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Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nieza mó wio ne 
i za strze ga so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de -
sła nych tek stów oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od -
po wia da za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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Gra tu la cje i mia no wa nia
Na X po sie dze niu Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

24 czerwca 2009 roku JM rek tor G. Skrzyp czak wrę czył gra tu la cje z oka -
zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów pro fe sor skich:
● prof. dr. hab. Zbi gnie wo wi Błasz kie wi czo wi
● prof. dr. hab. Pio tro wi Bo niec kie mu
● prof. dr. hab. Ro ma no wi Gor no wi czo wi
● prof. dr hab. Ire nie Ma łec kiej
● prof. dr. hab. Au gu sty no wi Mar kie wi czo wi.

Wrę czył rów nież mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, na okres pię ciu lat, dr. hab. Je ano wi Ber nar do wi Diat ta.
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Se nat z ko lei wy ra ził zgo dę na mia no wa nie prof. dr. hab. Zbi gnie wa
Czar nec kie go na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go oraz prze dłu żył mia -
no wa nie dr hab. Jo lan ty Ko mi sa rek na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go, na okres czte rech lat, a tak że po zy tyw nie za opi nio wał na stę pu ją -
ce wnio ski:
● dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt o mia no wa nie prof. dr.

hab. Pio tra Try ja now skie go na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go, na czas nie okre ślo ny

● dzie ka na Wy dzia łu Ogrod ni cze go o mia no wa nie dr hab. Bar ba ry Szpa -
kow skiej na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go, na okres pię ciu lat

● dzie ka na Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska o za trud nie nie
dr hab. Be aty Rasz ki na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka -
te drze Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji.

Pod ję cie uchwa ły w spra wie utwo rze nia 
na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, 
na kie run ku zoo tech ni ka, dwóch spe cjal no ści: eko -
lo gicz ny chów zwie rząt oraz ho dow la zwie rząt wol -
no ży ją cych i ama tor skich, z re ali za cją w try bie sta -
cjo nar nym i nie sta cjo nar nym

Krót kie wpro wa dze nie do te ma tu przed sta wi ła pro rek tor M. Ko złow -
ska, mó wiąc, że „w tej chwi li na kie run ku zoo tech ni ka re ali zo wa ne są
dwie spe cjal no ści: ho dow la zwie rząt i agro tu ry sty ka. W tym ro ku po raz
ostat ni re kru ta cja od by wa się od ręb nie na te dwie spe cjal no ści. Od przy -
szłe go ro ku spe cjal ność: agro tu ry sty ka bę dzie re ali zo wa na już na no wym
kie run ku: tu ry sty ka i re kre acja, któ ry nie daw no po wo ła li śmy. W tej sy -
tu acji spe cjal ność: agro tu ry sty ka bę dzie stop nio wo wy ga sza na […]. Efek -
tem ta kich zmian jest wła śnie pro po zy cja po wo ła nia dwóch no wych spe -
cjal no ści”.

Dzie kan M. Szu ma cher -Stra bel sze rzej omó wi ła za gad nie nie, wska -
zu jąc na trzy pod sta wo we po wo dy, dla któ rych na le ża ło by po wo łać no -
we spe cjal no ści:
● niż de mo gra ficz ny, czy li zmniej sza ją ca się licz ba kan dy da tów na wyż -

sze uczel nie
● ewo lu cja po trzeb ryn ku, czy li zmniej sza ją ce się za po trze bo wa nie na zoo -

tech ni ków wy kształ co nych w sta rym, tra dy cyj nym sys te mie
● ewo lu cja za in te re so wań kan dy da tów, a tak że obec nie stu diu ją cych stu -

den tów.
Pa ni dzie kan do da ła rów nież, że „na spe cjal no ści: eko lo gicz ny chów

zwie rząt chcie li by śmy kształ cić stu den tów, któ rzy uzy ski wa li by u nas wie -
dzę o […] cer ty fi ko wa nym rol nic twie, z uwzględ nie niem wszel kie go ro -
dza ju prze pi sów Unii Eu ro pej skiej. Po zwo li ło by to na zdo by cie […] wie -
dzy z te go za kre su, a […] na szym ab sol wen tom umoż li wi ło by […] pra cę
w śred nich szko łach rol ni czych, po nie waż na ucza nie w tych szko łach przed -
mio tów zwią za nych z eko lo gią rol nic twa jest moż li we wów czas, gdy na -
uczy ciel wcze śniej za li czy kur sy w licz bie 360 go dzin – wła śnie z te go za -
kre su. Na no wej spe cjal no ści ofe ru je my 500 go dzin z te go za kre su, co
wy star czy do uzy ska nia nie zbęd nych kwa li fi ka cji. Na si ab sol wen ci mo -
gli by tak że pra co wać w ośrod kach do radz twa rol ni cze go. Wie my, że jest
za po trze bo wa nie na oso by po sia da ją ce wie dzę z te go za kre su – nie tyl -
ko u nas, w Wiel ko pol sce, ale tak że w in nych czę ściach kra ju”.

Z ko lei wie dza zdo by ta w cza sie stu diów na spe cjal no ści ho dow la zwie -
rząt wol no ży ją cych i ama tor skich – mó wi ła da lej dzie kan M. Szu ma cher -
-Stra bel – po zwo li na szym ab sol wen tom pod jąć pra cę w skle pach zoo -
lo gicz nych (oni obec nie już tam pra cu ją), a po uzu peł nie niu wie dzy
z za kre su Kon wen cji wa szyng toń skiej CI TES – w urzę dach cel nych. Ab -
sol wen ci tej spe cjal no ści bę dą mo gli rów nież udzie lać się w za ję ciach te -
ra peu tycz nych, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu zwie rzę ta.

Wnio sek o po wo ła nie na kie run ku zoo tech ni ka dwóch no wych spe cjal -
no ści zy skał po zy tyw ną opi nię Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów, a gło so -
wa nie Se na tu (w obu wy pad kach jed no gło śne) po zwo li ło ową pro po zy -
cję wpro wa dzić w ży cie, tym sa mym na pod sta wie art. 8 ust. 3 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 6 i § 58 ust. 3 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat stwo rzy na kie run ku: zoo tech ni ka spe cjal -
ność: eko lo gicz ny chów zwie rząt (z re ali za cją w try bie sta cjo nar nym i nie -
sta cjo nar nym) oraz na pod sta wie art. 8 ust. 3 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 6 i § 58 ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go Se nat stwo rzy na kie run ku: zoo tech ni ka spe cjal ność: ho dow la zwie -
rząt wol no ży ją cych i ama tor skich (z re ali za cją w try bie sta cjo nar nym i nie -
sta cjo nar nym).

Pod ję cie uchwa ły w spra wie wy so ko ści 
pen sum dy dak tycz ne go, wa run ków je go 
ob ni ża nia i ob li cza nia go dzin dy dak tycz nych 
w ro ku aka de mic kim 2009/2010

Pro rek tor M. Ko złow ska przy po mnia ła ze bra nym, że pod sta wą co rocz -
nie po dej mo wa nej uchwa ły o wy so ko ści pen sum i ob li cza niu go dzin dy -
dak tycz nych jest art. 130 usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym, za pi sy
Sta tu tu wy ni ka ją ce wła śnie z tej usta wy, jak rów nież za rzą dze nie mi ni -
stra w spra wie wy na gra dza nia za pra cę. Dwa pod sta wo we za pi sy usta -
wy są punk tem wyj ścia pro po no wa nej uchwa ły: pierw szy to: „czas pra -
cy na uczy cie la aka de mic kie go jest okre ślo ny za kre sem je go obo wiąz ków
dy dak tycz nych, na uko wych i or ga ni za cyj nych”, dru gi zaś to: za sa dy usta -
la nia tych obo wiąz ków, ro dza je i wy miar za dań dy dak tycz nych dla po -
szcze gól nych sta no wisk okre śla Se nat.

W § 1 pro po no wa na jest wy so kość pen sum dla po szcze gól nych sta no -
wisk – iden tycz ne jak obo wią zu ją ce w bie żą cym ro ku aka de mic kim, czy li
pen sum wy ni ka ją ce z uchwa ły nr 320/2008.

W § 4 ust. 1 wpro wa dzo no ogra ni cze nie licz by prac dy plo mo wych: in -
ży nier skich i li cen cjac kich, za li cza nych do pen sum. Do tej po ry nie by ło
te go ogra ni cze nia. Je że li cho dzi o pra ce ma gi ster skie, po zo sta wio no do -
tych cza so wą za sa dę, na to miast w wy pad ku in ży nier skich i li cen cjac kich,
ogra ni czo no do sze ściu prac na na uczy cie la. Ideą ta kie go ogra ni cze nia
by ła tro ska o ja kość. 

W § 4 ust. 2 za sad ni czo usto sun ko wa no się do re ali za cji za jęć na stu -
diach nie sta cjo nar nych, po nie waż tam jest mo wa o prze licz ni ku za za ję -
cia w so bo tę i w nie dzie lę. Na ten te mat pa ni pro rek tor przed sta wi ła kil -
ka słów wy ja śnie nia. „Po pierw sze – po wie dzia ła – w uchwa le na dal
pro po nu je my prze licz nik (1,3 za miast 1,5), choć nie wy ni ka to z cy to -
wa ne go roz po rzą dze nia w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków uczel -
ni pu blicz nych. […]. Chcę przy po mnieć […], że do ta cja bu dże to wa, któ -
rą otrzy mu je na sza Uczel nia, nie obej mu je kształ ce nia na stu diach
nie sta cjo nar nych, [a] pro wa dze nie tych stu diów jest bar dzo istot nym ele -
men tem zwięk sza ją cym wy na gro dze nie pra cow ni ków Uczel ni”. Są to kwo -
ty rzę du 6–7 mi lio nów zło tych, któ re co ro ku na si pra cow ni cy otrzy mu -
ją za pro wa dze nie za jęć na stu diach nie sta cjo nar nych. „Jak kal ku lu ją się
stu dia nie sta cjo nar ne? – za py ta ła pro rek tor M. Ko złow ska i za raz od po -
wie dzia ła: „Z ana liz wy ni ka, że je że li stu den tów jest mniej niż 60 na kie -
run ku stu diów czy mniej niż 60 na spe cjal no ści, to ta kie stu dia są nie ren -
tow ne. Mu si my skądś do ło żyć, tyl ko nie wia do mo z cze go […]. Obec nie
pro wa dzi my 15 kie run ków stu diów nie sta cjo nar nych, z cze go na sied -
miu kie run kach oraz na dwóch spe cjal no ściach jest po ni żej 40 osób na
ro ku, w tym naj mniej szy rocz nik to za le d wie 11 osób. Nie znaj du je rów -
nież uza sad nie nia wyż sza staw ka go dzi no wa na stu diach nie sta cjo nar nych
(bar dzo dro gich, na gra ni cy ren tow no ści, bo są pro wa dzo ne w ma łych
gru pach) niż na stu diach sta cjo nar nych”.

Na pod sta wie ca ło ścio wej ana li zy fi nan so wej i moż li wo ści Uczel ni, rów -
nież z uwzględ nie niem za pi sów roz po rzą dze nia mi ni stra, na dal za pro po -
no wa no re kom pen sa ty za za ję cia w so bo ty i nie dzie le, ale z prze licz ni -
kiem 1,3. Pa ni pro rek tor po pro si ła o zro zu mie nie tej sy tu acji, mó wiąc
wprost, że m.in. w wy ni ku ni żu de mo gra ficz ne go na wie lu kie run kach wy -
raź nie spa da licz ba osób na stu diach nie sta cjo nar nych. „Bar dzo pro szę
o so li dar ność uczel nia ną” – ape lo wa ła. 

Do dat ko wo w pro jek cie uchwa ły sko ry go wa no prze licz nik za pro wa -
dze nie za jęć spor to wych w ra mach Aka de mic kie go Związ ku Spor to we -
go. Do tej po ry za pro wa dze nie tych za jęć moż na by ło przy znać od 10
do 30 go dzin. Obec nie pro po nu je się, że by ten za kres zwięk szyć do 60
go dzin. 

Na za koń cze nie swej wy po wie dzi pro rek tor M. Ko złow ska po wie dzia -
ła: „Je że li Wy so ki Se nat wy ra zi zgo dę na wpro wa dze nie prze licz ni ka 1,3,
to koszt stu diów nie sta cjo nar nych bę dzie moż li wy do sfi nan so wa nia. Tym
bar dziej, że od te go ro ku aka de mic kie go na ży cze nie stu den tów pra wie
wszyst kie za ję cia bę dą pro wa dzo ne tyl ko w so bo ty i nie dzie le, za miast do -
tych cza so we go sys te mu od piąt ku do nie dzie li. Je że li utrzy ma my do tych -
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cza so wy prze licz nik 1,5, to po pro stu po stą pi my nie od po wie dzial nie, bo
nie wia do mo skąd i w ja ki spo sób [mie li by śmy] po kryć te kosz ty”.

Se nac ka Ko mi sja ds. Stu diów po zy tyw nie za opi nio wa ła ten pro jekt
uchwa ły Se na tu, a jej przed sta wi ciel, prof. J. Kor czak, po wie dział: „Za -
pro po no wa ne roz wią za nia zmie rza ją w we wła ści wym kie run ku [i] sta -
no wią ko lej ny krok w po rząd ko wa niu pla no wa nia, or ga ni za cji i re ali za -
cji dzia łal no ści dy dak tycz nej [na] na szym Uni wer sy te cie. Przy ję cie przez
Se nat za pro po no wa nych roz wią zań po zwo li rów nież w pew nym stop niu
na ob ni że nie kosz tów pro wa dze nia za jęć, głów nie nie sta cjo nar nych”.

Opi nia Ra dy Za kła do wej Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go by ła rów -
nież po zy tyw na, choć – jak za zna czył prof. S. Dzię gie lew ski – przy ję ta
nie jed no myśl nie. 

Z ko lei Ko mi sja Uczel nia na NSZZ „So li dar ność”, któ rą re pre zen to -
wał mgr W. Ja nik, do strze gła w pro po no wa nym do ku men cie kil ka punk -
tów, któ re okre śli ła ja ko „jed no stron ne roz wią za nia po gar sza ją ce upraw -
nie nia i wa run ki pra cy dy dak tycz nej na uczy cie li aka de mic kich”. 

W to ku dłu giej dys ku sji, gdzie głos za bra li ko lej no: rek tor G. Skrzyp -
czak, mgr W. Ja nik, mgr P. Urbań ski, dzie kan J. Ko mi sa rek, prof. W. Breś,
dzie kan M. Sznaj der, prof. M. Mań ka oraz inż. J. Woj ta siak – Se nat pod -
dał pro jekt do ku men tu gło so wa niu, w wy ni ku któ re go uchwa ła
nr 104/2009 w spra wie wy so ko ści pen sum dy dak tycz ne go, wa run ków
je go ob ni ża nia i ob li cza nia go dzin dy dak tycz nych w ro ku aka de mic -
kim 2009/2010 zo sta ła przy ję ta.

Pod ję cie uchwa ły w spra wie za sad i try bu 
po wie rza nia na uczy cie lom aka de mic kim za jęć 
dy dak tycz nych w go dzi nach po nadwy mia ro wych

Sło wo wpro wa dza ją ce wy gło si ła pro rek tor M. Ko złow ska. Isto tą do -
ku men tu, któ ry zo stał przed sta wio ny do gło so wa nia, by ło to, że „na uczy -
ciel aka de mic ki wy ra ża zgo dę na re ali za cję go dzin po nadwy mia ro wych
w spe cjal nym oświad cze niu – w przy pad ku, gdy ta licz ba go dzin po nadwy -
mia ro wych jest więk sza niż ¼ lub ½, w za leż no ści od te go, czy jest pra -
cow ni kiem na uko wo -dy dak tycz nym, czy dy dak tycz nym. Dru gą bar dzo
waż ną spra wą, któ ra wy ni ka z tej uchwa ły, jest to, że przy po wie rza niu
za jęć dy dak tycz nych sto su je się za sa dę rów no mier ne go ob cią że nia na uczy -
cie li da nej jed nost ki”.

Opi nia Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów, któ rą przed sta wił prof. J. Kor -
czak, by ła po zy tyw na, na to miast Ko mi sja Uczel nia na NSZZ „So li dar ność”
do strze gła w do ku men cie „co naj mniej sie dem istot nych zmian w sto sun -
ku do obec nie obo wią zu ją cej uchwa ły z ro ku po przed nie go”, zwró ci ła też
uwa gę na „dwie, któ re bez po śred nio po gar sza ją upraw nie nia i sy tu ację
na uczy cie li aka de mic kich, cze mu Ko mi sja Uczel nia na jest zde cy do wa -
nie prze ciw na”.

Po krót kiej dys ku sji (w któ rej głos za bra li: pro rek tor M. Ko złow ska i mgr
W. Ja nik) oraz gło so wa niu uchwa ła nr 105/2009 w spra wie za sad i try -
bu po wie rza nia na uczy cie lom aka de mic kim za jęć dy dak tycz nych w go -
dzi nach po nadwy mia ro wych zo sta ła przy ję ta. 

Pod ję cie uchwa ły w spra wie wpro wa dze nia 
Re gu la mi nu wy na gra dza nia pra cow ni ków 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu 
za pra cę świad czo ną w ra mach re ali za cji 
pro jek tów mię dzy na ro do wych, eu ro pej skich 
fun du szy struk tu ral nych i in nych z udzia łem środ -
ków za gra nicz nych

Jak za uwa żył pro rek tor J. Pi kul, pra ce nad tą usta wą roz po czę to jesz -
cze w po przed niej ka den cji, a pierw szy pro jekt zo stał przy go to wa ny przez
ów cze sne go pro rek to ra ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą prof. G. Skrzyp -
cza ka. W obec nej ka den cji na po le ce nie JM rek to ra pra ce wzno wio no i po -
pro wa dzo no da lej. 

Dwie uczel nia ne ko mi sje se nac kie: ds. sta tu to wo -re gu la mi no wych
oraz ds. kadr na uko wych, po zy tyw nie usto sun ko wa ły się do pro jek tu,
a pro rek tor J. Pi kul po dzię ko wał obu związ kom za wo do wym na szej
uczel ni za „dość kon struk tyw ną, me ry to rycz ną dys ku sję, dzię ki któ -
rej do szli śmy do ta kie go po ro zu mie nia”, po dzię ko wał tak że „Pa ni Jan -
czyk, któ ra by ła bar dzo za an ga żo wa na w przy go to wa nie te go do ku -
men tu i po świę ci ła na to bar dzo du żo cza su, po nie waż opi nio wa ła wie le
ko lej nych wer sji”.

Po krót kiej dys ku sji (głos za bra li mgr P. Urbań ski i dr J. Le śny) w wy -
ni ku gło so wa nia uchwa ła nr 106 w spra wie wpro wa dze nia Re gu la mi nu
wy na gra dza nia pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za
pra cę świad czo ną w ra mach re ali za cji pro jek tów mię dzy na ro do wych, eu -
ro pej skich fun du szy struk tu ral nych i in nych pro jek tów z udzia łem środ ków
za gra nicz nych zo sta ła przy ję ta.

Po zo sta łe uchwa ły
● Na pod sta wie § 19 ust. 9 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat

wy ra ził zgo dę na za twier dze nie przez rek to ra Re gu la mi nu Bi blio te ki
Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu. Re gu la min, o któ rym mo wa w § 1, wej dzie w ży cie w dniu
je go za twier dze nia przez Rek to ra, a uchwa ła – z dniem pod ję cia.

● Se nat upo waż nił rek to ra G. Skrzyp cza ka do zło że nia w imie niu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za bez pie cze nia do pro jek tu pod
na zwą „Prze bu do wa sal la bo ra to ryj nych Ka te dry Che mii Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” nr Z/2.30/I/1.3.1/84/04 – współ fi -
nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Roz wo ju Re gio nal ne go, prio ry -
tet I, dzia ła nie 1.3, pod dzia ła nie 1.3.1, wdra ża ne go przez De par ta ment
Wdra ża nia Pro gra mu Re gio nal ne go Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go, w for mie we ksla in blan co do kwo -
ty 855 863,56 zło tych wraz z de kla ra cją we kslo wą.

● Se nat upo waż nił rek to ra G. Skrzyp cza ka do zło że nia w imie niu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za bez pie cze nia do pro jek tu pod
na zwą „Mo der ni za cja sal wy kła do wych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu wraz z wy po sa że niem” nr Z/2.30/I/1.3.1./718/09
– współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Roz wo ju Re gio nal ne go, prio -
ry tet I, dzia ła nie 1.3, pod dzia ła nie 1.3.1, wdra ża ne go przez De par ta -
ment Wdra ża nia Pro gra mu Re gio nal ne go Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, w for mie we ksla in blan co do kwo -
ty 2 978 738,70 zło tych wraz z de kla ra cją we kslo wą.

● Se na to ro wie przy ję li pro to kół IX po sie dze nia Se na tu.

Ko mu ni ka ty
● Rek tor G. Skrzyp czak po in for mo wał, że „w ob sza rze dzia łal no ści dy -

dak tycz nej otrzy ma my zwięk szo ną do ta cję sta cjo nar ną na 2009 rok
– w za kre sie za dań, o któ rych mo wa w tej do ta cji – o łącz ną kwo tę
4 mi lio nów 550 ty się cy 700 zło tych. Uzu peł nie nie pla nu do ta cji sta -
cjo nar nej na 2009 rok, wy ni ka ją ce z po da nej re zer wy ce lo wej, prze -
zna czo ne jest na zwięk sze nie wy na gro dzeń oso bo wych (wraz ze wszyst -
ki mi po chod ny mi) „dla pra cow ni ków uczel ni, któ rych wy na gro dze nia
fi nan so wa ne są w ra mach do ta cji sta cjo nar nej w ob sza rze dzia łal no -
ści dy dak tycz nej”. Uzu peł nie nie pla nu do ta cji sta cjo nar nej do ty czy
zwięk sze nia wspo mnia nych wy dat ków na wy na gro dze nia (z wszyst -
ki mi po chod ny mi), z wy rów na niem od dnia 1 stycz nia 2009 ro ku.

● Z Są du Okrę go we go w Po zna niu otrzy ma li śmy po sta no wie nie o za -
re je stro wa niu na szych „Wie ści Aka de mic kich” ja ko cza so pi sma
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu (z wpi sem, pod nu me -
rem 2503, do re je stru dzien ni ków i cza so pism Są du Okrę go we go w Po -
zna niu). Ży cze nia JM rek to ra G. Skrzyp cza ka: „Oby te raz by ły co -
raz lep sze i na dą ża ły za bie żą cy mi wy da rze nia mi” – „Wie ści”
przyj mu ją z uśmie chem.

● Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych – Od dział Te re no wy w Po zna niu prze -
ka za ła Uni wer sy te to wi Przy rod ni cze mu w Po zna niu (nie od płat nie na
wła sność) grun ty (do kład nie 61 hek ta rów 74 ary, o war to ści 1832 tys.
zł). Są to grun ty, któ re bę dą prze zna czo ne na po więk sze nie go spo dar -
stwa w Przy bro dzie.

● JM rek tor po in for mo wał, że trwa ją in ten syw ne pra ce nad ist nie ją cym
re gu la mi nem roz dzia łu na gród za rów no dla pra cow ni ków Uczel ni bę -
dą cych na uczy cie la mi, jak i pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi.
Z do tych cza so wych prac wy ni ka jed nak, że w tym ro ku no we go re gu -
la mi nu jesz cze nie bę dzie, a za tem fun dusz prze wi dzia ny na na gro dy
za rok po przed ni zo sta nie roz dzie lo ny we dług sta re go re gu la mi nu. 

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

spo rzą dzi ła mgr Ewa Stryc ka
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Ma gni fi cen cjo Pa nie Rek to rze Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie,
Wy so ki Se na cie, 
Pa nie Dzie ka nie i Do stoj na Ra do Wy dzia łu Rol ni czo -Eko no micz ne -

go te goż Uni wer sy te tu,
Ma gni fi cen cje Pa no wie Rek to rzy, Pa no wie Dzie ka ni brat nich Uni wer -

sy te tów, 
wiel ce sza now ni go ście, któ rzy swo ją obec no ścią za szczy ci li ście tę uro -

czy stość,
dro dzy Przy ja cie le − Ko le żan ki i Ko le dzy, 
Ko cha na Ro dzi no, to wa rzy szą ca mi dzi siaj, jak za wsze w waż nych i do -

nio słych wy da rze niach mo je go ży cia.

Nada nie mi przez Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie tej naj wyż -
szej god no ści aka de mic kiej, do cto ra ho no ris cau sa, jest dla mnie,

na uczy cie la aka de mic kie go, szcze gól nym i wiel ce za szczyt nym wy -
róż nie niem. Przyj mu ję ją z po ko rą, ale i z wiel ką oso bi stą ra do ścią
i po czu ciem od po wie dzial no ści i wdzięcz no ści, ja ko że otrzy ma -
łem ją od uczel ni two rzą cej jak że zna ny i ce nio ny nie tyl ko w kra -
ju, ale rów nież po za je go gra ni ca mi, kra kow ski ośro dek aka de mic -
ki. Nada nie mi tej god no ści ma dla mnie, wie lo let nie go na uczy cie la
aka de mic kie go uczel ni rol ni czej, szcze gól ne zna cze nie rów nież dla -
te go, że otrzy mu ję ją od uczel ni, któ ra swój rol ni czy cha rak ter dzia -
łal no ści dy dak tycz nej i na uko wej wy ar ty ku ło wa ła po zo sta niem przy
na zwie Uni wer sy te tu Rol ni cze go. 

Z tym więk szą wdzięcz no ścią go rą co dzię ku ję Pa nu Dzie ka no -
wi prof. Teo fi lo wi Łab zie i Ra dzie Wy dzia łu Przy rod ni czo -Eko -
no micz ne go oraz kie row nic twu i pra cow ni kom Ka te dry Szcze gó -
ło wej Upra wy Ro ślin za ini cja ty wę tak za szczyt ne go wy róż nie nia
mo jej oso by oraz Ma gni fi cen cji Pa nu Rek to ro wi prof. Ja nu szo wi
Żmi ji i Wy so kie mu Se na to wi kra kow skie go Uni wer sy te tu Rol ni -
cze go za życz li we i przy chyl ne roz pa trze nie tej ini cja ty wy i nada -
nie mi dok to ra tu ho no ro we go swo jej uczel ni. Wiel ką wdzięcz ność
wy ra żam sza now nym pa nom re cen zen tom w oso bach prof. Ja nu -
sza No wic kie go i prof. Mie czy sła wa Wilcz ka za zna le zie nie w mo -
jej dzia łal no ści aka de mic kiej ich zda niem wy star cza ją cych ar gu men -
tów po zwa la ją cych na nada nie mi tej god no ści, jak rów nież pa nu
prof. Alek san dro wi Szmi gie lo wi za pod ję cie się pro mo tor stwa mo -
je go dok to ra tu.

Mo je za an ga żo wa nie w ostat nich kil ku na stu la tach obok dzia -
łal no ści na uko wej kon cen tro wa ło się w du żej mie rze na pra cach

w licz nych gre miach na uko wych i or ga ni za cyj nych pol skiej na uki
i szkol nic twa wyż sze go. Dzię ki te mu ze bra ne do świad cze nia po -
zwa la ją mi na szer sze i bar dziej re ali stycz ne spoj rze nie na stan i per -
spek ty wę dal sze go roz wo ju na uk rol ni czych i rol ni cze go szkol nic -
twa wyż sze go, bę dą cych mo ją pro fe sją za wo do wą. Pro szę po zwo lić
mi za tem na po dzie le nie się z Pań stwem kil ko ma wy ni ka ją cy mi stąd
re flek sja mi i opi nia mi, z któ rych na czo ło wy bi ja się co raz bar -
dziej obec nie po wszech na w nie któ rych gre miach opi nia o ma -
le ją cym zna cze niu sek to ra rol nic twa w świa to wej i pol skiej go -
spo dar ce i wy ni ka ją ce go stąd mniej sze go zna cze nie szkol nic twa
rol ni cze go, zwłasz cza wyż sze go oraz, co jest szcze gól nie nie -
po ko ją ce, pod wa ża ją ce go isto tę i sens sze ro ko po ję tych na uk rol -
ni czych. 

W ska li glo bal nej w od nie sie niu do ca łe go świa ta nie uza sad nio -
ny jest po gląd, że zna cze nie rol nic twa ma le je z ra cji nad pro duk -
cji żyw no ści wy stę pu ją cej w nie któ rych re jo nach. Wia ry god ne pro -
gno zy wska zu ją, że zna cze nie rol nic twa w sze ro kim je go po ję ciu
nie tyl ko nie ma le je, ale w ko lej nych la tach bę dzie się dy na micz -
nie zwięk sza ło. Nie tyl ko z ra cji pro duk cji żyw no ści, ale ja ko pro -
du cen ta su row ców ener ge tycz nych, źró deł ener gii od na wial nej oraz
go spo dar ki ła go dzą cej, a w dal szej per spek ty wie cza su za po bie -
ga ją cej ne ga tyw nym skut kom nie ko rzyst nych dla świa ta zmian kli -
ma tycz nych. Bę dzie rów nież istot nym czyn ni kiem uno wo cze śnia -
ją cym i cy wi li zu ją cym ob sza ry wiej skie. Ta kie wła śnie za da nia
przy szłe go rol nic twa i je go wi zję na dal sze la ta wy zna czył od by -
ty nie daw no w Pu ła wach I Kon gres Na uk Rol ni czych.

Re ali za cja na kre ślo nych na Kon gre sie za dań sto ją cych przed współ -
cze snym i przy szłym rol nic twem wy mu szą nada nie mu na leż nej, wyż -
szej niż obec nie ran gi go spo dar czej i co za tym idzie rów nież, a mo -
że przede wszyst kim spo łecz nej. Są to za da nia skie ro wa ne nie tyl ko
do ad mi ni stra cji pań stwo wej, ale rów nież do szkol nic twa rol ni cze -
go, zwłasz cza szkol nic twa wyż sze go. Re ali zo wa ny obec nie prze sta -
rza ły i nie do sto so wa ny do za dań współ cze sne go rol nic twa pro gram
i spo sób na ucza nia mu si być szyb ko i sku tecz nie zmie nio ny w kie -
run ku da wa nia stu den tom szer szej niż obec nie pa le ty wie dzy za -
rów no teo re tycz nej, jak i do świad czeń prak tycz nych z róż nych dzie -
dzin. Za da nia te mo gą wy peł nić tyl ko szko ły i uczel nie od po wied nio
wy po sa żo ne i po sia da ją ce ka drę na ucza ją cą, któ ra bę dzie me ry -
to rycz nie do te go przy go to wa na, i to na róż nym po zio mie, od po -
wia da ją cym ce lom, ja kie sto ją za rów no przed rol ni czy mi wyż szy -
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Pro fe sor An drzej Du bas 
na Uni wer sy te cie Rol ni czym w Kra ko wie

Wy stą pie nie prof. dr. hab. An drze ja Du ba sa pod czas uro czy sto ści nada nia mu dok to ra tu ho no ro we go 
Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie w dniu 19 czerw ca 2009 ro ku
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mi szko ła mi za wo do wy mi, jak i rol ni czy mi uczel nia mi uni wer sy -
tec ki mi. Te ostat nie po win ny re pre zen to wać sze ro ki za kres dys -
cy plin na uko wych, nie tyl ko przy rod ni czych, ale rów nież tech nicz -
nych, eko no micz no -or ga ni za cyj nych i spo łecz nych, umie jęt nie
włą czo nych do pro gra mów na ucza nia. Tyl ko bo wiem ta kie uczel -
nie bę dą mo gły kształ cić wy so ko kwa li fi ko wa ną ka drę nie tyl ko dla
współ cze sne go, no wo cze sne go rol nic twa, ale rów nież i le śnic twa. Ab -
sol wen ci ta kich uczel ni cie szyć się bę dą wte dy na leż ną im i wy so ką
ran gą spo łecz ną, a uczel nie nie bę dą mia ły trud no ści z na bo rem kan -
dy da tów na tak po ję te i re ali zo wa ne stu dia rol ni cze i le śne. W peł -
ni uza sad nio ne jest za tem, aby aka de mic kie rol ni cze szko ły wyż -
sze, speł nia ją ce wy mo gi obo wią zu ją cej usta wy o pol skim
szkol nic twie wyż szym, by ły praw dzi wy mi uni wer sy te ta mi kształ -
cą cy mi wy so ko kwa li fi ko wa ną ka drę, któ ra w swych funk cjach ba -
daw czych i dy dak tycz nych bę dzie ukie run ko wa na nie tyl ko na po -
trze by sze ro ko po ję te go sek to ra rol no -żyw no ścio we go, a uczel nie:
kra kow ska, po znań ska i war szaw ska rów nież na po trze by sek to -
ra le śno -drzew ne go, oraz na ca łe ob sza ry wiej skie, ochro nę i kształ -
to wa nie śro do wi ska przy rod ni cze go. Funk cje te speł niać bę dą mo -
gły i speł nia ją tyl ko szko ły wyż sze o wie lo dy scy pli no wej struk tu rze
uni wer sy tec kiej.

Po wsta je tyl ko py ta nie, czy uni wer sy te ty kształ cą ce ka drę dla
współ cze sne go rol nic twa i le śnic twa po win ny no sić mia no uni wer -
sy te tów przy rod ni czych, a nie rol ni czych lub rol ni czo -le śnych?
Czy przy miot nik „rol ni czy” jest niż szym stop niem uni wer sy te -
tu przy rod ni cze go i na da je uczel ni cha rak ter bar dziej za wo do -
wy? Czy na ta kich uni wer sy te tach nie mo gą być pro wa dzo ne ba -
da nia pod sta wo we z sze ro ko po ję tych na uk przy rod ni czych,
wy ko rzy sty wa nych z ko lei w ba da niach sto so wa nych, ma ją cych
bez po śred nie za sto so wa nie w ich wy ko rzy sta nie do uno wo cze -
śnia nia tech no lo gii pro duk cji? Czy wresz cie tak ro zu mia ne rol -
ni cze czy rol ni czo -le śne uni wer sy te ty nie za spo ka ja ją am bi cji na -
uko wych jej na uczy cie li aka de mic kich i czy czy nią je mniej
atrak cyj ny mi dla stu den tów? 

Mo ją od po wiedzią na po wyż sze py ta nia i wąt pli wo ści jest stwier -
dze nie, że nie w przy miot ni ku „przy rod ni czy”, „rol ni czy” czy „rol -
ni czo -le śny” na zwy uni wer sy te tu jest sed no pro ble mu. Le ży ono w pro -
gra mach i for mach kształ ce nia, po zio mie i pro ble ma ty ce
pro wa dzo nych prac ba daw czych i prze ka zy wa niu ich wy ni ków nie
tyl ko sze ro ko po ję tej prak ty ce rol ni czej, ale ca łe mu spo łecz ne mu
i przy rod ni cze mu śro do wi sku wiej skie mu... Nie po koi mnie nie ste -
ty spo ty ka na nie chęć do rol ni czej lub rol ni czo -le śnej na zwy uni wer -
sy te tu wśród nie któ rych na uczy cie li aka de mic kich tych uczel ni. Wy -
ni ka ona z cał ko wi cie błęd ne go i ni czym nie uza sad nio ne go
prze ko na nia, ja ko by ogra ni cza ły one pro wa dze nie w ra mach ta kich
uczel ni am bit nych ba dań pod sta wo wych na rzecz pre fe ro wa nia w nich
wy łącz nie dzia łal no ści apli ka cyj nej. Nie zda ją so bie oni jed nak spra -
wy, że współ cze sne rol nic two i le śnic two wy ma ga bar dzo po głę bio -
nych ba dań we wszyst kich nie mal dzie dzi nach na uki, po cząw szy od
bio lo gicz nych, tech nicz nych i eko no micz nych, na na ukach spo łecz -
nych koń cząc. Na no wo cze snym uni wer sy te cie o cha rak te rze uczel -
ni rol ni czej i le śnej, jak te go do wo dzą licz ne przy kła dy kra jów eu -
ro pej skich i po za eu ro pej skich, w tym rów nież w na szych daw nych
aka de miach rol ni czych i war szaw skiej Szko le Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go, by ło i jest nie tyl ko miej sce, ale i po trze ba obok pro -
wa dze nia do świad czeń o cha rak te rze apli ka cyj nym rów nież ba dań
pod sta wo wych, da ją cych pod sta wy do po stę pu w wy twa rza niu no -
wych środ ków pro duk cji i sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii pro -
duk cji. Spra wia to, że na ta kich uczel niach pro wa dzo ny jest rów no -
cze śnie praw dzi wie aka de mic ki pro ces dy dak tycz ny, wy ra ża ją cy się
pro wa dze niem licz nych kie run ków, da ją cych stu den tom du że moż -
li wo ści pra cy za wo do wej w ob sza rach bez po śred nio i po śred nio zwią -
za nych z sze ro ko po ję ty mi sek to ra mi − rol no -spo żyw czym i le śno -
-drzew nym oraz z dzia łal no ścią na rzecz kształ to wa nia śro do wi ska
na tu ral ne go i ob sza rów wiej skich. Ser decz nie ży czę, aby ta kim uni -
wer sy te tem był Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie, w któ re go spo -
łecz ność aka de mic ką zo sta łem dzi siaj włą czo ny. 

Chciał bym przy oka zji po wyż szych re flek sji przy po mnieć hi -
sto rię i wie lo let nią tra dy cję dwóch pol skich uczel ni rol ni czych,
a mia no wi cie kra kow skiej i po znań skiej, któ re w nie da le kiej prze -
szło ści by ły prze cież wy dzia ła mi rol ni czy mi bądź rol ni czo -le śny -
mi wiel kich uni wer sy te tów − Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
i Uni wer sy te tu Po znań skie go. Obec nie są ich spad ko bier ca mi
i kon ty nu ato ra mi już w sa mo dziel nych, rów nież uni wer sy tec kich
struk tu rach or ga ni za cyj nych.

Do ko na ne ostat nio w kra ju prze mia ny spo łecz ne i go spo dar cze,
a zwłasz cza przy stą pie nie do Unii Eu ro pej skiej, na sta łe wpro wa -
dzi ły u nas za sa dy go spo dar ki ryn ko wej, obej mu ją ce stop nio wo
wszyst kie dzie dzi ny dzia łal no ści, w tym rów nież szkol nic two. Edu -
ka cja sta ła się „to wa rem” bę dą cym przed mio tem róż nie pro wa -
dzo nych pro mo cji i mar ke tin gu. Wy ra zem te go jest mię dzy in ny -
mi po wsta nie licz nych szkół nie pu blicz nych, w tym rów nież
wyż szych. Zna czą co zo sta ła wzbo ga co na kra jo wa ofer ta edu ka -
cyj na. Jed nym z jej efek tów, przy po stę pu ją cym obec nie ni żu de -
mo gra ficz nym, jest, mó wiąc ko lo kwial nie, zwięk sza ją ca się
z dnia na dzień „po goń” za kan dy da ta mi na stu den tów. Jest to
wiel kie wy zwa nie dla uczel ni pu blicz nych, któ rych do to wa nie przez
pań stwo w obec nie obo wią zu ją cym sys te mie ich fi nan so wa nia uza -
leż nio ne jest w du żym stop niu od ilo ści kształ co nych stu den tów.
Uczel nie, kon ku ru jąc mię dzy so bą o stu den tów, za chę ca ją ich no -
wy mi, atrak cyj ny mi kie run ka mi stu diów. Jest to zja wi sko nie sły -
cha nie ko rzyst ne rów nież dla sa mej na uki, ale pod jed nym i bar -
dzo waż nym wa run kiem, że bę dą one in ne, po trzeb ne i atrak cyj ne
nie tyl ko z na zwy, ale bę dą opar te na ofe ro wa nych no wych i po -
trzeb nych go spo dar ce na ro do wej tre ściach pro gra mo wych na -
ucza nia, re ali zo wa nych przez do brze przy go to wa ną me ry to rycz -
nie ka drę. W prze ciw nym ra zie tak pro wa dzo ny mar ke ting
edu ka cyj ny uczel ni jest nie tyl ko nie god ny ety ki uni wer sy tec kiej,
ale rów nież bar dzo krót ko wzrocz ny i w dal szej per spek ty wie bar -
dzo nie ko rzyst ny dla wi ze run ku uczel ni.

Nie zro zu mie nie po trzeb no wo cze sne go rol nic twa i le śnic twa, brak
po wszech nej świa do mo ści ko niecz no ści udzie la nia im wszech stron -
ne go wspar cia na uko we go po wo du je bar dzo nie po ko ją ce pod wa -
ża nie ist nie nia na uk rol ni czych ja ko od dziel nej dzie dzi ny na uko -
wej. Nie ste ty, co raz po wszech niej szy jest brak zro zu mie nia dla isto ty
na uk rol ni czych i le śnych i ich spe cy fi ki, od róż nia ją cych je od in -
nych dzie dzin, i nie do ce nia nie pro wa dzo nej w jej ra mach waż nej
dzia łal no ści apli ka cyj nej. W swo jej isto cie na uki te, jak żad ne in -
ne dzie dzi ny na uko we, są bo wiem z na tu ry swej in ter dy scy pli nar -
ne. Opie ra ją się wpraw dzie na pod sta wach licz nych dzie dzin na -
uko wych, ale ich wie dza jest wy ko rzy sty wa na tyl ko do two rze nia
no wej, kom plek so wej i w du żym stop niu in ter dy scy pli nar nej wie -
dzy ku mu lu ją cej od dzia ły wa nie róż nych czyn ni ków, nie tyl ko przy -
rod ni czych, ale rów nież tech nicz nych, eko no micz nych i spo łecz -
nych na śro do wi sko przy rod ni cze i spo łecz ne, kształ to wa ne
za rów no przez czyn ni ki na tu ral ne, jak i przez czło wie ka w ra mach
je go sze ro ko po ję tej dzia łal no ści rol ni czej i le śnej. Nie miesz czą się
one za tem w peł ni w na ukach przy rod ni czych. In ter dy scy pli nar -
ność na uk rol ni czych i le śnych i nie zro zu mie nie ich isto ty stwa rza
też czę sto zbęd ne spo ry do ty czą ce kom pe ten cyj no ści rad wy dzia -
łów do prze pro wa dza nia prze wo dów dok tor skich, po stę po wań ha -
bi li ta cyj nych i wy stę po wa nia o nada nie ty tu łów pro fe sor skich. Ich
roz wią za nie po win no być w spo sób jed no znacz ny i uza sad nio ny me -
ry to rycz nie prze pro wa dzo ne i sto so wa ne przez od po wied nie gre -
mia Cen tral nej Ko mi sji do spraw Stop ni i Ty tu łów.

Koń cząc, pro szę o życz li we przy ję cie mo ich uwag i re flek sji do -
ty czą cych na uk rol ni czych i wyż sze go rol ni czo -le śne go szkol nic -
twa wyż sze go. Wdzięcz ny je stem uczel ni kra kow skiej, że przy tak
za szczyt nej i do nio słej dla mnie uro czy sto ści, bę dąc ro do wi tym po -
zna nia kiem, mo gę po dzie lić się ni mi z Pań stwem wła śnie tu, w Kra -
ko wie, w mie ście pro mie niu ją cym na Pol skę i świat wy pra co wa ną
przez wie ki kul tu rą, na uką i oświa tą.

Ser decz nie dzię ku ję za uwa gę.
prof. dr hab. Andrzej Dubas
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W ro ku 2009 eme ry to wa ny dy rek tor In -
sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew -

na prof. dr hab. Ze fi ryn Adam ski skoń -
czył 85 lat. Wła dze In sty tu tu po sta no wi ły fakt
ten uświet nić zor ga ni zo wa niem de dy ko wa -
nej Ju bi la to wi uro czy sto ści o cha rak te rze se -
mi na rium na uko we go na te mat „Che mia
drew na i ce lu lo zy fun da men tem roz wo ju prze -
my słu drzew ne go”, któ re zor ga ni zo wa no
pod pa tro na tem JM rek to ra prof. dr. hab.
Grze go rza Skrzyp cza ka w dniu 17 czerw -
ca 2009 ro ku w re pre zen ta cyj nych po miesz -
cze niach Ko le gium Run ge go. Te ma ty ka se -
mi na rium by ła tak do bra na, by ob jąć
za gad nie nia, któ ry mi w cza sie ak tyw no ści za -
wo do wej pa sjo no wał się Ju bi lat.

W se mi na rium oraz ob cho dach ju bi le uszo -
wych udział wzię li licz ni pra cow ni cy Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z JM rek -
to rem i wła dza mi Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na na cze le. W uro czy sto ściach wzię -
ła tak że udział licz na ro dzi na i przy ja cie le Ju -
bi la ta oraz eme ry to wa ni i ak tu al ni pra cow ni cy In sty tu tu Che micz -
nej Tech no lo gii Drew na, z któ rym Pro fe sor był zwią za ny pod czas
ak tyw no ści za wo do wej. Udział w se mi na rium wzię li przed sta wi -
cie le SGGW w War sza wie oraz In sty tu tu Pa pier nic twa i Po li gra -
fii Politechniki Łódzkiej. Spe cjal ny mi go ść mi prof. Adam skie go by li
prof. dr hab. dr h.c. Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu Ry szard Ba -
bic ki, dłu go let ni dy rek tor ITD, a tak że współ pra cu ją cy z Ju bi la tem
w okre sie peł nie nia funk cji ad mi ni stra cyj nych pro rek to rzy: prof.
dr hab. dr h.c. Ta de usz Ca liń ski, prof. dr hab. Cze sław Ja nic ki oraz
JM rek tor prof. dr hab. Ka zi mierz Sze biot ko. 

Po sło wie wstęp nym JM rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu syl wet kę Ju bi la ta oraz je go dro gę ży cio wą przed sta -
wił obec ny dy rek tor In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na, prof.
dr hab. dr h.c. Wło dzi mierz Prą dzyń ski.

Ze fi ryn Adam ski uro dził się 2 sierp nia 1924 ro ku w Byd gosz -
czy. Roz po czę tą jesz cze przed II woj ną świa to wą na ukę w Gim -
na zjum im. Ber ge ra w Po zna niu za koń czył w 1947 ro ku już w Li -
ceum im. K. Mar cin kow skie go, a na stęp nie kon ty nu ował swą

edu ka cję na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Fi zycz no -Che micz nym Uni -
wer sy te tu Po znań skie go, uzy sku jąc w 1952 ro ku ty tuł ma gi stra che -
mii. W 1961 ro ku uzy skał sto pień na uko wy dok to ra w Wyż szej
Szko le Rol ni czej w Po zna niu, a w 1966 – dok to ra ha bi li to wa ne -
go w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. Ko -
lej ne eta py to uzy ska ne ty tu ły pro fe so ra nad zwy czaj ne go w 1969
ro ku oraz zwy czaj ne go w 1988 ro ku. 

Ka rie rę na uko wą Ju bi lat roz po czął już w 1951 ro ku ja ko wo lon -
ta riusz w Za kła dzie Che mii Pro duk tów Le śnych na Wy dzia le Le śnym
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, by na stęp nie przejść do 
Ka te dry Che micz nej Tech no lo gii Drew na no wo utwo rzo ne go Wy -
dzia łu Tech no lo gii Drew na. W jed no st ce tej, pod nie sio nej po tem do
ran gi In sty tu tu Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, prze pra co wał pra -
wie 40 lat i w 1994 ro ku prze szedł na za słu żo ną eme ry tu rę.

Na Uczel ni Ju bi lat peł nił róż ne funk cje. Z waż niej szych na le ża -
ło by wy mie nić: pro dzie ka na (w la tach 1969–1975); pro rek to ra
(1981–1982 oraz 1984–1986); wi ce dy rek to ra, a po tem dy rek to -
ra In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na oraz prze wod ni czą -

Ju bi le usz 85-le cia uro dzin 
prof. dr. hab. Ze fi ry na Adam skie go

Se mi na rium „Che mia drew na i ce lu lo zy fun da men tem roz wo ju prze my słu drzew ne go”
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ce go Ko mi te tu Re dak cyj ne go wy daw nic twa uczel nia ne go. W dzia -
łal no ści po za uczel nia nej Pro fe sor był mię dzy in ny mi człon kiem: Cen -
tral nej Ko mi sji ds. Ty tu łu Na uko we go i Stop ni Na uko wych Ra dy
Mi ni strów, Ko mi te tu Tech no lo gii Drew na PAN; PTPN oraz Ko -
mi sji Na uk Le śnych i Drzew nych PAN.

Za swą dzia łal ność Ju bi lat był wie lo krot nie na gra dza ny i wy róż -
nia ny, w tym: Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej czy na gro da mi mi ni stra i JM
rek to ra.

Na stęp nie dzia łal ność na uko wą Ju bi la ta przed sta wił dr inż. To -
masz Ga węc ki. 

W ba da niach Pro fe sor kon cen tro wał się przede wszyst kim na
dzia ła niach ma ją cych na ce lu po pra wę wy ko rzy sta nia su row ca
drzew ne go w tech no lo gicz nych pro ce sach je go prze ro bu. W prze -
szło 40-let nim okre sie ba daw czym moż na by wy dzie lić dwa eta py.
W pierw szym za in te re so wa nie Pro fe so ra zo sta ło skie ro wa ne na pro -
ce sy zwią za ne z no wy mi spo so ba mi otrzy my wa nia mas ce lu lo zo -
wych, zwłasz cza z uży ciem roz two rów hy dro tro po wych. Owo cem
wie lu prac by ły: dy ser ta cja dok tor ska oraz roz pra wa ha bi li ta cyj na.
W dru gim eta pie dzia łal ność Pro fe so ra sku pi ła się na wy ko rzy sta -
niu su row ca drzew ne go uszko dzo ne go dzia ła niem grzy bów. Roz -
bu do wa na te ma ty ka ba daw cza do pro wa dzi ła Ju bi la ta do pew nych
pod su mo wań, cze go przy kła dem mo że być opra co wa nie Per spek -
ty wy za sto so wa nia pro ce sów bio tech no lo gicz nych w ce lu lo zow nic -
twie. Przez ca ły okres dzia łal no ści na uko wej Ju bi la ta prze wi ja ła się
też myśl wy ko rzy sta nia w che micz nym prze ro bie drew na pro ce sów
hy dro li tycz nych.

Ta bo ga ta dzia łal ność na uko wa szła w pa rze z dzia łal no ścią dy -
dak tycz ną w za kre sie che mii drew na oraz tech no lo gii ce lu lo zy i pa -
pie ru. Współ two rze nie w po cząt ko wym okre sie od pod staw no we -
go kie run ku dy dak tycz ne go, współ au tor stwo w przy go to wa niu kil ku
po zy cji skryp to wych i książ ko wych oraz wy pro mo wa nie oko ło 130
ma gi strów świad czą, że w peł ni za słu żył na otrzy ma ny ho no ro wy
ty tuł Za słu żo ne go Na uczy cie la. 

W ra mach kon ty nu acji idei na uko wych Pro fe so ra re fe ra -
ty przed sta wia li ko lej no:
● prof. dr hab. Bar ba ra Sur ma -Ślu sar ska z In sty tu tu Pa -

pier nic twa i Po li gra fii Po li tech ni ki Łódz kiej wska za ła na
moż li wo ści za sto so wa nia mi kro or ga ni zmów i en zy mów
w tech no lo gii mas włók ni stych i pa pie rów

● prof. dr hab. Da nu ta Nie ce wicz z Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na SGGW w War sza wie opo wie dzia -
ła na te mat che micz nych aspek tów pro duk cji płyt
pil śnio wych

● dr Mag da le na Zbo row ska scha rak te ry zo wa ła roz wój 
me tod ana li tycz nych w che mii drew na w cią gu ostat nie go 
stu le cia

● dr inż. Adam Wój ciak oce nił za kres kon ty nu acji za po cząt ko -
wa nych przez Pro fe so ra, a re ali zo wa nych w Za kła dzie Tech -
no lo gii Ce lu lo zy i Pa pie ru kie run ków ba daw czych tech no lo gii
ce lu lo zy i pa pie ru. 

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej se mi na rium przy szedł czas na
ży cze nia i wspo mnie nia. Za po cząt ko wał je JM rek tor, skła da jąc jesz -
cze raz po dzię ko wa nia oraz wy ra zy uzna nia za wkład w roz wój szkol -
nic twa wyż sze go, a zwłasz cza na szej Al ma Ma ter. Da ta roz po czę -
cia przez Ju bi la ta pra cy na Uczel ni by ła bli ska rek to ro wi, gdyż
zga dza ła się z da tą je go uro dzin. Ży cze nia dłu gich jesz cze lat ży -
cia skła da li Ju bi la to wi rów nież dzie ka ni Wy dzia łów Tech no lo gii
Drew na za rów no SGGW w War sza wie, jak i ma cie rzy stej uczel -
ni. Ży cze nia czę sto by ły łą czo ne ze wspo mnie nia mi, zwłasz cza burz -
li wych lat osiem dzie sią tych XX wie ku. Ży cze niom, kwia tom i oko -
licz no ścio wym pre zen tom nie by ło koń ca, a dal szy ciąg ce le bra cji
i wspo mnień od by wał się już w mniej ofi cjal nej for mie przy ka wie
i cia stecz kach. Na za koń cze nie spo tka nia w Ko le gium Run ge go Ju -
bi lat bar dzo po dzię ko wał or ga ni za to rom za trud, a wszyst kim uczest -
ni kom za udział w se mi na rium, wy ra ża jąc na dzie ję spo tka nia na
ko lej nym, „okrą głym” ju bi le uszu.

Po nie waż za ło że niem prze wod nim uro czy sto ści by ła kon ty nu acja,
za tem na ko niec uczest ni cy se mi na rium uda li się gre mial nie pod bu -
dy nek WTD, gdzie Ju bi lat w to wa rzy stwie JM rek to ra oraz dy rek -
to ra In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na zło żył wią zan kę kwia -
tów pod ta bli cą upa mięt nia ją cą prof. dr. Sta ni sła wa Pro siń skie go,
twór cę i pierw sze go dzie ka na po znań skie go Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na, któ ry był jed no cze śnie men to rem Ju bi la ta.

dr inż. To masz Ga węc ki
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Mar ce lin tej wio sny był miej scem spo -
tkań róż nych grup osób. Pierw szą

zna mie ni tą gru pą by li rek to rzy uczel ni Po -
zna nia, o czym mó wi ar ty kuł za miesz czo -
ny w nu me rze łą czo nym 5-6 „Wie ści”. 

W dniu 29 ma ja od by ło się za koń cze -
nie XII Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki
i Sztu ki. Choć desz czo wa po go da od stra szy -
ła wie lu uczest ni ków, to jed nak ze bra ła się
spo ra gru pa osób, aby pod su mo wać te go rocz -
ny fe sti wal. Wśród nich zna leź li się pro rek -
to rzy na szej Uczel ni, prof. dr hab. Mo ni ka
Ko złow ska i prof. dr hab. Jan Pi kul oraz go -
spo darz uro czy sto ści prof. Piotr Urbań ski
– dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go. W opi -
nii uczest ni ków, a tak że ko or dy na to ra dr. Jac -
ka Ra dom skie go z UAM w Po zna niu, te go -
rocz ny fe sti wal uzna no za bar dzo cie ka wy
i cie szą cy się du żym uzna niem oraz za in te -
re so wa niem miesz kań ców Po zna nia. 

Go ście re pre zen tu ją cy róż ne uczel nie
zo sta li za po zna ni z upra wą szpa ra ga i pro -
wa dzo ny mi nad nim ba da nia mi. Ko lej nym
punk tem pro gra mu by ło za po zna nie się
z naj bar dziej za awan so wa ny mi tech no lo gia -
mi upra wy wa rzyw pod osło na mi. Do ty czą
one upra wy na róż nych pod ło żach z re cyr -
ku la cją po żyw ki w za mknię tym ukła dzie,
a na wet bez pod ło ża, w upra wach ae ro po -
nicz nych, w któ rych wo da wraz ze skład ni -
ka mi mi ne ral ny mi jest na try ski wa na w po -
sta ci mgieł ki bez po śred nio na sys tem
ko rze nio wy ro ślin. Ta ostat nia tech no lo gia
ma być sto so wa na w przy szło ści do upra -
wy ro ślin w ko smo sie. Na za koń cze nie
go ście zwie dzi li róż no rod ne za ło że nia par -
ko we, któ re − jak za wsze − cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem. Spo tka nie zwień czył
smacz ny po czę stu nek w usta wio nym przed
pa ła cem na mio cie. Oka za ło się to szczę śli -
wym roz wią za niem, bo po go da te go dnia by -
ła bar dzo ka pry śna. 

Już na stęp ne go dnia, 30 ma ja od był się Fe -
styn Przy rod ni czy, na któ ry za pro szo no
spo łecz ność m. Po zna nia. Jak sa ma na zwa
wska zu je, by ło wie le atrak cji dla do ro słych
i dla dzie ci, mię dzy in ny mi wy sta wa ry sun -
ków. Ofi cjal ne go otwar cia fe sty nu do ko nał
dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go prof. Piotr
Urbań ski w to wa rzy stwie dy rek to ra Wy dzia -
łu Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej
Urzę du Mia sta Ja na Mar ka No wa ka, za stęp -
cy Ko men dan ta Szko ły Aspi ran tów w Po -
zna niu st. kpt. mgr. Da riu sza Mar kie wi cza
i by łe go dzie ka na Wy dzia łu prof. Mi ko ła ja
Kna flew skie go. W sta ran nie wy pie lę gno wa -
nym par ku zna la zły się sto iska róż nych firm.
Uczest ni cy fe sty nu mie li moż li wość wy słu -
cha nia cie ka wych wy kła dów, ogląd nię cia
przez szyb kę ula z pszczo ła mi czy de gu sta -
cji wy ro bów wę dli niar skich. By ła tak że

9

Ogrod ni cze spo tka nia w Mar ce li nie

Otwarcie zebrania Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN

Goście zwiedzili Katedrę Warzywnictwa

Festyn Przyrodniczy, stoisko sekcji florystycznej



LIPIEC – SIERPIEŃ 2009

AKADEMICKIE

moż li wość obej rze nia ko lek cji ziół, ro ślin
ozdob nych oraz róż no rod nych za ło żeń
ogro do wych. Sta cje do świad czal ne po -
szcze gól nych ka tedr Wy dzia łu Ogrod ni cze -
go umoż li wi ły zaj rze nie w taj ni ki warsz ta -
tu ba daw cze go. Wspa nia łym wi do wi skiem
był wy stęp uczel nia ne go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Ła ny”. Wy stęp ten od był się nie na
sce nie, lecz na mu ra wie mię dzy szklar nią
a pa ła cem, co nada ło mu spe cjal ny cha rak -
ter przy po mi na ją cy wy stę py dwor skie. 

W dniu 2 czerw ca w pięk nej sa li mar mu -
ro wej w pa ła cu od by ło się ze bra nie ple nar -
ne człon ków Ko mi te tu Na uk Ogrod ni czych
PAN, obej mu ją ce go wy bit nych uczo nych
z ca łej Pol ski. Go spo da rzem by ła Ka te dra
Wa rzyw nic twa, a wio dą cym te ma tem ba da -
nia nad szpa ra ga mi. Ze bra nie to by ło rów -
nież oka zją do za pre zen to wa nia na szej
Uczel ni i Wy dzia łu Ogrod ni cze go. 

Ze bra nie otwo rzył i go ści po wi tał prof. dr
hab. Edward Żu ra wicz, prze wod ni czą cy
KNO PAN. Na stęp nie JM Rek tor prof. dr
hab. Grze gorz Skrzyp czak przed sta wił na -
szą Uczel nię w bo ga to ilu stro wa nej pre zen -
ta cji mul ti me dial nej. Wspo mniał naj waż niej -
sze da ty w hi sto rii na szej Uczel ni, po cząw szy
od po wsta nia Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny
w Ża bi ko wie w ro ku 1870, na ro ku 2009
skoń czyw szy, kie dy to na sza Uczel nia przy -

ję ła na zwę: Uni wer sy tet Przy rod ni czy.
W głów nej czę ści pre zen ta cji przed sta wił ak -
tu al ne da ne do ty czą ce Uczel ni i po szcze gól -
nych wy dzia łów, głów nie kie run ków i spe -
cjal no ści re ali zo wa nych obec nie stu diów.
In for ma cje o pro wa dzo nych ba da niach na -
uko wych by ły uzu peł nio ne fo to gra fia mi
ba zy dy dak tycz nej i ba daw czej, ja ki mi są rol -
ni cze i le śne za kła dy do świad czal ne. Słu cha -
cze do wie dzie li się tak że o ści słej współ pra -
cy mię dzy na ro do wej, obej mu ją cej dzie sięć
pro gra mów i kil ka dzie siąt umów z oko -
ło 100 ośrod ka mi uni wer sy tec ki mi oraz in -
sty tu cja mi na świe cie.

Dzie kan dr hab. Piotr Urbań ski, prof.
nadzw., za pre zen to wał Wy dział Ogrod ni czy,
przed sta wia jąc in for ma cje do ty czą ce dy dak -
ty ki, pro wa dzo nych obec nie ba dań i osią gnięć
na uko wych. Krót ką in for ma cję o ba da niach
i dy dak ty ce pro wa dzo nych w Ka te drze Wa -
rzyw nic twa przed sta wił prof. dr hab. Mi ko -
łaj Kna flew ski.

Po tych pre zen ta cjach roz po czę ło się ze -
bra nie KNO we dług usta lo ne go po rząd ku.
Na za koń cze nie ob rad prof. Mi ko łaj Kna flew -
ski przed sta wił za mó wio ny re fe rat „Szpa rag
− ro śli na, upra wa, ba da nia”, któ ry spo tkał
się z du żym za in te re so wa niem. Szpa rag
jest ro śli ną o bar dzo cie ka wej bio lo gii, któ -
ra już od sta ro żyt no ści bu dzi za in te re so wa -
nie ja ko ro śli na ko rzyst nie od dzia łu ją ca na

zdro wie czło wie ka. Ka te dra Wa rzyw nic twa
zaj mu je się ba da nia mi nad szpa ra giem i pro -
pa go wa niem ich spo ży cia od po nad 40 lat,
współ pra cu je z in ny mi ośrod ka mi na uko wy -
mi w kra ju i za gra ni cą.

Po za koń cze niu głów nej czę ści ob rad
prof. M. Kna flew ski za pro sił na po le do -
świad czal ne i za po znał go ści z wy bra ny mi
do świad cze nia mi pro wa dzo ny mi w Mar ce -
li nie. Du że za in te re so wa nie wzbu dzi ła spe -
cjal nie wy ko pa na 12-let nia kar pa szpa ra -
ga, im po nu ją ca roz mia ra mi, w tym wie ku
bo wiem ro śli na po sia da oko ło 1000 ko rze -
ni spi chrzo wych, o śred niej dłu go ści 1 me -
tra. Pro fe sor M. Kna flew ski za pre zen to wał
spo sób zbio ru bia łych i zie lo nych wy pu stek
szpa ra ga oraz omó wił krót ko, ja kie do -
świad cze nia ze szpa ra ga mi są pro wa dzo -
ne w Ka te drze Wa rzyw nic twa. Zwró cił
rów nież uwa gę na bank ge nów, któ ry
obec nie obej mu je po nad 300 tak so nów z 13
kra jów świa ta.

Go ście obej rze li za ło że nia ogro do we
pro wa dzo ne przez Ka te drę Te re nów Zie le -
ni. Zy ska ły one uzna nie zwie dza ją cych ze
wzglę du na róż no rod ność sty lów i bar dzo
sta ran ną pie lę gna cję.

Na za koń cze nie na si go ście zo sta li za pro -
sze ni na obiad szpa ra go wy, któ ry przy go -
to wa ła i ele ganc ko po da ła w sa li mar mu ro -
wej na sze go pa ła cu w Mar ce li nie re stau ra cja
Ho te lu Rzym skie go. Go ście mo gli skosz to -
wać car pac cio na ma ry no wa nych szpa ra -
gach, kre mu szpa ra go we go, szpa ra go wych
sa kie wek z kur ka mi w so sie śmie ta no wym
czy po lę dwi czek wie przo wych na szpa ra gach
oraz szpa ra gów po da nych tra dy cyj nie z ma -
słem. Mi łym za sko cze niem by ły przy go to -
wa ne na de ser lo dy szpa ra go we. Dla upa -
mięt nie nia te go spo tka nia wy ko na no
gru po we zdję cie przed wej ściem do sa li mar -
mu ro wej pa ła cu w Mar ce li nie.

Ko lej nym mar ce liń skim wy da rze niem
był 13 już Pik nik Wy dzia ło wy w dniu 16
czerw ca, o któ rym czy tel ni cy „Wie ści Aka -
de mic kich” zo sta ną po in for mo wa ni w spe -
cjal nym, ilu stro wa nym zdję cia mi ar ty ku le.

mgr An na Za wor ska 
prof. dr hab. Mi ko łaj Kna flew ski
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Rok 20051

R ok ten wy raź nie na wią zu je do ka den cji po przed niej (kon ty -
nu acja akre dy ta cji wy zna czo nych kie run ków), lecz za ra zem

jest zu peł nie od mien ny, po nie waż dość jed no znacz nie zde fi nio -
wa no i za pi sa no za sa dy pra cy Ze spo łu, któ ry w 2005 ro ku od -
był 14 po sie dzeń. Dwa by ły szcze gól ne, w czę ści z nich uczest -
ni czy li bo wiem eks per ci, od po wied nio kie run ku tech ni ka rol ni cza
i le śna (w kwiet niu) i kie run ku bio tech no lo gia (we wrze śniu).

Wie le pra cy do ty czy ło opi nio wa nia wnio sków o uzy ska nie zgo -
dy na pro wa dze nie stu diów wyż szych na po zio mie stu diów in ży -
nier skich bądź ma gi ster skich. By ły to wnio ski za rów no uczel ni pu -
blicz nych, jak i nie pu blicz nych, ist nie ją cych bądź wnio sku ją cych
o utwo rze nie i wpi sa nie do re je stru. Więk szość do ty czy ła kie run -
ku ochro na śro do wi ska (sześć), rol nic twa (sie dem) i ar chi tek tu -
ry kra jo bra zu (czte ry) oraz po je dyn cze bio tech no lo gii, le śnic twa,
ogrod nic twa, tech ni ki rol ni czej i le śnej oraz to wa ro znaw stwa. Więk -
szość za opi nio wa no ne ga tyw nie z po wo dów wcze śniej omó wio nych.
War to jed nak zwró cić uwa gę, że nie któ re z nich po ja wi ły się w Ze -
spo le dwu krot nie. Dru gi wnio sek był z re gu ły le piej przy go to wa ny
i pra wie z re gu ły prze cho dził po zy tyw nie. W po je dyn czych wy pad -
kach eks per ci wi zy to wa li jed nak uczel nię wnio sku ją cą o uru cho mie -
nie kie run ku, głów nie spraw dza li jej ba zę dy dak tycz ną, zwłasz cza
la bo ra to ryj ną i tech no lo gicz ną.

W ro ku 2005 Ze spół po zy tyw nie za opi nio wał kil ka wnio sków
o przy po rząd ko wa nie spe cjal no ści do kie run ku stu diów (przede
wszyst kim do rol nic twa oraz tech no lo gii żyw no ści i ży wie nia czło -
wie ka), wska zu jąc z re gu ły, ja kie trze ba speł nić wy ma ga nia, aby
istot nie kształ ce nie od by wa ło się w ra mach kie run ku stu diów (zwy -
kle cho dzi ło o po więk sze nie ka dry i zmia ny pro gra mo we, ale tak -
że po sze rze nie ba zy la bo ra to ryj nej). 

Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na -
ryj nych przy go to wał wów czas 17 pro po zy cji ocen akre dy ta cyj -
nych zwią za nych z pierw szą oce ną. Część po stę po wa nia (wi zy -
ta cje) prze pro wa dzi ły ze spo ły wi zy tu ją ce wy zna czo ne jesz cze
w po przed niej ka den cji (osiem kie run ków). Przy go to wa no tak -
że oce ny kie run ków: ogrod nic two na pię ciu uczel niach (jed nej
nie pu blicz nej), tech ni ka rol ni cza i le śna na dzie wię ciu uczel niach
(w tym dwóch po li tech ni kach), rol nic two na dwóch uczel niach
i zoo tech ni ka na jed nej. 

Na uczel niach, któ re zwi zy to wa no jesz cze w 2004 ro ku, czte -
ry kie run ki uzy ska ły peł ną po zy tyw ną oce nę kie run ku stu diów (jed -
na z roz wa że niem wy róż nie nia). Trzy uzy ska ły po zy tyw ną oce -
nę dla stu diów dzien nych i wa run ko wą dla stu diów za ocz nych.
Je den kie ru nek uzy skał oce nę wa run ko wą dla ca ło ści. Przy czy -
ną ocen wa run ko wych by ły przede wszyst kim uchy bie nia do ty -
czą ce stan dar dów na ucza nia (zbyt ma ła licz ba go dzin, głów nie
na stu diach za ocz nych, zwłasz cza na star szych la tach stu diów,
a tak że brak wy ma ga nych stan dar da mi prak tyk).

Wśród kie run ków cał ko wi cie oce nia nych w 2005 ro ku (głów -
nie tech ni ka rol ni cza i le śna) je den uzy skał peł ną oce nę po zy -
tyw ną, pięć oce nę po zy tyw ną dla stu diów dzien nych, ale wa run -
ko wą dla za ocz nych. Ta ostat nia by ła zno wu zwią za na ze zbyt ma łą
licz bą go dzin za jęć, zwłasz cza na star szych la tach stu diów. Dwa
kie run ki uzy ska ły oce nę wa run ko wą dla ca ło ści (jed na do ty czy -
ła tech ni ki rol ni czej i le śnej, a dru ga rol nic twa). W obu uchy -
bie nia do ty czy ły bra ków ka dro wych oraz zde cy do wa ne go wy cho -
dze nia spe cjal no ści po za re ali zo wa ny kie ru nek stu diów, na
jed nej uczel ni oce nę odło żo no do mo men tu wy pro mo wa nia pierw -
szych ab sol wen tów.

Ze spół zaj mo wał się po wtór ną oce ną ja ko ści kształ ce nia (po uzy -
ska niu uprzed nio oce ny wa run ko wej). Sfor mu ło wa no czte ry pro po -
zy cje oce ny po zy tyw nej (dwie na pod sta wie po now nej wi zy ta cji i dwie
na pod sta wie przed sta wio nej do ku men ta cji). Wo bec jed ne go kie run -
ku od stą pio no od po stę po wa nia oce nia ją ce go (po szcze gó ło wych wy -
ja śnie niach uczel ni) z uwa gi na re zy gna cję (po twier dzo ną uchwa łą
Se na tu) z pro wa dze nia te go kie run ku stu diów. 

W ro ku 2005 Ze spół przy go to wy wał tak że opi nie do ty czą ce zgło -
szo nych przez uczel nie wnio sków o po now ne roz pa trze nie. Ta -
kich spraw by ło wów czas łącz nie 11. Do mi no wa ły w nich (w sied -
miu) wnio ski do ty czą ce oce ny ja ko ści na ucza nia. W więk szo ści z nich
pod trzy ma no oce nę wa run ko wą, de fac to z uwa gi na brak pod staw
do zmia ny de cy zji. Uczel nie nie kwe stio no wa ły bo wiem oce ny, ani
jej nie pod wa ża ły. W po je dyn czych spra wach, po ar gu men ta cji uczel -
ni, Ze spół wnio sko wał o roz dzie le nie oce ny dla stu diów sta cjo nar -
nych (po zy tyw na) i za ocz nych (wa run ko wa) lub za mie nił oce nę wa -
run ko wą na po zy tyw ną, z krót szym okre sem po now nej kon tro li.
Pod czas po now ne go roz pa trze nia wnio sków o wy ra że nie zgo dy na
uru cho mie nie kie run ku stu diów lub przy wró ce nie upraw nień (po
oce nie ne ga tyw nej) z re gu ły utrzy ma no po przed nie (ne ga tyw ne)
roz strzy gnię cia. Nie kie dy jed nak wy raź nie zmniej szo no licz bę ar -
gu men tów uza sad nia ją cych tę de cy zję. 

Na po cząt ku 2005 ro ku roz po czę ła się pro ce du ra oce nia ją ca kie -
run ku bio tech no lo gia na uczel niach rol ni czych i po li tech ni kach.
Do akre dy ta cji wy zna czo no 11 kie run ków, w tym czte ry na po li -
tech ni kach. Na jed nej ter min for mu ło wa nia oce ny prze su nię to na
rok na stęp ny z uwa gi na brak ab sol wen tów. Pod czas oce ny kie run -
ków na po li tech ni kach za dba no, aby uczest ni czy li w niej eks per -
ci z tej wła śnie gru py uczel ni. Od by ło się tak że spo tka nie z eks per -
ta mi. Wy zna czo no ter mi ny i je sie nią na wszyst kich uczel niach
prze pro wa dzo no wy zna czo ne wi zy ta cje. 

Rok 2006

To środ ko wy rok ka den cji2, chy ba naj spo koj niej szy. Ze spół 
Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych od -
był 11 po sie dzeń, zwy kle jed no każ de go mie sią ca, choć by ły mie -
sią ce bez po sie dzeń (li piec i sier pień) lub z dwo ma po sie dze nia mi
(ma rzec i czer wiec). Zno wu w jed nym z nich (w li sto pa dzie) wzię -
ła udział gru pa eks per tów kie run ku stu diów ar chi tek tu ra kra jo -
bra zu. Spo tka nie by ło bar dzo kon struk tyw ne i nie zwy kle istot ne
wo bec roz po czy na nej oce ny te go no we go, w du żej czę ści de fi niu -
ją ce go się jesz cze kie run ku stu diów. 

W ro ku 2006 Ze spół przy go to wał 29 pro po zy cji ocen akre dy -
ta cyj nych. Po raz pierw szy oce nia no głów nie bio tech no lo gię, i to
aż na dzie się ciu uczel niach, w tym na czte rech po li tech ni kach. Za -
pro po no wa no dzie więć ocen po zy tyw nych i jed ną wa run ko wą (by -
ły pew ne uchy bie nia ka dro we). Po waż nie roz wa ża no oce nę wy róż -
nia ją cą dla kie run ku bio tech no lo gia, re ali zo wa ne go na jed nej
z uczel ni rol ni czych (o od stą pie niu od wnio sku za de cy do wał głów -
nie brak jed nost ki z peł ny mi upraw nie nia mi pro mo cyj ny mi z za -
kre su bio tech no lo gii). 

In nym po raz pierw szy oce nia nym kie run kom (ochro na śro do -
wi ska i ogrod nic two) za pro po no wa no dwie oce ny po zy tyw ne i jed -
ną wa run ko wą (na stu diach za ocz nych). Wśród ocen po wtór nych
(głów nie na stu diach nie sta cjo nar nych) za pro po no wa no więk szość
ocen po zy tyw nych (w tym aż czte ry do ty czy ły rol nic twa), dwie wa -
run ko we (z uwa gi na szcze gól ność sy tu acji) i jed ną ne ga tyw ną. Po -
wtór ną oce nę for mu ło wa no tym ra zem z re gu ły do pie ro po po now -
nej wi zy ta cji (do ty czy ło to oko ło dwóch trze cich kie run ków).

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

(cz. 2)

1 Por. B. J. Wo sie wicz: O pierw szym ro ku dzia łal no ści Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej w no wej ka den cji. „Wie ści Aka de mic kie” 4/2006, 103, s. 2-5.
2 Por. B. J. Wo sie wicz: Co no we go w Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. „Wie ści Aka de mic kie” 2/2007, 113 s. 2-4.
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W ro ku 2006 od by ła się też pierw sza po now na oce na jed ne go z kie -
run ków stu diów (uprzed nio uzy skał on oce nę po zy tyw ną na
skró co ny okres). W wy ni ku po stę po wa nia za pro po no wa no po zy -
tyw ną oce nę te go kie run ku. 

Ze spół przy go to wał opi nie do ty czą ce uru cho mie nia no wych kie -
run ków stu diów oraz wy ra że nia zgo dy na kształ ce nie na po zio mie
stu diów dru gie go stop nia. Więk szość przy go to wa nych pro po zy cji
opi nii ta kich wnio sków by ła jed nak ne ga tyw na. Naj wię cej do ty czy -
ło uru cho mie nia kie run ku ochro na śro do wi ska (trzy po zy tyw ne
i sie dem ne ga tyw nych). Je den z opi nio wa nych wnio sków do ty czył
przy wró ce nia upraw nień do pro wa dze nia kie run ku, po otrzy ma -
nej uprzed nio oce nie ne ga tyw nej. Wnio sek ten po wi zy ta cji zo stał
za opi nio wa ny po zy tyw nie. Ze spół przy go to wał tak że dwie pro po -
zy cje uchwał we wnio skach o po now ne roz pa trze nie. W obu nie
zna le zio no ar gu men tów na to, aby opi nię zmie nić. 

Rok 2007

Wy peł nio ny był, po za zwy kły mi za da nia mi, tak że wie lo ma pra -
ca mi kon cep cyj ny mi i opi nio daw czy mi. Ze spół od był wów czas dzie -
sięć po sie dzeń, po jed nym w każ dym mie sią cu (po za wa ka cja mi),
dwa we wrze śniu, w paź dzier ni ku zaś żad ne go. 

Ru ty no we (już!) za da nia Ze spo łu (akre dy ta cja pro wa dzą ca do
pro po zy cji oce ny ja ko ści kształ ce nia oraz li cen cjo no wa nie zwią -
za ne z po zy tyw ną lub ne ga tyw ną oce ną róż nych wnio sków uczel -
ni) by ły re ali zo wa ne co raz le piej (co raz wni kliw sze i stąd ob szer -
niej sze ra por ty oraz bar dzo szcze gó ło wa dys ku sja pod czas każ dej
oce ny czy ana li zy wnio sków) i co raz spraw niej re ali zo wa ne (peł -
ne ra por ty otrzy my wa li wszy scy człon ko wie, tak że opi nie w spra -
wie wnio sków przy go to wy wa ne przez człon ków Ze spo łu). Do ko -
na no dwóch ocen ja ko ści z bio tech no lo gii, obie na uczel niach
pu blicz nych i obie po zy tyw ne, w tym jed na po wtór na (po wa run -
ko wej). Dla no we go kie run ku ar chi tek tu ra kra jo bra zu za pro po -
no wa no pięć ocen po zy tyw nych na uczel niach pu blicz nych i jed -
ną po zy tyw ną (na skró co ny okres) na uczel ni nie pu blicz nej. Jed nej
z uczel ni pu blicz nych za pro po no wa no oce nę po zy tyw ną dla stu -
diów in ży nier skich, a wa run ko wą dla stu diów dru gie go stop nia (bra -
ki ka dro we). Ochro nie śro do wi ska (stu dia in ży nier skie) za pro -
po no wa no dwie oce ny na skró co ny okres, jed na na ma łej,
jed no kie run ko wej uczel ni nie pu blicz nej (gdzie za bra kło wy ma ga -
nej licz by go dzin za jęć do uzy ska nia mi ni mum ka dro we go), a jed -
na na uczel ni pu blicz nej (kształ ce nie wy raź nie spe cjal no ścio we).
Za pro po no wa no oce nę po zy tyw ną (na skró co ny okres) stu diów
in ży nier skich z tech no lo gii żyw no ści i ży wie nia czło wie ka na uczel -
ni pu blicz nej (ko niecz ność dal szej roz bu do wy ba zy i ko rek ty ob -
sa dy przed mio tów). Po zy tyw nie za koń czy ła się po wtór na oce na
stu diów nie sta cjo nar nych na tech no lo gii drew na na jed nej
z uczel ni pu blicz nych. Tech ni ce rol ni czej i le śnej na uczel niach
pu blicz nych za pro po no wa no na jed nej oce nę po zy tyw ną (po uprzed -
niej wa run ko wej) i jed ną wa run ko wą (z uwa gi na pew ne bra ki ka -
dro we). Za pro po no wa no po zy tyw ną oce nę (po wtór ną) kie run ku
rol nic two, po uprzed niej wa run ko wej (przed tem spe cjal no ści zde -
cy do wa nie wy bie ga ły po za kie ru nek). Z roz po czę tej już oce ny to -
wa ro znaw stwa na jed nej uczel ni pu blicz nej za pro po no wa no
oce nę po zy tyw ną na stu diach in ży nier skich i wa run ko wą na ma -
gi ster skich (wy raź ne bra ki w udo ku men to wa niu ba dań na uko wych).
Po zo sta łe oce ny to wa ro znaw stwa (pięć), już po wi zy ta cjach, cze -
ka ją na za koń cze nie pro ce su (więk szość ra por tów przy go to wa no,
po trzeb ne są jesz cze od po wie dzi uczel ni i oce na Pre zy dium
PKA). 

Więk szość wnio sków o uru cho mie nie no wych kie run ków stu diów
zo sta ła w tym ro ku oce nio na ne ga tyw nie, przede wszyst kim
z uwa gi na bra ki sto sow nej ba zy do pro wa dze nia kie run ku (i to za -
rów no na uczel niach pu blicz nych, jak i nie pu blicz nych) oraz wia -
ry god nych da nych do ty czą cych jej utwo rze nia, a w dal szej ko lej -
no ści z po wo du bra ku wy star cza ją cej ka dry dla kie run ku (w sen sie
ilo ścio wym i ja ko ścio wym). W nie któ rych wnio skach kwe stio no -
wa no kon cep cję kształ ce nia (wy cho dzą cą zde cy do wa nie po za wnio -
sko wa ny kie ru nek stu diów), nie kie dy tak że plan i pro gram stu diów
(speł nie nie stan dar dów). Ne ga tyw ne oce ny do ty czy ły za rów no uczel -
ni pu blicz nych (więk szość kie run ków), jak i nie pu blicz nych (dwa
kie run ki). Ne ga tyw nie oce nio no w więk szo ści rol nic two (czte ry
wnio ski) i ogrod nic two (dwa wnio ski), po za tym zaś ar chi tek tu -
rę kra jo bra zu, bio tech no lo gię, tech ni kę rol ni czą i le śną. Po zy -
tyw nie za opi nio wa no pięć wnio sków (czte ry z uczel ni nie pu blicz -
nych). Po zy tyw ne opi nie do ty czy ły ar chi tek tu ry kra jo bra zu,
ochro ny śro do wi ska (trzy wnio ski) i rol nic twa. 

Je den wnio sek do ty czył przy wró ce nia upraw nień do pro wa dze nia
kie run ku tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka, po uprzed -
nio otrzy ma nej oce nie ne ga tyw nej. Nie uzy skał on oce ny po zy tyw -
nej z uwa gi na zde cy do wa ne nie do stat ki ba zy i nie wła ści wą kon cep -
cję kształ ce nia (stu dia li cen cjac kie za miast in ży nier skich). 

W 2006 ro ku w Ze spo le po ja wi ło się osiem wnio sków o po wtór -
ne roz pa trze nie. Pięć z nich roz strzy gnię to wcze śniej (czte ry do -
ty czy ły uczel ni pu blicz nych), w żad nej nie zna le zio no wy star cza -
ją cych ar gu men tów do zmia ny de cy zji. Trzy spra wy do ty czy ły
wnio sków o uzy ska nie upraw nień do pro wa dze nia no wych kie run -
ków stu diów (rol nic two, le śnic two oraz ochro na śro do wi ska), je -
den zaś oce ny wa run ko wej (brak pod staw do zmia ny de cy zji). Trzy
na stęp ne zo sta ły za opi nio wa ne na ostat nim po sie dze niu Ze spo łu
i roz pa trzo ne na ostat nim po sie dze niu Pre zy dium PKA w tej ka -
den cji. Dwa roz pa trzo no po zy tyw nie (udo ku men to wa nie ba dań z to -
wa ro znaw stwa wy ma ga ne dla kie run ku pro wa dzo ne go na po zio -
mie stu diów dru gie go stop nia oraz za pew nie nie sta bil no ści
mi ni mum ka dro we go dla ar chi tek tu ry kra jo bra zu), a w trze cim
(dla ochro ny śro do wi ska) nie zna le zio no ar gu men tów do zmia -
ny wa run ko wej oce ny ja ko ści kształ ce nia. 

Istot nym (zde cy do wa nie kon cep cyj nym) ele men tem pra cy Ze spo -
łu w ostat nim ro ku ka den cji by ło opi nio wa nie wpro wa dza nych stan -
dar dów na ucza nia dla kie run ków, zde fi nio wa nie mi ni mów ka dro -
wych dla kie run ku oraz opra co wa nia zbior cze po za koń czo nych
akre dy ta cjach kie run ków. Opi nio wa nie stan dar dów na ucza nia po -
wie rzo no naj bar dziej do świad czo nym eks per tom PKA z za kre su tych
kie run ków stu diów. Pra ca zo sta ła wy ko na na nie zwy kle rze tel nie, z du -
żym na kła dem pra cy (choć bez gra ty fi ka cji fi nan so wej) i bar dzo szyb -
ko. Wie le stan dar dów eks per ci oce ni li zde cy do wa nie źle (na przy -
kład kwe stię re duk cji mi ni mal nej licz by go dzin dla czę ści rol ni czych
kie run ków in ży nier skich do za le d wie 2200), choć war to pod kre ślić,
że pew na część stan dar dów zo sta ła przy ję ta do brze. Wy ar ty ku ło wa -
ne (waż ne!) kwe stie, po dys ku sji w Ze spo le i na Pre zy dium PKA, zo -
sta ły prze ka za ne mi ni stro wi i nie ste ty prze szły bez echa.

Dru ga kwe stia to pre cy zyj ne zde fi nio wa nie mi ni mów ka dro wych
dla kie run ków stu dió w3. Ze spół pod jął pró bę zde fi nio wa nia (wie -
lu) spe cjal no ści, któ re miesz czą się w ob rę bie po szcze gól nych kie -
run ków stu diów, tak jak to pre cy zu je sto sow ne roz po rzą dze nie o wa -
run kach uru cha mia nia kie run ku stu diów, czy li zde fi nio wa nia,
z za kre su ja kiej spe cjal no ści na uko wej po wi nien po cho dzić do ro -
bek, aby mógł być uzna ny za do ro bek w ob rę bie te go kie run ku stu -
diów. Ze spół uznał, że spra wa for mal nych stop ni i ty tu łów jest dru -
go rzęd na, tym bar dziej, że dla kil ku kie run ków stu diów bę dą cych

3 Do uchwa ły Nr 617/2007 Pre zy dium Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej z dnia 5 lip ca 2007 r. w spra wie kry te rium oce ny speł nie nia wy ma gań
w za kre sie mi ni mum ka dro we go.

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

(cz. 2)
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w je go ge stii brak jest (al bo do nie daw na by ło) od po wia da ją cych
dys cy plin na uko wych (na przy kład z ochro ny śro do wi ska czy ar -
chi tek tu ry kra jo bra zu). Ta kie zde fi nio wa nie spe cjal no ści, na
któ rych te mat zno wu wy po wia da li się na si eks per ci, po zwa la uni -
kać dro bia zgo wych dys ku sji i ko niecz no ści in ter pre ta cji przez eks -
per tów, czy ta ki lub in ny do ro bek mie ści się (czy też nie) w za kre -
sie da ne go kie run ku (po dob nie jest z do rob kiem z dzie dzin
i dys cy plin zwią za nych z da nym kie run kiem stu diów). Do dat ko -
wych trud no ści do star czał fakt, że za pi sy do ty czą ce kil ku na szych
kie run ków stu diów mu sia ły sa tys fak cjo no wać tak że in ne ze spo ły
(ZKS Eko no micz nych oraz Przy rod ni czych). Choć na sze za pi sy
są dość ob szer ne, to wy da je się, że do brze jed nak de fi niu ją ob szar,
z ja kie go po wi nien po cho dzić do ro bek, aby uzna no go za do ro bek
w za kre sie lub zwią za ny z kie run kiem stu diów. 

W związ ku z za koń cze niem oce ny więk szo ści na szych kie run -
ków stu diów roz po czę to przy go to wa nie opra co wań zbior czych do -
ty czą cych za koń czo nych już akre dy ta cji kie run ków stu diów. Pra -
ce ta kie, zwią za ne z więk szo ścią na szych kie run ków, zo sta ły już
za koń czo ne, a do ty czy to kie run ków:

● rol nic two (prof. dr hab. Fran ci szek Rud nic ki) 
● ogrod nic two (prof. dr hab. Fran ci szek Rud nic ki) 
● ar chi tek tu ra kra jo bra zu (prof. dr hab. Jan Że la zo)
● ochro na śro do wi ska (prof. dr hab. Jan Że la zo)
● ry bac two (prof. dr hab. An drzej Fi li sto wicz) 
● we te ry na ria (prof. dr hab. An drzej Fi li sto wicz)
● zoo tech ni ka (prof. dr hab. An drzej Fi li sto wicz).
Sto sow ne opra co wa nia zo sta ły przy go to wa ne, przed sta wio ne

i prze dys ku to wa ne, a na stęp nie prze ka za ne do dru ku w sto sow nym
wy daw nic twie PKA. Opra co wa nia dla po zo sta łych kie run ków
jesz cze trwa ją, bę dą wy dru ko wa ne (w na stęp nym ze szy cie).

Kil ka re flek sji i uwag ogól niej szych –

– na te mat obec nej i na stęp nej ka den cji PKA i Ze spo łu. War to za -
cząć od po dzię ko wań. Mi nę ły (i to dość szyb ko) trzy la ta in ten syw -
nej oraz efek tyw nej pra cy Ze spo łu: na po sie dze niach, pod czas przy -
go to wa nia opi nii, na wy jaz dach akre dy ta cyj nych, pod czas wie lu
dys ku sji (bez po śred nich, te le fo nicz nych i via In ter net). Efek ty za -
le ża ły od wspól ne go wy sił ku i sta rań, sa me zaś po sie dze nia trud -
ne by ły tyl ko wów czas, gdy roz strzy gnąć by ło trze ba spra wy istot -
nie trud ne. Dla mnie wy jaz dy na po sie dze nia by ły przy jem no ścią,
po zwa la ły na spo tka nia z do bry mi ko le ga mi, jed no cze śnie zaś fa -
chow ca mi pra cu ją cy mi w dzie dzi nie ja ko ści kształ ce nia na uczel -
niach wyż szych. Za wsze mo głem li czyć na rze czo wą i me ry to rycz -
ną dys ku sję, pod su nię cie roz wią za nia, su ge stie, jak omi nąć
po ja wia ją ce się nie bez pie czeń stwa nie wła ści wej de cy zji. Dzię ku ję
za tem ko le gom za wy bór, moż li wość prze wod ni cze nia te mu Ze -
spo ło wi, współ pra cę i wspie ra nie, me ry to rycz ność i kom pe ten cję,
po sta wę i two rze nie wła ści we go wi ze run ku Ze spo łu, któ ry w swo -
ich opi niach i pro po zy cjach ocen był oczy wi ście wspie ra ny przez
wie lu eks per tów z róż nych kie run ków stu diów. Bez ich wła ści wej,
me ry to rycz nej i ter mi no wej pra cy na sza dzia łal ność mu sia ła by być
ułom na. Im tak że na le żą się po dzię ko wa nia. 

Trze ba jesz cze ko niecz nie zwró cić uwa gę na to, że zmie nia ją się
wa run ki oce ny, głów nie dzię ki wpro wa dze niu no wych stan dar dów
na ucza nia. Mniej jest wy mo gów for mal nych, waż niej sza, ale du żo
trud niej sza jest oce na te go, czy re ali zu je się (wy ni ka ją cą ze stan dar -
dów) syl wet kę ab sol wen ta lub wy ma ga ne tre ści pro gra mo we, czy
prze zna czo no na to wy star cza ją cą licz bę od po wied nich za jęć (na przy -
kład la bo ra to ryj nych lub kli nicz nych), czy stu den ci na by li od po wied -
nich kom pe ten cji i umie jęt no ści. Szcze gól nie waż na i rze czy wi ście
klu czo wa dla oce ny sta je się ro la eks per tów oraz sa me go spo so bu
oce ny (na przy kład za miast prze glą da nia sy la bu sów wni kli wa ana -
li za kon spek tów wy kła dów, prze gląd prac przej ścio wych, spo sób eg -
ze kwo wa nia wie dzy i umie jęt no ści itd.). Do zde fi nio wa nia oraz oce -
ny po zo sta je (za pi sa na w stan dar dach) trud na kwe stia 30% tre ści

pro gra mo wych do wy bo ru przez stu den ta (jak ro zu mieć sa mo po -
ję cie wy bo ru „na za sa dach okre ślo nych przez jed nost kę pro wa dzą -
cą”, jak zmie rzyć ilo ścio wo te wy bie ra ne tre ści pro gra mo we?). Na -
stęp na spra wa to 10% za jęć bez udzia łu na uczy cie la aka de mic kie go
(co to tak na praw dę zna czy – sa mo kształ ce nie?). Ko lej ny pro blem
to na ucza nie na od le głość (kie dy nie jest nie bez piecz ne, w ja kim za -
kre sie roz sąd ne, czy jest ono wła ści wie za bez pie czo ne, za rów no od
stro ny me ry to rycz nej, tech nicz nej, jak i or ga ni za cyj nej?). Po nad -
to po ja wia się py ta nie, czy wszyst kie zde fi nio wa ne w obec nej ka -
den cji PKA szcze gó ło we kry te ria oce ny speł nie nia po szcze gól nych
wy ma ga ń4 (zwłasz cza ka dro wych, choć nie tyl ko) przej dą po myśl -
nie i bez istot nych mo dy fi ka cji pró bę cza su? Zo ba czy my! Eks per -
ci, ze spo ły i Pre zy dium Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej bę dą mu -
sia ły się z ty mi pro ble ma mi zmie rzyć w na stęp nej ka den cji. 

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

4 Patrz na stro nie in ter ne to wej PKA: www.pka.edu.pl [da ta do stę pu: 2 wrze śnia 2009].

Au gust hr. Ciesz kow ski
– 115 rocz ni ca śmier ci
pa tro na na szej uczel ni
Dwu na ste go wrze śnia te go ro ku przypadnie 115. rocz ni ca

śmier ci pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
a 12 mar ca minęła 195 rocz ni ca je go uro dzin. W bie żą cym nu -
me rze „Wie ści Aka de mic kich” tyl ko o tym krót ko wzmian ku -
je my. Ob szer ne opra co wa nia na te mat owej nie zwy kłej po sta -
ci za pre zen tu je my w spe cjal nym, li sto pa do wym nu me rze
na sze go cza so pi sma, któ re w ca ło ści bę dzie po świę co ne dzie -
więć dzie się cio le ciu ist nie nia Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem oso by Au gu sta 
hr. Ciesz kow skie go, je go fun da to ra i pa tro na.

mgr Ewa Strycka

August hr. Cieszkowski (1814–1894)
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Kon ty nu ując 12-let nią tra dy cję spo tkań
mło dych asy sten tów, dok to ran tów

i gro na zna ko mi tych pro fe so rów, od by ła
się XIII już Se sja Sek cji Mło dej Ka dry Na -
uko wej PTTŻ − Łódź 2008. Ob ra dy pod
ha słem: „Żyw ność współ cze sna − szan se
i za gro że nia”, od by ły się w dniach 28−29
ma ja 2008 ro ku w ośrod ku „Bo ry na”
w pod łódz kiej miej sco wo ści Rą bień. Te go -
rocz ną Se sję przy go to wa ła Sek cja Mło dej
Ka dry Na uko wej PTTŻ, Wy dział Bio tech -
no lo gii i Na uk o Żyw no ści oraz In sty tut
Che micz nej Tech no lo gii Żyw no ści Po li tech -
ni ki Łódz kiej, Od dział Łódz ki i Za rząd
Głów ny PTTŻ. Or ga ni za cją spo tka nia

spraw nie kie ro wa ła prze wod ni czą ca Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go, dr inż. Ka ta rzy na
Grze lak.

Na kon fe ren cji przed sta wio no 106 do nie -
sień na uko wych au tor stwa mło dych adep -
tów na uki, re pre zen tu ją cych ośrod ki aka -
de mic kie z Ło dzi, Olsz ty na, Gdań ska,
War sza wy, Wro cła wia, Lu bli na, Ko sza li na
i Po zna nia. Sta cjo nar ne Stu dium Dok to -
ranc kie Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie -
niu na sze go Uni wer sy te tu pod okiem prof.
Mał go rza ty No ga li -Ka łuc kiej re pre zen to wa -
ne by ło przez sied mio ro dok to ran tów
w skła dzie: mgr inż. An na Ło za (Ka te dra
Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści), mgr inż.
Mag da le na Jesz ka (Ka te dra Tech no lo gii Ży -
wie nia Czło wie ka), mgr inż. Kin ga Stru per

(Ka te dra Che mii), mgr inż. An na Kacz ma -
rek (Ka te dra Za rzą dza nia Ja ko ścią Żyw no -
ści), mgr inż. Ali cja Ko śmi der (Ka te dra Bio -
tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści), mgr
inż. Krzysz tof Dzie dzic (Ka te dra Tech no -
lo gii Ży wie nia Czło wie ka) oraz mgr inż. To -
masz Sza blew ski (Ka te dra Za rzą dza nia
Ja ko ścią Żyw no ści).

Wy mia nie do świad czeń i po glą dów mło -
dych na ukow ców ży wo se kun do wa ło gro no
wy bit nych pro fe so rów w oso bach: Ni ny
Ba rył ko -Pi kiel nej, Sta ni sła wa Bie lec kie go, Ja -
na Icie ka, Da nu ty Ko ło żyn -Kra jew skiej,
Hen ry ka Ko sty ry, Lu cja na Kra li, An to nie go

Rut kow skie go, Ta de usza Si ko ry, Jó ze fa
Szo py, Ja dwi gi Wil skiej -Jesz ki, Mał go rza ty
No ga li -Ka łuc kiej, któ rzy za chę ca li do dys -
ku sji i do sko na le nia warsz ta tu na uko we go.

Pod czas dwóch dni ob rad wy gło szo no trzy
wy kła dy ple nar ne. Wy stą pie nie prof. Ni ny
Ba rył ko -Pi kiel nej na te mat kon se kwen cji wy -
ni ka ją cych z nie jed no znacz no ści po ję cia ja -
ko ści żyw no ści zo stał przy ję ty z du żym za -
in te re so wa niem i był do sko na łym wstę pem
do pre zen ta cji mło dych pre le gen tów. Pro -
fe sor Hen ryk Ko sty ra uka zał za leż no ści
wpły wu nie któ rych skład ni ków żyw no ści na
eks pre sję ge nów, co znacz nie uła twi ło zro -
zu mie nie no we go spoj rze nia na ży wie nie
czło wie ka w po sta ci nu tri ge no mi ki. Pro fe -
sor Bo gu sław Król w wy kła dzie na te mat

uty li za cji od pa dów ro ślin nych uzmy sło wił
nam, że nie ja dal ne pro duk ty ubocz ne (od -
pa dy) z prze twa rza nia owo ców i wa rzyw
są źró dłem atrak cyj nych skład ni ków pro-
z drowot nych, przed sta wił też czyn ni ki
wpły wa ją ce na ogra ni cze nie ilo ści oraz uty -
li za cji od pa dów. 

W cią gu dwóch dni kon fe ren cji wy gło szo -
no 21 re fe ra tów i przed sta wio no 85 po ste -
rów. Wy stą pie nie mgr. Grze go rza Kieł bo -
wi cza na te mat „Re gio se lek tyw nej hy dro li zy
le cy ty ny izo lo wa nej z żółt ka ja ja ku rze go”
zdo by ła naj więk sze uzna nie ju ry i zo sta ła na -
gro dzo na apa ra tem fo to gra ficz nym. Moż -
li wość opu bli ko wa nia ar ty ku łu w cza so pi -
śmie „Żyw ność” bez po no sze nia kosz tów
re dak cyj nych zy skał mgr To masz Tro ni na
za wy stą pie nie na te mat „Mi kro bio lo gicz -
nej funk cjo na li za cji fla wo no idów pod ką tem
proz dro wot nych do dat ków do żyw no ści”.
Zwy cięz cy re pre zen to wa li Uni wer sy tet
Przy rod ni czy we Wro cła wiu. Wy róż nie nia
za swo je ko mu ni ka ty zdo by ły: mgr Ju sty na
Chu dzik -Ko złow ska (PAN, Olsz tyn) i mgr
An na Cie cier ska (SGGW, War sza wa).
W ka te go rii naj lep szy po ster bez kon ku ren -
cyj na oka za ła się mgr Li dia Sta siak z SGGW
w War sza wie, pre zen tu ją ca do nie sie nie na
te mat: „Za sto so wa nie bio sen so rów do
ozna cza nia mle cza nów w so kach ko mer cyj -
nych i kon cen tra tach”, a wy róż nie nie otrzy -
ma ła mgr Ma rze na Kor dyl z Po li tech ni ki
Łódz kiej i mgr Mar ta Żmoj da z UWM
w Olsz ty nie. Na gro da re dak cyj na przy pa -
dła mgr An nie Ka miń skiej za po ster: „Zmia -
ny po zio mu aler gen nej frak cji pro la min
w cie ście chle bo wym uzy ska nym przy uży -
ciu en zy mów ze skieł ko wa nych ziar nia ków
psze ni cy”.

Pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czył
się wie czor kiem to wa rzy skim przy gril lu
i skocz nej mu zy ce. Za ba wę uświet nił po kaz
sztu ki bar mań skiej oraz ka ra oke. Bie sia da
do póź nej no cy po zwo li ła na wią zać no we
zna jo mo ści, wy mie nić po glą dy i do świad -
cze nia z pierw szych lat pra cy na uko wej.

Pra gnie my po dzię ko wać or ga ni za to rom za
go ścin ność, ser decz ność i cen ne wska zów -
ki na te mat kie run ków na szych przy szłych
ba dań. Do zo ba cze nia na XIV Se sji Sek cji
Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa -
rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści, któ ra od -
bę dzie się w przy szłym ro ku w Gdań sku.

mgr inż. Ali cja Ko śmi der
prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka 

Żywność współczesna – szanse 
i zagrożenia

XIII Se sja Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści – Łódź 2008

Uczestnicy XIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
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Wnad mor skiej Gdy ni, w dniach 21–22
ma ja 2009 ro ku, od by ła się XIV Se -

sja Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie -
go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści
pod ha słem: „Ja kość i bez pie czeń stwo żyw -
no ści – wy zwa nie XXI wie ku”. Tym ra zem
spo tka nie mło dych pra cow ni ków na uko -
wych, dok to ran tów i gro na zna ko mi tych
pro fe so rów zor ga ni zo wa ła Sek cja Mło dej
Ka dry Na uko wej PTTŻ oraz Wy dział
Przed się bior czo ści i To wa ro znaw stwa Aka -
de mii Mor skiej w Gdy ni. Nad spraw nym
prze bie giem Se sji czu wał prze wod ni czą cy
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go dr inż. Prze my -
sław Dmow ski ze swo im szta bem.

Na kon fe ren cji od by wa ją cej się w mu rach
Aka de mii Mor skiej w Gdy ni swo im do rob -
kiem ba daw czym po dzie li li się mło dzi na -
ukow cy z Gdy ni, Gdań ska, Kra ko wa, Olsz -
ty na, Lu bli na, Wro cła wia, War sza wy
i Rze szo wa. Nasz Uni wer sy tet re pre zen to -
wał licz ny, 11-oso bo wy ze spół dok to ran tów
z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
w skła dzie: mgr inż. Kin ga Stru per, mgr inż.
Mag da le na Jesz ka, mgr inż. Aga ta Ku -
rzaw ska, mgr Re na ta Do bruc ka, mgr inż.
Ali cja Ko śmi der, mgr inż. To masz Sza blew -
ski, mgr inż. Krzysz tof Dzie dzic, mgr inż.
To masz Ry chlik, mgr inż. Mi chał Go śliń -
ski, mgr inż. Krzysz tof Dur ka lec -Mi chal ski
oraz mgr inż. Agniesz ka Droż dżyń ska,
mło dy pra cow nik Ka te dry Bio tech no lo gii
i Mi kro bio lo gii Żyw no ści. Tak licz nej gru -

pie to wa rzy szy ła prof. dr hab. Mał go rza ta
No ga la -Ka łuc ka – kie row nik Stu dium Dok -
to ranc kie go WNo ŻiŻ. 

Na te go rocz nej Se sji wy gło szo no dwa wy -
kła dy ple nar ne. Roz po czę ło ją wy stą pie nie
pre zes PTTŻ prof. dr hab. Da nu ty Ko ło żyn -
-Kra jew skej na te mat „Bez pie czeń stwo
zdro wot ne żyw no ści”. W swo im wy kła dzie
po dzie li ła się naj now szy mi do nie sie nia mi na
te mat za gro żeń zdro wot nych, mo gą cych wy -
stą pić w łań cu chu ży wie nio wym. Na stęp nie
prof. Ma ria Śmie chow ska z Aka de mii Mor -
skiej przed sta wi ła in te re su ją cy re fe rat „Na -
tu ral ne sub stan cje an ty odżyw cze”. Ten
wy kład po świę co ny był przede wszyst kim

na tu ral nym związ kom an ty ży wie nio wym,
po wsta ją cym w wy ni ku prze mian bio che -
micz nych w okre sie przy ży cio wym or ga ni -
zmów, w trak cie ich wzro stu i roz wo ju. 

Po tak zna ko mi tej roz grzew ce przy szła ko -
lej na mło dych uczest ni ków. W cią gu dwóch
dni wy gło szo no 27 re fe ra tów i przed sta wio -
no 66 po ste rów w kil ku sek cjach te ma tycz -
nych. W tym ro ku pro fe sor skie ju ry i uczest -
ni cy Se sji wspól nie wy ło ni li zwy cięz ców
gdyń skiej kon fe ren cji. Naj wy żej oce nio no pre -
zen ta cję ust ną Ali cji Ko śmi der i Agniesz ki
Droż dżyń skiej z Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu za ty tu ło wa ną „Moż li wo -
ści wy ko rzy sta nia su row ców od pa do wych
w pro ce sie fer men ta cji pro pio no wej”. Na gro -
da za naj cie kaw szy po ster tra fi ła do Da riu -
sza Ko wal czy ka oraz Wal de ma ra Gu sta wa

z UP w Lu bli nie. Au to rzy za pre zen to wa li wy -
ni ki ba dań do ty czą ce „Wpły wu po włok hy -
dro ko lo ido wych na zmia nę ja ko ści fry tek
ziem nia cza nych”. Zwy cięz cy zo sta li na gro -
dze ni dy plo ma mi, pięk ny mi al bu ma mi o Gdy -
ni oraz moż li wo ścią opu bli ko wa nia peł nych
ar ty ku łów w cza so pi śmie „Żyw ność Na uka
Tech no lo gia Ja kość” bez po no sze nia kosz -
tów re dak cyj nych.

Pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czył się
dla jej uczest ni ków uro czy stą ko la cją oraz
wie czor kiem ka ra oke w pod zie miach Aka -
de mii Mor skiej, w stu denc kim klu bie „Buksz -
pryt”. Mło dzi adep ci na uki pod czas wspól -
nej za ba wy mo gli na wią zać no we zna jo mo ści,

wy mie nić do świad cze nia z do tych cza so wej
pra cy ba daw czej, a tak że od prę żyć się i zre -
ge ne ro wać si ły po pierw szym i przed na stęp -
nym dniem na uko wych zma gań.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia Or ga -
ni za to rom oraz Spon so rom XIV Se sji Sek -
cji Mło dej Ka dry Na uko wej PTTŻ w Gdy ni
za stwo rze nie tak wspa nia łe go przed się wzię -
cia za rów no pod wzglę dem na uko wym, jak
i to wa rzy skim. Na ko lej nej – Ju bi le uszo -
wej XV Se sji Sek cji Mło dej Ka dry Na uko -
wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści spo tka my się za rok w ma ju na Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym we Wro cła wiu. 

Do zo ba cze nia!

mgr inż. Ali cja Ko śmi der
prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka

Ja kość i bez pie czeń stwo żyw no ści 
– wy zwa nie XXI wie ku

XIV Se sja Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści – Gdy nia 2009

Grupa doktorantów 
z naszego Uniwersytetu 

przed budynkiem Akademii
Morskiej w Gdyni 
oraz prof. dr hab. 

Małgorzata Nogala-Kałucka
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Wdniach 29 czerw ca – 1 lip ca 2009 ro -
ku w Po zna niu od by ła się XXXIX Se -

sja Na uko wa Ko mi te tu Na uk o Żyw no ści
Pol skiej Aka de mii Na uk, zor ga ni zo wa na
przez po znań skie śro do wi sko na uko we,
re pre zen to wa ne przez 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 oraz Od dział Wiel ko pol -
ski Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści. W se sji wzię ło udział 220 osób
re pre zen tu ją cych wszyst kie kra jo we ośrod -
ki aka de mic kie i in sty tu ty pro wa dzą ce ba -
da nia w dzie dzi nie na uki o żyw no ści i ży -
wie niu. Pro gram obej mo wał ob ra dy ple nar ne
oraz ob ra dy w czte rech sek cjach te ma -
tycz nych, re ali zo wa ne w for mie se sji re fe -
ra to wych i po ste ro wych. 

W ra mach ob rad ple nar nych uczest ni cy Se -
sji wy słu cha li czte rech wy kła dów. Pierw szy zo -

stał przed sta wio ny przez prof. dr Iciar Mar -
ti nez z Nor we gii, re pre zen tu ją cą Uni wer sy tet
w Tromsø  oraz or ga ni za cję na uko wo -ba daw -
czą SIN TEF Fi she ries and Aqu acul tu re. Jej
wy kład „Ana ly ti cal me tho do lo gies su ita ble to
ve ri fy tra ce abi li ty in for ma tion” (Me to do lo gia
w ba da niach ma ją cych na ce lu we ry fi ka cję in -
for ma cji okre śla ją cych po cho dze nie) do ty czył
za gad nień bez pie czeń stwa żyw no ścio we go
i od no sił się bez po śred nio do przed sta wie nia
naj now szych osią gnięć i me tod ma ją cych
za sto so wa nie w iden ty fi ka cji po cho dze nia
su row ca. 

Dru gi wy kład: „Ro la in no wa cji w go spo -
dar ce eu ro pej skiej”, wy gło sił prof. dr hab.
Hen ryk Gó rec ki z In sty tu tu Tech no lo gii Nie -
orga nicz nej Na wo zów Mi ne ral nych Po li tech -
ni ki Wro cław skiej. Au tor przed sta wił ideę in -
no wa cyj no ści oraz jej re ali za cję w re aliach
na uko wo -go spo dar czych Unii Eu ro pej skiej
i na tym tle sy tu ację w na szym kra ju.

W trze cim wy kła dzie: „Do kąd zmie rza -
ją ba da nia nad aro ma tem żyw no ści?”, prof.
dr hab. Hen ryk Je leń z In sty tu tu Tech no lo -
gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
przed sta wił hi sto rię, dro gi roz wo ju oraz
współ cze sne tren dy i pro ble my w ba da niach
aro ma tów i ich prze mian w dro dze od su -
row ca do pro duk tu. 

Ostat ni wy kład ple nar ny na te mat „No -
wych tren dów w su sze niu żyw no ści”, au tor -
stwa prof. dr hab. Do ro ty Wi tro wej -Raj chert
i prof. dr. hab. An drze ja Le nar ta z Ka te dry
In ży nie rii Żyw no ści i Or ga ni za cji Pro duk -
cji war szaw skiej SGGW, do ty czył m.in.
współ cze snych roz wią zań sys te mów su -
sze nia i mo ni to ro wa nia ich prze bie gu w od -
nie sie niu do wy bra nych su row ców.

Wy kła dy ple nar ne cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem i wy wo ły wa ły oży wio ną

Po stęp w wy twa rza niu i oce nie żyw no ści
XXXIX Se sja Ko mi te tu Na uk o Żyw no ści Pol skiej Aka de mii Na uk

Otwarcie sesji

Wykład

Sesja posterowa
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dys ku sję wśród uczest ni ków Se sji za rów no tuż po ich wy słu cha -
niu, jak i w ku lu arach. Na kon fe ren cję zo sta ło zgło szo nych ogó -
łem 230 do nie sień na uko wych, w tym 41 re fe ra tów i 189 po ste -
rów, z cze go nie za pre zen to wa no dwóch re fe ra tów i 11 po ste rów.
Naj licz niej pre zen to wa no pra ce z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go, Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go w Olsz ty nie, a tak że z In sty tu tu Bio tech no lo gii Prze my słu
Rol no -Spo żyw cze go. Au to rzy re pre zen to wa li wie le te ma tów, obej -
mu ją cych z pew no ścią tyl ko część za gad nień ba daw czych, któ ry -
mi się zaj mu ją ich ma cie rzy ste jed nost ki. 

W sek cji A „Ja kość żyw no ści w ży wie -
niu czło wie ka” te ma ty ka 17 re fe ra tów
i 31 po ste rów do ty czy ła wy bra nych
aspek tów ja ko ści prze two rów spo żyw -
czych, szcze gól nie no wych, oraz za cho -
wań i po staw kon su men tów wo bec
róż nych grup pro duk tów spo żyw czych.
Ba da ny mi wy róż ni ka mi by ły skład ni ki
od żyw cze oraz ak tyw ne bio lo gicz nie,
a tak że za nie czysz cze nia che micz ne.
Naj czę ściej ba da ny mi pro duk ta mi by -
ły mio dy i ich prze two ry.

W sek cji B − „Bio tech no lo gia żyw no -
ści” − sie dem re fe ra tów i 50 pla ka tów
opi sy wa ło głów nie ba da nia ge ne tycz ne,
en zy mo lo gię, pro ce sy fer men ta cyj ne
i syn te zę związ ków che micz nych o okre -
ślo nych wła ści wo ściach oraz ba da nie ak -
tyw no ści prze ciw bak te ryj nych sub stan -
cji na tu ral ne go po cho dze nia. W sek cji
pre zen to wa no rów nież pra ce zwią za ne
z bio tech no lo gią śro do wi sko wą.

W sek cji C − „Tech no lo gia prze twór stwa su row ców po cho dze -
nia ro ślin ne go” − te ma ty ka dzie się ciu do nie sień ust nych i 70 po ste -
ro wych by ła rów nież bar dzo bo ga ta i obej mo wa ła wy bra ne pro ce sy

tech no lo gicz ne, oce nę wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją cych su row -
ców ro ślin nych oraz wła ści wo ści fi zycz nych, a tak że oce nę to wa ro -
znaw czą. Pre zen to wa no wy ni ki ba dań, głów nie owo ców i wa rzyw oraz
pro duk tów zbo żo wych.

W sek cji D − „Tech no lo gia prze twór stwa su row ców po cho dze -
nia zwie rzę ce go” − w sied miu re fe ra tach i na 27 po ste rach za pre -
zen to wa no wy ni ki ba dań tech no lo gicz nych oraz oce ny ja ko ści wy -
ko na ne na róż nych su row cach: mię sie wie przo wym, wo ło wym, owiec,
dro biu oraz na ma śle i mle ku. Te ma ty ka by ła bar dzo zróż ni co wa -
na, do ty czy ła ja ko ści mię sa oraz wę dlin, za sto so wa nia róż ne go ro -
dza ju do dat ków, głów nie pre pa ra tów otrzy ma nych z MOM -u. Pre -
zen to wa no tak że pra ce do ty czą ce za nie czysz cze nia su row ców
i prze two rów in sek ty cy da mi chlo ro or ga nicz ny mi oraz ami na mi he -
te ro cy klicz ny mi.

*
Zde cy do wa ną więk szość prac pre zen to wa nych w po szcze gól nych

sek cjach wy ko na no na do brym i bar dzo do brym po zio mie. Sto so -
wa no w nich me to dy ba dań opar te na tech ni kach wy ko rzy stu ją cych
sprzęt naj now szej ge ne ra cji. Wy ni ki ba dań po ich opu bli ko wa niu
bę dą źró dłem cen nych in for ma cji w roz wo ju na uk o żyw no ści oraz
prak ty ce prze my sło wej. Więk szość re fe ra tów pre zen to wa li mło dzi
pra cow ni cy na uko wi, w tym rów nież dok to ran ci. Jest to po zy tyw -
ny przy kład cią gło ści po ko le nio wej w roz wo ju na uki o żyw no ści i ży -
wie niu. Na le ży pod kre ślić, że oprócz wy so kiej war to ści me ry to rycz -
nej więk szo ści pre zen ta cji, wy sta wia ne pla ka ty oraz ma te ria ły
ilu stra cyj ne do re fe ra tów cha rak te ry zo wa ły się z re gu ły bar dzo wy -
so kim po zio mem edy tor skim. 

*
Po za me ry to rycz nym ele men tem pro gra mu Se sji by ła wi zy ta zor -

ga ni zo wa na pierw sze go dnia w Ba zie Wojsk Lot ni czych w Krze si -
nach. Uczest ni cy mie li nie po wta rzal ną oka zję obej rzeć w po wie trzu
i na zie mi my śliw ce F16, usły szeć wie le in te re su ją cych in for ma cji na
ich te mat z ust naj lep szych fa chow ców – pi lo tów, na co dzień użyt -
ku ją cych te wspa nia łe ma szy ny.

dr hab. Zbi gniew Czar nec ki
dr hab. Bo że na Da ny luk

prof. dr hab. Jan Mich nie wicz

Zwiedzanie bazy lotniczej 
w Krzesinach

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się samoloty F-16…

… zwłaszcza kabina pilota

Na zakończenie 
dnia – zabawa

A w tym czasie nad Poznaniem przeszła ulewa, 
która ulice miasta zamieniła w rwące potoki
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W dniach 5–6 czerw ca 2009 ro ku w Ze -
spo le Szkół Rol ni cze Cen trum Kształ -

ce nia Usta wicz ne go w Trzcian ce od by ła
się XXXIII edy cja Cen tral nej Olim pia dy
Wie dzy i Umie jęt no ści Rol ni czych, któ rej go -
spo da rza mi by li JM rek tor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak i pro rek tor ds. stu diów
i spraw stu denc kich, prof. dr hab. Mo ni ka
Ko złow ska, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Głów -
ne go Olim pia dy Wie dzy i Umie jęt no ści
Rol ni czych (KGO WiUR) prof. dr hab. An -
drzej Ra dec ki, wi ce prze wod ni czą cy KGO -
WiUR prof. dr hab. Jó zef Star czew ski i dr
inż. To masz Skrzy czyń ski, kie row nik or ga -
ni za cyj ny KGO WiUR prof. dr hab. Ka zi -
mierz Jan kow ski oraz wie lu człon ków Ko -
mi te tu Głów ne go OWiUR z więk szo ści
re gio nów Pol ski, a po nad to prze wod ni czą -
cy Ko mi te tu Okrę go we go OWiUR UP
w Po zna niu, prof. dr hab. An drzej Ły czyń -
ski i se kre tarz Ko mi te tu Okrę go we go UP
w Po zna niu OWiUR, dr inż. Wi told No wa -
kow ski.

JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, po wo łał Ko mi tet Ho no ro wy i Ko mi -
tet Or ga ni za cyj ny Cen tral nej Olim pia dy
Wie dzy i Umie jęt no ści Rol ni czych w na stę -
pu ją cym skła dzie:

KO MI TET HO NO RO WY
prof. dr hab. An drzej Ra dec ki

prze wod ni czą cy Ko mi te tu Głów ne go 
Olim pia dy Wie dzy 

i Umie jęt no ści Rol ni czych

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu

Ma rek Woź niak
Mar sza łek Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

Piotr Flo rek
Wo je wo da Wiel ko pol ski

Elż bie ta Wal ko wiak
Wiel ko pol ski Ku ra tor Oświa ty

An drzej Wil koń ski
Sta ro sta No wo to my ski

KO MI TET OR GA NI ZA CYJ NY
prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska

pro rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

prof. dr hab. An drzej Ły czyń ski
prze wod ni czą cy Ko mi te tu Okrę go we go 

Olim pia dy WiUR UP w Po zna niu

mgr inż. An drzej Bo brow ski
dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa Urzę du

Mar szał kow skie go

mgr inż. Ma rek Lo rych
dy rek tor Wiel ko pol skie go Ośrod ka 

Do radz twa Rol ni cze go

mgr inż. Iza be la Ka łek
dy rek tor Ze spo łu Szkół Rol ni cze Cen trum

Kształ ce nia Usta wicz ne go w Trzcian ce

mgr inż. Ma tu szak
dy rek tor Cen trum Do radz twa Rol ni cze go

w Po zna niu

dr inż. Wi told No wa kow ski
se kre tarz Ko mi te tu Okrę go we go Olim pia dy

WiUR przy UP w Po zna niu

Swo ją obec no ścią za szczy ci li rów nież
przed sta wi cie le Urzę du Mar szał kow skie go
i Urzę du Wo je wódz kie go, Wiel ko pol ski
Ku ra tor Oświa ty, dy rek tor Wiel ko pol skie -
go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go i Cen -
trum Do radz twa Rol ni cze go w Po zna niu
oraz przed sta wi cie le władz re gio nal nych po -
wia tu no wo to my skie go.

Eli mi na cje pi sem ne i prak tycz ne fi na -
li stów prze pro wa dzo ne zo sta ły w Ze spo -
le Szkół Rol ni cze Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go w Trzcian ce k. Bu ku w dniu
5 czerwca 2009 roku.

W Olim pia dzie Cen tral nej uczest ni czy -
ło oko ło 210 uczniów, zwy cięz ców olim piad
okrę go wych, z ob sza ru ca łe go kra ju (dzie -
wię ciu okrę gów), któ rzy wal czy li o ty tu ły lau -
re atów w ośmiu blo kach przed mio to wych,
pro duk cja ro ślin na, pro duk cja zwie rzę ca,
ogrod nic two, me cha ni za cja rol nic twa, in ży -
nie ria i ochro na śro do wi ska, agro biz nes, ży -
wie nie czło wie ka i go spo dar stwo do mo we
oraz le śnic two.

Po za ucznia mi, uczest ni ka mi olim pia dy
w Ze spo le Szkół Rol ni cze Cen trum Kształ -
ce nia Usta wicz ne go w Trzcian ce, go ści li śmy
rów nież 55 na uczy cie li, opie ku nów uczniów,
któ rzy przy je cha li z mło dzie żą, a tak że za pro -
szo nych go ści (po sło wie, sta ro sto wie i in ne
oso bi sto ści z re gio nu Wiel ko pol ski, co dało
po nad 300 osób. 

W dniu 5 czerwca w go dzi nach wie czor -
nych od był się wie czór pro mo cyj ny oraz po -
sie dze nie Ko mi te tu Głów ne go Olim pia dy
w Rol ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym
w Bro dach, któ re go go spo da rzem był rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak oraz
pro rek tor ds. stu diów i spaw stu denc kich prof.
dr hab. Mo ni ka Ko złow ska.

Szóstego czerwca br od by ło się spo tka -
nie Ko mi te tu Głów ne go OWiUR z na uczy -
cie la mi, opie ku na mi fi na li stów, a na stęp nie
uro czy ste ogło sze nie wy ni ków XXXIII edy -
cji Cen tral nej Olim pia dy Wie dzy i Umie jęt -
no ści Rol ni czych oraz pod su mo wa nie i za -
koń cze nie olim pia dy przez Ko mi tet Głów ny
OWiUR. 

Ko mi tet Okrę go wy Olim pia dy Wie dzy
i Umie jęt no ści Rol ni czych na rę ce dy rek tor
mgr inż. Iza be li Ka łek skła da ser decz ne po -
dzię ko wa nia ca łe mu ze spo ło wi na uczy cie li
i pra cow ni kom po moc ni czym ZSRC KU
w Trzcian ce, a po nad to Sta ro ście No wo to -
my skie mu mgr. An drze jo wi Wil koń skie mu
i bur mi strzo wi No we go To my śla  mgr. Hen -
ry ko wi Hel win go wi za spraw ne zor ga ni zo wa -

nie olim pia dy cen tral nej oraz go ścin ne przy -
ję cie olim pij czy ków i wszyst kich za pro szo nych
go ści na zie mi no wo to my skiej wo je wódz twa
wiel ko pol skie go.

Li sta Lau re atów
XXXIII edy cji Cen tral nej Olim pia dy 
Wie dzy i Umie jęt no ści Rol ni czych 

Ze spół Szkół Rol ni cze 
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go

w Trzcian ce
5–6 czerw ca 2009 ro ku

Pro duk cja ro ślin na:
● Po to po wicz Ma ciej, I lo ka ta, 

Bie li ce k. Mo gil na
● Lech Łu kasz, II lo ka ta, Gru dziądz
● Ko tul ski Da riusz, III lo ka ta, 

Zduń ska Dą bro wa
● Szwed Ja kub, IV lo ka ta, 

Trzcian ka – woj. wiel ko pol skie
Pro duk cja zwie rzę ca:

● Wi ciak Ama de usz, I lo ka ta, 
Trzcian ka – woj. wiel ko pol skie

● Per lic ki Łu kasz, II lo ka ta, 
Wrze śnia – woj. wiel ko pol skie

● Gra czyk Ma te usz, III lo ka ta, 
Trzcian ka – woj. wiel ko pol skie

● Fur man Krzysz tof, IV lo ka ta, 
Zduń ska Dą bro wa

Ogrod nic two:
● Brzy żek Grze gorz, I lo ka ta, 

Mięt ne, Gar wo lin
● Lis Mi chał, II lo ka ta, Tar nów
● Sta rosz Ro bert, III lo ka ta, 

Mięt ne, Gar wo lin
● Mi ko łaj czak Ma riusz, IV lo ka ta, 

Opa tó wek – woj. wiel ko pol skie
Me cha ni za cja rol nic twa:

● Bęć kow ski Da riusz, I lo ka ta, Go łot czy zna
● Dłu ski Emi lian, II lo ka ta, Lu bie je wo
● Ma ku lak Krzysz tof, III lo ka ta, 

San do mierz -Mo ko szy na
● Ol ko Do mi nik, IV lo ka ta, 

Mięt ne, Gar wo lin
Ochro na i in ży nie ria śro do wi ska:

● Niedź wiec ka Mar ta, I lo ka ta, Gdańsk
● Bar to szak Mar cin, II lo ka ta –

woj. wiel ko pol skie
● Pła ta Łu kasz, III lo ka ta, Ole sno -Tar nów
● Mi siun Ro bert, IV lo ka ta, Gi życ ko

Agro biz nes:
● Fir siuk Mag da le na, I lo ka ta, Bia ła Pod la ska
● Sku pień To masz, II lo ka ta, Jor da nów
● Kor bel Elż bie ta, III lo ka ta, Jor da nów
● Będ kow ska Ju sty na, IV lo ka ta, 

Na kło Ślą skie
Ży wie nie czło wie ka:

● Wró blew ska Mał go rza ta, I lo ka ta, 
Ko ście lec – woj. wiel ko pol skie

● Szy mań czak Mar ta, II lo ka ta, Rud ka
● Ra do miń ska An ge li ka, III lo ka ta, 

Przy su cha
● Wa cław ska Ur szu la, IV lo ka ta, 

Iwo nicz Zdrój
Le śnic two:

● Ma jer Do mi nik, I lo ka ta, 
Go raj – woj. wiel ko pol skie

● Su lin Jan Mi chał, II lo ka ta, Bia ło wie ża
● To ka rzew ski Ma ciej, III lo ka ta, Bił go raj
● Iwa niuk An drzej, IV lo ka ta, Bia ło wie ża.

prof. dr hab. Andrzej Łyczyński

XXXIII Olim pia da Wie dzy i Umie jęt no ści Rol ni czych
Eli mi na cje cen tral ne w Trzcian ce
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Eli mi na cje Cen tral ne
XXXIII edy cji 

Olim pia dy Wie dzy 
i Umie jęt no ści 

Rol ni czych

5–6 czerw ca 2009 ro ku
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Akcja pod poznańskim ratuszem

Pokaz Teatru Ognia

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy konkursu teatralnego

Młodzież z gimnazjum polsko-angielskiego

Stoisko Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych

Przed Collegium Maximum

Przemarsz ulicami miasta

Stoisko plastyczne dla najmłodszych

Przedstawienie 
Eko-Dziady
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Warsz ta ty te re no we i pla stycz ne 
dla szkół pod sta wo wych
Na warsz ta ty przy by ło dzie więć klas. Każ dy na uczy ciel oraz
uczeń na po wi ta nie otrzy mał tor bę z drob ny mi upo min ka mi
ufun do wa ny mi przez spon so rów (Aqu anet, Za kład Za go spo da ro -
wa nia Od pa dów, Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go). W te re nie – oprócz po ga da nek i po ka zów – od -
by wa ły się kon kur sy z na gro da mi. 

Dzie ci mu sia ły m.in.: uło żyć jak naj dłuż szy łań cuch po kar mo -
wy, wy mie nić zna ne im ga tun ki chro nio ne, roz po znać ko lo ry po -
jem ni ków i przy po rząd ko wać do nich po szcze gól ne od pa dy. Po po -
wro cie z te re nu naj młod si mie li moż li wość od wie dze nia sto isk
roz miesz czo nych na pla cu przed uczel nią. Po ga dan ki i kon kur sy
dla nich przy go to wa ło m.in. Eu ro pej skie To wa rzy stwo Eko ro zwo -
ju, Klub Ga ja z Bia łe go sto ku, Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo -
wych i Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów (któ re mu – jak za wsze
– to wa rzy szył uwiel bia ny przez dzie ci Fe lek Flasz ka). Uczest ni cy
kon kur su mo gli na ma lo wać na spe cjal nie dla nich stwo rzo nej ścia -
nie eko po my słów świat, któ ry dba o śro do wi sko i dla kon tra stu – wi -
zję świa ta po chło nię te go przez za nie czysz cze nia. Naj młod si mo -
gli rów nież na ma lo wać swo je po my sły i wi zje do ty czą ce świa ta
dba ją ce go o śro do wi sko oraz ta kie go, któ ry go nie sza nu je.

Kon kurs dla gim na zja li stów „Gim na zja li sto, 
je steś od waż ny? Po każ, jak chro nić śro do wi sko!”
Fi nał kon kur su oraz pre zen ta cja zgło szo nych przed sta wień od by -
ła się 5 czerw ca na pla cu przed Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po -
zna niu oko ło go dzi ny 11.00. Za pre zen to wa ne zo sta ły dwie 15-mi -
nu to we in sce ni za cje. Ja ko pierw sze wy stą pi ło Pol sko -An giel skie
Pry wat ne Gim na zjum. Mło dzi ak to rzy: Ali cja, Zu zan na, Ka ro li na,
Do mi ni ka i Piotr w przed sta wie niu Żyj zdro wo – na ło go wo po ka -
za li nam, ja kich za cho wań na le ży uni kać, aby ży ło się nam le piej
i bez kon flik to wo. A wszyst ko pod czuj nym okiem ich opie ku na, pa -
ni Han ny Król.

Ja ko dru gie wy stą pi ło Gim na zjum nr 60. Pau li na, Re na ta,
Mag da le na, Rok sa na, Ka ro li ny i Do mi ni ka za pre zen to wa ły zgro -
ma dzo nej wi dow ni Eko -Dzia dy. Gło sy sły sza ne z za świa tów nie tyl -

ko przez głów ną bo ha ter kę, ale i nas na kła nia ły do zmia ny nie eko -
lo gicz nych za cho wań.

Wy bór był trud ny. Ju ry de ba to wa ło dłu go, jed nak zwy cięz ca mógł
być tyl ko je den. W koń cu wy bór padł na Gim na zjum nr 60, ku wiel -
kiej ra do ści opie ku na mło dych ak to rek, pa na Ra fa ła Ma ka re wi cza.

Zwy cięz cy oprócz eko logicznych to reb i al bu mów przy rod ni czych
otrzy ma li ja ko na gro dę głów ną ła do war ki so lar ne. Po ogło sze niu
wy ni ków więk szość mło dych ak to rów uda ła się do sa li wy kła do -
wej na pro jek cję fil mu o zmia nach kli ma tycz nych.

Warsz ta ty ener ge tycz ne 
dla li ce ali stów i stu den tów
Warsz ta ty roz po czy na ła przy go to wa na przez or ga ni za to rów pre zen -
ta cja na te mat ener gii kon wen cjo nal nych i nie kon wen cjo nal nych. Po
jej obej rze niu uczest ni cy po dzie li li się na sześć grup czte ro - i pię cio -
oso bo wych, któ re ry wa li zo wa ły ze so bą w przy go to wa nym qu izie ener -
ge tycz nym. Skła dał się on z dwóch rund. Dla gru py zwy cię skiej prze -
pro wa dzo no fi nał, w któ rym wy ło nio no zdo byw cę na gro dy głów nej
– se me stral ne go kur su ję zy ko we go (Pro fi -Lin gua). Zo stał nim pan
Pa tryk In glot z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.

Po ka zy „te atru ognia”
Po ka zy roz po czę ły się oko ło go dzi ny 13.30 i wzbu dzi ły du że za -
in te re so wa nie oraz aplauz wśród zgro ma dzo nych dzie ci, stu den -
tów, prze chod niów i pra cow ni ków uczel ni.

Prze marsz uli ca mi mia sta
Prze marsz uli ca mi Po zna nia od był się bez za kłó ceń, ru szył z pla -
cu A. Mic kie wi cza, prze szedł przez Sta ry Ry nek i do tarł aż pod Sta -
ry Bro war. Zdzie ra jąc gar dła, uczest ni cy skan do wa li ha sła: „Nim
wy rzu cę, se gre gu ję, se gre ga cji sens poj mu ję!!!”; „Sza nuj wo dy kro -
pel ki, bo bez nich pro blem wiel ki!!!”; „Chroń śro do wi sko, bo pój -
dzie my na śmiet ni sko!!!”; „Włącz my śle nie, wy łącz zbęd ne oświe -
tle nie!!!”; „Nie kuj po no cy, szko da mo cy!!!”

Mo ni ka Flo rek, pre zes Ko ła Na uko we go Ochro ny Śro do wi ska 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Pią te go czerw ca już po raz trze ci świę to wa li śmy w Po zna niu Świa to wy Dzień Ochro ny Śro do wi ska or -
ga ni zo wa ny przez Ko ło Na uko we Ochro ny Śro do wi ska Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Ob cho dy tym

ra zem od by ły się przed uczel nią oraz w jej naj bliż szej oko li cy.

Zwycięskie Gimnazjum nr 60

Zwycięzca warsztatów energetycznych
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Tak zna ko mi ty ju bi le usz wy ma ga od po wied niej opra wy, dla te -
go też w dniach 27−29 ma ja 2009 ro ku od by ła się kon fe ren -

cja na uko wa o zna czą cym ty tu le: „Roz wój ho dow li la su wspól nym
osią gnię ciem na uki i prak ty ki le śnej”. Dru gą waż ną oka zją do świę -
to wa nia by ło 90-le cie uro dzin na sze go wiel ce za słu żo ne go pro fe -
so ra Ka zi mie rza Urbań skie go. Współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji
by ły: Od dział Wiel ko pol ski Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go
i Nad le śnic two Ło pu chów ko.

Ale za nim pa rę zdań o kon fe ren cji, garść hi sto rii.

Po cząt ki Ka te dry Ho dow li La su da tu ją się na 1919 rok, kie dy to
roz po czął dzia łal ność Wy dział Rol ni czo -Le śny Wszech ni cy Pia stow -
skiej. Twór cą Ka te dry Geo gra fii Le śnic twa i Ogól nej Ho dow li La -
su, usy tu owa nej w sek cji le śnej, był wy bit ny le śnik, współ za ło ży ciel
Ga li cyj skie go To wa rzy stwa Le śne go oraz pierw szy dok tor ho no ro -
wy Uni wer sy te tu Po znań skie go (wraz z Ma rią Skło dow ską -Cu rie
i Ro ma nem Dmow skim) − prof. Jó zef Ri vo li. W 1924 ro ku po wsta -
ła Ka te dra Ho dow li La su pod kie row nic twem prof. dr. Ry szar da Bieh -
le ra, kie ru ją ce go tą jed nost ką do 1939 ro ku. W la tach 1945–1981
na stą pi ło wie le zmian or ga ni za cyj nych, po le ga ją cych na two rze niu
i li kwi da cji ka tedr oraz za kła dów o róż nych na zwach i usy tu owa -
niu. Po mi mo tych czę sto uciąż li wych zmian dzia łal ność jed no stek
nie ustan nie się roz wi ja ła pod kie row nic twem wy bit nych le śnych uczo -
nych, z któ rych na le ży wy mie nić przede wszyst kim, prof. dr. Ka -
zi mie rza Su chec kie go, doc. dr. Ta de usza Pu chal skie go i prof. dr.
Le ona Mrocz kie wi cza.

W 1981 ro ku po wstał obo wią zu ją cy obec nie sche mat or ga ni za -
cyj ny Ka te dry Ho dow li La su, z trze ma za kła da mi: Eko lo gicz nych
Pod staw Ho dow li La su, Se lek cji, Na sien nic twa i Szkół kar stwa Le -
śne go oraz Tech ni ki Ho dow li La su. Ko lej no Ka te drą kie ro wa li: prof.
dr hab. Ka zi mierz Urbań ski, prof. dr hab. Sta ni sław Szy mań ski,
prof. dr hab. Sta ni sław Za biel ski i prof. dr hab. Boh dan Dro go szew -
ski. Obec nie Ka te drą kie ru je prof. dr hab. Wła dy sław Barz dajn. 

Pra cow ni cy Ka te dry przez mi nio ne 90 lat od ci snę li ogrom ne pięt -
no na na ukach le śnych, co skut ko wa ło w spo sób fun da men tal ny
na prak tycz ne aspek ty go spo dar ki le śnej. Z naj waż niej szych dzieł
na le ży wy mie nić pod ręcz nik prof. Ry szar da Bieh le ra Ho dow la la -
su z 1921 ro ku, prof. Ka zi mierz Su chec ki był au to rem m.in. Wy -
kła du na uki o sie dli sku le śnym, a tak że Ho dow li la su i pro duk cji
drzew w le sie oraz na gle bach nie le śnych. Pro fe sor Le on Mrocz kie -
wicz, dok tor ho no ro wy Uni wer sy te tu w Tha randt cie, był współ au -
to rem prac: Po dział Pol ski na kra iny i dziel ni ce przy rod ni czo -le śne
oraz Ty py sie dli sko we la su w Pol sce. Do sko na le zna ny mi pra ca mi
doc. Ta de usza Pu chal skie go są Ręb nie w go spo dar stwie le śnym i Eko -
lo gicz ne pod sta wy sie dli sko znaw stwa le śne go (wraz z prof. Zbi gnie -
wem Pru sin kie wi czem). Pro fe sor Sta ni sław Szy mań ski − lau re at
na gro dy im. Wil hel ma Pfe ila (zwa nej le śnym No blem) − jest au -
to rem pod ręcz ni ka Eko lo gicz ne pod sta wy ho dow li la su oraz współ -
au to rem pod ręcz ni ka Trze bie że. Wy mie nio ne pra ce i pod ręcz ni ki
są do dzi siaj po moc ne w przy swa ja niu wie dzy nie tyl ko stu den tom,
ale tak że le śni kom, na co dzień roz wią zu ją cym pro ble my ho dow -
la ne. Te ma ty ka ba daw cza, w związ ku z licz ną ka drą i za kre sem za -
gad nień, jest bar dzo sze ro ka, a wie lo let nie ba da nia na uko we prze -
kła da ją się na efek ty go spo dar cze w ho dow li la su. Współ cze snym,
wy jąt ko wo prak tycz nym dzia ła niem jest re ali za cja pro gra mu „Re -
sty tu cja jo dły w Su de tach”.

Zna ko mi ta, wie lo let nia współ pra ca z le śni ka mi by ła mo ty wem
prze wod nim ju bi le uszo wej kon fe ren cji. Pierw sza jej część od by -
ła się w sa li Ko le gium Run ge go i zgro ma dzi ła wie lu do stoj nych go -
ści. Sło wo wstęp ne wy gło sił peł nią cy ro lę go spo da rza kie row nik
Ka te dry Ho dow li La su prof. Wła dy sław Barz dajn. Ko lej nym
mów cą był dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu prof. Ro man Gor no wicz. Pod kre ślił ro lę pra cow -
ni ków ka te dry, któ rzy przez 90 lat mie li wiel ki wpływ na roz wój
na uk le śnych i le śnic twa ja ko ga łę zi go spo dar ki. Na stęp nie zwró -

Pięk ny ju bi le usz
Dzie więć dzie siąt lat ist nie nia Ka te dry Ho dow li La su 

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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cił się z peł ny mi cie pła i ser decz no ści ży cze nia mi do Ju bi la ta, prof.
Ka zi mie rza Urbań skie go, czło wie ka wy jąt ko wo ce nio ne go za rów -
no za osią gnię cia na uko we, jak i sta wia ną za wzór po sta wę ży cio -
wą. Pro fe sor W. Barz dajn zło żył ży cze nia w imie niu wszyst kich pra -
cow ni ków Ka te dry Ho dow li La su. Licz ne de le ga cje skła da ły na rę ce
Pro fe so ra ży cze nia, bu kie ty kwia tów i upo min ki. Wzru sze nie Ju bi -
la ta nie po zwo li ło na zbyt dłu gie po dzię ko wa nia. Wszy scy, któ rzy
zna ją Pro fe so ra, wie dzą, ile zna czy w Je go ustach krót kie: „Dzię -
ku ję”. 

Pro fe sor Ka zi mierz Urbań ski jest au to rem lub współ au to rem kil -
ku dzie się ciu pu bli ka cji. W pra cy na uko wej sku piał się przede wszyst -
kim na ba da niach pro we nien cyj nych z so sną zwy czaj ną i świer kiem
po spo li tym, na za gad nie niach szkół kar skich, a w szcze gól no ści wpły -
wu gę sto ści sie wu na ja kość sa dzo nek, pro ble mach zwią za nych ze
szcze pie niem drzew le śnych i za kła da niem plan ta cji na sien nych. Był
rów nież ini cja to rem za cho wa nia w po sta ci plan ta cji za cho waw czych
so sen po zo sta łych w Pusz czy No tec kiej po gra da cji strzy go ni cho -
inów ki. 

Po krót kiej prze rwie roz po czę ła się se sja re fe ra to wa. By ły to wy -
stą pie nia za pro szo nych czo ło wych na ukow ców i prak ty ków z za -
kre su ho dow li la su: prof. prof.: Hen ry ka Ży bu ry, An drze ja Ja wor -
skie go, Ja nu sza Sa bo ra, Je rze go Mo drzyń skie go oraz Woj cie cha
Fon de ra, wie lo let nie go na czel ni ka Wy dzia łu Ho dow li La su Dy rek -
cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych.

Pierw szy, jak że in ten syw ny dzień za koń czy ła uro czy sta ko la cja
w Zie lon ce, pod czas któ rej nie by ło koń ca ży cze niom i to a stom pod
ad re sem Ju bi la ta, a póź no wie czor na część upły nę ła na wspól nych,
tak bli skich bra ci le śnej śpie wach.

Dru gi dzień kon fe ren cji za pla no wa no ja ko za ję cia te re no we, pod -
czas któ rych uczest ni cy mie li zo ba czyć za rów no po wierzch nie do -
świad czal ne ka te dry, jak i do ko na nia miej sco wych le śni ków

z Nad le śnic twa Ło pu chów ko. Nie ste ty, opa dy desz czu nie po zwo -
li ły na re ali za cję ca łe go pro gra mu, dla te go też po po łu dnie spę dzo -
no na bły ska wicz nie za im pro wi zo wa nej w sa li bur sy w Zie lon ce se -
sji re fe ra to wej. Wy słu cha no kil ku re fe ra tów, a po każ dym z nich
od by ła się oży wio na dys ku sja. W tej at mos fe rze uczest ni cy prze -
nie śli się do in nej sa li, w któ rej od by ła się se sja po ste ro wa.

Trze cie go dnia w sa li Nad le śnic twa Ło pu chów ko od by ła się wła -
ści wa se sja re fe ra to wa. Wy gło szo no kil ka na ście re fe ra tów do ty ka -
ją cych za gad nień nur tu ją cych współ cze sną ho dow lę la su. Pod su -
mo wu ją ca dys ku sja po ka za ła, jak wie le jest jesz cze py tań, na któ re
nie ste ty w ho dow li la su nie moż na dać od po wie dzi na tych miast. 

Pod su mo wu jąc, prof. Wła dy sław Barz dajn wy ra ził na dzie ję, że
uczest ni cy kon fe ren cji wy ja dą usa tys fak cjo no wa ni po zio mem na -
uko wym i or ga ni za cyj nym. Za pro sił jed no cze śnie na ko lej ne ju bi -
le uszo we spo tka nia oraz ży czył wszyst kim zdro wia i przede
wszyst kim szczę ścia.

dr inż. Woj ciech Ko wal kow ski
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Wej ście na dro gę sa mo dziel no ści na uko wej wie dzie po przez ha -
bi li ta cję. Za nim ra da wy dzia łu po dej mie po zy tyw ną uchwa -

łę wsz czę cia prze wo du ha bi li ta cyj ne go, kan dy dat mu si po siąść zna -
czą cy do ro bek na uko wy i przy go to wać ha bi li ta cyj ną roz pra wę. Mu si
tak że przy go to wać do ku men ta cję, co nie jest za da niem ła twym,
zwłasz cza w sy tu acji, kie dy po sia da wie le pu bli ka cji. Naj waż niej -
szym mo men tem jest jed nak po zna nie dzie ka na i uzy ska nie od nie -
go pla cet na wpro wa dze nie spra wy oso bo wej kan dy da ta na fo rum
ra dy wy dzia łu. 

Tak by ło też ze mną i z mo ją spra -
wą. Uda łem się więc do dzie ka na mi -
ło ści wie wów czas pa nu ją ce go na Wy -
dzia le Rol ni czym ów cze snej Aka de mii
Rol ni czej. A był nim pro fe sor Mie czy -
sław Rut kow ski. Roz mo wa by ła po waż -
na, kon kret na, a co naj waż niej sze −
ser decz na. Przed sta wi łem dzie ka no wi
mo je moc ne i sła be punk ty, ma ją ce
istot ne zna cze nie dla prze pro wa dze nia
prze wo du ha bi li ta cyj ne go. Wy ja śni -
łem też, że pra ca ha bi li ta cyj na jest „w dru -
ku” oraz że „nie wiem, kie dy się uka że”. Od no sząc się do mo ich in -
for ma cji, dzie kan Rut kow ski do rzu cił, że wy dru ko wa na pra ca jest
ko niecz na tyl ko do prze sła nia do ku men ta cji Cen tral nej Ko mi sji do
spraw Stop ni i Ty tu łów Na uko wych. Na za koń cze nie roz mo wy po -
wie dział: „Niech się pan dok tor nie mar twi. Bę dzie do brze”. Od cho -
dzi łem z prze ko na niem, że w dzie ka nie Rut kow skim jest wię cej opty -
mi zmu niż we mnie.

I wszyst ko uło ży ło się do brze. Ko lo kwium nie wy zwo li ło u mnie
więk sze go stre su. Dzie kan pa no wał nad sy tu acją i na de mną. Czu -
łem się wy raź nie spo koj niej szy, gdy raz po raz spo glą dał na mnie swo -
imi do bry mi oczy ma. A kie dy CK za twier dzi ła de cy zję Ra dy Wy dzia -
łu z 18 grud nia 1980 ro ku, dzie kan Rut kow ski po wi tał mnie ja ko
sa mo dziel ne go człon ka tej Ra dy i za pro sił do współ pra cy. Te raz już
mo głem bez po śred nio i czę sto przy pa try wać się pro fe so ro wi Rut kow -
skie mu ja ko dzie ka no wi. Mo głem prze ży wać ko lo kwia ha bi li ta cyj -
ne i prze wo dy dok tor skie w in nej ro li. Za czy na łem uświa da miać so -
bie, czym jest god ność dzie ka na, ja ka jest ro la Ra dy Wy dzia łu. 

Dzie ka nie ko cha ny! Spo glą da jąc z per spek ty wy bli sko 30 lat na
po czą tek mo jej na uko wej sa mo dziel no ści, jak że je stem Ci wdzięcz -
ny za uj mu ją cą ser decz ność, za oka za ną życz li wość na tam tym eta -
pie trwo gi i na dziei.

Ra dość z uzy ska nia mo jej ha bi li ta cji prze rwa ło wpro wa dze nie sta -
nu wo jen ne go. Skut ki te go wy da rze nia by ły do tkli we tak że dla na -
sze go świa ta na uki, tak dla uczo nych, jak i stu den tów. W re ali za cji
spraw stu denc kich w tam ten „wo jen ny czas” du że go zna cze nia na -
bie ra ła funk cja opie ku na ro ku. Dzie kan po wie rzał ją oso bom we dług
wła sne go klu cza. Jed nym z tych opie ku nów z wy bo ru dzie ka na Rut -
kow skie go mia łem być ja. „Dla cze go ja? Czy rok mnie za ak cep tu je?”
– ner wo wo py ta łem. Dzie kan nie udzie lił od po wie dzi, lecz do rzu cił
– „To jest mój wy bór. Znam Pa na i Pań ską orien ta cję po li tycz ną”.

Dro gi Dzie ka nie! Jak że je stem Ci wdzięcz ny za to urzę do we stwo -
rze nie kon tak tu ze stu den ta mi, za moż li wość po zna wa nia stu denc -
kich elit so li dar no ścio we go du cha. W przy pad ku nie któ rych stu den -
tów to po zna nie prze ro dzi ło się w trwa ją cą do dziś przy jaźń.

Nie wiem, jak dzie kan Rut kow ski oce niał mo je opie kuń stwo, ale
jest fak tem, że za pro po no wał mi funk cję pro dzie ka na do spraw stu -
denc kich. Trud na to by ła dla mnie de cy zja. Ro zu mia łem ocze ki -
wa nia dzie ka na, ale mia łem też świa do mość bra ku do świad cze nia
w tym wzglę dzie. To „tak” trwa ło po nad sześć lat. Był to pięk ny
− dla mnie − czas. Nie tyl ko z ra cji pro wa dze nia spraw dy dak tycz -

nych i kon tak tów ze stu den ta mi. Zro zu mia łem, że funk cja pro dzie -
ka na do spraw stu denc kich to wiel ka od po wie dzial ność. Zro zu mia -
łem, że jest służ bą dla mło dych. Po tę gę dy dak ty ki po strze ga łem w ka -
te go riach Wy dzia łu i Uczel ni. Li czą się nie par ty ku lar ne in te re sy
ka tedr, lecz wie dza ab sol wen ta i je go kul tu ra.

Jak że je stem wdzięcz ny To bie − Dzie ka nie − za moż li wość peł -
nie nia tej funk cji w zgo dzie i w har mo nii z To bą, w in te re sie ab sol -
wen tów i Wy dzia łu, przy peł nej wol no ści i bra ku in ge ren cji z Two -
jej stro ny. 

Nie ba wem za sko czy ła mnie ko lej na pro po zy cja, przed ło żo na przez
dzie ka na Rut kow skie go: „Bę dziesz kie row ni kiem Ka te dry Łą kar -
stwa”. Za nie mó wi łem. Od zy skaw szy zaś mo wę, od po wie dzia łem,
że prze ra sta to mo je moż li wo ści, że brak do świad cze nia, że po czu -
cie od po wie dzial no ści i…

Wy wią za ła się dłu ga roz mo wa, któ rej treść moż na zre asu mo wać
na stę pu ją co. Ka te dra jest wiel kim dzie łem pro fe so ra Ma ria na Fal -
kow skie go. Two rzył ją od pod staw. Ma się roz wi jać, i to w każ dym
wy mia rze. „Znam wa sze pro ble my, tak że oso bo we. Ty − je steś mo -
im do brze prze my śla nym kan dy da tem. Wiem, co czy nię. Nie mo -
żesz po wie dzieć »nie«”„. No i nie po wie dzia łem „nie”, cho ciaż zma -
ga łem się z tym moc no.

Dro gi Dzie ka nie! Ten brak sprze ci wu za owo co wał mo im 25-let -
nim pro wa dze niem Ka te dry Łą kar stwa. W tym twór czym i ra do snym
dzie le pro wa dze nia Ka te dry nie ustan nie to wa rzy szy ło mi po czu cie
od po wie dzial no ści: nie za wieść pro fe so ra Fal kow skie go i Cie bie – dzie -
ka na Wy dzia łu. Na uczy cie lu od po wie dzial no ści! Peł ne wdzięcz no -
ści po zdro wie nie ślę do Cie bie, któ ry dziś prze by wasz na nie biań skich
wy ży nach. 

Stwo rzo na sa mo dziel ność i peł nio ne funk cje po zwa la ły mi jed -
nak moc niej do strze gać pro ble my przy szło ści Ka te dry, Wy dzia łu,
Uczel ni. To by ło trud ne i pięk ne. Po trzeb ne by ły oso bo we wzor -
ce. Pro dzie kań skie obo wiąz ki i prze by wa nie w dzie ka na cie stwa -
rza ły moż li wość peł niej sze go po zna wa nia pro fe so ra Rut kow skie -
go ja ko dzie ka na, uczo ne go… i czło wie ka. Ja ko Wil niu ka
i Wiel ko po la ni na.

Pra gnie nie piel grzy mo wa nia (to coś wię cej niż po dró żo wa nie) do
Wil na tkwi ło we mnie od daw na. Ule ga ło sil ne mu zwięk sza niu, gdy
wschod nia gra ni ca PRL prze sta wa ła być szczel na. Mi mo wszyst ko prze -
ra ża ły mnie in for ma cje, że na prze kro cze nie gra ni cy z Li twą cze ka
się 12, 24, 36, 48 i wię cej go dzin. Mo je roz ter ki prze rwał pro fe sor
Wil niuk szyb ko i jed no znacz nie – „Wil no war te jest na wet ty go dnio -
we go cze ka nia!” Po je cha łem, zo ba czy łem i… ule głem cza ro wi te go
mia sta i tej zie mi. I ta ki stan mo je go du cha wciąż trwa.

Pro fe so rze ko cha ny! Mia łeś ra cję! Dla zo ba cze nia Wil na nie -
trud ne jest na wet dziesięciodnio we wy cze ki wa nie, żad ne uciąż li -
wo ści po dró ży! 

Roz mo wy z Pro fe so rem o Wil nie i Wi leńsz czyź nie, o ich dzie -
jach, o hi sto rii na sze go kra ju, o Ar mii Kra jo wej, któ rej był żoł nie -
rzem, by ły pięk ne. Roz ko szą by ło wsłu chi wa nie się w Je go opo wie -
ści. Z każ de go opo wia da nia, wspo mnie nia prze bi ja ło ogrom ne
umi ło wa nie tej zie mi przez Pro fe so ra. Zro dzi ły one we mnie py -

Miecio kochany, dziękuję!

Pro fe so ro wi Mie czy sła wo wi Rut kow skie mu: uczo ne mu,
na uczy cie lo wi, żoł nie rzo wi, pa trio cie, mi ło śni ko wi Zie mi Wi -
leń skiej i Wiel ko pol ski w pierw szą rocz ni cę Je go wstą pie nia
na nie biań skie wy ży ny − S. Ko złow ski
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ta nie – czy moż na aż tak ko chać kra inę dzie ciń stwa i mło do ści?
Mo je wąt pli wo ści zni kły, kie dy do strze głem przej mu ją ce świa dec -
two czyn nej mi ło ści Pro fe so ra dla Wi leńsz czy zny. Swo imi dzia ła -
nia mi, ak cja mi wspie rał i wspo ma gał ziom ków tam ży ją cych, zwłasz -
cza mło dych. W zdo by wa niu przy sło wio we go gro sza był mi strzem.
Czy nił to z roz bra ja ją cą szcze ro ścią, ser decz no ścią, hu mo rem. Nie
na rze kał na trud no ści i pro ble my. On je po pro stu po ko ny wał. Kie -
dyś za da łem Pro fe so ro wi trud ne py ta nie – sko ro tak mi łu je Wi leńsz -
czy znę, to dla cze go ją opu ścił? Od po wiedź by ła za ska ku ją ca: „Wró -
ci łem, bo tak za de cy do wał Oj ciec. A de cy zja Oj ca jest świę ta. Oj ca
na le ży słu chać, a nie dys ku to wać z nim”.

Pro fe so rze za cny! Wil niu ku Ko cha ny! Do koń ca mo ich dni po -
zo sta niesz dla mnie wzo rem mi ło wa nia zie mi oj czy stej. Po zo sta niesz
spraw cą wy rzu tu su mie nia mo je go, że tak ma ło mi łu ję Zie mię Wie -
luń ską. Przyj mij ogrom ną wdzięcz ność mo ją.

Osiadł szy w sto li cy Wiel ko pol ski, z bie giem cza su Pro fe sor sta -
wał się Wiel ko po la ni nem. Dla te go re gio nu się tru dził, dla nie go
pra co wał. Z nie go też był dum ny. Tę sk nił za Wi leńsz czy zną, ale miał
nie ustan ną świa do mość, że Wiel ko pol sce na le ży słu żyć z od da niem.
Ona sta wa ła się dla nie go dru gą mat ką. Mi ło wał ją i po zna wał co -
raz bar dziej. Po sta wa pro fe so ra Rut kow skie go by ła po dob na do wy -
ka zy wa nej przez pro fe so ra Je rze go Zwo liń skie go − rek to ra na szej
uczel ni. Na je go gro bie wid nie je na pis: „Za ko piań czyk, któ ry uko -
chał zie mię wiel ko pol ską”. Pro fe sor Rut kow ski był Wil niu kiem, któ -
ry uko chał zie mię wiel ko pol ską. 

Dro gi Pro fe so rze, któ ry uczysz mi ło wać zie -
mię, na któ rej sta wia nas los. Dzię ku ję za ta -
kie my śle nie, za ta ką lek cję dla mnie.
Wiem, z ja kie go re gio nu po cho dzę. Ża łu ję
tyl ko, że nie usły szę już od Cie bie – „Ten
z Kon gre sów ki”. 

Z bie giem lat Pro fe sor sta wał się co raz
bar dziej zwor ni kiem łą czą cym Wi leńsz czy -
znę z Wiel ko pol ską. Swo ją po sta wą, sło -
wem i czy nem gło sił Wiel ko po la nom pięk -
no Wi leńsz czy zny, prze ko ny wał do
piel grzy mo wa nia, za chę cał do wspo ma ga -
nia miesz kań ców znad Wi lii, Wi lej ki i Nie -
mna. Sło wem i czy nem do wo dził wiel ko ści mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go i je go ogrom nej ro li w hi sto rii Pol ski. Gło sząc ta kie
po glą dy, wcho dził, mi mo wo li, w kon flikt z Wiel ko po la na mi, któ -
rzy nie pa ła li mi ło ścią do Mar szał ka. Tym cza sem Pro fe sor pra gnął
go uczcić w an ty pił sud czy kow skim Po zna niu. By ły spo ry i dys ku -
sje. W koń cu po sta wił na swo im. Z Je go ini cja ty wy w Po zna niu
za wi sła oko licz no ścio wa ta bli ca ku czci Mar szał ka, i to na zam -
ku – sym bo lu pru skiej prze mo cy. A w do mu Pro fe so ra za wsze wid -
niał ory gi nal ny ob raz upa mięt nia ją cy przy by cie Mar szał ka do wcie -
lo ne go w gra ni ce Rze czy po spo li tej Wil na i je go moc ne sło wa do
Ostro bram skiej Ma don ny – „Dzię ku ję Ci, Mat ko, za Wil no”. 

Dzię ku ję Ci Pro fe so rze za umi ło wa nie Wil na! Dzię ku ję To bie, Pan -
no, co w Ostrej świe cisz Bra mie, za pro fe so ra Mie czy sła wa!

Przy byw szy do Po zna nia, Pro fe sor pod jął stu dia na Wy dzia le Rol -
ni czym ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej. A po ich ukoń cze niu po -
zo stał pra cow ni kiem tej uczel ni, zdo by wa jąc na uko we stop nie i ty -
tu ły. Ja ko na uko wiec współ two rzył dzie dzi nę wie dzy na zy wa ną
eko no mi ką rol nic twa. Współ two rzył ją i prze ka zy wał za stę pom stu -
den tów. Czy nił to wszyst ko z od da niem, z nie słab ną cym en tu zja zmem. 

Z od da niem, en tu zja zmem i wiel ką ser decz no ścią utrzy my wał kon -
tak ty z ab sol wen ta mi, zwłasz cza peł nią cy mi funk cje dy rek tor skie
i kie row ni cze w pań stwo wych go spo dar stwach rol nych, ze wszyst -
ki mi, któ rzy pro wa dzi li go spo dar stwa rol ne, upra wia li ro lę, a co waż -
niej sze, mi ło wa li zie mię!

Pro fe so rze prze zac ny! Jak pięk ne i uj mu ją ce jest Two je świa dec -
two two rze nia na uki, pro wa dze nia dy dak ty ki, utrzy my wa nia kon -
tak tów z prak ty ką rol ni czą, a na de wszyst ko rze tel nej pra cy i mi ło -
wa nia zie mi.

Pro fe sor Rut kow ski chlu bił się swo ją uczel nią. Był z niej dum -
ny. Ja ko dzie kan i pro rek tor wzmac niał jej au to ry tet, za wsze po -
dej mo wał prze my śla ne de cy zje. Spo glą dał na nią przede wszyst -
kim w per spek ty wie dal szej. Znał jej moc ne stro ny, ale miał też
świa do mość sła bych punk tów. Kie dy za koń czył pra cę za wo do wą,
nie roz stał się z uczel nią. Za an ga żo wał się w dzia łal ność Sto wa -
rzy sze nia Ab sol wen tów na sze go rol ni cze go uni wer sy te tu. Współ -
or ga ni zo wał zjaz dy i spo tka nia. 

Pro fe so rze, któ ry cią gle py tasz – mnie i każ de go z uczel nia nej spo -
łecz no ści – co uczy ni łeś, co czy nisz dla roz wo ju swo jej Al ma Ma -
ter. Dzię ku ję za to cią gle ak tu al ne py ta nie, któ re jest Two im te -
sta men tem.

Peł niąc swo je po win no ści, mo głem też ob ser wo wać, jak Pro fe sor
kie ru je Wy dzia łem, jak funk cjo nu je dzie ka nat. To by ła wspa nia ła lek -
cja. Wszyst ko, co Pro fe sor czy nił, od by wa ło się w at mos fe rze wiel -
kiej ser decz no ści, życz li wo ści, kul tu ry. W roz mo wach, w de cy zjach
Pro fe sor wie lo krot nie przed sta wiał sta no wi sko od mien ne niż roz mów -
ca czy wnio sko daw ca. Wy po wia dał „nie” − dla spra wy czy oso by −
lecz je uza sad niał. Moż na by ło kwe stio no wać wer dykt, ale styl po -
dej mo wa nia de cy zji bu dził sza cu nek i re spekt. Dzia ła jąc w ta kim sty -
lu, Pro fe sor nie miał wro gów. Miał przy ja ciół. Ostat nie po że gna nie,

na so łac kim cmen ta rzu, jest naj bar dziej wia -
ry god nym do wo dem wiel ko ści pro fe sor skiej
przy jaź ni i życz li wo ści.

Pro fe so rze dro gi! Bar dzo, bar dzo Ci dzię -
ku ję za zgod ność słów z czy na mi. Za to, że
nie mia łeś po dwój ne go ob li cza. Za ten pięk -
ny styl pra cy i by cia so bą. Chy lę w po ko rze
przed To bą mo ją gło wę.

Wie lo let nie prze by wa nie z Pro fe so rem
prze mie ni ło się w przy jaźń. Po cząt ko wo nie -
śmia łą, póź niej nie ustan nie ro sną cą. Nad -
szedł dzień, w któ rym drzwi pro fe sor skie -
go do mu zo sta ły przede mną otwar te. Tak że

dla mo jej żo ny. Nie by ło mi ła two przy wo ły wać Pro fe so ra je go imie -
niem. Tak by ło ze mną i z wiel kim gro nem od da nych Mu osób.

Mie cio Ko cha ny! Przy jaźń z To bą by ła dla mnie da rem i za szczy -
tem. Ho no rem. Jak że je stem Ci wdzięcz ny za te roz kosz ne prze ko -
ma rza nie się. Dzię ku ję, że uzna łeś mnie god nym prze by wa nia w Two -
im do mu. Dzię ku ję za ra do sne przy ję cia, za wspól ne śpie wy. Za
ele gan cję w sta rym, do brym sty lu, za te nie ustan ne uca ło wa nia rą -
czek dla mał żon ki. Niech nie bo bę dzie Ci na gro dą! 

Jak przy sta ło na Wil niu ka, Pro fe sor ży wił ogrom ną cześć do Mat -
ki Bo skiej Ostro bram skiej. Bo Ona jest naj waż niej sza, wszech po -
tęż na. Żad na in na Ma don na nie do rów nu je Jej w mi ło sier dziu i ła -
ska wo ści. Na wet Czę sto chow ska. Na pół to ra ro ku przed śmier cią
Pro fe sor przy był na ka ziu ko wą mszę świę tą do ko ścio ła św. Woj -
cie cha. Spo koj nie przy sia dłem w ław ce obok nie go, nie chcąc Mu
prze ry wać mo dli twy. W pew nym mo men cie od wró cił się do mnie
i rzekł – „Wi dzisz Ją? Ona za wsze jest ze mną. I prze pro wa dzi mnie
na tam ten brzeg”. Zdez o rien to wa ny, z pew nym opóź nie niem do -
strze głem na fi la rze zło ci sty fresk Mat ki Bo skiej Ostro bram skiej.
Pa trzy ła na Nie go. Miał ra cję, 3 sierp nia prze pro wa dzi ła Go na za -
wsze na tam ten, nie biań ski brzeg. 

Mie cio Ko cha ny! Przy ja cie lu Prze zac ny! Po wiedz swo jej Ostro bram -
skiej Mat ce, aby ze chcia ła i mnie wziąć pod swo ją obro nę. Po wiedz.

prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski
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Uro dził się 24 lip ca 1924 ro ku w Bu cza czu nie da le ko Za lesz -
czyk w wo je wódz twie tar no pol skim. Po ukoń cze niu sze ścio -

let niej szko ły po wszech nej za li czył trzy la ta gim na zjum ogól no -
kształ cą ce go w Bu cza czu. Po wkro cze niu wojsk so wiec kich,
w dniu 19 wrze śnia 1939 ro ku NKWD aresz to wa ło Je go oj ca, któ -
re go już wię cej nie zo ba czył. W 1944 ro ku zo stał wraz z mat ką
i sio strą ewa ku owa ny do Ry tra ko ło No we go Są cza. W 1945 ro -
ku no stry fi ko wał ma tu rę w Kra ko wie, a na stęp nie roz po czął stu -
dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Stu dia ukoń czył
w 1950 ro ku, uzy sku jąc dy plom in -
ży nie ra le śnic twa i ma gi stra na uk
agro tech nicz nych. Bez po śred nio po
stu diach roz po czął pra cę na uko wą
oraz dzia łal ność dy dak tycz no -wy -
cho waw czą na sta no wi sku asy sten ta
w Ka te drze Den dro me trii Wy dzia łu
Le śne go. W la tach 1956−1960 od -
był aspi ran tu rę w Ka te drze Me lio ra -
cji Rol nych i Le śnych Wyż szej Szko -
ły Rol ni czej we Wro cła wiu, gdzie pod
kie run kiem prof. dr. hab. Sta ni sła wa Ba -
ca wy ko nał pra cę dok tor ską Dy na mi ka wód grun to wych na sie -
dli skach ty pu bo ro we go na przy kła dzie sto sun ków hy dro lo gicz nych
w zlew ni po to ku Śrem.

Sto pień na uko wy dok to ra na uk tech nicz nych uzy skał
w 1961 ro ku na Wy dzia le Me lio ra cji Wod nych WSR we Wro -
cła wiu. Od 1961 ro ku roz po czął pra cę na sta no wi sku ad iunk -
ta w Ka te drze Me lio ra cji Le śnych i Mier nic twa na Wy dzia le
Le śnym Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. W 1963 ro -
ku prze szedł do Ka te dry Me lio ra cji Rol nych na no wo utwo -
rzo nym na Wy dzia le Rol ni czym Od dzia le Me lio ra cji Wod nych.
Ja ko ad iunkt zor ga ni zo wał od pod staw tę Ka te drę, a na stęp -
nie do 1970 ro ku peł nił obo wiąz ki jej kie row ni ka.

W la tach 1962−1966 był za trud nio ny na pół eta tu na sta -
no wi sku star sze go pro jek tan ta w Za kła dzie Re gu lo wa nia Obie -
gu Wo dy In sty tu tu Go spo dar ki Wod nej w War sza wie. W tym
okre sie ze środ ków fi nan so wych IGW zor ga ni zo wał sta cję ba -
daw czą „Śrem”, w któ rej pro wa dził ba da nia bę dą ce pod sta -
wą Je go roz pra wy ha bi li ta cyj nej na te mat Stu diów hy dro lo gicz -
nych zlew ni le śnej dla po trzeb go spo dar ki wod nej. Na pod sta wie
tej pra cy w 1967 ro ku Ra da Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych
WSR we Wro cła wiu nada ła Mu sto pień na uko wy dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre sie me lio ra cji le śnych.

W 1970 ro ku zo stał mia no wa ny kie row ni kiem Ka te dry Me -
lio ra cji Rol nych WSR w Po zna niu i w tym sa mym ro ku, po
utwo rze niu Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych zo stał po wo ła ny
na sta no wi sko do cen ta i kie row ni ka Ze spo łu Me lio ra cji
Rol nych i Le śnych w no wo utwo rzo nym In sty tu cie Me lio ra -
cji Rol nych i Le śnych. W 1972 ro ku zo stał wi ce dy rek to rem,
a w la tach 1975−1980 peł nił funk cję dy rek to ra In sty tu tu Me -
lio ra cji Rol nych i Le śnych. Po zli kwi do wa niu in sty tu to wej
struk tu ry or ga ni za cyj nej na Wy dzia le Me lio ra cji Wod nych
w 1981 ro ku i re ak ty wo wa niu struk tu ry ka te dral nej po now -
nie ob jął funk cję kie row ni ka Ka te dry Me lio ra cji Rol nych 
i Le śnych, któ rą kie ro wał do przej ścia na eme ry tu rę w 1994
ro ku. Ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk 
tech nicz nych uzy skał w 1985 ro ku, a w 1992 ro ku zo stał 
mia no wa ny na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go. W la tach
1972−1978 peł nił funk cję pro dzie ka na, a w la tach 1987−1990
był dzie ka nem Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu.

Pro fe sor dr hab. inż. An drzej Ko stur kie wicz jest uzna nym
i ce nio nym au to ry te tem w dzie dzi nie me lio ra cji, a w szcze gól -
no ści hy dro lo gicz nych pod staw me lio ra cji rol nych i le śnych.
W ra mach tej spe cjal no ści pro wa dził ba da nia na te mat: go -
spo dar ki wod nej i me lio ra cji le śnych, bi lan sów wod nych ma -
łych zlew ni i go spo da ro wa nia wo dą w rol nic twie, me lio ra cji
i ochro ny za so bów wod nych te re nów ni zin nych bo ga to
urzeź bio nych. Na Je go do ro bek na uko wy skła da się 145 po -
zy cji, w tym 95 ory gi nal nych opu bli ko wa nych prac na uko wych
oraz 50 eks per tyz, prac pro jek to wych i opi nii. Na pod sta wie

wie lo let nie go cy klu ba dań hy dro lo gicz nych i sie dli sko wych prof.
Ko stur kie wicz ogło sił wie le prac na te mat mię dzy in ny mi dy -
na mi ki wód grun to wych na sie dli skach ty pu bo ro we go, re la -
cji pa nu ją cych mię dzy sta na mi wód grun to wych a bo ni ta cją
sie dli ska drze wo sta nów so sno wych, zmien no ści od pły wów
z ma łych zlew ni o róż nych stop niach le si sto ści, re ten cji uży -
tecz nej gleb le śnych, krzy wych opa da nia prze pły wów w ma -
łych zlew niach ni zin nych.

O wio dą cej ro li Pro fe so ra w ba da niach nad bi lan sa mi
wod ny mi ma łych zlew ni mo że świad czyć po wie rze nie Mu opra -
co wa nia te ma tu „Ochro na za so bów wod nych w kra jo bra zie
rol ni czym” w ra mach eks per ty zy Ko mi te tu Me lio ra cji PAN,
a tak że zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji ogól no kra jo wej na te mat
Ochro ny i ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia za so bów wod nych na te -
re nach rol ni czych w Re gio nie Wiel ko pol ski (1991).

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je rów nież wdro że nie
wy ni ków ba dań do prak ty ki me lio ra cyj nej. Jest współ au to rem
dwóch za łącz ni ków do Wy tycz nych dre no wa nia grun tów or -
nych (1988): Wy tycz nych sto so wa nia dre no wań nie sys te ma -
tycz nych oraz Za sad wy ko rzy sta nia śród pol nych oczek wod nych
ja ko od bior ni ków wód dre nar skich. W 1990 ro ku w Ka te drze
opra co wa no „In struk cję re no wa cji dre no wań”, któ rej jest
współ au to rem. 

W la tach 1986−1990 Pro fe sor wraz ze swo im ze spo łem ja -
ko pierw szy w kra ju pod jął ba da nia eks plo ata cji desz czow ni
wiel ko ob sza ro wych, w trak cie któ rych wdro żo no sys tem in -
for ma cyj no -de cy zyj ny, aby uspraw nić pro ces eks plo ata cji
desz czow ni. Wy ka za no moż li wo ści uspraw nień na eta pie pla -
no wa nia, pro jek to wa nia, bu do wy oraz eks plo ata cji desz -
czow ni.

Do istot nych osią gnięć prof. Ko stur kie wi cza na le ży za li czyć
opra co wa nie w 1980 ro ku, w ra mach eks per ty zy Po znań skie -
go Od dzia łu PAN, waż ne go za gad nie nia pt. „Za po trze bo wa nie
wo dy dla rol nic twa i le śnic twa oraz moż li wo ści je go za spo ko -
je nia w za się gu prze wi dy wa ne go le ja de pre sji po znań skiej od -
kryw ki wę gla bru nat ne go”. Eks per ty za ta by ła jed nym z istot -
nych czyn ni ków de cy du ją cych o re zy gna cji władz rzą do wych
z pla nów eks plo ata cji wę gla bru nat ne go w miej scu zwa nym Ro -
wem po znań skim. Był tak że ko or dy na to rem opu bli ko wa ne go
w 1993 ro ku przez Urząd Wo je wódz ki w Po zna niu opra co wa -
nia Pro gram ochro ny śro do wi ska do ro ku 2010 dla wo je wódz twa

Pro fe so r dr hab. 

Andrzej Kosturkiewicz
(1924–2009)
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po znań skie go, wy ko na ne go przez ze spół spe cja li stów z po znań -
skich uczel ni oraz spe cja li stów – prak ty ków. Kil ka krot nie był kie -
row ni kiem waż nych te ma tów ba daw czych, re ali zo wa nych w ra -
mach pro gra mów rzą do wych i re sor to wych. Po przej ściu −
w 1994 ro ku − na eme ry tu rę w la tach 1995−1997 kie ro wał ze -
spo łem, któ ry wy ko nał opra co wa nie „In wen ta ry za cja za so bów
wod nych i go spo dar ka ty mi za so ba mi oraz re ten cja wod na w la -
sach Le śne go Za kła du Do świad czal ne go w Sie mia ni cach AR
w Po zna niu”. W la tach 1999−2001 kie ro wał du żym pro jek tem
ba daw czym, fi nan so wa ny mi przez KBN Nr 5 P06H 067 16 „Go -
spo dar ka wod na i moż li wo ści jej kształ to wa nia w mi kro zlew niach
le śnych”.

Wy ni ki wła snych ba dań pre zen to wał kil ka dzie siąt ra zy na
sym po zjach, kon fe ren cjach i se mi na riach na uko wych, w tym
na sied miu kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych. Był prze wod -
ni czą cym ko mi te tów or ga ni za cyj nych lub na uko wych sied miu
ogól no pol skich kon fe ren cji na uko wych, or ga ni zo wa nych
przy współ udzia le Ko mi te tu Me lio ra cji PAN, a tak że or ga ni -
za to rem i kie row ni kiem na uko wym trzech Szkół Let nich Ko -
mi te tu Me lio ra cji PAN. 

Pro fe sor ma du że osią gnię cia w kształ ce niu kadr na uko wych.
Pod Je go kie run kiem 101 ab sol wen tów Wy dzia łu ukoń czy ło
pra ce ma gi ster skie. Był pro mo to rem sze ściu prze wo dów
dok tor skich, czte rech Je go współ pra cow ni ków uzy ska ło sto -
pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a trzech z nich jest już pro fe -
so ra mi ty tu lar ny mi. Był kil ku na sto krot nie re cen zen tem roz -
praw dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz re cen zen tem
w po stę po wa niu o nada nie ty tu łu na uko we go.

W okre sie 55-let niej wy róż nia ją cej pra cy w Aka de mii Rol -
ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu peł nił wie le
obo wiąz ków na rzecz Uczel ni, Wy dzia łu, Ka te dry oraz or ga -
ni za cji i jed no stek ogól no pol skich. Był wie lo let nim człon kiem
Se na tu AR, prze wod ni czą cym licz nych se nac kich i wy dzia ło -
wych ko mi sji. Od 1971 do 2008 ro ku był człon kiem Ko mi -
te tu Re dak cyj ne go Wy daw nic twa AR, a tak że re dak to rem
„Rocz ni ków AR”, se rii „Me lio ra cje i In ży nie ria Śro do wi ska”.

W la tach 1975–1988 był człon kiem ze spo łów dy dak tycz no -wy -
cho waw czych i na uko wych w MNSz WiT, człon kiem Ze spo łu Eks -
per tów w MEN (1989−1990) i Sek cji Na uk Rol ni czych Ze spo -
łu Eks per tów MEN (1989−1994). Od 1991 do 1999 ro ku był
człon kiem Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu łu Na uko we go Stop ni Na -
uko wych − Sek cji Na uk Bio lo gicz nych, Rol ni czych i Le śnych.
W la tach 1976−1994 był człon kiem Ra dy Na uko wej IMUZ w Fa -
len tach, a tak że człon kiem Ko mi te tu Re dak cyj ne go „Rocz ni ków

Na uk Rol ni czych” oraz re dak to rem na czel nym se rii F − „Me -
lio ra cje” (1982−1993). Od 1982 ro ku był człon kiem Ko mi te -
tu Ochro ny Śro do wi ska Od dzia łu PAN w Po zna niu, Wo je wódz -
kiej Ko mi sji Ochro ny Przy ro dy (1993−1998), a tak że PTPN,
PTG, PTL i SI TWM NOT. Pro fe sor od 1975 ro ku był ak tyw -
nym człon kiem Ko mi te tu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska Rol -
ni cze go PAN, a w 2000 ro ku zo stał wy bra ny człon kiem ho no -
ro wym te go Ko mi te tu.

Za wy bit ne osią gnię cia na uko we, or ga ni za cyj ne i dy dak tycz -
ne zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Zło tą
Od zna ką Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, Zło tą Od zna ką Sto -
wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Wod nych Me lio ra cji Na -
czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej i Me da lem Za słu żo ny dla Wo -
je wódz twa Po znań skie go. 

Za osią gnię cia w dzie dzi nie na uko wo -ba daw czej, dy dak tycz -
no -wy cho waw czej i or ga ni za cyj nej otrzy mał na gro dy Mi ni ster -
stwa Rol nic twa oraz był kil ku na sto krot nie wy róż nia ny na gro -
da mi JM rek to ra AR w Po zna niu. 

Po przej ściu na eme ry tu rę w 1994 ro ku Pro fe sor brał na -
dal czyn ny udział w ży ciu Wy dzia łu i na szej Ka te dry. W okre -
sie tym opu bli ko wał kil ka na ście prac na uko wych oraz kie ro -
wał i brał udział w dwóch te ma tach ba daw czych. Słu żył nam
po mo cą w pro wa dze niu za jęć dy dak tycz nych, w for mu ło wa -
niu te ma tów prac pro mo cyj nych i kie run ków ba daw czych ka -
te dry oraz w roz wią zy wa niu czę sto trud nych spraw ad mi ni -
stra cyj no -or ga ni za cyj nych. Uczest ni czył w tra dy cyj nych
spo tka niach świą tecz nych i ob cho dach imie nin. Ostat nie ta -
kie spo tka nie od by ło się pod ko niec li sto pa da 2008 ro ku, na
któ rym świę to wa li śmy imie ni ny Pro fe so ra.

Mi mo nie dy spo zy cji w ostat nich mie sią cach do koń ca in -
te re so wał się spra wa mi Uczel ni, Wy dzia łu i Ka te dry. Bar dzo
trud no jest nam przy zwy cza ić się do bra ku obec no ści Pro fe -
so ra w Ka te drze. Po zo sta wił po so bie trwa ły do ro bek i pa mięć
wśród nas, któ rzy z Nim współ pra co wa li.

Pro fe sor dr hab. An drzej Ko stur kie wicz zmarł 8 lip ca 2009
ro ku. Uro czy sto ści po grze bo we od by ły się 14 lip ca na Cmen -
ta rzu Ko mu nal nym Ju ni ko wo w Po zna niu. Pro fe so ra na
miej sce spo czyn ku od pro wa dzi ła Ro dzi na oraz bar dzo licz -
ne gro no przy ja ciół, współ pra cow ni ków i wy cho wan ków.

prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski

W S P O M N I E N I E

Doktor 

Mariusz Karliński
(1925–2009)

Je de na ste go sierp nia 2009 ro ku
zmarł je den z pra cow ni ków na -

szej uczel ni, po stać dla wie lu osób
wy jąt ko wa i nie zwy kła, a z pew no -
ścią ma low ni cza – dr Ma riusz
Kar liń ski z Ka te dry Agro me te oro -
lo gii. Wszyst kie oso by za in te re so -
wa ne na pi sa niem ar ty ku łu wspo -
mnie nio we go na te mat tej po sta ci
pro si my o kon takt z re dak cją.
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Sce na riusz, ja ki los zgo to wał Re na cie i Wie sio wi, jest nie wy -
obra żal nie wy jąt ko wy i wy jąt ko wo tra gicz ny. Dwie wraż li -

we, nie tu zin ko we po sta cie ode szły od nas, a krót ki czas dzie -
lą cy jed ną po grze bo wą ma ni fe sta cję od dru giej wszyst kim nam,
ich bli skim i przy ja cio łom, przy po mniał: me men to mo ri…
Treść jed nak i bo gac two ich ży cia, nie by wa ła róż no rod ność je -
go przy pad ków czy nią śmierć na szych przy ja ciół, Re na ty
i Wie sia, zja wi skiem koń czą cym nie zwy kły etap ży cia za rów -
no ich, jak i se tek in nych osób zwią za nych z folk lo rem. 

Wie sław Ka szub kie wicz, po stać nie zwy kła lu do we go tań ca.
In ży nier ma szyn dro go wych i po jaz dów, po tra fią cy kie dyś w Tur -
cji i Hisz pa nii na po bo czu au to stra dy prze pro wa dzić skom pli -
ko wa ny re mont sil ni ka au to bu su, któ rym „Ła ny” je cha ły na fe -
sti wal. Mistrz pro stych, sku tecz nych roz wią zań. Układ
cho re ogra ficz ny je go kon cer tów i su it ta necz nych to ro sną ce na -
pię cie, od cho dzo ne go z Wiel ko pol ski do wy bu chu fe ty ko lo -
rów i lu do we go ha evy me ta lu w sza lo nym kra ko wia ku. Na wet
cu dow ny, „sto no wa ny” ku ja wiak wy bu chał mi ło ścią i wy ci skał
łzy nie któ rym od por nym na sko ja rze nia z ku jaw ski mi ła na mi
rze pa ku. Wszyst ko wszę dzie upo rząd ko wa ne.

My ślę, że dru gą wiel ką pa sją Wie sia by ło że glar stwo. Je go wie -
dza mor skie go ster ni ka jach to we go po zwa la ła do wo dzić bał tyc -
ki mi rej sa mi. Za wsze po tra fił na pra wić sil nik lub ge ne ra tor, a je -
go mor skie mot to ży cia brzmia ło: „Jacht mo że za to nąć, je śli
za pał ki nie bę dą le ża ły na swo im miej scu”. Wiem, że nie zmier -
nie trud no by ło po go dzić mor skie po dró że i lu do we ta necz ne
pas. Bo w Po zna niu za wsze cze kał ze spół, a na jach cie pu deł -
ko za pa łek je den je dy ny raz mo gło le żeć nie tam, gdzie trze ba.
Jed nak fan ta zję Wie siu miał za wsze sar mac ką, za iste. 

DOM NAD JEZIOREM
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Za czy na jąc swo ją przy go dę ze show bu si nes sem, uży czył swe -
go gło su chó ro wi Po li tech ni ki Po znań skiej, jed no cze śnie bę dąc
re pre zen tan tem uczel ni w wio ślar stwie. Na stęp ny, dość dłu gi
epi zod w je go ży ciu to ze spół Wiel ko pol ska. Ba let tań czył, Wie -
siu śpie wał − do mo men tu, aż nie wy pa trzył tań czą cej Re na -
ty. Nie chciał jej tyl ko wy pa try wać, mu siał więc za tań czyć. Ich
so lo wy obe rek wy ko ny wa ny przez kil ka se zo nów prze szedł do
hi sto rii, a ta za owo co wa ła dwo ma cu dow ny mi wy da rze nia mi,
mia no wi cie: przej ściem za ko cha nych tan ce rzy do ze spo łu
„Ła ny” i na ro dzi na mi sy na, Do bka. Tak na praw dę ze spół przy -
jął obec ną na zwę, gdy za czął go pro wa dzić pan Wie sław Ka -
szub kie wicz. Z to wa rzy stwa mi ło śni ków we sel nych przy śpie wek
i „otań czeń” trzy dzie ści pięć lat te mu za czął się kształ to wać no -
wy zu peł nie twór. No wy pro gram, gdzie folk lor nie jest po ka -
zy wa ny in cru do, ale prze two rzo ny opra co wa nia mi ar ty stycz ny -
mi. Czo ło we miej sce w pro gra mie na dal zaj mu je re gion
z Wiel ko pol ski, ale pie śni i tań ce z Rze szowsz czy zny al bo z Kra -
kow skie go są rów nie cu dow nie do pra co wa ne. Pra wie wszyst -
kie wol ne chwi le to peł ne sku pie nie na no wych ukła dach ta necz -
nych. Zda rzy ło się jed nak kil ka wy jaz dów w praw dzi we gó ry,
pod czas któ rych po za ta necz ny mi tre nin ga mi zna la zło się du -
żo jaz dy na nar tach. 

Miesz ka li z Re na tą w Do mu nad Je zio rem. Na swo jej łą ce dla
naj bliż szych, dla są sia dów, dla zbłą ka nych że gla rzy z je zio ra −
ży we wi do wi sko: noc Ku pa ły. By łem tam kil ka krot nie. Kwin -
te sen cja pol sko ści, tę sk not, du cho we go speł nie nia − speł nie -
nia Ka szub kie wi czów. Na je zio rze noc, na wo dzie kacz ki i per -
ko zy. Dom za wsze pe łen lu dzi. Tych, co to mu sie li się z sze fem
czymś po dzie lić lub tych, co to chwi lo wo nie mie li się gdzie po -
dziać, a mu sie li tań czyć. Tak by ło do koń ca. W naj trud niej szych,
ka ta stro fal nych, dzi kich mo men tach eg zy sten cji nie by li sa mi.
Hans Fal la da chy ba ni gdy by nie na pi sał swo jej gło śnej po wie -
ści Każ dy umie ra w sa mot no ści, gdy by wi dział, jak od cho dzą.

Przy ja cie le
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Już po raz dru gi, 19 ma ja 2009 ro ku Wy -
dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt ob cho -

dził swój dzień pod swoj sko brzmią cą na zwą
Ani ma lia da.

Pod czas na sze go Świę ta na przy by łych wy -
kła dow ców i stu den tów cze ka ło wie le atrak cji,
na przy kład bieg z jaj kiem na czas, roz po zna -
wa nie mio dów i se rów oraz kon ku ren cje ty po -
wo zoo lo gicz ne: roz po zna wa nie zwie rząt i gło -
sów pta ków. Chęt ni mo gli spró bo wać swo ich
sił w kon kur sie na Su per ho dow cę, Su per bio -
lo ga i Su per a gro tu ry stę. Za pla no wa no też
część spor to wą. Stu den ci z sek cji ky no lo gicz -
nej przy go to wa li po kaz udzie la nia pierw szej po -
mo cy psom oraz wy sta wę czwo ro noż nych
pu pi li. Tak jak w ze szłym ro ku, tak i te raz każ -
dy mógł spró bo wać kieł bas i wę dlin dzię ki
uprzej mo ści Za kła dów Mię snych By stry ze
Swa rzę dza.

Punk tu al nie o go dzi nie 14.00 dzie kan dr hab.
Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel w to wa rzy -
stwie rek to ra prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp -

cza ka do ko na ła ofi cjal ne go otwar cia Ani ma lia -
dy. Obec no ścią za szczy ci li nas też wy kła dow -
cy, któ rzy sta wi li się w moc nym skła dzie. Za -
ba wa za czę ła się na do bre.

Naj więk szą atrak cją świę ta był po kaz gru py
Wa ta ha, któ ra za pre zen to wa ła nam, jak wy glą -
da ło niezwykłe ży cie pierw szych Pia stów mię -

dzy X a XI wie kiem. Wo jo wie po ka za li za cie -
ka wio nym stu den tom swo je stro je oraz broń,
od by ły się też po ka zy daw nych walk i kon kur -
sy na wią zu ją ce do mi nio nej epo ki.

W go dzi nach póź no po po łu dnio wych od był
się mi ni play back show. I tym ra zem stu den ci na -
sze go wy dzia łu po ka za li, na co ich stać. Na praw -
dę, by ło na co po pa trzeć, oj by ło! O go dzi nie
18.00 sce ną za wład nął di dżej, któ ry po rwał do

tań ca wie le osób. Tań ce i za ba wy trwa ły do póź -
ne go wie czo ra.

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt po raz
ko lej ny udo wod nił, że po tra fi zor ga ni zo wać
świet ną im pre zę, na któ rej ba wią się za rów no
wy kła dow cy, jak i stu den ci. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą się dzie kan
dr hab. Mał go rza cie Szu ma cher -Stra bel za to,
że po zwo li ła nam na or ga ni za cję Ani ma lia dy.
W imie niu wszyst kich stu den tów dzię ku ję gru -
pie Wa ta ha za wspa nia ły po kaz i Za kła dom Mię -
snym By stry ze Swa rzę dza za do star cze nie nam
mię sa i wę dlin. Jed nak naj więk sze po dzię ko wa -
nia po win ni do stać stu den ci, któ rzy licz nie sta -
wi li się na im pre zie. Bez Was Ani ma lia da nie by -
ła by tym, czym jest.

Kto nie był, niech ża łu je! Za rok znów bę dzie
maj i ko lej ne świę to Wy dzia łu Ho dow li i Bio -
lo gii Zwie rząt. Jesz cze lep sze, bar dziej ko lo ro -
we i sza lo ne.

Szy mon Dziu ba, 
stu dent IV ro ku bio lo gii WHiBZ

D Z I E Ń  W Y D Z I A Ł U  H O D O W L I  I  B I O L O G I I  Z W I E R Z Ą T

ANI MA LIA DA

Młodzież przywitał rektor G. Skrzypczak 
oraz dziekan M. Szumacher-Strabel

Można było oglądać żywe zwierzęta 
z RGD Swadzim

Organizatorki konkursów
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Konkurs miniplayback show

Wypchane zwierzaki służyły nie
tylko jako maskotki, były również

częścią konkursów

Nie samym piwem żyje student…,
gra także w siatkówkę

Pokaz 
i pogadanka 
na temat 
udzielania 
pierwszej 
pomocy 
psom

Wybory najpiękniejszego psa;
oczywiście wygrały wszystkie

występujące czworonogi

Stoisko z wyrobami pochodzenia
pszczelego

Zdobywcy nagród: Superhodowcy,
Superbiologa i Superagroturysty

Ujeżdżanie mechanicznego byka
tylko z pozoru wydawało się proste

Występ grupy Wataha

Okrutny wojownik…
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Wsa mo po łu dnie 12 ma ja 2009 ro ku na te re nie łącz ki przy le ga -
ją cej do bu dyn ku Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na roz po czę ła

się ma jów ka zor ga ni zo wa na głów nie przez stu den tów zwa nych po -
tocz nie drew nia ka mi (od na zwy wy dzia łu, któ re go są słu cha cza mi).

Naj pierw pro rek tor prof. Mo ni ka Ko złow ska, a po niej dzie kan
prof. Ry szard Gu zen da (fot. 1) oraz prof. Wło dzi mierz Prą dzyń -
ski (fot. 2) wy gło si li kil ka oko licz no ścio wych słów po wi ta nia; swo -
ją obec no ścią im pre zę za szczy ci li też in ni przed sta wi cie le władz uczel -
ni oraz za pro sze ni pro fe so ro wie (fot. 3). 

Pierw szym punk tem ob cho dów Dnia Tech no lo ga Drew na by ło
wrę cze nie na gro dy − bar dzo po my sło wo i ory gi nal nie za pro jek to -
wa nej sta tu et ki dla Naj lep sze go Wy kła dow cy Ro ku 2009. To za -
szczyt ne mia no tym ra zem przy pa dło w udzia le prof. Sta ni sła wo -
wi Pro szy ko wi z Ka te dry Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na
(fot. 4 i 5). Gra tu lu je my!

Po tej bar dzo uro czy stej ce re mo nii (na gro dzo ny pro fe sor mu siał
wdziać spe cjal nie na tę oko licz ność spro wa dzo ną to gę oraz za ło -
żyć na gło wę szy kow ny bi ret – fot. 6) nad szedł czas
na kon kur sy i po ka zy. Dru gie Mi strzo stwa we Wbi -
ja niu Gwoź dzi trwa ły bar dzo dłu go, po nie waż do tej
kon ku ren cji sta nę ło wie le osób w wie ku od kil ku do…
-dzie stu i -dzie się ciu lat, nie tyl ko sa mych stu den tów
czy pra cow ni ków uni wer sy te tu, co wi dać na za miesz -
czo nych obok zdję ciach (fot. 7−12). Co cie ka we,
pierw szą na gro dę zdo by ła ko bie ta (fot. 13)! Re dak -
cja „Wie ści Aka de mic kich”, sil nie prze cież sfe mi ni -
zo wa na, jest pod wra że niem.

Te go dnia ro ze gra no jesz cze wię cej kon kur sów i za -
wo dów, sta nę ły do nich róż ne dru ży ny. Na zwy, któ -
re so bie nada ły, by ły nie zwy kle ma low ni cze, a jed no -
cze śnie da wa ły du żo do my śle nia: „Pe le cia ki”, „Agre syw ni
Me bla rze”, „Dzi kie Koł ki”…

Wspól ne gril lo wa nie i są cze nie nie zwy kle ta nie go pi wa uroz ma -
icił po kaz pra cy firm Pro to ol, SIA oraz Li gnu ma (fot. 14 i 15), na
za koń cze nie za ba wy zaś stu den ci mie li moż li wość po ska kać i po -
tań czyć ra zem z kon cer tu ją cy mi na ży wo ze spo ła mi Che sma sters
i Si gnum (fot. 16).

mgr Ewa Stryc ka

Dzień Tech no lo ga 
Drew na

34

Fot. 1 Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 6

Fot. 5
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Fot. 7

Fot. 9

Fot. 11

Fot. 15

Fot. 14

Fot. 16

Fot. 8

Fot. 10

Fot. 12

Fot. 13
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Wszy scy pra wie ma ją cy coś do po wie -
dze nia o że glar stwie, wię cej lub

mniej, da ją do zro zu mie nia, że po pu la cja na -
sza dzie li się na tych, co że glu ją po mo rzach
i oce anach, i na tych, któ rzy są mar twi. Slo -
gan chy ba to tyl ko, a po wstał w cza sach, gdy

że glar stwo by ło nie ty le spo so bem na ży cie,
ile ko niecz no ścią, a su ro wa nie zmier nie for -
ma te go pro ce de ru, upra wia ne go nie tyl ko
w ce lach han dlo wych czy eko no micz nych
czy sto, ale wo jen nych i gra bież czych, by ła
ge ne ra to rem bar dzo wie lu mar twych i zmar -
twień. Ro man tyzm sta rych ża glow ców, raj -
skie wy spy prze zeń od kry wa ne pry ska ją jak
bań ka my dla na w ze tknię ciu z re alia mi
nie ludz kiej dys cy pli ny na ga le onach Roy al
Na vy, hisz pań skiej Wiel kiej Ar ma dy czy po -

zba wio ny mi czło wie czych cech umy słu pi -
ra ta mi. A jed nak ewo lu cja sprzę tu, re wo lu -
cje spo łecz ne, w tym re wo lu cja prze my sło -
wa, roz wój na uki spra wi ły, że że glar stwo
sta ło się spo so bem na ży cie − w wie lu róż -
nych for mach. Głów nie ja ko spo sób spę dza -

nia wol ne go cza su, ry wa li za cji w spo rcie, re -
kre acji, za da wa nia szy ku i błysz cze nia
w wy twor nym to wa rzy stwie. Za sa da dzia -
ła nia róż nych sił ae ro - i hy dro dy na micz nych
na sta rych ba weł nia nych ża glach i drew nia -
nych, po kry tych pą kla mi ka dłu bach jest ta -
ka sa ma, jak na współ cze snych, wy pa sio nych
jach tach z la mi na tów po lie stro wo szkla nych,
na któ rych od by wa ją się po ka zy mód wsze -
la kiej orien ta cji i ta kie róż ne tam tar go wi -
ska próż no ści. Nie ma na no wym sprzę cie

z pew no ścią dy żur nych w becz kach, za to
wie le in nych, mniej lub bar dziej cy wi li zo wa -
nych uciech. Aby spra wa by ła do koń ca ja -
sna, skrzy dła sa mo lo tów i skrzy dła sta rych
ho len der skich wia tra ków też dzia ła ją jak ża -
gle kli prów her ba cia nych, ty le że wia tra ki nie
mo gą od je chać. A po dob no „Pan ta Rey” po -
wie dział, że wszyst ko pły nie.

W mo im mnie ma niu wind sur fing jest naj -
czyst szą for mą że glar stwa. Oczy wi ście ten
spo sób po ru sza nia się po wo dzie rów nież
bie rze po cząt ki w cza sach, gdy stat ki by ły
na pę dza ne za rów no wio sła mi, jak i ża gla -
mi. Je den czło wiek na ka wał ku pły wa dła, je -
den ża giel, wszę dzie wo da i wiatr i trze ba
so bie ra dzić. Teo ria że glo wa nia ta ka, jak na
słyn nym „Vic to ry” ad mi ra ła Nel so na. 

Twór cą wind sur fin gu jest Ame ry ka nin,
Hol ly Swe icer, pla żo wy „próż niak” z Ka li -
for nii, któ re mu po uda nym śli zgu w dół nie
chcia ło się pły nąć pod fa lę. Tro chę cza su za -
ję ło je mu i ko le gom skon stru owa nie osta -
tecz nej po sta ci jak że cu dow ne go sprzę tu.
Naj waż niej szym chy ba ele men tem tej kon -
struk cji jest prze gub o kil ku stop niach
swo bo dy. Roz wią za nie ty leż pro ste, co ge -
nial ne. Idea de ski z ża glem przy nio sła te mu
in ży nie ro wi z pla ży ka li for nij skiej praw dzi -
wą for tu nę. Po ło wa lat sześć dzie sią -

tych XX wie ku. U nas głę bo ka ko mu na. Za
ta kie za go spo da ro wa nie cza su moż na by -
ło mieć kło po ty. 

Pierw sze de ski z ża glem zo ba czy łem na
Ma zu rach, chy ba w 1975 ro ku. Cu dow ne
ba dzie wie. Ka dłub ze sklej ki „wo do od por -
nej”, drew nia ny maszt, drew nia ny bom, ża -
giel z or ta lio nu kon ku ru ją cy z mod ny mi
wów czas płasz cza mi prze ciw desz czo wy -
mi. Żad nych ubrań spe cja li stycz nych czy
ochron nych. Krót kie mo men ty pły nię cia
w śli zgu. Eks ta za. Ra dzi łem so bie z tym tak
do brze, że opu ścił mnie zu peł nie in stynkt sa -
mo za cho waw czy. Czer wiec nad je zio rem
Nie go cin. Sil ny wiatr i jesz cze sil niej sza fa -
la, któ ra wzma ga ła się z mi nu ty na mi nu -
tę. Aby za bez pie czyć się przed zim nem, za -
kła dam gu mo wy sztor miak i ka lo sze. Bez
ka mi zel ki ra tun ko wej, bo nie by ło pod rę -
ką. Ta ki ze staw że gla rze na zy wa ją ko twi cą.
Po wpad nię ciu do wo dy je dy ną rze czą, ja -
ką na le ży ko niecz nie zro bić, to po zbyć się
te go rynsz tun ku, po ma ga jąc so bie wy szu -
ka ny mi prze kleń stwa mi. Mi le wi dzia ny ję -
zyk ro syj ski. Kil ka ra zy wsze dłem na de skę,
aby po chwi li lą do wać w wo dzie. Wiatr i fa -
le wy rwa ły pęd nik, prze sta łem się więc
gra mo lić na gó rę. Zresz tą, ja ka gó ra? By -
łem nie ustan nie na tym sa mym po zio mie.
De lek to wa łem się sma kiem za war to ści −
wte dy − szam ba pod ty tu łem Nie go cin. Być
mo że gę stość cie czy wspo mo gła reszt ki mo -
jej pły wal no ści. Nie pa mię tam twa rzy mi li -
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cjan tów i ich de li kat nych su ge stii od no śnie
do mo je go po cho dze nia, ale ka lo sze, sztor -
miak i ży cie ura to wa łem. Ot, głu pia wia ra
we wła sne umie jęt no ści i moż li wo ści. Dzię -
ki te mu i po dob nym wła snym do świad cze -
niom je stem wy jąt ko wo na mol ny ja ko in -
struk tor na je zio rach i w gó rach. 

Jesz cze mo że dwa al bo trzy la ta pły wa łem
na ta kim sprzę cie. Już bez ko twic. Jed nak
sier mięż ność sprzę tu wy ma ga ła usta wicz -
nych na praw. Go dzi na pły wa nia, kil ka go -
dzin na pra wy. Psu ło się wszyst ko. Kie dyś
w Sie ra ko wie, obóz spor to wy Aka de mii Me -
dycz nej, przez ty dzień że glo wa łem mo że
czte ry go dzi ny. Resz ta cza su to na pra wa
awa rii. Róż ny mi spo so ba mi. A pa rę uda nych
mo men tów, bo „mo men ty by ły”, za re je stro -
wa no służ bo wą ka me rą 8 mm z Za kła du
Me dy cy ny Są do wej. Jed no z pięk niej szych
ujęć to kil ka przy szłych adep tek me dy cy ny
zszy wa ją cych na okręt kę mój roz dar ty ża -
giel, sie dzą cych na po mo ście i ko men tu ją -
cych to, co się sta ło ze sprzę tem i dla cze -
go. Ja jed nak twier dzę, że nie jed na
póź niej sza ope ra cja dzię ki tym in cy den tom
się uda ła. Póź niej by ło już tyl ko le piej. 

Los rzu cił mnie do Afry ki Pół noc nej na
lat pięć. Aby nie zwa rio wać, pły wa łem na de -
sce w każ dej wol nej chwi li. Mo rze Śród -

ziem ne by ło wy ma ga ją ce, ale i sprzęt był in -
ny. Ten okres to te mat od bie ga ją cy znacz nie
od mo jej pre zen ta cji mul ti me dial nej, choć
ob fi tu ją cy w nie wia ry god ne wy da rze nia. Na
Mo rzu Śród ziem nym pły wa ło i pły wa ol -
brzy mie sta do że gla rzy, jed nak mnie uda -
ło się dzię ki nie wia ry god nym zbie gom oko -
licz no ści pły wać na de sce w ser cu Sa ha ry:
pod gra ni cą z Cza dem, na sło nym akwe nie
wiel ko ści mo że dwu 50-me tro wych pły wal -
ni, że glo wa łem, po py cha ny go rą cy mi po -
dmu cha mi pu sty ni. Nie jed na ka ra wa na się
dzi wi ła. Ja dzi wi łem się ka ra wa nom.

Rok 1985. Pierw szy obóz że glar sko -
-wind sur fin go wy Stu dium WFiS Wyż szej
Szko ły Rol ni czej. Je zio ro Chrzyp skie. Oko -
ło 400 hek ta rów ka pry śnych wia trów, pięk -
nej li nii brze go wej, szu mią cych trzcin, czy -
stej wte dy wo dy, ryb i ad re na li ny na de skach
ża glo wych. Pa mię ta cie te la ta? Dla wie lu
z nas, mam na my śli za rów no szko lą cych się
stu den tów, jak i nas, pra cow ni ków SWFiS,
Łę żecz ki to ma gicz ne miej sce, jak póź niej
Wa gra in w na szych nar ciar skich po dró żach.
Naj bar dziej ma gicz ny był sprzęt. To oczy -
wi ście nie „cu do” z Ma zur czy Sie ra ko wa,
już pla sti ki, już da kro no we ża gle, me ta lo -
we masz ty i bo my, ale Piotr Jur i ja więk -
szość cza su rów nież spę dza li śmy na na pra -
wie awa rii. Że by jed nak być w peł nej for mie
ja ko szko le niow cy, na pra wia li śmy sprzęt
w no cy. Czę sto przy piw ku, noc ne Po la ków
roz mo wy, w opa rach kle ju epok sy do we go

lub po li ma lu. To też klej ży wicz ny i nie chcą -
cy okazało się, że miał ko pa. 

Me tod szko le nio wych nie by ło. Two rzy -
li śmy je, ucząc się sa mi. Bę dę szcze ry,
wszyst ko by ło wów czas sier mięż ne, po za
chę cia mi. Oczy wi ście by ło też wie le peł nych

dra ma ty zmu sy tu acji, wy ni ka ją cych z bra -
ku do świad cze nia. Sprzęt ra tun ko wy żyw -
cem z dłu gich ło dzi Wi kin gów. Wszy scy
wza jem nie się po dzi wia li śmy. Naj bar dziej
zdu mio ny je stem, że nic groź ne go się nie
sta ło. Ab so lut nie no we do świad cze nia na
wo dzie, in ny te go wy miar. Za wsze chcia łem
po rów nać ob ra zo wo wind sur fing do cze goś
w in nej ska li. Pro szę so bie wy obra zić w po -
dob nym wy mia rze lot nic two. Je den czło wiek
z ma ły mi skrzy dła mi w po wie trzu. Bo sa mo -

lo tem lub szy bow cem la ta się zwy czaj nie. 
Zno wu trans for ma cje. Czas Łę że czek

mi nął. Wszyst ko roz bi ja się o pie nią dze.
Wszyst ko upa dło, pły wa nie, sprzęt, ogni ska
na brze gu, wiel kie przy jaź nie i wiel kie mi -
ło ści. Cha os. Cha os zro zu mia ły i bez na dziej -
ny dla tych, co tym ży li.

W tym sa mym cza sie w Eu ro pie praw dzi -
wa re wo lu cja sprzę to wa. Krót kie de ski bez
płetw mie czo wych. W sprzy ja ją cych wa run -
kach 40−60 ki lo me trów na go dzi nę. Za wo -
dy na za mknię tych obiek tach przy sztucz -
nym wie trze z wen ty la to rów. Ty sią ce
ko lo ro wych ża gli na ba jecz nie ko lo ro wych
akwe nach. Ilość sprze da wa ne go sprzę tu
idzie w dzie siąt ki mi lio nów na ca łym świe -
cie. FUN.

Dro gi mo je i Pio tra się ro ze szły, ale ca ły
czas two rzy li śmy, wy my śla jąc prze róż ne
uła twia ją ce ży cie urzą dze nia tym, co na de -
sce sta wia li pierw sze kro ki. Ko lej ne obo zy
w Przy bro dzi nie, Je zio ro Po widz kie. Po -
nad 1200 hek ta rów kry sta licz nej wo dy,
dziw ne re alia zwią za ne ze spu ści zną po Lu -

wczo raj i dziś
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do wym Woj sku Pol skim i lu do wym lot nic -
twie. Woj sko wy Ośro dek Wcza so wy. Pi ja -
ni puł kow ni cy, któ rym wte dy by ło jesz cze
pra wie wszyst ko wol no, fron to we wręcz la -
try ny, bi dul ki − nie udacz ni cy prze ro bie ni na
or dy nan sów. Ale wszyst ko by ło pod da ne ma -
gii wiel kie go je zio ra, już wte dy w za ni ku
i ago nii. To wte dy wraz z Wie siem Ka szub -
kie wi czem, na co dzień cho re ogra fem „Ła -
nów”, a kon struk to rem z krwi i ko ści, zbu -
do wa łem dzi wa dło do na uki że glo wa nia na
brze gu. Dzia ła ło nie źle, jed nak udo sko na -
lił je do wręcz skoń czo nej for my Piotr. Rów -
no cze śnie, bę dąc opę ta ny ni czym nie uza sad -
nio ną pa sją two rze nia, zbu do wa łem de skę
– ka ta ma ran. Na fil mie pre zen to wa ło się to
le piej niż w rze czy wi sto ści, ale na praw dę ba -
jer był ab so lut ny. Moż na by ło pły wać na krze -
śle. Tyl ko po co? Dzi siaj wiem, kie dy od wa -
li łem ka wał do brej, nie wszyst kim po trzeb nej
ro bo ty, że do na uki naj lep sze są krót kie de -
ski, sze ro kie i sta bil ne. Praw dzi we plat for -
my wiert ni cze. Skąd mia łem to od ra zu wie -
dzieć. Na ko lej nych obo zach szko le nio wych
w Pszcze wie nie kwe stio no wa ny mi au tor ka -
mi suk ce sów przez kil ka ko lej nych lat są sze -
ro kie, na metr pra wie, wspa nia łe RDR -y. Na -
wet urzą dze nie do su che go pły wa nia nie jest
już ko niecz ne. Bły ska wicz nie „ły ka ją” to
wszy scy mło dzi: stu den ci i mło dzi du chem,
chęt ni do umiar ko wa nych sza leństw, doj rzal si
cia łem. Nie wiem, jak się ma ją fi nan se na -
szej sza cow nej szko ły w rę kach pa ni kwe stor,
ale de ską ste ru je jak bi blij ny Noe, z tą jed -
nak róż ni cą, że de ską ste ru je się bez urzą -
dze nia ste ro we go. No i za wsze do pi sy wa ły
jej wia try. Dla te go mo że my spać spo koj nie. 

W ar se na le sprzę tu do pły wa nia błysz czą
sza cow ne, ale wiecz nie nie od gad nio ne pla -
st sur fy. Są z na mi od po cząt ku i mi mo mo -
dy na de ski krót kie za wsze po tra fią przy sła -
bych po dmu chach po ko nać no we, ko smicz ne
kon struk cje. Mo że po 25 la tach na praw, po -
le ro wa nia, wręcz piesz czot od pła ca ją tym,
któ rzy ni mi nie gar dzą? Jak na ro wi sty koń,

po tra fią znie nac ka zrzu cić do wo dy, ale po -
tra fią rów nież wy ba czyć wie le tym, któ rzy się
uczą. 

Pi szę o kon struk cjach 25-let nich za le d -
wie, ale w tej dys cy pli nie to wie ki ca łe. Re -
kor dy pręd ko ści pły wa nia na de skach to wy -
ni ki zbli żo ne do 100 ki lo me trów na go dzi nę,
a stan dar dy w pły wa niu re kre acyj nym
to 60−80 ki lo me trów na go dzi nę. To, co
pre zen to wa no na po ka zie mul ti me dial nym,
dla więk szo ści by ło no wo ścią. Ale tak już się
pły wa rów nież w Pol sce. No wy kie ru nek tej
za ba wy to ki te sur fing. W du żym skró cie to
jaz da, a wła ści wie w po ło wie pły wa nie po
wo dzie i la ta nie w po wie trzu na bar dzo krót -
kiej de sce, po łą czo nej dłu gi mi lin ka mi
z ma łym, pom po wa nym la taw cem. Wzlo ty
na 10−15 me trów, ła god ne opa da nie, ślizg,
zno wu skok i jaz da w po wie trzu. Nie sa mo -
wi ta, nie re al na wręcz rze czy wi stość. Mo że
la ta ją ce dy wa ny i cu dow na lam pa Al la dy na
to wca le nie fan ta zja? A je śli do dam, że
wśród ta kich pol skich Ika rów jest stu dent
na sze go Uni wer sy te tu, Mi chał Po rzu cek, to
nie uwie rzy cie Pań stwo w mo je fan ta zjo wa -
nie. Ukrad kiem pod czas pre zen ta cji pod glą -
da łem za sty głe z po dzi wu twa rze, nie do wie -
rza nie, za chwyt, po dziw. 

Kie dyś, ba wiąc przy pad kiem we Wło szech
nad je zio rem Gar da, by łem świad kiem te -
sto wa nia nie zwy kłe go urzą dze nia, któ re
na pierw szy rzut oka by ło ra so wą de ską
wind sur fin go wą. Na wet ci, któ rzy ma ją
po ję cie o bu do wie de sek pły wa ją cych, by -
li by lek ko zdzi wie ni, wi dząc to, cze go wol -
no by ło mi do świad czyć. Otóż de ska mia -
ła krót ki, oko ło 1,8-me to wy maszt, a na je go
koń cu, na prze gu bie, pra wie w po ło wie swej
dłu go ści za mo co wa ny był pęd nik. Kie dy de -
ska pły nę ła nor mal nie, pęd nik „stał” pio no -
wo, da jąc urzą dze niu ciąg. Jed nak gdy że -
glarz wy sko czył tro chę na fa li, usta wiał
pęd nik po zio mo, jak zwy czaj ne skrzy dło,
a ca łość swo bod nie szy bo wa ła oko ło 30 me -
trów. Ni gdy nie mia łem żad nych za kłó ceń

wzro ku ty pu cho ro ba Ba se do wa, ale czu łem,
jak gał ki wy cho dzą mi z oczo do łów. Tak or -
ga nizm że gla rza za re ago wał na nie moż li we.
Ni gdy wię cej nie spo tka łem się z tym urzą -
dze niem, my ślę, że po my sło daw ca na wie -
dzo ny był po zy tyw nie, zde cy do wa nie bar -
dziej niż ja w cza sach mo jej świet no ści.
Po nad to od po wied nio za awan so wa nej tech -
no lo gii nie spo sób od róż nić od ma gii. 

W tym spo rcie słoń ce jest za wsze do sko -
na łe, naj bar dziej ulew ny deszcz za wsze
ożyw czy, wi chu ra da je ci opar cie, je dy nie
upad ki nie za wsze są upoj ne. Wła ści wie jed -
nak coś ta kie go jak zła po go da nie ist nie je,
są je dy nie róż ne ro dza je zna ko mi tej au ry.
Śmia ło mo gę to po wie dzieć, we ry fi ku jąc swój
ro mans z wind sur fin giem. Ileż to wy da rzeń
by mnie omi nę ło, gdy bym te raz wszedł
z mar szu na go to we. Iluż lu dzi, bar dziej lub
mniej cie ka wych, a cza sa mi cie kaw skich, nie
by ło by mi da ne po znać? Kil ka se tek na szych
ab sol wen tów bio rą cych w tym z na mi kie dyś
udział by ło do sko na łą ma te rią do świad czal -
ną, nie któ rzy „re ga cą” się na za wo dach, in -
ni uczą pły wa nia swo je dzie ci, jesz cze in ni ży -
ją już nie ste ty tyl ko wspo mnie nia mi. Je śli
chce cie choć tro chę utoż sa mić się z tym
wszyst kim, trzy mać wiatr w dło niach i ujarz -
miać go, dać się po nieść fan ta zji i jej po dmu -
chom, za cznij cie z na mi. Chciał bym na pi sać:
za ry zy kuj cie, ale po dam tyl ko in for ma cję, że
wind sur fing, mi mo ca łej swej uro dy, to dość
kon tu zjo - i ad re na li no gene hob by.

Po znań, li sto pad 2008 ro ku

Tekst po wstał ja ko ko men tarz do pre zen -
ta cji mul ti me dial nej na Sej mi ku Kul tu ry Fi -
zycz nej z dnia 14 li sto pa da 2008 ro ku pod -
czas uro czy ste go otwar cia Ha li Spor to wej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go przy ul. Dojazd
w Poznaniu.

mgr Ry szard No wak

Nasz wind sur fing 
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Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w ko lar stwie gór skim są naj waż niej -

szym punk tem ry wa li za cji stu den tów ko la rzy
w na szym re gio nie. W każ dym ro ku aka de -
mic kim od by wa ją się dwa rzu ty za wo dów ko -
lar skich, w któ rych za wod ni cy ry wa li zu ją
w wy ści gu ty pu cross co un try. Or ga ni za to rem
jest Po li tech ni ka Po znań ska, a tra sa − uroz -
ma ico na i co ro ku wzbo ga ca na o coś no we -
go − prze bie ga przez te ren Cy ta de li Po znań -
skiej. Stu den ci ry wa li zu ją w ka te go rii ko biet
i męż czyzn in dy wi du al nie i dru ży no wo. Każ -
da uczel nia mo że wy sta wić do wol ną licz bę za -
wod ni ków i za wod ni czek. 

Pierw sze za wo dy od by ły się w paź dzier ni -
ku, to wa rzy szy ła jej je sien na au ra, ale po mi -
mo chło du po go da do pi sa ła. Ran gę tych za -
wo dów z pew no ścią pod niósł udział
re pre zen tan tów Pol ski: Alek san dry Da wi do -
wicz − stu dent ki PWZZ w Ka li szu − i Kor -
ne la Osic kie go − UAM Po znań. 

Wśród ko biet nie by ło nie spo dzia nek, zwy -
cię ży ła Alek san dra Da wi do wicz przed Ka mi -
lą Kla mec ką (UAM Po znań) i Ka ro li ną Do -
pie ra łą (UP Po znań). In ne za wod nicz ki
z na szej uczel ni rów nież bar dzo do brze po je -
cha ły: Jo an na Nad mor ska by ła czwar ta, a Mo -
ni ka Fi giel dzie wią ta. Tak do bre wy ni ki da ły
nam dru ży no wo I miej sce wśród ko biet.

Pa no wie wy star to wa li na tej sa mej tra sie,
ale mie li do po ko na nia więk szą licz bę okrą -
żeń. Ry wa li za cja za koń czy ła się zwy cię -
stwem Kor ne la Osic kie go (UAM Po znań).
Uni wer sy tet Przy rod ni czy re pre zen to wa li:
Ma te usz No wic ki, Ar ka diusz Ma tusz czak,
Piotr Grześ, Szy mon Lu dwi czak, To masz
Wo łyń ski, Ar tur Szu dro wicz, Woj ciech Ba -
ra now ski. Nie zły wy stęp na szych za wod ni ków
za pew nił im czwar te miej sce. Nie ste ty, nie wy -
star to wał je den z za wod ni ków UP Ma te usz
Du dek, gdyż pod czas przy go to wań do za wo -
dów zła mał oboj czyk.

Wy ni ki kla sy fi ka cji dru ży no wej I edy cji:

Ko bie ty:
01 m.: UP = 16 pkt.
02 m.: UAM = 17 pkt.
03 m.: PP = 27 pkt.
04 m.: PWSZ Ka lisz = 225 pkt.
05 m.: AWF = 229 pkt.

Męż czyź ni:
01 m.: UAM = 11 pkt.
02 m.: AWF = 20 pkt.
03 m.: PP = 27 pkt.
04 m.: UP = 44 pkt.
05 m.: WSL = 166 pkt.
06 m.: AE = 169 pkt.
07 m.: WSPiA = 292 pkt.
08 m.: PWS BiO = 298 pkt.
09 m.: PWSZ Ka lisz = 300 pkt.
10 m.: WSZ KDE = 303 pkt.

*
Dnia 16 ma ja 2009 ro ku od był się ko lej -

ny start. Po go da tym ra zem nie do pi sa ła,
a deszcz nie prze sta wał pa dać. Ta kie wa run -
ki spo wo do wa ły mnó stwo de fek tów, a na -
pęd wszyst kim od ma wiał po słu szeń stwa.
Tra sa uroz ma ico na zjaz dem po to rze 4×
oraz pod jaz dem pod am fi te atr sta ła się
trud na i wy ma ga ją ca.

W II edy cji dwie na sze za wod nicz ki za ję -
ły miej sca na po dium. Pierw sza na me cie za -
mel do wa ła się za wod nicz ka UAM, a za nią ko -
lej no Jo an na Nad bor ska (UP Po znań)
i Ka ro li na Do pie ra ła (UP Po znań). Na sza ko -
lej na za wod nicz ka, We ro ni ka Tyl kow ska, za -
ję ła siód me miej sce, ale trze ba nad mie nić, że
przez ca ły wy ścig je cha ła na lep szej po zy cji,
jed nak ze rwa ła łań cuch i na me tę do bie gła.
Ta ki re zul tat dał ko bie tom UP pierw sze
miej sce w II edy cji.

Ko la rze na szej sek cji tak że po pra wi li swój
wy nik i upla so wa li się na trze cim miej scu, za
UAM i PP. Re pre zen to wa li nas: Woj ciech Ba -
ra now ski, Szy mon Lu dwi czak, Piotr Grześ,
Ar ka diusz Ma tusz czak, To masz Wo łyń ski,
Ma te usz No wic ki. 

Naj waż niej sze jed nak są wy ni ki po dwóch
edy cjach, któ re da ją koń co we re zul ta ty. Za -
wod nicz ki UP za ję ły I miej sce, a ko la rze
III miej sce. Ta kie za koń cze nie Aka de mic kich
Mi strzostw Wiel ko pol ski w ko lar stwie gór skim
na le ży uznać za bar dzo uda ne: obie dru ży ny
na po dium i kil ka in dy wi du al nych suk ce sów.
Suk ces sek cji jest istot ny, po nie waż po ziom

ko lar stwa gór skie go na wiel ko pol skich uczel -
niach jest wy so ki.

Kla sy fi ka cja dru ży no wa II edy cji:

Ko bie ty:
01 m.: UP =12 pkt.
02 m.: UAM = 16 pkt.
03 m.: PP = 17 pkt.
Męż czyź ni:
01 m.: UAM = 21 pkt.
02 m.: PP = 26 pkt.
03 m.: UP = 45 pkt.
04 m.: WSL = 148 pkt. 
05 m.: WSPiA = 152 pkt.
06 m.: AWF = 152 pkt.
07 m.: WSHiG = 267 pkt.
08 m.: WSHiG = 270 pkt.
09 m.: WSHiU = 274 pkt. 

Kla sy fi ka cja dru ży no wa po dwóch 
edy cjach (ko bie ty):
01 m.: UP = 28 pkt.
02 m.: UAM = 33 pkt.
03 m.: PP = 44 pkt.
04 m.: PWSZ Ka lisz = 618 pkt.
05 m.: AWF = 622 pkt.

Kla sy fi ka cja dru ży no wa po dwóch 
edy cjach (męż czyź ni):
01 m.: UAM = 31 pkt.
02 m.: PP = 53 pkt.
03 m.: UP = 89 pkt.
04 m.: AWF = 172 pkt.
05 m.: WSL = 314 pkt.
06 m.: WSPiA = 444 pkt.
07 m.: UE = 462 pkt.
08 m.: WSHiG = 673 pkt.
09 m.: PWS BiO = 691 pkt.
10 m.: PWSZ Ka lisz = 693 pkt.
11 m.: WSHiR = 696 pkt.
12 m.: WSZ KDE = 696 pkt.
13 m.: WSHiU = 700 pkt.

Dla na szych ko la rzy suk ces w za wo dach
ma jo wych nie był za koń cze niem, a do pie ro
po cząt kiem ko lar skich zma gań. Okres wa ka -
cji to czas tre nin gów i wie lu star tów, szcze -
gól nie waż ne bę dą te, w któ rych bę dzie my re -
pre zen to wać Uni wer sy tet Przy rod ni czy.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa
Wiel ko pol ski

w ko lar stwie gór skim ko biet i męż czyzn

Szymon Ludwiczak; maj 2009

Karolina 
Dopierała 
na trasie; 
maj 2009
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Gru py zwie dza ją ce Po znań są naj czę ściej
gru pa mi przy jezd ny mi, ale jest też kil ka

in sty tu cji lub or ga ni za cji, któ re za pra sza ją na
spa ce ry po mie ście tak że je go miesz kań ców.
Wte dy oczy wi ście pro gram zwie dza nia wy kra -
cza po za stan dar dy po pu lar nych wy cie czek.
W tym ro ku – w związ ku z dzie więć dzie się -
cio le ciem utwo rze nia uni wer sy te tu w Po -
zna niu – czę sto spa ce ry te do cie ra ły rów nież
na So łacz, tu bo wiem przed la ty ulo ko wa no
Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te tu Po -
znań skie go. W pro wa dze niu trzech ta kich spa -
ce rów mia łem przy jem ność uczest ni czyć.

Pierw szy był spa cer „od Zie lo nej Bud ki do
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go” (18 kwiet -
nia), zor ga ni zo wa ny przez To wa rzy stwo Mi -
ło śni ków Mia sta Po zna nia. Ko le żan ka Kry sty -
na Sro ków na po ka za ła spa ce ro wi czom So łacz
z par kiem i cha rak te ry stycz ną za bu do wą,
a mnie po pro si ła o ko men tarz do ty czą cy hi -
sto rii i naj waż niej szych obiek tów na szej uczel -
ni, w tym szcze gól nie Ko le gium Run ge go.

Na stęp ne go dnia już sa mo dziel nie pro wa -
dzi łem spa cer zor ga ni zo wa ny przez Ko ło

Prze wod ni ków PTTK im. Mar ce le go Mot te -
go. Te mat prze wod ni brzmiał: „So łacz zna ny
i nie zna ny”. Na sza uczel nia jest oczy wi ście zna -
na w Po zna niu i na ogół ko ja rzo na z So ła czem,
uzna łem jed nak, że nie któ re obiek ty (a tak że
epi zo dy z hi sto rii uczel ni) są ma ło zna ne, dla -
te go po zwie dze niu Par ku So łac kie go skon -
cen tro wa łem się na hi sto rii i współ cze sno ści
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Po ka za łem
od no wio ny Dwo rek So łac ki i Ko le gium Ciesz -
kow skich. Dal sza tra sa spa ce ru wio dła uli cą
Do jazd do no wych obiek tów SWFiS, a po tem,
obok bi blio te ki i Ko le gium Run ge go, przed bu -
dy nek Rek to ra tu. Tam pod po mni kiem Siew -
cy spa cer zo stał za koń czo ny.

Cie ka wym dla mnie do świad cze niem był
spa cer zor ga ni zo wa ny w dniu 20 czerw ca te -
go ro ku przez por tal in ter ne to wy www.mmpo -
znan.pl. Z za ło że nia są to spa ce ry po ma ło zna -
nych za kąt kach mia sta. Uczest ni cy zwo łu ją się
przez in ter net, a z tra sy spa ce ru wy sy ła ne są
na bie żą co zdję cia i krót kie ko men ta rze
umiesz cza ne na tych miast na stro nie in ter ne -
to wej or ga ni za to ra. Z Par ku So łac kie go po -

pro wa dzi łem gru pę do Ogro du Den dro lo gicz -
ne go, a po tem do wnętrz Ko le gium Ciesz kow -
skich. Spo re za in te re so wa nie wy wo ła ły ga blo -
ty z eks po na ta mi „le śny mi”, ale ja ko gwóźdź
pro gra mu uzna no wi zy tę w po miesz cze niach
Ka te dry Ana to mii Zwie rząt. Ko rzy sta jąc z oka -
zji, dzię ku ję kol. prof. dr hab. Han nie Jac ko -
wiak za in te re su ją ce przed sta wie nie pra cow -
ni mi kro sko pii elek tro no wej i bo ga tej ko lek cji
kość ców zwie rząt dzi kich i do mo wych, a tak -
że pro sek to rium z ko lek cją pre pa ra tów na rzą -
dów ukła du po kar mo we go zwie rząt do mo -
wych. Dzię ku ję rów nież dzie ka no wi Wy dzia łu
Le śne go, prof. dr. hab. Ro ma no wi Gor no wi -
czo wi za zgo dę na wpro wa dze nie gru py do Ko -
le gium Ciesz kow skich.

We wszyst kich gru pach zwra ca no uwa gę na
licz ne ta bli ce upa mięt nia ją ce wy bit nych pra -
cow ni ków uczel ni. Dla prze wod ni ka ta bli ce ta -
kie są do sko na łym pre tek stem do przy bli że nia
słu cha czom waż niej szych wy da rzeń z hi sto rii
rol ni czych i le śnych stu diów w Po zna niu.

dr Je rzy Świ goń

So łac kie spa ce ry ju bi le uszo we

Po wie dze nie „każ dy lek moż na za stą pić ru -
chem, ale ru chu nie za stą pisz le kiem” ni -

gdy nie stra ci ło na ak tu al no ści. Zdro wie
i spraw ność le żą w na szych rę kach. We dług ba -
dań na uko wych zdro wie za le ży w 60% od sty -
lu ży cia, w 20% od śro do wi ska, w 15% od
uwa run ko wań ge ne tycz nych i w 5% od po mo -
cy me dycz nej.

W dniach od 9 do 24 sierp nia 2007 ro ku
w ma low ni czym Sie ra ko wie uczest ni czy łam
i z po zy tyw nym wy ni kiem ukoń czy łam in -
struk tor ski kurs z ki ne zy -ge ron to pro fi lak ty ki,
zor ga ni zo wa ny przez Za rząd Głów ny To wa rzy -
stwa Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej w War sza -
wie. Wie dza, ja ką zdo by łam na kur sie, za in spi -
ro wa ła mnie do pod ję cia te ma tu ak tyw no ści
ru cho wej dla osób star szych.

Ge ron − ge ron tos z grec kie go zna czy ‘sta -
rzec’. Ge ron to lo gia to na uka o sta rze niu się or -
ga ni zmu, szcze gól nie ludz kie go.

Każ da for ma ru chu jest do bra. Jo gę, ja ko naj -
star szy ro dzaj gim na sty ki, po le ca się wszyst kim
lu dziom od wie ku dzie cię ce go do póź nej doj -
rza ło ści. Jo ga to spo sób na zdro wie i spo koj ne
ży cie. Jest wspa nia łą gim na sty ką cia ła, umy słu
i du szy. Po pięk nym okre sie mło do ści każ dy się
mu si ze sta rzeć. Nie mu si my jed nak z wie kiem
nie do łęż nieć i bier nie przy glą dać się stop nio we -
mu po gar sza niu się funk cji cia ła. Dzię ki ćwi -
cze niom jo gi mo że my za cho wać do bre zdro wie
i dłu go wiecz ność. W ostat ni etap ży cia po win -
ni śmy wejść dziar skim kro kiem, o wy pro sto wa -
nej syl wet ce, a nie po wo li i gar biąc się. Re gu -
lar ne ćwi cze nie jo gi wzmac nia ca ły or ga nizm.
Dzię ki nim stru mień krwi kie ro wa ny jest do po -
szcze gól nych na rzą dów cia ła, któ re wzmac nia -
ją się i re ge ne ru ją. Do bre ukrwie nie to gwa rant
zdro wia i do bre go sa mo po czu cia. Bks Iy en gar
– pra wie stu let ni Hin dus, jo gin o wy glą dzie mło -
dzień ca, do sto so wał jo gę sta ro żyt nych In dii do
po trzeb współ cze sne go czło wie ka Za cho du. Je -
go styl jest sku tecz nym tre nin giem cia ła od stóp
po czu bek gło wy. 

Ogól nie jo gę moż na po dzie lić na ha tha -jo -
gę i jo gę me dy ta cyj ną z wie lo ma roz ga łę zie nia -
mi. Ha tha -jo ga to roz cią ga ją ce ćwi cze nia gim -
na stycz ne (asa ny) i ćwi cze nia od de cho we
(pra na ja ma). Po wie trze jest naj waż niej szym po -
kar mem dla ca łe go or ga ni zmu. Bez sta łych po -
kar mów moż na prze żyć mie siąc, bez pły nów
i snu ty dzień, bez tle nu po bie ra ne go z po wie -
trza tyl ko kil ka mi nut.

W ję zy ku jo gi nów (w san skry cie) kon tro lo -
wa ny, prze dłu żo ny od dech na zy wa się pra na -
ja mą, od słów: pra na − co zna czy si ła wi tal na,
ener gia ży cio wa, oraz ay ama − zdol ność
wstrzy my wa nia lub kon tro la. Czło wiek zdro wy
od dy cha wol no, głę bo ko, a więc ma du żo pra -
ny. Czło wiek cho ry od dy cha płyt ko, krót ko, pra -
ny ma więc ma ło. Im wię cej pra ny (si ły wi tal -
nej), tym wię cej ener gii je ste śmy w sta nie
uwol nić. Opa no wu jąc tech ni kę od dy cha nia
(głę bo ki wdech, bez dech i dłu gi wdech), zwięk -
sza my na szą ener gię ży cio wą. Sta je my się po -
bu dze ni i świa do mi. Uczy my się tym sa mym pa -
no wa nia nad so bą, nad swo imi zmy sła mi
i umy słem. Każ dy tre ning jo gi koń czy re laks,
czy li ćwi cze nia zwią za ne z czu ciem głę bo kim.
Prze ci wień stwem re lak su jest stres, któ ry to wa -
rzy szy czło wie ko wi przez ca łe ży cie. Dłu go trwa -
ły stres (na pię cie) jest przy czy ną cier pie nia cen -
tral ne go ukła du ner wo we go, głów nie mó zgu.
Stres jest przy czy ną na pię cia mię śnio we go, któ -
re prze cho dzi w na pię cie emo cjo nal ne i che micz -
ne, po wo du jąc za kłó ce nia w or ga ni zmie, co pro -
wa dzi do de struk cji cia ła (cho rób).

Re laks −ja ko prze ci wień stwo na pię cia mię -
śnio wo -emo cjo nal ne go − to mak sy mal ne od -
prę że nie i roz luź nie nie cia ła i umy słu. Re lak sa -
cja to ko niec z pro ble ma mi (PRZE STAŃ SIĘ
MAR TWIĆ!). Od prę że nie i roz luź nie nie da ją:
● ład na mu zy ka
● ob ser wa cja pięk na przy ro dy
● pie lę gno wa nie przy jaź ni z ludź mi
● do bre na sta wie nie do wszyst kich ży wych istot
● śmiech, hu mor, ta niec
● ma sa że
● peł no war to ścio we od ży wia nie
● ak tyw ność ru cho wa.

Re lak sa cja to tak że ob ser wo wa nie sie bie, swo -
je go umy słu, nie oce nia nie sie bie i in nych. Kon -
cen tro wa nie się na chwi li obec nej (je stem tu i te -
raz). Po wrót do prze szło ści i przej mo wa nie się
przy szło ścią jest de struk cyj ne. Ce lem nad -
rzęd nym każ dej ak tyw no ści jest zdro wie psy -
cho fi zycz ne, do ce nia ne na ogół wów czas, gdy
jest stra co ne. Naj traf niej ujął to nasz naj wy bit -
niej szy po eta re ne san su sprzed po nad pię ciu -
set lat, Jan Ko cha now ski we Frasz ce na zdro -
wie. Za cy to wa na po ni żej Baj ka o zdro wiu
ob ra zu je wy raź nie lek ce wa że nie zdro wia:

W jed ną dro gę szli ra zem
Czło wiek i zdro wie
Na po cząt ku biegł czło wiek
To wa rzysz mu po wie: nie śpiesz się bo usta niesz
Biegł jesz cze bar dziej
Wi dząc to zdro wie, że je go to wa rzy stwem gar dzi
Szło za nim, ale z wol na
Do szli na pół dro gi, a czło wiek, że z po cząt ku
Nad wy rę żył no gi, ze lżył kro ku
Za je go roz ka zem przy bli ży ło się zdro wie
I od tąd szli ra zem
Co raz czło wiek usta wał, aż się zdy szał
Rzekł do to wa rzy sza: pro wadź mnie, iść nie mo gę,
„by ło mnie słu chać”, na ten czas rze kło,
Chciał czło wiek od po wie dzieć… a ono ucie kło.

mgr Ma ria Grześ ko -Czu bryj

JO GA 
A ZDRO WIE
I RE LAKS



Staw w Parku Sołackim

Niedawno w parku postawiono nową rzeźbę; zdobi
ona otoczenie, czy szpeci?...

Niedawno odnowiony Dworek Sołacki

Kolegium Rungego

Spacer zakończyliśmy pod pomnikiem Siewcy

Przed nami kościół św. Jana Vianneya

Kolegium Cieszkowskich

Spod Kolegium Rungego udaliśmy się w stronę
Collegium Maximum

So łac kie 
spa ce ry ju bi le uszo we
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XV Re gio nal na Wy sta wa 
Zwie rząt Ho dow la nych

Sie lin ko 2009

Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Bro dy uczest ni czy ło
w XV Re gio nal nej Wy sta wie Zwie rząt Ho dow la nych Sie lin -

ko 2009, któ re się od by ło w czerwcu 2009 roku.
Za pre zen to wa no sześć sta wek owiec: try ki i ma cior ki owcy wiel -

ko pol skiej, try ki i ma cior ki owcy ro ma now skiej oraz try ki bia ło -
gło wej owcy mię snej.

Wszyst kie pre zen to wa ne zwie rzę ta zdo by ły zło te me da le,
a tryk ra sy wiel ko pol skiej uzy skał ty tuł cham pio na wy sta wy.


