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Nagrody Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego
dla pracowników
Uniwersytetu
Przyrodniczego 
w Poznaniu

Poznań, Sala Czerwona Pałacu
Działyńskich, 15 kwietnia 2011 roku

JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab.
Grzegorz Skrzypczak, jako Lider Pracy Organicznej…

Honorowy medal  „Verba Docent – Exempla Trahunt” odebrał 
prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski z Katedry Meblarstwa Wydziału
Technologii Drewna (drugi od lewej)

Srebrny medal „Labor Omnia Vincit” otrzymał były rektor Akademii
Rolniczej (w latach 1982–1984 oraz 1987–1990), prof. dr hab.
Włodzimierz Fiszer (pierwszy od prawej)

Certyfikat nadający prawo do oznaczenia „naturalnie mętnego 100%
soku jabłkowego” dla Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa
Doświadczalnego w Przybrodzie odebrał dr inż. Jerzy Mazur
(pierwszy od prawej)

Doktor Gniewko Nedbała, adiunkt na Wydziale Rolnictwa 
i Bioinżynierii, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Osiedle”, 
z Medalem Młodego Pozytywisty

… oraz laureat Statuetki Honorowego Hipolita

Więcej na temat nagród oraz laureatów piszemy na stronach 2-4 oraz 13 (przyp. red.).
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god ność „Wy bit nej oso bi sto ści pra cy or ga nicz nej” w ro ku 2011. Sta tu -
et ki Zło te go Hi po li ta otrzy mu ją wy bit ne oso by z Pol ski – re pre zen tan ci
świa ta na uki, kul tu ry, go spo dar ki i Ko ścio ła. Ka pi tu łę po wo ła no w 2001
ro ku, a jej pierw szym lau re atem zo stał pa pież, Jan Pa weł II.

Ho no ro wy Me dal „Ver ba Do cent – Exem pla Tra hunt” wrę czo no
prof. dr. hab. Sta ni sła wo wi Dzię gie lew skie mu z Ka te dry Me blar stwa
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, a Me dal Mło de go Po zy ty wi sty ode brał
dr inż. Gniew ko Nie dba ła, ad iunkt na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie -
rii, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Aka de mii Rol ni czej „Na -
sze Osie dle”. Z ko lei cer ty fi kat na da ją cy pra wo do ozna cze nia wy ro bu
„Na tu ral nie męt ny 100% sok jabł ko wy” go dłem „Naj lep sze w Pol sce”
otrzy ma ło Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy -
bro da; dy plom ode brał ad mi ni stra tor R -SGD, dr inż. Je rzy Ma zur (sze -
rzej na ten te mat pi sze my w ar ty ku le na str. 13). 

Ewa Stryc ka

Wpią tkowe popołudnie 15 kwiet nia 2011 ro ku w Sa li Czer wo nej
Pa ła cu Dzia łyń skich w Po zna niu od by ła się ko lej na, pięt na sta

edy cja Kon su menc kie go Kon kur su Ja ko ści Pro duk tów „Naj lep sze
w Pol sce”. Ho no ro wy pa tro nat nad uro czy sto ścią ob jął rek tor Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, prof. dr hab. Ma rian Go ry nia.

Pod czas uro czy sto ści JM rek tor na sze go uni wer sy te tu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, otrzy mał god ność Li de ra Pra cy Or ga nicz nej
wraz ze Sta tu et ką Ho no ro we go Hi po li ta. Te go sa me go wie czo ru srebr -
ny me dal „La bor Omnia Vin cit” otrzy mał by ły rek tor na szej uczel ni
(wów czas Aka de mii Rol ni czej), prof. dr hab. Wło dzi mierz Fi szer (peł -
nią cy tę funk cję w la tach 1982–1984 oraz 1987–1990). 

War to w tym miej scu też wspo mnieć, że prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, na pod sta wie prze pi sów § 9 i 23 Sta tu tu oraz uchwa ły za rzą du
nr 1/180/2011 z dnia 4 mar ca 2011 ro ku zo stał po wo ła ny na prze wod ni -
czą ce go ka pi tu ły przy zna ją cej sta tu et ki Zło te go Hi po li ta oraz na da ją cej

Na gro dy To wa rzy stwa 
im. Hi po li ta Ce giel skie go w Po zna niu
dla pra cow ni ków na szej uczel ni

Lau re aci i or ga ni za to rzy te go rocz nej edy cji kon kur su „Naj lep sze w Pol sce”; w środ ku z kwia ta mi Li der Pra cy Or ga nicz nej, 
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Za pro sze ni… … go ście
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Wśro dę 4 ma ja 2011 ro ku Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu oraz licz nie przy by li za pro sze ni go ście na spe -

cjal nie zor ga ni zo wa nym se mi na rium świę to wa li 86. uro dzi ny prof. dr.
hab. Jac ka Mi chal skie go.

W pierw szej czę ści se mi na rium wy kład na te mat zmien no ści cech
ro ślin i jej wpły wu na śro do wi sko wy gło sił prof. dr hab. Ja cek Olek syn
z In sty tu tu Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk w Kór ni ku. In spi ru ją -
cy, po ru sza ją cy za gad nie nia świa to wych ba dań nad zmien no ścią li -
ści, stra te gii ży cio wych ro ślin w roz wo ju i utrzy my wa niu or ga nów
asy mi la cyj nych, mor fo lo gii, bu do wy i ty pów oraz aspek tów funk cjo -
no wa nia sys te mów ko rze nio wych, zna cze nia wy mie nio nych cech dla
glo bal ne go sys te mu obie gu i ma ga zy no wa nia dwu tlen ku wę gla oraz
naj now szych od kryć w za kre sie wpły wu ro ślin drze wia stych na sie dli -
sko – dla wie lu osób by ło to wy da rze nie na uko we te go se mi na rium.

W dal szej czę ści prof. dr hab. Igna cy Kor czyń ski – kie row nik Ka te -
dry En to mo lo gii Le śnej, z któ rą Ju bi lat był zwią za ny przez ca ły okres
swo jej dzia łal no ści na uko wej – przed sta wił po krót ce ży cio rys pro fe -
so ra Jac ka Mi chal skie go oraz je go do ro bek na uko wy i dy dak tycz ny.

Sza cow ny wiek Ju bi la ta, a jed no cze śnie do sko na ły hu mor i kon dy -
cja spra wi ły, że ży cze nia i gra tu la cje mia ły wy jąt ko wo ra do sny i oso -
bi sty cha rak ter, a skła da li je obec ni na se mi na rium: JM rek tor, prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak; pro rek to rzy: prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow -
ska i prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski; dzie ka ni Wy dzia łu Le śne go
– prof. dr hab. Ro man Gor no wicz; prof. dr hab. Piotr ła ko my i prof. dr
hab. An drzej Czer niak.

„Każ dy ju bi le usz zwra ca nas ku prze szło ści, po zwa la jąc z re flek sją
spoj rzeć na do ro bek ży cia, uzy ska ne efek ty i mi nio ne la ta. Owo ce Pań -
skiej pra cy to prze ka za ne licz nym po ko le niom stu den tów i mło dych
pra cow ni ków na uki do świad cze nie i wie dza gro ma dzo na i wzbo ga -
ca na przez la ta. Przez wie le lat uczest ni czył pan Pro fe sor w ży ciu uczel -
ni, po zo sta wia jąc trwa ły ślad w po sta ci zna czą cych osią gnięć
na uko wych i dy dak tycz nych. Za te wszyst kie la ta i każ dy dzień wy tę -
żo nej i uważ nej pra cy dla do bra na szej uczel ni dziś z ca łe go ser ca dzię -
ku ję. Pań skie dzia ła nia, wy róż nia ją ce się za wsze rze tel no ścią
i po czu ciem obo wiąz ku, spra wi ły, że zy skał Pan Pro fe sor za słu żo ne
uzna nie wśród współ pra cow ni ków i wy cho wan ków, a dla wie lu był
dro go wska zem roz wo ju za wo do we go” – te sło wa skie ro wał do Ju bi -
la ta JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Do ży czeń przy łą czy li się za przy jaź nie ni i za pro sze ni go ście: pro fe -
sor se nior Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ka zi mierz Urbań ski; prof. dr
hab. Je rzy R. Sta rzyk, kie row nik Ka te dry En to mo lo gii Le śnej Uni wer -

sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie; dr hab. Woj ciech
Grodz ki, prof. nadzw., z Za kła du Go spo dar ki Le śnej Re gio nów Gór -
skich In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w Kra ko wie; prof. dr hab. An -
drzej Kolk z Za kła du Ochro ny La su In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa
w War sza wie; prof. dr hab. Adam Bo ra tyń ski i doc. dr hab. Kry sty na Bo -
ra tyń ska z In sty tu tu Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk w Kór ni ku;
prof. dr hab. Sła wo mir Kacz ma rek, dzie kan Wy dzia łu Na uk Przy rod ni -
czych Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy oraz prof. dr
hab. Sta ni sław Ba ła zy z In sty tu tu Śro do wi ska Rol ni cze go i Leś ne go
Pol skiej Aka de mii Na uk; prof. dr hab. Wło dzi mierz Prą dzyń ski, dr h.c.
z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na; prof. dr hab. An drzej Du bas, dr h.c.
oraz prof. dr hab. Je rzy Szu ka ła z Wy dzia łu Rol ni ctwa i Bioinżynierii.
Ju bi lat otrzy mał ży cze nia tak że od Wiel ko pol skie go Od dzia łu Pol skie -
go To wa rzy stwa Le śne go prze ka za ne przez prze wod ni czą ce go, Je rze -
go Fli sy kow skie go i prof. dr hab. Mał go rza tę Mań kę.

Na se mi na rium obec ni by li licz ni wy cho wan ko wie i ucznio wie Pro -
fe so ra, Je go – jak sam pod kre śla – naj więk sza du ma i ra dość. Przy by li
dy rek to rzy Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Po zna niu: Piotr
Gry gier ze Szcze cin ka; Sła wo mir Ci choń z Gdań ska; Zbi gniew Kacz mar -
czyk z Zie lo nej Gó ry; Le szek Ba nach wraz z licz ną gru pą le śni ków – pra -
cow ni ków wy dzia łów re gio nal nych dy rek cji, nad le śnictw i ze spo łów
ochro ny la su. 

Li sty gra tu la cyj ne na de sła li: prof. dr hab. An drzej Szu jec ki, dr h.c.;
prof. dr hab. Sła wo mir Ma zur i prof. dr hab. Hen ryk Tracz z Ka te dry
Ochro ny La su i Eko lo gii Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie; dr hab. Ja cek Hilsz czań ski, prof. nadzw. z Za kła du Ochro -
ny La su In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w War sza wie; prof. dr hab.
Piotr Urbań ski, dzie kan Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo -
bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; prof. dr hab. Ste fan
Ca coń i prof. dr hab. Le szek Szer szeń z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
we Wro cła wiu; doc. dr hab. Al fred Du bic ki, pre zes Pol skie go To wa rzy -
stwa Geo fi zycz ne go. 

Licz ne ży cze nia na de szły od pra cow ni ków Ad mi ni stra cji La sów Pań -
stwo wych. Wy ra zy uzna nia dla do rob ku na uko we go i dy dak tycz ne go
Ju bi la ta na de sła li: dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Ka to wi cach, Ka zi mierz Sza bla; dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pań stwo wych w Lu bli nie, Jan Kra czek; dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji
La sów Pań stwo wych w Pi le, Zby sław Ry szew ski; dy rek tor Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Bia łym sto ku, Ry szard Ziem blic ki oraz
licz ni nad le śni czo wie i przy ja cie le Pro fe so ra.

dr inż. An drzej Ma zur

Ju bi le usz pro fe so ra Jac ka Mi chal skie go
Po znań, Ko le gium Run ge go, 4 ma ja 2011 ro ku

Gratulacje i życzenia Podziękowania od Jubilata
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Wykład prof. dr. hab. Jacka Oleksyna, dyrektora Instytutu Dendrologii Polskiej, na temat „Zmienności cech roślin i jej wpływu na środowisko”

Profesor dr hab. Jacek Michalski (pierwszy od lewej) z małżonką
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Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na (PKA), oce nia jąc ja kość kształ -
ce nia na kie run ku  „le śnic two” pro wa dzo nym na Wy dzia le Le śnym

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na po zio mie stu diów
pierw sze go i dru gie go stop nia oraz jed no li tych stu diów ma gi ster -
skich, przy zna ła naj wyż szą oce nę – wy róż nia ją cą.

W ob szer nym uza sad nie niu do de cy zji za uwa żo na zo sta ła między
innymi dłu ga hi sto ria kształ ce nia na kie run ku  „le śnic two” (od 1919 ro -
ku), do brze sfor mu ło wa ne syl wet ki ab sol wen tów pierw sze go i dru gie -
go stop nia, prak tycz ny cha rak ter kształ ce nia stu den tów, któ re mu
sprzy ja do bra współ pra ca z La sa mi Pań stwo wy mi oraz dzia łal ność Cen -
trum Kształ ce nia Przed się bior ców Le śnych. Atu tem wy dzia łu jest ze spół
na uczy cie li aka de mic kich, któ ry z ogrom ną nad wyż ką speł nia wy ma ga -
nia do ty czą ce mi ni mum ka dro we go. Pra wie dla wszyst kich pod sta wo -
wym miej scem pra cy jest Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.
Pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni re ali zu ją kra jo we i mię dzy na ro do we
pro jek ty ba daw cze, wy ka zu ją wy so ką ak tyw ność pu bli ka cyj ną oraz 
ak tyw ność w or ga ni zo wa niu kon fe ren cji, sym po zjów na uko wych i szko -
leń za wo do wych. Do brze roz wi nię ta jest współ pra ca z licz ny mi ośrod -
ka mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi.

Ko mi sja zwró ci ła też uwa gę na du żą ak tyw ność stu den tów le śnic -
twa. Przede wszyst kim na im po nu ją cą licz bę ini cja tyw Ko ła Le śni ków
z 10 sek cja mi, zrze sza ją ce go 45% sta cjo nar nych stu den tów wy dzia -
łu. Od 1991 ro ku jest ono człon kiem IFSA (In ter na tio nal Fo re stry Stu -
dents As so cia tion), a od 2000 ro ku re pre zen tan tem IFSA w Pol sce.
Ko ło Le śni ków pro wa dzi m.in. (wspól nie z Re gio nal ną Dy rek cją La -
sów Pań stwo wych w Po zna niu) ak cję edu ka cyj ną „I Ty po sadź swo je
drzew ko”, or ga ni zu je licz ne obo zy na uko we, po lo wa nia stu denc kie,
zi mo we li cze nia pta ków i nie to pe rzy, li cze nie zwie rzy ny łow nej, za -
wo dy w strze lec twie spor to wym, mszę Hu ber tow ską, wie czór wi gi -
lij ny, Mię dzy na ro do we Za wo dy Stu den tów Le śnic twa i in ne. Na
uwa gę za słu gu je tak że Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, któ ry
wie lo krot nie zdo by wał ty tuł naj lep sze go ze spo łu trę ba czy w Pol sce.

We dług ko mi sji po twier dze niem jej opi nii o wy so kiej ja ko ści kształ -
ce nia na kie run ku „le śnic two” i zna cze niu Wy dzia łu Le śne go dla pol -

skie go le śnic twa jest przy zna nie wy dzia ło wi w 2010 ro ku Dę bo wej
Sta tu et ki „In sty tu cji Ro ku Szcze gól nie Za słu żo nej dla Le śnic twa” przez
ka pi tu łę te go wy róż nie nia.

Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na po wsta ła w stycz niu 2002 ro ku.
Li czy bli sko 70 człon ków – na ukow ców, pra cow ni ków uczel ni. Pod sta -
wo wym ce lem ko mi sji jest wspo ma ga nie pol skich uczel ni w bu do wa -
niu stan dar dów edu ka cyj nych na mia rę naj lep szych wzor ców
obo wią zu ją cych na świe cie. Ko mi sja oce nia po ziom pro wa dzo nych
kie run ków stu diów we wszyst kich uczel niach pu blicz nych i nie pu -
blicz nych.

Po stę po wa nie ko mi sji w spra wie oce ny ja ko ści stu diów na kon kret -
nym kie run ku trwa kil ka mie się cy. Naj pierw jej człon ko wie od wie dza -
ją uczel nię i da ny kie ru nek. Nie dzie je się to z za sko cze nia, PKA usta la
li stę oko ło 400 kie run ków, któ re w naj bliż szym okre sie bę dzie kon tro -
lo wać. Przed sta wi cie le ko mi sji spraw dza ją m.in. pro gra my i pla ny stu -
diów, ba zę lo ka lo wą, stan ka dry na uko wej, za war tość księ go zbio rów
bi blio tek. Przy cho dzą na wy kła dy i ćwi cze nia, roz ma wia ją ze stu den -
ta mi.

Ko mi sja po za po zna niu się z sys te mem kształ ce nia na da nej uczel -
ni wy da je opi nię oraz wy sta wia oce nę ja ko ści kształ ce nia na da nym
kie run ku stu diów. Oce na mo że być: 
� wy róż nia ją ca (wy da wa na na osiem lat) – oce na naj lep sza; do tej po -

ry tę oce nę do sta ły kie run ki, któ re wy szcze gól nio no na stro nie in -
ter ne to wej: http://www.pka.edu.pl/in dex.php?pa ge=wy ro znie nia
[do stęp: 17.03.2011]

� po zy tyw na (na sześć lat) – kie ru nek osią gnął przy naj mniej śred ni
po ziom eu ro pej ski 

� po zy tyw na na skró co ny okres (z re gu ły na dwa –trzy la ta)
� wa run ko wa (na rok) – to ta ka „żół ta kart ka” od PKA 
� ne ga tyw na –„czer wo na kart ka”, ozna cza cof nię cie lub za wie sze nie

upraw nień do pro wa dze nia stu diów na da nym kie run ku i po zio mie
kształ ce nia. 

mgr inż. Jo lan ta Wę giel
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Wy dział Le śny wy róż nio ny

Koło Leśników podczas obchodów 90-lecia swojego istnienia (wrzesień 2009)
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Obchody 90-lecia powstania studiów  leśnych w Poznaniu otworzył dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz (wrzesień 2009)

„Venator” jest jednym z najczęściej nagradzanych zespołów wykonujących muzykę myśliwską w Polsce
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Wpo przed nim nu me rze „Wie ści Aka de mic kich” (nr 3–4 (150–151)
/2011) przed sta wi li śmy Pań stwu syl wet kę He le ny (Ha li ny) Ciesz -

kow skiej (1836–1861), przed wcze śnie zmar łej żo ny Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go (1814–1894), pa tro na na szej uczel ni. Wspo mnie nie to
uka za ło się w 150 rocz ni cę te go smut ne go wy da rze nia. Dziś dru ga
część ar ty ku łu, w któ rym przy bli ży my Czy tel ni kom „Wie ści Aka de mic -
kich” sy nów Au gu sta i He le ny – w 150 rocz ni cę uro dzin młod sze go,
Au gu sta Adol fa (1861–1932) i 110 rocz ni cę śmier ci star sze go, Krzysz -
to fa (1859–1901) (przyp. red.).

Au gust Adolf Józef Ciesz kow ski 

Au gu sta ju nio ra, ber liń czy ka z uro dze nia, z cza sem zwa ne go „Gu -
gą”, w imie niu Ko ła Pol skie go do chrztu trzy mał wi ce pre zes Igna cy
Bniń ski. Dzia ło się to 3 ma ja 1861 ro ku w berlińskim kościele, obecnie
katedrze, pw. św. Jadwigi Śląskiej. Osie ro co nych przez mat kę chłop -

ców wy cho wy wa ła naj pierw hra bi na Kry sty na Wiel hor ska, a na stęp -
nie od lip ca 1868 ro ku Kla ra Dem biń ska1. Znacz ną część dzie cię cych
lat wraz ze star szym bra tem Krzysz to fem Au gust Adolf spę dził we Wło -
szech. Tam w 1866 ro ku w We ne cji ich oj ciec po za koń cze niu dzia łal -
no ści par la men tar nej zbie rał ma te ria ły do hi sto rii Pol ski. Pod czas
ob rad so bo ru wa ty kań skie go wszy scy prze by wa li w Rzy mie. Wte dy

„Gu ga” zo stał przed sta wio ny pa pie żo wi Piu so wi IX. W trak cie spo tkań
oj ca z kar dy na ła mi chło piec ba wił się na ko la nach pur pu ra tów. 

La ta gim na zjal ne, stu dia i po wrót na ro lę

August „Gu ga” uczęsz czał do po znań skie go gim na zjum św. Ma rii
Mag da le ny, stu dia wzo rem oj ca roz po czął od fi lo zo fii w Kra ko wie. Po -
tem by ło le śnic two w Tha randt cie ko ło Dre zna i rol nic two w Hoch schu -
le für Bo den kul tur w Wied niu. Zwień cze niem cza sów stu denc kich
mia ły być, zno wu śla dem oj ca, stu dia z fi lo zo fii w He idel ber gu u słyn -
ne go wte dy Ku no Fi sche ra. Prze rwał je w po ło wie lat osiem dzie sią -
tych XIX wie ku. Kry zys rol ni czy spra wił, że ma jąt ki, zwłasz cza w za bo rze
ro syj skim, po pa dły w za nie dba nie. W tej sy tu acji star szy brat Krzysz tof
przy je chał do nie go i przed sta wiw szy stan rze czy, za de cy do wał: „prze -
cież nie bę dzie my »lan dlor da mi«”2.

Zna czą cym ele men tem ger ma ni za cji Polski w XIX wieku by ło przej -
mo wa ne zie mi z pol skich rąk. Choć w za bo rze ro syj skim groź ba te go
by ła mniej sza, Au gust Adolf, ży ją cy w pru skim, my ślał o tym w ka te -
go riach te go, cze go był świad kiem. Prze rwał więc stu dia w He idel ber -
gu, od był krót ką prak ty kę rol ni czą i ra zem z bra tem za przągł się do
dźwi ga nia pod upa dłych fol war ków. Pod ję tym wte dy obo wiąz kom
zie miań skim, dla nie go czę sto nie wdzięcz nym i uciąż li wym, po zo stał
wier ny do koń ca ży cia. Uda ło się naj pierw obu bra ciom, a na stęp nie
sa me mu, utrzy mać oj co wi znę, a w Wie rze ni cy zna czą co ją po więk szyć
za ku pa mi w re jo nie Me cho wa. „Na licz nych swo ich ma jąt kach, któ re
pie czo ło wi cie ochra niał, aby ni cze go z oj co wi zny nie uro nić, nie go -
spo da ro wał oso bi ście, z wy jąt kiem Wie rze ni cy”3.

Bez oj ca, z je go ta jem ni cą i dzie łem

Ko lej nym prze ło mem w ży ciu Au gu sta „Gu gi” by ło odej ście oj ca
w 1894 ro ku. Mia ło ono dla nie go po dwój ny wy miar: śmier ci bli skiej
oso by i brze mie nia je go spu ści zny. „I otóż na dwa dni przed zgo nem
po raz pierw szy od sło nił sta rzec sy no wi, kim był na praw dę” 4. To, „kim
był na praw dę” w tym ro zu mie niu je go oj ciec, do bit niej przed sta wił
w mo wie po grze bo wej sa me go „Gu gi” ks. Alek san der Ży chliń ski. „Zdu -
mia łem – tak opo wia dał nie jed no krot nie śp. Zmar ły – w tej bo wiem
chwi li do wie dzia łem się po raz pierw szy, że au to rem wstęp ne go to -
mu »Oj cze na szu«, któ ry bez i mien nie wy szedł w Pa ry żu już w r. 1848,
jest oj ciec mój, że dal sze to my są w rę ko pi sach, że je stem spad ko bier -
cą tej ogrom nej spu ści zny du cho wej, że wresz cie na mnie spa da za -
da nie osą dzić, kie dy na dej dzie czas, w któ rym po trze ba bę dzie
przy stą pić do wy da nia próśb mo dli twy pań skiej”5.

Po śmier ci oj ca ży cie swo je po świę cił pie czy nad je go spu ści zną
du cho wą – ja ko wy daw ca i tłu macz je go dzieł. „Wy ra ża ło się [to]
przedewszyst kiem w ogro mie pra cy i tro ski wło żo nej w spu ści znę li -
te rac ką oj ca. Więc wy da nie ca ło ści po zo sta łe go w rę ko pi sie, czę sto
nie upo rząd ko wa nym lub nie kom plet nym »Oj cze Nasz«, po now ne wy -
da nie to mu pierw sze go, no we wy da nie i tłu ma cze nie na pol skie »Pro -
le go me nów« oraz: »Bóg i Pa lin ge ne zja«, tłu ma cze nie i wy da nie pol skie
»O Kre dy cie i Obie gu«, po now ne wy da nie po fran cu sku i po pol sku
roz pra wy »O Izbie Wyż szej«, prze tłu ma cze nie i wy da nie po fran cu sku
»Oj cze -Nasz«, le d wie dwa la ta przed śmier cią ukoń czo ne, oto był by
po kaź ny owoc 35-let nich tru dów dla każ de go”6. Przy wo ła ne wy da nia,

Dwie rocz ni ce (cz. 2)
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August Adolf Józef Cieszkowski (1861–1932)

Wieści o naszym Patronie

1 Ob szer ne frag men ty pa mięt ni ka Kla ry Dem biń skiej Ciesz kow skiej, w któ -
rym wspo mi na ro dzi nę Ciesz kow skich z Wie rze ni cy, opu bli ko wa li śmy w XVII nu -
me rze spe cjal nym „Wie ści Aka de mic kich” (18–21 li sto pa da 2010 ro ku) z oka zji
Dnia Pa tro na na szej uczel ni oraz nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa ks. prof.
dr. hab. Mi cha ło wi Hel le ro wi (przyp. red.).

2 Adam Żół tow ski, Au gust hr. Ciesz kow ski, „Myśl Na ro do wa. Ty go dnik Po świę -
co ny Kul tu rze Twór czo ści Pol skiej”, 1932 (30), s. 433.

3 Krzysz tof Mo raw ski, O Ka zi mie rzu Mo raw skim, Kra ków 1973, s. 177.
4 Adam Żół tow ski, Au gust hr. Ciesz kow ski, s. 433.
5 Ża łob ni słu cha cze! [prze mó wie nie ża łob ne wy gło szo ne dnia 25 ma ja 1932

ro ku w Wie rze ni cy na po grze bie śp. Au gu sta hr. Ciesz kow skie go przez ks. Alek -
san dra Ży chliń skie go], Uni wer sy tet Po znań ski, Po znań 1932, s. 6.

6 Adam Żół tow ski, Au gust hr. Ciesz kow ski, s. 434.
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zwłasz cza ca ło ścio we Oj cze nasz z po cząt ku lat dwu dzie stych XX wie -
ku, sta ły się przed mio tem ana liz i kry tyk. Te ostat nie nie jed no krot nie
by ły dla nie go cięż kim brze mie niem, nie po le mi zo wał z ni mi na fo -
rum pu blicz nym mi mo swej ogrom nej wie dzy z wie lu dzie dzin oraz
wszech stron nej zna jo mo ści te go, co mia ło zwią zek z dzie łem oj ca.
W ten spo sób, do koń ca re ali zu jąc je go prze sła nie, „każ dej go dzi ny
ży cia brzmia ło mu w pa mię ci sło wo wy rze czo ne przez oj ca, że nie
chciał, by ka mień bu do wy za mie nił się na ka mień ob ra zy dla ko go -
kol wiek”7. 

Krzysz tof Pa weł Zyg munt Ciesz kow ski

Krzysz tof Ciesz kow ski, no szą cy po dziad ku dru gie imię Pa weł i trze -
cie – Zyg munt – po przy ja cie lu oj ca, Zyg mun cie Kra siń skim, uro dził
się 31 lip ca 1859 ro ku w Wie rze ni cy i tu taj zo stał ochrzczo ny. W 1878
ro ku ukoń czył gim na zjum św. Ma rii Mag da le ny, a na stęp nie zdo był
grun tow ne i wie lo stron ne wy kształ ce nie uni wer sy tec kie. Z oj cem i sam
od by wał licz ne po dró że po Eu ro pie Za chod niej, gdzie uczest ni czył
w dys ku sjach po li tycz nych, spo łecz nych i eko no micz nych, za po zna wał
się tak że z rol nic twem eu ro pej skim. W 1892 ro ku oj ciec po wie rzył mu
wie rze nic ki ma ją tek. Krzysz tof był za an ga żo wa ny w dzia łal ność za ło -
żo ne go przez oj ca Kół ka Rol ni cze go Wie rze ni ca –Ki cin, bę dąc je go osto -
ją. Ozna cza ło to też wspie ra nie in ten syw nie wów czas zwal cza ne go
przez wła dze pru skie ję zy ka pol skie go, któ ry zgod nie ze sta tu tem Kół -
ka, był ję zy kiem wszyst kich je go we wnętrz nych czyn no ści, w tym ob -
rad i ko re spon den cji w je go ło nie. Dwu -na ste go lu te go 1901 ro ku,
wra ca jąc z Kon gre sów ki na ze bra nie kół ko we, Krzysz tof zmarł na atak
ser ca w po cią gu na tra sie mię dzy Gnie znem a Ko byl ni cą. Po je go śmier -
ci brak więk sze go za in te re so wa nia ze stro ny „Gu gi” spo wo do wał, że
Kół ko prze nio sło swo ją sie dzi bę – od 1904 ro ku – do Ki ci na. Z je go na -
zwy wy pa dła wte dy Wie rze ni ca8. 

We wspo mnie niach po śmiert nych o Krzysz to fie w cza so pi śmie
„Pra ca” na pi sa no: „Wy bit ne umy sło wi gro no lu dzi sku pio ne wo kół oj -
ca oraz licz ne po dró że za gra ni cę, roz wi nę ły jesz cze w wyż szym stop -
niu wro dzo ne ta len ty. […] Zu peł ny brak pe dan te rii do da wał
oso bi ste go wdzię ku je go na tu rze. Pol skie mu ser cu na le ży za wdzię -
czyć, iż obo wiąz ki je go le ża ły bli żej oby wa tel stwa zie mian i po zo sta -
wał na po ste run ku odzie dzi czo nej po oj cu zie mi. Mi mo ol brzy mie go
ma jąt ku twar de obo wiąz ki oszczęd no ści i rząd no ści sta wiał na pierw -
szym miej scu. Był pro stym czło wie kiem, przy wią za nym do ro dzin -
nych ide ałów”9.

Sam po śmier ci bra ta i u schył ku swo ich dni

Zo staw szy sam, „Gu ga” za czął ło żyć znacz ne kwo ty na ce le pry wat -
ne i pu blicz ne. Do star czył Aka de mii Umie jęt no ści fun du szu na udział
w wy daw nic twie Oj ców Ko ścio ła, fi nan so wał po szu ki wa nia rze czy pol -
skich w ar chi wach wło skich. Wspo ma gał wie le osób pry wat nych: czy
to przy za ku pie zie mi, czy to in nych obiek tów go spo dar czych, ra tu jąc
lub umac nia jąc tym pol ski stan po sia da nia na wsi. Fi nan so wo wspie -
rał też mło de pol skie ta len ty wy bi ja ją ce się w ży ciu na uko wym, go -
spo dar czym, za wo do wym. Nie był obo jęt ny na spra wy więk szej wa gi.
Wraz z Ja nem Żół tow skim w 1906 ro ku za bie gał u Sto li cy Apo stol skiej
o in ter wen cję w spra wie straj ku w szko łach po znań skich. Po za ło że -
niu Wszech ni cy Pia stow skiej, prze mia no wa nej po tem na Uni wer sy tet
Po znań ski, na wią zał do tra dy cji oj cow skiej, ofia ro wu jąc na po trze by
uczel ni fol wark w Ża bi ko wie z my ślą o Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym.
W la tach 1923–1925 był pre ze sem Od dzia łu Po znań skie go To wa rzy -
stwa Po pie ra nia Pol skiej Na uki Rol nic twa i Le śnic twa. Po prze wro cie
ma jo wym, w koń cu ma ja 1926 ro ku, zo stał człon kiem Se na tu I ka den -
cji i był nim do jej koń ca w ro ku 1927. 

Sam nie za ło żył ro dzi ny. Pa łał uczu ciem do Ali ce Monk, An giel ki wy -
cho wu ją cej dzie ci je go przy ja cie la, Sta ni sła wa Pla te ra10.  „Prze by wał
też chęt nie w Ro ga li nie, mó wio no, że skry cie ko cha się w pa ni Ró ży”11

[Ra czyń skiej]. Mi mo bra ku ro dzi ny „umiał i lu bił prze sta wać z dzieć -
mi”12. Po tra fił też roz ma wiać ze zwy kły mi ludź mi: „[…] a roz pra wiać
z lu dem pro stym, na któ ry na wza jem wpły wał nie raz w spo sób za dzi -
wia ją cy”13, w tym prze ko ny wać ich do świad czeń rze czo wych i fi nan -
so wych na rzecz po trze bu ją cych, a tak że pań stwa. „Pa mięt ne mi n. p.
po zo sta ły wy ni ki skła dek wśród ro bot ni ków wie rze nic kie go ma jąt ku
na po wo dzian, czy na głod nych, czy wresz cie na Skarb pol ski. Ta ostat -
nia oczy wi ście na ra zi ła ich na do tkli we stra ty, o czem zmar ły bez wiel -
kiej go ry czy wspo mi nać nie zdo łał”14.

Oj ciec, jak wie le na to wska zu je, „od ga du jąc wy bit ne uzdol nie nie
sy na, pra gnął go wi dzieć kie dyś na ka te drze fi lo zo fji”15, syn ni gdy pro -
fe so rem nie zo stał. W ob li czu kre su swo ich dni zde cy do wał o wy bu -
do wa niu przy ko ście le kryp ty gro bo wej ro du i po mni ka na grob ne go
oj ca we wnę trzu świą ty ni. Po sta no wił też usy no wić czte rech człon -
ków za przy jaź nio nych ro dzin zie miań skich i po dzie lić po mię dzy nich
swój ma ją tek. Mie li oni przy jąć do swo je go na zwi ska człon „Ciesz kow -
ski”. W ten spo sób je go spad ko bier ca mi zo sta li: Fe li cjan Ciesz kow ski
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Krzysztof  Paweł Zygmunt Cieszkowski (1859–1901)

7 Tam że.
8 W 1931 ro ku Au gust Ciesz kow ski ju nior co praw da był człon kiem Wiel ko -

pol skie go To wa rzy stwa Kó łek Rol ni czych, ale na le żał do Kół ka Rol ni cze go w Ki -
ci nie.

9 Zyg munt Kacz ma rek, Sy no wie Au gu sta Ciesz kow skie go, w: Au gust Ciesz kow -
ski. Wiel ko po la nin i Eu ro pej czyk, Po znań 1996, s. 50.

10 Jo an na Pie tro wicz (Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk), in for ma cja
ust na.

11 Krzysz tof Mo raw ski, O Ka zi mie rzu Mo raw skim, s. 178.
12 Adam Żół tow ski, Au gust hr. Ciesz kow ski, s. 434.
13 Tam że.
14 Tam że.
15 Tam że, s. 433.
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– Dem biń ski (1901–1981), Edward Ber nard Ciesz kow ski – Ra czyń ski
(1981–1993), Jan Ciesz kow ski – Tysz kie wicz (1896–1939), Pa weł Ciesz -
kow ski – Żół tow ski (1889–1985). Przy bra ni sy no wie, z któ rych naj bar -
dziej zwią za ny z Wie rze ni cą był Fe li cjan Dem biń ski, a jej wła ści cie lem
zo stał Edward Ra czyń ski, na co dzień jed nak nie uży wa li na zwi ska
Ciesz kow ski. 

Po grzeb i pa mięć 

Au gust „Gu ga” Ciesz kow ski zmarł w wie rze nic kim dwo rze przed
świ tem 23 ma ja 1932 ro ku. Je go po grzeb od był się dwa dni póź niej.
Zmar łe go mo wa mi że gna li Jan Saj dak, rek tor Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, Jan Żół tow ski z Cza cza; prof. Ju lian Ra fal ski w imie niu Wy -
dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go oraz ks.
Alek san der Ży chliń ski. Uro czy stość kon ce le bro wa li licz ni ka pła ni,
z bi sku pem Wa len tym Dym kiem na cze le. Po stać Au gu sta Adol fa i je -
go oj ca jest upa mięt nio na w na zwie Ko le gium Ciesz kow skich Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i na znaj du ją cej się na je go
ścia nie ta bli cy ze sto sow nym na pi se m16.

*

W ten spo sób dwa po ko le nia Ciesz kow skich i nie du ża wieś Wie rze -
ni ca za pi sa ły się zło ty mi zgło ska mi w dzie jach wyż sze go szkol nic twa
rol ni cze go w Wiel ko pol sce, któ re go kon ty nu ato rem jest po znań ski
Uni wer sy tet Przy rod ni czy. War to o tym wie dzieć i pa mię tać, by blask
zło ta nie zgasł w mro kach nie pa mię ci cza sów e-wie dzy. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Wieści o naszym Patronie

Pogrzeb „Gugi” Cieszkowskiego w Wierzenicy, 25 maja 1932 roku
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16 „Col le gium im. Ciesz kow skich / po wsta ło dzię ki ofiar no ści / Au gu sta Ciesz -
kow skie go 1814–1894 / twór cy dzie ła Oj cze Nasz za ło ży cie la pierw szej / w Wiel -
ko pol sce Aka dem ji Rol ni czej im. Ha li ny / w Ża bi ko wie oraz sy na je go / Au gu sta
Ciesz kow skie go 1861–1932 / Speł nia jąc myśl Oj ca Syn Fun da cję Ża bi kow ską /
Uni wer sy te to wi Po znań skie mu na wiecz ne cza sy prze ka zał / Cześć Ich pa mię ci”.

Zprzy jem no ścią in for mu je my czy tel ni ków „Wie ści Aka de mic kich”,
że Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dniem 29 mar ca 2011

ro ku po wo ła ła no we go człon ka Ra dy Mło dych Na ukow ców. Zo sta ła
nim dr inż. Iza be la Ma ria Szczer bal, pra cow nik Ka te dry Ge ne ty ki i Pod -
staw Ho dow li Zwie rząt Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Gra tu lu je my! (es)

No wy czło nek 
Ra dy Mło dych Na ukow ców
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Doktor inż. Izabela Maria Szczerbal
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Hu bert Wa li gó ra uro dził się w 1955 ro ku w Kłec ku. Jest ab sol -
wen tem Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Kór ni ku, któ re ukoń -

czył w 1974 ro ku. Stu dia od był w la tach 1974–1979 na Wy dzia le
Rol ni czym Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu i uzy skał ty tuł ma gi stra
in ży nie ra rol nic twa. Jesz cze na V ro ku stu diów zo stał za trud nio ny
w Ka te drze Upra wy Ro li i Ro ślin na sta no wi sku tech nicz nym. Sto -
pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych uzy skał w 1987 ro ku na
pod sta wie roz pra wy dok tor skiej Wpływ ter mi nów i spo so bów zbio -
ru ku ku ry dzy upra wia nej na ziar no na plo no wa nie od mian o róż nej
wcze sno ści, któ rej pro mo to rem był prof. dr hab. An drzej Du bas,
wie lo let ni szef i prze wod nik na uko wy. Sto pień na uko wy dok to ra
ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych w za kre sie agro no mii – upra wy ro -
ślin nada ła mu Ra da Wy dzia łu Rol ni cze go Aka de mii Rol ni czej im.
Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu w 2004 ro ku na pod sta wie

ogól ne go do rob ku na uko we go oraz pra cy ha bi li ta cyj nej Re ak cja
ku ku ry dzy cu kro wej na wy bra ne czyn ni ki agro tech nicz ne. Od 2009
ro ku do chwi li obec nej jest za trud nio ny w Ka te drze Agro no mii Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go. W stycz niu 2011 ro ku Pre zy dent Rze czy po spo li -
tej Pol skiej nadał mu ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych (zob. fot. po -
ni żej).

Pro fe sor Hu bert Wa li gó ra ma 32-let ni staż pra cy na uko wo -ba daw -
czej, któ rej prze bieg w ca ło ści jest zwią za ny z Aka de mią Rol ni czą im.
Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu (obec nie Uni wer sy te tem Przy -
rod ni czym). Prze szedł wszyst kie szcze ble awan su za wo do we go: od
asy sten ta (1979–1987) przez ad iunk ta (1987–2009) do pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go (od 2009 ro ku).

Profesor Hubert Waligóra odbiera tytuł profesora (Warszawa, styczeń 2011)

Nowy profesor

Hu bert Wa li gó ra
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Do ro bek na uko wy prof. Hu ber ta Wa li gó ry jest ob szer ny i obej -
mu je 259 po zy cji róż nych opra co wań na uko wych, w tym 85 ory gi -
nal nych prac twór czych. Ory gi nal ne pra ce zo sta ły opu bli ko wa ne
w 14 róż nych wy daw nic twach, za li cza nych do gru py li czą cych się
w dzie dzi nie na uko wej upra wia nej przez pro fe so ra, a uka za ły się
głów nie w: „Pro gress in Plant Pro tec tion/Po stę py w Ochro nie Ro -
ślin”, „Wy daw nic twie Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk”,
„Rocz ni kach AR Po znań”, „Jo ur nal of Re se arch and Ap pli ca tions in
Agri cul tu ral En gi ne ering”, wy daw nic twie elek tro nicz nym „Na uka
Przy ro da Tech no lo gie”, „Ac ta Agro phi si ca”, „Ac ta Scien ta rum Po lo -
no rum”, a po nad to „Frag men ta Agro no mi ca”, „Ze szy tach Na uko wych
AR Szcze cin”, „Biu le ty nie IHAR”, „Rocz ni kach Na uk Rol ni czych” se rii A,
„Ze szy tach Pro ble mo wych Po stę pów Na uk Rol ni czych”, „Scien ti fic
Pa pers of Agri cul tu ral Uni ver si ty of Po znań”. Kil ka roz praw na uko -
wych zo sta ło opu bli ko wa nych w ję zy ku an giel skim. 

Pro ble ma ty ka ba daw cza pro fe so ra Hu ber ta Wa li gó ry kon cen tru -
je się wo kół na stę pu ją cych grup te ma tycz nych:
� do sko na le nie agro tech ni ki no wych kra jo wych i za gra nicz nych

mie szań ców ku ku ry dzy upra wia nej na ziar no i CCM
� opra co wa nie za sad agro tech nicz nych upra wy ku ku ry dzy cu kro -

wej w Pol sce, ze szcze gól nym uwzględ nie niem me tod agro tech -
nicz nych umoż li wia ją cych wy dłu że nie po da ży su row ca dla
prze my słu prze twór cze go i bez po śred niej kon sump cji

� do sko na le nie agro tech ni ki zbóż i mie sza nek zbo żo wych oraz no -
wych od mian sor ga i ro ślin ener ge tycz nych, zwłasz cza wi kli ny. 

W do rob ku na uko wym pro fe so ra Hu ber ta Wa li gó ry wio dą cym ce -
lem ba daw czym jest bio lo gia i upra wa ku ku ry dzy cu kro wej oraz
zwal cza nie chwa stów. Pra ce pre zen tu ją ce ana li zy ba dań nad ku ku -
ry dzą cu kro wą to po nad 60% po kaź nej, ogól nej licz by pu bli ka cji. To
uni ka to wy i nie ma ją cy po rów ny wal ne go w Pol sce zbiór opra co wań
za rów no na uko wych, jak i in struk ta żo wo -upo wszech nie nio wych.

Pro wa dzo ne przez pro fe so ra wie lo let nie ba da nia po zwo li ły na
skwan ty fi ko wa nie za leż no ści wzro stu, roz wo ju i plo no wa nia te go
pod ga tun ku od wie lu czyn ni ków agro tech nicz nych oraz sie dli sko -
wych, okre śle nie za gro że nia agro fa ga mi i zmian wła ści wo ści użyt -
ko wych su row ca dla prze twór stwa spo żyw cze go. Pro fe sor Hu bert
Wa li gó ra wska zał moż li wo ści wy dłu że nia okre su po da ży kolb ku ku -
ry dzy cu kro wej me to da mi agro tech nicz ny mi. Wa run ku je to sto so -
wa nie róż nych od mian, ter mi nów sie wu i mul czo wa nie gle by, któ re
zmie nia jąc zwłasz cza wa run ki ter micz ne, mo du lu je tem po wzro stu
ro ślin. Przy na tu ral nym okre sie po da ży, wy no szą cym w na szych wa -
run kach kli ma tycz nych oko ło trzech ty go dni, ku ku ry dza cu kro wa
nie bu dzi ła za in te re so wa nia prak ty ki rol ni czej i prze twór stwa. Do -
pie ro pra ce do świad czal ne, mię dzy in ny mi pro fe so ra, spo wo do wa -
ły po wszech ne wpro wa dze nie ku ku ry dzy cu kro wej do prze twór stwa
spo żyw cze go w kra ju. 

Zgro ma dzo ne ob ser wa cje oraz w peł ni ory gi nal ne wła sne prze -
my śle nia zwią za ne z ku ku ry dzą cu kro wą zo sta ły za war te w prze -
szło 50 pra cach na uko wych. Dzię ki swo je mu do rob ko wi prof.
Hu bert Wa li gó ra zy skał opi nię nie kwe stio no wa ne go znaw cy pro -
ble ma ty ki te go pod ga tun ku oraz do cze kał się cy to wań w licz nych
opra co wa niach.

Profesor Hu bert Wa li gó ra kie ro wał gran tem KBN: „Wpływ nie któ -
rych ele men tów agro tech ni ki na ce chy ilo ścio we i ja ko ścio we plo -
nu ku ku ry dzy cu kro wej” oraz uczest ni czył w re ali za cji gran tów:
„Bio lo gicz ne i rol ni cze aspek ty uprosz czeń w upra wie ro li pod ku -
ku ry dzę upra wia ną w mo no kul tu rze”, „Wpływ star to we go sto so wa -
nia fos fo ru i azo tu jed no cze śnie z sie wem na sion na wzrost
i plo no wa nie ku ku ry dzy w wa run kach Wiel ko pol ski”, „Opty ma li za -
cja na wo że nia ku ku ry dzy azo tem i mi kro ele men ta mi z uwzględ nie -
niem na wo że nia do gle bo we go i na list ne go w re jo nie Wiel ko pol ski”

oraz „Do sko na le nie agro tech ni ki sor ga w wa run kach gleb Wiel ko -
pol ski”. Po nad to kie ro wał re ali za cją kil ku dzie się ciu prac ba daw czo -
-roz wo jo wych zle ca nych Ka te drze Agro no mii przez jed nost ki
po za bu dże to we.

Pro fe sor Hu bert Wa li gó ra był pro mo to rem jed nej pra cy dok tor -
skiej, a obec nie jest opie ku nem na uko wym jed nej dok to rant ki. Jest
ce nio nym na uczy cie lem aka de mic kim. Pro wa dził wy kła dy i ćwi cze -
nia dla stu den tów stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych Wy -
dzia łu Rol ni cze go (obec nie Rol nic twa i Bio in ży nie rii), Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, Wy dzia łu Ogrod ni cze go (dziś: Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu) oraz Wy dzia łu Eko no micz no -Spo -
łecz ne go. Pro fe sor jest au to rem pro gra mów i tre ści szcze gó ło wych
pro wa dzo nych wy kła dów (11 przed mio tów) i se mi na riów. Od chwi li
uzy ska nia stop nia na uko we go dok to ra był pro mo to rem 63 prac ma -
gi ster skich. 

W la tach 1979–1994 uczest ni czył w pra cach ko mi sji re kru ta cyj -
nych Wy dzia łu Rol ni cze go, a w la tach 1995–2010 był se kre ta rzem
Ko mi sji Re kru ta cyj nej te goż wy dzia łu. Od 1988 ro ku zaj mu je się or -
ga ni za cją Nie sta cjo nar nych Stu diów Ma gi ster skich w Ka te drze
Agro no mii. 

Pro fe sor Hu bert Wa li gó ra uczest ni czy w dzia łal no ści or ga ni za cyj -
nej na rzecz uczel ni, peł niąc w róż nym cza sie funk cje m.in.:
� człon ka Ra dy Wy dzia łu Rol ni cze go
� człon ka Rek tor skiej Ko mi sji ds. Ho te lu dla Na uczy cie li Aka de mic -

kich
� pre ze sa Ko ła Za kła do we go SITR NOT
� człon ka Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Na gród z FSN
� człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki.

Od mo men tu po wsta nia (w ro ku 1993), bę dąc współ za ło ży cie -
lem, jest re dak to rem na czel nym cza so pi sma „Ku ku ry dza” wy da wa -
ne go przez Pol ski Zwią zek Pro du cen tów Ku ku ry dzy. Pro fe sor
prze wod ni czył ko mi te tom or ga ni za cyj nym ogól no pol skich kon fe -
ren cji na uko wych: „Moż li wo ści zwięk sze nia pro duk cji i wy ko rzy sta -
nia ku ku ry dzy cu kro wej w Pol sce”, „Pro duk cja i wy ko rzy sta nie
ku ku ry dzy upra wia nej na ce le spo żyw cze i prze my sło we” oraz „Ak -
tu al ne pro ble my pro duk cji ro ślin nej w Pol sce”, a tak że był człon kiem
ze spo łów or ga ni zu ją cych czte ry in ne kon fe ren cje na uko we. 

Współ pra ca prof. Hu ber ta Wa li gó ry z prak ty ką rol ni czą od by wa
się za po śred nic twem sze rze nia wie dzy rol ni czej w ar ty ku łach po -
pu lar no -na uko wych za miesz cza nych w pra sie fa cho wej. Jest au to -
rem i współ au to rem 146 ta kich ar ty ku łów. Jest współ twór cą
i co rocz nie współ or ga ni za to rem „Dni Ku ku ry dzy Cu kro wej” dla fir -
my Se mi nis. Sta le współ pra cu je z Pu dlisz ki S.A. (obec nie He inz)
w za kre sie ca ło kształ tu agro tech ni ki ku ku ry dzy cu kro wej, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem od mian, ochro ny ro ślin oraz moż li wo ści
wy dłu że nia okre su po da ży su row ca ku ku ry dzy cu kro wej. Po za tym
współ pra cu je z ta ki mi fir ma mi, jak: Se mi nis, Hor tag Se eds, Syn gen -
ta, Flo ra land, Bay er, BASF, Dow, Su mi Agro, Ary sta. Na le ży do ce nio -
ne go w kra ju Pol skie go To wa rzy stwa Agro no micz ne go. 

Za swo ją wszech stron ną dzia łal ność, a zwłasz cza osią gnię cia
w pra cy na uko wo -ba daw czej oraz dy dak tycz nej, był wie lo krot nie
wy róż nia ny przez JM rek to ra Aka de mii Rol ni czej i Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu na gro da mi za rów no ze spo ło wy mi, jak
i in dy wi du al ny mi, uzy sku jąc ich łącz nie 20 w la tach 1983–2010. Za
osią gnię cia w pra cy za wo do wej w 2005 ro ku otrzy mał Zło ty Krzyż
Za słu gi. 

Na pod sta wie ma te ria łów 
do star czo nych przez prof. dr. hab. Hu ber ta Wa li gó rę 

opra co wa ła re dak cja

Nowy profesor
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Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy bro da –
ja ko jed nost ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – na sta -

wio ne jest przede wszyst kim na pro wa dze nie prac na uko wo -ba daw -
czych, wdro że nio wych oraz za jęć o cha rak te rze dy dak tycz nym
i po pu la ry za tor skim. Jed nak że pod wzglę dem pro duk cyj no -fi nan so -
wym mu si się za cho wy wać po dob nie jak każ de in ne przed się bior -
stwo. W ra mach dzia łal no ści pro duk cji sa dow ni czej wpi sa no mię dzy
in ny mi: sprze daż owo ców naj wyż szej ja ko ści we wła snych punk tach
sprze da ży „Czer wo ne Ja błusz ko”. 

Dzię ki na tu ral nym pro ce som wzro stu, a tak że sta łej kon tro li wa run -
ków pro duk cji i prze cho wy wa nia owo ców, jabłka z Przybrody ma ją nie -
po wta rzal ne wa lo ry sma ko we i zdro wot ne, cie szą ce się nie słab ną cym
za in te re so wa niem na szych klien tów. Dla te go też od se zo nu 2010/2011
go spo dar stwo z czę ści owo ców wy pro du ko wa nych w na szym sa dzie
pod ję ło się wy twa rza nia „na tu ral nie męt ne go 100% so ku jabł ko we go”.
Otrzy my wa ny jest on me to dą tło cze nia, bez do dat ku wo dy, cu kru

i kon ser wan tów. Utrwa la ny jest je dy nie dzię ki pro ce so wi pa ste ry za cji,
któ ra po zwa la za cho wać na tu ral ny smak, za pach, wi ta mi ny, a tak że
błon nik i in ne cen ne sub stan cje za war te w owo cach. So ki prze cho wy -
wa ne są w wy god nych opa ko wa niach eko lo gicz nych (ty pu bag -in -
-box), któ re za cho wu ją trwa łość przez kil ka mie się cy od da ty pro duk cji,
a po otwar ciu sok za cho wu je świe żość oko ło dzie sięciu dni.

W dniu 15 kwiet nia 2011 ro ku pod czas ko lej nej, pięt na stej edy cji
Kon su menc kie go Kon kur su Ja ko ści Pro duk tów „Naj lep sze w Pol sce”,
któ ra się od by ła w Sa li Czer wo nej Pa ła cu Dzia łyń skich w Po zna niu, mi -
łym ak cen tem by ło przy zna nie cer ty fi ka tu dla Rol ni czo -Sa dow ni cze -
go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Przy bro da, da ją ce go pra wo
ozna cze nia „na tu ral nie męt ne go 100% so ku jabł ko we go” go dłem:
„Naj lep sze w Pol sce”. Cer ty fi kat ode brał dr Je rzy Ma zur, ad mi ni stra tor
Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Przy bro da.

mgr inż. Fi lip Ma zur

Na tu ral ny męt ny 100% sok jabł ko wy
z Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go Przy bro da

Doktor Jerzy Mazur z Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie (od prawej) odbiera certyfikat z godłem 
„Najlepsze w Polsce”
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Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu wraz z in ny mi part ne ra mi
z Pol ski i Nie miec roz po czął re ali za cję pro jek tu do ty czą ce go okre śla -
nia bio ma sy w la sach re gio nu Po me ra nia (Bran den bur gia, Me klem -
bur gia i wo je wódz two za chod nio po mor skie) z wy ko rzy sta niem
no wo cze snych me tod te le de tek cyj nych. Part ne rzy pro jek tu pod ję li
współ pra cę na uko wą w ce lu stwo rze nia spój ne go sys te mu po zy ski -
wa nia in for ma cji o le śnej bio ma sie po obu stro nach gra ni cy. 

Ce lem pro jek tu są wspól ne ba da nia na uko we na te mat zdal nych
me tod okre śla nia bio ma sy drzew nej w la sach o róż nym skła dzie ga -
tun ko wym i róż nej struk tu rze, z wy ko rzy sta niem mo de li ma te ma tycz -
nych oraz in te rak tyw nych apli ka cji sie cio wych. Ce lem prak tycz nym
pro jek tu jest zbu do wa nie trans gra nicz ne go sys te mu in for ma cyj ne go
„Bio ma sa”, wspo ma ga ją ce go za rzą dza nie za so ba mi le śny mi dla po -
trzeb zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej i ochro ny śro do wi ska. 

W ra mach pro jek tu prze te sto wa ne zo sta ną wy bra ne me to dy te le -
de tek cyj ne (na ziem ny i lot ni czy ska ning la se ro wy, wy ko rzy sta nie 
sa mo lo tów bez za ło go wych, in ter pre ta cja zdjęć lot ni czych, zdjęć he -
mis fe rycz nych oraz ob ra zów sa te li tar nych o róż nej roz dziel czo ści) pod
ką tem ich przy dat no ści do okre śla nia bio ma sy, z uwzględ nie niem na -
kła dów i uzy ski wa nej do kład no ści. Wy pra co wa ne zo sta ną prak tycz ne
me to dy sza co wa nia drzew nych za so bów sor ty men to wych oraz su row -
ców ener ge tycz nych w la sach za po mo cą me tod te le de tek cyj nych.
Pod czas wy bo ru te sto wa nych me tod uwzględ nio no za rów no ich pa -
ra me try do kład no ści i efek tyw no ści, jak rów nież do świad cze nie jed -
no stek bio rą cych udział w pro jek cie.

Pod sta wo we in for ma cje o pro jek cie:

Part ne rzy:
1.  Lan de skom pe tenz zen trum Forst Eber swal de (Le śne Cen trum

Kom pe ten cyj ne Eber swal de) – part ner wio dą cy.
2.  Mi ni ste rium für Lan dwirt schaft, Umwelt und Ver brau cher schutz

des Lan des Mec klen burg–Vor pom mern (Mi ni ster stwo Rol nic twa, 
Śro do wi ska i Ochro ny Kon su men tów kra ju związ ko we go Me klem bur -
gia –Po mo rze Przed nie).

3.  Lan des forst Mec klen burg -Vor pom mern A.ö.R. (La sy Kra jo we Me -
klem bur gii –Po mo rza Przed nie go).

4.  Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo wych w Szcze ci nie.
5.  Nad le śnic two Draw no.
6.  Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

Okres re ali za cji: 1 stycz nia 2011 – 31 grud nia 2013 (36 mie się cy).

Bu dżet pro jek tu: 2 579 311 eu ro, w tym Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu: 942 500 eu ro.

Źró dło fi nan so wa nia: Pro gram Ope ra cyj ny Ce lu 3 „Eu ro pej ska
Współ pra ca Te ry to rial na – Współ pra ca Trans gra nicz na” Kra jów Me -
klem bur gia Po mo rze Przed nie / Bran den bur gia – Rzecz po spo li ta Pol -
ska (wo je wódz two za chod nio po mor skie) 2007–2013.

mgr inż. Jo lan ta Wę giel

In no wa cyj ne me to dy okre śla nia bio ma sy
w no wym pol sko -nie miec kim pro jek cie:

„Opra co wa nie trans gra nicz ne go sys te mu wspo ma ga nia pro ce sów de cy zyj nych dla zdal nej i mo de lo wej

oce ny bio ma sy drzew nej w la sach ob sza ru wspar cia Po me ra nia”
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Dnia 24 li sto pa da 2010 ro ku w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa
i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go w Szre nia wie od by ło się pią te

se mi na rium z cy klu „Roz wój ob sza rów wiej skich”, zor ga ni zo wa ne
przez go spo da rzy miej sca spo tka nia, człon ków Za rzą du Wiel ko pol -
skie go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich (GEO POZ) oraz
pra cow ni ków Za kła du Geo de zji i Kar to gra fii Śro do wi ska Ka te dry Me -
lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji na szej uczel ni.

Po po wi ta niu uczest ni ków se mi na rium przez or ga ni za to rów dy rek -
tor GEO POZ -u, mgr inż. An drzej Kry gier oraz je go za stęp ca, mgr inż. Ro -
man Gę zi kie wicz, prze ka za li re pre zen tan tom in sty tu cji uczest ni czą cych
w ob ra dach re prin ty wy bra nych in struk cji tech nicz nych z okre su Dru -
giej Rze czy po spo li tej. In struk cje te od zwier cie dla ją trud pol skich służb
geo de zyj nych pod ję ty po od zy ska niu nie pod le gło ści w 1918 ro ku,
zwią za ny ze sca la niem za so bu do ku men ta cji nie zbęd nej do wła ści we -
go go spo da ro wa nia prze strze nią. Zjed no czo ne czę ści kra ju funk cjo no -

wa ły bo wiem w trzech róż nych or ga ni zmach pań stwo wych, o róż nych
sys te mach praw nych, mia rach, ukła dach współ rzęd nych i ma pach (zob.
fot. trzech okła dek ksią żek na stronie 17). In struk cje by ły uzu peł nie niem
re fe ra tów wy gła sza nych w ra mach po przed nich se mi na riów z cy klu
„Roz wój ob sza rów wiej skich”, a wy da no je z ini cja ty wy Wiel ko pol skie -
go Zrze sze nia Geo de tów Po wia to wych, sta ra niem GEO POZ -u i Od dzia -
łu Wiel ko pol skie go Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich.

Na wstę pie se mi na rium „Prze obra że nia ob sza rów wiej skich. Ak tu -
al ne pro ble my roz wo jo we wsi” – ze wzglę du na je go ju bi le uszo wy
cha rak ter – przed sta wi łam pod su mo wa nie do tych cza so wych spo tkań
w re fe ra cie: „5-le cie or ga ni za cji Se mi na rium z cy klu »Roz wój ob sza rów
wiej skich«”. Na stęp nie wy gło szo no czte ry re fe ra ty do ty czą ce ak tu al -
nych pro ble mów prze kształ ceń ob sza rów wiej skich. Szcze gól ną uwa -
gę zwró co no na udział służb geo de zyj nych i kar to gra ficz nych w tym
pro ce sie. 

Roz wój ob sza rów wiej skich
Se mi na rium w Mu zeum Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go
w Szre nia wie

Uczestnicy seminarium w Szreniawie
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Ko lej ne wy stą pie nia obej mo wa ły te ma ty:

� „Za da nia służ by geo de zyj nej i kar to gra ficz nej – sta no wi sko Związ -
ku Po wia tów Pol skich” – mgr inż. An drzej Kry gier, Za rząd Geo de zji
i Ka ta stru Miej skie go GEO POZ.

� „Dział ka ewi den cyj na ja ko pod sta wo wy ele ment re je stra cji da nych
prze strzen nych w Dy rek ty wie IN SPI RE” – mgr inż. Wło dzi mierz Ku -
nach, Urząd Mia sta Sto łecz ne go War sza wy.

� „Sta re i no we pro ble my prze kształ ca nia struk tur ob sza rów wiej -
skich” – dr inż. Te re sa Dzi kow ska, Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro -
cła wiu, Ka te dra Go spo dar ki Prze strzen nej.

� „In sty tu cja sca leń grun tów w pro ce sie roz wo ju ob sza rów wiej skich
ze szcze gól nym uwzględ nie niem wy ko rzy sta nia tej in sty tu cji w pra -
cach po zy ski wa nia grun tów na ce le in we sty cji in fra struk tu ral nych”
– mgr inż. Je rzy Ko złow ski, Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
De par ta ment Go spo dar ki Zie mią.

Pod czas se mi na rium otwar to wy sta wę pre zen tu ją cą wy ni ki pro jek -
tu ba daw cze go Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go nr
3823/B/T02/2007/33 (40/2007/GW): „Pro gram i me to dy ka opra co wa -
nia ma py dzie dzic twa kul tu ro we go wsi (na przy kła dzie wy bra nych
obiek tów z Wiel ko pol ski)”, re ali zo wa ne go w la tach 2007–2010 pod
kie run kiem prof. dr. hab. Ja nu sza Go ła skie go. Na sied miu plan szach
za miesz czo no przy kła dy wy bra nych warstw map dzie dzic twa kul tu -
ro we go wsi oraz do ku men ta cji opi so wej i fo to gra ficz nej dla ośmiu
obiek tów te sto wych.

Omó wie nie wy ni ków ba dań na stą pi ło pod czas se sji po ste ro wej.
Pro fe sor dr hab. Ja nusz Go ła ski przed sta wił me to dy kę opra co wa nia
ma py dzie dzic twa kul tu ro we go wsi w wer sji ana lo go wej oraz opra co -

wa ną przez sie bie in struk cję dla tej wer sji (fot. poniżej), a ja – me to -
dy kę opra co wa nia tej ma py w sys te mie in for ma cji prze strzen nej oraz
swo ją in struk cję dla tej wer sji. 

W ob ra dach wzię ło udział po nad 40 osób, w se mi na rium zaś
uczest ni czy li mię dzy in ny mi: wi ce dy rek tor De par ta men tu Go spo -
dar ki Zie mią Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi – mgr inż. Je rzy
Ko złow ski; przed sta wi ciel Biu ra Ar chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze -
strzen ne go Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War sza wy  – mgr inż. Wło dzi -
mierz Ku nach; przed sta wi ciel ka Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
Pol skich  – mgr inż. arch. Ewa Krzy ża now ska -Wa lasz czyk oraz przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa wiel ko pol skie go.
Licz nie re pre zen to wa ne by ło śro do wi sko geo de tów, z Pre ze sem 
Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich – mgr. inż.
Sta ni sła wem Ce giel skim i pre ze sem Od dzia łu Wiel ko pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich – mgr. inż. Wal de ma rem Sztu kie wi -
czem; człon ka mi Za rzą du Głów ne go oraz Za rzą du Wiel ko pol skie go
Od dzia łu Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol skich; geo de tą wo je wódz -
kim – mgr. inż. Woj cie chem Za ją cem; dy rek to rem Za rzą du Geo de zji
i Ka ta stru Miej skie go GEO POZ – mgr. inż. An drze jem Kry gie rem i na -
czel ni ka mi wy dzia łów tej in sty tu cji oraz z dy rek to rem Wiel ko pol skie -
go Biu ra Geo de zji i Te re nów Rol nych – mgr. inż. To ma szem Ple wą;
re dak to rem „Prze glą du Geo de zyj ne go” – mgr. inż. Sta ni sła wem Wi -
liń skim. W se mi na rium uczest ni czy li też pra cow ni cy Ka te dry Go spo -
dar ki Prze strzen nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu,
pra cow ni cy Za kła du Geo de zji i Kar to gra fii Śro do wi ska Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Za kła du Geo de zji Po li tech ni ki 
Po znań skiej, Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra -
ko wie oraz pra cow ni cy mu zeum.

Ob ra dy od by wa ły się w ga le rii wy sta wien ni czej (peł nią cej ro lę sa li
kon fe ren cyj nej) pięk nie od re stau ro wa ne go pa ła cu, od da ne go do
użyt ku 6 li sto pa da 2010 ro ku po dwu let nich pra cach prze pro wa dzo -

Profesor dr hab. Janusz Gołaski przedstawił metodykę opracowywania mapy dziedzictwa kulturowego wsi
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nych pod nad zo rem prof. Ja na Sku ra to wi cza. W pa ła cu od two rzo no
cha rak ter wnętrz z lat dwudziestych i trzydziestych XX wie ku. Na par -
te rze za cho wa no przed wo jen ny układ po miesz czeń z sie nią, ja dal nią,
po ko jem pa na i kan ce la rią, w któ rej wy eks po no wa no mię dzy in ny mi
ma pę grun to wą z koń ca XVIII wie ku. Na pię trze, obok ga le rii wy sta -
wien ni czej, od two rzo no po kój dla dzie ci, sy pial nię oraz po kój pa ni.
W piw ni cach urzą dzo no kuch nię dwor ską, pral nię i spi żar nię. Do ele -
men tów wy po sa że nia wnętrz na le żą mię dzy in ny mi me ble po pre -
mie rze Cy ran kie wi czu i Ni nie An drycz z pa ła cu w Ma łej Wsi ko ło
Grój ca, ofia ro wa ne przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Obec nie pra cow ni cy mu zeum przy go to wu ją pro gram edu ka cyj ny
przy bli ża ją cy ży cie co dzien ne w wiel ko pol skim dwo rze zie miań skim
w la tach dwudziestych i trzydziestych XX wie ku (eks po zy cja zo sta ła
udo stęp nio na zwie dza ją cym w kwiet niu bie żą ce go ro ku). Uczest ni cy
se mi na rium mie li oka zję zwie dzić wnę trza. W ro li prze wod ni ka wy stą -
pił dr Woj ciech Mie lew czyk –star szy ku stosz mu zeum.

Ju bi le uszo we spo tka nie to do bra oka zja do pre zen ta cji roz wo ju
współ pra cy wiel ko pol skie go śro do wi ska geo de zyj ne go z mu zeum.
Po cząt ki tej współ pra cy przed sta wi łam w spra woz da niu z pierw sze -
go se mi na rium oma wia ne go cy klu w gru dnio wych „Wie ściach Aka -
de mic kich” z 2006 ro ku. Te ma tem ów cze sne go se mi na rium (z dnia 
8 li sto pa da 2006 ro ku) by ły „Re for my rol ne w Pol sce. Prze obra że nia
struk tu ral ne te re nów wiej skich od 1918 r.” Se mi na rium to za po cząt -
ko wa ło cykl spo tkań po świę co nych ro li służb geo de zyj no -kar to gra -
ficz nych w pro ce sie kształ to wa nia prze strze ni ob sza rów wiej skich od
po ło wy XIX wie ku do cza sów współ cze snych. W ko lej nych la tach zor -
ga ni zo wa no tu na stę pu ją ce se mi na ria geo de zyj ne:

� „Prze kształ ce nia struk tur te re no wo -praw nych ob sza rów rol nych
po cząw szy od XIX w., stan ak tu al ny i per spek ty wy na przy szłość”
(28 li sto pa da 2007 ro ku).

� „Prze obra że nia ob sza rów rol nych na te re nach Wiel ko pol ski ob ję -
tych by łym za bo rem ro syj skim. Ak tu al ne pro ble my roz wo jo we wsi”
(5 li sto pa da 2008 ro ku).

� „Ka ta ster nie ru cho mo ści w Pol sce. Ak tu al ne pro ble my roz wo jo we
wsi” (18 li sto pa da 2009 ro ku). 

Ko lej ne – VI se mi na rium z te go cy klu od bę dzie się 9 li sto pa da 2011
ro ku pod ha słem „Prze obra ża nie ob sza rów wiej skich. Ka ta ster grun -
tów i bu dyn ków – or ga ni za cja i funk cjo no wa nie”.

Na le ży pod kre ślić, że spo tka niom se mi na ryj nym za wsze to wa rzy -
szy ły cie ka we wy sta wy gro ma dzą ce przy kła dy do ku men ta cji geo de -
zyj no -kar to gra ficz nej w po sta ci map, szki ców, za ry sów oraz ope ra tów
po mia ro wych z oma wia nych okre sów. Obec nie trwa ją pra ce re dak -
cyj ne zwią za ne z pu bli ka cją to mu bę dą ce go zbio rem re fe ra tów

z lat 2006–2010 oraz omó wie niem wy staw to wa rzy szą cych ob ra dom
pod kie run kiem mo im i dr. Woj cie cha Mie lew czy ka. Tom ten bę dzie
jed ną z form dzia łań na rzecz za cho wa nia dzie dzic twa na sze go za wo -
du. W pla nach jest rów nież utwo rze nie w mu zeum eks po zy cji po świę -
co nej geo de zji i kar to gra fii, gdzie wy ko rzy sta się mię dzy in ny mi ma py
zgro ma dzo ne w tej pla ców ce.

Ko lej ną for mą współ pra cy był wspól ny pro jekt ba daw czy po świę -
co ny ma pie dzie dzic twa kul tu ro we go wsi pod kie run kiem prof. dr.
hab. Ja nu sza Go ła skie go. Uczest ni czy li w nim: dr inż. Ma ria Jan kow -
ska, dr inż. An na Oli skie wicz -Krzy wic ka, dr inż. Agniesz ka Szulc, dr inż.
Elż bie ta Wy cza łek (Za kład Geo de zji i Kar to gra fii Śro do wi ska Ka te dry
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu), dr Kry sty na Gór ska -Go ła ska (eme ry to wa ny
pra cow nik In sty tu tu Hi sto rii Pol skiej Aka de mii Na uk), dr Woj ciech Mie -
lew czyk oraz mgr Ar ka diusz Je ło wic ki (Mu zeum Na ro do we Rol nic twa
i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go w Szre nia wie). 

W ra mach współ pra cy uka za ła się mo ja pu bli ka cja w Mo no gra fii
z dzie jów rol nic twa wiel ko pol skie go (w ra mach 25. to mu „Rocz ni ków
Mu zeum Na ro do we go Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go
w Szre nia wie” z 2008 ro ku) – po świę co na za sto so wa niu kar to gra ficz -
nej me to dy ba dań do oce ny zmian prze strzen nych wsi w Wiel ko pol -
sce w XX wie ku. 

Wspól ną ini cja ty wą śro do wi ska geo de zyj ne go i mu zeum by ło
włą cze nie się w ob cho dy 90. rocz ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko -
pol skie go, we współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi (mię dzy in ny mi z Ar -
chi wum Pań stwo wym i Bi blio te ką Na ro do wą); 16 mar ca 2009 ro ku
w Urzę dzie Wo je wódz kim w Po zna niu zor ga ni zo wa no wów czas se -
mi na rium i oko licz no ścio wą wy sta wę „Kształ to wa nie za chod niej gra -
ni cy od ro dzo ne go Pań stwa Pol skie go na przy kła dzie Wiel ko pol ski”
– pod ho no ro wym pa tro na tem wo je wo dy wiel ko pol skie go, Pio tra
Flor ka oraz mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go, Mar ka Woź -
nia ka. War to do dać, że wy sta wa od 27 mar ca bie żą ce go ro ku jest
pre zen to wa na w Mu zeum Po wstań ców Wiel ko pol skich w Lu so wie,
a w dniach 15–17 wrze śnia 2011 ro ku zo sta nie przed sta wio na na
Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Hi sto ry ków Kar to gra fii w Po zna niu na
Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza. Współ or ga ni za to rem kon fe -
ren cji jest Za rząd Wiel ko pol skie go Od dzia łu Sto wa rzy sze nia Geo de -
tów Pol skich. Na kon fe ren cji hi sto ry ków kar to gra fii zo sta nie rów nież
przed sta wio na wy sta wa do ty czą ca opra co wa nia ma py dzie dzic twa
kul tu ro we go wsi. 

Opi sa ne wy żej dzia ła nia do brze wpi su ją się w nurt współ pra cy mu -
zeum i Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Poznaniu. łą czą się też z tre -
ścia mi kształ ce nia na kie run ku: go spo dar ka prze strzen na.

dr inż. Ma ria Jan kow ska
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Po cząt ko we la ta pra cy w ka te drze by ły dla nas trud ne. Mie li śmy dwa
po ko je. W jed nym – Pro fe sor, w dru gim – my. By ło nas czwo ro: Wa -

cław So ko łow ski, Edward Żół ciak, Kon rad Ma gnu ski i Boh dan Wa żyń ski
oraz se kre tar ka. Każ dy przy swo im biur ku. Póź niej Ra dzik nas opu ścił,
obej mu jąc kie row nic two sta cji w Ustro niu. Pro fe sor za rzą dził, aby każ dy
z nas pro wa dził na bie żą co swój „Dzien nik czyn no ści”, w któ rym na le ża ło
za pi sy wać, ja kie pra ce w da nym dniu się wy ko ny wa ło, to jest od go dzi -
ny 8.00 do 15.00, od po nie dział ku do so bo ty włącz nie. Co mie siąc trze ba
by ło z„Dzien ni kiem” sta wiać się u Pro fe so ra, któ ry po prze gląd nię ciu za -
pi sów na koń cu mie sią ca sta wiał swój pod pis i da tę. Przy po mi nał nam
wie lo krot nie: „Pa mię taj cie o po sta wie niu da ty na każ dym prze czy ta nym
pi śmie i pod pi sa niu się”. 

Pro fe sor miał oso bli wy styl urzę do wa nia. „Ko le go Boh da nie! [Pa ni Jan -
ko! Pa ni Ma rio! – se kre tar ki]. Weź cie pa pier i ołó wek, na pi sze my kil ka
pism”. Pro fe sor, cho dząc po po ko ju, dyk to wał. Cza sa mi prze ry wał, aby
spraw dzić, czy myśl jest traf nie i do brze sfor mu ło wa na i na pi sa na. Po tem
na stę po wa ło prze czy ta nie ca ło ści i ewen tu al ne wpro wa dze nie jesz cze
drob nych po pra wek i… „Ko le go! Prze pisz cie w pię ciu eg zem pla rzach.
Przyj dę ju tro, spraw dzi my”. 

Gdy cza su w dniu pra cy star cza ło, a pa ni Ma ria nie mia ła za jęć, to ona
prze pi sy wa ła rę ko pis. A gdy by ło ina czej, to ko le ga Boh dan brał się do
prze pi sy wa nia. W ma szy no pi sie nie mo gło być żad ne go błę du, żad nej li -
te rów ki, gdy więc za miast „a” stuk nę ło się w„c”, trze ba by ło pa pier wy krę -
cić z ma szy ny, a po tem ży let ką de li kat nie wy skro bać nie wła ści wą li te rę,
i to na każ dym z pię ciu eg zem pla rzy. Na stęp nie każ dy eg zem plarz po -
now nie wkrę cić do ma szy ny, od po wied nio usta wić pa pier i… trzy ra zy
się upew nia jąc, puk nąć we wła ści wą li te rę. 

Prze pi sa ny do ku ment sczy ty wa ło się z rę ko pi sem. Po upew nie niu się,
że wszyst ko jest do brze, moż na by ło się zgło sić do Pro fe so ra. Ten brał ma -
szy no pis, ja – rę ko pis i czy tał na głos. Zda rza ło się nie ste ty, że mi mo na -

szej wie lo krot nej i wni kli wej kon tro li Pro fe sor zna lazł błąd w ma szy no pi -
sie. Wte dy zwy kle roz po czy na ła się gło śna bu rza, bo pra cow nik mu si za -
wsze do kład nie pra co wać.

Mi nę ło spo ro cza su, za nim opa no wa li śmy tę trud ną sztu kę bez błęd -
ne go prze pi sy wa nia. Po tem na stę po wa ło pod pi sy wa nie wszyst kich eg -
zem pla rzy – atra men tem (dłu go pi sy by ły jesz cze nie zna ne). Atra ment
wol no za sy chał. A Pro fe sor: „Ko le go! Po daj cie susz kę!” – gdy nie by ło jej
pod rę ką. De li kat nie ko ły sząc, osu szał bi bu łą swój pod pis, a pa ni Ma ria
dba ła, aby susz ka mia ła do brą bi bu łę. Pro fe sor pilnował, aby wszel kie pi -
sma wy cho dzą ce z ka te dry by ły bez naj mniej szej ska zy. Ta ki był nasz kie -
row nik, a nam coś z tej ce chy po zo sta ło.

Pre cy zja i do kład ność w za ła twia niu spraw prze ja wia ła się tak że we
wła snym urzę do wa niu Pro fe so ra. Na kart ce pa pie ru for ma tu A4 po skła -
da nej tak, że po wsta wał wy dłu żo ny ma ły ar ku sik, za pi sy wał spra wy do
za ła twie nia, w tym – zwią za ne z okre ślo ną oso bą. Pod tym wzglę dem był
bar dzo aku rat ny. Spra wę za ła twio ną – wy kre ślał, wię cej do niej nie wra -
ca jąc. Sta wa ła się nie by ła. Uprze dzał: „Ko le go! Pa trz cie! Wy kre ślam przy
was, aby ście po tem nie mie li pre ten sji”. Te le fo no wał do… „Pa nie Ko le -
go! Kie dy pan przyj dzie do mnie ode brać swo je 5 gro szy, któ re je stem wi -
nien?”, co wy ni ka ło wy raź nie z nie wy kre ślo nej od daw na po zy cji
wid nie ją cej na po skła da nej i za pi sa nej spra wa mi kart ce. Gdy pa niom
w kwe stu rze coś się nie zga dza ło z fi nan sa mi ka te dry, wie dzia ły, że je dy -
ny ra tu nek jest w oso bie Pro fe so ra Za biel skie go. „Po wiedz cie da tę, o któ -
rą wam cho dzi” – mó wił do przy by łej urzęd nicz ki. Się gał po okre ślo ny
ze szyt, od naj dy wał wła ści we miej sce… wszyst ko się wy ja śnia ło, bez żad -
ne go pro ble mu. Pro fe sor ko chał ta ki styl pra cy! Wie le z te go i nam się
udzie li ło. Drże li śmy ze stra chu, gdy na gle po trze bo wał pi smo, na przy -
kład sprzed dwóch lat, któ re po win no tkwić w okre ślo nym miej scu,
w okre ślo nym se gre ga to rze. Gdy zda wa ło się, że go nie by ło – ca ła ka te -
dra rzu ca ła się do po szu ki wań i zwy kle pismo to się od naj dy wa ło, ale w in -
nym miej scu niż po win no. Och! Ja ka ulga, że się zna la zło! O ta kiej
przy go dzie Pro fe sor ni gdy się nie do wie dział, bo gdy by się do wie dział?
Le piej o tym nie my śleć. „Naj waż niej szy jest po rzą dek w pa pie rach” – ma -
wiał, ry go ry stycz nie eg ze kwo wał to od pra cow ni ków ka te dry, bo „Każ da
kon tro la za czy na się za wsze od pa pie rów”. 

Á pro pos po rząd ku, wspo mi na ko le ga Ma gnu ski:
„Pro fe sor po przy jeź dzie do sta cji za wsze »urzę do wał« przy mo im biur -

ku. Ja prze no si łem się do biur ka mo jej współ pra cow ni cy. Kie dyś, już pod
ko niec urzę do wa nia, Pro fe sor mó wi:  »Ko le go Ra dzi ku, po trze bu ję dwa
spi na cze«. »Pro szę bar dzo – mó wię – są w szu fla dzie biur ka«. Pro fe sor
otwo rzył szu fla dę i się ga jąc do od po wied niej prze gród ki po jem ni ka z ma -
te ria ła mi biu ro wy mi, za raz spra wę w swo im sty lu sko men to wał: »Po dzi -
wiam, Ko le go, ten wasz po rzą dek. Mu szę wziąć przy kład, bo ja w biur ku
to mam strasz ny bur del. Po rzą dek, Ko le go, to mam tyl ko w pa pie rach«”.

Pro fe sor był nad zwy czaj pra co wi ty. Sztyw nych go dzin pra cy ni gdy nie
prze strze gał. By wa ły dni, kie dy zbli ża ła się go dzi na 15.00 i zbie ra li śmy się
do do mu, a tu otwie ra ją się drzwi, wpa da Pro fe sor i z mar szu: „Ko le go!
Weź cie pa pier i ołó wek, na pi sze my kil ka pism”. Więc do do mu wra ca ło się
ze spo rym opóź nie niem. A tam…?!

Do rzad ko ści na le ża ły u Nie go chwi le wol ne i nie oka zjo nal ne po ga -
węd ki z na mi. Po pi jał her ba tę, sło dząc ją lan dryn ka mi, a je sie nią czę sto -
wał sza ro bru nat nymi grusz ka mi z wła sne go ogro du, któ re grza ły się na
ka lo ry fe rze. Cza sa mi, pod ko niec urzę do wa nia, uci nał so bie krót ką
drzem kę na le żan ce, przy kry wa jąc so bie twarz ga ze tą, aby po tem sa -
me mu zo stać w ka te drze i pra co wać do póź na. Przed tem zwy kle pro -
sił, aby mu zo sta wić su ma tor (elek trycz ną ma szy nę do su mo wa nia) i nie
cho wać go do sza fy. Nie raz wra cał do do mu, do Su che go La su, ostat -
nim au to bu sem, wy cze ku jąc go sa mot nie na przy stan ku pod mo stem
przy ul. Pu ław skie go. 

Był bez po śred ni! Kie dyś przy szedł do ka te dry wy raź nie zi ry to wa ny
i wzbu rzo ny, i od ra zu wy buch nął: „Co za cham stwo! Cze kam wie czo rem
na au to bus do do mu, a tu pod szedł do mnie znie nac ka, z ty łu ja kiś typ,
chwy cił obu rącz za ka pe lusz i wci snął mi go tak, że aż się den ko uwy pu -
kli ło! I uciekł! Cham je den!!!”

W set ną rocz ni cę uro dzin 
pro fe so ra Bo le sła wa Za biel skie go
(1910–1989) (cz. 2)

„Dziennik czynności”…

… prowadzony przez Bohdana Ważyńskiego na polecenie 
prof. Bolesława Zabielskiego
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W swo ich ko men ta rzach czę sto sta wał się ru basz ny w okre śle niach. 
Kie dyś pod czas ko la cji w go spo dzie (daw na wiej ska ja dło daj na), spo -

ży wa jąc ze swy mi współ pra cow ni ka mi po si łek w na wpół mrocz nej sa li
(wy jazd na po wierzch nię do świad czal ną Bus se go w Nad le śnic twie
Trzciel), ode zwał się zde cy do wa nym gło sem z ta ką oto uwa gą: „Ko le dzy!
Czy nie uwa ża cie, że ten pu cu ło wa ty pry mi tyw ma nie sym pa tycz ną
twarz?”, ob ra ca jąc się w kie run ku mi li cjan ta sie dzą ce go sa mot nie w czap -
ce służ bo wej dwa sto li ki da lej. Stróż pra wa ja koś nie za re ago wał, chy ba
nie do sły szał, po grą żo ny w swo ich my ślach, bo ina czej to…?

Do cza su wy bu do wa nia Col le gium Ma xi mum przy ul. Woj ska Pol -
skie go 28 (sie dzi ba rek to ra tu i dzie ka na tów oraz ad mi ni stra cji uczel ni)
z So ła cza cho dzi ło się ul. Nie sta chow ską do na sze go rek to ra tu przy ul.
Dą brow skie go 159. Pro fe sor, wra ca jąc stam tąd do ka te dry na So łacz,
też „pra co wał”. Mia ro wo po ru sza ła się po stać w ka pe lu szu, ni skie go
wzro stu, trzy ma ją ca w le wej rę ce wy słu żo ną czar ną tecz kę, a pra wą
– ener gicz nie ge sty ku lu ją ca, co to wa rzy szy ło ukry te mu mo no lo go wi
z nie wi dzial nym, ale waż nym ad wer sa rzem. Na wet wdzięcz na, uzie le -
nio na wte dy drze wa mi i buj ny mi krze wa mi tra sa nie by ła w sta nie prze -
rwać tej dys pu ty.

Raz, wra ca jąc na So łacz, jak zwy kle po grą żo ny w roz wi kły wa niu spraw
ka te dral no -uczel nia nych, w ostat niej chwi li spo strzegł opar te go ple ca mi
o pień drze wa swe go ko le gę z ka te dry na pię trze, któ ry chy ba źle się po -
czuł i przy sta nął, aby od zy skać si ły. „Ko le go! Co wam?” „A, wzię ła mnie ja -
kaś sła bość, omdle wa nia”. „Ko le go! To jak wam przej dzie, przyjdź cie do
mnie, mam do was spra wę” – i po szedł da lej, nie prze ry wa jąc roz pra co -
wy wa nia na brzmia łych wi dać pro ble mów. 

Mo no lo gi Pro fe so ra, ale wy po wia da ne gło śno, po brzmie wa ły i w ka -
te drze, stwa rza jąc dla nas nie zręcz ne sy tu acje. 

Pu ka nie do drzwi, wcho dzi in te re sant (nie stu dent) i py ta o Pro fe so ra.
Sły chać, że jest za ję ty, bo z kimś roz ma wia, mó wi więc: „Po cze kam, aż się
zwol ni”. Mó wi my: „Moż na wejść, nich Pro fe sor zo ba czy, kto do Nie go
przy szedł”. Po chwi li in te re sant wy cho dzi z za fra so wa ną mi ną i po ci chu
mó wi: „Tam ni ko go nie by ło!”

Pro fe sor był lo jal ny w sto sun ku do nas. Pew ne go dnia: „Pro szę pa nów
do mnie”. Za sto łem za sia da nas trzech, bo czwar ty – Wa cław So ko łow ski
– nas opu ścił i prze szedł do Bi blio te ki Głów nej uczel ni. Po wia da mia nas,
że na zwol nio ny etat zgło si ło się trzech kan dy da tów. Po ko lei od czy ty wał
ich proś by, ży cio ry sy i in ne da ne. W koń cu nas py ta: „Ko go z tej trój ki ma -
my przy jąć?” Ktoś nie pew nym gło sem stwier dził, co my z te go ma my?
Przyj mu je prze cież Pro fe sor. To Pro fe sor de cy du je o przy ję ciu. To Je go
wy łącz na de cy zja. Od po wiedź Pro fe so ra by ła jed no znacz na i wiel ce wy -
mow na: „Py tam was, bo to wy bę dzie cie na co dzień z nim współ pra co -

wać. Sa ma wie dza i do świad cze nie za wo do we kan dy da ta – to nie wszyst -
ko. Któ ry z nich wam się po do ba?” W ta ki o to spo sób na sze gro no po -
więk szy ło się o mgr. Ry szar da Mi sia. Tak nasz kie row nik trak to wał swo ich
pra cow ni ków.

Wy sta rał się też o do dat ko wy po kój. „Ko le go Boh da nie! Ma my po kój
w bu dyn ku Ka te dry Ho dow li La su, nad ga bi ne tem prof. Mrocz kie wi cza.
Tam z Mi siem ma cie te raz pra co wać, ale tak, że by by ło was sły chać”. Przy -
tasz czy li śmy nasz no wy na by tek, elek trycz ną ma szy nę do li cze nia, czte -
ro dzia ła nio wą, gło śną, kie dy pra cu je. By wa ło, że gdy pra co wa li śmy
ołów kiem, to od cza su do cza su pusz cza li śmy na niej dzie le nie du żej licz -
by przez 99 999. Rze czy wi ście, po le ce nie Pro fe so ra by ło wte dy wy ko ny -
wa ne, ale dłu go tam nie urzę do wa li śmy. Ho dow la ode bra ła nam to
po miesz cze nie. 

A jak się cie szył Pro fe sor, kie dy po ka zy wa li śmy Mu wy dru ko wa ną wła -
sną pu bli ka cję! Przy po mi nał: „Pa mię taj cie! Ma cie ro bić na ukę. Po to tu je -
ste ście!” Za bie rał nas na kon fe ren cje, nie czy niąc żad nych za strze żeń,
a na wet sa mo dziel nie wy sy łał. „Na tę kon fe ren cję ma cie, Ko le go, na pi sać
re fe rat, bo oni w tym te ma cie się ma ło orien tu ją”. Wy sy łał nas tak że na za -
gra nicz ne sym po zja.

*

Pro fe sor Bo le sław Za biel ski trud no po wie dzieć, w ja ki spo sób, ale od -
dzia ły wał na nas swo ją oso bo wo ścią, kształ tu jąc w du żym stop niu i na -
sze po stę po wa nie. Z gro na pierw szych pra cow ni ków na uko wych ka te dry
do cza su dzi siej szej uro czy sto ści [27 grud nia 2010 ro ku – przyp. red.] po -
zo sta ło tyl ko nas dwóch: ko le ga Ra dzik i ja. Do pie ro po tem do łą czył ko -
le ga Ry siu. Je ste śmy wdzięcz ni i dum ni, że da ne nam by ło kształ to wać się
pod egi dą Pro fe so ra Bo le sła wa Za biel skie go. Czy u nas zo sta ło coś z Nie -
go, mo gą to oce nić je dy nie młod si ko le dzy, no we po ko le nie na sze go Wy -
dzia łu Le śne go.

Je śli cho dzi o ma te riał źró dło wy do me go wy stą pie nia, to jest on obec -
ny tu taj, w tym miej scu nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia łu Leś -
ne go. Sta no wią go:

Star si Pa no wie,
Star si Ko le dzy dwaj.
Już szron na gło wie,
Już nie to zdro wie,
lecz w ser cach cią gle…

Ra dzik i Boh dan
[Boh dan Wa żyń ski]

Po znań, 8 czerw ca 2005 ro ku

Tekst pierwotnie ukazał się w numerze 1 (235)/2011 „Przeglądu Leśniczego” (przyp. red.).

Oddanie hołdu prof. Bolesławowi Zabielskiemu; od lewej stoją: córka i syn; dalej Jerzy Flisykowski, przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Leśnego i prof. Roman Jaszczak, kierownik Katedry Urządzania Lasu
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so wą. W bie żą cym ro ku w pro jek cie tym uczest ni czy 28 uczniów
z klas II i III gim na zjum, dla któ rych na na szym uni wer sy te cie raz
w mie sią cu pro wa dzo ne są za ję cia. Ucznio wie od by li już za ję cia la bo -
ra to ryj ne z che mii, ana li zy żyw no ści i le śnic twa oraz spo tka nie
w Ogro dzie Den dro lo gicz nym. Za pro po nu je my rów nież za ję cia z fi -
zy ki, fi zjo lo gii ro ślin i zwie rząt, ge ne ty ki, bio tech no lo gii i ćwi cze nia
w na szych sta cjach te re no wych. 

Z nie co in ną pro po zy cją zwró ci ła się do na szej uczel ni Wyż sza Szko -
ła Pe da go gicz na To wa rzy stwa Wie dzy Po wszech nej w War sza wie, Wy -
dział Za miej sco wy w Człu cho wie. Jed nost ka ta re ali zu je pro jekt
edu ka cyj ny „Kom pe ten cje klu czo we dro gą do ka rie ry”, tak że współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Jed no z dzia łań prze wi dzia nych w pro jek cie
to „Po dró że, In no wa cyj ni Glo bal nie”, w któ re za an ga żo wa ny jest Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. W ra mach te go pro jek tu przy by ło
do nas dzie więć 45-oso bo wych grup uczniów ze szkół po nad gim na -
zjal nych z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Ucznio wie od by li za ję cia
na Wy dzia łach: Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt; Na uk o Żyw no ści i Ży wie -
niu; Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu; Rol nic twa i Bio in ży nie rii
oraz Tech no lo gii Drew na. Mło dzież wy słu cha ła cie ka wych wy kła dów
i wzię ła udział w za ję ciach la bo ra to ryj nych (hi sto ria ko mu ni ka cji spo -
łecz nej; kwia ty w na szym ży ciu; ochro na ro ślin a zdro wa żyw ność
i pro duk cja me bli); uczest ni czy ła w za ję ciach sen so rycz nych oraz
w czę ści tech no lo gicz nej wy pie ku bisz kop tów. Po za ję ciach ucznio -
wie mie li oka zję obej rzeć pra cow nie, la bo ra to ria i sa le wy kła do we.
Od wie dzi li też Pi lo to wą Sta cję Bio tech no lo gii i Ko le gium Run ge go,
w tym Mu zeum i Ka te drę We te ry na rii. Już na tym eta pie edu ka cji za -
po zna li się z ofer tą dy dak tycz ną uczel ni, kie run ka mi i spe cjal no ścia -
mi, ja kie ofe ru je Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. Obec nie
po dej mu je my dzia ła nia ma ją ce na ce lu kon ty nu owa nie współ pra cy
w ra mach pro gra mu „Pasz por ty edu ka cyj ne”.

Da ta Szko ła Licz ba 
uczniów

17 lu te go Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych 45
2011 ro ku w Kro to szy nie

Ze spół Szkół Usłu go wo -Go spo dar czych 45
w Ple sze wie (Li ceum Pro fi lo wa ne)

Ze spół Szkół Usłu go wo -Go spo dar czych 45
w Ple sze wie (Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa)

Ze spół Szkół Tech nicz nych w Ple sze wie 45

Li ceum Ogól no kształ cą ce w Śro dzie Wiel ko pol skiej 45

18 lu te go Li ceum Ogól no kształ cą ce w Śre mie 45
2011 ro ku

Li ceum Ogól no kształ cą ce w Pusz czy ko wie 45

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych w Kle cze wie 45

30 mar ca IV Li ceum Ogól no kształ cą ce 45
2011 ro ku w Ostro wie Wiel ko pol skim

Ryc. 1. Wy kaz szkół, któ rych ucznio wie przy je cha li na za ję cia do na -
szej uczel ni w ra mach pro gra mu „Kom pe ten cje klu czo we dro gą do
ka rie ry”

Dzia ła nia Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go są waż nym ele men -
tem pro mo cji uczel ni. Umac nia ją zna cze nie Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu ja ko ośrod ka uni wer sy tec kie go, a tym sa mym
upo wszech nia ją in for ma cje o ofer cie dy dak tycz nej ad re so wa nej za -
rów no do na szych obec nych, jak i przy szłych stu den tów. 

mgr Jo an na Kę dra

Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go 
– dla ab sol wen tów i nie tyl ko

No wą ogól no uczel nia ną jed nost kę – Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go (CKU) – po wo ła no w 2010 ro ku, a jej uru cho mie nie na -

stą pi ło od lu te go bie żą ce go ro ku. Pod sta wo wym za da niem jed nost ki
jest pro mo wa nie i or ga ni zo wa nie usług edu ka cyj nych słu żą cych ab -
sol wen tom szkół wyż szych, a tak że skie ro wa nych do mło dzie ży szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych oraz na wią zy wa nie współ pra -
cy z jed nost ka mi go spo dar czy mi.

Ofer ta stu diów po dy plo mo wych pro wa dzo nych od lat na uczel ni
jest bo ga ta i obej mu je dziś 22 ro dza je stu diów (peł ny wy kaz:
www.up.po znan.pl/stu dia -po dy plo mo we). To z jed nej stro ny efekt za -
an ga żo wa nia wie lu pra cow ni ków, a z dru giej rze sza ich ab sol wen tów
z no wą wie dzą, upraw nie nia mi i kwa li fi ka cja mi. Naj star sze stu dia po -
dy plo mo we, o naj licz niej szej gru pie ab sol wen tów, to: die te ty ka i pla -
no wa nie ży wie nia; ho dow la la su; za rzą dza nie przed się bior stwem
w le śnic twie i ochro nie przy ro dy oraz in te gra cja eu ro pej ska – agro -
biz nes i ob sza ry wiej skie. Po raz pierw szy w ro ku aka de mic kim
2010/2011 uru cho mio no: świa dec twa i au dy ty ener ge tycz ne. 

Dru gie za da nie CKU to ko or dy na cja współ pra cy z gim na zja mi
i szko ła mi po nad gim na zjal ny mi. Ta kie ini cja ty wy po dej mo wa ne są od
lat. W bie żą cym ro ku aka de mic kim pod pi sa no umo wy – po ro zu mie -
nia o współ pra cy mię dzy Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu
a na stę pu ją cy mi szko ła mi:
1. Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Pusz czy ko -

wie
2. Ze spo łem Szkół nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Ostrze szo -

wie
3. III Li ceum Ogól no kształ cą cym im. św. Ja na Kan te go w Po zna niu
4. Ze spo łem Szkół nr 2 w Swa rzę dzu.

W ra mach pro wa dzo nych w szko łach „klas aka de mic kich” obie stro -
ny zo bo wią za ły się do zor ga ni zo wa nia za jęć dy dak tycz nych dla mło -
dzie ży, sprzy ja ją cych lep sze mu przy go to wa niu do kon ty nu owa nia
na uki w mu rach szko ły wyż szej. Współ pra ca opar ta jest głów nie na
wza jem nych wi zy tach, or ga ni zo wa niu warsz ta tów na uko wych, za jęć
la bo ra to ryj nych czy te re no wych, in for mu ją cych mło dzież o spe cy fi ce
stu dio wa nia na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

In ny pro jekt, współ fi nan so wa ny ze środ ków struk tu ral nych Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go, to „W dro -
dze na Uni wer sy tet”. Jest to dwu let ni pro jekt re ali zo wa ny dzię ki
szcze gól nej ak tyw no ści i za an ga żo wa niu śro do wi ska lo kal ne go, na -
uczy cie li i sa mo rzą du gmi ny Ostro róg. Jed no z za dań te go pro jek tu
to „Pierw sze kro ki na wyż szej uczel ni”. Pro gram jest skie ro wa ny do
szcze gól nie uzdol nio nych gim na zja li stów, wy bra nych dro gą kon kur -

Magister Joanna Kędra
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Szparagi w roli głównej

Ko lej na, XVII Kon fe ren cja Szpa ra go wa od by ła się 15 mar ca 2011 ro -
ku w Cen trum Wy sta wo wo -Szko le nio wym w Sie lin ku ko ło Opa le -

ni cy. Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ła Ka te dra Wa rzyw nic twa, Pol ski
Zwią zek Pro du cen tów Szpa ra ga i Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. Ho no ro wy pa tro nat ob jął Mar sza łek Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, Ma rek Woź niak. 

Te ma ty ka kon fe ren cji obej mo wa ła ak tu al ne za gad nie nia, wy cho -
dząc na prze ciw za in te re so wa niom licz nie zgro ma dzo nych pro du cen -
tów te go wy kwint ne go wa rzy wa.

Dok tor Mi chał Trzę sow ski z Ka te dry Eko no mii na sze go uni wer sy -
te tu i Gil dii Rol no -Ogrod ni czej S.A. w Po zna niu omó wił za gad nie nia
eko no micz ne, ze szcze gól nym uwzględ nie niem cen hur to wych na
ryn ku kra jo wym i na eks port, oraz opła cal no ści pro duk cji. Przed sta -
wił tak że da ne do ty czą ce eks por tu pol skich szpa ra gów do po szcze -
gól nych kra jów, jak rów nież z któ rych kra jów i w ja kiej ilo ści szpa ra gi
im por tu je my. 

Obec nie jed nym z naj więk szych pro ble mów jest ochro na szpa ra -
gów przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi. Jak roz po znać cho ro by i szkod -
ni ki i w ja ki spo sób ogra ni czyć ich wy stę po wa nie – to by ło te ma tem
wy stą pie nia prof. dr. hab. Jó ze fa Ro ba ka i prof. dr. hab. Je rze go Szwej -
dy z In sty tu tu Ogrod nic twa w Skier nie wi cach. Za ofe ro wa li oni też po -
moc w opra co wa niu wnio sków do Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
o wy ra że nie zgo dy na sto so wa nie w szpa ra gar niach wy bra nych pre -
pa ra tów. Jest to tym waż niej sze, że obec nie nie ma w pro gra mie
ochro ny żad nych za re je stro wa nych fun gi cy dów.

Ko lej ne, ak tu al ne za gad nie nie to za sto so wa nie fo lii do przy spie sza -
nia zbio rów. Te mat zo stał omó wio ny przez dr. To ma sza Spi żew skie go
z Ka te dry Wa rzyw nic twa, któ ry wska zał na moż li wo ści przy spie sze nia
zbio rów, w za leż no ści od ro dza jów fo lii i tech ni ki ich sto so wa nia, na -
wet o je den mie siąc. Omó wił rów nież kosz ty i opła cal ność sto so wa -
nia fo lii w szpa ra gar niach.

Ze wzglę du na wie lo let niość upra wy szpa ra gar nia po win na być za -
ło żo na po praw nie i z du żą sta ran no ścią. O tym nie trze ba ni ko go prze -
ko ny wać. Na py ta nie, ja kie błę dy są  naj czę ściej po peł nia ne przy
za kła da niu plan ta cji i jak ich unik nąć, od po wie dział prof. dr hab. Mi -
ko łaj Kna flew ski w re fe ra cie przy go to wa nym wraz z mgr An ną Za wor -
ską i mgr inż. We njing Chen. Za szcze gól nie waż ne uznał do sta tecz nie
wcze sne i pra wi dło we wy bra nie sta no wi ska oraz je go sta ran ne przy -
go to wa nie. Pod kre ślił tak że ogrom ne zna cze nie do bo ru wła ści wych
od mian i ja ko ści ma te ria łu do za kła da nia plan ta cji, a przede wszyst -
kim je go zdro wot no ści.

Z du żym za cie ka wie niem obec ni wy słu cha li re fe ra tu o tym, jak się
upra wia szpa ra gi w Chi nach. By ły to wia do mo ści z pierw szej rę ki,
przed sta wio ne przez mgr inż. We njing Chen, dok to rant kę Ka te dry Wa -
rzyw nic twa na sze go uni wer sy te tu. Du żym za sko cze niem dla słu cha -
czy by ło to, że re fe rat zo stał wy gło szo ny po praw ną pol sz czy zną. Jak
wi dać, Chi ny są nie tyl ko naj więk szym pro du cen tem szpa ra ga na świe -
cie, ale nie któ rzy oby wa te le te go kra ju ma ją też zdol no ści ję zy ko we. 

Zgod nie z tra dy cją ostat nie sło wo na le ża ło do prof. dr. hab. Mi ko -
ła ja Kna flew skie go, któ ry za pre zen to wał, przy go to wa ny wspól nie
z mgr An ną Za wor ską, re fe rat o ak tu al nych za gad nie niach w pro duk -
cji szpa ra gów w na szym kra ju i na świe cie. Szpa ra gi są pro du ko wa ne
w po nad 60 kra jach na ca łym świe cie w ilo ści oko ło 1,5 mln ton. Udział
szpa ra gów zie lo nych się ga 2/3 świa to wej pro duk cji. Pro duk cja w na -
szym kra ju po więk sza się sys te ma tycz nie i jest sza co wa na na oko ło
4 tys. ton. 

Nie zwy kle cie ka we by ły in for ma cje i wy ko na ne przez pro fe so ra
zdję cia przed sta wia ją ce upra wę szpa ra ga w Pe ru, bę dą cym dru gim
naj więk szym na świe cie pro du cen tem te go wa rzy wa. W 2009 ro ku od -
by ło się tam XII Mię dzy na ro do we Sym po zjum Szpa ra go we. W Pe ru
upra wia się szpa ra gi na pu sty ni, a ste ru jąc na wad nia niem, moż na je
zbie rać przez okrą gły rok. W ubie głym ro ku w Li zbo nie od był się Kon -
gres Ogrod ni czy, na któ rym rów nież za pre zen to wa no wy ni ki naj now -
szych ba dań nad szpa ra gami, w tym dwie pra ce z Pol ski. 

Kon fe ren cja Szpa ra go wa by ła oka zją dla przed sta wie nia swo jej
ofer ty przez róż ne fir my. Wzbu dzi ły one du że za in te re so wa nie uczest -
ni ków. Fir ma Be jo Za den ofe ro wa ła na sio na no wych, obie cu ją cych od -

XVII Kon fe ren cja Szpa ra go wa

Szparagi w roli głównej

Magister inż. Wenjing Chen przedstawiła referat o uprawie
szparagów w Chinach
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Szpa ra go wa Kon fe ren cja Pra so wa
w Ho te lu Rzym skim

mian, ta kich jak ‘Cu mu lus‘ i ‘Ma gnus‘, a u przed sta wi cie li fir my Pla na -
sa moż na by ło za mó wić kar py róż nych od mian szpa ra gów. Dwie fir -
my: kra jo wa „Ce res” i fran cu ska „Eu ro pla stic”, za ofe ro wa ły róż ne
ro dza je fo lii do przy spie sza nia zbio rów, ale mo gą ce zna leźć za sto so -
wa nie tak że w upra wie in nych wa rzyw.

Pod czas prze rwy obia do wej pro du cen ci mie li moż li wość uzy ska -
nia in dy wi du al nych po rad u spe cja li stów. 

Wszyst kie re fe ra ty i re kla my (w tym tak że Ka te dry Wa rzyw nic twa)
zna la zły się w ma te ria łach kon fe ren cyj nych przy go to wa nych z du żą
sta ran no ścią przez mgr Annę Za wor ską, w któ rej rę kach znaj do wa ła
się rów nież stro na or ga ni za cyj na kon fe ren cji. 

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
mgr An na Za wor ska

Od kil ku na stu lat, za wsze na po cząt ku se zo nu, Pol ski Zwią zek Pro -
du cen tów Szpa ra ga wraz z Ka te drą Wa rzyw nic twa i Ho tel Rzym -

ski za pra sza ją ofi cjal nych go ści i me dia na  kon fe ren cję pra so wą.
Do ko nu je się na niej uro czy ste go roz po czę cia se zo nu szpa ra go we go,
in for mu jąc kon su men tów, że oto czas te go naj wy kwint niej sze go i jed -
ne go z naj zdrow szych wa rzyw wła śnie się roz po czął. 

Swo ją obec no ścią za szczy ci li kon fe ren cję JM rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, pro rek to rzy: prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska,
prof. dr hab. Jan Pi kul, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski oraz kanc lerz
mgr Zbi gniew Sza la ty i kwe stor uczel ni, mgr inż. Bar ba ra Gier szew -
ska -Szraj ber. Z du żą przy jem no ścią po wi ta li śmy na kon fe ren cji dzie -
ka na Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, prof. dr hab.
Pio tra Urbań skie go i kie row ni ka Ka te dry Wa rzyw nic twa, dr hab.
Krzysz to fa So bie ral skie go. 

Wła dze mia sta re pre zen to wa li Grze gorz Ga no wicz, Prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej i Jan Ma rek Sta cho wiak, dy rek tor De par ta men tu Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi Urzę du Mar szał kow skie go. Przy by li też
bur mi strzo wie „szpa ra go wych gmin”: No we go To my śla – mgr Hen ryk
Hel wing i Opa le ni cy – dr Ro man Ma ter nik. 

Szparagi w roli głównej

Przedstawiciele francuskiej firmy „Europlastic” reklamującej folie 
do przyspieszania zbioru szparagów

Od lewej stoją: prof. dr hab. Józef Robak, prof. dr hab. Mikołaj
Knaflewski, mgr inż. Marian Jakobsze, prof. dr hab. Jerzy Szwejda

Uroczyste otwarcie i powitanie gości
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Na kon fe ren cję jak za wsze licz nie przy by li przed sta wi cie le pra sy, te -
le wi zji i ra dia, bez któ rych trud ne by ło by pro mo wa nie w tak sze ro kiej
ska li te go wspa nia łe go wa rzy wa, ja kim jest szpa rag.

Kon fe ren cję otwo rzył pre zes Pol skie go Związ ku Pro du cen tów Szpa -
ra ga, mgr inż. Ma rian Ja kob sze. Na stęp nie go ści uro czy ście po wi tał
prof. Mi ko łaj Kna flew ski, po czym od dał głos mgr. inż. An drze jo wi Ma -
in ka, któ ry wspo mniał nie daw no zmar łe go mgr. inż. łu ka sza Ho row -
skie go, pierw sze go Pre ze sa Związ ku Pro du cen tów Szpa ra ga,
Ho no ro we go Pre ze sa i Kon su la Ho no ro we go Ukra iny. 

Wpro wa dze niem do kon fe ren cji pra so wej by ło jak za wsze cie ka we
wy stą pie nie prof. dr. hab. Mi ko ła ja Kna flew skie go. Tym ra zem mó wił
on nie tyl ko o tym, dla cze go war to spo ży wać jak naj wię cej szpa ra gów,
ale tak że za de mon stro wał spo sób ich je dze nia zgod nie z ety kie tą na
dwo rze kró lew skim z oka zji przy ję cia we sel ne go Księ cia Wil lia ma i Ka -
te Mid dle ton. 

Po tym wy stą pie niu uczest ni cy mie li oka zję do za da wa nia py tań
i dys ku sji. Licz nych wy wia dów dla me diów udzie lił nie tyl ko pro fe sor
Kna flew ski, ale tak że obec ny Pre zes Pol skie go Związ ku Pro du cen tów
Szpa ra ga, Ma rian Ja kob sze i po przed ni Pre zes, An drzej Ma in ka. Oka -
zję do wy po wie dzi mie li ku cha rze Ho te lu Rzym skie go: Ire ne usz Ptak
i An drzej Masz ta lerz.

Opra wą kon fe ren cji by ły pięk nie przy go to wa ne przez Ho tel
Rzym ski po tra wy z tym wy kwint nym wa rzy wem. Wśród wy szu ka -
nych i ele ganc ko po da nych dań, któ re uczest ni cy de gu sto wa li ze
sma kiem, zna la zły się nie tyl ko zu py i po tra wy z mięs i ryb na cie -
pło, ale tak że przy staw ki na zim no i sa łat ki ze szpa ra ga mi. W tym
ro ku moż na by ło po raz pierw szy spró bo wać li na ze szpa ra ga mi.
Uzna niem cie szył się tak że mię dzy in ny mi sum ze szpa ra ga mi i car -
pac cio z ma ry no wa ny mi szpa ra ga mi, wie przo wi na na dzie wa na
szpa ra ga mi oraz – jak za wsze – szpa ra go wa sa kiew ka z kur ka mi
w śmie ta nie. 

W se zo nie szpa ra go wym w Ho te lu Rzym skim po da wa ne są róż ne
cie ka we da nia z ty mi wa rzy wa mi. Moż na więc skosz to wać szpa ra gów
przy rzą dzo nych ina czej niż w tra dy cyj ny spo sób, czy li z ma słem i tar -
tą buł ką. War to tak że we wła snej kuch ni wy pró bo wać no we prze pi sy
na róż no rod ne po tra wy z tym wa rzy wem, któ re od wie ków go ści ło na
kró lew skich sto łach. Szpa ra gi ma ją bo wiem du że wa lo ry proz dro wot -
ne. Za wie ra ją więk szość wi ta min, ale naj wię cej z gru py B, a zie lo ne

tak że du żo wi ta mi ny C, po za tym błon nik, so le mi ne ral ne oraz licz ne
an ty ok sy dan ty i sub stan cje aro ma tycz ne. Dzię ki tym skład ni kom szpa -
ra gi ma ją dzia ła nie od mła dza ją ce, an ty ra ko we, prze ciw za wa ło we
i prze ciw skle ro tycz ne oraz sty mu lu ją ce pra cę ne rek. Zwięk sza ją tak -
że wi tal ność i po ten cję. Po za tym szpa ra gi są „ła twe w ob słu dze”. Wy -
star czy je bo wiem tyl ko cien ko obrać (bie lo ne od oko ło 1/3 wy so ko ści
od głów ki, a zie lo ne je dy nie od do łu) i ugo to wać w oso lo nej wo dzie.
Moż na je przy go to wać na wie le spo so bów, nie tyl ko go to wa ne, ale
rów nież za pie ka ne, du szo ne, pa nie ro wa ne, w zu pach, w sa łat kach
i w so sach. 

Naj smacz niej sze i naj bar dziej war to ścio we są szpa ra gi świe że. Se -
zon trwa tyl ko do 24 czerw ca. Ko rzy staj my więc z nie go, bo do na stęp -
ne go trze ba bę dzie cze kać dzie sięć dłu gich mie się cy. 

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
mgr An na Za wor ska

Wywiad dla jednej ze stacji radiowych

Oprawą konferencji były potrawy przygotowane przez Hotel Rzymski

Elegancko przygotowane potrawy do degustacji
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Co ro Da Ca me ra, nasz chór aka de mic ki, kon cer tu je przez nie mal
ca ły rok. Od po cząt ku 2011 ro ku wziął udział w kil ku uda nych

imprezach. Jesz cze w stycz niu wy stą pił na dwóch kon cer tach ko -
lęd: 13 stycz nia w Wiel ko pol skim Cen trum On ko lo gii przy ul. Gar ba -
ry (dla pa cjen tów tej pla ców ki), a 16 stycz nia w sa li wi do wi sko wej
Ze spo łu Pie śni i Tań ca „ła ny” przy ul. Do żyn ko wej.

Wio sen ne kon cer ty od by ły się w kwiet niu i ma ju. Dzie wią te go
kwiet nia Co ro Da Ca me ra za śpie wał w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym,
gdzie zgro ma dzo na pu blicz ność, m.in. pro rek tor ds. stu diów, prof.
dr hab. Mo ni ka Ko złow ska oraz in ni pro fe so ro wie na szej uczel ni,
zgo to wa ła wy stę pu ją cym nie zwy kle cie płe przy ję cie. Trze cie go ma -
ja chór wy stą pił w Ko le gia cie w Śro dzie Wiel ko pol skiej, a dzień póź -
niej w Ko le gium Run ge go – w ra mach im prez ma jo wych Cen trum
Kul tu ry Stu denc kiej, gdzie za pre zen to wał się wraz z Mię dzy na ro -
do wą Or kie strą Sym fo nicz ną Grun dvi ga (pi sze my o tym obok, na
stronie 25). 

Siód me go ma ja ze spół wy je chał do Wil na, gdzie w ko ście le św.
św. Ja nów wy ko nał m.in. sce nę chó ral ną Po nie szpo rach przy nie dzie -
li z III ak tu ope ry Hal ka Sta ni sła wa Mo niusz ki (war to w tym miej scu
po wie dzieć, że w tym sa mym ko ście le przed z gó rą stu la ty przez
dłu gi czas kon cer to wał sam Mo niusz ko), szes na ste go ma ja zaś
w okro jo nym skła dzie i re per tu arze (z uwa gi na cho ro bę dy ry gent -

ki) ze spół wy stą pił na kon cer cie chó rów stu denc kich na Pierw szym
Ty go dniu Kul tu ry w ko ście le oo. Fran cisz ka nów przy pla cu Ber nar -
dyń skim w Po zna niu.

Ewa Strycka

Centrum Kultury Studenckiej

Co ro Da Ca me ra 
w pierw szej po ło wie ro ku

... oraz w ko ście le św. św. Ja nów w Wil nie

Co ro Da Ca me ra w ko ście le oo. Fran cisz ka nów w Po zna niu na pla cu
Ber nar dyń skim...
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No wy cykl spo tkań mu zycz no -li te rac ko -pla stycz nych pod pa tro -
na tem JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof.

dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, roz po czął kon cert Mię dzy na ro do wej
Or kie stry Grund tvi ga Kon ser wa to rium Mu zycz ne go w Po zna niu. Jak
mo że my prze czy tać na ulot ce do łą czo nej do za pro sze nia na tę im pre -
zę, „or kie stra skła da się z uczniów czte rech kon ser wa to riów mu zycz -
nych: Fin lan dii, Hisz pa nii, Li twy i Pol ski. Jest pro wa dzo na pod
kie run kiem dy ry gen tów: Va ka ri sa Lo pa sa – pro fe so ra Kon ser wa to rium
Wi leń skie go (Li twa), Eero Le po la z In sty tu tu Mu zycz ne go w Rii himäki
(Fin lan dia) oraz Ar tu ro Bru ga da z Con se rva to rio Pro fe sio nal de Músi -
ca w Cáce res (Hisz pa nia)”.

W au li Ko le gium Run ge go wraz z or kie strą wy stą pił m.in. nasz aka -
de mic ki chór Co ro Da Ca me ra pod kie run kiem Bar ba ry Dą brow skiej -
-Sil skiej, a tak że Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” pod kie run kiem
Ka mi li Soń ty. 

W re per tu arze mło dych ar ty stów zna la zły się na ro do we utwo ry mu -
zycz ne Fin lan dii, Hisz pa nii, Li twy i Pol ski. Usły sze li śmy więc sce nę chó -
ral ną Po nie szpo rach przy nie dzie li z III ak tu ope ry Hal ka Sta ni sła wa
Mo niusz ki; Fe sti vo Ju liu sa An dre je va sa; La Re vol to sę Ru per to Cha pie -
go oraz Fin lan dię Je ana Si be liu sa.

„Ce lem kon cer tu – czy ta my da lej w ulot ce – [by ło] za pre zen to wa -
nie bo gac twa i róż no rod no ści mu zy ki eu ro pej skiej oraz przy bli że nie
idei pro gra mu Grund tvig, czy li na uki przez ca łe ży cie. W or kie strze gra -
ją oso by w róż nym wie ku, z któ rych więk szość zaj mu je się mu zy ką je -
dy nie z pa sji”.

Pięć dni póź niej, 9 ma ja miał się od być wer ni saż Ro za lii Ma zur -No -
wak, po łą czo ny z mu zy ką i po ezją au tor ki – ma lar ki, pro jek tant ki
odzie ży, lau re at ki wy róż nień kra jo wych i mię dzy na ro do wych. Nie ste -
ty, zo stał on prze ło żo ny na czas póź niej szy (gdy za my ka li śmy ten nu -
mer „Wie ści Aka de mic kich”, jesz cze nie by ła zna na do kład na da ta te go
spo tka nia, ale re dak cja w ko lej nym nu me rze na sze go cza so pi sma po -
in for mu je Czy tel ni ków o tym wy da rze niu).

Cykl im prez ma jo wych za koń czył kon cert Stu dium Mu si ca lo we go
za ty tu ło wa ny Ze sta rej pły ty mło da mu zy ka, któ ry od był się 15 ma ja.

Ewa Stryc ka

Im pre zy ma jo we 
Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej

Co ro Da Ca me ra…

… oraz Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” 
na kon cer cie z Mię dzy na ro do wą Or kie strą Grun dvi ga

Nie wąt pli wie naj wię cej braw ode bra ły śpie wa ją ce i tań czą ce 
Hisz pan ki

Or kie stra Grun dvi ga w po znań skim Ko le gium Run ge go
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Wdniach od 7 do 13 mar ca 2011 ro ku z wi zy tą w Gru zji prze by wał
dr inż. Grze gorz Rącz ka z Ka te dry Urzą dza nia La su. Spo tka nie

by ło ko lej nym efek tem współ pra cy mię dzy na szym Wy dzia łem Leś -
nym a part ne ra mi gru ziń ski mi. Obec nie trwa ją pra ce nad włą cze niem
za in te re so wa nych stron do dzia łań w ra mach IV edy cji pro gra mu Tem -
pus, któ re go głów nym ce lem jest wspie ra nie mo der ni za cji sek to rów
szkol nic twa wyż sze go, w tym w szcze gól no ści re for my pro gra mów
na ucza nia i za rzą dza nia uczel nią.

Moc ne wię zi łą czą ce oba kra je się ga ją jesz cze okre su za bo rów.
Szcze gól ną ro lę wśród na szych ro da ków ode gra li przy rod ni cy od kry -
wa ją cy dla na uki wy jąt ko wo uroz ma ico ną i bo ga tą przy ro dę Gru zji.

W miej scu od da lo nym o po nad 1,5 ty sią ca ki lo me trów od gra nic
Pol ski, usy tu owa nym na po gra ni czu gru ziń sko -azer sko -da ge stań skim,
w po łu dnio wo -wschod niej czę ści pa sma głów ne go Wiel kie go Kau ka -
zu po ło żo ny jest La go de ski Ob szar Chro nio ny. Od 2003 ro ku w je go
skład wcho dzą dwie czę ści: ści sły re zer wat przy ro dy, po wsta ły na ba -
zie ist nie ją ce go od 1912 ro ku, naj star sze go re zer wa tu na te re nach dzi -
siej szej Gru zji, zaj mu ją cy 22 266 ha, oraz czę ścio wy re zer wat przy ro dy,
zaj mu ją cy 1992 ha, udo stęp nio ny dla tu ry sty ki i re kre acji. Chro nio ny
ob szar obej mu je wszyst kie ro ślin ne stre fy wy so ko ścio we, roz cią ga jąc
się od 400 do 3500 m n.p.m., a jed nym z je go naj cen niej szych wa lo -
rów jest za cho wa ny w sta nie na tu ral nym pię tro wy układ ro ślin no ści,
w tym przede wszyst kim dzie wi cze la sy bu ko we i gra bo we. 

Jed nym z głów nych ini cja to rów utwo rze nia re zer wa tu był Lu dwik
Mło ko sie wicz (1831–1909) – Po lak, syn ge ne ra ła z cza sów wo jen na -
po le oń skich i po wsta nia li sto pa do we go, bo ta nik i zoo log, któ ry ja ko
ofi cer ar mii car skiej sta cjo no wał w tym re jo nie. Po za koń cze niu służ -
by woj sko wej osiadł w La go de khi, gdzie peł nił funk cję za rząd cy la sów
pań stwo wych. Po zo stał tu taj aż do śmier ci… Jest au to rem kil ku dzie -
się ciu prac na te mat przy ro dy Kau ka zu oraz bio lo gii tu tej szych ga tun -
ków ro ślin i zwie rząt. Dla upa mięt nie nia je go wkła du w roz wój na uk
bio lo gicz nych cie trzew kau ka ski i pi wo nia kau ka ska no szą ła ciń skie
na zwy ga tun ko we po cho dzą ce od je go na zwi ska.

In nym zna nym Po la kiem zwią za nym z Gru zją jest Wła dy sław Ba -
gra now ski – pol ski le karz, za ło ży ciel ogro du bo ta nicz ne go w sto li cy
Ab cha zji – Su chu mi; ogród po wstał w 1840 ro ku i jest jed nym z naj -
star szych, naj bar dziej zna nych na Kau ka zie.

dr inż. Grze gorz Rącz ka
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Pol skie śla dy 
w Gru zji

Informacja o Ludwiku Młokosiewiczu (z prawej strony u dołu) na
planszy w izbie przyrodniczo-edukacyjnej Lagodeskiego Obszaru
Chronionego

Izba przyrodniczo-edukacyjna Lagodeskiego Obszaru Chronionego
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Główne wejście na teren Lagodeskiego Obszaru Chronionego ↑

Obec nie na te ry to rium Ab cha zji sta cjo nu ją woj ska ro syj skie, 
a prze jazd dla tu ry stów jest znacz nie ogra ni czo ny; na zdję ciu 
frag ment przej ścia gra nicz ne go na rze ce In gu ri →

Autor (z lewej) w towarzystwie pasterza owiec na terenie Kotliny Kachetyjskiej
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Tra gicz ne wy da rze nia 10 kwiet nia 2010 ro ku, któ re ro ze gra ły się
pod Smo leń skiem, nie ustan nie są pie lę gno wa ne w pa mię ci Po la -

ków, w każ dej spo łecz no ści, przez każ de go z nas. Zgi nął Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej, pro fe sor Lech Ka czyń ski, zgi nę ły in te lek tu -
al ne eli ty, tak że na uko we. Każ dy stra cił ko goś bli skie go. Za spra wą
wie lu me diów da ne nam by ło prze ży wać tę tra ge dię w ogrom nej cha -
otycz nej wrza wie, któ ra za głu sza ła praw dę o śmier ci Pre zy den ta i 95
osób to wa rzy szą cych Mu w dro dze do Ka ty nia. Ze wsząd pa da ły py ta -
nia – dla cze go ta tra ge dia? Przy pad ko wy zbieg oko licz no ści i zda rzeń?
W świe cie wia ry nie ma przy pad ków. Są zna ki. Aby wła ści wie od czy -
tać sens tej tra ge dii, te go wiel kie go zna ku, po trzeb na jest ci sza. Smo -
leń ska ci sza…

W krę gu dusz pa ster stwa na sze go uni wer sy te tu kwe stie te by ły kon -
tem plo wa ne i dys ku to wa ne. Po wo li doj rze wa ła myśl o ko niecz no ści
uczcze nia pa mięci ofiar smo leń skiej ka ta stro fy. Pro blem jed nak był
z for mą. Po mo cą stał się przy pad ko wo od kry ty to mik wier szy Smo -
leńsk 2010. Mi stycz na ci sza Be aty Po lkow skiej z Otwoc ka – po et ki, ma -
lar ki, teo lo ga i na uczy cie la za ra zem. Mo że więc zor ga ni zo wać po etyc ki
wie czór? Czy tyl ko z po ezją Be aty Po lkow skiej, czy tak że in nych au to -
rów? Oka za ło się, że smo leń ska tra ge dia moc no za ko rze ni ła się w na -
szej po ezji. 

Sym bo licz nym ele men tem de ko ra cji wie czo ru po etyc kie go był ob -
raz Ka tyń na ma lo wa ny przez Woj cie cha Ko ko ciń skie go, eme ry to wa -
ne go pra cow ni ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Dusz pa sterz uni wer sy tec ki – ksiądz ka no nik Bog dan Re for mat – stał
się orę dow ni kiem zor ga ni zo wa nia te go wie czo ru. Rek tor na szej uczel -
ni – pro fe sor Grze gorz Skrzyp czak – prze słał zie lo ne świa tło. I tak zro -
dził się po etyc ki spek takl, wzmoc nio ny mu zycz nym pod kła dem,
na zwa ny: „Smo leń ska ci sza”. Je go fi nał od był się 8 kwiet nia 2011 ro ku
w Ko le gium Run ge go. 

Wpro wa dze niem do spek ta klu by ło wy stą pie nie pro fe so ra Sta ni -
sła wa Ko złow skie go, któ ry przy po mniał dzie je Smo leń ska i je go oko -
lic w kon tek ście związ ków z hi sto rią Pol ski. Na stęp nie Be ata Po lkow ska
z du żym prze ję ciem od czy ta ła wier sze wła sne go au tor stwa, po niej
Sta ni sław Ko złow ski re cy to wał wy bra ne wier sze Woj cie cha We nc la,
Lesz ka Dłu go sza, Szy mo na Ba bu chow skie go, Ma te usza Sta chow skie -
go, Alek san dra Ryb czyń skie go, księ dza Ja nu sza Ko złow skie go i pro -
fe sor Mał go rza ty Za lew skiej. Re we la cją wie czo ru oka zał się Ma te usz

Ko wal ski – stu dent III ro ku Aka de mii Mu zycz nej w kla sie pro fe so ra An -
drze ja Ta tar skie go, któ ry wy brał i za grał utwo ry Fry de ry ka Cho pi na
(Sche rzo b -moll op. 31, Etiu dę es -moll op. 10 nr 6 i Pre lu dium c -moll
op. 28 nr 20). Mu zy ka pięk nie ko re spon do wa ła z tre ścią re cy to wa nych
wier szy.

Ale spek takl miał też wą tek ka tyń ski i nasz ro dzi my – Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ksiądz ka no nik za uwa żył, że u pod staw
wy jaz du pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go i osób Mu to wa rzy szą cych
by ło uczcze nie ofiar lu do bój stwa w Ka ty niu. A na Ka tyń skiej Li ście Ofiar
są ucze ni na szej aka de mic kiej spo łecz no ści (wów czas bę dą cej w struk -
tu rach Uni wer sy te tu Po znań skie go) – prof. Edward Ral ski (kie row nik
Ka te dry Szcze gó ło wej Upraw Ro ślin), prof. Jan Wier te lak (twór ca Za -
kła du Che micz nej Tech no lo gii Drew na) i dr To masz Kro kow ski (ad iunkt
Ka te dry Che mii). Pre zy dent pra gnął uczcić tak że ich pa mięć – za pa lić
sym bo licz ne ognie pa mię ci. Nie ste ty, nie do ko nał te go. Ognie pa mię -
ci za pło nę ły w au li Ko le gium Run ge go pod czas spek ta klu, a po je go
za koń cze niu zo sta ły prze nie sio ne pod dę by pa mię ci po sa dzo ne na te -
re nie uni wer sy te tu. To one są wy ra zem na szej pa mię ci. Pło ną ce zni cze
wy nie śli przed sta wi cie le tych ka tedr, w któ rych pra co wa li na si ka tyń -
czy cy. Po win no ści tej do ko na li: dr Alek san der Dziu rzyń ski, dr Sta ni sław
Grześ i dr Hen ryk Ka sprzyk. Oni sta li się prze dłu że niem rąk tra gicz nie
zmar łe go Pre zy den ta.

Dusz pa ster stwo 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu

Smoleńska cisza

Wojciech Kokociński i jego obraz inspirowany zeszłoroczną
katastrofą pod Smoleńskiem; zdaniem twórcy „czas najwyższy
uporządkować izby pamięci narodowej i napisać na nowo
prawdziwą historię Europy XX wieku”

Światełko pamięci pod Dębem Katyńskim profesora Edwarda
Ralskiego

Wieści z Duszpasterstwa
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Od lewej stoją: pianista Mateusz Kowalski, poetka Beata Polkowska oraz profesor Stanisław Kozłowski
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VII Tar gi Pra cy Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu 

Dnia 28 mar ca 2011 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po -
zna niu od by ła się VII edy cja Tar gów Pra cy or ga ni zo wa na przez

Biu ro Pro mo cji Za wo do wej Ab sol wen tów i Stu den tów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu przy wspar ciu Sa mo rzą du Stu denc kie go.
W tym ro ku zor ga ni zo wa no je pod ha słem „po Tar guj się o pra cę, prak -
ty ki i sta że”. Uro czy ste go otwar cia tar gów w Sa li Se na tu do ko nał JM
rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. 

W tar gach wzię ło udział 16 wy staw ców, między innymi: Park – M,
LU VE NA, De Heus, W. Le gut ko, ASKET, John De ere Pol ska, Po -
wszech ny Za kład Ubez pie czeń, Hor ti mex Plus, TI MAC AGRO POL -

SKA, Top Agrar Pol ska, Agen cja Ryn ku Rol ne go, Po wia to wy
Urząd Pra cy w Po zna niu, Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Po zna niu,
Po znań ski Aka de mic ki In ku ba tor Przed się bior czo ści, Sek cja Prak -
tyk Za gra nicz nych, Biu ro Ka rier.

Tar gi Pra cy by ły miej scem spo tkań pra co daw ców ze stu den ta mi
i ab sol wen ta mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, szu ka ją cy -
mi za rów no miej sca pra cy, prak tyk, jak i chcą cych po znać wy ma ga nia
oraz pro ce du ry re kru ta cji. 

mgr Kin ga Mi tu ra
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Spotkanie w Sali Senatu
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Wdwóch po przed nich czę ściach tek stu o na szej ka te dral nej (nie -
for mal nej) sek cji tu ry sty ki jach to wej pi sa łem o za ło gach i łód -

kach oraz o tra sach rej sów i kon tak tach z przy ro dą ma zur ską. W tej
opo wiem o kil ku od wie dza nych miej scach i zwie dza nych obiek tach,
przy po mnę nie któ re bi wa ki i por ty oraz za sy gna li zu ję (za le d wie) pra -
ce szkut ni cze i pew ne spo tka nia jach to we. Pre zen to wa ny tekst koń -
czy mo je opo wia da nie. Zbli ża się bo wiem na stęp ny se zon, cze ka my
na ko lej ny uda ny rejs i wie le in te re su ją cych wra żeń. 

Miej sca i obiek ty

Cza sa mi wspo mi na my na sze wy pra wy przez pry zmat od wie dza nych
miej sco wo ści, szcze gól nych dla nas miejsc i obiek tów. Oczy wi ście każ -
dą z więk szych i zna nych po wszech nie miej sco wo ści ma zur skich, jak
Mi ko łaj ki, Gi życ ko, Ru cia ne -Ni da czy Ryn, od wie dzi li śmy już kil ka krot -
nie. Tak że wie le in nych waż nych dla że gla rzy miej sco wo ści (Szty nort,
Okar to wo, Ogon ki…) jest nam już dość do brze zna nych. Jed nak więk -
szość na szych ob ser wa cji pro wa dzi my z po kła du ło dzi, z wo dy, na lą -
dzie je ste śmy zwy kle nie zbyt dłu go i na wet nie każ de go dnia. Ale tu
i ów dzie by li śmy, to i owo zo ba czy li śmy. Od wie dzi li śmy na przy kład
sław ną le śni czów kę „Pra nie” nad Nidz kim (2004). W Ma mer kach (2001)
nad Mam ra mi oglą da li śmy kom pleks za cho wa nych bun krów z okre su
dru giej woj ny świa to wej, obej mu ją cy 30 nie znisz czo nych schro nów bo -
jo wych, bun krów szta bo wych i tech nicz nych, w tym bun kier „gi gant”

o ścia nach i stro pach be to no wych gru bo ści 7 m. Tam sta cjo no wał feld -
mar sza łek Fri drich Pau lus (twór ca pla nu „Bar ba ros sa”), tak że szef Szta -
bu Ge ne ral ne go, gen. He inz Gu de rian (twór ca nie miec kiej bro ni
pan cer nej) oraz płk Claus Stauf fen berg (któ ry pro wa dził tam przy go to -
wa nia do za ma chu na Adol fa Hi tle ra). W Gi życ ku (2007) prze mie rzy li -
śmy Twier dzę Boy en. Tam że (2009) od wie dzi li śmy mu zeum i ga le rię
w od re stau ro wa nej wie ży ci śnień (z win dą w środ ku, ta ra sem wi do ko -
wym na ze wnątrz oraz ka wiar nią), by li śmy przy wi docz nym z je zio ra
Nie go cin Krzy żu św. Bru no na Mę czen ni ka, po sta wio nym w 1909 ro ku.
Zro bi li śmy du żą wy pra wę wzdłuż Ka na łu Ma zur skie go (2006), aż do 
ślu zy Le śnie wo Gór ne. Obej rze li śmy, z za wo do wym zresz tą za in te re so -
wa niem, po zo sta ło ści nisz cze ją cych bu dow li wod nych, cie ka wych kon -
struk cji ja zów wal co wych, śluz i sa me go ka na łu, pro wa dzo ne go dłu gi mi
od cin ka mi w wy so kim na sy pie i in ne. Oglą da li śmy zam ki krzy żac kie
w Gi życ ku (tuż przy no wym ka na le) i w Ry nie oraz wie le in nych, nie
mniej cie ka wych miejsc. 

Nie for mal na sek cja tu ry sty ki jach to wej
w Ka te drze Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go (cz. 3)

Jedna z rzeźb w Galindii (2008)

� Twier dza Boy en w Gi życ ku to for ty fi ka cja po li go nal na (no -
wo pru ska), nie co młod sza i du żo mniej sza od for ty fi ka cji po -
znań skich, wy bu do wa na w la tach 1843–1855 dla oko ło 3000
żoł nie rzy na ob sza rze oko ło 100 ha, ale za to znacz nie le piej
za cho wa na, chęt nie więc od wie dza na przez tu ry stów. Twier -
dza po wsta ła ja ko stra te gicz ny obiekt ca łej li nii umoc nień za -
bez pie cza ją cych od wscho du te ren pań stwa pru skie go,
blo ku ją cy prze smyk mię dzy je zio ra mi Nie go cin i Ki saj no. Zbu -
do wa na zo sta ła w kształ cie sze ścio ra mien nej gwiaz dy, w ca -
ło ści oto czo na mu rem Car no ta, z dro ga mi wjaz do wy mi przez
czte ry bra my (w tym jed ną wod ną!). Au to rem pro jek tu był 
Jo hann Le opold Lu dwig von Bre se, ten sam, któ ry wcze śniej
za pro jek to wał Fort Wi nia ry w Po zna niu (dziś na zy wa ny Cy ta -
de lą) oraz po zo sta łe ele men ty Twier dzy Po znań. Na zwa twier -
dzy gi życ kiej po cho dzi od na zwi ska gen. von Boy ena,
jed ne go z ini cja to rów jej bu do wy. Trzy ba stio ny (po ło wa)
otrzy ma ły na zwy od je go imion, a dru ga po ło wa od sym bo li
umiesz czo nych w her bie ge ne ra ła.

Twierdza Boyen (2007) – kaponiera przy bramie Giżyckiej

Twierdza mur Boyen (2007) – fragment muru Carnota
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Dwa z od wie dza nych obiek tów chciał bym nie co przy bli żyć: twier dzę
w Gi życ ku – przez jej pe wien zwią zek z Po zna niem, oraz Ka nał Ma zur -
ski – z uwa gi na na sze za in te re so wa nia hy dro tech nicz ne (w ram kach
obok, na stronach 31 i 32). 

Bi wa ki i por ty

Wspo mi na my na sze naj cie kaw sze miej sca bi wa ko we i sa me bi wa -
ki, por ty i od wie dza ne ma ri ny. Ma ją czę sto na zwy wła sne wie le kroć
uży wa ne tyl ko przez nas. Z tych cie kaw szych war to przy po mnieć
„Huś taw kę” na Beł da nach. Bi wak ist nie je na dal, ale huś taw ki za wie -
szo nej na po chy łym drze wie, umoż li wia ją cej szyb kie za nu rza nie się
w wo dzie (po pusz cze niu li ny) od kil ku lat już nie ste ty nie ma. Bi wak
na Prze czce, na zy wa ny przez na sze to wa rzy stwo „We so łym au to bu -
sem” – od skle pu z to wa ra mi po trzeb ny mi że gla rzom (nie tyl ko spo -
żyw czy mi) w sta rym wy słu żo nym au to bu sie („ogór ku”, dziś już też nie
ist nie ją cym) – zmie nił się moc no w ostat nich la tach. Dziś już rzad ko
by wa na praw dę we so ły. Ale my wspo mi na my na szą wi zy tę (2002),
gdy pa li ły się tam aż trzy du że ogni ska, a zgro ma dze ni przy nich bar -
dzo licz nie że gla rze ry wa li zo wa li ze so bą śpie wem (kunsz tem wy ko -
na nia, a nie gło śno ścią!). Na sze ogni sko z pew no ścią nie by ło
naj gor sze. By ły tam róż ne wy stę py so lo we, na przy kład cie ka wy ta -
niec na sto le (pa ni w śred nim wie ku). Wspo mi na my port Ko zin pod -

czas upa łów (2007), gdzie już ra no z jed ne go z jach tów do bie gło
ostrze że nie: „sztu ką bę dzie prze ży cie dzi siej sze go dnia”. 

Każ de od wie dza ne miej sce ma swo ją „ma łą hi sto rię” i jest za pi sa -
ne w na szej pa mię ci. Wart za uwa że nia jest bi wak „Żeń ka” z miej sco -
wą Ale ją Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej, po pier siem Le ni na oraz z sa mym
Żeń ką, (bar dzo) doj rza łym i do rod nym męż czy zną, z kunsz tow nie
sple cio nym za ro stem na bro dzie, po bie ra ją cym opła ty za cu mo wa nie
(po noć nie zbyt le gal nie). Cie ka wy był rów nież je den z bi wa ków przy
pro mie na Beł da nach (brzeg za chod ni), gdzie obu dzi ły nas ćwi cze nia

� Ka nał Ma zur ski miał za pew nić wod ne po łą cze nie je zior
ma zur skich z Bał ty kiem przez rze kę Pre go łę, słu żyć trans por -
to wi to wa rów oraz od pro wa dze niu nad mia ru wo dy z tej kra -
iny. Po cząt ko wo my śla no rów nież o je go ener ge tycz nym
wy ko rzy sta niu (do na pę du si łow ni ków osu sza ją cych łą ki).
Pierw szy kon kret ny pro jekt po wstał pod ko niec XIX wie ku,
opie rał się na daw niej szych pra cach bra ci pol skich, któ rzy osie -
dli się na te re nie Prus Ksią żę cych. Pro jekt był wie lo krot nie mo -
dy fi ko wa ny, a wer sja re ali za cyj na po wsta ła w 1911 ro ku.
Bu do wę prze rwał wy buch pierw szej woj ny świa to wej. Pra ce
kon ty nu owa no od 1934 do 1940 ro ku. Ka nał miał sta no wić
dro gę wod ną dla stat ków o wy por no ści nie prze kra cza ją cej
240 t. Ka nał Ma zur ski roz po czy na się w pół noc no -za chod niej
czę ści je zio ra Mam ry (je zio ro Przy stań). Po pro wa dzo ny zo stał
głów nie w wy so kich na sy pach lub sztucz nych wy ko pach oraz
przez je zio ro Ry dzów ka. Ma oko ło 52 km dłu go ści, po ko nu je
oko ło 111 m róż ni cy po zio mów (od je zio ra Mam ry do rze ki ły -

ny) za po mo cą dzie się ciu śluz i dwóch ja zów (wal co wych). Ka -
nał miał sze ro kość nie mniej szą niż 20 m i głę bo kość nie
mniej szą niż 1,4 m. Mia ły go prze ci nać trzy mo sty ko le jo we
i osiem dro go wych. Po dru giej woj nie świa to wej nie pod ję to
prze rwa nych prac, mi mo że bu do wa ka na łu, jak nie któ rzy sza -
cu ją, wy ko na na by ła pra wie w 90%. No wo usta lo na gra ni ca po -
dzie li ła ka nał na dwie czę ści, 22 km le ży po stro nie pol skiej,
resz ta to ob szar Ob wo du Ka li nin gradz kie go. Jest za śle pio ny
gro blą ziem ną przed Le śnie wem. 

Kanał Mazurski na początkowym odcinku, blisko jeziora
Mamry (2006)

Najbardziej znana śluza – Leśniewo Górne (2006)

Jaz walcowy na kanale Mazurskim (2006) „zaatakowany”
przez roślinność

Załogi Wilka i Rysia (i nie tylko) na jeziorze Dargin (2001) na wschód
od Królewskiego Rogu 

Wyczarterowana Sagirii (Bełdany 2007) cumująca przy biwaku „Żeńka” 
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spo rej gru py ro we rzy stek nie miec kich, w więk szo ści eme ry tek, po ży -
tecz nie skra ca ją cych so bie czas do przy by cia pro mu. Bo ga ty we wra -
że nia był je den z bi wa ków na Do bskim (2004). Naj pierw uciecz ka źle
za cu mo wa ne go Ro so ma ka (wy da wał się do brze wcią gnię ty ru fą na
brzeg, ale po opusz cze niu łód ki przez za ło gę od zy skał jed nak peł ną
pły wal ność) i ko niecz ność ra to wa nia go dzię ki szyb kie mu wej ściu do
wo dy (w odzie ży), po tem cie ka wa wy pra wa do wsi Ra dzie je, z od wie -
dze niem pew nej go spo dy (gdzie co praw da kul tu ral nie gra no w bi -
lard i sza chy, ale stan dar du ubi ka cji nie spo sób skla sy fi ko wać),
a na stęp ne go dnia ko niecz ność wyj ścia o świ cie z uwa gi na ro sną cą
si łę do py cha ją ce go wia tru. Moż na te bi wa ki i po by ty w ma ri nach opi -
sy wać, wspo mi na jąc śpie wy przy ogni sku czy na po kła dzie,  za pa mię -
ta ne prze bo je, usły sza ne no we zwrot ki szant (nie za wsze god ne
przy to cze nia), wy ćwi czo ne pio sen ki (na przy kład Au gu stow skie no -
ce, 2009), przez akom pa nia to rów i ich in stru men ty (zwy kle by ła to gi -
ta ra, ale nie za wsze), tak że in ne for my roz ryw ki (na przy kład tań ce
w Zen zie w Szty nor cie). 

Załogi zebrane w kokpicie jachtu flagowego i na burtach sąsiednich, 
przygotowane do wspominków i śpiewania 

Urodziny Irka zwykle wypadają na Mazurach. Ognisko już rozpalone („Kaczor” na Sekstach, 2008), „młodzi” z bukietem polnych kwiatów 
deklamują stosowny wiersz okolicznościowy 

Rysiu ze Zbyszkiem i Bogdanem (fotografuje) 
gotowi do odśpiewania wyćwiczonych Augustowskich nocy (2009) 

Awa rie i na pra wy

Sku pi łem się tu na kil ku tyl ko aspek tach na szych let nich wy praw ma -
zur skich. Nie wszyst ko rzecz ja sna po trak to wa łem po waż nie, nie
wszyst ko opi sa łem. Wie le te ma tów le d wie za sy gna li zo wa łem. Mo że
ktoś omi nię te kwe stie kie dyś opi sze. Mo że za ja kiś czas zno wu się gnę
po mo je zło te pió ro otrzy ma ne od „Wie ści” *. Dwa te ma ty war te opra -
co wa nia jed nak za sy gna li zu ję. Pierw szy to awa rie i na pra wy po czy nio -
ne w cza sie rej sów, od tych bar dzo pro stych (wy ci na nie gu mo wej
uszczel ki do bu tli ga zo wej na Sa gi ri przed wy pły nię ciem z Gu zian ki –
2007, stru ga nie z drew na za gu bio nej za tycz ki do uru cha mia nia sil ni ka

* O wrę cze niu Zło te go Pió ra au to ro wi ar ty ku łu pi sze my na stro nie 35 w se rii
WIE ŚCI 2008 (przyp. red.).



czy wy pię cie wan ty na Wil ku przy spo rym wie trze na Śniar dwach –
2010) do bar dziej zło żo nych, na przy kład na Ry siu (awa ria za mo co wa -
nia bo mu i po waż ne pra ce bos mań skie zre ali zo wa ne na Po pie liń skim
Ro gu – 2003, zła ma ny rum pel jesz cze na Beł da nach – 2008 i na pra wa
na tym sa mym bi wa ku, na tym sa mym rej sie jesz cze awa ria sa lin gu na
Tał tach). Nie któ re za sto so wa ne tech ni ki i spo so by na pra wy by ły dość
ory gi nal ne i mo gły by z pew no ścią za in te re so wać in nych że gla rzy. 

Spo tka nia

Choć kon tak ty z in ny mi oso ba mi czy jach ta mi pod czas że glo wa -
nia są ra czej ogra ni czo ne, nie spo sób pod czas rej sów nie spo tkać
cie ka wych lu dzi. Wy mie nię tu tyl ko dwa przy kła dy. Do cie kaw szych
nie wąt pli wie na le ży spo tka nie z mgr. inż. Sta ni sła wem Ko nio rem,
ab sol wen tem na sze go wy dzia łu (z 1972 ro ku, jesz cze kie run ku: me -
lio ra cje wod ne), od wie lu lat miesz ka ją cym i pra cu ją cym w Gi życ ku
(w bran ży!), cie ka we roz mo wy na te ma ty wod ne, w tym tak że że -
glar skie, pod czas go ści ny u nie go w do mu i w trak cie wspól ne go
zwie dza nia mia sta. Dru gie waż ne dla mnie do świad cze nie ży cio we,
to spo tka nie z sa mot nym że gla rzem, in wa li dą bez obu nóg (do po -
ło wy ud), któ ry kla ro wał sa mo dziel nie jacht na Mi ko łaj skim (2008),
sto jąc na ko twi cy za ist nie ją cą jesz cze wów czas bu dow lą na zy wa ną
prze że gla rzy Al ka traz. Po ru szał się po jach cie tyl ko na rę kach (na
sto sow nie roz miesz czo nych po rę czach) i spraw nie przy go to wy wał
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się do opusz cze nia jach tu. By ło na praw dę co po dzi wiać, za rów no
pro fe sjo na lizm, jak i hart du cha. Od te go cza su wiem już do brze, dla -
cze go kra wa ty (te jach to we oczy wi ście) no szą ta ką na zwę (miał ich
bo wiem kil ka prze wie szo nych na szyi). Ten wą tek spo tkań jest nie -
zwy kle cie ka wy, zwłasz cza gdy przy wo łać i przy po mnieć wie lu spo -
tka nych ory gi na łów. 

Na ko niec kil ka re flek sji

Czy war to w ogó le że glo wać tu ry stycz nie, a je śli tak, to dla cze go?
Za sta na wia łem się nad tym wie lo krot nie. Mam kil ka od po wie dzi, być
mo że tra fią do in nych, być mo że nie. Moż na pró bo wać po etyc ko, że
na praw dę war to usły szeć i dać się uko ły sać do snu przez pięk nie gra -
ją ce na wie trze wan ty i fa ły? Wiem, nie wszy scy to lu bią i cza sa mi zde -
cy do wa nie usi łu ją ta ką (ko cią?) mu zy kę za blo ko wać (Ry siu, 2009).
Po waż niej mó wiąc, je stem prze ko na ny, że war to przy naj mniej raz,
zwłasz cza już ja ko oso ba w peł ni do ro sła, od być kil ku dnio wy rejs ma -
łym jach tem ka bi no wym. Na wet bym to wzmoc nił, su ge ru jąc, że każ -
dy do ro sły po wi nien ta ki rejs za li czyć. 

Cóż mo że my uzy skać czy wy do być z ta kie go krót kie go rej su?
Przede wszyst kim za sko czy nas kon sta ta cja, jak nie wie le prze strze ni
(i rze czy) po trze ba do ży cia dla kil ku osób. Wy star czy tyl ko do stęp ną
prze strzeń na le ży cie zor ga ni zo wać, wszyst ko wła ści wie roz mie ścić
(rze czy naj po trzeb niej sze za wsze w za się gu rę ki!), pil no wać za sad
współ ży cia oraz po rząd ku itd. Bez po śred nio do świad czy my, jak sil ne
i waż ne są dla nas na dal ży wio ły: wo da, wiatr, bu rze. Od czu je my si łę
i wa gę czyn no ści fi zjo lo gicz nych (chy ba że wy czar te ruj my du żą łód -
kę „z wszel ki mi wy go da mi”). Mo że nas na praw dę za sko czyć, ja ki mi je -
ste śmy wiel ki mi pro du cen ta mi śmie ci i jak nie wie le po trze ba, aby nie
wa la ły się one na miej scach bi wa ko wych. Jak że ina czej na le ży pro wa -
dzić kuch nię, prze cho wy wać i spo ży wać pro duk ty (nie wszyst ko moż -
na w na czy niach jed no ra zo wych). Nie dzi wi po trze ba wie lo krot ne go
uży wa nia pra wie tych sa mych kom ple tów na czyń (kub ków, ta le rzy
czy sztuć ców nie da się wło żyć do zmy war ki). Oka że się, że do bre śnia -
da nie jest naj waż niej sze, gdyż, jak ma wia nasz ka pi tan: „na praw dę,
nie wia do mo, kie dy bę dzie na stęp ny po si łek” i czy bę dzie na cie pło. 

Gdy zo sta ję na kil ka dni sam w do mu i zda ny je stem na sa mo dziel -
ne przy go to wy wa nie po sił ków, szyb ko prze cho dzę na kuch nię i go -
spo da ro wa nie na czy nia mi zbli żo ne do jach to we go. To się bar dzo
spraw dza. Oka zu je się rów nież, że moż na prze żyć ca ły ty dzień bez
oglą da nia swo jej twa rzy w lu strze (to na wet sto sun ko wo ła twe na łód -
ce, gdy po sia da my bro dę i nie mu si my się go lić al bo umie my to ro bić
„na pa mięć”), spę dzić ty dzień bez oglą da nia te le wi zji, bez czy ta nia ga -
zet, na wet słu cha nia ra dia. 

Tak, oczy wi ście, moż na to so bie wy obra zić, a na wet war to zre ali zo -
wać na jach cie – na Ma zu rach! Je den ty dzień w ro ku (przy naj mniej).
Wszyst kich do te go za chę cam.

Bog dan J. Wo sie wicz

Naprawiony rumpel Rysia (Popieliński Róg, 2008)

Załogi jachtów po powrocie do portu macierzystego (2008)
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Złote Pióro wręcza JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Erwin Wąsowicz; z tyłu po prawej ówczesny
redaktor naczelny „Wieści Akademickich”, mgr inż. Michał Sójka

Złote Pióro „Wieści Akademickich” (maj 2008 roku)

Uro czy stość wrę cze nia Zło te go Pió ra „Wie ści Aka de mic kich” prof. dr. hab. Bog da no wi J. Wo sie wi -
czo wi od by ła się na po sie dze niu Se na tu w dniu 28 ma ja 2008 ro ku. To nie by ła pierw sza te go

ty pu na gro da przy zna na przez re dak cję na sze go cza so pi sma. Wcze śniej zo sta li nią uho no ro wa ni:
prof. dr hab. Jan Ga węc ki oraz dr hab. Je rzy Świ goń. Zło te Pió ro dla prof. dr. hab. Bog da na J. Wo sie -
wi cza by ło trze cie z ko lei. Póź niej na stą pi ła prze rwa w wy da wa niu „Wie ści Aka de mic kich”, po niej
zaś zmie ni ło się jesz cze wię cej, łącz nie ze sta no wi skiem re dak to ra na czel ne go.

Jak za pew nia pro fe sor Wo sie wicz: „pió ro le ży na ho no ro wym miej scu w do mu,
w mo im po ko ju do biu ro wej pra cy. Pi szę nim rzad ko (jest na na bo je),
czę ściej uży wam mo je go sta re go wiecz ne go pió ra, choć nie
ma zło tej sta lów ki i atra ment trze ba uzu peł niać
co ja kiś czas z bu te lecz ki”. (es)

Zło te Pió ro „Wie ści Aka de mic kich” 
dla prof. dr. hab. Bog da na J. Wo sie wi cza

WIEŚCI 2008
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Wso bo tę, 26 mar ca, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu już po
raz ko lej ny otwo rzył swe po dwo je dla uczniów szkół śred nich

(ale nie tyl ko). Ofer tę dy dak tycz ną za pre zen to wa ły wszyst kie wy dzia -
ły na szej uczel ni, a tak że or ga ni za cje stu denc kie i mło dzie żo we,
w tym szcze gól nie wi docz ni z uwa gi na barw ne stro je przed sta wi cie -
le Ze spo łu Pie śni i Tań ca „ła ny” oraz trę ba cze z „Ve na to ra”. Za in te re -
so wa nie od wie dza ją cych by ło du że, zwłasz cza w bu dyn ku głów nym
Col le gium Ma xi mum, ale, nie ste ty, na nie któ rych wy dzia łach nie co
mniej sze niż w ro ku ubie głym.

Jed no oso bo wa re dak cja „Wie ści Aka de mic kich” nie zdo ła ła do trzeć
do wszyst kich sto isk wy dzia ło wych, co po sta ra się uzu peł nić w przy -
szłym ro ku. (es)

Drzwi Otwar te
2011

Organizatorzy (Dział Studiów i Spraw Studenckich)Wypełniona po brzegi sala wykładowa w Collegium Maximum

Przybyłą młodzież powitała prorektor ds. studiów, 
prof. dr hab. Monika Kozłowska

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
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W drodze do budynków dydaktycznych położonych przy ulicy
Wołyńskiej (33 i 35)

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

… oraz stoisko informacyjne w Collegium Maximum

Wydział Technologii Drewna
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: powitanie w Kolegium
Gawęckiego…

„Wieści Akademickie” rozeszły się bardzo szybko

Wydział Leśny
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Kie dy w Po zna niu spadł pierw szy tej je sie ni śnieg…

Dwu dzie ste go szó ste go li sto pa da, mi mo ujem nej tem pe ra tu ry i sy -
pią ce go pierw sze go tej je sie ni śnie gu, wy ru szy li śmy na naj więk sze
w Eu ro pie Środ ko wow schod niej Mię dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Śro -
do wi ska PO LE KO. Tar gi te za sko czą każ de go. Pod czas ich zwie dza nia
ocie ra li śmy się o szczy ty gór, po kład stat ku, wzno si li śmy się na wy so -
kość śmi gieł wia tra ka i za głę bia li śmy w kwe stię wy ko pów oraz ka na -
li za cji, nie mó wiąc już o wkrę ce niu się w obieg ma te rii…

Gosz cząc w Am ba sa dzie Kró le stwa Nor we gii

Tuż przy wej ściu na szą uwa gę zwró ci ła ma szy na przy po mi na ją ca
au to mat na na po je. W Nor we gii opa ko wa nia ta kie jak bu tel ki PET,
pusz ki i bu tel ki szkla ne są ob cią żo ne kau cją, co ma zmo ty wo wać
miesz kań ców do roz sąd nej go spo dar ki od pa da mi. W każ dym skle pie

stoi ta ki au to mat, do któ re go wkła da się pu stą bu tel kę czy pusz kę,
ma szy na od czy tu je kod kre sko wy, od pro wa dza opa ko wa nie do po -
jem ni ka i wy da je pa ra gon po da ją cy war tość na li czo nej kau cji. Pa ra -
gon moż na wy mie nić na go tów kę lub na ko lej ny na pój orzeź wia ją cy.
Ma szy na zo sta ła przy wie zio na do Po zna nia na PO LE KO z Kró le stwa
Nor we gii, re pre zen to wa ne go przez Am ba sa dę te go kra ju.

„Kok tajl Dy na mo wa”

Je dy ną wspól ną ce chą te goż kok taj lu z kok taj lem Mo ło to wa jest je -
go bo gac two ener ge tycz ne. W ra mach ak cji Fun da cji All For Pla net
pod czas Sa lo nu Czy stej Ener gii moż na by ło si łą wła snych mię śni,
„mknąc” na sta cjo nar nym ro we rze (do któ re go za in sta lo wa no spe cjal -
ną apa ra tu rę), wy pro du ko wać prąd i tym sa mym na ła do wać nasz te -
le fon ko mór ko wy bądź też za si lić blen der, któ rym moż na by ło
przy go to wać prze pysz ny kok tajl owo co wy.

Fe lek Flasz ka i Brat Pet

Nie, nie, to nie jest ob sa da ko lej nej hol ly wo odz kiej pro duk cji. Fe -
lek Flasz ka i Brat Pet to „ma skot ki” Za kła du Za go spo da ro wy wa nia
Od pa dów (ZZO) mia sta Po zna nia. Flasz ka to spe cja li sta od se gre ga -
cji od pa dów, Pet zaś od pra cy skła do wi ska. Ma skot ki pro mo wa ły pra -
wi dło wą go spo dar kę od pa da mi w spo sób przy stęp ny dla dzie ci
i mło dzie ży. Jed nym z po my słów ZZO jest pro duk cja peł no war to -
ścio we go na wo zu or ga nicz ne go „Bio – Fe lek” z od pad ków ro ślin -
nych – sko szo nej tra wy, ga łę zi, li ści etc. Na szą uwa gę zwró cił
pro blem re kul ty wa cji skał płon nych oraz oczysz cza nia nie zwy kle za -
so lo nych wód po ko pal nia nych po wsta łych w wy ni ku eks plo ata cji
wę gla ka mien ne go. Po czy nio ne od 1996 ro ku zmia ny struk tu ral ne
w gór nic twie wę gla ka mien ne go przy czy ni ły się do po wsta nia fir my
dba ją cej o to, aby kra jo braz oko lic Ryb ni ka, Żor i Ja strzę bia -Zdro ju
nie przy po mi nał po wierzch ni Księ ży ca, a wo da od pro wa dza na z ko -
pal ni do Od ry za wie ra ła bez piecz ne stę że nia chlor ków, jo nów ba ru
i ra du. 
Á pro pos ra du – na PO LE KO za po zna li śmy się rów nież z tech no lo gia -
mi ochro ny prze ciw che micz nej.

Ho mo ho mi ni lu pus est… (na tu rze też)

Na tu ra 2000 – pro gram Unii Eu ro pej skiej ma ją cy na ce lu ochro nę
róż no rod no ści bio lo gicz nej dzię ki ochro nie na tu ral nych i pół na tu ral -
nych sie dlisk oraz fau ny i flo ry. Cel jest szczyt ny, tym bar dziej god ny
uwa gi, gdyż za kła da, że czło wiek jest in te gral ną czę ścią przy ro dy. Na -
tu ra 2000 chro ni przy ro dę, ale da je też moż li wość roz wo ju re kre acji
i rol nic twa. Na PO LE KO w ra mach ak cji To wa rzy stwa na Rzecz Zie mi
– „Czło wiek i Na tu ra 2000” – le żą ca mię dzy Pie ni na mi a Be ski dem Są -
dec kim Szczaw ni ca, znaj du ją ca się w oknie tek to nicz nym na te re nie
Be ski du Wy spo we go Msza na Dol na i pod ha lań ska Bu ko wi na Ta trzań -
ska pro mo wa ły swo je roz wią za nia zwią za ne z tym pro gra mem. Oka -
zu je się jed nak, że mi mo wy mier nych ko rzy ści dla wszyst kich
wdra ża nie sie ci Na tu ra 2000 spo ty ka ło się z wie lo ma emo cja mi – po -
cząw szy od eu fo rii, na wro go ści koń cząc. Być mo że wy ni ka to z nie -
do in for mo wa nia spo łe czeń stwa, go rzej, je że li w grę wcho dzą zwy kłe
ludz kie przy wa ry, ta kie jak za wiść i nie chęć do zmian. Nie po ko ją cą
ten den cję po twier dzi ła na sza wi zy ta na sta no wi sku Kar ko no skie go
Par ku Na ro do we go. Kto cho ciaż raz był w Kar ko no szach i zna hi sto rię
klę ski eko lo gicz nej, ja ka je do tknę ła z po wo du kwa śnych opa dów, bez
wa ha nia się zgo dzi, że ta kich gór nie ma ni gdzie, a opie ku no wie Kar -
ko no skie go Par ku Na ro do we go ma ją ra cję, chro niąc te te re ny. Nie ste -
ty, kon tro wer sje w spo łecz no ści lo kal nej zwią za ne z po wsta niem
Kar ko no skie go Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej oraz pre sja na bu do -
wa nie wy cią gów nar ciar skich nie ro ku je do brze. Po zo sta je py ta nie,
czy tak trud no zro zu mieć to, że naj wię cej tu ry stów przy jeż dża w Kar -
ko no sze la tem, aby ob co wać z przy ro dą?

Jak to się ro bi w Pol sce, a jak na Za cho dzie?

Na PO LE KO moż na by ło się za po znać z dzia ła nia mi Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFO ŚiGW),
chcą cym zwięk szyć świa do mość eko lo gicz ną spo łe czeń stwa mię dzy
in ny mi dzię ki ak cjom „Edu ka cja, świa do mość, ko mu ni ka cja”, „Pro -

Makieta elektrowni z silnikiem 7L35MC-S działającej w systemie
kogeneracji na biopaliwie z nieoczyszczonego oleju palmowego

Ro biąc jesz cze wię cej dla ochro ny 
śro do wi ska
Wyj ście stu den tów Ko ła Na uko we go In ży nie rów Śro do wi ska na Mię dzy na ro do we
Tar gi Ochro ny Śro do wi ska PO LE KO
Po znań, 26 listopada 2010 ro ku
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Produkcja energii elektrycznej na stacjonarnym rowerze

Stoisko poświęcone ochronie przeciw środkom chemicznym
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gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko” czy „Od na wial ne źró -
dła fi nan so wa nia”. Na tar gach nie mo gło za brak nąć sto iska Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska, Ban ku Ochro ny Śro do wi ska, Głów ne go
In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska oraz je go od dzia łu w Po zna niu
(dzię ki nim da ne nam by ło za po znać się ze sta nem śro do wi ska w Pol -
sce i Wiel ko pol sce), Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej (tu za -
po zna li śmy się z pla nem za go spo da ro wa nia zlew ni War ty oraz – co
szcze gól nie waż ne – jak za bez pie czyć się przed po wo dzią i jak so bie
ra dzić, gdy już wy stą pi). 

Na sta no wi sku Cen trum Ko or dy na cji Pro jek tów Śro do wi sko wych
– in sty tu cja wdro że nio wa dla V osi prio ry te to wej Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko” – mo gli śmy się za po znać z pro -
gra ma mi wdra ża ny mi mię dzy in ny mi dla La sów Pań stwo wych.
Szcze gól nie za cie ka wi ła nas  „Re kul ty wa cja na ce le przy rod ni cze te -
re nów zde gra do wa nych, po po li go no wych i po woj sko wych za rzą dza -
nych przez PGL LP” – te mat bom bo wy, zwłasz cza że na po li go nach
ro sną po dob no naj lep sze grzy by. Szko da, że czasem grzy bia rze ta kie
wy pra wy przy pła ca ją ży ciem… 

Nie za bra kło też go ści zza gra ni cy. O pro ble mach ochro ny śro do -
wi ska moż na by ło po roz ma wiać z przed sta wi cie la mi Fe de ral ne go Mi -
ni ster stwa Edu ka cji i Ba dań Na uko wych z RFN (Bun de smi ni ste rium für
Bil dung und For schung), a tak że z go ść mi z Nor we gii, Fin lan dii i Szwaj -
ca rii. 

„Ter mo lu stra cja” i to, co MIŚ -e lu bią naj bar dziej

Roz pa le ni mno go ścią no wi nek skie ro wa li śmy swo je kro ki ku te mu,
co in te re su je nas naj bar dziej – tech no lo giom po wią za nym z na szym
kie run kiem stu diów. Gdy zmie rza li śmy ku upra gnio ne mu sto isku, dro -
gę za stą pił nam pan stra żak z urzą dze niem po dob nym do prze no śne -
go ra da ru do po mia rów pręd ko ści. Oka za ło się, że to ka me ra
ter mo wi zyj na po ka zu ją ca roz kład tem pe ra tur. Na ca łe szczę ście żad -
ne z nas nie pło nę ło, mo gli śmy więc ru szyć da lej. Zna leź li śmy się
w kra inie szczę śli wo ści in ży nie rów śro do wi ska.

Za zna jo mi li śmy się z do stęp ny m na ryn ku asor ty men tem geo syn -
te ty ków – geo w łók ni ny, geo siat ki, geo mem bra ny i geo kom po zy ty.
Ma te ria ły te słu żą mię dzy in ny mi do uszczel nia nia skła do wisk od pa -
dów, ogra ni cza nia wpły wu wo dy grun to wej na kon struk cje czy for -
mo wa nia skarp. Po zna li śmy tech ni ki prze ciw dzia ła nia osu wi skom
(Pań stwo wa Służ ba Geo lo gicz na), zwie dzi li śmy kró le stwo be to nu,
od kry wa jąc no wy asor ty ment od le wów be to no wych dla bu dow nic -
twa pod ziem ne go oraz mno gość kon struk cji zbior ni ków żel be to -
wych. Za po zna li śmy się z naj now szy mi roz wią za nia mi w dzie dzi nie
wy ko naw stwa mi kro tu ne lin gu, za mra ża nia grun tu, sys te mu jet gro -
uting, ścian szcze li no wych, mi kro pa li, kon struk cji mu rów opo ro wych
i gwoź dzio wa nia grun tu dzię ki obec no ści wie lu firm kra jo wych i za -
gra nicz nych. 

Naj wię cej tech no lo gii mie li jed nak do dys po zy cji mi ło śni cy sa ni -
ta cji. Tar gi PO LE KO zo sta ły wręcz opa no wa ne przez pro du cen tów sys -
te mów uzdat nia nia wo dy (do wie dzie li śmy się, że urzą dze nie
wiel ko ści pral ki na dro dze od wró co nej osmo zy jest w sta nie za spo -
ko ić po trze by jed ne go do mu jed no ro dzin ne go!), oczysz czal ni ście -
ków (tych w ska li ma kro, jak i przy do mo wych), oczysz czal ni od cie ków
(sub stan cje wy płu ki wa ne ze skła do wisk przez opa dy at mos fe rycz ne),
pro du cen tów bio ga zo wi, bry kie tow ni sło my, ko lek to rów sło necz -
nych, pomp cie pła, elek trow ni na bio ma sę, bio pa li wo oraz bio gaz
i elek trow ni wia tro wych. Naj więk sze wra że nie zro bi ła na nas kon te -
ne ro wa elek trow nia na bio gaz, do któ rej moż na by ło wejść i zo ba -
czyć wszyst ko w ska li 1: 1, mię dzy in ny mi prąd ni cę prą du sta łe go oraz
ma kie tę elek trow ni z sil ni kiem 7L35MC -S dzia ła ją cej w sys te mie 
ko ge ne ra cji na bio pa li wie z czy ste go, nie oczysz czo ne go ole ju pal -
mo we go. 

Na Tar gach PO LE KO spę dzi li śmy ca ły dzień. Wy ciecz ka da ła nam
wie le sa tys fak cji i waż nych in for ma cji, któ re bę dzie my mo gli wy ko rzy -
stać w przy szło ści. 

Piotr Do bosz, 

stu dent IV ro ku in ży nie rii śro do wi ska
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Maszyna naliczająca kaucję za zużyte opakowania po napojach

Pompa ciepła od środka
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Go spo da rzem tur nie ju by ło Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej i Klub Uczel -
nia ny AZS Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Im pre za cie -

szy ła się du żą fre kwen cją, a wzię ło w niej udział 15 ze spo łów z uczel ni
z pół noc no -za chod niej Pol ski. By ły to mię dzy in ny mi za wod nicz ki
z Gdań ska, Szcze ci na, Po zna nia, To ru nia i Byd gosz czy. 

Pierw sze go dnia od by ła się in au gu ra cja za wo dów, w któ rej uczest -
ni czył pro rek tor ds. kadr i roz wo ju uczel ni, prof. dr hab. Cze sław Sza -
frań ski. Roz po czę cie tur nie ju uświet nił po kaz wschod nich sztuk wal ki.
W pierw szym dniu od by ły się rów nież roz gryw ki w czte rech gru pach
eli mi na cyj nych. Za wod nicz ki z na szej uczel ni tra fi ły na bar dzo sil ne
prze ciw nicz ki, któ re – jak się póź niej oka za ło – by ły trium fa tor ka mi
za wo dów. 

W dru gim dniu zma gań wy ło nio no czte ry ze spo ły, któ re mia ły wal -
czyć o naj wyż sze miej sca na po dium i awans do fi na łu Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski w Kra ko wie. Po za cię tych po je dyn kach wy ło nio no
czte ry ze spo ły: Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza (UAM) w Po zna -
niu, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka (UMK) w To ru niu, Aka de mię Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go (AWF) w Po zna niu i Aka de mię Po mor ską (AP)
ze Słup ska. 

W nie dzie lę 17 kwiet nia ro ze gra no me cze fi na ło we. W me czu
o trze cie miej sce zmie rzy ły się ze spo ły z AWF i UMK. Z te go po je dyn -
ku zwy cię sko wy szły to ru nian ki, któ re po ko na ły 2:0 AWF. Naj bar dziej
eks cy tu ją cym me czem tur nie ju oka zał się za ska ku ją cy fi nał, w któ -
rym zmie rzy ły się AP i UAM. Na po cząt ku po je dyn ku to aka de micz -
ki spra wia ły wra że nie pew niej szych sie bie i le piej przy go to wa nych,
o czym świad czył ła two wy gra ny pierw szy set. Jed nak w dru gim se -
cie po zna nian ki „prze bu dzi ły się” i wy gra ły, czym do pro wa dzi ły do
tie bre aku. Po za cię tej wal ce i dzię ki do bre mu do pin go wi ki bi ców
po znań skich po ko na ły one za wod nicz ki z AP i usta li ły wy ni ki na 2:1.

Za wo dy zor ga ni zo wa ne na na szej uczel ni zo sta ły oce nio ne po zy -
tyw nie przez uczest ni ków i ich tre ne rów. Przez trzy dni po by tu w Po -
zna niu siat kar ki prócz za cię tych bo jów na bo isku po zna wa ły rów nież
na sze mia sto. Or ga ni za to rzy za pew ni li wie czo rek in te gra cyj ny, gdzie
ko le żan ki nie ry wa li zo wa ły ze so bą – jak na bo isku – lecz ba wi ły się
i roz ma wia ły. Oby wię cej ta kich tur nie jów na na szej uczel ni.

Koń co we wy ni ki tur nie ju:
I miej sce: Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

II miej sce: Aka de mia Po mor ska w Słup sku
III miej sce: Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
IV miej sce: Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu
V miej sce: Po li tech ni ka Po znań ska

VI miej sce: Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu
VII miej sce: Uni wer sy tet Szcze ciń ski

VIII miej sce: Uni wer sy tet Gdań ski
IX miej sce: Wyż sza Szko ła Go spo dar ki w Byd gosz czy
X miej sce: Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny 

w Szcze ci nie
XI miej sce: Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny

XII miej sce: Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy
XIII miej sce: Po li tech ni ka Gdań ska

XIV miej sce: Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
XV miej sce: Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Pi le

Iza be la Cien kus
Klub Uczel nia ny AZS UP w Po znaniu

Centrum Kultury Fizycznej

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w siat ków ce ko biet – pół fi nał
Po znań, 15 kwiet nia 2011 ro ku
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Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w bie gach prze ła jo wych jak zwy -
kle od by  ły się w łódz kim par ku 3 Ma ja, na szyb kiej, bar dzo do brze

przy go to wa nej tra sie. Do wy bo ru by ły czte ry dy stan se, gdzie łącz nie
ści ga ło się po nad 600 stu den tów.

W pierw szym, trzy ki lo me tro wym bie gu ko biet udział wzię ły:

1. Mar ce li na Pu cha ła (44 miej sce)
2. Emi lia Pio tro wicz (46 miej sce)
3. Mag da le na Raś (105 miej sce)
4. Da ria Przy by lak (116 miej sce)
5. Ma ria Płot ko wiak (122 miej sce)
6. Ka ro li na No wak (124 miej sce)
7. Mał go rza ta Bo ni kow ska (151 miej sce).

W bie gu męż czyzn na czte ry i pół ki lo me tra wy star to wa li:

1. Ja ro sław Ko złow ski (24 miej sce)
2. Ka mil Za jąc (45 miej sce)
3. Da riusz Pszczo ła (69 miej sce)
4. Bog dan Ka zi mier czak (115 miej sce).

Na naj dłuż szej, dzie wię cio ki lo me tro wej tra sie bie gu ści gał się Ar -
tur Ol szew ski (59 miej sce). War to do dać, że w kla sy fi ka cji uczel nia nej
re pre zen ta cja męż czyzn na sze go uni wer sy te tu zdo by ła brą zo wy me -
dal w ka te go rii uczel ni przy rod ni czo -spo łecz nych. Na si ko le dzy mie li
oka zję zma gać się z naj więk szy mi ta len ta mi pol skiej lek kiej atle ty ki.
Na dy stan sie 4,5 km za wod ni cy mie rzy li się z Ada mem Ksz czo tem, ha -
lo wym mi strzem Eu ro py z Pa ry ża (2011) oraz brą zo wym me da li stą Mi -
strzostw Eu ro py z Bar ce lo ny (2010), któ ry ku ucie sze or ga ni za to rów
re pre zen to wał Po li tech ni kę łódz ką.

Im pre za jak zwy kle mia ła cie ka wy dla stu den tów wy miar, gdyż
mo gli li czyć na atrak cje zor ga ni zo wa ne przez fir mę Ni ke. Wszy scy
mie li moż li wość zmie rze nia bu tów z naj now szej ko lek cji ni ke free
oraz wziąć udział w kon kur sie z na gro dą w po sta ci bu tów tej mar ki,
któ re moż na wła sno ręcz nie za pro jek to wać na stro nie in ter ne to wej:
www.ni ke.com/free [dostęp: 07.06.2011].

W przy szłym ro ku na tej sa mej łódz kiej tra sie bie go wej, któ rej czę -
ścią jest ma low ni cza pę tla z cie ka wym pod bie giem, od bę dą się Aka -
de mic kie Mi strzo stwa Świa ta w bie gach prze ła jo wych, naj wyż szej
ran gi im pre za spor to wa w 2012 ro ku or ga ni zo wa na w ło dzi.

Wszyst kim re pre zen tan tom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz tre -
ner kom, pa niom: Ka ta rzy nie Musz kie ta oraz Ju lii Ki jak bar dzo ser -
decz nie gra tu lu je my i ży czy my wie lu suk ce sów!

Mar ce li na Pu cha ła

Centrum Kultury Fizycznej
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Dziewczęta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu chwilę przed startem

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w bie gach prze ła jo wych
Po znań, 2 kwiet nia 2011 ro ku
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Nasze małe wielkie narciarstwo

Chcąc uzy skać ja kie kol wiek da ne o Ma don nie di Cam pi glio, wszę -
dzie za czy na ją się one in for ma cją, że to per ła Do lo mi tów. Kie dyś

by ło tu taj mo rze, stwier dze nie to nie jest więc po zba wio ne praw dy.
A pe reł i pe re łek tam mo że być cał kiem po kaź na ilość, wśród nich
błysz czy Ma don na. Ta sta cja, wraz z Pin zol lo, Fol ga ri dą i Ma ri le wą, to
du ży nar ciar ski ob szar, świet nie za go spo da ro wa ny dla nar cia rzy.
W tym ro ku za wi ta li śmy tu taj po raz dru gi, bo spodo ba ło się tu taj nam
pod każ dym wzglę dem. A w ogó le to za czę li śmy tu od kry wać wszyst -
ko od no wa. Zno wu za miesz ka li śmy w Pin zol lo, uro czym mia stecz ku
o cie płej ar chi tek tu rze śród ziem no mor skiej, choć w ser cu gór. Mia -
stecz ko oto czo ne szczy ta mi, nie wie le bar dzo sta rych bu dyn ków, kil -
ka ma łych ko ściół ków i ka pli czek. Nie któ re przy le pio ne jak ja skół cze
gniaz da, gdzieś wy so ko. Pra wie w cen trum dol na sta cja ko lej ki li no -
wej, wy no szą cej chęt nych do ni czym nie za po wia da ne go, po za fol de -
ra mi, nar ciar skie go ra ju. Na do le zie lo no, na wet w lu tym czy mar cu,
choć nie za wsze, a wy żej wszyst kie od mia ny nar ciar stwa. 

Ma syw Dos de Sa bion, z wkom po no wa ny mi wy cią ga mi i tra sa mi.
Oczy wi ście ca ła in fra struk tu ra na śnie ża ją ca, gdy by nar ciar ska au ra
za wio dła. Z ka bi ny ko lej ki, jak z le cą ce go szy bow ca, wi dać re gu lar -
ne kwar ta ły ma low ni czych en klaw z pen sjo na ta mi i ho te la mi. Prze -
waż nie pu sty mi. Do my w tym sa mym sty lu, ale zna czą ce szcze gó ły
czy nią z nich od ręb ne, pry wat ne, uro kli we świa ty. Spo ro śród ziem -
no mor skiej zie le ni, ca łość ko ją co dzia ła ją ca na oczy przy zwy cza jo -
ne do ra do snej bu dow la nej twór czo ści Ra taj lub Piąt ko wa.

Star sza część mia stecz ka to wą skie ulicz ki z we wnętrz nym ży ciem
do mostw, wy sta wio nym na ze wnątrz, mi mo po ry ro ku. Gru py idą -
cych tę dy do wy cią gu nar cia rzy, z nar ta mi na ple cach, w peł nym
rynsz tun ku, w tych że sta rych za ka mar kach bez śnie gu wy glą da ją jak
prze marsz śre dnio wiecz nych bi czow ni ków przez mia sto. A u gó ry
ki lo me try nie ba nal nie za pro jek to wa nych tras w kra jo bra zie gór skich
ma sy wów. Na po śred niej sta cji spo ro lu dzi cze ka ją cych na prze siad -
kę al bo za ży wa ją cych słoń ca. Ale tyl ko tam, bo da lej wszę dzie jeź -
dzi my sa mi, nie cze ka jąc w ko lej kach do ko le jek. Wy wie zio ne
z bez śnież ne go Pin zol lo do gó ry nie mow la ki w wóz kach. Bar dzo ma -
łe dzie ci za wi nię te w ko ce, śpią ce na le ża kach. Pla ża na śnie gu. Set -

ki le ża ków z za war to ścią. In struk to rzy w mod nych, do pa so wa nych
błę kit nych ko stiu mach. Wie lu o dziw nej, nie chluj nej, ale po cią ga ją -
cej uro dzie ty pu „Ban de ras ma cho”. Zjeż dża ją cy z gó ry nar cia rze naj -
le piej jak po tra fią koń czą bieg przed pu bli ką. Nie któ rym de li kat nie
nie sta je miej sca, lą du ją więc w pla sti ko wych siat kach. Ra do sny
aplauz. Spo ro uro dzi wych, opa lo nych Wło szek w dłu gich fu trach
z no rek i w ele ganc kich, cie płych wa lon kach. Na sto łach miej sco we
spe cja ły. Tar go wi sko próż no ści.

My zaś jeź dzi my w gó rę i w dół, spo glą da jąc na to wszyst ko z ja -
dą ce go w gó rę wy cią gu.

Na wet tu taj do pa da nas za pach ka wy i obrzy dli we go spe cja łu po -
łu dniow ców, „bom bar di no”. Już kil ka dzie siąt me trów od te goż wiel -
kie go świa ta świat in ny, na sze wiel kie nar ciar stwo. Na sto kach pu sto,
część z nas ma już dość o 14.00 i pierw szym na szym au to bu sem wra -
ca do ho te lu. Więk szość jed nak chło nie Do lo mi ty do koń ca. Przed ko -
la cją drob ne za ku py w skle pie przy do mu. Nie wia ry god nie ni skie ce ny,

ta niej niż w na szym Li dlu czy Bie dron ce. Ta niej niż w stre fie wol no cło -
wej w Li vo nio. Po Fran cji, po ka wie na nie miec kich sta cjach ben zy no -
wych mi ły ce no wy szok. Za kłó ca to jed nak dzia ła nie ho te lo we go ba ru.
Za to no wy szef kuch ni wy so ko pod niósł po przecz kę. Wy glą dem przy -
po mi na zło dzie ja sa mo cho dów z Mła wy, ale go tu je do sko na le i świet -
nie mó wi po nie miec ku. Ma na imię Da vid i po cho dzi z tych stron.
Wła ści cie lem ho te lu o wdzięcz nej na zwie „Or so gri gio” jest Bru no. Też
mó wi po nie miec ku, ale wpla ta du żo włosz czy zny. Ma 62 la ta i bar -
dziej od in nych się za akli ma ty zo wał. Obaj są rdzen ny mi, z dzia da pra -
dzia da miesz kań ca mi tej czę ści Włoch zwa nej Al to Adi go. To Gór na
Ady ga, obej mu ją ca prak tycz nie ca łe Do lo mi ty, Tren ti no, Bol za no, Ty -
rol Po łu dnio wy. Od za ra nia cy wi li za cji eu ro pej skiej przed miot spo rów
Włoch, Au stro -Wę gier, Świę te go Ce sar stwa Rzym skie go, kra ju Fran -
ków, Wa ty ka nu, mo że i Chin.

Pierw sza woj na świa to wa, okres mię dzy wo jen ny, dru ga woj na
przy nio sły za ska ku ją ce roz wią za nia na tym te re nie. Ale mię dzy in -
ny mi dla te go Bru no i Da vid mó wią po nie miec ku.

W du żym skró cie: moż ni ów cze sne go świa ta nie chcie li do pu ścić
do zjed no cze nia Włoch. Wza jem ne kam pa nie, na jaz dy, mor der stwa

Per ły w Do lo mi tach

Dzwon Pojednania: „[…] każdego dnia o 12.00 w południe słychać jego bicie mające przypominać o
zapomnieniu”

„[…] jeździmy w górę i w dół,
spoglądając na […] wszystko 
z jadącego w górę wyciągu”
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i roz bój w imie niu pra wa by ły z obu stron na po rząd ku dzien nym. To
jed nak Wło si wal czy li o nie pod le głość i zjed no cze nie. Za an ga żo wa ni
by li w to rów nież nar cia rze z for ma cji al pej skich strzel ców w Do lo mi -
tach. W tym Po la cy. Pi sa łem o tej po ry wa ją cej hi sto rii w jed nym
z pierw szych od cin ków te go cy klu*. Po roz pa dzie Au stro -Wę gier ol -
brzy mią część wiecz nie pło ną ce go po gra ni cza wcie lo no do Włoch.
Zwy cięz ców nikt nie py ta o nic. A tu tej sza lud ność by ła nie miec ko ję -
zycz na. Te raz jest tu taj da le ko po su nię ta au to no mia, ale za raz po wło -
skim „ansz lu sie” by ło źle. Kto nie pod pi sał wło skiej „volks li sty”, sta wał
się oby wa te lem dru giej ka te go rii lub ślad po nim gi nął. Po wie lu la -
tach wszyst ko prak tycz nie zmie ni ło się na lep sze. Ale jesz cze trzy dzie -
ści lat te mu wy bu cha ły tu taj bom by pod kła da ne przez se pa ra ty stów
z Gór nej Ady gi. Jak w kra ju Ba sków w Hisz pa nii.

Kil ka na ście lat te mu w cen trum Do lo mi tów, w naj pięk niej szej chy -
ba ich czę ści, w wy so ko po ło żo nej par tii gór, w po bli żu miej sco wo ści
Brun nek, po wsta ła naj no wo cze śniej sza sta cja nar ciar ska w Al pach.
Kron Platz po nie miec ku, Plan de Co ro nes po wło sku; 150 km tras, z naj -
no wo cze śniej szy mi wy cią ga mi, zna ko mi ty mi roz wią za nia mi tech nicz -
ny mi, nie by wa łej sze ro ko ści au to stra da mi. Na wy so ko ści oko ło 2350 m
n.p.m., przy wy cią gach zbu do wa no dzwon ni cę wiel ko ści ma łe go ko -
ścio ła, a w niej Dzwon Po jed na nia. Wi dok i wra że nie za iste nie zwy kłe.
Każ de go dnia o 12.00 w po łu dnie sły chać je go bi cie ma ją ce przy po mi -
nać o za po mnie niu. Przy sprzy ja ją cych wa run kach po go do wych sły -
chać go z dość da le ka. Ale nie wszy scy miej sco wi (i więk szość
przy by szów) wie dzą, ko mu bi je dzwon. Tu za czy na się Al ta Ba dia, a nad
wszyst kim kró lu je ol brzy mi ma syw ze szczy tem pra wie 3400 m, o swoj -
sko brzmią cej na zwie Mar mal la da. Te ren nar ciar ski o nie by wa łej, nie -
re al nej wręcz uro dzie i moż li wo ściach. Te mat dla obu stron kon flik tu
nie zwy kle trud ny, bo le sny, roz wią za ny w spo sób, któ ry chy ba usa tys -
fak cjo no wał wszyst kich, a naj bar dziej nar cia rzy.

Po ko lej nym dniu szli fo wa nia sto ków w świe żym śnie gu w Pin zol -
lo w pla nie wy jazd do Ma don ny di Cam pi glio. Na zwa ko ja rzy ła mi
się za wsze z miej scem kul tu Ma ryj ne go, choć wie dzia łem, że to ku -
rort nar ciar ski. Chcia łem jed nak coś wię cej opo wie dzieć na ten te -
mat mo im to wa rzy szom ja dą cym au to ka rem do per ły Do lo mi tów.
Przy ko lej nym pi wie py tam Bru na; „Pro szę mi po wie dzieć, co zna czy
na zwa tej miej sco wo ści?” I tu taj pa dła od po wiedź, któ ra naj pierw
wpra wi ła mnie w osłu pie nie, a po chwi li za czą łem me go roz mów cę
po dej rze wać o nie od wra cal ny brak łącz no ści ze świa tem.

„Oni tam mie li obóz, tam miesz ka li, a po tem wy mor do wa li pra -
wie 10 000 lu dzi”. Nas, zna czy Au stria ków, zro zu mia łem, bo Bru no to
Au striak. Py tam da lej: „Kto to zro bił?” „Car lo Ma gno – pa da od po -
wiedź. – Mor do wa li nas, spa li li osa dy i oko licz ne wsie”.

W związ ku z tym, że nie do koń ca go zro zu mia łem, bo wtrą cał du -
żo wło skich słów, za prze sta łem in wi gi la cji. Na stęp ne go dnia istot -
nie w Ma don nie di Cam pi glio, gdzieś po dro dze na pi sy: Car lo
Ma gno. Cam po Car lo Ma gno, ja kaś uli ca o tej na zwie, prze łęcz Car -
lo Ma gno. Do te go oka za łe ho te le o tej na zwie. Dla cze go Ma don na
di Cam pi glio, a nie Ma don na di Car lo Ma gno?

„Car lo Ma gno” to po wło sku „Ka rol Wiel ki”. Uro dził się w 734 lub 736
ro ku. Ini cja tor kru cjat, na wie dzo ny bo jow nik za wia rę chrze ści jań ską.
Wpro wa dził in sty tu cję dwo ru wę dru ją ce go. Zwy czaj nie ciął kosz ty.
Zja wiał się na gle jak tsu na mi tam, gdzie moż na by ło do brze zjeść i za -
ba lo wać. Jak sza rań cza pu sto szył oko li cę, uszla chet nia jąc ge na mi swo -
imi i ry cer stwa miej sco wą lud ność. Po skon su mo wa niu wszyst kie go,
do słow nie i w prze no śni, prze no sił się da lej. Czę sto ka rał miej sco wych
za brak spe cja łów lub ukry wa nie za pa sów, wy ci na jąc opor nych
w pień. Kie dyś tra fił w Do lo mi ti di Bren ta, do osa dy, na któ rej miej scu
ist nie je Ma don na di Cam pi glio. Oko licz ni mie li pe cha, bo do dat ko wo
by li nie miec ko ję zycz ni, no i nie by li za chwy ce ni wi zy tą. W po dzię ce
za ła twe, ku chwa le opatrz no ści upo ra nie się z nie za do wo lo ny mi, po -
bu do wał ka pli cę z Ma don ną.

A my w Ma don nie na świe żo spa dłym śnie gu, peł ne słoń ce. ła twy
zjazd wszę dzie, do sa me go do łu. Po za wy śnio ny mi ewo lu cja mi
(w ce nie) wi do ki za pie ra ją ce od dech. Tuż obok tras, pio no wo w gó -
rę, na 3000 m strze la ją pio no we ścia ny o ko lo rach jak z płó cien
pierw szych eks pre sjo ni stów. Z prze łę czy Gros ste wi dać ca łe prak -
tycz nie Do lo mi ty, z Mar mal la dą błysz czą cą w da li lo dow ca mi. Zresz -
tą wo kół peł no mniej szych i więk szych lo do wych pól. Ze szczy tu
Pa ga nel li wi dok na je zio ro La go di Gar da. Je den z pięk niej szych efek -

tów gó ro twór czych mo cy w Al pach. Ma kształt grusz ki, dłu gie
na 60 km, sze ro kie na 40. W wie lu miej scach pro sto z wo dy wy ra sta -
ją ka mien ne ma sy wy na 3000 m. Na po łu dnio wym brze gu je zio ra
De sen ca no z tro pi kal ną ro ślin no ścią, na pół no cy Ri va di Gar da, mek -
ka wind sur fin gu. Tak że zi mą.

Ca ły dzień w pu chu do po ło wy ły dek (u tych niż szych wzro stem),
przy peł nym słoń cu. Po przed nie go dnia więk szość z nas dość scep -
tycz nie za re ago wa ła na pro po zy cję jaz dy w głę bo kim śnie gu. Te raz
wszy scy chcą na nim two rzyć swo je no we ry sun ki. Jaz da z prze łę czy
Gros ste do ba ru Bosch, oko ło 2500 m, w tych wa run kach to dzia ła nia
Har ry ego Pot te ra. Nar ty za cho wu ją się jak w ośrod ku cie kłym i zwy -
czaj nie pły ną. Bra ku je tyl ko wal ca Straus sa w tle. Wszy scy od kry wa my
nar ciar stwo na no wo. Ja po raz dru gi Ma don nę di Cam pi glio.

W tym nar ciar skim kom bi na cie kil ka sta rych, ba, bar dzo sta rych
wy cią gów. Skan sen w nar ciar skim ra ju. Na po śred niej sta cji mo -
że 2000 le ża ków z za war to ścia mi. Spo tka nie przy au to ka rze, przed
po wro tem do ho te lu. Nie umie my ukryć za chwy tu. W dro dze do Pin -
zol lo zno wu ta bli ca: Cam po Car lo Ma gno. Pod czas ko la cji Da vid da -
je kon cert swych umie jęt no ści. Po po sił ku, przy ko lej nym wi nie,
pró bu ję zno wu do wie dzieć się cze goś wię cej na te mat hi sto rii oko -
li cy. Po kil ku wy raź nie na cjo na li stycz nych wy po wie dziach z ich stro -
ny, py tam na praw dę sym pa tycz nych fa ce tów, czy wie dzą, kto to był
Ra detz ky? Któ ryś z nich mó wi, że Ra detz ky na pi sał ja kie goś mar sza.
Kie dy do kład nie tłu ma czę, kim by ła ta po stać, sta ją się wręcz agre -
syw ni, nie wie rzą, za prze cza ją.

Ra detz ky zaś to feld mar sza łek ar mii Au stro -Wę gier, pod ce sa rzem
Fer dy nan dem I Lo ta ryń skim. W 1848 ro ku zwy cię żył któ rąś z Wło skich
ar mii pod Cu stoz zą, na przed mu rzu Do lo mi tów. Wy grał bi twę, choć
nie woj nę. Aby pod nieść mo ra le swej ar mii, w dro dze do oj czy zny wy -
mor do wał pa rę wło skich wio sek i osad po są dza nych o sprzy ja nie wio -
śnie lu dów we wło skiej czę ści oko li cy. Po dob nie jak Car lo Ma gno,
wy kształ co ny bar ba rzyń ca. 31 sierp nia 1848 ro ku z oka zji wik to rii pod
Cu stoz zą na dwo rze ce sar skim w Wied niu od by ło się pra wy ko na nie
utwo ru mu zycz ne go na pi sa ne go na cześć zwy cię skie go ge ne ra ła.
Kom po zy to rem był Jo han Strauss oj ciec. Był to słyn ny Marsz Ra detz -
ky’ego. Ca łe ży cie ten cu dow ny kom po zy tor pi sał wal ce, tro chę po lek,
ga lo pa dy. Raz na pi sał po ry wa ją ce go, nie zwy kłe go mar sza. Współ cze -
śnie każ dy no wo rocz ny kon cert w Ope rze Wie deń skiej koń czy się
tym ga lo pu ją cym utwo rem, a wy twor na pu blicz ność ope ry pod czas
je go pre zen ta cji za cho wu je się pra wie tak, jak szar żu ją ca ka wa le ria,
chcą ca na krze słach wy je chać z sa li. Mar szem Ra detz ky’ego roz po -
czy na ją tak że swą pa ra dę przed za wo da mi żuż low cy „Uni bak su” To -
ruń. Chy ba też nie wie dzą, ko mu bi je dzwon.

Ko lej ny nar ciar ski dzień. Śnie go we pła ty le cą jak be re ty, na szczę -
ście pio no wo. Pin zol lo ma my ob je cha ne do kład nie. Nikt nie błą dzi.
Kil ka drob nych kon tu zji. Jak za wsze oka zu je się, że ktoś wstał od
biur ka i po je chał na nar ty. Jest z na mi Ma rek, or to pe da, nie oce nio -
ny w ta kich przy pad kach. Bo żysz cze kon tu zjo wa nych lek ko i „śmier -
tel nie” pań.

Ju tro zno wu do Ma don ny. Lek ka mgła, ale wi docz ność nie zła. Jeź -
dzi my zwar ci. Wa run ki zno wu fan ta stycz ne, two rzą się ła god ne mul -
dy, ale więk szość z nas szu ka ich spe cjal nie.

Di re tis si ma Spi na le. Pięk na na zwa, tak jak i tra sa, choć czar na, to
dzi siaj do po ko na nia śpie wa ją co. Ko niec trud ny. Oko ło 400 m o na -
chy le niu 70%. To du żo. Na do le nie ubła ga na wi dow nia, bo nie wszy -
scy koń czą jaz dę w kon tak cie z pod ło żem. Dol na sta cja na zy wa się…
Car lo Ma gno.

Po ty lu wy jaz dach wie lu z nas po czy ni ło ol brzy mie po stę py i ra -
dzi so bie wszę dzie.

Daw no nie jeź dzi łem z Dar kiem. Wy cho wał się prak tycz nie na nar -
tach w Al pach. Pa mię tam je go pierw sze kro ki w Wa gra in. Miał 8 lat.
Te raz jest wy rocz nią nar ciar ską i ukształ to wa nym in struk to rem. Kie -
dy ra zem je dzie my syn chro nicz nie w świe żym pu chu na le gam, aby
je chał za mną. Po pro stu nie chcę że by mi uciekł. 

Ju tro wy jazd do Po zna nia. Zno wu od wa li li śmy ka wał wiel kiej, nar -
ciar skiej ro bo ty.

PS. Ge ne rał von Ra detz ky na wie deń skie sa lo ny wpro wa dził rów -
nież słyn ny szny cel po wie deń sku. Po tra wę przy wlókł z woj ny. Część
Mar sza to hołd wie deń skie go es ta bli sh men tu za „za anek to wa nie”
te go da nia. Nie ma to jed nak nic wspól ne go z na szym wiel kim ma -
łym nar ciar stwem.

Ry szard No wak

Ma rzec 2011 ro ku

* Ar ty kuł Ry szar da No wa ka za ty tu ło wa ny Wspo mnie nie o pio nie rze nar ciar -
stwa – Ma thia sie Zdar skim w se rii Na sze ma łe wiel kie nar ciar stwo opu bli ko wa li -
śmy w nu me rze 1 (124)/2009 „Wie ści Aka de mic kich” (przyp. red.).






