty czą ca róż nych aspek tów
po ru sza ne go te ma tu, po da ne go licz nie ze -
bra nej pu blicz no ści w for mie dys ku sji na -
uko wej. Au dy to rium sta no wi li pra cow ni cy
i stu den ci Uczel ni, głów nie Wy dzia łu Eko -
no micz no -Spo łecz ne go, ale tak że Wy dzia -
łów: Le śne go oraz Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt. Pre le gen ta mi by li pra cow ni cy na uko wi
Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go: prof.
dr hab. Mi chał Sznaj der, prof. dr hab. Wa -
len ty Pocz ta, dr hab. Woj ciech Lis, prof.
nadzw. Mo de ra to rem spo tka nia był dr
Waw rzy niec Czu bak – opie kun Ko ła.

W swo im wy stą pie niu prof. dr hab. Mi -
chał Sznaj der za dał fun da men tal ne py ta nie:
„Co to jest kry zys i czy rze czy wi ście się ujaw -
nił?” Po ru szył pro blem umie jęt no ści i moż -
li wo ści prze wi dy wa nia zda rzeń go spo dar -
czych, a tak że od niósł się do funk cjo no wa nia
sek to ra żyw no ścio we go w Pol sce w wa run -
kach kry zy su. 

Pro fe sor Woj ciech Lis przed sta wił sze ro -
kie tło za gad nie nia go spo dar ki i ryn ku
w 2008 i 2009 ro ku, opi sał nie bez piecz ne
dzia ła nia ban ków i firm hi po tecz nych. Po -
wo łu jąc się na hi sto rycz ne do świad cze nia mi -
nio nych kry zy sów, zde fi nio wał moż li wo ści
ich prze zwy cię że nia po przez uru cha mia nie

me cha ni zmów po zo sta ją cych w dys po zy cji
pań stwa, jak choć by po li ty ka fi nan so wa. 

Wy stą pie nia pa ne li stów za koń czył re fe -
rat prof. Wa len te go Pocz ty, któ ry w pierw -
szej czę ści wy po wie dzi wy ja śniał przy czy -
ny kry zy su w ogó le. Od no sząc się do

re flek sji pły ną cych z wcze śniej szych re fe ra -
tów, przy to czył zna ne w teo rii eko no mii
i sto so wa ne w prak ty ce go spo dar czej spo -
so by wy cho dze nia z re ce sji, jak choć by po -
li ty kę pro po no wa ną przez Key ne sa, chi ca -
gow ską szko łę eko no mii, po dej ście no wej
szko ły au striac kiej. Dru ga część wy po wie -
dzi wią za ła się bez po śred nio z sy tu acją
w sek to rze rol no -żyw no ścio wym, gdzie je -
go spe cy fi ka im pli ku je od mien ność za cho -

wań pod mio tów ryn ku, jak choć by przy mus
kon sump cji, pra wi dło wość Kin ga, pra wo
En gla. Jed nym z istot nych ele men tów rzu -
tu ją cych na wpływ kry zy su na ryn ku żyw -
no ścio wym jest człon ko stwo Pol ski w Unii
Eu ro pej skiej. Otrzy ma ne wspar cie zmniej -
sza pre sję kre dy to wą, stwa rza jąc efekt pew -
no ści i bo gac twa.

Na stęp nie wy wią za ła się dys ku sja, któ ra
po zwo li ła na zde fi nio wa nie in te re su ją cych
wnio sków i kon klu zji. Uzna no, że ma my
kry zys, ale nie je den. Po pierw sze, na świe -
cie jest kry zys fi nan so wy, wy wo ła ny kre acją
pie nią dza nie tyl ko przez ban ki, ale rów nież
przez in sty tu cje pa ra ban ko we, na przy -
kład fun du sze hi po tecz ne. Po dru gie, ma -
my do czy nie nia z kry zy sem w sek to rze rol -
no -żyw no ścio wym, któ ry w pew nym stop niu
bro ni się sam po przez sztyw ność po py tu. 

Po za me ry to rycz ny mi efek ta mi trwa ją ce -
go po nad dwie i pół go dzi ny spo tka nia war -
to wska zać, że przy ję ta for mu ła pa ne lu dys -
ku syj ne go spraw dzi ła się w ze tknię ciu
z nie ła twą te ma ty ką kry zy su go spo dar cze -
go. Dzię ki śmia ło ści po glą dów pa ne li stów
oraz dys ku tan tów, od wa dze w pre zen to wa -
niu swo ich ra cji, pro wo ka cji in te lek tu al nej
w py ta niach i od po wie dziach uda ło się
stwo rzyć ży we fo rum wy mia ny my śli.
W prze ko na niu wszyst kich uczest ni ków
nie wąt pli wym suk ce sem by ło zbu do wa nie
swo bod nej at mos fe ry aka de mic kiej dys ku -
sji na naj wyż szym po zio mie, naj istot niej szej
z punk tu wi dze nia mi sji i ce lów uczel ni. 

drWawrzyniecCzubak
SzymonZimny

Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego

Kry zys fi nan so wy a sek tor 
rol no -żyw no ścio wy
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W ma ju, zgod nie już z wie lo let nią tra dy cją, stu den ci pre zen tu -
ją wy ni ki prac ba daw czych, któ re po wsta ły w bie żą cym ro -

ku aka de mic kim w ra mach dzia łal no ści stu denc kie go ru chu na uko -
we go. Miej scem spo tka nia li de rów tej for my po za pro gra mo wej
ak tyw no ści stu den tów jest oto czo ny pięk ny mi la sa mi i są sia du ją -
cy z ar bo re tum Ośro dek Na uko wo -Dy dak tycz ny w Zie lon ce. Te -
go rocz na Uczel nia na Se sja Stu denc kich Kół Na uko wych, po raz
pierw szy zor ga ni zo wa na pod egi dą Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, od by ła się 12 ma ja 2009 ro ku. 

Ob ra dy od by wa ły się w trzech Sek cjach: Przy rod ni czej, Na uk Po -
zo sta łych i Tech nicz nych oraz Se sji Po ste ro wej. Naj wię cej, bo dzie -
sięć pre zen ta cji przed sta wio no w Se sji Przy rod ni czej; z ko lei w Se -
sji Na uki Po zo sta łych i Tech nicz nych za pre zen to wa no sześć
do nie sień, a w Se sji Po ste ro wej dzie więć po ste rów. Pre zen ta cje

uczest ni ków wni kli wie oce nia ło ju ry. W skład ko mi sji oce nia ją cej
wcho dzi li przed sta wi cie le wszyst kich wy dzia łów:
� prof. dr hab. Fran ci szek Bo rów czak – Wy dział Rol ni czy
� dr inż. Pa weł Strze liń ski – Wy dział Le śny
� dr inż. Ja ro sław So snow ski – Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
� dr inż. Edward Ro szyk – Wy dział Tech no lo gii Drew na
� dr hab. Bar ba ra Szpa kow ska – Wy dział Ogrod ni czy
� dr hab. Zbi gniew Krejp cio, prof. nadzw. – Wy dział Na uk o Żyw -

no ści i Ży wie niu
� dr Sła wo mir Sza ła ta – Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

Na le ży pod kre ślić wy so ki po ziom na uko wy pre zen ta cji, któ re by -
ły przy go to wa ne bar dzo sta ran nie, a oso by lub ze spo ły je wy gła sza -
ją ce po tra fi ły prze ka zać czę sto w spo sób ory gi nal ny i nie kon wen -
cjo nal ny wy ni ki swo ich ba dań. Przy kła dem mo że być utrzy ma na
w kon wen cji opo wie ści kry mi nal nej rzecz pod ty tu łem „EM = Efek -
tyw ne Mi kro or ga ni zmy = Efek tyw na mo dy fi ka cja śro do wi ska żwa -
cza???”, któ ra zdo by ła uzna nie ju ry i zgro ma dzo ne go au dy to rium.

Pod czas ob rad sa la kon fe ren cyj na by ła wy peł nio na przez uczest -
ni ków se sji, mię dzy któ ry mi od by wa ła się rze czo wa dys ku sja i pa -
no wa ła życz li wa at mos fe ra z ele men ta mi zdro wej ry wa li za cji.
Nad spraw nym prze bie giem se sji sku tecz nie czu wa li pro wa dzą cy
ob ra dy: w Sek cji Przy rod ni czej Emi lia Po dęb ska oraz Mag da le na
Pierz chle wicz (Ko ło Na uko we Mło dych Me ne dże rów); w Sek cji Na -
uk Po zo sta łych i Tech nicz nych Ka ta rzy na Kor dus -So cha oraz Jo -
an na No wa czyk z Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści,
a Se sji Po ste ro wej prze wo dził Bar tosz Mar chwac ki z Ko ła Na uko -
we go Mło dych Me ne dże rów.

Po za koń cze niu pre zen ta cji od by ły się, pod prze wod nic twem prof.
dr. hab. Fran cisz ka Bo rów cza ka, ob ra dy ju ry. Ko mi sja oce nia ją ca
usta li ła na stę pu ją cy ran king lau re atów:

Sek cja Przy rod ni cza 
I miej sce
Adam Ka sprzak z Ko ła Na uko we go Le śni ków – Sek cja Or ni to -

lo gicz na (opie kun na uko wy dr inż. Ta de usz Mi ze ra) za pre zen ta -
cję „Zi mo wa nie gą go ła (BucephalaclangulaL) na War cie i je zio -
rach Wiel ko pol ski w la tach 2004–2008”

II miej sce
Ma te usz Raw ski, Ali cja Szczyr kow ska, Ję drzej Syp niew ski z Ko -

ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów – Sek cja Ży wie nia Zwie -
rząt Mo no ga strycz nych i Ama tor skich (opie kun na uko wy dr inż.
Da mian Jó ze fiak) za pre zen ta cję „Wpływ do ust ne go po da wa nia pro -
bio ty ków i pre bio ty ków na roz wój flo ry bak te ryj nej prze wo du po -
kar mo we go żół wi czer wo no li cych (Trachemys scripta elegans)
na pod sta wie zmian ja ko ścio wych wo dy w akwa ter ra riach”

III miej sce
Ma riusz Le siec ki, Bar tło miej Mar czew ski, Fi lip Po rzu cek, Bar -

ba ra No wak, Pa weł Zmo ra, Mar cin Hej dysz, Fi lip Wol ski, Mar cin
Pyr ski, An drzej Le wic ki z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio -
lo gów – Sek cja Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo -
gii Prze wo du Po kar mo we go (opie ku no wie na uko wi: dr inż. Adam
Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel) za pre zen ta cję „EM
= Efek tyw ne Mi kro or ga ni zmy = Efek tyw na mo dy fi ka cja śro do wi -
ska żwa cza???”

III miej sce
Pa try cja Ko niecz na, Ka ta rzy na Ry bak, Mag da le na Pal czew ska

z Ko ła Na uko we go Rol ni ków – Sek cja Mi kro bio lo gicz na (opie kun
na uko wy dr inż. Ju sty na Kla ma): „Wpływ szcze pion ki Efek tyw nych

Sesja uczelniana Kół naukowych
uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

23

Laureaci sesji podczas wręczania certyfikatów 
przez prorektor ds. studiów 

prof. m. Kozłowską, po prawej prof. F. Borówczak 
– przewodniczący jury

Komitet Organizacyjny sesji w trakcie przerwy w obradach
– od lewej m. Pierzchlewicz, B. marchwacki, mgr J. Bryś

(Dział Studiów i Spraw Socjalnych), e. Porębska, 
P. Skoczyńska
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Mi kro or ga ni zmów (EM) na sto pień po ra że nia psze ni cy przez Fu-
sarium”

Sek cja na uki Po zo sta łe i Tech nicz ne
I miej sce
Syl we ster Wój kow ski, Woj ciech Chmie lew ski, Bar ba ra Ra ba, Ka -

rol Po go rzel ski ze Stu denc kie go Ko ła Na uko we go In ży nie rii Rol -

ni czej (opie ku no wie na uko wi: dr inż. Ja cek Dach, dr hab. inż. Ja -
cek Przy był) za pre zen ta cję „Po dat ność jed no ra zo wych opa ko wań
z sie ci han dlo wych mia sta Po zna nia na roz kład w pro ce sie kom -
po sto wa nia”

II miej sce
Pa weł Wa cho wiak, An drzej Sza ła, Ro man Pa sław ski rów nież z Ko -

ła Na uko we go In ży nie rii Rol ni czej (opie ku no wie na uko wi: dr inż.
Ja cek Dach, dr hab. inż. Ja cek Przy był) za pre zen ta cję „Wpływ do -
dat ku in no cu lum na dy na mi kę wy dzie la nia się bio ga zu w ba da niach
la bo ra to ryj nych”

Se sja Po ste ro wa
I miej sce
Agniesz ka No wak, Agniesz ka Grac lik, Mał go rza ta Ro ma nów, Do -

mi ni ka Be sler z Ko ła Na uko we go Bo ta ni ków w Po zna niu (opie -
kun na uko wy dr inż. Woj ciech Ant ko wiak) we współ pra cy z Ko -
łem Na uko wym Bo ta ni ków Aka de mii Po mor skiej w Słup sku
(opie kun na uko wy dr Zbi gniew So bisz) za po ster „Wa lo ry przy -
rod ni cze ścież ki edu ka cyj nej »Dro ga na Wy dmę«”

II miej sce
Pa weł Zmo ra, To masz Wrze sin ski z Ko ła Na uko we go Stu -

den tów Bio tech no lo gii „Ope ron” (opie kun na uko wy dr inż. Piotr
Dul lin) za po ster „Cy to tok sycz ność mu tan ta Vibrioparahaemo-
lyticus”

Na za koń cze nie ob rad prze wod ni czą cy ju ry prof. dr hab. Fran -
ci szek Bo rów czak ogło sił wy ni ki. Wszy scy uczest ni cy te go rocz nej
Uczel nia nej Se sji Kół Na uko wych otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne pod -
pi sa ne i wrę czo ne przez pro rek tor ds. stu diów prof. dr hab. Mo -
ni kę Ko złow ską, a lau re aci do dat ko wą gra ty fi ka cję – uro czy ste wrę -
cze nie na gród, któ re na stą pi na spo tka niu w Sa li Se na tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Uczel nia na Se sja Kół Na uko wych to wpi sa ne już w do rocz ny ka -
len darz im prez na sze go Uni wer sy te tu świę to stu denc kie go ru chu
na uko we go. Pro rek tor ds. stu diów prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow -
ska ota cza stu denc ki ruch na uko wy szcze gól ną tro ską, in te re su -
jąc się oso bi ście prze bie giem przy go to wań i uczest ni cząc w Uczel -
nia nej Se sji Kół Na uko wych. Du ży wkład w or ga ni za cję i spraw ny
prze bieg se sji wniósł Stu denc ki Ko mi tet Or ga ni za cyj ny w skła dzie:
Emi lia Po dęb ska, Mag da le na Pierz chle wicz, Bar tosz Mar chwac -
ki (Ko ło Na uko we Mło dych Me ne dże rów), Ka ta rzy na Kor dus -So -
cha, Jo an na No wa czyk (Ko ło Na uko we Tech no lo gów Żyw no ści)
oraz Agniesz ka Grac lik z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków.

Po nad to za wy kra cza ją ce po za obo wiąz ki służ bo we za an ga żo -
wa nie w przy go to wa nie ma te ria łów kon fe ren cyj nych sło wa po dzię -
ko wa nia na le żą się dr. hab. Idzie mu Siat kow skie mu, kie row ni ko -
wi Za kła du In for ma ty ki z Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych
i Sta ty stycz nych, oraz mgr inż. Jo an nie Bryś z Dzia łu Stu denc kich
Spraw By to wych za wie le cen nych ini cja tyw i ogrom ne za an ga żo -
wa nie. Ko or dy no wał ca łe przed się wzię cie dr hab. Hie ro nim Frąc -
ko wiak – Peł no moc nik Rek to ra ds. Stu denc kich Kół Na uko wych.

Tro ska władz uczel ni i władz wy dzia łów o roz wój stu denc kie -
go ru chu na uko we go – mi mo ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych
– do brze ro ku je i po zwa la mieć na dzie ję, że zgod nie z tra dy cją za rok
w Zie lon ce od bę dzie się ko lej na se sja. 

drhab.HieronimFrąckowiak
drinż.JarosławSosnowski
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uczestnicy – laureaci Sesji uczelnianej Kół naukowych uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Podczas obrad Chwila odpoczynku
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Wy da wać by się mo gło, że Pań stwo wa Ko -
mi sja Akre dy ta cyj na do pie ro co zo sta ła

wpi sa na w sys tem na sze go szkol nic twa wyż sze -
go, a tu już jej trze cia ka den cja, i to tym ra zem
dłuż sza, bo czte ro let nia, zbli ża się szyb ko
do pół met ka. Mi nę ło już pół to ra ro ku tej ka den -
cji. War to chy ba po ku sić się o opis jej dzia łal -
no ści w ostat nim okre sie. Za pew ne każ de go za -
in te re su je 

skład ko mi sji
w trze ciej ka den cji. Zo sta ła po wo ła na2 prak -

tycz nie w peł nym skła dzie. W dniu 4 stycz -
nia 2008 ro ku Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go prof. dr hab. Bar ba ra Ku dryc ka
wrę czy ła ak ty po wo ła nia 78 oso bom, przy pi su -
jąc je jed no cze nie do 11 ze spo łów. Na prze wod -
ni czą ce go PKA po wo ła no dr. hab. mar ka Roc -
kie go, pro fe so ra SGH w War sza wie, a tak że
se na to ra RP. Zo sta ło je dy nie miej sce dla se kre -
ta rza PKA oraz prze wod ni czą ce go Par la men tu
Stu den tów RP, któ ry wcho dzi w skład PKA i jej
Pre zy dium z mo cy usta wy. Na se kre ta rza Ko -
mi sji po wo ła no, ale do pie ro z koń cem stycz nia
te go ro ku, dr. hab. mie czy sła wa Wa cła wa So -
chę, pro fe so ra Uni wer sy te tu War szaw skie go,
któ ry peł nił tę funk cję tak że w po przed niej ka -
den cji. 

War to pod kre ślić, że skład Pań stwo wej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nej zo stał zmie nio ny. Tyl -
ko 14 po wo ła nych osób (oko ło 20%) by ło
człon ka mi PKA w dru giej ka den cji, a tyl ko
dzie więć (nie co po nad 10%) pra co wa ło tak -
że w pierw szej ka den cji. W kil ku ze spo łach nie
po zo stał nikt z po przed nie go skła du (ZKS Hu -
ma ni stycz nych, ZKS Spo łecz nych i Praw nych,
ZKS Przy rod ni czych), w kil ku ze spo łach zo -
sta ła jed na oso ba ze sta re go skła du. W ZKS
Rol ni czych, Leś nych i We te ry na ryj nych z po -
przed nie go skła du po wo ła no dwie oso by,
obie zresz tą ze skła du pierw szej ka den cji.
Zmia ny ka dro we trwa ły przez ca ły ubie gły rok.
Po nad 10% człon ków PKA zwró ci ło się
do Mi ni stra o od wo ła nie. Ta kie od wo ła nie jest
moż li we, ale wy łącz nie na wnio sek Pre zy dium
PKA. Ten za pis w art. 48 ust. 4 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Prawoo szkolnic-
twiewyższym jest waż nym gwa ran tem nie za -
leż no ści Ko mi sji od Mi ni stra. Ja ko ar gu men -
ty uza sad nia ją ce od wo ła nie po ja wi ły się: stan
zdro wia, zmia ny w za trud nie niu, wy bór do or -
ga nów jed no oso bo wych uczel ni i in ne. Przy -
naj mniej w kil ku (w roz mo wach ku lu aro wych)
po ja wił się jed nak wą tek du że go ob cią że nia
pra cą w Ko mi sji, czę ste i dłu gie po sie dze nia
ze spo łów, wy jaz dy akre dy ta cyj ne i zwią za ne
z tym ob szer ne opra co wa nia itp. Pre zy dium
PKA po dej mo wa ło (w gło so wa niu taj nym) de -
cy zje umoż li wia ją ce ich od wo ła nie, a skła dy
nie któ rych ze spo łów uzu peł nio no. War to za -
sy gna li zo wać, że na stą pi ły tak że zmia ny wśród
prze wod ni czą cych ze spo łów. Ak tu al ny skład
PKA moż na zna leźć na jej stro nie in ter ne to -
wej (www. pka. edu. pl).

Pierw szym za da niem po wo ła nych ze spo łów
był wy bór (spo śród sie bie) prze wod ni czą cych,
a tym sa mym jed no cze śnie człon ków Pre zy dium.
W pierw szym po sie dze niu (11 stycz nia 2008 ro -
ku) brał udział prze wod ni czą cy PKA, któ ry zgło -
sił kan dy da tu rę prof. dr. hab. Bog da na J. Wo -
sie wi cza na prze wod ni czą ce go Ze spo łu.
W taj nym gło so wa niu, w któ rym udział wzię ło
sześć osób (ale tyl ko pięć gło sów waż nych) kan -
dy dat uzy skał pięć gło sów. Tym sa mym prze -
wod ni czą cym Ze spo łu Kie run ków Stu diów
Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych w ka -
den cji PKA od 2008 do 2011 zo stał prof. dr hab.
Bog dan J. Wo sie wicz. 

W tej ka den cji od by ły się już trzy

po sie dze nia ple nar ne
Ko mi sji. Pierw sze, w dniu no mi na cji, jesz cze

przed po wo ła niem se kre ta rza PKA, sta no wi ło de
facto tyl ko wpro wa dze nie wraz z in for ma cja mi
o pro ce du rach i naj bliż szych pra cach. Wy bra -
no wów czas prof. dr hab. Da nu tę Strahl (trze -
cia ka den cja w PKA) na wi ce prze wod ni czą cą
PKA. 

Dru gie po sie dze nie ple nar ne od by ło się po nie -
speł na pół rocz nym okre sie dzia łal no ści PKA (12
czerw ca 2008 ro ku). Wy bra ło wte dy dru gie go
wi ce prze wod ni czą ce go PKA, któ rym zo sta ła
prof. dr hab. An na Zie liń ska -Głę boc ka. Jej obo -
wiąz ki do ty czą spraw mię dzy na ro do wych,
zwłasz cza eu ro pej skie go ob sza ru akre dy ta cyj ne -
go. Zmie nio no tak że StatutPKA. Trzy istot niej -
sze no wo ści war to tu za sy gna li zo wać. Przy ję to,
że ko lej ną oce nę w wy pad ku uzy ska nia oce ny wy -
róż nia ją cej prze pro wa dza się po ośmiu la tach (do -
tąd sze ściu), a po upły wie sze ściu lat przy oce -
nie po zy tyw nej, o ile oczy wi ście nie za ist nie ją
prze słan ki do prze pro wa dza nia ich wcze śniej.
Przy ję to tak że, że w szcze gól nie uza sad nio nych

sy tu acjach prze wod ni czą cym ze spo łu oce nia ją -
ce go mo że być tak że eks pert, ale tyl ko ta ki, któ -
ry był w po przed nich ka den cjach człon kiem PKA.
Do tych czas prze wod ni czą cym ze spo łu oce nia -
ją ce go mógł być wy łącz nie czło nek PKA. Za pi -
sa no też, że w wy pad ku wy da nia oce ny po zy tyw -
nej na okres krót szy niż sześć lat lub oce ny
wa run ko wej uchwa ła wska zu je uchy bie nia wy -
ma ga ją ce usu nię cia oraz okre śla ter min po wtór -
nej oce ny. Przy ta kiej po wtór nej oce nie mo że być
za rzą dzo na ko lej na wi zy ta cja, ale nie mu si. Do -
tąd przy oce nie po zy tyw nej na skró co ny okres
obo wią zy wa ła stan dar do wa pro ce du ra z przy go -
to wa niem ra por tu sa mo oce ny i prze pro wa dze -

niem wi zy ta cji. Po zo sta łe zmia ny w za pi sach sta -
tu to wych do ty czy ły głów nie do sto so wa nia ca łe go
tek stu do wpro wa dzo nych zmian. W trak cie po -
sie dze nia prze ka za no wie le waż nych in for ma cji
o jej bie żą cej dzia łal no ści. Prze wod ni czą cy PKA
po in for mo wał o zbli ża ją cym się spo tka niu Pre -
zy dium PKA z Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go prof. dr hab. Bar ba rą Ku dryc ką,
o przy go to wy wa nym ozdob nym cer ty fi ka cie
dla uczel ni, po twier dza ją cym uzy ska ną oce nę
akre dy ta cyj ną (pro jekt opra co wa ny przez do bre -
go gra fi ka), któ ry w zmniej szo nej for mie mo że
być wkład ką do dy plo mu ukoń cze nia stu diów.
Se kre tarz PKA mó wił głów nie o osią gnię ciach
PKA do ty czą cych współ pra cy za gra nicz nej
(w tym or ga ni za cji kon fe ren cji eu ro pej skich
in sty tu cji akre dy ta cyj nych w Kra ko wie
– maj 2008). Profesor dr hab. Da nu ta Strahl
– wi ce prze wod ni czą ca PKA – omó wi ła przede
wszyst kim kwe stie do sko na le nia prac Ko mi sji,
wska zy wa ła na prze su wa nie ak cen tów pod czas
akre dy ta cji w kie run ku ana li zy dzia łań uczel ni
wpły wa ją cych na do sko na le nie ja ko ści kształ ce -
nia oraz pro ble my akre dy ta cyj ne zwią za ne
z two rzą cą się kra jo wą struk tu rą kwa li fi ka cji.
W cza sie po sie dze nia od by ła się tak że dys ku sja
ple nar na, choć nie zbyt żwa wa i przy go to wa na.
Za uwa żal ny wkład wnie śli człon ko wie ZKS
Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych. Pod czas
te go po sie dze nia za pre zen to wa no wy daw nic two3

uka zu ją ce dzia łal ność Pań stwo wej Ko mi sji Akre -
dy ta cyj nej w la tach 2005–2007, opra co wa ne
przez mgr Bar ba rę Woj cie chow ską – dy rek tor
Biu ra PKA wraz z ze spo łem. Wy daw nic two za -
wie ra pod sta wo we wia do mo ści o za da niach
Ko mi sji i jej ów cze snym skła dzie, opis or ga nów
Ko mi sji i ich kom pe ten cji, in for ma cje o eks per -
tach i pro ce du rze ich po wo ły wa nia oraz in for -
ma cje o Biu rze PKA, je go skła dzie i obie gu do -
ku men tów. Omó wio no tam oce nę ja ko ści
kształ ce nia, sa mą pro ce du rę akre dy ta cji, kry te -
ria i ska lę ocen, da lej dla obu ka den cji przy to czo -

Trze cia ka den cja
Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej 

pra wie na pół met ku1

Profesor 
dr hab. Bogdan J. Wosiewicz

1 Tekst jest skró co ną wer sją pre zen ta cji au to ra w Klu bie Pro fe so rów w dniu 19 czerw ca 2009 ro ku.
2 Za rzą dze niem Nr 3 Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 28 stycz nia 2008 ro ku w spra wie po wo ła nia Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj -

nej (Dz.U. MNiSW, Nr 1, poz. 3).
3 DziałalnośćPaństwowejKomisjiAkredytacyjnejw latach 2005–2007. II kadencja. Ofi cy na Wy daw ni cza ASPRA -JR, War sza wa 2008, opra co wa -

ne przez Bar ba rę Woj cie chow ską wraz z ze spo łem w skła dzie: Łu kasz Wia ter, Woj ciech Wro na oraz Iza be la Kwiat kow ska -Suj ka.
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no da ne sta ty stycz ne do ty czą ce oce nia nych
uczel ni i kie run ków stu diów oraz pod da no ana -
li zie wy da ne oce ny. Dru ga część pu bli ka cji do -
ty czy opi nio wa nia wnio sków uczel ni, sa mej
pro ce du ry oce ny oraz ana li zę wy ni ków te go opi -
nio wa nia (z roz bi ciem na ka den cje i po szcze gól -
ne ze spo ły). Omó wio no tak że opi nio wa nie ak -
tów praw nych (tryb i za kres opi nii), współ pra cę
z mi ni strem wła ści wym do spraw szkol nic twa
wyż sze go, kon fe ren cja mi rek to rów (zwłasz cza
KRASP) i ze śro do wi sko wy mi ko mi sja mi akre -
dy ta cyj ny mi oraz współ pra cę mię dzy na ro do wą
w ob sza rze akre dy ta cji szkol nic twa wyż sze go.
Istot ne są tak że za łącz ni ki do tej pu bli ka cji. Oczy -
wi ście wszyst kie wy mie nio ne uchwa ły, za war te
w oma wia nej pu bli ka cji, a tak że in ne ofi cjal ne do -
ku men ty Ko mi sji są sta le do stęp ne na stro nie in -
ter ne to wej PKA. 

Trze cie po sie dze nie ple nar ne od by ło się
po ro ku pra cy Ko mi sji (22 stycz nia 2009 ro ku).
Przede wszyst kim pod su mo wy wa ło dzia łal -
ność PKA w pierw szym ro ku III ka den cji
(2008). Wy ni ki prac po szcze gól nych ze spo łów
przed sta wia li ich prze wod ni czą cy, pre zen tu jąc
syn te tycz nie przy zna ne oce ny akre dy to wa nym
kie run kom stu diów, ak cen tu jąc przy czy ny ocen
wa run ko wych i ne ga tyw nych. Peł ne opra co wa -
nia dzia łal no ści ze spo łów zo sta ną wkrót ce opu -
bli ko wa ne w wy daw nic twie PKA oraz udo stęp -
nio ne na stro nie in ter ne to wej Ko mi sji. Tam
za tem moż na się bę dzie za po znać szcze gó ło wo
tak że z dzia łal no ścią Ze spo łu Kie run ków Stu -
diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych
w po przed nim ro ku. Pod su mo wa nia dzia łal no -
ści PKA w 2008 ro ku, w tym wy ni ków ze wnętrz -
nej oce ny Ko mi sji, do ko nał jej prze wod ni czą cy
– dr hab. Ma rek Roc ki, wspie ra ny przez wi ce -
prze wod ni czą cą – prof. dr hab. Da nu tę Strahl,
oraz se kre ta rza PKA – dr. hab. Mie czy sła wa W.
So chę. Pod czas te go po sie dze nia do ko na no ko -
lej nych istot nych zmian w StatuciePKA, do ty -
czą cych przede wszyst kim utwo rze nia ko mi sji
ety ki (spo śród człon ków PKA)4 oraz ta ką Ko -
mi sję ety ki PKA wy bra no. Na po sie dze niu od -
by ła się bar dzo kon struk tyw na dys ku sja ple nar -
na, do ty czą ca wszyst kich waż nych kwe stii dla
Ko mi sji i ca łe go szkol nic twa wyż sze go. Ak tyw -
ność dys ku tan tów po tę go wa ła z pew no ścią
obec ność Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go – prof. dr hab. Bar ba ry Ku dryc kiej, z gru pą
(wy so kiej ran gi) współ pra cow ni ków. Pa ni mi -
ni ster wzię ła zresz tą udział w tej dys ku sji. War -
to przy to czyć, że w oce nie mi ni stra: „PKA to lu -
stro, w któ rym od bi ja się pol skie szkol nic two
wyż sze”. Do peł nie niem te go po sie dze nia ple nar -
ne go był wy kład dr hab. Ewy Chmie lec kiej na te -
mat pro wa dzo nych in ten syw nie prac do ty czą -
cych kra jo wych ram kwa li fi ka cji, pro ble mu
istot ne go, re wo lu cjo ni zu ją ce go w kon se kwen -
cji na sze szkol nic two wyż sze, dzię ki odej ściu
od kształ ce nia w ra mach kie run ków stu diów
na rzecz pew nych (praw do po dob nie ośmiu) ob -
sza rów kształ ce nia na po zio mie wyż szym, ale
za to z wy raź nym zde fi nio wa niem po każ dym

eta pie kształ ce nia (po stu diach li cen cjac kich czy
in ży nier skich, po ma gi ster skich oraz po dok to -
ra cie) osią ga nej wie dzy, na by wa nych umie jęt -
no ści i wy kształ ca nych po sta wach. 

War to od no to wać tak że 

in ne zmia ny
w Ko mi sji. Od po ło wy czerw ca ubie głe go ro -

ku biu ro Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej
zmie ni ło swo ją sie dzi bę, choć nie zmie ni ło ad -
re su. Mie ści się te raz na II pię trze (uprzed nio
na pię trze III) w tym sa mym bu dyn ku na ul. Żu -
ra wiej 32/34 (00-515 War sza wa). Jest to już
czwar ta sie dzi ba PKA, na resz cie o przy zwo itym
stan dar dzie i bez cia sno ty.

W PKA w po ło wie 2008 ro ku po wo ła no sze -
ścio oso bo wy ro bo czy ze spół ds. Kry te riów Oce -
ny Ja ko ści Kształ ce nia, opi niu ją cy dla prze wod -
ni czą ce go i pre zy dium spra wy do ty czą ce oce ny
ja ko ści kształ ce nia, w ob sza rze za in te re so wań
róż nych (wię cej niż jed ne go) ze spo łów kie run -
ków stu diów. W wy ni ku prac te go Ze spo łu po -
wsta ły trzy waż ne do ku men ty:
� Uchwa ła Nr 501/2008 Pre zy dium PKA z 3

lip ca 2008 r. w spra wie kry te riów oce ny pla -
nów stu diów i pro gra mów na ucza nia (za -
stą pi ła uchwa łę Nr 95/2007). 

� De cy zja Nr 9/2008 Prze wod nie go PKA
z dnia 10 czerw ca 2008 r. w spra wie usta le -
nia wy ka zu kie run ków stu diów po zo sta ją -
cych w kom pe ten cjach po szcze gól nych ze -
spo łów kie run ków stu diów (zmie nia ją ca
De cy zję Nr 10/2006).

� Uchwa ła Nr 828/2008 Pre zy dium Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej z dnia 27 li sto pa -
da 2008 r. w spra wie kry te rium oce ny speł -
nie nia wy ma gań w za kre sie mi ni mum
ka dro we go (zmie nia ją ca uchwa łę Nr
617/2007).

Ze spół opra co wał i wdra ża (od 2009 ro ku)
pro ces ewa lu acji ze spo łów wi zy tu ją cych. Opra -
co wa no spe cjal ną an kie tę (dzie więć py tań za -
mknię tych i pięć otwar tych), wy sy ła ną na uczel -
nię po wi zy ta cji. Wy ni ki an kie ty za cji bę dą
ana li zo wa ne i dys ku to wa ne na po sie dze niach ple -
nar nych. Otrzy ma no już ok. 100 od po wie dzi.

W PKA po wo ła no ostat nio (w dru gim
kwar ta le 2009 ro ku) ko lej ny ro bo czy ze spół
ds. po li ty ki in for ma cyj nej i re la cji z oto cze -
niem. Ze spół opra co wał za sa dy pu bli ka cji syn -
te zy ra por tu po wi zy ta cyj ne go, obej mu ją cej in -
for ma cje klu czo we dla sfor mu ło wa nej oce ny
koń co wej. Pu bli ko wa na syn te za bę dzie od no -
si ła się do pro wa dzo nych stu diów i ich or ga -
ni za cji, mi ni mum ka dro we go, ba dań na uko -
wych (zwłasz cza w ob rę bie oce nia ne go
kie run ku stu diów), we wnętrz ne go sys te mu za -
pew nie nia ja ko ści, ba zy dy dak tycz nej kie -
run ku oraz spraw stu denc kich. Syn te za bę dzie
pu bli ko wa na na stro nie in ter ne to wej PKA
po upra wo moc nie niu się oce ny.

Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na w dniu 23
stycz nia 2009 ro ku uzy ska ła na pięć lat 

sta tus Peł ne go Człon ka enQA
czy li eu ro pe an As so cia tion for Qu ali ty As -

su ran ce in Hi gher edu ca tion. Zgod ność pro -
ce su akre dy ta cyj ne go z eu ro pej ski mi stan dar da -
mi zo sta ła po twier dzo na w to ku ze wnętrz nej
oce ny do ko na nej przez pa nel nie za leż nych eks -
per tów eu ro pej skich, po przy go to wa niu przez
Ko mi sję ob szer ne go ra por tu sa mo oce ny i po -
myśl nie od by tym au dy cie w dniach 5–8 paź dzier -
ni ka 2008 ro ku. W wy ni ku tych po czy nań
PKA 15 kwiet nia 2009 ro ku zo sta ła przy ję ta
do eu ro pe an Qu ali ty As su ran ce Re gi ster in Hi -
gher edu ca tion (eQAR), za ło żo ne go wspól nie
przez kil ka eu ro pej skich sto wa rzy szeń ak tyw -
nych w dzie dzi nie za pew nie nia ja ko ści kształ -
ce nia na po zio mie uczel ni. Ce lem eQAR jest do -
star cze nie ja snych i rze tel nych in for ma cji
o funk cjo nu ją cych w Eu ro pie in sty tu cjach za -
pew nie nia ja ko ści oraz zwięk sze nia przej rzy sto -
ści sys te mów za pew nie nia ja ko ści funk cjo nu ją -
cych w eu ro pej skim sys te mie szkol nic twa
wyż sze go. 

Na ko niec war to zwró cić uwa gę, że opu bli -
ko wa ne ostat nio za ło że nia do no we li za cji usta -
wy Pra�wo�o szkol�nic�twie�wyż�szy�m5 po sta wią
przed PKA no we, po waż ne 

pro ble my i wy zwa nia
Ko mi sja ma zmie nić na zwę na: Pol ska Ko -

mi sja Akre dy ta cyj na, peł nić funk cję urzę du nie -
za leż ne go od ad mi ni stra cji pań stwo wej (s. 20)
i wy da wać de cy zje (s. 22). De cy zje PKA o ne -
ga tyw nej ja ko ści kształ ce nia ma ją skut ko wać
wstrzy ma niem re kru ta cji na ne ga tyw nie oce nio -
ny kie ru nek (s. 20). Po stu lu je się ogra ni cze nie
licz by ka den cji do dwóch (s. 31), a w po ło wie
ka den cji (dla za pew nie nia cią gło ści pra cy) ma
na stą pić wy mia na po ło wy człon ków. Bier ne pra -
wo wy bor cze utra cą oso by osią ga ją ce 70 rok ży -
cia (s. 31), obo wią zy wać ma za kaz łą cze nia wie -
lu funk cji, a ich wy kaz bę dzie udo stęp nio ny
w jed no li tej ba zie da nych (s. 31). Prze wi du je się
tak że za pew nie nie pa ry te tu udzia łu ko biet
(s. 31). 

PKA ma pro wa dzić dwa ro dza je ocen
(s. 21): pro gra mo wą – po dob ną do obec nie
re ali zo wa nej, ale ukie run ko wa ną na efek ty
kształ ce nia, oraz in sty tu cjo nal ną – do ty czą -
cą pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych
uczel ni (a nie kie run ków). Oce nie PKA pod -
da ne ma ją być tak że stu dia dok to ranc kie
(s. 19) i wszyst kie for my „kształ ce nia przez
ca łe ży cie” (stu dia po dy plo mo we oraz in ne,
krót sze for my kształ ce nia). 

Od nie sień do PKA jest w tym do ku men cie
znacz nie wię cej, ale omó wie nie i usto sun ko wa -
nie się do nich wy ma ga od ręb ne go po trak to -
wa nia. 

prof.drhab.inż.BogdanJ.Wosiewicz

4 Tekst jed no li ty Sta tu tu PKA, uchwa lo ne go 13 paź dzier ni ka 2005 ro ku w związ ku ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi usta wą z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Prawoo szkolnictwiewyższym wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi uchwa ła mi z dni: 23 li sto pa da 2006 ro ku, 27 li sto pa da 2007 ro ku, 12 czerw ca 2008
ro ku oraz 12 czerw ca 2008 ro ku, jest do stęp ny na stro nie in ter ne to wej Ko mi sji. 

5 [Por.:] Założeniado nowelizacjiustawy– Prawoo szkolnictwiewyższymorazustawyo stopniachnaukowychi tytulenaukowymorazo stopniach
i tytulew zakresiesztuki [do stęp na na stro nie MNiSW od 15 czerwca 2009 roku].
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Szes na ste go ma ja bie żą ce go ro ku na te -
re nie Ogro du Den dro lo gicz ne go Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od -
by ła się Pierw sza Ma jów ka pra cow ni ków
(wraz z ro dzi na mi) i stu den tów Wy dzia łu
Le śne go. Ini cja to rem spo tka nia w „tak
pięk nych i nie po wta rzal nych oko licz no -
ściach przy ro dy” był dzie kan wy dzia łu
prof. Ro man Gor no wicz, a po ma ga li mu
pra cow ni cy ogro du, z je go kie row ni kiem dr.
inż. To ma szem Ma liń skim na cze le, oraz jak
za wsze nie za wod ni stu den ci. 

Im pre za roz po czę ła się po po łu dniu
od krót kie go prze mó wie nia dzie ka na, któ -
ry za pew nił, że chciał by, aby te go ty pu spo -
tka nia to wa rzy skie we szły na sta łe do ka len -
da rza wy dzia ło we go. Ich ce lem ma być
po zna nie się tro chę ze stro ny in nej niż tyl -
ko za wo do wa oraz więk sza in te gra cja śro -
do wi ska le śni ków na szej Uczel ni. 

Nie ste ty, nie przy jem ne go psi ku sa spra wi -
ła po go da, któ ra jak by cze ka ła na ten dzień
z ob fi ty mi opa da mi, te jed nak po trzeb ne by -
ły wio sen nej przy ro dzie. Ca łe szczę ście, że
dla le śni ków po go da jest tyl ko bar dzo do -
bra lub do bra – my tra fi li śmy na tę dru gą.

Mi mo to część osób zre zy gno wa ła z przy -
by cia na to mi łe spo tka nie wła śnie z uwa -
gi na au rę. A szko da, bo or ga ni za to rzy za -
pew ni li dach nad gło wą w po sta ci na mio tów,

gril lo wa ne je dze nie, cia sta, ka wę, her ba tę
i na po je chło dzą ce z cie szą cym się naj więk -
szą po pu lar no ścią pi wem na cze le. Przy go -
to wa no tak że bar dzo atrak cyj ne kon kur sy:
wcho dze nie na skrzyn ki od pep si -co li z ase -
ku ra cją (re kor dzi sta wszedł na wszyst kie,
a by ło ich dwa dzie ścia), strze la nie z łu ku,
rzut to po rem do tar czy i dla naj młod szych
rzut pi łecz ka mi do ko sza. By ło du żo za ba -
wy, ale pod szy tej emo cja mi, ja kie za wsze to -
wa rzy szą ry wa li za cji spor to wej. Opra wę mu -
zycz ną spo tka nia za pew nił ze spół
sy gna li stów my śliw skich „Ve na tor”. 

Do dać trze ba, że w mia rę upły wu cza su
po go da sta wa ła się co raz bar dziej przy ja zna
i pod ko niec na wet po ja wi ło się słoń ce. Po -
nad to, jak to by wa na ta kich spo tka niach,
od by wa ło się wie le roz mów „ku lu aro wych”
w mniej szych gru pach. At mos fe ra pa no wa -
ła bar dzo mi ła i swo bod na, wi dać by ło, że
uczest ni cy im pre zy są za do wo le ni i już
szy ku ją się na na stęp ne te go ty pu spo tka -
nie, oby już przy po go dzie bar dzo do brej. 

„I ja tam by łem, miód i wi no pi łem…” 

drinż.ZenonPilarek

Pierwsza majówka
Wydziału Leśnego

27

Gości powitał dziekan wydziału 
prof. R. Gornowicz

zagrał „Venator”

W programie majówki był m.in. 
spacer po Ogrodzie Dendrologicznym

Doktor T. maliński opowiadał 
o historii Ogrodu i ciekawych 

okazach przyrodniczych, 
które tam można podziwiać

Chętni mogli się wspinać 
na skrzynki od pepsi-coli

Skorzystał z tego jeden z muzyków
„Venatora”

Kończyło się to jednak zawsze 
tak samo

Tradycyjne zawody w rzucie toporem
do tarczy można było postrzelać z łuku

uczestnicy majówki chronili się przed
deszczem w obszernych namiotach

Dzieci natychmiast znalazły dla siebie
zajęcie: zabawę ze szczeniakiem, 
który dzielnie znosił niepogodę, 
deszcz i pieszczoty maluchów
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W tym ro ku przy pa da 90. rocz ni ca ist nie nia stu diów le śnych
w Po zna niu. Z tej oka zji od by ło się wie le oko licz no ścio wych,

mniej lub bar dziej for mal nych im prez. Jed ną z nich by ły roz gryw -
ki w pił ce siat ko wej o Pu char Dzie ka na Wy dzia łu Le śne go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Dwu dzie ste go pią te go kwiet -
nia w no wej ha li spor to wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go spo tka ło
się sześć za pra wio nych w siat kar skich bo jach ze spo łów. W wy ni -
ku lo so wa nia po wsta ły dwie gru py eli mi na cyj ne. W pierw szej zna -
la zły się ze spo ły re pre zen tu ją ce nad le śnic twa: Go le niów (RDLP
Szcze cin), Lub sko (RDLP Zie lo na Gó ra) i Ka czo ry (RDLP Pi ła).

Dru gą gru pę utwo rzy ły ze spo ły: Wy dzia łu Le śne go UP w Po zna -
niu, Nad le śnic two Lą dek Zdrój (RDLP Wro cław) i Nad le śnic two
Go ści no (RDLP Szcze ci nek).

Wszyst kie me cze eli mi na cyj ne by ły bar dzo za cię te i ob fi to wa ły
w po zy tyw ne emo cje, a tak że nie spo dzie wa ne zwro ty ak cji. Gra -
no do dwóch wy gra nych se tów pod fa cho wym okiem czte ro oso -
bo we go ze spo łu sę dziow skie go (dwie pa nie i dwóch pa nów). W tej
fa zie roz gry wek pa dły na stę pu ją ce wy ni ki:

Gru pa 1
Go le niów – Lub sko 2:0 (25:22, 25:19)
Go le niów – Ka czo ry 0:2 (25:27, 21:25)
Lub sko – Ka czo ry 0:2 (21:25, 16:25).

Gru pa 2
Wy dział Le śny – Lą dek Zdrój 2:0 (25:22, 25:23)
Wy dział Le śny – Go ści no 2:1 (22:25, 25:20, 15:12)
Lą dek Zdrój – Go ści no 2:0 (28:26, 25:13).

Po roz strzy gnię ciach eli mi na cyj nych nad szedł czas na fa zę fi na -
ło wą. Ro ze gra no w niej trzy me cze. Ze spo ły z trze cich miejsc gra -
ły o pią te miej sce, z dru gich o trze cie, a zwy cięz cy grup spo tka li
się w wiel kim fi na le.

Emo cji w me czach fi na ło wych rów nież nie bra ko wa ło. W spo -
tka niu o pią te miej sce Go ści no po ko na ło Lub sko 2:1. Trze cie miej -
sce przy pa dło w udzia le Ląd ko wi po zwy cię stwie nad Go le nio wem,
tak że 2:1. 

Przy by cie dzie ka na Wy dzia łu Le śne go prof. dr. hab. Ro ma na Gor -
no wi cza by ło sy gna łem do ro ze gra nia ostat nie go me czu tur nie ju,
któ ry wy ło nił trium fa to ra. 

Pierw szy set, wy raź nie wy gra ny przez WL, nie za po wia dał więk -
szych emo cji w ko lej nym. Ale siat ków ka, naj bar dziej ze spo ło wa z gier,
jest czę sto nie prze wi dy wal na. I tak też się sta ło tym ra zem, dru gi
set padł łu pem dru ży ny z Ka czo rów. Trze ci i de cy du ją cy set w pierw -
szej czę ści zdo mi no wa li siat ka rze z Po zna nia, wy so kie pro wa dze -
nie 14:9 na ty le uspo ko iło ze spół, że kil ka nie uda nych za grań za -
po wia da ło emo cje w koń ców ce se ta. Przy sta nie 14:12 za wod nik
z Ka czo rów po peł nił błąd za gryw ki, co oczy wi ście skut ko wa ło za -
koń cze niem me czu. Tym sa mym zwy cięz cą I tur nie ju o Pu char Dzie -
ka na Wy dzia łu Le śne go zo sta ła dru ży na go spo da rzy.

Po spor to wych zma ga niach nad szedł czas na pod su mo wa nie i wrę -
cze nie pu cha rów oraz na gród. Na wstę pie dzie kan wy ra ził sło wa
uzna nia dla wszyst kich uczest ni ków, pod kre śla jąc ju bi le uszo wy,
a tak że in te gra cyj ny cha rak ter spo tka nia. Za de kla ro wał, że roz gryw -
ki po win ny się od by wać co naj mniej do 100. rocz ni cy ist nie nia wy -
dzia łu. Przed ostat nim akor dem spo tka nia prze pro sił za to, że go -
spo da rze oka za li się ma ło go ścin ni i przy stą pił do wrę cze nia
ufun do wa nych przez sie bie pu cha rów oraz na gród, któ re po ja wi -
ły się dzię ki hoj no ści firm: Po land Fo rest, Stihl Sp. z o.o., Biu ro
Or ga ni za cji Po lo wań „Try ton”, Sto ra En so i Dę bo wa Pol ska. Na -
gro dy in dy wi du al ne otrzy ma li: naj star szy uczest nik Mie czy sław Kry -
wien ko z Ląd ka i naj wszech stron niej szy za wod nik To masz Dęm -
bow ski z Go le nio wa. Głów ne tro feum – Pu char Prze chod ni
– ode brał ka pi tan zwy cię skie go ze spo łu Hu bert Szram ka, na co dzień
pro fe sor i kie row nik Ka te dry Eko no mi ki Le śnic twa. Po dzię ko wa -
nia w imie niu uczest ni ków zło żył se nior Mie czy sław Kry wien ko,
pod kre śla jąc oprócz zna ko mi tych wra żeń, wy jąt ko we jak na wa -
run ki po znań skie bo gac two na gród. 

Na za koń cze nie, jak to zwy kle przy ta kich oka zjach by wa, dzie -
kan ofi cjal nie za koń czył tur niej i za pro sił na dru gą, mniej ofi cjal -
ną część spo tka nia.

Kil ka go dzin spę dzo nych na sa li spor to wej moc no nad wą tli ło si -
ły uczest ni ków, co koń więc (me cha nicz ny) wy sko czy po dą ży li
do Le śne go Ośrod ka Szko le nio we go w Pusz czy ko wie, gdzie
przy ogni sku i w zna ko mi tej at mos fe rze spo ży wa li przy go to wa ne
spe cja ły, po pi ja jąc umiar ko wa nie trun ki wsze la kie. Po że gna nia by -
ły jak zwy kle ser decz ne i wy lew ne, w na dziei na ko lej ne, przy szło -
rocz ne spo tka nie.

drinż.WojciechKowalkowski

uczestnicy rozgrywek

Wręczenie zwycięskiego pucharu kapitanowi drużyny
Wydziału Leśnego

Jubileuszowo z piłką siatkową
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Dzień Tech no lo ga Żyw no ści jest cy klicz -
ną im pre zą wy dzia ło wą, or ga ni zo wa -

ną przez Ko ło Na uko we Tech no lo gów
Żyw no ści. Dwu na ste go ma ja 2009 ro ku od -
by ła się IV edy cja na sze go pik ni ku.

Za rów no w tym ro ku, jak i w la tach ubie -
głych wspie rał nas Sa mo rząd Stu denc ki
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz wie lu
spon so rów bran ży spo żyw czej i che micz nej.
Ideą im pre zy jest pro mo wa nie wy dzia łu
i Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści,
in te gra cja ka dry na uko wej ze stu den ta mi
oraz oczy wi ście do bra za ba wa.

Jak co ro ku, or ga ni za to rzy za pew ni li wie -
le atrak cji, m.in. kon cert ze spo łu Li qu id,
kon cert har mo nij ko wy w wy ko na niu Ka -
ro la Ku dły, punkt die te tycz ny, kon kur sy
– rzut py rą, kon kurs wo kal ny, kon kurs wie -
dzy o żyw no ści, ku li nar ny, pi cia pi wa
na czas czy bi cie re kor du w utwo rze niu naj -
dłuż szej chrup ki... J

Przez ca ły czas swo je se ty gra li di dże je:
Bre jo, Ma xmi ke i Kap sell. Nie za po mnia no
rów nież o spra gnio nych, przez ca ły czas im -
pre zy do stęp ne by ło zim ne pi wo For tu na,
a tak że wiel ki grill ofe ru ją cy sze ro ki wy bór

pro duk tów. W trak cie eventumoż li we by -
ło otrzy ma nie piw do mo wych wy pro du ko -
wa nych przez człon ków Ko ła Na uko we go
Tech no lo gów Żyw no ści.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
za przy by cie i za pra sza ją za rok na V ju bi -
le uszo wy Dzień Tech no lo ga Żyw no ści.

FilipŻuk
studentWTŻ

Dzień Technologa
Żywności

niestraszny był silny wiatr, który
porywał namioty

Imprezę rozpoczęło symboliczne
przekazanie kluczy studentom,

organizatorom zabawy
na imprezę przybyło zacne grono

włodarzy naszej uczelni

Dla każdego 
przygotowano smaczne 

potrawy z grilla… … oraz miejscowej produkcji piwo
„Siewca” w trzech odmianach

Konkurs na najdłuższą chrupkę Konkurs na najlepsze spaghetti
Koncert na żywo – zagrał 

zespół Liquid

Pamiątkowe zdjęcie 
z lotu ptaka
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OGÓL ny PLAn IV DTŻ

12.00 – roz po czę cie ob cho dów IV DTŻ
12.30 – kon kurs ga stro no micz ny 

na naj lep sze spa ghet ti 
13.00 – ofi cjal ne roz po czę cie IV DTŻ

oraz wrę cze nie stu den tom 
klu czy do bram wy dzia łu 
przez dzie ka na WNo ŻiŻ

13.00 – 16.00 – kon kur sy ple ne ro we 
14.30 – ogło sze nie wy ni ków kon kur su 

na naj lep sze spa ghet ti oraz 
wrę cze nie ta bli czek dla 
Naj lep sze go Wy kła dow cy 
oraz Naj lep sze go Pro wa dzą ce go 
Ćwi cze nia w ro ku aka de mic kim 
2008/2009

16.00 – kon cert ze spo łu Li qu id 
20.00 – za koń cze nie im pre zy
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W dniu 22 kwiet nia 2009 w Sa li Wy kła do wej „D” Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ła się II Kon fe ren -

cja IT Aca de mic Day. Jest to wspól na ini cja ty wa ogól no uczel nia -
ne go Ko ła Na uko we go In for ma ty ków, dzia ła ją ce go pod opie ką
na uko wą Za kła du In for ma ty ki Sto so wa nej (IIR), Ka te dry Me tod

Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych oraz pa -
tro na biz ne so we go KNI – fir my Mi cro soft
Pol ska. Pra wo do or ga ni za cji Dni Aka de -
mic kich In for ma ty ki zo sta ło przy zna ne
KNI po przy ję ciu do eli tar ne go gro na za -
le d wie 48 grup stu denc kich dzia ła ją cych
na naj lep szych (sta ran nie wy bra nych
przez pa tro na biz ne so we go) wy dzia łach in -
for ma tycz nych pol skich szkół wyż szych.
KNI jest je dy ną gru pą w pro gra mie z za -
kre su in for ma ty ki sto so wa nej w rol nic twie.
Pro gram Kon fe ren cji pre zen to wał się na -
stę pu ją co: 

08:30–9:00: re je stra cja uczest ni ków
09:00–9:30: ofi cjal ne otwar cie kon fe ren cji
09:30–10:45: „Win dows na rzę dziem wal ki z wi ru sa mi – howto?”

– Ro bert Ka pu ściń ski, Ka sper sky Lab Pol ska 
11:00–12:30: „Co no we go w Si lver li ght 3” – Bar tło miej zass,

Mi cro soft Pol ska
12:45–13:15: „Pro gra my aka de mic kie” – Ka ta rzy na Pę ka la, Mi -

cro soft Pol ska
13:30–14:30: „Ar chi tek tu ra sys te mów ope ra cyj nych na przy kła -

dzie Win dows Se rver 2008” – Prze my sław Kar -
li kow ski, Thi nq

14:30–15:00: za koń cze nie kon fe ren cji.

In ter ne to wa re je stra cja na Dni Aka de mic kie In for ma ty ki zo sta -
ła przy go to wa na przy współ pra cy z por ta lem co de gu ru.pl – naj -
więk szym pol sko ję zycz nym por ta lem zrze sza ją cym stu den tów, pro -
gra mi stów i pa sjo na tów tech no lo gii in for ma tycz nych. Za re je stro wa ło
się 130 osób. W zde cy do wa nej więk szo ści by li to stu den ci i pra -
cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ale tak że stu den ci in nych
po znań skich uczel ni (Po li tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te tu im.
A. Mic kie wi cza, Wyż szej Szko ły Na uk Hu ma ni stycz nych i Dzien -
ni kar stwa) oraz po zna nia cy za in te re so wa ni no wo cze sny mi tech -
no lo gia mi in for ma tycz ny mi. 

Kon fe ren cji prze wod ni czył Prze my sław No wak – pre zes Ko ła Na -
uko we go In for ma ty ków, stu dent V ro ku kie run ku tech ni ka rol ni -
cza i le śna, spe cjal ność: in for ma ty ka w in ży nie rii rol ni czej. Ob ra -
dy uro czy ście roz po czę ła pro rek tor ds. stu diów – prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska, wy ra ża jąc swo je za do wo le nie z po wo du ak -
tyw nej, nad pro gra mo wej dzia łal no ści stu den tów w pro ce sie kształ -
ce nia na Uni wer sy te cie. Jed no cze śnie zwró ci ła uwa gę na two rze -

nie się, dzię ki tej i po dob nym ini cja ty wom, spo łecz no ści praw dzi -
wie aka de mic kiej, bę dą cej fak tycz nym miej scem kształ to wa nia się
syl wet ki ab sol wen ta Uni wer sy te tu. Za po śred nic twem pro rek tor po -
zdro wie nia uczest ni kom Kon fe ren cji prze ka zał JM rek tor Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Głos
za bra li tak że opie ku no wie Ko ła: prof. dr hab. inż. Je rzy We res oraz
dr hab. Idzi Siat kow ski, wska zu jąc na po trze bę roz wi ja nia in for -
ma ty ki sto so wa nej w rol nic twie i wy zwań te mu to wa rzy szą cych.
Na pierw szy plan tu taj wy su wa się ko niecz ność cią głe go zdo by wa -
nia wie dzy o tech no lo giach in for ma tycz nych ju tra. 

Dzię ki wspar ciu ze stro ny fir my Mi cro soft Pol ska w IT Aca de -
mic Day uczest ni czy li pre le gen ci z fir my Ka sper sky Lab, Mi cro -
soft Pol ska oraz THI NQ. Do dat ko wo spon so rem Kon fe ren cji zo -
sta ła fir ma NEXT. Każ dy za re je stro wa ny uczest nik wy da rze nia
otrzy mał ze staw ma te ria łów kon fe ren cyj nych (opro gra mo wa nie an -
ty wi ru so we, cza so pi smo in for ma tycz ne, ma te ria ły biu ro we). Po -
nad to w trak cie każ dej z se sji uczest ni czy mie li oka zję do wy gra -
nia in nych upo min ków (opro gra mo wa nia, ksią żek in for ma tycz nych,
drob nych ak ce so riów kom pu te ro wych).

Pro wa dze nie kon fe ren cji po wie rzo no Sła wo mi ro wi Przy godz kie -
mu, stu den to wi II ro ku (TRiL –In for ma ty ka). Wy kła dy pro wa dzi li
spe cja li ści od opro gra mo wa nia an ty wi ru so we go, za awan so wa nych
tech nik wy twa rza nia apli ka cji in ter ne to wych, za awan so wa nej ar -
chi tek tu ry sys te mów ope ra cyj nych oraz współ pra cy mię dzy edu -
ka cją a biz ne sem.

W zgod nej opi nii uczest ni ków IT Aca de mic Day 2009 war to by -
ło za in we sto wać swój czas. Na stro nie in ter ne to wej http://123.stu -
den tli ve.pl/itad/ moż na obej rzeć fo to re la cję z Kon fe ren cji.

Za pra sza jąc na przy szło rocz ne, III Dni Aka de mic kie In for ma -
ty ki, or ga ni za to rzy pra gną po dzię ko wać za udzie lo ne wspar cie ze
stro ny Uczel ni oraz Spon so rów. 

W swo im imie niu chciał bym zło żyć wy ra zy uzna nia stu den tom
two rzą cym Ko ło Na uko we In for ma ty ków za przy go to wa nie Kon -
fe ren cji i za an ga żo wa nie we wszel kie dzia ła nia or ga ni za cyj ne.
Możliwośćwspółpracyz Wamipodczasrealizacjiróżnychdużych

przedsięwzięć(m.in.ITAD 2008,HCL 2008,ITAD 2009,konkurs
ImagineCup)orazna codzień,podczascotygodniowychspotkańKNI,
jestdlamnieod prawietrzechlatwielkąprzyjemnościąi wyróżnie-
niem.Dziękuję.

mgrinż.TomaszKluza

Dni Aka de mic kie In for ma ty ki 
– IT Aca de mic Day 2009
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Pod ko niec ma ja w au li Ko le gium Run ge go In sty tut Fi lo zo fii Uni -
wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza, dzie kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio -

lo gii Zwie rząt na szej Uczel ni oraz Po znań skie Ko ło Pol skie go To wa -
rzy stwa Zoo tech nicz ne go zor ga ni zo wa ły ze bra nie re fe ra to wo -dys ku syj ne
na te mat ro li i zna cze nia ro ku 1989 w hi sto rii na sze go kra ju.

Za pro szo ny mi go ść mi by li: współ au tor fil mu do ku men tal ne go
10latpóźniej Piotr Bi kont, dr Da riusz Do brzań ski z In sty tu tu Fi lo -
zo fii UAM w Po zna niu, któ ry wy gło sił re fe rat „Fi lo zo fia po li tycz na
Okrą głe go Sto łu”, oraz prof. dr hab. Cze sław Ja nic ki, eme ry to wa ny
pra cow nik na szej Uczel ni, a jed no cze śnie wi ce pre mier i Mi ni ster Rol -
nic twa w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go, któ ry opo wie dział ze bra -
nym o „Two rze niu pierw sze go nie ko mu ni stycz ne go rzą du i pro ble -
mach rol nic twa”.

Trzy dzie sto trzy mi nu to wy film do ku men tal ny Pio tra Bi kon ta i Lesz -
ka Dziu mo wi cza przed sta wiał za pis kon fe ren cji, któ ra od by ła się
10 lat po Okrą głym Sto le na Uni ver si ty of Mi chi gan w Sta nach Zjed -
no czo nych. Wy po wia da li się na niej m.in.: Adam Mich nik, Mie czy -
sław Ra kow ski, prof. Wie sław Chrza now ski, Sta ni sław Cio sek,
Alek san der Hall, Ja cek Ża kow ski i Je rzy Li tyń ski. W fil mie przed sta -
wio no opi nie na te mat prze mian po ro ku 1989 w Pol sce, gło szo ne
nie tyl ko przez pol skich po li ty ków (róż nych opcji, do daj my, bo to z jed -
nej stro ny lu dzie, któ rych ko rze nie tkwi ły w pod zie miu po li tycz nym,
a z drugiej przed sta wi cie le rzą du ko mu ni stycz ne go w ro dza ju pa nów

Cio ska czy Ra kow skie go), ale rów nież pra cow ni ków na uko wych uni -
wer sy te tu ame ry kań skie go, dzien ni ka rzy, mi gaw ko wo po lo nii ame -
ry kań skiej (zde cy do wa ne go prze ciw ni ka Okrą głe go Sto łu i osób z tym
„me blem” po wią za nych), a tak że stu den tów Uni ver si ty of Mi chi gan,
któ rzy – na ogół – nie mie li zie lo ne go po ję cia na te mat Pol ski, Okrą -
głe go Sto łu i prze mian za cho dzą cych u nas po 1989 ro ku. Ku rio zal -
na, choć do brze od da ją ca po ziom wie dzy na te mat na sze go kra ju, by -
ła wy po wiedź jed nej z ame ry kań skich stu den tek, któ ra na py ta nie
o Pol skę od po wie dzia ła: „Tak, wiem, że jest ta ki kraj, w któ rym cier -
pią lu dzie, ale nie wiem, dla cze go”.

Po fil mie dr Da riusz Do brzań ski w kil ku sło wach opo wie dział o czar -
nej i bia łej le gen dzie Okrą głe go Sto łu (żad na z nich, we dług pre le -
gen ta z In sty tu tu Fi lo zo fii, nie jest do koń ca praw dzi wa), wska zał na to,
że obóz so li dar no ścio wy nie był do koń ca re pre zen to wa ny pod czas
roz mów okrą gło sto ło wych, a ty tu ło wa „fi lo zo fia” tego wydarzenia to
przede wszyst kim ta kie po ję cia, jak kom pro mis (przez nie któ rych do -
okre śla ny ja ko „zgni ły”), suk ces i prag ma tyzm, ale na pew no nie wal -
ka, bo ta pro wa dzi do wy ło nie nia pew nej gru py zwy cięz ców, a ta kich
wio sną 1989 ro ku w Pol sce, po roz mo wach umow nie na zy wa nych
Okrą głym Sto łem, nie by ło. 

Trze cim punk tem spo tka nia by ło wy stą pie nie prof. dr. hab. Cze -
sła wa Ja nic kie go (wi ce pre mie ra i Mi ni stra Rol nic twa w rzą dzie Ta -
de usza Ma zo wiec kie go), eme ry to wa ne go pra cow ni ka Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt na szej Uczel ni, któ ry przed sta wił hi sto rię
naj now szą Pol ski, głów nie lat 1988–1989, a tak że opo wie dział – zwłasz -
cza w czę ści nie ofi cjal nej spo tka nia, przy ka wie, so ku i ciast kach – kil -
ka za baw nych dyk te ry jek z ży cia ów cze snej wła dzy pol skiej i Sej mu.
Pro fe sor w roz mo wie, któ ra koń czy ła spo tka nie w Ko le gium Run ge -
go, po rów nał ro lę Okrą głe go Sto łu w dzie jach na sze go kra ju do ro li
po wsta nia wiel ko pol skie go i „cu du nad Wi słą” z 1920 ro ku.

Po pro jek cji fil mu 10latpóźniejoraz po wy słu cha niu re fe ra tów na -
stą pi ła krót ka dys ku sja, w któ rej za pro szo nym go ściom moż na by ło
za da wać py ta nia. Spo tka nie pod su mo wał or ga ni za tor ze bra nia, prof.
dr hab. To masz Szwacz kow ski, któ ry dzię ku jąc go ściom za przy by -
cie, po wie dział: „Do brze się sta ło, że na tej sa li spo tka ły się jed no cze -
śnie: sztu ka po li tycz na (P. Bi kont), fi lo zo fia po li tycz na (dr D. Do brzań -
ski) oraz prak ty ka po li tycz na (prof. dr hab. Cz. Ja nic ki)”.

Za pro sze ni go ście oraz pu blicz ność (w su mie za le d wie kil ka na ście
osób), po pi ja jąc ka wę lub her ba tę i prze gry za jąc ciast ka, gło śno się
za sta na wia li, dla cze go fre kwen cja na tym spo tka niu by ła tak ni ska.
Czyż by po ten cjal nym słu cha czom na prze szko dzie sta nął deszcz (któ -
ry fak tycz nie pa dał te go dnia dość in ten syw nie)...?

EwaStrycka

zebranie referatowo-dyskusyjne

1989 – rok wielkiego
przełomu

Powitanie gości oraz słuchaczy

Gospodarze spotkania uważnie przysłuchiwali się 
opowieści reż. P. Bikonta

zaproszeni goście odpowiadali na pytania z sali

Po wykładzie, w nieco luźniejszej atmosferze
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No wo utwo rzo ny na Wy dzia le Na uk
o Żyw no ści i Ży wie nia kie ru nek stu -

diów o na zwie die te ty ka oka zał się bar dzo
po pu lar ny w śro do wi sku ze szło rocz nych abi -
tu rien tów. Wśród wie lu en tu zja stów zdro -
we go ży wie nia zna leź li się chęt ni do trud -
nej, ale i sa tys fak cjo nu ją cej, jak się oka za ło,
pra cy w Ko le Na uko wym. 

Dzia łal ność Ko ła Die te ty ków zwią za -
na jest głów nie z pro pa go wa niem za sad ra -
cjo nal ne go ży wie nia i choć mo gło by się wy -
da wać, że jest to za ję cie dość pro za icz ne,
przy no si wie le sa tys fak cji. Przy szli adep ci
die te ty ki i fa chow cy od zdro we go ży wie nia
pro wa dzą nie wiel ką po rad nię die te tycz ną,
w któ rej bez płat nie udzie la ją po rad ży wie -
nio wych, nie tyl ko jak zrzu cić zbęd ne ki lo -
gra my, ale i do ra dza ją cho rym z róż ny mi
ogra ni cze nia mi die te tycz ny mi (cu krzy kom,
aler gi kom i ma mom nie jad ków). Po cząt ku -
ją cy die te ty cy są go ść mi w szko łach, gdzie
pro wa dzą lek cje na te mat zdro we go od ży -
wia nia, kon sul tu ją sto so wa nie nie ra cjo nal -
nych diet czy die te tycz nych środ ków wspo -
ma ga ją cych, na przy kład tre ning w okre sie
doj rze wa nia.

Die te tyk po trzeb ny jest każ de mu, na wet
pre mie ro wi, o czym mie li śmy oka zję się
prze ko nać 9 ma ja pod czas pik ni ku aka de -
mic kie go na pla cu A. Mic kie wi cza. Przed -

sta wi cie li Ko ła Die te ty ków, któ rzy udzie la li
po rad die te tycz nych, od wie dził pre mier
RP Do nald Tusk. Szef na sze go rzą du chęt -
nie pod dał się ba da niu skła du cia ła i wy słu -
chał fa cho wej opi nii pre zes Ko ła Jo an -
ny  No wa czyk na te mat swo je go sta nu
od ży wie nia. Oprócz pre mie ra po rad nię od -
wie dzi ło wie lu po zna nia ków, któ rzy chcie li
się do wie dzieć, ja kie błę dy ży wie nio we po -
peł nia ją i ja ką po win ni sto so wać die tę.

Rę ce peł ne pra cy mia ły też die te tycz ki,
któ re pod czas te go rocz ne go Fe sti wa lu Na -
uki i Sztu ki de men to wa ły fak ty i mi ty ży -
wie nio we o tym, czy na przy kład „ziem nia -
ki tu czą” a „na po je bez ka lo rycz ne nie
szko dzą”, okre śla ły skład cia ła wszyst kim
chęt nym i udzie la ły od po wie dzi na py ta nia,
„jak zdro wo jeść, by prze trwać w świe cie
re klam żyw no ści”. Na wy sta wie „PO CO
NAM DIE TE TYK?”, pre zen to wa nej 9
ma ja w ho lu Col le gium Ma xi mum, moż -
na by ło po czy tać i do wie dzieć się, po co
nam die te tyk? W czym mo że po móc?
Kie dy war to się do nie go zgło sić? Jak wy -
glą da pro fe sjo nal na po ra da die te tycz na?
Wie lu chęt nych sta wi ło się też na wy kład za -
ty tu ło wa ny „Co wie my o ra cjo nal nym ży -
wie niu: fak ty i mi ty ży wie nio we – funk cjo -
nu ją ce wśród mło dzie ży”.

Na sze Ko ło otrzy ma ło za pro sze nie
do udzia łu w fe sty nie or ga ni zo wa nym przez
Wy dział Ogrod ni czy (dzię ku je my!). Die te -
tycz ki Jo an na No wa czyk, An na Ko złow ska
i Ka ta rzy na Kor dus -So cha cze ka ły
na wszyst kich za in te re so wa nych zdro wym
try bem ży cia za opa trzo ne w ko lo ro we ulot -

ki ze zło wro go brzmią cym ty tu łem: „Nie kop
so bie gro bu wła sny mi zę ba mi!” Wszyst kim
chęt nym wy ko ny wa ły po mia ry za war to ści
tłusz czu w cie le, ga ni ły za prze ja da nie się sło -
dy cza mi i udzie la ły wy wia dów, tłu ma cząc
mit ist nie nia „cu dow nej die ty”. Ko ło pa sjo -
na tów zdro we go ży wie nia, bo za ta kich się
uwa ża ją, mo że się po szczy cić du żą licz bą
dzia ła ją cych człon ków. Wśród za an ga żo wa -
nych w or ga ni za cję wspo mnia nych im -
prez, przy go to wu ją cych wy kła dy, ulot ki
i cier pli wie od po wia da ją cych na wszel kie py -
ta nia die te tycz ne, by li też: An na Ła ko ma,
Mi cha li na Na roż na, Mał go rza ta Szych ta,
Mi chał Ko pe ra, Syl wia Wrzal ska, Jo an -
na Zim na, Lau ra Bart kow ska, An na Ko złow -
ska, Ma rze na Ci chosz i Do ro ta Kmie cik.

Kie ru nek die te ty ka cie szy się na na szej
uczel ni bar dzo du żym za in te re so wa niem
wśród kan dy da tów na stu dia (za rów no sta -
cjo nar ne, jak i nie sta cjo nar ne). Do skwie ra -
ją nam nie ste ty bra ki lo ka lo we; by móc fa -
cho wo i so lid nie pro wa dzić na szą dzia łal ność,
chcie li by śmy uru cho mić pra cow nię die te tycz -
no -me ta bo licz ną z praw dzi we go zda rze nia,
gdzie pla nu je my pro wa dzić po rad nic two ży -
wie nio we, uczyć za in te re so wa nych, jak pra -
wi dło wo kom po no wać swo ją die tę, oce niać
ich stan od ży wie nia i tem po prze mia ny
ma te rii. Je ste śmy prze ko na ni, że przy przy -
chyl no ści Władz i de ter mi na cji z na szej stro -
ny ta ka pra cow nia po wsta nie.

drinż.Magdalena Człapka-Matyasik
opiekunKołaTechnologówŻywności

SekcjiDietetyków

Die te tyk po trzeb ny od za raz –
– dzia łal ność Ko ła na uko we go 

Sek cji Die te ty ków

na wet pre mier 
do nas zaj rzał

na sze pla ka ty 
na Pik ni ku
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Wdniu 2 czerw ca 2009 ro ku oko ło
go dzi ny 17.00 nad te re nem Rol ni -

czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do -
świad czal ne go Przy bro da prze szła sil na
na wał ni ca z gra do bi ciem, któ ra ob ję -
ła 100% po wierzch ni sa du oraz na le żą ce
do go spo dar stwa po la upraw ne. W cią -
gu 25 mi nut bar dzo in ten syw ne go opa du
gra du z desz czem spa dło po nad 40 li trów
wo dy na metr kwa dra to wy. 

W sa dzie uszko dze niu ule gły wszyst kie
upra wia ne ga tun ki, po cząw szy od cze re -
śni, wi śni, śliw, po przez ja bło nie, gru sze,
mo re le, brzo skwi nie, nek ta ry ny, a na bo -
rów ce ame ry kań skiej koń cząc. 

Ad mi ni stra tor R -SGD Przy bro da dr Je -
rzy Ma zur w dniu 4 czerw ca 2009 ro ku
po wo łał Ko mi sję pod prze wod nic twem dr.
inż. Zbi gnie wa Gru cy z Ka te dry Sa dow -
nic twa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu do oce ny i osza co wa nia strat
po gra do bi ciu na owo cach wszyst kich ga -
tun ków upra wia nych w sa dzie. 

Ko mi sja stwier dzi ła na stę pu ją ce fak ty:
po roz ry wa ną i po prze ci na ną skór kę owo -
ców w wie lu miej scach na 60% owo ców;
roz le głe i licz ne obi cia na 80% wszyst kich
ga tun ków owo ców; po roz ry wa ne li ście
i wy bi te dziu ry o śred ni cy 1–2 cen ty me -
trów; po prze ci na ną ko rę na mło dych pę -
dach; 10% owo ców uszko dzo nych opa dło
na zie mię. Naj więk szym, pra wie 100% stra -
tom ule gły owo ce usy tu owa ne na wierz -
choł kach drzew, a tak że od stro ny wschod -
niej – kie run ku za ci na nia gra du i ude rze nia
na wał ni cy.

Aby za bez pie czyć owo ce przed gni ciem
oraz cho ro ba mi ko ry i drew na, opry ska -
no ca łą po wierzch nię sa du pre pa ra tem
grzy bo bój czym. Ze wzglę du na ko lej ne
licz ne opa dy nie wy klu czo no po now nej lu -
stra cji sa du w ter mi nie póź niej szym ce lem
usta le nia sta nu owo ców.

Pod czas gra do bi cia na te re nie Rol ni czo -
-Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad -
czal ne go Przy bro da uszko dze niom ule gły
tak że upra wy rol ni cze: w rze pa ku – uszko -
dzo ne i po obi ja ne głów nie łusz czy ny gór -
ne, w psze ni cy ozi mej – uszko dze nia li -
ści fla go wych, na bu ra kach cu kro wych
– uszko dzo nych zo sta ło 50% li ści, a na ku -
ku ry dzy stwier dzo no ogól ne uszko dze nia
ro ślin.

Osta tecz ną wiel kość strat w po szcze gól -
nych ga tun kach ro ślin, a tak że oce nę ja -
ko ści owo ców upra wia nych w R -SGD
Przy bro da bę dzie moż na osza co wać do -
pie ro w okre sie zbio rów. 

mgrinż.FilipMazur
R-SGDPrzybroda

Bu RzA GRA DO WA 
nad R -SGD Przy bro da
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Wdniach 5–6 czerw ca bie żą ce go ro ku
od by ło się nie co dzien ne wy da rze nie

mu zycz ne: XIV Ogól no pol ski Fe sti wal Mu -
zy ki My śliw skiej – Olsz tyn 2009. Naj lep si so -
li ści i ze spo ły z na sze go kra ju wzię ły
udział w prze słu cha niach, któ rych ce -
lem by ło wy ło nie nie „tych naj lep szych”.
Pierw sze go dnia do ry wa li za cji sta nę -
ło 111 so li stów we wszyst kich kla sach
kon kur so wych (w tym 34 uczest ni ków
w kla sie mi strzow skiej). Ko lej ny dzień
kon kur so wy był praw dzi wą ucztą dla
ama to rów i mi ło śni ków gry na ro gach
my śliw skich. W prze słu cha niach ze spo -
ło wych w ka te go riach sy gna łów my śliw -
skich zmie rzy ło się aż 40 ze spo łów
(w tym w kla sach mi strzow skich A1

i G2, w któ rych mu zy cy ry wa li zu ją
o Grand Prix, czy li „Róg Woj skie go”,
wy star to wa ło ra zem 15 naj lep szych
ze spo łów w kra ju). Do dat ko wym ką -
skiem by ły prze słu cha nia (a wła ści wie
je den wiel ki kon cert, do star cza ją cy od -
bior com nie za po mnia nych wra żeń ar -
ty stycz nych) w ka te go riach mu zy ki
my śliw skiej. Łącz nie w prze słu cha niach
w kla sach mu zy ki my śliw skiej za pre zen to wa -
ły się 23 ze spo ły. Nad pra wi dło wym prze bie -
giem prze słu chań za rów no so li stów, jak
i ze spo łów czu wa ło łącz nie 11 ju ro rów dy -
plo mo wa nych, po wo ła nych przez Za rząd
Klu bu Sy gna li stów My śliw skich PZŁ. 

Kon cen tra cja, lek kie zde ner wo wa nie,
świet na za ba wa i du żo do brej mu zy ki. Tak
moż na by w naj więk szym skró cie pod su mo -
wać dwa fe sti wa lo we dni w Olsz ty nie, gdy -

by nie jesz cze je den ele ment (któ ry po ja wił
się wie czo rem dru gie go dnia, tuż przed ogło -
sze niem wy ni ków kon kur su) – wiel ki stres
zwią za ny z fi na ło wym od li cza niem. 

Naj pierw so li ści. Po wol ne od czy ty wa nie na -
zwisk uczest ni ków, któ rzy upla so wa li się
ko lej no na po dium od kla sy dzie cię cej po mi -

strzow ską. Na pię cie ro sło z każ dą se kun dą,
po nie waż spo ra część mu zy ków wy stę pu ją -
cych so lo na Mi strzo stwach Pol ski w Olsz ty -
nie to człon ko wie ze spo łu „Ve na tor” Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wresz cie
wy ni ki kla sy A i wiel ki suk ces na sze go kie row -
ni ka Ka ro la Jur czy szy na, któ re mu uda ło się
obro nić ty tuł wi ce mi strza Pol ski. 

Na pię cie nie słab nie. Nie mo że my się do -
cze kać wy ni ków ze spo łów w kla sie sy gna łów
(G) i mu zy ki my śliw skiej (Mb), wy ni ków, któ -
re bę dą pod su mo wa niem na szej ca ło rocz nej
mu zycz nej pra cy. Naj pierw mu zy ka: trze cie
miej sce zaj mu je Ze spół „Bie lik” ze Spy cho -
wa, kto na stęp ny? Chwi la ci szy i po chwi li już
wie my, że je ste śmy ze spo ło wym wi ce mi -
strzem Pol ski w mu zy ce my śliw skiej. Sześć
punk tów za de cy do wa ło o tym, że Ze spół Sy -
gna li stów My śliw skich „Ak te on” Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go z War sza -
wy zwy cię żył w tej kla sie. Wiel kie gra tu la cje!
Po zo sta je jesz cze kla sa mi strzow ska G,
w któ rej na gro dą głów ną jest „Róg Woj skie -

go”, ten sam, któ ry za grał w PanuTadeuszu
An drze ja Waj dy. „Róg Woj skie go” to na gro -
da prze chod nia. Czy zo sta nie w War sza wie
(w ze spo le „Ak te on”, któ ry wy grał w ze szłym

ro ku)? Czy po je dzie w in ne re jo ny
Pol ski? Po ziom kon kur su był prze cież
nie tyl ko bar dzo wy so ki, ale rów nież nie -
sa mo wi cie wy rów na ny. 

Roz po czy na się od czy ty wa nie wer -
dyk tu ju ry. Trze cie miej sce zaj mu je ze -
spół skła da ją cy się z ab sol wen tów „Ve -
na to ra”, ze spół o bar dzo wie lo znacz nej
na zwie „ab so lVent” – du ży suk ces na -
szych star szych ko le gów. Bra wo! Emo -
cje, emo cje, emo cje… Kto dru gi? Kto
pierw szy? Mo że my? Mo że „Ak te -
on”? Chwi la sku pie nia i pa da na zwa:
„Ak te on”. Czy to moż li we że by nam się
uda ło? A mo że nie ma nas na po dium?
My śli mie sza ne, jak la sy Środ ko wej 
Eu ro py. Wresz cie po krót kiej kwe stii:
„a Róg Woj skie go w ro ku 2009 i tym sa -
mym ty tuł Ze spo ło we go Mi strza Pol ski
otrzy mu je…” znów chwi la sku pie nia…
i jed no krót kie sło wo, któ re go uży cie

w tym kon tek ście wy wo łu je uczu cie naj więk -
szej ra do ści i speł nie nia: „Ve na tor”. I wszyst -
ko ja sne.

PiotrPomostowski
KamilaSońta

ZespółTrębaczyMyśliwskich„Venator”

Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”
zdo byw cą na gród 

na Fe sti wa lu Mu zy ki My śliw skiej w Olsz ty nie

1 Kla sa A – to kla sa mi strzow ska sy gna łów my śliw skich so li stów i ze spo łów (w tej kla sie do zwo lo ne są tyl ko ma łe ro gi my śliw skie). 
2 Kla sa G – to kla sa ze spo ło wa, w któ rej do zwo lo ne są ma łe ro gi my śliw skie i du że ro gi par for ce; gra się tu ta kie sa me sy gna ły, jak w kla sie A. 

Róg Wojskiego
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Trzy na ste go ma ja 2009 ro ku Uni wer sy -
tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

zor ga ni zo wał co rocz ną im pre zę spor to wą
„Dzień Spor tu UAM”. Wzo rem lat po przed -
nich więk szość za pro po no wa nych za wo dów
spor to wych mia ła cha rak ter otwar ty, co
z pew no ścią pod nio sło po ziom ry wa li za cji,
tym sa mym da jąc moż li wość star tu stu den -
tom in nych wiel ko pol skich uczel ni.

Od kil ku lat bie rze my udział w po tycz kach
spor to wych UAM, szcze gól nym za in te re so -
wa niem da rząc bie gi, ko lar stwo gór skie
i crossduathlon.

W tym ro ku wy star to wa li śmy w za wo dach
ko lar skich ty pu crosscountryw ka te go rii ko -
biet i męż czyzn. Start od był się przy Wy dzia -
le Fi zy ki UAM na Mo ra sku, a tra sa prze -
bie ga ła po oko licz nych te re nach, któ re
z pew no ścią na da ją się do te go ty pu im prez.

Nie ste ty, ze wzglę du na to, że wie lu za -
wod ni ków z na szej uczel ni mia ło w tym cza -

sie ćwi cze nia te re no we, wy sta wi li śmy nie -
co ogra ni czo ny skład, co jed nak nie prze -
szko dzi ło w od nie sie niu suk ce sów. 

Na star cie pierw sze go wy ści gu sta nę ło
oko ło 40 ko biet, stu den tek i pra cow ni czek
róż nych uczel ni, w wy ści gu dru gim zaś nie -
co licz niej sza gru pa pa nów – oko ło 50 – ści -
ga ła się na dłuż szym dy stan sie.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu re -
pre zen to wa li:
– Be ata Przy by sław ska, I rok WO – XI miej -

sce
– Ma te usz No wic ki, II rok WL – IV miej -

sce
– mgr Ka ro li na Do pie ra ła, SWFiS – I miej -

sce.
Po wy ści gach od by ły się de ko ra cje wszyst -

kich uczest ni ków; dla każ de go zna la zła się
pa miąt ko wa ko szul ka, dla zwy cięz ców zaś
ko lar skie pu cha ry, me da le i dy plo my.

mgrKarolinaDopierała

K o szy kar ki Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w pierw szej run dzie

roz gry wek Aka de mic kich Mi strzostw
Wiel ko pol ski za ję ły dru gie miej sce,
ule ga jąc tyl ko naj sil niej sze mu ze -
spo ło wi wiel ko pol skiej li gi mię dzy -
uczel nia nej – UAM. W run dzie wio -
sen nej za ję ły śmy trze cie miej sce
w gru pie, ule gły śmy UAM i w dwu -
me czu tyl ko 1 punk tem Aka de mii
Eko no micz nej.

Po nad to ko szy kar ki UP wzię ły
udział w roz gryw kach stre fy A Aka -
de mic kich Mi strzostw Pol ski, któ re
od by ły się w dniach 24–26 kwiet -
nia 2009 ro ku w Byd gosz czy. Nie ste -
ty, w gru pie tra fi li śmy na UAM
– póź niej sze go zwy cięz cę ca łe go tur -
nie ju, Uni wer sy tet Gdań ski, UTP
Byd goszcz. Mi mo nie złej gry ze spół
uległ UAM Po znań, nie znacz nie UTP
Byd goszcz i wy grał wy so ko z Uni wer -
sy te tem Gdań skim. 

Re pre zen ta cja uP: 

Alek san dra Żu raw ska 
(V rok WR – ka pi tan ze spo łu) 
Ka ta rzy na Kal ka (II rok WO) 
Do mi ni ka Bu dziak (II rok WO) 
An na Mu cha (II rok WO) 
Na ta lia Pa ry sek (IV rok WHiBZ) 
Mo ni ka Wój cik (III rok WO) 
Jo an na Garst ka (I rok WHiBZ) 
Ka ro li na Tom czak (I rok WO) 
Pau li na Czer wiń ska (I rok WO) 
Iwo na Zię ba (I rok WO)
mgr Ka ro li na Do pie ra ła (SWFiS). 

mgrKarolinaDopierała

Dzień Spor tu uAm

Wy śCIG KO LAR SKI

K o �s z y �K a r �K i �
Uni�wer�sy�te�tu�

Przy�rod�ni�cze�go

Ko szy kar ki uP
– Aka de mic kie mi strzo stwa 

Pol ski stre fy A; 
Byd goszcz, kwie cień 2009
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Dwu dzie ste go czerw ca 2008 ro ku ab sol wen ci by -
łej Wyż szej Szko ły Rol ni czej z ro ku aka de mic kie -

go 1954/1958 spo tka li się w mu rach uczel ni – obec -
ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Na sze zjaz dy i spo tka nia ko le żeń skie (któ rych by ło
już 14) świad czą o pa mię ci ab sol wen tów o swo jej uczel -
ni, w któ rej spę dzi li śmy naj lep sze la ta mło do ści, oraz
o wię zi z ko le żan ka mi i ko le ga mi.

Zjaz dy na sze go ro ku sta ły się już tra dy cją – naj pierw
or ga ni zo wa ne by ły co pięć lat, póź niej, kie dy za czę ło
nas uby wać – co dwa la ta, a obec nie spo ty ka my się co
ro ku. Tym ra zem wy sła li śmy 93 za pro sze nia, do Po -
zna nia przy je cha ło 59 ab sol wen tów.

Spo tka nie, któ re się od by ło 20 czerw ca w bu dyn ku
Ko le gium Run ge go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go,
mia ło szcze gól ny cha rak ter, mi nę ło bo wiem wów -
czas 50 lat od za koń cze nia stu diów. Wszyst kim nam
trud no by ło uwie rzyć, że od uzy ska nia pierw sze go dy -
plo mu upły nę ło już pół wie ku. Za trud nie ni zo sta li śmy
w róż nych jed nost kach ad mi ni stra cyj nych i na uko wych
po wią za nych z rol nic twem, w wie lu re jo nach kra ju,
od Biesz cza dów, Ślą ska, Żyw ca i Biel ska -Bia łej po Szcze -
cin i Gdańsk. Naj wię cej ab sol wen tów po zo sta ło jed nak
w Po zna niu. 

Naj więk szym prze ży ciem by ło spo tka nie z obec ny -
mi [w 2008 ro ku] wła dza mi uczel ni: rek to rem JM prof.
dr. hab. Er wi nem Wą so wi czem, rek to rem elek tem prof.
dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem i dzie ka nem
Wy dzia łu Rol ni cze go, prof. dr. hab. An drze jem Moc -
kiem. Wrę czy li oni ab sol wen tom dy plo my ho no ro we. 

Na za koń cze nie do póź ne go wie czo ra trwa ły roz mo -
wy i wspo mi na nie Pro fe so rów i Ko le gów, któ rzy na to
uro czy ste spo tka nie już nie mo gli przy je chać.

Jak na pi sał Kor nel Ma ku szyń ski: 

Alerazjeszczeprzypomnijmywzloty,
Wracajmymyśląna gwiaździstyszlak!
Cofnijmywskazówkii lećmyw wiekzłoty…
Niechżyjemłodość!
O tak,o tak,o tak.

Te sło wa jak klam ra spi na ją wszyst kie na sze do tych -
cza so we spo tka nia.

Jedenz absolwentów–
– TadeuszFeliński

RA DO SNE SPO TKA NIE
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Po raz pierw szy na na szej Uczel ni 25 wrze -
śnia 2009 ro ku od godz. 16.00 do 24.00
na za pro sze nie Po li tech ni ki Po znań skiej

oraz z ini cja ty wy pro rek to ra prof. dr. hab. Ja na Pi -
ku la od bę dzie się Noc Na ukow ców.

W tym ro ku wiel ko pol ska Noc Na ukow ców jest
pro jek tem trzech naj więk szych uczel ni mia sta Po -
zna nia: Po li tech ni ki Po znań skiej − li de ra pro jek -
tu, Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz
naj więk sze go cen trum edu ka cyj ne go i ba daw cze -
go z dzie dzi ny in for ma ty ki w Pol sce − In sty tu tu
Che mii Bio or ga nicz nej PAN (part ne rów pro jek tu).

Pro jekt PO ZNI GHT jest kon ty nu acją pro jek tów
No cy Na ukow ców z ostat nich dwóch lat. Oba pro -
jek ty No cy Na ukow ców z ro ku 2007 i 2008 od -
nio sły znacz ny suk ces. A za tem Noc Na ukow ców
sta ła się waż nym ele men tem pro mo cji wi ze run ku
na ukow ców po znań skich. 

W tym ro ku Pro jekt PO ZNI GHT wy zna cza no -
we ce le: 
� Uczest nic two dzie ci i mło dzie ży z wiej skich ob -

sza rów Wiel ko pol ski − a więc tych, któ re nie ma -
ją na co dzień kon tak tu z na ukow ca mi lub uczel -
nia mi. 

� Uczest nic two czte rech wiel kich cen trów aka de -
mic kich w tym pro jek cie.

� Sza co wa ne uczest nic two po nad 40 ty się cy lu -
dzi.

Dla nie wta jem ni czo nych kil ka słów wy ja śnie nia.

CO TO JeST nOC nA uKOW CÓW?
Noc Na ukow ców to je dy na ta ka noc w Eu ro pie.
Noc peł na nie za po mnia nych wra żeń! W tym sa mym
cza sie 25 wrze śnia w ca łej eu ro pie od bę dą się im -
pre zy po pu lar no -na uko we i roz ryw ko we pod ha -
słem: Re se ar chers’ ni ght. Ce lem im pre zy jest zbli -
że nie na ukow ców i spo łe czeń stwa, stwo rze nie
oka zji do spo tka nia, po zna nia się i wspól nych dzia -
łań. A wszyst ko w at mos fe rze za ba wy, w atrak cyj -
nej for mie.

Tej je dy nej no cy na ukow cy odej dą od swo ich co -
dzien nych obo wiąz ków, aby wspól nie się ba wić
z pu blicz no ścią. Każ dy bę dzie się mógł prze ko nać,

że na uka jest pa sjo nu ją ca i cie ka wa. Zo ba czy my na -
ukow ców w nie ty po wych sy tu acjach, a pu blicz ność
w ro li na ukow ców. 

Cze ka nas noc peł na atrak cji: po ka zów, eks -
pe ry men tów, warsz ta tów.

Realizacjaprojektujestmożliwadziękidofinan-
sowaniuKomisjiEuropejskiejw ramachmiędzyna-
rodowegokonkursuw 7.ProgramieRamowymUE.

DLA KO GO?
Pro gram No cy Na ukow ców jest skie ro wa ny do
wszyst kich, nie za leż nie od wie ku. Każ dy znaj dzie
w nim coś cie ka we go.

DZIE CI – kon kur sy, eks pe ry men ty, spo tka nie
z na ukow ca mi, warsz ta ty i po ka zy.

MŁO DZIEŻ – kon kur sy, warsz ta ty na uko we
i po ka zy.

DO RO ŚLI – po ka zy, kon kur sy na uko we,
warsz ta ty na uko we.

WSZYST KIE GRU PY WIE KO WE: zwie dza -
nie la bo ra to riów, po ka zy na uko we z udzia łem pu -
blicz no ści, im pre zy. 

Na wszyst kie im pre zy i kon cer ty No cy Na ukow -
ców WSTęP WOL NY.

Na sza Uczel nia za pre zen tu je 24 im pre zy w sze -
ściu miej scach; i tak w: Col le gium Ma xi mum, ul.
Woj ska Pol skie go 28; w bu dyn ku Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na (WTD), ul. Woj ska Pol skie -
go 38/42; w Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii, ul. Woj -
ska Pol skie go 48; w Bu dyn ku Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu (WNo ŻiŻ), ul. Woj ska Pol -
skie go 31/33; w kam pu sie Wy dzia łu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska (WMiIŚ), ul. Piąt kow ska 94
oraz go ścin nie w Sa lo nie Me blo wym „Klo se”, ul.
Grun waldz ka 104, Po znań.

� COLLeGIum mAXImum, 
uL. WOJSKA POLSKIeGO 28

WARSzTAT 
(Młodzież od l. 12 do 18)
Pomierz swój świat 
Prowadzący: Katedra Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt

miejsce: sala komputerowa nr 254 (II piętro),
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 
Godzina. 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 
co godzinę
Ilość miejsc: 5 grup 15-osobowych

WyKŁAD z PRezenTACJĄ i QuIzem
(Wszystkie grupy wiekowe)
Skąd się wzięła krowa? Co to jest żubroń?
Prowadzący: Katedra Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt
miejsce: sala C, Collegium Maximum, 
ul. Wojska Polskiego 28
Godzina: 16.00−18.00 co 30 minut 
Ilość miejsc: 4 grupy 100-osobowe 

WyKŁAD z KOnKuRSem
(Wszystkie grupy wiekowe)
GmO – żywność modyfikowana genetycznie
Prowadzący: Katedra Genetyki i Podstaw
Hodowli Zwierząt
miejsce: sala D, Collegium Maximum, 
ul. Wojska Polskiego 28
Godzina: 16.00−18.00 co 30 minut
Ilość miejsc: 4 grupy 100-osobowe

PRezenTACJA 
(Młodzież od l. 12 do 18)
Współczesny kocioł czarownic, czyli kuchenka
mikrofalowa w/od kuchni
Prowadzący: Katedra Fizyki
miejsce: sala A, Collegium Maximum, 
ul. Wojska Polskiego 28 
Godzina: 17.00; 18.00 i 19.00, 3 pokazy po 30
minut
Ilość miejsc: 3 grupy 80-osobowe 

POKAz
(Wszystkie grupy wiekowe)
Schody z drewna – zaprojektuj własne,
bezpieczne i wygodne schody
Prowadzący: Katedra Meblarstwa
miejsce: sala B, Collegium Maximum, 
ul. Wojska Polskiego 28 
Godzina: 18.00; 20.00; 22.00 − w cyklu 
co 2 godziny
Ilość miejsc: 3 grupy 100-osobowe 

na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu
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� BuDyneK WyDzIAŁu 
TeCHnOLOGII DReWnA (WTD), 
uL. WOJSKA POLSKIeGO 38/42

WARSzTAT z POKAzem
(Wszystkie grupy wiekowe)
zaprzyjaźnij się z drewnem
Prowadzący: Katedra Nauki o Drewnie
miejsce: sala 217 Katedry Nauki o Drewnie,
budynek WTD, ul. Wojska Polskiego 38/42
Godzina: 16.00; 18.00; 20,00
Ilość miejsc: 3 grupy 15-osobowe

WARSzTAT z POKAzem
(Wszystkie grupy wiekowe)
Czarny dąb − jeden z wielu sposobów
modyfikacji
Prowadzący: Instytut Chemicznej Technologii
Drewna 
miejsce: sala 446 (IV piętro); budynek
Wydziału Technologii Drewna, ul. Wojska
Polskiego 38/42 
Godzina: 18.00–20.00 oraz 20.30–22.30. 
Czas prezentacji: 2 godziny.
Ilość miejsc: 2 grupy 20-osobowe

POKAz
(Wszystkie grupy wiekowe)
Palność drewna na serio i na wesoło
Prowadzący: Instytut Chemicznej 
Technologii Drewna, Zakład Ochrony
i Konserwacji Drewna
miejsce: sala 245 Zakładu Ochrony
i Konserwacji Drewna, II piętro, budynek WTD,
ul. Wojska Polskiego 38/42 
Godzina: 16,00−16.45; 16.45−17.30;
17.30−18.15; 18.15−19.00; 19.45−20.30;
w cyklach co 45 minut
Ilość miejsc: 5 grup 10-osobowych 

� SALOn meBLOWy „KLOSe”, 
uL. GRunWALDzKA 104, 
POznAŃ

WARSzTAT z POKAzem
(Wszystkie grupy wiekowe)
meble dla ciebie i twoich bliskich
– zaprojektuj własne i wygodne meble
Prowadzący: Katedra Meblarstwa
miejsce: Salon Meblowy „Klose” 
ul. Grunwaldzka 104, Poznań
Godzina: 18: 00−20.00; 20.00−23.00, w cyklu
co 3 godziny
Ilość miejsc: 2 grupy 50-osobowe

� PILOTOWA STACJA 
BIOTeCHnOLOGII, 
uL. WOJSKA POLSKIeGO 48

POKAzy z PRezenTACJĄ
(Dzieci od l. l6 do 12)
mikrobiologia dla najmłodszych
Prowadzący: Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności 
miejsce: sala 47 Katedry Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności, Pilotowa Stacja
Biotechnologii, ul. Wojska Polskiego 48 
Godzina: 16.00; 17.00; 18.00; 19.00
Ilość miejsc: 4 grupy 15-osobowe

POKAz
(Wszystkie grupy wiekowe)
Pokaz biowytwórni
Prowadzący: Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności
miejsce: Pilotowa Stacja Biotechnologii − hala
półtechniki, ul. Wojska Polskiego 48 
Godzina: 17.00−18.00
Ilość miejsc: 2 grupy 20-osobowe

� BuDyneK WyDzIAŁu nAuK
O ŻyWnOśCI I ŻyWIenIu (WnOŻIŻ),
uL. WOJSKA POLSKIeGO 31/33

POKAz z PRezenTACJĄ
(Wszystkie grupy wiekowe)
Dlaczego łosoś jest różowy?
Prowadzący: Instytut Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego, Zakład Technologii
Fermentacji i Biosyntezy 
miejsce: sala 125, budynek Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33
Godzina: 16.00; 16.45; 17.30; 18.15; 19.00
Ilość miejsc: 5 grup 15-osobowych

POKAz 
(Wszystkie grupy wiekowe)
W zdrowym ciele zdrowy duch
Prowadzący: Katedra Higieny Żywienia
Człowieka, Zakład Dietetyki
miejsce: hol w budynku Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33
Godzina: 16.00−24.00, w cyklu co 30 minut
Ilość miejsc: grupy 10-osobowe 

PunKT DIeTeTyCzny
Prowadzący: Koło naukowe Technologów
Żywności, Sekcja Żywienia Człowieka
i Dietetyki
miejsce: hol w budynku Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33
Godzina: 16.00−24.00

POKAzy
(Wszystkie grupy wiekowe)
Gastronomia molekularna bez tajemnic 
Prowadzący: Katedra Technologii Żywienia
Człowieka
miejsce: sala 212, budynek Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33 
Godzina: 16.00; 17.30; 19.00 
Ilość miejsc: 3 grupy 20-osobowych

Chemia w kuchni
Prowadzący: Katedra Technologii Żywienia
Człowieka
miejsce: sala 212 i 212a, budynek Wydziału
Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33
Godzina: 20.30; 21.30
Ilość miejsc: 2 grupy 20-osobowe

Żywność smaczna, pachnąca, kolorowa
– ocena sensoryczna
Prowadzący: Katedra Technologii Żywienia
Człowieka
miejsce: sala 209.1 i 209.2, budynek Wydziału
Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33 
Godzina: 16.00; 17.30; 19.00; 20.30; 21.30
Ilość miejsc: 5 grup 20 osobowych

Od jabłek do soku w 5 minut
Prowadzący: Zakład Technologii Owoców
i Warzyw Instytutu Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego 
miejsce: sala 204, budynek Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska
Polskiego 31/33
Godz. 16.00; 18.00; 20.00; 22.00
Ilość miejsc: grupy 15-osobowe

Powrót do korzeni – marchew purpurowa
– kolory zdrowia
Prowadzący: Zakład Technologii Owoców

i Warzyw Instytutu Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego 
miejsce: sala 204, budynek Wydziału Nauk
o Żywności i Żywieniu, Wojska Polskiego 31/33
Godzina: 17.00; 19.00; 21.00; 23.00 (czas
trwania − 30 minut)
Ilość miejsc: grupy 20-osobowe

� KAmPuS WyDzIAŁu
meLIORACJI I InŻynIeRII 
śRODOWISKA (WmIIś), 
uL. PIĄTKOWSKA 94

POKAzy — (Wszystkie grupy wiekowe)

Czy „widać” dwutlenek węgla i metan
w atmosferze?
Prowadzący: Katedra Agrometeorologii
miejsce: kampus Wydziału Melioracji
i Inżynierii Środowiska, sala Katedry
Agrometeorologii, ul. Piątkowska 94
Godzina: 19.00−19.30; 20.00−20.30;
21.00−21.30
Ilość miejsc: 3 grupy 30-to osobowe

Skąd skoczek narciarski wie, że może skakać?
Prowadzący: Katedra Agrometeorologii
miejsce: kampus Wydziału Melioracji
i Inżynierii Środowiska, sala Katedry
Agrometeorologii, ul. Piątkowska 94
Godzina: 19.00−19.30; 20.00−20.30;
21.00−21.30
Ilość miejsc: 3 grupy 30-osobowe

Rośliny alarmują
Prowadzący: Katedra Ekologii i Ochrony
Środowiska
miejsce: kampus Wydziału Melioracji
i Inżynierii Środowiska, szklarnia Katedry
Ekologii i Ochrony Środowiska, 
ul. Piątkowska 94
Godzina: start: 16.00
Ilość miejsc: grupy po 20 osób co godzinę

Paradoksalne przepływy wody i powietrza
Prowadzący: Katedra Budownictwa Wodnego 
miejsce: kampus Wydziału Melioracji
i Inżynierii Środowiska, laboratorium wodne
Katedry Budownictwa Wodnego, 
ul. Piątkowska 94
Godzina: start: 17.00 
Ilość miejsc: grupy 20-osobowe co godzinę

Czy beton jest reformowalny i co ma
wspólnego z fotosyntezą?
Prowadzący: Katedra Mechaniki Budowli
i Budownictwa Rolniczego
miejsce: kampus Piątkowska, hall w budynku
Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska
Godzina: 16.40; 17.40; 18.40; 19.40; 20.40;
21.40
Ilość miejsc: Grupy 15-osobowe co godzinę
Szczegółowych informacji proszę szukać na
stronie www.nocnaukowców.pl

Ser decz nie Pań stwa za pra szam w imie niu
wszyst kich uczo nych bio rą cych udział w No cy Na -
ukow ców. Nie moż na prze spać tej No cy! Pro szę
przyjść do nas! Tym bar dziej, że Noc Na ukow ców
to cie ka we zja wi sko. Na ukow cy bio rą cy udział w tej
im pre zie na tę jed ną noc sta ną się praw dzi wy mi
gwiaz da mi, bę dą po dzi wia ni przez tłu my i róż nych
przed sta wi cie li me diów. Lu dzi fa scy nu je na uka, są
bar dzo cie ka wi, co się dzie je za za mknię ty mi
drzwia mi la bo ra to riów. Noc Na ukow ców jest
oka zją, że by tam zaj rzeć, a na wet sa me mu zo stać
na jed ną noc na ukow cem.

drinż.UrszulaMojsiej
koordynatorprojektunaUP

BiuroPromocjii Współpracyz Praktyką
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uro czy ste otwar cie Agro na liów 2009

Kon kurs na prze no sze nie wo dy ły żecz ką

Bieg w wor kach 
po ziemniakach

Jaz da na tacz kach

Agro na lia 2009 od by ły się w ma jo we po po łu dnie na ty łach bu -
dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. Uro czy ste otwar cie im -

pre zy przy pa dło w udzia le pro rek tor Mo ni ce Ko złow skiej, któ rą
wspie ra ło gro no przed sta wi cie li władz na szej uczel ni; ca łość
z ko lei po pro wa dzi li już sa mi stu den ci.

za wo dy
Nie wąt pli wie głów nym punk tem pro gra mu (oprócz spo ży wa nia nie -
zwy kle ta nie go pi wa oraz kieł ba sek) by ły za wo dy, w któ rych kil -
ka dru żyn wal czy ło o zwy cię stwo. Nie by ło to ła twe, bo dla uczest -
ni ków przy go to wa no licz ne, mniej lub bar dziej skom pli ko wa ne
kon kur sy. Trze ba by ło na peł nić szklan kę wo dą, prze no sząc płyn
(na czas) ły żecz ką z usta wio ne go kil ka me trów da lej wia der ka. Po -
tem na le ża ło dusz kiem wy pić pi wo, wy ko nać ma ły sla lom wo kół
drzew z peł nym ba nia kiem pi wa, na stęp nie do wieźć ko le gę

na tacz ce do miej sca, gdzie przy ku ty łań cu chem do drze wa ko lej -
ny de li kwent cze kał na od na le zie nie wła ści we go klu cza i uwol nie -
nie z „opre sji”. 

Ko lej ne dys cy pli ny to bieg z kan ką do ce lu, rą ba nie drew na sie -
kier ką (któ ra nie wy trzy ma ła pre sji i w pew nym mo men cie jej drzew -
ce pę kło na pół, na szczę ście ni ko mu nie wy rzą dza jąc krzyw dy),
od dzie la nie wy mie sza nych na tac ce jed no - i dwu gro szó wek, bieg
w wor ku po ziem nia kach do ko lej ne go punk tu, w któ rym cze ka -
ły ba lo ny. Po ich na dmu cha niu i prze kłu ciu z wnę trza wy sy pa ły się
li ter ki, z któ rych na le ża ło uło żyć ha sło za wo dów: AGRO NA LIA.

Na ko niec dwóch za wod ni ków z trze cim prze wie szo nym na ki -
ju, ni czym zdo by czą upo lo wa ną przez czar nych miesz kań ców bu -
szu, mu sia ło do biec do me ty.

zło ta ner ka
Ko lej ne za wo dy na zwa ne zo sta ły – nie bez ko ze ry – Zło tą Ner ką.
Jak ła two się do my ślić, cho dzi ło tu o wy pi cie jak naj więk szej ilo -
ści pi wa bez moż li wo ści – oględ nie mó wiąc – sko rzy sta nia z to a -
le ty. Po cząt ko wo nie któ rym za wod ni kom wy da wa ło się to dzie cin -
nie ła twe; zda je się jed nak, że ża den z nich nie zdo był na gro dy
głów nej, ani na wet dru giej czy trze ciej… Nie po wiem, jak te za -
wo dy się skoń czy ły. Kto był, ten wi dział.

Bieg pi wo szy
Po dob ny w du chu (i tre ści) był bieg pi wo szy. Róż nił się on od Zło -
tej Ner ki tym, że nad mia ru spo ży te go pod czas bie ga nia wo kół traw -
ni ka trun ku moż na się by ło po zbyć. Nie waż ne, jak. Po wtó rzę raz
jesz cze: kto był, ten wi dział. Ja – za mil czę.

Wy bór miss i mi ste ra uni wer sy te tu
Wy bo ry Miss oraz Mi ste ra Uni we ry te tu prze bie gły w mniej… „wy -
lew nej”, że tak to uj mę, at mos fe rze. Dziew czy ny mia ły ła twiej, wy -
star czy ło, że od po wie dzia ły na kil ka py tań, za pre zen to wa ły swo -
je za le ty, a cza sem na wet atu ty – i po spra wie. Pa no wie mu sie li
spro stać bar dziej skom pli ko wa nym za da niom: mu sie li na przy kład
wy ko nać od po wied nią ilość pom pek, wy pić dusz kiem pi wo, sta -
nąć na gło wie, zro bić (lub przy naj mniej spró bo wać zro bić) szpa -
gat, za śpie wać, za tań czyć (na przy kład z mi kro fo nem na sto ja ku).
To nie by ło ła twe.

Nad spo koj ną i bez piecz ną za ba wą czu wa ło gro no ra tow ni ków.
Grill pło nął (nie kie dy dość in ten syw nie) do koń ca za ba wy, a i pi -
wa nie za bra kło. „Wie ści Aka de mic kie” ob ser wo wa ły im pre zę
do wcze snych go dzin wie czor nych. Co dzia ło się póź niej, nie wie -
dzą, a przy naj mniej nie wi dzia ły na wła sne oczy…

EwaStrycka

Agro�na�lia 2009
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zdo byw cy na gro dy naj lep szy Wy dział
2009

Piw ne za wo dy

miss uni wer sy te tu w otoczeniu
jury i organizatorów

Pamiątkową szarfę odbiera mi ster uni wer sy te tu

Po go da do pi sa ła

Od dzie la nie 1- i 2-gro szó wek

W ba lo nach znaj do wa ły się kar tecz ki 
z li te ra mi, z któ rych na le ża ło uło żyć ha sło

Do bie ga nie do me ty
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Wdniach 21–24 ma ja 2009 ro ku na Wro cław skim To rze Wy -
ści gów Kon nych „PAR TY NI CE” od by ły się Aka de mic kie Mi -

strzo stwa Pol ski w Jeź dziec twie. W za wo dach uczest ni czy ła re pre -
zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go Po zna niu w skła dzie: szef
eki py dr Ma rek Hy ży, stu den ci Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt: Ali cja Bo row ska (V rok) na Pa ni czu, Ma ri ka Kwa śniew ska
(IV rok) na Gau di M, Ka rol Ko min (III rok) na Ro nie K, Kry stian
Ogra bek (IV rok) na dwóch ko niach: Wi lot M i Tjun skie oraz stu -

dent Wy dzia łu Rol ni cze go Ma te usz Woj cie chow ski (III rok) na Ra -
mi rez K.

W mi strzo stwach wy star to wa ło ogó łem 170 stu den tów z 42 uczel -
ni oraz 180 ko ni. Jeźdź cy ry wa li zo wa li w dwóch kon ku ren cjach:
w ujeż dże niu oraz sko kach przez prze szko dy. Me da le przy zna wa -
no rów nież w dys cy pli nie zwa nej kom bi na cją (łącz ny wy nik za sko -
ki i ujeż dże nie). 

W punk ta cji ge ne ral nej zwy cię ży ła SGGW przed Uni wer sy te -
tem War szaw skim i Uni wer sy te tem Przy rod ni czym z Wro cła wia.
W su mie skla sy fi ko wa no 38 szkół wyż szych, w tym Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu na siód mym miej scu. W ty pie aka de mie
(Uni wer sy te ty Przy rod ni cze, Uni wer sy te ty Eko no micz ne oraz Szko -
ły Mor skie) zdo by li śmy pu char za za ję cie trze cie go miej sca
w punk ta cji dru ży no wej. In dy wi du al nie z za wod ni ków na sze go Uni -
wer sy te tu naj le piej za pre zen to wał się Kry stian Ogra bek, któ ry
w kom bi na cji za jął dzie wią te miej sce. 

Na pod kre śle nie za słu gu je bar dzo wy so ki po ziom spor to wy mi -
strzostw, pro fe sjo nal na or ga ni za cja oraz nie zwy kle sym pa tycz na
at mos fe ra za wo dów.

drMarekHyży

Aka de mic kie 
mi strzo stwa Polski 

w Jeździectwie

na czworoboku Alicja Borkowska i ogier Panicz

Program ujeżdżeniowy demonstruje 
Krystian Ograbek na ogierze Tjunske

Okser pokonuje Karol Komin na Ronie K

na parkurze Krystian Ograbek i Wilot m
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Ramirez K pod mateuszem Wojciechowskim
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