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Re dak cja sta ra się zwra cać ma te riały nieza mó wio ne 
i za strze ga so bie pra wo skra ca nia i opra co wy wa nia na de -
sła nych tek stów oraz zmia ny ich ty tułów. Re dak cja nie od -
po wia da za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń.
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Je de na ste po sie dze nie Se na tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go od by ło się 23 wrze śnia wy jąt ko wo w dwóch
miej scach: w Po zna niu i Szre nia wie. 

Naj pierw w au li Ko le gium Run ge go w Po zna niu wrę czo no gra -
tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -

skiej ty tu łów pro fe sor skich: prof. dr. hab. Ro ma no wi Ho łu bo wi -
czo wi oraz prof. dr hab. Bar ba rze Szpa kow skiej. Ko lej nym
punk tem ob rad by ło wrę cze nie prof. dr. hab. Zbi gnie wo wi Czar -
nec kie mu mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go, a po -
tem wrę cze nie ab sol wen tom me da li „Za osią gnię cia w stu diach”.

AKADEMICKIE2

Z Senatu

Senat – Laureaci tuż przed rozdaniem medali „Za osiągnięcia w studiach”

Gratulacje dla prof. Barbary Szpakowskiej Gratulacje dla prof. Romana Hołubowicza

Mianowanie dr. hab. Zbigniewa Czarneckiego 
na profesora zwyczajnego
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Na stęp nie Se nat oraz za pro sze ni go ście prze nie śli się do Mu zeum
Na ro do we go Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go miesz czą -
ce go się w pod po znań skiej Szre nia wie, gdzie na stą pił ciąg dal szy ob -
rad, a Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go uchwa lił co na stę pu je:
l Se nat wy ra ził zgo dę na mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy -

czaj ne go:
l prof. dr. hab. Ja na Pyr cza (na wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Na -

uk o Żyw no ści i Ży wie niu)
l prof. dr hab. Mał go rza ty Szu ma cher -Stra bel (na wnio sek pro -

dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt).
l Se nat wy ra ził zgo dę na mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad -

zwy czaj ne go:
l dr. hab. An drze ja Czer nia ka
l dr. hab. Pio tra Ła ko me go
l dr. hab. Ro ma na Wojt ko wia ka.

l Se nat wy ra ził zgo dę na mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go na okres pię ciu lat dr hab. Re na ty Za wir skiej -Woj -
ta siak.

l Pod ję to uchwa łę w spra wie zmia ny uchwa ły nr 87/2009 w spra wie
wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia
dok to ranc kie na rok aka de mic ki 2010/2011 (w § 6 skre ślo no ustę -
py 1 i 2).

l Wy ra żo no zgo dę na prze zna cze nie z do cho dów wła snych uni wer -
sy te tu kwo ty 111 970 zł rocz nie na zwięk sze nie wy na gro dzeń za sad -
ni czych pra cow ni ków do mów stu denc kich oraz na pod wyż sze nie
z dniem 1 paź dzier ni ka 2009 ro ku z do cho dów wła snych uni wer -
sy te tu sty pen dium dok to ranc kie go o kwo tę 100 zł mie sięcz nie.

l Po dłu giej dys ku sji usta lo no ogól ne kie run ki dzia łal no ści uczel ni 
zgod nie z za sa da mi wy ra żo ny mi w opra co wa niu pod na zwą „Stra -
te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la ta
2009–2015”∗.

l Se nat wy ra ził zgo dę na za war cie przez rek to ra po ro zu mie nia o współ -
pra cy z Co lo ra do Sta te Uni ver si ty, Fort Col lins, Co lo ra do (USA).

l Pod ję to uchwa łę w spra wie upo waż nie nia rek to ra do za bez pie cze -
nia we kslo we go pro jek tu nr UDA -POKL. 02.01.01-775/09 z Pol -
ską Agen cją Roz wo ju Przed się bior czo ści: wy ra żo no zgo dę na zło -
że nie za bez pie cze nia w for mie we ksla in blan co do kwo ty
2 828 062,52 zł wraz z de kla ra cją we kslo wą do pro jek tu pod na -
zwą „Roz wój ka pi ta łu ludz kie go w fir mach le śnych” (nr UDA -
-POKL. 02.01.01-775/09) współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki, Prio ry tet II, Dzia ła nie 2.1., Pod dzia ła nie 2.1.1., wdra -
ża ne go przez Pol ską Agen cję Roz wo ju Przed się bior czo ści.

l Se nat wy ra ził zgo dę na wnie sie nie wkła du wła sne go w wy so ko ści
mak sy mal nie 10 mln zł na re ali za cję pro jek tu „Bu do wa Bio cen trum
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z wy po sa że niem”
skła da ne go w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go.

l Se nat stwier dził wy ga śnię cie man da tów człon ków Se na tu: Alek san -
dry Ku char skiej z Wy dzia łu Rol ni cze go, Da nie la Alek san dra z Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt oraz Mi cha ła Mik sy z Wy dzia -
łu Tech no lo gii Drew na.
Na za koń cze nie ob rad Se nat przy jął pro to kół X po sie dze nia Se na -

tu oraz pro to kół nad zwy czaj ne go po sie dze nia Se na tu w dniu 8 lip -
ca 2009 ro ku.

Ko mu ni ka ty
l Rek tor Grze gorz Skrzyp czak za pro sił wszyst kich ze bra nych na in au gu ra -

cję no we go ro ku aka de mic kie go, któ re od bę dzie się 5 paź dzier ni ka, a tak -
że po in for mo wał, że na rę ce je go oraz dy rek to ra Ma riu sza Po lar czy ka wpły -
nę ło pi smo in for mu ją ce o za ak cep to wa niu wnio sku o na zwie „Roz bu do wa
i prze kształ ce nie bi blio gra ficz nej ba zy da nych AGRO w ba zę bi blio gra ficz -
no -abs trak to wą z wy ko rzy sta niem opro gra mo wa nia YAD DA”, któ ry przy -
go to wa no w Bi blio te ce Głów nej. Na ten cel na szej uczel ni przy zna no kwo -
tę 4 800 000 zło tych. Po nad to prze ka zał jesz cze jed ną do brą wia do mość
o tym, że Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na po zy tyw nie oce ni ła trzy kie -
run ki stu diów: le śnic two, eko no mia oraz in ży nie ria śro do wi ska.

l Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał, że w lip cu 2009 ro ku rek to rzy ośmiu
po znań skich uczel ni pań stwo wych pod pi sa li po ro zu mie nie z Urzę dem Mia -
sta Po zna nia w spra wie uzy ska nia środ ków na te ma ty ba daw cze, któ re
są bez po śred nio zwią za ne lub bar dzo przy dat ne dla Po zna nia. Osta tecz -
nie na wspo mo że nie ba dań na uko wych na po znań skich uczel niach Pre -
zy dent Mia sta prze zna czył oko ło 800 000 zło tych. Su mę tę po dzie lo no
na osiem uczel ni, ale dzię ki na szej więk szej ak tyw no ści Uni wer sy te to wi
Przy rod ni cze mu ko mi sja przy zna ła z tej kwo ty 163 000 zło tych.

l Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska ogło si ła kil ka uwag na te mat te go rocz nej
re kru ta cji.

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

opra co wa ła mgr Ewa Stryc ka

AKADEMICKIE

Samorząd Studencki zaprezentował władzom uczelni
nowy kalendarz na rok akademicki 2009/2010; 
na zdjęciu ogląda go rektor J. Pikul

∗ „Stra te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015” jest do stęp na w wer sji elek tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej 
na szej uczel ni.
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S E N A T  W  S Z R E N I A W I E

W tym świeżo odremontowanym pałacyku
obradował nasz Senat Sala konferencyjna
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AKADEMICKIE4

Z Senatu
Gratulacje odbiera studentka Wydziału Leśnego

Gratulacje odbiera studentka 
Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska

Gratulacje odbiera studentka Wydziału Leśnego

Gratulacje odbiera student Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
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AKADEMICKIE

za now ni Pań stwo,
Do stoj ni Go ście,
Dro ga Spo łecz no ści 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go!

W sys te mie kształ ce nia Uni wer sy tet, ja ko
naj bar dziej pre sti żo we miej sce za rów no edu -
ka cji, jak i re ali za cji ba dań na uko wych, jest bli -
ski sze ro kie mu gro nu spo łe czeń stwa. To
jed na z naj star szych i naj pięk niej szych in sty -
tu cji, ja ką czło wie ko wi uda ło się stwo rzyć,
miej sce, któ re łą czy po ko le nia, da jąc moż li -
wość „prze ka zy wa nia mą dro ści”, a jed no cze -
śnie miej sce, w któ rym wciąż dą ży się ku przy -
szło ści, dal szą „mą drość” zdo by wa jąc.

Nie za sta na wia my się nad sa mą na zwą:
„uni wer sy tet”, a tym cza sem ona, tak do brze
nam zna na, nie jed no mo że po wie dzieć. Sło -
wo „uni wer sy tet” po cho dzi wszak że od ła ciń -
skie go uni ver sum, w któ rym po brzmie wa to,
co śmy od wie ków na zy wa li uni wer sa lia mi, a co
zda niem fi lo zo fii ozna cza naj wyż sze idee, ta -
kie jak: praw da, do bro i pięk no, któ rym uni -
wer sy tet po wi nien słu żyć. 

Im jed nak głę biej za zna cza ły się róż ni ce mię -
dzy na uka mi, im bar dziej wzra sta ła ich spe -
cja li za cja, tym sil niej sza sta wa ła się świa do mość
ko niecz no ści kon tak tu i wy mia ny my śli. Wo -
kół uni wer sy te tów gru po wa li się nie tyl ko adep -
ci na uki, ale i spra gnie ni in te lek tu al ne go
oto cze nia. Uni wer sy tet zmie nia mia sto – na -
da je mu czę sto spe cy ficz ną at mos fe rę. Mó wi -
my wte dy o mia stach uni wer sy tec kich i chlu -
bi my się ni mi.

Aka de mic ka ci sza nie onie śmie la, lecz ku si
owo cem z drze wa wia do mo ści do bre go i złe -
go, ma głę bię, w któ rej trwa nie ustan na
obiet ni ca od kry wa nia ta jem nic. Uno szą ce
się my śli na da ją po wie trzu in ną gę stość. Na -
wet je śli na bru ko wa nych dzie dziń cach aku -
rat nie ma ci szy, echa gwa ru i od gło su wie lu
kro ków brzmią ina czej niż wszę dzie in dziej,
gdzie ha łas jest tyl ko świa dec twem po śpie chu.
Na uni wer sy te cie wszel kie od gło sy to wa rzy -
szą dro dze do więk sze go ce lu, coś zna czą. Że -
by to do strzec, trze ba tu przyjść po praw dę.

Pierw sze dni paź dzier ni ka to czas waż nych
świąt, te świę ta to przede wszyst kim in au gu -
ra cje. Uświa da mia my wte dy so bie, ja ki ma my
skarb, kim jest mło dy czło wiek. Uczel nie przyj -
mu ją więc ten skarb pod swój dach i roz po -
czy na się wiel ki pro ces for ma cji in te lek tu al -
nej, ale przede wszyst kim – ogól nej for ma cji
ludz kiej.

Rok 2009, w któ rym roz po czy na my rok
aka de mic ki 2009/2010, jest wy jąt ko wy, łą czy
bo wiem licz ne „okrą głe” da ty, któ re sta no wią
ju bi le usze oraz rocz ni ce, god ne pa mię ci
i świę to wa nia. Dzi siej sza in au gu ra cja w ro ku,
w któ rym ob cho dzo ny jest ju bi le usz 90-le cia
stu diów aka de mic kich w Po zna niu, jest za ra -
zem przy po mnie niem źró deł, z któ rych się wy -
wo dzi my – bo tym sa mym świę tu je my 90-le -

cie Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te -
tu Po znań skie go, bę dą ce go za rod kiem na sze -
go uni wer sy te tu. Sta ra nia o je go utwo rze nie
wśród wie lu zna ko mi to ści te go okre su pro wa -
dził syn na sze go pa tro na, a wcze śniej sam Au -
gust hra bia Ciesz kow ski. In te re su ją ca by ła
rów nież kon cep cja Stu dium Rol ni cze go Uni -
wer sy te tu Po znań skie go opra co wa na przez
prof. Bro ni sła wa Ni klew skie go w lu tym 1919
ro ku. Na po sie dze niu Ko mi sji Uni wer sy tec -
kiej tak mó wił: „Sto sow nie do licz nych za dań,
ja kie uczel nia bę dzie mia ła do speł nie nia, pro -
gram jej po wi nien być wie lo stron ny, si ły na -
uko we po win ny być jak naj le piej do bra ne,

a szko ła w środ ki na uko we po win na być ob -
fi cie za opa trzo na”. Da lej wska zy wał, iż „spo -
dzie wać się mo że my, że do tej uczel ni na pły -
wać bę dzie mło dzież z ca łej Pol ski, nie tyl ko
w ce lu zdo by cia wie dzy teo re tycz nej, ale tak -
że w ce lu do kład niej sze go po zna nia sto sun -
ków rol ni czych na szej dziel ni cy. Jest prze to
obo wiąz kiem spo łe czeń stwa stwo rzyć uczel -
nię opar tą na zdro wych fun da men tach, aby
roz wi nąć się mo gła pięk nie z jak naj więk szym
po żyt kiem dla pol skiej na uki i rol nic twa na -
sze go kra ju”. Co za zdol ność prze wi dy wa nia! 

Ży jąc w cza sach wol no ści i swo bo dy in te -
lek tu al nej, któ rym idea uni wer sy tec ko ści pa -
tro nu je, trud no nie wspo mnieć dziś, w de mo -
kra tycz nej oj czyź nie, o rocz ni cach z tym
zwią za nych, ob cho dzo nych w 2009 ro ku.
Pierw sza z nich – dla nas bar dzo bo le sna – to
sie dem dzie sią ta rocz ni ca wy bu chu dru giej woj -
ny świa to wej – naj więk sze go kon flik tu zbroj -
ne go w hi sto rii świa ta, o któ rym pa mięć nie
zgi nie, tak jak nie zgi nie pa mięć o po le głych
za wol ność na szej oj czy zny. To dzię ki nim mo -
że my dziś, na pol skiej zie mi, cie szyć się po -
ko jem i god nie żyć. Cześć ich pa mię ci.

Z ko lei 4 czerw ca mi nę ło 20 lat od pierw -
szych de mo kra tycz nych wy bo rów, któ re da -

ły po czą tek za sad ni czym zmia nom ustro ju,
a w dal szym eta pie na szej obec no ści w struk -
tu rach Unii Eu ro pej skiej, któ rej pię cio le cie
przy pa da rów nież w tym ro ku. Wol ne i de mo -
kra tycz ne wy bo ry sta ły się sym bo lem po wro -
tu Pol ski do ro dzi ny kra jów de mo kra tycz nych,
za po cząt ko wa ły okres burz li wych prze mian go -
spo dar czych i spo łecz nych. Był to z pew no ścią
prze łom w hi sto rii na sze go kra ju, któ ry spo -
wo do wał otwar cie się więk szych moż li wo ści,
swo bo dę po dró żo wa nia, po dej mo wa nie pra -
cy i na uki w in nych kra jach, po pra wę sy tu acji
w rol nic twie i go spo dar ce oraz wzrost ro li Pol -
ski na are nie mię dzy na ro do wej. 

Jest jesz cze jed na, szcze gól na rocz ni ca,
pierw sza rocz ni ca na szej ma łej oj czy zny z no -
wą na zwą: Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu, z któ rą po raz dru gi in au gu ru je my no -
wy rok aka de mic ki. Za na mi tak że ko lej na,
dru ga już re kru ta cja w sze re gi mło dzie ży aka -
de mic kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Re -
kru ta cja trud na ze wzglę du na po głę bia ją cy się
niż de mo gra ficz ny lat dzie więć dzie sią tych. Jed -
nak re no ma na szej uczel ni, wciąż wzbo ga ca -
na ofer ta edu ka cyj na, sil na ka dra na uko wa,
udo sko na la na ba za ma te rial na i przy ja zna do
stu dio wa nia at mos fe ra spo wo do wa ły du że za -
in te re so wa nie na szy mi stu dia mi. Za no to wa -
li śmy nie mal trzy krot ne prze kro cze nie licz by
zgło szeń kan dy da tów w sto sun ku do li mi tów
miejsc na kie run kach stu diów sta cjo nar nych,
a na nie któ rych z nich, ta kich jak: bio tech no -
lo gia, die te ty ka, go spo dar ka prze strzen na, 
le śnic two, po li ty ka spo łecz na i tech no lo gia
żyw no ści licz ba kan dy da tów na jed no miej sce
wy no si ła od kil ku do kil ku na stu osób. Nie ste -
ty, stu dia nie sta cjo nar ne nie cie szy ły się już tak
du żym za in te re so wa niem i na nie któ rych
kie run kach stu diów do ko na no dru gie go na -
bo ru. Ogó łem re kru ta cję po zy tyw nie prze szło
pra wie trzy ty sią ce kan dy da tów. 
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Sza now ni Pań stwo!
God ne po par cia są stwier dze nia, że Eu ro -

pa po trze bu je sil ne go śro do wi ska aka de mic -
kie go, gdzie wie dza ro dzi się w pro ce sach ba -
daw czych, jest roz po wszech nia na przez
na ucza nie i wy ko rzy sty wa na w prak tycz nym
za sto so wa niu. Nie ro ze rwal ny zwią zek kształ -
ce nia i ba dań na uko wych to gwa ran cja nie tyl -
ko no wo cze sne go na ucza nia na wy so kim
po zio mie, lecz tak że au to no mii i wol no ści aka -
de mic kiej oraz zrów no wa żo ne go roz wo ju
ca łe go spo łe czeń stwa. 

Pro ces mo der ni za cji rol nic twa po stę pu je
zbyt wol no. Ale nie jest to wi na na uk rol ni -
czych i kształ ce nia przy rod ni cze go. To wy -
nik na szej tra dy cji, przy wią za nia do zie mi
i zwią za ne go z tym roz drob nie nia rol nic twa.
La ta 2004–2006 i dwa na stęp ne by ły na to -
miast la ta mi bar dzo do bry mi dla pol skie go
rol nic twa, po nie waż wpro wa dza no po li ty kę
spój no ści, ale rów nież z punk tu wi dze nia mi -
kro - i ma kro eko no micz ne go. Te wy ni ki to
sku mu lo wa ny efekt pro gra mów: Sek to ro we -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go i Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich oraz wcze -
śniej sze go: SA PARD -u.

Rol nic two w nad cho dzą cych la tach, wy ko -
rzy stu jąc osią gnię cia na uk bio lo gicz nych,
che mii, tech ni ki, elek tro ni ki i tech no lo gii, uzy -
ski wać bę dzie co raz do sko nal sze, dziś czę sto
nie zna ne pro duk ty żyw no ścio we o ce chach ja -
ko ścio wych do sto so wa nych do po trzeb czło -
wie ka. Waż nym kie run kiem ba dań, edu ka cji
i dzia łań bę dzie w XXI wie ku ochro na śro do -
wi ska i po pra wa „do bro sta nu” ży cia czło wie -
ka, a szcze gól nie pro duk cja żyw no ści o wy -
so kich wa lo rach od żyw czych, die te tycz nych
i lecz ni czych.

Mi sją Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go jest
kształ ce nie spe cja li stów, któ rzy we zmą czyn -
ny udział w pro ce sie trans for ma cji wsi i rol -
nic twa, przy go to wu jąc ob sza ry wiej skie i ich
lud ność do nad cho dzą cych zmian. Z praw dzi -
wą przy jem no ścią mo gę Pań stwa po in for mo -
wać, że Se nat uczel ni przy jął do ku ment pt.
„Stra te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015”. To
wła śnie w mi sji uni wer sy te tu, ce lach i za da -
niach stra te gicz nych wska zu je my kie run ki je -

go roz wo ju i od dzia ły wa nie na oto cze nie spo -
łecz no -go spo dar cze kra ju.

Lep sze mu wy ko rzy sta niu po ten cja łu na uko -
we go na szej uczel ni słu ży wie lo let nia współ -
pra ca z ze spo ła mi ba daw czy mi Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go, Uni wer sy te tu Me dycz ne go
i Po li tech ni ki Po znań skiej. Sto sun ko wo no -
wą for mą kon so li da cji śro do wisk na uko -
wych są kon sor cja na uko we (bie rze my udział
w dwu na stu) oraz sie ci na uko we – na sza
uczel nia przy stą pi ła do sze ściu ta kich sie ci, któ -
rych głów nym ce lem jest pro wa dze nie wspól -
nych ba dań na uko wych i po zy ski wa nie środ -
ków na te ba da nia. Aby zdo być fun du sze
po za bu dże to we, pro wa dzi my w co raz szer -
szym za kre sie ba da nia na uko we i usłu go we na
rzecz go spo dar ki – środ ki fi nan so we po zy ska -
ne z ze wnątrz na re ali za cję tych zle ceń zwięk -
szy ły się w ostat nich la tach nie mal trzy krot -
nie. Kwo ta ogó łem na ba da nia pro wa dzo ne na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym wy no si po -
nad 35 mln zł. God na uwa gi jest ak tyw ność
na szych pra cow ni ków – na uko wa i in no wa -
cyj na. Lau re atem na gro dy Mar szał ka Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w kon kur sie 
„i -Wiel ko pol ska – In no wa cyj ni dla Wiel ko pol -
ski” w ka te go rii „In no wa cyj na in wen cja” zo -
sta ła Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii
Żyw no ści, ze spół prof. Wło dzi mie rza Graj ka.
Znacz nie wzrósł udział na ukow ców na sze go
uni wer sy te tu w pre sti żo wych pro jek tach Pro -
gra mów Ra mo wych Unii Eu ro pej skiej; w la -
tach 2000–2008 wy gra li śmy kon kur sy na pro -
wa dze nie 25 ta kich pro jek tów, obec nie
re ali zu je my ich dzie więć. Co raz więk szym za -
in te re so wa niem cie szą się wnio ski skła da ne
w try bie kon kur so wym, któ rych fi nan so wa nie
od by wa się w ra mach re gio nal nych i kra jo wych
pro gra mów ope ra cyj nych Unii Eu ro pej skiej.
Znacz ny pro cent skła da nych wnio sków uzy -
sku je po zy tyw ną opi nię in sty tu cji wdra ża ją cej.
Obec nie re ali zo wa nych jest dzie sięć pro jek -
tów, we wrze śniu uzy ska li śmy po zy tyw ne oce -
ny Ko mi sji Oce ny Pro jek tów dla ko lej nych
dwóch – są ni mi: pro jekt w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki „Roz wój ka -
pi ta łu ludz kie go w fir mach le śnych” na kwo -
tę bli sko 2,83 mln zł oraz pro jekt w ra mach

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo -
dar ka „Roz bu do wa i prze kształ ce nie bi blio -
gra ficz nej ba zy AGRO w ba zę bi blio gra ficz -
no -abs trak to wą” na kwo tę 4,8 mln zł, a ko lej ne
cze ka ją na roz strzy gnię cie kon kur sów. Sta -
je my do kon kur sów w ra mach no we go Szwaj -
car skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go.

Pod sta wo wym jed nak za da niem na szej
spo łecz no ści aka de mic kiej jest re ali za cja po -
nad 200 gran tów przy zna nych przez Mi ni ster -
stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Na -
ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju, a tak że
edu ka cja po nad 12 ty się cy stu den tów! To za -
da nie dla 1600 pra cow ni ków na sze go Uni wer -
sy te tu – w tym 847 na uczy cie li aka de mic -
kich, 250 sa mo dziel nych pra cow ni ków
na uko wych, wśród któ rych jest aż 144 pro -
fe so rów ty tu lar nych! Tak sil na ka dra na uko -
wa sta no wi rę koj mię wy so kie go po zio mu
ba dań na uko wych i dy dak ty ki, po zwa la też na -
szej uczel ni pla so wać się od lat w czo łów ce
aka de mic kiej re gio nu i kra ju. 

Dru gim fun da men tem roz wo ju uczel ni
jest ba za ma te rial na, suk ce syw nie w ko lej nych
ka den cjach rek tor skich po sze rza na i do sko -
na lo na, nie ste ty, za wsze pod pre sją ogra ni czeń
fi nan so wych! W ostat nich la tach nasz uni wer -
sy tet wzbo ga cił się o kil ka waż nych in we sty -
cji, od da nych już do użyt ku spo łecz no ści,
a w tym ro ku pod ję te zo sta ły dzia ła nia w kie -
run ku no wych, mię dzy in ny mi prio ry te to wej
in we sty cji bu do wy no wo cze sne go bu dyn ku
Bio cen trum sku pia ją ce go ka te dry z dzie dzin
ge ne ty ki, bio tech no lo gii, ho dow li i upra wy ro -
ślin. In we sty cja zo sta ła wpi sa na na li stę pro -
jek tów klu czo wych Urzę du Mar szał kow skie -
go w ra mach po li ty ki roz wo ju re gio nal ne go na
kwo tę 35 mln zł. Po nad to je ste śmy klu czo wy -
mi part ne ra mi w dwóch pro jek tach śro do wi -
sko wych – bu do wa Mię dzy uczel nia ne go Cen -
trum Na no bio me dycz ne go (bu dżet in we sty cji
po nad 100 mln zł – prof. Ste fan Jur ga – ko -
or dy na tor) i Wiel ko pol skie go Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii (bu dżet in we sty -
cji pra wie 250 mnl zł – ko or dy na tor prof.
Bog dan Mar ci niec). Na to miast w ko or dy na -
cji z Uni wer sy te tem Me dycz nym za awan so -
wa ne są dzia ła nia wy bu do wa nia Cen trum Chi -
rur gii Eks pe ry men tal nej w Złot ni kach.
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Do ro bek na szej uczel ni w mi nio nych la tach
jest więc znacz ny. Pra co wa ła nań ca ła spo łecz -
ność uni wer sy te tu, rów nież ci, któ rzy w tym
ro ku aka de mic kim prze szli na eme ry tu rę,
a więc 32 oso by, w tym 12 na uczy cie li aka -
de mic kich – pro fe so ro wie: Kry sty na Tyl kow -
ska, Woj ciech Tyk siń ski, Wi told Wie lic ki, Ma -
rek Je rzy, dr hab. Ma rek Spy chal ski, dok to rzy:
Ma ria Jan kow ska i Ma ria Czar nec ka. Po że -
gna li śmy tych, któ rzy na za wsze ode szli z na -
szej spo łecz no ści. By li to pro fe so ro wie: Je rzy
Pa weł kie wicz, Ste fan Ki na stow ski, Hen ryk
Gą sio row ski, Zbi gniew Ha ber, Je rzy Ge dy min,
Je rzy Stru miń ski, An drzej Ko stur kie wicz,
Grze gorz Je ske, Zdzi sła wa Schramm, dok to -
rzy: Jan So bań ski, Lech Ka pi ca, Ma riusz Kar -
liń ski, Jan Tom ko wiak, ma gi strzy Wło dzi mierz
Ło siń ski i Wie sław Ka szub kie wicz oraz
Krzysz tof Ja siń ski. Pro szę o uczcze nie ich pa -
mię ci chwi lą ci szy. Dzię ku ję.

A te raz chciał bym zwró cić się do mło dych
pra cow ni ków na uko wych i mło dzie ży aka de -
mic kiej.

Szcze gól ną war to ścią, któ rą Pol ska wno si
do uni wer sy tec kiej pa no ra my Eu ro py, jest
ak tyw na mło dzież, szu ka ją ca w edu ka cji na
po zio mie wyż szym re al nej gwa ran cji awan -
su ży cio we go. Suk ce sy ży cio we mło dzie ży
aka de mic kiej oraz suk ce sy na uko we wkra -
cza ją cych na dro gę pra cy na uko wej dok to -
ran tów bę dą szcze gól nym do wo dem sku tecz -
nej re ali za cji mi sji uczel ni. Na bie żą co
po twier dza na jest re ali za cja tej mi sji przez
wie lu mło dych na ukow ców zdo by wa ją cych
uzna nie w śro do wi sku, spo śród któ rych
na prze strze ni ostat nich mie się cy wy mie nić
moż na: dr Iza be lę Szczer bal – sty pen dyst -
kę Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
za wy bit ne osią gnię cia na uko we, dr Zo fię
Ma de ja – lau re at kę pro gra mu Ho ming/Po -
wro ty Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej dla
mło dych uczo nych po wra ca ją cych do kra -
ju z dłu go ter mi no we go po by tu na uko we go
za gra ni cą (wspo mnę, że fun da cję tę fi nan -
so wo wspie ra ła nie od ża ło wa na, wiel kie go
umy słu i szla chet nej po sta wy prof. Bar ba ra
Skar ga). In ne oso by to: dr hab. To masz
Stra bel, któ ry otrzy mał na gro dę Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów za wy róż nio ną roz pra wę ha -

bi li ta cyj ną, oraz dr Ja ro sław Zim ny, rów nież
lau re at na gro dy Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za
naj lep szą roz pra wę dok tor ską. Ko lej nych
mło dych na ukow ców uho no ro wa no na gro -
da mi na uko wy mi Wy dzia łu Na uk Rol ni -
czych, Le śnych i We te ry na ryj nych PAN,
a przy po mnę, by li to: dr hab. Wie sław Olek
i dr hab. Da riusz Gwiaz do wicz za roz pra -
wy ha bi li ta cyj ne, a jesz cze młod si adep ci na -
uki otrzy ma li pre sti żo we na gro dy i sty pen -
dia na uko we przy zna ne przez Fun da cję na
rzecz Na uki Pol skiej (mgr Mo ni ka Sta cho -
wiak, dr inż. An na Wolc, dr Ewe li na Wa -
rzych -Ple jer, dr Da wid Szcze pan kie wicz)
oraz Ra dę Mia sta Po zna nia (mgr Emi lia
Pers -Kam czyc, mgr Ja kub Cie ślak, mgr
Mag da le na Bar czak, dr Mi ro sław Mle czek).
Ener gia na sze go śro do wi ska, już ko rzy sta -
ją ce go z do bro dziejstw pro gra mów eu ro pej -
skich, mo że stać się si łą na pę do wą zbli że -
nia śro do wisk aka de mic kich Pol ski i Eu ro py.

Szko ły aka de mic kie kształ cą na wszyst kich
po zio mach stu diów (od li cen cja tu po przez
ma gi ste rium po stu dia dok to ranc kie) i obo -
wiąz ko wo pro wa dzą ba da nia na uko we. Ten
mo del uczel ni po zwa la każ de mu ma gi stran -
to wi „do tknąć ta jem ni cy” – ze tknąć się
z ba da nia mi na uko wy mi. W do bie pę du do
zdo by cia za wo du wy móg ten wy glą da na od -
mien ny, ale w tym miej scu był bym nie ustę -
pli wy. Eli ty po wsta ją nie tyl ko przez per fek -
cyj ne opa no wa nie na wet naj bar dziej
wy ma ga ją ce go za wo du, ale mo że przede
wszyst kim przez po sze rza nie ho ry zon -
tów. I wła śnie po byt na uczel ni aka de mic kiej,
w aka de mic kim mie ście, stwa rza moż li wość
wej ścia do gro na osób „w peł ni wy kształ co -
nych”. Jed nak nie za leż nie od me tod kształ -
ce nia to stu den ci sa mi mu szą wy pra co wać
me to dy ucze nia się i wpa so wać stu dia w rytm
swe go ży cia. War to zwró cić uwa gę na to, że
mło dzi lu dzie są obec nie przy zwy cza je ni do
zmien no ści i ocze ku ją więk szej niż daw niej
dy na mi ki dzia ła nia oraz in te lek tu al nej sty mu -
la cji. Je dy nym ele men tem, w któ rym tra dy -
cyj ny pro ces dy dak tycz ny jest oce nia ny
znacz nie wy żej, jest ko mu ni ka cja. To wła śnie
kon takt z na uczy cie lem stu den ci ce nią so bie
nie zwy kle wy so ko. 

Dro dzy Stu den ci.
Uni wer sy tet miał za wsze swo ich ża ków,

wta jem ni cza nych w ar ka na wie dzy. Ser -
decz nie gra tu lu ję Wam do sta nia się na stu -
dia na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym. Roz -
po czy na cie je den z naj pięk niej szych okre sów
w swo im ży ciu. Ja ki tak na praw dę bę dzie ten
czas, za le ży przede wszyst kim od Was sa -
mych. Da ję Wam do brą aka de mic ką ra dę
– bądź cie przy jaź ni wo bec sie bie. Pod -
chodź cie do każ de go człon ka spo łecz no ści
aka de mic kiej z uśmie chem i wiel ką chę cią
czy nie nia do bra. Wza jem ne re la cje mię dzy -
ludz kie, okre śla ne róż ny mi sło wa mi: mi łość,
sza cu nek, przy jaźń, są praw dzi wym fun da -
men tem, na któ rym moż na oprzeć wszel kie
dzia ła nia. Tyl ko dzię ki ta kie mu po dej ściu sta -
nie cie się to le ran cyj ni dla in nych. Wiel ką na -
dzie ją dla na sze go po ko le nia jest si ła tkwią -
ca w mło dych ge ne ra cjach, lu dziach głod nych
wie dzy, świa ta i suk ce sów, pa trzą cych na ży -
cie bez uprze dzeń i an ga żo wa nia się w bez -
sen sow ne kon flik ty. Ta kiej mło dzie ży ży czę
na sze mu uni wer sy te to wi, któ ry uczy umi ło -
wa nia przy ro dy, kul tu pra cy i po sza no wa nia
czło wie ka.

Sza now ni Pań stwo,
Wiel moż ni Go ście,
Dro dzy Stu den ci!

Bądź my otwar ci na sie bie, sta wiaj my na in -
no wa cyj ność, z wy obraź nią okre ślaj my na sze
za mie rze nia, z mą dro ścią roz wią zuj my wy ła -
nia ją ce się pro ble my, prze strze ga jąc jed no cze -
śnie pra wa oraz za sad etycz nych.

Te go ży czę wszyst kim, a pra cow ni kom i stu -
den tom Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w szcze -
gól no ści.

Rok aka de mic ki 2009/2010 uwa żam za
otwar ty.

Qu od bo num, fe lix, fau stum 
for tu na tum que sit!

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

w Po zna niu
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Uro czy ste po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu Le śne go, zor ga ni zo wa -
ne z oka zji pięk ne go ju bi le uszu: 90-le cia po wsta nia stu diów

le śnych w Po zna niu, od by ło się w mu rach Ko le gium Run ge go. Pa -
tro nat ho no ro wy nad przed się wzię ciem ob jął dy rek tor ge ne ral ny La -
sów Pań stwo wych dr inż. Ma rian Pi gan, a Ko mi tet Ho no ro wy two -
rzy li: rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak oraz pro fe so ro wie: An drzej Szu jec ki, An drzej
Grzy wacz, Kon rad Ma gnu ski, Hen ryk Ró żań ski i Le sław Ła budz -

ki. W skład Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go we szli: prof. dr hab. Ro man
Gor no wicz, dzie kan Wy dzia łu Le śne go, dr hab. An drzej Czer niak,
dr hab. Piotr Ła ko my, dr inż. Ma ciej Sko rup ski, dr inż. Ka ta rzy -
na Gla zar i dr inż. Ro bert Kuź miń ski. Pa tro na tem me dial nym uro -
czy sto ści zo stał „Prze gląd Le śni czy”.

Dzie kan Ro man Gor no wicz do ko nał uro czy ste go otwar cia po sie -
dze nia, po czym głos za brał rek tor prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Licz nym wy stą pie niom za pro szo nych go ści nie by ło koń ca, po dob -
nie jak wrę cza niu oko licz no ścio wych pa mią tek oraz li stów gra tu la cyj -
nych. Ostat nim me ry to rycz nym punk tem pro gra mu był wy kład
prof. dr hab. Mał go rza ty Mań ki 90 lat stu diów le śnych w Po zna niu.

Na za koń cze nie wy stą pił chór Ka me ral ny Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Po zna niu „Mu si ca Vi va”, któ ry wy ko nał kil ka pie śni
oraz utwo rów współ cze snych, po cho dzą cych z re per tu aru zna nych
gwiazd mu zy ki roz ryw ko wej.

mgr Ewa Stryc ka

Rektor UAM
B. Marciniak
skła da gra tu la cje 
na rę ce dzie ka na 
Wy dzia łu Le śne go 
R. Gor no wi cza

Okolicznościowy prezent
od dyr. J. Dawidziuka
z Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej

Obraz olejny od dyr. RDLP 
L. Banacha z Zielonej Góry

Pro fe sor
M. Mań ce 

za wy gło sze nie 
nie zwy kle 

in te re su ją ce go 
re fe ra tu 

wrę czo no 
kwia ty

Piękna statuetka
od RDLP z Wrocławia
przedstawia głuszca
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Ob cho dy 90-le cia Ko ła mo że my za li czyć do uda nych. Za czę -
li śmy z lek kim po śli zgiem, chwi lę po 13.00, kie dy więk szość

go ści ode bra ła swo je iden ty fi ka to ry oraz pa miąt ki ze zjaz du,
m.in. książ kę pod re dak cją dr. Ja ro sła wa Sza ba na Hi sto ria Ko ła 
Le śni ków 1919–2009.

Zjazd roz po czął się po wi ta niem go ści, na stęp nie (jak że by mo gło
być ina czej) od śpie wa niem Hym nu Po znań skich Stu den tów Le śni ków.
W dal szej czę ści na stą pi ły oko licz no ścio we prze mó wie nia, m.in.:
rek to ra prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, dzie ka na Wy dzia -
łu Le śne go prof. dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza, dy rek to ra Re gio -
nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Po zna niu mgr. inż. Pio tra
Gry gie ra oraz za pro szo nych go ści.

Do go dzi ny 15.00 swo je pre zen ta cje przed sta wi li: pre zes Ko ła
We ro ni ka No wic ka, prof. dr hab. Ja cek Mi chal ski, mgr inż. Wi dzi -
mir Grus, mgr inż. Ma rek Ma lak, dr inż. Wła dy sław Ku siak i obec -
ny opie kun Ko ła – dr inż. Ja ro sław Sza ban. Na stęp nym punk tem
by ło wspól ne zdję cie przed Ko le gium Run ge go i otwar cie wy sta -
wy do ty czą cej hi sto rii Ko ła, któ rą przy go to wa li stu den ci te raz
już V ro ku le śnic twa, kol. Ewa Woź nie wicz oraz kol. Le szek Si -
mo no wicz. Uro czy ste go otwar cia – prze cię cia sie kie rą wstę gi – do -
ko nał prof. dr hab. Ro man Gor no wicz.

Wy sta wa li czy ła 20 plansz te ma tycz nych, każ da by ła in na i każ da
in te re su ją ca. Zło ży ły się na nią głów nie zdję cia po cho dzą ce z ar chi -
wów Ko ła, Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza, Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, po cho dzi ły też z pry wat nych zbio rów na szych ab sol wen tów.
Wy sta wę moż na obej rzeć w każ dej chwi li, te raz znaj du je się w Ko -
le gium Ciesz kow skich na I pię trze, nie dłu go zo sta nie prze nie sio na 
do Col le gium Ma xi mum, a na stęp nie po je dzie do in nych za kąt ków
Pol ski.

Po wy ko na niu pa miąt ko we go zdję cia i zje dze niu lun chu od by ła się
dru ga część pre zen ta cji; w któ rej wy stą pi li m.in.: dr inż. An drzej Ra -
dec ki, mgr inż. To masz Skow ro nek, dr inż. Jan Du da, prof. dr hab. Je -
rzy Mo drzyń ski, dr inż. Ję drzej Ka sprzak oraz na si ab sol wen ci sprzed
dwóch lat: Kin ga Su lej i Ma rek Skier ka. W tym sa mym cza sie obej -

rze li śmy bar dzo cie ka wy fil mik, krę co ny w la tach 70. XX wie ku. Za
sam ob raz, jak i za je go udo stęp nie nie je ste śmy bar dzo wdzięcz ni
mgr. inż. Krzysz to fo wi Ry dlo wi.

Oko ło go dzi ny 19.00 za koń czy ła się część ofi cjal na i więk szość
go ści prze nio sła się za DS „Przy le sie” gdzie przy go to wa li śmy ogni -
sko z kieł ba ska mi i nie tyl ko… Nie mal do ra na trwa ły tań ce, hu -
lan ki i swa wo le, śpie wy przy ogni sku i gi ta rze – jed nym sło wem du -
żo do brej in te gra cyj nej za ba wy.

Dru gi dzień roz po czął się uro czy stą mszą świę tą w ko ście le pod
we zwa niem Ja na Vian neya na So ła czu, a o 12.15 zo sta ło po sa dzo -
ne pa miąt ko we drzew ko. Tu li pa no wiec ro śnie przy wjeź dzie na plac
przed Ko le gium Ciesz kow skich, po sa dzo no go na pa miąt kę 90-le -
cia Wy dzia łu Le śne go, 25-le cia Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve -
na tor” oraz oczy wi ście 90-le cia Ko ła Le śni ków.

Ka tarzyna Mi cha lak

Koło Leśników też świętowało
18-19 wrze śnia 2009 ro ku
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Grupowe zdjęcie na pamiątkę

Dziekan 
R. Gornowicz, 
przecinając 
siekierą szarfę, 
otworzył 
wystawę

Wystawa poświęcona 90-leciu Koła Leśników

Koło Leśników też świętowało
18-19 wrze śnia 2009 ro ku



WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2009

AKADEMICKIE10

W ra mach pro gra mu Aka de mic ki Po znań, fi nan so wa -
ne go przez Urząd Mia sta Po zna nia, w dniach 19–24 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku go ści li śmy prof. Na re sha Ma ga na
– dzie ka na Stu dium Ma gi ster skie go i Dok to ranc kie go oraz
kie row ni ka Gru py Ba daw czej Mi ko lo gii Sto so wa nej Uni -
wer sy te tu w Cran field (Wiel ka Bry ta nia).

Pro fe sor Na resh Ma gan za pro szo ny zo stał z ini cja ty wy Ka te dry
Fi to pa to lo gii Le śnej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Jest to wy bit ny spe cja li sta mi ko lo gii sto so wa nej, eko lo gii mi kro or -
ga ni zmów, wcze sne go wy kry wa nia i eli mi no wa nia grzy bów oraz
mi ko tok syn nie bez piecz nych dla czło wie ka, tech nik sen so rycz nych
sto so wa nych w ana li ty ce mi kro bio lo gicz nej, tech nik ana li tycz nych
o cha rak te rze elek tro nicz ne go no sa (sto so wa ne go do ana liz ja ko -
ścio wych i ilo ścio wych w ochro nie zdro wia, prze my śle spo żyw czym,
pa szo wym oraz w ba da niu za nie czysz cze nia śro do wi ska), wy ko -
rzy sta nia mi kro or ga ni zmów (zwłasz cza grzy bów) i pro ce sów fer -
men ta cyj nych w pro duk cji bio pa liw, syn te zie po ży tecz nych me ta -
bo li tów dru go rzę do wych, w bio lo gicz nej ochro nie ro ślin,
w bio re me dia cji, ba da niach ge ne tycz nych uwa run ko wań fe no ty po -
wych cech grzy bów. Pro wa dzi ba da nia dla rol nic twa (Ho me
Grown Ce re als Au tho ri ty), prze my słu spo żyw cze go (Fo od Stan -
dards Agen cy, Da no ne, Ne stle), prze my słu far ma ceu tycz ne go (Pfi -
zer, Gla xo Smi th Kli ne, Cu bist Phar ma ceu ti cals). 

Cran field He alth w Cran field Uni ver si ty to uzna ne na świe cie Cen -
trum Do sko na ło ści ba da nia i wy ko rzy sta nia grzy bów w prze my -
śle spo żyw czym, ochro nie zdro wia i śro do wi ska na tu ral ne go. Gru -
pa Ba daw cza Mi ko lo gii Sto so wa nej to ak tyw ne cen trum na uko we,
sku pia ją ce 10–12 spe cja li stów wy so kiej kla sy. Pro fe sor Na resh Ma -
gan jest au to rem po nad 300 pu bli ka cji na uko wych w re no mo wa -
nych cza so pi smach na uko wych.

Pod czas po by tu na na szej uczel ni prof. Na resh Ma gan wy gło sił
dwa wy kła dy. Pierw szy z nich pt. Vo la ti le fin ger prints of mi cro or -
ga ni sms: envi ron ment, he alth and fo od ap pli ca tions (Związ ki lot -
ne wy twa rza ne przez mi kro or ga ni zmy w aspek cie ich wpły wu na
śro do wi sko, za nie czysz cze nie żyw no ści i zdro wie czło wie ka) był
wy stą pie niem w ra mach pro gra mu Aka de mic ki Po znań, wy gło szo -
nym w Ko le gium Run ge go (20 paź dzier ni ka 2009 ro ku) wo bec licz -
nie ze bra nej spo łecz no ści na uko wej i aka de mic kiej Po zna nia. Pre -
zen ta cja pod kre śla ła ko niecz ność wcze sne go, a tak że szyb kie go
wy kry wa nia i iden ty fi ka cji mi kro or ga ni zmów ska ża ją cych żyw ność
oraz nie bez piecz nych dla zdro wia czło wie ka i śro do wi ska. Zwra -
ca ła uwa gę na moż li wość wy ko rzy sta nia me ta bo li tów lot nych mi -
kro or ga ni zmów do wy kry wa nia i okre śla nia cha rak te ru oraz stop -
nia in fek cji i ko lo ni za cji pod ło ży przez grzy by. Pod kre śla ła szyb ki
roz wój po wta rzal nych tech nik sen so rycz nych re agu ją cych na typ
związ ku lot ne go (al ko ho lu, al de hy du, ke to nu). Naj bar dziej obie -
cu ją ce me to dy ana li tycz ne przyj mu ją for mę elek tro nicz ne go no sa.
Jest on sto so wa ny do ana liz ja ko ścio wych wy ko ny wa nych w sy tu -
acjach przy mu so wych: w me dy cy nie, prze my śle spo żyw czym, pa -
szo wym oraz ba da niu wła ści wo ści i za sob no ści gle by. Na Uni wer -
sy te cie w Cran field wy pra co wa no wy ko rzy sta nie elek tro nicz ne go
no sa w dia gno sty ce mi kro bio lo gicz nej w prze my śle spo żyw czym.
Pro fe sor Ma gan przed sta wił sys tem mo ni to rin gu opar te go na ana -
li zie ilo ścio wej pro duk tu w cza sie rze czy wi stym. Ana li za trwa ją -
ca dziesięć mi nut umoż li wia do kład ną ja ko ścio wą cha rak te ry sty -
kę pró by. Za pre zen to wa no tech ni ki szyb kiej ilo ścio wej i ja ko ścio wej
ana li zy mi kro bio lo gicz nej w chle bie, 24–36 go dzin po przy pad ko -
wej in fek cji grzy ba mi, jesz cze przed po ja wie niem się ob ja wów ko -

lo ni za cji. Za pre zen to wa ne tech ni ki, po za ska że niem mi kro bio lo -
gicz nym, umoż li wia ją zba da nie cha rak te ru ska że nia che micz ne go.
W me dy cy nie ana li zę sen so rycz ną pró bu je się sto so wać do de tek -
cji prąt ków gruź li cy, der ma to fi tów oraz mi kro or ga ni zmów wy wo -
łu ją cych za pa le nie płuc (to wa rzy szą cych wy mu szo nym sys te mom
od dy cha nia). Trwa ją pró by za sto so wa nia ana li zy sen so rycz nej w ba -
da niu ja ko ści gle by i wód. 

Dru gi wy kład: Eco phy sio lo gy of my co to xin pro duc tion: re la ting
ge ne expres sion and func tion to con trol stra te gies (Eko fi zjo lo gia wy -
twa rza nia mi ko tok syn: po wią za nia mię dzy eks pre sją i funk cją ge -
nów a stra te gią ochro ny), zo stał wy gło szo ny na ze bra niu Po znań -
skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Fi to pa to lo gicz ne go
w dniu 23 paź dzier ni ka 2009 ro ku w Ko le gium Ze mba la w Po zna -
niu. Po świę co ny był wy twa rza niu mi ko tok syn przez pa to ge nicz ne
grzy by ro dza ju Fu sa rium pod czas pierw szych dzie się ciu dni po za -
ka że niu ziar na. W je go tre ści szcze gól nie in te re su ją ce by ło, zda -
niem au to rek tej re la cji, stwier dze nie, że w ko lej nych dniach wy -
stę pu je (a po tem za ni ka) eks pre sja po szcze gól nych ge nów
ko du ją cych wy twa rza nie mi ko tok syn i że eks pre sja ta uza leż nio -
na jest w znacz nym stop niu od wa run ków śro do wi ska (na przy -
kład tem pe ra tu ry). Zja wi sko to wy da je się od zwier cie dlać zna ny
w eko lo gii ob raz ni szy eko lo gicz nej, któ ra opi su je miej sce or ga ni -
zmu w śro do wi sku, wraz z wa run ka mi, w ja kich wy stę pu je, za so -
ba mi, ja kie wy ko rzy stu je, i cza sem, w ja kim jest tam obec ny. Miej -
scem w śro do wi sku jest w tym wy pad ku ma sa ziar na, w któ rej
roz wi ja się Fu sa rium sp., i w cza sie owych prze ba da nych dzie się -
ciu dni po cząt ko we go roz wo ju wy ko rzy stu je do stęp ne za so by w za -
leż no ści od wa run ków śro do wi ska, wy twa rza jąc roz ma ite mi ko tok -
sy ny w róż nych ilo ściach i w róż nej ko lej no ści. 

dr hab. Han na Kwa śna 
prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka

Aka de mic ki Po znań 
Wi zy ta prof. Na re sha Ma ga na

w Po zna niu
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No wa in we sty cja współ fi nan so wa na ze Zin te gro wa ne go 
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go na la ta
2004–2006 „Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry

Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu”

Wdniu 30 czerw ca 2009 ro ku w Po zna niu zo sta ła pod pi sa na
umo wa o do fi nan so wa nie pro jek tu: „Prze bu do wa sal la bo -

ra to ryj nych Ka te dry Che mii Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu” mię -
dzy Wo je wo dą Wiel ko pol skim – Pio trem Flor kiem, re pre zen to wa -
nym przez I Wi ce wo je wo dę Wiel ko pol skie go – Prze my sła wa
Pa cię, a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu, re pre zen to -
wa nym przez prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka – rek to ra Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – i Bar ba rę Gier szew ską -
-Szraj ber – kwe sto ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Pro jekt był współ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go na la ta 2004–2006, Prio ry -
tet I – Roz bu do wa i mo der ni za cja in fra struk tu ry słu żą cej wzmac -
nia niu kon ku ren cyj no ści re gio nów, Dzia ła nie 1.3.1.

Przed mio tem pro jek tu by ła prze bu do wa trzech sal la bo ra to ryj -
nych Ka te dry Che mii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
wraz z po miesz cze nia mi to wa rzy szą cy mi. Za kres prac obej mo wał
ro bo ty bu dow la ne oraz in sta la cje: wen ty la cji me cha nicz nej, wod -
no -ka na li za cyj nej, cen tral ne go ogrze wa nia, ga zo wą, a tak że elek -
trycz ne i ni sko prą do we. Po nad to sa le zo sta ły wy po sa żo ne w me -
ble la bo ra to ryj ne oraz apa ra tu rę spe cja li stycz ną. Cał ko wi ta
war tość pro jek tu wy no si ła 2 929 440,47 zł, a war tość do fi nan so -
wa nia ze stro ny Unii Eu ro pej skiej to 855 863,56 zł. Kwo ta po -
cho dzi ła z nie wy ko rzy sta nej pu li środ ków unij nych w ra mach Zin -
te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go
(ZPORR) prze zna czo nej dla Pol ski na la ta 2004–2006, dla te go
też re fun da cja na stą pi ła już po do ko na niu prac re mon to wych i od -
da niu sal do użyt ku.

Szó ste go lu te go 2009 ro ku w bu dyn ku Ka te dry Che mii od by ła
się uro czy stość otwar cia i po świę ce nia wy re mon to wa nych sal dy -
dak tycz nych dla stu den tów. Wśród licz nych go ści udział w niej wzię li
m.in. przed sta wi cie le władz rek tor skich i dzie kań skich na szej uczel -
ni, Urzę du Mar szał kow skie go, ad mi ni stra cji i sa mo rzą dów gmin
oraz oso by szcze gól nie za słu żo ne w mo der ni za cji sal.

W ra mach m.in. pro mo cji pro jek tu na bu dyn ku Ka te dry Che mii
umiesz czo no ta bli cę pa miąt ko wą, a wszyst kie sfi nan so wa ne za ku -
py apa ra tu ry oraz wy po sa że nia zo sta ły ozna czo ne ety kie ta mi za -
wie ra ją cy mi na zwę pro jek tu oraz in for ma cje o współ fi nan so wa niu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

War to pod kre ślić rów nież szcze gól ną ro lę władz Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ re od sa me go po cząt ku wspie ra -
ły tę ini cja ty wę i istot nie przy czy ni ły się do uzy ska nia zgo dy na jej
fi nan so wa nie przy współ udzia le Sek cji ds. Fun du szy Struk tu ral -
nych, któ ra przy go to wa ła wy ma ga ne do ku men ty o do fi nan so wa -
nie pro jek tu oraz ko or dy no wa ła pra ce do ty czą ce przy go to wa nia
umo wy.

W uzu peł nie niu war to przy po mnieć tę dłu gą, trud ną, ale suk ce -
sem za koń czo ną dro gę pro wa dzą cą do za koń cze nia re ali za cji przed -
się wzię cia:

1. 2004 rok – zło że nie i przy ję cie wnio sku do re ali za cji w ra mach
ZPORR 2004–2006, z wy so ką punk ta cją koń co wą, i prze ka -
za nie Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go środ -
ków prze zna czo nych osta tecz nie na sfi nan so wa nie bu do wy Ko -
le gium Ze mba la. 

2. 17 mar ca 2006 ro ku – po now ne zło że nie wnio sku pro jek to -
we go: „Stwo rze nie Sys te mu Po mia ru Za nie czysz czeń dla Mia -
sta Po zna nia przy La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz czeń Śro -
do wi ska Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu” – w ra mach ZPORR
2004–2006 („do gryw ka”).

3. 12 paź dzier ni ka 2006 ro ku – uchwa łą nr 3084/2006 Za rzą -
du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go po wyż szy pro jekt wy bra -
no do re ali za cji w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go 2004–2006 dla Dzia ła nia 1.2
„In fra struk tu ra ochro ny śro do wi ska”, spo śród pro jek tów re -
ko men do wa nych przez Re gio nal ny Ko mi tet Ste ru ją cy (pro cent
uzy ska nych punk tów: 73,33% – li sta re zer wo wa).

4. 24 stycz nia 2007 ro ku – Se nat uczel ni przy jął „Plan rze czo -
wo -fi nan so wy Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie -
go w Po zna niu na rok 2007”, za wie ra ją cy na zwę pro jek tu
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Prze bu do wa sal la bo ra to ryj nych 
KA TE DRY CHE MII 

Ta bli ca pa miąt ko wa 
na fa sa dzie bu dyn ku Ka te dry Che mii

Rek tor Grze gorz Skrzyp czak w trak cie uro czy ste go 
pod pi sy wa nia umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu
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(uchwa ła nr 154/2007): „Stwo rze nie sys te mu po mia ru za nie -
czysz czeń dla mia sta Po zna nia przy La bo ra to rium Ana liz Za -
nie czysz czeń Śro do wi ska Aka de mii Rol ni czej – uchwa ła
nr 138/2006.

5. 20 lu te go 2007 ro ku – wy stą pie nie Wo je wo dy Wiel ko pol skie -
go do Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go o wy ra że nie zgo dy na
pod pi sa nie umo wy z Aka de mią Rol ni czą w Po zna niu o do fi -
nan so wa nie pro jek tu wy bra ne go przez Za rząd Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go spo śród znaj du ją cych się na li stach re zer wo -
wych pro jek tów do re ali za cji w ra mach ZPORR 2004–2006:
„Stwo rze nie Sys te mu Po mia ru Za nie czysz czeń dla Mia sta Po -
zna nia przy La bo ra to rium Ana liz Za nie czysz czeń Śro do wi ska
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”.

16. 11 ma ja 2007 ro ku – uru cho mie nie pro ce du ry prze tar go wej
na pra ce bu dow la ne.

17. 19 wrze śnia 2007 ro ku – ogło sze nie dru gie go prze tar gu i wy -
gra na fir my MAL BUD.

18. 5 paź dzier ni ka 2007 ro ku – prze ka za nie te re nu bu do wy.

19. 28 mar ca 2008 ro ku – pod pi sa nie umo wy do ty czą cej wy po -
sa że nia sal dy dak tycz nych w me ble la bo ra to ryj ne przez fir mę
TA WO. 

10. 23 kwiet nia  2008 ro ku – od biór prac i po zwo le nie na użyt ko -
wa nie pra wej czę ści bu dyn ku (pierw szy etap re mon tu).

11. 9 paź dzier ni ka 2008 ro ku – od biór prac wraz z po zwo le niem
na użyt ko wa nie le wej czę ści bu dyn ku (dru gi etap re mon tu).

12. Maj 2009 ro ku – in for ma cja o moż li wo ści współ fi nan so wa -
nia ze ZPORR zre ali zo wa nej in we sty cji.

13. Czer wiec 2009 roku – przy go to wa nie no wej do ku men ta cji i wy -
stą pie nie z wnio skiem o sfi nan so wa nie in we sty cji.

14. 30 czerw ca 2009 ro ku – pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa -
nie.

15. Li piec 2009 ro ku – roz li cze nie in we sty cji i przy go to wa nie wnio -
sku o płat ność.

dr Agniesz ka Waś kie wicz
prof. zw. dr hab. Piotr Go liń ski

Ro bert Fa biań ski

Kwe stor 
Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go 
w Po zna niu, 
Bar ba ra 
Gier szew ska -Szraj ber 
w trak cie 
pod pi sy wa nia 
umo wy 
o do fi nan so wa nie 
pro jek tu

Wy re mon to wa na sa la la bo ra to ryj na w Ka te drze Che mii
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Otwarcie nowych kortów tenisowych
21 września 2009 roku
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„K a tyń oca lić od za po mnie nia…” to ini -
cja ty wa, któ ra zro dzi ła się w Ra dzy -

mi nie i ja ko pierw sza zo sta ła wpro wa dzo na
w ży cie w tym mie ście. Każ dy mo że włą czyć
się w pro gram uczcze nia pa mię ci o woj sku,
któ re nie po le gło, lecz zo sta ło za mor do wa -
ne, o eks ter mi na cji pol skiej in te li gen cji, le -
ka rzy, na ukow ców, ar ty stów, du chow nych.
Ak cja ru szy ła po uro czy stej in au gu ra cji na
cmen ta rzu woj sko wym w Ra dzy mi nie. Na -
pły nę ły set ki zgło szeń. To pro gram edu ka -
cyj ny skie ro wa ny do wszyst kich, któ rym bli -
ska jest praw da hi sto rycz na, któ rą mu si my
sa mi utrwa lać w świa do mo ści na stęp nych po -
ko leń ja ko na szą pa mięć i toż sa mość, o co
tak się upo mi nał pa pież Jan Pa weł II. Ra dzy -
min to sym bol obro ny War sza wy w ro -
ku 1920 zwa nej cu dem nad Wi słą. W jed -
nej ze szkół ra dzy miń skich na lek cji
pro wa dzo nej przez Grze go rza Je le nia ucznio -
wie za in spi ro wa ni fil mem An drze ja Waj dy
Ka tyń po sta no wi li wraz z na uczy cie lem
utrwa lić pa mięć mor du ka tyń skie go po sa dze -
niem dę bu pa mię ci.

Ak cja po le ga na sa dze niu w par kach, na
skwe rach itp. 21 473 dę bów pa mię ci w 70
rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej, czy li do ro -

ku 2010. Je den dąb to jed no na zwi sko z li -
sty ka tyń skiej. Bę dą to ży we po mni ki pa -
mię ci utrwa la ją ce etos na szej hi sto rii. 

Pro gram ma za cho wać pa mięć o tych, co
zgi nę li, o za pi sa nie ich toż sa mo ści, bo każ -
dy dąb jest przy pi sa ny z imie nia i na zwi ska
do kon kret nej oso by za mor do wa nej w jed -
nym z miejsc stra ceń: w Ka ty niu, Ostasz ko -
wie, Sta ro biel sku. W ten spo sób stwo rzy my
swo isty biu le tyn mor du ka tyń skie go. Oso -
by za in te re so wa ne tym pro gra mem wy pi su -
ją kar tę zgło sze nia, któ ra jest do stęp na na
stro nie www.pa ra fia da.pl. Uczest ni cy ak cji
sa mi mo gą za pro po no wać na zwi sko i imię
ofi ce ra z li sty ka tyń skiej lub ko rzy sta ją
z pro po zy cji ko or dy na to rów pro gra mu. 

Chcie li śmy utrwa lić pa mięć o pro fe so rze
na sze go uni wer sy te tu, do trzeć do je go ro dzi -
ny oraz przy bli żyć współ cze snym dzie dzic -
two in te lek tu al ne, wy ka zać ak tu al ność do rob -
ku. Chcie li śmy iść tro pem tych, któ rzy by li
wśród nas i współ two rzy li pod wa li ny m.in.
na sze go uni wer sy te tu. Uda ło się nam!

Wy bra li śmy pro fe so ra Ja na Wier te la ka
– pra cow ni ka na uko we go po znań skich
uczel ni: pro fe so ra Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, pre kur so ra In sty tu tu Che micz nej

Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, pro rek to ra Wyż szej
Szko ły Han dlo wej, po wstań ca wiel ko pol -
skie go, ka pi ta na Woj ska Pol skie go, jeń ca
obo zu w Sta ro biel sku za mor do wa ne go
w Char ko wie.

Był zdol nym che mi kiem, cy to wa nym po
dzień dzi siej szy w świa to wej li te ra tu rze
przed mio tu. Je go osią gnię cia w dziedzinie
che mii drew na są punk tem od nie sie nia do
dal szych ba dań, tak że dzi siaj. Ja ko na uko -
wiec od był sta że na uko we: w An glii, Fran -
cji i USA. Mógł zro bić świet ną ka rie rę na -
uko wą. Wró cił. Od dał swo je ży cie za
Oj czy znę, tak że za nas, aby śmy by li wol ni.

Cześć Je go pa mię ci!

Elż bie ta Klu szew ska
ko or dy na tor pro gra mu 

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

Wię cej na te mat oso by prof. Ja na Wier te -
la ka w jed nym z ko lej nych nu me rów „Wie -
ści Aka de mic kich” (któ ry uka że się wio -
sną 2010 ro ku). Po stać i do ko na nia na uko we
Pro fe so ra „Wie ści Aka de mic kie” za pre zen -
to wa ły w nu me rze 12 (123) z 2007 ro ku.

Katyń ocalić od zapomnienia...
Pro fe sor Jan WIER TE LAK (1900–1940)

Zaproszonych gości powitał dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Mariusz Polarczyk
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Autorka artykułu – Elżbieta
Kluszewska

Do Księgi Pamiątkowej wpisali się
państwo Maria i Zygmunt Borysowie,

rodzina prof. Wiertelaka

Włodzimierz Romański,
wicepremier Fundacji Rodzin

Katyńskich, do ziemi poznańskiej
dosypuje ziemię przywiezioną 

z Charkowa

Inżynier Marian Grodzki, 
dyrektor ZDD Arboretum

Leśnego w Zielonce, 
wręcza rektorowi uroczysty 

„Akt przekazania dębu białego”

Poświęcenie miejsca pamięci

Odsłonięcie tablicy i wkopanie dębu
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Dnia 30 wrze śnia wła dze rek tor skie na szej
uczel ni spo tka ły się z oso ba mi koń czą cy mi peł -
nie nie funk cji kie row ni ków sa mo dziel nych
jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych. Głos wów -
czas za brał m.in. rek tor Grze gorz Skrzyp czak.
Ob szer ne frag men ty je go prze mó wie nia pu bli -
ku je my po ni żej.
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Życzenia 
od rektora 
G. Skrzypczaka

Okolicznościowe 
podarunki i życzenia…

… wręczył rektor G. Skrzypczak oraz prorektorzy:
M. Kozłowska, Cz. Szafrański oraz J. Pikul

Głos z sali 
– prof. S. Kozłowski

Oglądanie 
życzeń 

i prezentów
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Wie le lat te mu […] wrę czo ne zo sta ły Pań stwu ak ty po -
wie rze nia obo wiąz ków kie row ni ków sa mo dziel -

nych jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych. Zo sta li ście wte -
dy wy bra ni spo śród spo łecz no ści na uczy cie li aka de mic kich
ja ko oso by god ne za ufa nia, go to we do po świę ceń i tru du
co dzien nej pra cy przy kie ro wa niu jed nost ka mi na uko wo -
-dy dak tycz ny mi. By ła to z pew no ścią za szczyt na, ale i od -
po wie dzial na funk cja, wy ma ga ją ca umie jęt no ści kie ro wa -
nia ze spo łem, or ga ni za cji pra cy, kształ ce nia kadr, dba nia
o wła ści wy roz wój, go spo da ro wa nia środ ka mi fi nan so wy -

mi i łą cze nia ca ło ści z co dzien ny mi za wo do wy mi obo wiąz -
ka mi na uczy cie la aka de mic kie go. To dzię ki Pań stwu dzi -
siej sze jed nost ki to moc na struk tu ra aka de mic ka, to efekt
Pań stwa pra cy i za an ga żo wa nia, a roz wią za nia funk cjo nal -
ne po zwo lą jed nost kom trwać i da lej się roz wi jać. Ser decz -
nie dzię ku ję Pań stwu za ten trud. 

Dziś dzię ku je my 27 oso bom opusz cza ją cym funk cje kie -
row ni ków i dy rek to rów, spo śród któ rych naj wię cej, bo aż
ośmio ro, to kie row ni cy Wy dzia łu Ogrod ni cze go, a mię dzy
ni mi nasz naj dłu żej spra wu ją cy funk cję kie row ni ka – prof.
Zbi gniew We ber, któ ry kie ro wał ka te drą aż przez 23 la ta.
Pię cio ro spo śród Pań stwa kie ro wa ło jed nost ka mi przez ostat -
nie 18 lat, jed na przez 16, tro je przez 15, pię cio ro przez 12,
dwo je przez 11 lat, sied mio ro przez dzie więć, tro je przez
sześć i je den (prof. Witold Wie lic ki) przez dwa la ta – od -
kąd po wstał Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny.

Od 1 paź dzier ni ka za kres Pań stwa obo wiąz ków zmie -
ni się, zo sta ną one za pew ne po mniej szo ne i z pew no ścią
trud no się bę dzie przy zwy cza ić do no we go po rząd ku dnia.
Bę dzie za to te raz du żo cza su dla sie bie, cza su na prze my -
śle nia, mo że no we roz wią za nia dy dak tycz no -wy cho waw -
cze, jed nym sło wem moż li wość sku pie nia się na pod sta -
wo wej ro li na uczy cie la aka de mic kie go. Je stem prze ko na ny,
że bę dzie cie Pań stwo rów nież go to wi wspie rać do brą ra -
dą i do świad cze niem Wa szych na stęp ców, ko le gów obej -
mu ją cych funk cje kie row ni cze z dniem 1 paź dzier ni ka. My -
ślę, że bę dą mo gli li czyć na Wa szą po moc i zro zu mie nie,
a cza sem na wet po par cie po dej mo wa nych zo bo wią zań.

Dzię ku jąc dziś Pań stwu za ofiar ną i rze tel ną pra cę na
sta no wi skach kie row ni ków i dy rek to rów sa mo dziel nych
jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych i ogól no uczel nia -
nych, ży czę du żo ra do ści i sa tys fak cji z dal szej pra cy na
rzecz śro do wi ska aka de mic kie go, a niech świa do mość wie -
lu lat po świę co nych wy peł nia niu szczyt nej funk cji da je po -
czu cie do brze speł nia ne go obo wiąz ku i si ły do dal szych
prac ku chwa le i dla wła ści we go roz wo ju na sze go uni wer -
sy te tu. Ży czę Pań stwu rów nież du żo zdro wia i suk ce sów
w ży ciu oso bi stym, speł nie nia ma rzeń, re ali za cji pla nów
i po go dy du cha na każ dy dzień.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak

Dziękujemy!
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Ab sol wen ci rocz ni ka 1949–1953 po ukoń cze niu
stu diów wi dy wa li się na uczel nia nych zjaz dach

i spo tka niach to wa rzy skich już 21 ra zy. W tym ro ku
w dniu 3 paź dzier ni ka z oka zji sześć dzie sią tej rocz -
ni cy roz po czę cia stu diów na Wy dzia le Rol ni czym i Stu -
dium Ogrod ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go od -
by ło się ko lej ne spo tka nie ko le żeń skie. Dla uczcze nia
sześć dzie się cio le cia roz po czę cia stu diów w Ogro dzie
Den dro lo gicz nym uczel ni po sa dzo no dąb wę gier ski
(Qu er cus fra inet to Ten.) z od po wied nią ta bli cą.

dr Ma ria Ciem niew ska

JESZ CZE JE DEN 
PO SA DZO NY DĄB

Absolwenci rocznika 1949–1953 
w Ogrodzie Dendrologicznym 
przy posadzonym dębie

Sadzenie 
dębu węgierskiego

Dąb węgierski (Quercus frainetto Ten.)
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Ar chi pe lag Sval bard (ok. 63000 km2)
skła da się z wie lu wysp, z któ rych naj -
więk sze to Spits ber gen, Nor dau stlan det,
Ed geøya i Ba rentsøya. Jest on po ło żo ny
sto sun ko wo bli sko bie gu na pół noc ne go
(74–81º N; 10–35º E), stąd pa nu ją cy na
tym ob sza rze kli mat ni wal ny i sub ni wal -
ny z bar dzo dłu gą i chłod ną zi mą. 

Śred nia rocz na tem pe ra tu ra po wie trza
wa ha się od –7°C do –4°C. Tem pe ra -

tu ra po ni żej –30°C wy stę pu je spo ra dycz nie,
z ko lei la tem tem pe ra tu ra nie prze kra cza
zwy kle kil ku stop ni. Ty po we dla te go re jo -
nu Ark ty ki są sil ne i dłu go trwa łe wia try oraz
czę ste i szyb kie zmia ny po go dy. Su ma
rocz nych opa dów wy no si 160–270 mm,
a mi mo to wil go ci jest tu pod do stat kiem,
po nie waż pa ro wa nie wsku tek ni skiej tem -
pe ra tu ry jest nie wiel kie. Wszę dzie wy stę pu -
je wietrz na zmar z li na, któ ra w miej scach
wol nych od śnie gu i lo du roz ma rza la tem do
głę bo ko ści kil ku dzie się ciu cen ty me trów.
W dniach od 19 kwiet nia do 23 sierp nia trwa
dzień po lar ny i słoń ce nie za cho dzi za ho -
ry zont, z ko lei od 26 paź dzier ni ka do 16 lu -
te go pa nu je noc po lar na. W cza sie dnia po -
lar ne go choć słoń ce krą ży do oko ła na
ho ry zon cie, to jest ono za zwy czaj scho wa -
ne za ni sko za le ga ją cy mi chmu ra mi. 

Naj więk szą wy spą ar chi pe la gu jest Spits ber -
gen, czy li ‘Ostre Gó ry’. Na zwa ta ka zo sta ła
nada na przez ho len der skich od kryw ców ar -
chi pe la gu, któ rzy w 1596 ro ku uj rze li wy ła -
nia ją ce się z mo rza spi cza ste wierz choł ki. Oko -
ło 60% po wierzch ni wy spy po kry wa ją lo dow ce,
głów nie gór skie i szel fo we (ucho dzą ce do mo -
rza) oraz gó ry, z naj wyż szym szczy tem New -
ton top pen (1713 m n.p.m.). Gra ni ca wiecz -
ne go śnie gu, po wy żej któ rej w cza sie la ta śnieg
nie top nie je, wy no si od 200 do 800 m n.p.m.
Dla po rów na nia na Gren lan dii gra ni ca ta wy -
no si 800–1800 m n.p.m., a w Alpach 2500 –
–3000 m n.p.m. Zde cy do wa na więk szość rzek
i po to ków bie rze swój po czą tek z lo dow ców
i pła tów śnież nych.

Du że bo gac two wę gla ka mien ne go świad -
czy, że był tu taj kie dyś kli mat po dob ny do
pa nu ją ce go dziś w na szym kra ju, a tak że po -
dob na ro ślin ność. Obec nie w bli skim są -
siedz twie mo rza roz wi ja się ni ska, nie prze -
kra cza ją ca kil ku cen ty me trów wy so ko ści
tun dra ark tycz na. Są to naj czę ściej krze win -
ki, ro ślin ność ziel na, ale tak że msza ki i po -
ro sty. Fau na jest re pre zen to wa na przede
wszyst kim przez ta kie ga tun ki, jak: niedź -
wiedź po lar ny, re ni fer, lis po lar ny, mors i fo -
ka. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na ry -
bi twę po pie la tą, któ ra ata ku je lu dzi i swo im
ostrym dzio bem mo że zra nić. 

Ta spe cy ficz na przy ro da Spits ber ge nu jest
bar dzo wraż li wa, szcze gól nie na dzia łal ność
po śred nią i bez po śred nią czło wie ka. Dla te -

go oko ło 65% po wierzch ni Sval bar du ob -
ję to okre ślo ną for mą ochro ny przy ro dy.
Obec nie na Sval bar dzie po wo ła no sześć par -
ków na ro do wych, trzy re zer wa ty oraz 15
ostoi pta ków. Je śli do te go do da się wie le
ogra ni czeń do ty czą cych ca łe go ar chi pe la -
gu, to moż na uznać, że przy ro da jest chro -
nio na w spo sób sa tys fak cjo nu ją cy. 

Naj więk szy mi osie dla mi ludz ki mi na ar -
chi pe la gu są nor we skie Lon gy ear by en (cen -
trum ad mi ni stra cyj ne, oko ło 1400 miesz kań -
ców) oraz ro syj sko -ukra iń skie Ba rents burg
(650–900). Na Spits ber ge nie dzia ła ją trzy
ko pal nie wę gla ka mien ne go (Lon gy ear by -
en, Sve agru va, Ba rents burg). 

Kie run ki ba dań

Ba da nia po lar ne na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu nie ma ją tak bo ga tej hi -
sto rii, jak na przy kład na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym we Wro cła wiu czy po znań -
skim Uni wer sy te cie im. A. Mic kie wi cza.
Za ini cjo wa no je nie śmia ło w trak cie Mię dzy -
na ro do we go Ro ku Po lar ne go w 2007 ro ku
w Bil le fjor dzie na Spits ber ge nie. Od tam te -
go cza su roz wi ja ją się dość dy na micz nie, co
ma zwią zek ze współ pra cą z nor we ski mi uni -
wer sy te ta mi, a w szcze gól no ści z The Uni -
ver si ty Cen tre in Sval bard (UNIS), któ ry jest
naj da lej wy su nię tym na pół noc uni wer sy te -
tem na świe cie, spe cja li zu ją cym się wła śnie
w ba da niach ark tycz nych. 

Pierw szy nurt ba dań pro wa dzo nych przez
UNIS do ty czy zmian kli ma tu oraz ich wpły -
wu na przy ro dę oży wio ną i nie oży wio ną, na
przy kład lo dow ce. Dru gim kie run kiem są ba -
da nia geo lo gicz ne i geo mor fo lo gicz ne. Jest
to zwią za ne z tym, że Spits ber gen jest czę -

sto na zy wa ny geo lo gicz ną książ ką ob raz ko -
wą, gdyż są tu re pre zen to wa ne wszyst kie
waż ne okre sy geo lo gicz ne: od pre kam bru do
czwar to rzę du. Istot nym kie run kiem są ba -
da nia przy rod ni cze, do ty czą ce za rów no flo -
ry, jak i fau ny, i to w róż nym aspek cie, na
przy kład eko lo gicz nym, tak so no micz nym. 

Ba da nia pro wa dzo ne przez Za kład Ochro -
ny La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu do ty czą tak so no mii i eko lo gii wy bra -
nych grup roz to czy, któ re są dość licz ny mi
zwie rzę ta mi wy stę pu ją cy mi w re gio nach po -
lar nych. Ba da nia tak so no micz ne obej mu ją nie -
zna ne ga tun ki i sta dia roz wo jo we, z ko lei ba -
da nia eko lo gicz ne struk tu rę zgru po wań
bez krę gow ców wy stę pu ją cych w skraj nie
trud nych wa run kach kli ma tycz nych. Pro wa -
dzi się tu ob ser wa cje dys per sji i ko lo ni za cji
przez wy bra ne ga tun ki ob sza rów po wy co fa -
niu się lo dow ca. Po zna nie suk ce sji na ob sza -
rach po lo dow co wych po zwo li na wy ko rzy sty -
wa nie wie lu ga tun ków ro ślin i zwie rząt
bez krę go wych ja ko bio in dy ka to rów zmian.
Ana li zu je się wpływ ni skich tem pe ra tur na roz -
mna ża nie, cykl roz wo jo wy oraz spo so by
zdo by wa nia po ży wie nia. Z ko lei wy ni ki prac
fau ni stycz nych ma ją istot ne zna cze nie z punk -
tu wi dze nia zoo ge ogra fii i za się gu wy stę po -
wa nia nie któ rych ga tun ków bez krę gow ców. 

Trud no ści w pro wa dze niu ba dań

Ba da nia po lar ne po cią ga ją jed nak za so -
bą licz ne trud no ści, któ rych so bie nie uświa -
da mia my, pra cu jąc na przy kład w na szym
kra ju. Głów ny mi pro ble ma mi są trans port
i kosz ty ba dań. Na le ży mieć świa do mość, że
pod sta wo wym kło po tem mo że być zbiór ma -
te ria łu w te re nie, na przy kład prób gle bo -
wych, gdyż nie wszę dzie moż na do trzeć.
Głów ny mi środ ka mi trans por tu na Sval bar -
dzie są stat ki w le cie i sku te ry śnież ne w zi -
mie. Nie ste ty, tak że la tem nie wszę dzie się
do pły nie stat kiem, gdyż na pół no cy ar chi pe -
la gu dro gę mor ską za gra dza lód i je dy ną
moż li wość prze miesz cze nia się da je lo do ła -
macz. Moż na tak że ko rzy stać z bar dzo
dro gich lo tów śmi głow cem. Jed nak na le ży
pa mię tać, że śmi gło wiec po trze bu je do -
brych wa run ków at mos fe rycz nych, a o to nie -
ste ty jest trud no na Sval bar dzie. W ob rę bie
osie dli ta kich jak Lon gy ear by en czy Ba rents -
burg moż na ko rzy stać z sa mo cho du. Wo kół
Lon gy ear by en, któ ry jest głów nym ośrod -
kiem ży cia, go spo dar ki i kul tu ry, ist nie je sieć
dróg ma ją ca oko ło 40 km. Mu si my mieć na
uwa dze du że kosz ty trans por tu, co jest
zwią za ne m.in. z ce ną pa li wa. Jest ta kie po -
wie dze nie do ty czą ce An tark ty dy, że trze ba
spa lić trzy becz ki pa li wa, aby do star czyć jed -
ną. To po ka zu je, ja kie są kosz ty i choć na
Sval bar dzie nie jest tak dro go jak na An tark -
ty dzie, to jed nak ce ny są wy so kie, na przy -
kład litr mle ka kosz tu je oko ło 20 zło tych. 

Ba da nia po lar ne na Sval bar dzie

Doktor S. Coulson pobiera 
próby glebowe
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Sval bard jest te re nem wy jąt ko wym z przy -
rod ni cze go punk tu wi dze nia. Tun dra ark -
tycz na jest bar dzo wraż li wa i po dat na na
wszel ką ak tyw ność czło wie ka, dla te go na ar -
chi pe la gu obo wią zu je pew na hie rar chia
war to ści. Pierw szeń stwo nad wszyst kim
ma ochro na przy ro dy, do pie ro po tem w ko -
lej no ści są ba da nia na uko we, da lej tu ry sty -
ka i dzia łal ność go spo dar cza. Aby pro wa -
dzić ba da nia, prak tycz nie na wszyst ko
trze ba mieć ze zwo le nie: na lą do wa nie śmi -
głow ca w da nym miej scu, na prze by wa nie
w da nej stre fie, na zbie ra nie prób. Nie ma
więc sy tu acji, że ro bię, co chcę, gdzie chcę
i kie dy chcę. Jest to z pew no ścią uciąż li we,
ale nikt nie pro te stu je i wszy scy na ukow cy
pod po rząd ko wu ją się tym za sa dom. 

Ko lej ne trud no ści i ogra ni cze nia w pro -
wa dze niu ba dań po lar nych za kre śla ją wa -
run ki at mos fe rycz ne, ukształ to wa nie te re -
nu oraz brak in fra struk tu ry dro go wej.
Wy so kie kosz ty pro wa dze nia ba dań skut ku -
ją ogra ni czo ną ba zą na uko wą, ma łą licz bą
sta cji te re no wych. Czę sto dro biazg po wo -
du je nie spo dzie wa ne trud no ści. Na przy kład
ze psu ty lap top trze ba za pa ko wać i wy słać do
na pra wy na kon ty nent, a to mo że trwać na -
wet oko ło mie sią ca. 

Wy pra wy na uko we

Moż na oczy wi ście pro wa dzić ba da nia
oraz ob ser wa cje w oko li cach Lon gy ear-
by en i to pra cow ni cy UNIS ro bią na co dzień.
Nie mniej jed nak ko niecz ne jest pro wa dze nie
ba dań tak że w in nych, mniej do stęp nych miej -
scach ar chi pe la gu. Je dy ną ta ką moż li wość da -
ją kil ku dnio we czy kil ku ty go dnio we wy pra -
wy te re no we. Jed nak by brać udział w ta kich
ba da niach te re no wych, trze ba speł nić kil ka
pod sta wo wych wa run ków. Każ dy na uko wiec
pra cu ją cy w te re nie mu si przejść kurs bez -
pie czeń stwa. Oma wia ne są na nim naj waż -
niej sze za gro że nia dla ży cia i zdro wia oraz
pod sta wo we za sa dy za cho wa nia bez pie -
czeń stwa, któ re do ty czą za rów no ba dań na
lą dzie, jak i na mo rzu. Istot nym ele men tem
te go kur su jest część po świę co na za gro że -
niom, ja kie nie sie ze so bą obec ność niedź wie -
dzi po lar nych. Każ dy mu si przejść kurs po -
słu gi wa nia się bro nią, obo wiąz ko we strze la nie
na strzel ni cy oraz po znać za sa dy, w ja kich
oko licz no ściach moż na użyć bro ni. 

Przed wy pra wą te re no wą na le ży za ła twić
okre ślo ne for mal no ści, wy peł nić for mu la rze
oraz za opa trzyć się w nie zbęd ny sprzęt.
Pod czas trans por tu ło dzią lub pon to nem
obo wiąz ko wo każ da oso ba mu si być ubra na
w kom bi ne zon wy por no ścio wy, któ ry spra -
wia, że w ra zie wy pad ku nie uto nie się i nie
ule gnie wy zię bie niu (hi po ter mii) w lo do wa -
tym mo rzu. W wo dzie o tem pe ra tu rze po ni -
żej 10°C moż na prze żyć ty le mi nut, ile wy no si
tem pe ra tu ra wo dy: na przy kład 4 mi nu ty
w wo dzie o tem pe ra tu rze 4°C. Ze wzglę du na
obec ność niedź wie dzi każ de wyj ście w te ren
to ko niecz ność za bra nia bro ni. Prze cho dząc
przez te ren za bu do wa ny, broń nie mu si być
scho wa na w po krow cu (fu te ra le), ale po win -

no się po ka zać, że nie jest za ła do wa na. Dla -
te go za mek się wy cią ga lub po zo sta wia
otwar ty i opusz czo ny. Za bie ra się po nad to pi -
sto le ty sy gna li za cyj ne, od stra sza ją ce niedź wie -
dzie, oraz te le fon sa te li tar ny.

Ze wzglę du na brak dróg moż na się prze -
miesz czać na dwa spo so by: dro gą mor ską lub
śmi głow cem. Szyb ka łódź za bie ra gru pę
ba da czy z ca łym ich wy po sa że niem. Oprócz
spe cja li stycz nej odzie ży, bro ni, wy ży wie nia,
te le fo nu sa te li tar ne go za bie ra się tak że sprzęt
ba daw czy. Wszyst ko jest za pa ko wa ne w ple -
ca ki i me ta lo we skrzy nie. Pręd kość ło dzi jest
uza leż nio na od wa run ków at mos fe rycz -
nych, wi docz no ści, wy so ko ści fa li itd. Łódź
przy wo zi uczest ni ków i wy sa dza na brze gu,
po czym od pły wa. Ba da cze po zo sta ją zda ni
sa mi na sie bie, ale ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa co dzien nie o 20.00 mu szą się łą czyć
przez te le fon sa te li tar ny z oso bą ma ją cą dy -
żur na uni wer sy te cie, by po twier dzić, że
wszyst ko jest w po rząd ku. W ra zie nie bez -
pie czeń stwa ma się spe cjal ny sy gna li za tor.
Wy star czy ze rwać za wlecz kę w urzą dze niu
przy po mi na ją cym te le fon ko mór ko wy i sy -
gnał tra fia do sa te li ty, a na stęp nie jest prze -

ka za ny ra tow ni kom. Oso by wy sy ła ją ce sy gnał
po zo sta ją na miej scu w ocze ki wa niu na po -
moc. W za leż no ści od od le gło ści od sto li cy
ar chi pe la gu, wa run ków at mos fe rycz nych
i te re no wych trze ba się li czyć z tym, że po -
moc mo że do trzeć na wet po kil ku go dzi nach. 

Po kil ku dniach po by tu do usta lo ne go
miej sca przy pły wa łódź i za bie ra ba da czy
wraz z ze bra nym ma te ria łem. 

In nym spo so bem trans por tu są śmi głow -
ce, któ re są sto sun ko wo dro gie (oko ło 12
tys. zł za go dzi nę lo tu). Śmi gło wiec nim wy -
lą du je, ro bi kół ko nad lą do wi skiem, by zo -
ba czyć, czy w po bli żu nie ma niedź wie dzi,
ale te naj czę ściej zo sta ją spło szo ne ha ła sem
śmi głow ca i ucie ka ją. 

Oczy wi ście ba da nia po lar ne pro wa dzo ne
przez Za kład Ochro ny La su to je dy nie
mar gi nes ak tyw no ści na uko wej, trze ba jed -
nak przy znać, że jest to mar gi nes bar dzo
uro kli wy. Wszyst kie kosz ty pro wa dzo nych
przez nas ba dań po lar nych po kry wa stro -
na nor we ska. 

dr hab. Da riusz J. Gwiaz do wicz

Renifery pasące się przed uniwersytetem
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Arktyka z okien samolotu

Statki są jednym z podstawowych 
środków transportu

Szkolenie strzeleckie Znak drogowy „Uwaga, niedźwiedzie polarne”

UNIS – najbardziej wysunięty na północ 
uniwersytet na świecie
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Tundra arktyczna

Wyładunek sprzętu badawczego z łodzi

Ładowanie broni po wyjściu ze śmigłowca

Dyskusja na uniwersytecie

Ávila Jiménez zbiera skoczogonki
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Tra dy cja trwa! To nic, że 17 czerw ca
2009 ro ku od był się XIII Na wo zo wy

pH -owy Świę to jań ski Pik nik Ogrod ni -
ków. Nic pe cho we go się nie wy da rzy ło,
wręcz prze ciw nie: po go da i fre kwen cja do -
pi sa ły. Licz nie przy by li przed sta wi cie le
ma kro - i mi kro ele men tów na szej uczel ni
i wy dzia łu.

Pod wo dzą Azo fo ski – Agniesz ki Ja siń skiej
– i Po li fo ski – Ewe li ny Woj cie chow skiej oraz
Su per fos fa tu Wy so ko pro cen to we go – To -
ma sza Trel ki ca łe to wa rzy stwo po dzie lo ne
na Azot ki, Fos for ki i Po ta ski ocho czo przy -
stę po wa ło do pro po no wa nych kon ku ren cji.
Mi lu siń scy bra li udział w kon kur sie ry sun -

ko wym, po le ga ją cym na przed sta wie niu
ro ślin ki: szczę śli wej, bo na wie zio nej i smut -
nej, bo głod nej. W tym cza sie do ro śli
przed sta wi cie le grup na wo zo wych po słu ży li
się zmy słem wzro ku, roz po zna jąc ta jem ni -
cze sub stan cje, oraz wę chu, iden ty fi ku jąc
zio ła z mar ce liń skiej by li niar ni. Zwy cię ska
Gru pa Azot ków w na gro dę otrzy ma ła Wia -
dro Kom po stu.

Ostat nią z kon ku ren cji, prze zna czo ną dla
wszyst kich uczest ni ków Pik ni ku, był rzut ka -
lo szem do ce lu. Daw no ża den kon kurs nie
cie szył się tak wiel kim za in te re so wa niem i nie
wzbu dzał tak wie lu emo cji oraz du cha wal -
ki. Uczest ni cy roz gryw ki wy ka za li się du -

żą kre atyw no ścią, sto su jąc roz ma ite tech -
ni ki rzu tu, na przy kład rzut z gó ry, z bo ku,
za ob cas, za cho le wę i in ne.

Po zma ga niach ka lo szo wych dla uzu peł -
nie nia stra co nych skład ni ków po kar mo -
wych ru szo no do ogni ska po ży wić się
kieł ba sia ny mi pa łecz ka mi na wo zo wy mi,
wszel ką bio ma są oraz roz two ra mi fer ty ga -
cyj ny mi.

I tak wśród gwa ru roz mów i przy bla sku
ogni ska ba wio no się do ostat niej daw ki na -
wo zo wej na bar dzo uda nym, nie -pH -owym
Pik ni ku Ogrod ni ków.

Ka ta rzy na Zyg munt
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Na uro czy stym spo tka niu, któ re od by ło się 16 wrze śnia
w au li Ko le gium Run ge go, wła dze uczel ni – z rek to rem
Grze go rzem Skrzyp cza kiem na cze le – wrę czy ły ak ty po -
wie rze nia obo wiąz ków no wym kie row ni kom sa mo dziel nych
jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych na szej uczel ni. Sło wo
po wi ta nia wy gło sił rek tor. Oto ob szer ne frag men ty je go wy -
po wie dzi.

Zo sta li ście Pań stwo wy bra ni spo śród spo łecz no ści na uczy cie li aka -
de mic kich ja ko oso by god ne za ufa nia, go to we do po świę ceń i tru -

du co dzien nej pra cy pod czas kie ro wa nia jed nost ka mi na uko wo -dy -
dak tycz ny mi. Jest to z pew no ścią za szczyt na, ale i od po wie dzial na
funk cja, wy ma ga ją ca umie jęt no ści kie ro wa nia ze spo łem, or ga ni za cji
pra cy, kształ ce nia kadr, dba nia o wła ści wy roz wój, go spo da ro wa nia
środ ka mi fi nan so wy mi i łą cze nia ca ło ści z co dzien ny mi za wo do wy -
mi obo wiąz ka mi na uczy cie la aka de mic kie go. Od 1 paź dzier ni ka sta -
nie cie się Pań stwo li de ra mi jed no stek, ich re pre zen tan ta mi. To od was
przede wszyst kim bę dzie za le ża ło, jak bę dą one dzia łać ja ko cząst ki
uczel ni two rzą ce spraw nie dzia ła ją cy or ga nizm.

Nie któ rzy z Pań stwa zo sta li po wo ła ni na krót szy, nie któ rzy na dłuż -
szy okres, jed nak nie za leż nie od cza su za kres praw i obo wiąz ków, re -
ali za cji za mie rzeń, pla nów i po my słów jest ta ki sam, bez ja kie go kol -
wiek ka te go ry zo wa nia. Nie któ rzy z Pań stwa to lu dzie mło dzi,
sta żem i do świad cze niem. Je stem prze ko na ny, że za wsze bę dzie cie
mo gli li czyć na do brą ra dę i do świad cze nie star szych ko le gów.

Wie lu z Pań stwa, bo aż 49 osób, kie ro wa ło jed nost ka mi przez ostat -
nich kil ka lat. Za Pań stwem już spo ro do świad czeń, bi lans zy sków i strat,

re flek sji, prze my śleń i spraw dzo nych roz wią zań, któ re z pew no ścią
po mo gą da lej funk cjo no wać w cza sach wciąż zmie nia ją cych się re -
aliów. Ale przed Pań stwem ko lej na ka den cja, ko lej ny kre dyt za ufa -
nia, ja kim ob da rzy li Was współ pra cow ni cy. To ko lej ny czas kie ro wa -
nia po wie rzo ną jed nost ką: moż li wo ści dal szej re ali za cji ob ra nej
dro gi, wpro wa dza nia no wych roz wią zań lub do sko na le nia ist nie ją cych.

Z ko lei 25 spo śród Pań stwa to de biu tu ją cy w ro li sze fów jed no stek,
ka tedr i in sty tu tów, na któ rych cze ka ją no we wy zwa nia i moż li wo -
ści spraw dze nia swo ich in dy wi du al nych pre dys po zy cji oraz za wo do -
wej re ali za cji – mo że na wet od kry cia no wych ta len tów. Ży czę, by pra -
ca na tych sta no wi skach by ła źró dłem in spi ra cji, sa mo re ali za cji i chę ci
dzia ła nia dla do bra ogó łu.

Wie lu z Pań stwa uczest ni czy już w struk tu rach kie row ni czych,
uchwa ło - i opi nio daw czych, do rad czych, do kła da jąc swo ją ce gieł kę
do wła ści we go funk cjo no wa nia uczel ni. Wie lu z Pań stwa to dzie ka -
ni wy dzia łów, se na to rzy, człon ko wie rad i ko mi sji. Obej mo wa na funk -
cja jest ko lej nym ro dza jem uczest nic twa w ży ciu i roz wo ju uni wer -
sy te tu, gdyż to po przez ka te dry, in sty tu ty, jed nost ki ogól no uczel nia ne,
wy dzia ły ist nie je i dzia ła uni wer sy tet.

Ży czę wszyst kim Pań stwu, aby po dej mo wa ne 1 paź dzier ni ka zo -
bo wią za nia da ły wie le ra do ści, sa tys fak cji i re ali za cji za wo do wych pla -
nów. Li czę, że le piej się po zna my, bę dzie my wspie rać się ra dą, po -
mo cą i do świad cze niem, speł nia jąc wza jem ne ocze ki wa nia i cze ka ją ce
nas trud no ści. Ży czę, by śmy ra zem, ja ko ka dra w pierw szym rzę dzie
od po wie dzial na za przy szłość uczel ni, w tru dzie i ra do ści, wspie ra -
jąc się na wza jem, dą ży li do jak naj lep sze go roz wo ju na sze go uni wer -
sy te tu, któ re go pre stiż i do bra po zy cja są na szym wspól nym ce lem.

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak

Nowi kierownicy
jednostek ogól no uczel nia nych i na uko wo -dy dak tycz nych
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W dniach 8–20 czerw ca 2008 ro ku
prof. Ja nusz No wac ki – wów czas pro rek -
tor ds. kadr i roz wo ju uczel ni oraz pi szą -
cy te sło wa – peł no moc nik JM rek to ra ds.
współ pra cy z Chi na mi – od wie dzi li czte ry
jed nost ki ba daw cze zaj mu ją ce się rol nic -
twem w Chi nach. 

Współ pra ca z no wy mi jed nost ka mi rol -
ni czy mi w in nych kra jach, w tym tak -

że w Chi nach, jest ele men tem stra te gii na szej

uczel ni, któ ra zmie rza do nada nia jej cha rak -
te ru uni wer sy te tu mię dzy na ro do we go, otwar -
te go na wy mia nę ka dry na uczy cie li aka de mic -
kich i stu den tów. 

Pierw szą jed nost ką był Ogród Bo ta nicz ny
w Pe ki nie. Nie jest to dla nas no wy part ner,
jed nak obec nie łą czy nas z nim naj bliż sza
współ pra ca. Ogród po wstał w ro ku 1956 dzię -
ki prze ję ciu te re nów na le żą cych do świą ty ni
śpią ce go Bud dy (łącz nie 200 ha). Jest to obec -
nie je den z naj lep szych ogro dów bo ta nicz nych
w Chi nach. Dziś zaj mu je po wierzch nię po -
nad 400 ha i jest sta le po więk sza ny. Bar dzo
cen ne i wy jąt ko we nie tyl ko w ca łych Chi nach,
ale i na świe cie są tu m.in. ko lek cje: brzo skwiń
ozdob nych (naj więk sza), pe onii drze wia -

stych, róż z grup her ba cia nych i par ko wych
oraz bon zai. Du żą atrak cją ogro du są: od re -
stau ro wa na świą ty nia śpią ce go Bud dy oraz
pal miar nia. Ta ostat nia po dzie lo na jest na stre -
fy kli ma tycz ne: od pu styn nej do tro pi kal nej.
Ogród to nie tyl ko miej sce prac na uko -
wych, ale tak że obiekt re kre acyj ny i edu ka -
cyj ny dla miesz kań ców mia sta: rocz nie od wie -
dza go oko ło czte rech mi lio nów osób. 

Ów cze sny rek tor spo tkał się z pa nem Li Tie -
cheng – no wym dy rek to rem ogro du. W roz -

mo wie wy ra żo no za do wo le nie z do tych cza so -
wej współ pra cy: trzech pra cow ni ków ogro du
ukoń czy ło stu dia ma gi ster skie z ho dow li ro -
ślin i na sien nic twa na na szej uczel ni, dwie
z nich roz po czę ły u nas do świad cze nia do prac
dok tor skich. Jed no cze śnie dwóch stu den -
tów Wy dzia łu Ogrod ni cze go na szej uczel ni
przez mie siąc prze by wa ło w pe kiń skim ogro -
dzie. Obiekt od wie dzi li też na si na uczy cie le
aka de mic cy oraz stu den ci Mię dzy wy dzia ło we -
go Ko ła Na uko we go Ho dow li Ro ślin i Na sien -
nic twa (opie kun: dr To masz Bra lew ski). Ci
ostat ni swo imi wra że nia mi z po by tu w Pe ki -
nie i Man dżu rii po dzie li li się na wy sta wie fo -
to gra ficz nej urzą dzo nej w ho lu Col le gium Ma -
xi mum. 

Dru gim ośrod kiem, cał ko wi cie no wym
w na szych kon tak tach, był Pół noc no -
-wschod ni Uni wer sy tet Rol ni czo -Le śny
w Yan gling ko ło Xi’an w pro win cji Sha nxi.
Re jon ten, z bar dzo ży zny mi les sa mi, to ko -
leb ka cy wi li za cji chiń skiej i praw do po dob -
nie naj star szy ośro dek rol ni czy na świe cie.
Pro duk cja rol ni cza i struk tu ry ad mi ni stra -
cyj ne pań stwa ist nia ły tu już w cza sach dy -
na stii Zhou (oko ło 800 lat p.n.e.). Sto li ca
pro win cji – Xi’an – le ża ła na Szla ku Je dwab -
nym i by ła dłu gi czas sto li cą Chin. W ak tu -
al nym ran kin gu chiń skich wyż szych szkół
rol ni czych uni wer sy tet zaj mu je miej sce
w pierw szej dzie siąt ce (na po nad 40 skla sy -
fi ko wa nych). Po wstał w ro ku 1934, po cząt -
ko wo ja ko dwie od ręb ne szko ły: rol ni cza 
i le śna. Prze ło mo wym mo men tem w je go hi -
sto rii był rok 1999, kie dy to obie szko ły i pięć
in sty tu tów na uko wych, w tym dwa na le żą -
ce do Chiń skiej Aka de mii Na uk Rol ni -
czych, po łą czy ły się w jed ną ca łość. Jak pod -
kre ślił pro rek tor uczel ni – prof. Hou Xi
– da ło to tak po trzeb ne w no wo cze snym na -
ucza niu aka de mic kim od nie sie nie do wła -
snych osią gnięć ba daw czych. 

Dziś na 16 wy dzia łach i 59 kie run kach
uczel ni kształ ci się bli sko 30 ty się cy stu den -
tów. Spo śród po nad 906 na uczy cie li aka de -
mic kich dwie trze cie ma dok to rat, a jed na
trze cia – sta no wi ska pro fe sor skie, co jak na
wa run ki chiń skie (brak ka dry na uko wej
z dok to ra ta mi uzy ska ny mi po re wo lu cji
kul tu ral nej) jest osią gnię ciem zna czą cym.
Trzej pro fe so ro wie są człon ka mi Chiń skiej
Aka de mii Na uk Rol ni czych, a kil ku na le ży
do pre sti żo wej Kra jo wej Gru py 1000 Eks -
per tów. Dwu na stu mło dych na ukow ców zo -
sta ło za kwa li fi ko wa nych do kra jo we go pro -
gra mu „Plan Po mo cy Ta len tom w No wym
Wie ku”. Szcze gól nie du że są osią gnię cia na -
uko we w zwal cza niu ero zji gleb les so wych,
ho dow li psze nic ozi mych i ja bło ni de se ro -
wych, na wad nia niu i bio tech no lo gii roślin
oraz en to mo lo gii ogól nej. Im po nu ją ce jest
za sto so wa nie wy ni ków ba dań w na uce.
Słu ży te mu 12 sta cji te re no wych oraz no wo -
cze sne cen trum upo wszech nia nia wie dzy
z bar dzo do brze za pro jek to wa nym i wy ko -
na nym dzia łem przy rod ni czym. Wi zy ta,
z ko niecz ności ogra ni czo na do dwóch wy -
dzia łów: Rol ne go i Ochro ny Ro ślin, po ka -
za ła, że jest to uczel nia na świa to wym po -
zio mie, w któ rej wie le ba dań ma cha rak ter
pod sta wo wy, do ty czy ca łej przy ro dy i da le -
ko wy kra cza po za ra my rol nic twa i le śnic -
twa. Pod pi sa ny list in ten cyj ny o współ pra -
cy, spo tka nie ze stu den ta mi oraz wy ty po wa ni
kan dy da ci na stu dia w Pol sce – to pierw sze
kro ki w na wią za niu kon tak tów dy dak tycz -
nych z no wą uczel nią. 

Trze cią jed nost ką, do któ rej do tar li śmy, to
Po łu dnio wo -chiń ski Uni wer sy tet Rol ni czy
w Kan to nie. Jest to nasz naj star szy, obok Uni -

Spo tka nie z pro rek to rem Uni wer sy te tu w Yan gling prof. Hou Xi

Bu dy nek Mu zeum En to mo lo gicz ne go Uni wer sy te tu w Yan gling

WIZYTA W CHINACH
W I E Ś C I  2 0 0 8
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wer sy te tu Rol ni cze go w Pe ki nie, part ner
w kon tak tach dy dak tycz nych z Chi na mi.
Pra cu je tu trzech na szych ab sol wen tów. Jest
to jed na z naj star szych (po wsta ła w 1909 ro -
ku) i naj lep szych uczel ni rol ni czych w Chi -
nach. Jak po wie dział prof. Hang Yueheng
– pro rek tor – to eli tar na szko ła, od 2000 ro -
ku jed na z za le d wie pię ciu uczel ni rol ni czych
fi nan so wa nych z bu dże tu cen tral ne go. Na 22
wy dzia łach i 80 kie run kach na stu diach in -
ży nier skich (przez czte ry la ta) kształ ci się tu
oko ło 40 ty się cy stu den tów. Stu dia są płat -
ne, jed nak cze sne nie jest wy so kie – oko ło
3000 yuanów (1 yuan to oko ło 0,3 zło te go)
na rok. Za le d wie dwa ty sią ce stu den tów po
uzy ska niu stop nia in ży nie ra kon ty nu uje na -
ukę na stu diach ma gi ster skich, któ re są już
droż sze (7000 yuanów) i dłuż sze (trwa ją trzy
la ta). Jed nak naj lep sze pra ce ma gi ster skie (na
wzór ame ry kań ski) są kon ty nu owa ne z po -
mi nię ciem eg za mi nu ma gi ster skie go i od
ra zu koń czą się uzy ska niem stop nia dok to -
ra. Spo śród 4500 pra cow ni ków 800 to na -
uczy cie le aka de mic cy, z nich 40% ma już sto -
pień dok to ra. No wa po li ty ka ka dro wa za kła da,
że no wo przy ję ci na uczy cie le mu szą być już
po dok to ra cie. 

Ba da nia na uko we uczel ni to pięć kie run -
ków ba daw czych, stra te gicz nych dla kra ju, 
ko lej nych – stra te gicz nych dla chiń skie go
Mi ni ster stwa Rol nic twa w Pe ki nie. Są one
fi nan so wa ne cen tral nie oraz uzy sku ją 14
gran tów re sor to wych fi nan so wa nych ze
środ ków pro win cji Gu an dong. Uni wer sy -
tet już od ro ku 1954 ma bli skie kon tak ty
z za gra ni cą, m.in. z Taj lan dią, Ja po nią, USA,

Ka na dą, Au stra lią i Fran cją. Wśród na uczy -
cie li i stu den tów spo ty ka się cu dzo ziem ców.
Wi zy ta, z ko niecz ności ogra ni czo na do
trzech wy dzia łów: Rol ne go, Ogrod ni cze go
oraz Za so bów Na tu ral nych i Śro do wi ska,
spo tka nia z dzie ka na mi, wy kła dow ca mi
i stu den ta mi, oglą da ny sprzęt, pra cow nie,
zbio ry przy rod ni cze, sa le, obiek ty re kre acyj -
ne i za ple cze so cjal ne, a przede wszyst kim
roz mach no wych in we sty cji, wzbu dziły
nasz po dziw. Na stu dia do nas zgło si ły się
czte ry oso by z Wy dzia łu Ogrod ni cze go. 

Z uczel nią z Kan to nu jak do tąd nie mie -
liśmy wspól nych gran tów i ba dań na uko wych.
Jak pod kreślił prof. Lin Shu nqu an – dzie kan
Wy dzia łu Ogrod ni cze go – pew ną trud no ścią
jest to, że wie le ba dań sto so wa nych wy ko nu -
je się na ro śli nach tro pi kal nych, któ re nie ro -
sną w na szej stre fie kli ma tycz nej, ta kich jak:
man go, pa pa ja czy li czi. Jed nak po zo sta ją
jesz cze ba da nia przy rod ni cze, któ re do brze
od po wia da ją no we mu pro fi lo wi na sze go
uni wer sy te tu. 

Pro fe sor No wac ki spo tkał się z na szym ab -
sol wen tem – prof. Tian Min gyi, któ ry w Ka -
te drze En to mo lo gii ukoń czył stu dia ma gi ster -
skie i wy ko nał pra cę ma gi ster ską. Dziś we
wła snej Ka te drze En to mo lo gii kie ru je du żym
ze spo łem, któ ry pro wa dzi wy pra wy ba daw -
cze w ca łych Chi nach i ma li czą ce się osią -
gnię cia. Wspól nie z prof. Tian zwie dzi liśmy
po ło żo ny na pół no cy pro win cji Gu an dong
Park Na ro do wy Shi men z uni kal nym już dla
te go re jo nu tro pi kal nym la sem pier wot nym
oraz za so ba mi fau ny i flo ry, tak że ga tun -
ków en de micz nych. 

Ostat nim obiek tem, któ ry od wie dzi li śmy
w cza sie na sze go wy jaz du, był Ogród Bo ta -
nicz ny w Szan gha ju. Jest to dla nas no wa jed -
nost ka, z któ rą nie mie li śmy do tąd kon tak tów.
Ma za le d wie 200 pra cow ni ków, w tym 20 pra -
cow ni ków na uko wych. Praw dzi wą per łą jest
tu naj więk szy na świe cie zbiór bon zai. Na po -
wierzch ni 4 ha zgro ma dzo no 200 drzew we
wszyst kich li czą cych się sty lach, kil ka z nich
po cho dzi z dy na stii Ming (ma ją po nad 400
lat). Jak pod kreślił w roz mo wie z na mi dy rek -
tor – prof. dr Hu Yon ghong – ogród speł nia
przede wszyst kim funk cje re kre acyj ne dla
osiem na sto mi lio no we go mia sta (rocz nie od -
wie dza go 600 ty się cy osób). Or ga ni zu je się
tu też zna ne w kra ju wy sta wy te ma tycz ne, na
przy kład Szan ghaj ską Wy sta wę Kwia tów ze
sław ną w Chi nach ko lek cją Cym bi dium.
W ro ku 2010 pla nu je się otwar cie no we go
ogro du bo ta nicz ne go w Szan gha ju. Na te re -
nie o po wierzch ni 200 ha, 40 km za mia stem,
we dług pro jek tu trzech firm z Nie miec, ma po -
wstać no wy obiekt z ol brzy mią pal miar nią, pra -
cow nia mi i la bo ra to ria mi. Bę dą w nich kon -
ty nu owa ne do tych cza so we ba da nia nad
upra wą drzew i krze wów na ob sza rach sil nie
zur ba ni zo wa nych i na gle bach za so lo nych. 

Wi zy ty w ośrod kach rol ni czych w Chi nach
po ka za ły, że jest to kraj o ol brzy mich moż -
li wo ściach i po ten cja le twór czym, któ ry
chce się uczyć od naj lep szych. Jest jed no cze -
śnie otwar ty na współ pra cę z no wy mi part -
ne ra mi. Je śli umie jęt nie to wy ko rzy sta my, mo -
że przy nieść ko rzy ści tak że nam sa mym.

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz

Spo tka nie z pro rek to rem 
Uni wer sy te tu w Yan gling 
prof. Hou Xi

Wi zy ta w pra cow ni In sty tu tu En to mo lo gicz ne go

Wi zy ta w Par ku Na ro do wym Shi men 
w pro win cji Gu an dong
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Sym po zja ge ne ty ków i ho dow ców
dro biu ma ją na sta rym kon ty nen cie dłu -
gą tra dy cję. Jed nak przez wie le lat że -
la zna kur ty na, dzie lą ca Eu ro pę na
wschód i za chód, spra wia ła, że rów nież
spo tka nia na uko we od by wa ły się od -
dziel nie. 

Na ukow cy kra jów de mo kra cji lu do wej
uczest ni czy li w sym po zjach AVIA GEN

(Cur rent Pro blems in Avian Ge ne tics), or ga -
ni zo wa nych głów nie w ów cze snej Cze cho sło -
wa cji (dwa spo śród nich od by ły się w Pol sce).
For mu ła spo tkań po dru giej stro ny że la znej
kur ty ny by ła nie co szer sza, gdyż uczest ni czy li
w niej nie tyl ko przed sta wi cie le świa ta na uki,
lecz tak że prak ty cy za trud nie ni na co dzień
w wiel kich kon cer nach ho dow la nych. Po cząt -
ko wo ob ra dy okrą głe go sto łu od by wa ły się tyl -
ko w Wiel kiej Bry ta nii, wy cho dząc na stęp nie
po za gra ni ce Zjed no czo ne go Kró le stwa.
W ślad za tym do szło do zmia ny na zwy na:
Eu ro pe an Po ul try Bre eders Ro und ta ble. Do
zmia ny for mu ły spo tkań do szło w 1999 ro -
ku, kie dy to w Ma rien see (ko ło Ha no we ru)
od by ło się I Eu ro pej skie Sym po zjum Ge ne -
ty ki Dro biu. Ko lej ne od by wa ły się co dwa la -
ta, na prze mian we wschod niej i za chod niej
czę ści na sze go kon ty nen tu, od po wied nio w:
Gödöllö (Wę gry), Wa ge nin gen (Ho lan dia),
Du bro vni ku (Chor wa cja) i Bræd strup (Da nia).
Ich for mu ła po zo sta je w za sa dzie nie zmien -
na, obej mu jąc 9–10 za ma wia nych re fe ra tów
wy gła sza nych przez wy bit nych spe cja li stów,
roz bu do wa ną se sję po ste ro wą (pod czas któ -
rej pokazu je się kil ku mi nu to we ust ne mul ti -
me dial ne pre zen ta cje wy ni ków), a tak że se -
sję or ga ni zo wa ną przez kon cer ny ho dow la ne,
nie bę dą cą by naj mniej tyl ko for mą ich pro -
mo cji. Sym po zja za czy na ją się w śro dę,
w go dzi nach po łu dnio wych, a koń czą w pią -
tek, zwy kle w ostat nich dniach wrze śnia. 

Szó ste Eu ro pej skie Sym po zjum Ge ne ty ki
Dro biu od by wa ło się w Cen trum Kon fe ren -
cyj nym In sty tu tu Ma te ma tycz ne go Pol skiej
Aka de mii Na uk w Bę dle wie, wpi su jąc się
w wy żej po da ne ra my cza so we i or ga ni za cyj -
ne. Or ga ni za to ra mi te go spo tka nia by li: Ko -
ło Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz ne go
w Po zna niu, Pol ski Od dział Świa to we go
Sto wa rzy sze nia Wie dzy Dro biar skiej (WPSA)
oraz Gru pa Ro bo cza 3 „Ho dow la i Ge ne ty -
ka” WPSA, przy współ udzia le Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go, Pol skiej Aka de mii Na uk i Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wśród 73
uczest ni ków z 17 kra jów Eu ro py, Ame ry ki
Pół noc nej i Azji by li za rów no przed sta wi cie -
le uczel ni i in sty tu tów ba daw czych, jak i firm
ko mer cyj nych „pro du ku ją cych” ma te riał ho -
dow la ny. Ho no ro wy mi go ść mi by li: rek tor
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
– prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, pre zy -
dent Pol skie go Od dzia łu WPSA – prof. dr
hab. An drzej Rut kow ski (i jed no cze śnie 
kie row nik Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go -
spo dar ki Pa szo wej UP w Po zna niu), przed -

sta wi cie le Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go: mgr An drzej Bo -
brow ski – dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi i mgr Ma rek Be er – za stęp -
ca dy rek to ra te goż de par ta men tu, oraz pro -
dzie ka ni Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -

rząt UP w Po zna niu: prof. dr hab. Ja cek
Wój tow ski i dr Grze gorz Cho le wiń ski.

Te ma ty ka ob rad obej mo wa ła wie le za -
gad nień, po cząw szy od opty mal ne go wy ko -
rzy sta nia mar ke rów ge ne tycz nych w se lek cji,
po przez ana li zę bio róż no rod no ści po pu la cji
dro biu, a skoń czyw szy na ge ne tycz nym uwa -
run ko wa niu ja ko ści jaj. Pierw szy re fe rat – na

te mat sta nu za so bów ge ne tycz nych dro biu
w Pol sce – wy gło sił prof. dr hab. Sta ni sław
Wę żyk (eme ry to wa ny pro fe sor In sty tu tu
Zoo tech ni ki – PIB w Kra ko wie). Po zo sta łe re -
fe ra ty za ma wia ne za pre zen to wa li: prof. Le if
An ders son (Szwe cja), dr San tia go Aven da no
(Wiel ka Bry ta nia), dr He rve Cha po uis (Fran -
cja), prof. Jack Dek kers (USA), dr Dirk -Jan
de Kon ning (Wiel ka Bry ta nia), prof. Ire ne
Hof f mann (re pre zen tu ją ca FAO), prof. Hen -
ner Si mia ner (Niem cy), prof. Jo han na Vilk -
ki (Fin lan dia) oraz dr Anna Wolc (z Ka te dry
Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt na sze -
go uni wer sy te tu). Pod czas se sji po ste ro wej za -
pre zen to wa no 27 do nie sień, z cze go czte ry po -
cho dzi ły z pol skich ośrod ków na uko wych.
Na le ży pod kre ślić, że współ prze wod ni czą cy -
mi dwóch se sji by li Po la cy – dr hab. An drzej
Ro siń ski z Ka te dry Ho dow li i Użyt ko wa nia
Dro biu UP w Po zna niu i prof. dr hab. Elż bie -
ta Mi chal ska z Ka te dry Ge ne ty ki i Ogól nej Ho -
dow li Zwie rząt SGGW w War sza wie. 

Tra dy cyj nie od by ła się tak że se sja pro wa -
dzo na przez na ukow ców za trud nio nych na
co dzień w fir mach ho dow la nych, po świę co -
na za cie śnie niu współ pra cy mię dzy sze ro ko
ro zu mia ną na uką i prak ty ką. Mo de ra to rem
tej se sji był prof. Ru dolf Pre isin ger z Nie miec.
Na mar gi ne sie war to za uwa żyć, że pro wa -
dzi się tam wie le ba dań, cze mu z pew no ścią
sprzy ja za trud nia nie wy so ce wy kwa li fi ko wa -
nej ka dry na uko wej, tak że z ty tu ła mi pro fe -
sor ski mi.

Sta łym ele men tem pro gra mu EPGS jest
bu si ness me eting. Nie po raz pierw szy wró -
ci ła kwe stia for mu ły przy szłych spo tkań. Roz -
wa ża no róż ne sce na riu sze, obej mu ją ce mię -
dzy in ny mi wspól ne po sie dze nia z gru pą
ro bo czą „Ży wie nia dro biu” czy „Do bro sta -
nu i be ha wio ru”. Jed nak ko lej ne, siód me już
Eu ro pej skie Sym po zjum Ge ne ty ki Dro biu od -
bę dzie się w nie zmie nio nej for mie w Edyn -
bur gu w 2011 ro ku.

Or ga ni za cja sym po zjum nie by ła by moż li wa
bez wspar cia wie lu in sty tu cji i spon so rów. Sło -
wa po dzię ko wa nia kie ru ję więc do Mar szał ka
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Ko mi te tu 
Na uk Zoo tech nicz nych PAN, władz Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Eu ro pe an 
Fe de ra tion of World’s Po ul try Scien ce 
As sco cia tion (WPSA), Spe aker’s Bu re au of
WPSA, Dutch Fo uda tion for Pro mo ting Po ul -
try Scien ces oraz LNB Po land, Hub bard Pol -
ska, fir my Dro biar stwo Dzia ły Spe cjal ne „Ma -
lec”, Wiel ko pol skiej Spół ki Dro biar skiej „DROB
SA” i Loh mann Tie rzucht GmbH. 

Ser decz nie dzię ku ję mo im zna ko mi tym
Współ pra cow ni kom, a szcze gól nie prof. dr.
hab. Pio tro wi Śló sa rzo wi, prof. dr. hab. Wło -
dzi mie rzo wi No wa ko wi, dr. Woj cie cho wi
An drze jew skie mu, a tak że dok to ran tom i ma -
gi stran tom Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho -
dow li Zwie rząt, Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt
i Go spo dar ki Pa szo wej oraz Ka te dry Ho dow li
Ma łych Ssa ków i Su row ców Zwie rzę cych. 

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski

B ę  d l e  w o  k .  P o  z n a  n i a , 3 0  w r z e  ś n i a  – 2  p a ź  d z i e r  n i  k a 2 0 0 9  r o k u

VI Eu ro pe an 
Po ul try Ge ne tics 

Sym po sium

Wystąpienie 
prof. Jacka Dekkersa z USA

Referat wygłasza 
prof. Johanna Vilkki z Finlandii

Uczestnicy sympozjum

Głos 
z sali
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Dnia 15 wrze śnia 2009 ro ku w Ko le gium Run ge go od -
by ła się uro czy stość od no wie nia dy plo mów stu den -

tów Wyż szej Szko ły Rol ni czej z rocz ni ka 1955–1959.
Obec no ścią swo ją za szczy cił nas: rek tor prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, dzie kan Wy dzia łu Rol ni cze go prof.
dr hab. Wie sław Ko zia ra, pro rek tor prof. dr hab. Cze sław
Sza frań ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Zbi gniew
Zie liń ski oraz na si pro fe so ro wie: Eu ge niusz Bil ski i Ta -
de usz Ca liń ski.

Mi nę ło 50 lat… Aż, czy tyl ko 50 lat, kie dy to z dy plo -
ma mi na szej po znań skiej uczel ni po szli śmy w Pol skę, nie -
któ rzy w świat, re ali zo wać w ży ciu zdo by tą wie dzę. Uczel -
nia da ła nam dy plom in ży nier ski na dro gę pra cy
za wo do wej, któ ra dla jed nych po 50 la tach wy ga sła, a dla
czę ści się jesz cze nie za koń czy ła. Jed ni z tym dy plo mem
prze szli przez ca łe czyn ne za wo do wo ży cie, in ni ro bi li stu -
dia ma gi ster skie, nie licz ni dok to ranc kie.

Dzień spo tka nia był sło necz ny i ra do sny, pe łen wspo -
mnień sprzed 50 lat, tych naj pięk niej szych, mło dzień czych.
La sek Go lę ciń ski, w któ rym od by li śmy spa cer, nic się nie
zmie nił, a my zu peł nie za po mnie li śmy, że daw no skoń -
czy li śmy 70 lat.

Ma ria Ho row ska -Dro go mi rec ka

Odnowienie dyplomówOdnowienie dyplomów
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Wdniu 19 wrze śnia An no Do mi ni 2009
cza ry ro gów my śliw skich ab sol wen tów

oraz obec nych człon ków Ze spo łu Trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor” skie ro wa ne zo sta ły
na Po znań. W sto li cy pol skiej sy gna li sty ki od -
by ło się wy da rze nie, któ re prze ży wa się raz
na ćwierć wie ku. Ob cho dy 25-le cia ze spo -
łu, któ re go na zwa w tym dniu by ła od mie -
nia na przez przy pad ki naj czę ściej, oka za ły się
nie tyl ko rocz ni cą, któ rą się po pro stu ob cho -
dzi – „bo tak trze ba”, ale przede wszyst kim
nie ziem ską ucztą mu zycz ną, peł ną wzru szeń
i emo cji, któ rych ten ar ty kuł mi mo mo ich usil -
nych sta rań nie bę dzie w sta nie opisać, po -
nie waż nie znaj du ję w ję zy ku pol skim słów,
któ re mo gły by wy ra zić to, co czu łem i na dal
czu ję. Spró bu ję jed nak nie co przy bli żyć
prze bieg i spe cy ficz ny kli mat im pre zy po łą -
czo nej z ob cho da mi 90-le cia Wy dzia łu 
Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu i 90-le cia Ko ła Le śni ków. 

Msza świę ta w ko ście le pod we zwa niem św.
Ja na Vian neya na So ła czu za in au gu ro wa ła ob -
cho dy ju bi le uszu. Punk tu al nie o go dzi -
nie 11.00 pod ko pu łą za brzmiał utwór Na wej -
ście Re in hol da Stie fa w wy ko na niu ze spo łu
o wszyst ko mó wią cej na zwie i cha rak te ry stycz -
nej pi sow ni: ab so lVent. Już wów czas oprócz
do znań mi stycz nych otrzy ma li śmy mu zycz -

ną za po wiedź te go, co cze ka nas w dal szej czę -
ści ob cho dów 25-le cia. Do sko na łym uzu peł -
nie niem in stru men tal nej opra wy mszy był
psalm w wy ko na niu wo kal nym obec nej kie -
row nicz ki „Ve na to ra” Ka mi li Soń ty.

Po mszy za koń czo nej tra dy cyj nie Mar szem
Świę te go Hu ber ta wszy scy uczest ni cy uda li się
przed Ko le gium Ciesz kow skich na te re nie
Wy dzia łu Le śne go. Ko lej ne, tym ra zem bar -
dziej sym bo licz ne wy da rze nie – to po sa dze -
nie pa miąt ko we go drzew ka, któ re kie dyś,
pod czas prze cha dzek po miej scach, w któ -
rych spę dza li śmy naj lep sze la ta na sze go ży -
cia, przy po mni nam o pięk nym dniu 25-le -
cia ze spo łu. 

Ko le gium Run ge go – ko lej ny nie zwy kle
waż ny punkt na na szej ju bi le uszo wej ma pie
i mo ment, któ ry stał się na szym prio ry te tem
od chwi li po wro tu z Olsz ty na po zdo by ciu Ro -
gu Woj skie go – uro czy sty kon cert z oka zji na -
sze go ju bi le uszu. Przy mu zycz nym wspar ciu
ab so lVen ta oraz ze spo łu Old Ve na tor ode gra -
ne zo sta ły naj więk sze „szla gie ry” mu zy ki my -
śliw skiej oraz sy gna ły ło wiec kie. Go ście zo -
sta li rów nież za po zna ni z hi sto rią ze spo łu,
któ rą w for mie mul ti me dial nej przed sta wił
pro wa dzą cy kon cert by ły kie row nik „Ve na -
to ra” Ka rol Jur czy szyn. Swo ją obec no ścią
pod czas ob cho dów ju bi le uszu za szczy ci li

nas: pro rek tor ds. stu diów prof. dr hab. Mo -
ni ka Ko złow ska, dzie kan Wy dzia łu Le śne go
prof. nadzw. Ro man Gor no wicz, pre zes
ORŁ w Po zna niu Adam Smo ra wiń ski oraz
dy rek tor RDLP w Po zna niu Piotr Gry gier. Nie
za bra kło rów nież pre ze sa Klu bu Sy gna li stów
My śliw skich PZŁ, tak że jed ne go z by łych kie -
row ni ków ze spo łu i ko or dy na to ra zjaz du
w jed nej oso bie Ma cie ja Stra wy, któ ry skie -
ro wał wie le cie płych słów do za rów no by łych,
jak i obec nych człon ków „Ve na to ra” oraz
osób, bez któ rych wspar cia ze spół nie był by
ta ki, jak w chwi li obec nej. 

War to w tym mo men cie za zna czyć, że
pod czas zjaz du go ści li śmy rów nież jed ne -
go z za ło ży cie li „Ve na to ra” – Krzysz to fa Tu -
row skie go.

O zmierz chu, któ ry zwień czył wy jąt ko wo
sło necz ny wrze śnio wy dzień, roz po czę ły się
przy go to wa nia do czę ści nie ofi cjal nej. Przy
ogni sku zor ga ni zo wa nym przed aka de mi kiem
„Przy le sie” (bo gdzież by in dziej mo gło ono
za pło nąć?) spo tka li śmy się wszy scy w nie -
zmie nio nym skła dzie. Mu zy ka my śliw ska
nio sła się po le sie, mi go ta ła na nie bie i pły nę -
ła w stro nę „mia sta war te go po zna nia”, jej
echo sły chać do dziś i pe wien je stem, że nie
bę dzie ono słab nąć do na stęp ne go ju bi le uszu.

Piotr Po mo stow ski

Muzyka myśliwska
wczoraj, dziś i jutro

Ob cho dy 25-le cia ist nie nia Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor” 
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Koncert na rogu Wojskiego; gra Hubert Szrama

Obecny skład „Venatora”
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Wspólne muzykowanie; młodsze i starsze pokolenie ZTM „Venator”

Zespół „absolVent”

Osoby zaproszone oraz dawni i obecni członkowie zespołu
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We wrze śniu 2009 ro ku mi nę ła sie dem dzie -
sią ta rocz ni ca śmier ci wy bit ne go bo ta ni -

ka dok to ra Fe lik sa Kraw ca, chcia ła bym za tem
przy po mnieć je go oso bę. Był bra tem mo jej bab -
ci Wan dy i choć nie by ło mi da ne po znać go oso -
bi ście, czę sto sły sza łam o nim w jej wspo mnie -
niach. Za cho wa ły się też zwią za ne z nim
do ku men ty i fo to gra fie, mię dzy in ny mi spu ści -
zna w Ar chi wum Pol skiej Aka de mii Na uk; jest
pi śmien nic two bio gra ficz ne, ale dzie jo wa pa mięć
wciąż wy ma ga przy po mi na nia o ta kich lu -
dziach, jak on, któ ry wiel ce za słu żył się
za rów no w swej dzia łal no ści na uko wej, jak
i w obro nie oj czy zny we wrze śniu 1939
ro ku. Przy wo łam tu tyl ko naj waż niej sze
fak ty z ży cia oso bi ste go i ro dzin ne go oraz
za wo do we go dr. Kraw ca, szcze gól nie
zaś uwy pu klę je go żoł nier ską po sta wę
obroń cy oj czy zny, go to we go od dać za nią
ży cie.

Fe liks Jó zef Kra wiec uro dził się 18 lip -
ca 1906 ro ku w Gra now cu w po wie cie
odo la now skim. Je go oj ciec Jó zef (1880–1923)
był na uczy cie lem, kie row ni kiem 6-kla so wej
pu blicz nej szko ły po wszech nej w Że grzu pod Po -
zna niem. Mat ka, We ro ni ka (1886–1967), z do -
mu Leh mann, zaj mo wa ła się do mem i wy cho wa -
niem dzie ci. Fe liks był naj star szym dziec kiem
We ro ni ki i Jó ze fa. Miał tro je ro dzeń stwa: Ber -
nar da (1907–1983), Teo bal da (1911–1979)
i młod szą od sie bie o piętnaście lat Wan dę
(1921–2002), mo ją bab cię. Z opo wie ści jej
i mo je go oj ca wiem, że Fe liks od naj młod szych
lat in te re so wał się przy ro dą. Zbie rał oka zy ro ślin,
a oj ciec ku po wał mu książ ki o bo ta ni ce. Naj pierw
uczęsz czał do gim na zjum nie miec kie go w Ostro -
wie Wiel ko pol skim, a po tem na ukę kon ty nu ował
w Pań stwo wym Gim na zjum św. Ma rii Mag da -
le ny w Po zna niu. Uczył się do sko na le, na za cho -
wa nych świa dec twach szkol nych wid nie ją pra wie
sa me oce ny bar dzo do bre. W 1926 ro ku zdał ma -
tu rę. Je go sio stra Wan da tak wspo mi na ła:

[…] pa mię tam ja ko dziew czyn ka […], że
obok pa sji na uko wo -ba daw czej i ży we go
udzia łu w ru chu ochro ny przy ro dy, Brat był
bar dzo roz mi ło wa ny w mu zy ce. Sam grał na
skrzyp cach, […] wraz z Oj cem i dwo ma młod -
szy mi Brać mi kon cer to wa li w do mu, w ro dzin -
nym ze spo le. Cho dził też na wszyst kie kon -
cer ty pu blicz ne. Nie raz po ja wiał się w sa li
z par ty tu rą za po wie dzia ne go w pro gra mie
utwo ru, aby śle dzić tok wy ko na nia. Sa ma ta -
ki kon cert z Bra tem prze ży łam i wi dzia łam,
jak bar dzo mu zy ka Go pa sjo no wa ła.

W ro ku aka de mic kim 1926/1927 roz po czął
stu dia z bo ta ni ki na Wy dzia le Ma te ma tycz no -
-Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Już
w ro ku 1929/1930, bę dąc jesz cze stu den tem,
zo stał za trud nio ny ja ko młod szy asy stent na Wy -
dzia le. W 1930 ro ku uzy skał sto pień ma gi stra
fi lo zo fii, przed sta wiw szy z wy ni kiem bar dzo do -
brym pra cę ma gi ster ską „Po ro sty Lu dwi ko wa”.
Koń cząc stu dia z bo ta ni ki, zdał – tak że na ogół
z wy ni kiem bar dzo do brym – eg za mi ny z:
„ma te ma ty ki dla przy rod ni ków w za kre sie ele -
men tar nym, fi zy ki do świad czal nej, che mii, za -
sad geo lo gii, głów nych za sad na uk fi lo zo ficz -

nych, za sad zoo lo gii, bo ta ni ki (kurs ogól ny),
ana to mii i cy to lo gii ro ślin, fi zjo lo gii ro ślin,
geo gra fii ro ślin z uwzględ nie niem flo ry pol skiej,
mor fo lo gii i sys te ma ty ki ro ślin, ge ne ty ki”.
Otrzy mał oce nę osta tecz ną: bar dzo do bry.

W dniu 25 kwiet nia 1933 ro ku w Po zna niu
za warł zwią zek mał żeń ski z Anie lą Da now ską.
Je go żo na by ła ma gi strem bio lo gii – bo ta ni ki,
pra co wa ła na Uni wer sy te cie Po znań skim (po
woj nie zo sta ła pro fe so rem na uni wer sy te cie we

Wro cła wiu). 

W 1937 ro ku
uro dzi ła się im cór -

ka Elż bie ta. Fe liks Kra wiec pra co wał nie tyl ko
na Uni wer sy te cie Po znań skim, ale uczył tak że
bio lo gii w gim na zjum Ma rii Mag da le ny. Wy jeż -

dżał na ba da nia te re no we, pro wa dził roz le głe
pra ce in wen ta ry za cyj no -bo ta nicz ne, dzia łał
w kil ku or ga ni za cjach, to wa rzy stwach na uko -
wych. Miał wspa nia łych mi strzów i współ pra -
cow ni ków, pro fe so rów Jó ze fa Pa czo skie go,
Ada ma Wo dzicz kę i in nych. W 1933 ro ku obro -
nił dok to rat. Wy spe cja li zo wał się w li che no lo -
gii, ba dał po ro sty wy stę pu ją ce na gła zach na -
rzu to wych Po mo rza i za chod niej Pol ski.
Po pu la ry zo wał ochro nę przy ro dy, mię dzy in ny -
mi na kur sach kra jo znaw czo -przy rod ni czych
Związ ku Har cer stwa Pol skie go. Był współ -
twór cą kon cep cji utwo rze nia par ku na ro do we -
go w cen tral nej czę ści Po je zie rza Ka szub skie -

go (na te re nach mię dzy Kar tu za mi, Chmiel nem,
Sie ra ko wi ca mi i Li nią). Za po cząt ko wał pu bli -
ka cję wy daw nictw ziel ni ków, wy da jąc dwa ze -
szy ty „Li che no the ca Po lo ni ca” z te re nu Wiel -
ko pol ski, za co otrzy mał brą zo wy me dal dla
wy cho wan ków UP. Był współ au to rem wy da ne -
go w 1938 ro ku mo no gra ficz ne go dzie ła Po mni -
ki i za byt ki przy ro dy Wiel ko pol ski. Do sta wał na -
gro dy za pra cę na uko wą, w tym srebr ny me dal
w 1936 ro ku. Ogó łem opu bli ko wał 48 prac,
w rę ko pi sach po zo sta wił sie dem. Był współ twór -

cą idei stwo rze nia Wiel ko pol skie go Par ku Na -
ro do we go. Z ini cja ty wy Ada ma Wo dzicz ki,
Fe lik sa Kraw ca, Zyg mun ta Czu biń skie go za pla -
no wa no, a na stęp nie utwo rzo no – już po II woj -
nie świa to wej – jesz cze in ne obiek ty chro nio -

ne, ta kie jak: Sło wiń ski Park Na ro do wy,
Bie law skie Bło to, obiek ty na Wy so czyź nie Sta -
ni szew skiej. Ów cze śni je go ko le dzy, a póź niej si
pro fe so ro wie, Zyg munt Czu biń ski i Jan Ra fal -
ski, tak o nim na pi sa li: 

Jed nym z naj zdol niej szych i naj bar dziej
twór czych bio lo gów po znań skich w okre sie
mię dzy wo jen nym był dr Fe liks Kra wiec. [...]
Śmierć żoł nier ska we wrze śniu 1939 ro ku nie
po zwo li ła Mu zre ali zo wać am bit nych pla nów
na uko wych, nie mniej to, cze go do ko nał w krót -
kim, za le d wie dzie się cio let nim okre sie, za pew -
ni ło Mu trwa łe imię za rów no w hi sto rii na szej
flo ry sty ki, jak i ochro ny przy ro dy. 

Doktor 

Feliks Józef Krawiec
(1906–1939)

W S P O M N I E N I E  W  7 0  R O C Z N I C Ę

Feliks Krawiec (z prawej) z córką Elżbietą i prof. Zygmuntem Czubińskim
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Wspo mi na łam już, że we wszyst ko, czym się
zaj mo wał, wkła dał ro zum i ser ce. Wie le miej -
sca w je go ży ciu za ję ły spra wy szko le nia woj -
sko we go, z prze ko na niem i za an ga żo wa niem
brał udział w ko lej nych ćwi cze niach, na któ re
był po wo ły wa ny. To przy go to wa ło go do czyn -
ne go udzia łu w bo ha ter skiej obro nie oj czy zny,
za koń czo ne go śmier cią na po lu chwa ły. Ze
wzru sze niem prze glą da łam prze sła ne me mu oj -
cu w ma ju 2009 ro ku do ku men ty z Cen tral ne -
go Ar chi wum Woj sko we go w Rem ber to wie,
gdzie za cho wa ła się je go tecz ka akt per so nal -
nych. Ukoń czył Szko łę Pod cho rą żych Re zer wy
Pie cho ty w Za mbro wie z wy ni kiem bar dzo do -
brym i do sko na łą lo ka tą: 3/104. We wrze -
śniu 1933 ro ku ćwi cze nia od by wał w kor pu sie
pie cho ty, a od 23 VIII do 17 IX 1937 ro ku w 56.
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej. Z cza sem po wie -
rzo no mu funk cję do wód cy plu to nu strze lec kie -
go, awan so wał do stop nia pod po rucz ni ka re zer -
wy. We wnio sku o awans ofi cer ski otrzy mał
ogól ną oce nę bar dzo do brą, a je go prze ło że ni 
pi sa li o nim w sa mych su per la ty wach. Za nim w li -
sto pa dzie 1933 ro ku do wiódł swej „przy dat no -
ści służ bo wej” na „sta no wi sku do wód cy plu to -
nu”, do wód ca ba ta lio nu do ko nał szcze gó ło wej,
i jak wi dać po ni żej, wca le nie zdaw ko wej oce -
ny oso by kan dy da ta. Otóż zda niem prze ło żo nych
ppor. Fe liks Kra wiec za słu gi wał na na stę pu ją -
ce oce ny:

War to ści oso bi ste: „Ener gia i ini cja ty wa bar -
dzo du ża. Cha rak ter usta lo ny, zrów no wa żo ny
i w wy so kim stop niu do dat ni, si ła wo li du ża,
am bi cja pra cy bar dzo du ża, wy ro bie nie to wa -
rzy skie du że, ide owość służ by woj sko wej bar -
dzo du ża”.

War to ści fi zycz ne: „Wy trzy ma łość fi zycz na
i spraw ność bar dzo du ża, wy mo wa i do no śność
gło su bar dzo do bre. Ner wo wo opa no wa ny”.

„In te li gen cja bar dzo du ża, umysł by stry i lo -
gicz ny […], bar dzo du ży za sób wie dzy ogól nej”.

War to ści za wo do we: „Uzdol nie nia woj -
sko we bar dzo du że…”

Zdol no ści or ga ni za cyj ne i ad mi ni stra cyj ne:
„Zmysł or ga ni za cyj ny du ży […]. W pra cy bar -
dzo do kład ny i su mien ny”.

Zdol no ści kie row ni cze i wy cho waw cze:
„Uzdol nie nie wy cho waw cze du że, umie wpły -
wać na pod wład nych wy mo wą, ja sno okre ślo -
nem i rze czo wem wy ma ga niem służ by. Przy -
zwy cza je nie do ry go ru do bre”.

Te woj sko we „opin je fa cho we” o ofi ce rze bo -
ta ni ku za apro bo wał do wód ca puł ku, płk Żon -
goł ło wicz, pi sząc na for mu la rzu wnio sku awan -
so we go: „Zga dzam się z oce ną dcy ba onu.
Ogól nie b. do bry”. Jak że cel nie te opi nie woj -
sko wych ko re spon du ją z kon sta ta cją prof.
Czu biń skie go. Wspo mi na on, że Kra wiec: 

Był tak za pa lo nym flo ry stą, że po ro sty zbie -
rał na wet na ćwi cze niach woj sko wych (co nie
prze szko dzi ło Mu w uzy ska niu jed nej z pierw -
szych lo kat w Szko le Pod cho rą żych) – w oko -
li cach Za mbro wa i Kra je wa (woj. bia ło stoc kie)
oraz Po hu lan ki (oko li ce Wil na). 

Oko ło 15 sierp nia 1939 ro ku Fe liks Kra wiec
zo stał po wo ła ny do woj ska, wkrót ce wy bu chła

woj na i wy ru szył na front. Zo stał do wód cą 2. plu -
to nu w II ba ta lio nie kro to szyń skie go 56. puł ku
pie cho ty ka li skiej 25 Dy wi zji Pie cho ty. Mi mo dzia -
łań wo jen nych nie za nie chał pra cy na uko wej. Wy -
ru sza jąc na woj nę, za brał do ple ca ka rę ko pis swej
roz pra wy ha bi li ta cyj nej na te mat „Sto sun ki geo -
bo ta nicz ne Pła sko wy żu Sta ni szew skie go na Po -
je zie rzu Ka szub skim”. Li czył na to, że wal ki szyb -
ko się skoń czą, a on jesz cze po pra cu je nad
re dak cją roz pra wy. Do daj my, że na ko niec 1939
ro ku wy zna czo no ter min je go ko lo kwium ha bi -
li ta cyj ne go na Uni wer sy te cie Po znań skim. Do te -
go cza su mia ła zo stać wy dru ko wa na książ ka bę -
dą ca pod sta wą ha bi li ta cji. 

Ale w dniu 9 wrze śnia Fe liks Kra wiec po legł
w cięż kich wal kach, dziś zna nych ja ko bi twa nad
Bzu rą. Mój dzia dek, prof. Edward Ser wań ski, po
la tach usta lił ta ki za pis oko licz no ści śmier ci:

W so bo tę, dnia 9 wrze śnia, póź nym wie czo -
rem, w ogniu bar dzo ostrych walk o Łę czy cę,
je go plu ton był roz wi nię ty w ty ra lie rę i sko ka -
mi po su wał się do przo du. [Kra wiec] wzy wał
żoł nie rzy do za cho wa nia spo ko ju, i aby nie ba li
się wal ki. Po legł w chwi li, kie dy po de rwał swój
plu ton do ko lej ne go sko ku w ty ra lie rze.

Ni gdy ofi cjal nie nie po wia do mio no ro dzi ny
o je go zgo nie. Nie by ło wia do mo, gdzie po legł
i gdzie go po cho wa no. Je go ro dzi na dłu go po -
da wa ła złe wie ści w wąt pli wość i łu dzi ła się na -
dzie ją, że ich bli ski wró ci. Po woj nie zo stał są -
dow nie uzna ny za zmar łe go. La ta mi trwa ły
po szu ki wa nia je go gro bu, pro wa dził je mię dzy
in ny mi mój dzia dek aż do po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych, bez po wo dze nia. Wspo mi na jąc los
swo je go bra ta, bab cia mó wi ła nam o tym, jak bar -
dzo za le ży jej na tym, by móc kie dyś zło żyć kwia -
ty na je go gro bie. 

Nie ste ty, okrut ny los spra wił, że mu sia ło upły -
nąć pra wie 70 lat, nim za spra wą bra ta mo je -
go oj ca, prof. Ma cie ja Ser wań skie go, uzy ska -
li śmy od prof. Ta de usza Po klew skie go -Ko zieł ła
prze ło mo wą dla nas in for ma cję: do wie dzie li śmy
się od nie go, że Fe liks Kra wiec spo czy wa
w zbio ro wej mo gi le w Tu mie pod Łę czy cą. 

W dniu 24 lip ca 2008 ro ku na ocz nie prze -
ko na łam się o tym, bę dąc w Tu mie z pierw szą
„ro dzin ną de le ga cją”. Grób wuj ka znaj du je się
na ma łym cmen ta rzu roz lo ko wa nym nie da le ko
pięk nej ro mań skiej ko le gia ty. Już od cmen tar -
nej fur ty rzu ca się w oczy wy so ki obe lisk. Po -
sta wio no go w 1945 ro ku i umiesz czo no na nim
ta bli cę z na zwi ska mi po le głych. Na gó rze ta bli -
cy znaj du je się na pis: „PO LE GLI WE WRZE -
ŚNIU 1939 R. NA PO LU CHWA ŁY ZA OJ -
CZY ZNĘ”. Od na la złam na zwi sko wuj ka pod
nu me rem 70: „Fe liks -Jó zef Kra wiec 1906–1939
ppor. 56 PP”. Po le wej stro nie od po mni ka znaj -
du ją się zbio ro we mo gi ły, a na nich no we krzy -
że ka mien ne. Nie wia do mo do kład nie, w któ -
rej mo gi le po cho wa ny jest mój wu jek, ale nie to
by ło dla nas naj waż niej sze. Bę dąc tam, my śla -
łam o bab ci i o tym, co dla niej zna czy ła by in -
for ma cja, że zlo ka li zo wa li śmy miej sce po chów -
ku jej bra ta. Pa mię tam, jak nie raz za pa la ła na
cmen ta rzu zni cze pod zbio ro wym krzy żem
i tłu ma czy ła nam, wnu kom, że czy ni to z my -

ślą o swo im bra cie Fe lik sie, któ ry pew nie swo -
je go gro bu nie ma. 

Po wró cę do Tu mu jesz cze nie raz, a na pew -
no bę dę tam we wrze śniu 2009 ro ku, by
uczest ni czyć w uro czy sto ściach po świę co -
nych 70. rocz ni cy kam pa nii wrze śnio wej. Za -
pla no wa na zo sta ła tak że pro mo cja książ ki
opra co wa nej pod re dak cją prof. Ta de usza Po -
klew skie go -Ko zieł ła, no szą cej zna mien ny ty tuł
Bo ha te ro wie bi twy nad Bzu rą w na szej pa mię -
ci, wy da nej z oka zji rocz ni cy Wrze śnia. Je den
z roz dzia łów tej pu bli ka cji po świę co ny zo stał
przy po mnie niu po sta ci Fe lik sa Jó ze fa Kraw ca.
Wpraw dzie zo stał on już upa mięt nio ny w róż -
nych for mach, ale o ile wiem, nie otrzy mał żad -
nych wo jen nych od zna czeń. Na szczę ście wie -
dza o nim za pi sa ła się już w pa mię ci dzie jo wej. 

mgr inż. Ka ta rzy na Le ja

Ż O Ł N I E R S K I E J  Ś M I E R C I

Feliks z kolegami

Feliks z żoną Anielą
i córką Elżbietą
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Po raz szes na sty od był się wie rze nic ki rajd pod ty tu łem „Wi ta -
my je sień u Au gu sta Ciesz kow skie go”. Je go or ga ni za to ra mi by -

li: Ko ło PTTK „Ła zi ki” ze Swa rzę dza oraz Od dział PTTK Po znań -
-No we Mia sto, a in sty tu cja mi wspie ra ją cy mi Mia sto Po znań,
Mia sto i Gmi na Swa rzędz, Pa ra fia Wie rze ni ca, Sta ro stwo Po wia -
tu Po znań skie go i Gmi na Czer wo nak. 

Tra sa raj du wio dła z róż nych stron: ze Swa rzę dza, Ki ci na, Po -
zna nia, a po dró żo wać moż na by ło w do wol ny spo sób: pie szo, ro -
we rem, au to bu sem, sa mo cho dem – jak kto chciał. Na uczest ni ków,
któ rzy do tar li do me ty (czy li na plac przed wie rze nic ką świą ty nią),

cze ka ły pa miąt ko we pla kiet ki,
ta lerz swoj skiej gro chów ki
oraz licz ne kon kur sy, za rów -
no zręcz no ścio we (na
przy kład rzut ka mie niem
do wia dra), jak i in te lek -
tu al ne. Wśród py tań kon -
kur so wych do mi no wa ły
oczy wi ście te, któ re do ty -
czy ły oso by pa tro na na -
szej uczel ni. Trze ba by ło
m.in. od po wie dzieć: gdzie
i kie dy uro dził się Au gust hr.
Ciesz kow ski, w ja kim to by ło za bo -
rze, ilu miał sy nów, w ja ki spo sób
upa mięt nił imię zmar łej żo ny, nad ja ką
rze ką le ży je go dwór w Wie rze ni cy, ja -
ki zna ny po eta od wie dzał to miej sce za
cza sów Au gu sta, ja ka po et ka w póź niej -
szych cza sach utrwa li ła ten za ką tek
w swych wier szach – i wie le, wie le in -
nych. Zdo byw ców na gród by ło wie lu,
wszy scy z mniej szym lub więk szym tru -
dem upo ra li się z od po wie dzią na
skom pli ko wa ne nie kie dy py ta nia. 

Naj więk szą jed nak atrak cją raj du
by ło zwie dza nie prze pięk ne go za byt ko -
we go ko ścio ła pw. św. Mi ko ła ja w Wie -
rze ni cy oraz znaj du ją cej się tam kryp -
ty gro bo wej ro du Ciesz kow skich,
w któ rej po cho wa no Pio tra Ciesz kow -
skie go (oj ca na sze go pa tro na), Au gu -
sta Ciesz kow skie go oraz je go żo nę

Ha li nę (He le nę), a tak że Krzysz to fa i Au gu sta Adol fa zwa ne go Gu -
gą (sy nów Au gu sta i Ha li ny). Nie wie le osób wie o tym, że pe reł -
ka ro man tycz nej sztu ki na grob nej, słyn ne drzwi gro bow ca Ciesz -
kow skich dłu ta Teo fi la Le nar to wi cza wca le nie są… drzwia mi do
ich gro bow ca. To tyl ko atra pa. Praw dzi we miej sce spo czyn ku wiel -
ko pol skiej li nii Ciesz kow skich mie ści się tuż obok, w pod ziem nej
kryp cie drew nia ne go ko ścio ła. 

Nie zwy kle kom pe tent ni prze wod ni cy – Ewa J. i Wło dzi mierz Bu -
czyń scy, miesz kań cy po bli skiej Wie rzon ki i od da ni spra wie spo łecz -
ni cy, to praw dzi wa ko pal nia wie dzy na te mat Ciesz kow skich i Wie -

rze ni cy. Tyl ko po to, by po słu chać ich pa sjo nu ją cych, okra szo nych
licz ny mi aneg do ta mi opo wie ści, war to co ro ku przy być na ma low -
ni czą po la nę przed wie rze nic ki dwo rek, a po tem przejść kil ka dzie -
siąt me trów w stro nę drew nia ne go ko ściół ka na po wi ta nie ko -
lej nej je sie ni. Za pra sza my za rok!

mgr Ewa Stryc ka

Wi ta my je sień u Au gu sta Ciesz kow skie go
XVI wiel ko pol ski rajd śla da mi na sze go pa tro na

Wie rze ni ca, 26 wrze śnia 2009 ro ku

Uczestnicy rajdu podczas ogłaszania wyników

Jedna ze zwycięskich drużyn z pucharem

Wnętrze wierzenickiego kościoła
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W nie dzie lę 11 paź dzier ni ka 2009 ro ku od był się ju bi le uszo wy dzie sią ty Po znań Ma -
ra ton. Po śród po nad czte ro ty sięcz nej gru py bie ga czy zna lazł się nasz ko le ga z Wy -

dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska – dr inż. Ra fał Sta sik, na co dzień ad iunkt w Ka -
te drze Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji, pry wat nie zaś od dzie wię ciu lat
tre nu ją cy aiki do, po sia dacz czar ne go pa sa i in struk tor tej sztu ki wal ki. Jed nak sa me tre nin -
gi aiki do nie wy star czy ły do pod ję cia ma ra toń skie go wy zwa nia. Od stycz nia 2009, za czy -
na jąc od krót kich, 25-mi nu to wych truch tów, a koń cząc na 20-ki lo me tro wych od cin kach,
prze biegł w su mie ty siąc ki lo me trów, bie ga jąc 3–4 ra zy w ty go dniu. Ta kie przy go to wa nie
po zwo li ło mu sta nąć na star cie dru gie go już w je go ży ciu Po znań Ma ra to nu. „Na star cie
bę dę na pew no, ale czy na me cie…? Te go nie wiem” – chwi la re flek sji przed bie giem.

Punk tu al nie o 10.00 ru szył ma ra ton. Przy star cie wszyst kim ma ra toń czy kom to wa rzy -
szy ła mu zy ka z fil mu Ry dwa ny ognia. W tym mo men cie przed uczest ni ka mi ma ra to nu do
po ko na nia by ły 42 ki lo me try i 195 me trów uli ca mi Po zna nia.

Na tra sie usy tu owa no punk ty z na po ja mi i je dze niem, za pew nio no opie kę me dycz ną.
Do pi sa li rów nież miesz kań cy Po zna nia, któ rzy wzdłuż ca łej tra sy, wspo ma ga ni przez kil -
ka ze spo łów mu zycz nych, go rą co do pin go wa li bie ga czom. Dla naj wy tr wal szych chwi le
sła bo ści przy szły po oko ło 30 ki lo me trach, nie omi nę ły one rów nież na sze go ko le gi. Prze -
zwy cię żył jed nak zmę cze nie i po wi ta li śmy go na me cie.

Z wiel ką ra do ścią w tłu mie bar dzo zmę czo nych, ale szczę śli wych z po wo du ukoń cze -
nia ma ra to nu bie ga czy wy pa trzy li śmy czer wo ną ko szul kę „dru ży ny szpi ku”, w któ rej bar -
wach biegł dr Ra fał Sta sik. Po ka zał tym sa mym, że nie cho dzi ło tyl ko o bieg i spraw dze -
nie sa me go sie bie, ale o zgło sze nie swo jej go to wo ści do nie sie nia po mo cy cho rym. Ideą
„dru ży ny szpi ku” jest bo wiem po zy ski wa nie po ten cjal nych daw ców na rzecz osób po trze -
bu ją cych, m.in. dzię ki udzia ło wi w te go ty pu im pre zach. 

Te raz ko le ga Ra fał Sta sik, wsłu chu jąc się w swo ją uko cha ną mu zy kę roc ko wą i od da -
jąc się ko lej nej pa sji, ja ką jest fi zy ka kwan to wa, mo że się re lak so wać i na bie rać sił do na -
stęp nych ma ra to nów. Ży czy my dal szych suk ce sów.

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

Ju bi le uszo wy dzie sią ty 
Po znań Ma ra ton

Rozgrzewka przed startem Udało się!

Na trasie
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W dniach 22–23 kwiet nia 2008 ro ku w Ośrod ku Na uko wo -
-Dy dak tycz nym w Zie lon ce od by ło się Kra jo we Se mi na rium na
te mat: „Ba da nia w za kre sie prze twór stwa owo ców i wa rzyw”,
zor ga ni zo wa ne przez Za kład Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W se mi na rium wzię li
udział przed sta wi cie le więk szo ści kra jo wych ośrod ków na uko -
wych zaj mu ją cych się tech no lo gią owo ców i wa rzyw. Se mi na -
rium by ło kon ty nu acją spo tkań za po cząt ko wa nych w la tach
sie dem dzie sią tych przez pro f. Eu ge nię Sob kow ską i pro f.
Adol fa Ho ru ba łę, któ re te raz, po la tach, wzno wił prof. dr hab.
Ja nusz Czap ski, kie row nik Za kła du Tech no lo gii Owo ców i Wa -
rzyw na szej uczel ni.

Za pro sze nie do Zie lon ki przy ję ły ka te dry i za kła dy szkół wyż szych
ta kich, jak: Uni wer sy tet Rol ni czy im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra -

ko wie, Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu, Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Lu bli nie, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty -
nie, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie,
Po li tech ni ka Łódz ka oraz In sty tut Sa dow nic twa i Kwia ciar stwa
w Skier nie wi cach. W Zie lon ce go ści li śmy tak że prof. dr hab. Eu ge -
nię Sob kow ską, po przed nie go kie row ni ka Za kła du Tech no lo gii Owo -
ców i Wa rzyw na szej uczel ni, oraz prof. dr. hab. Adol fa Ho ru ba łę
dr. h.c., człon ka rze czy wi ste go PAN, eme ry to wa ne go pro fe so ra zwy -
czaj ne go SGGW. Ogó łem w se mi na rium uczest ni czy ło 40 osób. 

Ofi cjal ne go roz po czę cia se mi na rium do ko nał prof. Ja nusz
Czap ski, wspo mi na jąc tra dy cję ta kich spo tkań w po przed nich la -
tach. Na stęp nie głos za brał prof. Adolf Ho ru ba ła, któ ry przed sta -
wił syl wet ki wy bit nych po sta ci, ini cja to rów roz wo ju tech no lo gii owo -
ców i wa rzyw w Pol sce. By li to An drzej Me ring, Ta de usz Chrząszcz
oraz Zo fia Char łam po wicz. Pro fe sor An drzej Me ring, na zy wa ny ne -
sto rem pol skie go prze twór stwa owo co wo -wa rzyw ne go, był au to -
rem pierw szych pod ręcz ni ków z tej dzie dzi ny wy da nych po pierw -
szej woj nie świa to wej w ję zy ku pol skim (1922, 1923) oraz
wy kła dow cą te go przed mio tu w Pol sce i Ro sji. Był współ twór cą daw -
nej Wyż szej Szko ły Go spo dar stwa Wiej skie go w Ło dzi, gdzie kie -
ro wał Ka te drą Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw. Pro fe sor Ta de usz
Chrząszcz był or ga ni za to rem Ka te dry Tech no lo gii Rol ni czej Wy -
dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Je go dzia -

łal ność na uko wa zwią za na by ła m.in. z en zy mo lo gią i pro ce sa mi
fer men ta cyj ny mi pro wa dzo ny mi przez grzy by ple śnio we oraz
z go rzel nic twem. Pro fe sor Chrząszcz du żo wniósł w roz wój tech -
no lo gii owo ców i wa rzyw ja ko au tor pierw sze go pol skie go pod ręcz -
ni ka tech no lo gii win owo co wych. Pod je go pa tro na tem pierw sze
kro ki w dzie dzi nie na uko wo -dy dak tycz nej sta wia ła prof. Zo fia Char -
łam po wicz, ini cja tor ka, za ło ży ciel ka i kie row nicz ka Za kła du Prze -
twór stwa Owo ców i Wa rzyw w Pań stwo wej Szko le Ogrod nic twa
w Po zna niu (1927). Szko ła ta sta ła się ko leb ką na sze go za kła du. 

Roz wój po znań skie go ośrod ka szkol nic twa wyż sze go w za kre -
sie tech no lo gii owo ców i wa rzyw wią że się z prof. Char łam po wicz.
Dzię ki jej sta ra niom re ak ty wo wa ny po woj nie za kład wspo mnia -
nej wcze śniej szko ły śred niej włą czo no w struk tu rę Wyż szej
Szko ły Rol ni czej – ja ko Ka te drę Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw
(1951). W 1971 ro ku ka te drę tę prze mia no wa no na za kład, któ -
ry włą czo no w skład In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze -
nia Ro ślin ne go na Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści. Te go sa me go
ro ku prof. Char łam po wicz prze szła na eme ry tu rę, a kie row nic two
za kła du ob ję ła prof. Eu ge nia Sob kow ska. Od 1992 ro ku kie row -
ni kiem za kła du jest prof. Ja nusz Czap ski.

Po czę ści wstęp nej se mi na rium na stą pi ła pre zen ta cja po szcze -
gól nych jed no stek na uko wych, obej mu ją ca przed sta wie nie pra cow -
ni ków oraz omó wie nie pod sta wo wych kie run ków ba dań na uko wych.
Ja ko pierw szy swój za kład pre zen to wał prof. Ja nusz Czap ski, któ -
ry omó wił pra ce ba daw cze pro wa dzo ne w Za kła dzie Tech no lo gii
Owo ców i Wa rzyw w tech no lo gii owo ców i wa rzyw ma ło prze two -
rzo nych, prze twór stwa i oce ny no wych od mian bu ra ka ćwi kło we -
go, ak tyw no ści prze ciw u tle nia ja cej oraz za war to ści związ ków
bio ak tyw nych w mar chwi pur pu ro wej, jar mu żu, bu ra ku ćwi kło wym,
ka pu ście i śliw kach, a tak że tech no lo gii prze twór stwa grzy bów wiel -
ko owoc ni ko wych upra wia nych w Pol sce.

Naj licz niej re pre zen to wa ny był Za kład Tech no lo gii Owo ców i Wa -
rzyw Ka te dry Tech no lo gii Owo ców, Wa rzyw i Zbóż z Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu, skąd za pro sze nie przy ję ło sześć
osób, w tym kie row nik za kła du prof. dr hab. Jan Oszmiań ski, ab -
sol went spe cja li za cji tech no lo gii owo ców i wa rzyw na sze go wy dzia -
łu. Za kład ten zaj mu je się prze mia na mi i sta bi li za cją an to cy ja nów,
ak tyw no ścią an ty ok sy da cyj ną owo ców i ich prze two rów, ozna cza -

Prze twór stwo owo ców i wa rzyw
SE MI NA RIUM KRA JO WE W ZIE LON CE
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niem i iden ty fi ka cją po li fe no li oraz ich prze mia na mi w owo cach,
wa rzy wach i prze two rach, tech no lo gią so ków owo co wych bo ga -
tych w bio fla wo no idy. 

Ka te dra Su row ców i Prze twór stwa Owo co wo -Wa rzyw ne go
Uni wer sy te tu Rol ni cze go im. H. Koł łą ta ja w Kra ko wie, pod kie -
row nic twem prof. dr. hab. Wal de ma ra Kmie ci ka, pro wa dzi ba da -
nia wpły wu czyn ni ków bio lo gicz no -agro tech nicz nych na ja kość su -
row ca dla prze twór stwa owo co wo -wa rzyw ne go, oce ny przy dat no ści
rzad ko upra wia nych bądź no wych ga tun ków owo ców do prze twa -
rza nia (m.in. mro że nia), oce ny war to ści bio lo gicz nej i od żyw czej
prze two rów owo co wych i wa rzyw nych, oce ny za war to ści azo ta nów
w wa rzy wach. 

Dzia łal ność na uko wo -ba daw czą Ka te dry Prze twór stwa i Che mii
Su row ców Ro ślin nych Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie przed sta wił prof. dr hab. Ry szard Za der now ski, kie -
row nik ka te dry. Jed nost ka ta pro wa dzi ba da nia ozna cza nia ilo ścio -
we go i ja ko ścio we go związ ków bio lo gicz nie ak tyw nych w su row -
cach i żyw no ści po cho dze nia ro ślin ne go, oce ny to wa ro znaw czej,
prze cho wal nic twa oraz prze twór stwa ziar na zbóż, na sion ro ślin ole -
istych i strącz ko wych, owo ców i wa rzyw oraz nie kon wen cjo nal nych
źró deł bio ole jów ro ślin nych. 

Ka te dra Prze two rów Owo ców i Wa rzyw Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Lu bli nie, któ rej kie row ni kiem jest prof. dr hab. Ja nusz
Kal bar czyk, zaj mu je się ba da nia mi na uko wy mi sub stan cji bio ak -
tyw nych w owo cach, wa rzy wach i grzy bach, pro duk cji żyw no ści
funk cjo nal nej i lecz ni czej po cho dze nia ro ślin ne go i grzy bo we go. 

Dzia łal ność na uko wą Za kła du Tech no lo gii Owo ców i Wa rzyw
Ka te dry Tech no lo gii Żyw no ści SGGW w War sza wie przy bli ży ła nam
prof. dr hab. Mar ta Mi tek. Ośro dek zaj mu je się ba da nia mi ak tyw -
no ści bio lo gicz nej prze two rów owo co wych, przy dat no ścią róż nych
owo ców, na przy kład gru szek, bo rów ki wy so kiej, do prze twór stwa.
Pla ców ka by ła re pre zen to wa na rów nież przez przed sta wi cie li Ka -
te dry In ży nie rii Żyw no ści i Or ga ni za cji Pro duk cji, któ rej kie row -
ni kiem jest prof. dr hab. Do ro ta Wi tro wa -Raj chert. Ka te dra pro -
wa dzi ba da nia su sze nia żyw no ści, od wad nia nia osmo tycz ne go,
za sto so wa nia mi kro fal w su sze niu, wła ści wo ści fi zycz nych żyw no -
ści, ak tyw no ści wo dy i pro ce sów mem bra no wych. 

Pro fe sor dr hab. Bo gu sław Król scha rak te ry zo wał za kres prac ba -
daw czych Za kła du Ana li zy i Tech no lo gii Żyw no ści In sty tu tu
Che micz nej Tech no lo gii Żyw no ści Po li tech ni ki Łódz kiej. Dzia łal -
ność na uko wo -ba daw cza te go za kła du do ty czy me tod ozna cza nia
za war to ści sa cha ry dów, kwa sów or ga nicz nych i al ko ho li me to dą
HPLC, oraz oce ny po zio mu mi ne ral nych za nie czysz czeń tech nicz -
nych w pro duk tach spo żyw czych me to dą SAA, tech no lo gii pre bio -
ty ków, ze szcze gól nym uwzględ nie niem oli go sa cha ry dów, wy ko -
rzy sta nia wy tło ków owo co wych. 

Za kład Prze cho wal nic twa i Prze twór stwa Owo ców In sty tu tu Sa -
dow nic twa i Kwia ciar stwa w Skier nie wi cach pro wa dzi bar dzo sze -
ro ką dzia łal ność na uko wo -ba daw czą w ska li kra jo wej i mię dzy na -
ro do wej, uczest ni cząc w wie lu pro gra mach ba daw czych, m.in.
ISA FRU IT, pro gra mie zwięk sze nia spo ży cia pro duk tów owo co -
wych otrzy ma nych bez piecz ny mi dla śro do wi ska me to da mi. Pro -
fe sor dr hab. Wi told Pło char ski przed sta wił kie run ki ba dań na uko -
wych za kła du, któ re są zwią za ne z wy ko rzy sta niem en zy mów
(pro gram COST 928), tech no lo gią so ków owo co wych, su szo nych
owo ców, oce ną przy dat no ści do prze twór stwa ma ło zna nych od -
mian owo ców, oce ną war to ści ży wie nio wej owo ców i prze two rów,
prze cho wy wa niem owo ców w kon tro lo wa nej at mos fe rze. 

Po czę ści na uko wo -dy dak tycz nej se mi na rium nad szedł czas na
część mniej ofi cjal ną. Spo tka li śmy się przy ogni sku, przy któ rym
pie kąc kieł ba ski lub de lek tu jąc się pysz nym, do mo wym cia stem, mo -
gli śmy le piej się po znać i prze dys ku to wać te ma ty oma wia ne na se -
mi na rium i nie tyl ko.

Dru gie go dnia pod czas se mi na rium wy bra ni przed sta wi cie le
wszyst kich ośrod ków pre zen to wa li in dy wi du al ne wy stą pie nia
zwią za ne z obec nie re ali zo wa ny mi ba da nia mi. Wy stą pie nia te do -
ty czy ły prac ba daw czych re ali zo wa nych w ra mach gran tów
MNiSzW, gran tów eu ro pej skich, prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych. 

Pod czas se mi na rium zło żo no wnio sek o po wo ła nie Sek cji Tech -
no lo gii Owo ców i Wa rzyw Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści. Wszy scy uczest ni cy se mi na rium wy ra zi li po zy tyw ną opi -
nię na te mat po trze by or ga ni zo wa nia w spo sób cy klicz ny ta kich spo -
tkań, dla te go też że gna li śmy się sło wa mi: „Do zo ba cze nia za rok”. 

dr inż. Do ro ta Wal ko wiak -Tom czak
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Or ga ni za to rem te go rocz nej edy cji Zjaz -
du Re dak to rów Ga zet Aka de mic kich

by ła po znań ska uczel nia – Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza – któ ra przy go to wa ła
nie zwy kle bo ga ty i cie ka wy plan za jęć me -
ry to rycz nych. By ło więc zwie dza nie mia sta
(dla nie któ rych tak in ten syw ne, że aż do ob -
tar tych do krwi pięt…), de gu sta cja sztan da -
ro wych pro duk tów Bro wa rów Wiel ko pol -
skich, spo tka nie z Ko le gium Rek to rów
Mia sta Po zna nia w Au li Lu brań skie go
UAM, zwie dza nie Kam pu su Uni wer sy tec -
kie go Mo ra sko oraz wy kła dy na Wy dzia le
Dzien ni kar stwa UAM. Nie wąt pli wie naj cie -
kaw szy mi punk ta mi tej czę ści pro gra mu by -
ły od wie dzi ny w la bo ra to rium bio lo gicz nym

Wy dzia ło wej Pra cow ni Mi kro sko pii Elek tro -
no wej i Kon fo kal nej, po dzi wia nie wy sta wy
ro ślin afry kań skich w Pra cow ni i Ziel ni ku
Ro ślin Tro pi kal nych oraz wi zy ta w Uni wer -
sy tec kim Stu diu Te le wi zyj nym i spo tka nie
z kie row ni kiem Ośrod ka Dy dak tycz no -
-Mul ti me dial ne go dr. Ste fa nem Ha bry ło.

Ale to, co naj lep sze, or ga ni za to rzy zo sta -
wi li na de ser. W po ro zu mie niu z na szą
uczel nią w so bot nie po po łu dnie, któ re prze -
cią gnę ło się do póź nych go dzin wie czor no -
-noc nych, wszy scy uczest ni cy zjaz du zo sta li
za pro sze ni do Sta cji Do świad czal nej Ka te -
dry Zoo lo gii w Stob ni cy. Tam nad le ni wie
to czą cym swe nur ty stru mie niem Koń czak,
przy nie zwy kle efek tow nym ogni sku, brać re -
dak tor ska zo sta ła nie zwy kle go ścin nie przy -
ję ta przez dr. Ta de usza Mi ze rę oraz sta łych
pra cow ni ków sta cji – Alek san drę Kraś kie wicz
i Jac ka Więc kow skie go.

Do gro na go spo da rzy wkrót ce do łą czyli:
prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (dyrektor
Instytutu Zoologii) oraz dr inż. Grze gorz Cho -
le wiń ski, któ ry wraz z dr. Ta de uszem Mi ze -
rą przy bli żył go ściom, hu ma ni stom w więk -
szo ści, a więc nie zna ją cym się na rze czy,
hi sto rię i ży cie co dzien ne ko ni ka pol skie go
w ty pie tar pa na. Do rod ny tabun tych dzi ko ży -
ją cych zwie rząt ry chło wy bie gł z pusz czań skich
ostę pów na po la nę i wi do wi sko wo po ko naw -
szy stru myk, przy bli ży ł się do zwie dza ją cych,
co u więk szo ści re dak cyj ne go cia ła wy wo ła -
ło naj pierw od ruch lek kie go prze ra że nia,
a po tem praw dzi wy szał fo to gra fo wa nia.

Alek san dra Kraś kie wicz i Ja cek Więc kow -
ski za pro wa dzi li nie co prze lę kłych go ści tak -
że do wil ków. Na szczę ście od zwie dza ją cych
dzie li ła je so lid na me ta lo wa kra ta, tak więc
na wet dzie ci (a przy by ło ich tam kil ko ro)
bar dzo szyb ko oswo iły się z sy tu acją i uf nie

Re dak to rzy wszyst kich 
ga zet aka de mic kich 

– łącz cie się!
XVII Zjazd Re dak to rów 

Ga zet Aka de mic kich w Po zna niu

10–13 wrze śnia 2009 ro ku

Redaktor Jolanta Lenartowicz („Życie Uniwersyteckie”, UAM) 
i dr Tadeusz Mizera

Pani Ola Kraśkiewicz z wilkiem

Po chwili wszyscy ufnie podeszli 
do klatki z wilkami
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pod cho dzi ły do kla tek z ty mi groź ny mi
zwie rzę ta mi. Go spo da rze swój wy kład o wil -
ku i je go na tu rze oraz prze są dach z nim
zwią za nych po pro wa dzi li w dość nie ty po wy
spo sób: mia no wi cie we szli do klat ki z wil -
ka mi, go ści po zo sta wia jąc na bez piecz nym
traw ni ku za ochron ną kra tą, i tam, ba wiąc
się z dwo ma do rod ny mi oka za mi Ca nis lu -
pus, za po zna li przy by łych go ści z te ma tem.

Tak bo ga ty we wra że nia dzień szyb ko mi -
nął. Słoń ce mia ło się już ku za cho do wi, kie -
dy prze peł nie ni i nie co oszo ło mie ni bal sa micz -
ną wo nią la su re dak to rzy, w prze wa ża ją cej
mie rze miesz czu chy, le ni wym kro kiem po wró -
ci li do ba zy, gdzie cze ka ła na nich ko lej na moc
atrak cji. Dok tor Ta de usz Mi ze ra ob da ro wał
go ści pa miąt ko wy mi ku becz ka mi (z wi ze run -
kiem wil ka oczy wi ście) i wspól nie z re dak cją
„Wie ści Aka de mic kich” – gar ścią zwy cza jo -
wo w ta kich chwi lach wrę cza nych ga dże tów,
z kil ko ma nu me ra mi na sze go mie sięcz ni ka
włącz nie. 

Wkrót ce za pło nę ło ogni sko, z kuch ni
wy nie sio no po tęż ny ko cio łek z bi go sem, na
spe cjal nie przy go to wa ne pa ty ki brać dzien -
ni kar ska na dzia ła kieł ba ski, a ze stru my ka
Koń czak go spo da rze wy cią gnę li kil ka skrzy -
nek do sko na le schło dzo ne go zło ci ste go
trun ku po cho dzą ce go głów nie z miej sco wych
bro wa rów.

Gdy by ktoś my ślał, że na tym atrak cje
przy go to wa ne przez pra cow ni ków Sta cji Do -
świad czal nej Ka te dry Zoo lo gii w Stob ni cy
się za koń czy ły, po zo stał by w błę dzie. Atrak -
cje do pie ro by ły przed na mi.

Dok tor Grze gorz Cho le wiń ski oraz kolega
redaktor ze skądinąd poważnego periodyku
„Forum Akademickie” przez dłu gie go dzi -
ny prze pięk nie gra li na gi ta rach, a roz ma -
rze ni re dak to rzy śpie wa li i śpie wa li. Re per -
tu ar był nie zwy kle bo ga ty i każ dy zna lazł
w nim coś dla sie bie.

Ale to wciąż jesz cze nie był ko niec stob nic -
kich atrak cji. Gdy zmę cze ni śpie wem i lek -
ko uwę dze ni dy mem z ogni ska go ście zbie -
ra li się już do od jaz du (nie chęt nie, bar dzo
nie chęt nie, ale au to kar już grzał sil nik),
przy ja cie le wil ków znad koń cza kow skie go
stru my ka po pro si li wszyst kich o chwi lę ci szy.
Za pa dła nie mal na tych miast. Ogni sko po wo li
się do pa la ło, z pusz czy nie do bie gał ża den
dźwięk, tyl ko wiatr lek ko szu miał w ko ro nach
drzew, gdy na gle pan Ja cek z ci cha za wył, ale
nie tak zwy czaj nie, po ludz ku, lecz „po wil -
cze mu”. Go ście zdrę twie li z wra że nia, a po
chwi li z od le głych pusz czań skich prze strze -
ni do biegł ich dźwięk bar dzo po dob ny, ty le
że nie z ludz kich gar deł się wy do by wał,
a z wil czych. To wil ki ży ją ce w Pusz czy No -
tec kiej od po wie dzia ły na za wo ła nie. 

I ta kim oto nie zwy kłym ak cen tem za koń -
czył się dzień spę dzo ny w stob nic kiej sta cji do -
świad czal nej. Za przy jaź nio ne re dak cje do dziś
wzdy cha ją na sa mo wspo mnie nie tej wi zy -
ty. I nie do koń ca mam pew ność, czy tę sk -
nią za wil ka mi, ko ni ka mi pol ski mi, ogni skiem,
stru my kiem Koń czak i je go atrak cyj ną za war -
to ścią czy za gi ta rą dok to ra Cho le wiń skie go…

mgr Ewa Stryc ka

„… Prawdziwy szał fotografowania…”

Koniki polskie bardzo spodobały się gościom

Ognisko 
było imponujące
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Aka de mic ki Pu char Pol ski w Ma ra to nach MTB stał się dla nas
bar dzo waż ną im pre zą. Star tu je my w niej od kil ku lat, choć do -

pie ro od dwóch w peł nym skła dzie, tzn. dwie dru ży ny: mę ska i żeń -
ska. Wcze śniej wy ści gi by ły przez nas, po dob nie jak przez in ne uczel -
nie, trak to wa ne bar dziej in dy wi du al nie.

W mi nio nym ro ku or ga ni za to rem cy klu ma ra to nów był MIO Fu -
ji film Ma cie ja Grab ka, w tym ro ku or ga ni za cja przy pa dła Ma zo wi
Mtb Ce za re go Za ma ny. 

Zmia na szcze gól nie nas nie ucie szy ła, al bo wiem ze szło rocz ne ma -
ra to ny od by wa ły się na gór skich tra sach, gdzie rze czy wi ście moż -
na by ło się wy ka zać i udo wod nić, kto umie jeź dzić na ro we rze gór -
skim. Ma zo wa MTB ścią ga na każ dą edy cję mnó stwo uczest ni ków,
oko ło 1500 za każ dym ra zem, bę dąc re kor do wą edy cją w tej ma -
te rii, ale ich tra sy oso bi ście nie przy pa dły mi do gu stu, po dob nie
zresz tą jak na szym za wod ni kom. Wie le wy ści gów od by wa ło się
w oko li cach War sza wy oraz na Ma zow szu i nie by ły to tech nicz -
nie trud ne tra sy, choć dość dłu gie. Jed nak or ga ni za tor miał ideę,
by zor ga ni zo wać Pu char bli sko sto li cy i my ślę, że w efek cie do szedł
do wnio sku, że nie był to naj lep szy po mysł. 

Tra sy za zwy czaj by ły pła skie, ma ło uroz ma ico ne, czę sto pia sek
i bło to, ra czej po zba wio ne trud nych zjaz dów czy wy ma ga ją cych pod -
jaz dów. Ta ka jest na sza oce na, choć by ło wi dać, że dla wie lu uczest -
ni ków czę sto i ta kie tra sy sta no wi ły pro blem. Kie dy pa dał deszcz,
tra sę roz my wa ła wo da, bło to wcho dzi ło w na pęd, na wet pro wa dzi -
li śmy ro we ry, ale wów czas choć przez chwi lę ro bi ło się cie ka wie.
Jed nak tra sy cy klu Ma zo wia by ły głów nie pła skie i ma ło se lek tyw -
ne. Je dy nie tra sa w Ni dzi cy by ła w mia rę zróż ni co wa na i na szym
zda niem naj cie kaw sza. Mam na dzie ję, że cen ne uwa gi prze ka za -
ne or ga ni za to rom wpły ną na po zy tyw ne zmia ny w or ga ni za cji oraz
wy bo rze miej sca w przy szłym se zo nie.

Oczy wi ście po dob nie jak przed udzia łem w każ dej im pre zie te -
go ty pu, do kład nie za po zna li śmy się z re gu la mi nem i sta ra li śmy się
re ali zo wać go do kład nie krok po kro ku. Jed nak i w tym wy pad ku
spo tka ła nas bar dzo nie mi ła nie spo dzian ka. Zgod nie z za pi sem każ -
da uczel nia mia ła wy star to wać w trzech wy bra nych edy cjach Pu -
cha ru Pol ski i w fi na le w Ja błon nej. Re gu la mi nu nie zmie nia się
w dniu fi na łu, i to jesz cze tak, że dru ży na wy gry wa ją ca każ dą edy -
cję nie wy gry wa kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Jed nak że tak się sta ło i w za -
wo dach ko biet mi mo wy gra nia wszyst kich dru ży no wych edy cji za -
ję ły śmy dru gie miej sce. 

Star ty i wy ni ki w po szcze gól nych edy cjach
Łódź, 5 kwiet nia 2009 ro ku: ko bie ty I m., męż czyź ni IV m.
War sza wa, 31 ma ja 2009 ro ku: ko bie ty I m., męż czyź ni III m.
Ni dzi ca, 9 sierp nia 2009 ro ku: ko bie ty I m., męż czyź ni V m.
Ja błon na, 4 paź dzier ni ka 2009 ro ku: ko bie ty I m., męż czyź ni VII m.

Kla sy fi ka cja ge ne ral na Aka de mic kie go 
Pu cha ru Pol ski w Ma ra to nach MTB

Ko bie ty Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: II m.
Męż czyź ni Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: VII m.

Po za kla sy fi ka cją dru ży no wą pod czas wszyst kich edy cji pro wa -
dzo na by ła rów nież kla sy fi ka cja ge ne ral na. W tej kwe stii or ga ni za -
tor po sta no wił nie zmie niać re gu la mi nu.

Wy ni ki in dy wi du al nej kla sy fi ka cji ge ne ral nej 
ko biet Aka de mic kie go Pu cha ru Pol ski 
w Ma ra to nach MTB po wszyst kich star tach

1.OL GA NIE WIA ROW SKA, AW FiS GDAŃSK, 300 PKT.
2. JO AN NA NAD BOR SKA, UP PO ZNAŃ, 279 PKT.
3.KA RO LI NA DO PIE RA ŁA, UP PO ZNAŃ, 275 PKT.

Re pre zen tan ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Aka de mic kim Pu cha rze Pol ski w Ma ra to nach MTB

1.JO AN NA NAD BOR SKA, III TRiL
2.KA RO LI NA DO PIE RA ŁA, SWFiS
3.WE RO NI KA TYL KOW SKA, III WHiBZ
4.AGNIESZ KA LE WAN DOW SKA, V WMiIŚ
5.MA TE USZ NO WIC KI, II WL
6.PIOTR GRZEŚ, II WL
7.SZY MON LU DWI CZAK, III WHiBZ
8.TO MASZ WO ŁYŃ SKI, II WNo ŻiŻ
9.WOJ CIECH BA RA NOW SKI, I WE -S.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

AKA DE MIC KI PU CHAR POL SKI 
W MA RA TO NACH MTB

Zwycięska drużyna kobiet UP na podium 
(Karolina Dopierała, Joanna Nadborska)

Finał Akademickiego Pucharu Polski 
w Maratonach MTB

Wielki finał po czterech edycjach

Trzy najlepsze zawodniczki Akademickiego Pucharu
Polski w Maratonach MTB po czterech edycjach: 

I m.:Olga Niewiarowska, II m.: Joanna Nadborska
(UP Poznań), III m. –Karolina Dopierała 

(UP Poznań)
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Na za koń cze nie ro ku aka de mic kie -
go 2008/2009 człon ko wie Ko ła Na uko -

we go In ży nie rów Śro do wi ska pod opie ką dr.
inż. Jac ka Mą draw skie go zor ga ni zo wa li spływ
ka ja ko wy No te cią, któ ra pły nie w są siedz twie
Pusz czy No tec kiej, w oko li cach Czarn ko wa
i Wie le nia. Szlak że glu go wy jest sze ro ki na -
wet do 30 m, ozna ko wa ny zna ka mi że glu go -
wy mi brze go wy mi. War to wspo mnieć, że nie -
gdyś od ci nek No te ci był istot ną dro gą wod ną
dla trans por tu to wa ro we go. Pły wa ły nią bar -
ki, te raz moż na zo ba czyć je dy nie ma łe jach -
ty i ło dzie tu ry stycz ne, ale nie ste ty w zni ko -
mych ilo ściach (pod czas spły wu ja ko je dy ni
po ko ny wa li śmy No teć). Po nie waż ist nie ją
pla ny przy wró ce nia że glu gi tu ry stycz nej po
No te ci, ce lem wy pra wy by ła oce na sta nu tech -
nicz ne go bu dow li hy dro tech nicz nych znaj du -
ją cych się na rze ce oraz po zna nie bu dow li re -
gu la cyj nych, czy li ostróg i tam, któ ry mi
obu do wa ne jest ko ry to, oraz prze pu stów
wa ło wych.

W chłod ny desz czo wy po ra nek 20-oso bo -
wa gru pa mi ło śni ków ka ja kar skich spły wów
ze bra ła się w Czarn ko wie. Ma riusz Mi cha łek,
wła ści ciel wy po ży czal ni ka ja ków i ło dzi „Ko -
twi ca”, za wiózł nas w miej sce, gdzie cze ka ły
na nas ka ja ki. Tam za po zna li śmy się z za sa -
da mi obo wią zu ją cy mi pod czas spły wu oraz
ma pą dro gi wod nej. Oko ło po łu dnia uczest -
ni cy wy pra wy w swo ich ka ja kach wy ru szy li
w dół rze ki. 

Pierw szy etap spły wu obej mo wał 15-ki lo -
me tro wy od ci nek No te ci, na któ rym znaj do -
wa ły się trzy ślu zy że glu go we: (nr 14) Ro ma -
no wo, (nr 15) Lip ni ca, (nr 16) Pia nów ka oraz
trzy ja zy pię trzą ce wo dę. Mi mo trud nych wa -
run ków at mos fe rycz nych wszy scy sta ra li się
jak naj wię cej sko rzy stać z moż li wo ści po rów -
na nia wie dzy teo re tycz nej z prak ty ką i przyj -
rzeć się bu dow lom hy dro tech nicz nym, któ re
do tej po ry zna li śmy tyl ko z teo rii. 

Z nie ba pa dał ulew ny deszcz, ale to nie po -
psu ło hu mo rów uczest ni ków. Prze pra wa by -
ła dłu ga i nie oby ło się bez za baw nych sy tu -
acji. Po nie waż nie któ rym uczest ni kom
wy pra wy jak by by ło ma ło wo dy le ją cej się z gó -
ry, za li czy li wy wrot kę i do dat ko wo wy ką pa li
się w chłod nej rze ce. Na szczę ście w ca ło ści,
choć tro chę prze mo cze ni, do tar li śmy do ba -
zy noc le go wej, czy li do miej sco wo ści Gó ra nad
No te cią. Tam cze ka ło na nas wspa nia łe go -
rą ce ogni sko, przy któ rym wszy scy roz bi li na -
mio ty, wy su szy li ubra nia i roz grza li się. Na za -
koń cze nie mi łe go wie czo ru gru pa się
roz śpie wa ła. 

Na stęp ny po ra nek był dla nas ła skaw szy.
Wspa nia ła sło necz na po go da sprzy ja ła wy -
ko na niu pla nu na szej ka ja ko wej eska pa dy.
Dru gi etap spły wu li czył 20 km. Ko lej ne ślu -
zy że glu go we, któ re mo gli śmy oce nić, to:
(nr 17) Mi ko ła je wo, (nr 18) Ro sko, (nr 19)
Wrzesz czy na i to wa rzy szą ce im ja zy. Mie li -
śmy rów nież moż li wość zo ba cze nia, jak
pra cu ją dwa dzia ła ją ce pro my rzecz ne, któ -
re mi ja li śmy na tra sie. Dzię ki ma low ni cze -
mu po ło że niu rze ki No teć mo gli śmy po dzi -

wiać wspa nia łe kra jo bra zy pól upraw nych, łąk
i tor fo wisk. Szcze gó ło wa ana li za po zwo li ła
nam stwier dzić, że stan tech nicz ny śluz był
do bry, ale ja zy pię trzą ce wo dę wy ma ga ją re -
no wa cji, któ ra prze wi dy wa na jest w naj bliż -
szych la tach dzię ki unij nym do ta cjom. W ten
spo sób, łą cząc przy jem ne z po ży tecz nym, Ko -
ło Na uko we In ży nie rów Śro do wi ska po sze -
rzy ło swo ją wie dzę. 

Mar ta Ja kub son -Rut kow ska
stu dent ka IV ro ku in ży nie rii śro do wi ska

Ka ja kiem przez No teć

Dro ga wod na Wi sła –Od ra, 
od ci nek A: tra sa spły wu ka ja ko we go

Ślu zo wa nie; jed ni kur czo wo trzy ma ją się dra bin ki, 
in ni są bar dziej od waż ni – pły ną środ kiem

Ła pie my wiatr we wio sła

Jaz pię trzą cy wo dę przy ślu zie nr 17 Mi ko ła je wo
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Po ubie gło rocz nej pau zie uda ło się nam
wy je chać na kil ku dnio wą wy ciecz kę au -

to ka ro wą (21–28 czerw ca) da le ko na po łu -
dnio wy wschód Pol ski. Na szą ba zą na pięć
noc le gów był ho te lik „Za ci sze” w Ry ma no -
wie Zdro ju.

Ry ma nów Zdrój to nie wiel kie uzdro wi sko
po ło żo ne oko ło 20 km od Kro sna, w do li nie
po to ku Ta bor, wśród Wzgórz Ry ma now -
skich. Zgod nie ze swą na zwą ho te lik „Za ci -
sze” po ło żo ny jest przy bocz nej (na wet bar -
dzo bocz nej) ulicz ce, ale nie da le ko od
cen trum uzdro wi ska. Dzię ki te mu mo gli śmy
wie czo ra mi spa ce ro wać po uzdro wi sku,
a na wet „zdo by wać” oko licz ne wzgó rza
(Mo gi ła i Za mczy sko).

Przez czte ry dni zwie dza li śmy naja trak cyj -
niej sze, a bar dzo róż no rod ne miej sca i obiek -
ty po ło żo ne w pro mie niu do 40 km od ba -
zy. By ło w czym wy bie rać, re gion ten
bo wiem ze wzglę du na swe po ło że nie
i hi sto rię jest bo ga ty w atrak cje kra -
jo znaw cze.

Spo ro jest obiek tów sa kral nych
bu do wa nych z róż nych ma te ria łów,
w róż nym cza sie, dla wier nych róż nych wy -
znań. Szcze gól nie in te re so wa ły nas świą ty nie
drew nia ne. Zwie dzi li śmy za tem naj więk szy
w Pol sce drew nia ny ko ściół go tyc ki z XV wie -
ku w Ha czo wie i nie co młod szy ko ściół
w miej sco wo ści Bli zne, sto ją cy wśród kil ku
in nych za byt ko wych bu dyn ków drew nia -
nych. Obie te świą ty nie znaj du ją się na
wschód od Kro sna, a ich wnę trza kry ją bo -
ga te po li chro mie. Drew nia ne cer kwie łem kow -
skie z dru giej po ło wy XVIII wie ku wi dzie li -
śmy w be skidz kich miej sco wo ściach Ko tań
(przy cer kwi znaj du je się la pi da rium ka mien -
nej rzeź by łem kow skiej) i Świąt ko wa Wiel -
ka. W Zyn dra no wej w drew nia nej łem kow -
skiej za gro dzie znaj du je się pry wat ny skan sen
– Mu zeum Kul tu ry Łem kow skiej, gro ma dzą -
cy róż ne go ro dza ju pa miąt ki et no gra ficz ne
i hi sto rycz ne.

Na pół noc od Kro sna – na Po gó rzu Dy -
now skim – by li śmy w dwóch cer kwiach mu -
ro wa nych: w Opa rów ce i Wę glów ce (przy tej
cer kwi wi dzie li śmy sta ry dąb, ory gi nal ną
dzwon ni cę oraz na grob ki An gli ków – bu dow -
ni czych ko pal ni ro py naf to wej). Nie co da lej,
ale już na le wym brze gu Wi sło ka (a więc na
Po gó rzu Strzy żow skim), w Stę pi nie, zwie -
dzi li śmy po tęż ny żel be to wy tu nel – schron dla
hi tle row skich po cią gów szta bo wych.

Waż ną miej sco wo ścią re gio nu jest Du kla.
Oprócz mu zeum hi sto rycz ne go w od bu do -
wa nym pa ła cu Mnisz chów jest tu ro ko ko wy
ko ściół pa ra fial ny oraz ze spół klasz tor ny Ber -
nar dy nów z re li kwia mi św. Ja na z Du kli. Pu -
stel nię św. Ja na i sto ją cą przy niej ka pli cę od -
szu ka li śmy w gór skim le sie nad po bli ską
miej sco wo ścią Trzcia na. Oko li ce Du kli i re -
jon po bli skiej Prze łę czy Du kiel skiej by ły

w 1944 ro ku miej scem za cie kłych walk sto -
czo nych z Niem ca mi przez Ar mię Czer wo -
ną i woj ska cze cho sło wac kie o przej ście przez
Kar pa ty na Sło wa cję. By ła to naj więk sza ope -
ra cja gór ska dru giej woj ny świa to wej. Po zo -
sta ło ścią tam tej woj ny są tak że ma so we
gro by osób na ro do wo ści ży dow skiej po -
mor do wa nych nie opo dal Prze łę czy Hał -
bow skiej. By li śmy rów nież na dwóch spo śród
licz nych cmen ta rzy żoł nier skich z gro ba mi
po le głych w cza sie pierw szej woj ny: w miej -
sco wo ści Grab (tuż przy gra ni cy pań stwo -
wej) oraz w Kremp nej, gdzie znaj du je się
rów nież Mu zeum Ma gur skie go Par ku Na -
ro do we go z cie ka wie urzą dzo ną eks po zy cją.

Pe ne tru jąc (nie ste ty tyl ko au to ka rem) oko -
li ce Ry ma no wa Zdro ju, nie mo gli śmy oczy -
wi ście po mi nąć ta kich atrak cji, jak więk sze
i star sze od ry ma now skie go uzdro wi sko

w Iwo ni czu, Skan sen Prze my słu Naf to we go
w Bó br ce, Mu zeum Ma rii Ko nop nic kiej
w Żar now cu, roz sła wio ne fre drow ską Ze mstą
ru iny zam ku Ka mie niec w Od rzy ko niu czy
też po bli ski re zer wat skal ny Prząd ki. By li śmy
w ka pli cy bło go sła wio ne go księ dza Wła dy sła -
wa Fin dy sza przy za byt ko wym ko ście le
w No wym Żmi gro dzie. Spo ro cza su po świę -
ci li śmy na zwie dza nie licz nych za byt ków
Kro sna oraz wi zy tę w fa brycz nym skle pie tam -
tej szej hu ty szkła. Brak miej sca nie po zwa la
na bar dziej szcze gó ło wy opis, a prze cież jesz -
cze spo ro cie ka wych obiek tów wi dzie li śmy tyl -
ko przez okna au to ka ru. Nie wąt pli wie war -
to tam jesz cze kie dyś wró cić.

Pro gram zwie dza nia opra co wał (na pod -
sta wie mo ich su ge stii) kol. Wi told Grodz -
ki z Kro śnień skie go Od dzia łu PTTK, któ ry
był rów nież na szym wspa nia łym prze wod ni -
kiem (w pierw szym dniu za stą pił go god nie
je go młod szy ko le ga Prze my sław Bar gieł).

Au to kar prze je chał łącz nie 1850 km. Ze
wzglę du na du żą od le głość mię dzy Po zna -
niem a Ry ma no wem tra sę do jaz do wą i po -

wrot ną po dzie li li śmy na dwie czę ści. Ja dąc do
Ry ma no wa, no co wa li śmy w ośrod ku nad za -
le wem w Piń czo wie, zwie dza jąc w dro dze
Mu zeum Mi ko ła ja Re ja w Na gło wi cach. Na -
stęp ne go dnia przez po nad sześć go dzin prze -
wod nik Sta ni sław Kor naś po ka zy wał nam
naj waż niej sze i naj cie kaw sze miej sca w Tar -
no wie.

Tra sa po wrot na zo sta ła w pro gra mie wy -
ciecz ki opi sa na na stę pu ją co: „So bot ni obiad
zje my u stóp wa pien ne go grzbie tu, na któ -
rym znaj du ją się ru iny zam ku. W la tach świet -
no ści w zam ku prze cho wy wa no skarb kró -
lew ski, a tak że wdo wy po zmar łych wład cach.
Oko li ca sły nę ła z wy do by cia rud mie dzi
i sre bra, a tak że mar mu rów (m.in. do de ko -
ra cji zam ku na Wa we lu). Noc z so bo ty na nie -
dzie lę spę dzi my w miej sco wo ści oto czo nej la -
sa mi, któ re by ły ulu bio ny mi te re na mi
ło wiec ki mi (ko lej no w mia rę zmian sys te mu
po li tycz ne go: kró lów pol skich, ca rów ro syj -
skich, pre zy den tów RP, no ta bli pań stwo wych

i par tyj nych w PRL). Dla pre zy den tów zbu -
do wa no mo drze wio wy ko ściół. Obec nie
czę sto prze by wa ją tu spor tow cy”.

Na tej pod sta wie po nad po ło wa uczest ni -
ków wy ciecz ki zo rien to wa ła się, że ostat ni
obiad za pla no wa li śmy w Chę ci nach, a ostat -
ni noc leg – w Spa le. Oczy wi ście zwie dzi li -
śmy też chę ciń ski za mek i cen trum Spa ły
(z ko ścio łem i czte ro to no wym po mni kiem
żu bra). Naj wy tr wal si po szli jesz cze na wie -
czor ny spa cer przez sta ry las nad ma low ni -
czą tu Pi li cę. 

Mi mo licz nych i in ten syw nych opa dów
desz czu uda ło się nam w za sa dzie nie zmok -
nąć, ale w dro dze po wrot nej w re jo nie pod -
gór skim wi dzie li śmy spo ro rze czek, któ re wy -
stą pi ły z brze gów i sta ły się rze ka mi, sta no wiąc
za gro że nie dla po bli skich miej sco wo ści.

Zgod nie z wy ni ka mi prze pro wa dzo nej
an kie ty, je śli po je dzie my na po dob ną wy pra -
wę w przy szłym ro ku, to na szym ce lem bę -
dzie praw do po dob nie Re gion Świę to krzy ski.

dr Je rzy Świ goń

Beskid Niski i jego pogórze w czerwcu

WY CIECZ KA KO ŁA PTTK
Iwonicz Zdrój, 
centrum uzdrowiska



Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu Trzciana: kaplica przy pustelni św. Jana z Dukli

Ruiny muru w Odrzykoniu 
(znane z Fredrowskiej Zemsty)

Krempna; zapora na rzece

Kotań; lapidarium łemkowskiej rzeźby nagrobnej

Rezerwat skalny 
„Prządki”

Droga powrotna 
na zamek w Chęcinach

BESKID NISKI
i jego pogórze w czerwcu
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Na za koń cze nie w luź nej, 
przy ja znej at mos fe rze go ście 

i go spo da rze spo tka nia wy mie ni li
spo strze że nia, a du ża część 

obec nych w au li 
Ko le gium Run ge go 

pra cow ni ków od da ła się 
wspo mnie niom mi nio nych lat 

spę dzo nych w mu rach 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

SPOTKANIE Z ODCHODZĄCYMI NA EMERYTURĘSPOTKANIE Z ODCHODZĄCYMI NA EMERYTURĘ

W połowie września 
tego roku władze rektorskie

zorganizowały uroczyste
spotkanie z odchodzącymi 

na emeryturę pracownikami
naszej uczelni. Serdeczne
słowa do zaproszonych 

wygłosił rektor Grzegorz
Skrzypczak.
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A po tem wrę czył  wszyst  k im pa miąt ko we dy plo my i pięk ne czer  wo ne  ró  że .


