


Wielkie święto na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Szerzej o tych wydarzeniach piszemy na stronach 2–9 tego numeru „Wieści Akademickich” (przyp. red.).

Podczas uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa
wręczono również medale im. prof. Tadeusza Vetulaniego za
szczególne zasługi w działaniach na rzecz bioróżnorodności
zwierząt gospodarskich 

Budynek Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
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na pierwszym planie widoczni od lewej: Marek Niedbała (poseł),
Bożena Szydłowska (poseł), Waldemar Witkowski (radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego) oraz Jan Grabkowski (Starosta
Powiatu Poznańskiego) 

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Klausowi-Peterowi
Brüssowowi: na zdjęciu promotor, prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski,
odczytuje łaciński tekst dyplomu 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, oraz władze uczelni
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De cy zję mi ni ster stwa o wspar ciu fi nan so wym dla pla no wa -
nej Kli ni ki Du żych i Ma łych Zwie rząt uczel nia otrzy ma ła

w dniu 28 lu te go 2013 ro ku, koń cząc tym sa mym wie lo mie -
sięcz ne sta ra nia. Z tym mo men tem wszel kie dzia ła nia na bra -
ły tem pa. W dniu 6 czerw ca JM rek tor pod jął de cy zję co do wy -
ko naw cy pro jek tu, ogła sza jąc w dniu 7 czerw ca zwy cięz cę
kon kur su. Ge ne ral nym wy ko naw cą zo stała fir ma Skan ska. TO
KLU CZO WA DE CY ZJA DLA PRZY SZŁO ŚCI KIE RUN KU. Kil ka dni
póź niej – 26 czerw ca – krót ko przed ofi cjal nym roz po czę ciem
in we sty cji, na przy szłym pla cu bu do wy po ja wi ła się in for ma -
cja, że w związ ku z pla no wa ną roz bu do wą Ka te dry We te ry na -
rii ape lu je się o nie par ko wa nie od dnia 1 lip ca. W tym sa mym
dniu wy cię to pal ni kiem ace ty le no wo -tle no wym kil ka sta lo -
wych płot ków. Dzień póź niej po ja wi ła się nie wiel ka bud ka
prze zna czo na przez wy ko naw cę na nie zbęd ne na rzę dzia.
W po ło wie sierp nia go to we by ły fun da men ty. W dniu 28 paź -
dzier ni ka na stą pi ło uro czy ste wmu ro wa nie ka mie nia wę giel -
ne go z udzia łem władz uczel ni i za pro szo nych go ści. W tym
cza sie bu dy nek był w sta nie su ro wym. Okna do Kli ni ki roz po -
czę to wsta wiać 14 stycz nia 2014 ro ku. Od te go mniej wię cej
mo men tu trwa ły in ten syw ne pra ce nad sta tu sem praw nym
Kli ni ki. 

Ko lej ne po nad trzy czwar te ro ku za ję ło wy kań cza nie bu -
dyn ku we wnątrz i je go czę ścio we wy po sa ża nie. Ten etap za -
koń czo no w li sto pa dzie 2014 ro ku. W dniu 7 ma ja 2015 ro ku
na stą pi ło ofi cjal ne otwar cie Kli ni ki już pod na zwą Uni wer sy -
tec kie go Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej. W uro czy sto ści
wzię ło udział po nad 200 osób z kra ju i za gra ni cy. Jej do peł -
nie niem by ło wrę cze nie dok to ra tu ho no ris cau sa prof. dr. hab.
Pe te ro wi Klau so wi -Brüsso wo wi z Nie miec. Dy rek to ra Uni wer -
sy tec kie go Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej po wo ła no
w dniu 1 lip ca 2015 ro ku.

Cał ko wi ta łącz na po wierzch nia Cen trum to bli sko 3 tys. m2.
Jest to no wo cze sny bu dy nek, od ci na ją cy się swo ją cha rak te -
ry stycz ną ja skra wą bar wą od oto cze nia. Od je go fron tu znaj -
du je się ob szer na izba przy jęć dla zwie rząt zdro wych i cho -
rych. Po stro nie le wej miesz czą się czte ry ga bi ne ty za bie go we
dla ma łych zwie rząt o po wierzch ni oko ło 20 m2 każ dy oraz wy -
god ne po cze kal nie dla klien tów. 

Środ ko wą część Cen trum wy peł nia ją ma ła i du ża sa la ope -
ra cyj na, o po wierzch niach od po wied nio 44 i 94 m2, oraz sa la
sek cyj na z chłod nią prze zna czo ną na zwło ki zwie rząt. Wie le
po miesz czeń jest oświe tlo nych świa tłem wpa da ją cym ze
świe tli ków da cho wych. War to tak że do dać, że sa la sek cyj na
speł nia wy ma ga nia urzę do we i po sia da upraw nie nia do prze -
cho wy wa nia zwłok. 

Bu dy nek jest wy po sa żo ny w izo lat kę, dział dia gno sty ki we -
te ry na ryj nej z rent ge nem i to mo gra fem kom pu te ro wym oraz
w peł ni wy po sa żo ne szpi ta le: je den dla ma łych oraz dru gi

Uro czy ste otwar cie Uni wer sy tec kie go
Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu
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Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie architektonicznym
na koncepcję zagospodarowania zielonego ogrodu edukacyjnego 
na dachu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
zdobyła studentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Agnieszka Wojciechowska (pierwszy rok studiów drugiego stopnia na
kierunku architektura krajobrazu)
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Słowo powitania do zaproszonych gości obecnych na  otwarciu
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej wygłosił 
JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego odbyło się w przestronnej sali wykładowej

Fo
t. 

Ta
de

us
z 

Sz
w

ad
ia

k

– bli sko trzy krot nie więk szy – dla du żych zwie rząt. Znaj du ją
się w nim bok sy dla ko ni, owiec i świń oraz dwa sta no wi ska
dla krów. Ca łość do peł nia no wo cze sna sa la wy kła do wa z moż -
li wo ścią wpro wa dza nia doń zwie rząt dla ce lów dy dak tycz -
nych. Jest prze zna czo na dla mi ni mum 96 osób, a po uzu peł -
nie niu miejsc sie dzą cych zgro ma dzić mo że po nad 150 osób.
Na pierw szym pię trze bu dyn ku miesz czą się la bo ra to ria dia -
gno stycz ne. 

Dach Cen trum sta no wić bę dzie ro dzaj ma łe go ar bo re tum
z ko lek cją ro ślin lecz ni czych. War to nad mie nić, że dzia łal ność

usłu go wą Cen trum wspie rać bę dzie am bu lans we te ry na ryj ny
wy po sa żo ny w urzą dze nia dia gno stycz ne, prze zna czo ne mię -
dzy in ny mi do in ter wen cji we te ry na ryj nych po za kli ni ką sta -
cjo nar ną. Sta no wi on tak że część mo bil ne go za ple cza dy dak -
tycz ne go. 

prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski
dy rek tor In sty tu tu We te ry na rii

pro dzie kan ds. studiów na kie run ku we te ry na ria 
Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Podczas zwiedzania Centrum Medycyny Weterynaryjnej największym zainteresowaniem mediów cieszyły się oczywiście żywe zwierzęta
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Po raz ko lej ny w tym ro ku Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu miał
za szczyt nadać ty tuł dok to ra ho no ro we go wy bit ne mu na ukow co -

wi o uzna nym świa to wym au to ry te cie. Tym ra zem god ność tę – na
wnio sek dzie kan Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie -
rzę tach, prof. dr hab. Mał go rza ty Szu ma cher -Stra bel – uzy skał pro fe -
sor Klaus -Pe ter Brüssow, o któ rym JM rek tor na szej uczel ni tak po wie -
dział pod czas swo je go wy stą pie nia na tej uro czy sto ści:

Za słu gi Pro fe so ra Brüsso wa dla [we te ry na rii] są zna czą ce w ska li eu ro -
pej skiej i uho no ro wa nie Go naj wyż szą god no ścią aka de mic ką, ja ką
Uczel nia ob da rza oso by nad zwy czaj ne i za słu żo ne dla na uki, jest wy -
ra zem za rów no na sze go po dzi wu dla do ko nań Pa na Pro fe so ra, jak i po -
dzię ko wa niem za po nad dzie się cio let nią, owoc ną współ pra cę z na szym
Uni wer sy te tem. Wy róż nia my bo wiem ty tu łem dok to ra ho no ris cau sa
tak że oso bo wość i po sta wę uczo ne go, da jąc wy raz na sze mu przy wią -
za niu do za sad utrwa lo nych w tra dy cji aka de mic kiej, do war to ści, któ -
re nie tyl ko trze ba pie lę gno wać i chro nić, lecz tak że pro mo wać.

Sze rzej na te mat za in te re so wań i dzia łal no ści na uko wej Pro fe so ra
opo wie Pań stwu dzie kan Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach, prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, na stro -
nach 6–7 te go nu me ru  „Wie ści Aka de mic kich”. Są to ob szer ne frag -
men ty wy stą pie nia za ty tu ło wa ne go „De ca ni spec ta bi lis ora tio”, któ rego
mie li śmy oka zję wy słu chać w dniu nada nia god no ści dok to ra ho no ro -
we go pro fe so ro wi Brüsso wo wi w au li Ko le gium Run ge go i któ re uka -
za ło się dru kiem w oko licz no ścio wej ksią żecz ce opu bli ko wa nej z oka -
zji tej uro czy sto ści przez na sze uczel nia ne wy daw nic two.
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… oraz album Krzysztofa Smury Poznań – spacer 
w czasie
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JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, wręcza prof. Klausowi-Peterowi Brüssowowi dyplom doktora honorowego…

Nada nie ty tu łu 
dok to ra ho no ris cau sa pro fe so ro wi 
Klau so wi -Pe te ro wi Brüsso wo wi
Po�znań, 7�ma�ja 2015�ro�ku
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Po przed sta wie niu syl wet ki pro fe so ra Klau sa -Pe te ra Brüsso wa
przez dzie kan Wy dzia łu z lau da cją wy stą pił prof. dr hab. Ję -
drzej M. Jaś kow ski, dy rek tor In sty tu tu We te ry na rii, pro dzie kan
ds. studiów na kie run ku we te ry na ria Wy dzia łu Me dy cy ny We te -
ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu (jego przemówienie prezentujemy na stronach 8–9).

Kul mi na cyj nym punk tem pro gra mu by ło oczy wi ście wrę -
cze nie dy plo mu dok to ra ho no ris cau sa oraz wy kład no we go
dok to ra ho no ro we go na szej uczel ni za ty tu ło wa ny „Fo ot prints
aro und em bryo trans fer in pigs”, któ re go ob szer ne frag men -
ty opu bli ku je my w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”.

Na za koń cze nie uro czy sto ści JM rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu wrę czył me da le im. prof. Ta de usza Ve -
tu la nie go, przy zna wa ne za szcze gól ne za słu gi w dzia ła niach
na rzecz bio róż no rod no ści zwie rząt go spo dar skich. Te go dnia
otrzy ma li je pro fe so ro wie dok to rzy ha bi li to wa ni: To masz M.
Gu rec ki z Wy dzia łu Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Lu bli nie oraz Adam Gut i Mie czy sław Ra -
tajsz czak – obaj z Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk
o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Ewa Stryc ka
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Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach ofiarowuje nowemu doktorowi honorowemu naszej uczelni piękny album 
o Wielkopolsce
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Chór Akademicki „Coro Da Camera” krótkim występem uświetnił tę piękną uroczystość 
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Pro fe sor Klaus -Pe ter Brüssow […] uro dził się 31 grud nia
1949 ro ku w Wi smar w Niem czech. Ode brał wszech stron -

ne wy kształ ce nie, uzy sku jąc z wy róż nie niem sum ma cum lau -
de w 1975 ro ku dy plom ma gi stra bio lo gii na Wy dzia le Bio lo gii
Pań stwo we go Uni wer sy te tu w Do niec ku na Ukra inie. Na stęp -
nie, po now nie z wy róż nie niem ma gna cum lau de, w 1979 ro -
ku otrzy mał sto pień dok to ra na Aka de mii Rol ni czej w Ber li nie.
W 1998 ro ku uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na Uni -
wer sy te cie We te ry na ryj nym w Bu da pesz cie, a w 2002 ro ku,
rów nież w Bu da pesz cie, zo stał pro fe so rem Wy dzia łu Na uk We -
te ry na ryj nych na Uni wer sy te cie Szent Istvan.

Od po cząt ku swo jej ka rie ry aka de mic kiej, czy li od 1975 ro -
ku, był zwią za ny z Za kła dem Roz ro du w Dum mer storf (Niem -
cy), obec nie jest za trud nio ny ja ko star szy pra cow nik na uko wy
Jed nost ki Eks pe ry men tal nej Bio lo gii Roz ro du In sty tu tu Bio lo -
gii Zwie rząt Go spo dar skich im. Le ib ni za w Dum mer storf.

Pro fe sor Klaus -Pe ter Brüssow nie zwy kle kon se kwent nie
roz wi ja swo je za in te re so wa nia na uko we, któ re od po cząt ku
dzia łal no ści kon cen tro wa ły się wo kół fi zjo lo gii funk cjo no -
wa nia jaj ni ków u trzo dy chlew nej. Głów ne nur ty ba daw cze
obej mu ją ta kie za gad nie nia jak: za sto so wa nie syn te tycz nej
go na do li be ry ny w re gu la cji i syn chro ni za cji owu la cji u lo -

szek, ana li za wpły wu go na do tro pin i ste ry dów na pro ces
owu la cji, we wnątrz pę che rzy ko wy oocyt i wcze sny roz wój
za rod ka, trans port i mi gra cja oocy tu i em brio nu w dro gach
rod nych lo szek, elek tro fi zjo lo gicz ne ba da nia skur czów ma -
ci cy, em brio trans fer i trans fer ge nów u świń, ba da nia nad
dy na mi ką roz wo ju pę che rzy ka jaj ni ko we go i owu la cji,
wpływ ago ni stów i an ta go ni stów GnRH na funk cje przy sad -
ki i jaj ni ka oraz ba da nia nad wpły wem stre su i mi ko tok syn
na roz ród.

W na wią za niu do po wyż szych ak tyw no ści na uko wych Pro -
fe so ra, na pod sta wie wy ni ków Je go ba dań, opra co wa no i za -
apro bo wa no kil ka kli nicz nych me tod ba dań bio lo gii roz ro du
świń, mię dzy in ny mi dia gno stycz ną la pa ro to mię, oce nę mor -
fo lo gii jaj ni ków, oocy tów i em brio nów, chi rur gicz ny do ja jo -
wo do wy i do ma cicz ny em brio trans fer, do żyl ną i do ja jo wo do -
wą ka te te ry za cję, im plan ta cję elek trod, la pa ro sko po wą
dia gno sty kę jaj ni ków, en do sko po wą oce nę pły nu pę che rzy -
ko we go i aspi ra cję oocy tu, a tak że mi ni mal nie in wa zyj ny em -
brio trans fer.

Pro fe sor Brüssow ak tyw nie uczest ni czy w pra cach mię dzy -
na ro do wych or ga ni za cji i sto wa rzy szeń, mię dzy in ny mi Eu ro -
pej skie go Zrze sze nia Em brio trans fe ru (AETE) i Eu ro pej skie go
To wa rzy stwa Roz ro du Zwie rząt Do mo wych (ES DAR). W 2014
ro ku zo stał wy róż nio ny naj wyż szym me da lem AETE za ca ło -
kształt ba dań na uko wych. Jest tak że człon kiem ko mi te tów re -
dak cyj nych i rad na uko wych li czą cych się cza so pism o za się gu
mię dzy na ro do wym, by wy mie nić tu: „Jo ur nal of Re pro duc tion
De ve lop ment”, „Ac ta Ve te ri na ria Hun ga ri ca”, „ISRN Ve te ri na ry
Scien ce” czy „Open Jo ur nal of Ani mal Scien ce”.

Opu bli ko wa ny do ro bek pro fe so ra Klau sa -Pe te ra Brüsso wa
to oko ło 217 ory gi nal nych prac twór czych, z któ rych 179 znaj -
du je się na Li ście Fi la del fij skiej. Pra ce te uzy ska ły 1348 cy to -
wań. Śred nia licz ba cy to wań ar ty ku łu wy no si 7,53, a obec ny
in deks Hir scha – 19.

O świet no ści na ukow ca świad czy rów nież je go współ pra ca
z uczo ny mi z in nych ośrod ków. Ak tyw ność na uko wa pro fe so -
ra Brüsso wa w ska li mię dzy na ro do wej by ła zwią za na głów nie
z Ro sją (wcze śniej ZSRR), Wę gra mi i Pol ską, ale tak że Hisz pa -
nią i Ja po nią. Dzię ki kon tak tom na uko wym pro fe so ra Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Ję drze ja M. Jaś kow skie go
z pro fe so rem Klau sem -Pe te rem Brüsso wem w 2004 ro ku roz -
po czę ła się ich dłu go let nia bli ska współ pra ca na uko wa. Za -
owo co wa ła ona mię dzy in ny mi re ali za cją dwóch pro jek tów
„Kom pe ten cja roz wo jo wa oocy tów i em brio nów u świń” oraz
„Za sto so wa nie me to dy LOC (lab on a chip) u świń”. Pro jek ty te
re ali zo wa no we współ pra cy rów nież z Uni wer sy te tem Me -
dycz nym w Po zna niu oraz Po li tech ni ką Wro cław ską.

Po wyż sze pro jek ty umoż li wi ły przy go to wa nie i opu bli ko -
wa nie 92 wspól nych prac na uko wych. Pro fe sor Klaus -Pe ter
Brüssow był wie lo krot nym uczest ni kiem Po znań skie go Fo rum
Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne go. Obec nie ja ko Vi si ting Pro fes -
sor pro wa dzi wy kła dy z za kre su roz ro du świń dla stu den tów
kie run ku we te ry na ria na sze go Wy dzia łu. Pro fe sor nie ustan nie
wspie ra i in spi ru je mło dych na ukow ców z Po zna nia, mię dzy

De ca ni spec ta bi lis ora tio
Ob�szer�ne�frag�men�ty�wy�stą�pie�nia�dzie�kan�Wy�dzia�łu�Me�dy�cy�ny�We�te�ry�na�ryj�nej
i Na�uk�o Zwie�rzę�tach,�prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ty�Szu�ma�cher�-Stra�bel,�pod�czas�
uro�czy�sto�ści�wrę�cze�nia�ty�tu�łu�do�to�ra�ho�no�ris�cau�sa
prof.�Klau�so�wi�-Pe�te�ro�wi�Brüsso�wo�wi
Po�znań, 7�ma�ja 2015�ro�ku
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Wystąpienie  prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel
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in ny mi przez or ga ni za cję sta żów na uko wych w Ma rien see, Bu -
da pesz cie czy Ro sto ku. Jest po nad to opie ku nem i ini cja to rem
obec no ści pra cow ni ków na uko wych „po znań skiej we te ry na -
rii” w AETE.

Ini cja ty wa nada nia naj wyż szej god no ści aka de mic kiej Pro -
fe so ro wi Klau so wi -Pe te ro wi Brüsso wo wi pod ję ta zo sta ła przez
dzie ka na Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie -
rzę tach. Ra da Wy dzia łu na po sie dze niu 19 grud nia 2014 ro ku
po wo ła ła ko mi sję w skła dzie: prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski
– prze wod ni czą cy oraz człon ko wie: prof. dr hab. Do ro ta Cie -
ślak, prof. dr hab. Zdzi sław Bo rycz ko, prof. dr hab. Le szek No -
gow ski oraz prof. dr hab. Piotr Śló sarz. Ko mi sja po za po zna niu
się z do ku men ta cją do ko nań Kan dy da ta przed sta wi ła Ra dzie
Wy dzia łu wnio sek o po par cie tej ini cja ty wy oraz za pro po no -
wa ła re cen zen tów w oso bach: prof. dr. hab. Ja na Ko twi cy,
człon ka ko re spon den ta PAN, z In sty tu tu Roz ro du Zwie rząt
i Ba dań Żyw no ści PAN w Olsz ty nie; prof. dr. hab. Paw ła Mać -
ko wia ka, z Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz prof. dr. hab. Zyg mun ta
Pej sa ka, człon ka rze czy wi ste go PAN, z Pań stwo we go In sty tu -
tu We te ry na rii w Pu ła wach. 

W oce nie do rob ku na uko we go pro fe so ra Klau sa -Pe te ra
Brüsso wa re cen zen ci pod kre śla li wszech stron ność i im po nu -
ją ce do ko na nia na uko we. 

Pro fe sor Jan Ko twi ca na pi sał: 

Pro fe sor Klaus -Pe ter Brüssow jest ce nio nym spe cja li stą z za kre su
bio lo gii i bio tech nik roz ro du zwie rząt go spo dar skich, a w szcze -
gól no ści trzo dy chlew nej. Mia rą te go są du jest war to ścio wy do -
ro bek na uko wy i or ga ni za cyj ny oraz uzna na po zy cja w mię dzy -
na ro do wym śro do wi sku na uko wym. Te ele men ty syl wet ki
Pro fe so ra Klau sa -Pe te ra Brüsso wa w po łą cze niu z wie lo let nią
i owoc ną współ pra cą na uko wą z pra cow ni ka mi Wy dzia łu Ho dow -
li i Bio lo gii Zwie rząt za słu gu ją w oce nie re cen zen ta na uho no ro -
wa nie stop niem dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu.

W pod su mo wa niu re cen zji prof. dr hab. Pa weł Mać ko wiak
stwier dził: 

Pro fe sor Klaus -Pe ter Brüssow jest oso bą le gi ty mu ją cą się wy -
bit nym do rob kiem pu bli ka cyj nym i za słu ga mi or ga ni za cyj ny -
mi w za kre sie na uk ho dow la nych, we te ry na ryj nych i bio lo gicz -
nych. Na le ży On do gro na czo ło wych ba da czy eu ro pej skich
i świa to wych zaj mu ją cych się na uko wy mi pod sta wa mi roz ro -
du świń i im ple men tu ją cych wy ni ki ba dań do prak ty ki. [...]
Osią gnię cia Pro fe so ra Klau sa -Pe te ra Brüsso wa oraz wkład
w roz wój na uko wy i kształ to wa nie do bre go wi ze run ku Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w peł ni upo waż nia ją do
kon klu zji, że jest On oso bą god ną uzy ska nia na nim ty tu łu dok -
to ra ho no ris cau sa.

Po dob ny wy dźwięk ma pod su mo wa nie re cen zji przy go to -
wa nej przez prof. dr. hab. Zyg mun ta Pej sa ka: 

Re asu mu jąc, Pro fe sor K.-P. Brüssow jest uzna nym w ska li mię -
dzy na ro do wej spe cja li stą z za kre su na uk we te ry na ryj nych,
a w szcze gól no ści w ob sza rach bio lo gii i bio tech no lo gii roz -
ro du zwie rząt go spo dar skich. Le gi ty mu je się bo ga tym i war -
to ścio wym, nie tyl ko w aspek tach po znaw czych, do rob kiem
na uko wym oraz za an ga żo wa niem w mię dzy na ro do wą dzia -
łal ność or ga ni za cyj ną na rzecz na uki [...]. Bio rąc pod uwa gę
przede wszyst kim po zy cję na uko wą Pro fe so ra Brüsso wa w ob -
sza rze ba dań nad bio lo gią roz rod czą zwie rząt oraz wie lo let -
nią Je go współ pra cę z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po -
zna niu, uwa żam, że za słu gu je na nada nie mu przez
Uni wer sy tet naj wyż sze go ty tu łu aka de mic kie go Uczel ni
– Dok to ra Ho no ris Cau sa.

To dla nas za szczyt móc współ pra co wać ze zna ko mi tym
uczo nym o wszech stron nej wie dzy i za in te re so wa niach, któ -
ry na le ży do gro na naj wy bit niej szych eu ro pej skich na ukow -
ców zaj mu ją cych się roz ro dem trzo dy chlew nej. Pro fe sor
Klaus -Pe ter Brüssow jest bo wiem pio nie rem, mi strzem i wzo -
rem uczo ne go dla wie lu po ko leń ba da czy.

prof. dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel
dzie kan Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej 

i Na uk o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu
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Nowy doktor honoris causa naszej uczelni – profesor Klaus-Peter Brüssow
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Mam wy jąt ko wy za szczyt przed sta wić syl wet kę pro fe so ra
Klau sa -Pe te ra Brüsso wa, czło wie ka i na ukow ca o nie zwy -

kłym ży cio ry sie. Je go przy kład mo że być dziś – dla Wy dzia łu
Me dy cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach – wska zów ką
i dro go wska zem szcze gól nym. W ka rie rze Czci god ne go Lau -
re ata spla ta się Je go bo ga ta dro ga na uko wa od bio lo gii zwie -
rząt przez na uki o zwie rzę tach do me dy cy ny we te ry na ryj nej,
ze zło żo ny mi uwa run ko wa nia mi hi sto rycz ny mi, któ re z lo kal -
ne go, skrom ne go pra cow ni ka na uko we go uczy ni ły mię dzy -
na ro do wy au to ry tet. W tym dy na micz nym ży ciu nie zmien ne
po zo sta ło je dy nie kon se kwent ne po szu ki wa nie praw dy.

Klaus -Pe ter Brüssow uro dził się 31 grud nia 1949 ro ku w Wi -
smar we wschod nich Niem czech (by ła NRD), pięk nym, han ze -
atyc kim mie ście po ło żo nym nad Bał ty kiem. Je go od le gli
przod ko wie wy wo dzi li się z Po mo rza Za chod nie go. Stąd – być
mo że – Je go szcze gól nie cie pły sen ty ment do te go re jo nu Pol -
ski. Oj ciec był in ży nie rem, mat ka księ go wą. Miał tak że star szą
sio strę. Ro dzi ce prze nie śli się do Ro sto ku, kie dy Klaus miał pięć
lat. Miesz ka tam do dziś wraz z ro dzi ną. 

Po ukoń cze niu szko ły śred niej mło dy Brüssow, na le żą cy
do gru py wy jąt ko wo zdol nej mło dzie ży, zde cy do wał się na
stu dia za gra nicz ne. Naj więk szym pre sti żem cie szy ły się
w tym cza sie uczel nie w Związ ku Ra dziec kim. Kie ru jąc się za -
in te re so wa nia mi, wy brał Wy dział Bio lo gii Pań stwo we go Uni -
wer sy te tu w Do niec ku, szko łę o dłu gich tra dy cjach i zna ko -
mi tych osią gnię ciach w dzie dzi nie bio lo gii roz ro du. Dy plom
z wy róż nie niem (sum ma cum lau de) oraz „pro mo cję A” uzy -
skał w 1975 ro ku. War to do dać, że pod czas stu diów peł nił
funk cję sta ro sty i ofi cjal ne go re pre zen tan ta wszyst kich stu -
den tów za gra nicz nych. Z tam te go okre su po cho dzi […] zna -
ko mi ta zna jo mość ję zy ka ro syj skie go za rów no w mo wie, jak
i pi śmie, jed ne go z pię ciu, któ ry mi się po słu gu je. Tę zna jo -
mość ję zy ka utrwa li ła mło dziut ka żo na, Nad ija, Je go to wa -
rzysz ka do dziś. 

Po po wro cie do kra ju roz po czął ka rie rę na uko wą. Przy słu -
gi wa ło Mu wy jąt ko we pra wo, pra wo wy bo ru miej sca pra cy.
Brüssow po zo sta je wier ny swo im wcze śniej szym ide ałom.
De cy du je się na jed nost kę eks pe ry men tal ną – Cen trum Pro -
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Laudacja promotora, prof. dr. hab. Jędrzeja M. Jaśkowskiego

Lau da tio a pro mo to re ha bi ta
Ob�szer�ne�frag�men�ty�lau�da�cji�
wy�gło�szo�nej�przez�prof.�dr.�hab.�Ję�drze�ja M.�Jaś�kow�skie�go�
pod�czas�uro�czy�sto�ści�wrę�cze�nia�ty�tu�łu�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa
pro�fe�so�ro�wi�Klau�so�wi�-Pe�te�ro�wi�Brüsso�wo�wi



duk cji Zwie rząt Aka de mii Rol ni czej w Dum mer storf, po ło żo -
ne kil ka ki lo me trów od Ro sto ku. Ośro dek ten za trud niał w la -
tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku oko ło 1100 osób
i był – z ra cji sze ro kich kon tak tów za gra nicz nych – praw dzi -
wą le gen dą ów cze snych państw blo ku wschod nie go. Dys -
po no wał zna ko mi tym za ple czem ba daw czym, do pa so wa -
nym do po trzeb cen tral nie za rzą dza nej pro duk cji rol ni czej.
Dla mło de go na ukow ca wy da wał się – co by ło w peł ni uza -
sad nio ne – miej scem wy ma rzo nym. Od po cząt ku pra cy za -
in te re so wa nia mło de go Brüsso wa wią za ły się z fi zjo lo gicz -
ny mi pro ce sa mi roz ro du u sa mic trzo dy chlew nej, w tym
funk cjo no wa niem jaj ni ków. Tym za gad nie niom po świę co na
by ła Je go pra ca dok tor ska, w któ rej zaj mo wał się ba da niem
wpły wów syn te tycz nej go na do li be ry ny (GnRH) po da wa nej
w ce lach bio tech no lo gicz nych. Sto pień dok to ra uzy skał
z wy róż nie niem (ma gna cum lau de) w 1979 ro ku w Aka de mii
Rol ni czej w Ber li nie. Po dok to ra cie awan so wał, w la tach
1979–1985 był pra cow ni kiem na uko wym, a już od 1985 ro -
ku star szym pra cow ni kiem na uko wym oraz za stęp cą kie row -
ni ka dzia łu na uko we go „Tech no lo gy of Swi ne Re pro duc tion”
oraz „Re pro duc tion Phy sio lo gy”. 

Po zjed no cze niu Nie miec do tych cza so wa pla ców ka na -
uko wa zo sta ła pod da na głę bo kiej re or ga ni za cji. Utwo rzo no
In sty tut Bio lo gii Zwie rząt Go spo dar skich (na stęp nie prze mia -
no wa ny na In sty tut Bio lo gii Zwie rząt Go spo dar skich im. Leib -
ni za). Dok tor Brüssow po zo stał na sta no wi sku star sze go pra -
cow ni ka na uko we go w Za kła dzie Bio lo gii Roz ro du, by od
2004 do 2011 ro ku peł nić funk cję za stęp cy kie row ni ka,
a od 2011 do 2012 kie row ni ka Za kła du. W cen trum za in te re -
so wa nia zna la zły się en do kryn na re gu la cja rui i owu la cji, roz -
wój pę che rzy ka, oocy tu oraz za rod ka, za pład nia nie oraz po -
cząt ko wy okres cią ży, a tak że wpływ stre su, od ży wia nia oraz
za nie czysz cze nia żyw no ści na funk cje roz rod cze. Ak tyw ność
na uko wa w ska li mię dzy na ro do wej by ła zwią za na głów nie
z Ro sją (wcze śniej ZSRR), Wę gra mi i Pol ską, ale tak że Hisz pa -
nią i Ja po nią.

Po nad 26 lat te mu roz po czął owoc ną współ pra cę z pro fe -
so rem Rátkym z In sty tu tu Roz ro du i Ży wie nia Zwie rząt w He -
rze gha lom ko ło Bu da pesz tu. Okres ten zna czy praw dzi wa
eks plo zja pu bli ka cji po świę co nych bio lo gii roz ro du świ ni
Man ga li ca, wę gier skiej ra sy ro dzi mej. Po wsta ły ory gi nal ne
opra co wa nia kli nicz ne, w któ rych Klaus oso bi ście wy ko ny -
wał ope ra cje la pa ro sko pii i la pa ro to mii, ka te te ry za cję na czyń
krwio no śnych i in ne. Ja ko pierw szy na świe cie prze pro wa -
dził en do sko po we ovum pick up oraz en do sko po we po zy ski -
wa nie za rod ków u świń. Je go pio nier skie ba da nia sta ły się
punk tem wyj ścia do za cho wa nia i pro pa go wa nia świ ni ra sy
Man ga li ca na świe cie. Ten szcze gól ny kon takt z Wę gra mi
przy pie czę to wa ny zo stał w 1998 ro ku uzy ska niem stop nia
na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go na uk we te ry na ryj nych,
a czte ry la ta póź niej – w 2002 ro ku – ty tu łu pro fe so ra na Uni -
wer sy te cie Szent Istvan w Bu da pesz cie.

W ostat nim dzie się cio le ciu pod jął owoc ną współ pra cę
z Ja po nią. Zo stał eks per tem w Ra dzie Pro gra mo wej „Jo ur nal
of Re pro duc tion and De ve lop ment”. Współ pra cu je tak że
z „Ac ta Ve te ry na ria Hun ga ri ca”, „ISRN Ve te ri na ry Scien ce” czy
„Open Jo ur nal of Ani mal Scien ces”. 

Współ pra ca z na szym uni wer sy te tem roz po czę ła się
w 2004 ro ku od mo jej wi zy ty w Dum mer storf. Brüssow był
wte dy je dy ną oso bą, któ ra oka za ła mi za in te re so wa nie. Mo -
je pro ble my wy da wał się ro zu mieć in tu icyj nie, był na nie wy -
czu lo ny. Owo cem te go pierw sze go kon tak tu sta ła się na sza,
pol ska obec ność na do rocz nych kon gre sach AETE […]. W ra -

mach póź niej szej współ pra cy na uko wej po wsta ły dwa pro -
jek ty ba daw cze: „Kom pe ten cja roz wo jo wa oocy tów i em brio -
nów u świń” oraz „Za sto so wa nie me to dy LOC (lab on a chip)
u świń”. W dru gim z pro jek tów uczest ni czy li rów nież na -
ukow cy z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu oraz Po li -
tech ni ki Wro cław skiej. Ich efek tem by ło po nad 20 opu bli ko -
wa nych prac na uko wych i wspa nia łe kon tak ty. Pro fe sor
Brüssow był wy kła dow cą i uczest ni kiem Fo rum Zoo tech nicz -
no -We te ry na ryj ne go, co rocz nej kon fe ren cji na uko wo -za wo -
do wej or ga ni zo wa nej przez Od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Zoo tech nicz ne go oraz Pol skie go To wa rzy stwa Na uk We te ry -
na ryj nych w Po zna niu i Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Brüssow był ini cja to rem wy mia ny na uko wej z na szym uni -
wer sy te tem. W ra mach współ pra cy na uko wej na si pra cow ni -
cy uczest ni czy li w cy klach do świad czeń prze pro wa dza nych
na świ niach w ści śle kon tro lo wa nych wa run kach. Klaus uła -
twiał kon tak ty i wy mia nę na uko wą mię dzy in ny mi z Ma rien -
see i prof. Ra tha, a tak że z pro fe so ra mi Rátkym oraz Ga bo rem
z In sty tu tu Ży wie nia i Ho dow li Zwie rząt w He rze gla ha lom ko -
ło Bu da pesz tu. Wspól nie z na mi brał udział w warsz ta tach
prak tycz nych, po świę co nych nie in wa zyj nym me to dom oce -
ny za rod ków i oocy tów, or ga ni zo wa nych w Fin lan dii w ra -
mach Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Trans fe ru Za rod ków. To
wy jąt ko we za an ga żo wa nie na rzecz na szej uczel ni oraz wy -
bit ne osią gnię cia na uko we pod kre śli ła Ko mi sja – wte dy jesz -
cze Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt – po wo ła na do przy -
go to wa nia opi nii w spra wie nada nia Mu ty tu łu dok to ra
ho no ris cau sa, kie ro wa na przez pro fe so ra Świ toń skie go,
stwier dza jąc: „Pro fe sor Klaus -Pe ter Brüssow jest uzna nym
w ska li mię dzy na ro do wej spe cja li stą z za kre su na uk we te ry -
na ryj nych, a w szcze gól no ści bio lo gii i bio tech no lo gii roz ro -
du zwie rząt go spo dar skich, le gi ty mu ją cym się bo ga tym
i war to ścio wym do rob kiem na uko wym oraz za an ga żo wa -
niem w mię dzy na ro do wą dzia łal ność or ga ni za cyj ną na rzecz
na uki. Na pod kre śle nie za słu gu je dłu go trwa ła i bar dzo owoc -
na współ pra ca Pro fe so ra K.-P. Brüsso wa z na ukow ca mi z za -
kre su we te ry na rii [na] Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna -
niu. Przed trze ma mie sią ca mi w no wo wy bu do wa nym
Uni wer sy tec kim Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej pro wa -
dził wy kła dy dla stu den tów IV ro ku we te ry na rii z za kre su en -
do kry no lo gii, dia gno sty ki la pa ro sko po wej i em brio lo gii świń”.

Klaus jest wzo rem or ga ni za cji we wnętrz nej i że la znej dys -
cy pli ny. Oszczęd ny w sło wach, stop nio wo ujaw nia swój en tu -
zjazm, a po tem już kon se kwent nie bu du je i roz wi ja hi po te zy
na uko we. Sta ran nie je we ry fi ku je. W dys ku sjach jest kry tycz -
ny, ob na ża jąc nie do stat ki za ło żeń i do cie kań. Jest mak sy -
mal nie skon cen tro wa ny na wszyst kim, co wią że się z Je go
ulu bio nym obiek tem ba dań. Tym za an ga żo wa niem za wo -
do wym i nie zwy kłą pra co wi to ścią – jak wspo mi nał pro fe sor
Rátky – wprost wy pro wa dza z rów no wa gi. Wy ma ga ją cy
w sto sun ku do sie bie, bar dziej po błaż li wy sta je się w re la -
cjach z młod szy mi, bę dąc dla nich wy jąt ko wym wzo rem.
Znaj du ją u Nie go in spi ra cję, nie zbęd ne opar cie na uko we
i kon struk tyw ną kry ty kę. 

W ży ciu co dzien nym Klaus po zo sta je so bą. Nie daw ny lau -
re at AETE, okla ski wa ny przez na uko wy pan te on Eu ro py, jest
w rze czy wi sto ści skrom nym, od da nym ro dzi nie i uj mu ją co
cie płym czło wie kiem. 

prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski
dy rek tor In sty tu tu We te ry na rii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

w Po zna niu
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Ka rie ra wpi su je się w wie le form dzia łal no ści czło wie ka, naj -
bar dziej uwi dacz nia jąc się w ob sza rach o naj więk szym

pre sti żu spo łecz nym. Jed ną z ta kich sfer jest na uka, wo bec
któ rej ist nie ją uza sad nio ne ocze ki wa nia do ty czą ce nie tyl ko
ob ja śnia nia świa ta i wy ni ków wy cho dzą cych na prze ciw ocze -
ki wa niom cy wi li za cji, lecz tak że stan dar dów etycz nych. Wy -
mier ny mi efek ta mi ka rie ry na uko wej są tem po awan sów,
u pod staw któ rych le ży uzy ski wa nie gran tów, pu bli ka cje w re -
no mo wa nych pe rio dy kach, a w ślad za tym wzrost pa ra me -
trów na uko me trycz nych. Nie spo sób z jed nej stro ny nie wspo -
mnieć o moż li wo ściach, ja kie za ry so wa ły się dzię ki otwar ciu
gra nic państw, two rze niu wspól nej prze strze ni ba daw czej,
a na de wszyst ko roz wo jo wi tech nik in for ma tycz nych. Jed nak
z dru giej stro ny pra gnie nie suk ce su na uko we go mo że stać się
po wo dem nad użyć, a nie kie dy wręcz oszustw. 

Te mat te go rocz nych warsz ta tów: „Ka rie ra na uko wa – szan -
se i za gro że nia” to lo gicz na cią głość dwóch po przed nich edy -
cji, kon cen tru ją cych się na przy go to wy wa niu wnio sków o fi -
nan so wa nie pro jek tów ba daw czych oraz opra co wy wa niu
ma nu skryp tów do dru ku. Or ga ni za to rem tych spo tkań jest
Ko mi tet Na uk Zoo tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk przy
współ udzia le Wy dzia łu Na uk o Zwie rzę tach Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie oraz Wy dzia łu Me dy -
cy ny We te ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. Warsz ta ty od by wa ją się w War sza wie
w pierw szym ty go dniu ma ja, cie sząc się du żym za in te re so -
wa niem mło dych adep tów na uki, zwią za nych nie tyl ko z zoo -
tech ni ką. O za in te re so wa niu świad czą wy ni ki ano ni mo wej
an kie ty, w któ rej 82% uczest ni ków wy ra zi ło opi nię, że te go -
rocz ne warsz ta ty by ły zgod ne z ich ocze ki wa nia mi.

Na te mat ka rie ry na uko wej w kon tek ście szans i za gro żeń
mó wi li wy bit ni ucze ni i eks per ci. Pierw szy wy kład za ty tu ło wa -

ny: „Wpływ współ pra cy mię dzy na ro do wej na roz wój ka rie ry
na uko wej”, przed sta wił prof. dr hab. Ja ro sław Hor bań czuk. Pro -
fe sor jest dy rek to rem In sty tu tu Ge ne ty ki i Ho dow li Zwie rząt
PAN w Ja strzęb cu, uczo nym o uzna nym au to ry te cie w kra ju
i za gra ni cą (le gi ty mu ją cy się mię dzy in ny mi pu bli ka cja mi na
ła mach pi sma „Na tu re”), człon kiem dwóch za gra nicz nych aka -
de mii na uk. Uczest ni cy warsz ta tów mie li więc i sło wa, i przy -
kła dy (któ re – jak gło si zna ne po wie dze nie – „nie tyl ko uczą,
lecz tak że po cią ga ją”). Pro fe sor Hor bań czuk eks po no wał
przede wszyst kim ogrom ne moż li wo ści roz wo ju na uko we go,
ja kie się po ja wi ły w ostat nich dwóch dzie się cio le ciach, co
w du żym stop niu wią że się ze zmia na mi w na szej czę ści świa -
ta, tak że w Pol sce. Mó wił o róż nych for mach wspar cia mło dych
uczo nych: na przy kład o co raz bogatszej ofer cie sty pen dial nej
i gran to wej w Pol sce (kon kur sy sty pen dial ne i gran to we NCN,
pro gram START Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej, LI DER – pro -
gram NCBiR, co rocz ne sty pen dia dla mło dych na ukow ców,
dia men to wy grant i pro gram mo bil ność plus MNiSW) czy
o moż li wo ściach zwią za nych z pro gra mem Unii Eu ro pej skiej
„HO RI ZONT 2020”. Jed nak, jak pod kre ślał, u pod staw suk ce su
w na uce le ży przede wszyst kim we wnętrz na mo ty wa cja, kre -
atyw ność i otwar cie na świat oraz do bry men tor na uko wy na
po cząt ku ka rie ry. 

O uwa run ko wa niach awan sów na uko wych w świe tle ak tu al -
nych prze pi sów mó wił prof. dr hab. dr h. c. Jan Jan kow ski – prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Na uk Zoo tech nicz nych PAN, czło nek Cen -
tral nej Ko mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów, a tak że kie row nik
Ka te dry Dro biar stwa Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie. Pierw sza część wy kła du do ty czy ła obec nej struk tu -
ry i za dań Cen tral nej Ko mi sji, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
Sek cji III Na uk Bio lo gicz nych, Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj -
nych. Wie le miej sca za ję ły kwe stie zwią za ne z wy ma ga nia mi sta -

O ka rie rze na uko wej
Trze�cie�Warsz�ta�ty�Na�uko�we�Ko�mi�te�tu�Na�uk�Zoo�tech�nicz�nych�PAN
War�sza�wa, 8�ma�ja 2015�ro�ku
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Referat profesora Jarosława Horbańczuka, dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
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wia ny mi kan dy da tom oraz pro ce du ra mi prze pro wa dza nia prze -
wo dów dok tor skich, po stę po wań o nada nie stop nia dok to ra ha -
bi li to wa ne go oraz ty tu łu na uko we go pro fe so ra. Z du żym za in -
te re so wa niem spo tka ły się in for ma cje do ty czą ce pu bli ka cji
wie lo au tor skich wcho dzą cych w skład dy ser ta cji dok tor skiej
oraz sta no wią cych cykl „pu bli ka cji po wią za nych te ma tycz nie”
w po stę po wa niach ha bi li ta cyj nych. 

Te ma tem trze cie go wy kła du, przed sta wio ne go przez dr.
hab. n. wet. Ro ma na Sła we tę (Rad cę Mi ni stra) z De par ta men -
tu Na uki, Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, by ła
„Rze tel ność w na uce ja ko war tość – stan dar dy etycz ne w pra -
cy na uko wej i dzia łal no ści aka de mic kiej”. Na le ży pod kre ślić,
że wy kła dow ca za sia da w wie lu gre miach opi nio twór czych
na szcze blu cen tral nym, w tym w Ze spo le ds. Ety ki w Na uce
oraz w Ze spo le ds. Do brych Prak tyk Aka de mic kich. Omó wio -
ne zo sta ły czte ry blo ki za gad nień: 1) ba da nia na uko we i pro -
ce du ry gran to we; 2) pu bli ko wa nie prac na uko wych; 3) za -
trud nia nie, sto sun ki pra cow ni cze i awan se na uko we; 4)
uni wer sal ne za sa dy i war to ści etycz ne w pra cy na uko wej. Ten
swo isty „ra chu nek su mie nia” pra cow ni ka na uki za wie rał wie -
le szcze gó ło wych wska zań, w tym przy ję tych przez Zgro ma -
dze nie Ogól ne Pol skiej Aka de mii Na uk. War to przy po mnieć
nie któ re z nich, szcze gól nie „na ra żo ne” na nad in ter pre ta cję.
Jed ną z głów nych prze szkód w roz wo ju na uki jest mar no tra -
wie nie środ ków na sku tek błę dów me to dycz nych i etycz nych.
W po wszech nej świa do mo ści nie rzad ko funk cjo nu je prze ko -
na nie, że ne ga tyw ny wy nik jest po raż ką. W prak ty ce jed nak
pro wa dzi on do wzbogacenia wie dzy na uko wej. Z pu bli ka cją
wy ni ków ba dań wią że się kwe stia współ au tor stwa. Za cy tuj -
my więc klu czo we frag men ty wzor ców re ko men do wa nych
przez PAN: „współ au to rem jest każ dy, kto: na pi sał nie wiel ki
je go frag ment; wniósł twór czy wkład w je go kon cep cję; brał

udział w pro jek to wa niu ba dań na uko wych, któ rych wy ni kiem
jest da ny utwór”, na to miast „nie na by wa pra wa do współ au -
tor stwa: wy ko naw ca czyn no ści ad mi ni stra cyj nych zwią za -
nych z pra cą nad stwo rze niem dzie ła na uko we go; kon sul tant
dzie lą cy się swą wie dzą i słu żą cy ra dą przy two rze niu dzie ła
na uko we go”. Wie le miej sca za ję ły tak że spra wy zwią za ne z re -
la cja mi in ter per so nal ny mi: prze ło żo ny – pod wład ny oraz na -
uczy ciel aka de mic ki – stu dent. Tak więc nie po żą da ne jest re -
zy gno wa nie w re la cjach mię dzy na uczy cie lem aka de mic kim
a stu den tem z ogól nie przy ję tych form wy ni ka ją cych jed no -
cze śnie z sza cun ku i tra dy cji. A ja ko mot to do brej współ pra -
cy w jed no st ce na uko wej niech po słu ży sen ten cja wy po wie -
dzia na przez dr. hab. Ro ma na Sła we tę: „Wła ści we re la cje
mię dzy prze ło żo nym i pod wład nym, opar te na wza jem nym
sza cun ku i za ufa niu, są pod sta wą roz wo ju na uko we go każ -
de go ze spo łu ba daw cze go”. 

Wy kła dy spo tka ły się z du żym za in te re so wa niem słu cha czy.
To wa rzy szy ła im dłu ga oży wio na dys ku sja, cze go nie by ła
w sta nie za kłó cić na wet wi zja pięk ne go ma jo we go week en -
du. Wszy scy uczest ni cy (we wspo mnia nej już ano ni mo wej an -
kie cie) opo wie dzie li się za kon ty nu acją ma jo wych spo tkań,
z cze go więk szość wska za ła, że te ma ty ką przy szło rocz nych
warsz ta tów po win na być współ pra ca na uki z prak ty ką. W tym
miej scu szcze gól ne sło wa po dzię ko wań na le żą się spon so rom
za do ce nia nie wa gi tych re la cji. Po raz trze ci warsz ta ty zo sta ły
wspar te przez LNB Car gill Pol ska, Hub bard Pol ska oraz BE GE -
PO sp. z o.o. (wy daw ca „Pol skie go Dro biar stwa”). 

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski
Ko mi tet Na uk Zoo tech nicz nych PAN

Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Fun da cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

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

NIP: 7811874400           

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

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

Tel. 061 846 67 52
e-ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki
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Neu ro bio lo gia – in ter dy scy pli nar nie

z neu ro ana to mii, pro ble ma ty ki be ha wio ral nej, za gad nień
zwią za nych z eks pe ry men ta mi na zwie rzę tach, neu ro ge ne ty -
ką. Z ko lei na UAM klu czo we za gad nie nia do ty czyć bę dą ukła -
du ner wo we go bez krę gow ców, neu ro tok sy ko lo gii, neu ro en -
do kry no lo gii, bio lo gii sys te mo wej oraz roz wo ju ukła du
ner wo we go. „Neu ro bio lo gia to dziś jed na z naj dy na micz niej
roz wi ja ją cych się dzie dzin na uki o cha rak te rze in ter dy scy pli -
nar nym. Obiek tem jej za in te re so wa nia jest układ ner wo wy
i wszel kie prze ja wy je go ak tyw no ści” – mó wił prof. Jan Ce li -
chow ski, kie row nik Za kła du Neu ro bio lo gii AWF, ini cja tor po -
wo ła nia kie run ku. 

Dzię ki umo wie stu den ci bę dą mo gli ko rzy stać z bogatej ba -
zy la bo ra to ryj nej i do świad czeń na ukow ców wie lu dzie dzin. 

Mag da Zió łek
re dak cja „Ży cia Uni wer sy tec kie go”, 

cza so pi sma Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza 
w Po zna niu

Dru gi w kra ju – po Uni wer sy te cie Ja giel loń skim – eli tar ny
kie ru nek: neu ro bio lo gia bę dzie moż na stu dio wać od

przy szłe go ro ku w Po zna niu. Dnia 1 czerw ca w ga bi ne cie rek -
to ra Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza pod pi sa no w tej
spra wie trój stron ną umo wę mię dzy rek to ra mi Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza (UAM), Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
(UP) oraz Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go (AWF). „To po ro -
zu mie nie otwie ra no we moż li wo ści roz wo ju na uko we go dla
mło dych lu dzi pra gną cych po głę biać swo ją wie dzę w dzie dzi -
nie neu ro bio lo gii oraz po zwa la wy ko rzy stać po ten cjał drze -
mią cy na trzech po znań skich uczel niach” – mó wił prof. Je rzy
Smo ra wiń ski, rek tor AWF. Stu dia re ali zo wa ne bę dą przez trzy
jed nost ki: dzia ła ją cy od po nad 30 lat Za kład Neu ro bio lo gii
AWF, Wy dział Bio lo gii UAM, a tak że Wy dział Me dy cy ny We te -
ry na ryj nej i Na uk o Zwie rzę tach UP. 

W trak cie za jęć na AWF stu den ci bę dą zaj mo wać się neu ro -
fi zjo lo gią, funk cjo no wa niem ukła du ner wo wo -mię śnio we go,
sys te ma mi sen so rycz ny mi, pro ble ma ty ką neu ro re ha bi li ta cji.
Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym pro wa dzo ne bę dą za ję cia
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Podpisanie umowy trójstronnej między rektorami trzech poznańskich uczelni; od prawej: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak (Uniwersytet
Przyrodniczy), prof. dr hab. Bronisław Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński (Akademia
Wychowania Fizycznego)

Pier wo druk ar ty ku łu: „Ży cie Uni wer sy tec kie” nr 6 (261) z czerw ca 2015 ro ku (przyp. red.).
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Dnia 15 ma ja 2015 w Pa ła cu w Po ra ży nie ko ło Opa le ni cy od -
był się uro czy sty be ne fis pro fe so ra Ro ma na Wojt ko wia ka

z oka zji za koń cze nia je go pra cy na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu. Pod nio sły cha rak ter wy da rze nia pod kre śla ła
obec ność pro rek to ra ds. kadr i roz wo ju Uczel ni i za ra zem kie -
row ni ka Ka te dry Tech ni ki Le śnej, prof. dr. hab. Ro ma na Gor no -
wi cza; dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof. dr. hab. Pio tra Ła ko me -
go oraz wie lu in nych zna mie ni tych go ści – pra cow ni ków
na sze go uni wer sy te tu, Wy dzia łów Le śnych w War sza wie i Kra -
ko wie, a tak że licz ne go gro na pra cow ni ków PGL La sy Pań stwo -
we oraz oczy wi ście ro dzi ny i naj bliż szych zna jo mych.

Ofi cjal na uro czy stość roz po czę ła się od po wi ta nia go ści przez
pro rek to ra uczel ni oraz dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, cze mu to -
wa rzy szy ło wznie sie nie sym bo licz ne go to a stu lamp ką szam pa -
na. Na stęp nie pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni i za ra zem kie -
row nik Ka te dry Tech ni ki Le śnej, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz,
za pre zen to wał syl wet kę na uko wą Be ne fi san ta w for mie re fe ra -
tu oko licz no ścio we go przed sta wia ją ce go je go do ko na nia na -
uko we wraz z osią gnię cia mi tech nicz ny mi. W dal szej ko lej no ści
głos za brał dr inż. Jó zef Gro dec ki, przed sta wia jąc ży cio rys Ju bi -
la ta, je go pa sje i za in te re so wa nia. Bę dąc czę stym kom pa nem we
wspól nych wy pra wach wspi nacz ko wych, dr Gro dec ki przy to czył
kil ka naj cie kaw szych hi sto rii i aneg dot z tych eks pe dy cji. Po wy -
stą pie niach wzru szo ny Ju bi lat zło żył wła sne po dzię ko wa nia
wszyst kim, któ rzy mu po ma ga li i wspie ra li w każ dej chwi li ży cia
za rów no za wo do we go, jak i pry wat ne go. Czas prze wi dzia ny na
wy stą pie nia za pro szo nych go ści zo stał bar dzo prze kro czo ny
z po wo du  sen ty men tal nych wspo mnie ń przy ja ciół Be ne fi san ta,
chcą cych oso bi ście zło żyć po dzię ko wa nia i wrę czyć ju bi le uszo -
we upo min ki. Ze spół Ka te dry Tech ni ki Le śnej, z któ rą Pro fe sor
przez 43 la ta był zwią za ny, wrę czył mu dwie ory gi nal ne gra fi ki,
przed sta wia ją ce za byt ko we obiek ty po znań skiej kul tu ry. Be ne -
fi sant nie tyl ko jest ro do wi tym po zna nia kiem, ale tak że lu bu je
się w sztu ce ma lar skiej.

Po krót kiej prze rwie ka wo wej roz po czę ła się se sja ple ne ro wa.
Zor ga ni zo wa no mię dzy in ny mi po kaz sprzę tu le śne go oraz za -
pre zen to wa no umie jęt no ści w po słu gi wa niu się pi lar ką spa li no -
wą, cze go efek tem by ło po wsta nie wy jąt ko wych drew nia nych
rzeź b1. Zwień cze niem se sji w ple ne rze był uro czy sty obiad, po
któ rym od by ła się część ar ty stycz na. Zgro ma dze ni go ście z za -
par tym tchem po dzi wia li ta lent mu zycz ny Chó ru Af fa bre Con -
ci nui –The Cham bers Sin gers, któ ry za pre zen to wał wła sne aran -
ża cje po pu lar nych utwo rów mu zy ki kla sycz nej i roz ryw ko wej.
We dług nie miec kie go ty go dni ka lo kal ne go „Markt” ar ty ści z Af -
fa bre Con ci nui „to pol scy kró lo wie śpie wu a cap pel la”2. W dal szej
czę ści swo im ory gi nal nym gło sem po pi sał się lek tor, czy ta jąc po -
ezje obec ne go na sa li eme ry to wa ne go le śni cze go ds. ło wiec kich
z Nad le śnic twa Kli ni ska – mgr. inż. Zbi gnie wa Smocz ka. Za pre -
zen to wa ne zo sta ły wier sze z naj now sze go to mi ku Opo wie ści z la -
su3. Po tej uczcie in te lek tu al no -ar ty stycz nej na za pro szo nych go -
ści cze ka ła uro czy sta ko la cja. At mos fe ra by ła nie zwy kle

przy ja ciel ska i swo bod na, a wspo min kom nie by ło koń ca. Ci
z go ści, któ rzy zde cy do wa li się na noc leg w pa ła cu, na za jutrz
pod czas wspól ne go spa ce ru mo gli się de lek to wać uro ka mi par -
ku pa ła co we go oraz po sma ko wać kieł ba sek z gril la. 

Ta nie zwy kła uro czy stość z pew no ścią za pad nie głę bo ko
w pa mięć nie tyl ko sa me mu Ju bi la to wi, ale tak że wszyst kim
za pro szo nym go ściom. War to za zna czyć, że już na po cząt ku
współ pra cow ni cy Pro fe so ra za po wie dzie li, iż eme ry tu rą tak ła -
two się „nie wy wi nie” od ko lej nych owoc nych przed się wzięć
na uko wych.

mgr inż. Ja kub Ja ku bow ski
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Profesor dr hab. Roman Wojtkowiak

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz,
wręcza Jubilatowi pamiątkowy album

Be ne fis Pro fe so ra Ro ma na Wojt ko wia ka

1 Ga le ria stro ny in ter ne to wej Ka te dry Tech ni ki Le śnej Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: http://www1.up.po znan.pl/ktl/?q=
pl/no de/54

2 Sub tel na wir tu oze ria. Af fa bre Con ci nui – The Po lish Cha ber Sin gers
w ko ście le pw. św. Pio tra i Paw ła, „Markt” 2010.

3 Zbi gniew Smo czek, Opo wie ści z la su, No wy Sącz 2015.

Pier wo druk ar ty ku łu: „Prze gląd Le śni czy” nu mer 4 (286) z kwietnia 2015 ro ku (przyp. red.).
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Wbie żą cym ro ku przy pa dła dwu dzie sta rocz ni ca śmier ci
prof. dr. hab. Zdzi sła wa Śli wy, wie lo let nie go kie row ni ka

Ka te dry Ho dow li i Pro duk cji Owiec na szej uczel ni, wy bit ne go
ho dow cy, twór cy no wych ras i syn te tycz nych li nii owiec, mię -
dzy in ny mi owcy wiel ko pol skiej. W związ ku z rocz ni cą Ka te -
dra Ho dow li Ma łych Ssa ków i Su row ców Zwie rzę cych, wy wo -
dzą ca się z tam tej jed nost ki, zor ga ni zo wa ła w dniach 24 i 25
czerw ca kon fe ren cję na uko wą, któ rej te ma tem prze wod nim
by ło „Obec ne i przy szło ścio we wy ko rzy sta nie ras owiec wy -
two rzo nych w Pol sce po II woj nie świa to wej”. Współ or ga ni za -
to ra mi kon fe ren cji by ły: Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal -
ne (RGD) Bro dy, Rol ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne
Swa dzim oraz Re gio nal ny Zwią zek Ho dow ców Owiec i Kóz
w Po zna niu. Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob jął JM
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, rek tor Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu. W kon fe ren cji licz nie uczest ni czy li ho -
dow cy owiec, pra cow ni cy Re gio nal nych Związ ków Ho dow -
ców Owiec i Kóz, pra cow ni cy Pol skie go Związ ku Owczar skie go
i na ukow cy z róż nych kra jo wych ośrod ków zaj mu ją cych się
ho dow lą owiec.

Pierw sze go dnia go ście zwie dzi li go spo dar stwo w Złot ni -
kach. Dy rek tor, inż. Je rzy Kacz ma rek, za po znał uczest ni ków
z go spo dar stwem, w któ rym pro wa dzo na jest ho dow la świń,
owiec i kóz. Du żą atrak cją był po kaz do je nia owiec w no wo -
cze snej ha li udo jo wej, gdyż Złot ni ki to jed no z nie wie lu miejsc
w Pol sce na ni zi nach, gdzie doi się owce i pro du ku je se ry. Zło -
żo no też kwia ty przy ka mie niu upa mięt nia ją cym pro fe so ra
Ste fa na Ale xan dro wi cza (twór cę świń ras złot nic kich) oraz
w bu dyn ku Ka te dry, przy pa miąt ko wej ta bli cy pro fe so ra Zdzi -
sła wa Śli wy. 

Po po łu dniu w sa li ba lo wej pa ła cu w Bro dach ofi cjal nie
otwar to kon fe ren cję. Kie row nik Ka te dry Ho dow li Ma łych Ssa -
ków i Su row ców Zwie rzę cych, prof. dr hab. Piotr Śló sarz,
przed sta wił ze bra nym ży cio rys i do ko na nia prof. Zdzi sła wa Śli -

wy. Ja ko dru gi głos za brał dy rek tor RGD Bro dy, mgr inż.
Edward Wa rych, któ ry za po znał uczest ni ków z go spo dar -
stwem, pod kre śla jąc istot ną ro lę sek to ra zwie rzę ce go, a więc
pro duk cji mle ka, żyw ca wo ło we go i pro duk cji owczar skiej,
gdyż sta do owiec wiel ko pol skich na fer mie w Bród kach li czy
oko ło 920 sztuk, w Bro dach zaś utrzy my wa ne są owce ro ma -
now skie w licz bie oko ło 130 sztuk. Część ofi cjal ną za koń czył
prof. dr hab. Ję drzej Kru piń ski z In sty tu tu Zoo tech ni ki w Ba li -
cach, przed sta wia jąc re fe rat wpro wa dza ją cy „Ho dow la owiec
w Pol sce – sta gna cja czy roz wój?”

Po do tar ciu na fer mę owiec w Bród kach go ście zwie dzi li po -
kój, w któ rym daw niej pra co wał prof. Śli wa, gdzie zgro ma dzo -
no licz ne pa miąt ki po nim: przed mio ty co dzien ne go użyt ku,
fo to gra fie, dy plo my i od zna cze nia. W dal szej czę ści głów ny
zoo tech nik, Ga brie la Woź na, za po zna ła go ści z pro duk cją
owczar ską: wi zy to wa no owczar nie, a sta do, któ re ze wzglę du
na swo ją li czeb ność zro bi ło du że wra że nie, za pre zen to wa no
na pa stwi sku. Dzień za koń czył pik nik zor ga ni zo wa ny w pięk -
nej sce ne rii par ku przy pa ła co we go w Bro dach.

Dru gie go dnia w Ko le gium Run ge go na szej uczel ni od by -
ły się dwie se sje ple nar ne, pod czas któ rych wy gło szo no trzy -
na ście re fe ra tów do ty czą cych ras owiec wy two rzo nych
w Pol sce w okre sie po wo jen nym, sta no wią cych dzie dzic two
na szej kul tu ry ho dow la nej. Wy gło szo ne re fe ra ty sta ły się
pod sta wą do głę bo kiej dys ku sji do ty czą cej pro ble mów bie -
żą cych na sze go owczar stwa, a tak że per spek tyw ho dow li
owiec. Ze wzglę du na ogra ni cze nia cza so we i wa gę pod nie -
sio nych pro ble mów po sta no wio no prze nieść do koń cze nie
dys ku sji na fo rum Zjaz du Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech -
nicz ne go, któ ry od bę dzie się we wrze śniu te go ro ku w Byd -
gosz czy. 

dr hab. Ry szard Step pa
prze wod ni czą cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go
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Zwiedzanie owczarni w Bródkach

Owczar ska kon fe ren cja na uko wa
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i Ana li zy Żyw no ści, jed nost ką na uko wą w In sty tu cie Pod staw
Na uk o Żyw no ści, póź niej w In sty tu cie Ży wie nia Czło wie ka. Po
ko lej nej re or ga ni za cji Za kład ten stał się sa mo dziel ną Ka te drą
Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści. Pro fe sor był jej współ twór cą,
a po tem, od 1991 ro ku, kie row ni kiem przez ko lej nych 12 lat.

W świe cie na uki po stać Pro fe so ra Go go lew skie go ucho dzi
za twór cę pol skiej szko ły zwią za nej z ana li ty ką li pi dów,
w szcze gól no ści do ty czy to prac nad związ ka mi wi ta mi no -
-E ak tyw ny mi w su row cach ro ślin nych, zwie rzę cych, róż ne go
ro dza ju pro duk tach spo żyw czych. Waż ne kie run ki prac ba -
daw czych zwią za ne by ły z do świad cze nia mi zdo by ty mi w cza -
sie wie lo krot nych po by tów i sta ży za gra nicz nych. Dłu go ter -
mi no we sta że Pro fe sor Go go lew ski od był w Ka te drze Che mii
Po li tech ni ki w Ki jo wie, w Ka te drze Tech no lo gii Spo żyw czej
w Bu da pesz cie i w Kró lew skim In sty tu cie We te ry na rii w Sztok -
hol mie. Prze by wał rów nież w Pań stwo wym In sty tu cie Żyw no -
ści w Ko pen ha dze i na Uni wer sy te cie w Ro skil de. Wie le ra zy
wi zy to wał wio dą ce za gra nicz ne pla ców ki na uko we, a by ły to
mię dzy in ny mi: Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Zu ry chu, In sty -
tut Na uko wy La Ro che w Ba zy lei, Uni wer sy te ty w Lon dy nie
i Li ver po olu oraz ośrod ki w Cze cho sło wa cji, Buł ga rii i Niem -
czech. Re ali zu jąc ba da nia współ fi nan so wa ne przez rząd USA,
wi zy to wał Uni wer sy tet w Ber ke ley i Chi ca go, In sty tut Ra the -
for da w Men lo Park, Roc ke fel le ra w No wym Jor ku. Pod czas
swo ich licz nych wi zyt w ośrod kach za gra nicz nych wy gła szał
wy kła dy z te ma ty ki re ali zo wa nych ba dań. Na Zjeź dzie Ame ry -
kań skie go To wa rzy stwa Che mi ków Tłusz czo wych w USA
przed sta wiał pol skie osią gnię cia z li pi do wej pro ble ma ty ki ba -
daw czej. Tak sze ro kie kon tak ty za gra nicz ne za owo co wa ły po -
sze rze niem wła snych do świad czeń i no wy mi kon cep cja mi
prac ba daw czych, któ re re ali zo wał dzię ki licz nym gran tom na -
uko wym i pra com dy ser ta cyj nym wy ko na nym przez współ -
pra cow ni ków i mło dych pod opiecz nych Pro fe so ra.

Dzię ki ba da niom i współ pra cy w dzie dzi nie che mii li pi dów
Pro fe sor Go go lew ski był nie kwe stio no wa nym au to ry te tem
na uko wym. Cen na war tość na uko wa Je go ba dań opie ra ła się
na wiel kiej pa sji ba da cza i wy ni ka ła z wy so kie go po zio mu pro -
wa dzo nych przez Nie go i Je go ze spół prac na uko wych oraz
ar ty ku łów pu bli ko wa nych w cza so pi smach o za się gu mię dzy -
na ro do wym.

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra Mar ka Go go lew skie go to po -
nad 200 ory gi nal nych prac twór czych, w tym wie le opu bli ko -
wa nych w cza so pi smach z Li sty Fi la del fij skiej. Ar ty ku ły uka -
zy wa ły się w ta kich cza so pi smach jak „Na hrung/Fo od”,
„Ana ly ti cal Che mi stry”, „Fo od Scien ce Tech no lo gy”, „Che mi -
stry En gi ne ering and Tech no lo gy”, „Ja pan Fo od In du stry”,
„Jo ur nal Oil Che mi sts So cie ty”, „Er nah rung/Nu tri tion”. Jest
au to rem i współ au to rem roz dzia łów do ksią żek i pod ręcz ni -
ków aka de mic kich. W Je go do rob ku są rów nież licz ne ar ty ku -
ły na uko we i po pu lar no nau ko we, a po nad 80 stresz czeń kon -
fe ren cyj nych o za się gu kra jo wym i mię dzy na ro do wym jest
istot nym uzu peł nie niem wie dzy z dzie dzi ny che mii związ ków
li pi do wych i wi ta mi no -E ak tyw nych.

Dnia 30 ma ja 2015 ro ku zmarł prof. dr hab. Ma rek Pan kra -
cy Go go lew ski, wie lo let ni pra cow nik Wy dzia łu Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu, czło wiek o du żym au to ry te cie na uko -
wym, wspa nia ły na uczy ciel aka de mic ki, wy cho waw ca wie lu
po ko leń stu den tów, eme ry to wa ny pro fe sor zwy czaj ny Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Pro fe sor Ma rek Go go lew ski uro dził się 12 ma ja 1933 ro ku
w Piotr ko wie Try bu nal skim. W 1955 ro ku bez po śred nio po
uzy ska niu ma gi ste rium z che mii na Uni wer sy te cie im. Ada ma
Mic kie wi cza pod jął pra cę w Ka te drze Tech no lo gii Rol nej Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej kie ro wa nej przez prof. Jó ze fa Ja nic kie go. 

Od sa me go po cząt ku pra cy ba da nia Pro fe so ra zwią za ne by -
ły z che mią tłusz czow ców i wi ta min li po fil nych, któ rej po zo stał
wier ny do koń ca swo jej pra cy na uko wej na uczel ni. Po obro nie
w 1964 ro ku dy ser ta cji „Otrzy my wa nie oraz wła ści wo ści bio lo -
gicz ne i prze ciw u tle nia ją ce nie któ rych to ko fe ro li o pod staw ni -
kach ety lo wych” uzy skał sto pień dok to ra na uk rol ni czych,
a dzie więć lat póź niej ha bi li to wał się, przed sta wia jąc pra cę
„Zmia ny ja ko ścio we i ilo ścio we nie któ rych po chod nych chro -
ma no lu w kieł ku ją cych na sio nach soi i rze pa ku”. W 1975 ro ku
zo stał po wo ła ny na sta no wi sko do cen ta przez Mi ni stra Na uki,
Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki, a w 1989 ro ku z rąk Pre zy den -
ta RP ode brał ty tuł pro fe so ra  zwy czaj ne go na uk rol ni czych. 

Od 1970 ro ku, gdy na stą pi ła re or ga ni za cja Wy dzia łu, Pro fe -
sor Ma rek Go go lew ski był zwią za ny z Za kła dem Bio che mii

Pro fe sor dr hab. Ma rek Go go lew ski
(1933–2015)

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
Bi

A
Ż

Profesor dr hab. Marek Gogolewski (1933–2015)
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Głów ny nurt ba dań pro wa dzo nych przez prof. Mar ka Go go -
lew skie go, za czy na jąc od pra cy dok tor skiej, był zwią za ny z prze -
mia na mi tłusz czów ja dal nych, ich trwa ło ścią, wpły wem prze ciw -
u tle nia czy na tu ral nych i syn te tycz nych oraz od dzia ły wa niem
sy ner gi stycz nym wie lu związ ków wy stę pu ją cych na tu ral nie lub
do da nych do ma try cy li pi do wej. 

W pro ble ma ty ce ba dań po dej mo wa nych przez prof. Go go -
lew skie go wy róż nić moż na trzy kie run ki – pierw szy: zwią za ny
z ba da niem wpły wu róż nych czyn ni ków na trwa łość tłusz czów,
dru gi: do ty czą cy iden ty fi ka cji, wy od ręb nia nia i oce ny wła ści -
wo ści wi ta min li po fil nych, w szcze gól no ści związ ków wi ta mi -
no -E ak tyw nych i ich po chod nych. Ja ko che mik z wiel ką pa sją
re ali zo wał trze ci kie ru nek ba dań, w któ rych zaj mo wał się opra -
co wy wa niem no wych me tod ana li zy żyw no ści, a tak że syn te -
zą no wych związ ków che micz nych al ki lo po chod nych to ko fe -
ro li o wła ści wo ściach an ty ok sy da cyj nych. Waż ne kie run ki
ba dań Pro fe so ra Go go lew skie go do ty czy ły de struk cji to ko fe -
ro li, to ko trie no li, obej mo wa ły rów nież wpływ pro mie nio wa nia
jo ni zu ją ce go na roz pad i di me ry za cję to ko chro ma no li. Du żą
wa gę mia ły pra ce prze pro wa dza ne na zwie rzę tach, w któ rych
sta ra no się wy ja śnić nie zna ne aspek ty me ta bo li zmu i dzia ła nia
to ko fe ro li in vi vo.

Pro fe sor Ma rek Go go lew ski w kie ro wa nej przez sie bie Ka te -
drze stwo rzył ze spół, któ ry pierw szy re ali zo wał i na dal kon ty nu -
uje pra ce zwią za ne z te ma ty ką do ty czą cą che mii tłusz czow ców
i prze mian związ ków wi ta mi no -E ak tyw nych. 

Osią gnię cia Pro fe so ra Go go lew skie go w dzie dzi nie kształ ce -
nia kadr na uko wych ma ją wiel ką war tość. W trak cie swo jej pra -
cy na uko wo -dy dak tycz nej wy pro mo wał 12 dok to rów, któ rzy
zdo by te kwa li fi ka cje roz wi ja li w dzia łal no ści na uko wej na na -
szej uczel ni oraz po za jej mu ra mi, mię dzy in ny mi na uczel niach
w USA i Au strii. Je go wy cho wan ka mi jest wie le po ko leń stu den -
tów, któ rzy pod kie run kiem Pro fe so ra uzy ska li sto pień ma gi stra,
a obec nie zaj mu ją wy so kie sta no wi ska w prze my śle spo żyw -
czym w bran ży tłusz czo wej.

Udział Pro fe so ra Go go lew skie go w kształ ce niu kadr na uko -
wych do peł nia wie lo krot na ro la re cen zen ta dy ser ta cji, ha bi li -
ta cji, prze wod ni czą ce go lub człon ka w ko mi sjach w spra wie
nada nia ty tu łu na uko we go oraz sta no wisk pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go i zwy czaj ne go. W do rob ku prof. Go go lew skie go są

rów nież re cen zje pu bli ka cji, ksią żek i pod ręcz ni ków, a tak że
opi nie o pro jek tach ba daw czych wy ko ny wa ne dla Ko mi te tu
Ba dań Na uko wych.

Pro fe sor Ma rek Go go lew ski w swo jej pra cy wiel ką wa gę przy -
kła dał do obo wiąz ków dy dak tycz no -wy cho waw czych. Brał
udział w two rze niu pro gra mów licz nych przed mio tów, do któ -
rych za li czyć na le ży ana li zę żyw no ści, bio che mię, bio fi zy kę, tok -
sy ko lo gię oraz wie le in nych. Pro wa dząc wy kła dy, se mi na ria
i ćwi cze nia, w spo sób in te re su ją cy i cie ka wy prze ka zy wał ko lej -
nym rocz ni kom stu den tów nie tyl ko ol brzy mi za sób wie dzy, ale
czę sto dzie lił się swo imi spo strze że nia mi i do świad cze nia mi.

W trak cie swo jej dłu go let niej pra cy na uczel ni Pro fe sor Go -
go lew ski peł nił wie le waż nych funk cji w struk tu rach Wy dzia łu:
był wi ce dy rek to rem In sty tu tu Ży wie nia Czło wie ka (1977–1978),
a na stęp nie w la tach 1991–2003 kie row ni kiem Ka te dry Bio che -
mii i Ana li zy Żyw no ści. Spra wo wał rów nież funk cję pro dzie ka -
na Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści (1985–1987). Uczest ni czył
w wie lu ko mi sjach rek tor skich, se nac kich i wy dzia ło wych. 

W śro do wi sku na uko wym po za uczel nią ak tyw nie dzia łał
w wie lu to wa rzy stwach, w po wo ła nej Ko mi sji Ana li zy Tłusz -
czów, Sek cji Che mii i Tech no lo gii Tłusz czów, Sek cji Ana li zy Żyw -
no ści Ko mi te tu Che mii i Tech no lo gii Żyw no ści PAN, a tak że
w Pol skim To wa rzy stwie Bio che micz nym.

Za dzia łal ność na uko wo -ba daw czą, dy dak tycz ną i or ga ni za -
cyj ną prof. dr hab. Ma rek Go go lew ski był wie lo krot nie na gra -
dza ny, otrzy mał licz ne wy róż nie nia i od zna cze nia pań stwo we.
Spo śród nich na le ży wy mie nić Zło ty Krzyż Za słu gi oraz Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Uho no ro wa ny rów nież
zo stał me da lem „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu”.

Pro fe sor był oso bą bar dzo lu bia ną. Ja ko kie row nik i prze ło -
żo ny był au to ry te tem bu dzą cym wiel ki sza cu nek. Za wsze ży wo
in te re so wał się wszyst ki mi, tym, co zwią za ne by ło z pra cą w Ka -
te drze, ale rów nież na szym ży ciem ro dzin nym. 

Bę dzie my pa mię ta li na sze go Pro fe so ra nie tyl ko ja ko wspa -
nia łe go i ce nio ne go na ukow ca, do sko na łe go na uczy cie la, ale
rów nież ja ko cie płe go, do bre go, życz li we go i wy ro zu mia łe go
Czło wie ka.

prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka

prze wod ni czą cym Se nac kiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Kadr Na uko -
wych. W la tach 1991–1996 uczest ni czył w pra cach Cen tral nej
Ko mi sji ds. Ty tu łu Na uko we go i Stop ni Na uko wych dzia ła ją cej
przy Ra dzie Mi ni strów. W dzia łal no ści uczel nia nej na le ży wy -
mie nić wie lo let nie spra wo wa nie obo wiąz ków re dak to ra dzia -
ło we go i re dak to ra na czel ne go Wy daw nictw Aka de mii Rol ni -
czej. W oso bie Pro fe so ra stra ci li śmy nie zwy kle sza no wa ne go
i lu bia ne go człon ka spo łecz no ści aka de mic kiej, wzór pe da go -
ga i wy cho waw cę wie lu po ko leń mło dzie ży. 

Pierw sze go czerw ca 2015 ro ku w wie ku 90 lat zmarł prof. dr
hab. Ze fi ryn Adam ski, za słu żo ny na uko wiec i na uczy ciel

aka de mic ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, by ły pro -
rek tor ds. stu diów (1981–1984), pro rek tor ds. współ pra cy z za -
gra ni cą i roz wo ju kadr na uko wych Aka de mii Rol ni czej w Po zna -
niu (1984–1986), pro dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
(1969–1975), wi ce dy rek tor (1970–1992) i dy rek tor (1992–1994)
In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na. Pro fe sor Ze fi ryn
Adam ski był wie lo let nim człon kiem Se na tu Aka de mii Rol ni czej,

Pro fe sor dr hab. Ze fi ryn Adam ski
(1924–2015)
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Pro fe sor dr hab. Ze fi ryn Adam ski uro dził się 2 sierp nia 1924
ro ku w Byd gosz czy. W okre sie przed wo jen nym uczęsz czał do
Gim na zjum im. Ber ge ra w Po zna niu. Po prze rwie spo wo do wa -
nej dzia ła nia mi wo jen ny mi i oku pa cją kon ty nu ował na ukę w Li -
ceum im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu, gdzie w 1947
ro ku uzy skał świa dec two doj rza ło ści. Stu dia che micz ne od był
na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, uzy sku jąc w 1952 ro ku ty tuł ma gi stra che mii. Jesz cze
przed za koń cze niem stu diów roz po czął ja ko wo lon ta riusz pra -
cę w Za kła dzie Che mii Pro duk tów Le śnych Wy dzia łu Le śne go
ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Swo je za in te -
re so wa nia ba daw cze, zwią za ne głów nie z che micz ny mi aspek -
ta mi prze ro bu drew na, roz wi jał pod kie run kiem prof. dr. Sta ni -
sła wa Pro siń skie go, naj pierw na sta no wi sku asy sten ta (w 1952
ro ku), a na stęp nie ad iunk ta (w 1953 ro ku). Ten po cząt ko wy
okres dzia łal no ści Pro fe so ra był nie zwy kle waż ny dla po wsta -
łej wów czas no wej spe cjal no ści kształ ce nia: che micz nej tech -
no lo gii drew na. Pro fe sor uczest ni czył w przy go to wa niu od
pod staw za jęć dy dak tycz nych z przed mio tów „che mia drew -
na”, „tech no lo gia ce lu lo zy i „tech no lo gia pa pie ru”. Pra cu jąc
w Wyż szej Szko le Rol ni czej, prze mia no wa nej póź niej na Aka -
de mię Rol ni czą, Pro fe sor uzy skał ko lej ne stop nie na uko we dok -
to ra (1961), dok to ra ha bi li to wa ne go (1967) oraz sta no wi sko za -
wo do we do cen ta (1968). Ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go
uzy skał w ro ku 1979, a pro fe so rem zwy czaj nym zo stał w ro -
ku 1988.

Dzia łal ność na uko wa Pro fe so ra kon cen tro wa ła się wo kół za -
gad nień zwią za nych z che micz ny mi aspek ta mi prze ro bu drew -
na na po trze by pa pier nic twa. Swo ją przy go dę z na uką roz po -
czął mię dzy in ny mi od ba dań nad hy dro li zą drew na. Tu na le ży
wy róż nić opra co wa nie me to dy hy dro li zy pa ro wej drew na ja -
ko ob rób ki wstęp nej przed je go roz twa rza niem, któ ra za owo -
co wa ła pa ten tem (wspól nie z dok to ran tem Pro fe so ra, dr. inż.
Je rzym Owcza rza kiem). Bar dzo waż nym kie run kiem ba daw -
czym, prze wi ja ją cym się przez ca ły po nad 40-let ni okres dzia -
łal no ści za wo do wej Pro fe so ra, by ły pra ce nad no wy mi spo so -
ba mi otrzy my wa nia mas ce lu lo zo wych. Kon cep cje na uko we
Pro fe so ra do ty czą ce uży cia roz two rów hy dro tro po wych w ce -
lu uła twie nia roz pusz cza nia li gni ny wpi sy wa ły się w nurt no -
wo cze snych tren dów na uko wych w dzie dzi nie ce lu lo zow nic -
twa. Ce niąc pra ce ba daw cze o ry sie pod sta wo wym, Pro fe sor
za wsze sta rał się po dej mo wać te ma ty o prak tycz nym zna cze -
niu dla go spo dar ki. Waż nym kie run kiem ba dań by ły pra ce
z dzie dzi ny wy ko rzy sta nia do pro duk cji ce lu lo zy drew na po ra -
żo ne go przez grzy by. Ba da nia te, o wy bit nie prak tycz nym cha -
rak te rze, za in spi ro wa ły Pro fe so ra do na wią za nia współ pra cy
z doc. Ma ria nem Zie liń skim z In sty tu tu Tech no lo gii Drew na
w Po zna niu, któ ra za owo co wa ła cy klem pu bli ka cji na te mat
wy ko rzy sta nia spe cy ficz nych szcze pów grzy bów do wspo ma -
ga nia de li gni fi ka cji drew na. Nie któ re my śli i kon cep cje Pro fe -
so ra, za rów no do ty czą ce po szu ki wa nia no wych che micz nych
me tod deli gni fi ka cji, jak i wy ko rzy sta nia pro ce sów bio tech no -
lo gicz nych w ce lu lo zow nic twie mia ły cha rak ter pio nier ski,
a o ich ak tu al no ści świad czą po dob ne te ma ty do cie kań na -
ukow ców pra cu ją cych współ cze śnie w wie lu ośrod kach ba -
daw czych. 

Pro fe sor był czło wie kiem otwar tym, chęt nie współ pra co wał
z na ukow ca mi z in nych jed no stek ba daw czych za rów no z kra -
ju, jak i za gra ni cy, na przy kład z In sty tu tu Ce lu lo zo wo -Pa pier ni -
cze go w Ło dzi, In sty tu tu Tech no lo gii Drew na w Po zna niu, Aka -
de mii Tech nicz no -Rol ni czej w Byd gosz czy, Szko ły Głów nej

Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, Uni wer sy te tu Tech nicz -
ne go w Zwo le niu (Sło wa cja) i Uni wer sy te tu Tech nicz ne go
w Dreź nie (Niem cy). Spu ści zna na uko wa Pro fe so ra obej mu je
po nad 140 po zy cji, w tym pra ce opu bli ko wa ne w cza so pi smach
za gra nicz nych. Pro fe sor wy pro mo wał czte rech dok to rów, opra -
co wał po nad 30 re cen zji roz praw dok tor skich, ha bi li ta cyj nych
oraz ocen do rob ku osób ubie ga ją cych się o sta no wi sko do cen -
tów lub ty tuł na uko wy pro fe so ra.

Pro fe sor był na uczy cie lem aka de mic kim lu bia nym i sza no -
wa nym przez mło dzież. Pod je go kie run kiem po wsta ło oko -
ło 130 prac ma gi ster skich. Pra ca dy dak tycz na Pro fe so ra, skryp -
ty i książ ki, któ rych był au to rem i współ au to rem, da ły so lid ne
pod sta wy wie dzy wie lu po ko le niom pol skich in ży nie rów znaj -
du ją cych za trud nie nie w prze my śle drzew nym i ce lu lo zo wo -pa -
pier ni czym.

Po za uczel nią Pro fe sor dzia łał w róż nych in sty tu cjach i to wa -
rzy stwach na uko wych: w Ko mi te cie Tech no lo gii Drew na PAN,
w Po znań skim To wa rzy stwie Przy ja ciół Na uk oraz w Ko mi te cie
Na uk Le śno -Drzew nych PAN.

Za pra cę na uko wą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną Pro fe sor Ze -
fi ryn Adam ski był wie lo krot nie na gra dza ny i wy róż nia ny, mię -
dzy in ny mi Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Otrzy mał tak że ty -
tuł Za słu żo ne go Na uczy cie la, trzy na gro dy Mi ni stra Szkol nic twa
Wyż sze go i licz ne na gro dy rek to ra Aka de mii Rol ni czej.

Od szedł czło wiek o wiel kim ser cu, ob da rzo ny in te li gen cją
i dow ci pem, życz li wy wo bec lu dzi, a sie bie trak tu ją cy z dy -
stan sem. Bę dzie bra ko wa ło nam uśmie chu Pro fe so ra i nie po -
wta rzal nej at mos fe ry, ja ką two rzył w cza sie spo tkań w okre -
sie Bo że go Na ro dze nia, za chwy ca jąc nas ko lę da mi gra ny mi
na har mo nij ce. 

Pro fe sor Ze fi ryn Adam ski zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu
przy ul. Lu tyc kiej w Po zna niu.

dr hab. Adam Wój ciak
(na pod sta wie ma te ria łów dr. inż. To ma sza Ga węc kie go

i prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Prą dzyń skie go)
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Profesor dr hab. Zefiryn Adamski (1924–2015)
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Dnia 4 lip ca 2014 ro ku ode szła od nas prof. dr hab. Wan da
Kacz ma rek, z do mu Wey man, wie lo let ni pra cow nik Ka te -

dry Mi kro bio lo gii Ogól nej i Śro do wi sko wej Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, wy bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie mi -
kro bio lo gii rol ni czej. 

Pro fe sor dr hab. Wan da Kacz ma rek uro dzi ła się 10 lu te -
go 1931 ro ku w Obor ni kach Wiel ko pol skich ja ko cór ka Ja na
Wey ma na, urzęd ni ka skar bo we go i He le ny z do mu Ge ib.
W Obor ni kach ukoń czy ła pierw sze dwie kla sy szko ły pod sta -
wo wej. Wy sie dlo na przez Niem ców w li sto pa dzie 1939 ro ku
za miesz ka ła wraz z ro dzi ną we wsi Wierz bie, w po wie cie mie -
chow skim. Tam też ukoń czy ła szko łę pod sta wo wą i uczest ni -
czy ła w taj nych kur sach gim na zjal nych. Po woj nie wró ci ła do
Obor nik i do ro ku 1947 kon ty nu owa ła na ukę, po cząt ko wo
w Gim na zjum Ogól no kształ cą cym w Obor ni kach, a na stęp nie
w Gim na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Dą brów ki
w Po zna niu, któ re ukoń czy ła w 1950 ro ku. 

W paź dzier ni ku 1951 ro ku roz po czę ła stu dia na Wy dzia le Rol -
nym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Pierw szy sto pień stu diów

ukoń czy ła w lu tym 1955 ro ku, uzy sku jąc ty tuł in ży nie ra rol nic -
twa. Na kur sie ma gi ster skim spe cja li zo wa ła się w Ka te drze Ho -
dow li Ro ślin. Eg za min dy plo mo wy zda ła w paź dzier ni ku 1955
ro ku. Po ukoń cze niu stu diów pra co wa ła w Sta cji Se lek cji Ro ślin
Strasz kó wek, w Sta cji Oce ny Na sion, PGR Szre nia wa, a tak że
w Ośrod ku Do świad czal nym Prze my słu Ziem nia cza ne go w Lu -
bo niu, po cząt ko wo w cha rak te rze star sze go asy sten ta, na stęp -
nie kie row ni ka Ze spo łu Ba daw cze go Za kła dów Prze my słu
Ziem nia cza ne go.

W 1966 ro ku pod ję ła pra cę na sta no wi sku star sze go asy -
sten ta w Ka te drze Mi kro bio lo gii Rol ni czej ów cze snej Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, po cząt ko wo pod kie run kiem na -
uko wym prof. dr. hab. Ka ro la Zo dro wa, a na stęp nie prof. dr
hab. Ju lii Go łę biow skiej. Od sa me go po cząt ku jej za in te re so -
wa nia na uko we obej mo wa ły za gad nie nia zwią za ne z eko lo -
gią mi kro or ga ni zmów gle bo wych. Po cząt ko wo bra ła udział
w ba da niach ze spo ło wych nad mi ko li zą. Na stęp nie za ję ła się
pro ble ma ty ką do ty czą cą wpły wu sub stan cji or ga nicz nej na
pro ces ni try fi ka cji, a otrzy ma ne wy ni ki za war ła w roz pra wie
dok tor skiej. Po jej przed sta wie niu w 1971 ro ku i uzy ska niu
stop nia dok to ra na uk rol ni czych za an ga żo wa ła się w ba da nia
ze spo ło we nad prze pły wem sub stan cji or ga nicz nej przez cia -
ła drob no ustro jów w gle bie. Ba da nia zwią za ne z bio ma są
i pro duk tyw no ścią drob no ustro jów w gle bie – naj bar dziej dy -
na micz ną i bio che micz nie ak tyw ną frak cją ma te rii or ga nicz -
nej te go śro do wi ska – mia ły na ce lu zwe ry fi ko wa nie po glą du
na te mat jej roz mia rów, wy daj no ści syn te zy, tem pa od na wia -
nia i re ago wa nia na róż ne czyn ni ki an tro po gen ne. Do ty czy ły
one głów nie: oce ny sto so wa nych do tych czas me tod ozna cza -
nia li czeb no ści, bio ma sy i pro duk tyw no ści drob no ustro jów
w gle bie, za war to ści ATP w ko mór kach drob no ustro jów gle -
bo wych, zdol no ści drob no ustro jów gle bo wych do re syn te zy,
od dzia ły wa nia czyn ni ków śro do wi sko wych na wy twa rza nie
się bio ma sy drob no ustro jów w gle bie oraz wpły wu in ten syw -
ne go na wo że nia or ga nicz ne go i mi ne ral ne go na mi kro or ga -
ni zmy gle bo we. Znacz ną część swo ich ba dań re ali zo wa ła w ra -
mach pro ble mów wę zło wych, mię dzy re sor to wych oraz
Cen tral ne go Pro gra mu Ba dań Pod sta wo wych.

Wy mie nio na te ma ty ka sta ła się pod sta wą roz pra wy ha bi li -
ta cyj nej „Bio ma sa i pro duk tyw ność drob no ustro jów w gle bie”.
W 1979 ro ku Cen tral na Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów za twier dzi ła uchwa łę Ra dy Wy dzia łu Rol ni cze go
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu o nada niu Pro fe sor stop nia na -
uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych w dzie dzi -
nie mi kro bio lo gii rol nej. Po uzy ska niu stop nia na uko we go
dok to ra ha bi li to wa ne go kon ty nu owa ła ba da nia zwią za ne
z wpły wem czyn ni ków an tro po gen nych na stan li czeb no ści
i bio ma sy drob no ustro jów w gle bie. Uzy ska ne wy ni ki przed -
sta wi ła w ory gi nal nych pu bli ka cjach, a tak że na kon fe ren cjach
na uko wych o te ma ty ce mi kro bio lo gicz nej.

Wspomnienia

Wspo mnie nie 
o prof. dr hab. Wan dzie Kacz ma rek
w pierw szą rocz ni cę śmier ci
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Profesor dr hab. Wanda Kaczmarek (1931–2014)
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Dnia 20 lip ca 1990 ro ku po sta no wie niem Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej otrzy ma ła ty tuł na uko wy pro fe so ra
nad zwy czaj ne go. W dal szym cią gu kon ty nu owa ła ba da nia
o cha rak te rze eko lo gicz nym, roz wi ja jąc współ pra cę z in ny mi
jed nost ka mi na szej Uczel ni, mię dzy in ny mi z Ka te drą Fi zjo -
lo gii Ro ślin. Owo cem tej współ pra cy, po za wspól ny mi pu bli -
ka cja mi, jest wy da na w 1998 ro ku mo no gra fia Al le lo pa tia. 
Za gad nie nia za war te w mo no gra fii, bę dą ce efek tem ba dań
i prze my śleń Pa ni Pro fe sor, do ty czą szcze gól nie po ten cja łu
al le lo che micz ne go roz kła da ją cych się tka nek ro ślin nych, 
ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro ce sów zwią za nych 
z po wsta wa niem al le lo związ ków pod czas roz kła du resz tek
po sprzęt nych ro ślin zbo żo wych.

Do ro bek na uko wy prof. dr hab. Wan dy Kacz ma rek to ogó -
łem 97 prac, z któ rych więk szość to ory gi nal ne pra ce na uko -
we opu bli ko wa ne w cza so pi smach o za się gu mię dzy na ro do -
wym, a po za tym ar ty ku ły i do nie sie nia, z któ rych kil ka
zgło szo no na za gra nicz ne kon fe ren cje mię dzy na ro do we (mię -
dzy in ny mi na Wę grzech, w Cze cho sło wa cji i w Ju go sła wii).

Od sa me go po cząt ku pra cy na uczel ni Pro fe sor Wan da Kacz -
ma rek z od po wie dzial no ścią i za an ga żo wa niem pro wa dzi ła za -
ję cia dy dak tycz ne z mi kro bio lo gii dla stu den tów Wy dzia łów
Rol ni cze go i Ogrod ni cze go, a w szcze gól no ści Wy dzia łu Zoo -
tech nicz ne go, na stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych,
a tak że w punk tach kon sul ta cyj nych w Lesz nie, Mar sze wie
i Strzał ko wie. Za ję cia pro wa dzi ła zwy kle w za kre sie prze kra cza -
ją cym pen sum dy dak tycz ne. By ła współ au to rem kil ku wy dań
skryp tu do ćwi czeń z mi kro bio lo gii. Pod jej kie run kiem re ali -
zo wa no licz ne pra ce dy plo mo we oraz pra cę dok tor ską.

Pro fe sor uczest ni czy ła ak tyw nie w ży ciu uczel ni, peł niąc róż -
ne funk cje: człon ka Ra dy Pe da go gicz nej na Wy dzia le Rol ni -
czym, eg za mi na to ra i człon ka ko mi sji re kru ta cyj nej na stu dia,
człon ka ko mi sji eg za mi na cyj nej dla ję zy ka fran cu skie go, prze -
wod ni czą cej Ko mi sji Wy dzia ło wej ds. Na ucza nia oraz człon ka
Se nac kiej Ko mi sji ds. Na ucza nia. By ła człon kiem Pol skie go To -

wa rzy stwa Mi kro bio lo gicz ne go oraz Pol skie go To wa rzy stwa
Gle bo znaw cze go.

Za swo ją dłu go let nią dzia łal ność zo sta ła wy róż nio na na gro -
dą ze spo ło wą Se kre ta rza Pol skiej Aka de mii Na uk, na gro dą ze -
spo ło wą dru gie go stop nia Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż -
sze go i Tech ni ki. Kil ka krot nie by ła wy róż nia na przez ko mi sje
oce nia ją ce wy ni ki ba dań umow nych oraz wie lo krot nie na gro -
da mi rek to ra za dzia łal ność na uko wo -ba daw czą i pu bli ka cyj -
ną w dzie dzi nie eko lo gii śro do wi ska gle bo we go. W uzna niu
za szcze gól ne osią gnię cia w dzia łal no ści dy dak tycz nej i wy -
cho waw czej zo sta ła od zna czo na Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej. 

Po przej ściu na eme ry tu rę i roz wią za niu umo wy o pra cę
w 2001 ro ku Pro fe sor na dal ak tyw nie uczest ni czy ła w ży ciu
uczel ni, co skut ko wa ło dzia łal no ścią pu bli ka cyj ną, za an ga żo -
wa niem w roz wój mło dej ka dry oraz du żą ak tyw no ścią w po -
sie dze niach Ra dy Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii.

Pro fe sor dr hab. Wan da Kacz ma rek by ła ce nio nym pra cow -
ni kiem na uko wo -dy dak tycz nym. W pra cy na uko wej pre zen -
to wa ła wy so ki po ziom i re ali zo wa ła ją z pa sją, co by ło wy ni -
kiem bar dzo do brej zna jo mo ści przed mio tu. Za słu żo na ja ko
na uczy ciel i wy cho waw ca mło dzie ży aka de mic kiej, by ła czło -
wie kiem pra wym i życz li wym.

Wła dze Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, ko le żan -
ki, ko le dzy i stu den ci wraz z ro dzi ną po że gna li Pro fe sor Wan -
dę Kacz ma rek w dniu 10 lip ca 2014 ro ku na cmen ta rzu pa ra fii
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej w Po zna niu przy uli cy Ja sna Ro -
la (Na ra mo wi ce). Uro czy stość po grze bo wą po prze dzi ła msza
świę ta w ko ście le pw. Świę tych Anio łów Stró żów na Osie dlu
Ko smo nau tów 120.

Wraz z odej ściem prof. Wan dy Kacz ma rek od szedł od nas
wy bit ny pra cow nik na uko wy, wy cho waw ca wie lu po ko leń
mło dzie ży aka de mic kiej i czło wiek do bre go ser ca.

dr Gra ży na Dur ska

Od 1 stycz nia 2014 do 31 grud nia 2015 ro ku Bi blio te ka
Głów na 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 ali zu je pro jekt „Ada pta cja me -
ta da nych AGRO do Pol skiej Bi blio gra fii Na uko wej i POL -
-in dek su”. Pro jekt ten współ fi nan so wa ny jest ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. Dzia ła -
nie 2.3 In we sty cje zwią za ne z roz wo jem in fra struk tu ry in for -
ma tycz nej na uki. 

Ce lem pro jek tu jest har mo ni za cja re kor dów ba zy AGRO
oraz wdro że nie no wych ele men tów me ta da nych w ce lu za -
pew nie nia spój no ści i stan dar dów z sys te mem Pol skiej Bi blio -
gra fii Na uko wej i POL -in de xem. Re ali za cja pro jek tu umoż li wia
wy ko rzy sta nie da nych ba zy AGRO w kom plek so wej oce nie
dzia łal no ści na uko wej jed no stek na uko wych po przez uczest -
nic two w Sys te mie In for ma cji o Szkol nic twie Wyż szym POL -
-on za po śred nic twem Pol skiej Bi blio gra fii Na uko wej. Me ta da -
ne ba zy AGRO za wie ra ją in for ma cje o pu bli ka cjach pol skich
jed no stek na uko wych i afi lio wa nych w nich pra cow ni kach na -
uko wych. 

Ba za AGRO jest udo stęp nia na na plat for mie „Otwar ta Na -
uka”, któ rej ope ra to rem jest In ter dy scy pli nar ne Cen trum Mo -
de lo wa nia Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go Uni wer sy te tu

War szaw skie go (ICM). Za sto so wa nie ujed no li co nych stan dar -
dów wpro wa dza nia opi sów bi blio gra ficz nych do ba zy oraz
po sze rze nie re kor dów ba zy o afi lia cje wszyst kich au to rów po -
zwo li na ewa lu ację do rob ku na uko we go pra cow ni ków na uko -
wych. Umiesz cze nie w po szcze gól nych re kor dach zin dek so -
wa nych pu bli ka cji bi blio gra fii za łącz ni ko wej umoż li wi
wy ko rzy sta nie ba zy da nych AGRO na po trze by wy li czeń in -
dek su cy to wań cza so pism na uko wych, czy li okre śle nie licz by
cy to wań dla po trzeb Pol skie go Współ czyn ni ka Wpły wu cza -
so pi sma na uko we go (POL -in dex) zgod nie z ko lej ny mi ko mu -
ni ka ta mi Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 17
wrze śnia 2012 ro ku oraz z dnia 29 ma ja 2013 ro ku w spra wie
kry te riów i try bu oce ny cza so pism na uko wych. 

Ba za AGRO in dek su je 1045 ty tu łów, czy li więk szość pol skich
cza so pism na uko wych z na uk przy rod ni czych i rol ni czych. In -
no wa cyj nym ele men tem w ba zie jest au to ma ty za cja po bie ra -
nia me ta da nych od wy daw ców cza so pism w od po wied nim
for ma cie w ce lu uspraw nie nia prze pły wu in for ma cji. Cał ko wi -
ta war tość pro jek tu wy no si 3 287 216,00 PLN, w tym udział
Unii Eu ro pej skiej wy no si 2 794 133,60 PLN.

mgr Zo fia Ka sprzak
star sza ku stosz dy plo mo wa na

Bi blio te ka re ali zu je pro jekt
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Wieści z zakładów doświadczalnych

Po prze rwie wszy scy uczest ni cy spo tka nia zo sta li za pro sze -
ni przez go spo da rza spo tka nia, dr. Je rze go Ma zu ra do sa du,
gdzie od by ła się część prak tycz na. Le szek Za wod ni – kie row -
nik pro duk cji sa dow ni czej w R -SGD Przy bro da – przed sta wił
ak tu al ną sy tu ację w pro duk cji sa dow ni czej z uwzględ nie niem
prze bie gu po go dy i ochro ny, a Syl we ster Ma sny i Jan Ja jor od -
po wia da li na py ta nia za in te re so wa nych sa dow ni ków z Wiel -
ko pol ski. 

Po czę ści po ka zo wej, na za koń cze nie, wszy scy za pro sze ni
go ście uda li się na po si łek przy go to wa ny w pa ła cu R -SGD
Przy bro da, gdzie na stą pi ło nie for mal ne pod su mo wa nie ko lej -
ne go, cie ka we go i spo tka nia sa dow ni cze go.

mgr inż. Fi lip Ma zur

T ra dy cyj nie już po raz ko lej ny 12 czerw ca 2015 ro ku Rol ni -
czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne (R -SGD)

Przy bro da wspól nie z Wiel ko pol skim Związ kiem Ogrod ni czym
oraz fir ma mi Bay er Crop Scien ce i Syn thos Agro zor ga ni zo wa -
ło se mi na rium i warsz ta ty prak tycz ne dla sa dow ni ków. W czę -
ści teo re tycz nej dr Syl we ster Ma sny z In sty tu tu Ogrod ni cze go
w Skier nie wi cach po ru szył te mat ochro ny drzew owo co wych
przed cho ro ba mi, ze szcze gól nym uwzględ nie niem par cha ja -
bło nio we go, a Jan Ja jor z fir my Bay er przed sta wił ak tu al ną
ofer tę i no wo ści pe sty cy dów po le ca nych dla sa dow nic twa.
Z ko lei Aga ta Ra biej z fir my Syn thos za pre zen to wa ła fir mę,
któ ra nie daw no roz po czę ła swo ją dzia łal ność w Pol sce oraz
przed sta wi ła pro duk ty z uwzględ nie niem tych do pro duk cji
sa dow ni czej.

Spo tka nie sa dow ni cze 
w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie
Do świad czal nym Przy bro da
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Część praktyczna seminarium odbyła się w sadzie R-SGD Przybroda
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Nadesłane z Europy

przez rok. Po ja wi ły się tak że no we ogra ni cze nia dla zgło szeń
wnio sków, któ re zo sta ły od rzu co ne ze wzglę du na na ru sze -
nie in te gral no ści ba dań.

Usta no wio na w 2007 ro ku przez Ko mi sję Eu ro pej ską Eu ro -
pej ska Ra da ds. Ba dań Na uko wych (ERBN) jest pierw szą eu ro -
pej ską or ga ni za cją fi nan so wa nia wy bit nych pio nier skich ba -
dań. Co ro ku wy bie ra i fi nan su je naj lep szych na ukow ców do
pro wa dze nia pię cio let nich pro jek tów w Eu ro pie. 

Kon kur sy są otwar te dla ba da czy wszyst kich na ro do wo ści,
wie ku czy ob sza ru za in te re so wań, włą cza jąc na uki hu ma ni -
stycz ne i spo łecz ne, pra cu ją cych na uni wer sy te tach lub w cen -
trach ba daw czych z sie dzi bą na te re nie UE lub jed ne go z kra -
jów sto wa rzy szo nych w ra mach pro gra mu Ho ry zont 2020.
Wnio ski są oce nia ne i wy bie ra ne w pro ce sie wza jem nej oce -
ny z udzia łem se tek wy bit nych na ukow ców po cho dzą cych
z ca łe go świa ta. Ja kość na uko wa wnio sku, dą że nie do do sko -
na ło ści – to je dy ne kry te ria wy bo ru.  ERBN dzia ła zgod nie z po -
dej ściem ba dań „ini cjo wa nych przez na ukow ców” (lub „od -
dol nych”), co po zwa la na ukow com iden ty fi ko wać no we
moż li wo ści w każ dej dzie dzi nie ba dań, bez prio ry te tów te ma -
tycz nych. 

W la tach 2007-2013, w ra mach siód me go pro gra mu ra mo -
we go w za kre sie ba dań, ERBN dys po no wa ła bu dże tem w wy -
so ko ści 7,5 mld eu ro. W ra mach pierw sze go fi la ru („Do sko na -
ła ba za na uko wa”) no we go pro gra mu UE na rzecz ba dań
na uko wych i in no wa cji (2014-2020), Ho ry zont 2020, ERBN bę -
dzie dys po no wa ła bu dże tem w wy so ko ści ok. 1,6 mld eu ro
rocz nie w la tach 2014, 2015 i 2016. 

Do tej po ry ERBN sfi nan so wa ła po nad 5000 naj lep szych na -
ukow ców (z po nad 50 000 apli ka cji) na róż nych eta pach ich
ka rie ry, na da jąc wy so ki prio ry tet mło dym na ukow com (pię -
cio ty sięcz ny grant ERBN zo stał przy zna ny 16 czerw ca). 

ERBN wspie ra tak że po nad 40 000 człon ków ze spo łu, któ -
rzy ko rzy sta ją z moż li wo ści szko leń w za kre sie no wa tor skich
ba dań. Ofe ru jąc fi nan so wa nie, au to no mię i pre stiż, ERBN przy -
czy nia się do roz wo ju no wej ge ne ra cji naj lep szych na ukow -
ców w Eu ro pie, któ rzy są kon ku ren cyj ni w ska li glo bal nej.
ERBN skła da się z nie za leż ne go or ga nu za rzą dza ją ce go, Ra dy
Na uko wej, oraz Agen cji Wy ko naw czej. Od stycz nia 2014 ro ku
pre ze sem ERBN jest prof. Je an -Pier re Bo ur gu ignon.

Eu ro pej ska Ra da ds. Ba dań Na uko wych (erc.eu ro pa.eu)

Komisja Europejska 28 lipca 2015 roku
przyjęła program pracy Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych
w roku 2016. Program przygotowany
przez Radę Naukową ERBN
przewiduje 1,67 mld euro dotacji 
dla najlepszych naukowców 
z całego świata, którzy są gotowi
przyjechać lub pozostać w Europie
i tutaj realizować swoje przełomowe
pomysły.

W ra mach no wej se rii kon kur sów ERBN otwo rzy ła dziś
pierw szy z nich – Gran ty na Start 2016 z bu dże tem 485

mln eu ro. Zgło sze nia na le ży prze sy łać do 17 li sto pa da 2015 r.
Gran ty są prze zna czo ne dla ba da czy z obie cu ją cy mi osią gnię -
cia mi na uko wy mi, po sia da ją cych od 2 do 7 lat do świad cze nia
(li cząc od mo men tu uzy ska nia ty tu łu dok to ra).

Ko lej ne kon kur sy bę dą ogła sza ne zgod nie z ka len da rzem
pro gra mu prac:

� od 15 paź dzier ni ka 2015 do 2 lu te go 2016 – zgło sze nia
na gran ty dla na ukow ców u pro gu sa mo dziel no ści ba -
daw czej ze śred nim sta żem na uko wym

� 24 ma ja – 1 wrze śnia 2016 – zgło sze nia na gran ty dla do -
świad czo nych na ukow ców.

Sty pen dy ści ERBN mo gą się rów nież ubie gać o gran ty na
„we ry fi ka cję po praw no ści pro jek tu”, do dat ko we wspar cie po -
zwa la ją ce spraw dzić po ten cjał in no wa cyj ny pro jek tów fi nan -
so wa nych przez Ra dę. Gran ty te bę dą przy zna wa ne w 2016
ro ku w trzech run dach. Wśród in nych dzia łań wpro wa dzo -
nych przez pro gram prac znaj du ją się dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu zwięk sze nie liczby osób uczest ni czą cych w kon kur sach
ERBN: wspar cie ko mi te tu ofi cjal nie po wo ła nych przez Ra dę
Na ro do wych Punk tów Kon tak to wych w ce lu iden ty fi ka cji
i wy mia ny do brych prak tyk oraz pod nie sie nia po zio mu ja ko -
ści wspar cia dla wnio sko daw ców. W po rów na niu do ubie głe -
go ro ku głów ną no wo ścią dla wnio sku ją cych o gran ty ERBN
jest względ ne „zmięk cze nie” za sad po now ne go zło że nia
wnio sku. Wnio sko daw cy, któ ry uzy ska li oce nę B w dru gim
punk cie oce ny w ostat nim za pro sze niu do skła da nia wnio -
sków, bę dą mo gli na tych miast po now nie apli ko wać, na to -
miast w ra mach pro gra mu prac 2015 mu sie li na to cze kać

ERBN ogła sza bu dżet na 2016 rok
i kon kurs gran to wy
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Wma ju, wzo rem ubie głych lat, już po raz dwu dzie sty od by -
ło się spo tka nie mło dych na ukow ców w ra mach Kon fe -

ren cji Mło dej Ka dry Na uko wej. W tym ro ku ha słem prze wod nim
by ła „Żyw ność – ja kość i per spek ty wy”, a go spo da rzem był Wy -
dział Bio lo gicz no -Rol ni czy Uni wer sy te tu Rze szow skie go. Po raz
pierw szy do tej cy klicz nej kon fe ren cji, or ga ni zo wa nej przez Sek -
cję Mło dej Ka dry Na uko wej PTTŻ, do łą czy li rów nież mło dzi na -
ukow cy z Sek cji Che mii Żyw no ści Pol skie go To wa rzy stwa Che -
micz ne go.

Se sja od lat gro ma dzi dok to ran tów i mło dych pra cow ni ków na -
uki z więk szo ści pol skich jed no stek na uko wych, a od czte rech lat
ma ona tak że cha rak ter mię dzy na ro do wy, co z pew no ścią sprzy -
ja wy mia nie wie dzy i do świad czeń mię dzy jej uczest ni ka mi. Sze -
ro ko po ję ta te ma ty ka żyw no ści i ży wie nia, któ ra przy cią ga rok -
rocz nie mło dych na ukow ców, od lat zaj mu je waż ną po zy cję
w kra jo wym ka len da rzu kon fe ren cyj nym. Se sja w Rze szo wie ob -
ję ła ta kie za gad nie nia, jak ja kość i bez pie czeń stwo zdro wot ne
żyw no ści, tech no lo gia no wo cze snych pro duk tów spo żyw czych,
bio tech no lo gia w pro duk cji żyw no ści, ży wie nie czło wie ka we
współ cze snym świe cie oraz che mia żyw no ści i me to dy ana li zy
w aspek cie funk cjo nal nych i proz dro wot nych wła ści wo ści, do sko -
na le łą cząc ob szar za in te re so wań ba daw czych uczest ni ków zrze -
szo nych w obu To wa rzy stwach – PTTŻ i PTChem. 

Ob ra dy po dzie lo no na czte ry se sje re fe ra to we oraz se sję pla -
ka to wą, a wzię ło w nich udział 95 uczest ni ków, w tym rów nież
go ście z ośrod ków na Ukra inie i Sło wa cji. Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy w Po zna niu tra dy cyj nie re pre zen to wa ła licz na gru pa dok -
to ran tów z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu pod opie ką
kie row ni ka Stu dium, prof. dr hab. Mał go rza ty No ga li -Ka łuc kiej.
W ob ra dach oprócz licz nej gru py go spo da rzy uczest ni czy li mło -
dzi na ukow cy z ta kich jed no stek, jak Szko ła Głów na Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy we
Wro cła wiu, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, Uni -
wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu -
bli nie, Po li tech ni ka Po znań ska, In sty tut Roz ro du Zwie rząt i Ba -
dań Żyw no ści Pol skiej Aka de mii Na uk w Olsz ty nie, Aka de mia
im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie oraz na ukow cy ze Sło wa cji
(Slo vak Uni ver si ty of Agri cul tu re in Ni tra) i Ukra iny (In sti tu te of
Cell Bio lo gy Na tio nal Aca de my of Scien ces of Ukra ine in Lviv).

Po uro czy stym otwar ciu Se sji Mło dej Ka dry przez wła dze Uni -
wer sy te tu Rze szow skie go uczest ni cy zo sta li przy wi ta ni rów nież
przez współ or ga ni za to rów kon fe ren cji: prof. dr. hab. Edwar da

Po spie cha z na sze go uni wer sy te tu, spra wu ją ce go funk cję Pre -
ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści, oraz prof.
dr. hab. Hen ry ka Zie liń skie go z PAN w Olsz ty nie – Pre ze sa Sek -
cji Che mii Żyw no ści PTChem. Nad me ry to rycz nym po zio mem
kon fe ren cji opie kę na uko wą spra wo wał Ko mi tet Na uko wy,
w któ re go skład wcho dzi ło licz ne gro no pro fe sor skie z udzia łem
mię dzy in ny mi prof. dr hab. Mał go rza ty No ga li -Ka łuc kiej, prof.
dr hab. Edwar da Po spie cha oraz dr hab. Do ro ty Pia sec kiej -Kwiat -
kow skiej, se kre ta rza PTTŻ z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie -
niu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Uczest ni cy kon fe ren cji wy słu cha li czte rech re fe ra tów ple nar -
nych za rów no w ję zy ku pol skim, jak i an giel skim, któ re roz po -
czy na ły po szcze gól ne se sje te ma tycz ne. W cią gu dwóch dni
przed sta wio no wy ni ki w for mie 28 pre zen ta cji ust nych po pol -
sku i an giel sku oraz 84 pla ka tów. Tra dy cyj nie pre le gen ci zo sta li
pod da ni oce nie Ko mi te tu Na uko we go oraz uczest ni ków w ra -
mach „na gro dy pu blicz no ści”. Spo śród re fe ra tów pol sko ję zycz -
nych na gro dzo no: Pau li nę No wic ką z Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go we Wro cła wiu, An nę Rzep kow ską ze Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie oraz na szą dok to rant -
kę An nę Gry gier z dru gie go ro ku stu diów dok to ranc kich. Na -
gro da spe cjal na tra fi ła do Bar to sza Fot sch ki z Pol skiej Aka de mii
Na uk w Olsz ty nie. W an glo ję zycz nej se sji re fe ra to wej za szczyt ne
pierw sze miej sce zdo by ła dok to rant ka rów nież z na sze go
uni wer sy te tu – Ali na Pa cesz (pierw szy rok stu diów dok to -
ranc kich), po nad to na gro dzo no Mał go rza tę Przy godz ką z Pol -
skiej Aka de mii Na uk w Olsz ty nie, Olek sii Ly zak z In sti tu te of Cell
Bio lo gy we Lwo wie oraz Ar tu ra Wik to ra ze Szko ły Głów nej Go -
spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. W se sji pla ka to wej wy róż -
nio no Mar ka Ha le nara ze Slo vak Uni ver si ty of Agri cul tu re w Ni -
trze (Sło wa cja), Ma cie ja Klu zę z Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
Ar le tę Miesz kow ską ze Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go w War sza wie oraz Mar ci na Baj ca ra z Uni wer sy te tu Rze szow -
skie go. Pu blicz ność przy zna ła na gro dy za naj lep szy re fe rat Ar tu -
ro wi Wik to ro wi (Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go) i za
naj lep szy pla kat Ar le cie Miesz kow skiej (Szko ła Głów na Go spo -
dar stwa Wiej skie go). Wszyst kim na gro dzo nym mło dym na ukow -
com ser decz nie gra tu lu je my! 

W prze rwie ob rad od by ło się spo tka nie człon ków Sek cji Mło -
dej Ka dry PTTŻ, do ty czą ce przy szło ści mło dych w tej or ga ni za -
cji, któ re po pro wa dził pre zes PTTŻ, prof. dr hab. Edward Po -
spiech. W trak cie ze bra nia wy bra no prze wod ni czą cą Sek cji
Mło dej Ka dry Na uko wej PTTŻ i zo sta ła nią na sza dok to rant ka,
mgr inż. Mo ni ka Prze or, któ ra do tej po ry by ła peł nią cą obo wiąz -
ki prze wod ni czą cej. 

Rze szow ską kon fe ren cję za koń czył krót ki tu ry stycz ny wy jazd
w po bli skie Biesz cza dy, pod czas któ re go mło dzi uczest ni cy mie li
moż li wość wy mia ny do świad czeń i wię cej cza su na roz mo wy
oraz wspól ne pod su mo wa nie ca łej se sji. By ła to ko lej na już kon -
fe ren cja mło dej ka dry, w któ rej po znań scy dok to ran ci wzię li
udział i po now nie zdo by li wy so kie na gro dy w dzie dzi nie na uk
ży wie nio wych. Oka za ła się ona du żym prze ży ciem i z pew no -
ścią na dłu go po zo sta nie w pa mię ci uczest ni ków ze wzglę du na
wspa nia łą at mos fe rę jej to wa rzy szą cą. Ko lej ne spo tka nie na uko -
we za rok, na któ re prze wod ni czą ca w imie niu Sek cji Mło dej Ka -
dry PTTŻ już z ogrom ną przy jem no ścią za pra sza wszyst kich
sym pa ty ków na uk ży wie nio wych.

Mo ni ka Prze or
prze wod ni czą ca Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej PTTŻ

„Żyw ność – ja kość i per spek ty wy”
XX Kon�fe�ren�cja�Mło�dej�Ka�dry�Na�uko�wej�– IV se�sja�mię�dzy�na�ro�do�wa
Rze�szów, 14–15�ma�ja 2015�ro�ku�
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Grono doktorantów ze Studium Doktoranckiego naszego
uniwersytetu w towarzystwie  pracowników naukowych 
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w murach Uniwersytetu
Rzeszowskiego
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Wdniach 18–19 czerw ca 2015 ro ku w Ho te lu In sty tu tu
Ochro ny Ro ślin w Po zna niu w ra mach pro jek tu Ko mi sji

Eu ro pej skiej 7PR Tra de it od by ła się Eu ro pej ska Kon fe ren cja
Tra dy cyj nych Pro du cen tów Mle czar skich „Tra de it Craft Da iry”.

W dwu dnio wej kon fe ren cji wzię li udział na ukow cy, pra cow -
ni cy uczel ni zwią za ni z pro mo cją in no wa cyj nych roz wią zań
oraz trans fe rem tech no lo gii, przed sta wi cie le firm do star cza -
ją cych tech no lo gie, pro du cen ci wy twa rza ją cy tra dy cyj ne pro -
duk ty mle czar skie z Por tu ga lii, Hisz pa nii, Włoch, Ir lan dii, Wiel -
kiej Bry ta nii, Ho lan dii, Fin lan dii, Nie miec i Pol ski, a tak że fir my
ob słu gu ją ce sek tor tra dy cyj nych se ro wa rów oraz ofi cjal ni
przed sta wi cie le z kra ju i UE. Jej ce lem by ło wspie ra nie współ -
pra cy w po szu ki wa niu no wych roz wią zań biz ne so wych i tech -
no lo gicz nych, szcze gól nie wśród ma łych i śred nich pro du cen -
tów żyw no ści. Współ or ga ni za to rem te go mię dzy na ro do we go
spo tka nia był Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu z pro rek -
to rem ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr. hab. Ja nem
Pi ku lem na cze le, któ ry peł nił rów nież funk cje mo de ra to ra
pod czas pierw sze go dnia kon fe ren cji.

W ra mach se sji do ty czą cej zrów no wa żo ne go roz wo ju mle -
czar stwa pre lek cje za pre zen to wa li: prof. dr hab. Ry szard Bła że -
jew ski z Ka te dry In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej Wy dzia łu Me lio -
ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska oraz dr Ro mu ald Dan ków -Ku bisz
z Ka te dry Tech no lo gii Mle czar stwa Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu. Z ko lei w ra mach te ma ty ki: bez pie czeń stwo żyw -
no ści swo je wy kła dy przed sta wi li: dr Mał go rza ta Maj cher z In -
sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze nia Ro ślin ne go oraz dr
hab. An na Sip z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no -
ści Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu.

Jed nym z cie ka wych punk tów kon fe ren cji by ła wy sta wa po -
ste rów zwią za nych z tech no lo gicz ny mi roz wią za nia mi dla sek -
to ra spo żyw cze go. Po ste ry zo sta ły wy ko na ne przez pra cow -
ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Do dat ko wą
atrak cją dla uczest ni ków te go mię dzy na ro do we go spo tka nia
by ła wi zy ta stu dyj na w Ka te drze Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo -
gii Żyw no ści Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu u prof.

dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka. Wspar cia przy re ali za cji kon fe -
ren cji udzie li ło Biu ro Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką (dr inż.
Ur szu la Moj siej, mgr Mag da le na No wy), któ re ra zem z Cen -
trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii (mgr inż. An na Do ma -
słow ska) przy go to wa ło sto isko in for ma cyj ne do ty czą ce współ -
pra cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z biz ne sem
oraz wspar ło or ga ni za cyj nie wy da rze nie.

Głów ny mi or ga ni za to ra mi Eu ro pej skiej Kon fe ren cji Tra dy -
cyj nych Pro du cen tów – „Tra de it Craft Da iry” – był Fo od Con -
cept oraz Tra de it. Pa tro nat nad wy da rze niem ob ję ło Mi ni ster -
stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

mgr Mag da le na No wy

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul, pełnił funkcję moderatora 
podczas pierwszego dnia konferencji

„Tra de it Craft Da iry”
Eu�ro�pej�ska�Kon�fe�ren�cja�Tra�dy�cyj�nych�Pro�du�cen�tów�
z udzia�łem�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
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Od prawej: mgr Magdalena Nowy i dr inż. Urszula Mojsiej 
(Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką) oraz Dariusz Goszczyński
(zastępca dyrektora ds. koordynacji promocji, oznaczeń
geograficznych, Programu Poznaj Dobrą Żywność, wsparcia
mechanizmów promocji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
mgr inż. Anna Domasłowska (Centrum Innowacji i Transferu
Technologii) i mgr Patrycja Beba (Katedra Ekonomii i Polityki
Gospodarczej w Agrobiznesie)
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mian barw nych py to nów kró lew skich (Py thon re gius) czy je ży
pig mej skich (Ate le rix al bi ven tris). Te go rocz ną no wo ścią by ła
eks po zy cja wę go rzy eu ro pej skich (An gu il la an gu il la), jak rów -
nież pszczół miod nych (Apis mil li fe ra). Zwie rzę ta te choć wy -
stę pu ją na te re nie Pol ski, dla od wie dza ją cych by ły nie jed no -
krot nie bar dziej eg zo tycz ne niż przed sta wi cie le stref
tro pi kal nych, któ re z ła two ścią moż na utrzy my wać w do mo -
wych ter ra riach. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się je sio -
try sy be ryj skie (Aci pen ser ba erii), żół wie bo ko szyj ne, w tym
Che lo di na mccor di, po skocz ki mu ło we (Pe rio ph thal mus bar ba -
rus), ka me le ony lam par cie (Fur ci fer par da lis) czy po pie li ce afry -
kań skie (Gra phiu rus mu ri nus). Pod czas wy sta wy moż na by ło
po dzi wiać licz ne zbio ry sta wo no gów, czy li stra szy ków, liść -
ców, ka ra cza nów, mo dli szek, mo ty li i pa ję cza ków. 

Cie szy rów nież to, że wy sta wa da je moż li wość in te gra cji
we wnątrz wy dzia ło wej mię dzy uczest ni czą cy mi w wy da rze -
niu ka te dra mi i ich pra cow ni ka mi tu dzież dok to ran ta mi oraz
stu den ta mi. Or ga ni za to rzy pra gną ser decz nie po dzię ko wać
In sty tu to wi Zoo lo gii, w tym Za kła dom: Ho dow li Owa dów
Użyt ko wych; Ry bac twa Śród lą do we go i Akwa kul tu ry; Zoo lo -
gii oraz Hi sto lo gii i Em brio lo gii Zwie rząt, a po nad to Ka te drze
Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt za czyn ne wspar cie Po znań -
skich Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych.

W ostat ni week end ma jo wy od by ła się kon fe ren cja na uko -
wa im prof. dr. hab. Lesz ka Ber ge ra, któ rą otwo rzył lek. wet Mi -
chał Wa lor ski. W spo sób rze czo wy i wy czer pu ją cy przed sta wił
słu cha czom pro blem me ta bo licz nej cho ro by ko ści (MBD)
w ho dow li zwie rząt eg zo tycz nych. W dal szej ko lej no ści dr Alek -
san dra Ma lu ta omó wi ła IBD u wę ży. Spo tka nie ho dow ców i le -
ka rzy we te ry na rii by ło do sko na łą moż li wo ścią do wy mia ny po -
glą dów i do świad czeń. Dzię ki pre zen ta cji „Głów ne pro ble my
do bro sta nu zwie rząt dzi kich w nie wo li”, wy gło szo nej przez dr.
Ro ber ta Ma śla ka z Uni wer sy te tu Wro cław skie go, dys ku sji nie
by ło koń ca. Jed nym z naj bar dziej ocze ki wa nych wy stą pień by -
ła pra ca dy rek to ra Po znań skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go Alek -
san dra Ni we liń skie go pod ty tu łem: „Po co nam ogro dy zoo lo -
gicz ne?” Kon fe ren cja zgro ma dzi ła na ukow ców i ba da czy
z ca łe go kra ju. Stu den ci z Olsz ty na, War sza wy, Szcze ci na, Wro -
cła wia mo gli wy słu chać mię dzy in ny mi wy stą pień: „Chów i ho -
dow la żół wi grec kich w wa run kach kli ma tu umiar ko wa ne go”,
„No men kla tu ra ła ciń ska – fak ty i mi ty”, „Eu ro pe an Stud bo ok
Fun da tion” czy „Ozna cza nie płci u pta ków”.

Oczy wi ście Po znań skie Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych nie mo -
gły by się od być bez wspar cia fi nan so we go oraz me dial ne go
na stę pu ją cych firm: Tro pi cal, Vi ta pol, Da co -Art., Zoo fak tor,
Bio min, LNB Po land, Ret ten ma ier Pol ska, Jo se ra, Gru pa Piast,
Cen trum Ba dań DNA, Me la gris, Hu ve phar ma, „Ze szy ty Ter ra -
ry stycz ne”, „Ma ga zyn Akwa rium”, ter ra rium.pl, Mię dzy na ro -
do we Tar gi Po znań skie. Dzię ku je my wszyst kim za po moc
w or ga ni za cji i rów no cze śnie za pra sza my wszyst kich chęt nych
do ak tyw ne go uczest nic twa w ko lej nej, czwar tej edy cji Po -
znań skich Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych już za rok.

Bar tosz Kie roń czyk
Ma te usz Raw ski

Ja kub Dłu gosz
dok to ran ci Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej 

i Na uk o Zwie rzę tach
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Po znań skie Dni Zwie rząt Eg zo tycz nych na sta łe wpi sa ły się
w ka len darz im prez zoo lo gicz no -edu ka cyj nych na Uni -

wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu. W ich ra mach od by wa
się Wy sta wa Zwie rząt Eg zo tycz nych oraz „Kon fe ren cja na uko -
wa im. prof. dr. hab. Lesz ka Ber ge ra – chów i ho dow la zwie -
rząt eg zo tycz nych”. W tym ro ku już po raz trze ci go ści li śmy mi -
ło śni ków bio lo gii, ho dow ców, le ka rzy we te ry na rii, któ rzy
mo gli z bli ska po dzi wiać pięk no wie lu ga tun ków zwie rząt
i wy mie niać się do świad cze nia mi. Eks po zy cja li czy ła po -

nad 200 ga tun ków fau ny pre zen to wa nych przez oko ło 50 wy -
staw ców. Dla naj młod szych adep tów zoo lo gii przy go to wa no
naj więk szą wy sta wę świ nek mor skich w Wiel ko pol sce, któ rą
zorganizowano dzię ki współ pra cy z Pol skim Klu bem Ra so -
wych Świ nek Mor skich – Ca vies Club of Po land. Nie mo gło za -
brak nąć sta łych by wal ców – te ju ar gen tyń skie go (Tu pi nam bis
me ria nae), żół wi ma ta ma ta (Che lus fim bria tus), licz nych od -

Trze cia edy cja Po znań skich Dni 
Zwie rząt Eg zo tycz nych
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Losowanie nagród

Świnki morskie, rasa Skinny
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Echinops telfairi

Testudo hermanni

Nephrurus mili

Oedura monilis

Hemidactylus imbricatus

Apis millifera

Dolometes fimbriatus

Furcifer pardalis
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Kościół i parafia pod wezwaniem św.
Jana Marii Vianneya na poznańskim
Sołaczu obchodzi w tym roku piękny
jubileusz 85-lecia ukończenia budowy
i konsekracji świątyni. Parafia to nie
tylko źródło opieki duchowej dla
okolicznych mieszkańców, ale również
ośrodek Duszpasterstwa Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Jego opiekunem jest 
ks. proboszcz Bogdan Reformat, który 
od wielu lat organizuje spotkania
duszpasterskie z ciekawymi ludźmi nie
tylko z Polski, a także z odległych
niekiedy zakątków świata. Dziś na
łamach „Wieści Akademickich”
przedstawiamy pierwszą odsłonę
obchodów jubileuszu świątyni.
Wszystkie zawarte poniżej informacje
pochodzą z broszury wydanej przed
dziesięciu laty przez Jarosława Trybusia,
historyka sztuki, zatytułowanej Kościół
św. Jana Vianneya na poznańskim
Sołaczu, Poznań 2005. (es)

Ju bi le usz ko ścio ła i pa ra fii 
św. Ja na Vian neya – sie dzi by 
Dusz pa ster stwa Pra cow ni ków 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

Patron kościoła i parafii – Proboszcz z Ars – u stóp wzgórza, 
na którym zbudowano sołacką świątynię (rzeźba zaprojektowana
przez artystę plastyka Stanisława Mystka powstała w 2005 roku)
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Kościół św. Jana Marii Vianneya od strony południowej

Sklepienie kopuły w nawie głównej
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Po cząt ki pa ra fii Świę te go Ja na Vian neya

So łacz na le żał pier wot nie do pa ra fii Świę te go Woj cie cha, co
dla miesz kań ców ozna cza ło dłu gą dro gę do ko ścio ła. Pięć ki lo -
me trów sta no wi ło po waż ną prze szko dę. Miesz kań cy nie któ rych
osad le żą cych jesz cze da lej na za chód i pół noc – Wierz ba ka, Go -
lę ci na, Strze szy na, Strze szyn ka, czy Po do la nów – mie li do po -
ko na nia na wet dzie się cio ki lo me tro wy dy stans. A by ło to w cza -
sach, gdy bra ko wa ło jesz cze po łą cze nia tram wa jo we go
z cen trum Po zna nia. Po sia da nie wła snej pa ra fii wpły nę ło by po -
za tym wy dat nie na sta tus So ła cza, pod no sząc je go pre stiż i sta -
jąc się zna kiem od ręb nej toż sa mo ści no wej dziel ni cy, już przed
dru gą woj ną świa to wą jed ne go z lep szych ad re sów Po zna nia,
pod któ rym miesz ka ły eli ty za wo do we mia sta: przed się bior cy,
urzęd ni cy, le ka rze, ar chi tek ci czy pra cow ni cy na uko wi Wy dzia -
łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ ry za jął
daw ny fol wark prze ka za ny przez Ba ru cha Elia sa. To wła śnie pro -

Witraże w ołtarzu głównym przedstawiają 
(od lewej) : św. Jana Marię Vianneya…

… Chrystusa i dwunastu apostołów podczas
Ostatniej Wieczerzy…

… oraz św. Wojciecha

Liczne witraże znajdujące się w nawach bocznych – fundowane
przed laty – niedawno zostały pieczołowicie odnowione 
(na zdjęciu przykładowy witraż ufundowany przez 
„St. i Fr. Krzyżagórskich” poddano renowacji w 2013 roku dzięki
hojności „A.P.” i „S.P.”)
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fe so ro wie tej uczel ni zde cy do wa li uży czyć na ce le re li gij ne jed -
ną z sal Wy dzia łu – w bu dyn ku przy uli cy Go lę ciń skiej – gdzie
od pra wia no msze świę te, gro ma dzą ce co raz licz niej sze rze sze
miesz kań ców So ła cza i oko licz nych osad. Tym cza sem ksiądz
Nar cyz Putz, pro boszcz pa ra fii Świę te go Woj cie cha, już w po ło -
wie lat dwu dzie stych roz po czął sta ra nia o wy dzie le nie pa ra fii
so łac kiej i bu do wę no we go ko ścio ła.

Ory gi nal ne pla ny sprzed pierw szej woj ny świa to wej re zer -
wo wa ły dla świą ty ni eks po no wa ną prze strzeń na nie wiel kim
wznie sie niu mię dzy obec ny mi uli ca mi Pod la ską, Ma zo wiec ką
i Po mor ską. Miej sce za ak cen to wa ne zo sta ło w kra jo bra zie
dziel ni cy sze ro kim pla cem, trze cim z se rii skwe rów, któ ry scho -
dząc aż po gra ni cę Par ku So łac kie go, jest je go na tu ral nym
prze dłu że niem. Pier wot nie prze wi dy wa no w tym miej scu zbór
ewan ge lic ki, ja ko że So łacz miał być dziel ni cą za sie dlo ną głów -
nie przez pru skich urzęd ni ków. Ze wzglę du na zmia ny po li -
tycz ne za szłe po Wiel kiej Woj nie do re ali za cji zbo ru nie do szło.
Gdy osta tecz nie de kre tem Je go Emi nen cji Au gu sta Kar dy na -
ła Hlon da, ar cy bi sku pa me tro po li ty gnieź nień skie go i po znań -
skie go, z dnia 25 czerw ca 1928 ro ku usta no wio no pa ra fię so -
łac ką, miej sce prze zna czo ne do tąd pod zbór prze ka za no pod
bu do wę ko ścio ła.

Pa tron pa ra fii

No wa pa ra fia otrzy ma ła ty tuł Świę te go Ja na Ma rii Vian -
neya, ka no ni zo wa ne go za le d wie pa rę lat wcze śniej, 31 ma -
ja 1925 ro ku. Świę ty Jan Maria Vian ney, po wszech nie zna ny
ja ko Pro boszcz z Ars, usta no wio ny zo stał pa tro nem pro bosz -
czów i spo wied ni ków. Je go ka płań skie ży cie roz po czę ło się

w 1815 ro ku, kie dy to uzy skał świę ce nia. Już trzy la ta póź niej
wo lą bi sku pa po wie rzo no mu pa ra fię w Ars, od le głej od wiel -
kie go świa ta wio sce fran cu skiej. Tam ja ko wy jąt ko wy spo -
wied nik i dusz pa sterz za sły nął w ca łym chrze ści jań stwie. Wy -
słu chi wał spo wie dzi lu dzi z ca łe go świa ta, na wet przez
szes na ście go dzin dzien nie. Je go co dzien ność by ła też wy -
peł nio na dzie ła mi mi ło sier dzia i mi ło ści. Świę ty Pro boszcz, jak
od no to wu ją prze ka zy, pro wa dził bar dzo su ro wy tryb ży cia,
pod da jąc się nie zli czo nym umar twie niom. Nie zmą co na cier -
pli wość po ma ga ła mu w zwy cię skiej wal ce z po ku sa mi i sła -
bo ścia mi. Był cu do twór cą uko cha nym przez tłu my, za cho wu -
ją cym jed nak za wsze dzie cię cą wręcz pro sto tę. Po wia da ją, że
na wet naj bar dziej za twar dzia li grzesz ni cy na wra ca li się pod
wpły wem je go na uk i czy nów. Zmarł 4 sierp nia 1859 ro ku.
Kult Pro bosz cza z Ars sze rzył się jesz cze przed ka no ni za cją,
a po ka no ni za cji w 1925 ro ku osią gnął ta kie roz mia ry, że je -
go pa ra fia sta ła się naj więk szym po Lo ur des i Li sieux ośrod -
kiem ży cia du cho we go ka to lic kiej Fran cji, ścią ga ją cym rze sze
piel grzy mów z ca łe go świa ta.

Obraz olejny pędzla nieznanego autora przedstawiający patrona
parafii i kościoła; przed nim relikwiarz św. Jana Marii Vianneya; 
obok (po prawej) rzeźba św. Andrzeja Boboli

Tabernakulum
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Za sięg te ry to rial ny i miej sce w struk tu rze die ce zji

Po cząt ko wo pa ra fia pod we zwa niem Świę te go Ja na Vian -
neya obej mo wa ła nie tyl ko sam So łacz, ale i ubo gie, na po ły
wiej skie te re ny, do tknię te bez ro bo ciem sku pi ska pod miej skiej
bie do ty. O dy na micz nym roz wo ju tych te re nów świad czą jed -
nak sta ty sty ki, sza cu ją ce przy rost licz by wier nych w no wej pa -
ra fii z trzech ty się cy w 1921 ro ku do po nad sze ściu ty się cy
w przed dzień wy bu chu dru giej woj ny świa to wej. Te ren pa ra -
fii nie po kry wał się w więk szo ści z gra ni ca mi ad mi ni stra cyj ny -
mi Po zna nia. So łacz Dwór, czy li sta ry fol wark prze ję ty przez
Wy dział Rol ni czo -Le śny Uni wer sy te tu Po znań skie go, przy łą -
czo no do mia sta w ro ku 1930, a Strze szyn i Strze szy nek do pie -
ro w 1940. Po łu dnio wą gra ni cę pa ra fii sta no wi ła li nia ko le jo -
wa do Wro nek. Da lej bie gła ona na pół noc dzi siej szą uli cą
Pu ła skie go aż do Dro gi Urba now skiej, gdzie skrę ca ła na za -
chód, śla dem ulic So łac kiej i Go lę ciń skiej. Za chod ni kra niec
wy zna cza ła li nia dzie lą ca gmi ny Strze szyn i Krzy żow ni ki.

De kre tem Au gu sta Kar dy na ła Hlon da z 9 paź dzier ni ka 1930
ro ku do ko na no ko rek ty gra ni cy mię dzy pa ra fią Świę te go Ja -
na Vian neya a pa ra fią Świę te go Sta ni sła wa Kost ki na Wi nia -
rach. Roz wój te ry to rial ny Po zna nia, za któ rym w tro sce o za -
spo ko je nie po trzeb re li gij nych miesz kań ców po dą ża Ko ściół,
re or ga ni zu jąc swo ją struk tu rę, wy mógł tak że odłą cze nie od
pa ra fii so łac kiej Po do lan i Strze szy na. Te daw ne wsie, a obec -
nie roz bu do wu ją ce się wciąż dziel ni ce pod miej skie, otrzy ma -
ły w 1978 ro ku swą wła sną pa ra fię pod we zwa niem Mat ki Bo -
skiej Po cie sze nia.

Z tych sa mych po wo dów zmie nia ło się miej sce pa ra fii
Świę te go Ja na Vian neya w struk tu rze ad mi ni stra cyj nej Ko -Rzeźba przedstawiająca Dzieciątko Jezus w nawie bocznej świątyni

Pomiędzy łukami filarów rozmieszczono tonda, które przedstawiają świętych, błogosławionych oraz Sługi Boże (stan z roku 2005); są to: Brat
Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski, Edmund Bojanowski, Karolina Kózkówna, Urszula Ledóchowska, Biskup Michał Kozal, Jerzy Popiełuszko 
i Kardynał Stefan Wyszyński
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ścio ła. Do 1954 ro ku ca ły Po znań obej mo wał tyl ko je den de -
ka nat. Idąc za za le ce nia mi za war ty mi Ko dek sie Pra wa Ka no -
nicz ne go, Ksiądz Ar cy bi skup Wa len ty Dy mek po więk szo ne
po woj nie mia sto po dzie lił mię dzy trzy no we de ka na ty: śród -
miej ski – Bo że go Cia ła, wschod ni – Świę te go Du cha i za chod -
ni – Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go, w któ rym zna la zła się
pa ra fia so łac ka. Już w 1959 ro ku przy po rząd ko wa no ją jed -
nak no we mu, czwar te mu de ka na to wi pół noc no -za chod nie -
mu – Mat ki Bo skiej Wspo mo że nia Wier nych. W 1968 ro ku
zna la zła się w gra ni cach no wo utwo rzo ne go de ka na tu Po -
znań -Pół noc pod we zwa niem Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
w Na ra mo wi cach. Dziś pa ra fia Świę te go Ja na Vian neya na le -
ży do de ka na tu Wi no gra dy.

Jarosław Trybuś

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w stylizowanym roślinnie Ołtarzu Matki Boskiej

Wnętrze świątyni jest pełne światła…

Zwieńczona krzyżem latarnia nad kopułą sołackiej świątyni

Na zewnętrznej ścianie kościoła – od strony wschodniej – 
w 1968 roku umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: 
„W hołdzie za wolność Ojczyzny poległym na polach chwały,
umęczonym w obozach i zmarłym żołnierzom 7. pułku artylerii
ciężkiej 1918–1939, 1920–1945”
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20ma ja 2015 ro ku odbyła się Se sja Stu denc kich Kół Na -
uko wych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Miej scem spo tka nia był Ośro dek Na uko wo -Dy dak tycz ny UP
w Zie lon ce. Pod czas tej co rocz nie organizowanej się kon fe -
ren cji stu den ci zrze sze ni w róż nych ko łach na uko wych pre -
zen tu ją swój do ro bek na uko wy w for mie pre zen ta cji ust nych
i po ste rów w trzech sek cjach: przy rod ni czej, na uk tech nicz -
nych oraz na uk eko no micz no -spo łecz nych. Pra ce oce nia ło ju -
ry pod okiem prof. dra. hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka, Peł no -
moc ni ka Rek to ra ds. Kół Na uko wych. W skła dzie ko mi sji
oce nia ją cej re fe ra ty oraz po ste ry za sie dli przed sta wi cie le

wszyst kich wy dzia łów na sze go Uni wer sy te tu. Nad spraw nym
prze bie giem or ga ni za cji Se sji z ra mie nia Dzia łu Stu diów
i Spraw Stu denc kich czu wa ła mgr Ka ro li na Ma rek. Kon fe ren -
cję jak co ro ku za szczy ci ła swo ją obec no ścią pro rek tor ds. stu -
diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, któ ra pod kre śli ła za an -
ga żo wa nie stu den tów w pra cę na uko wą i wy so ki po ziom
za pre zen to wa nych wy ni ków ba dań. Po za koń cze niu ob rad
au to rzy naj lep szych wy stą pień – re fe ra tów i po ste rów – otrzy -
ma li na gro dy, a na stęp nie wszy scy uczest ni cy za pro sze ni zo -
sta li na gril la. (ea)

Sesja Studenckich Kół Naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Zielonce 2015
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Adrian Talaśka, tegoroczny student roku Wydziału Leśnego

Już po raz dzie wią ty ze bra ła się ka pi tu ła przy zna ją ca naj lep -
sze mu stu den to wi Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy -

rod ni cze go w Po zna niu na gro dę im. Jó ze fa Ri vo le go. Do tej
po ry wy róż nie nie te otrzy ma li: M. Skier ka (2007), H. Jur czy szyn
(2008), L. Si mo no wicz (2009), B. Kem pa (2010), Z. Ziół kow ski
(2011), W. Bo rzysz kow ski (2012), A. Ko coń (2013), B. Kąt na.

Do ko na nia te go rocz ne go lau re ata są na praw dę im po nu ją -
ce. Wiążą się one przede wszystkim z bo ga tą dzia łal no ścią na -
uko wą, cze go po twier dze niem jest współ pra ca z In sty tu tem
Den dro lo gii w Kór ni ku, uczest nic two w wie lu kon fe ren cjach
i se mi na riach na uko wych, bo ga ta dzia łal ność or ga ni za cyj na
w Ko le Le śni ków i w Wiel ko pol skim Od dzia le Pol skie go To wa -
rzy stwa Le śne go. Je go trwa łym do rob kiem jest za ło że nie Sek -
cji Hi sto rii Le śnic twa w Ko le Le śni ków. 

Te go rocz ny lau re at uzy ski wał na stu diach bar dzo wy so kie
śred nie, a obec nie koń czy edu ka cję na stu diach nie sta cjo nar -
nych dru gie go stop nia na kie run ku „ochro na przy ro dy”. War -
to też wspo mnieć, że Ad rian Ta laś ka był pro po no wa ny do wy -
róż nie nia już w ubie głym ro ku. 

Wła dy sław Ku siak
re dak tor na czel ny „Prze glą du Le śni cze go”

Ad rian Ta laś ka 
stu den tem ro ku 
na Wy dzia le 
Le śnym 
w Po zna niu

Pier wo druk ar ty ku łu: „Prze gląd Le śni czy” nu mer 4 (286) z kwietnia 2015 ro ku (przyp. red.).
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Oswo ich spo tka niach ze zna ną i bar dzo lu bia ną „Dok tą”
– czy li dok tor Wan dą Błeń ską – opo wie dzia ła dr n. med.

Bar ba ra Sko ry na -Karcz, spe cja li sta me dy cy ny mor skiej i tro pi -
kal nej, za pro szo na do nas w dniu 6 ma ja te go ro ku przez pra -
cow ni ków zwią za nych z uczel nia nym NSZZ „So li dar ność”.

Na po cząt ku spo tka nia dr. Bar ba ra Sko ry na -Karcz przy po -
mnia ła, że dr Wan dę Błeń ską go ści li śmy już w mu rach na szej
uczel ni 21 lat te mu, w dniu 27 stycz nia 1994 ro ku. Pra cow ni cy
UP, któ rzy pa mię ta li owo wyda rze nie, przy nie śli na wet fo to gra -
fie, na któ rych to spo tka nie zo sta ło utrwa lo ne. Przy po mnie niu
syl wet ki sław nej le kar ki słu żył z ko lei film do ku men tal ny, któ -
ry mo gli śmy obej rzeć te go po po łu dnia, zre ali zo wa ny w 2006
ro ku z oka zji 95-le cia uro dzin Wan dy Błeń skiej, za ty tu ło wa ny
„Dok ta” (sce na riusz do nie go na pi sał i ca łość wy re ży se ro wał Ry -
szard Pia sek we współ pra cy z Mał go rza tą Ka miń ską).

Po obej rze niu fil mu pre le gent ka opo wie dzia ła o tym, w ja -
kich oko licz no ściach po zna ła dr Wan dę i jak ta zna jo mość
wpły nę ła na jej ży cie. Wspo mnia ła o licz nych wspól nych wy -
jaz dach na uko wych w la tach 1993–2004, zwią za nych z pro -
wa dze niem wy kła dów z dzie dzi ny me dy cy ny i hi gie ny tro pi -

kal nej w war szaw skim Cen trum For ma cji Mi syj nej, przy go to -
wu ją cych do pra cy przy szłych mi sjo na rzy. Przy wo ła ła też
ostat nie swo je spo tka nie z po nad stu let nią już dr Wan dą,
w przed dzień śmier ci sław nej mi sjo nar ki.

Co szcze gól nie wy róż nia ło „Dok tę” spo śród in nych osób z jej
oto cze nia? Dok tor Bar ba ra Sko ry na -Karcz opi su je to kil ko ma
pro sty mi okre śle nia mi: wia ra, opty mizm, skrom ność i brak
stra chu. „I ogrom ne po czu cie hu mo ru oraz dy stan su do sa mej
sie bie” – do da li in ni ze bra ni na tym ma jo wym spo tka niu. Słyn -
ne są już po wie dzon ka dr Wan dy: „Nie karm cie trosk i smut -
ków, niech po zdy cha ją z gło du!” Lub ką śli wa uwa ga po wrę -
cze niu jej ko lej ne go od zna cze nia pań stwo we go: „Kie dyś
ło trów wie sza li na krzy żach, dziś krzy że na ło trach…”

To nie by ła po stać na na sze cza sy – pod su mo wa ła dr Sko ry -
na -Karcz. Po sta wy etycz ne ta kich lu dzi, jak dr Wan da Błeń ska,
są dziś nie mod ne, pas se. Dziś li czy się tyl ko si ła i prze bo jo wość.
Gdzie tu miej sce dla drob nej, de li kat nej i do brej do szpi ku ko -
ści „Dok ty”?…

Ewa Stryc ka

„Nie karm cie trosk i smut ków!”
Se�mi�na�rium�„Mo�je�spo�tka�nia�z Pa�nią�Dok�tor�Wan�dą�Błeń�ską”�
zor�ga�ni�zo�wa�ne�przez�NSZZ�„So�li�dar�ność”�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�
w Po�zna�niu
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Na zaproszenie NSZZ „Solidarność” o Wandzie Błeńskiej opowiedziała dr n. med. Barbara Skoryna-Karcz (przy biurku); na zdjęciu gościa wita
przewodnicząca NSZZ, inż. Jadwiga Wojtasiak
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Or ga ni za tor wy sta wy: Nad le śnic two Świe ra dów, Wy dział
Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

„Nad le śnic two Po da nin – skar by na tu ry” to wy sta wa fo to -
gra fii Grze go rza Wró blew skie go. Au tor jest z wy kształ ce nia leś -
ni kiem, a z za mi ło wa nia ob ser wa to rem przy ro dy, któ rą pod glą -
da w każ dym miej scu i w każ dej wol nej chwi li. W ka drze
swo je go apa ra tu pró bu je na dłu żej za trzy mać ma gicz ne chwi -
le, któ re w na tu rze czę sto trwa ją za le d wie ułam ki se kund.
W przy ro dzie naj bar dziej ce ni jej róż no rod ność, dla te go z ta kim
sa mym za an ga żo wa niem fo to gra fu je pej za że, świat ro ślin, jak
i zwie rząt. Pre zen to wa na wy sta wa uka zu je te re ny Nad le śnic twa
Po da nin, któ re na le żą do naj cie kaw szych przy rod ni czo za kąt -
ków Wiel ko pol ski. Du ża zmien ność kra jo bra zu ukształ to wa ne -
go przez dzia łal ność lo dow ca, wy stę po wa nie licz nych zbior ni -
ków wod nych, ogrom ne bo gac two flo ry i fau ny – wszyst ko to
mo że my po su mo wać w dwóch sło wach: „skar by na tu ry”. Wy -
sta wę moż na po dzi wiać aż do 21 paź dzier ni ka 2015 ro ku w bu -
dyn ku Ko le gium Ciesz kow skich.

Or ga ni za tor wy sta wy: Nad le śnic two Po da nin, Wy dział Le śny
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

„La sy Świa ta – Bor neo 2015” – już sa ma na zwa: Bor neo
wy wo łu je eg zo tycz ne sko ja rze nia. Ta trze cia co do wiel ko ści

Czer wiec na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu stał
się wy jąt ko wym mie sią cem, moż na bo wiem by ło w tym

cza sie po dzi wiać aż trzy nie zwy kłe wy sta wy: „Śni się drze wom
– Las”, „Nad le śnic two Po da nin – skar by na tu ry” oraz „La sy Świa -
ta – Bor neo 2015”. Wszyst kie zo sta ły „wpi sa ne” do wy da rzeń
kul tu ral nych mia sta, dzię ki cze mu po dzi wia li je nie tyl ko stu -
den ci i pra cow ni cy na szej uczel ni, ale tak że miesz kań cy Po -
zna nia.

„Śni się drze wom – Las” to wy sta wa fo to gra fii Ad ria ny
Bog da now skiej, ab sol went ki na szej uczel ni. Ty tuł wy sta wy po -
wstał z pa ra fra zy wier sza Bo le sła wa Le śmia na „Śni się la som −
las”, i stał się in spi ra cją pod czas wy bo ru zdjęć. Fo to gra fie, któ -
re zna la zły się na wy sta wie, uka za ły pięk no le śnych ostę pów
w mniej oczy wi sty spo sób, na gra ni cy snu i ja wy. Zdję cia ema -
no wa ły nie zwy kłym cie płem. Wi dać na nich, że au tor ka ko cha
fo to gra fo wać przy ro dę i po strze ga ją nie ba nal nie. Nie in te re -
su je jej do ku men tal ne opi sa nie świa ta. Jej świat, za klę ty w ka -
drze, jest kom po zy cją sub tel ną, nie rze czy wi stą, nie oczy wi stą
i nie zwy czaj ną; to wi zja po da na z ar ty stycz nym wdzię kiem.
Cza sem głów ną ro lę od gry wa w niej świa do mie za sto so wa ny
brak ostro ści, roz la ny na dzie siąt ki barw nych plam. To spra wia,
że ob co wa nie z twór czo ścią Ad ria ny Bog da now skiej jest wy -
jąt ko we.

Kul tu ral ny czer wiec 
na Wy dzia le Le śnym

Fo
t. 

Ad
ria

na
 B

og
da

no
w

sk
a

„Śni się drzewom – Las” – wystawa fotografii Adriany Bogdanowskiej
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wy spa na świe cie ma nie zwy kle bo ga tą przy ro dę. Tu mo że my
spo tkać się oko w oko z no sa cza mi lub przy odro bi nie szczę -
ścia zo ba czyć oran gu ta ny w ich na tu ral nym śro do wi sku. Przy -
ro da Bor neo to świat po wo li zni ka ją cy z na szej pla ne ty. Roz -
ra sta ją ce się plan ta cje palm ole istych w szyb kim tem pie
zaj mu ją po wierzch nię la sów na tu ral nych.

Dzię ki pro gra mo wi sty pen dial ne mu „La sy Świa ta” sie dem na -
sto oso bo wa gru pa stu den tów i pra cow ni ków Wy dzia łu Le śne -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uczest ni czy ła
w wy pra wie na Bor neo. Wy sta wa jest po kło siem te go wy da rze -
nia. Eks po zy cję po prze dzi ło se mi na rium wy dzia ło we, na któ -
rym uczest ni kom przy bli żo no bo ga ty świat flo ry i fau ny Bor neo,
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Otwarcie wystawy „Lasy świata – Borneo 2015” w budynku Katedry Chemii; na zdjęciu od prawej: prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, 
a do niedawna dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz oraz kierownik Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna, 
prof. dr hab. Piotr Goliński
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„Nadleśnictwo Podanin – skarby natury” – wystawa fotografii Grzegorza Wróblewskiego
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Wykład Radosława Witkowskiego na temat „Wybranych taksonów owadów (Insecta) występujących na Borneo” podczas seminarium 
„Lasy Świata – Borneo 2015” , które zorganizowano w sali dydaktycznej Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu
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W seminarium „Lasy Świata – Borneo 2015” uczestniczyli między innymi prorektor, prof. dr hab. Roman Gornowicz (stoi od lewej) oraz dziekan
Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Piotr Łakomy (stoi od prawej)

po ru szo no też waż ny aspekt ochro ny przy ro dy te go nie zwy kłe -
go miej sca. Za pre zen to wa ne re fe ra ty zo sta ły przy go to wa ne
i wy gło szo ne przez stu den tów i pra cow ni ków bio rą cych udział
w wy pra wie. Wy sta wa cie szy ła się du żym za in te re so wa niem
wśród stu den tów (tak że in nych uczel ni). In for ma cja o niej uka -
za ła się w„Ku rie rze Aka de mic kim”.

Or ga ni za tor wy sta wy: Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu oraz Ka te dra Che mii Wy dzia łu Tech no lo -
gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wszyst kie pre zen to wa ne wy sta wy od by ły się pod pa tro na -
tem me dial nym: „Wie ści Aka de mic kich”, „Dzien ni ka Le śne go”
oraz por ta lu Drew no.pl

mgr Jo lan ta Wę giel
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Wieści o naszym patronie

Waldemar Sawicki i współautorka artykułu przy tablicy informującej o tym, że do 1945 roku właśnie w tym miejscu stał dwór Cieszkowskich

Wnie dzie lę 21 czerw ca 2015 ro ku w Sta wi skach (gmi na
i pa ra fia Gręb ków, wo je wódz two ma zo wiec kie) zo sta ła

po świę co na ka plicz ka sto ją ca na te re nie, gdzie do 1945 ro ku
znaj do wał się dwór Ciesz kow skich (spa lo ny przez żoł nie rzy ra -
dziec kich). Do te go miej sca, znaj du ją ce go się za bo iskiem do
pił ki noż nej, do tar li śmy 6 lip ca. Obej rze li śmy tę ka plicz kę, któ -
rą umiesz czo no na po skrę ca nym pniu so sny, a tak że po sta wio -
ną obok ta bli cę in for mu ją cą o ist nie niu dwo ru. Jak nam po -

wie dział Wal de mar Sa wic ki – po zna li śmy go przed la ty ja ko
soł ty sa, obec nie jest rad nym gmin y – obok, na wi docz nym na
zdję ciu ka mie niu, zo sta nie jesz cze wy ry ta da ta po świę ce nia
ka plicz ki, któ re go do ko nał ks. pro boszcz Krzysz tof Pa we lec. To
wła śnie Wal de mar Sa wic ki był głów ny ini cja to rem ca łe go
przed się wzię cia, ze stro ny pa ra fii zaś wspie rał go wi ka riusz ks.
Ro bert Bar to sik. 

Ini cja ty wa spo tka ła się z bar dzo przy chyl nym od ze wem i za -
an ga żo wa niem ze stro ny miesz kań ców wsi. Pan Wal dek nie
za mie rza po prze stać na tym, co już jest. Za bie ga o to, by na
te re nie mię dzy ka plicz ką a bo iskiem pił kar skim po wsta ły ko -
lej ne obiek ty spor to we i re kre acyj ne, w tym dla dzie ci. 

Cie szy nas, że miej sce bę dą ce sie dzi bą Paw ła – oj ca Au gu -
sta Ciesz kow skie go – zo sta ło upa mięt nio ne w ra mach kon ty -
nu acji dwu set nej rocz ni cy uro dzin za ło ży cie la Wyż szej Szko ły
Rol ni czej im. Ha li ny w Ża bi ko wie. To tu po po wro cie z gręb -
kow skie go ko ściół ka, w któ rym zo stał na tchnio ny Mo dli twą
Pań ską, Au gust Ciesz kow ski za czął for mu ło wać my śli swo je -
go naj więk sze go dzie ła fi lo zo ficz ne go – Oj cze nasz.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Ka plicz ka w Sta wi skach

Fo
t. 

2 
× 

W
ło

dz
im

ie
rz

 B
uc

zy
ńs

ki

Kapliczka i tablica informacyjna w Stawiskach
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Wieści z Centrum Kultury Studenckiej
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Zwycięski „Venator” w Koszęcinie

ski zo stał Adam Jaż dżew ski re pre zen tu ją cy Ze spół „Le śna
Brać” z Nad le śnic twa Spy cho wo, dru gie miej sce za jął Ka rol Jur -
czy szyn re pre zen tu ją cy Ze spół „Go rzow ska Knie ja” z Nad leś -
nic twa Strzel ce Kra jeń skie, a na trze cim miej scu upla so wał się
Ka rol Kro skow ski re pre zen tu ją cy Ze spół „Ak te on” Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie.

Naj więk sze emo cje bu dzą jed nak prze słu cha nia ze spo łów,
któ re od by ły się dru gie go dnia fe sti wa lu w Ko szę ci nie. Ten
dzień oka zał się wy jąt ko wy dla na sze go Ze spo łu i ja ko ta ki
przej dzie za pew ne do hi sto rii. Po raz pierw szy w dzie jach tej
imprezy „Ve na tor” otrzymał dwie naj waż niej sze na gro dy: „Mu -
zę Woj skie go” – za zdo by cie pierw sze go miej sca w ka te go rii
„mu zy ka my śliw ska” oraz le gen dar ny już „Róg Woj skie go” – za
zdo by cie pierw sze go miej sca w ka te go rii „sy gna ły my śliw -
skie”. Po nad to na gro da za naj lep sze wy ko na nie fe sti wa lo we -
go hej na łu rów nież tra fi ła do Po zna nia. Tym wy czy nem stu -
den ci na szej Al ma Ma ter zapi sa li się zło ty mi zgło ska mi
w hi sto rii pol skiej sy gna li sty ki my śliw skiej.

Bar tło miej Sij ka
kie row nik or ga ni za cyj ny Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich 

„Ve na tor”

Wdniach od 21 do 24 ma ja 2015 ro ku sy gna li ści z ca łe go
kra ju przy by li do Bryn ka i Ko szę ci na, by wziąć udział

w XX Ogól no pol skim Fe sti wa lu Mu zy ki My śliw skiej. To wiel kie
świę to dla sym pa ty ków kul tu ry ło wiec kiej, od by wa ją ce się co
rok w in nym ma low ni czym za kąt ku Pol ski. Te go rocz na, ju bi le -
uszo wa edy cja od by ła się na te re nie Ze spo łu Szkół Le śnych
i Eko lo gicz nych w Bryn ku oraz w Pa ła cu Ho hen lo he w Ko szę -
ci nie, bę dą cym sie dzi bą le gen dar ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca
Śląsk. W ra mach Fe sti wa lu od by ły się mię dzy in ny mi Ogól no -
pol ski Kon kurs Sy gna li stów My śliw skich „O Róg Woj skie go”
oraz Ogól no pol ski Kon kurs Mu zy ki My śliw skiej.

Fe sti wal sta no wi zwień cze nie dłu gie go okre su przy go to -
wań i dzie sią tek go dzin spę dzo nych na wspól nym mu zy ko wa -
niu. Uczest ni cy star tu ją cy w po szcze gól nych kon kur sach po -
świę ca ją mnó stwo cza su i wkła da ją bar dzo du żo wy sił ku
w przy go to wa nia, by móc cie szyć się z osią gnię tych re zul ta -
tów. Pre stiż, ja kim cie szą się na gro dy przy zna wa ne za zwy cię -
stwo w naj waż niej szych ka te go riach, spra wia, że po ziom ze -
spo łów jest bar dzo wy so ki.

Pierw sze go dnia kon kur su od by ły się prze słu cha nia so li stów
w czte rech ka te go riach: D, C, B oraz mi strzow skiej kla sie A.
Zwy cięz cą kla sy A i jed no cze śnie zdo byw cą ty tu łu Mi strza Pol -

Wiel ki triumf Ze spo łu Trę ba czy 
My śliw skich „Ve na tor” pod czas
XX Ogól no pol skie go Fe sti wa lu 
Mu zy ki My śliw skiej 
Bry nek – Ko szę cin 2015
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Studenckie imprezy nie tylko muzyczne

T rzy na ste go ma ja 2015 ro ku na te re nach zie le ni obok
bu dyn ku Col le gium Ma xi mum Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu od by ła się ko lej na, ósma edy cja

fe sti wa lu mu zycz ne go „Agro na lia”. Głów nym or ga ni za to ra mi
im pre zy (jak co ro ku) był Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie -
go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz wo lon ta -
riu sze zwer bo wa ni do po mo cy. Wy da rze nie roz po czę ło się
o go dzi nie 14.00, ale ofi cjal ne otwar cie im pre zy na stą pi ło
o 17.00. 

Na sa mym po cząt ku moż na by ło roz ru szać się w ryt mach
zum by. Od go dzi ny 15.00 chęt ni spraw dzi li swo ją wie dzę na
Pu bQu izie pod na mio tem „Le cha” oraz mogli za grać w pił -
ka rzy ki i po ke ra. Atrak cje te zor ga ni zo wał dla go ści po znań -
ski klub „Co olio zum”. Uczest ni cy nie mo gli się nu dzić przy
tak dużej liczbie cie ka wych roz ry wek i po ka zów. Uwa gę wi -
dzów szcze gól nie przy kuł po kaz dog fris bee. Ewa Ki ryk – na -
sza stu dent ka z trze cie go ro ku zoo tech ni ki – wraz ze swo -
im nie sa mo wi tym psem ra sy bor der col lie – Flic ką, po ka za ły,
na co je stać. Na ko niec wy stę pu po sy pa ły się grom kie bra -
wa. Swo imi umie jęt no ścia mi po pi sa li się rów nież człon ko -
wie „Ko hor ty Po znań” pod czas po ka zu mu ay thai, co rów -
nież wzbu dzi ło du że za in te re so wa nie pu blicz no ści.
Nie któ rzy pra wie do się gli chmur i świet nie się przy tym ba -
wi li, bo du że ko lej ki usta wia ły się do wspi nacz ki po skrzyn -
kach od pi wa. 

Na uczest ni ków za ba wy cze ka ły ta kie atrak cje, jak byk me -
cha nicz ny, dmu cha ny za mek, „ży we” pił ka rzy ki oraz wie le in -
nych. Po nad to moż na by ło ku pić roz ma ite na po je i skosz to -
wać róż nych pysz no ści. Od go dzi ny 17.00 (tuż po ofi cjal nym
roz po czę ciu) za czę ły się kon cer ty, któ re ścią gnę ły tłu my go ści.
Za gra li dla nas: „Let ni Cham ski Pod ryw”, „Rag ga ba ra ban da”,
„The Ana logs” oraz „Ta bu”. Mię dzy kon cer ta mi, kie dy zro bi ło się
już ciem no, od był się po kaz gru py lu dzi tań czą cych z ogniem.
Wi do ki za pie ra ły dech w pier siach. Wy stęp za koń czył się pod -
pa le niem wiel kie go na pi su – „Agro’15” – sym bo li zu ją ce go
ósmą edy cję fe sti wa lu. 

Po za koń cze niu kon cer tów – do go dzi ny 1.30 w no cy – go -
ści przy skocz nej mu zy ce za ba wiał DJ An dy. Głów ny mi ko or -
dy na to ra mi wy da rze nia by ła dwój ka wi ce prze wod ni czą cych
Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go UP w Po zna niu: Woj tek
Ra fiń ski oraz Ania Ko łacz, a te re nu pil no wa ła jak co ro ku straż
stu denc ka. Wy da rze nie spro sta ło ocze ki wa niom za rów no
uczest ni ków, jak i or ga ni za to rów, a więc nie po zo sta je nic in -
ne go, jak tyl ko cze kać na je go ko lej ne edy cje. Miej my na dzie -
ję, że na rów nie wy so kim po zio mie. 

Ewe li na An drze jew ska
przed sta wi ciel ka Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go 

czło nek Ra dy Pro gra mo wej „Wie ści Aka de mic kich”

Agro na lia 2015
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Koncert zespołu „Letni Chamski Podryw”

Pokaz dog frisbee Ewy Kiryk i jej suczki rasy border collie – Flicki
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Wdniach 28–31 ma ja 2015 ro ku na te re nach wo kół IN EA
Sta dion od by ła się ko lej na edy cja Fe sti wa lu Mu zycz ne go

Ju we na lia Po znań. W bie żą cym ro ku głów nym ko or dy na to rem
pro jek tu zo stał Woj ciech Dy ma czew ski. Wszyst kim uczest ni kom
czas uroz ma ici ły ta kie atrak cje, jak: ścian ka wspi nacz ko wa,
sztucz na pla ża ze stre fą si lent di sco, moż li wość po tań cze nia
w faj nym to wa rzy stwie przy Stu denc kiej Sce nie Bi le ty 24.pl, Fo -
rum Stu denc kie, na któ rym moż na by ło po dy sku to wać na róż -
ne cie ka we te ma ty, kon kur sy i wie le in nych. Waż nym ele men -

tem tej stu denc kiej im pre zy był bieg ju we na lio wy, któ ry od był
się 30 ma ja. Po za tym naj cie ka wiej prze bra ne oso by otrzy ma ły
na gro dy. Opra wa mu zycz na też by ła na praw dę do bra. Przez
wszyst kie czte ry dni go ście by li czę sto wa ni mu zycz ny mi
brzmie nia mi wie lu ze spo łów, któ re re pre zen to wa ły bar dzo róż -
ne ga tun ki, a więc każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie i nikt nie
mógł się nu dzić. 

Pierw sze go dnia za gra li: „Lu xtor pe da”, „Ele anor Gray”, „Ther -
miT”; dru gie go dnia mo gli śmy usły szeć: „Hap py sad”, „Pa lu cha”,
„Pe ople of the Ha ze”, „Bom bę Ka lo rycz ną”; trze cie go dnia pu -
blicz ność za ba wia li: Ma ria Pe szek, „Acid Drin kers”, „Ho pe”, „Kil -
led By Car”; a ostat nie go dnia na po znań skich Ju we na liach
moż na by ło usły szeć na stę pu ją ce gwiaz dy: „Co ma”, „Bu ka”,
„Dom Na Drze wie”. 

Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu wraz z wo lon ta riu sza mi brał czyn ny udział
w or ga ni za cji te go fe sti wa lu. Te am Le ade rem VI PRO OM zo sta ła
Bo że na No wak – prze wod ni czą ca Kon wen tu Sa mo rzą du Stu -
denc kie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wszy scy
go ście oraz oso by z sa mo rzą dów mo gły sko rzy stać z bo ga tej
ofer ty na po jów i prze ką sek oraz po sie dzieć w spo ko ju z da la od
tłu mów go ści. Wo lon ta riu sze zaj mo wa li się tak że wie lo ma in -
ny mi waż ny mi spra wa mi. Dzię ki do brej or ga ni za cji wszyst ko
prze bie gło zgod nie z pro gra mem, a im pre za z pew no ścią na
dłu go za pad nie w pa mięć za rów no jej uczest ni ków, jak i or ga -
ni za to rów.

Ewe li na An drze jew ska
przed sta wi ciel ka Kon wen tu Sa mo rzą du Stu denc kie go 

czło nek Ra dy Pro gra mo wej „Wie ści Aka de mic kich”

Ju we na lia 2015
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Przedstawiciele samorządu w teamie VIPROOM
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Koncert Marii Peszek (Marii Awarii)
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Bieg juwenaliowy
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Da mian Głu chow ski za jął dru gie miej sce, Fa bian Sło mo wicz
dzie wią te, a Pa weł Ra mik dzie więt na ste, co da ło im trze cie
miej sce dru ży no wo i trze cie miej sce po dwóch rzu tach.

Pię cio oso bo wa re pre zen ta cja Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go wy star to wa ła rów nież w Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol -
ski w trój bo ju si ło wym, któ re od by ły się w Ka to wi cach w ter -
mi nie 8–10 ma ja 2015 ro ku. Re pre zen to wa li nas:

� Da mian Głu chow ski
� Adam Mil cza rek
� Fa bian Sło mo wicz
� Gra cjan Hand szuh
� Fran ci szek Ma rut.
Udział w tej im pre zie był ważnym do świad cze niem dla za -

wod ni ków, a po ziom star tu ją cych był bar dzo wy so ki.
Da mian Głu chow ski od niósł ogrom ny suk ces, zdo by wa -

jąc brą zo wy me dal w ty pie uczel ni spo łecz no -przy rod ni -
czych (usp). Osią gnię cia te go za wod ni ka w tym ro ku aka de -
mic kim po twier dza ją co raz wyż szą for mę i są efek tem
bar dzo cięż kiej pra cy. Da mian Głu chow ski go dzi na ukę ze
spor tem, a w si łow ni ha li UP jest naj czę ściej spo ty ka nym za -
wod ni kiem.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Trój bój si ło wy jest bar dzo wy ma ga ją cą dys cy pli ną spor tu,
na któ rą skła da ją się: przy siad ze sztan gą, wy ci ska nie sztan -

gi le żąc, mar twy ciąg. Opa no wa nie tych trzech dys cy plin i wy -
ko na nie ich po praw nie na za wo dach wy ma ga pre cy zji, sku -
pie nia oraz do brej zna jo mo ści stro ny tech nicz nej. 

W ra mach Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski ro ze gra -
no dwa rzu ty za wo dów, któ rych go spo da rzem był Uni wer sy -
tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. W za wo dach je sien -
nych 13 grud nia 2014 ro ku wy star to wa ło 29 za wod ni ków,
w tym trzech re pre zen tan tów na szej uczel ni:

� Da mian Głu chow ski
� Adam Mil cza rek
� Oskar Przy mu sza ła.
Naj wy żej upla so wał się Da mian Głu chow ski, któ ry za jął pią -

te miej sce, Adam Mil cza rek za koń czył ry wa li za cję na szes na -
stej po zy cji, a Oskar Przy mu sza ła na dwu dzie stej pią tej. Zdo -
by te punk ty da ły za wod ni kom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
czwar te miej sce dru ży no wo.

Dnia 23 ma ja 2015 ro ku od był się dru gi rzut za wo dów, gdzie
w na szej dru ży nie wy stą pi li:

� Da mian Głu chow ski
� Fa bian Sło mo wicz
� Pa weł Ra mik.

Trój bój si ło wy – od Aka de mic kich 
Mi strzostw Wiel ko pol ski 
do Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski
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Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym – dekoracja Damiana Głuchowskiego, który zajął trzecie miejsce
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Sek cja strze lec ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
na co dzień tre nu je w strzel ni cy „Ma gnum” miesz czą cej się

przy uli cy Wi to sa. Obec nie jest to naj licz niej sza sek cja KU AZS
UP, któ rą do pra cy na tre nin gach moc no mo bi li zu je stu dent
Wy dzia łu Le śne go Adam Mil cza rek.

Za wo dy w strze lec twie spor to wym w ra mach Aka de mic kich
Mi strzostw Wiel ko pol ski od by wa ły się wła śnie w strzel ni cy
„Ma gnum”. Re pre zen tan ci na szej uczel ni bar dzo licz nie wy stą -
pi li w obu rzu tach za wo dów zor ga ni zo wa nych przez Wyż szą
Szko łę Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji im. Miesz ka I w Po zna niu.

Na sza dru ży na w pierw szym rzu cie 10 grud nia 2014 ro ku:

� Sta ni sław Za bo row ski � Piotr Ra doń
� Krzysz tof Ignal ski � Da mian Głu chow ski
� Mar cel Grzan ka � Mi chał Mar ci niak
� Da wid Li be rek � Mag da le na Mu siał
� Hu bert Kor nac ki � Alek san dra Ćwiej kow ska
� Adam Mil cza rek � Alek san dra Si miń ska
� Ja kub De mi do wicz � Sa ra Kra soń
� An drzej Łu ka szew ski � Pa try cja Mi ko łaj czyk
� Oskar Naj dek � Mar ty na Wier nic ka.
� Mi chał Li gow ski

W pierw szym rzu cie wy star to wa ło w su mie 73 męż czyzn
i 30 ko biet z wiel ko pol skich uczel ni. Naj lep sze lo ka ty dla nas
zdo by li: Sta ni sław Za bo row ski (pierw sze miej sce), Krzysz tof
Ignal ski (dru gie miej sce), Mar cel Grzan ka (pią te miej sce), Da -
wid Li be rek (szó ste miej sce). Po dob nie jak wśród męż czyzn,
dwie ko bie ty z na sze go uni wer sy te tu sta nę ły na po dium: Mag -
da le na Mu siał (pierw sze miej sce) i Alek san dra Ćwiej kow ska
(dru gie miej sce).

Obie dru ży ny, mę ska i żeń ska, wy gra ły pierw szy rzut Aka -
de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w strze lec twie spor to wym.

Dru ga tu ra za wo dów od by ła się 27 ma ja 2015 ro ku. Licz nie
star tu ją cy za wod ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go bro ni li ty -
tu łów mi strzow skich w skła dzie:

� Alek san dra Ćwiej kow ska
� Na ta lia Płoń czak
� Alek san dra Si miń ska
� Mag da le na Mu siał
� Sa ra Kra soń
� Klau dia Sen ge busch
� Pa try cja Mi ko łaj czak
� Agniesz ka Ko wal ska
� Au re lia Ba biarz
� Mag da le na Cha bow ska

� Ma ja Na dzie ja
� Ad rian na Kra soń
� Sta ni sław Za bo row ski 
� Hu bert Kor nac ki
� Krzysz tof Ignal ski
� Pa weł Ra mik
� Adam Mil cza rek
� Ma te usz Maj chrzak
� Oskar Przy mu sza ła
� An drzej Łu ka szew ski
� Eryk Mróz
� Ka rol Tom czak
� Hu bert Ol lek
� Da mian Głu chow ski
� Ka mil Kę dzio ra
� Mi chał Bi liń ski.

Ko bie ty w dru gim rzu cie za ję ły po now nie pierw sze miej sce,
z ko lei mę ska dru ży na miej sce trze cie z kil ko ma punk ta mi stra -
ty do pierw sze go. Naj wyż sze lo ka ty za ję li: Alek san dra Ćwiej -
kow ska (pierw sze miej sce), Na ta lia Płoń czak (pią te miej sce),
Alek san dra Si miń ska (ósme miej sce), Mag da le na Mu siał (dzie -
wią te miej sce), Sta ni sław Za bo row ski (dru gie miej sce), Hu bert
Kor nac ki (siód me miej sce). Męż czyź ni w dru gim rzu cie sta nę li
na trze cim stop niu po dium.

Wy ni ki dru ży no we aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski
w strze lec twie spor to wym po dwóch rzu tach za wo dów:
pierw sze miej sce ko biet dru ży no wo oraz pierw sze miej sce
męż czyzn dru ży no wo.

Gra tu la cje dla za wod ni ków, któ rzy re pre zen to wa li Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w strze lec twie spor to wym!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Sekcja strzelecka w strzelnicy „Magnum”

Strze lec two spor to we – Aka de mic kie
Mi strzo stwo Wiel ko pol ski 
ko biet i męż czyzn dla Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu!
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Je le nia Gó ra po raz ko lej ny przy wi ta ła aka de mic ką re pre zen -
ta cję ko la rzy z ca łej Pol ski w dniach od 29 do 30 ma ja. Mi -

strzo stwa już trze ci raz od by wa ły się na trud nej tra sie przy pa -
ła cu Pau li num, gdzie naj lep sza pol ska za wod nicz ka Ma ja
Włosz czow ska or ga ni zu je swój wy ścig. Tra sa do ła twych nie
na le ży, tre nu ją i ści ga ją się na niej bo wiem za wod ni cy naj więk -
sze go for ma tu. Na te go rocz ne mi strzo stwa prze bieg tra sy zo -
stał uroz ma ico ny, zbu do wa no dro py i kil ka ka mie ni stych sek -
cji do po ko na nia. Je dy ną po cie chą był fakt, że nie pa da ło
przed wy ści giem i pod czas nie go, moż na też by ło li czyć na to,
iż bę dzie odro bi nę ła twiej*. 

Przed Aka de mic ki mi Mi strzo stwa mi Pol ski (AMP) na sze ocze -
ki wa nia by ły du że, wszy scy chcie li śmy do brze po ra dzić so bie
na tech nicz nej tra sie i po ko nać ele men ty, z któ ry mi wcze śniej
mie li śmy pro ble my. In dy wi du al ne za ło że nia uda ło się zre ali zo -
wać, oso by star tu ją ce ko lej ny raz w Je le niej Gó rze co raz pew -
niej czu ją się pod czas wy ści gu, a po go da nie co uła twi ła to za -
da nie. Nie ste ty, przed sa mym wy jaz dem z ko bie ce go te amu
„wy pa dła” Bar ba ra Krzyś ko, za wsze punk tu ją ca do dru ży no we -
go wy ni ku – rop na an gi na zmu si ła za wod nicz kę do po zo sta nia
w do mu. Po je cha li śmy w skła dzie:

� We ro ni ka Ry bar czyk
� Ka ro li na Do pie ra ła
� Ka ta rzy na Krze szew ska
� Mag da le na Mu siał
� Mar ty na Wier nic ka
� To masz Hru świc ki
� Ad rian No wak
� Ka mil Szar ła ta.

Pierw sze go dnia od by li śmy in ten syw ny tre ning na tra sie
i wie lo krot ne prze jeż dża nie nie któ rych frag men tów w ce lu
„na ucze nia się” prze jaz du, póź niej na stą pi ła we ry fi ka cja i przy -
go to wa nie do wy ści gów. Ko lej ny dzień to za wsze wy ścig na
czas ko biet i męż czyzn, gdzie star tu je się we dług li sty na jed -
nym okrą że niu z mi nu to wy mi od stę pa mi. Cza sy uzy ska ne są
wy znacz ni kiem usta wie nia za wod ni ków do star tu w wy ści gu
głów nym. 

W wy ści gu na czas wy star to wa ło 70 ko biet i 131 męż czyzn,
a ukoń czy ło go 66 ko biet i 126 męż czyzn. We dług uzy ska nych
cza sów zgod nie z re gu la mi nem or ga ni za to ra do wy ści gu
głów ne go mia ło pra wo przy stą pić 70% naj szyb szych za wod -
ni czek i za wod ni ków, a wy ni ki po zo sta łych z wy ści gu na czas
li czy ły się do kla sy fi ka cji dru ży no wej.

We ro ni ka Ry bar czyk na pięt na stym miej scu ukoń czy ła wy -
ścig na czas, co da ło jej dru gie miej sce w ty pie uczel ni spo łecz -
no -przy rod ni czych (usp), To masz Hru świc ki na dwu dzie stym
szó stym – to da ło rów nież dru gie miej sce w usp. Do wy ści gu
głów ne go za kwa li fi ko wa li się: We ro ni ka Ry bar czyk, Ka ro li na
Do pie ra ła, Ka ta rzy na Krze szew ska oraz To masz Hru świc ki.
Wszy scy za wod ni cy po pra wi li swe lo ka ty w po rów na niu do
dnia pierw sze go i przy je cha li na me tę o kil ka po zy cji wy żej.
We ro ni ka i To mek utrzy ma li dru gie miej sce w usp rów nież
w wy ści gu głów nym.

Dru ży na żeń ska za ję ła pią te miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej AMP, choć po sze ścio krot nym z rzę du zdo by ciu me da lu
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej był nie do syt. Oczy wi ście cze ka ją nas
star ty w Aka de mic kim Pu cha rze Pol ski i za mie rza my wal czyć
o jak naj lep sze lo ka ty. 

Mi strzo stwa by ły wspa nia łą ry wa li za cją spor to wą, rów nież
in te gra cją sek cji. Za wod ni cy niestar tu ją cy w wy ści gu głów -
nym mie li po waż ne za da nie, gdyż mu sie li zor ga ni zo wać bu -
fe ty i po moc tech nicz ną dla dru ży ny, a ich go rą cy do ping
i ogrom ne za an ga żo wa nie spra wi ły, że je cha ło się zde cy do -
wa nie le piej.

Wspa nia łe ści ga nie na trud nej i se lek tyw nej tra sie, zdo by te
do świad cze nia, świetna dru ży na, mi ła, choć go rą ca at mos fe -
ra, in dy wi du al ne suk ce sy i za do wo le nie – to spra wi ło, że je ste -
śmy go to wi, by da lej wal czyć o jak naj wyż sze lo ka ty.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
w ko lar stwie gór skim ko biet 
i męż czyzn – Je le nia Gó ra 2015
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Przygotowanie do startu wspólnego kobiet

Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

* Zu peł nie ina czej by ło pod czas za wo dów, któ re w tym mie ście od -
by ły się nie ca ły mie siąc póź niej – zob. ar ty kuł obok pod ty tu łem Bło -
to, ka mie nie i sa tys fak cja rów nież au tor stwa mgr Ka ro li ny Do pie ra ły
(przyp. red.).
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Aka de mic ki Pu char Pol ski w ma ra to nach mtb to ko lej na
moż li wość ry wa li za cji dla osób re pre zen tu ją cych śro do -

wi sko aka de mic kie i tre nu ją cych ko lar stwo gór skie. W mi nio -
nych la tach for mu ła ta od by wa ła się w ra mach cy klu Ma zo wia
MTB, któ re go tra sy prze bie ga ły głów nie na Ma zow szu. Ry wa -
li za cję o Pu char AZS zor ga ni zo wa no też w ra mach cy klu Bi ke
Ma ra ton, któ ry od by wał się na tra sach gór skich. W ostat nich
la tach stu den ci ry wa li zo wa li głów nie pod czas Aka de mic kich
Mi strzostw Wiel ko pol ski i Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski
w wy ści gach ty pu cross co un try.

W 2015 ro ku po kil ku let niej prze rwie po now nie zor ga ni zo -
wa no Aka de mic ki Pu char Pol ski w ma ra to nach mtb w ra mach
cy klu Ma cie ja Grab ka Bi ke Ma ra ton, gdzie upraw nie ni do star -
tu ry wa li zu ją na trud nych gór skich tra sach. Bi ke Ma ra ton to
cykl naj po pu lar niej szych w Pol sce wy ści gów w for mie ma ra -
to nów w ko lar stwie gór skim, gdzie na tra sie do ry wa li za cji
przy stę pu ją ama to rzy i za wo dow cy. Za wod ni cy ry wa li zu ją na
trzech dy stan sach: MI NI, ME GA i GI GA, któ re róż nią się dłu go -
ścią i stop niem trud no ści, choć wszyst kie na le żą do wy ma ga -
ją cych – tra sy gór skie wymagają nie ma łych umie jęt no ści.

Ce lem im pre zy jest po pu la ry za cja ko lar stwa gór skie go
w śro do wi sku mło dzie ży aka de mic kiej zrze szo nej w Aka de -
mic kim Związ ku Spor to wym i wy ło nie nie naj lep szych ko la rzy
mtb – ma ra toń czy ków – w śro do wi sku aka de mic kim. W każ -
dym z wy ści gów pra wo do star tu ma ją za wod ni cy (stu den ci,
uczest ni cy stu diów dok to ranc kich, słu cha cze ko le giów na -
uczy ciel skich, eta to wi pra cow ni cy uczel ni – ab sol wen ci szkół
wyż szych), któ rzy speł nią za ło że nia re gu la mi no we Bi ke Ma ra -
ton oraz oka żą waż ną le gi ty ma cję AZS z opła co ny mi na bie -
żą co skład ka mi, do star czą do ku ment po twier dza ją cy sta tus
aka de mic ki (cer ty fi kat przy na leż no ści aka de mic kiej, le gi ty ma -
cja stu denc ka, in deks, za świad cze nie z uczel ni, za świad cze nie
o za trud nie niu na uczel ni). 

Kla sy fi ka cja ge ne ral na bę dzie kla sy fi ka cją punk to wą, pro -
wa dzo ną osob no dla ko biet i męż czyzn na dy stan sach GI GA,
ME GA i MI NI. Do kla sy fi ka cji ge ne ral nej bę dą zli cza ne punk ty
zdo by te w czte rech naj lep szych (wy nik punk to wy) edy cjach
cy klu.

W ra mach APP prze wi dzia no sie dem wy ści gów w ko lar stwie
gór skim roz gry wa nych w for ma cie ma ra to nu mtb (XCM) w ra -
mach Bi ke Ma ra ton 2015:

� Zdzie szo wi ce 9 ma ja 2015 II
� Wi sła 13 czerw ca 2015 III
� Je le nia Gó ra 21 czerw ca 2015 IV
� Szklar ska Po rę ba 11 lip ca 2015 V
� My śle ni ce 22 sierp nia 2015 VI
� Po la ni ca-Zdrój 19 wrze śnia 2015 VII
� Świe ra dów-Zdrój 3 paź dzier ni ka 2015 

Po wyż sze lo ka li za cje świad czą o tym, że na za wod ni ków
cze ka ją gór skie eta py na wy ma ga ją cych kon dy cyj nie i tech -
nicz nie tra sach.

Pierw szy wy ścig od był się w Zdzie szo wi cach. Na szą uczel -
nię re pre zen to wa ły dwie oso by: To masz Hru świc ki i Ka ro li na
Do pie ra ła. To mek miał de fekt i nie ukoń czył wy ści gu, na to -
miast Ka ro li na Do pie ra ła za ję ła trze cie miej sce wśród ko biet
AZS na dy stan sie ME GA. Trze ba nad mie nić, że ko lar stwo gór -
skie jest spor tem trud nym, wy ści gi od by wa ją się czę sto
w trud nych wa run kach at mos fe rycz nych i pro ble my ze sprzę -
tem czy upad ki są zja wi skiem nor mal nym.

Ko lej na edy cja za wo dów, w któ rych za wod ni cy z na szej
uczel ni wal czy li o jak naj lep sze lo ka ty, odby ła się w Je le niej
Gó rze. Tra sa nie zwy kle trud na tech nicz nie, po nad to wcze -
śniej sze opa dy desz czu spo wo do wa ły do dat ko we utrud nie -
nia. Z więk szy mi lub mniej szy mi pro ble ma mi za wod ni cy do -
tar li do me ty, choć by ło bar dzo trud no. Jed nak wal ka na tra sie,
zma ga nia ze zmę cze niem, bło tem, trud ny mi pod jaz da mi
i zjaz da mi opła ci ły się. Na dy stan sie MI NI Mar ty na Wier nic ka
za ję ła czwar te, a Bar ba ra Krzyś ko pią te miej sce. Na dłuż szym
dy stan sie ME GA Ka ro li na Do pie ra ła upla so wa ła się na czwar -
tej po zy cji. Te wy ni ki da ły ko bie tom pierw sze miej sce dru ży -
no wo w edy cji Je le nia Gó ra Pu cha ru Pol ski AZS. Pa no wie rów -
nież nie próż no wa li na tej trud nej tra sie: To masz Hru świc ki
w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej męż czyzn AZS na dy stan sie ME -
GA za jął dru gie miej sce – wspa nia ły wy nik w tak bar dzo ob -
sta wio nym wy ści gu. Ad rian No wak rów nież zna ko mi cie po ra -
dził so bie z cięż ki mi wa run ka mi na tra sie i na dy stan sie ME GA
za mel do wał się na me cie na je de na stej po zy cji w AZS.

Trudno opi sać, ja kie wa run ki pa no wa ły te go dnia na tra sie,
a szcze gól nie na dłuż szych dy stan sach, gdzie sto pień trud no ści
jest zde cy do wa nie więk szy. Na wet naj lep si za wod ni cy z dy stan -
su GI GA mu sie li cza sem zsiąść z ro we rów, aby po ra dzić so bie
z nie któ ry mi od cin ka mi tra sy. Krót kie re la cje re pre zen tan tów
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go z Je le niej Gó ry przy bli żą isto tę ko -
lar stwa gór skie go i zma ga ń uczestników:

Mar ty na Wier nic ka: „Bi ke Ma ra ton w Je le niej Gó rze był
mo im pierw szym ma ra to nem pod wie lo ma wzglę da mi,
przede wszyst kim by ło to mo je pierw sze ści ga nie w gó rach,
ale tak że po po wro cie po kon tu zji, a więc i pierw szy ma ra ton
w tym se zo nie. Start na naj krót szym dy stan sie MI NI (27 km)
wca le do naj ła twiej szych nie na le żał. Tra sa świet nie ozna ko -
wa na i po pro wa dzo na, tro chę as fal tu na po czą tek, a na stęp -
nie wjazd na te re ny le śne, gdzie or ga ni za to rzy za fun do wa li
nam kil ka pod jaz dów i zjaz dów. Na ko niec frag ment tra sy XC,
któ rą mie li śmy oka zję po ko ny wać trzy ty go dnie wcze śniej na
AMP. Za da nie utrud nia ło nam po wsta łe po noc nych opa dach
desz czu bło to za le pia ją ce na pęd i opo ny, a tak że śli skie ka mie -
nie i ko rze nie. Wszyst ko to po wo do wa ło, że trze ba by ło być
ca ły czas skon cen tro wa nym, gdyż chwi la nie uwa gi mo gła za -

Bło to, ka mie nie 
i sa tys fak cja
Aka�de�mic�ki�Pu�char�Pol�ski�
w ma�ra�to�nach�mtb
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Tomasz Hruświcki na trasie
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Wieści z Centrum Kultury Fizycznej

Wro ku aka de mic kim 2014/2015 stu dent ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go Alek -
san dra Gry giel ry wa li za cję aka de mic ką zwień czy ła sa my mi suk ce sa mi. Dwa rzu -

ty Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski: 21 stycz nia oraz 27 ma ja, za koń czy ła zwy -
cię stwa mi: zdo by ła pierw sze miej sca w ka te go rii do 78 i 70 ki lo gra mów. Po za tym
za wod nicz ka re pre zen to wa ła nas na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski w ju do w Ka -
to wi cach, gdzie ry wa li za cję za koń czy ła na trze cim miej scu, zdo by wa jąc brą zo wy me -
dal. Przy po mnieć na le ży, że w ubie głym ro ku Ola zdo by ła dla na szej uczel ni sre bro.

Re la cja Alek san dry Gry giel z Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski: „Pierw sza wal ka
by ła bar dzo szyb ka. Dziew czy na mniej do świad czo na ode mnie, ju do tre no wa ła ra -
czej tyl ko na stu diach. Rzu ci łam ją na ip pon (koń czy wal kę przed cza sem) na pierw -
szym wej ściu. Po le cia ła na tech ni kę bio dro wą. Dru gą wal kę to czy łam oko ło półtorej
mi nu ty (re gu la mi no wy czas wal ki na AMP wy no si trzy mi nu ty) i wy gra łam przed cza -
sem przez du sze nie. Trze cią wal kę (o wej ście do fi na łu) prze gra łam nie ste ty z dziew -
czy ną, z któ rą za wsze prze gry wa łam, star szą, dłu go już tre nu ją cą. Prze gra łam przed
cza sem przez trzy ma nie. Czwar tą wal kę (o brąz) mia łam z dziew czy ną z Po zna nia
i zwyciężyłam przed cza sem. Naj pierw rzu ci łam ją na tech ni kę ręcz ną, za któ rą przy -
zna no mi wa zari, czy li 7 punk tów, a na stęp nie od ra zu prze szłam do trzy ma nia i tym
sa mym za koń czy łam wal kę przed cza sem”.

Gra tu lu je my Alek san drze Gry giel suk ce sów i ży czy my dal szych me da li. Za wod nicz -
ka tre nu je co dzien nie, jak na pro fe sjo na list kę przy sta ło, a ciężka i wytrwala praca, jak
widać, skutkuje dużymi sukcesami.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Alek san dra Gry giel – za wod nicz ka 
ju do – za wsze na po dium

koń czyć się upadkiem. Za wo dy uwa żam za uda ne, pa rę miejsc
moż na by ło po ko nać le piej tech nicz nie, ale po je cha łam na
»mak sa«, na me tę przy je cha łam po wy żej swo je go za ło żo ne -
go mi ni mum, a po nad to dru ży no wo wy wal czy ły śmy pierw sze
miej sce w Aka de mic kim Pu cha rze Pol ski w ma ra to nie mtb. Był
to je den z naj trud niej szych, ale i naj cie kaw szych ma ra to nów,
w ja kich da ne mi by ło się ści gać. Był też wy ra zem ko lar skiej
jed no ści. Wiel kie dzię ki dla tre ner ki na szej sek cji Ka ro li ny Do -
pie ra ły za za ła twie nie trans por tu i noc le gu. To wszyst ko spra -
wia, że te za wo dy są nie po wta rzal ne i mi mo ogrom ne go wy -
sił ku wło żo ne go w tre nin gi i sam start każ dy z nas chce
przy jeż dżać na ko lej ne edy cje. No i ta dar mo wa ma secz ka
błot na… Bez cen ne…”

Ad rian No wak: „Na wy ścig przy je cha łem dzień wcze śniej
z oso bą to wa rzy szą cą, aby po dzi wiać wy ścig Ma ja Ra ce Je le -
nia Gó ra Tro phy. Wra że nia nie sa mo wi te, tym bar dziej, że na
wła ści wie tej sa mej tra sie star to wa li śmy mie siąc wcze śniej
(pod czas AMP). Nie dzie la to dzień, kie dy od by wał się wy ścig
z cy klu Bi ke Ma ra ton. Na sta wie nie by ło bo jo we. Jed nak pla ny
po krzy żo wa ły pro ble my zdro wot ne. Do oko ło 40 km czu łem
się eks tra, wła ści wie ca ły czas wy prze dza łem ko lej ne oso by
(start z ostat nie go sek to ra nie na le ży do przy jem nych, po nie -
waż przez więk szość wy ści gu trze ba wy prze dzać in nych).
Po 40 km za czę ła się wal ka z or ga ni zmem, aby tyl ko do je chać
do me ty. Nie uła twia ła te go tra sa, któ ra by ła bar dzo wy ma ga -
ją ca. Dłu gie sztyw ne pod jaz dy, szyb kie i nie bez piecz ne zjaz -
dy po ko rze niach i gór skich gła zach. Jak by ma ło by ło trud no -
ści, przez dwa wcze śniej sze dni Je le nią Gó rę nę ka ły ob fi te

desz cze, przez co tra sa sta ła się jed nym ba gnem i szla kiem
bło tem pły ną cym. Ogól nie je stem za do wo lo ny, że uda ło mi
się w ogó le ukoń czyć wy ścig”.

To masz Hru świc ki: „Je le nia Gó ra przy wi ta ła wszyst kich
desz czo wą au rą, do te go gó ry i ma sa bło ta na tra sie, z jed nej
stro ny su per za ba wa, z dru giej ma sa ro bo ty po wy ści gu przy
ogar nia niu sprzę tu, sie bie i wszyst kich ciu chów. Od star tu
tem po ra czej spo koj ne, ni ko mu nie spie szy ło się do moc nej
pra cy w czu bie, każ dy je chał z my ślą o pokonaniu jesz cze kil -
ku dzie się ciu ki lo me trów po nie złych gó rach. Ja swo im dość
spo koj nym tem pem trzy ma łem się kil ku oso bo wej grup ki, do -
pie ro po 20 km i wje cha niu na błot ni ste i ka mie ni ste sin gle
oraz w mo men cie roz po czę cia się więk szych gó rek od je cha -
łem eki pie i dal szą część tra sy po ko ny wa łem so lo. Tra sa bar -
dzo faj na, ale i cięż ka, kil ka pod jaz dów wy ma ga ją cych nie tyl -
ko si ły, ale i do brej gło wy oraz zjaz dy, na któ rych nie by ło kie dy
od po cząć ze wzglę du na ka mie nie, ko rze nie i bło to. Po mi mo
du że go zmę cze nia i bó lu ple ców uda ło mi się unik nąć błę dów
i do me ty do je cha łem ca ły i zdro wy. Przy go to wa ny by łem
na 2,5 go dzi ny ści ga nia, a wy szło tro chę dłu żej, przez co brak
pa li wa za skut ko wał kil ko ma po zy cja mi ni żej. Star czy ło to jed -
nak na sie dem na ste miej sce OPEN oraz dru gie w Aka de mic -
kim Pu cha rze Pol ski”.

Ko lej na edy cja w Szklar skiej Po rę bie pod czas Bi ke Fe sti wa -
lu – ła two nie bę dzie, ale prze cież to naj bar dziej lu bi my…

Gra tu la cje dla sek cji ko lar stwa gór skie go – wal czy my da lej!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
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Akademickie Mistrzostwa Polski w judo 2015
– na zdjęciu reprezentantka UP Aleksandra
Grygiel – brązowa medalistka AMP
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W2015 ro ku Ko rea Po łu dnio wa by ła go spo da rzem XXVIII
Let niej Uni wer sja dy. W dniach 3–14 lip ca w ko re ań skim

Gwan gju spor tow cy stu den ci z po nad 170 kra jów ry wa li zo wa li
o me da le. W pro gra mie te go rocz nej Uni wer sja dy zna la zło się 21
dys cy plin. Wio ślar stwo i lek ka atle ty ka to dys cy pli ny, w któ rych
wy star to wa li zawodnicy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. W wio ślar stwie re pre zen to wał uczel nię Da wid Gra bow -
ski, któ ry z ko le gą z Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go Ada -
mem Wi cen cia kiem star to wa li na dwój ce po dwój nej. W lek kiej
atle ty ce re pre zen to wa ła nas z ko lei An na Ja ga ciak -Mi chal ska,
któ ra star to wa ła w sko ku w dal oraz w trój sko ku. Da wid Gra -
bow ski na bie żą co re la cjo no wał mi ja ją ce dni w Gwan gju. Je go
re la cja naj le piej po ka że, jak prze bie ga ła ry wa li za cja na wio ślar -
skim to rze i ja ka by ła dro ga do suk ce su:

„Od wczo raj znaj du je my się w Chun gju. Mie ście po ło żo nym
o oko ło dwóch go dzin dro gi na po łu dnio wy wschód od Seu -
lu. Dziś po je cha li śmy na tor i przy go to wa li śmy sprzęt otrzy -
ma ny od or ga ni za to rów. Nie ste ty, na wo dę zej dzie my do pie -
ro ju tro, po nie waż na miej scu nie by ło jesz cze za ple cza
me dycz ne go. Dziś ma my prze wi dzia ne dwa lek kie tre nin gi, że -
by roz ru szać mię śnie po 30 go dzi nach po dró ży i od po czy nek,
aby prze sta wić się na tu tej szy tryb ży cia. Nie jest ła two, po nie -
waż cie płe i wil got ne po wie trze oraz sie dem go dzin prze su -
nię cia cza so we go da ją o so bie znać. Star ty za czy na my w nie -
dzie lę 5 lip ca. Fi na ły prze wi dzia ne są na po nie dzia łek i wto rek.
Na Uni wer sja dzie wy star tu ję w dwój ce po dwój nej (2 ×) ra zem
z Ada mem Wi cen cia kiem. Nie zna my jesz cze na szych kon ku -
ren tów, ale z ca łą pew no ścią li czy my na do bry wy stęp na tym
oka za łym ko re ań skim to rze.

Ju tro za czy na my! Oko ło 9.20 cza su lo kal ne go, czy li 2.20 cza -
su pol skie go. Nie zna my jesz cze na szych prze ciw ni ków
w przed bie gu, ale ze zgło szeń mo że my wy wnio sko wać, że ob -
sa da w dwój kach po dwój nych jest moc na. Przy je cha li mię dzy
in ny mi Li twi ni – wi ce mi strzo wie świa ta sprzed dwóch lat, wła -
śnie z Ko rei, oraz Niem cy. Szla ko wy z dwój ki nie miec kiej to
obec ny mistrz olim pij ski w czwór ce po dwój nej. Bę dzie więc
z kim wal czyć, a za czy na my już dziś w no cy, pa trząc z pol skiej
per spek ty wy.

Pierw sze ko ty za pło ty, jak to mó wią. Je ste śmy po przed bie -
gu. Wy gra li śmy z bar dzo moc ny mi Niem ca mi i Ukra iń ca mi. Od
po cząt ku zła pa li śmy bar dzo do brą jaz dę, ale Do vgot ko i Nad -
to ka wy star to wa li jesz cze szyb ciej, ma jąc nad na mi oko ło 0,5 s
prze wa gi po pierw szych 500 m. Póź niej jed nak ob ję li śmy pro -
wa dze nie i nie od da li śmy go aż do me ty. Na fi ni szu na ci ska li nas
jesz cze Niem cy, ale na me tę przy pły nę li nie ca łą se kun dę za na -
mi. Trze ci by li Ukra iń cy i we trój kę awan so wa li śmy do ju trzej -
sze go pół fi na łu, któ ry ro ze gra ny bę dzie oko ło 2.30 cza su pol -
skie go. Prze ciw ni ków jesz cze nie zna my. 

No i uda ło się, je ste śmy w fi na le! W bie gu pół fi na ło wym za -
ję li śmy dru gie miej sce (za Wło cha mi i przed Sło wa cją) i z trze -
cim cza sem uzy ska li śmy awans. Sam bieg w na szym wy ko na -
niu nie był tak uda ny jak przed bieg, co po zwa la wy cią gnąć
wnio ski przed ju trzej szym fi na łem. A ten ro ze gra ny bę dzie
o 15.00, czy li 7.00 cza su pol skie go. Na szy mi prze ciw ni ka mi bę -
dą Li twi ni, Niem cy, Wło si, Es toń czy cy i Sło wa cy.

SRE BRO OO!!! Po bar dzo do brym bie gu ma my srebr ny
me dal! Trze ci by li Niem cy, wy gra li Li twi ni. Su per wszyst -
ko się uło ży ło i ma my me dal!”

Da wid Gra bow ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
oraz Adam Wi cen ciak – Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go Po -
znań zdo by li srebr ny me dal Let niej Uni wer sja dy w Gwan gju,
star tu jąc na dwój ce po dwój nej. Nad mie nić na le ży, że za wod ni -
cy przy go to wu ją się do in nych du żych im prez spor to wych i bę -
dą re pre zen to wać Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu na
Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py w Ha no we rze.

An na Ja ga ciak -Mi chal ska z Uni wer sja dy w Gwan gju przy -
wio zła dwa me da le. Za wod nicz ka zdo by ła srebr ny me dal
w sko ku w dal oraz brą zo wy me dal w trój sko ku.

Gra tu lu je my!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Let nia Uni wer sja da w Gwan gju 2015
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Gwangju: od lewej Adam Wicenciak (AWF Poznań), Dawid
Grabowski (UP Poznań)
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Wnie dziel ne po po łu dnie 19 lip ca nad Po zna niem i oko li -
cą prze szła po tęż na bu rza. Pręd kość wia tru prze kra cza -

ła 100 km/h. Ta kiej na wał ni cy miesz kań cy Po zna nia i po wia tu
po znań skie go już daw no nie prze ży li. Ule wa i wi chu ra sia ły
praw dzi we spu sto sze nie.

Bu rza w Ogro dzie Den dro lo gicz nym

Bar dzo du że stra ty od no to wa li śmy w Ogro dzie Den dro lo -
gicz nym dzia ła ją cym na Wy dzia le Le śnym. Cał ko wi cie znisz -
czo nych zo sta ło po nad 40 drzew, w tym:

� dwa du że eg zem pla rze ewo dii Da niel la (Te tra dium da niel -
lii), któ re zo sta ły wy rwa ne z ko rze nia mi

� je dy ny w Ogro dzie strą czyn żół ty (Cla dra stis ken tu kea),
po cho dzą cy z ar bo re tum w Ro go wie, któ ry ma ro ze rwa -
ny na trzy czę ści pień i jest nie do ura to wa nia

� po tęż ny orzech czar ny (Ju glans ni gra) o śred ni cy pnia
83 cm

� bar dzo in te re su ją cy mie sza niec so sny hi ma laj skiej oraz
so sny wej mut ki, czy li so sna Schwe ri na (Pi nus ×sche ri nii),
któ ra zo sta ła zła ma na w po ło wie

� dwa eg zem pla rze cy pry sow ca Ley lan da (×Cu pres so cy pa -
ris ley lan dii) o śred ni cy pni oko ło 40 cm

� nie zwy kle rzad ki skrzy dło rzech chiń ski (Pte ro ca rya ste -
nop te ra)

� dwie ro bi nie aka cjo we (Ro bi nia pseu do aca cia) o śred ni cy
pni po wy żej 1 m

� 18 sta rych eg zem pla rzy so sen zwy czaj nych (Pi nus sy lve -
stris).

Znisz czo na jest tak że ko ro na naj więk sze go w Ogro dzie klo -
nu zwy czaj ne go (Acer pla ta no ides) i po tęż nej to po li bia łej (Po -
pulus al ba). Prawie 20 drzew zostało poważnie uszkodzonych,
a średnica połamanych konarów przekracza 30 cm.

Ob raz znisz czeń moż na zo ba czyć 
na stro nie www Ogro du:

http://www1.up.po znan.pl/ogrod/

Bu rza na te re nie kam pu su

Du że szko dy po wsta ły rów nież na te re nie kam pu su,
zwłasz cza przy Sta cji Pi lo to wej Bio tech no lo gii przy ul. Woj -
ska Pol skie go 48, gdzie wi chu ra kom plet nie znisz czy ła dwa
drze wa i po ła ma ła ko na ry kil ku in nych. Tuż przed wej ściem
do Bi blio te ki Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej przy
ul. Witosa 45 je den z je sio nów wy rwa ny z ko rze nia mi, spa -
da jąc na po bli ską ścież kę ro we ro wą, znisz czył frag ment
ogro dze nia bu dyn ku. Du że szko dy wi chu ra wy rzą dzi ła też
w in nych miej scach: przy ul. Ma zo wiec kiej i na Mar ce li nie,
gdzie hu ra gan zła mał sta rą po tęż ną to po lę oraz po zba wił ko -
na rów i ga łę zi wie le po mniej szych drzew. Uszko dzo na tam

Po lip co wej wi chu rze
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Drzewa połamane jak zapałki w Ogrodzie Dendrologicznym
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Z niektórych okazów pozostały tylko kikuty…



rów nież zo sta ła jed na ze szklar ni, gdzie spa da ją ce frag men -
ty po ła ma nych drzew wy bi ły w kil ku miej scach szy by. Skut -
ki wi chu ry usu wa no przez wie le dni.

Bu rza w za kła dach do świad czal nych

Szczę śli wym tra fem na wał ni ca oszczę dzi ła na sze za kła dy
do świad czal ne po ło żo ne po za te re nem Po zna nia. Re dak cja
„Wie ści” do wie dzia ła się je dy nie, że zo sta ło znisz czo ne jed no
drze wo w przy pa ła co wym par ku Rol ni cze go Go spo dar stwa
Do świad czal ne go Bro dy, w Złot ni kach zaś po za frag men ta mi
ko na rów i ga łę zi drzew, któ re zbie ra no z pól, aby mógł tam
wje chać sprzęt rol ni czy – wi chu ra zła ma ła dość po tęż nych roz -
mia rów je sion ro sną cy przy wjeź dzie na te ren go spo dar stwa
(wy so ki na oko ło 25 me trów) i prze wró ci ła go na li nię śred nie -
go na pię cia. Skut kiem te go wy da rze nia był brak do stę pu do
prą du, któ ry uda ło się zli kwi do wać do pie ro po dwu dzie stu go -
dzi nach – w po łu dnie na stęp ne go dnia.

dr inż. Ewa Je rzak (Ogród Den dro lo gicz ny)
Ewa Stryc ka (re dak cja „Wie ści Aka de mic kich”)
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Wyrwany z korzeniami jesion przy ul. Witosa 45, gdzie mieści się
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej, zniszczył
ogrodzenie budynku

Potężna topola na Marcelinie zniszczyła fragment betonowego ogrodzenia

Jedno z połamanych drzew przy Stacji Pilotowej Biotechnologii
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Również na Marcelinie spadające fragmenty połamanych konarów
stłukły szyby w jednej ze szklarni

W momencie oddawania do składu niniejszego numeru „Wieści Akademickich” nad stolicę Wielkopolski nadciągnęła kolejna nawałnica, która
znów wyrządziła wiele nieodwracalnych szkód w poznańskim drzewostanie. Nasz uniwersytecki kampus (jak cały Sołacz i Golęcin) również

dotkliwie odczuł skutki wichury i burzy. Nie wdając się w szczegóły, informujemy, że wiele drzew zostało złamanych, wyrwanych z korzeniami
lub pozbawionych konarów. W Ogrodzie Dendrologicznym (zamkniętym do odwołania) ponownie liczone są szkody: padło tam kilka potężnych 

i bardzo starych drzew, niszcząc między innymi bogatą i od lat troskliwie pielęgnowaną kolekcję różaneczników. (es)
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Ze wspomnień piechura

Kil ka na ście lat te mu sta łem się po sia da czem prze wod ni ka
tu ry stycz ne go o in try gu ją cym ty tu le: Pol ska eg zo tycz na,

wy da ne go przez Ofi cy nę Wy daw ni czą RE WASZ w 1994 ro ku
(by ły też póź niej sze wy da nia). Au tor – Grze gorz Rą kow ski
– pro po nu je czy tel ni kom pie szą wę drów kę wzdłuż gra ni cy
z Li twą i Bia ło ru sią, od Gul bie ni szek le żą cych kil ka ki lo me trów
od zna ne go je zio ra Hań cza i kil ka na ście od „trój sty ku” pol sko -
-ro syj sko -li tew skie go do Nie mi ro wa w miej scu, gdzie Bug
prze sta je być rze ką gra nicz ną. Łącz nie tra sa ta li czy 556 km,
za tem na jej spo koj ne przej ście (ze zwie dza niem) na le ża ło by
za re zer wo wać oko ło czte rech ty go dni. Fakt ten (po łą czo ny
z per ma nent nym bra kiem urlo pu i in ny mi ogra ni cze nia mi)
spo wo do wał, że nie zde cy do wa łem się na nę cą cą mi mo
wszyst ko pró bę pod ję cia ta kiej wę drów ki. W koń cu jed nak na
po cząt ku ubie głe go ro ku po sta no wi łem opra co wać znacz nie
krót szy wa riant tra sy, moż li wy do przej ścia w cią gu jed ne go
ty go dnia ro bo cze go z dwo ma są sia du ją cy mi week en da mi
(czy li oko ło 10 dni). Przy ukła da niu pro gra mu wy pra wy

uwzględ ni łem rów nież za miar przej ścia wzdłuż znacz nej czę -
ści pol skie go od cin ka Ka na łu Au gu stow skie go, hi sto ria i roz -
mach tej in we sty cji za in try go wa ły mnie bo wiem w cza sie
wcze śniej szych po by tów w tam tym re jo nie (mię dzy in ny mi
w 1994 i 2007 ro ku na wy ciecz kach au to ka ro wych zor ga ni zo -
wa nych przez na sze ko ło PTTK). Po uwzględ nie niu moż li wo -
ści noc le gów, a tak że do jaz du i po wro tu do do mu po wstał
plan wę drów ki od miej sco wo ści Rut ka -Tar tak tra są we dług
prze wod ni ka Rą kow skie go do Ka na łu Au gu stow skie go w po -
bli żu gra ni cy z Bia ło ru sią (czy li oko ło 140 km), a da lej wzdłuż
te goż Ka na łu do Au gu sto wa (dal sze 50 km). 

Z po wo du gę sto wy peł nio ne go ka len da rza do god ny do wy -
jaz du ter min po ja wił się do pie ro w dru gim ty go dniu li sto pa -
da. Po eta pi sał kie dyś, że li sto pad to dla Po la ków nie bez piecz -
na po ra. Dla tu ry stów (szcze gól nie pie chu rów) nie jest li sto pad
szcze gól nie nie bez piecz ny, ale na pew no nie jest też po rą zbyt
do god ną do re ali za cji dłuż szych wy praw – tak ze wzglę du na
praw do po dob ne gor sze wa run ki po go do we, jak i dość krót ki
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już dzień. Ale zde cy do wa łem się – i nie ża łu ję! Nie bę dę tu opi -
sy wał ca łej wę drów ki. Ogra ni czę się do ogól niej sze go ko men -
ta rza do ty czą ce go nie któ rych spe cy ficz nych dla Su walsz czy -
zny zja wisk. 

Geo gra fia Su walsz czy zny

W opra co wa niach tu ry stycz nych przyj mu je się, że gra ni ce
Su walsz czy zny po kry wa ją się z gra ni ca mi wo je wódz twa pod -
la skie go na za cho dzie, z rze ką Bie brzą na po łu dniu oraz z gra -
ni cą pań stwo wą z Li twą i Bia ło ru sią. We dług geo gra fów jest
to frag ment ma kro re gio nu Po je zie rza Li tew skie go, w któ rym
na te re nie Pol ski wy od ręb nio no czte ry me zo re gio ny. Dwa
z nich obej mu ją tra sę opi sy wa nej wę drów ki, a mia no wi cie Po -
je zie rze Wschod nio su wal skie i Rów ni na Au gu stow ska. Z punk -
tu wi dze nia tu ry sty róż nią się one zde cy do wa nie. Cha rak te ry -
stycz ny dla Po je zie rza jest bar dzo uroz ma ico ny kra jo braz
po lo dow co wy, o bo ga tej rzeź bie te re nu, w znacz nej czę ści
prze kra cza ją cy wy so kość 200 m n.p.m. W pierw szym dniu mej
wę drów ki łącz na su ma po dejść prze kro czy ła 400 m, a w cią -
gu pierw szych pię ciu dni – 1000 m (na ca łej tra sie – 1200 m).
Rów ni na Au gu stow ska le ży znacz nie ni żej (na wet tyl ko 120 m
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n.p.m. w oko li cach Au gu sto wa) i – jak wy ni ka z na zwy – cha -
rak te ry zu je się mniej uroz ma ico ną rzeź bą te re nu. Tra sa ca łej
wę drów ki pro wa dzi ła przez te re ny na le żą ce do do rze cza Nie -
mna. 

Ja ćwin go wie…

… zwa ni też Su da wa mi, zaj mo wa li te ry to rium mię dzy środ -
ko wym Nie mnem a Bie brzą, po dzie lo ne na kil ka na ście czę ści
zaj mo wa nych przez luź no zwią za ne ze so bą ple mio na. Or ga -
ni zo wa li wy pra wy łu pież cze na są sia du ją ce z ni mi Ma zow sze,
Ruś i Li twę. Do pie ro w koń cu XIII wie ku zo sta li osta tecz nie
pod bi ci przez Krzy ża ków. Więk szość Ja ćwin gów zgi nę ła, resz -
tę wy sie dlo no, a te ry to rium Ja ćwie ży po ro sła pusz cza, na któ -
rą po now ne osad nic two za czę ło do cie rać z róż nych stron do -
pie ro od XV wie ku. Trzy fa le osad ni cze (li tew ska, ru ska i pol ska)
ze tknę ły się ze so bą w re jo nie dzi siej szych Sejn, przy czym Ru -
si ni bar dzo szyb ko ule gli po lo ni za cji lub li tu ani za cji. Po Ja ćwin -
gach po zo sta ły licz ne na zwy miej sco we, cmen ta rzy ska i gro -
dzi ska. Jed no z naj więk szych na Su walsz czyź nie gro dzisk
– po ło żo ne w po bli żu przej ścia gra nicz ne go w Bu dzi sku gro -
dzi sko Je gli niec – zna la zło się na mej tra sie w pierw szym dniu.
Zlo ka li zo wa no je na szczy cie mo re ny, co zwięk szy ło wa lo ry

obron ne obiek tu. Ca łość oto czo na by ła za cho wa nym w znacz -
nej czę ści głę bo kim pa ro wem oraz wa łem umoc nio nym ka -
mie nia mi. W cza sach li tew skich na gro dzi sku sta nął za mek
ksią żę cy, któ ry póź niej – je śli wie rzyć le gen dzie – za padł się
pod zie mię. 

Ale to jesz cze nie ko niec wąt ku ja ćwie skie go. Bę dąc w Puń -
sku, do wie dzia łem się, że w po bli żu nie da le kiej wsi Oszki nie
po wsta je osa da ja ćwie sko -pru ska. Sko ry go wa łem nie co tra sę,
aby zwie dzić to miej sce. Jest to dzie ło jed ne go za pa leń ca, któ -
ry – gro ma dząc fun du sze z róż nych źró deł – pod jął pró bę od -
two rze nia za bu do wy i zwy cza jów (!) z cza sów ja ćwie skich
i pru skich. Licz ne obiek ty są już go to we, rów nie du żo jest
w dal szych pla nach. Ca łość zaj mu je po nad 7 hek ta rów. 

Li twi ni

Z po przed nie go frag men tu wy ni ka, że Li twi ni na Su wal-
sz czyź nie są – po dob nie jak Po la cy – lud no ścią au to chto nicz -
ną. Miesz ka ich tu oko ło 10 ty się cy. W gmi nie Puńsk sta no -
wią 84% miesz kań ców, a w gmi nie Sej ny – 40%. Zaj mu ją się
naj czę ściej rol nic twem. W pa sie przy gra nicz nym jest kil ka na -
ście wsi czy sto li tew skich i kil ka na ście z lud no ścią mie sza ną.

Ze wspomnień piechura

Zrośnięte sosny w Puszczy Augustowskiej



Są spo łecz no ścią go spo dar ną i do brze zin te gro wa ną. Pie lę -
gnu ją li tew skie oby cza je, wi docz ny jest ich wpływ na miej sco -
wą ar chi tek tu rę, kul tu rę, kuch nię itp. Za cho wa ło się bar dzo
du żo sta rych li tew skich krzy ży i ka pli czek, a wciąż po wsta ją
no we w po dob nym sty lu. 

Nie je stem spe cja li stą od za gad nień ku li nar nych, ale po dzie -
lę się z Czy tel ni ka mi cie ka wost ką na te mat sę ka cza, czy li słyn -
ne go cia sta uwa ża ne go w Pol sce po wszech nie za spe cjał li -
tew ski (tak uwa ża też za pew ne więk szość Li twi nów). Otóż
do wie dzia łem się, że prze pis na to cia sto po cho dzi z Nie miec
(Baum ku chen), a na Li twę zo stał przy wie zio ny przez osie dlo -
nych nie gdyś w oko li cach Sejn osad ni ków nie miec kich. Aż nie
chce się wie rzyć, praw da? 

Rą kow ski pi sze o nie wia ry god nej wręcz go ścin no ści Li twi -
nów. Też mia łem moż li wość prze ko nać się o tym. Je den z li -
tew skich go spo da rzy, z któ rym wcze śniej uzgod ni łem te le fo -
nicz nie moż li wość noc le gu w pro wa dzo nym przez nie go
go spo dar stwie agro tu ry stycz nym, spe cjal nie dla mnie ogrzał
du ży bu dy nek. W in nym miej scu zo sta łem prze no co wa ny
w pry wat nym do mu, bo w sto ją cym obok, a na le żą cym do
tych sa mych go spo da rzy sta rym do mu wy ko rzy sty wa nym 
do ce lów agro tu ry stycz nych, by ło zim no. Z przy kro ścią mu szę
stwier dzić, że Po la cy w ta kich oko licz no ściach po pro stu od -
ma wia li re zer wa cji noc le gów, co zmu si ło mnie do dwu krot nej
ko rek ty tra sy wę drów ki (na szczę ście jesz cze na eta pie przy -
go to waw czym). 

Sta ro obrzę dow cy…

… zwa ni też sta ro wie ra mi, jest to odłam pra wo sła wia, któ -
ry nie uznał re form wpro wa dzo nych w po ło wie XVII wie ku
przez pa triar chę Ni ko na. Ce lem tych re form by ło umoc nie nie
ab so lut nej wła dzy ca rów, za tem ich prze ciw ni cy zo sta li zmu -
sze ni do opusz cze nia Ro sji. Część z nich do tar ła na Su wal-
sz czy znę, ży jąc tu w roz pro sze niu, ale z za cho wa niem za sad
wia ry i na ka zów oby cza jo wych (dzi siaj szcze gól nie w star szym
po ko le niu). W la tach mię dzy wo jen nych na ob sza rze ca łej Pol -
ski ży ło ich oko ło 100 ty się cy, do dziś – po prze sie dle niach
w cza sie woj ny – po zo sta ło za le d wie oko ło trzech ty się cy.
Świą ty nia sta ro obrzę dow ców na zy wa na jest mo len ną. Obec -
nie w Pol sce czyn ne są po dob no czte ry mo len ny. Jed ną z nich
– przy klasz to rze w Woj no wie na Ma zu rach – mie li śmy oka zję
zwie dzić w cza sie wy ciecz ki w 1994 ro ku. Te raz na mej tra sie
by ła je dy nie daw na mo len na z Po go rzel ca, prze nie sio na po
dru giej woj nie świa to wej do wsi Gi by, gdzie wy ko rzy sty wa na
jest ja ko świą ty nia rzym skoka to lic ka. Ale po przed nie go dnia
prze cho dzi łem przez Szta bin ki, któ re by ły kie dyś jed nym
z waż niej szych ośrod ków sta ro wie rów na Su walsz czyź nie. Na
ogro dzo nym miej scu, gdzie kie dyś sta ła mo len na, usta wio no
pa miąt ko wy krzyż, a w po bli żu nie da le kie go je zio ra znaj du je
się cmen tarz. Wi dać, że zo stał nie daw no upo rząd ko wa ny,
a obok daw nych na grob ków z ład ny mi ku ty mi i od le wa ny mi
krzy ża mi znaj du ją się rów nież no we gro by z ostat nich kil ku -
na stu lat. Sta ro obrzę dow cy przy wieź li ze so bą na Su walsz czy -
znę zwy czaj ką pie li w pa ro wej łaź ni, czy li w ba ni. Drew nia ny
bu dy nek ta kiej łaź ni rów nież za cho wał się nad je zio rem
w Szta bin kach. 

Cze sław Mi łosz

Znaw ców twór czo ści te go wy bit ne go po ety nie dzi wi fakt,
że w je go utwo rach jest spo ro od nie sień do kra jo bra zów i hi -
sto rii Su walsz czy zny. Przed woj ną przez kil ka lat je go ro dzi ce
miesz ka li w Su wał kach, gdzie oj ciec był po wia to wym in ży nie -
rem dro go wym. Mło dy Cze sław kształ cił się wte dy w Wil nie:
naj pierw w gim na zjum, a po tem na uni wer sy te cie. Wa ka cje
spę dzał naj czę ściej w po ło żo nej kil ka ki lo me trów od Sejn Kra -
sno gru dzie, w ma jąt ku swych „cio tek” (do kład niej: by ły to cio -
tecz ne sio stry je go mat ki). W cza sie po by tu w Pol sce w 1989
ro ku Cze sław Mi łosz po now nie od wie dził Kra sno gru dę. Rów -
nież ja tak uło ży łem tra sę, aby choć przez chwi lę po spa ce ro -
wać śla da mi po ety no bli sty. 

Dwór kra sno grudz ki, po ło żo ny nad je zio rem Hoł ny i oto czo -
ny sta rym par kiem, jesz cze nie daw no na le żał do nad le śnic twa
i miesz ka li w nim le śni cy, a stan dwo ru i par ku da le ki był od
ide ału. Czekało mnie zatem po zy tyw ne za sko cze nie: dwór (na -
zy wa ny czę sto nie słusz nie dwo rem Mi ło sza) jest od re mon to -
wa ny i zo stał prze zna czo ny na ce le kul tu ral no -wy sta wien ni -
cze, a upo rząd ko wa ny park za chę ca do spa ce rów. Na praw dę
war to to obej rzeć. 

Ka nał Au gu stow ski…

… jest wspa nia łym, choć nie do ce nia nym za byt kiem tech -
ni ki. Zbu do wa ny zo stał w pierw szej po ło wie XIX wie ku, aby
uwol nić Kró le stwo Pol skie od wy so kich ceł na kła da nych przez
Pru sy na pło dy rol ne trans por to wa ne Wi słą i Nie mnem do Bał -
ty ku. Ka nał po łą czył Wi słę z Nie mnem (przez ich do pły wy),
a kon ty nu acją miał być nie ukoń czo ny Ka nał Win daw ski, pro -
wa dzą cy (też z wy ko rzy sta niem od cin ków rzek) od Nie mna do
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bał tyc kie go por tu Win da wa na te re nie Ce sar stwa Ro syj skie -
go. Pro jek tan tem i kie row ni kiem prac (do cza su aresz to wa nia
za dzia łal ność spi sko wą, a póź niej udział w po wsta niu li sto pa -
do wym) był mło dy ofi cer (a póź niej szy ge ne rał) Igna cy Prą -
dzyń ski (uro dzo ny w San ni kach nie da le ko Po zna nia). Jak sam
wspo mi nał, pod ręcz ni ki bu do wy ka na łów stu dio wał w dro dze

do Au gu sto wa. Mi mo to je go pro jekt oka zał się du żo lep szy
od kon ku ren cyj ne go, przy go to wa ne go przez do świad czo -
nych in ży nie rów ro syj skich. 

Że glu gę na ka na le uru cho mio no w 1839 ro ku, ale wcze śniej
Pru sy – ob ser wu jąc prze bieg in we sty cji – ob ni ży ły cła i ka nał
słu żył wy łącz nie ru cho wi lo kal ne mu. Mo że to le piej, bo nie by -
ło po trze by mo der ni za cji urzą dzeń i więk szość z nich za cho -
wa na jest w do brym sta nie (naj wię cej znisz czeń na stą pi ło
w cza sie ostat niej woj ny). Obec nie ka nał wy ko rzy sty wa ny jest
w ce lach tu ry stycz nych, a jesz cze nie daw no spła wia no nim
drew no z Pusz czy Au gu stow skiej. 

Od Bie brzy do Nie mna (z wy ko rzy sta niem od cin ków mniej -
szych rzek oraz je zior) ka nał ma dłu gość po nad 100 km (z te -
go oko ło 80 km w Pol sce). Dla po ko na nia róż ni cy po zio mów
zbu do wa no na nim 18 śluz ko mo ro wych, z czego w Pol sce 15
(łącz nie ze ślu zą gra nicz ną). Bu do wa ca ło ści trwa ła 15 lat.
Ogrom wy ko na nych prac oraz no wa tor skie me to dy in ży nier -
skie (na przy kład za sto so wa nie wap na wo do od por ne go i pre -
fa bry ka tów be to no wych) bu dzą po dziw, zwłasz cza je śli ma się
przed oczy ma drew nia ną ło pa tę na eks po zy cji w Mu zeum Hi -
sto rii Ka na łu w Au gu sto wie. 

Nie ste ty, z po wo du wspo mnia nych wy żej kło po tów z re zer -
wa cją nie któ rych noc le gów nie uda ło mi się zo ba czyć gra nicz -
nej ślu zy Ku rzy niec. Wi dzia łem za to sie dem in nych śluz po ło -
żo nych przy tra sie me go spa ce ru wzdłuż ka na łu. Więk szość
z nich zo sta ła w ostat nich la tach od no wio na (bez zmian tech -
nicz nych), a przy ślu zie Pa nie wo (je dy nej dwu ko mo ro wej) pra -
ce re no wa cyj ne jesz cze trwa ły. 

Za koń cze nie

Ta kich i po dob nych ha seł i te ma tów mógł bym opi sać jesz -
cze spo ro, ale koń czy się li mit ob ję to ści ar ty ku łu. Nie na pi sa -
łem o Pusz czy Au gu stow skiej, o re zer wa tach przy ro dy, o rze -
kach i je zio rach, o po by tach Ja na Paw ła II (przed i po
wy bo rze) i szla kach pa pie skich, o drew nia nych i mu ro wa -
nych ko ścio łach i o wie lu jesz cze in nych war tych opi sa nia
atrak cjach. Nie wspo mnia łem też o skom pli ko wa nej i bar dzo
czę sto tra gicz nej hi sto rii te go re gio nu: o wy da rze niach zwią -
za nych z po wsta nia mi na ro do wy mi, o dłu go trwa łym zbroj -
nym pol sko -li tew skim kon flik cie gra nicz nym po pierw szej
woj nie (rów nież z udzia łem 16. Puł ku Uła nów Wiel ko pol -
skich), o tra gicz nych wy da rze niach w trak cie dru giej woj ny
świa to wej i po jej za koń cze niu (zwią za nych z dzia ła nia mi
oku pan ta hi tle row skie go, Ar mii Czer wo nej, par ty zan tów róż -
nej orien ta cji, NKWD, UB…). W związ ku z tym na le ża ło by też
na pi sać o licz nych gro bach, po mni kach i ta bli cach – roz -
miesz czo nych nie tyl ko na cmen ta rzach, ale i w ko ścio -
łach. I to wszyst ko na nie wiel kim skraw ku Pol ski! Za chę cam
do wy jaz du i zwie dza nia (nie ko niecz nie pie szo, cho ciaż w ten
spo sób zwie dza się naj do kład niej). A je śli ktoś już tam był?
Za pew niam, że znaj dzie jesz cze du żo nie zna nych mu, a god -
nych obej rze nia miejsc. Sam też chęt nie bym po je chał (cho -
ciaż w in ne miej sca też cią gnie). 
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