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Trzy dzie ste ósme po sie dze nie Se na tu od by ło się 25 kwiet -
nia 2012 ro ku w Ko le gium Run ge go. Tra dy cyj nie ob ra dom

prze wod ni czył JM Rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Na XXXVIII po sie dze niu Se na tu:

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy
z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 124 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio ski dzie -
ka nów:

❍ Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii o prze dłu że nie za trud -
nie nia dr. hab. Woj cie cha Mu el le ra na pod sta wie umo wy
o pra cę na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na okres czte rech
lat.

❍ Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu o prze dłu że nie za -
trud nie nia dr. hab. An to nie go Ry niec kie go na pod sta wie
umo wy o pra cę na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na okres
czte rech lat

❍ Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o prze dłu że nie za -
trud nie nia dr. hab. Mi cha ła Je rza ka na pod sta wie umo wy
o pra cę na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na okres czte rech
lat.

� Na pod sta wie art. 161 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 11 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -

rod ni cze go w Po zna niu, a tak że roz po rzą dze nia Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 19 lip ca 2011 ro ku w spra -
wie wa run ków, ja kim mu szą od po wia dać po sta no wie nia re -
gu la mi nu stu diów w uczel niach (Dz. U. Nr 160, poz. 958),
Se nat uchwa lił Re gu la min stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Z ko lei na pod sta wie art. 196 ust. 6 usta -
wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 11
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
uchwa lił Re gu la min stu diów dok to ranc kich na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu. Obie uchwa ły wej dą w ży cie
z dniem 1 paź dzier ni ka 2012 ro ku.

� Pod ję to uchwa łę nr 347/2011 w spra wie wy tycz nych dla rad
wy dzia łów do ty czą cych two rze nia pro gra mów kształ ce nia
zgod nych z Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa li fi ka cji dla Szkol nic twa
Wyż sze go.

� Na pod sta wie § 96 ust. 1 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek
w spra wie za trud nie nia mgr. inż. Mar ka Kli mec kie go na
sta no wi sku kanc le rza Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 5 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Re gu la mi nu
Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu (za łącz nik do uchwa ły nr 21/2008)
oraz w związ ku z uchwa łą nr 341/2012 z 28 mar ca 2012 ro -
ku Se nat zmie nił uchwa łę nr 8/2008 z dnia 29 paź dzier ni -
ka 2008 ro ku (zmie nio ną uchwa łą nr 143/2009 z dnia 25 li -
sto pa da 2009 ro ku) w ten spo sób, że w miej sce dr. Jac ka
Le śne go na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan -
sów po wo łał dr. inż. Ma riu sza Soj kę.

Na pod sta wie pro to ko łu 
spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la 

opra co wa ła Ewa Stryc ka

Z Senatu
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Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wcze śniej Fun -
da cja Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, zo sta ła po wo ła na do ży cia

w dniu 22 mar ca 1994 ro ku na mo cy pod pi sa ne go ak tu no ta rial ne go
ja ko jed na z pierw szych fun da cji w Po zna niu. Wpi su do Kra jo we go Re -
je stru Są do we go do ko na no w dniu 25 lip ca 1994 ro ku. 

Od po cząt ku swo je go ist nie nia Fun da cja nie roz po czę ła ani nie
pro wa dzi ła żad nej dzia łal no ści. W 2011 ro ku na wnio sek JM rek to ra
Grze go rza Skrzyp cza ka po sta no wio no wzno wić dzia łal ność Fun da -
cji. W dniu 30 czerw ca 2011 ro ku ze bra ło się Zgro ma dze nie Fun da -
to rów, na któ rym przy ję to uchwa łę w spra wie zmian sta tu tu oraz
wy bra no człon ków Ra dy Fun da cji. Ko lej nym eta pem był wy bór no -
wych władz Fun da cji, któ re go do ko na no na po sie dze niu Ra dy Fun -
da cji w dniu 6 lip ca 2011 ro ku. W wy ni ku gło so wa nia Pre ze sem Za -
rzą du wy bra no prof. dr. hab. Ja nusza No wac kiego, a na człon ków
Za rzą du: prof. dr. hab. Piotra Go liń skiego i mgr inż. Ro berta Fa biań -
skiego. Na pod sta wie wnio sku i zło żo nych do ku men tów wpi su do
Kra jo we go Re je stru Są do we go do ko na no w dniu 24 paź dzier ni -
ka 2011 ro ku.

Główną mi sją Fun da cji jest wspie ra nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu we wszel kich je go dzia ła niach dzię ki po mo cy fi nan so -
wej i me ry to rycz nej oraz two rze nie i or ga ni zo wa nie ru chu spo łecz ne -
go wo kół je go ce lów. 

Pod sta wo wy mi ce la mi sta tu to wy mi dzia łal no ści Fun da cji są:
� upo wszech nia nie osią gnięć na uko wo -ba daw czych, dy dak tycz nych

i or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu
� wspie ra nie fi nan so we uni wer sy te tu i je go jed no stek or ga ni za cyj -

nych w dzia łal no ści na uko wo -ba daw czej
� po moc fi nan so wa i or ga ni za cyj na w dzia ła niach in we sty cyj nych

uni wer sy te tu
� po moc fi nan so wa w roz wo ju kadr na uko wych uni wer sy te tu
� nie sie nie po mo cy rze czo wej ab sol wen tom uni wer sy te tu, któ rzy

w swej dzia łal no ści wy ko rzy stu ją osią gnię cia na uki i prak ty ki
� pro wa dze nie ak cji in for ma cyj nej o ce lach Fun da cji.

Fun da cja jest or ga ni za cją non -pro fit, czy li usta no wio ną nie dla zy -
sku. Jest in sty tu cją wspie ra ją cą – po szu ku ją cą ze wnętrz nych źró deł fi -
nan so wa nia dla dzia łal no ści na uko wej, spo łecz nej i kul tu ral nej oraz
do ce lo wo – fun du ją cą po moc sty pen dial ną. Pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą w roz mia rach słu żą cych do re ali za cji jej ce lów, jest wpi sa -
na do Kra jo we go Re je stru Przed się bior ców. Za rów no dzia łal ność me -
ry to rycz na, jak i fi nan so wa Fun da cji jest jaw na. Pod le ga kon tro li Ra dy
Fun da cji oraz Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Chce my wzbu dzić Pań stwa za in te re so wa nie dzia łal no ścią na -
szej Fun da cji i jed no cze śnie za chę cić do re ali za cji wspól nych
przed się wzięć.

Ro bert Fa biań ski, za stęp ca Kanc le rza ds. Fun du szy Struk tu ral nych

Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu – re ak ty wa cja

Pod sta wo we da ne 
Fun da cji Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu:

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

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

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

Tel. 061 846 67 52

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

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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Wdniu 20 kwiet nia 2012 ro ku w prze pięk nej Au li Le opol dyń -
skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go od by ła się pod nio sła

uro czy stość nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa pro fe so ro wi
Ja no wi Ga węc kie mu, pra cow ni ko wi Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści

i Ży wie niu na sze go uni wer sy te tu. Ten za szczyt ny ty tuł nadał na -
sze mu Pro fe so ro wi Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro -
cła wiu na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści. 

Pro fe sor Jan Ga węc ki jest wy bit nym spe cja li stą z za kre su ży -
wie nia czło wie ka, twór cą pol skiej szko ły nu tri sen so ry ki, krze wi -
cie lem wie dzy o ży wie niu, twór cą Ogól no pol skiej Olim pia dy
Wie dzy o Ży wie niu. Je go za in te re so wa nia na uko we zwią za ne
są z fi zjo lo gią i hi gie ną ży wie nia czło wie ka, a w szcze gól no ści:
okre śla niem war to ści od żyw czej i proz dro wot nej żyw no ści, in -
te rak cja mi skład ni ków żyw no ści w aspek cie cho rób die to za leż -
nych, wpły wem kse no bio ty ków na bio do stęp ność skład ni ków
od żyw czych, fi zjo lo gicz ny mi me cha ni zma mi wy bo ru po kar mu
oraz ge ne tycz ny mi uwa run ko wa nia mi re ak cji or ga ni zmu na
skład ni ki po kar mo we.

Dwa dzie ścia dwa la ta te mu ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Aka -
de mii Rol ni czej we Wro cła wiu otrzy mał prof. Ka zi mierz Ga węc -
ki, oj ciec prof. Ja na Ga węc kie go.

prof. dr hab. Jan Mich nie wicz 

Au tor jest dzie ka nem Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Profesor Jan Gawęcki (od lewej) odbiera dyplom

Laudacja
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Głos zabrał JM rektor naszej uczelni, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, prof. dr hab. Jan Gawęcki

Gratulacje i życzenia
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W 2011 roku minęła sześćdziesiąta
rocznica rozpoczęcia kształcenia
w zakresie techniki rolniczej na naszej
uczelni, rozpoczętego w 1951 roku 
od powołania Wyższej Szkoły Rolniczej
w Poznaniu. W tym samym roku minęła
czterdziesta piąta rocznica powołania
Oddziału Mechanizacji Rolnictwa
i nowego kierunku studiów: technika
rolnicza i leśna na Wydziale Rolniczym
(w roku1966). Te jubileuszowe
wydarzenia stały się okazją 
do wspomnień, refleksji i podsumowań 
na temat nauczania maszynoznawstwa
rolniczego, a następnie szerzej
rozumianej techniki rolniczej
i inżynierii rolniczej na studiach
wyższych naszej uczelni. 

Roz wój ka dry, ba zy na uko wej i dy dak tycz nej 

Od po cząt ku lat osiem dzie sią tych na Od dzia le Me cha ni za -
cji Rol nic twa ob ser wu je się bar dzo in ten syw ny i efek tyw ny
roz wój ka dry na uko wo -dy dak tycz nej In sty tu tu Me cha ni za cji
Rol nic twa, ba dań na uko wych, kie run ków stu diów i spe cjal no -
ści. Daw ni dy rek to rzy in sty tu tu, prof. dr hab. Ry szard Ga no -
wicz, dr Jan Ada no wicz oraz prof. dr hab. Adam Krysz to fiak,
wspo ma ga ni przez przy chyl ne wła dze Wy dzia łu Rol ni cze go,
szcze gól nie wspie ra li pod no sze nie po zio mu na uko we go mło -
dych pra cow ni ków na uko wych, bę dą cych rów nież ab sol wen -
ta mi Po li tech ni ki Po znań skiej. Stwa rza li sprzy ja ją ce wa run ki
do po głę bia nia wie dzy i umie jęt no ści me to dycz nych, udo sko -
na la nia warsz ta tu na uko we go oraz do kon tak tów, wy mia ny
my śli, po glą dów i dys ku sji na uko wych. Uła twia li wy jaz dy na
za gra nicz ne kon gre sy, kon fe ren cje na uko we i szko ły na uko -
we, w któ rych uczest ni czy ło co raz wię cej pra cow ni ków. Tu na -
le ży po kre ślić bar dzo du żą ro lę szkół na uko wych or ga ni zo wa -
nych przez Ko mi tet Tech ni ki Rol ni czej PAN, Wyż szą Szko łę
Rol ni czą w Olsz ty nie, Kra ko wie i Lu bli nie, or ga ni zo wa nych
rów nież przy czyn nym współ udzia le na sze go uni wer sy te tu.
Do ty czy to głów nie Let nich Szkół Me to do lo gii Na uk w Pod -
klasz to rzu i Za woi, Szkół Let nich In ży nie rii Sys te mów Rol nic -
twa i Le śnic twa w No wej Ka let ce, pro wa dzo nych przez prof.
dr. hab. Sta ni sła wa Pa bi sa (człon ka rze czy wi ste go PAN), a tak -
że Zi mo wych Szkół Za sto so wań Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li -
cze nio wej w Na ukach Rol ni czych i Le śnych w Ry tro i w Za woi,
pro wa dzo nych przez prof. dr. h. c. mul ti dr. hab. Ru dol fa Mi -
chał ka (człon ka rze czy wi ste go PAN). War to ścio wy pro gram
oraz zaangażowanie wy kła dow ców tych szkół na uko wych

przy czy ni ły się do uzy ska nia przez wie lu na szych pra cow ni -
ków na uko wo -dy dak tycz nych stop ni na uko wych dok to ra,
dok to ra ha bi li to wa ne go i ty tu łu na uko we go pro fe so ra. Ten
owoc ny wkład pro fe so ra Ru dol fa Mi chał ka z Uni wer sy te tu Rol -
ni cze go w Kra ko wie i prof. Sta ni sła wa Pa bi sa ze Szko ły Głów -
nej Go spo dar stwa Wiej skie go zo stał do ce nio ny i uho no ro wa -
ny w ostat nich la tach przez na szą uczel nię, któ ra w 2006 ro ku
nada ła Pa nom Pro fe so rom oko licz no ścio wy me dal „Za słu żo -
ny dla Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po -
zna niu”, a w ro ku 2010 prof. dr hab. Ru dolf Mi cha łek zo stał
uho no ro wa ny za szczyt nym ty tu łem dok to ra ho no ris cau sa. 

Pro fe sor dr Sta ni sław Pa bis jest zna nym i ce nio nym spe cja li -
stą z za kre su me to do lo gii na uk em pi rycz nych. Zdo by ta wie dza
i umie jęt no ści do dzi siaj znacz nie wspo ma ga ją me to dycz nie
nie tyl ko po cząt ku ją cych pra cow ni ków na uko wo -ba daw czych
w eks pe ry men tach na uko wych pro wa dzo nych na pod sta wie
for mu ło wa nych hi po tez i wy ja śnień fak tów na uko wych, ale
tak że sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych w sys te ma ty -
zo wa niu osią gnięć i two rze niu no wych bądź roz wi ja niu do -
tych cza so wych teo rii na uko wych. Za słu żo ny Pro fe sor kon ty -
nu uje współ pra cę z na szą uczel nią i pro wa dzi cykl cen nych
otwar tych wy kła dów z po wyż sze go za kre su w ra mach stu dium
dok to ranc kich na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii, co nie wąt -
pli wie wspo ma ga kształ ce nie ka dry na uko wej na trze cim stop -
niu nie tyl ko in ży nie rii rol ni czej, wspie ra ne tak że przez Let nią
Szko łę In ży nie rii Sys te mów Rol nic twa pro wa dzo ną w Bosz ko -
wie przez prof. dr. hab. Ada ma Krysz to fia ka i prof. dr. hab. Je -
rze go We re sa.

Pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni In sty tu tu Me cha ni za cji
Rol nic twa (dziś: In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej) po sze rza li i dy -
na micz nie roz wi ja li dzia łal ność na uko wo -ba daw czą w za kre -
sie sze rzej poj mo wa nej tech ni ki rol ni czej, a w ostat nich la tach
tak że in ży nie rii rol ni czej. Do ty czy to kra jo wej i mię dzy na ro do -
wej współ pra cy na uko wej, osią gnięć na uko wo -ba daw czych,
udo ku men to wa nych licz ny mi pu bli ka cja mi na uko wy mi w cza -
so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych, pa ten ta mi, wdro że nia -
mi i współ pra cy z prak ty ką. Pro ble ma ty ka waż niej szych za in -
te re so wań na uko wych obej mu je: ba da nia i mo de lo wa nie
pro ce sów wy mia ny cie pła i ma sy w ma te ria łach bio lo gicz -
nych; mo de lo wa nie neu ro no we tech nik iden ty fi ka cyj nych
i pro ce sów pro duk cyj nych rol ni czych i rol no -spo żyw czych po -
łą czo ne z kom pu te ro wą ana li zą ob ra zów; po zy ski wa nie, prze -
twa rza nie i wy ko rzy sty wa nie ener gii ze źró deł od na wial nych
ze szcze gól nym uwzględ nie niem bio ma sy i bio ener gii; no we
tech ni ki i tech no lo gie upra wy ro li i ro ślin; za gad nie nia ter ra -
me cha ni ki oraz ba da nia i mo de lo wa nie ukła du po jazd (ko ło)
– gle ba – ro śli na; tech ni ki rol nic twa pre cy zyj ne go; wpływ
sprzę tu me cha nicz ne go na pro ce sy ero zyj ne gleb; użyt ko wa -
nie ma szyn; mo de lo wa nie pro ce sów trans por tu rol ni cze go;
tech ni ki rol nic twa pre cy zyj ne go; tech ni ki ochro ny ro ślin; in -
ży nie rię śro do wi ska na tu ral ne go; au to ma ty za cję i ro bo ty za -
cję do ju me cha nicz ne go; dia gno sty kę i na pra wy sprzę tu me -
cha nicz ne go itp. W dzia łal no ści tej ob ser wu je się – zgod ne ze
świa to wy mi tren da mi – co raz po wszech niej sze włą cza nie do -
tych cza so wych za gad nień in ży nie rii rol ni czej do in ży nie rii bio -
sys te mów i bar dziej sko re lo wa ne ich roz pa try wa nie. Pra cow -
ni cy na uko wo -ba daw czy pre zen to wa li i pre zen tu ją swo je
osią gnię cia na naj waż niej szych kon gre sach i kon fe ren cjach

Ko lej ny ju bi le usz
60 lat na ucza nia tech ni ki rol ni czej i 45 lat kie run ku stu diów: tech ni ka rol ni cza 
i le śna na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu (cz. 2)
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na uko wych na świe cie oraz pu bli ku ją co raz po wszech niej
w naj waż niej szych cza so pi smach na uko wych. Wzra sta ją ca
efek tyw ność na uko wa jest rów nież re zul ta tem co raz ści ślej -
szej współ pra cy na uko wej z wie lo ma zna czą cy mi ośrod ka mi
na uko wy mi na świe cie, w któ rych na si pra cow ni cy na uko wo -
-dy dak tycz ni prowadzą wy kła dy w ramach pro gra mu Era -
smus. Te istotne osią gnię cia wy ma ga ją od ręb ne go, wni kli we -
go i ob szer ne go omówie nia. 

W ko lej nych la tach ist nie nia Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic -
twa pra cow ni cy In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej pro wa dzi li za ję -
cia dy dak tycz ne głów nie na jed nym kie run ku stu diów: tech -

ni ka rol ni cza i le śna, rów nież na po wo ła nych stu diach nie sta -
cjo nar nych. Z cza sem – gdy na świe cie i w Pol sce upo wszech -
ni ły się kom pu te ry oso bi ste i za czę ła się dy na micz nie roz wi -
jać tech ni ka kom pu te ro wa, a co raz bar dziej za awan so wa ne
opro gra mo wa nie oraz sieć in ter ne to wa zna la zły za sto so wa -
nie w cią gni kach, ma szy nach i urzą dze niach rol ni czych – po -
wsta ła no wa po trze ba kształ ce nia w dzie dzi nie tech nik in for -
ma tycz nych. Za spo ko je nia ta kich po trzeb dla kadr rol ni czych
i tech ni ki rol ni czej pod ko niec ubie głe go wie ku pod jął się rów -
nież Wy dział Rol ni czy. Roz po czął no wy pro fil kształ ce nia w za -
kre sie in for ma ty ki, po cząt ko wo tyl ko ja ko spe cjal no ści na kie -
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Dzień Studenta Techniki Rolniczej i Leśnej – TRiL-iada
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Widok głównego budynku Instytutu Inżynierii Rolniczej 
po odnowieniu
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Pracownicy Instytutu Inżynierii Rolniczej na uroczystości 60-lecia
naszej uczelni 
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Odrestaurowana sala wykładowa w Instytucie Inżynierii Rolniczej
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Studenci na ćwiczeniach wyjazdowych w firmie John Deere

Okolicznościowe spotkanie pracowników Instytutu Mechanizacji
Rolnictwa z końca lat siedemdziesiatych (od prawej: prof. Stanisław
Weres, doc dr hab. Leonard Łada-Czarnowski, prof. dr hab. Ryszard
Ganowicz) 
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run ku: tech ni ka rol ni cza i le śna. Dziś jest to już część no we go
kie run ku stu diów: in for ma ty ka i agro in ży nie ria, pro wa dzo ne -
go głów nie przez pra cow ni ków In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej.
W tych oko licz no ściach konieczne by ło za an ga żo wa nie In sty -
tu tu In ży nie rii Rol ni czej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu we
współ or ga ni zo wa nie Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wej na
te mat: „Za sto so wa nie tech no lo gii in for ma cyj nych w rol nic -
twie”, od by wa ją cej się co rocz nie i na prze mien nie w trzech
ośrod kach na uko wych. Współ or ga ni za to ra mi są: Ka te dra Pod -
staw Tech ni ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie, In sty -
tut In ży nie rii Rol ni czej i In for ma ty ki oraz In sty tut Eks plo ata cji
Ma szyn, Er go no mii i Pod staw Rol nic twa Uni wer sy te tu Rol ni -
cze go w Kra ko wie. Ta kie spo tka nia spe cja li stów znacz nie uła -
twia ją wy mia nę wie dzy na uko wej i praktycznej, zmie rza jąc do
pod nie sie nia po zio mu i zwięk sze nia sku tecz no ści ba dań na -
uko wych oraz kształ ce nia kadr w za kre sie za sto so wa nia in for -
ma ty ki w rol nic twie, go spo dar ce żyw no ścio wej i le śnej. 

Naj now szym kie run kiem stu diów jest eko ener ge ty ka, po -
wsta ła dla za spo ko je nia po trzeb dy na micz nie roz wi ja ją cej się
tech ni ki wy ko rzy sty wa nia róż nych form ener gii od na wial nej,
nie tyl ko w rol nic twie. Jak po wszech nie wia do mo, pro gra my
mię dzy na ro do we i kra jo we za kła da ją zna czą ce zwięk sze nie
udzia łu ener gii eko lo gicz nej, w tym z bio ma sy rol ni czej, w ogól -
nym bi lan sie ener gii. To po wo du je gwał tow ny roz wój tech nik
pro duk cji i prze twa rza nia no śni ków tej ener gii oraz urzą dzeń
do wy ko rzy sta nia, a tak że roz wój zwią za nej z tym in fra struk tu -
ry tech nicz nej. No wy kie ru nek stu diów cie szy się du żym za in -
te re so wa niem stu den tów i jest roz wi ja ny, aby spro stać wzra sta -
ją cym po trze bom go spo dar czym i spo łecz nym. 

W ju bi le uszo wym ro ku 2011 ka dra na uko wo -dy dak tycz na
w In sty tu cie In ży nie rii Rol ni czej na wy dzia le o no wej na zwie:
Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, by ła już licz na i uty tu ło wa na. Li czy ła: dzie wię -
ciu pro fe so rów ty tu lar nych, dwóch dok to rów ha bi li to wa nych
na sta no wi sku pro fe so rów nad zwy czaj nych, trzech dok to rów
ha bi li to wa nych i 22 dok to rów. Pra ce dok tor skie re ali zo wa ło 26
dok to ran tów, a ka dra po moc ni cza li czy ła 12 pra cow ni ków
tech nicz nych. Sa mo dziel ny mi pra cow ni ka mi na uko wo -dy dak -
tycz ny mi są: prof. dr hab. inż. Adam Krysz to fiak, prof. zw.; prof.

dr hab. inż. Je rzy We res, prof. zw.; prof. dr hab. inż. Zbi gniew
Błasz kie wicz; prof. dr hab. inż. Piotr Bo niec ki; prof. dr hab. inż.
An drzej Gajt kow ski; prof. dr hab. inż. Ma rian Li piń ski; prof. dr
hab. inż. Le szek Piech nik; prof. dr hab. inż. Sta ni sław Pod sia -
dłow ski; prof. dr hab. inż. Cze sław Rzeź nik; prof. dr hab. inż.
Ta de usz Sęk (em.); dr hab. inż. Woj ciech Mu el ler, prof. nadzw.;
dr hab. inż. Ja cek Przy był, prof. nadzw.; dr hab. inż. Ja cek Dach;
dr hab. inż. Ka rol Dur czak i dr hab. inż. Zbi gniew Dwo rec ki.

Dy rek to ra mi In sty tu tu Me cha ni za cji Rol nic twa od po cząt ku
je go po wsta nia, czy li od ro ku 1970, by li ko lej no: doc. dr 
Wi told Woy ke (1970–1975), prof. dr hab. Ry szard Ga no wicz
(1975–1978), doc. dr Wi told Woy ke (1978–1981), dr Jan Ada -
no wicz (1981– 1984), doc. dr hab. Jan Fru żyń ski (1984–1987),
doc. dr Eu ge niusz Woj to wicz (1987–1990), prof. dr hab. Adam
Krysz to fiak (1991–2000). Od ro ku 2000, po zmia nie na zwy na:
In sty tut In ży nie rii Rol ni czej: prof. dr hab. Adam Krysz to fiak
(2000–2011) i od ro ku 2011 dr hab. Ja cek Przy był, prof. nadzw.

W okre sie ist nie nia kie run ku stu diów: tech ni ka rol ni cza i leś -
na, pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni In sty tu tu Me cha ni za -
cji Rol nic twa, a na stęp nie In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej peł ni li
rów nież waż ne funk cje pro dzie ka nów Wy dzia łu Rol ni cze go,
kolejno: prof. Sta ni sła w We re s, doc dr. Zbi gnie w To pol ski, prof.
dr. hab. Ta de usz Sę k, prof. dr. hab. Ma ria n Li piń ski, prof. dr.
hab. Lesze k Piech ni k i ak tu al nie dr. hab. Jace k Przy by ł, prof.
nadzw.

W ostat nich la tach na le ży od no to wać du ży wkład In sty tu -
tu In ży nie rii Rol ni czej w uzy ski wa nie upraw nień Wy dzia łu Rol -
nic twa i Bio in ży nie rii w nada wa niu stop ni i ty tu łów na uko -
wych. Cen tral na Ko mi sja ds. Stop ni i Ty tu łów Na uko wych
przy zna ła:
� dnia 31 stycz nia 2005 ro ku Wy dzia ło wi Rol ni cze mu Aka de -

mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu
upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to -
ra na uk rol ni czych w dys cy pli nie in ży nie ria rol ni cza oraz

� dnia 27 kwiet nia 2009 ro ku Wy dzia ło wi Rol ni cze mu Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu upraw nie nia do nada -
wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go
w dys cy pli nie in ży nie ria rol ni cza.

Wręczenie okolicznościowych medali „Zasłużony dla Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu” 
profesorom Stanisławowi Pabisowi i Rudolfowi Michałkowi w 2006 roku
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W 2011 ro ku, po 45 la tach roz wo ju kształ ce nia w dziedzinie
tech ni ki rol ni czej, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii ofe ru je trzy
kie run ki stu diów. Na stu diach sta cjo nar nych pierw sze go stop -
nia: tech ni ka rol ni cza i le śna (na spe cjal no ściach: tech ni ka rol ni -
cza, eko no mi ka i or ga ni za cja usług tech nicz nych w rol nic twie
oraz in ży nie ria agro ener ge ty ki); eko ener ge ty ka oraz in for ma ty -
ka i agro in ży nie ria. Na stu diach sta cjo nar nych dru gie go stop nia
pro po no wa ne są po dob ne trzy kie run ki stu diów: tech ni ka rol -
ni cza i le śna; eko ener ge ty ka oraz in for ma ty ka i agro in ży nie ria.

Dzia łal ność dy dak tycz na In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej 
na in nych Wy dzia łach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

Od po cząt ków ist nie nia na szej uczel ni pra cow ni cy pierw -
szych Ka tedr: Me cha ni za cji Rol nic twa i Ma szy no znaw stwa
Rol ni cze go, na stęp nie In sty tu tu Me cha ni za cji Rol nic twa (dziś:
In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej) prowadzą za ję cia dy dak tycz ne
z za kre su ma szy no znaw stwa rol ni cze go, tech ni ki rol ni czej
i in ży nie rii rol ni czej rów nież na wie lu kie run kach stu diów in -
nych wy dzia łów. Do ty czy to wy kła dów i ćwi czeń, a daw niej
rów nież prak tyk me cha ni za cyj nych z przed mio tów o zróż ni -
co wa nej te ma ty ce, do sto so wy wa nej do zmie nia ją cych się
i od mien nych po trzeb pro gra mów stu diów. Po cząw szy od
pod sta wo wych przed mio tów tech nicz nych, po bu do wę,
funk cje i użyt ko wa nie cią gni ków, urzą dzeń, na rzę dzi i ma szyn
rol ni czych, ogrod ni czych oraz le śnych, a tak że ma szyn dla po -
trzeb ko mu nal nych i ochro ny śro do wi ska. Odpowiednio do
dy na micz ne go roz wo ju rol nic twa i ogrod nic twa oraz tech ni -
ki rol ni czej i rol no -spo żyw czej te ma ty ka kształ ce nia jest cią -
gle po sze rza na i uak tu al nia na o no we tre ści, do ty czą ce mię -
dzy in ny mi za gad nień au to ma ty zacji i ro bo ty zacji pro duk cji
oraz jej in for ma tycz ne go wspo ma ga nia z uwzględ nie niem
wy mo gów zrów no wa żo ne go rol nic twa i ochro ny śro do wi ska.
Do ty czy to tak że za gad nień no wych tech nik uzy ski wa nia,
prze twa rza nia i wy ko rzy sty wa nia od na wial nych źró deł ener -
gii, szcze gól nie po cho dzą cych z pro duk cji rol ni czej, ogrod ni -
czej, rol no -spo żyw czej, drzew nej i le śnej. Za ję cia są pro wa -
dzo ne na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii w licz bie
kil ku na stu przed mio tów na kie run kach stu diów: rol nic two,
bio tech no lo gia i ochro na śro do wi ska, a po nad to kil ka przed -
mio tów na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
na kie run kach stu diów: ogrod nic two i ar chi tek tu ra kra jo bra -
zu oraz na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Za ję cia te są
re ali zo wa ne na stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
pierw sze go i dru gie go stop nia. 

Pro ces dy dak tycz ny jest wspie ra ny cen ny mi pod ręcz ni ka mi
i skryp ta mi, two rzo ny mi przez wie le lat przez pra cow ni ków In -
sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej, w tym przez au to ra ni niej sze go
opra co wa nia. Jed nak kształ ce nie w dziedzinie no wo cze snej
tech ni ki rol ni czej jest dziś trud ne, wiąże się bo wiem z nie zbyt
do stęp nym, licz nym, nieustannie uno wo cze śnianym, bar dzo
dro gim sprzę tem rol ni czym, je go wy po sa że niem oraz ze zmie -
nia ją cym się i sta rze ją cym bar dzo szyb ko sprzę tem kom pu te -
ro wym i opro gra mo wa niem. Treści kształcenia są więc stale
dostosowywane, jednak nie bez trudności. 

Szko da, że w ostat nich la tach z pro gra mów stu diów rol ni -
czych usu nię ta zo sta ła prak ty ka me cha ni za cyj na, na któ rej
uczo no stu den tów nie zbęd nej prak tycz nej ob słu gi urzą dzeń
i ma szyn oraz ob słu gi i pro wa dze nia agre ga tów rol ni czych
w pra cach po lo wych. Ten zakres wiedzy sta je się bar dzo ak tu -
al ny w świe tle naj now szych wy ma gań KRK w za kre sie umie -
jęt no ści na stu diach in ży nier skich. 

Jed nak naj więk szym ogra ni cze niem jest brak do stę pu do
sprzę tu, głów nie ze wzglę dów fi nan so wych, zwłasz cza w miej -
scu na ucza nia – na te re nie uni wer sy te tu. Dla te go też in sty tut

pro wa dzi in ten syw ną współ pra cę z wie lo ma fir ma mi – dys try -
bu to ra mi i pro du cen ta mi sprzę tu me cha nicz ne go oraz fir ma -
mi kom pu te ro wy mi. Na le ży pod kre ślić wspie ra nie pro ce su
kształ ce nia kom pu te ro we go przez Mi cro soft, a w za kre sie
udo stęp nia nia cią gni ków, urzą dzeń, na rzę dzi i ma szyn rol ni -
czych oraz ogrod ni czych – przez licz ne współ pra cu ją ce fir my,
zwłasz cza przez: John De ere, Kuhn, De La val, Per rot Pol ska, Val -
tra, Cla as, Unia Gro up, Kor ba nek Sp. z o.o., Le ly, ALI MA BIS, Hu -
sqvar na, Stihl i in ne, a tak że przez or ga ni za cje kra jo we i za gra -
nicz ne. Wspar cie to do ty czy nie tyl ko udo stęp nia nia do
ćwi czeń sprzę tu tech nicz ne go, ale również wła snych po miesz -
czeń, ma te ria łów re kla mo wych i dy dak tycz nych, spe cja li stów,
a na wet or ga ni zo wa nia dla stu den tów spe cjal nych po ka zów
ma szyn po łą czo nych z wy kła da mi i na uką ob słu gi na te re nie
wła snym i in sty tu tu. Nie bez zna cze nia jest wspar cie fi nan so -
we i rze czo we oraz współ uczest ni ctwo i wspie ra nie uro czy -
sto ści ju bi le uszo wych i stu denc kich. 

Wy ra zy wdzięcz no ści i uzna nia na le żą się nie pra cu ją cym już
pra cow ni kom, któ rzy szcze gól nie przy czy ni li się do roz wo ju
kie run ku stu diów: tech ni ka rol ni cza i le śna oraz za słu żo nym
na uczy cie lom aka de mic kim ma szy no znaw stwa rol ni cze go
i tech ni ki rol ni czej: prof. Sta ni sła wo wi We re so wi, doc. dr. Wi -
tol do wi Woy ke, doc. prof. dr. hab. Ta de uszo wi Sę ko wi, prof.
dr. Ry szar do wi Ga no wi czo wi, dr. Ja no wi Ada no wiczowi, dr. Ja -
no wi Ko ziczowi, dr. hab. Ja no wi Fru żyń skie mu, mgr. Ka zi mie -
rzo wi Ko wal skie mu, dr. Alek san dro wi Kint zi, dr. Zo fii Lisz toń -
-Ga ła, dr. Ja no wi Per na ko wi, mgr. Jó ze fo wi Ka cza le i in nym, w
tym wie lu pra cow ni kom tech nicz nym, szcze gól nie zaś Pa nu
Wa cła wo wi Sy bi li.

Opra co wa no na pod sta wie na stę pu ją cych ma te ria łów: 
� Ze szyt Ju bi le uszo wy Wy dzia łu Rol ni cze go. Aka de mia Rol ni cza w Po -

zna niu, Po znań 1995.
� Na ucza nie ma szy no znaw stwa rol ni cze go i tech ni ki rol ni czej w uczel -

niach pol skich, Lu blin 1994.
� Ma te ria ły ar chi wal ne Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii.
� Fo to gra fie wła sne, prof. dr hab. Je rze go We re sa oraz z ar chi wów:

In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej, prof. dr hab. Zbi gnie wa Błasz kie wi cza
i re dak cji „Wie ści Aka de mic kich”.

prof. dr hab. inż. Zbi gniew Błasz kie wicz

Au tor jest ab sol wen tem Od dzia łu Me cha ni za cji Rol nic twa Wy dzia -
łu Rol ni cze go, rocz nik 1968–1973, pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej w Po zna niu od 1973 ro ku.
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Wystąpienie dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej, dr. hab. Jacka
Przybyła, prof. nadzw., na uroczystej sesji naukowej w Instytucie
Inżynierii Rolniczej z okazji 45 lat studiów technika rolnicza i leśna
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Pa ni prof. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek jest ro do wi tą po zna -
nian ką, dlatego wła śnie w Po zna niu osiągała ko lej ne

szcze ble edu ka cji z za kre su szko ły pod sta wo wej i śred niej. Stu -
dia wyż sze na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza ukoń czy ła w 1976 ro ku uzy sku jąc ty -
tuł ma gi stra bio lo gii w dziedzinie fi zjo lo gii ro ślin.

W ko lej nym ro ku pod ję ła pra cę za wo do wą w Ka te drze Fi -
zjo lo gii Ro ślin Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie -
go w Po zna niu, gdzie nie prze rwa nie pra cu je do dnia dzi siej -
sze go. Sto pień dok to ra na uk rol ni czych uzy ska ła w 1986 ro ku
za pra cę dok tor ską: „Zmia ny wła ści wo ści błon cy to pla zma tycz -
nych i skła du li pi dów ja ko prze jaw re ak cji od por no ści bulw
ziem nia ka na grzyb Phy to ph tho ra in fe stans”, przygotowa ną
pod kie run kiem prof. dr hab. Ze no na Krzy wań skie go. 

Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska ła w 2001
ro ku, w to ku prze wo du pro wa dzo ne go przez Ra dę Wy dzia łu
Ogrod ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Po stę po wa nie o nada nie ty tu łu pro fe so ra bio lo gii, wsz czę -
te przez Ra dę Wy dzia łu Bio lo gii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu w 2011 roku, za koń czy ło się w stycz niu
2012 ro ku nada niem jej ty tu łu przez Pre zy den ta Rzecz po spo -
li tej Pol skiej.

Od po nad 30 lat pra ca na uko wa prof. Jo lan ty Flo ry szak -
-Wie czo rek ogni sku je się wo kół fi zjo lo gii i bio che mii re ago -
wa nia ro ślin na nie sprzy ja ją ce czyn ni ki śro do wi sko we, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem fi zjo lo gii od por no ści na pa -
to ge ny grzy bo we. W ra mach tej te ma ty ki przy go to wa ła pra -
cę ha bi li ta cyj ną: „Fi zjo lo gicz no -bio che micz na cha rak te ry sty -
ka na by tej od por no ści sys te micz nej li ści ziem nia ka (So la num
tu be ro sum L. ‘Bin tje‘) na grzyb Phy to ph tho ra in fe stans (Mont.)
de Ba ry” oraz zre ali zo wa ła w la tach 1995–1997 pro jekt ba -
daw czy KBN: „Udział me cha ni zmu obron ne go zlo ka li zo wa -
ne go w ścia nie ko mór ko wej w in du ko wa nej od por no ści li -
ści ziem nia ka wzglę dem Phy to ph tho ra in fe stans”. Za tem
przed mio tem do cie kań na uko wych prof. Jo lan ty Flo ry szak -
-Wie czo rek sta ła się wów czas na by ta od por ność sys te micz -
na ty pu SAR (ang. sys te mic acqu ired re si stan ce) li ści ziem nia -
ka na pa to gen Phy to ph tho ra in fe stans – spraw cę groź nej
cho ro by zwa nej za ra zą ziem nia ka. Na by ta od por ność wy ko -
rzy stu je na tu ral ny po ten cjał obron ny or ga ni zmu ro ślin ne go,
dla te go też jest uzna wa na za bez piecz ną for mę od po wie dzi
me ta bo licz nej dla czło wie ka i ota cza ją ce go go śro do wi ska.
Ba da nia nad po zna niem na tu ry od por no ści sys te micz nej li -
ści ziem nia ka pro wa dzo ne by ły wie lo wąt ko wo i do ty czy ły
za rów no wy ja śnie nia kon kret nych me cha ni zmów uru cha -
mia nych na po zio mie ścia ny ko mór ko wej, jak i we wnątrz ko -
mór ko wej trans duk cji sy gna łu obron ne go re ago wa nia ro śli -
ny, z uwzględ nie niem udzia łu en do gen nych mo le kuł
sy gna ło wych. 

Po za wio dą cą te ma ty ką na uko wą uczest ni czy ła w re ali za cji
za gad nień ba daw czych zwią za nych z me cha ni zmem od por no -
ści ro ślin na stre sy abio tycz ne, głów nie me ta le cięż kie i su szę. 

W ro ku 1995 prof. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek od by ła staż
na uko wy na Uni ver si ty of Bir ming ham (UK) oraz na Wa ge nin -
gen Uni ver si ty (NL), gdzie w In sty tu cie CPRO -DLO, zaj mu ją -
cym się ba da niem źró deł od por no ści ziem nia ka na Phy to ph -
tho ra in fe stans, bra ła udział w trzech te ma tach ba daw czych:
„Mo le cu lar map ping of Phy to ph tho ra re si stan ce in So la num
mi cro don tum using PCR, mi cro sa tel li te and AFLP tech ni qu es”,
„The ge ne tics of re si stan ce to Phy to ph tho ra in fe stans in So la -
num su cren se”, „Back cros ses on se xu al hy brids of So la num ni -
grum and So la num tu be ro sum”.

Pro fe sor dr hab. 
Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek
Ka te dra Fi zjo lo gii Ro ślin

Nowy profesor
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Profesor dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek
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Dru gi waż ny nurt ba dań, pro wa dzo nych przez prof. Jo lan tę
Flo ry szak -Wie czo rek od 2002 ro ku do chwi li obec nej, zwią za -
ny jest z po zna niem dróg bio syn te zy i fi zjo lo gicz nej ro li tlen ku
azo tu (NO) w ro śli nie i w mi kro or ga ni zmach pa to ge nicz nych.
To no wa tor ska te ma ty ka nie tyl ko w ska li na sze go kra ju, gdyż
pierw sze pra ce do ty czą ce klu czo wej ro li NO w me cha ni zmach
obron nych ro śli ny wzglę dem pa to ge nów uka za ły się za le d -
wie 14 lat te mu. Eks pe ry men ty pro wa dzo ne na po zio mie pro -
te omu i me ta bo lo mu im mu ni zo wa nej czyn ni ka mi che micz ny -
mi ro śli ny po zwo li ły na opu bli ko wa nie wie lu in for ma cji
do ty czą cych udzia łu NO w okre so wym mo dy fi ko wa niu in du -
ko wa nych re ak cji obron nych ro śli ny. W ra mach kie ro wa ne go
przez nią gran tu MNiSW (w la tach 2008–2011) i gran tu pro mo -
tor skie go (2010–2012) ba da no udział NO w zmia nach epi ge -
ne tycz nych oraz w me cha ni zmie stre so we go za pi su mo le ku -
lar ne go pro wa dzą ce go do na by wa nia od por no ści ro śli ny
wzglę dem pa to ge nu. 

Pro wa dzo ne obec nie ba da nia, w ra mach kie ro wa ne go
przez nią ko lej ne go gran tu NCN (2011–2014), do ty czą po zna -
nia no wych dróg syn te zy i funk cjo no wa nia NO w ro śli nie.

Do ory gi nal nych osią gnięć na uko wych prof. Jo lan ty Flo ry -
szak -Wie czo rek na le ży za li czyć za adap to wa nie, w eks pe ry -
men tach pro wa dzo nych przez jej ze spół ba daw czy, licz nych
me tod in si tu o ni skim stop niu in wa zyj no ści, co jest szcze gól -
nie waż ne w ba da niach nad prze mia na mi re ak tyw nych form
azo tu i tle nu w pa to ge ne zie ro śli ny. Wykorzystuje ona me tody
z po gra ni cza bio lo gii, che mii i bio fi zy ki, takie jak za sto so wa -
nie se lek tyw ne go mi kro sen so ra do po mia ru en do gen ne go
NO w po je dyn czej ko mór ce ro ślin nej, mo ni to ro wa nie ul tra sła -
bej bio lu mi ne scen cji ro śli ny oraz ob ra zo wa nie prze mian wol -
no rod ni ko wych z za sto so wa niem ka me ry CCD, wy ko rzy sta nie
znacz ni ków flu ore scen cyj nych, za adap to wa nie ska ne ra izo to -
po we go do ba da nia dys try bu cji zna ko wa ne go wap nia w tkan -
ce czy ob ra zo wa nie in si tu pro gra mo wa nej śmier ci ko mór ki.
In ter dy scy pli nar ny za kres ba dań pro wa dzo nych przez prof. Jo -
lan tę Flo ry szak -Wie czo rek jest moż li wy dzię ki współ pra cy
z ba da cza mi Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza, Po li tech ni ki Po -
znań skiej, In sty tu tu Ge ne ty ki Ro ślin PAN oraz Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Po zna niu. 

Łącznie prof. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek kie ro wa ła sze ścio -
ma pro jek ta mi ba daw czy mi, a w kil ku in nych by ła głów nym
wy ko naw cą. W ra mach opi sa nej te ma ty ki ba daw czej pod jej
opie ką na uko wą zre ali zo wa no dwie pra ce dok tor skie, a ko lej -
ne dwie bę dą fi na li zo wa ne w bieżącym i w przy szłym ro ku. 

Cał ko wi ty do ro bek na uko wy prof. Flo ry szak -Wie czo rek
liczy 117 po zy cji, z cze go 45 prac opu bli ko wa nych zo sta ło
głów nie w cza so pi smach ma ją cych im pact fac tor. 

W 2007 ro ku prof. Flo ry szak -Wie czo rek otrzy ma ła pre sti -
żo wą na gro dę Pol skie go To wa rzy stwa Bio lo gii Eks pe ry men -
tal nej Ro ślin za jed ną z dzie się ciu naj lep szych prac z dzie dzi -
ny bio lo gii eks pe ry men tal nej ro ślin, opu bli ko wa nych
w la tach 2005–2007 w cza so pi śmie „Plan ta” (siód me miej sce
na 800 no mi no wa nych). W tym sa mym ro ku in ny jej ar ty kuł
na uko wy za jął pierw sze miej sce w ran kin gu cza so pi sma
„Plant Scien ce” – Top 25 hot test ar ti cles za 2007 rok. Ten sam
ar ty kuł, po cząw szy od ro ku 2011 do dnia dzi siej sze go, znaj -

du je się na dru giej po zy cji w in nym pre sti żo wym ran kin gu
te go cza so pi sma, „Plant Scien ce” – Top 10 Ci ted. W 2008 ro -
ku prof. Flo ry szak -Wie czo rek otrzy ma ła na gro dę ze spo ło wą
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej za pod ręcz nik Fi zjo lo gia ro ślin
– od teo rii do na uk sto so wa nych (pod red. M. Ko złow skiej).
W 2009 ro ku po now nie uzy ska ła na gro dę Pol skie go To wa -
rzy stwa Bio lo gii Eks pe ry men tal nej Ro ślin (dru gie miej sce) za
naj lep szą pra cę ba daw czą opu bli ko wa ną w la tach 2007–
2008 w cza so pi śmie „New Phy to lo gist”. W 2009 ro ku w cza -
so pi śmie „Jo ur nal of Plant Growth Re gu la tion” wy róż nio no
ko lej ny jej ar ty kuł, za miesz cza jąc sche mat ide owy pra cy na
okład ce głów nej cza so pi sma. 

Oprócz przy na leż no ści do kil ku to wa rzystw na uko wych
kra jo wych i za gra nicz nych prof. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek
ce ni so bie ak tyw ny udział w „Plant NO Club”, nie for mal nym
zrze sze niu kil ku naj waż niej szych ze spo łów ba daw czych na
świe cie, zaj mu ją cych się ro lą sy gna ło wą tlen ku azo tu w ro śli -
nie. Po nad to Pro fe sor spo rzą dza ła re cen zje z dzie dzi ny fi zjo -
lo gii i pa to fi zjo lo gii ro ślin dla wie lu cza so pism z li sty fi la del -
fij skiej.

Pro fe sor Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek pro wa dzi za ję cia dy -
dak tycz ne obej mu ją ce szeroki za kres za gad nień: „bio tech no -
lo gię ro ślin”, „fi zjo lo gię ro ślin” oraz „fi zjo lo gię od por no ści na
pa to ge ny i szkod ni ki”. Jest współ au to rem sze ściu skryp tów do
ćwi czeń z pod sta wo we go kur su fi zjo lo gii ro ślin dla wie lu kie -
run ków stu diów oraz trzech roz dzia łów pod ręcz ni ka z fi zjo lo -
gii ro ślin. By ła pro mo to rem po nad 20 prac ma gi ster skich
i trzech li cen cjac kich.

W dzia łal no ści or ga ni za cyj nej ostat nich lat na uwa gę za -
słu gu je prze wod ni cze nie Wy dzia ło wej Ko mi sji Wy bor czej
w la tach 2005–2008. W 2009 ro ku prof. J. Flo ry szak -Wie czo -
rek zo sta ła elek to rem do Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze -
go na dzie sią tą ka den cję. Jest rów nież człon kiem Uczel nia -
nej Ko mi sji Oce nia ją cej oraz Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Kadr
Na uko wych.

Pry wat nie prof. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek jest ma mą
Kon ra da – ab sol wen ta so cjo lo gii i stu den ta psy cho lo gii UAM.
W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych, bę dąc człon kiem Klu -
bu Tram pin go we go, in ten syw nie upra wia ła tu ry sty kę tram -
pin go wą, prze mie rza jąc z ple ca kiem Sy be rię, Mon go lię, Chi -
ny (Je dwab nym Szla kiem przez pu sty nię Ta kla Ma kan), Ty bet,
Ne pal, In die i in ne kra je Azji. Cho ciaż dziś po dró żu je po in -
nych re jo nach świa ta, to ma gicz ny Ty bet po wra ca czę sto, jak
man tra.

Nam mło dym, Jej wy cho wan kom, wie lo krot nie po wta rza:
„Aby zo stać mi strzem, mu sisz wal czyć jesz cze jed ną run dę”.

dr Mag da le na Ara si mo wicz -Je lo nek

Au tor ka jest ad iunk tem na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu.
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W tym ro ku Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu ob cho dzi ju bi le -

usz 50-le cia ist nie nia. Wy dział kon ty nu uje pra cę Ka te dry Tech -
no lo gii Rol ni czej, utwo rzo nej w 1919 ro ku na Wy dzia le
Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go przez prof. dr
Ta de usza Chrząsz cza, któ rej sie dzi ba znaj do wa ła się w użyt -
ko wa nym do tej po ry przez WNo ŻiŻ bu dyn ku przy uli cy Ma -
zo wiec kiej 48. 

Po dru giej woj nie świa to wej dzie ło Pro fe so ra kon ty nu ował
je go uczeń, prof. dr hab. Jó zef Ja nic ki. Właśnie sta ra niom i upo -
ro wi Pro fe so ra Ja nic kie go wy dział za wdzię cza od bu do wę
znisz czo ne go w cza sie walk o Po znań bu dyn ku przy uli cy Ma -
zo wiec kiej, a na stęp nie w 1962 ro ku po wo ła nie Wy dzia łu Tech -
no lo gii Rol no -Spo żyw czej w Wyż szej Szko le Rol ni czej, któ re -
go był twór cą i przez sie dem lat dzie ka nem.

W mo men cie po wo ła nia ka drę na uko wą sta no wi ło 54 na -
uczy cie li aka de mic kich, w tym sied miu sa mo dziel nych pra cow -
ni ków na uko wych, wśród nich je den pro fe sor zwy czaj ny,
dwóch pro fe so rów nad zwy czaj nych i czte rech do cen tów, dzie -
więt na stu ad iunk tów oraz dwu dzie stu ośmiu asy sten tów i wy -
kła dow ców. Obec nie wy dział za trud nia 130 na uczy cie li aka de -
mic kich, w tym 43 sa mo dziel nych pra cow ni ków, wśród nich 25
z ty tu łem na uko wym pro fe so ra, a 18 ze stop niem na uko wym
dok to ra ha bi li to wa ne go, w tym sze ściu na sta no wi sku pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. 

W cią gu 50 lat zmie nia ła się rów nież in fra struk tu ra wy dzia -
łu. W 1962 ro ku po miesz cze nia dy dak tycz ne oraz la bo ra to ria
mie ści ły się głów nie w wil li przy ul. Ma zo wiec kiej, a Ka te dra
Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw w daw nym bu dyn ku Pań stwo -
wej Szko ły Ogrod ni czej przy ul. Dą brow skie go. W ro ku 1975
prze ka za no wy dzia ło wi no wy bu dy nek przy ul. Woj ska Pol -
skie go. Ol brzy mi wkład pra cy w je go bu do wę wło ży li ko lej ni
se nio rzy bu do wy: prof. dr hab. Alek san der Ku biak i prof. dr
hab. Mie czy sław Jan kie wicz. W 2000 ro ku, dzię ki sta ra niom
prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka, ukoń czo no bu do wę Sta cji
Pi lo to wej Bio tech no lo gii.

Mo dy fi ka cjom ule ga ła też na zwa po wo ła ne go w 1962 ro ku
Wy dzia łu Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej; w 1973 ro ku zo sta -
ła zmie nio na na Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści, a w 2004 ro -
ku na Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu.

W cią gu pięć dzie się ciu lat na wy dzia le zo sta ło wy pro mo wa -
nych 331 dok to rów i 84 dok to rów ha bi li to wa nych. Wy ni ki pro -
wa dzo nych tu ba dań na uko wych pu bli ko wa ne są w cza so pi -
smach na uko wych o za się gu kra jo wym i mię dzy na ro do wym.
Od 1988 do 2011 ro ku zo sta ło opu bli ko wa nych bli sko 5000
prac, śred nio rocz nie uka zu je się 200–300 pu bli ka cji, z te go 70%
sta no wią ory gi nal ne pra ce twór cze. Oko ło 50 prac w cią gu ro -
ku  jest pu bli ko wa nych w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej. 

Przez pół wie cze na wy dzia le udzie lo no 61 pa ten tów, a 26
cze ka na roz pa trze nie w Urzę dzie Pa ten to wym RP.

Ju bi le usz 50-le cia Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu
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Zmie ni ła się rów nież ofer ta dy dak tycz na. Obec nie pro wa -
dzo ne są za ję cia na stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
pierw sze go i dru gie go stop nia na kie run ku: tech no lo gia żyw -
no ści i ży wie nie czło wie ka oraz kie run ku: die te ty ka; stu diach
sta cjo nar nych pierw sze go stop nia na kie run ku: to wa ro znaw -
stwo z uni ka to wą w Pol sce spe cjal no ścią: za rzą dza nie ja ko ścią
żyw no ści. Pro wa dzo ne są tak że stu dia po dy plo mo we „Za rzą -
dza nie ja ko ścią i bez pie czeń stwem żyw no ści” oraz „Die te ty ka
i pla no wa nia ży wie nia”. W 1995 ro ku zo sta ło re ak ty wo wa ne
stu dium dok to ranc kie. W ro ku aka de mic kim 2011/2012 uru -
cho mio no an glo ję zycz ne stu dia ma gi ster skie Fo od Scien ce and
Nu tri tion. 

Przez 50 lat ist nie nia wy dzia łu w try bie sta cjo nar nym i nie -
sta cjo nar nym stu dia ma gi ster skie ukoń czy ło po nad 5000
osób. Stu dio wa nie tu czę sto jest tra dy cją ro dzin ną, na ra zie
dwóch po ko leń, nie dłu go pew nie po ja wi się trze cie… 

Na wy dzia le bar dzo pręż nie dzia ła stu denc ki ruch na uko wy,
w któ rym stu den ci roz wi ja ją swo je na uko we pa sje. Od prze -
szło 30 lat ist nie je i dzia ła Ko ło Na uko we Tech no lo gów Żyw -
no ści, a od 2005 ro ku Ko ło Na uko we Die te ty ków. Ich sze re gi
za si la co rocz nie kil ku na stu stu den tów łą czą cych za ba wę z re -
ali za cją na uko wych pa sji, nie któ rzy kon ty nu ują ją po za koń -
cze niu Stu diów, za si la jąc sze re gi ka dry na uko wej wy dzia łu.

Tra dy cją na uko we go ru chu stu denc kie go sta ło się or ga ni -
zo wa nie Dnia Tech no lo ga Żyw no ści, świę ta in te gru ją ce go ca -
łe wy dzia ło we śro do wi sko aka de mic kie. W tym ro ku już po raz
siód my zor ga ni zo wa no tę co rocz ną ple ne ro wą im pre zę, któ -
ra jest oka zją do wspól nej za ba wy stu den tów i pro fe so rów.
Ujaw nia ją się tam róż ne, nie tyl ko na uko we umie jęt no ści stu -
den tów. Jest moż li wość de gu sta cji wy pro du ko wa ne go we -
dług stu denc kiej re cep tu ry pi wa czy kieł ba sy z gril la. Wy cho -
wan ko wie wy dzia łu za si la ją ka drę pro duk cyj ną i me na dżer ską
mię dzy na ro do wych kon cer nów zaj mu ją cych się pro duk cją
żyw no ści, nie któ rzy są pro fe so ra mi na uni wer sy te tach w Ka -
na dzie i Sta nach Zjed no czo nych. Mi mo wie lu lat, któ re upły -
nę ły od ukoń cze nia Stu diów, chęt nie wra ca ją do swo jej Al ma
Ma ter.

O ro li Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu w na szej spo -
łecz no ści aka de mic kiej świad czy fakt, że aż trzech pro fe so rów
przez 14 lat peł ni ło funk cję rek to ra uczel ni. By li ni mi: prof. dr
hab. Wło dzi mierz Fi szer, prof. dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko

i prof. dr hab. Er win Wą so wicz. Po nad to pro rek to ra mi by li: prof.
dr hab. Win cen ty Pe zac ki, prof. dr hab. Mie czy sław Jan kie wicz,
prof. dr hab. Er win Wą so wicz, a obec nie, od 2008 ro ku, prof. dr
hab. Jan Pi kul.

Na le ży pod kre ślić, że wy dział był i jest ak tyw nie re pre zen -
to wa ny tak że po za uczel nią, w tym w gre miach de cy du ją cych
o po li ty ce na uko wej pań stwa i dys try bu cji środ ków bu dże to -
wych prze zna czo nych na ba da nia na uko we. Wy bit ną rolę
w tym za kre sie odgrywa prof. dr hab. Jan Ga węc ki, któ ry  przez
dwie ka den cje był człon kiem Ra dy Fun da cji na Rzecz Na uki
Pol skiej (2000–2008), mia no wa ny przez pre mie ra przez dwie
ka den cje był człon kiem Ze spo łu ds. Na gród Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów za wy róż nio ne roz pra wy dok tor skie i ha bi li ta cyj ne
oraz dzia łal ność na uko wą i na uko wo -tech nicz ną, był człon -
kiem i prze wod ni czą cym Ze spo łu Na uk Rol ni czych i Le śnych
KBN, a obec nie jest po wo ła ny do Ra dy Na ro do we go Cen trum
Ba dań i Roz wo ju, a ponadto już trze cią ka den cję jest człon -
kiem Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów Na uko wych. 

Na le ży tak że wspo mnieć o wy róż nie niach nada nych przez
Pol ską Aka de mię Na uk – prof. dr hab. Jó zef Ja nic ki był jej
człon kiem rze czy wi stym, a prof. dr hab. Er win Wą so wicz jest
człon kiem ko re spon den tem.

O ran dze na uko wej wy dzia łu świad czy rów nież to, że pro -
fe so ro wie WNo ŻiŻ by li i są prze wod ni czą cy mi i człon ka mi ko -
mi sji i ko mi te tów PAN, człon ka mi rad na uko wych in sty tu tów
PAN, człon ka mi rad pro gra mo wych i na uko wych cza so pism
kra jo wych i za gra nicz nych, człon ka mi mię dzy na ro do wych or -
ga ni za cji na uko wych, są po wo ły wa ni do gro na eks per tów
NCN i Na ro do we go Pro gra mu Fo re si ght.

Au to ry tet dwóch pro fe so rów za trud nio nych na na szym
wy dzia le zy skał uzna nie w po sta ci nada nia za szczyt nych ty -
tu łów dok to ra ho no ris cau sa. Pro fe sor dr hab. Win cen ty Pe -
zac ki uzy skał w 1987 ro ku ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu i w 1995 ro ku Aka de mii Rol ni czej
we Wro cła wiu, a ostat nio, w 2012 ro ku, prof. dr hab. Jan Ga -
węc ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu. 

Spo glą da jąc na osią gnię cia mi nio nych 50 lat, w dniu 28
wrze śnia z du mą i ra do ścią świę to wać bę dzie my pół wie cze
na sze go wy dzia łu.

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
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W dniach 26–27 kwiet nia od wie dzi ła na szą uczel nię de le -
ga cja z Chin. Przy je cha ła na ty go dnio wą wi zy tę do kra -

jów UE: Pol ski, Nie miec i Fran cji. W skład dzie się cio oso bo wej de -
le ga cji we szli wy so kiej ran gi urzęd ni cy mi ni sterstw rol nic twa
z naj waż niej szych pro win cji chiń skich pro du ku ją cych żyw ność:
He bei, He ilon gjiang, Shan dong, Ne imong gu i Sha anxi, a tak że
pro fe so ro wie Aka de mii Rol ni czej w Pe ki nie oraz Chiń skiej Aka -
de mii Na uk Rol ni czych. Ce lem wi zy ty by ło za po zna nie się z rol -
nic twem Wiel ko pol ski, zwie dza nie na szej uczel ni, a tak że
określenie ob sza rów współ pra cy w dy dak ty ce i ba da niach. 

Naj pierw de le ga cja po je cha ła do Rol ni czej Spół dziel ni Pro -
duk cyj nej w Ko mor ni kach ko ło Po zna nia. Ta za ło żo na w 1952
ro ku jed nost ka prze trwa ła róż ne re or ga ni za cje i dziś jest wy -
so ko do cho do wym go spo dar stwem z po nad 1000 ha zie mi,
spe cja li zu ją cym się pro duk cji wo ło wi ny oraz mle ka. In ży nier
Adam Świer czy na – pre zes spół dziel ni – po ka zał go ściom no -
wo cze sne ma szy ny, po la z kwit ną cym rze pa kiem, wy siew na -
sion ku ku ry dzy na po lu, sta do by ków oraz pry zmę z ki szon ką.
By ły py ta nia o od mia ny i dzia ła nia służb do rad czych. Go ściom
to wa rzy szy li prof. Ja cek No wak oraz dr hab. Krzysz tof Ja błoń -

ski, któ rzy na swo ich wy dzia łach opie ku ją się ma gi stran ta mi
z Chin.

Na stęp ne go dnia go ście spo tka li się z prof. dr. hab. Grze go -
rzem Skrzyp cza kiem, JM rek to rem na szej uczel ni, któ ry przed -
sta wił na szą dy dak ty kę, ba da nia oraz współ pra cę z prak ty ką
rol ni czą. Go ście py ta li o moż li wość kształ ce nia u nas stu den -
tów na kur sach w ję zy ku an giel skim oraz o fi nan so wa nie ba -
dań. Pro fe sor Pu Wang z Aka de mii Rol ni czej w Pe ki nie – prze -
wod ni czą cy de le ga cji – pod kre ślił otwar cie uczel ni chiń skich
na wspól ne ba da nia z part ne ra mi z UE. W imie niu władz uczel -
ni za pro sił JM rek to ra do wi zy ty w swo jej jed no st ce ce lem uści -
śle nia te ma tów wspól nych ba dań. Obie cał rów nież wy ty po -
wać kil ku stu den tów na stu dia ma gi ster skie na naszej uczelni. 

Na stęp nie go ście spo tka li się prof. Hen ry kiem Je le niem z Za -
kła du Kon cen tra tów Spo żyw czych na Wy dzia le Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu. Za po znał on Chiń czy ków z ba da nia mi swo je go
ze spo łu, do ty czą cy mi mię dzy in ny mi aro ma tów spo żyw czych
oraz po ka zał pra cow nie i la bo ra to ria. By ły py ta nia o ce ny sprzę -
tu do ba dań oraz spo sób zdo by wa nia pie nię dzy na ba da nia z UE. 

Ko lej nym punk tem by ła wi zy ta w Pi lo to wej Sta cji Bio tech -
no lo gicz nej. Pod nie obec ność sze fa ka te dry go ści opro wa dził
prof. To masz Jan kow ski. Chiń czy cy in te re so wa li się wdro że -
niem wy ni ków ba dań do prak ty ki rol ni czej. Py ta li też, ile kosz -
tu je na szą uczel nię utrzy ma nie sa mej sta cji. Wi zy tę za koń czył
spa cer po obiek tach Wy dzia łu Le śne go. 

Choć w wie lu jed nost kach, któ re re pre zen to wa li człon ko -
wie de le ga cji, już by li śmy, a ponadto kształ ci my ich stu den -
tów, wi zy ta po ka za ła, że nie za leż nie od spotkań na naj wyż -
szym szcze blu (pre zy den ta Pol ski czy pre mie ra Chin), bar dzo
sku tecz ne i po moc ne są też odwiedziny mniej oficjalne –
w kon kret nych jed nost kach z okre ślo ny mi już wcze śniej prio -
ry te ta mi.

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz

De le ga cja z Chin z wi zy tą 
na na szej uczel ni
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Przy pryzmie z kiszonką niedaleko Komornik

Wizyta w Pilotażowej Stacji
Biotechnologicznej 
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Jak co ro ku w ma ju Ka te dra Wa rzyw nic twa wraz z Pol skim
Związ kiem Pro du cen tów Szpa ra ga na otwar cie se zo nu

szpa ra go we go zor ga ni zo wa ła kon fe ren cję pra so wą. Od by -
ła się ona tra dy cyj nie w Ho te lu Rzym skim w Po zna niu. Swo -
ją obec no ścią za szczy ci ły ją wła dze Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu na cze le z JM rek to rem, prof. dr. hab.
Grze go rzem Skrzyp cza kiem, oraz Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu w oso bie dzie ka na, dr. hab. Pio tra
Urbań skie go. Obec ni by li przed sta wi cie le władz wo je wódz -
kich, mar szał kow skich i miej skich, wśród nich Jan Ma rek Sta -
cho wiak, dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa, a tak że An drzej
Bo brow ski, dy rek tor Agen cji Ryn ku Rol ne go. Wśród licz nych
go ści był Hen ryk Hel wing, Bur mistrz No we go To my śla, któ -
ry jest ho no ro wym człon kiem Pol skie go Związ ku Pro du cen -
tów Szpa ra ga. In sty tut Ogrod nic twa w Skier nie wi cach 
re pre zen to wa ła dr Te re sa Ko tliń ska, z któ rą Ka te dra Wa rzyw -
nic twa od wie lu lat pro wa dzi wspól ne pra ce nad utrzy ma -
niem i wa lo ry za cją ban ku ge nów szpa ra ga znaj du ją ce go się
w sta cji do świad czal nej Ka te dry w Mar ce li nie.

Naj licz niej szą gru pę uczest ni ków sta no wi li dzien ni ka rze
z te le wi zji, ra dia i pra sy, nie tyl ko z Po zna nia, ale rów nież z No -
we go To my śla, Opa le ni cy czy TVR z War sza wy.

Konferencję otworzył Ma rian Ja kob sze, pre zes Pol skie go
Związ ku Pro du cen tów Szpa ra ga. Po krótkim wstępie od dał
głos pro fe so ro wi Mi ko ła jo wi Kna flew skie mu, któ ry ser decz nie
po wi tał wszyst kich go ści. Ko lej nym punk tem kon fe ren cji by ło
jak zwy kle cie ka we wy stą pie nie pro fe so ra Kna flew skie go, bę -
dą ce wstę pem do dys ku sji. 

Se zon szpa ra go wy w tym ro ku za czął się nie co póź niej niż
w ubie głym ro ku, bo w ostat nim ty go dniu kwiet nia. Na po -
cząt ku zbie ra no wy pust ki niż szej ja ko ści, pu ste w środ ku, co
spo wo do wa ne by ło bar dzo ni ski mi tem pe ra tu ra mi i bez śnież -
ną zi mą. Pu ste wy pust ki nie  speł nia ją norm ja ko ścio wych
i w związ ku z tym nie mo gą być eks por to wa ne. Pro fe sor za -
pew niał jed nak, że ta kie szpa ra gi są peł no war to ścio we, na da -
ją się do sprze da ży i do spo ży cia, po dob nie ja ki wy pust ki krzy -
we, mi mo ich mniej atrak cyj ne go wy glą du. W wy po wie dzi
pro fe so ra po ja wił się tak że wą tek zwią za ny z po li ty ką. Po wie -
dział, że nie mo że my boj ko to wać Eu ro 2012 na Ukra inie, po -
nie waż mo gło by to mieć ujem ny wpływ na zbio ry szpa ra gów
w na szym kra ju. Tak jak bo wiem w Niem czech szpa ra gi zbie -
ra ją głów nie Po la cy, tak u nas, z po wo du bra ku si ły ro bo czej
w tym okre sie, więk sze szpa ra gar nie ist nie ją dzię ki Ukra iń com,
któ rzy na nie któ rych plan ta cjach sta no wią bli sko 100% pra -
cow ni ków za trud nio nych przy zbio rach.

Szpa ra gów czas
Szpa ra go wa Kon fe ren cja Pra so wa

Tuż przed konferencją prasową – wladze naszej uczelni
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Szparagarnia latem podczas asymilacji

Bukiet ze szparagami

... przyrządzonych na bazie szparagów
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Jak na konferencję prasową przystało...

... opowiada o szparagachProfesor Knaflewski...

... prof. Mikołaj Knaflewski udzielił wielu wywiadów

Po ru szo ny zo stał tak że te mat wy dłu że nia wie ku eme ry tal -
ne go. We dług pro fe so ra dzię ki od mła dza ją cym wła ści wo -
ściom szpa ra gów moż li wa bę dzie pra ca do 67. ro ku ży cia,
a na wet dłu żej. Dla te go szpa ra gi war to jeść jak naj czę ściej
– za chę cał pro fe sor. Są one po szu ki wa ne przez ce le bry tów
z uwa gi na wspo mnia ne dzia ła nie od mła dza ją ce, co za pew -
nia wy so ka za war tość wi ta min i skład ni ków mi ne ral nych.
Szpa ra gi za wie ra ją mię dzy in ny mi du żo an ty utle nia czy, ta kich
jak wi ta mi na C, E, be ta ka ro ten, dzia ła ją cych prze ciw no wo -
two ro wo i za po bie ga ją cych przed wcze sne mu sta rze niu się. Są
źró dłem kwa su fo lio we go, jak rów nież wi ta min z gru py B, po -
bu dza ją cych sys tem ner wo wy. Z ko lei znacz na za war tość
błon ni ka ko rzyst nie wpły wa na tra wie nie i ob ni że nie po zio -
mu cho le ste ro lu. Szpa ra gi są ubo gie w wę glo wo da ny i tłusz -
cze, a za tem są też ni sko ka lo rycz ne i pomagają zachować
szczupłą sylwetkę.

Na za koń cze nie wy stą pie nia pro fe sor Kna flew ski zwró cił
uwa gę na wa lo ry ozdob ne szpa ra ga, pre zen tu jąc zdję cie pięk -
ne go bu kie tu kwia to wo -szpa ra go we go, któ ry na spe cjal ne za -
mó wie nie skom po no wa ła dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska z Ka -
te dry Ro ślin Ozdob nych. 

Szpa ra gi ma ją więc oprócz die te tycz nych wa lo ry de ko ra cyj -
ne. Udo wod ni li to ku cha rze Ho te lu Rzym skie go, przy go to wu -

jąc do de gu sta cji kil ka na ście po traw ze szpa ra ga mi, ta kich jak
sa łat ki i prze ką ski zim ne, zu py i da nia go rą ce. By ły one nie tyl -
ko smacz ne, ale sta no wi ły też do bry przy kład sztu ki ku li nar -
nej. Go ście mo gli de lek to wać się mię dzy in ny mi zu pą z pie -
czo nych po mi do rów z zie lo ny mi szpa ra ga mi, ko tle ci ka mi
z kur cza ka ze szpa ra ga mi i zio ła mi, so lą ze szpa ra ga mi go to -
wa ną w wi nie z par me za nem czy kok taj lem ze szpa ra gów
z wę dzo nym pstrą giem. De gu sta cja po traw ze szpa ra ga mi, ze
wzglę du na wy kwint ne przy go to wa nie, cie szy ła się jak za wsze
du żym po wo dze niem i uzna niem.

Opra wę ar ty stycz ną spo tka nia sta no wi ły czte ry ob ra zy
przed sta wia ją ce szpa ra gar nię w każ dej z pór ro ku: wio sną
w cza sie zbio rów, la tem pod czas asy mi la cji, je sie nią, gdy żółk -
ną pę dy i zi mą, w okre sie spo czyn ku. Dzię ki te mu go ście mo -
gli zo ba czyć, jak wy glą da ca ło rocz ny cykl ży cio wy szpa ra ga,
a nie tyl ko wio sną, z któ rą są ko ja rzo ne.

Szpa ra gi są sy no ni mem zdro we go od ży wia nia, do bre go na -
stro ju i wi tal no ści. Ko rzy staj my więc z se zo nu na to wa rzy wo,
gdyż jest on bar dzo krót ki, a szpa rag to, we dług traf ne go spo -
strze że nia pro fe so ra Kna flew skie go, „kró lew skie wa rzy wo za
ple bej ską ce nę”.

mgr An na Za wor ska
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Na zdjęciu nagrodzeni studenci (od lewej): Krzysztof Polański, Marta Reszczyńska, Wojciech Borzyszkowski, Beata Kątna, Marcin Dyderski
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S tu den ci Wy dzia łu Le śne go, człon ko wie Sek cji Bo ta nicz nej
Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,

uczest ni czy li w dniach 10–11 ma ja 2012 ro ku w XVII Mię dzy -
na ro do wej Kon fe ren cji Stu denc kich Kół Na uko wych (SKN)
i XXIX Sej mi ku SKN, zor ga ni zo wa nych przez Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy we Wro cła wiu.

W kon fe ren cji udział wzię ło po nad 600 uczest ni ków, w tym
po nad 150 osób spo za Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro -
cła wiu. Spo śród po nad 300 wy gło szo nych re fe ra tów wy stą -
pie nia stu den tów le śnic twa zo sta ły na gro dzo ne przez Ju ry:

I miej sce – Mar cin Dy der ski za pra cę: „An tro po ge nicz ne
prze mia ny sza ty ro ślin nej zbio ro wisk łę go wych w użyt ku eko -
lo gicz nym Dę bi na” w Po zna niu

II miej sce – Woj ciech Bo rzysz kow ski i Be ata Kąt na za pra -
cę: „Wa lo ry kul tu ro we oraz stan za cho wa nia den dro flo ry za -
byt ko we go par ku dwor skie go w Szczyt ni kach ko ło Zło cień ca”

wy róż nie nie – Woj ciech Bo rzysz kow ski, Krzysz tof Po lań -
ski, Mar ta Resz czyń ska, Ma ciej To ka rzew ski i Be ata Kąt na
za pra cę: „Za ję cia o te ma ty ce przy rod ni czo -le śnej pro wa dzo -
ne przez stu den tów le śnic twa w po znań skich przed szko lach”.

Opie kę me ry to rycz ną nad na szy mi stu den ta mi spra wo wa li
opie ku no wie Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków – dr inż. An -
drzej M. Ja go dziń ski oraz dr inż. Do ro ta Wroń ska -Pi la rek.

Serdecznie gra tu lu je my zwy cięz com!

prof. dr hab. Ro man Gor no wicz
dzie kan Wy dzia łu Le śne go

Stu den ci z Ko ła Le śni ków 
w gro nie zwy cięz ców!
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W dniu 23 mar ca 2012 ro ku  dy rek to r
Cen trum Ko or dy na cji Pro jek tów

Śro do wi sko wych powołał czwar tą gru pę
ro bo czą, zaj mu ją cą się ochro ną w la sach
pta ków szpo nia stych, sów i nie to pe rzy dla
po trzeb pro jek tu „Ochro na róż no rod no ści
bio lo gicz nej na ob sza rach le śnych, w tym
w ra mach sie ci Na tu ra 2000 – pro mo cja
naj lep szych prak tyk”. Pro jekt jest współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w ra mach Pro -
gra mu LI FE+. 

W gru pie po wo ła nych eks per tów znaj -
du je mię dzy in ny mi się Jo lan ta Wę giel –
pra cow nik Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po zo sta li
po wo ła ni do gru py spe cja li ści to: Da riusz
An der wald, Ma rek Ko wal ski, Ma rian Cie -
ślak i Sła wo mir Chmie lew ski.

Naj waż niej szym za da niem po wo ła ne go
ze spo łu bę dzie przy go to wa nie „map dro -
go wych” ochro ny ga tun ków. 

mgr Jolanta Węgiel

Pra cow ni cy Wy dzia łu Le śne go 
w Po zna niu za an ga żo wa ni w pro jekt
LI FE +

Grupa ekspertów ornitologów: Marian Cieślak, Dariusz Anderwald i Sławomir Chmielewski
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Specjalista chiropteolog Marek Kowalski i Jolanta Węgiel
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Dnia 26 kwiet nia 2012 ro ku prof. Bar ba ra Ku dryc ka po wo -
ła ła Ra dę Mło dych Na ukow ców (RMN) trze ciej ka den cji.

Ra da ta jest or ga nem po moc ni czym Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go oraz naj waż niej szym gre mium re pre -
zen tu ją cym mło dych na ukow ców. Za da nia Ra dy do ty czą
wspie ra nia ka rier mło dych na ukow ców, przy go to wy wa nia re -
ko men da cji do ty czą cych in stru men tów wspo ma ga nia ka rie -
ry mło dych ba da czy oraz przy bli ża nia mło dym uczo nym me -
cha ni zmów fi nan so wa nia na uki. Do RMN zo sta ła no mi no wa na

mię dzy in ny mi dr inż. Aga ta Chmu rzyń ska, pra cu ją ca w Ka te -
drze Hi gie ny Ży wie nia Czło wie ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Wię cej in for ma cji na te mat RMN moż na zna leźć na stro nie:
http://www.na uka.gov.pl/na uka/ra da -mlo dych -na ukow cow/
[do stęp: 2.06.2012] 

Kon takt z RMN: rmn@na uka.gov.pl.

dr inż. Agata Chmurzyńska

Rada Młodych Naukowców...

... w trzeciej kadencji
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Ra da Mło dych Na ukow ców



Dnia 27 mar ca 2012 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu od był się już po raz pięt na sty Po znań -

ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki. W ra mach te go rocz nej edy cji 
po nad 80 na ukow ców i 40 stu den tów z kół na uko wych przy -
go to wa ło dla uczniów szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych oko ło 90 im prez – w tym 24 wy kła dy,
dwa po ka zy fil mów, dzie więć sto isk in te rak tyw nych oraz po -
nad 50 warsz ta tów. Im pre zy od by wa ły się w 11 bu dyn kach
na sze go uni wer sy te tu: w bu dyn ku Wy dzia łu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska, Ko le gium im. K. Ga węc kie go, w bu dyn -
ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, Col le gium Ma xi mum,
w bu dyn ku Pi lo to wej Sta cji Bio tech no lo gii, w bu dyn ku In -
sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej, Ogro dzie Den dro lo gicz nym Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, w bu dyn ku Ka te dry
Che mii, w Ko le gium Ciesz kow skich, w bu dyn ku Ka te dry Mi -
kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi sko wej oraz w no wo wy bu do -
wa nym Bio cen trum.

W te go rocz nej edy cji fe sti wa lu udział wzię ło po nad trzy ty -
sią ce mło dych lu dzi, któ rzy nie tyl ko zgłę bia li taj ni ki na uki, ale
rów nież za po zna li się z ofer tą edu ka cyj ną uczel ni oraz z wy -
kła dow ca mi.

In au gu ra cyj ny wy kład roz po czy na ją cy te go rocz ny fe sti wal
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu po prze dzi ło wy -
stą pie nie pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof.
dr. hab. Ja na Pi ku la, któ ry w kil ku sło wach po wi tał licz nie zgro -
ma dzo ne au dy to rium oraz za pro sił do uczest nic twa w im pre -
zach. Cen tral nym bu dyn kiem, w któ rym od by wa ła się więk -
szość im prez, by ło Bio cen trum.

W tym sa mym cza sie w Cen trum Kon gre so wo -Dy dak tycz nym
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu wy kła dy pro wa dzi li prof.
dr hab. Wło dzi mierz Gra jek oraz prof. dr hab. Ry szard Słom ski,
któ rzy zgro ma dzi li w au li wy kła do wej łącz nie po nad 1200 osób.
Na ukow cy pro mo wa li rów nież Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu i za chę ca li do stu dio wa nia na na szej uczel ni.

Pod czas XV Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki na ukow -
cy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wpro wa dzi li
mło dych lu dzi w fa scy nu ją cy świat na czyń krwio no śnych, za -
bra li w da le ką po dróż do Sy be rii i Su su lan dii, a tak że udo wod -
ni li, że wę że wca le nie są ta kie strasz ne.

Waż ną ro lę pod czas fe sti wa lu ode gra ły sto iska in te rak tyw -
ne przy go to wa ne przez człon ków kół na uko wych: OPE RON,
mAb oraz ko ło Tech no lo gów Żyw no ści, któ re gro ma dzi ły co
go dzi nę po nad 200 osób. W tym ro ku te ma ty ka obej mo wa ła
mię dzy in ny mi bak te rie, wi ru sy, al gi, ba da nia DNA, a tak że cie -
ka wost ki żyw no ścio we.

Ro bo ty, bio ga zow nie, in vi tro, eko lo gia, świat drew na, żyw -
ność – te te ma ty kró lo wa ły na te go rocz nym fe sti wa lu na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Wszyst kim uczniom oraz na uczy cie lom, któ rzy bra li udział
w wy kła dach i warsz ta tach, ser decz nie dzię ku je my za uczest -
nic two i za pra sza my na ko lej ną edy cję.

dr Ur szu la Moj siej
mgr Mag da le na Gry giel

XV Poznański Festiwal 
Nauki i Sztuki na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu
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Stoiska interaktywne studenckich kół naukowych w Biocentrum
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„Za nim bę dzie za póź no… Ro la ra cjo nal nej die ty i ak tyw -
no ści fi zycz nej w pre wen cji cho rób cy wi li za cyj nych

okiem die te ty ka” – pod ta kim ty tu łem w dniach 13-14 kwiet nia
od by ła się na na szej uczel ni Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko -
wa Stu den tów z za kre su Ży wie nia i Ak tyw no ści Fi zycz nej. Kon -
fe ren cję zor ga ni zo wa no – za spra wą Ko ła Na uko we go Die te ty -
ków, ich opie ku na, dr inż. Mag da le ny Człap ki -Ma ty asik i władz
wy dzia łu – z oka zji ob cho dów ju bi le uszu 50-le cia ist nie nia Wy -
dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. Uro czy ste otwar cie mia ło
miej sce w obec no ści pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni -
ki Ko złow skiej i pro dzie ka na Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie -
niu, dr. hab. Pio tra Ko niecz ne go, prof. nadzw. Pod czas kon fe ren -
cji go ści li śmy 150 osób. Wśród uczest ni ków by li stu den ci
i dok to ran ci z ca łej Pol ski. Za szczy tem dla or ga ni za to rów by ło
przy ję cie za pro sze nia przez prof. Ro ma na Paw la ka, wy kła dow -
cę na East Ca ro li na Uni ver si ty oraz człon ka ze spo łu eks per tów
Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Die te ty ków (Ame ri can Die te -
tic As so cia tion) w za kre sie ży wie nia we ge ta riań skie go. Pod czas
kon fe ren cji nasz gość wy gło sił wy kład „Die ta we ge ta riań ska
w pro fi lak ty ce i le cze niu cho rób cy wi li za cyj nych”. Uczest ni czył
tak że w de ba cie, a w prze rwach chęt nie opo wia dał nam o na -
uce stu den tów die te ty ki w Sta nach Zjed no czo nych.

Pod czas kon fe ren cji swo je do nie sie nia pre zen to wa li głów -
nie stu den ci, któ rych pa sją jest pra ca die te ty ka, nie jed no krot -
nie po łą czo na z dzia łal no ścią w Ko le Na uko wym. Na sze za pro -
sze nie przy ję li też wy bit ni spe cja li ści z za kre su ży wie nia
i die te ty ki. 

Pierw sze go dnia wy stą pie nia sku pia ły się na ro li pra wi dło -
we go ży wie nia i ak tyw no ści fi zycz nej w pro fi lak ty ce cho rób
die toza leż nych, od był się też pa nel dys ku syj ny „Die te tycz ne
dy le ma ty – czy we gań ski spo sób ży wie nia mo że zo stać re me -
dium na cho ro by cy wi li za cyj ne? Kto za? Kto prze ciw i dla cze -
go?” Pa nel pro wa dził prof. dr hab. Jan Ga węc ki, któ re mu
w tym miej scu szcze gól nie dzię ku je my za trud, ja kie go się dla
nas pod jął. Po prze ciw nych stro nach do de ba ty za sia dły dwie
trzy oso bo we gru py stu den tów, wspie ra ne przez prof. Ro ma -
na Paw la ka i prof. dr. hab. Ja na Jesz kę. Po go rą cej dys ku sji
wszy scy chęt ni mo gli wziąć udział w warsz ta tach nor dic wal -
king, pro wa dzo nych przez spe cja li stów: mgr. An drze ja Ry ga -
sa i mgr Ani tę Je sio łow ską -Ry gas, któ rzy spra wi li, że uczest -
ni cy szyb ko opa no wa li właści wą tech ni kę i prze ma sze ro wa li
do Par ku So łac kie go, gdzie do sko na li li no wo po zna ne umie -
jęt no ści. 

Ko lej ny dzień roz po czął się od wy kła du prof. dr. hab. Jó ze fa
Kor cza ka na te mat żyw no ści bio ak tyw nej. Pro fe sor jest ko or -
dy na to rem bar dzo in te re su ją ce go pro jek tu, w ra mach któ re -
go na na szej uczel ni po wsta ną pro duk ty spo żyw cze o wła ści -
wo ściach proz dro wot nych. Opo wie dział o ro li i zna cze niu
ta kiej żyw no ści we współ cze snym świe cie. 

W trze ciej se sji ob ra dy do ty czy ły po ten cja łu an ty ok sy da cyj -
ne go żyw no ści, wpły wu ryt mu bio lo gicz ne go na efek tyw ność
wchła nia nia wę glo wo da nów, udzia łu su ple men tów w die cie
stu den tów kie run ków me dycz nych i spo so bu od ży wia nia się
mło dzie ży w za leż no ści od miej sca za miesz ka nia. 

Ko lej ną se sję roz po czął dr hab. Mi cha el Ab dal la, któ ry po -
dzie lił się ze słu cha cza mi po glą da mi azy ryj skie go bi sku pa Fi -
lok se no sa na te mat ob żar stwa. Wszyst kie wy stą pie nia w tej
se sji by ły zwią za ne z ana li zą spo so bu od ży wia nia lu dzi w za -
leż no ści od wie ku. 

Pod ko niec dru gie go dnia kon fe ren cji od by ły się warsz ta ty
o te ma ty ce psy cho lo gicz nej, ży wie nio wej i fi zjo te ra peu tycz -

nej. Wszyst kie cie szy ły się du żym za in te re so wa niem. Uczest -
ni cy warsz ta tów psy cho lo gicz nych, któ re przy go to wa ły mgr
Aga ta Ju ruć i mgr An na Sar now ska, do wie dzie li się, jak spo -
sób mó wie nia i mo wa cia ła mo gą wpły nąć na od biór ich oso -
by przez pa cjen tów. Warsz ta ty pro wa dzo ne przez mgr Syl wię
Kar bow ską sku pia ły się na ro li ży wie nia w pie lę gna cji cia ła.
Pro wa dzą ca pod kre śla ła, że uda na pie lę gna cja uro dy sku pia
się za rów no na za bie gach ko sme tycz nych, jak i na do brze zbi -
lan so wa nej die cie. W ko lej nych warsz ta tach fi zjo te ra peu tycz -
nych mgr Ja cek Szczot kow ski zwró cił uwa gę na in dy wi du al -
ne po dej ście do każ de go pa cjen ta, z uwzględ nie niem pla nu
osią gnię cia upra gnio nej fi gu ry.

Kon fe ren cja za koń czy ła się w obec no ści władz Wy dzia łu Na -
uk o Żyw no ści i Ży wie niu. Spo śród wszyst kich wy stą pień stu -
denc kich słu cha cze wy bra li trzy naj lep sze, któ rych pre le gen -
ci uzy ska li cen ne na gro dy. Do dat ko wą nie spo dzian ką oka za ły
się na gro dy od jed ne go ze spon so rów dla osób, któ re stwo -
rzy ły naj lep sze ha sło re kla mo we. 

Na ko niec na le ży pod kre ślić, że wy da rze nie to nie mia ło by
miej sca, gdy by nie wspar cie władz na szej Al ma Ma ter, po moc
spon so rów i obec ność za pro szo nych go ści. Do or ga ni za cji
kon fe ren cji za an ga żo wa ła się więk szość członków Ko ła Na uko -
we go Die te ty ków, dzia ła ją ce go przy Wy dzia le Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu,
two rząc Ko mi tet Or ga ni za cyj ny w oso bach: dr inż. Mag da le -
ny Człap ki -Ma ty asik, Mar ty Ko zior, Mar ty Paw lak, Ma ri ki Mar -
ci nek, Mag da le ny Za cha ry asz, Mar le ny Ko wal skiej, Do mi ni ki
Jur kow skiej, Mag da le ny Rzeź nik, Paw ła Bart cza ka i Sła wo mi -
ra Do mi ni cza ka. Po za wspo mnia ny mi oso ba mi podczas kon -
fe ren cji po ma ga li: Ane ta Alek san drow ska, Ewe li na Cu pe rek,
Mał go rza ta Ja nic ka, Rok sa na Jur czak, Mo ni ka Ko wal ska, An na
Ko złow ska, Zu za Mo dze lew ska, Hu bert Pściuk, Alek san dra
Ryb czyk, Ol ga Ski biń ska i Alek san dra Sko czek. Nad ca ło ścią
me ry to rycz ną i lo gi stycz ną czu wa ły dwie Mar ty, na sza Opie -
kunka oraz Ko mi tet Na uko wy (prof. dr hab. Jan Jesz ka; prof. dr
hab. Jan Ga węc ki; dr hab. Da nu ta Gó rec ka, prof. nadzw.; prof.
dr hab. Jó zef Kor czak; prof. dr hab. Ja nusz Czap ski; dr hab. Mi -
cha el Ab dal la; dr inż. Mag da le na Człap ka -Ma ty asik; dr hab.
Woj ciech Chal carz, prof. nadzw.), któ ry słu żył fachowymi
poradami. 

Wszyst kim ser decz nie dzię ku je my za po moc! 

W imie niu or ga ni za to rów: Mo ni ka Ko wal ska

Za nim bę dzie za póź no…
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O zbliżeniu na uki i prak ty ki, 
czy li „Dzień z De Heus”

Koordynatorem „Dnia z De Heus” był dr hab. Adam Cieślak

Dziś na uczel niach wyż szych co raz czę ściej or ga ni zo wa ne
są spo tka nia stu den tów z po ten cjal ny mi pra co daw ca mi.

Pre zen ta cje firm ma ją na ce lu zbli że nie śro do wi ska stu denc -
kie go z biz ne so wym oraz da ją uni ka to wą szan sę bez po śred -
nie go kon tak tu przy szłe go pra cow ni ka z pra co daw cą.

W dniu 26 kwiet nia 2012 ro ku ta kie spo tka nie od by ło się
rów nież na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ ry miał oka zję go ścić przed -
sta wi cie li fir my De Heus Pol ska. Fir ma ta by ła spon so rem ob -
cho dów 60-le cia ist nie nia wy dzia łu, a za wią za na współ pra ca
zro dzi ła po mysł ak tyw ne go po łą cze nia du żych moż li wo ści fir -
my z ak tu al ny mi po trze ba mi szkol nic twa wyż sze go, do ty czą -
cy mi współ pra cy na uki z prak ty ką. Tym sa mym dzień fir my De
Heus wpi sał się w za ło że nia no wej po li ty ki. 

Na spo tka nie przy by ło wie lu za in te re so wa nych stu den tów,
głów nie ostat nich lat stu diów na kie run kach: zoo tech ni ka oraz
bio lo gia. Fir ma De Heus od daw na jest zwią za na z wy dzia łem,
szcze gól nie z Ka te drą Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo -
wej, któ rej dzia łal ność jest naj bliż sza pro fi lo wi fir my. De Heus
to dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma, ofe ru ją ca atrak cyj ne wa -
run ki pra cy. Za trud nia spe cja li stów ds. dro biu, by dła oraz trzo -
dy chlew nej na te re nie ca łej Pol ski. Pra cow ni kom za pew nia
moż li wość cią głe go roz wo ju za wo do we go dzię ki szko le niom,
do fi nan so wa niu stu diów i kur sów ję zy ko wych. Głów ne wy ma -
ga nia sta wia ne kan dy da tom to wy kształ ce nie wyż sze kie run -
ko we, zna jo mość ję zy ka an giel skie go, za an ga żo wa nie i mo ty -

wa cja. Mi le wi dzia ne, choć nie ko niecz ne, jest rów nież do -
świad cze nie w bran ży rol ni czej.

„Dzień z De Heus” roz po czął się od wy kła du Alek san dry
Fran kie wicz, kie row ni ka dzia łu HR, któ ra za pre zen to wa ła pro -
fil dzia łal no ści fir my, jej struk tu rę, prze bieg pro ce su re kru ta -
cyj ne go oraz za sa dy od by wa nia prak tyk i sta ży. Na stęp nie stu -
den ci mo gli spraw dzić swo ją wie dzę i umie jęt no ści pod ką tem
przy szłej pra cy w cza sie prze pro wa dzo nych warsz ta tów.
Przed sta wi cie le fir my zaś mo gli oso bi ście po znać naj ak tyw -
niej szych stu den tów wy dzia łu i poziom ich przygotowania.

Cie ka wą pro po zy cją dla przy szłych ab sol wen tów jest kon kurs
na naj lep szą pra cę dy plo mo wą, zwią za ną z te ma ty ką z za kre su
ży wie nia zwie rząt. Po na pi sa niu pra cy, w po ro zu mie niu z jej pro -
mo to rem, wy star czy zgło sić ją wy dzia ło we mu ko or dy na to ro wi
„Dnia z De Heus” oraz kon kur su, dr. hab. Ada mo wi Cie śla ko wi
(Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej).

Du że za in te re so wa nie „Dniem z De Heus” świad czy o po trze -
bie or ga ni zo wa nia te go ty pu spo tkań przy szłych ab sol wen -
tów z po ten cjal ny mi pra co daw ca mi. Wy dział Ho dow li i Bio lo -
gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, wi dząc
i ro zu mie jąc tę po trze bę, pla nu je or ga ni zację ko lej nego ta -
kiego spo tka nia z przed się bior ca mi, a stu den ci ma ją na dzie -
ję, że wpi szą się one na sta łe w ka len darz uni wer sy tec kich spo -
tkań, po zwa la ją cych na zbliżenie na uki i prak ty ki.

mgr Agniesz ka No wak
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Pracownicy De Heus zachęcali do aplikacji także w czasie warsztatów

Studenci mieli okazję porozmawiać o atutach swojego CV
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Wspomnienia

Edward Ce giel (1922–2012)
Eme ry to wa ny pro fe sor zwy czaj ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Zgłę bo kim ża lem przy ję li śmy wia do mość o śmier ci w dniu 1
ma ja 2012 ro ku w Po zna niu pro fe so ra, któ ry od 1953 ro ku

był zwią za ny z uczel nią i Wy dzia łem Tech no lo gii Drew na. 
Pro fe sor dr hab. inż. Edward Ce giel uro dził się 4 kwiet -

nia 1922 ro ku w Mi ła wie, po wiat Mo gil no. W 1935 ro ku wstą -
pił do pań stwo we go gim na zjum i li ceum hu ma ni stycz ne go
w Trze mesz nie, do któ re go wró cił po prze rwie wo jen nej
w 1945 ro ku i w tym też ro ku zdał ma tu rę. W okre sie oku pa -
cji był wy sie dlo ny do miej sco wo ści Kle cza Dol na ko ło Wa do -
wic. Zaj mo wał się wów czas – aż do wy zwo le nia – taj nym na -
ucza niem.

W ro ku 1945 wstą pił na Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te -
tu Po znań skie go, gdzie w 1950 ro ku uzy skał sto pień in ży nie ra
le śnic twa i ma gi stra na uk agro tech nicz nych. Od 1949 ro ku
do 10 mar ca 1954 pra co wał w ów cze snej Pań stwo wej Cen tra li
Drzew nej „Pa ged” w Po zna niu. W 1953 ro ku roz po czął pra cę ja -
ko ad iunkt w Ka te drze Or ga ni za cji i Pro jek to wa nia Za kła dów
Prze my słu Drzew ne go na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. W ro ku 1958 ukoń czył stu dia
sta cjo nar ne na Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Wyż szej Szko ły
Rol ni czej w Po zna niu, uzy sku jąc sto pień in ży nie ra tech no lo gii
drew na. Sto pień dok to ra na uk rol no -le śnych uzy skał w paź -
dzier ni ku 1961 ro ku. Ha bi li to wał się w kwiet niu 1965 ro ku na
Wy dzia le Tech no lo gii Drew na Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie, na tej pod sta wie uzy skał sto pień na -
uko wy do cen ta. Uchwa łą Ra dy Pań stwa z dnia 15 kwiet -
nia 1977 ro ku nada no Mu ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go na -
uk tech nicz nych, a w 1988 ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go.

W okre sie za trud nie nia na na szej uczel ni prof. Edward Ce giel
opu bli ko wał 58 prac, wy dał dwa skryp ty (w dwu wy da niach)
i przygotował 99 prac w ma szy no pi sie, w tym 27 do ku men ta -
cji na uko wych dla prze my słu, 14 opra co wań po pu lar no -na uko -
wych oraz wie le prac pro jek to wych, re cen zji prac dok tor skich
i ha bi li ta cyj nych oraz opi nii opra co wań na uko wych i pro mo -
cyj nych.

Pro fe sor Ce giel był pro mo to rem trzech prac dok tor skich.
Brał udział w licz nych sym po zjach kra jo wych i za gra nicz nych,
na któ rych wy gła szał re fe ra ty. Od był sta że na uko we w Wyż -
szej Szko le Le śnej i Drzew nej w Zwo le niu, na Tech nicz nym
Uni wer sy te cie w Dreź nie i w In sty tu cie Tech no lo gii Drew na
w Dreź nie oraz na Uni wer sy te cie w Za grze biu.

Pra cę na sta no wi sku na uczy cie la aka de mic kie go roz po czął
prof. Ce giel w ro ku 1953, z chwi lą po wo ła nia Go na sta no wi sko
ad iunk ta w Ka te drze Pro jek to wa nia Za kła dów Prze my słu
Drzew ne go na Od dzia le Tech no lo gii Drew na. Był współ or ga -
ni za to rem two rzą ce go się w tym cza sie Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na. Uczest ni czył w or ga ni zo wa niu wy po sa że nia na uko -
we go oraz bi blio te ki Ka te dry Pro jek to wa nia Za kła dów Prze my -
słu Drzew ne go. W ro ku 1968 doc. Ce giel ob jął funk cję kie row -
ni ka Ka te dry Tar tacz nic twa i pro wa dził wy kła dy z przed mio tu:
me cha nicz na tech no lo gia drew na oraz tech no lo gia pro duk cji;
pro wa dził tak że wy kła dy i ćwi cze nia z przed mio tu: me cha ni -
za cja i au to ma ty za cja w prze my śle drzew nym na stu diach sta -
cjo nar nych. W ro ku aka de mic kim 1973/1974 Ra da Wy dzia łu
Tech no lo gii Drew na po wie rzy ła doc. Ce glo wi przy go to wa nie
i pro wa dze nie no wych przed mio tów: pro jek to wa nie pro ce sów
tech no lo gicz nych i za sa dy pro jek to wa nia pro ce sów pro duk -
cyj nych, wy kła da nych po raz pierw szy w związ ku ze zmia ną
pro gra mu na ucza nia na tym Wy dzia le. Opra co wał i wy dał
w tym cza sie skrypt aka de mic ki z tej te ma ty ki. 

W okre sie pra cy na uczel ni prof. Ce giel pro wa dził wy kła dy
z aż 12 przed mio tów, wie lo krot nie mo der ni zo wa nych, jak:
pro jek to wa nie za kła dów prze my słu drzew ne go, me cha ni za -
cja i au to ma ty za cja w prze my śle drzew nym, me cha nicz na
tech no lo gia drew na, tech no lo gicz ne pro jek to wa nie za kła dów,
pier wiast ko wy prze rób drew na, pro jek to wa nie pro ce sów
tech no lo gicz nych (re ali zo wa ne na stu diach sta cjo nar nych i za -
ocz nych). Pod kie row nic twem pro fe so ra Edwar da Ce gla
powstało 140 prac ma gi ster skich. Trzy z nich uzy ska ły na gro -
dy Tur nie ju Mło dych Mi strzów Tech ni ki.

Pro fe sor Ce giel spra wo wał na uczel ni wie le funk cji or ga ni -
za cyj nych; pod czas re or ga ni za cji jed no stek wy dzia ło wych
od 1970 ro ku był wi ce dy rek to rem In sty tu tu Me cha nicz nej
Tech no lo gii Drew na, a od 1990 ro ku peł nił funk cję kie row ni -
ka Ka te dry Me cha nicz nej Tech no lo gii Drew na, aż do przej ścia
na eme ry tu rę w 1992 ro ku. W okre sie od 1981 do 1984 ro ku
Pro fe sor peł nił funk cję kie row ni ka stu diów dok to ranc kich na
wy dzia le. W la tach 1978–1984 po wie rzo no Mu peł nie nie funk -
cji pro dzie ka na ds. stu diów za ocz nych i eks ter ni stycz nych,
a w prze ło mo wym okre sie 1980/1981 peł nił obo wiąz ki dzie -
ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na.

Do naj waż niej szych osią gnięć na uko wych Pro fe so ra Ce gla
na le żą (w po cząt ko wym okre sie) ba da nia pro ce sów pro duk -
cyj nych w za kła dach wtór ne go prze ro bu drew na. W pra cach
z te go za kre su ba da no efek ty tech nicz no -eko no micz ne, ja kie
uzy ska ją za kła dy w wy ni ku wdra ża nia no wych urzą dzeń tech -
no lo gicz nych. Pro po zy cje ory gi nal nych roz wią zań w za kre sie
do bo ru urzą dzeń trans por to wych w za kła dach sto lar skich by -
ły roz po wszech nia ne przez ów cze sne Zjed no cze nie Prze my słu

Profesor
dr hab. inż.
Edward
Cegiel
(1922–2012)
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Ma ria Je zier ska -Ma dziar (1940–2012)

Sto lar ki Bu dow la nej. Pro fe sor opra co wał ory gi nal ną me to dę
ba da nia efek tów tech nicz no -eko no micz nych uzy ski wa nych
w wy ni ku prak tycz ne go wdra ża nia no wych ob ra bia rek i urzą -
dzeń trans por to wych w prze my śle drzew nym.

Pre kur sor skie by ły ba da nia prof. Ce gla do ty czą ce zwięk sza -
nia wy daj no ści pra cy w za kła dach prze my słu drzew ne go. Od
cza su ob ję cia kie row nic twa Ka te dry Tar tacz nic twa w 1968 ro -
ku zaj mo wał się za gad nie nia mi ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia
drew na tar tacz ne go, w szcze gól no ści pod ką tem peł ne go wy -
ko rzy sta nia su row ca niż szej ja ko ści i sto so wa nia okra wa rek
pry zmu ją cych. W tym okre sie na wią zał sta łą współ pra cę z wie -
lo ma za kła da mi, głów nie tar tacz ny mi, dla któ rych ka te dra wy -
ko ny wa ła pra ce na uko we, a stu den ci – dy plo my.

Po uzy ska niu ty tu łu pro fe so ra nad zwy czaj ne go, zgod nie ze
swo ją spe cja li za cją, zaj mo wał się opty ma li za cją tech no lo gicz ną
kom plek so we go prze ro bu drew na i pro duk cji pół fa bry ka tów,
rów nież pro duk cją zręb ków z drew na śre dnio wy mia ro we go.
Waż nym ob sza rem ba dań Pro fe so ra by ło za gad nie nie wy ko rzy -
sta nia od pa dów drzew nych w prze ro bach prze my sło wych.

W za kre sie me cha nicz nej tech no lo gii drew na zna czą ce
w ska li kra jo wej osią gnię cia na uko we Pro fe sor re fe ro wał na
licz nych kon fe ren cjach na uko wych (PAN, PTPN) i tech nicz nych
(SI TLiD, ORED), gdzie wy gła szał re fe ra ty na te mat pa le ty za cji
i trans por tu bez szy no we go w pol skich tar ta kach, wy ko rzy sta -
nia drew na sta ro uży tecz ne go do na pra wy wa go nów ko le jo -
wych przez re ge ne ra cję, opty ma li za cji prze ro bu tar ci cy li ścia -
stej na pół fa bry ka ty prze zna cze nio we, tech no lo gii pro duk cji
weł ny drzew nej do ce lów prze my sło wych i wie le in nych.

W okre sie 39 lat pra cy na uczel ni Pro fe sor stwo rzył bo ga ty
do ro bek na uko wy, obej mu ją cy 161 po zy cji (60 opu bli ko wa -
nych roz praw).

Pro fe sor Edward Ce giel był też człon kiem to wa rzystw, ko -
mi sji i ko mi te tów na uko wych: Pol skie go To wa rzy stwa Le śne -
go, Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, Ko mi sji Na uk
Le śnych i Drzew nych Po znań skie go Od dzia łu PAN oraz Ko mi -
te tu Na uk Le śnych PAN. Był wie lo let nim ak tyw nym dzia ła czem
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go na szej uczel ni.

Bo ga ta dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz na Pro fe so ra zo sta -
ła trzy krot nie wy róż nio na na gro dą Mi ni stra, Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym i Srebr nym Krzy żem
Za słu gi, Zło tą Od zna ką ZNP, Od zna ką Za słu żo ny dla Le śnic twa
i Prze my słu Drzew ne go, Od zna ką Ho no ro wą za za słu gi w roz -
wo ju Wo je wódz twa Po znań skie go i in ny mi.

Wie lo kie run ko wy, bo ga ty do ro bek na uko wy i dy dak tycz ny
Pro fe so ra oraz wy róż nie nia są tyl ko skrom nym po twier dze -
niem Je go pra co wi to ści, ta len tu i wiel kiej życz li wo ści wo bec
lu dzi.

Od szedł od nas Uczo ny i Ko le ga o wiel kim ser cu, ta kim Go
zapamiętamy.

C z e ś ć   J e g o p a m i ę c i!

Ro dzi nie zmar łe go Pro fe so ra
skła da my wy ra zy głę bo kie go i szcze re go współ czu cia.

prof. dr hab. Gin ter J. Hru zik
Po znań, 10/11 ma ja 2012 ro ku

Ma ria Je zier ska -Ma dziar uro dzi ła się 26 mar ca 1940 ro ku
w Bo chum (Niem cy). Po ukoń cze niu w 1959 ro ku Li ceum

Pe da go gicz ne go w Lesz nie przez rok pra co wa ła ja ko na uczy -
ciel ka w szko le pod sta wo wej. Stu dia wyż sze ukoń czy ła w ro -
ku 1965 na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, uzy sku jąc sto pień ma gi stra
bio lo gii. Ty tuł pra cy ma gi ster skiej brzmiał: „Wpływ mo cze nia
na sion bo bi ku na za war tość w wo dzie kwa su mle ko we go i al -
fa ke to kwa sów”. Sto pień na uko wy dok to ra na uk przy rod ni -
czych uzy ska ła w 1976 ro ku w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po -
zna niu na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej pt. „Au te ko lo gia
larw Chi ro no mi dae w li to ra lu je zior ko niń skich”. Sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych w za kre sie
zoo tech ni ki nada ła Jej Ra da Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go Aka -
de mii Rol ni czej w Po zna niu w 1996 ro ku na pod sta wie ogól -
ne go do rob ku na uko we go oraz roz pra wy ha bi li ta cyj nej pt.
„Wpływ spo so bów wy twa rza nia pasz i po zio mów in ten sy fi ka -
cji pro duk cji kar pia na sto pień za nie czysz cze nia wód pro duk -
cyj nych”. Po sta no wie niem z dnia 22 stycz nia 2007 ro ku na
wnio sek Ra dy Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu Pre zy dent RP nadał Jej ty tuł na uko wy
pro fe so ra na uk rol ni czych.

Pra cę za wo do wą roz po czę ła rocz nym sta żem (1965–1966)
w Ka te drze Che mii Rol nej Wyż szej Szko ły Rol ni czej (WSR)

w Po zna niu. W la tach 1966–1972 pra co wa ła w La bo ra to rium
Ba da nia Wo dy i Ście ków w Po zna niu, kie ru jąc pra cow nią hy -
dro bio lo gicz no -bak te rio lo gicz ną. W la tach 1972–1976 by ła
uczest nicz ką stu diów dok to ranc kich pro wa dzo nych przez In -
sty tut Bio lo gii Sto so wa nej WSR w Po zna niu. W la tach 1976–
1977 pra co wa ła na sta no wi sku kie row ni ka Od dzia łu Ochro -
ny Wód w Ośrod ku Ba dań i Kon tro li Śro do wi ska w Po zna niu.

Profesor
dr hab. 
Maria
Jezierska-
-Madziar
(1940–2012)
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Od 1 czerw ca 1977 do 30 czerw ca 2007 ro ku pra co wa ła w Ka -
te drze Ry bac twa Śród lą do we go i Akwa kul tu ry w Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu; do ro ku 2000 na sta no wi sku ad iunk ta,
a od te go cza su na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go.
Od 1 paź dzier ni ka 2000 ro ku pra co wa ła po nad to na pół eta -
tu w Za kła dzie Ba dań Śro do wi ska Rol ni cze go i Le śne go PAN
w Po zna niu, kie ru jąc pra cow nią hy dro bio lo gicz ną.

W ra mach swej pra cy za wo do wej w la tach 1969–1971 ukoń -
czy ła Stu dium Po dy plo mo we „Ochro na wód przed za nie czysz -
cze niem” zor ga ni zo wa ne przez Wy dział In ży nie rii Sa ni tar nej
Po li tech ni ki Wro cław skiej. Od by ła tak że wie le sta ży w ośrod -
kach na uko wych w Niem czech i Szwaj ca rii, w trak cie któ rych
za po zna ła się z no wo cze sny mi me to da mi ba dań zwią za nych
z in ten syw nym cho wem ryb (kar pi i pstrą gów) oraz no wa tor -
ski mi me to da mi ba dań nad ku mu la cją pe sty cy dów w or ga -
nach i tkan kach ryb. Zdo by te do świad cze nie wy ko rzy sta ła
w pra cy na uko wej i dy dak tycz nej.

Do ro bek na uko wy Pro fe sor Ma rii Je zier skiej -Ma dziar jest
zna czą cy, wno si do wie dzy eko lo gicz nej no we war to ści,
szcze gól nie cen ne dla ry bac twa i akwa kul tu ry oraz ochro ny
i za go spo da ro wa nia zbior ni ków wod nych. Obej mu je on po -
nad 100 po zy cji róż nej ran gi, wśród nich zna la zła się jed na
książ ka na uko wa, 47 ory gi nal nych prac twór czych, a tak że
osiem opra co wań mo no gra ficz nych, 20 ko mu ni ka tów na uko -
wych, 18 ar ty ku łów na uko wych i po pu lar no nau ko wych, dwa
pa ten ty oraz 21 opra co wań wdro że nio wych. Bra ła też udział
w re ali za cji czte rech pro jek tów ba daw czych, w tym jed ne go
za gra nicz ne go.

Do ro bek na uko wy i wdro że nio wy Pro fe sor Ma rii Je zier skiej -
-Ma dziar jest war to ścio wy nie tyl ko ze wzglę dów po znaw -
czych, ale i prak tycz nych. Gru pu je się z ła two ścią w czte ry in -
te re su ją ce pro fi le ba daw cze:

Nurt 1 – pod sta wo wy, da tu ją cy swo je po cząt ki w okre sie
pra cy w jed nost kach kon tro li śro do wi ska, obejmuje te ma ty -
kę zmian wa run ków abio tycz nych i bio tycz nych śro do wisk
wod nych, czy li zmian ja ko ści wo dy oraz za cho wań or ga ni -
zmów wod nych, w tym rów nież ro ślin, w wa run kach po stę pu -
ją cej an tro po pre sji.

Nurt 2 – prak tycz ny, naj efek tyw niej szy pod wzglę dem pu -
bli ka cyj nym, zwią za ny ści śle z akwa kul tu rą, in spi ro wa ny po -
trze bą ochro ny ryb gi ną cych – siei, sie la wy, li pie nia, gło wa ci -
cy, szczu pa ka i su ma, do ty czy tech no lo gii wy twa rza nia pasz
dla tych ga tun ków, oce ny cech fi zycz nych pasz, ich war to ści
eko lo gicz nej, sta bil no ści wod nej oraz re je stro wa nia zmian ja -
ko ści wo dy w sta wach i urzą dze niach pod cho wo wych pod -
czas ży wie nia ryb pa sza mi.

Nurt 3 – zrów no wa żo ne go roz wo ju akwa kul tu ry, pio nier -
ski w swo im ro dza ju, prze ła mu ją cy tra dy cjo na lizm w ry bac -
twie, in spi ro wa ny wnio ska mi sfor mu ło wa ny mi w roz pra wie
ha bi li ta cyj nej, do ty czy wska zań kie run ków mo der ni za cji me -
tod cho wu i ho dow li ryb przy ja znych śro do wi sku, nie skut ku -
ją cych je go za nie czysz cza niem czy de gra da cją.

Nurt 4 – eko lo gicz ny, no wa tor ski, wiel ce obie cu ją cy, roz wi -
ja ny w ra mach ba dań hy dro bio lo gicz nych pro wa dzo nych
w Za kła dzie Ba dań Śro do wi ska Rol ni cze go i Le śne go PAN, do -
ty czy ba dań sta ro rze czy, śród pol nych oczek wod nych i in nych
drob nych zbior ni ków wod nych, a więc spe cy ficz nych pod każ -
dym wzglę dem ukła dów hy dro lo gicz nych i przy rod ni czych,

ma ją cych du że zna cze nie do sfor mu ło wa nia wnio sków do ty -
czą cych re na tu ra li za cji sys te mów rzecz no -je zior nych.

Efek tem kil ku let nich ba dań hy dro bio lo gicz nych sta ro rze czy
na te re nie Wiel ko pol ski jest wy da na w 2005 ro ku pod re dak -
cją Pa ni Pro fe sor mo no gra fia pt. Sta ro rze cza ja ko istot ny ele -
ment eko sys te mu rzecz ne go. Z Jej ini cja ty wy w 2004 ro ku zor -
ga ni zo wa no Kra jo wą Kon fe ren cję Na uko wą do ty czą cą
sta ro rze czy. W spo tka niu tym wzię li udział przed sta wi cie le
ośrod ków na uko wych zaj mu ją cy się ba da nia mi tych spe cy -
ficz nych pod wzglę dem hy dro lo gicz nym, fi zy ko che micz nym
i bio lo gicz nym eko sys te mów wod nych. 

Oprócz ak tyw nej pra cy na uko wej Pro fe sor Ma ria Je zier ska -
-Ma dziar ma zna czą cy do ro bek dy dak tycz ny. Od mo men tu
pod ję cia w 1977 ro ku pra cy w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu
pro wa dzi ła za ję cia ze stu den ta mi róż nych wy dzia łów i kie run -
ków. By ły to wy kła dy i ćwi cze nia z przed mio tów: ry bac two
śród lą do we; ry bac two oraz akwa kul tu ra; fa kul tet: hy dro bio lo -
gia rzek i je zior na kie run ku: zoo tech ni ka; wy kła dy z przed mio -
tów: hy dro bio lo gia oraz fa kul te ty: bio lo gia wód i bio in dy ka -
cja w ochro nie wód na kie run ku: bio lo gia, a tak że fa kul tet:
ochro na i re kul ty wa cja je zior na kie run ku: ochro na śro do wi -
ska. Pro fe sor Je zier ska -Ma dziar pro wa dzi ła se mi na ria ma gi -
ster skie oraz opra co wa ła pro gra my na ucza nia dla przed mio -
tów z za kre su hy dro bio lo gii, bio in dy ka cji, eko lo gii, ochro ny
i re kul ty wa cji je zior. Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je wy -
pro mo wa nie 69 ma gi strów oraz czte rech dok to rów na uk rol -
ni czych.

O au to ry te cie na uko wym Pa ni Pro fe sor świad czy po wie rze -
nie Jej dwu krot nie re cen zo wa nia do rob ku na uko we go w po -
stę po wa niach o nada nie ty tu łu pro fe so ra, trzech roz praw ha -
bi li ta cyj nych oraz pię ciu prac dok tor skich.

Pro fe sor Ma ria Je zier ska -Ma dziar udzie la ła się w pra cach or -
ga ni za cyj nych na rzecz uczel ni. Peł ni ła wie le funk cji, m.in.
człon ka Rek tor skiej Ko mi sji ds. BHP (przez dzie więć lat), człon -
ka Ra dy Bi blio tecz nej (czte ry la ta), a tak że w ra mach wy dzia łu
w licz nych ko mi sjach (m. in. re kru ta cyj nej, ds. na uki, ds. stu -
diów, ds. kadr na uko wych).

Za dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną zo sta -
ła wy róż nio na na gro dą ze spo ło wą pierw sze go stop nia Mi ni -
stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki, Na gro dą Ze spo -
ło wą Wo je wo dy Po znań skie go oraz trze ma na gro da mi
ze spo ło wy mi JM rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Waż ną ce chą dzia łal no ści za wo do wej Pa ni Pro fe sor Ma rii Je -
zier skiej -Ma dziar by ła umie jęt ność pra cy ze spo ło wej, a przede
wszyst kim or ga ni zo wa nia i kie ro wa nia ze spo ła mi ba daw czy -
mi. Ca łość Jej syl wet ki na uko wej do peł nia wiel ka eru dy cja
i sze ro ki ho ry zont za in te re so wań, któ rych ilu stra cją mo że być
przed sta wio ny po wy żej zróż ni co wa ny pro ble mo wo do ro bek
na uko wy. Pa ni Pro fe sor na le ża ła do gro na do świad czo nych,
ce nio nych i za słu żo nych pe da go gów na szej uczel ni. Pa sja dy -
dak ty ka ni gdy nie prze szka dza ła Jej an ga żo wać się w dzia łal -
ność or ga ni za cyj ną uczel ni i po za nią.

Pa ni Pro fe sor Ma ria Je zier ska -Ma dziar by ła i po zo sta nie uzna -
nym hy dro bio lo giem, spe cja li stą akwa kul tu ry słod ko wod nej i jej

Wspomnienia
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wpły wu na eko sys te my wod ne. Ce cho wa ła Ją nie spo ży ta ener -
gia, chęć po dej mo wa nia no wych wy zwań i kon se kwent na re ali -
za cja wy zna czo nych ce lów. By ła za wsze po god na i uśmiech nię -
ta, nie oka zy wa ła zde ner wo wa nia czy zło ści. Ta ką Pa nią Pro fe sor
za pa mię ta łem z cza sów, kie dy ja ko stu dent uczest ni czy łem
w prowadzonych przez Nią zajęciach, a na stęp nie z okre su kil ku
lat wspól nej pra cy w Ka te drze Ry bac twa. 

Naj trud niej sze oka za ły się dla nas spo tka nia z Pa nią Pro fe sor
po tym, jak do tknę ła Ją strasz na cho ro ba, z któ rą wal czy ła dziel -
nie do ostat nich dni. To wła śnie wte dy tak bar dzo chcie li śmy
zro zu mieć, co jesz cze chce nam prze ka zać, za pew nia jąc, że bę -
dzie do brze, że wszyst ko się uło ży. Te spo tka nia po zo sta ną dla

nas nie za po mnia ną lek cją. By ły to z jed nej stro ny smut ne lek -
cje po ko ry i oba wy, co mo że nam przy nieść los, z dru giej zaś
peł ne opty mi zmu spo tka nia z oso bą o sil nym cha rak te rze, nie -
pod da ją cą się okrut ne mu lo so wi. Je stem prze ko na ny, że tak
jak my wie rzy li śmy w si łę Pa ni Pro fe sor w prze zwy cię ża niu nie -
mo cy spo wo do wa nej cho ro bą, tak Ona wie rzy ła w nas – swo -
ich wy cho wan ków i współ pra cow ni ków. 

Zmar ła 15 ma ja 2012 ro ku, zo sta ła po cho wa na na Cmen ta -
rzu So łac kim w Po zna niu.

dr hab. Jan Ma zur kie wicz

W dniu 12 kwiet nia 2012 ro ku zmarł eme ry to wa ny pro fe -
sor zwy czaj ny, dr ha bi li to wa ny Ta de usz Pu del ski. Był on

zna ną po sta cią na na szej uczel ni, jak rów nież w sze ro kim gro -
nie na ukow ców zaj mu ją cych się ba da nia mi ro ślin wa rzyw -
nych w kra ju i po za je go gra ni ca mi. Je go dzia łal ność wpi sa ła
się w roz wój pol skie go ogrod nic twa, a w szcze gól no ści wa -
rzyw nic twa. Pa mię ta ją go do brze prak ty cy, z któ ry mi za wsze
ści śle współ pra co wał, prze ka zu jąc i wdra ża jąc wy ni ki swo ich
wie lo let nich eks pe ry men tów. 

Pro fe sor Pu del ski był zwią za ny z Ka te drą Wa rzyw nic twa
na szej uczel ni przez ca łe swo je za wo do we ży cie, po cząw szy
od stu diów za koń czo nych w 1954 ro ku. Tu taj pod kie run kiem
prof. dr h. c. He le ny Nieć napisał pra cę ma gi ster ską, a na stęp -
nie w ro ku 1963 obro nił pra cę dok tor ską. W ro ku 1970 uzy -
skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na pod sta wie dy ser ta -
cji do ty czą cej na wo że nia roz sa dy wa rzyw pro du ko wa nej
w pod ło żu tor fo wym. Ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go zo -
stał mu nada ny w ro ku 1978, a zwy czaj ne go w ro ku 1986.
W la tach 1975–1978 Pro fe sor peł nił funk cję kie row ni ka Ze -
spo łu Dy dak tycz no -Ba daw cze go Wa rzyw nic twa, wcho dzą -
ce go w skład In sty tu tu Pro duk cji Ogrod ni czej. W ro ku 1996
prze szedł na eme ry tu rę. Po zo stał ak tyw ny, przy go to wu jąc
do dru ku pu bli ka cje i utrzy mu jąc kon tak ty z ka te drą i uczel -
nią oraz udzie la jąc się w uczel nia nym Ko le Se nio ra. 

Te ma ty ka ba dań pro fe so ra Pu del skie go, wy cho dzą ca na
prze ciw po trze bom prak ty ki, by ła bar dzo sze ro ka. Wy ni ki pra -
wie wszyst kich je go ba dań zna la zły za sto so wa nie w pro duk -
cji wa rzyw w po miesz cze niach. Pierw sze pra ce do ty czy ły
upraw hy dro po nicz nych, któ re są dzi siaj po wszech nie sto so -
wa ne w upra wach szklar nio wych. Na wy róż nie nie za słu gu ją
przede wszyst kim ba da nia nad upra wą wa rzyw w pod ło żach
or ga nicz nych, w tym przede wszyst kim wy two rzo nych z tor -
fu wy so kie go, ale tak że z od pa dów prze my słu drzew ne go
i sło my. Wy ni ki tych ba dań znacz nie przy czy ni ły się do za sto -
so wa nia tor fu w wa rzyw nic twie, opra co wa nia me tod przy go -
to wa nia z nie go pod ło ży, a tak że umoż li wi ły pra wi dło we 
na wo że nie ro ślin w nich upra wia nych. Do tych pod ło ży opra -

co wał mie szan ki na wo zo we MIS 3 i MIS 4. Opra co wał 
me to dy wy twa rza nia i sto so wa nia pod kła dów grzej nych ze
sło my i od pa dów prze my słu drzew ne go, przede wszyst kim
z ko ry. Zna la zły one za sto so wa nie w ener go osz częd nych
tech no lo giach upra wy wa rzyw w tu ne lach fo lio wych. Du że
zna cze nie mia ły opra co wa ne przez Pro fe so ra me to dy re ge -
ne ra cji pod ło ży or ga nicz nych, w któ rych przy kil ku krot nym
użyt ko wa niu wy stę po wa ła ku mu la cja sub stan cji fi to tok sycz -
nych. Kon ty nu ując ba da nia nad pod ło ża mi or ga nicz ny mi, za -
jął się upra wą wa rzyw w ogra ni czo nej ich ilo ści. Szcze pie nie
ro ślin po mi do ra na pod kład kach eli mi no wa ło po ra że nie sys -
te mu ko rze nio we go przez ni cie nie oraz cho ro by od gle bo we
i umoż li wi ło ca ło rocz ną upra wę te go wa rzy wa w szklar niach
za miast dwóch na sa dzeń w cią gu ro ku. Pra ce nad wie lo let -
nim wy ko rzy sta niem pod ło ży or ga nicz nych mia ły cha rak ter
kom plek so wych ba dań i by ły pro wa dzo ne wspól nie z Ka te -
drą Fi zjo lo gii Ro ślin. Do pro wa dzi ły do wy ja śnie nia przy czyn
zmę cze nia pod ło ży oraz umoż li wi ły zna le zie nie spo so bów ich
uzdat nie nia. 

Za słu gą pro fe so ra Pu del skie go jest upo wszech nie nie w Pol -
sce upra wy pa pry ki w po miesz cze niach. Część swo ich ba dań

Ta de usz Pu del ski (1926–2012)

Profesor
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po świę cił opra co wa niu tech no lo gii upra wy te go ma ło wów -
czas w na szym kra ju zna ne go wa rzy wa, za rów no w szklar -
niach, jak i tu ne lach fo lio wych. Ja ko pierw szy w Pol sce za czął
pra ce nad ste ro wa ną upra wą tru ska wek w po miesz cze niach.
Pro wa dził – ze współ pra cow ni ka mi – ba da nia pro duk cji sa -
dzo nek przy dat nych do ta kiej upra wy. 

Z te go krót kie go prze glą du za gad nień wi dać wy raź nie, że
prof. Pu del ski był ini cja to rem wie lu ba dań, któ re od po wia da -
ły na za po trze bo wa nie pro du cen tów. Po ka zu je też, że du żo
osią gnięć by ło moż li wych dzię ki współ pra cy z in ny mi jed nost -
ka mi ba daw czy mi. Pro fe sor współ pra co wał nie tyl ko ze wspo -
mnia ną Ka te drą Fi zjo lo gii Ro ślin, ale rów nież z Ka te dra mi Fi -
to pa to lo gii i Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych.

Te ma ty ka ba daw cza, któ rą zaj mo wał się Pro fe sor, skło ni ła
Go stwo rzenia od po wied niego warsz tatu ba daw czego. Naj -
pierw by ły to urzą dze nia do upra wy hy dro po nicz nej wa rzyw
w szklar niach sta cji do świad czal nych Ogro dy i Mar ce lin, a na -
stęp nie tu ne le fo lio we w Mar ce li nie. Przez wie le lat za bie gał
o to, aby na te re nie Mar ce li na wy bu do wa no szklar nię do -
świad czal ną, z któ rej do dzi siaj ko rzy sta ją pra cow ni cy Ka te dry
Wa rzyw nic twa i Ka te dry Ży wie nia Ro ślin. Z du żym za an ga żo -
wa niem two rzył warsz tat ba daw czy w na szym za kła dzie do -
świad czal nym w Dło ni. (Co praw da nie pro wa dzi my tam już
ba dań, ale war to tak że o tym wspo mnieć.)

Pro fe sor łącz nie opu bli ko wał pra wie 300 prac, w tym sie -
dem pod ręcz ni ków aka de mic kich (ja ko ich współ au tor lub re -
dak tor na uko wy). Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu je pierw -
szy w Pol sce no wo cze sny pod ręcz nik Upra wa wa rzyw pod
osło na mi, któ re go znacz nej czę ści był au to rem i re dak to rem
na uko wym. Brał udział w kil ku na stu mię dzy na ro do wych sym -
po zjach i kon gre sach. 

Pra cę w ogrod nic twie za czął już w wie ku kil ku na stu lat, dzię -
ki cze mu póź niej mógł prze ka zy wać nie tyl ko ol brzy mią wie -
dzę, ale rów nież kon kret ne, prak tycz ne umie jęt no ści, czy li to,
na co dzi siaj zwra ca się szczególną uwa gę pod czas two rze nia
no wo cze snych pro gra mów stu diów. Na za ję ciach dy dak tycz -
nych z du żym za pa łem prze ka zy wał stu den tom naj now sze
ustalenia dotyczące upra wy wa rzyw w po miesz cze niach, ilu -
stro wa ne prze źro cza mi z pro wa dzo nych przez sie bie ba dań
i licz nych wy jaz dów za gra nicz nych. Pro fe sor był prze ko na ny,
że obiek ty szklar nio we są dzi siaj „fa bry ka mi”, w któ rych po trze -
ba spe cja li stów zna ją cych się na kon struk cji, sto so wa niu, ob -
słudze, a przede wszyst kim na ste ro wa niu urzą dze nia mi, do
dziś ist nie ją cy mi w obiek tach ogrod ni czych. Jed ną z naj więk -
szych za sług Pro fe so ra Pu del skie go jest stwo rze nie – już w ro -
ku 1969 – wy kła da ne go do dzi siaj przed mio tu: in ży nie ria
ogrod ni cza, bez któ re go zna jo mo ści no wo cze sne ogrod nic -
two nie mo że ist nieć. 

Był pro mo to rem trzech prac dok tor skich i po nad 100 ma gi -
ster skich. Przygotował po nad 20 re cen zji prac dok tor skich, ha -
bi li ta cyj nych oraz oce ny, do rob ku na ty tuł pro fe so ra.

Pro fe sor Pu del ski był człon kiem Mię dzy na ro do we go To wa -
rzy stwa Na uk Ogrod ni czych, w któ rym peł nił funk cję prze wod -
ni czą ce go gru py ro bo czej „Kom po sto wa nie ma te ria łów od pa -
do wych” przy ko mi sji „Pod ło ża”, Ko mi te tu Na uk Ogrod ni czych

PAN, Ra dy Na uko wej Sek cji Ro ślin Wa rzyw nych CO BO RU. Był
człon kiem za ło ży cie lem i pierw szym pre ze sem Po znań skie go
Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych, a tak że
człon kiem Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

W la tach 1967–1978 był prze wod ni czą cym Po znań skie go
Od dzia łu SI TO, współ or ga ni za to rem od dzia łu SI TO w Zie lo nej
Gó rze i pre le gen tem w klu bach dys ku syj nych na te re nie ca łe -
go kra ju. Z je go ini cja ty wy zor ga ni zo wa no kil ka ogól no kra jo -
wych kon fe ren cji na uko wo -tech nicz nych, w któ rych bra ło
udział po kil ku set uczest ni ków. 

Za słu gi Pro fe so ra dla na uki, kształ ce nia kadr i roz wo ju pro -
duk cji wa rzyw ni czej w Pol sce zo sta ły wy so ko oce nio ne, co
zna la zło swój wy raz w przy zna nych mu od zna cze niach,
w tym Krzy ża Ka wa ler skie go Or de ru Od ro dze nia Pol ski i Me -
da lu Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Me da lu 40-le cia Wy -
dzia łu Ogrod ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Był
trzy krot nym lau re atem na gród Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze -
go i Na uki. 

Przej ście na eme ry tu rę nie ozna cza ło wy łą cze nia się z dzia -
łal no ści na uko wej. W tym cza sie bo wiem ja ko au tor i współ -
au tor opu bli ko wał czte ry książ ki. Za wsze chęt nie udzie lał rad
i wska zó wek, czer piąc ze swe go bo ga te go do świad cze nia.
Uczest ni czył w co rocz nych zjaz dach ka tedr wa rzyw nic twa,
w ka te dral nych spo tka niach z oka zji imie nin, awan sów czy Wi -
gi lii. Brał ak tyw ny udział w spo tka niach Po znań skie go Od dzia -
łu Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych. Był obec ny na
róż nych im pre zach – cho ciaż by na pik ni kach wy dzia ło wych,
gdzie był „du szą to wa rzy stwa”. 

Pro fe sor był zna ny ze swe go za mi ło wa nia do tu ry sty ki
i przy ro dy oj czy stej. Wraz z gro nem licz nych przy ja ciół i człon -
ków ro dzi ny or ga ni zo wał przez 30 lat spły wy ka ja ko we po pol -
skich rze kach. Wraz z mał żon ką był sta łym uczest ni kiem wy -
cie czek uczel nia ne go PTTK. 

Czyn nie dzia łał w uczel nia nym Klu bie Se nio ra, pro wa dząc
ko ło śpie wa cze. 

Z cza sem, gdy przy cho dził do pra cy co raz rza dziej, za su ge -
ro wał, że by je go po kój za go spo da ro wać na ce le ka te dry.
W uzgod nie niu z nim po wsta ła Sa la Se mi na ryj na Ka te dry Wa -
rzyw nic twa, któ ra dla pra cow ni ków jest na dal „po ko jem Pro -
fe so ra Pu del skie go”. Pla nu jąc w nim ja kieś spo tka nie, mó wi -
my, że „spo tka my się u Pu del skie go”. 

Uro czy ście ob cho dzi li śmy sie dem dzie sią te pią te i osiem -
dzie sią te uro dzi ny Pro fe so ra Ta de usza Pu del skie go, or ga ni zu -
jąc spo tka nia po świę co ne Je go ży ciu i dzia łal no ści, w któ rych
wzię ły udział wła dze na szej uczel ni i wy dzia łu, a tak że licz ne
gro no współ pra cow ni ków, przy ja ciół i człon ków ro dzi ny. Je -
ste śmy wdzięcz ni Pro fe so ro wi za wie le lat pra cy z na mi oraz
do ko na nia, któ ry mi mo że się chlu bić ka te dra. Po zo sta nie
w na szej pa mię ci ja ko oso ba nie zwy kle ak tyw na, pro mie niu -
ją ca ra do ścią i życz li wo ścią. Po zo sta nie z nami tak że nie zwy -
kle sym pa tycz ny uśmiech Pa na Pro fe so ra.

prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski

Wspomnienia
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Dłu gi ma jo wy week end dla wie lu stru dzo nych co dzien ny -
mi obo wiąz ka mi był pierw szą w tym ro ku oka zją do zła -

pa nia głęb sze go od de chu. Au ra iście let nia po wie lu sza rych
i chłod nych dniach zi my do dat ko wo wzmoc ni ła uczu cie tę sk -
no ty za ka ni ku łą. To, co by ło dla więk szo ści lu dzi po wo dem do
ra do ści, in nym nie ste ty przy spo rzy ło trosk. Te go rocz ny kwie -
cień był wy jąt ko wo su chy. We dług wy ni ków ze sta cji me te oro -
lo gicz nej Le śne go Za kła du Do świad czal ne go Sie mia ni ce śred -
nia ilość opa dów w tym mie sią cu wy nio sła za le d wie 16,1
mm/m2. Przy ta kiej su szy, sil nym na sło necz nie niu i wy so kiej
tem pe ra tu rze – ter mo me try pod ko niec kwiet nia wska zy wa -
ły do +30oC, wil got ność ścio ły le śnej sta ła się rów na wil got no -
ści pa pie ru. Dla le śni ków i stra ża ków po czą tek te go rocz nej
wio sny stał się więc okre sem wzmo żo nej troski o za bez pie cze -
nie ob sza rów le śnych przed po ża ra mi. Mi mo pre wen cji w tym
za kre sie nie uda ło się unik nąć na te re nie LZD Sie mia ni ce zda -
rzeń ognio wych. 

Pierw sze po ża ry od no to wa no już 18 mar ca w Le śnic twie
Do świad czal nym Do bry gość. W wy ni ku wy pa la nia traw ogień
stra wił prze szło stu me tro wy pas wzdłuż Pro sny, a z po wo du
pod pa le nia za ję ła się po wierzch nia po za koń czo nym zrę bie.
By ły to jed nak – jak się póź niej oka za ło – drob ne zaj ścia, przy -
ćmio ne si łą i roz mia rem na stęp nych. Ostat ni week end kwiet -
nia oka zał się punk tem kul mi na cyj nym w lek cji po ko ry, ja ką
po sta no wił za fun do wać miej sco wym le śni kom ży wioł ognia. 

Już w pią tek 27 kwiet nia po po łu dniu na te re nie Le śnic twa
Do świad czal ne go Wie li sła wi ce spa le niu – w wy ni ku ewi dent ne -
go pod pa le nia – ule gło 0,30 ha po szy cia trzy dzie sto let nie go
drze wo sta nu so sno we go. W so bo tę w Le śnic twie Do świad czal -
nym La ski, tuż po są siedz ku z po wierzch nią, na któ rej to ty dzień
wcze śniej ule gło spa le niu po szy cie w prze szło hek ta ro wym doj -
rza łym le sie so sno wym, pod pa lo no no wy ostęp, a ogień stra wił
ko lej ne pół to ra hek ta ra po szy cia po dob ne go drze wo sta nu. 

W niedzielę od rana panowała nie tylko bardzo wysoka
temperatura, ale również wiał silny wiatr. We dług opi nii do -
świad czo nych prak ty ków pręd kość wia tru do cho dzi ła do 80
km/h. Ca ła oko li ca spo wi ła się w tu ma nach ku rzu, ja ki pod niósł
się z nie za zie lo nych, świe żo ob sia nych pól. Do kład nie o godz.
9:10 ktoś z miesz kań ców Woł czy na za uwa żył wzno szą ce się
z miej sca na sty ku la su i trak cji ko le jo wej kłę by dy mu. Za le d wie
kil ka chwil póź niej na miej sce za je cha ła pierw sza jed nost ka stra -
ży po żar nej z Woł czy na. Nie po zor ny (na pierw szy rzut oka) po -
żar skar py wzdłuż to rów szybko rozprzestrzenił się na są sia du -
ją cy z nim las w Le śnic twie Do świad czal nym Unie szów. Si ła
wia tru w mgnie niu oka roz sze rzy ła fa le po żo gi do prze szło 100
me trów. Ży wioł prze zwy cię żył opór stra ża ków, któ rzy mu sie li
wy co fać się w głąb la su i ścią gnąć po sił ki. Wal cząc przez pra -
wie 12 go dzin 17 jed no stek ga śni czych, w skład któ rych wcho -
dzi ło 70 stra ża ków wraz z dzie się cio oso bo wą za ło gą miej sco -
wych le śni ków i pra cow ni ków le śnych, sta wia ła opór ży wio ło wi
na prze szło 20-hek ta ro wej po wierzch ni. Mi mo za an ga żo wa nia
tak licz nej gru py lu dzi i sprzę tu tech nicz ne go go spo da rze zmu -
sze ni zo sta li do ścią gnię cia wspar cia lot ni cze go. Dwa zrzu ty wo -
dy z sa mo lo tów ty pu dro ma der, któ re wy pu ści ły oko ło 4 ty się -
cy li trów cie czy ga śni czej, po wstrzy ma ły naj więk sze za rze wie
i po zwo li ły usta bi li zo wać sy tu ację. 

Nie ste ty, wa run ki po go do we wy jąt ko wo utrud nia ły za da -
nie wszyst kim za an ga żo wa nym. Kie dy tuż przed zmierz chem
po wierzch nię opu ści ły ostat nie jed nost ki stra żac kie, go spo -
da rze bez chwi li wy tchnie nia mu sie li do zo ro wać po ża rzy sko
i tłu mić odradzające się no we pło mie nie. Do zo ro wa nie i do -

ga sza nie trwa ło jesz cze przez ko lej ne trzy dni, aż do pierw sze -
go desz czu. 

W hi sto rii LZD Sie mia ni ce był to naj więk szy – jak do tąd – po -
żar. Ogień stra wił 1,53 ha ośmio let niej upra wy dę bo wej
oraz 14,48 ha po szy cia doj rza łe go drze wo sta nu dę bo wo -so -
sno we go. Osza co wa nie strat jest nie zmier nie trud nym za da -
niem, po nie waż nie wszyst kie aspek ty tak zło żo ne go eko sys -
te mu, ja kim jest las, są moż li we do wy li cze nia i wy ra że nia
w for mie licz bo wej. Nie mniej już dziś na le ży stwier dzić, że
upra wy wy ma ga ją cał ko wi te go po now ne go od two rze nia,
a w po zo sta łym le sie go spo da rze bę dą mu sie li wy ko nać
w przy spie szo nym tem pie wie le cięć nie tyl ko go spo dar czych,
ale i sa ni tar nych. 

Za głów ną przy czy nę te go po ża ru uznano odła ma nie na
wie trze ko na ru sta rej, ro sną cej na na sy pie ko le jo wym cze re -
śni. Ga łąź, spa da jąc na trak cję, do pro wa dzi ła do spię cia. Od
iskier za ję ła się su cha tra wa, a następnie ogień przemieścił się
w głąb la su. 

We wszyst kich wcze śniej szych te go rocz nych wy pad kach
z tym ży wio łem na te re nie LZD Sie mia ni ce spraw ca mi – mi mo
że nie uję ty mi – bez sprzecz nie by li lu dzie, któ rzy wy ka za li się
bez myśl no ścią lub cho ro bli wą pi ro ma nią. Natomiast ten naj -
więk szy po żar był wy ni kiem splo tu nie szczę śli wych wy pad -
ków, ja kie za fun do wa ła na tu ra.

mgr Kry sty na Ru da -El ter
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Po pożarze

Najbardziej prawdopodobna przyczyna pożaru – złamana gałąź,
spadając na trakcję, doprowadziła do spięcia

Po żar w Unie szo wie
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Za sta na wia jąc się nad te ma ty ką ko lej ne go szki cu, po my śla -
łem o pocz tów kach war ciań skich zwią zanych z woj skiem

czy dzia ła nia mi woj sko wy mi. Pocz tów ko wych mi li ta riów po -
znań ski ch1, i to na wet bli sko zwią za nych z War tą, jest bo wiem
spo ro, a w zbio rach au to ra na wet po nad 50 oka zów. To oczy -
wi ście zbyt du żo na je den (ogra ni czo ny jed nak ob ję to ścio wo)
tekst. Trze ba by ło te ma ty kę roz wa żań i pre zen ta cji wy raź nie
za wę zić. Osta tecz nie zde cy do wa łem się na te mat okre ślo ny
w ty tu le. Za tem ad rem. 

Po bu dza ni ja ki miś ar ty ku ła mi pra so wy mi czy wy po wie -
dzia mi, eks cy tu je my się raz po raz spra wą po now ne go wpro -
wa dze nia (w ja kiś ak cep to wa ny spo sób) wo dy w Za ko le
Chwa li szew skie. Wie lu ta do ko na na bli sko pięć dzie siąt lat te -
mu prze bu do wa Po znań skie go Wę zła Wod ne go, spo wo do -
wa na prze cież głow nie wzglę da mi prze ciw po wo dzio wy mi,
moc no dziś uwie ra. Nie wie lu jed nak wie, że znacz nie po waż -
niej sze zmia ny w sie ci rzecz nej Po zna nia spo wo do wa ła
w dru giej ćwier ci XIX wie ku bu do wa no wo pru skiej, po li go -

nal nej Twier dzy Po znań (Fe stung Po sen). By ła to nie wy obra -
żal na dziś in ge ren cja w śro do wi sko2. Przede wszyst kim War -
tę i jej do pły wy prze gro dzi ły wów czas po tęż ne ja zy ce gla ne,
wy bu do wa ne li tyl ko dla ce lów mi li tar nych, a umoż li wia ją -
ce znacz ne ogra ni cze nie (na wet okre so we za mknię cie) prze -
pły wu wód i ich pod pię trze nie w ce lu stwo rze nia znacz nej
prze szko dy wod nej na przed po lu bu do wa nej twier dzy. Po -
nad to bu do wę Twier dzy po prze dza ło prze su nię cie głów ne -
go ko ry ta War ty na pół noc, pod wzgó rze, na któ rym zbu do -
wa no Fort Wi nia ry – głów ny obiekt Twier dzy, je go dzie ło
cen tral ne (Kern Werk). Ob szar, na któ rym go zlo ka li zo wa no,
dziś na zy wa ny jest Cy ta de lą. Szcze gó ło wy opis Twier dzy 
Po znań, w tym tak że opis jej sys te mu wod ne go, znaj dzie
czy tel nik w fun da men tal nym dla za in te re so wa nych for ty fi -
ka cja mi po znań ski mi dzie le: Twier�dza�Po�znań.�O for�ty�fi�ka�-
cjach� mia�sta� Po�zna�nia� w XIX i XX wie�ku, opra co wa nym
przez ze spół au to rów: J. Bie siad ka, A. Gaw lak, S. Ku char ski
i M. Woj cie chow ski, a opu bli ko wa nym przez Wy daw nic two
Ra we lin, (Po znań 2006, ss. 1-351). Za in te re so wa ni for ty fi ka -
cja mi (ale i hy dro tech ni ką) po win ni tam ko niecz nie zaj rzeć!
W pre zen to wa nym tek ście wy ko rzy sta łem wie le in for ma cji
w nim za war tych, a tyl ko nie któ re wy raź niej za cy to wa łem
w przy pi sach. 

Pre zen to wa ny szkic obej mu je za tem pocz tów ki zwią za ne
z War tą w Po zna niu, a do ty czą ce wy łącz nie for ty fi ka cji Twier -
dzy Po znań, i to tyl ko umoc nień twier dzy po li go nal nej (a nie
póź niej szych, two rzo nej w koń cu XIX wie ku twier dzy for to -
wej). War to za py tać, czy coś na ten szcze gól ny jed nak te mat
– dość wą ski pod zbiór mi li ta riów pocz tów ko wych – moż na
od na leźć na kar tach pocz to wych? Oka zu je się, że pew ne bu -
dow le Twier dzy Po znań (bądź ich po zo sta ło ści) są na wet
dość czę sto re pre zen to wa ne na pocz tów kach. Jed nak  obiek -
ty szcze gól nie waż ne z woj sko we go punk tu wi dze nia już ra -
czej nie, rzad ko je eks po no wa no na zdję ciach czy ry sun kach
(na przy kład w pra sie), czy w tak ma so wym me dium, ja kim
by ły pocz tów ki. By ły pew nie ja kieś ure gu lo wa nia cen zor skie
w tej ma te rii. Je śli już coś po ka zy wa no, to ko sza ry, ka sy na,
bra my miej skie, na wet Fort Wi nia ry (ale od środ ka, a więc
część ko sza ro wą) czy nie któ re in ne dzie ła, ale bar dzo wy biór -
czo. Nie wie le na przy kład zna my zdjęć wspo mnia nej Ślu zy
Wiel kie j3, a pocz tó wek z wi do kiem tej że (o czym da lej) pra -
wie wca le nie by ło. Dłu gi czas są dzi łem na wet, że nie ma ich
wca le, wła śnie z uwa gi na ta jem ni cę woj sko wą i ogra ni cze -

Stare warciańskie pocztówki profesora

Zwią za ne z War tą bu dow le Twier dzy
Po znań na sta rych kart kach (1)

2 B. J. Wo sie wicz: Jesz cze o Cy ta de li w Po zna niu, „Au ra” 1/2000, s. 33.
3 Dłu gi czas na przy kład pre zen to wa no fo to gra fię J. En gel man na
(z ok. 1890 ro ku), pod pi su jąc ja ko Ślu zę Wiel ką (np. J. Sku tec ki i W. Wy -
dra: Po znań na prze ło mie wie ków XIX i XX. Fo to gra fie sprzed lat, Po -
znań 1992, s. 25), pod czas gdy przed sta wia ona Ślu zę Tum ską pod -
czas wio sen ne go spły wu kry.

1 Mi li ta ria pocz tów ko we to na praw dę bar dzo sze ro ka ka te go ria fi lo -
kar ty stycz na. Obej mu je bo wiem wszyst ko, co (choć by tyl ko po śred -
nio) do ty czy woj ska, zwią za ne jest z woj sko wo ścią, a więc wsze la kie
mi li ta ria. Gdy by za in te re so wa nia ogra ni czyć te ry to rial nie do mia sta
Po zna nia, na dal bę dzie to du ży za kres te ma tycz ny. Nie znaj du ję przy -
kła du ko lek cjo ne ra czy zbio ru po świę co ne go tak sze ro kiej te ma ty ce
pocz tów ko wej. Ist nie ją na to miast zbio ry, w któ rych mi li ta ria się po ja -
wia ją, nie kie dy o wy raź niej zde fi nio wa nym (za wę żo nym) ob sza rze,
nie kie dy ja ko ele men ty więk sze go te ma tu, bez bliż sze go okre śle nia.
Przy kła dem mo że być „Po znań skie bu dow nic two woj sko we” na pocz -
tów kach ze zbio rów Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia (M. War ko czew -
ska: Pocz tów ki z wi do ka mi daw ne go Po zna nia (1898-1939), Po -
znań, 1995), re pre zen to wa ny tam przez 53 pocz tów ki (i kil ka z tym
te ma tem zwią za nych, w in nych roz dzia łach). Zbiór za wie rał przede
wszyst kim jed nak bu dyn ki ko szar (róż nych), pew ne ele men ty for ty fi -
ka cji (tak że z okre su ich roz bió rek), jak bra my miej skie, oraz za le d wie
kil ka wi do ków for tów (po je dyn cze), a tak że spo ro bu dow li z Obo zu
Ćwi czeb ne go (Po li go nu) w Bie dru sku. Pocz tów ko wy zbiór au to ra jest
na to miast wy raź nie zde fi nio wa ny (por. „Wie ści Aka de mic kie” 2011,
9-10, s. 33): War ta i jej do pły wy w ob rę bie Po zna nia oraz obiek ty, zja wi -
ska, te ma ty i wy da rze nia hy dro tech nicz ne z ni mi zwią za ne, obej mu je
za tem tak że pod zbiór mi li ta riów zwią za nych z War tą i jej do pły wa mi
w ob sza rze (me tro po li tal ne go) Po zna nia (ale nie np. z od pra wą war ty
[no men omen] na Sta rym Ryn ku przed Od wa chem). Obej mu je za tem
tę część bu dow nic twa woj sko we go, wy raź nie zwią za ne go z rze ką i hy -
dro tech ni ką (np. bu dow le rze kę prze gra dza ją ce, ale i nad rzecz ne ła -
zien ki woj sko we), bu do wę i usu wa nie for ty fi ka cji nad rzecz nych, da -
lej: znisz cze nia wo jen ne obiek tów i bu dyn ków zwią za nych z rze ką (np.
nad rzecz ne ka mie ni ce Chwa li sze wa), w tym oczy wi ście wy sa dze nia
i od bu do wy mo stów, da lej: pocz tów ki do ty czą ce Obo zu Ćwi czeb ne -
go w Bie dru sku, ale tyl ko zwią za ne z rze ką, a tak że ćwi cze nia woj sko -
we, w tym bu do wa mo stów, pro wi zo rycz ne prze pra wy sa per skie, woj -
sko wy trans port wo dą i przez prze szko dę wod ną (np. woj ska i ar ty le rii
pro mem) itd. 
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nia w pu bli ka cji ob ra zów do ty czą cych waż nych dla woj ska
obiek tów. 

Pre zen to wa ny szkic do ty czy za tem sta rych kar tek pocz to -
wych z obiek ta mi po li go nal nej Twier dzy Po znań, ale ty ko tych
zwią za nych z War tą, oczy wi ście z pew nym uwy pu kle niem
kwe stii hy dro tech nicz nych. Na kart kach pocz to wych moż na
się do szu kać ta kich obiek tów, na wet wy mie nio nej już Ślu zy
Wiel kiej, ale tak że in nych (Ka po nie ra War ciań ska, Ślu za Gro -
bel na, Fort Ra dzi wił ła, re di ta For tu Ro on, mu ry i for ty fi ka cje na
Ostro wie Tum skim itp.). W tek ście po mię to na to miast spo rą
ka te go rię pocz tó wek tyl ko po śred nio z rze ką zwią za nych (na
przy kład bra my z mo sta mi nad fo sa mi obron ny mi za si la ny mi
wo da mi War ty i jej do pły wów). 

Jak już wspo mnia no, na War cie, Cy bi nie i na Wierz ba ku wy -
bu do wa no po tęż ne ja zy za staw ko we, na zy wa ne od po wied -
nio Ślu zą Wiel ką (Gros se Schleu se), Ślu zą Tum ską (Dom
Schleu se) i Ślu zą Ma łą (Kle ine Schleu se). Wy ko na na z ce gły po -
tęż na Ślu za Wiel ka (bu do wa na w la tach 1828–1832), jed no -
cze śnie je dy ny wów czas nie drew nia ny most przez War tę, ma -
ją ca aż 12 łu ko wych otwo rów (ale 10 o świe tle tyl ko 5 m każ de,

dwa środ ko we zaś nie co więk sze, bo po 5,8 m) po strze ga na
by ła szyb ko ja ko gów na przy czy na po wo dzi i za po ra dla stat -
kó w4. Już w lu tym 1833 ro ku pnie drzew i ze rwa ne ło dzie spo -
wo do wa ły ogrom ne spię trze nie lo du i wo dy. Za tor roz bi to
wów czas po ci ska mi ar ty le ryj ski mi. Ślu za Wiel ka przy czy ni ła
się po waż nie do wie lu klęsk po wo dzio wych w Po zna niu
(1850, 1865, 1888, 1889). Tra gicz ne skut ki po wo dzi w 1888 ro -
ku spo wo do wa ne by ły w du żej mie rze wa da mi kon struk cyj -
ny mi bu dow li (z hy dro tech nicz ne go punk tu wi dze nia), wła -
śnie jej zbyt ma łym świa tłem. Ślu za Wiel ka sta no wi ła tak że
istot ne utrud nie nie dla trans por tu wod ne go. W 1888 ro ku usu -
nię to za tem je den z fi la rów mię dzy dwo ma środ ko wy mi otwo -
ra mi, uzy sku jąc w ten spo sób otwór o spo rej sze ro ko ści (oko -
ło 13,5 m), co wy ma ga ło jed nak zmia ny spo so bu za mknię cia
(za mknię cia szan do ro we za stą pio no wro ta mi wspor ny mi)5.
Uzy ska ne świa tło na dal jed nak unie moż li wia ło prze pły wa nie
ho low ni ków wy po sa żo nych w śru by dol ne lub bocz ne ko ła ło -
pat ko we6. Ślu za Wiel ka zo sta ła wy sa dzo na i ro ze bra na w la -
tach 1919–1921. Jed nak że jej fun da men ty (gru ba pły ta ce gla -
na po sa do wio na na set kach pa li drew nia nych) sta no wi ły próg

Bogdana J. Wosiewicza

Ryc. 1. Wielobarwna pocztówka artystyczna z widokiem (z 1835 r.) wzdłuż Warty na górujący na Poznaniem Fort Winiary. Widoczne sklepienia
przęseł Śluzy Wielkiej.

4 A. Chy biń ski: War ta i jej zna cze nie dla mia sta Po zna nia, „Kro ni ka Mia -
sta Po zna nia” 1923, nr 5/6, t. 1, s. 116-123.

5 Por.: Twier dza Po znań…, s. 51.
6 T. Do hna lo wa: Że glu ga na War cie, [w:] Dzie je Po zna nia w la tach
1793-1945, pod red. J. To pol skie go, L. Trze cia kow skie go, cz. 2, War sza -
wa –Po znań, 1994, s. 201-207.
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pię trzą cy w ko ry cie War ty i od dzia ły wa ły jesz cze pod czas wez -
bra nia z 1979 ro ku7. Pły tę ro ze bra no do pie ro na po cząt ku lat
osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia. 

Przy pocz tów ko wej pre zen ta cji Ślu zy Wiel kiej bez wąt pie -
nia mu si się po ja wić (przy naj mniej jed na) pocz tów ka ar ty -
stycz na opar ta na ry sun ku, któ re go au to rem był Ju lius von Mi -
nu to li (pre zy dent po li cji w Po zna niu w la tach 1830–1846). Na
pod sta wie je go ry sun ków w 1838 ro ku wy da no al bum li to gra -
fii przed sta wia ją cych wi do ki Po zna nia. Jest wie le wer sji tych
pocz tó wek (ko lo ro we, jed no barw ne, wy ko na ne w róż nych
okre sach i tech ni kach). Wśród wy daw ców do mi nu je C.F.
W. Nölte (ale są i in ni zna ni wy daw cy, na przy kład J. The mal).
W zbio rach au to ra jest kil ka przy naj mniej stu let nich oka zów.
Więk szość z nich okre śla, że wi dok po cho dzi z 1935 ro ku
(wska zu jąc pew nie rok wy ko na nia ry sun ków, a nie uka za nia
się zbio ru li to gra fii). Wy bór padł na pocz tów kę po ka za ną na
ry ci nie 1. Przed sta wia ob raz mia sta w kie run ku pół noc nym
jesz cze z okre su, gdy nie ist nia ły ka na ły ulgo we, chro nią ce
mia sto przed po wo dzia mi. War ta skrę ca tu wła śnie na pół noc,
stąd du ży skrót ob ra zu. Fort Wi nia ry gó ru je wy raź nie nad mia -
stem (kon tro lu je ogniem ca ły Po znań). W kie run ku rze ki wi dać
bie gną cą po sto ku dro gę do Bra my Sze lą gow skiej, a nad rze -

ką wie lo przę sło wą Ślu zę Wiel ką. Jest to z pew no ścią naj bar -
dziej zna ny wi dok ze Ślu zą Wiel ką, za miesz cza ny tak że w po -
waż nych książ kach hi sto rycz ny ch8, ale spo pu la ry zo wa ny, jak
są dzę, przez pocz tów ki wła śnie. Znacz nie cie kaw sza z hy dro -
tech nicz ne go i woj sko we go punk tu wi dze nia by ła ko lo ro wa
li to gra fia na pod sta wie ry sun ku te goż J. Mi nu to le go przed sta -
wia ją ca wi dok od Sze lą ga (od pół no cy) na dol ne sta no wi sko
bu dow li. Wi dać na nim do brze nie tyl ko wie le szcze gó łów do -
ty czą cych Ślu zy Wiel kiej, ale tak że Fort Ro on na brze gu pra -
wym i jaz sta ły sta no wią cy za mknię cie sta re go ko ry ta War ty
(jesz cze sprzed prze ło że nia). Nie na tra fi łem do tąd na ślad ta -
kiej pocz tów ki. Na dal tli się jesz cze cień na dziei. 

Dłu go są dzi łem, że nie ma (a przy naj mniej nie za cho wa ły
się) in nych pocz tów ko wych ob ra zów te go mi li tar ne go dzie -
ła, bar dzo cie ka we go tak że z hy dro tech nicz ne go punk tu wi -
dze nia. Oka za ło się na szczę ście, że jed nak są (choć nie licz ne)
pocz tów ki, na któ rych moż na Ślu zę Wiel ką zi den ty fi ko wać
i co nie co z pre zen to wa ne go ob ra zu wy do być. Po wie lu la -
tach po szu ki wań uda ło się ta ką zna leźć. Zo sta ła tu (po raz
pierw szy) pu blicz nie przed sta wio na. Ry ci na 2 to zwy czaj na,
wy da wa ło by się, kart ka (z oko ło 1910 ro ku) przed sta wia ją ca
port przy Ta mie Gar bar skiej (prze ła dow nia). Jed nak że za mo -
stem ko le jo wym li nii po znań sko -gnieź nień skiej bar dzo wy -

Stare warciańskie pocztówki profesora

Ryc. 2. Port na Tamie Garbarskiej. Z prawej, za mostem kolejowym, widoczna Śluza Wielka

7 Tak wy ni ka z opi nii prof. dr. hab. Zbi gnie wa Pa sław skie go, ów czes -
ne go dy rek to ra IMiGW Oddz. w Po zna niu w pi śmie z 28 ma ja 1982 r.
do CBSiPBW HY DRO PRO JEKT Oddz. w Po zna niu.

8 Por. np.: M. i T. Trze cia kow scy: W dzie więt na sto wiecz nym Po zna niu,
Po znań 1987 (s. 21, rys. 7), gdzie da tu je się ry su nek na 1838 rok (po -
nad to na rze ce po ka za no tra twę, a nie łódź ża glo wą). 
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raź nie wi docz na jest prze gra dza ją ca War tę Ślu za Wiel ka. Moż -
na roz róż nić fi la ry przę seł przy brze gu le wym, mur z okna mi
strzel ni czy mi od stro ny gór nej wo dy oraz znaj du ją ce się za
mu rem i mo stem ka za ma ty ar ty le ryj skie (do kon tro lo wa nia
ogniem dol ne go od cin ka rze ki). Wi docz na jest tak że wy raź -
nie prze rwa ochron ne go na sy pu ziem ne go na da chu tych ka -
za mat. To ślad po wspo mnia nej prze bu do wie Ślu zy po 1888
ro ku (po po łą cze niu dwóch przę seł dla prze pusz cza nia więk -
szych jed no stek pły wa ją cych). Jest to chy ba pierw sza pu bli -
ka cja pocz tów ki z tak wy raź nym wi do kiem Ślu zy Wiel kiej
w Po zna niu, da ją cym wy obra że nie o tym nie zwy kle in te re su -
ją cym dzie le in ży nie rii wod nej i woj sko wej. 

Na sta rych pocz tów kach czę sto zna leźć moż na Ka po nie -
rę War ciań ską – je den z dwóch tyl ko sa mo dziel nych obiek -
tów Twier dzy. To cie ka we, usy tu owa ne na le wym brze gu
rze ki dzie ło, o nie zbyt jed nak ja snym (na wet dla znaw có w9)
prze zna cze niu. Zna ne jest przede wszyst kim z kil ku in te re -
su ją cych pocz tó wek opar tych na akwa re li J. Gra czyń skie go
z 1898  ro ku, w tym kil ku ko lo ro wych li to gra fii na praw dę
war tych obej rze nia. W zbio rach au to ra jest kil ka wer sji tych
pocz tó wek. Nie za miesz czam ich tu jed nak (mo że in nym ra -
zem), są bo wiem dość czę sto pu bli ko wa ne. Na ry ci nie 3 za -
pre zen to wa no więc nie co in ną, du żo rzad szą pocz tów kę 10

z te go okre su (mo no chro ma tycz na z czer wo ny mi na dru ka -
mi, ale za to wy tła cza na), przed sta wia ją cą ten sam (mniej
wię cej) ob raz. Za ko le wi dzi my tu jed nak z nie co in nej per -
spek ty wy, bar dziej wzdłuż rze ki. Na le wym brze gu wi dać bu -
dow le ga zow ni i elek trow ni miej skiej, mniej wię cej cen tral -
nie ko ściół ewan ge lic ki św. Krzy ża, a na pra wo od nie go, nad
sa mym brze giem (mniej wię cej w po ło wie wej ścio we go od -
cin ka Za ko la Chwa li szew skie go) pra wie wcho dzą cą w rze -
kę, jed no kon dy gna cyj ną ka po nie rę. Zbu do wa na zo sta ła na
pla nie pro sto ką ta z za okrą glo nym krót szym bo kiem od stro -
ny rze ki, przy kry ta pła skim da chem bez na sy pu ziem ne go.
Ka po nie ra kon tro lo wa ła (ogniem) od ci nek rze ki mię dzy mo -
stem Chwa li szew skim a usy tu owa ną na Za gó rzu Re du tą Ka -
te dral ną. 

(Ciąg dal szy w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”)

prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz

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

Ryc. 3. Kaponiera Warciańska na wejściowym odcinku Zakola Chwaliszewskiego (ok. 1900 r.)

Bogdana J. Wosiewicza

9 Por.: Twier dza Po znań…, s. 119.
10 Ist nie ją po dob ne pocz tów ki wy da ne przez fir mę Mi cha elis & Kan -
to ro wicz. 
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Skoń czy ły się za ję cia ro ku aka de mic kie go 2011/2012, te raz
jesz cze tyl ko se sja eg za mi na cyj na, po tem emo cje EU RO 2012

i na dej dzie 9 lip ca. Ni by żad na ofi cjal na rocz ni ca ani dzień god -
ny co rocz ne go upa mięt nia nia w ży ciu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, a jed nak wart wspo mnie nia w tym nu me rze
„Wie ści Aka de mic kich”. Wła śnie 9 lip ca 1919 ro ku Au gust Adolf
Ciesz kow ski, syn na sze go pa tro na Au gu sta hra bie go Ciesz kow -
skie go, zdo łał osta tecz nie zre ali zo wać wo lę swe go Oj ca, aby
przy czy nić się do po wsta nia w Po zna niu Uni wer sy te tu, i prze ka -
zał fol wark ża bi kow ski w da rze Wszech ni cy Pia stow skiej. 

Au gust hr. Ciesz kow ski (1814–1894), wiel ko po la nin z wy bo -
ru, wy bit na po stać w hi sto rii Pol ski i na sze go re gio nu, wie le
lat ży cia po świę cił sta ra niom o utwo rze nie pol skie go Uni wer -
sy te tu w Po zna niu. Po dzie się ciu la tach (1843–1852) wy tę żo -
nych, lecz bez sku tecz nych wy sił ków po słów pol skich w sej mie
pru skim, zde cy do wał się na po wo ła nie do ży cia w 1870 ro ku
Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie. Po trzech la tach
uczel nia ta sta ła się Wyż szą Szko łą Rol ni czą. Od po cząt ku by -
ła jed nak so lą w oku pru skich władz za bor czych i zo sta ła za -
mknię ta w 1976 ro ku, mi mo zna ko mi tych wy ni ków w za kre -
sie kształ ce nia stu den tów. 

Kie dy nie pod le głe pań stwo pol skie wy ło ni ło się z pierw szej
woj ny świa to wej i w 1919 ro ku po wsta ła w Po zna niu Wszech -

ni ca Pia stow ska, Au gust Ciesz kow ski nie żył już od dwu dzie -
stu pię ciu lat. Po po wo ła niu do ży cia Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go
i uro czy stej in au gu ra cji pierw sze go ro ku aka de mic kie go, któ -
ra od by ła się 7 ma ja 1919 ro ku, ja ko dru gi po wstał Wy dział Rol -
ni czo -Le śny (6 sierp nia 1919 ro ku), któ re go Ra da roz po czę ła
dzia łal ność pierw sze go paź dzier ni ka. 

W chwi li, w któ rej roz po czy nał dzia łal ność Wy dział Rol ni -
czo -Le śny, od wo łu ją cy się od po cząt ku do tra dy cji Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Ża bi ko wie, fol wark Ża bi ko wo był już więc
wła sno ścią mło dej Uczel ni, któ ra wkrót ce przy bra ła na zwę
Uni wer sy te tu Po znań skie go. Je go wła dze zde cy do wa ły się na
par ce la cję fol war ku, a uzy ska ne ze sprze da ży środ ki po sta no -
wi ły prze zna czyć na bu do wę głów ne go gma chu Wy dzia łu
Rol ni czo -Le śne go, za mie rza jąc na zwać go „Gma chem im. Ha -
li ny”. Bu dy nek ten to obec ne Sta re Ko le gium Ciesz kow skich,
z ta bli cą upa mięt nia ją cą za słu gi obu Ciesz kow skich przy wej -
ściu. W tym ro ku ma się roz po cząć re mont obu czę ści Ko le -
gium Ciesz kow skich. Moż na więc mieć na dzie ję, że ten pięk -
ny obiekt – je den z naj star szych i naj pięk niej po ło żo nych
bu dyn ków na sze go Uni wer sy te tu – od zy ska daw ną świet -
ność i uro dę. 

prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka 

9 lip ca 1919 ro ku

Ogród Dendrologiczny i duża część Starych Cieszkowskich z lotu ptaka

Wieści o naszym patronie

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 O
gr

od
u 

D
en

dr
ol

og
ic

zn
eg

o



Wieści Akademickie 41

W
 p

ra
w

ym
 g

ór
ny

m
 ro

ku
 m

ap
y 

te
j c

zę
śc

i P
oz

na
ni

a 
(p

oc
ho

dz
ąc

ej
 z

 1
92

0 
ro

ku
) w

id
oc

zn
y 

dz
is

ie
js

zy
 D

w
or

ek
 S

oł
ac

ki
, z

al
ąż

ek
 n

as
ze

j u
cz

el
ni

, z
ak

up
io

ny
 p

o 
pa

rc
el

ac
ji 

i s
pr

ze
da

ży
 d

ób
r ż

ab
ik

ow
sk

ic
h 

Au
gu

st
a 

hr
. C

ie
sz

ko
w

sk
ie

go
; z

a 
ki

lk
an

aś
ci

e 
la

t o
bo

k 
st

an
ie

 K
ol

eg
iu

m
 C

ie
sz

ko
w

sk
ic

h

O
ry

gi
na

ł m
ap

y 
zn

aj
du

je
 s

ię
 w

 K
at

ed
rz

e 
Pr

zy
ro

dn
ic

zy
ch

 P
od

st
aw

 L
eś

ni
ct

w
a



Wieści Akademickie42 Maj  – Czerwiec

zna na, tak się z nią spo ufa lił, że nie wa hał się ostro kry ty ko -
wać tłu ma cza i na zy wał go na wet pę dzi wia trem i let kie wi -
czem. Nie wię cej re spek tu ży wił zresz tą dla ce sa rzy Bi zan cjum
owe go okre su, mia nu jąc ich mię cza ka mi, ces mol lu squ es2.

Po oj cu odzie dzi czył ta lent lin gwi stycz ny i mi łość do świa -
to we go ję zy ka tam tych cza sów (an giel ski w tej ro li to ja kieś
ostat nie pół wie ku):

Wpa dał – no ta be ne – bar dzo czę sto we fran cusz czy znę, zży -
ty z tym ję zy kiem już choć by dla te go, że po sia dał we Fran cji
ka wał grun tu z win ni cą, a po za tym ko re spon do wał z ca łym
świa tem ex re tłu ma czeń Oj cze na sz3.

Znaj du je my tu też cie ka we in for ma cje na te mat po ru sza nia
się i za mi ło wa nia ło wiec kie go „Gu gi”:

Cha dzał na prze łaj la sa mi pan Gu ga, rad po lu jąc. Wy jąt ko we
to w je go ży ciu pie sze oka zje, bo był wiel kim wro giem wszel -
kie go spa ce ru. W po le jeź dził ku są bry czusz ką, a w są siedz -
twa – i to na wet da le kie – oszklo ną sta ro świec ką ka ret ką. Do
po cią gów czuł wstręt, słu ży ły mu one tyl ko do roz jaz dów po -
za Wiel ko pol skę i Po mo rze4.

Ta sta ro świec kość nie prze szka dza ła mu mieć zgo ła no wo -
cze snych po my słów:

Przy tych wszyst kich sta ro mod nych gu stach no sił się z wca -
le no wo cze sną my ślą po łą cze nia Mo rza Bał tyc kie go z Czar -
nym sie cią rzek i ka na łów. Pro jekt przed sta wił wła dzom coś
w ro ku 1929 czy 1930, zo bo wią zu jąc się ło żyć na je go wy ko -
na nie tam, gdzie ka nał miał by zo stać prze ko pa ny na te re nie
Wiel ko pol ski. Cóż, kie dy ofer tę je go od rzu co no mo ty wu jąc,
że ta ka ini cja ty wa ani ta kie fun du sze nie mo gą po cho dzić od
oso by pry wat nej, im pre zy po dob ne na le żą bo wiem do kom -
pe ten cji Mi ni ster stwa Ro bót Pu blicz ny ch5.

Nie wol nik wo li oj ca, czło wiek wiel kiej wie dzy, eks cen tryk
i dzi wak, se na tor, dar czyń ca i do bro czyń ca, oso ba nie -

szczę śli wa w ży ciu oso bi stym, ko ne ser sztu ki. Te wszyst kie ter -
mi ny i jesz cze kil ka in nych od no szą się do oso by Au gu sta
Adol fa Ciesz kow skie go. Młod szy syn Ha li ny (He le ny) i Au gu -
sta Ciesz kow skich, zwa ny „Gu ga”, ni gdy nie za znał mat czy nej
czu ło ści. Ze wszyst kich Ciesz kow skich po cho wa nych w Wie -
rze ni cy on naj wcze śniej utra cił mat kę, już w kil ka dni po uro -
dze niu.

Dwu dzie ste go trze cie go ma ja 2012 ro ku mi nę ło 80 lat od
dnia śmier ci „Gu gi” we dwo rze w Wie rze ni cy. Nie po świę co no
mu w li te ra tu rze na uko wej  tak du żo miej sca, jak no szą ce mu
to sa mo imię oj cu. Jed nak w li te ra tu rze pięk nej to je go po stać
wy su wa się na pierw szy plan. Naj wię cej na pi sa ła o nim pa -
mięt ni kar ka – Ja ni na z Put t ka me rów Żół tow ska, ale tu spoj -
rzy my na nie go oczy ma Ka zi mie ry Ił ła ko wi czów ny, po et ki, któ -
ra w Po zna niu do trwa ła kre su swo ich dni. Z Pa ni We nus
w Wie rze ni cy do wia du je my się o re ali za cji przed śmiert nej wo li
oj ca – wy da nia Oj cze nasz i jej ro li w ży ciu sy na. 

Pan Gu ga sta no wił ży wy ko men tarz do ka pi tal ne go dzie ła oj -
ca fi lo zo fa, Oj cze nasz, wy zwo lił je z kształ tu rę ko pi śmien ne -
go, dał prze ło żyć na kil ka ję zy ków. Wła ści wie o ni czym in nym
nie zwykł my śleć ni mó wić, znaj du jąc wszę dzie i we wszyst -
kim asumpt do ze sta wień z ulu bio nym dzie łe m1.

O ogrom nej wie dzy z nim [z dzie łem oj ca] zwią za nej:

Po przez nie współ żył naj ści ślej z Pi smem świę tym oraz li sta mi
Paw ła apo sto ła. Epo ka, w któ rej po wstał prze kład ksiąg świę -
tych przez Hie ro ni ma na ła ci nę, by ła pa nu Gu dze tak bli sko

„Gu ga” Ciesz kow ski oczy ma po et ki
wi dzia ny

Wieści o naszym patronie

1 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Pa ni We nus w Wie rze ni cy, w: Tra zy meń ski
za jąc, Kra ków 1968, s. 8.

2 Tam że, s. 9.
3 Tam że.
4 Tam że.
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Guga z Różą Raczyn ́ską, stoi Wojciech Je ̨droszyk (zdjęcie jest
niestety zniszczone: brakuje mu górnego prawego rogu)

Kusa bryczka – taką zwykł poruszać się „Guga”



W od nie sie niu do na ro do wo ści mat ki po et ka by ła nie zbyt
pre cy zyj na, wręcz po szła na skró ty. Sam Au gust se nior pi sał
o żo nie do Got tlie ba Bra de, swo je go wie rze nic kie go bi blio te -
ka rza: „[…] ma 25% krwi nie miec kiej w swo ich ży łach i przy
swo im czy sto pol skim uspo so bie niu po sia da wie le do bro dusz -
no ści”12.

Wie le miejsc „Gu ga” po strze gał przez pry zmat ich hi sto rycz -
nej wiel ko ści, któ ra bo le śnie zde rza ła się z pro zą ży cia. Przy -
kła dem te go jest Tra zy meń ski za jąc, bę dą cy re la cją ze spo tka -
nia z by łym żoł nie rzem, któ ry pod czas pierw szej woj ny
świa to wej wal czył na pół no cy Włoch: 

„A ni cze go ow szem kraj, nad jed nym ich nim je zio rem nie pa -
mię tam – coś jak by Ta ro ciń skim czy Tar czyń skim...” Te go nie
mógł spo koj nie znieść pan Gu ga, prze rwał wą tek nar ra cji do -
py ty wa niem się szcze gó łow szym, aż przy naj lep szej wo li
stron obu do szli, że cho dzi ło o Je zio ro Tra zy meń skie... Ma ła
rzecz – miej sce po gro mu Rzy mian przez Han ni ba la [...]. Pan
Gu ga cze kał bez tchu, aż roz mów ca je go da lej się roz krę ci.
„No i co, no i co?...” –„Ano, nad tym tam je zio rem to śmy wte -
dy z kam ra ta mi za ją ca ubi li”. I to by ła je dy na w tej ma te rii re -
we la cja13.

Trzy utwo ry po et ki od wie dza ją cej „Gu gę” w Wie rze ni cy (i te
sa me miej sca po dru giej woj nie świa to wej) – a ja każ wie lość
in for ma cji o nim za war ta w kilku po etyc kich stro fach.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
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Wie rze nicki dwór zdobiło wiele dzieł sztu ki:

Dwo rek ob ra stał szla chet ną wi no ro ślą […], ho że Wiel ko po -
lan ki o spo koj nym wej rze niu wy cie ra ły z ku rzu cen ne ma ho -
nie i rzad kie por ce la ny, a ma jor do mus Woj ciech Ję dro szyk
z du mą opro wa dzał przy jezd nych go ści po świe cą cej po sadz -
ce od ob ra zu do ob ra zu, wy mie nia jąc bez błęd nie imio na Mu -
ril la, Zur ba ra na i Do me ni chi na6.

Spo śród nich ostat ni je go wła ści ciel z ro du Ciesz kow skich
szcze gól ną aten cją da rzył pew ną rzeź bę:

Ucho dzi ła za We nus Ca no vy. Po pierw szej woj nie świa to wej
zna le zio no gło wę jej nie da le ko Ko byl ni cy w pia skach po li -
go nu. Jak do te go do szło, że znów sta nę ła sca lo na w jed nym
z ob szer nych, ni skich po koi krę pe go sę dzi we go dwor ku, nie
wiem, dość że sta ła tam, i pan Gu ga Ciesz kow ski, sta ry ka -
wa ler – o wiel kiej świą to bli wo ści ży cia, ale po wierz chow no -
ści sa ty ra – syn sław ne go fi lo zo fa Au gu sta, na zy wał ją „mo -
ja pa ni” 7.

Swo ją sie dzi bę „Gu ga” trak to wał ja ko dom otwar ty dla roz -
licz nych go ści:

Za le d wie mi nął gość mo stu ar ka dy […]
ogród go wi ta lek ki mi ukło ny
i kasz ta no wą ale ją pro wa dzi
tam, gdzie go spo darz i dom – go ściom ra dzi8.

Go ście ci na le że li do wie lu na cji, naj licz niej szy mi wśród nich
by li Fran cu zi, Niem cy, An gli cy i Wło si. „Przez dwo rek w Wie -
rze ni cy prze su nę li się fa la mi róż no ję zycz ni go ście”9. By do brze
po znać ten dom i je go go spo da rza, trze ba by ło w nim wy ka -
zać się wa lo ra mi in te lek tu al ny mi i do zą cier pli wo ści.

Bądź cie li to śni te mu, kto zbyt wcze śnie
urwał swój wą tek i nie wy grał w pie śni
– bo zbyt sze ro ko nit kę jej roz pi nał –
ani Gior gio ne’a ni Do me ni chi na,
ni wdzię ków do mu, ni je go bu do wy, 
ni ksiąg bo gac twa, ni Ve nus Ca no wy,
i mi nął milcz kiem nie trą ca jąc echa 
po god ną An nę, mą dre go Woj cie cha10.

Znaj dzie my też u Ił ła ko wi czów ny wą tek do ty czą cy ro dzi ców
„Gu gi” i je go ży cia uczu cio we go. 

Z mat ki Niem ki i oj ca Po la ka łą czył w so bie za le ty obu tych
na cji, nie da jąc do stę pu ich przy wa rom. Mó wio no, że ko chał
się za mło dych lat w uro czej Zo fii Kra siń skiej, wnucz ce Zyg -
mun ta, zga słej w wio śnie ży cia na gruź li cę. Wier na przy jaźń
łą czy ła on giś fi lo zo fa z Zyg mun tem. Pan Gu ga wnucz ce je go
do cho wał ja ko by nie zmien nych uczuć aż do gro bu11.

5 Tam że, s. 9-10.
6 Tam że, s. 8.
7 Tam że.
8 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Po chwa ła Wie rze ni cy, w: Li ście i po są gi,
Po znań 1968, s. 58.
9 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Pa ni We nus w Wie rze ni cy, s. 10.
10 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Po chwa ła Wie rze ni cy, s. 59.
11 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Pa ni We nus w Wie rze ni cy, s. 10.

Wpis Kazimiery Iłłakowiczówny

12 An drzej Wojt kow ski, Au gust Ciesz kow ski, [w:] Wiel ko po la nie XIX wie ku,
pod red. W. Ja kub czy ka, Po znań 1969, s. 164.
13 Ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na, Tra zy meń ski za jąc, w: Tra zy meń ski za jąc,
s. 11-12.

Wenus z Wierzenicy
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Centrum Kultury Fizycznej

W dniu 14 kwiet nia 2012 ro ku w po znań skiej ha li spor to -
wej do bad min to na w klu bie Squ ash Park od by ła się

dru ga run da Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w bad -
min to nie. Re pre zen to wa ły nas trzy za wod nicz ki – An na Daj -
czak (I rok bio tech no lo gii), Ka ro li na Pie czyń ska (I rok) oraz mgr
inż. Ada Woź niak (pra cow nik Wy dzia łu Le śne go).

Dziew czy ny spi sa ły się zna ko mi cie: An na Daj czak za ję ła dru -
gie miej sce, Ka ro li na Pie czyń ska dzie wią te, Ada Woź niak zaś
czter na ste – na trzy dzie ści star tu ją cych za wod ni czek. Ta kie wy -
ni ki da ły w efek cie ko bie tom z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
trze cie miej sce dru ży no wo w Aka de mic kich Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski w bad min to nie (dru ga run da). W tej dys cy pli nie
star to wa li śmy po raz pierw szy, wy nik tym bar dziej więc cie szy. 

An na Daj czak, któ ra zdo by ła srebr ny me dal, re pre zen tu je
nas obec nie w sek cji ko szy ków ki, gdzie ra dzi so bie zna ko mi -
cie. Jed nak do bra lo ka ta Ani w bad min to nie nie by ła przy pad -
kiem, gdyż gra ła od dzie wią te go ro ku ży cia, tre nu jąc w UKS
„Iskra” Ba bi most. Mia ła prze rwę w grze i oba wia ła się star tu,
ale – jak wi dać – nie po trzeb nie. 

Serdecznie gratulujemy!
mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w bad min to nie – dru ga run da

Aka de mic ki Pu char Pol ski w cross co un try roz po czę ty.
Pierw sza edy cja od by ła się w War sza wie 24 kwiet nia 2012

ro ku. Re pre zen to wa li nas: We ro ni ka Ry bar czyk, Na ta lia Zu -
brzyc ka, Piotr Grześ i Ma te usz Wiel go. Wy ścig licz nie ob sa dzo -
ny, tra sa przy go to wa na, ma łe pro ble my z wy ni ka mi – na szczę -
ście w po rę po pra wio ne, choć nie smak po zo sta je, gdy
wy gra na dru ży na przez błąd nie sta je na po dium.

Za wod ni cy sek cji ko lar stwa gór skie go spi sa li się zna ko mi -
cie. We ro ni ka Ry bar czyk wy gra ła wy ścig open ko biet, czy li jed -
no cze śnie by ła pierw sza w każ dej ka te go rii (U23 i AZS ko biet).
Na ta lia Zu brzyc ka w open za ję ła pięt na stą lo ka tę, w U23 ósmą,
a w AZS ko biet – dzie sią tą. Do bry wy stęp dziew czyn dał im

dru ży no wo pierw sze miej sce w pierw szej edy cji Aka de mic kie -
go Pu cha ru Pol ski. 

Piotr Grześ i Ma te usz Wiel go – obaj z Wy dzia łu Le śne go
– też wal czy li o swo je po zy cje, za li cza jąc uda ny wy ścig. Piotr
był dwu dzie sty dru gi w open, je de na sty w eli cie i ósmy w AZS
męż czyzn, z ko lei Ma te usz trzy dzie sty czwar ty w open, sie dem -
na sty w U23 i pięt na sty w AZS. 

Za rów no ka te go rie ko biet, jak i męż czyzn by ły licz nie ob sa -
dzo ne przez do brych za wod ni ków, dlatego na sze wy ni ki by ły
nie złe. Ko lej ne za wo dy pu cha ro we odbędą się w Byd gosz czy
na cie ka wej tra sie – tam rów nież za mie rza my po wal czyć.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Pu char Pol ski cross�co�un�tryw ko lar stwie
gór skim – AZS MTB CUP 2012 

Mi strzo stwa od by ły się 17 mar ca 2012 ro ku. Re pre zen to wa li nas Oskar Naj dek (sek cja
ko lar ska) oraz Kac per Nie brzy dow ski (sek cja ko szy ków ki). 

Mi mo że obaj na co dzień tre nu ją in ne dys cy pli ny, zde cy do wa li się re pre zen to wać uczel -
nię w tych za wo dach. Kac per na 37 skla sy fi ko wa nych za wod ni ków za jął 16 miej sce. 

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w wy ci ska niu sztan gi le żąc
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Wyciskanie sztangi leżąc
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Nowości z Działu Wydawnictw
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Ko lej ny raz w nie zna ne 

Wieści  z  koła Polskiego Towarzystwa...

Nie dziel ny po ra nek, 25 mar ca 2012 ro ku. Za peł nio ny do
ostat nie go miej sca au to kar wy ru sza z uczel nia ne go par -

kin gu na tra sę, któ rą zna tyl ko jed na oso ba – au tor pro gra -
mu, czy li jak zwy kle dr Wło dzi mierz Łęc ki. Uczest ni cy wy -
ciecz ki słu cha ją sied mio punk to we go opi su pro gra mu: 
„* prze je dzie my 220 km na te re nie jed ne go wo je wódz twa; 
* zo ba czy my dwa du że zna ne gła zy na rzu to we; * zwie dzi my
drew nia ny ko ściół z pięk nym wnę trzem, uwa ża ny za naj star -
szy w Pol sce; * zo ba czy my ru iny zam ku wsła wio ne go wal ka -
mi w cza sie po to pu szwedz kie go; * od bę dzie my krót ki spa -
cer nad je zior ną pro me na dą w mie ście po wia to wym; 
* prze je dzie my przez miej sco wość, w któ rej w 1977 ro ku mia -
ła miej sce wiel ka ka ta stro fa; * zwie dzi my dwa obiek ty zwią -
za ne z wy bit ny mi Po la ka mi: Ka ro lem Li bel tem i Jó ze fem Wy -
bic kim”. Py ta nie kon kur so we brzmia ło: W ja kiej miej sco wo ści
znaj du ją się wspo mnia ne ru iny zam ku? Póź niej oka za ło się,
że py ta nie nie by ło zbyt trud ne, bo spo ra gru pa uczest ni ków
udzie li ła pra wi dło wej od po wie dzi. 

A oto spra woz da nie z re ali za cji za po wie dzia ne go pro gra -
mu. Po krót kim (nie za po wie dzia nym) po sto ju w Po bie dzi -
skach (nie spo dzian ka – pącz ki dla wszyst kich) za trzy ma li śmy

się w Bu dzie jew ku, gdzie cze ka li na nas miej sco wy soł tys,
Ber nard Igna czak oraz wójt gmi ny Mie ści sko (już od trzy dzie -
stu lat), An drzej Ba na szyń ski (z oka zji ju bi le uszu otrzy mał od
nas upo mi nek książ ko wy i bu kiet kwia tów, a my zo sta li śmy
po czę sto wa ni świe żo upie czo nym plac kiem). Po dob no po nad
ty siąc lat te mu przy był w to miej sce św. Woj ciech, by sto jąc na
du żym gra ni to wym gła zie, gło sić ka za nia. Głaz ten jest dru -
gi co do wiel ko ści w Wiel ko pol sce. W je go po bli żu wznie sio -
no neo ro mań ski ko ściół, oczy wi ście pod we zwa niem Świę te -
go Woj cie cha. 

Na stęp nym eta pem na szej eska pa dy był Wą gro wiec, w któ -
rym obok in nych atrak cji (mię dzy in ny mi skrzy żo wa nie rzek,
ko ściół św. Ja ku ba i Mu zeum Re gio nal ne) był rów nież za po -
wie dzia ny w pro gra mie spa cer nad Je zio rem Du row skim. 

Drew nia ny ko ściół w Tar no wie Pa łuc kim zo stał zbu do -
wa ny pier wot nie w XIV wie ku, a po cho dzą ca z 1632 ro ku po -
li chro mia po kry wa ca łe wnę trze tej za byt ko wej świą ty ni. Po -
tem obej rze li śmy nie za po wie dzia ny w pro gra mie go tyc ki
ko ściół w Łek nie. Dal sza tra sa pro wa dzi ła przez Wap no, mia -
sto po ło żo ne na zło żach sol nych. W 1977 ro ku wo da znisz -

Wnętrze kościoła św. Wojciecha w Budziejewku
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...Turystyczno-Krajoznawczego

Grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego

czy ła ko pal nię so li, po wo du jąc rów nież znacz ne szko dy na
po wierzch ni zie mi. 

Pod mu ra mi go tyc kie go zam ku w Go łań czy od by ło się lo -
so wa nie na gród wśród tych uczest ni ków, któ rzy pra wi dło -
wo wska za li lo ka li za cję te go obiek tu. Na to miast mię dzy Wap -
nem a Go łań czą jest po ło żo na wieś Cze sze wo, w któ rej przez
kil ka na ście lat miesz kał wy bit ny dzia łacz spo łecz ny i po li tycz -
ny w XIX wie ku – Ka rol Li belt. W miej sco wym ko ście le znaj -

du je się je go epi ta fium, a pod umiesz czo ną na ze wnątrz ta -
bli cą pa miąt ko wą za pa li li śmy znicz i zło ży li śmy wią zan kę
kwia tów. Dru gi wy mie nio ny w pro gra mie wy ciecz ki wy bit ny
Po lak – Jó zef Wy bic ki – zwią za ny był z róż ny mi miej sco wo -
ścia mi w Wiel ko pol sce, ale na tra sie na szej wy ciecz ki zna la zła
się Mar goń ska Wieś (obec nie część Mar go ni na), w któ rej au -
tor słów na sze go hym nu na ro do we go wziął w 1773 ro ku ślub
z Ku ne gun dą Drwę ską. Z tam tych lat za cho wał się mię dzy in -
ny mi pa łac w roz le głym par ku. 

Drewniany kościół w Łeknie Niszczejący malowniczo pałac Wybickich w Margoninie
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Przy kościele czeszewskim, gdzie spoczywa Karol Libelt i jego
poległy w 1863 roku syn (też Karol), pod pamiątkową tablicą
złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz pamięci
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Wieści  z  koła Polskiego Towarzystwa...

Nad skrzyżowaniem dwóch rzek: Wełny i Nielby, zwane bifurkacją
wągrowiecką
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Spacer nad Jeziorem Durowskim (Wągrowiec)
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Pamiątkowe zdjęcie przy głazie św. Wojciecha w Budziejewku
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Ak cent eko lo gicz nej no wo cze sno ści w oko li cach Mar go ni -
na sta no wią licz ne elek trow nie wia tro we, z ko lei od le głe
cza sy „wi zy ty” lo dow ca skan dy naw skie go w pół noc nej Wiel -
ko pol sce przy po mniał nam ostat ni punkt pro gra mu – krót ki
spa cer do gła zu na rzu to we go „Za klę ta Karcz ma”, któ ry le -
gen dy rów nież wią żą ze św. Woj cie chem. 

Głaz po ło żo ny jest w po bli żu dro gi z Mar go ni na do Próch -
no wa. Pre zen tu je się oka za le już z da le ka. Szko da jed nak, że
do tarł tu przed na mi ja kiś pseu do ki bic jed ne go z klu bów pił -
kar skich i na ba zgrał na gła zie re kla mę te goż klu bu. 

Z po wyż sze go – z ko niecz no ści nie zbyt szcze gó ło we go
– opi su wy ni ka, że pro gram wy ciecz ki był bar dzo bo ga ty
i zróż ni co wa ny, a po za licz ny mi atrak cja mi kra jo znaw czy mi
i hi sto rycz ny mi wzbo ga co ny o nie spo dzian ki ga stro no -
micz ne. 

To wa rzy szą ce nam wio sen ne słoń ce do dat ko wo po pra wia -
ło wspa nia łe sa mo po czu cie zwie dza ją cych ko lej ny in te re su -
ją cy i god ny po zna nia re gion Wiel ko pol ski. 

Dzię ku jąc dr. Łęc kie mu za przy go to wa nie i po pro wa dze nie
wy ciecz ki, wy ra zi łem prze ko na nie wszyst kich uczest ni ków, że
spo tka my się po now nie wcze sną wio sną w przy szłym ro ku. 

Do zo ba cze nia na tra sie!

Je rzy Świ goń



...Turystyczno-Krajoznawczego

Granitowy głaz, z którego według legendy głosił kazania św. Wojciech

Farma wiatraków; dla jednych szczyt nowoczesności i esencja ekologii, dla innych – „maszynka do mielenia ptaków przelotnych” i dewastacja krajobrazu




