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� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt o mia no wa nie dr. hab. Mi cha ła Bro nic kie go oraz
dr. hab. Mar ka Gehr ke na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, na okres pię ciu lat.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Rol nic -
twa i Bio in ży nie rii o prze dłu że nie za trud nie nia dr. hab. Ry szar da
Wal ko wia ka na pod sta wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra
nad zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, na
okres czte rech lat.

� Se nat po śmiert nie nadał me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu” mgr. inż. Zbi gnie wo wi Sza la te mu, kanc le -
rzo wi uczel ni w la tach 2002–2011.

� Se nat pod jął uchwa ły:
� w spra wie obo wiąz ków dy dak tycz nych na uczy cie li aka de mic -

kich, wy so ko ści pen sum oraz za sad ob li cza nia go dzin dy dak tycz -
nych w ro ku aka de mic kim 2011/2012

� w spra wie za sad i try bu po wie rza nia na uczy cie lom aka de mic kim
za jęć dy dak tycz nych w go dzi nach po nadwy mia ro wych w ro ku
aka de mic kim 2011/2012.

� 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 Pe kiń skim Uni wer sy te tem Rol ni czym, ChRL.

� Se nat zmie nił uchwa łę nr 4/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008 ro ku
w spra wie po wo ła nia Se nac kiej Ko mi sji ds. Stu diów (zmie nio ną
uchwa łą nr 236/2010 z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 ro ku) w ten spo -
sób, że w miej sce prof. dr. hab. Ada ma Nie dziel skie go na człon ka
Ko mi sji po wo łał dr. hab. Woj cie cha Tschu sch ke.

Trzy dzie ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 29 czerw ca, a trzy dzie -
ste pierw sze – 28 wrze śnia 2011 ro ku w Ko le gium Run ge go przy

uli cy Woj ska Pol skie go 52. Tra dy cyj nie obu spo tka niom prze wod ni -
czył JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak.

Na XXX po sie dze niu Se na tu:

� Na wnio sek Ra dy Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Se nat nadał
prof. dr. Jo han ne so wi A.M. van Aren don ko wi ty tuł dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Na wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Se nat
wy ra ził zgo dę na mia no wa nie prof. dr. hab. Paw ła Mać ko wia ka na
sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow -
li i Bio lo gii Zwie rząt o mia no wa nie prof. dr. hab. Kor ne la Ra taj cza ka
na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Po zna niu na czas nie okre ślo ny.

� Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Le śne go
o mia no wa nie dr. hab. Ro ma na Jasz cza ka oraz dr. hab. Pio tra Ro ba -
kow skie go na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Uni wer sy -
te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, na okres pię ciu lat.

Z Senatu

Nowi profesorowie (XXXI posiedzenie Senatu)
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� Se nat zmie nił uchwa łę nr 14/2008 z dnia 29 paź dzier ni ka 2008 ro -
ku w spra wie po wo ła nia Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie li
Aka de mic kich w ten spo sób, że w miej sce dr Ju sty ny Gór nej do Ko -
mi sji wy brał dr. Pio tra Gór skie go.

� W ko mu ni ka tach JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po in for mo wał, że
na dwóch wy dzia łach na sze go uni wer sy te tu pod ję to sta ra nia o uzy -
ska nie no wych upraw nień. Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii otrzy -
mał dwa upraw nie nia do dok to ry zo wa nia w na ukach rol ni czych:
w dys cy pli nie: bio tech no lo gia oraz w dys cy pli nie: kształ to wa nie
śro do wi ska, z ko lei Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu uzy skał
upraw nie nia do dok to ry zo wa nia w za kre sie na uk rol ni czych w dys -
cy pli nie: bio tech no lo gia.

Na XXXI po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów
pro fe sor skich:
� prof. dr. hab. An drze jo wi Czer nia ko wi
� prof. dr. hab. Igna ce mu Kor czyń skie mu
� prof. dr hab. Ma rii Ko złow skiej
� prof. dr. hab. Zbi gnie wo wi Krejp cio
� prof. dr hab. Gra ży nie Le wan do wicz
� prof. dr. hab. Krzysz to fo wi Szosz kie wi czo wi
� prof. dr. hab. Fe lik so wi Wy soc kie mu.

� Wrę czo no prof. dr. hab. Paw ło wi Mać ko wia ko wi mia no wa nie na sta -
no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Wrę czo no mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go:
� dr. hab. Ro ma no wi Jasz cza ko wi
� dr. hab. Pio tro wi Ro ba kow skie mu.

� Ne ga tyw nie roz pa trzo no wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa
i Bio in ży nie rii o mia no wa nie dr. hab. Zbi gnie wa Dwo rec kie go na
sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres pię ciu lat.

� Po zy tyw nie roz pa trzo no wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na o mia no wa nie dr hab. Ewy Fa bi siak na sta no wi sko pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go na okres pię ciu lat.

� Po zy tyw nie roz pa trzo no wnio ski w spra wie nada nia me da li Za słu -
żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu:
� na uczy cie lom aka de mic kim: prof. dr. hab. Ja nu szo wi Czap skie mu,

prof. dr. hab. Sta ni sła wo wi Ko złow skie mu, dr. hab. Bo gu mi ło wi Le -
wan dow skie mu, prof. nadzw., prof. dr hab. Mał go rza cie Mań ce,
prof. dr. hab. Lesz ko wi No gow skie mu, prof. dr. hab. Mie czy sła wo -
wi Pod gór skie mu, prof. dr hab. Alek san drze Sa wic kiej, prof. dr. hab.
Zbi gnie wo wi We be ro wi, prof. dr. hab. Ro ma no wi Za krzew skie mu

� pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi: inż. Ewie Po tkań skiej -
-Dul lin, Ire nie Owcza rek

� prof. dr. hab. Bog da no wi Kle pac kie mu (SGGW War sza wa) i mgr. inż.
Ze no no wi Si wiń skie mu (Pol skie To wa rzy stwo Me lio ra cyj ne – Od -
dział w Ko ni nie).

� Se nat wy ra ził zgo dę na zgło sze nie kan dy da tu ry prof. dr. hab. Bog -
da na J. Wo sie wi cza do Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

� Stwier dzo no wy ga śnię cie man da tów człon ków Se na tu (Bła żej 
Klo now ski – WRiB, Agniesz ka No wak – WHiBZ, Kon rad Che liń ski –
WE -S) i rów no cze śnie zwró co no się do Sa mo rzą du Stu denc kie go
o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie do 28 paź -
dzier ni ka 2011 ro ku.

Na pod sta wie pro to ko łu spo rzą dzo ne go przez Woj cie cha Grot te la
opra co wa ła Ewa Stryc ka

Wieńce dożynkowe z zakładów doświadczalnych
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Sza 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!

Pra gnę wy ra zić ogrom ną sa tys fak cję z moż li wo ści roz po czę cia ko -
lej nej już in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na Uni wer sy te cie Przy rod -
ni czym w Po zna niu. Ta in au gu ra cja ma szcze gól ne zna cze nie –
przy pa da bo wiem w ro ku, w któ rym mi ja 141 lat stu diów rol ni czych
w Wiel ko pol sce i 92 la ta stu diów uni wer sy tec kich w na szym mie ście
oraz ob cho dzić bę dzie my 60-le cie au to no mii Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu.

Ko lej ne Gau de amus. Ko lej ny rok aka de mic ki. Ko lej ne pró by zmie -
rze nia się z aka de mic ką i na uko wą rze czy wi sto ścią. Tak jak w ostat -
nich la tach, bę dzie się wie le dzia ło. Wszedł wła śnie w ży cie pa kiet
no wych ustaw o na uce i o szkol nic twie wyż szym. Wdra ża my na uczel -
niach i w in sty tu tach kon tro lę za rząd czą, przy mie rza my się do wdro -
że nia Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji, da lej pra cu je my nad stra te gią
roz wo ju szkol nic twa wyż sze go. Roz po czę ły dzia łal ność dwie no we in -
sty tu cje: Na ro do we Cen trum Na uki i Ko mi tet Ewa lu acji Jed no stek Na -
uko wych. Po pra wia my sta re roz wią za nia. Szu ka my no wych.

Cy tu jąc na szą wiel ką ro dacz kę – Ma rię Skło dow ską -Cu rie, któ ra
zwy kła mó wić: „czło wiek ni gdy nie oglą da się na to, co zro bio ne, ale
na to pa trzy, co ma przed so bą do zro bie nia” – spójrz my na dzień dzi -
siej szy i to, co przed na mi. 

Obec nie w Pol sce za pa da ją de cy zje, któ re ukształ tu ją na szą po zy -
cję na eu ro pej skim ryn ku edu ka cyj nym. Za kil ka lat oka że się, czy wy -
bra li śmy pro fil, któ ry po zwo li na kształ ce nie in te lek tu al nych elit,
spraw nych in ży nie rów czy po pro stu do brych pra cow ni ków za wo do -
wych. Z ca łą pew no ścią ma my w Pol sce wy so kie aspi ra cje, czy jed nak
wy star czy nam od po wie dzial no ści, aby do brze za pla no wać przy szłość
i pra wi dło wo okre ślić na sze miej sce w świe cie edu ka cji? Od jed no stek
pro wa dzą cych dzia łal ność edu ka cyj ną ocze ku je się za spo ko je nia po -
trzeb spo łecz nych wy ni ka ją cych z ocze ki wań po dat ni ka fi nan su ją ce -
go edu ka cję pań stwo wą. Do ty czy to wszyst kich uczel ni. Więk sza
swo bo da pro gra mo wa szkół wyż szych to rów nież więk sza od po wie -
dzial ność za przy szłych ab sol wen tów.

W na szym świe cie – tuż obok czą stek ele men tar nych, ży wych or -
ga ni zmów i ich DNA, Zie mi, gwiazd, ga lak tyk – ży je czło wiek, nie -
ustan nie pró bu jąc od na leźć się w sy tu acji. Jest rów nież je dy ną zna ną
isto tą, któ ra chce wie dzieć i wszyst ko zro zu mieć. Tyl ko jak zro zu mieć
owo „wszyst ko”, sko ro nie spo sób po jąć na wet cza sów, w któ rych
przy szło nam żyć? Świat roz wi ja się dziś szyb ciej niż kie dy kol wiek
wcze śniej. Zda rza ło się jed nak, że gdy hi sto ria przy śpie sza ła, bra ko -
wa ło cza su na re flek sję. Wcho dząc za tem w erę „na no -” czy „cy ber -”,
do brze by by ło zda wać so bie spra wę z ewen tu al nych kon se kwen cji.
Spo łe czeń stwo mo że po śred nio – po przez wy bie ral nych po li ty ków
– wpły wać na kie ru nek roz wo ju na uki; oczy wi ście je śli ma wie dzę
umoż li wia ją cą po dej mo wa nie świa do mych de cy zji. A spo łe czeń stwo
i po li ty cy nie za wsze uświa da mia ją so bie, czym jest na uka, a czym
wie dza. Za po mi na ją też o kul tu ro twór czej ro li edu ka cji uni wer sy tec -
kiej i na uki, ich zna cze niu dla by tu na ro du. Je śli so bie te go głę bo ko
nie uświa do mi my, to ni gdy nie sta nie my się „kon ku ren cyj ną go spo -
dar ką opar tą na wie dzy”, a po zo sta nie my w ty le za mą drzej szy mi i bę -
dzie my tyl ko kon su men ta mi wie dzy two rzo nej gdzie in dziej.

Pierw sze dni paź dzier ni ka w ży ciu uni wer sy tec kim to czas świą tecz -
ny – to czas uro czy stych in au gu ra cji. Z wiel ki mi na dzie ja mi, ale i z nie -
ma łym nie po ko jem – nie po ko jem, co przy nie sie nam ko lej ny rok
w sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej, któ ra po śred nio rzu tu je na sy tu -
ację szkol nic twa wyż sze go – roz po czy na my dziś no wy rok aka de mic -
ki. Po nad 12 ty się cy stu den tów kształ cić się bę dzie w tym ro ku
w mu rach na szej uczel ni na 22 kie run kach i 29 spe cjal no ściach stu -
diów, w tym 50 ob co kra jow ców na stu diach dru gie go stop nia oraz

w ra mach wy mia ny stu den tów w pro gra mie Era smus. Każ de go ro ku
po więk sza my i uak trak cyj nia my ofer tę dy dak tycz ną uni wer sy te tu.
W tym ro ku uru cho mi li śmy stu dia na kie run ku: we te ry na ria i ma kro -
kie run ku: eko ener ge ty ka oraz dwa ko lej ne kie run ki an glo ję zycz nych
stu diów dru gie go stop nia: w za kre sie żyw no ści i ży wie nia czło wie ka
oraz le śnic twa. Ry wa li za cja o in deks w po stę po wa niu re kru ta cyj nym
by ła w wie lu wy pad kach bar dzo za cię ta. Na jed no miej sce przy pa dło
śred nio po nad czte rech kan dy da tów, a na kie run kach ta kich jak die -
te ty ka czy we te ry na ria, o in deks wal czy ło w pierw szym wy pad ku 13
kan dy da tów, a w dru gim aż 22. Łącz nie na pierw szy rok przy ję li śmy
pra wie 3500 stu den tów.

Po wo dem do za do wo le nia mo gą być po zy tyw ne oce ny wszyst kich
pię ciu oce nia nych przez PKA kie run ków stu diów oraz oce na wy róż -
nia ją ca dla le śnic twa, świad czą ca o wy jąt ko wym po zio mie pro wa dzo -
nej na tym kie run ku dzia łal no ści dy dak tycz nej i na uko wej.

Spo glą da jąc na mi nio ny rok aka de mic ki, przy znać na le ży, że ob fi -
to wał on w wie le waż nych dla uni wer sy te tu wy da rzeń. Do gro na osób
szcze gól nie za słu żo nych, ob da rzo nych god no ścią aka de mic ką dok -
to ra ho no ris cau sa do łą czy li: ks. prof. Mi chał Hel ler – świa to wej sła wy
fi lo zof przy ro dy, pro fe sor Ru dolf Mi cha łek – wy bit ny spe cja li sta z za -
kre su in ży nie rii rol ni czej oraz pro fe sor Jo han nes van Aren donk – ge -
ne tyk i spe cja li sta me tod ho dow li zwie rząt o mię dzy na ro do wym
uzna niu. Swój ju bi le usz 60-le cia ob cho dził Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt*, a wszy scy przy go to wu je my się do li sto pa do we go Świę ta
Uczel ni – kie dy ob cho dzić bę dzie my 60-le cie funk cjo no wa nia uni wer -
sy te tu pod wła snym szyl dem, ma jąc w wier nej pa mię ci tra dy cję aka -
de mic ką się ga ją cą 1870 ro ku, kie dy sta ra niem na sze go pa tro na,
Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie go, po wsta ła w Ża bi ko wie Wyż sza
Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny. 

Po ten cjał na uko wy 851 na uczy cie li aka de mic kich, w tym 156 pro -
fe so rów ty tu lar nych, zo stał po więk szo ny o re kor do wą licz bę uzy ska -
nych ty tu łów na uko wych pro fe so ra – w mi nio nym ro ku aka de mic kim
ty tuł otrzy ma ło aż 13 pra cow ni ków UP. Z ko lei dwa wy dzia ły: Wy dział
Rol nic twa i Bio in ży nie rii oraz Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu,
uzy ska ły ko lej ne upraw nie nia do nada wa nia ty tu łu dok to ra na uk rol -
ni czych w dys cy pli nach: bio tech no lo gia – dla obu wy dzia łów i kształ -
to wa nie śro do wi ska – dla Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii. Po ten cjał
na uko wy na szej ka dry jest ogrom ny, ukie run ko wa ny na róż ne for my
dzia łal no ści i do ce nia ny w bu do wie no we go wy mia ru pol skiej na uki.
Pro fe so ro wie Krzysz tof No wak i Piotr Try ja now ski po wo ła ni zo sta li do
rad no wo po wsta łych gre miów: Na ro do we go Cen trum Na uki i Na ro -
do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, a wi ce pre ze sem Po znań skie go
Od dzia łu Pol skiej Aka de mii Na uk zo stał wy bra ny pro fe sor Ma rek Świ -
toń ski. Z ko lei pro fe so ro wie: Jan Ga węc ki, An drzej Mo cek, Wło dzi -
mierz Prą dzyń ski i Cze sław Przy by ła, we szli w skład Ko mi sji ds. Stop ni
i Ty tu łów no wej ka den cji. Wy so ko oce nio ne zo sta ły wy daw nic twa na -
uko we pra cow ni ków uni wer sy te tu: Na gro dę im. Mi cha ła Ocza pow -
skie go Ko mi te tu Na uk Le śnych PAN za książ kę pt. Eko lo gicz ne
uwa run ko wa nia za się gów drzew i krze wów na alu wial nych ob sza rach
Do li ny Od ry otrzy mał dr hab. Wła dy sław Da nie le wicz, a dy plom im. Mi -
cha ła Ocza pow skie go za książ kę pt. Ochro na przy ro dy otrzy ma li: pro -
fe sor Je rzy Wi śniew ski i pro fe sor Da riusz Gwiaz do wicz.

W dzia łal no ści na uko wej, bę dą cej dru gim oprócz edu ka cji ob sza -
rem funk cjo no wa nia uczel ni, od no to wa li śmy jesz cze lep sze wy ni ki niż
przed ro kiem. Kon kret nie – jest to re ali za cja 259 gran tów przy zna nych
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o bu dże cie po nad 17
mln zł. To re ali za cja wie lu ba dań i pro jek tów fi nan so wa nych przez
MNiSW, MRiRW, WFO ŚiGW na kwo tę po nad 15 mln zł. Cie szy my się
z ostat nich in for ma cji o przy zna nych do ta cjach dla no wych przed się -

Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne JM rek to ra,
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka

* O jubileuszu WHiBZ oraz nadaniu nowego tytułu doktora honoris causa
napiszemy w kolejnym numerze „Wieści Akademickich” (przyp. red.).
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wzięć zgło szo nych przez na szych na ukow ców: pro jek tu w ra mach kra -
jo we go pro gra mu wie lo let nie go w la tach 2011–2015 za twier dzo ne go
przez Ra dę Mi ni strów na kwo tę ogól ną po nad 24 mln zł, a w tym ro -
ku 4 mln zł (ko or dy na to rzy gran tu to pro fe so ro wie: An drzej Rut kow -
ski, Je rzy Szu ka ła, Mi chał Je rzak). Po nad to do ta cji apa ra tu ro wych
w ra mach Fun du szu Na uki i Tech no lo gii Pol skiej na kwo tę pra wie
4 mln zł (pro fe so ro wie Ry szard Słom ski i Er win Wą so wicz). Im po nu ją -
ca jest re ali za cja usłu go wych prac na uko wych na rzecz go spo dar ki,
gdzie po zy ska li śmy re kor do wą kwo tę w po rów na niu z ubie gło rocz ną
– po nad 5 mln zł! W tej dzie dzi nie na pod kre śle nie za słu gu je pra ca roz -
po czy na na w tym ro ku na zle ce nie Ge ne ral nej Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych z cza sem re ali za cji do 2017 ro ku na kwo tę rzę du 5 mln zł
(prof. Ja nusz Olej nik). Sześć pro jek tów re ali zo wa nych jest w ra mach
6 i 7 Pro gra mu Ra mo we go UE, a 18 w ra mach re gio nal nych i kra jo wych
pro gra mów ope ra cyj nych Unii Eu ro pej skiej. Lep sze mu wy ko rzy sta niu
po ten cja łu na uko we go na sze go uni wer sy te tu słu ży wie lo let nia współ -
pra ca z ze spo ła mi ba daw czy mi in nych uczel ni za rów no po znań skich,
jak i kra jo wych dzię ki udzia ło wi w 15 kon sor cjach na uko wych i przy -
na leż no ści do sied miu sie ci na uko wych. Pod su mo wu jąc – łącz ny rocz -
ny bu dżet ba dań na uko wych to po nad 60 mln zł. 

Osob nym aspek tem na szej dzia łal no ści jest go spo da ro wa nie ma -
jąt kiem 11 rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych, o łącz nej
po wierzch ni po nad 15 tys. ha, któ re do sko na le od naj du ją się we wciąż
dy na micz nie zmie nia ją cych się wa run kach pro duk cji rol ni czej, in we -
stu jąc i po mna ża jąc swój ma ją tek. 

Waż ne jest, że mi mo cią gle ist nie ją cych trud no ści go spo dar czych
na ryn ku glo bal nym, nad cią ga ją ce go ni żu de mo gra ficz ne go, ko niecz -
no ści wdro że nia zmian wy ni ka ją cych z przy ję tych i przy go to wa nych
ustaw, za wi ło ści praw nych do ty czą cych re ali za cji pro jek tów fi nan so -
wa nych z pro gra mów struk tu ral nych (na przy kład prze tar gów) Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu ra dzi so bie do brze w tej no wej
prze strze ni edu ka cyj no -ba daw czej. Chciał bym więc po dzię ko wać
wszyst kim za włą cze nie się w pro ces roz wo ju uczel ni. Wie le re ali zo -
wa nych na szych przed się wzięć sta no wi na praw dę du że wy zwa nia
i nie są to tyl ko wspo mnia ne wy żej za da nia ba daw cze. Nad mie nię tu
choć by o zin te gro wa nym pla nie roz wo ju kam pu su, kom plek so wej
mo der ni za cji in fra struk tu ry tech nicz nej czy wdra ża niu wła snych po -
my słów in no wa cyj nych. War to za uwa żyć też zwięk sze nie sa mo dziel -
no ści funk cjo no wa nia dzia łów, stop nio we wdra ża nie pro jek tu
e -uczel nia (e -dzie ka nat), ulep sza nie pro ce dur za ła twia nia spraw. Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu ma być uczel nią uczest ni czą cą
w roz wią zy wa niu wiel kich wy zwań współ cze sne go świa ta, ale i wspo -
ma ga ją cą roz wój Po zna nia i Wiel ko pol ski, współ pra cu ją cą z uczel nia -
mi za rów no po znań ski mi, jak i wy bra ny mi part ne ra mi na ca łym
świe cie.

Sta wiam więc Pań stwu za wzór oso bo wość Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie, któ rej imie niem zo stał usta no wio ny rok 2011, ży cząc od wa gi, wy -
obraź ni i de ter mi na cji w re ali za cji dal szych ba dań na uko wych. Li czę
na Pań stwa no we, wiel kie od kry cia de cy du ją ce o dal szym roz wo ju
kra ju i lep szym po zio mie ży cia je go miesz kań ców. Wie rzę, że jest to
moż li we, bo Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu to uczel nia z wy -
obraź nią i przy szło ścią!

Uczel nia to rów nież ba za ma te rial na, bez któ rej od po wied ni kształt
edu ka cji nie był by moż li wy. Kon se kwent nie kon ty nu uje my roz bu do -
wę na sze go kam pu su. Czu wa my nad za ple czem już po sia da nym
– czy li nad suk ce syw ną re no wa cją i mo der ni za cją obiek tów – a dzię -
ki do cho dom wła snym i wspar ciu fi nan so wym z ze wnątrz wciąż roz -
wi ja my in fra struk tu rę aka de mic ką. W ostat nim cza sie wy ko na no
re mon ty i mo der ni za cję na kwo tę oko ło 9 mln zł. W śród in we sty cji
prio ry te to wych z re ali zo wa nych obec nie przed się wzięć jest bu do wa
no wo cze sne go bu dyn ku Bio cen trum. In we sty cja ta wpi sa na jest 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. No wo cze sny obiekt na uko wo -dy dak -
tycz ny go to wy bę dzie do koń ca 2011 ro ku. 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 wie Mię dzy uczel nia ne go Cen trum Na no bio me dycz ne go i Wiel ko -
pol skie go Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii. W na szych
naj bliż szych pla nach in we sty cyj nych wid nie ją ko lej ne za da nia: bu -
do wa Kli ni ki We te ry na ryj nej dla ma łych i du żych zwie rząt, bu do wa
no we go bu dyn ku Ko le gium Ze mba la, Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej
i no wo cze snej sto łów ki aka de mic kiej. Czas po ka że, czy pla no wa ne
za mie rze nia uda nam się zre ali zo wać.

Do ro bek na szej uczel ni w mi nio nym ro ku jest 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 są to 34 oso by, w tym 18 na uczy -
cie li aka de mic kich: pro fe so ro wie: Ta de usz Ba ra now ski, Mie czy sław
Cze kal ski, Sta ni sław Drzy ma ła, Bar ba ra Go łęb niak, An drzej Ły czyń ski,
Je rzy Ma styń ski, Le on Rem be za, Je rzy Szu ka ła, Wal de mar Uchman,
Wan da Woź niak i Zdzi sław Wil ka niec; dok to rzy: Ma rek Bo ra tyń ski, To -
masz Ga węc ki, Jan Ku ku ła, Da nu ta Na pie ra ła, Jan Sy no wiec oraz ma -
gi strzy: Zbi gniew Kar piń ski i Ma ria Pio sik.

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: Ta de usz Cy bul ko, Mi chał Zenk te ler, Adam Nie -
dziel ski, dok to rzy: Ma ria Ry chlew ska, Hen ryk Brze skwi nie wicz i Zbi -
gniew Grześ ko wiak, ma gi strzy: Wan da No wak i Mi chał Si kor ski oraz
Krzysz tof Bart ko wiak, An drzej Bło cho wiak, Ka rol Fąf czyń ski, Bar ba ra
Gó ra, Alek san dra Sta now ska, Kry sty na Bo jar, Ire na Kaź mier czak. Po -
że gna li śmy rów nież na gle zmar łe go Kanc le rza na szej uczel ni – mgr.
inż. Zbi gnie wa Sza la te go. Pro szę o uczcze nie pa mię ci wszyst kich
zmar łych chwi lą ci szy… Dzię ku ję.

In sty tu cja uni wer sy te tu, któ ra od sied miu set lat od wo łu je się do
po ję cia au to no mii, ma szcze gól ne po wo dy, że by nie go dzić się na by -
cie wy łącz nie przed mio tem w pro ce sie prze mian. To jed nak ozna cza,
że na sze śro do wi sko nie mo że ocze ki wać roz wią za nia pro ble mów
przez obro nę sta tus quo i do raź nych in te re sów oraz szu kać ali bi w ze -
wnętrz nych ogra ni cze niach i utrud nie niach. Znacz nie po waż niej szym
za da niem, de cy du ją cym o przy szło ści Uni wer sy te tu, jest moż li wość
wy ko rzy sta nia au to no mii do we wnętrz nej struk tu ral nej prze bu do wy
in sty tu cji. Ta ka au to no mia po win na pro wa dzić do ra dy kal nych prze -
kształ ceń uni wer sy te tu w or ga nizm zdol ny – po nad in te re sa mi do raź -
ny mi – re ago wać na zmie nia ją cą się struk tu rę na uki współ cze snej,
ela stycz nie okre ślać, cią gle na no wo, po la spe cja li za cji w ba da niach
i spo so by wpro wa dza nia naj wyż szych stan dar dów oraz usta na wiać
spraw ne me cha ni zmy kształ ce nia mło de go po ko le nia ba da czy i na -
uczy cie li aka de mic kich.

Spo łecz ność Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu to ka dra
o du żym do świad cze niu, kre owa na przez zna czą ce oso bo wo ści, kom -
pe tent nych ba da czy i wy kwa li fi ko wa ne ze spo ły. To rów nież do brze
przy go to wy wa na mło da ka dra, któ ra już mo że się po szczy cić so lid -
nym do rob kiem na uko wym i jest w sta nie kon ku ro wać z czo łów ką na -
uko wą świa ta, a są wśród nich mię dzy in ny mi: 

� mgr Ja kub Cie ślak, mgr Ma ria Grześ i dr Emi lia Kam czyc z Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt – lau re aci Pro gra mu START Fun da cji na
rzecz Na uki Pol skiej, któ rym przy zna no pre sti żo we sty pen dia dla
wy bit nych mło dych ba da czy

� dr Kin ga Stu per, dr Do ro ta Paw lik i dr Jo an na Wo szuk na gro dzone
w Kon kur sie Fun da cji Pro Scien tia et Vi ta Wy dzia łu V Na uk Rol ni -
czych, Le śnych i We te ry na ryj nych PAN

� dr We ro ni ka Ci bic ka i mgr Na ta lia Po kor ska – wy róż nio ne w Kon -
kur sie Mia sta Po zna nia na naj lep szą pra cę dok tor ską i ma gi ster ską

� 14 sty pen dy stów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, w tym
dwóch dok to rów: dr Jo an na Wosz czuk i dr Szy mon Ju sik, oraz 12
stu den tów

� gru pa 11 dok to ran tów – lau re atów kon kur su w ra mach pro jek tu
sys te mo we go wspar cia sty pen dial ne go.

Aka de mic kość to wszech stron ność – god ne wy mie nie nia są za tem
rów nież osią gnię cia spor to we na szych stu den tów. Aka de mic ki mi mi -
strza mi Eu ro py w wio ślar stwie w kon ku ren cji dwój ki po dwój nej zo -
sta li Da wid Gra bow ski z Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go oraz
Bar tosz Za błoc ki z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt.

Pol ska po trze bu je lu dzi wy kształ co nych, po trze bu je ich tak że pol -
ska wieś. Jest nie zwy kle waż ne, by tra fia li oni do rol nic twa, do sek to ra
rol no -spo żyw cze go, do sze ro ko ro zu mia nej ob słu gi rol nic twa, bo tyl -
ko wte dy wieś pol ska bę dzie no wo cze sna. Wa run kiem utrzy ma nia ży -
wot no ści wsi jest dy wer sy fi ka cja eko no micz na (po mno że nie źró deł
do cho dów) i wie lo funk cyj ność. Z tych wzglę dów wszy scy oby wa te le
mo gą i po win ni uwa żać się za in te re sa riu szy roz wo ju ob sza rów wiej -
skich. Po stęp bio lo gicz ny w rol nic twie jest moż li wy tyl ko dzię ki na uce.
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Nie ste ty, w Pol sce i Eu ro pie zbyt rzad ko się to wy ko rzy stu je, a prze cież
po stęp bio lo gicz ny w rol nic twie za czy na od dzia ły wać na ob sza ry po -
za rol ni cze, na przy kład me dy cy nę czy ener ge ty kę od na wial ną. Głów -
nym za da niem uczel ni jest kształ ce nie spe cja li stów po szu ki wa nych na
ryn ku, pro wa dze nie ba dań przy dat nych dla go spo dar ki oraz wy cho -
wa nie elit, któ re przej mą na sie bie od po wie dzial ność za roz wój re gio -
nu i kra ju. Jest to ogrom ne wy zwa nie, któ re wy ma ga od po wied nich
zmian or ga ni za cyj nych i men tal nych spo łecz no ści aka de mic kiej. Uznać
na le ży, że ce lem kształ ce nia na po zio mie wyż szym mu si być roz wi ja -
nie oso bo wo ści mło dych lu dzi, po bu dza nie ich kre atyw no ści, roz sze -
rza nie ho ry zon tów, wy po sa ża nie w wie dzę po zwa la ją cą na ro zum ne
funk cjo no wa nie w zło żo nym świe cie i umoż li wia ją cą szyb kie przy sto -
so wy wa nie się do no wych, trud nych do prze wi dze nia wy zwań, w tym
być mo że na wet wie lo krot ną zmia nę pro fi lu za wo do we go. Stu den ci
po win ni opa no wać sztu kę my śle nia po zwa la ją cą na roz wią zy wa nie
pro ble mów z uży ciem wła ści wie do bra nych środ ków i ar gu men tów.
Uni wer sy tet po wi nien być miej scem przy go dy po znaw czej, spo tkań
z ró wie śni ka mi i kształ to wa nia cha rak te rów.

Szcze gól nie cie pło wi tam w mu rach Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
stu den tów pierw sze go ro ku. Ser decz nie gra tu lu ję Wam do sta nia się
na stu dia. Roz po czy na cie dziś no wy etap w Wa szym ży ciu, czas kształ -
to wa nia po staw i doj rze wa nia oso bo wo ści. Cie szę się, że wy bra li ście
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, któ ry mi mo upły wu 92 lat od
je go po wsta nia sta wia na no wo cze sność, stwa rza opty mal ne wa run -
ki roz wo ju za in te re so wań i ko rzy sta nia z edu ka cyj nych pro gra mów
po za gra ni ca mi na sze go kra ju. Mam na dzie ję, że wy bra ne przez Was
kie run ki stu diów umoż li wią zdo by cie wie dzy i umie jęt no ści po trzeb -
nych w ży ciu za wo do wym oraz stwo rzą wa run ki do roz wo ju ta len -
tów i pa sji. Li czę, że uczel nia bę dzie sta no wi ła dla Was miej sce
kul ty wo wa nia wie dzy, w któ rym każ dy z Was znaj dzie in spi ra cję
i szan sę do sko na le nia. Ży czę, by okres Wa szej ada pta cji w śro do wi -
sku aka de mic kim trwał jak naj kró cej. Ciesz cie się z mło do ści i z nie -
po wta rzal nych stu denc kich lat.

Stu den tom lat star szych ży czę wy trwa ło ści w stu dio wa niu, a tak -
że wie lu oso bi stych i na uko wych suk ce sów, uwień czo nych bar dzo

do brym dy plo mem ukoń cze nia stu diów. 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 oraz pa trzą cych na ży cie bez
uprze dzeń i bez sen sow nych kon flik tów. Ta kiej mło dzie ży ży czę na -
szej uczel ni, któ ra uczy umi ło wa nia przy ro dy, kul tu pra cy i po sza no -
wa nia czło wie ka.

Ju bi le usz uczel ni stwa rza do brą oka zję do wspo mnień, ale też 
za chę ca do dys ku sji o przy szło ści. Niech mi bę dzie wol no wy ra zić sza -
cu nek i wdzięcz ność dla wszyst kich po ko leń pra cow ni ków i stu den -
tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go za ich trud i po świę ce nie na rzecz
na szej Al ma Ma ter. De dy ku ję więc wszyst kim Pra cow ni kom i Stu den -
tom naj pięk niej sze sło wo – dzię ku ję!

O tym, ja ki bę dzie ten roz po czy na ją cy się rok aka de mic ki, de cy du -
je my przede wszyst kim my sa mi. Dla te go, jak co ro ku, za pra szam ca -
łą spo łecz ność aka de mic ką Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, wszyst kich
stu den tów i pra cow ni ków do wspól ne go bu do wa nia po myśl no ści na -
sze go kra ju, Wiel ko pol ski, Po zna nia, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
i każ de go z nas.

Czę sto po wta rzam i pro szę. 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 2011/2012 uwa żam za otwar ty.

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

prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, rek tor

Zdjęcia z inauguracji nowego roku akademickiego prezentujemy 
na drugiej stronie okładki (przyp. red.).

Panu prof. dr. hab. Janowi Pikulowi
Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają

Rektor, Senat i pracownicy

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Srebr ny Cer ty fi kat 
„No wo cze sna Uczel nia” 
dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu

Pro gram „No wo cze sna Uczel nia” to pierw sza w Pol sce wspól na ini -
cja ty wa Mi cro soft Dy na mics – dział apli ka cji biz ne so wych Mi cro -

soft oraz CSF Pol ska i por ta lu rp. pl. Ideą pro gra mu jest po pu la ry za cja
in for ma ty za cji uczel ni po zwa la ją ca pol skim uczel niom pod no sić ja -
kość za rzą dza nia oraz do rów ny wać eu ro pej skim stan dar dom. Od 30
li sto pa da 2010 ro ku pol skie uczel nie pu blicz ne i nie pu blicz ne kon -
ku ro wa ły o spe cjal ny cer ty fi kat, mó wią cy o sta nie za awan so wa nia
wdra ża nia apli ka cji kla sy ERP. Do pro gra mu zgło si ło się 20 uczel ni
z ca łej Pol ski. Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu zo stał wy róż nio -
ny przez or ga ni za to ra pro gra mu „No wo cze sna Uczel nia” Srebr nym
Cer ty fi ka tem.

Wśród na gro dzo nych zna leź li się rów nież: Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu oraz Aka de mia Le ona Koź miń skie go – Zło ty
Cer ty fi kat, Szcze ciń ska Szko ła Wyż sza Col le gium Bal ti cum oraz Star -
gardz ka Szko ła Wyż sza Star gar di num – Brą zo wy Cer ty fi kat.

Uro czy ste prze ka za nie cer ty fi ka tów na stą pi ło w paź dzier ni ku te go
ro ku pod czas dru giej kon fe ren cji z cy klu „No wo cze sna Uczel nia”. 

Wię cej in for ma cji na te mat pro gra mu „No wo cze sna Uczel nia” moż -
na zna leźć na stro nie: www.no wo cze snau czel nia.rp.pl

Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich

„Ka mie nie mi lo we” re for my na uki

W dniu 1 paź dzier ni ka te go ro ku we szła w ży cie no we li za cja Usta -
wy o szkol nic twie wyż szym, któ ra wpro wa dzi ła zmia ny w funk -

cjo no wa niu uczel ni i try bie uzy ski wa nia stop ni na uko wych.

Szcze gól ne ocze ki wa nia wią za ne są ze zmia na mi for my za trud nie -
nia pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych. Usta wa wy raź nie okre śla
mak sy mal ne ter mi ny za trud nie nia na sta no wi sku ad iunk ta osób nie -
po sia da ją cych stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go. W mo jej
oce nie za pis ten, a głów nie je go re ali za cja, bę dą pa pier kiem lak mu -
so wym prze mian w na uce w Pol sce. Po zo sta je mieć na dzie ję, że wła -
dze uczel ni i mi ni ster stwo bę dą re ali zo wa ły wy żej wy mie nio ną za sa dę
kon se kwent nie, zgod nie z za pi sem usta wo wym i za koń czy się era
utrzy my wa nia na uczel ni osób nie wy ka zu ją cych ja kie go kol wiek po -
stę pu na uko we go. Ma my na stu diach dok to ranc kich wie lu mło dych,
zdol nych i am bit nych kan dy da tów do pra cy na uko wej. Miej sca zaj -
mo wa ne przez dzie siąt ki lat przez lu dzi bez chę ci roz wo ju na uko we -
go na le ży zwol nić dla tych kan dy da tów. Daj my im szan sę roz wo ju
w Pol sce, by wy ko rzy stać na kła dy po nie sio ne na ich kształ ce nie. W tej
chwi li wie lu z nich bu du je do ro bek na uko wy in sty tu cji za gra nicz nych.
Wy star czy też wejść na fo ra dys ku syj ne, by się prze ko nać, ja kie wśród
nich pa nu ją na stro je, ja ki jest ich sto su nek do obec nej sy tu acji w na -
uce. A prze cież to im ma my zo sta wić in sty tu cje na uko we już za kil ka
lub kil ka na ście lat. Miej my to na uwa dze.

Mam głę bo ką na dzie ję, że in for ma cje po ja wia ją ce się gdzie nie gdzie
(w tym na nad zwy czaj nym po sie dze niu na sze go Se na tu*) o moż li wo -
ści li cze nia za trud nie nia wszyst kim pra cow ni kom od no wa od 1 paź -
dzier ni ka 2012 ro ku są tyl ko nie po ro zu mie niem. Wszak nie po to
wpro wa dzo no rocz ny okres przej ścio wy. Je śli tak by mia ło być, na le -
ży uznać, że wpro wa dze nie no we li za cji usta wy jest kro kiem wstecz
i ca ła re for ma na uki le gła w gru zach.

War to też chwi lę za trzy mać się nad kwe stią no we li za cji spo so bu
uzy ski wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go. Usta wa

kła dzie na cisk na do ro bek na uko wy kan dy da ta, da jąc mi ni stro wi wła -
ści we mu ds. na uki de le ga cję do usta le nia kry te riów. Usta le nie tych
kry te riów jest klu czo we dla pod nie sie nia po zio mu na uki w Pol sce.
Do tej po ry w wie lu wy pad kach po stę po wa nia ha bi li ta cyj ne by ły pro -
wa dzo ne w sto sun ku do osób, któ re nie za zna czy ły swej obec no ści
na uko wej, nie są więc no to wa ne w ba zach o za się gu mię dzy na ro do -
wym, a ich do ro bek po zo sta je bez wpły wu na roz wój na uki (zni ko -
ma cy to wal ność prac lub jej cał ko wi ty brak). Brak ja snych kry te riów
pro ce su ha bi li ta cyj ne go oraz dwu let ni okres przej ścio wy spo wo do -
wa ły już te raz za lew wnio sków ha bi li ta cyj nych i pro fe sor skich o że -
nu ją co ni skim po zio mie na uko wym. Nie ste ty sam te go do świad czam
ja ko re cen zent po wo ły wa ny przez Cen tral ną Ko mi sję.

Na ko niec kil ka wra żeń z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Se na tu. Za -
pi sy usta wy bu dzą oczy wi ście w śro do wi sku wie le nie po ko ju, po nie -
waż wpro wa dza ją ele men ty kon ku ren cji, do któ rej jesz cze cią gle
śro do wi sko nie przy wy kło. Bu dzą też wie le na dziei, w tym na przy -
śpie sze nie po stę pu na uko we go w Pol sce. Na spo tka niu z mi ni strem
Wi tol dem Jur kiem zo sta ły wy ar ty ku ło wa ne: oba wa i na dzie je. Trud no
by ło się spo dzie wać, że to spo tka nie da ja sne od po wie dzi na nur tu ją -
ce nas py ta nia. Mam jed nak na dzie ję, że spo tka nie to po zwo li ło prof.
Jur ko wi po znać na sze ocze ki wa nia, że zo sta ną one prze nie sio ne na
szcze bel mi ni ster stwa i na ko niec, że wła dze mi ni ster stwa ma ją ty le
de ter mi na cji, by ha sło re for my w na uce sta ło się fak tem. Te go pa ni mi -
ni ster, wła dzom mi ni ster stwa i nam wszyst kim ży czę.

prof. dr hab. Krzysz tof W. No wak

* Nad zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu zo sta ło zwo ła ne na dzień 18 mar ca 2011
ro ku i w ca ło ści by ło po świę co ne dys ku sji na te mat usta wy, o któ rej pi sze prof.
dr hab. Krzysz tof W. No wak. Wy stą pie nie prof. Wi tol da Jur ka z Mi ni ster stwa Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go przed sta wi li śmy w nu me rze 7–8/2011 „Wie ści Aka -
de mic kich” (przyp. red.).
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Jak co ro ku przy zna no na gro dy w or ga ni zo wa nym przez Pol skie To -
wa rzy stwo Zoo tech nicz ne kon kur sie na naj lep szą pra cę ma gi ster ską

z za kre su na uk zoo tech nicz nych. W dniu 30 ma ja 2011 ro ku ob ra do wa -
ła ko mi sja kon kur so wa, któ rej prze wod ni czył prof. dr hab. Bro ni sław Bo -
rys. Ogó łem do kon kur su zgło szo no 68 prac ma gi ster skich z dzie wię ciu
uczel ni rol ni czych. Naj wię cej prac wpły nę ło z Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu – 22, z po zo sta łych uczel ni po kil ka: dzie więć z Uni -
wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, sie dem ze Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, po sześć z Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go we Wro cła wiu, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie
i Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy, pięć
z Aka de mii Pod la skiej w Sie dl cach, czte ry z Uni wer sy te tu War miń sko -
-Ma zur skie go w Olsz ty nie oraz trzy z Za chod nio po mor skie go Uni wer -
sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie.

Wy bra ni przez Sąd Kon kur so wy re cen zen ci oce nia li pra ce w ośmiu
gru pach te ma tycz nych: ge ne ty ka (8 prac), chów i ho dow la by dła (10),
chów i ho dow la trzo dy chlew nej (4), chów i ho dow la ko ni (17), chów
i ho dow la zwie rząt fu ter ko wych (8), za cho wa nie zwie rząt (7), ży wie nie
zwie rząt i pa szo znaw stwo (7), chów i ho dow la zwie rząt ama tor skich
i dzi kich oraz in ne pra ce (7).

Po za po zna niu się z re cen zja mi i dys ku sji przy zna no sie dem na gród
pierw szych – aż trzy z nich – w dzie dzi nach: ge ne ty ka, za cho wa nie zwie -
rząt, ży wie nie zwie rząt i pa szo znaw stwo – uzy ska li na si ab sol wen ci:

I na gro da – mgr Ewa Sell -Ku biak za pra cę pt. „Dwu eta po wa pro ce -
du ra de tek cji QTL dla cech zwią za nych ze zdro wiem krów mlecz nych
w Ho lan dii”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. To ma sza
Szwacz kow skie go w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz dr. Ja na van der Po ela
w Ani mal Bre eding and Ge no mics Cen tre Wa ge nin gen Uni ver si ty.

I na gro da – mgr Aga ta Kieł ty ka za pra cę pt. „Za cho wa nie ja gniąt
w pierw szych dwóch mie sią cach ży cia”. Pra ca wy ko na na pod kie run -
kiem dr. Mar ci na T. Gó rec kie go w In sty tu cie Zoo lo gii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

I na gro da – mgr Pa weł Zmo ra za pra cę pt. „Kwa sy tłusz czo we z gru -
py C18 a li czeb ność me ta no ge nów żwa cza w wa run kach in vi tro”. Pra -
ca wy ko na na pod kie run kiem dr. hab. Ada ma Cie śla ka w Ka te drze
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Na gro dy II i III otrzy ma ły na stę pu ją ce oso by:

II na gro da – mgr Be ata Ko ciuc ka za pra cę pt. „Lo ka li za cja wy bra nych
ge nów świ ni ko du ją cych en zy my za an ga żo wa ne w go spo dar kę li pi do -
wą w chro mo so mach me ta fa zo wych i ją drach in ter fa zo wych”. Pra ca wy -
ko na na pod kie run kiem dr Iza be li Szczer bal w Ka te drze Ge ne ty ki
i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

II na gro da – mgr Mo ni ka Sta cho wiak za pra cę pt. „Afi lia cyj ne i ago -
ni stycz ne za cho wa nia ogier ków ra sy ko nik pol ski utrzy my wa nych
w cho wie sta jen no -pa stwi sko wym”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem
dr Ka ta rzy ny Ba liń skiej w Za kła dzie Ho dow li Ko ni Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu.

II na gro da – mgr Agniesz ka Po wa łow ska za pra cę pt. „Pro fil dłu go -
łań cu cho wych kwa sów tłusz czo wych w mle ku owiec ży wio nych pa szą
z do dat kiem Ca me li na sa ti va. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. hab.
Ada ma Cie śla ka w Ka te drze Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

II na gro da – mgr Mar ta Mu cha za pra cę pt. „Ana li za ge ne tycz na pol -
skiej po pu la cji psów ra sy ho va wart”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem
dr inż. Jo lan ty Ró żań skiej -Za wie ja w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw
Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Lu cy na Mi cha łow ska za pra cę pt. „Be ha wior kla -
czy ko ni ków pol skich utrzy my wa nych w cho wie sta jen no -pa stwi sko -
wym”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr Ka ta rzy ny Ba liń skiej
w Za kła dzie Ho dow li Ko ni Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

III na gro da – mgr Iwo na Bzow ska za pra cę pt. „Wpływ daw ki po -
kar mo wej na płod ność i pro duk cyj ność krów ra sy si men tal w go spo -
dar stwie ro dzin nym”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. Ire ne usza
Ant ko wia ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Na pięt na ście wy róż nień aż osiem przy zna no ab sol wen tom Wy dzia -
łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt:

Wy róż nie nie – mgr Mo ni ka Fi giel za pra cę pt. „Ana li za po cho dze -
nio wa krów o re kor do wych wy daj no ściach mle ka i je go skład ni ków”.
Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. Zbi gnie wa Sob ka
w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Ka ta rzy na Kor ba czyń ska za pra cę pt. „Za leż -
ność po mię dzy po li mor fi zmem frak cji biał ko wych mle ka loch ras ro dzi -
mych a od cho wem pro siąt i skła dem che micz nym sia ry i mle ka”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem dr inż. Ewy Skrzyp czak w Ka te drze Ho dow li
i Pro duk cji Trzo dy Chlew nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr An na Ko niecz na za pra cę pt. „Czyn ni ki wpły -
wa ją ce na po peł nia nie błę dów przez jeźdź ca i ko nia na to rze prze szkód
pod czas kon kur sów jeź dziec kich”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr
An ny No wic kiej -Po słusz nej w Za kła dzie Ho dow li Ko ni Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Ka ro li na Bo ra za pra cę pt. „Wstęp na oce na re -
ali za cji pro gra mu ochro ny za so bów ge ne tycz nych ko ni ra sy wiel ko pol -
skiej”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr An ny No wic kiej -Po słusz nej
w Za kła dzie Ho dow li Ko ni Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Ma ciej Orsz ty no wicz za pra cę pt. „Pro ce -
du ry zmie rza ją ce do zmia ny pro por cji plem ni ków prze no szą cych
chro mo so my X i Y w na sie niu ogie ra w wa run kach in vi tro”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem dr hab. Do ro ty Cie ślak, prof. nadzw.,
w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Bła żej Cher mu ła za pra cę pt. „Oce na w opar -
ciu o ana li zę cy to ge ne tycz ną pro ce su doj rze wa nia in vi tro oocy tów li sa
po spo li te go”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. Ja ro sła wa So snow -
skie go w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Ewe li na Pro zo row ska za pra cę pt. „Mi kro struk -
tu ra i una czy nie nie ciał ka żół te go u kla czy”. Pra ca wy ko na na pod kie -
run kiem dr hab. Han ny Jac ko wiak, prof. nadzw. w In sty tu cie Zoo lo gii
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy róż nie nie – mgr Pa weł Paw lak za pra cę pt. „Ana li za una czy nie -
nia tęt ni cze go gło wy i pod sta wy mó zgo wia w nie któ rych przy pad kach
wad roz wo jo wych u zwie rząt”.  Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr.
hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka, prof. nadzw., w In sty tu cie Zoo lo gii Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
po zo sta je na dal wy dzia łem wio dą cym – po nie waż uzy skał 39,5% przy -
zna nych w kon kur sie na gród. Ser decz ne gra tu la cje na le żą się za rów no
ab sol wen tom, jak ich pro mo to rom.

dr inż. Woj ciech An drze jew ski

Roz strzy gnię cie XXVIII edy cji kon kur su
na naj lep szą pra cę ma gi ster ską 
z za kre su na uk zoo tech nicz nych



Wieści Akademickie 9

Kon fe ren cja od by ła się w Le śnym Ośrod ku Szko le nio wym w Pusz -
czy ko wie. Jej or ga ni za to ra mi by li: Ka te dra Użyt ko wa nia La su Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Od dział Po znań ski
Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go. Pa tro nat ho no ro wy nad
kon fe ren cją ob jął JM rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

W kon fe ren cji wzię ło udział bli sko 70 osób, przed sta wi cie li świa ta
na uki i prak ty ki. Licz nie re pre zen to wa ni by li przed sta wi cie le La sów
Pań stwo wych, w szcze gól no ści pra cow ni cy zaj mu ją cy się spra wa mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na róż nych szcze blach ad mi ni stra cyj -
nych (re gio nal ne dy rek cje, nad le śnic twa), na cze le z głów nym spe cja -
li stą ds. bhp w Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych, mgr. inż.
Pio trem Go to wic kim. W kon fe ren cji wzię li rów nież udział przed sta wi -
cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy, mię dzy in ny mi okrę go wy in spek tor
pra cy w Po zna niu, mgr inż. Krzysz tof Fi kle wicz.

Te ma ty ka kon fe ren cji obej mo wa ła róż no rod ne za gad nie nia do ty -
czą ce er go no mii, bhp i ochro ny pra cy w le śnic twie, drzew nic twie i rol -
nic twie. Du żo miej sca po świę co no pro ble ma ty ce cho rób za wo do wych
oraz wy pad ko wo ści w le śnic twie za rów no w sek to rze pu blicz nym, jak
i pry wat nym. No wo cze sne spo so by dia gno zo wa nia i le cze nia cho rób
od klesz czo wych (bo re lio zy i klesz czo we go za pa le nia mó zgu) przed -
sta wi ła fir ma Eu ro im mun Pol ska, wio dą ca mar ka na ryn ku od czyn ni -
ków do dia gno sty ki cho rób au to im mu no lo gicz nych.

Spon so ra mi kon fe ren cji by li: Nad le śnic two Re gio nal nej Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych w Szcze ci nie, Eu ro im mun Pol ska Sp. z o.o. oraz Na -
rzę dzia dla le śnic twa Gru be Spół ka z o.o. Pa tro nat me dial ny nad
kon fe ren cją ob ję li: „Pro mo tor BHP”, „Prze gląd Le śni czy” oraz pi smo
przed się bior ców le śnych „Drwal”.

mgr inż. Jo lan ta Wę giel

Er go no mia i ochro na pra cy 
w le śnic twie, drzew nic twie 
i pro duk cji rol nej
XIII edy cja Kon fe ren cji Er go no micz nej, Pusz czy ko wo, 22–23 wrze śnia 2011 ro ku

Uczest ni cy kon fe ren cji „Er go no mia i ochro na pra cy w le śnic twie, drzew nic twie i pro duk cji rol nej”
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Pro fe sor dr hab. Mie czy sław Cze kal ski z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -
chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

z dniem 30 wrze śnia 2011 ro ku prze szedł na eme ry tu rę. Do ro bek ży -
cia ob fi to wał nie tyl ko w pra cę na uko wą, ba daw czą, dy dak tycz ną i or -
ga ni za cyj ną na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Mie czy sław Cze kal ski uro dził się 23 kwiet nia 1941 ro ku w Dą brów -
ce ko ło Po zna nia. W 1961 ro ku ukoń czył Pań stwo we Tech ni kum Ogrod -
ni cze im. Jó ze fa War sze wi cza w Prósz ko wie ko ło Opo la. Wtedy też
ze tknął się z ró ża necz ni ka mi, któ rym póź niej po świę cił więk szość prac

na uko wych. Od był prak ty ki za wo do we w Za kła dzie Ogrod ni czym inż.
Alek san dra To mia ka w Po zna niu, ogrod nic twie Rol ni czej Spół dziel ni
Pro duk cyj nej w Dą brów ce, Sa dow ni czym Za kła dzie Do świad czal nym
w Brzez nej ko ło No we go Są cza oraz w Szkół ce Drzew i Krze wów Owo -
co wych i Ozdob nych w Szy ma no wie ko ło Ra wi cza. Swo je za mi ło wa -
nie do świa ta ro ślin roz wi jał, stu diu jąc na Wy dzia le Rol ni czym Wyż szej
Szko ły Rol ni czej w Szcze ci nie, któ rą ukoń czył w 1967 ro ku.

Lo sy skie ro wa ły Mie czy sła wa Cze kal skie go w 1969 ro ku do In sty -
tu tu Bio lo gii Sto so wa nej Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, gdzie kon -
ty nu ował dal szy roz wój na uko wy, po dej mu jąc stu dia dok to ranc kie.
Sto pień dok to ra na uk przy rod ni czych w za kre sie bo ta ni ki z den dro -
lo gią uzy skał w Po zna niu w 1973 ro ku, na pod sta wie roz pra wy „Ba da -
nia nad ró ża necz ni ka mi (Rho do den dron L.) upra wia ny mi w Pol sce”.

W 1973 ro ku Mie czy sław Cze kal ski roz po czął pra cę w Ka te drze Bo -
ta ni ki w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Wte dy przy stą pił do re ali za -
cji ba dań, tak że nad ró ża necz ni ka mi, któ re sta no wi ły pod sta wę do
przy go to wa nia roz pra wy ha bi li ta cyj nej „Akli ma ty za cja ró ża necz ni ków
– Rho do den dron ‘Ca taw bien se – Hy bri dum” i R. ‘Cun nun gham’s Whi te”

w Pol sce”. Sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał na Wy dzia le
Ogrod ni czym AR w Po zna niu w 1981 ro ku.

Do 1984 ro ku Mie czy sław Cze kal ski kon ty nu ował pra cę w Ka te drze
Bo ta ni ki, a póź niej w Ka te drze Ro ślin Ozdob nych. Przez pierw szych
dzie więć lat był kie row ni kiem Ka te dry. Ty tuł pro fe so ra na uk rol ni czych
w za kre sie ogrod nic twa otrzy mał w 1991 ro ku, a sta no wi sko pro fe so -
ra zwy czaj ne go w 2001 ro ku. Od 1996 ro ku przez 10 lat pra co wał tak -
że w Ka te drze Ogrod nic twa Aka de mii Rol ni czej we Wro cła wiu.

Pro ble ma ty ka ba daw cza prof. Mie czy sła wa Cze kal skie go obej mu -
je mię dzy in ny mi: in tro duk cję i ada pta cję ro ślin drze wia stych, zwłasz -
cza z ro dzi ny wrzo so wa tych (Eri ca ce ae) w wa run kach przy rod ni czych
Pol ski; ro śli ny drze wia ste te re nów zur ba ni zo wa nych: miast, osie dli
i par ków wiej skich w aspek cie ada pta cji do okre ślo nych wa run ków
eko lo gicz nych i przy dat no ści dla te re nów zie le ni i in ne go ro dza ju za -
drze wień; bio lo gię drzew, krze wów i ro ślin ziel nych ze szcze gól nym
uwzględ nie niem po wsta wa nia ko rze ni przy by szo wych w wa run kach
na tu ral nych i sztucz nych; zmien ność mor fo lo gicz ną drzew i krze wów;
flo ry sty kę i eko lo gię ro ślin na czy nio wych w za chod niej czę ści Pol ski;
tech no lo gię upra wy no wych i ma ło zna nych ga tun ków ro ślin ozdob -
nych; ener go osz częd ne tech no lo gie upra wy ro ślin ozdob nych; roz -
mna ża nie ro ślin ozdob nych.

Szcze gól nie god na pod kre śle nia jest dzia łal ność na uko wa i po pu -
la ry za tor ska. Pro fe sor Mie czy sław Cze kal ski opu bli ko wał ponad 920
ar ty ku łów, w tym 300 ory gi nal nych. Na pi sał 24 książ ki. Wy pro mo wał
ośmiu dok to rów na uk rol ni czych w za kre sie ogrod nic twa i agro no mii,
wie lu ma gi strów i in ży nie rów.

Za dzia łal ność ba daw czą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną otrzy mał 24
na grody JM rek to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Jest od zna czo ny
Zło tym Krzy żem Za słu gi (1990), Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski (2000), Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2003), Me -
da lem za Za słu gi dla Wy dzia łu Rol ni cze go AR we Wro cła wiu (2000),
Me da lem „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”
(2010).

Pro fe sor Mie czy sław Cze kal ski jest mię dzy in ny mi człon kiem Pol -
skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych (re dak cja „Biu le ty nu In for ma -
cyj ne go”), Ame ri can Rho do den dron So cie ty i Land sca pe Plant
De ve lop ment Cen ter – USA. Uczest ni czył w dwóch mię dzy na ro do -
wych ze spo łach ba daw czych zaj mu ją cych się ozdob ny mi ro śli na mi
wrzo so wa ty mi: w Da nii i Wiel kiej Bry ta nii (1996–1997). W 1984 ro ku
za ło żył gru pę „Ro śli ny Wrzo so wa te”, któ rej prze wod ni czył 17 lat, oraz
rocz nik po świę co ny ro śli nom wrzo so wa tym „Eri ca Po lo ni ca”, któ re go
re dak to rem na czel nym jest do dzi siaj. W la tach 1988–1993 był re dak -
to rem dzia łu „Ogrod nic two” w Ko mi te cie Re dak cyj nym Wy daw nic twa
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, a w la tach 1993–1998 – re dak to rem
na czel nym „Rocz ni ka Den dro lo gicz ne go”, ofi cjal ne go wy daw nic twa
Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go. Od był sta że na uko we w Nor we -
gii, na Ło twie, w Sta nach Zjed no czo nych, w Niem czech i kil ka krot nie
krót ko prze by wał w Cze chach, Ho lan dii, Au strii, Szwe cji, Izra elu i Szwaj -
ca rii. Jest rów nież człon kiem ho no ro wym Mię dzy na ro do we go To wa -
rzy stwa Upra wy i Ochro ny Drzew, od zna czo ny zło tą od zna ką (2006)
oraz człon kiem ho no ro wym Pol skie go To wa rzy stwa Den dro lo gicz ne -
go, tak że wy róż nio nym zło tą od zna ką (2011).

Pro fe so ro wi Mie czy sła wo wi Cze kal skie mu za wdzię cza my stwo rze -
nie pol skiej szko ły eri ko lo gii ogrod ni czej, czym wpi su je się wiel ki mi li -
te ra mi w roz wój ogrod nic twa w na szym kra ju. Je go pra ca dy dak tycz na
zo sta ła do ce nio na przez stu den tów Wy dzia łu Ogrod ni cze go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Uzy skał wy róż nie nia: naj lep sze go
wy kła dow cy, naj sku tecz niej sze go wy kła dow cy, naj groź niej sze go wy -
kła dow cy, „zło to uste go” wy kła dow cy.

Ta kie go bo ga te go ży cio ry su moż na tyl ko po gra tu lo wać Profesorowi
i cie szyć się, że bę dąc na eme ry tu rze, na dal bę dzie pra co wał na uko wo
i wspie rał in nych swo im do świad cze niem i za mi ło wa niem do przy ro dy.

dr hab. Agniesz ka Krzy miń ska
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Profesor Mieczysław Czekalski

Mie czy sław Cze kal ski – pro fe sor, 
na uczy ciel, wy bit ny znaw ca 
i mi ło śnik ro ślin
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Roz po cząć war to od wy ja śnie nia ty tu łu. Dla cze go ma to być ostat -
nia ka den cja Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej? Upły nę ło, to

praw da, po nad trzy czwar te ka den cji trze ciej, po wo ła nej na po cząt -
ku 2008 ro ku, ale czy istot nie jest to ka den cja ostat nia? My ślę, że za -
in te re so wa ni tą te ma ty ką do my śli li się na tych miast. Uchwa lo na już
przez Sejm i wła śnie pod pi sa na przez Pre zy den ta usta wa zmie nia
istot nie pra wo o szkol nic twie wyż szym (oraz kil ka ustaw zwią za -
nych), zmie nia też na zwę Ko mi sji na Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj -
na, jed no cze śnie nie co ina czej ją sy tu ując i de fi niu jąc jej za da nia oraz
(roz sze rzo ne) pre ro ga ty wy. Omó wie nie tych kwe stii wy ma ga jed nak
szer szej wy po wie dzi. Wstrzy mam się z tym do ogło sze nia tek stu jed -
no li te go, być mo że na wet do ogło sze nia no we go skła du PKA. Dru -
gie wy ja śnie nie do ty czy Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych,

Le śnych i We te ry na ryj nych (da lej na zy wa ne go tak że ZKSR LiW, al bo
wprost Ze spo łem). Ostat nie in for ma cje po ja wi ły się w „Wie ściach”
w nu me rze 5-6/20091. Za in te re so wa nych pra ca mi w pierw szych
dwóch la tach bie żą cej ka den cji od sy łam do ofi cjal nych spra woz dań 2,
do stęp nych tak że na stro nach in ter ne to wych PKA 3. Tu taj chciał bym

przed sta wić rok ubie gły, w któ rym, po ja wi ły się pew ne zmia ny,
zwłasz cza w ob sza rze ocen akre dy ta cyj nych.

Skład, kom pe ten cje i po sie dze nia Ze spo łu

Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych
od po cząt ku ka den cji pra cu je w nie zmie nio nym skła dzie. Jest to sy tu -
acja kom for to wa. Zmia ny oso bo we w kil ku ze spo łach PKA (z róż nych
po wo dów) nie by ły wca le ma łe, a ich śla dy moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej Ko mi sji. Ze spół two rzą (w ko lej no ści al fa be tycz nej, afi lia -
cja zaś we dług nazw uczel ni na ko niec 2010 ro ku): dr hab. Re na ta Do -

bro mil ska (ZUT w Szcze ci nie), prof. dr hab. Sta ni sław Kon drac ki (UPH
w Sie dl cach), dr inż. Ka rol Kra jew ski (AM w Gdy ni), prof. dr hab. Ja -
nusz Pa la (WSE iZ w War sza wie), prof. dr hab. Fran ci szek Rud nic ki
(UTP w Byd gosz czy), prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz (UP w Po zna -
niu) – z wy bo ru prze wod ni czą cy Ze spo łu. Se kre ta rzem z ra mie nia Biu -
ra PKA jest mgr Agniesz ka So cha -Woź niak. 

Ze spół w 2010 ro ku od był 11 po sie dzeń, w tym sześć w peł nym
skła dzie. Fre kwen cja by ła za wsze du ża, na po zio mie po nad 90%. Spo -
ty ka li śmy się zwy kle raz w mie sią cu, mię dzy po sie dze nia mi Pre zy dium
PKA. Na po sie dze niach przede wszyst kim pod su mo wy wa no oce ny ja -
ko ści kształ ce nia (na pod sta wie ra por tów z wi zy ta cji oraz od po wie dzi
uczel ni) z wy pra co wa niem i uza sad nie niem pro po zy cji ocen, opi nio -
wa no tak że wnio ski uczel ni (o nada nie upraw nień do pro wa dze nia
kie run ków, o prze dłu że nie dzia łal no ści, a tak że kil ka o po wtór ne roz -
pa trze nie). Zwe ry fi ko wa no zno wu li stę eks per tów, opi nio wa no pro -
jek ty ak tów praw nych, dys ku to wa no przy go to wy wa ne no we za sa dy
i roz wią za nia w PKA (na przy kład pu bli ka cję pod su mo wań wi zy ta cji,

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PKA (20 kwietnia 2011 roku); stoją od lewej: prof. dr hab. Stanisław Kondracki,
prof. dr hab. Janusz Pala, dr hab. Renata Dobromilska, prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz (przewodniczący), mgr Agnieszka Socha-Woźniak (sekretarz),
prof. dr hab. Franciszek Rudnicki, dr inż. Karol Kondracki

Trzy czwar te trze ciej (i ostat niej) 
ka den cji Pań stwo wej Ko mi sji 
Akre dy ta cyj nej daw no za na mi
Ze spół Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych w 2010 ro ku 

1 B.J. Wo sie wicz, Trze cia ka den cja Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej pra -
wie na pół met ku, „Wie ści Aka de mic kie” 5–6/2009 (128–129), s. 25–26. 

2 B.J. Wo sie wicz, Dzia łal ność Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Leś -
nych i We te ry na ryj nych, w: Dzia łal ność Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej
w 2008 ro ku, pod red. B. Woj cie chow skiej, War sza wa 2009, s. 44–58 oraz 
B.J. Wo sie wicz, A. So cha -Woź niak, Dzia łal ność Ze spo łu Kie run ków Stu diów
Rol ni czych, Le śnych i We te ry na ryj nych, w: Dzia łal ność Pań stwo wej Ko mi sji
Akre dy ta cyj nej w 2009 ro ku, pod red. B. Woj cie chow skiej, War sza wa 2010,
s. 43–59. 

3 http://pka.edu.pl/ [da ta do stę pu: 28.11.2011].
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przy miar ki do akre dy ta cji in sty tu cjo nal nej), dys ku to wa no skła dy ze -
spo łów wi zy tu ją cych i prze bieg wi zy ta cji (szcze gól ne sy tu acje), ter -
mi no wość spo rzą dza nia ra por tów (zwłasz cza ra por tów cząst ko wych).
Prze wod ni czą cy in for mo wał o dzia łal no ści Pre zy dium, o po ru sza nych
tam spra wach i przyj mo wa nych za sa dach. 

W kom pe ten cji Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych
i We te ry na ryj nych jest 13 kie run ków stu diów: ar chi tek tu ra kra jo -
bra zu, bio tech no lo gia, le śnic two, ochro na śro do wi ska, ogrod nic -
two, rol nic two, ry bac two, tech ni ka rol ni cza i le śna, tech no lo gia
drew na, tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka, we te ry na ria,
zoo tech ni ka oraz to wa ro znaw stwo. Przy po mnij my, że w kom pe ten -
cji są te stu dia na kie run ku bio tech no lo gia oraz ochro na śro do wi -
ska, w wy ni ku któ rych ab sol wen ci uzy sku ją ty tu ły za wo do we
in ży nie ra lub ma gi stra in ży nie ra (po zo sta łe są w kom pe ten cji ZKS
Przy rod ni czych). Kie ru nek to wa ro znaw stwo jest na to miast tak że
kom pe ten cji ZKS Eko no micz nych.

Akre dy ta cja kie run ków stu diów 

Sa ma pro ce du ra oce ny, roz po czy na ją ca się uchwa łą Pre zy dium
PKA o wy zna cze niu do oce ny, a koń czą ca się sto sow ny mi uchwa ła mi
te goż Pre zy dium (przy go to wa ny mi przez od po wied ni ze spół kie run -
ków stu diów na pod sta wie ra por tu z wi zy ta cji i od po wie dzi uczel ni),
jest już te raz na ogół do brze zna na. Moż na się z nią za po znać na stro -
nie in ter ne to wej PKA. War to jed nak zwró cić uwa gę na ostat nie no -
wo ści w tej pro ce du rze, zwią za ne z do sko na le niem dzia ła nia Ko mi sji
oraz trans pa rent no ścią jej dzia łań. Od dłuż sze go cza su wraz z ra por -
tem z wi zy ta cji do uczel ni prze sy ła na jest tak że an kie ta oce ny pra cy
ze spo łu wi zy tu ją ce go. PKA roz po czę ła tak że pu bli ko wa nie ra por -
tów z wi zy ta cji na swo jej stro nie in ter ne to wej, po cząw szy od wi zy -
ta cji od by tych w mar cu 2010 ro ku. Po upra wo moc nie niu się ocen
kie run ku stu diów prze wod ni czą cy ze spo łu wi zy tu ją ce go przy go to -
wu je do pu bli ka cji (we współ pra cy z Biu rem PKA) głów ną część ra por -
tu z wi zy ta cji (bez za łącz ni ków). Wy ma ga to na ogół po now nej pra cy
nad tek stem, uwzględ nie nia w je go tre ści od po wie dzi uczel ni, a nie -
kie dy ko rek tę tek stu lub/i na wet ocen stan dar dów. Do pie ro oko ło jed -
na trze cia ra por tów z ocen Ze spo łu w ro ku spra woz daw czym zo sta ła
udo stęp nio na, po zo sta łe są w trak cie przy go to wy wa nia. 

W 2010 ro ku w Ze spo le za koń czo no oce nę w 33 jed nost kach. Do -
ty czy ły one ochro ny śro do wi ska (7), ogrod nic twa (7), tech no lo gii
żyw no ści i ży wie nia czło wie ka (7), zoo tech ni ki (5), rol nic twa (3),
tech ni ki rol ni czej i le śnej (2), le śnic twa (1) oraz to wa ro znaw stwa
(1). W uczel niach pu blicz nych daw niej na zy wa nych rol ni czy mi (SGGW
w War sza wie, UP w Po zna niu, UP we Wro cła wiu, UR w Kra ko wie) oce -
nio no 14 kie run ków. Na uni wer sy te tach (w tym UWM w Olsz ty nie)
sfor mu ło wa no dwie oce ny, a na uczel niach tech nicz nych (w tym UTP
w Byd gosz czy i ZUT w Szcze ci nie) za pro po no wa no pięć ocen. W pań -
stwo wych wyż szych szko łach za wo do wych by ły dwie oce ny,
a w uczel niach pe da go gicz nych (w za sa dzie tyl ko obec ny Uni wer sy -

tet Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny w Sie dl cach) do ko na no jed nej oce -
ny. W za wo do wych uczel niach nie pu blicz nych sfor mu ło wa no 10 ocen
kie run ków stu diów. Tyl ko pięć kie run ków oce nia no po raz pierw szy
(dwa na uczel niach pu blicz nych i trzy na nie pu blicz nych), je den po
po zy tyw nej skró co nej (bez wi zy ta cji). Nie by ło żad nej oce ny po wtór -
nej (po uprzed niej wa run ko wej). 

Wy da no 34 oce ny. Na jed nym kie run ku: ochro na śro do wi ska sfor -
mu ło wa no od mien ne oce ny dla stu diów pierw sze go oraz dru gie go
stop nia. Zde cy do wa na więk szość prze pro wa dzo nych ocen do ty czy -
ła uczel ni pu blicz nych (26 z 34 wy da nych). Do mi no wa ły zde cy do wa -
nie oce ny po zy tyw ne, by ło ich aż 30 (24 w uczel niach pu blicz nych,
sześć w nie pu blicz nych), z cze go 26 po uprzed niej po zy tyw nej, a czte -
ry po raz pierw szy. Więk szość ocen po zy tyw nych przy zna no na peł -
ny, sze ścio let ni okres. Dla jed ne go kie run ku stu diów (ogrod nic two)
stwier dzo no speł nie nie w peł ni wszyst kich stan dar dów i wska za no ja -
ko kan dy da ta do wy róż nie nia (pro ce du ra nada nia nie zo sta ła jesz cze
za koń czo na). Tyl ko trzy oce ny po zy tyw ne przy zna no na skró co ny
okres (wszyst kie w uczel niach nie pu blicz nych). Sfor mu ło wa no trzy
oce ny wa run ko we, wszyst kie do ty czy ły stu diów pierw sze go stop nia
(jed na w uczel ni nie pu blicz nej, dwie w uczel niach pu blicz nych). Wy -
da no jed ną oce nę ne ga tyw ną (stu dia dru gie go stop nia w uczel ni
nie pu blicz nej). W po przed nim ro ku nie po dej mo wa no uchwał o od -
stą pie niu od wy da nia oce ny lub za wie sze niu ter mi nu jej wy da nia. 

Szcze gó ło we omó wie nie ocen za in te re so wa ny czy tel nik znaj dzie
w spra woz da niu z pra cy Ze spo łu na stro nie in ter ne to wej PKA. Z przy -
to czo nych tam ze sta wień wi dać prze obra że nia w ob sza rze kie run ków
rol ni czych, wy raź ne wcho dze nie uczel ni tech nicz nych, pań stwo wych
wyż szych szkół za wo do wych i za wo do wych uczel ni nie pu blicz nych
w ten ob szar kształ ce nia. Do ty czy to tak że oce nia nych w ubie głym ro -
ku kie run ków, zwłasz cza ochro ny śro do wi ska, rów nież tech no lo gii
żyw no ści i ży wie nia czło wie ka, le śnic twa, ale tak że ogrod nic twa
czy rol nic twa. 

Oce na speł nie nia stan dar dów ja ko ści kształ ce nia 

No we za sa dy przy go to wy wa nia i pu bli ka cji ra por tu z wi zy ta cji wy -
ma ga ją umiesz cze nia w ra por cie syn te tycz nych ta bel okre śla ją cych
speł nie nie je de na stu wy szcze gól nio nych stan dar dów (struk tu ra kwa -
li fi ka cji ab sol wen ta; plan stu diów i pro gra my na ucza nia; ka dra na uko -
wo -dy dak tycz na; efek ty kształ ce nia; ba da nia na uko we; we wnętrz ny
sys tem za pew nie nia ja ko ści; ba za dy dak tycz na; spra wy stu denc kie;
kul tu ra praw na uczel ni i jed nost ki; kon tak ty z oto cze niem; po ziom
umię dzy na ro do wie nia), w pię ciu stop niach: „wy róż nia ją co”; „w peł ni”;
„zna czą co”; „czę ścio wo”; „nie do sta tecz nie”). Ta be le oce ny speł nie nia
tych stan dar dów wy peł nio no w 2010 ro ku w dzie więt na stu ra por -
tach (nie kie dy bez oce ny ba dań na uko wych, je śli jed nost ka nie by ła
zo bli go wa na do ich pro wa dze nia). Ze sta wie nie tych ocen za war to
w przy to czo nej tu ta be li. Za sad ni czo naj lep sze oce ny do ty czy ły ka dry
na uko wo dy dak tycz nej (czte ry wy róż nia ją co i 11 ocen w peł ni), ba -

Ta be la

Na zwa stan dar du

Struk tu ra kwa li fi ka cji ab sol wen ta 1 15 2 1 –

Pla ny stu diów i pro gra my na ucza nia – 12 6 1 –

Ka dra na uko wo -dy dak tycz na 4 11 2 2 –

Efek ty kształ ce nia – 13 5 1 –

Ba da nia na uko we 3 10 2 2 1 

We wnętrz ny sys tem za pew nie nia ja ko ści – 5 11 3 –

Ba za dy dak tycz na 2 12 4 1 –

Spra wy stu denc kie – 11 7 1 –

Kul tu ra praw na uczel ni i jed nost ki 1 13 4 – 1 

Kon tak ty z oto cze niem – 12 7 – –

Po ziom umię dzy na ro do wie nia 2 4 7 6 –

Oce na speł nie nia stan dar dów

wy róż nia ją co w peł ni zna czą co czę ścio wo nie do sta tecz nie
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dań na uko wych (trzy wy róż nia ją co i 10 ocen w peł ni), ba zy dy dak tycz -
nej (dwie wy róż nia ją co i 12 ocen w peł ni). Do ty czy ły one kla sycz nych
kie run ków rol ni czych, re ali zo wa nych w du żych i zna czą cych uczel -
niach, pro wa dzą cych te kie run ki od wie lu lat. Do tej gru py moż na za -
li czyć chy ba jesz cze struk tu rę kwa li fi ka cji ab sol wen ta (jed na
wy róż nia ją co i 15 ocen w peł ni) oraz kul tu rę praw ną (jed na wy róż nia -
ją co i 13 ocen w peł ni). W ze sta wie niu do mi nu je oce na „w peł ni”, do -
ty czą ca dzie wię ciu stan dar dów, z wy jąt kiem we wnętrz nych sys te mów
za pew nie nia ja ko ści (aż 11 ocen „zna czą co”) oraz po ziom umię dzy na -
ro do wie nia (tyl ko sie dem ocen „zna czą co”, ale aż sześć ocen tyl ko „czę -
ścio wo”). Po ja wi ły się tak że dwie oce ny „nie do sta tecz nie”, do ty czą ce
ba dań na uko wych (w jed no st ce pro wa dzą cej stu dia dru gie go stop -
nia) oraz przy oce nie kul tu ry praw nej. Prze pro wa dzo ne oce ny pod da -
no ana li zie, na wy so kim oczy wi ście po zio mie uogól nień. Wy ni ki
ana li zy są dość ob szer ne. Za in te re so wa nym po le cić moż na ory gi nal -
ny tekst spra woz da nia, bę dą cy pod sta wą pre zen to wa ne go ar ty ku łu.
Kil ka na ście zdań war to jed nak, jak są dzę, na pi sać. 

W opi sie struk tu ry kwa li fi ka cji ab sol wen ta uczel nie na dal ogra -
ni cza ły się do opi su syl we tek ab sol wen ta. By ły one na ogół zgod ne
ze stan dar da mi, czę sto nie wno si ły jed nak nic wła sne go. Tyl ko cza sa -
mi pod kre śla ły war tość do da ną przez spe cjal no ści. Spe cjal no ści na
ogół mie ści ły się w ob rę bie kie run ku, cza sa mi nie ste ty wcho dzi ły
w za kres in nych (w po je dyn czych sy tu acjach dra stycz nie). Na ogół
eks per ci oce nia li, że za kła da ne ce le kształ ce nia oraz de kla ro wa ne
w syl wet kach kom pe ten cje ab sol wen tów mo gą zo stać osią gnię te.
Uczel nie po win ny jed nak do pra co wać syl wet ki, pre cy zyj niej okre ślić
ogól ne i spe cy ficz ne kom pe ten cji ab sol wen tów, na by wa ne umie jęt -
no ści i kształ to wa ne na kie run ku po sta wy. Wy da je się to moż li we do
osią gnię cia do pie ro po przej ściu na kształ ce nie opar te na kra jo wych
ra mach kwa li fi ka cji. 

Na więk szo ści kie run ków pro wa dzi się już ty ko stu dia dwu stop nio -
we, z re gu ły w peł ni już opar te na stan dar dach z 2007 ro ku. Pla ny stu -
diów skon stru owa no z re gu ły po praw nie, za wie ra ły wy ma ga ną licz bę
go dzin za jęć ogó łem i w po szcze gól nych gru pach (ogól ne, pod sta -
wo we i kie run ko we), za wie ra ły na ogół wy ma ga ne tre ści kształ ce nia,
od po wied ni udział za jęć ak tyw nych (la bo ra to riów, ćwi czeń i za jęć te -
re no wych) oraz przed mio tów in ży nier skich (rol ni czych i tech nicz -
nych) dla speł nie nia wy mo gów nada wa nia dy plo mu in ży nier skie go.
Za wie ra ły tak że od po wied nią licz bę tre ści pro gra mo wych do wy bo -
ru (w du żej czę ści po przez ofe ro wa ne spe cjal no ści czy spe cja li za cje
dy plo mo we). Se kwen cja przed mio tów by ła na ogół wła ści wa, choć
tu taj czę ściej po ja wia ły się uchy bie nia. W czę ści pla nów wy stę po wa -
ły tak że po wtó rze nia tre ści. W nie któ rych kie run kach (na przy kład:
ochro na śro do wi ska) po ja wia ło się pew ne nie zrów no wa że nie pro -
gra mów (du ży udział przed mio tów ogól nych kosz tem kie run ko wych,
re ali za cja pew nych tre ści kie run ko wych tyl ko w wy mia rze mi ni mal -
nym in nych prze sad nie roz bu do wa nych itp.), co wy ma ga ło pew nych,
mniej szych lub więk szych ko rekt. Więk sze uchy bie nia do ty czy ły w za -
sa dzie jed ne go tyl ko z oce nia nych kie run ków. War to po nad to za zna -
czyć, że w jed nost kach pro wa dzą cych wię cej niż je den kie ru nek
stu diów (a jest to dziś sy tu acja ty po wa) po ja wia ły się czę ściej sy tu -
acje wy cho dze nia po za ob szar re ali zo wa ne go kie run ku (w stro nę
głów ne go ob sza ru kształ ce nia dla jed nost ki). Wy ma ga ne w stan dar -
dach prak ty ki w więk szo ści by ły pro wa dzo ne w wy ma ga nym okre sie
i od po wied nich in sty tu cjach. Na nie któ rych kie run kach utrzy ma no
ich du ży wy miar (na wet se me stral ny) i du ży wy miar kształ ce nia prak -
tycz ne go. 

Efek ty kształ ce nia okre śla ne by ły po śred nio, głów nie dzię ki ba da -
niu pro ce su dy plo mo wa nia (wy bór pra cy, se mi na ria, eg za min dy plo -
mo wy itp.) oraz szcze gó ło wej ana li zie sa mych prac, ich te ma ty ki (czy
w ob rę bie kie run ku, róż no rod ność prac itp.), ukła du pra cy i kom plet -
no ści oraz ich po zio mu. Tyl ko dla jed ne go kie run ku więk sza licz ba
prac dy plo mo wych (ma gi ster skich oraz in ży nier skich) wy bie ga ła po -
za kie ru nek, co sta no wi ło po waż ne uchy bie nie i by ło jed ną z przy czyn
ob ni że nia oce ny. Pra ce dy plo mo we ma gi ster skie z re gu ły by ły pra ca -
mi eks pe ry men tal ny mi lub opar ty mi na ba da niach (róż ne go ty pu). Na
ogół by ły to pra ce na przy zwo itym po zio mie, bar dzo czę sto do bre
i lep sze niż do bre. Pra ce dy plo mo we in ży nier skie z re gu ły opar te by -
ły na ogra ni czo nym eks pe ry men cie, a przede wszyst kim na li te ra tu -
rze. Na dal w więk szo ści uczel ni (choć moż na wska zać wy raź ne wy jąt ki)
w ma łej tyl ko czę ści by ły to pra ce o cha rak te rze wy raź nie in ży nier skim
(pro jekt, eks per ty za, mo del, ca se stu dy itp.). Eg za mi ny dy plo mo we in -
ży nier skie nie za wsze wy star cza ją co spraw dza ły wie dzę kie run ko wą
stu den tów, czę sto by ły zbyt bli skie te ma ty ce dy plo mu. Na eg za mi -

nach dy plo mo wych ma gi ster skich jest to bar dziej zro zu mia łe, je śli peł -
ną wie dzę kie run ko wą za pew nia ją stu dia in ży nier skie. 

Kwe stie we wnętrz nych sys te mów za pew nie nia ja ko ści kształ -
ce nia by ły zde cy do wa nie go rzej oce nia ne. Z 19 ocen aż 11 okre śla -
ło, że stan dar dy są speł nio ne „zna czą co”, w trzech tyl ko „czę ścio wo”,
a tyl ko w pię ciu speł nio ne „w peł ni”. W uczel niach oczy wi ście ist nie -
ją for mal nie ta kie sys te my (lub ich ele men ty), pod ję to sto sow ne
uchwa ły, po wo ła no ko mi sje itp., nie kie dy o hie rar chicz nej struk tu rze
(na szcze blu: uczel ni, wy dzia łu, kie run ku). W czę ści uczel ni po wo ła -
no biu ra ka rier, jed nak że ich dzia łal ność skie ro wa na jest ra czej na
ofer ty pra cy i prak tyk, rzad ko na ana li zy lo sów ab sol wen tów (zwłasz -
cza star szych). Ta kie ana li zy wy ko ny wa ne są rzad ko, moż na wska zać
za le d wie po je dyn cze uczel nie. Sys te my opar te są głów nie na an kie -
tach stu denc kich i ho spi ta cjach za jęć. W więk szo ści kie run ków ba -
da nia an kie to we by ły pro wa dzo ne, choć z ich ana li zą i wy cią ga niem
wnio sków jest zde cy do wa nie go rzej. Nie kie dy an kie ty po zo sta ją nie
opra co wa ne (choć wpro wa dza ne sys te my elek tro nicz ne po pra wia -
ją ten aspekt), rzad ko są przed mio tem szer szej dys ku sji, na przy kład
na ra dach wy dzia łów, choć moż na wska zać do bre przy kła dy. Czę sto -
tli wość an kie ty za cji nie jest zwy kle du ża, choć i tu moż na po dać do -
bre wzo ry. Rza dziej do brze dzia ła sys tem ho spi ta cji. Pro wa dzo ne są
czę sto nie sys te ma tycz nie, ak cyj nie, ogra ni cza ją się czę sto do na uczy -
cie li nie sa mo dziel nych lub no wo przy ję tych, a oce ny ho spi ta cyj ne
są z re gu ły wy so kie lub bar dzo wy so kie. Stu den ci na ogół wska zu ją,
że trud no do strzec sprzę że nie mię dzy ba da nia mi an kie to wy mi i ho -
spi ta cja mi a dzia ła nia mi po pra wia ją cy mi kształ ce nie. Jak kol wiek
w kil ku wy pad kach wska zy wa li na przy kła dy ta kich dzia łań (na przy -
kład de cy zje per so nal ne). Okre so we prze glą dy pla nów i pro gra mów
na ucza nia są pro wa dzo ne, ale głów nie pod ką tem speł nie nia stan -
dar dów czy wpro wa dze nia no wych spe cjal no ści. Na jed nym z kie -
run ków ob szer ną ana li zę re ali zo wa ne go pla nu stu diów (w wie lu
aspek tach) opra co wa li sa mi stu den ci. War to pod kre ślić, że głęb sze
ana li zy do ty czą ce kon struk cji pla nów oraz re ali zo wa nych tre ści
w kon tek ście za mie rzo nych efek tów kształ ce nia ra czej nie by ły do -
tąd pro wa dzo ne, brak ta kich in for ma cji i za pi sów. Udział stu den tów
w dzia ła niach do ty czą cych za pew nie nia ja ko ści nie jest du ży (na wet
w two rze niu czy ko rek tach pla nów stu diów). Opi nie zwrot ne od pra -
co daw ców, przed sta wi cie li ryn ku pra cy oraz in nych or ga ni za cji nie
są na ogół sfor ma li zo wa ne, choć kie row nic twa jed no stek na sto sow -
ne za py ta nie czę sto o ta kich opi niach za pew nia ją. Oce nia nie stu den -
tów jest na ogół tra dy cyj ne (ko lo kwia, oce ny prac przej ścio wych czy
pro jek tów itd.) oraz eg za mi ny (do mi nu ją pi sem ne, czę sto te sto we).
Za pew nie nie ja ko ści ka dry dy dak tycz nej do ty czy zwy kle wska za nia
osób do mi ni mum ka dro we go i okre so wych ocen. Do mi nu je oce na
opar ta na osią gnię ciach na uko wych i licz bie zre ali zo wa nych za jęć
dy dak tycz nych. Wy ni ki ho spi ta cji i an kiet wśród stu den tów nie ma -
ją zwy kle wpły wu na oce nę, choć w czę ści uczel ni są w an kie tach
uwzględ nia ne. W więk szo ści uczel ni ist nie ją ja kieś for my wspar cia
stu den tów, na przy kład in sty tu cja opie ku na ro ku. Stu den ci de kla ru -
ją do stęp do na uczy cie li, zwłasz cza dzię ki sys te mo wi kon sul ta cji.
Zwy kle po twier dza ją, że z nich ko rzy sta ją. Na nie któ rych kie run kach
re ali zo wa ne są spe cjal ne, do dat ko we, nie obo wiąz ko we kur sy wy rów -
naw cze. Stu den ci am bit niej si szcze gól ne go wspar cia po szu ku ją
(w czę ści uczel ni) w bo ga tej ofer cie kół na uko wych. Dzie ka na ty by -
ły przez stu den tów na ogół do brze oce nia ne (nie kie dy wska zy wa no
po trze bę wy dłu że nia go dzin do stę pu). An kie ty stu denc kie o pra cy
ad mi ni stra cji wy ko ny wa no rzad ko (po je dyn cze przy kła dy). Do gro -
ma dze nia i ana li zo wa nia an kiet stu denc kich sto so wa ne są co raz czę -
ściej sto sow ne sys te my in for ma tycz ne. Wy ni ki kształ ce nia osią ga ne
przez stu den tów tak że co raz czę ściej są gro ma dzo ne i udo stęp nia -
ne przez spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie (wir tu al ny dzie ka nat).
Uczel nie na ogół pu bli ku ją in for ma cje (za rów no w for mie dru ko wa -
nej, jak i na stro nach in ter ne to wych) na te mat ofer ty kształ ce nia,
upraw nień, sto so wa nych pro ce dur to ku stu diów (re gu la min stu -
diów), pla no wa nych efek tów kształ ce nia i moż li wo ści za trud nia nia
ab sol wen tów. Na ogół są to in for ma cje obiek tyw ne, zwłasz cza na du -
żych uczel niach pu blicz nych. Wy po wie dzi stu den tów po twier dza ją
na ogół an kie to wa nie, tak że ho spi ta cje (choć nie wszy scy pa mię ta -
ją). Uwa ża ją, że są one po trzeb ne, mo gą się wy po wia dać, choć nie
za uwa ża ją na ogół więk sze go sprzę że nia zwrot ne go. Wy ni ki nie za -
wsze są pre zen to wa ne (choć by syn te tycz nie), nie są pro wa dzo ne
dys ku sje. Czę sto wię cej gło sów kry tycz nych po ja wia się w wy po wie -
dziach sa mo rzą du (na przy kład do ty czą ce spo so bu an kie ty za cji). Nie
wszy scy stu den ci są za in te re so wa ne wy ni ka mi oce ny i spo so bem ich
wy ko rzy sta nia. Nie za wsze chęt nie ta kie an kie ty wy peł nia ją. Na uczy -



Wieści Akademickie14 wrzesień – październik

cie li aka de mic kich zwy kle nie ła two za chę cić do otwar tych wy po wie -
dzi na ten te mat. W pre zen to wa nych opi niach na ogół sy gna li zu ją
po trze bę ta kich an kiet, po je dyn cze wy po wie dzi w ja kimś sen sie kwe -
stio nu ją jed nak peł ną obiek tyw ność stu den tów („wy ma ga ją cy na -
uczy cie le aka de mic cy oce nia ni są go rzej”) al bo kon struk cję an kie ty
(licz ba i za da wa ne py ta nia). Tam, gdzie sys tem za pew nie nia ja ko ści
kształ ce nia wy ma gał wy raź ne go do pra co wa nia lub ak tyw ne go dzia -
ła nia, wnio sko wa no przy oce nie po zy tyw nej o skró ce nie okre su do
na stęp nej oce ny. W oce nia nych kie run kach więk sze za strze że nia
sfor mu ło wa no w sto sun ku do dwóch tyl ko, oba na nie pu blicz nych
uczel niach za wo do wych. Pod sta wo we sła bo ści tych sys te mów na
jed nej uczel ni do ty czy ły przede wszyst kim bra ku efek tów funk cjo -
no wa nia sys te mu (brak opra co wa nia wy ni ków ho spi ta cji i an kiet
wśród stu den tów), a w dru giej brak sys te mu gro ma dze nia in for ma -
cji o wy ni kach tych ba dań, nie pra wi dło wo ści w sa mym an kie to wa -
niu (trud no ści w za pew nie niu peł nej ano ni mo wo ści) oraz brak
ak tyw no ści te goż sys te mu, a zwłasz cza zwrot no ści in for ma cji o wy -
ni kach dzia łań (an kie ty za cji). 

Mi ni mum ka dro we na oce nia nych w ubie głym ro ku tra dy cyj nych
kie run kach rol ni czych, i to w jed nost kach od lat pro wa dzą cych ta kie
kształ ce nie, by ło speł nio ne na ogół z du żym nad mia rem, by ło bo ga te
i uroz ma ico ne. Ca ła ka dra na ucza ją ca by ła od po wied nia i nie kwe stio -
no wa no ob sa dy przed mio tów. Na tych że kie run kach, ale pro wa dzo -
nych kró cej, na uczel niach pu blicz nych i nie pu blicz nych, pew ne
pro ble my po ja wia ły się w ob sa dzie przed mio tów. Na kie run ku: ochro -
na śro do wi ska, o zde cy do wa nie krót szej hi sto rii i bra ku od po wied -
niej dys cy pli ny na uko wej, sy tu acja jest zde cy do wa nie od mien na.
Naj czę ściej jed nak eks per ci, na pod sta wie ana li zy te ma ty ki pu bli ka cji,
za li czy li wy ma ga ną licz bę osób do mi ni mum ka dro we go. Zwy kle ra zi -
ła tam spo ra jed no rod no ści te go mi ni mum ka dro we go i wy raź ne za -
wę że nie gro na spe cja li stów: z ob sza ru dys cy plin przy rod ni czych
i rol ni czych na uczel niach rol ni czych czy dys cy plin tech nicz nych lub
che micz nych na uczel niach tech nicz nych. Po ja wia ły się tak że więk sze
kło po ty z wła ści wą ob sa dą przed mio tów. Za le ce nia do ty czy ły za tem
po sze rze nia czy wzbo ga ce nia róż no rod no ści spe cjal no ści na uko wych
osób z mi ni mum ka dro we go. W jed nej uczel ni bra ki ka dro we by ły jed -
ną z przy czyn oce ny ne ga tyw nej na stu diach ma gi ster skich. 

Wi zy to wa ne jed nost ki re ali zu ją ce kształ ce nie na po zio mie stu diów
dru gie go stop nia pro wa dzi ły nie wąt pli wie ba da nia na uko we w ob -
rę bie pro wa dzo ne go kie run ku stu diów (po za jed ną), mia ły od po wied -
nią ba zę i za ple cze ba daw cze. W wie lu pro wa dzi się bar dzo
za awan so wa ne ba da nia, re ali zo wa na jest spo ra licz ba gran tów (tak -
że z fun du szy unij nych), a jed nost ki ma ją peł ne pra wa aka de mic kie
oraz wy so ką ka te go rię na uko wą. Część jed no stek re ali zu ją cych kształ -
ce nie tyl ko na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia pro wa dzi ba da -
nia na uko we lub je roz po czy na, choć na ogół w bar dzo ogra ni czo nym
za kre sie. W czę ści jed no stek, tam, gdzie kie ru nek: ochro na śro do wi -
ska lub to wa ro znaw stwo jest dru gim (czy ko lej nym) kie run kiem stu -
diów, ba da nia na uko we kon cen tru ją się jed nak wo kół głów nych,
tra dy cyj nych ob sza rów ba daw czych. W jed nej uczel ni nie pu blicz nej
bar dzo sła ba dzia łal ność na uko wa, któ rej zni ko ma ska la nie uza sad -
nia ła kom pe ten cji do pro wa dze nia stu diów dru gie go stop nia, by ła
jed nym z głów nych po wo dów przy zna nia oce ny ne ga tyw nej.

Ba za dy dak tycz na zde cy do wa nej więk szo ści wi zy to wa nych jed -
no stek by ła od po wied nia do pro wa dze nia oce nia nych kie run ków.
Uczel nie mia ły od po wied nią licz bę sal wy kła do wych (w czę ści du żych,
am fi te atral nych, no wych lub od no wio nych, z peł nym wy po sa że niem
au dio wi zu al nym), na le ży cie wy po sa żo nych la bo ra to riów i pra cow ni
dy dak tycz nych (ale tak że po la i ogro dy do świad czal ne, ha le we ge ta -
cyj ne itd.), by ły bi blio te ki z od po wied ni mi za so ba mi, stu den ci mie li
do stęp do li te ra tu ry, do kom pu te rów i sie ci kom pu te ro wych (włącz -
nie z In ter ne tem). Ba za umoż li wia ła za tem pro wa dze nie na kie run ku
pro ce su dy dak tycz ne go za rów no na po zio mie stu diów in ży nier skich,
jak i stu diów dru gie go stop nia (gdy by ły pro wa dzo ne). Przy dwóch
oce nach kie run ku: tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka,
o wy raź nie tech no lo gicz nym cha rak te rze i du żych wy ma ga niach do -
ty czą cych la bo ra to riów i ba zy tech no lo gicz nej, przy zna no oce ny wa -
run ko we. Obie do ty czy ły pań stwo wych wyż szych szkół za wo do wych.
Po waż ne za strze że nia do ba zy do ty czy ły tak że jed ne go z kie run ków:
ochro na śro do wi ska.

Oce nie pod le ga ły tak że spra wy stu denc kie. Ba za so cjal na uczel ni
pu blicz nych jest na ogół od po wied nia, nie któ rych na wet do bra. Stu -
den ci dzię ki sa mo rzą do wi ma ją na ogół (choć nie za wsze) pe wien
wpływ na opra co wa nie pla nów i pro gra mów stu diów oraz istot ny
wpływ na roz dział sty pen diów i miejsc w do mach stu denc kich. Stu -

den ci mo gą uczest ni czyć w stu denc kim ru chu na uko wym i na czę ści
uczel ni ro bią to ak tyw nie. Mo gą uczest ni czyć w ży ciu kul tu ral nym
uczel ni, z cze go (w róż nym stop niu) ko rzy sta ją. Ma ją zwy kle do stęp do 
ba zy re kre acyj no -spor to wej, nie kie dy na wet bar dzo do brej (ha le spor -
to we, pły wa nie, sta dio ny). Na nie któ rych uczel niach ist nie ją pew ne
udo god nie nia dla nie peł no spraw nych. Na uczel niach nie pu blicz nych
ba za so cjal na nie od gry wa tak istot nej ro li z uwa gi na do mi nu ją ce
w nich stu dia nie sta cjo nar ne. Spra wy so cjal ne, w tym opła ty i umo wy
ze stu den ta mi, nie by ły w za sa dzie kwe stio no wa ne, choć do strze żo no
pew ną licz bę klau zul nie do zwo lo nych. Na po je dyn czych uczel niach
pro cen to wy udział stu den tów w or ga nach ko le gial nych uczel ni i/lub
wy dzia łu nie od po wia dał w peł ni wy ma ga niom usta wo wym, co wska -
zy wa no, a uczel nie ko ry go wa ły. 

Po ziom umię dzy na ro do wie nia w ob sza rze ba daw czym na więk -
szo ści wi zy to wa nych du żych uczel ni pu blicz nych zo stał uzna ny za do -
bry. Stwier dzo no jed nak, że wy mia na stu den tów i wy kła dow ców,
zwłasz cza przy jaz dów na uczel nie, na ogół nie za spo ka ja aspi ra cji
uczel ni. War to zwró cić uwa gę, że po ziom umię dzy na ro do wie nia
w oce nie syn te tycz nej otrzy mał tyl ko sie dem ocen „zna czą co”, ale aż
sześć ocen tyl ko „czę ścio wo” (na 19 kie run ków). Nie wąt pli wie wy ma -
ga to więk szych sta rań uczel ni w tej dzie dzi nie. 

Opi nio wa nie wnio sków uczel ni

W ana li zo wa nym ro ku do ZKSR LiW wpły nę ło 15 wnio sków do ty -
czą cych nada nia upraw nień do pro wa dze nia kształ ce nia na no wym
kie run ku (na ist nie ją cej lub two rzo nej uczel ni al bo na ist nie ją cym lub
two rzo nym wy dzia le za miej sco wym, fi lii lub za miej sco wym ośrod ku
dy dak tycz nym). Tyl ko dwa do ty czy ły upraw nień do kształ ce nia na po -
zio mie stu diów dru gie go stop nia (ochro na śro do wi ska) oraz jed no -
li tych ma gi ster skich (we te ry na ria). Po zo sta łe do ty czy ły in ży nier skich
stu diów pierw sze go stop nia. Po czte ry wnio ski do ty czy ły ochro ny
śro do wi ska oraz to wa ro znaw stwa, dwa do ty czy ły le śnic twa, po jed -
nym ar chi tek tu ry kra jo bra zu, bio tech no lo gii oraz ogrod nic twa.
Więk szość (aż 13) zgło si ły uczel nie nie pu blicz ne, ale pe wien udział
mia ły pań stwo we wyż sze szko ły za wo do we. Ze spół opi nio wał tak że
trzy wnio ski o prze dłu że nie po zwo le nia na funk cjo no wa nie uczel -
ni nie pu blicz nej. Zwra ca zno wu uwa gę du ża licz ba wnio sków do ty -
czą cych ochro ny śro do wi ska (w su mie sześć) i spo ra licz ba
do ty czą cych to wa ro znaw stwa (czte ry). Zwra ca ją tak że uwa gę pró by
uru cho mie nia kie run ków wy so ce kosz to chłon nych: we te ry na rii (jed -
no li te stu dia ma gi ster skie) i bio tech no lo gii. 

Z wnio sków, któ rych opi nio wa nie za koń czo no w ro ku spra woz daw -
czym, nie co po nad po ło wę (dzie więć) za opi nio wa no ne ga tyw nie
(osiem na uczel niach nie pu blicz nych), po zo sta łe (sie dem) uzy ska ły
opi nie po zy tyw ne (sześć na uczel niach nie pu blicz nych), przy czym aż
trzy z nich do ty czy ły opi nio wa nia zgo dy na prze dłu że nie dzia łal no ści
uczel ni. Wnio sko daw cy pię ciu ne ga tyw nie za opi nio wa nych wnio sków
wno si li o ich po now ne roz pa trze nie. Do ty czy ły one le śnic twa (dwa),
ar chi tek tu ry kra jo bra zu (je den) ochro ny śro do wi ska (je den) i to -
wa ro znaw stwa (je den). Przy to czo na ar gu men ta cja nie by ła jed nak
wy star cza ją ca do zmia ny wy da nych opi nii (za strze że nia do ty czy ły
głów nie bra ku ba zy dy dak tycz nej dla kie run ku oraz bra ku mi ni mum
ka dro we go). 

Pod czas opi nio wa nia wnio sków do ty czą cych upraw nień do pro -
wa dze nia kształ ce nia od no szo no się przede wszyst kim do wy ma gań
za pi sa nych w sto sow nym roz po rzą dze niu Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go. Wy ma ga nia te do ty czą przy go to wa nia kon cep cji
kształ ce nia (w tym syl wet ki ab sol wen ta i struk tu ry kwa li fi ka cji, umiej -
sco wie nia spe cjal no ści, pla nów i pro gra mów stu diów i ich zgod no -
ści ze stan dar da mi i tre ści na ucza nia – dzię ki sy la bu som), wła ści we go
mi ni mum ka dro we go (w tym ob sa dy waż nych dla kie run ku przed -
mio tów), nie zbęd nej in fra struk tu ry dy dak tycz nej (zwłasz cza la bo ra -
to riów i pra cow ni spe cja li stycz nych, tak że tech no lo gicz nych, ko lek cji
ro ślin, ar bo re tów itp.), do stę pu do pi śmien nic twa za le ca ne go w sy -
la bu sach, re ali za cji prak tyk (ich pro gram, licz ba miejsc, i to wła ści -
wych dla kie run ku itd), tak że or ga ni za cji pro ce su dy dak tycz ne go
(zwłasz cza na stu diach nie sta cjo nar nych). We wnio skach o stu dia
dru gie go stop nia ko niecz ne jest jesz cze wy ka za nie pro wa dze nia ba -
dań na uko wych w ob rę bie kie run ku przez jed nost kę wnio sku ją cą
(ba za do pro wa dze nia ba dań i re ali za cji prac ma gi ster skich, pro gra -
my ba daw cze oraz wy ni ki ba dań w po sta ci afi lio wa nych pu bli ka cji
na uko wych!). 
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Tyl ko czte ry z za opi nio wa nych wnio sków do ty czą cych no wych kie -
run ków uzy ska ły po zy tyw ną opi nię. Mi mo to w kil ku z nich tak że
wska za no po trze bę ko rek ty lub po pra wy pew nych ele men tów. Sfor -
mu ło wa ne tam za le ce nia by ły mniej szej wa gi i nie dys kwa li fi ko wa ły
wnio sku. Zde cy do wa ną więk szość wnio sków za opi nio wa no ne ga tyw -
nie (dzie więć), gdyż for mu ło wa ne za strze że nia mia ły po waż niej szy
cha rak ter i z re gu ły by ło ich wię cej niż jed no. 

Naj wię cej za strze żeń przy stu diach pierw sze go stop nia for mu ło -
wa no w od nie sie niu do ba zy dy dak tycz nej, bo aż w dzie się ciu wnio -
skach (zde cy do wa nie mniej szej wa gi we wnio skach po zy tyw nie
oce nio nych). Du żo za strze żeń do ty czy ło pla nów stu diów i pro gra -
mów na ucza nia (w ośmiu wnio skach), a tak że za so bów bi blio tecz -
nych oraz prak tyk (oba w sied miu wnio skach). Istot ne za strze że nia
do ty czy ły ka dry dy dak tycz nej (pięć) i ob sa dy przed mio tów (czte ry),
tak że nie do pra co wa nych sy la bu sów (czte ry) i or ga ni za cji stu diów
(czte ry). O ne ga tyw nym za opi nio wa niu wnio sku de cy do wa ła z re gu -
ły wię cej niż jed na przy czy na. War to jed nak uzmy sło wić, że głów ny -
mi przy czy na mi ne ga tyw nej opi nii by ły bra ki ba zy dy dak tycz nej
lub/i bra ki ka dro we. Przy stu diach dru gie go stop nia (je den ta ki
wnio sek) za strze że nia do ty czy ły kon cep cji kształ ce nia, pla nów i pro -
gra mów oraz or ga ni za cji stu diów, a tak że nie speł nie nie wy ma gań
w za kre sie ba dań na uko wych. 

W opu bli ko wa nym (i przy wo ły wa nym) spra woz da niu z dzia łal no -
ści Ze spo łu w ro ku 2009 szcze gó ło wo omó wio no ty po we za strze że -
nia. Bez istot niej szych zmian moż na by ten tekst po wtó rzyć,
ko ry gu jąc je dy nie nie któ re licz by i przy kła dy, co jed nak wy da je się
zbęd ne. War to zwró cić uwa gę na istot ną kwe stię po sia da nia (dys po -
no wa nia) wła ści wą in fra struk tu rą dy dak tycz ną. Wy ma ga nia do ty czą -
ce la bo ra to riów spe cja li stycz nych, nie kie dy na wet tech no lo gicz nych,
pra cow ni spe cja li stycz nych, zbio rów i ko lek cji itd. dla więk szo ści kie -
run ków bę dą cych w ge stii Ze spo łu wca le nie ła two speł nić. Dru ga
kwe stia, po ja wia ją ca się pod czas wnio sko wa nia o stu dia dru gie go
stop nia, do ty czy ko niecz no ści pro wa dze nia ba dań na uko wych z za -
kre su kie run ku stu diów. Po win ny być pro wa dzo ne w jed no st ce du -
żo wcze śniej niż wy stę pu je się z wnio skiem. Wa ru nek ten jest trud ny
do speł nie nia zwłasz cza dla stu diów pro wa dzo nych wy łącz nie ja ko

jed no li te ma gi ster skie (jak we te ry na ria). Jed nost ka po win na wy ka -
zać, że ma plan ba dań, in fra struk tu rę i środ ki do ich pro wa dze nia (wła -
sne lub/i pro jek ty ba daw cze), a w koń cu, że uzy ska ła wy ni ki, któ re są
opu bli ko wa ne w cza so pi smach na uko wych (re cen zo wa nych, o zna -
czą cym za się gu), przy czym nie zwy kle waż na jest tu afi lia cja au to rów
pu bli ka cji. 

Za da nia bie żą ce 

Na rok aka de mic ki 2010/2011 za pla no wa no oce nę 33 kie run ków,
któ re zo sta ły wy zna czo ne. Są to w zde cy do wa nej więk szo ści kie run ki
oce nia ne po now nie, dla któ rych okres oce ny po zy tyw nej upły nął (po
pię ciu la tach dla 17 kie run ków, po czte rech la tach i po dwóch la tach
po jed nym kie run ku) oraz jed ną po wtór ną po oce nie wa run ko wej
i aż 13 kie run ków no wych. W ro ku ubie głym zre ali zo wa no tyl ko trzy
za pla no wa ne wi zy ta cje i oce nę jed ne go kie run ku bez wi zy ta cji. Za -
koń cze nie tych ocen na stą pi w ro ku 2011. Do PKA spły wa ją przy go -
to wa ne ra por ty sa mo oce ny, po wo ła no ze spo ły wi zy tu ją ce (w ich
skła dzie są tak że eks per ci z na szej Uczel ni) i wy zna czo no ter mi ny wi -
zy ta cji. Kil ka ma my już za so bą, przy go to wy wa ne są ra por ty z wi zy ta -
cji. Gros wi zy ta cji przy padło na kwie cień i maj, nie któ re od były się
jesz cze w czerw cu. Przed wa ka cja mi wy zna czo no kie run ki do oce ny
na rok aka de mic ki 2011/2012. Oce nę więk szo ści prze pro wa dzą już
człon ko wie i eks per ci Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. 

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

W tek ście wy ko rzy sta no spra woz da nie: 
Bog dan J. Wo sie wicz, Agniesz ka So cha -Woź niak, Ra port pod su mo -

wu ją cy dzia łal ność Ze spo łu Kie run ków Stu diów Rol ni czych, Le śnych i We -
te ry na ryj nych Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej w 2010 ro ku, (PKA
2011, ma szy no pis, ss. 25). 

Naj now sze ogro do we tren dy na tar gach Gar de nia 2011 pre zen to -
wa ło po nad 380 wy staw ców. Trzy dnio wa wy sta wa, któ ra trwa ła

od 25 do 27 lu te go 2011 ro ku, zgro ma dzi ła po nad 20 000 zwie dza ją -
cych, w tym bli sko 7000 pro fe sjo na li stów, tak że go ści z za gra ni cy. Od -
by ła się też pierw sza edy cja Sa lo nu Zoo lo gicz ne go Ani mal Mar ket.

Świę tu ją ce swój ju bi le usz 5-le cia Tar gi Ogrod ni cze Gar de nia by ły
naj więk sze z do tych cza so wych. Wśród bo ga tej ofer ty tar go wej pre -
zen to wa no mię dzy in ny mi ma te riał ro ślin ny, urzą dze nia, na rzę dzia
i sprzęt ogrod ni czy, che mię ogro do wą, ma łą ar chi tek tu rę ogro do wą,
me ble, ak ce so ria do na wad nia nia oraz ele men ty de ko ra cyj ne.

Pa tro nat ho no ro wy nad wy sta wą ob jął dr Ma rek Sa wic ki, Mi ni ster
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

Już po raz dru gi tar gi Gar de nia we współ pra cy z Ka te drą Sztu ki
Kra jo bra zu Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go (SGGW)
w War sza wie zor ga ni zo wa ły warsz ta ty pro jek to wa nia prze strze ni
ogro du przy do mo we go. Te ma tem prze wod nim by ła pró ba przed -
sta wie nia ogro du ja ko miej sca ak tyw ne go i zdro we go wy po czyn ku.
Pra ce ze spo łów warsz ta to wych wy eks po no wa no na wy sta wie pod -
czas tar gów, a za dba li o to na si Przy ja cie le z Ka te dry Sztu ki Kra jo -
bra zu SGGW w War sza wie – prof. dr hab. Jan Ryl ke i dr inż. arch.
Be ata Gaw ry szew ska.

Ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ło się Se mi na rium „Miej ska
Sztu ka Ogro do wa”. Pią te spo tka nie przy go to wa ne przez Wy daw nic -

two Abrys i MTP zgro ma dzi ło po nad 800 osób. Te ma tem prze wod nim
by ła zie leń na te re nach re kre acyj nych i spor to wych. Pod czas se mi na -
rium przed sta wio no wie le przy kła dów z kra ju i za gra ni cy. Se mi na rium
prze wod ni czył dr hab. Piotr Urbań ski – dzie kan Wy dzia łu Ogrod nic -
twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. Pre le gen ta mi by li na ukow cy z róż nych re gio nów Pol ski oraz
ogrod ni cy prak ty cy. 

Pod czas Gar de nii swo je umie jęt no ści pre zen to wa li naj lep si pol scy
flo ry ści. Po ka zy flo ry stycz ne zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Na uko -
wo -Tech nicz ne In ży nie rów i Tech ni ków Ogrod nic twa Od dzia łu Po -
znań skie go (SI TO) oraz Tar gi Po znań skie, przy współ udzia le dr hab.
Agniesz ki Krzy miń skiej – kie row ni ka Ka te dry Ro ślin Ozdob nych Wy -
dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu. Po ka zom to wa rzy szył kon kurs o te ma ty ce: bu kiet
ślub ny i bi żu te ria ślub na oraz wio sen ne me ta mor fo zy. 

Pa tro nat bran żo wy nad tar ga mi Gar de nia 2011 ob ję ły: Ogól no pol -
skie Sto wa rzy sze nie Twór ców Ogro dów, Pol skie Sto wa rzy sze nie Cen -
trów Ogrod ni czych, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, Zwią zek Szkół ka rzy
Pol skich oraz Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

Już dziś pla no wa ne jest na stęp ne, szóste spo tka nie na Gar de niach
w dniach 24–26 lu te go 2012 ro ku.

Ma ria Ko wal ska, stu dent ka V ro ku ogrod nic twa

Gar de nia 2011 
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Po sied miu la tach sta rań i dzię ki przy chyl no ści Ra dy Na uko wej In -
sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w Sę ko ci nie Sta rym dr hab. Hu -

bert Szram ka z dniem 23 grud nia 2010 ro ku uzy skał ty tuł na uko wy
pro fe so ra na uk le śnych. Uro czy stość nada nia od by ła się w Pa ła cu Pre -
zy denc kim w dniu 21 stycz nia 2011 ro ku.

Pro fe sor dr hab. Hu bert Szram ka jest za trud nio ny na Uni wer sy te -
cie Przy rod ni czym w Po zna niu od 1 paź dzier ni ka 1977 ro ku, prze -
szedł ko lej ne sta no wi ska od asy sten ta sta ży sty do pro fe so ra
nad zwy czaj ne go, na któ rym to sta no wi sku pra cu je od 1996 ro ku.
Sto pień na uko wy dok to ra na uk le śnych uzy skał w 1982 ro ku, a dok -
to ra ha bi li to wa ne go w 1993 ro ku. Od 1991 ro ku peł ni funk cję kie -
row ni ka Ka te dry Eko no mi ki Le śnic twa. 

Je go do ro bek na uko wy jest bar dzo bo ga ty, gdyż za wie ra po -
nad 150 po zy cji, z cze go 60 to ory gi nal ne opu bli ko wa ne pra ce twór -
cze oraz 13 opra co wań zwar tych, ta kich jak skryp ty, pod ręcz ni ki,
po rad ni ki czy wy daw nic twa en cy klo pe dycz ne, w któ rych jest au to -
rem, współ au to rem lub głów nym re dak to rem. Zde cy do wa na więk -
szość do rob ku na uko we go opu bli ko wa na zo sta ła w zna nych
wy daw nic twach na uko wych, o sze ro kiej wy mia nie mię dzy na ro do wej:
„Rocz ni kach Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk”, „Rocz ni kach
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu” i „Fo re stry”, „Rocz ni kach Na uko wych
Sto wa rzy sze nia Eko no mi stów Rol nic twa i Agro biz ne su”, „Syl wa nie”,
Wy daw nic twach In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa, „Le sie Pol skim”,
„Prze glą dzie Le śni czym”, Wy daw nic twie Kur pisz sc., Kra jo wym Cen -
trum Do radz twa i Roz wo ju Rol nic twa i Ob sza rów Wiej skich, „Pra cach
Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go” oraz za gra nicz nych wy daw nic -
twach na uko wych uni wer sy te tów w Ufie, Brań sku i Mo skwie (Ro sja),
Zvo le niu (Sło wa cja), Dreź nie (Niem cy). Pra ce te zo sta ły opu bli ko wa -
ne głów nie w ję zy ku pol skim, ale rów nież an giel skim, ro syj skim, sło -
wac kim i nie miec kim.

Je go za in te re so wa nia na uko we kon cen tru ją się na sze ściu głów -
nych kie run kach ba daw czych:

1. Pro ble my oce ny ra cjo nal no ści go spo da ro wa nia w le śnych pod -
mio tach go spo dar czych (nad le śnic twach, rdLP).

2. Pro ble my wy ce ny po za go spo dar czych funk cji la su.
3. Spo so by i za sa dy fi nan so wa nia go spo dar ki le śnej.
4. Geo gra fia go spo dar cza le śnic twa.
5. Pro ble my i za sa dy funk cjo no wa nia mar ke tin gu w le śnic twie.
6. Teo re tycz ne i prak tycz ne pro ble my wie lo funk cyj ne go go spo dar -

stwa le śne go i wpływ le śnic twa na roz wój ob sza rów wiej skich.

Dzia łal ność dy dak tycz na jest bo ga ta i sze ro ka. Pro wa dził i pro wa dzi
za ję cia na wszyst kich stop niach kształ ce nia: in ży nier skim, ma gi ster -
skim i dok to ranc kim, na stu diach sta cjo nar nych, nie sta cjo nar nych, 
eks ter ni stycz nych i po dy plo mo wych, z przed mio tów ta kich, jak: eko -
no mi ka le śnic twa, za rzą dza nie przed się bior stwem le śnym, po li ty ka 
le śna, geo gra fia go spo dar cza le śnic twa, le śnic two w Unii Eu ro pej skiej
i mar ke ting w go spo dar stwie le śnym. Po za wy kła da mi na Uni wer sy te -
cie Przy rod ni czym w Po zna niu pro wa dzi za ję cia w Wyż szej Szko le Za -
rzą dza nia Śro do wi skiem w Tu cho li oraz w Cen trum Kształ ce nia
Przed się bior ców Le śnych w Sie mia ni cach. Jest au to rem lub współ au -
to rem pię ciu skryp tów uła twia ją cych pro wa dze nie za jęć i jed ne go 
wy da nia en cy klo pe dycz ne go. Je go do świad cze nie dy dak tycz ne wy -
ko rzy stu ją rów nież in ne uczel nie, cze go wy ra zem jest mię dzy in ny mi
po wo ła nie go na głów ne go eg za mi na to ra z przed mio tu eko no mi ka
le śnic twa na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. 

Wy pro mo wał po nad 60 ma gi strów i po nad 100 in ży nie rów. Bar dzo
ak tyw nie uczest ni czy w dzia łal no ści dy dak tycz nej na stu diach dok to -
ranc kich. Od chwi li ich po wo ła nia jest człon kiem Ko mi sji Eg za mi na cyj -
nej, a pod je go kie run kiem osiem osób ukoń czy ło prze wo dy dok tor skie,
obec nie spra wu je opie kę nad sze ścio ma dok to ran ta mi. Był re cen zen -
tem trzech roz praw ha bi li ta cyj nych i czte rech roz praw dok tor skich. 

Na wią zał i utrzy mu je współ pra cę z kra jo wy mi ośrod ka mi na uko -
wy mi, mię dzy in ny mi z wy dzia ła mi le śny mi SGGW w War sza wie i Uni -
wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, In sty tu tem Ba daw czym Le śnic twa
i Wyż szą Szko łą Za rzą dza nia Śro do wi skiem w Tu cho li. Utrzy mu je bar -
dzo roz le głe kon tak ty za wo do we z jed nost ka mi La sów Pań stwo wych,
na te re nie któ rych pro wa dził lub pro wa dzi ba da nia apli ka cyj ne i dla
któ rych pro wa dzi usłu gi do rad cze. Był mię dzy in ny mi współ uczest ni -
kiem ze spo łu opra co wu ją ce go Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Po li -
ty ki Le śnej Pań stwa dla Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Obec nie
(od 2008 ro ku) jest wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Na uko wo -Spo łecz nej
Le śne go Kom plek su Pro mo cyj ne go „Pusz cza No tec ka”.

Jest człon kiem i współ pra cu je z wie lo ma or ga ni za cja mi, to wa rzy -
stwa mi na uko wy mi i za wo do wy mi, mię dzy in ny mi z Pol skim To wa -
rzy stwem Le śnym, Po znań skim To wa rzy stwem Przy ja ciół Na uk,
Sto wa rzy sze niem In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa i Drzew nic twa,
Pol skim Związ kiem Ło wiec kim i Sto wa rzy sze niem Eko no mi stów Rol -
nic twa i Agro biz ne su oraz Związ kiem Na uczy ciel stwa Pol skie go. W or -
ga ni za cjach tych peł nił i peł ni wie le waż nych funk cji. W Po znań skim
To wa rzy stwie Przy ja ciół Na uk w la tach 1988–2008 peł nił funk cję se -
kre ta rza Ko mi sji Na uk Le śnych, a od 2008 ro ku jest jej prze wod ni czą -
cym. Od 2006 ro ku jest wi ce prze wod ni czą cym Za rzą du Od dzia łu
SI TLiD w Po zna niu. Od 1991 ro ku peł ni róż ne funk cje w Za rzą dzie Aka -
de mic kie go Ko ła Ło wiec kie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, od se kre ta rza, pod łow cze go do wi ce pre ze sa od 2010 ro ku.

Wy ka zu je du żą ak tyw ność na are nie mię dzy na ro do wej, uczest ni -
cząc w wie lu krót szych lub dłuż szych sta żach czy wy jaz dach na uko -
wo -tech nicz nych, mię dzy in ny mi do Nie miec, Czech, Au strii, Nor we gii,
Ro sji, Fran cji, Włoch, Por tu ga lii, Ru mu nii, na Sło wa cję, Ukra inę i Li twę.
Po twier dze niem sze ro kiej, na uko wej współ pra cy mię dzy na ro do wej
jest po wo ła nie go do ko mi te tu pro gra mo we go du żej świa to wej kon -
fe ren cji, ja ką by ła II Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja „The Na tu ral He ri -
ta ge of Rus sia in XXI Cen tu ry”, zor ga ni zo wa nej przez Ro syj ską
Aka de mię Na uk, Basz kir ski Pań stwo wy Uni wer sy tet Rol ni czy oraz in -
ne or ga ni za cje na uko wo -ba daw cze, któ ra od by ła się w Ufie (Ro sja)
w dniach 25–27 wrze śnia 2008 ro ku. Po nad to od 2007 ro ku jest współ -
or ga ni za to rem co rocz nej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej or -
ga ni zo wa nej przez Wyż szą Szko łę Za rzą dza nia Śro do wi skiem
w Tu cho li, pod ogól nym ty tu łem „Za rzą dza nie Przy ro dą w La sach”.

W 2011 ro ku był współ or ga ni za to rem i człon kiem ko mi te tu na uko -
we go Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji „Współ cze sne pro ble my eko no -
mi ki le śnic twa”, któ ra od by ła się w dniach 7–9 czerw ca 2011 ro ku
w Pusz czy ko wie. (hs)

NOWY PROFESOR

Hubert Szramka

Profesor Hubert Szramka na uroczystości nadania tytułu profesora,
styczeń 2011
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Wiel ko pol ska Izba Rol ni cza w dniu 11 wrze śnia 2011 ro ku nada ła Uni wer sy te to wi Przy rod ni cze mu w Po zna niu Me da lion im. dr. Alek san dra hr.
Szem be ka „za dzia łal ność na rzecz rol nic twa i roz wo ju wsi wiel ko pol skiej”. Jed no cze śnie Za rząd Izby z oka zji ju bi le uszu 15-le cia dzia łal no ści

Sa mo rzą du Rol ni cze go w Wiel ko pol sce zło żył na szej uczel ni „ser decz ne po dzię ko wa nia za do tych cza so wą owoc ną współ pra cę oraz otwar tość
na wspól ne ini cja ty wy na rzecz wiel ko pol skiej wsi i rol nic twa”. (es)

Me da lion i po dzię ko wa nia 
dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu
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Do pie ro nie daw no do re dak cji „Wie ści Aka de mic kich” do tar ła wia do mość, że 5 lip ca 2011 ro ku dr Jo an na Wi -
śniew ska z Ka te dry Eko no mii Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go na sze go uni wer sy te tu otrzy ma ła

na gro dę w ka te go rii „Best Pa pers Award” za re fe rat „The Com pe ti ti ve Po ten tial of Po lish Fru it and Ve ge ta ble Pro -
du cers on the Do me stic and In ter na tio nal Mar kets” za pre zen to wa ny w ra mach Świa to we go Kon gre su Biz ne su
IM DA 2011. Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na w mu rach Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu, a wrę cze nie
na gro dy od by ło się pod czas uro czy stej „Ga li Din ner”. 

Na rę ce JM rek to ra na szej uczel ni, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, list gra tu la cyj ny prze słał JM rek tor Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go, prof. dr. hab. Ma rian Go ry nia, pi sząc mię dzy in ny mi: „Po zwo lę so bie tą dro gą po gra -
tu lo wać Pa nu Rek to ro wi tak zdol ne go mło de go pra cow ni ka na uko we go, bo wiem suk ce sy ka dry na uko wej,
zwłasz cza na are nie mię dzy na ro do wej, przy da ją splen do ru rów nież uczel ni”. 

Pa ni dr Jo an nie Wi śniew skiej ser decz nie gra tu lu je my suk ce su! (es)

Na gro dzo ny re fe rat

Legitymacja i medalion 
im. dr. Aleksandra hr. Szembeka 
dla Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

Doktor Joanna Wiśniewska
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ka wo wej od by ła się prze chadz ka do drze wa ma tecz ne go ozna czo ne -
go nu me rem 7575. Po dys ku sji na te mat se lek cji dę bów uczest ni cy
se mi na rium sfo to gra fo wa li się przy wspa nia łym drze wie, a miej sco -
wy le śni czy za de mon stro wał swo je ta len ty po etyc kie. Ko lej nym punk -
tem pro gra mu był drze wo stan na sien ny oraz dys ku sja o wy bo rze
i uzna wa niu te go ty pu obiek tów se lek cyj nych. Po tem skrom ny (ale
ob fi ty i smacz ny) obiad oraz prze ryw nik, ja kim by ła wi zy ta w za byt -
ko wym ra tu szu w Sul mie rzy cach.

Opu ści li śmy go ścin ne wiel ko pol skie stro ny, ale nad szedł czas na po -
zna wa nie uro ków Dol ne go Ślą ska. Naj pierw sen ty men tal na dla nie któ -
rych uczest ni ków wi zy ta w Tech ni kum Le śnym w Mi li czu, któ re mie ści
się w oka za łym pa ła cu oto czo nym uro kli wym par kiem. Pierw szy me -
ry to rycz ny punkt pro gra mu to pro we nien cyj na po wierzch nia do świad -
czal na z dę ba mi w Le śnic twie La so wi ce. Au tor do świad cze nia, prof.
Wła dy sław Barz dajn, omó wił do tych cza so we wy ni ki, pod kre śla jąc zróż -
ni co wa nie ba da nych po pu la cji, a tak że po trze bę kon ty nu acji po mia -

rów. Nie opo dal znaj du je się miej sce wiecz ne go spo czyn ku He in ri cha
Sa li scha i je go mał żon ki, Su san ne. He in rich von Sa lisch był zie mia ni -
nem, po li ty kiem, dar czyń cą i le śni kiem z wy kształ ce nia i za mi ło wa nia.
W la sach ma jąt ku Po sto lin pro wa dził mo de lo wą go spo dar kę le śną, po -
dzi wia ną i na śla do wa ną przez in nych wła ści cie li la sów. Jest tak że au -
to rem tłu ma czo nej na wie le ję zy ków książ ki Es te ty ka la su*. 

Wpo cząt kach XXI wie ku na ro dzi ła się chlub na tra dy cja spo tkań
o cha rak te rze se mi na ryj nym pra cow ni ków jed no stek na uko -

wych i na uko wo -dy dak tycz nych zaj mu ją cych się za gad nie nia mi 
ge ne ty ki drzew le śnych, na sien nic twa i szkół kar stwa le śne go. Te go -
rocz ne XII se mi na rium, za ini cjo wa ne przez Ka te drę Ho dow li La su
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, od by ło się w dniach 
13–15 czerw ca i mia ło cha rak ter mię dzy re gio nal ny. Współ or ga ni za -
to ra mi by ły wy dzia ły ho dow li la su re gio nal nych dy rek cji La sów Pań -
stwo wych w Po zna niu i Wro cła wiu oraz Nad le śnic twa: Kro to szyn,
Mi licz i Żmi gród. Oprócz or ga ni za to rów w se mi na rium udział wzię li
pra cow ni cy Ka te dry Ho dow li La su Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie, Ka te dry Ge ne ty ki, Na sien nic twa i Szkół kar -
stwa Le śne go Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, In sty tu tu Ba -
daw cze go Le śnic twa w Sę ko ci nie i – po raz pierw szy – In sty tu tu
Den dro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk w Kór ni ku. Se mi na rium mia ło
jak zwy kle cha rak ter te re no wo -ka me ral ny. 

Pierw szy wspól ny wie czór w kwa te rze my śliw skiej w Nie zgo dzie
upły nął na uzgod nie niach wspól nych przed się wzięć ba daw czych, za -
rów no tych trwa ją cych, jak i pla no wa nych. Ko lej ny dzień to in ten syw -
ny i bo ga ty pro gram te re no wy. Prze jazd do Nad le śnic twa Kro to szyn
kul to wym „osi no bu sem” do star czył na po czą tek wie le emo cji. Pierw -
szy punkt to plan ta cja ro do wa dę bu szy puł ko we go, gdzie po wi ta li
nas miej sco wi go spo da rze z za stęp cą dy rek to ra RDLP w Po zna niu,
Hen ry kiem Pi sko no wi czem na cze le. Po po wi ta niu uczest ni ków przez
nad le śni cze go, Wie sła wa Bu liń skie go i wpro wa dze niu za stęp cy nad -
le śni cze go, Sła wo mi ra Tra wiń skie go, roz go rza ła dys ku sja na te mat go -
spo da ro wa nia w wa run kach Pły ty Kro to szyń skiej. Po krót kiej prze rwie

Se mi na rium na po gra ni czu

Przy drzewie matecznym oznaczonym numerem 7575

* Wię cej o tej po sta ci pi sa li śmy w nu me rze 7–8 (142–143)/ 2010 „Wie ści Aka -
de mic kich” (przyp. red.).
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Ko lej nym punk tem by ła po wierzch nia do świad czal na o cha rak te -
rze po rów naw czym z jo dłą ol brzy mią, mo drze wiem eu ro pej skim
i świer kiem po spo li tym. Wy ni ki ba dań omó wi li opie ku no wie do świad -
cze nia, pra cow ni cy In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku. Roz go rza ła
dys ku sja na te mat ce lo wo ści in tro duk cji ta kie go ga tun ku, jak jo dła ol -
brzy mia. Oma wia na po wierzch nia zo sta ła za ło żo na z ma te ria łu sa dze -
nio we go po zo sta łe go po do świad cze niu pro we nien cyj nym, któ re
wcze śniej prze pa dło. Do tych cza so we po rów na nia wska zy wa ły na
prze wa gę wzro sto wą mo drze wia eu ro pej skie go, ale sy tu acja mo gła
się zmie nić, co mo że wy ka zać ak tu al ny po miar. 

Po zo sta jąc w kli ma cie do świad czeń, po krót kiej po dró ży zna leź li -
śmy się przy po wierzch ni pro we nien cyj no -ro do wej dę bu szy puł ko -
we go w Le śnic twie Brze zie, bę dą cej pod opie ką na uko wą prof.
Wła dy sła wa Barz daj na. Przed sta wio ne wy ni ki wy wo ła ły dys ku sję
o kie run kach se lek cji dę bów. Po ob fi tej por cji do świad czal nic twa go -
spo da rze pod prze wod nic twem na czel ni ka, Ma ria na Biał ka, po ka za li
swo je osią gnię cia w go spo da ro wa niu dę bem i zwią za ny mi z tym pro -
ble ma mi. Jak moż na by ło zo ba czyć, ra dzą so bie do sko na le. 

I na ko niec aspekt nie zwią za ny bez po śred nio z te ma tem se mi na -
rium. Po ka za no po zo sta ło ści po pu la cji so sny zwy czaj nej, zwa ne j eko -

ty pem „ku bryc kim”. Ma je sta tycz ne, stu osiem dzie się cio let nie drze wa
wy war ły du że wra że nie. Rów nież po tom stwo tej po pu la cji te sto wa ne
w róż nych do świad cze niach na le ży do naj lep szych. Peł ni wie dzy i wra -
żeń uda li śmy się na pod su mo wa nie dru gie go dnia se mi na rium do
szkół ki Świę to szyn w Nad le śnic twa Mi licz. 

Trze ci dzień to se sja re fe ra to wa, któ ra od by ła się w sa li in ter na tu
Tech ni kum Le śne go w Mi li czu. Ze bra nych po wi tał przy by ły na tę oka -
zję za stęp ca dy rek to ra RDLP we Wro cła wiu, Grze gorz Pie truń ko. 
Wy słu cha no pię ciu re fe ra tów o te ma ty ce zwią za nej z upra wą i do -
świad cze nia mi z dę ba mi. Re fe ren ta mi by li: mgr inż. Ma rian Bia łek, dr
inż. Ja cek Ba nach, prof. dr hab. Wła dy sław Barz dajn, dr inż. Jan Ma tras
i dr inż. Jan Ko wal czyk. Nie od łącz ną czę ścią se sji re fe ra to wych są oży -
wio ne dys ku sje. Tak też by ło i tym ra zem. Dys ku to wa no o za gad nie -
niach po ru sza nych w re fe ra tach, a tak że o obec nych i przy szłych
za mie rze niach ba daw czych. Owoc ne i prze bie ga ją ce w zna ko mi tej at -
mos fe rze spo tka nie za koń czy ło się wspól nym obia dem i wstęp ny mi
usta le nia mi do ty czą cy mi ko lej ne go spo tka nia, tym ra zem or ga ni zo -
wa ne go przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa w Sę ko ci nie.

dr inż. Woj ciech Ko wal kow ski

Fotografujemy
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Do rocz ny prze gląd osią gnięć stu denc kie go ru chu na uko we go od -
był się dnia 17 ma ja 2011 ro ku w sa li Ko le gium Run ge go. W od -

róż nie niu od se sji z lat po przed nich te go rocz ne ob ra dy od by wa ły się
nie tyl ko w in nym miej scu, ale tak że w więk szej licz bie sek cji, gdyż
oprócz trzech sta łych: przy rod ni czej, na uk po zo sta łych i tech nicz nych
oraz se sji po ste ro wej, wy od ręb nio no do dat ko wo sek cję eko no micz -
no -spo łecz ną.

Za pre zen to wa no do ro bek na uko wy 14 dzia ła ją cych na na szym
uni wer sy te cie stu denc kich kół na uko wych, wy gło szo no ogó łem 24
re fe ra ty, w tym w sek cji na uki po zo sta łe i tech nicz ne 14, w se sji przy -
rod ni czej sześć, w se sji na uk eko no micz no -spo łecz nych czte ry. W se -
sji po ste ro wej przed sta wio no 22 pla ka ty. 

Pre zen ta cje uczest ni ków wni kli wie oce nia ło ju ry, a w skład ko mi sji
oce nia ją cej we szli przed sta wi cie le nie mal wszyst kich wy dzia łów na -
sze go uni wer sy te tu:
� dr hab. Prze my sław Bar łóg – Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii
� dr inż. An drzej Ja go dziń ski – Wy dział Le śny
� dr inż. Ja ro sław So snow ski – Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
� dr inż. Agniesz ka Mar cin kow ska – Wy dział Tech no lo gii Drew na
� dr inż. To masz Ko sia da – Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kraj -

o bra zu

� dr n. farm. Jo an na Su li bur ska – Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
� dr Sła wo mir Sza ła ta – Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

– prze wod ni czą cy ju ry.

Po ziom na uko wy prac był wy so ki, a pre zen ta cje przy go to wa no bar -
dzo sta ran nie. Oso by lub ze spo ły wy gła sza ją ce re fe ra ty i oma wia ją ce
tre ści za miesz czo ne na po ste rach po tra fi ły prze ka zać wy ni ki prze pro -
wa dzo nych ba dań w spo sób ory gi nal ny i nie kon wen cjo nal ny. 

Pod czas ob rad sa la kon fe ren cyj na by ła wy peł nio na przez uczest ni -
ków se sji, któ rzy sta wia li me ry to rycz ne py ta nia, ko men to wa li przed -
sta wio ne w pre zen ta cjach te zy i wnio ski oraz pro wa dzi li rze czo wą
dys ku sję. Ob ra dy od by wa ły się w życz li wej at mos fe rze, któ rej w ża -
den spo sób nie za kłó ci ła zdro wa ry wa li za cja mię dzy stu den ta mi re -
pre zen tu ją cy mi po szcze gól ne ko ła. Nad spraw nym prze bie giem se sji
sku tecz nie czu wa li pro wa dzą cy ob ra dy: Mag da le na Pierz chle wicz,
Emi lia Pod dęb ska, Ka ta rzy na Kor dus -So cha, Ka mi la Wierz bic ka, Mar -
ta Głod kow ska oraz Bar tosz Mar chwac ki.

Po za koń cze niu pre zen ta cji od by ły się ob ra dy ju ry. Ko mi sja oce nia -
ją ca usta li ła na stę pu ją cy ran king lau re atów:

Sek cja na uki po zo sta łe i tech nicz ne

I miej sce
Ka ta rzy na To masz, We ro ni ka Ma tu szew ska, Mar ta Li siak, Mar ty na So -

bec ka, Łu kasz Sza jek, Grze gorz Za gło ba, Sta ni sław Świ tek, Mar cin Kacz -
ma rek, Ro man Kacz ma rek z Ko ła Na uko we go Go spo dar ki Prze strzen nej
(opie kun na uko wy: dr inż. Ma riusz Soj ka) za pra cę „War ta (nie)war ta po -
zna nia. Wa lo ry za cja kra jo bra zu brze gu War ty i pro po zy cja za go spo da -
ro wa nia te re nów nad war ciań skich na od cin ku od mo stu Bo le sła wa
Chro bre go do mo stu Kró lo wej Ja dwi gi w mie ście Po zna niu”.

II miej sce
Woj ciech Cze ka ła, Ro man Pa sa ław ski, Bo gu mił Ry ma niak, An drzej

Le wic ki, Ka mil Wi ta szek, Ma te usz Sta cho wiak z Ko ła Na uko we go In -
ży nie rii Rol ni czej (opie kun na uko wy: dr hab. Ja cek Przy był) za pra cę
„Moż li wość za go spo da ro wa nia od pa dów zie lo nych z te re nu kam pu -
su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”.

III miej sce
Woj ciech Cze ka ła, An drzej Le wic ki, Ka mil Wi ta szek, Ma te usz Sta -

cho wiak z Ko ła Na uko we go In ży nie rii Rol ni czej (opie kun na uko wy: dr
hab. Ja cek Przy był) za pra cę „Ba da nia zmian frak cji azo tu w trak cie fer -
men ta cji bio ga zo wej po mio tu ku rze go”.

III miej sce
Woj ciech Cze ka ła, Na ta lia Dzi wak z Ko ła Na uko we go Ochro ny

Śro do wi ska (opie kun na uko wy: dr inż. Piotr Le wan dow ski) za pra -
cę „Od pa dy ja ko ele ment ochro ny śro do wi ska oraz spo so by ich za -
go spo da ro wa nia”.

Sek cja przy rod ni cza 

I miej sce
Bar tosz Kie roń czyk, Ma te usz Raw ski, An na Bi go szew ska, Je rzy Syp -

niew ski, Ma te usz Ko sior, Bar tosz Skal ski, Ane ta Wę sier ska z Ko ła Na -
uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów – Sek cja Ży wie nia Zwie rząt
Ama tor skich i Mo no ga strycz nych (opie kun na uko wy: dr inż. Da mian
Jó ze fiak) za pre zen ta cję „Zja wi sko mi me ty zmu u żół wi won nych (Ster -
no the rus odo ra tus)”. 

II miej sce
Da ria Ła będz ka, Jo an na Mi ciń ska, Na ta lia Olek sy, Mar ta Mi gaj z Ko -

ła Na uko we go Ogrod ni ków – Sek cja Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu (opie kun

Se sja uczel nia na kół na uko wych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Prowadzące sesję studentki: od lewej – Magdalena Pierzchlewicz 
i Emilia Poddębska (Koło Naukowe Młodych Menedżerów)
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na uko wy: dr inż. arch. Elż bie ta Ra sze ja) za pre zen ta cję „Zin te gro wa na
me to da ba da nia kra jo bra zu kul tu ro we go na przy kła dzie wsi Ro ga lin”.

III miej sce
Woj ciech Bo rzysz kow ski, Mo ni ka Ku biak z Ko ła Na uko we go Le śni -

ków (opie kun: dr inż. Ja ro sław Sza ban) za pre zen ta cję „In wen ta ry za -
cja den dro flo ry na te re nie re zer wa tów »Ostrów Pa nień ski« oraz »Łę gi
na Ostro wiu Pa nień skim« w oko li cach Chełm na”.

Se sja Po ste ro wa

I miej sce
Agniesz ka No wak, Jo an na Szcze cho wiak, Mar cin Hej dysz, An na Bil -

ska, Agniesz ka Woź niak, Łu kasz Dy lew ski, Mar ta Cie ślik, Do min ka Ga -
lus, Mar cin Szym czak z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów
– Sek cja Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii Prze wo du
Po kar mo we go (opie ku no wie na uko wi: dr hab. Mał go rza ta Szu ma -
cher -Stra bel, prof. nadzw., dr hab. Adam Cie ślak, mgr Pa weł Zmo ra)
za pre zen ta cję „Czy ak tyw ny skład nik pi wa mo że od dzia ły wać na śro -
do wi sko żwa cza”.

II miej sce
Dia na Za jąc, Prze my sław Ko wal czew ski, Da niel Graf, Kin ga Kie loch

z Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści (opie kun na uko wy: dr inż.
Ka mi la Go der ska) za pre zen ta cję „Kan ji ja ko źró dło an ty ok sy dan tów”.

II miej sce
Fi lip Po rzu cek – Koło Na uko we Stu den tów Bio tech no lo gii (opie kun

na uko wy: dr inż. Piotr Dul lin) za opra co wa nie „Bak te rio fa gi – sku tecz -
na broń prze ciw ko bak te riom pa to gen nym”.

III miej sce
An na Do liń ska i Ju lia Drecz kow ska z Ko ła Na uko we go Bo ta ni ków

(opie kun na uko wy: dr inż. Ane ta Czar na) za pra cę „No we ce chy tak -
so no micz ne ro ślin z ro dza ju Ara bis, Ara bi dop sis i Car da mi nop sis”.

III miej sce
Aga ta Gro szew ska z Ko ła Na uko we go Stu den tów Bio tech no lo gii

(opie kun na uko wy: dr inż. Piotr Dul lin) za opra co wa nie „Ba da nie aso -
cja cyj ne po li mor fi zmu 3 UTR VNTR ge nu trans por te ra do pa mi ny (DAT)
u pa cjen tów ze schi zo fre nią w gru pie kon tro l nej”.

Na za koń cze nie ob rad prze wod ni czą cy ju ry, dr Sła wo mir Sza ła ta,
ogło sił wy ni ki. Wszy scy uczest ni cy te go rocz nej Uczel nia nej Se sji Kół Na -
uko wych otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne pod pi sa ne i wrę czo ne przez pro -
rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską, a lau re aci do dat ko wą
gra ty fi ka cję – uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się 28 czerw ca 2011
ro ku w trak cie spo tka nia z JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze go rzem
Skrzyp cza kiem i pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ką Ko złow ską,
w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Po raz ko lej ny Uczel nia na Se sja Kół Na uko wych przy bra ła cha rak ter
świę ta stu denc kie go ru chu na uko we go, któ re umoż li wi ło nie tyl ko pre -
zen ta cję wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dań, dys ku sję i wy mia nę po -

glą dów, ale tak że by ła to oka zja do wza jem ne go po zna nia. Ostat nim
punk tem bar dzo na pię te go pro gra mu se sji by ło wspól ne ogni sko zor -
ga ni zo wa ne na dzie dziń cu Do mu Stu denc kie go „Przy le sie” przez stu -
den tów z Ko ła Na uko we go Le śni ków, któ re go opie ku nem jest dr inż.
Ja ro sław Sza ban.

Pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, na mia rę ist -
nie ją cych, re al nych moż li wo ści ota cza stu denc ki ruch na uko wy me -
ce na tem fi nan so wym oraz szcze gól ną tro ską, in te re su jąc się oso bi ście
prze bie giem przy go to wań i uczest ni cząc w Uczel nia nej Se sji Kół Na -
uko wych.

Du ży wkład w or ga ni za cję i spraw ny prze bieg se sji wniósł Stu denc -
ki Ko mi tet Or ga ni za cyj ny w skła dzie: Mag da le na Pierz chle wicz, Emi -
lia Pod dęb ska, Ka ta rzy na Kor dus -So cha, Ka mi la Wierz bic ka, Mar ta
Głod kow ska, Bar tosz Mar chwic ki, Woj ciech Bo rzysz kow ski. Po nad to
za wy kra cza ją ce po za obo wiąz ki służ bo we za an ga żo wa nie w przy go -
to wa nie ma te ria łów kon fe ren cyj nych sło wa po dzię ko wa nia na le żą się:
dr. hab. Idzie mu Siat kow skie mu, prof. nadzw., kie row ni ko wi Za kła du
In for ma ty ki z Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych oraz
mgr inż. Jo an nie Bryś z Dzia łu Stu denc kich Spraw By to wych za ogrom -
ne za an ga żo wa nie w pra ce zwią za ne z przy go to wa niem i spraw nym
prze bie giem se sji. Ca ło kształt prac or ga ni za cyj nych ko or dy no wał dr
hab. Hie ro nim Frąc ko wiak, prof. nadzw. – Peł no moc nik Rek to ra ds.
Stu denc kich Kół Na uko wych.

Tro ska władz uczel ni i władz wy dzia łów o roz wój stu denc kie go ru -
chu na uko we go oraz po trze ba re ali zo wa nia przez stu den tów swo ich
za in te re so wań w tej po za pro gra mo wej for mie ak tyw no ści, mi mo
ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych, po zwa la mieć na dzie ję, że tra -
dy cja or ga ni zo wa nia do rocz nej Uczel nia nej Se sji Stu denc kich Kół Na -
uko wych bę dzie za cho wa na. 

dr hab. Hie ro nim Frąc ko wiak, prof. nadzw.
dr inż. Ja ro sław So snow ski

mgr inż. Jo an na Bryś
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… oraz efekt pracy studentów z tego koła
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Pierwsza prezentacja – „Od defektu do efektu” – Koła Naukowego
Wydziału Technologii Drewna…
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Na zakończenie dnia obok Domu Studenckiego „Przylesie”
zorganizowano ognisko
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Ksiądz Przemysław Kompf odbiera statuetkę z rąk prof. dr. hab. Józefa Banaszaka, prezesa Klubu Profesorów „Wierzenica”

Dru ga Sta tu et ka 
Au gu sta Ciesz kow skie go przy zna na

Byd go ski Klub Pro fe so rów „Wie rze ni ca” – po wrę cze niu w ubie głym
ro ku pierw szej Sta tu et ki Au gu sta Ciesz kow skie go* – 5 czerw -

ca 2011 ro ku po now nie za wi tał w miej sce, od któ re go wy wo dzi się je -
go na zwa. Kie ru ją cy Klu bem prof. Jó zef Ba na szak, przy po mi na jąc
o tym, że pierw szą sta tu et kę wrę czył nam, za py tał obec nych w świą -
ty ni, kto tym ra zem po wi nien otrzy mać ten do wód uzna nia za pro pa -
go wa nie po sta ci i do rob ku wiel kie go fi lo zo fa z Wie rze ni cy? „Ksiądz
pro boszcz!” – usły szał w od po wie dzi zgod ny okrzyk wier nych. Po krót -
kim uza sad nie niu – „W 25-le cie ka płań stwa, za wie lo let nią po słu gę
i nad zwy czaj ną dba łość o ko ściół św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy, a tak że
upo wszech nia nie po sta ci oraz idei Au gu sta Ciesz kow skie go, war to ści
chrze ści jań skich i hi sto rycz nych zie mi wie rze nic kiej – wrę czył fi gur kę
kom plet nie za sko czo ne mu ks. Prze my sła wo wi Komp fo wi. Oszo ło mio -
ny nie spo dzian ką ksiądz Prze mek (trzy ma no tę wia do mość przed nim
w ta jem ni cy) bar dzo go rą co po dzię ko wał, mó wiąc, że to ko lej ne zo -
bo wią za nie wo bec Au gu sta Ciesz kow skie go – wspa nia łej po sta ci wie -
rze nic kiej zie mi. 

Przed sta wia jąc za gad nie nie „Au gust hra bia Ciesz kow ski i pro blem
cza su”, prof. Ma rek Szu la kie wicz na wią zał do słów czy ta nej pod czas
mszy ewan ge lii św. Ma te usza, mó wiąc o cza sie ostat nim – bie gną cym
zbyt szyb ko, a tak że o od czu ciu tem pa je go upły wu: je śli mi ja ci zbyt
szyb ko, to je steś szczę śli wy i od wrot nie. Ciesz kow ski był fi lo zo fem cza -
su i hi sto rii. Po ma gał od kryć i zro zu mieć czas, a współ cze sna kul tu ra
wra ca do tych pro ble mów. „Nie mam cza su” – to naj czę ściej wy po wia -
da ne zda nie współ cze sne go czło wie ka. Mi mo wie lu tech no lo gii oszczę -
dza nia cza su, zda niu te mu na da je my wiel ką moc. Kie dyś mie li śmy czas

na wszyst ko, dziś go nie ma my, bo my śli my tyl ko o so bie, o swo ich spra -
wach. Od zy skać czas, to zna czy do strzec dru gie go czło wie ka, prze stać
my śleć tyl ko o so bie, do strzec ca ły świat. Hra bia Au gust Ciesz kow ski to
przed sta wi ciel my śle nia i dzia ła nia o in nych i dla in nych. Tra ci my czas,
kie dy tra ci my na dzie ję na przy szłość, a „czło wiek nie prze trwa bez na -
dziei”. Ciesz kow ski to fi lo zof, któ ry chciał zbu do wać no wy świat, no wą
przy szłość, epo kę Du cha Świę te go, świat du cha, otwar to ści – z czło wie -
kiem, któ ry od zy ska tak bar dzo po trzeb ną na dzie ję.

Dok tor An drzej Waw rzy no wicz (In sty tut Fi lo zo fii UAM), au tor wy -
da nej w ubie głam ro ku książ ki Fi lo zo ficz ne prze słan ki ho li zmu hi sto rio -
zo ficz ne go w my śli Au gu sta Ciesz kow skie go, za sy gna li zo wał
za gad nie nie: „Au gust Ciesz kow ski a dy le ma ty współ cze snej fi lo zo fii
hi sto rii”. Przy po mniał, że wiel ka syn te za pol skiej my śli fi lo zo ficz no -re -
li gij nej okre su ro man ty zmu, wie lo to mo we Oj cze Nasz – to dzie ło ży -
cia te go wiel kie go fi lo zo fa, po le mi ka z sys te mem He gla. Szcze gól ne
miej sce w do rob ku na uko wym Au gu sta Ciesz kow skie go zaj mu je re -
flek sja nad pro ble mem dzie jów ludz kich. Dok tor Waw rzy no wicz za -
zna czył, że ugrun to wa ne po strze ga nie wie rze nic kie go my śli cie la
– ja ko po mniej sze go ogni wa w ewo lu cji my śli za chod niej, łą czą ce go
He gla z Mark sem – po wo du je je go mar gi na li za cję, pro wa dzą cą ku za -
po mnie niu. Pre zen to wa nie sys te mu fi lo zo ficz ne go Ciesz kow skie go
ja ko in te gral ne go po dej ścia do ca ło kształ tu roz wo ju kul tu ry du cho -
wej – pew nej for my ho li zmu – da je szan sę no we go spoj rze nia na je -
go fi lo zo fię. Choć czas jej świe żo ści bez pow rot nie mi nął, to na dal my śli
au to ra Oj cze Nasz ma ją nie ma łe za pa sy nie wy ko rzy sta ne go po ten cja -
łu teo re tycz ne go, mo gą tym sa mym być ak tu al ną al ter na ty wą dla
utrwa lo nych ram re flek sji nad hi sto rią w eu ro pej skiej fi lo zo fii. 

Oba wy stą pie nia w wie rze nic kiej świą ty ni to do bre sy gna ły, wska zu -
ją ce, że po stać Ciesz kow skie go nie zmie rza ku mro kom za po mnie nia. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy

Wieści o naszym patronie

* Pi sa li śmy o tym wy da rze niu w nu me rze 1–2 (148–149) 2011 „Wie ści Aka de -
mic kich” (przyp. red.).
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Ko lej ną atrak cją by ły za wo dy we wspi na niu się na wie żę z wła sno -
ręcz nie uło żo nych skrzy nek od pi wa. Suk ces w tej kon ku ren cji za pew -
nia spo kój, brak lę ku wy so ko ści i do sko na ła rów no wa ga. Oczy wi ście
wszy scy za wod ni cy by li ase ku ro wa ni na li nie pod cze pio nej do wy so -
ko umiesz czo nej ga łę zi. 

No wo ścią te go rocz ne go spo tka nia by ła wi zy ta pa tro lu kon ne go
po znań skiej po li cji. Le śni cy po strze ga ni są w spo łe czeń stwie ja ko mi -
ło śni cy i znaw cy ko ni; dla te go też wi dok wspa nia le utrzy ma nych i wy -
pie lę gno wa nych zwie rząt wzbu dził po wszech ny za chwyt. 

Jed nak nikt za pew ne nie po dej rze wał, że naj więk szym za in te re so -
wa niem bę dzie się cie szył ogro do wy po jazd te re no wy. No wy na by -
tek ogro du był wręcz ob le ga ny i każ dy uczest nik chciał choć ka wa łek
się nim prze je chać. Wie lu cze ka ło na to w dłu giej ko lej ce. 

Na ma jów ce każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie. By ło za rów no coś dla
cia ła, jak i du cha. Pierw sze moż na by ło zdo być przy sto isku z gril lem
i na po ja mi, gdzie ko lej ka nie mia ła koń ca (szcze gól nie przez pierw sze
dwie go dzi ny, kie dy to na ma jów ce, po za koń czo nym tur nie ju siat ków -
ki, zja wi ły się dru ży ny siat kar skie kil ku za przy jaź nio nych nad le śnictw),
dru gie zaś za pew nił wy stęp za pro szo nych śpie wa ków z Te atru Wiel kie -
go, któ rzy so lo lub ze stu den ta mi uprzy jem nia li to wa rzy stwu czas. 

Spo tka nia ta kie są bar dzo po trzeb ne, po wo du ją za cie śnie nie wię zi
po mię dzy pra cow ni ka mi i stu den ta mi. Je że li jesz cze tak jak w tym ro -
ku po go da do pi sze – to suk ces mu ro wa ny. Do zo ba cze nia za rok na
ma jów ce.

Jarosław Szaban

Już po raz trze ci spo łecz ność aka de mic ka Wy dzia łu Le śne go spo -
tka ła się na tra dy cyj nej ma jów ce. Spo tka nia z lat ubie głych za -

wsze by ły bar dzo uda ne, choć by wa ło, że św. Hu bert (pa tron
le śni ków i my śli wych), ma jąc za pew ne na wzglę dzie du że za po trze -
bo wa nie na deszcz ma jo wy, „pod sy łał” nam nad So łacz bu rze z rzę -
si sty mi ule wa mi. 

Ma jów ka od by ła się 21 ma ja na traw ni ku na le żą cym do Ogro du
Den dro lo gicz ne go. 

Oko ło go dzi ny 16.00 Ze spół Trę ba czy My śliw skich Ve na tor sy gna -
łem „po wi ta nie” oznaj mił wszyst kim roz po czę cie im pre zy. Dzie kan Wy -
dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, otwo rzył ofi cjal nie
im pre zę i po wi tał licz nie zgro ma dzo nych pra cow ni ków i stu den tów
wy dzia łu oraz przy by łych pod Dwo rek So łac ki go ści. Z kro ni kar skie -
go obo wiąz ku na le ży za zna czyć, że za szczy ci li nas swo ją obec no ścią
mię dzy in ny mi pro rek to rzy: prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska i prof. dr
hab. Cze sław Sza frań ski oraz dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na,
prof. dr hab. Ry szard Gu zen da.

Jak za wsze spo tka nie na sze ob fi to wa ło w wie le atrak cji. Tra dy cją
sta ło się, że zjeż dża ją się na ma jów kę człon ko wie Ogól no pol skie go
Le śne go Klu bu Mo to cy klo we go „Fo rest Ri ders”. Kil ka na ście błysz czą -
cych ma szyn róż nych ty pów i po jem no ści wzbu dzi ło za chwyt i na
chwi lę przy jem nie (dla nie któ rych nie ko niecz nie) wy peł ni ło uszy
dźwię kiem sil ni ków.

W bez piecz nej od le gło ści od bie sia du ją cych (i mo to cy kli) od by wa -
ła się trze cia już edy cja za wo dów w rzu ca niu to po rem. Wie lu za wod -
ni ków, ma jąc już pew ne do świad cze nie z lat po przed nich, cał kiem
nie źle so bie ra dzi ło. Każ dy cel ny rzut na gra dza ny był drob nym upo -
min kiem. 

Majówka Wydziału Leśnego

Dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, za sko czył wszyst kich spo so bem, w ja ki po ja wił się na ma jów ce

Więcej zdjęć z majówki prezentujemy na stronach obok: 24-25 oraz na czwartej
stronie okładki (przyp. red.).



Wieści Akademickie24 wrzesień – październik

Po efek tow nym wjeź dzie dzie kan Gor no wicz już w tra dy cyj ny spo -
sób po wi tał go ści

Z za pro sze nia sko rzy sta ły wła dze na szej uczel ni

Za grał Ve na tor Roz mo wy przy pa ra so lach…

… na łącz ce… … i przy gril lu

Cie ka we, co tak za fra po wa ło te go mło de go czło wie ka Prze jażdż ki po Ogro dzie Den dro lo gicz nym
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Zwie rzę ta za wsze mi le wi dzia ne, i te ma łe… …i te du że

„Forest Ra iders” jak za wsze wzbu dził du że za cie ka wie nie Ja też kie dyś po pro wa dzę mo tor!

Oprócz stra wy dla cia ła by ła też uczta dla ucha: na zdję ciu wy stę py wo kal no -in stru men tal ne za pro szo nych go ści
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Uczestnicy wyprawy
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Na sza przy go da z Sy be rią roz po czę ła się wcze snym po po łu dniem
w… Ber li nie, wła śnie z jed ne go z ber liń skich lot nisk wy star to wał

sa mo lot, któ ry za brał nas w nie zna ne.
Pierw sze spo tka nie z Ro sją mia ło miej sce po po nad dwóch go dzi -

nach lo tu. Mo skwa Sze re mie tie wo (SVO) – pierw szy przy sta nek w dro -
dze na Sy be rię. Nie mie li śmy nie ste ty oka zji spę dzić wię cej cza su
w sto li cy Fe de ra cji Ro syj skiej. Po kil ku go dzi nach ocze ki wa nia za po -
wie dzia no z gło śni ków nasz na stęp ny lot, tym ra zem już do miej sca
do ce lo we go, czy li do Ir kuc ka. Po nie ca łych sied miu go dzi nach lo tu
zna leź li śmy się na pły cie ir kuc kie go lot ni ska. Spraw na od pra wa, od -
biór ba ga żu (dość oso bli we pro ce du ry, któ re o ma ły włos nie do pro -
wa dzi ły do za trzy ma nia ba ga żu dwoj ga z nas). W ha li przy lo tów cze ka
na nas pa ni pro fe sor Na ta lia Alek san drow na Ni ku li na, któ ra przez nie -
mal ca ły czas bę dzie głów nym opie ku nem i prze wod ni kiem na szej
gru py. Już na wstę pie za po wie dzia ła, że bę dzie eks tre mal nie. Po cząt -
ko wo po trak to wa li śmy to z przy mru że niem oka, czas jed nak po ka zał,
że nie by ły to pu ste sło wa.

Pro sto z lot ni ska uda li śmy się na pierw sze za ku py. Pod sta wo we pro -
duk ty spraw nie tra fia ły do wiel kie go ko szy ka. Wła śnie tu po raz pierw -
szy ze tknę li śmy się z omu la mi, swo istym sym bo lem Baj ka łu.
A i ow szem, sam Baj kał rów nież był do stęp ny w mar ke cie; pół li tro we
i li tro we bu tel ki sta ły rów niut ko na pół ce jak ro syj skie woj ska na de fi -
la dzie na Pla cu Czer wo nym. Za rów no omu le, jak i Baj kał bę dzie my
wspo mi nać z łez ką w oku.

Po uda nych za ku pach ru szy li śmy uli ca mi Ir kuc ka do miej sca, w któ -
rym znaj do wa ła się na sza kwa te ra. „Ni pies, ni wy dra, coś na kształt

świ dra” – jak ma wiał wiel ki Po lak – przed na mi uka zał się wiel ki sza ry
bu dy nek z wiel kiej pły ty zlo ka li zo wa ny, no men omen, na uli cy Baj kal -
skiej. Po dwó rze przy po mi na ło skła do wi sko rze czy wsze la kich, po nad -
to peł ni ło rów nież funk cję par kin gu, pa lar ni i czort wie jesz cze ja ką.
Bra ma wej ścio wa… Za duch, stę chli zna, ko ty i do te go wszyst kie go
my po nie mal 24 go dzi nach od roz po czę cia na szej wy pra wy. Oczy wi -
ście nie mo gło się obejść bez nie spo dzia nek – za gi nął klucz od apar -
ta men tu, któ ry mie li śmy zaj mo wać. Re zo lut na Na ta lia po bar dzo
krót kiej (acz kol wiek ostrej) wy mia nie zdań z por tier ką zdo by ła owo
upra gnio ne cu do – klucz. Zgrzyt zam ka i… zna leź li śmy się w miej scu,
któ re mia ło być dla nas do mem przez nie mal dwa ty go dnie.

Chwi la od po czyn ku, szyb ki tusz i o go dzi nie 16.00 cza su lo kal ne go
(sie dem go dzin in plus róż ni cy w sto sun ku do pol skie go) wy ru sza my
uczel nia nym bu sem, pod ko men dą Na ta lii, na pierw sze zwie dza nie
Ir kuc ka. Być w Ro sji i nie wi dzieć cer kwi to grzech śmier tel ny, w związ -
ku z czym pierw szym punk tem pro gra mu by ła Cer kiew Ob ja wie nia
Pań skie go, je dy na za cho wa na w nie na ru szo nym sta nie po po ża rach,
któ re na prze strze ni dzie jów stra wi ły drew nia ny Ir kuck. Dru gi przy sta -
nek miał miej sce przy ko ście le pod we zwa niem Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny, zwa nym po wszech nie pol skim. Trze cie go
punk tu już nie by ło, po nie waż Na ta lia stwier dzi ła, że mo że my so bie
spa ce rem wró cić na Baj kal ską, po zna jąc w ten spo sób uro ki Ir kuc ka.
Tak też uczy ni li śmy. Fakt, że tro chę na śle po, po omac ku, ale ja koś uda -
ło nam się nie za błą dzić w tym nie mal 650-ty sięcz nym mie ście. Na uka
ję zy ka ro syj skie go w szko le nie po szła w las. Ca li i zdro wi do tar li śmy
do… do mu.

Na sza przy go da z Sy be rią
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Na stęp ny dzień roz po czął się dla nas bar dzo wcze śnie. Cze ka ła nas
wy pra wa do Ar sza nu. Ni by nie zbyt da le ko od Ir kuc ka, jed nak stan
tam tej szych dróg sku tecz nie spo wal niał na szą wy pra wę. To wła śnie
w dro dze do Ar sza nu po raz pierw szy zo ba czy li śmy Baj kał. Po chmur -
ny, nie co mgli sty po ra nek spo tę go wał ma je sta tycz ny, cza sa mi groź -
ny ob raz je zio ra z Gó ra mi Sa jań ski mi w tle. Przy droż ny par king,
bę dą cy jed no cze śnie lo kal nym tar go wi skiem, stał się dla nas swo istym
punk tem ob ser wa cyj nym. Z jed nej stro ny po tę ga przy ro dy, z dru giej
zwy kłe, co dzien ne ży cie miej sco wej lud no ści. We so łe Bu riat ki zza swo -
ich stra ga nów na wo ły wa ły do za ku pów baj kal skich spe cja łów: świe -
żo wę dzo nych omu li, orzesz ków ce dro wych, lo kal nej her ba ty, któ ra
po ma ga na wszel kie scho rze nia. Czas go nił, po krót kim więc po sto ju
ru szy li śmy w dro gę. Kil ka dzie siąt mi nut póź niej wje cha li śmy do Ar -
sza nu.

Za trzy mu je my się na głów nym pla cu tar go wym. Z wiel ką cie ka -
wo ścią oglą da my kra my z lo kal ny mi cu deń ka mi, któ re czę sto na met -
kach ma ją na pis „ma de in Chi na”, mi mo to za chwa la ne są ja ko lu do we
bu riac kie lub mon gol skie rę ko dzie ło. A cze góż tam nie by ło! Wy ro by

ze skó ry (ze „skó ry” rów nież), ty be tań skie ko łat ki, spe cy fi ki z cu dow -
nych ro ślin na wszyst kie do le gli wo ści (bez re cep ty), wy ro by z wiel -
błą dziej weł ny, skar pe ty z sier ści ja ka, rę ka wicz ki etc. Je dy ną
oso bli wo ścią, któ ra zwró ci ła na szą uwa gę, by ły wy so kie zi mo we 
bu ty ocie pla ne sier ścią… psa. Po drob nych za ku pach uda li śmy się
w kie run ku wo do spa dów na rze ce Kyn gar dze. Po dro dze po dzi wia li -
śmy sy be ryj skie so sny, ta bli ce „in for ma cyj ne” i sy be ryj skie wie wiór ki
– bu run du ki, szu ka ją ce na sion so sny mię dzy tu ry sta mi. Nie ste ty, czas
pły nął nie ubła ga nie, da ne nam by ło zo ba czyć tyl ko je den z wo do -
spa dów. Spek ta ku lar ne wi do ki na rwą cą gór ską rze kę zre kom pen so -
wał wy si łek wło żo ny we wspi nacz kę.

Z Ar sza nu wy ru szy li śmy w kie run ku na tu ral nych go rą cych źró deł
wo dy ter mal nej, zlo ka li zo wa nych nie opo dal Ar sza nu. Tyl ko żeń ska
część eks pe dy cji zde cy do wa ła się na ką piel. Brać mę ska uda ła się do
po bli skiej go spo dy de lek to wać się lo kal nym pi wem. Po roz ko szach
dla cia ła i du cha przy szła po ra na obiad. Ura czo no nas lo kal nym ra ry -
ta sem zwa nym po za mi (cia sto na dzie wa ne mię sem, go to wa ne na pa -
rze). Wbrew po zo rom zje dze nie po zy by ło nie la da wy czy nem.

Bajkał…

… Bajkał…

… Bajkał…
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Oczy wi ście moż na by ło kon su mo wać przy uży ciu no ża i wi del ca, jed -
nak że miej sco wi (a tak że na si opie ku no wie) je dli po zy rę ką, na gry za -
jąc naj pierw w cie ście ma ły otwo rek, wy sior bu jąc ze środ ka sok
z mię sa (któ rym moż na się by ło kon cer to wo ob lać, gdy się nie mia ło
wpra wy), a do pie ro po tym za bie gu spo koj nie zja da li cia sto wraz z na -
dzie niem. Za pierw szym ra zem po zy przy pa dły nam do gu stu. Kil ka
dni póź niej mie li śmy ich dość i sta ły się wręcz obiek tem na szych żar -
tów. Wszyst ko do bre, co się do brze koń czy. Trze ba by ło wra cać do Ir -
kuc ka, gdyż w na stęp nym dniu za pla no wa na by ła wi zy ta na
tam tej szej uczel ni, na któ rej za pro sze nie tam przy by li śmy, spo tka nie
z dzie ka nem Wy dzia łu Ło wiec twa (tak, tak – Wy dział Ło wiec twa, je -
den z nie licz nych na świe cie) oraz z Je go Ma gni fi cen cją rek to rem Aka -
de mii Rol ni czej w Ir kuc ku. Ak cent pol ski rów nież po ja wił się
w pro gra mie – mie li śmy od wie dzić pol skie go Kon su la Ge ne ral ne go
w Ir kuc ku.

Wi zy ta w ir kuc kiej Aka de mii Rol ni czej roz po czę ła się od spo tka -
nia z dzie ka nem Wy dzia łu Ło wiec twa. W kil ku sło wach scha rak te ry -

zo wał struk tu rę jed nost ki, ce le na uko wo -dy dak tycz ne, po czym za -
pro sił nas do obej rze nia zgro ma dzo nej przez wy dział ko lek cji sta rej
bro ni my śliw skiej i wny ków oraz do za po zna nia się ze zbio ra mi wy -
dzia ło we go mu zeum wy pcha nych zwie rząt. Mo że za ku rzo ne, ale ir -
bi sy, niedź wie dzie czy ty gry sy za wsze wzbu dza ją re spekt. W trak cie
zwie dza nia to wa rzy szył nam je den z wy kła dow ców te goż Wy dzia -
łu, pro fe sor Le on tiew, któ ry – jak się oka za ło póź niej – pia sto wał rów -
nież funk cję na sze go prze wod ni ka w taj dze. Po za po zna niu się
z eks po na ta mi zo sta li śmy za pro sze ni na krót ki spa cer po oko li cy,
dzię ki cze mu mo gli śmy zo ba czyć słyn ny ir kuc ki bu dy nek zwa ny ko -
ron ko wym do mem.

Dzień był wy jąt ko wo cie pły, tak więc z wiel ką wdzięcz no ścią przy -
ję li śmy za ser wo wa ne nam w ir kuc kim Kon su la cie RP na po je chło -
dzą ce. Spo tka nie z Kon su lem Ge ne ral nym nie zda rza się czę sto. Po
chwi li ocze ki wa nia przy szedł. Spo tka nie prze bie gło w bar dzo przy -
jem nej i sym pa tycz nej at mos fe rze. Nie trwa ło dłu go, po nie waż i kon -
sul, i my mie li śmy usta lo ny pro gram dnia, któ re go mu sie li śmy się
trzy mać.

Tym cza sem przy szła po ra na wi zy tę u rek to ra Aka de mii Rol ni czej
w Ir kuc ku. Tu rów nież wi zy ta by ła krót ka, acz kol wiek tre ści wa. Je go
Ma gni fi cen cja przy go to wał dla nas drob ne upo min ki, przy czym na -
le ży wspo mnieć, że my też nie po szli śmy tam z pu sty mi rę ko ma. Bar -
dzo mi łą nie spo dzian ką by ło za pro sze nie nas na uro czy stą ko la cję,
któ ra mia ła się od być w tra dy cyj nej mon gol skiej re stau ra cji.

Wie czo rem punk tu al nie sta wi li śmy się w umó wio nym miej scu.
Na wcze śniej przy go to wa nym sto le po ja wi ły się zim ne prze ką ski
(głów nie ry by i sa łat ki). Zgod nie z po pu lar nym po wie dze niem, że
„ryb ka lu bi pły wać”, Je go Ma gni fi cen cja za rzą dził, iż być w Ro sji i nie
wy pić wód ki, to grzech. Tak więc zwin ni kel ne rzy po sta wi li na sto -
le zna ne nam skąd inąd bu tel ki „Baj ka łu”. I aby tra dy cji sta ło się za -
dość, roz po czę ły się to a sty, za po cząt ko wa ne przez rek to ra.
Nie ocze ki wa nie się oka za ło, że nasz stół to ist na Wie ża Ba bel. Je den
stół, dwa na ro dy, a ję zy ków trzy. To a sty wzno szo ne by ły po ro syj -
sku, an giel sku i czę ścio wo po pol sku. W tym cza sie kel ne rzy ser wo -
wa li mon gol skie fry ka sy – zu pę z po dro ba mi, mon gol ski mix ja ko
dru gie da nie (róż ne róż no ści od ba ra ni ny po po zy), a na de ser po -
da no… mon gol ską her ba tę. Nie wiem, czy wśród na szej gru py był
choć je den śmia łek, któ ry wy pił ją do koń ca. Je że li tak, to moż na
tyl ko rzec: „na zdro wie”! Nie ste ty, czas znów dał o so bie znać. Ko la -
cja nie mo gła trwać zbyt dłu go, po nie waż na za jutrz cze ka ła nas wy -
ciecz ka do Li stwian ki, naj bar dziej po pu lar ne go nad baj kal skie go
ku ror tu.

Pięk ny sło necz ny dzień, słoń ce od bi ja ją ce się w ła god nym lu strze
Baj ka łu, oto jak przy wi ta ła nas Li stwian ka. Tam też znaj du je się mu -
zeum Baj ka łu, któ re mie li śmy w pla nach od wie dzić. Sa mo mu zeum
nie jest zbyt oka za łe. Po wej ściu do środ ka pra cow ni ca mu zeum skie -
ro wa ła nas do sy mu la to ra ba ty ska fu, w któ rym mie li śmy się za po -
znać z pod wod nym ży ciem „sy be ryj skie go mo rza”. Po „pod wod nym”
spa ce rze uda li śmy się do jed nej z sal wy sta wo wych, w któ rej prze -
wod nicz ka (z ra mie nia mu zeum) sta ra ła się nam prze ka zać ogrom in -
for ma cji zwią za nych z geo lo gią, geo gra fią oraz bio lo gią Baj ka łu, a my
sta ra li śmy się (z róż nym efek tem) ją zro zu mieć. Na sza szkol na zna jo -
mość ro syj skie go tym ra zem nie wy star czy ła. Na tłok na uko wej ter -
mi no lo gii w po łą cze niu z bar dzo szyb ką, acz kol wiek wy raź ną
ar ty ku la cją spo wo do wa ły, że bar dzo grzecz nie po dzię ko wa li śmy i ru -
szy li śmy sa mo dziel nie za po zna wać się zgro ma dzo ny mi eks po na ta -
mi. Praw dę mó wiąc, li czy li śmy, że Na ta lia bę dzie na szą tłu macz ką,
ale od mó wi ła z po wo du bó lu gar dła… naj wię cej cza su spę dzi li śmy
więc przy ba se nie nerp – baj kal skich fok, ru chli wych, we so łych en -
de micz nych ssa ków przy po mi na ją cych czar ne wrze cio na me tro wej
dłu go ści.

Po wyj ściu z mu zeum za pro wa dzo no nas do ogro du bo ta nicz ne -
go, któ ry w za sa dzie ta ko wym nie był. Fakt, że kil ka ro sną cych tam en -
de micz nych ro ślin by ło ozna ko wa nych sto sow ny mi ta blicz ka mi
z na zwa mi ga tun ko wy mi nie spra wił, że moż na się by ło po czuć jak
w kla sycz nym ogro dzie bo ta nicz nym. Po pro stu był to frag ment mniej
lub bar dziej za go spo da ro wa nej przy mu ze al nej taj gi, któ rej głów ną
atrak cją by ła drew nia na kład ka pro wa dzą ca do punk tu wi do ko we go,
z któ re go roz po ście rał się im po nu ją cy wi dok na Baj kał. Na sze le śne
du sze na ła pa ły in for ma cji o sy be ryj skich „kie drach” – so snach i„li stwi -
cach” – mo drze wiach dzię ki mi łej pra cow ni cy „ogro du”. Pa miąt ko we
zdję cie, obiad w cen trum mia stecz ka i opusz cza my Li stwian kę. W dro -
dze po wrot nej do Ir kuc ka cze ka ła na nas ko lej na atrak cja – skan sen
Tal cy z ko lek cją drew nia nych do mostw i cer kwi zwie zio nych z oko lic
Ir kuc ka.

… i raz jeszcze Bajkał
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Po po wro cie do Ir kuc ka za ję li śmy się pa ko wa niem ple ca ków, po -
nie waż na stęp ne go dnia mia ła się roz po cząć kil ku dnio wa wy pra wa
w taj gę, czy li to, po co tam głów nie przy je cha li śmy.

Taj ga – głów ny cel na szej wy pra wy. Oko ło go dzi ny 10.00 pod nasz
„apar ta men to wiec” pod je chał po jazd, któ rym mie li śmy tam do je chać.
Po jazd ów był skrzy żo wa niem na sze go nie gdy siej sze go osi no bu sa
z czoł giem. Jak się oka za ło w dro dze, nie bez przy czy ny (stan dróg)
wła śnie ta kim, a nie in nym we hi ku łem je cha li śmy do Ka czer ga tu, czy li
te re no wej sta cji ba daw czej Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku po ło żo nej
w ma low ni czej sce ne rii gór, po to ków i la sów. Po dro dze za trzy ma li -
śmy się w Wiel kiej Go ło ust nej na ostat nie za ku py spo żyw cze. Za opa -
trze ni w wikt ru szy li śmy do Ka czer ga tu.

To wła śnie tu ob ja wi ła się przed na mi za po wia da na wcze śniej przez
Na ta lię eks tre mal ność na szej wy pra wy. Ca ła ba za w Ka czer ga cie zbu -
do wa na jest z drew nia nych ba li, co do sko na le wkom po no wu je się
w oko licz ny kra jo braz i od da je kli mat miej sca, w któ rym się znaj do -
wa li śmy. Je dy nym luk su sem, któ ry się tam znaj do wał, był prąd. To tu
ze tknę li śmy się z praw dzi wą su ro wą Ro sją. Wo da – tyl ko z gór skie go
po to ku (do ce lów spo żyw czych, jak i to a le to wych, o tem pe ra tu rze
+5-7o C), to a le ta – słyn ne ro syj skie sła woj ki, go to wa nie – na ogni sku
we wia drach i w ko cioł kach nie wia do mej pro we nien cji, noc le gi na
drew nia nych, ni czym nie wy ście ła nych pię tro wych łóż kach (po pro -
stu ży we de chy, ma te rac i po dusz kę trze ba by ło zdo być pod stę pem)
itp. Praw dzi wym do bro dziej stwem, któ re moż na by ło okrzyk nąć po
kil ku dniach po by tu w Ka czer ga cie wy na laz kiem na mia rę na gro dy
No bla, by ła ro syj ska ba nia, czy li naj praw dziw sza łaź nia pa ro wa. Je dy -
nie dwa ra zy mie li śmy oka zję z niej sko rzy stać – go rą ca pa ra ze źró -
dla nej wo dy, wy so ce ete rycz ne opa ry ży wi cy wy do by wa ją ce się
z roz grza nych so sno wych ba li oraz per spek ty wa po rząd nej ką pie li –
cze góż chcieć wię cej…?

Po ra nek w Ka czer ga cie przy wi tał nas lek kim gór skim chło dem oraz
za mglo nym kra jo bra zem z ota cza ją cy mi wio skę gó ra mi po ro śnię ty -
mi taj gą w tle. Jed nak że sie lan ka nie trwa ła dłu go, po nie waż każ de
z nas dość obo la łe pod no si ło się z de sek zwa nych łóż kiem, tym bar -
dziej ma jąc w per spek ty wie po ran ną to a le tę w gór skiej rwą cej rzecz -
ce pły ną cej nie opo dal na szej ba zy. Po za tym wi zy ta w ty po wej
ro syj skiej sła woj ce rów nież by ła nie la da wy czy nem, gdyż trze ba się
by ło wy ka zać umie jęt no ścia mi iście ekwi li bry stycz ny mi, aby wyjść
z te go ca ło i bez więk sze go szwan ku. Nic jed nak nie mo gło zmą cić
we wnętrz nej ra do ści tych osób, któ re mia ły jesz cze przed po łu dniem
wy ru szyć na tra per ską kil ku dnio wą wy pra wę przez taj gę. Nie ste ty,
cho ro by sza le ją na wet w Ka czer ga cie. Ani przy plą ta ła się ga lo pu ją ca
an gi na z ele men ta mi do dat ko wy mi w po sta ci sil ne go kasz lu i ka ta ru.
Usta li li śmy, że w związ ku z tym ktoś z nas zo sta nie z Anią w Ka czer ga -
cie, po zo sta li na to miast, wraz z czwor giem ro syj skich stu den tów oraz
pro fe so rem Le on tie wem, wy ma sze ru ją w taj gę. Ze wzglę du na obo -
la łe bio dro (nie prze wi dzia ny szpa gat pod wo do spa dem w Ar szy nie)
po sta no wi łem po zo stać w ba zie wraz z cho rą An ką.

„Oga ry po szły w las” – po roz dzie le niu pro wian tu i spa ko wa niu ple -
ca ków tra per ska gru pa wy ru szy ła w dro gę. Za pięć dni mie li śmy się
spo tkać po now nie w na szej ka czer gac kiej ba zie.

An gi na nie da wa ła za wy gra ną. Ból gar dła, wy so ka tem pe ra tu ra,
na si la ją cy się ka szel oraz in ne ob ja wy nie ustę po wa ły. Jed nak Ania
mi mo to sta ra ła się, w mia rę moż li wo ści, za cho wy wać do bry hu -
mor. Na ta lia au to ry ta tyw nie stwier dzi ła, że to żad na an gi na, lecz
ob ja wy bo re lio zy, któ rą naj sku tecz niej moż na zwal czać… go rą cą
her ba tą. Po noć lu do wa me dy cy na spra wia ła cu da, ale czy tym ra -
zem by po skut ko wa ła? Dia gno za Na ta lii nie zo sta ła przez nas po -
trak to wa na po waż nie, wdro ży li śmy więc le cze nie an ty bio ty kiem
i so kiem ze świe żej cy try ny (tak, moż na je ku pić na wet na Sy be rii,
ma ło te go – ba na ny też). Na stęp ne go dnia an gi na po ka za ła praw -
dzi we ro gi – wszyst kie ob ja wy się na si li ły. Żar ty się skoń czy ły. Mi -
mo to na sza opie kun ka Na ta lia (rów nież prze by wa ją ca w ba zie) nie
wy ka zy wa ła więk sze go za in te re so wa nia sta nem zdro wot nym Ani.
Mia łem ci chą na dzie ję, że to mo ment prze ło mu w cho ro bie i na za -
jutrz bę dzie le piej. 

Ufffff, tak też się sta ło. An ty bio tyk za czął dzia łać. Jed nak zgod nie
z przy sło wiem „nie chwal dnia przed za cho dem słoń ca”, nasza ra dość
z lek kiej po pra wy sta nu zdro wia Ani zo sta ła bar dzo po waż nie za kłó -
co na przez nie ocze ki wa ne po ja wie nie się w ba zie ni ko go in ne go jak
pro fe so ra Le on tie wa, któ ry w tej chwi li po wi nien prze by wać z resz tą
gru py w taj dze. Pierw sza myśl – coś się ko muś sta ło! Zła ma na no ga,
za słab nię cie, a mo że niedź wiedź, któ rych tam nie bra ku je coś na wy -
wi jał?! Za miast zwy cza jo we go „dzień do bry” za py ta li śmy Le on tie wa,
co się sta ło, że wró cił (sam!) do ba zy. Pro fe sor z lek kim uśmie chem od -

po wie dział, że przy po mniał so bie, że mu si za wró cić do Ir kuc ka i po -
za ła twiać spra wy pasz por to wo -wi zo we w związ ku ze swo im wcze śniej
za pla no wa nym wy jaz dem do Pol ski. Jesz cze raz się uśmiech nął i po -
wie dział, że te raz to on idzie spać, bo jest bar dzo zmę czo ny. Tak też
się sta ło. Nasz nie po kój się wzmógł, po nie waż zda li śmy so bie spra wę
z te go, że pro fe sor zo sta wił w taj dze gru pę bez ko goś zna ją ce go ten
te ren, bez ma py i jak się póź niej do wie dzie li śmy – z reszt ka mi je dze -
nia. Mia ło być eks tre mal nie i by ło…

Ko lej ny dzień przy niósł zna czą cą po pra wę zdro wia An ki. Chcie -
li śmy po roz ma wiać z Le on tie wem, ale oka za ło się, że pro fe sor po
an giel sku ulot nił się do Ir kuc ka, Na ta lia na to miast al bo nie chcia ła
nic mó wić, al bo też nie wie le wię cej od nas wie dzia ła. Te go sa me -
go dnia, póź nym po po łu dniem, po ja wi li się w Ka czer ga cie go ście.
Przy je cha li sy no wie Na ta lii wraz ze swo imi dzieć mi i zna jo my mi. Na -
sza opie kun ka sku pi ła więc ca łą swo ją uwa gę na nich (wszak mat -
ka), la ko nicz nie za pra sza jąc nas na wie czor ny „sza szłik” czy li grill.
Po kil ku dniach de lek to wa nia się trzy ra zy dzien nie barsz czem i ka -
szą gry cza ną nie omiesz ka li śmy sko rzy stać z za pro sze nia. Nie ste ty
– prze li czy li śmy się. I gdzież ta słyn na ro syj ska go ścin ność? Ura czo -
no nas tak od nie chce nia i chy ba z przy zwo ito ści (czu li śmy się jak
in tru zi) ka wał kiem gril lo wa nej ku rzę ci ny. Ko niec i krop ka – „bol sze
nie bu diet”. Mi mo tych wszyst kich atrak cji nie opusz cza ły nas oba -
wy i nie po kój zwią za ny z na szy mi ko le ga mi po zo sta wio ny mi sa -
mym so bie w taj dze.

Go ście jak przy je cha li, tak po je cha li. W Ka czer ga cie po now nie za -
pa no wa ła ci sza i spo kój.

I znów po ra nek, wy jąt ko wo mgli sty, chłod ny, po noc nym sy be ryj -
skim desz czu zaj rzał w na sze okna. Spo koj nie są cząc przed po łu dnio -
wą ka wę (Ania her ba tę z do miesz ką cy try ny), usły sze li śmy za oknem
ha łas. Wyj rze li śmy przez okno i… o ma ły włos kub ki po wy pa da ły by
nam z rąk. Na si wró ci li!!! Szli do ba zy ni czym ar mia po ko na na w bi -
twie, jed nak mi mo wiel kie go zmę cze nia hu mo ry im do pi sy wa ły. Ra -
dość za pa no wa ła w Ka czer ga cie.

Do póź nych go dzin noc nych słu cha li śmy re la cji z wy pra wy: o śla -
dach obec no ści niedź wie dzi, zdo by wa niu szy szek so sno wych na
obiad, za cho dzie słoń ca nad Baj ka łem, któ re go pięk no za głu sza na -
wet głód i zmar z nię cie... Ko lek tyw nie stwier dzi li śmy, że do brze się
skła da, iż na za jutrz wra ca my do Ir kuc ka. Po pro stu każ dy na swój spo -
sób miał dość Ka czer ga tu i przy gód, któ re nas tu spo tka ły. Tym bar -
dziej, że przy by ło nam cho rych – Krzysz tof po waż nie nad wy rę żył staw
ko la no wy, co przy czy ni ło się do po wsta nia oka za łej opu chli zny i rów -
nie wiel kie go bó lu.

I znów zna leź li śmy się w Ir kuc ku. Już po dro dze usta la li śmy har mo -
no gram ko rzy sta nia z prysz ni ca. Do pie ro te raz so bie uświa do mi li śmy,
cóż to za luk su so wą kwa te rę nam za pew nio no – bie żą ca cie pła wo da,
wy god ne łóż ka (nie waż ne, że z ma leń ki mi lo ka to ra mi z rzę du Si pho -
nap te ra), kuch nia itd…

Ostat ni dzień, któ ry mie li śmy spę dzić w tym sy be ryj skim mie ście,
po sta no wi li śmy spę dzić na wła sną rę kę. Na po czą tek spo tka nie z lo -
do ła ma czem „An ga ra”. Na stęp nie po je cha li śmy obej rzeć z ze wnątrz
i we wnątrz oka za ły hi sto rycz ny dwo rzec ir kuc ki, na któ rym za trzy mu -
je się słyn na na ca ły świat ko lej trans sy be ryj ska. Spa cer w cen trum
mia sta, ostat nie za ku py na głów nym ryn ku, wresz cie po wrót do na -
sze go „apar ta men tu”. Ko lej ny raz cze ka ło nas pa ko wa nie ple ca ków,
tym ra zem już ostat nie.

Bar dzo wcze śnie ra no przy je chał Że nia – uczel nia ny kie row ca, któ -
ry pod czas na sze go po by tu w Ir kuc ki dbał, aby nas wszę dzie spraw -
nie i bez piecz nie do wieźć. Ostat ni rzut oka na miej sce, któ re przez dwa
ty go dnie by ło na szym wspól nym do mem – i w dro gę na lot ni sko.

Wcze snym po po łu dniem po now nie zna leź li śmy się w Ber li nie. Te -
raz tyl ko spraw ny trans fer do Zie lo nej Gó ry i przy go da za koń czo na.

Czy fak tycz nie za koń czo na – czas po ka że. Za pew ne mi mo wie lu
nie do god no ści, któ re spo tka li śmy pod czas na szej wy pra wy, więk szość
z nas (a mo że wszy scy?) od czu wa do dziś pe wien nie do syt. Czy po je -
dzie my tam pew ne go dnia po now nie? Być mo że tak. Czy w tym sa -
mym skła dzie? Te go nie wie nikt.

Ma rek Sze luch (Nad le śnic two Sła wa Ślą ska)
An na Wierz bic ka

Wy pra wa na Sy be rię by ła  zor ga ni zo wa na w ra mach współ pra cy
mię dzy na ro do wej, za war tej po mię dzy Aka de mią Rol ni czą w Ir kuc ku
a Uni wer sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu i La sa mi Pań stwo wy mi.
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Wtym ro ku na sza uczel nia po raz pierw szy zor ga ni zo wa ła dla pra -
cow ni ków i eme ry tów „Pik nik wrze śnio wy”, któ ry od był się w so -

bo tę, 17 wrze śnia na te re nie Mar ce li na. Za pro szo nych go ści po wi tał
JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, a spo tka nie (wraz z licz -
ny mi atrak cja mi) zor ga ni zo wał Dział Oso bo wy i Spraw So cjal nych pod
kie row nic twem mgr Do ro ty Wiatr. Dla wszyst kich za pro szo nych go ści
or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó stwo atrak cji. Moż na by ło skosz to -
wać sy ro pu z czar ne go bzu, na jeść się do wo li świe ży mi owo ca mi
z Przy bro dy, upiec w ogniu lub zgril lo wać kieł ba ski, za ką sić to kwa -

szo ny mi ogór ka mi wraz z paj dą świe że go chle ba z do sko na łym smal -
cem. Na de ser by ło jesz cze cia sto oraz pla cusz ki z dy ni (po któ re usta -
wi ła się ogrom na ko lej ka) i te go rocz ne po wi dła śliw ko we. Po god ne
po po łu dnie uświet ni ły wy stę py Ze spo łu Wo kal ne go „Ko mor ni cza nie”
oraz Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”. 

W cza sie spo tka nia usły sze li śmy kil ka słów na te mat hi sto rii te go
miej sca (ma jąt ku w Mar ce li nie), moż na też by ło zwie dzić bu dyn ki Wy -
dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu. 

Go ście nie za wie dli, przy by li tłum nie, po go da by ła wy ma rzo na –
sło necz na, nie za go rą ca, nie za chłod na, hu mo ry do pi sa ły, na wet wte -
dy, gdy już, już do pie czo na kieł ba ska za miast na pa pie ro wym ta le rzy -
ku lą do wa ła wśród roz ża rzo nych wę gli w ogni sku…

Je go Ma gni fi cen cji rek to ro wi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu oraz or ga ni za to rom i spon so rom ser decz nie dzię ku je my, ma -
jąc na dzie ję, że te go rocz ne spo tka nie by ło wpraw dzie pierw szym, ale
nie ostat nim te go ty pu. Czy mo że my się czuć za pro sze ni za rok,
o mniej wię cej tej sa mej po rze? (es)

Organizatorzy dzię ku ją tym, któ rzy wspar li przed się wzię cie:

� za stęp cy kanc le rza ds. fun du szy struk tu ral nych, mgr. inż. Ro ber to -
wi Fa biań skie mu (sma lec, ziem nia ki)

� inż. Krzysz to fo wi Sur miń skie mu (ogór ki ki szo ne)

� Pie kar ni Do pie wo „Dop piek” Ro bert Gu cze (świe że pie czy wo)

� dr. inż. Je rze mu Ma zu ro wi z Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa
Do świad czal ne go Przy bro da (owo ce)

� dr. inż. To ma szo wi Spi żew skie mu z Ka te dry Wa rzyw nic twa (po mi -
do ry, ogór ki)

� Sys tem Se rvi ce dr inż. Ry szard Ko wal ski (wę dli ny)

� dr. n. wet. Hie ro ni mo wi Ma ry nia ko wi (wę dli ny)

Otwarcie pikniku – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, JM rektor

Pik nik je sien ny w Mar ce li nie

Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski (w charakterystycznej
„dyniowej” czapeczce na głowie) oraz dr hab. Piotr Urbański, prof.
nadzw., dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
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Występy artystyczne

Przy ognisku Personifikacja jesieni – mgr Maria Grześko-Czubryj z Centrum
Kultury Fizycznej

Pokazy florystyczne
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O dobry posiłek dla wszystkich zadbała pani Eleonora Gollnisch z Działu
Osobowego i Spraw Socjalnych, pozyskując hojnych sponsorów
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W nie dzie lę, 18 te go wrze śnia 2011 ro ku w Dwo rze My śliw skim
„Ustro nie” na te re nie Le śne go Za kła du Do świad czal ne go Sie -

mia ni ce otwar to Park Nor dic Wal king. Sześć tras spa ce ro wo -bie go -
wych o róż nym stop niu trud no ści i dłu go ści – od 4 do 14 ki lo me trów
– zo sta ło wy ty czo nych w la sach le śnictw Do bry gość i Wie li sła wi ce.
Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny we współ pra cy z Pol ską Fe de ra cją Nor dic
Wal king i Lo kal ną Gru pą Dzia ła nia Wro ta Wiel ko pol ski.

Uro czy ste otwar cie uświet ni ło III Fe sti wal Pro duk tu Lo kal ne go.
Moż na by ło po pró bo wać wiel ko pol skich pysz no ści, a na stęp nie spa -
lić ka lo rie na tra sach spa ce ro wych.

Ser decz nie za pra sza my na spa ce ry z kij ka mi i nar ta mi do Le śne go
Za kła du Do świad czal ne go.

dr inż. An na Wierz bic ka

Park Nor dic Wal king w Sie mia ni cach

Dwór Myśliwski „Ustronie” na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice

Wnie dzie lę 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku w Do pie wie od by ło się
Świę to Drze wa. Już po raz ko lej ny w tej im pre zie ak tyw ny

udział wzię li pra cow ni cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W czę ści po pu lar no -na uko wej wy kła dy wy gło si li: prof. Piotr Try ja -
now ski („Drze wa szum, pta ków śpiew… dla cze go pta kom po trzeb -
ne są drze wa, a drze wom pta ki”) oraz dr inż. An na Wierz bic ka („Jak
zo stać Stwór cą so sny? O do bro dziej stwach ho do wa nia wła snych
drzew”). 

Część ar ty stycz ną uświet nił wy stęp Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich
„Ve na tor” stu den tów Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

Świę to Drze wa (Ar bor Day) wy my ślił w 1872 ro ku w Sta nach Zjed -
no czo nych znaw ca i mi ło śnik przy ro dy, Ju liusz Mor ton, kie ru jąc się
po wie dze niem, że „in ne świę ta słu żą je dy nie przy po mnie niu, dzień
drze wa wska zu je zaś na przy szłość”. Idea ta spo tka ła się z sze ro kim
od ze wem. Tyl ko w 1872 ro ku na apel Mor to na po sa dzo no w USA po -
nad mi lion drzew. Do Eu ro py idea tra fi ła w 1951 ro ku. Or ga ni za cja ds.
Wy ży wie nia i Rol nic twa ONZ (FAO) po sta no wi ła, że we wszyst kich kra -
jach człon kow skich ob cho dzo ny bę dzie każ de go ro ku Świa to wy
Dzień Drze wa. 

Rok 2011 to Mię dzy na ro do wy Rok La sów, dla te go ob cho dy Świę ta
Drze wa w gmi nie Do pie wo mia ły w tym ro ku wy jąt ko wo uro czy sty
cha rak ter.

dr inż. An na Wierz bic ka

Świę to Drze wa w Do pie wie

Uroczystości obchodów Święta Drzewa uświetnił występ naszego
„Venatora”
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W „Wie ściach Aka de mic kich” uka za ło się swe go cza su kil ka pu bli -
ka cji pre zen tu ją cych za wo do we i po za za wo do we (hob bi stycz ne) za -
in te re so wa nia człon ków na szej spo łecz no ści, nie tyl ko zresz tą
na uczy cie li aka de mic kich, ale tak że stu den tów i pra cow ni ków nie bę -
dą cych na uczy cie la mi. Wy mie nię tyl ko kil ka za pa mię ta nych przy kła -
dów. W tek ście Chro mo so my – mo ja pa sja prof. Ma rek Świ toń ski opi sał
swo je szcze gól ne za in te re so wa nie tym te ma tem [WA 3 (I)/1997, s. 6].
Or ni to lo gicz ne hob by Ada ma Chle bow skie go, stu den ta le śnic twa,
przed sta wio no w cie ka wym wy wia dzie [WA 4 (III)/1999, s. 18–19].
O pol skich stra chach na wró ble prze czy ta li śmy w tek ście dr Ewy Dan -
kow skiej i prof. Ta de usza Ba ra now skie go [WA 1 (VI)/2002] oraz obej -
rze li śmy ich cie ka we fo to gra fie. W ar ty ku le Igłą ma lo wa ne [WA 12
(VIII)/2004, s. 21–22] przed sta wio no haf ciar skie i kra wiec kie osią gnię -
cia Ali cji Płó cien nik. To oczy wi ście nie wszyst kie przy kła dy, sta li czy -
tel ni cy wska zać mo gą z pew no ścią kil ka dal szych. 

W na wią za niu do tych tek stów niech mi wol no bę dzie przed sta wić
frag ment swo ich po za za wo do wych za in te re so wań, tym ra zem tych,
któ re są zwią za ne jed nak z upra wia ną dys cy pli ną (hy dro tech ni ką). Jest
nią wszyst ko, co do ty czy po znań skie go wę zła wod ne go rze ki War ty, ale
przede wszyst kim sta re po znań skie pocz tów ki war ciań skie. Za kres tych
mo ich za in te re so wań pocz tów ko wych zwy kle de fi niu ję na stę pu ją co:
„War ta i jej do pły wy w ob rę bie Po zna nia oraz obiek ty, zja wi ska, te ma -
ty i wy da rze nia hy dro tech nicz ne z ni mi zwią za ne”. Mam na wet pew ne
pu bli ka cje na ten te mat, kil ka re cen zji (dru ko wa nych i w ma szy no pi -
sach), a mo je pocz tów ki po słu ży ły do ilu stro wa nia wy stą pień w pra sie,
na stro nach in ter ne to wych, a na wet w jed nej pra cy dy plo mo wej. 

Pocz tów kom po znań skim po świę co no kil ka ob szer nych i bar dzo
waż nych pu bli ka cji książ ko wych, udo stęp nia ją cych mię dzy in ny mi
zbio ry Mu zeum Mia sta Po zna nia (Mag da le na War ko czew ska, 1995),
zbiór zgro ma dzo ny w In sti tut Nor do st deut sches Kul tur werk w Lüne -
bur gu (So phie Kem la in, 1997), zbio ry pocz tó wek w Bi blio te ce Uni wer -
sy tec kiej (Ja kub Sku tec ki, 2000), (roz pro szo ne go) zbio ru po znań skich
pocz tó wek ar ty stycz nych 1893–1918–1939 (Ja ro sław Mul czyń -
ski, 2001). Zbio ry te w więk szo ści za pre zen to wa no zresz tą na cie szą -
cych się bar dzo du żym po wo dze niem wy sta wach. Pocz tów kom
po znań skim po świę co no spo ro opra co wań i re fe ra tów na uko wych,
wie le za miesz czo no w wy daw nic twach na te mat iko no gra fii Po zna -
nia (nie któ re na wet w ca ło ści opar te na ma te ria le pocz tów ko wym) itd.
Są oczy wi ście w tych dzie łach i zbio rach tak że pocz tów ki z mo ty wa -
mi war ciań ski mi, hy dro tech nicz ny mi, choć ten wą tek nie jest w nich
spe cjal nie eks po no wa ny. Pocz tów ki są zwy kle udo stęp nia ne w ukła -
dzie to po gra ficz nym (dziel ni ca mi czy uli ca mi), a rze ka, jej do pły wy,
wszyst ko, co z ni mi zwią za ne, nie zbyt au to rów in te re su je. 

Nie spo sób oczy wi ście w krót kim tek ście przed sta wić roz ma ite za -
gad nie nia z tak na kre ślo nym te ma tem zwią za ne czy choć by scha rak -
te ry zo wać bli żej wła sne zbio ry, obej mu ją ce oko ło 350 sta ry ch1

pocz tó wek z te go za kre su. Za in te re so wa nych te ma tem pocz tów ko -
wym od sy łam więc do prac wy mie nio nych au to rów i li te ra tu ry do ty -
czą cej pocz tó wek, w tym po znań skich (tam wy mie nia nych), tak że
mo ich. Tu taj zaś chciał bym krót ko przed sta wić i zi lu stro wać przy kła -
do wo je den tyl ko z te ma tów, a mia no wi cie: 

Most św. Ro cha przez pry zmat sta rych pocz tó wek

Mo sty war ciań skie to szcze gól nie do bre przy kła dy do ku men ta cyj -
nej ro li pocz tów ki w hi sto rii bu dow nic twa czy hy dro tech ni ki. Na przy -
kład w ka ta lo gu wy sta wy Wal de ma ra Ka rol cza ka2, pre zen to wa nej
w Ra tu szu na prze ło mie 1996 i 1997 ro ku, na 18 za miesz czo nych ilu -

stra cji aż 15 to wprost pocz tów ki al bo zdję cia i szty chy wy da ne tak że
ja ko pocz tów ki. Do brym te go przy kła dem jest każ da po znań ska prze -
pra wa mo sto wa, rów nież tu opi sy wa na, łą czą ca Gro blę z Mia stecz -
kiem, czy li obec ny most św. Ro cha. Nie ma on oczy wi ście aż ty lu
pocz tó wek co re kor dzi sta w tej dys cy pli nie – most Chwa li szew ski
(dla któ re go moż na się chy ba do li czyć zde cy do wa nie po nad stu istot -
nie róż nych ujęć te ma tu i wer sji pocz tó wek), ale tak że on wart jest
szer szej pre zen ta cji. Spo ro pocz tów ko we go ma te ria łu ilu stra cyj ne go
za wie ra pod sta wo wa dla na sze go te ma tu książ ka prof. An drze ja Ry -
żyń skie go3 przed sta wia ją ca hi sto rię dro go wych mo stów po znań skich,
któ rą przy ana li zie te ma tu i pi sa niu te go tek stu wy ko rzy sty wa łem. 

In te re su ją ca nas prze pra wa nie by ła – jak do tąd – zbyt czę sto pre -
zen to wa na na wy sta wach ani w pu bli ka cjach po świę co nym pocz tów -
kom po znań skim. Na wy sta wie zbio rów Mu zeum Mia sta Po zna nia
(1995) pre zen to wa ne by ły tyl ko dwie pocz tów ki mo stu św. Ro cha
[poz. IV51 – no wy most na War cie po 1913 oraz poz. IV. 52 – wi dok

z no we go mo stu J. Plu ciń skie go z 1929 ro ku]. Na cie ka wej wy sta wie
pocz tó wek ar ty stycz ny ch4 (2001) by ły tak że tyl ko dwie do ty czą ce te -
go mo stu, i to tyl ko w czę ści pierw szej [poz. 36 – pocz tów ka przed -
sta wia ją ca wi dok Po zna nia z XVII wie ku oraz poz. 38 – nie zwy kle
in te re su ją ca pre zen ta cja ma kie ty mo stu i za ło że nia urba ni stycz ne go
w je go oko li cy]. W książ ce So phie Kem le in (red.), bę dą cej po kło siem
cie ka wej wy sta wy (1997), jest tyl ko jed na pocz tów ka z wi do kiem no -
we go mo stu, ale za to z bar dzo cie ka wym hy dro tech nicz nym od nie -
sie niem w ko re spon den cji (dat. kor.: 20.06.17): „ca łe ko ry to rze ki
nie sa mo wi cie upo rząd ko wa ne”. Wszyst kie wy mie nio ne już pocz tów -
ki są rów nież w zbo rze au to ra. 

Więk szość pocz tó wek, któ rych głów nym mo ty wem jest in te re su ją -
cy nas most, po cho dzi z okre su bez po śred nio po je go wy bu do wa niu.
Po ka za no już jed nak ma kie tę pro jek to wa ne go mo stu (jesz cze przed
je go wy bu do wa niem). W tym szki cu pre zen to wa ne są tyl ko re pro duk -
cje pocz tó wek z ko lek cji au to ra, obej mu ją ce obec nie 20 oka zów, ale
zbiór prze cież nie jest za mknię ty. Wy bra łem z nie go za le d wie pięć,
z cze go więk szość chy ba ni gdzie do tąd nie by ła pu bli ko wa na (au to -
ro wi ta kie pu bli ka cje nie są zna ne). 

Dla wpro wa dze nia w te ma ty kę hy dro tech nicz nych pocz tó wek
z Po zna nia prze ana li zuj my wy mie nia ną już, zna ną i pięk ną kart kę za -
miesz czo ną na ryc. 1, któ ra przed sta wia ko pię naj star sze go, za cho wa -

Ryc. 1. Perspektywiczny widok renesansowego Poznania (około
1900 roku) [w zbiorach autora; wyd.: C.F.W. Nölte, Posen, № 162;
o.p.: 15.9.01]

Sta re war ciań skie pocz tów ki po znań skie
to cie ka we i po ży tecz ne hob by

1 Ja ko sta re trak tu ję zwy kle pocz tów ki przy naj mniej pięć dzie się cio let nie, a za -
tem obec nie te sprzed 1960 ro ku. 

2 W. Ka rol czak, Mo sty w daw nym Po zna niu (do 1939 ro ku), Mu zeum Na ro do we
w Po zna niu, Po znań 1996, [ka ta log wy sta wy (Ra tusz – Sień Go tyc ka, XI/96–I/97),
s. 1-32].

3 A. Ry żyń ski: 750 lat po znań skich mo stów, Po znań 2003. 
4 Ter min „pocz tów ki ar ty stycz ne” ro zu mia ny jest tu iden tycz nie jak w pu bli ka cji:

J. Mul czyń skie go, Pocz tów ki ar ty stycz ne z wi do ka mi Po zna nia w la tach 1893–1939.
Część I: 1893–1918, Mu zeum Na ro do we w Po zna niu, Po znań 2001, s. 5.
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ne go do na szych cza sów, per spek ty wicz ne go wi do ku Po zna nia z 1618
ro ku (na pocz tów ce błęd nie da to wa ny na AD 1510). Mie dzio ryt uka -
zał się w Ko lo nii w słyn nym dzie le G. Brau na i F. Ho gen ber ge ra o mia -
stach świa ta – Ci vi ta tes Or bis Ter ra ru m5. Mia sto, wi dzia ne od pół no cy,
opa sa ne jest mu ra mi obron ny mi i oto czo ne wo da mi. Sztych jest pięk -
nym przy czyn kiem do hy dro gra fii Po zna nia, przed sta wia rze kę, jej od -
no gi i do pły wy. War ta sta no wi po cze sny ele ment szty chu, od dzie la
le wo brzeż ny Po znań od Chwa li sze wa i Ostro wa Tum skie go. Brze gi
War ty po łą czo ne są dwo ma drew nia ny mi mo sta mi. Po mię dzy za zna -
czo ny mi na rze ce dwie ma du ży mi wy spa mi znaj du je się most Ła ci na
(zwa ny tak że Wiel kim). Jest to miej sce prze pra wy, w któ rym obec nie
znaj du je się wła śnie most Ro cha. Ro bi wra że nie sta bil nej kon struk cji
i za koń czo ny jest bra mą straż ni czą od stro ny Gro bli. Most był wie lo -
krot nie nisz czo ny i od bu do wy wa ny. Kie dy jed nak go wznie sio no po
raz pierw szy i ile ra zy od bu do wy wa no, do kład nie nie wi do mo. Z hi -

sto rią te go miej sca prze pra wy i mo stu moż na się za po znać w pu bli ka -
cjach je mu po świę co nych (na przy kład w „Kro ni ce Mia sta Po zna nia”),
a przede wszyst kim w wy mie nio nej już książ ce prof. A. Ry żyń skie go. 

Wcze sne wer sje mo stu, świa dec twa je go ist nie nia są zna ne głów nie
ze sta rych szty chów. Nie któ re z nich pre zen to wa no na pocz tów kach,
przede wszyst kim w „zło tym okre sie pocz tów ki” (któ ry zwy kle da tu je -
my od po ło wy lat dzie więć dzie sią tych XIX wie ku do koń ca pierw szej
woj ny świa to wej). Te naj cen niej sze po cho dzą jesz cze sprzed 1905 ro ku,
kie dy to na stą pi ła zmia na prze pi sów pocz to wych, któ re umoż li wia ły od -
tąd ko re spon den cję na stro nie ad re so wej (wcze śniej na re wer sie pocz -
tów ki by ło miej sce tyl ko na zna czek i ad res, czy li „dłu gie li nie ad re so we”).
Jed ną z nich już po ka za łem. In ną – do tąd chy ba ni gdzie nie pu bli ko wa -
ną – wi dać na ryc. 2. Jest to pocz tów ka przed sta wia ją ca wi dok Po zna -
nia znisz czo ne go przez wiel ką bu rzę z hu ra ga nem w 1725 ro ku. To ko pia

wi nie ty umiesz czo nej na pla nie Po zna nia z 1728 ro ku, opra co wa nym
przez Ja na Rze pec kie go (mie dzio ryt ry to wa ny przez Mo ise sa z Po zna -
nia). Na wi nie cie Mia sto po ka za ne jest „po raz pierw szy” 6 z pra we go
brze gu War ty, z rze ką na pierw szym pla nie. Przed sta wia pa no ra mę od
ko ścio ła Bo że go Cia ła aż do za bu do wań i ko ścio łów Śród ki. Pocz tów ka
jest nie złą ko pią ory gi na łu, ale nie co ob cię tą i z więk szy mi znie kształ ce -
nia mi na brze gach. Na pierw szym pla nie, pra wie cen tral nie, wi dać znisz -
czo ne kon struk cje dwu mo stów (plan i sztych słu ży ły do in wen ta ry za cji
mia sta i opi su znisz czeń po hu ra ga nie), praw do po dob nie tych sa mych,
co na po przed niej pocz tów ce, ale wi dzia nych od po łu dnia. Pierw szy
z nich to naj praw do po dob niej in te re su ją ca nas wła śnie prze pra wa, most
Ła ci na. Przy oka zji su ge ro wał bym ana li zo wa nie pocz tó wek wraz z ma -
pą (pla nem mia sta) z okre su do ty czą ce go przed sta wia ne go na pocz -
tów ce ob ra zu. W Po zna niu do ta kich stu diów do sko na le wy ko rzy stać
moż na wy da ny ostat nio ob szer ny zbiór pla nów mia sta7. Opi sy wa ną
pocz tów kę war to za tem skon fron to wać z pla nem Rze pec kie go (nr 4
w zbio rze), pre zen tu ją cym bo ga tą sieć rzecz ną z za zna czo ny mi strzał -
ka mi kie run ka mi ru chu wód. Oka zu je się, że mo stu Ła ci na na pla nie brak.
Jak pi sze A. Ry żyń ski8, „za zna czo na jest je dy nie kre sko wa dro ga przez
War tę”, na pla nie z 1734 ro ku zaś jest już po now nie, choć prze trwał krót -
ko, le d wie do wiel kiej po wo dzi w lip cu 1736 ro ku. 

Ka mień wę giel ny pod no wy i bar dzo no wo cze sny jak na owe cza -
sy most przez War tę, łą czą cy Mia stecz ko z le wo brzeż nym Po zna niem,
wy bu do wa no w 1911 ro ku, a sam most od da no do użyt ko wa nia
w 1913 ro ku. Je go pro jekt, a w za sa dzie ma kie tę za ło że nia urba ni -
stycz ne go tej czę ści mia sta z jed ną z wcze śniej szych wer sji mo stu,
jesz cze z ma syw ny mi słu pa mi – lam pa mi na koń cach przę sła nur to -
we go, rów nież zo stał przed sta wio ny na pocz tów ce. Usy tu owa nie no -
we go mo stu moż na zna leźć już na pla nie Po zna nia z 1910–1911
(poz. 22 z cy to wa ne go z zbio ru pla nów), nie co po wy żej ist nie ją cej
jesz cze wów czas prze pra wy pro mo wej (Kahn Fähre). Je go przę sło
nur to we, o roz pię to ści 75 m (mie dzy osia mi fi la rów), zre ali zo wa no ja -
ko ni to wa ną kon struk cję sta lo wą, pod wie sza jąc jezd nię do sta lo wych
łu ków kra to wych o zmien nej wy so ko ści prze kro ju (naj więk sze w środ -
ku roz pię to ści). Czte ry przę sła nad te re na mi za le wo wy mi, po dwa
z każ dej stro ny rze ki, wy ko na no ja ko trój prze gu bo we łu ki z be to nu
zbro jo ne go. Przy czół ki i fi la ry opar to na drew nia nych pa lach, a wy ko -
na no je z be to nu i ob li co wa no ka mie niem. 

War to przy oka zji się za sta no wić, kie dy wła ści wie nada no mu na -
zwę mo stu św. Ro cha? Na pla nie z 1910–1911 jest za zna czo ny, ale
jesz cze nie ist nie je i nie ma na zwy. W ko lej nym wy da niu te go pla nu
(z 1917 ro ku) wpi sa no: „Neue War thebr”. Po wy bu do wa niu i bez po -
śred nio po pierw szej woj nie świa to wej istot nie, uży wa no na zwy: No -
wy most (Neue Brücke). Tak jest jesz cze na wet na fo to gra ficz nej
pocz tów ce wy da nej przez J. Plu ciń skie go na prze ło mie lat dwu dzie -
stych i trzy dzie stych XX wie ku. Na pla nie Po zna nia z 1927 ro ku (poz. 23
zbio ru) oraz pla nie z 1929 ro ku wy da nym z oka zji Pe Wu Ki (poz. 24
zbio ru) fi gu ru je już jed nak na zwa: most św. Ro cha. Być mo że po tocz -
nie uży wa no tej na zwy du żo wcze śniej (tak su ge ru je W. Ka rol czak),
a do ofi cjal ne go na zew nic twa we szła do pie ro w koń cu lat dwu dzie -
stych ubie głe go wie ku. 

Po od da niu mo stu do użyt ko wa nia na pocz tów kach za pre zen to -
wa no róż ne je go wi do ki, choć więk szość z pra we go brze gu rze ki, od
stro ny wo dy gór nej, pra wie wzdłuż bu dow li. Ist nie je jed nak pięk na
pocz tów ka z dwo ma wi do ka mi, z obu brze gów (tak że od gór nej wo -
dy). Pocz tów ki ofe ro wa li róż ni wy daw cy, w zde cy do wa nej jed nak
więk szo ści z Po zna nia. Po ja wi ły się kart ki od dziel nie z pol ski mi, jak
i nie miec ki mi na pi sa mi, z na pi sa mi w obu tych ję zy kach, póź niej zaś,
w okre sie mię dzy wo jen nym, tak że z na dru ka mi pol skich na pi sów na
ob ja śnie niach nie miec kich (by ły w obie gu jesz cze w la tach trzy dzie -
stych). Te naj star sze pocz tów ki są z re gu ły do brej ja ko ści, z do brym
od wzo ro wa niem kon struk cji, z moż li wo ścią ro ze zna nia róż nych szcze -
gó łów i de ta li ar chi tek to nicz nych (wy da je się, że moż na na wet po li -
czyć licz bę ni tów). Jed ną z ta kich pocz tó wek po ka za no na ryc. 3
Po ja wi ły się rów nież pocz tów ki z wy raź nym szta fa żem, pre zen tu ją ce
wy so kie (fik cyj ne) sta ny wo dy w War cie. Jesz cze w okre sie mię dzy wo -
jen nym by ło kil ka pocz tó wek te go mo stu. Są tak że pocz tów ki zbior -
cze (z kil ko ma mo sta mi po znań ski mi na jed nej kart ce). 

Most św. Ro cha po ja wia się na pocz tów kach rów nież przy oka zji re -
la cjo no wa nia in nych, war tych upa mięt nie nia wy da rzeń (na przy kład
za wo dów wio ślar skich), pod czas pre zen to wa nia in nych bu dow li czy
obiek tów w po bli żu (Dzie dzi niec nad War tą, Za kła dy Ga zow ni Miej -
skiej) itp. Jed ną z ta kich (fo to gra ficz nych) pocz tó wek przed sta wia
ryc. 4. Na pierw szym pla nie ósem ka ze ster ni kiem w ak cji, na le wym
brze gu – ki bi ce, a w od da li syl wet ka mo stu św. Ro cha. Ta cięż ka wa

Ryc. 2. Miasto Poznań po burzy w 1725 roku (około 1900 roku) 
[w zbiorach autora; wyd.: C.F.W. Nölte, Posen, № 171; o.p.: 7.08.00]

Ryc. 3. Nowy most nad Wartą (po 1913 roku) 
[w zbiorach autora; b. wyd.; o.p.: 9.10.14]

5 M. War ko czew ska, Daw ny Po znań. Wi do ki i fo to gra fie mia sta z lat 1618–1939,
Po znań 1975, s. 4.

6 M. War ko czew ska, Por tret mia sta. Po znań w ma lar stwie i gra fi ce, Po znań 2000,
s. 16.

7 D. Książ kie wicz -Bart ko wiak, Pla ny Po zna nia, Po znań 2010. 
8 A. Ry żyń ski, op. cit., s. 156.
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kon struk cja przę sła środ ko we go, ja ką się wy da wa ła być ob ser wo wa -
na z bli ska, z więk szej od le gło ści spra wia ła du żo lep sze wra że nie, wy -
da jąc się na wet lek ką i ażu ro wą. Most św. Ro cha, zno wu w od róż nie niu
od mo stu Chwa li szew skie go, nie był zbyt in spi ru ją cy dla ar ty stów.
Dzie ło i sa ma kon struk cja by ły chy ba jed nak „zbyt in ży nier skie”. Dla ar -
ty stów pol skich być mo że waż ną ro lę od gry wa ły tak że wzglę dy po li -
tycz ne. Nie ma za tem pocz tó wek ar ty stycz nych zwią za nych z tym
mo stem, chy ba po za sa mą ma kie tą pro jek to wa nej kon struk cji. 

Czas dru giej woj ny świa to wej to ko lej ny okres ze rwa nia prze pra wy
w tym miej scu. Pod czas od wro tu wojsk pol skich w 1939 ro ku wy sa dzo -
no bo wiem, i to sku tecz nie, je go środ ko we przę sło. Sa pe rzy nie miec cy
już na po cząt ku 1940 ro ku wy bu do wa li, kil ka na ście me trów na po łu -
dnie od nie go, no wy pro wi zo rycz ny most drew nia ny (Ma jor Schwe izer
Brücke), któ ry zo stał jed nak bar dzo szyb ko znisz czo ny – jesz cze te goż
ro ku – przez wio sen ny po chód kry przy bar dzo wy so kich sta nach wo -
dy w War cie (na po zio mie jezd ni te go mo stu). Na ryc. 5 po ka za no fo to -
gra ficz ną pocz tów kę przed sta wia ją cą znisz czo ne przę sło nur to we
mo stu św. Ro cha i bu do wa ny od stro ny po łu dnio wej most pro wi zo rycz -
ny. Ta pro wi zo rycz na prze pra wa, tak szyb ko znisz czo na, nie zo sta ła już
ni gdy od bu do wa na. Na pla nie mia sta z 1940 ro ku9 nie ma co praw da
jesz cze ani Je zio ra Mal tań skie go, ani je zio ra Ru sał ka, wy ry so wa no na -
to miast Ma jor Schwe izer Brücke w miej scu mo stu św. Ro cha. Za miast
po now nie wzno sić pro wi zo rycz ny most drew nia ny zbu do wa no osta -
tecz nie (1940) tyl ko pro wi zo rycz ną, drew nia ną kon struk cję przę sła środ -
ko we go, któ rą po now nie wznie sio no za raz po woj nie (1945). 

No we przę sło nur to we, tak że o sta lo wej kon struk cji ni to wa nej, o in -
nym jed nak sche ma cie sta tycz nym, zo sta ło za pro jek to wa ne przez
prof. Lu cja na Bal len sted ta, ów cze sne go pro fe so ra Szko ły In ży nier skiej
w Po zna niu (póź niej szej Po li tech ni ki Po znań skiej), pro jek tan ta przed -
wo jen ne go mo stu Chro bre go, i zbu do wa ne przez Mo sto stal Za brze
w 1950 ro ku. Przę sło środ ko we zre ali zo wa no ja ko dwa sta lo we dźwi -
ga ry wzmoc nio ne wiot ki mi łu ka mi (zbli żo ne do kla sycz ne go roz wią -
za nia Lan ge ra), przez co uzy ska no10 kon struk cję „de li kat niej szą
i bar dziej ele ganc ką”. Ta pięk na kon struk cja mo stu nie mia ła nie ste ty
zbyt wie lu wi do kó wek (być mo że na wet nie by ło ich wca le?). Au to ro -
wi przy naj mniej nie są zna ne pocz tów ki z tą kon struk cją mo stu. Być
mo że ist nia ły w tym wzglę dzie ja kieś za pi sy cen zor skie do ty czą ce nie -
któ rych, tych szcze gól nie waż nych dla woj ska mo stó w11. Mo że jed nak
ktoś z czy tel ni ków wi dział lub ma ta kie pocz tów ki?

Po wie lo let nim okre sie eks plo ata cji nad szedł kres pra wie stu let niej
żel be to wej kon struk cji mo stu św. Ro cha. Łu ko we, żel be to we przę sła
na te re nach za le wo wych nie za pew nia ły już bez piecz ne go prze no -
sze nia wzmo żo ne go ru chu. Most za tem ro ze bra no (2002) i wznie sio -
no no wy, o ar chi tek tu rze od no szą cej się wy raź nie do po przed niej
bu dow li (za pro jek to wa ny w pra cow ni Ewy i Sta ni sła wa Si piń skich).
Ten naj now szy most war ciań ski przed sta wio no na pocz tów ce wy da -
nej przez „Ga ze tę Wy bor czą” z oka zji je go otwar cia 29 czerw ca 2004
ro ku. Most po ja wił się tak że na kil ku in nych współ cze snych pocz tów -
kach. Sta lo wa kon struk cja przę sła środ ko we go, bę dą ca na dal w do -
brym sta nie, po kil ku la tach bez czyn ne go ocze ki wa nia, zo sta ła
za mon to wa na nad cy biń skim ka na łem ulgo wym rze ki War ty (most
Cy biń ski al bo Tum ski). Na tej kon struk cji zbu do wa no pie szą prze pra -
wę łą czą cą Śród kę z Ostro wem Tum skim. Zre ali zo wa no w ten spo sób
po mysł prof. Wi tol da Wo ło wic kie go12 z Po li tech ni ki Po znań skiej. Most
ten na zwa ny zo stał mo stem bp. Jor da na i tak że do cze kał się już
pocz tów ki. Z oka zji „Dni Są sia da na Śród ce” (31 ma ja 2008 ro ku) Ra da
Osie dla wy da ła pocz tów kę ar ty stycz ną we dług ry sun ku Hen ry ka Ko -
ta z 2007 ro ku. Tych zbyt „mło dych” jesz cze pocz tó wek tu nie przy ta -
czam, war to je jed nak za cho wać, one też kie dyś sta ną się sta re. 

Ty le o frag men cie mo ich zbio rów pocz tów ko wych, sta no wią cych
pe wien przy czy nek do iko no gra fii Po zna nia, ilu stru ją cych hi sto rię jed -
nej, waż nej prze pra wy war ciań skiej. 

Na ko niec war to się za sta no wić, czy coś po ży tecz ne go z ta kie go zbie -
rac kie go hob by wy ni ka, prócz rzecz oczy wi sta sa mych przy jem no ści
ko lek cjo ner ski ch13, po szu ki wa nia nie zna nych do tąd oka zów, za bie ga -

nia o ich po zy ska nie, cie sze nia się zdo by ty mi pocz tów ka mi, od po czyn -
ku przy prze glą da niu i po rząd ko wa niu zbio ru. Dla mnie nie wąt pli wie
tak. Przede wszyst kim po sze rzy łem znacz nie swo ją wie dzę o iko no gra -
fii, hy dro gra fii oraz hi sto rii po znań skie go wę zła War ty. Że by pocz tów -
kę do brze da to wać, umiej sco wić pre zen to wa ny na niej obiekt,
prze ana li zo wać ob raz i wy do być in te re su ją ce mnie tre ści hy dro tech -
nicz ne, ko niecz ne by ły czę sto do dat ko we źró dła: pla ny i ma py, ar ty ku -
ły i książ ki hi sto rycz ne i tech nicz ne, wy daw nic twa iko no gra ficz ne itp.
Zdo by wa ne w ten spo sób in for ma cje są dla mnie rów nie cen ne, a są
uzy ski wa ne mi mo cho dem, tyl ko przy oka zji two rze nia wła snej, ukie -
run ko wa nej ko lek cji (zbio ru dzieł sztu ki użyt ko wej i świad ków hi sto rii),
i to w cza sie wol nym od pra cy (choć cią gle go bra ku je). Mnie uda ło się
po nad to przy go to wać kil ka tek stów o pocz tów kach war ciań skich i na -
wet je opu bli ko wać. Nie do ty czą one co praw da ma te ma tycz ne go mo -
de lo wa nia pro ce sów prze pły wo wych, czym od lat zaj mu ję się na uko wo,

ale na wią zu ją do re al nych hy dro tech nicz nych obiek tów po ja wia ją cych
się w mo ich pra cach tyl ko w cha rak te rze rów nań róż nicz ko wych opi su -
ją cych ich dzia ła nie. 

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

Bog dan J. Wo sie wicz

Kie dy re dak cja „Wie ści Aka de mic kich” za po zna ła się z przed sta wio nym po wy żej ar ty ku -
łem prof. Bog da na J. Wo sie wi cza o jed nej z je go pa sji – zbie ra niu sta rych pocz tó wek – po -
wstał po mysł, aby ta opo wieść nie skoń czy ła się na jed nym tyl ko od cin ku: po pro si li śmy au to ra
o do pi sa nie jesz cze kil ku hi sto rii na ten lub po dob ny te mat – i zgo dę na to otrzy ma li śmy. Za -
tem w ko lej nych nu me rach „Wie ści Aka de mic kich” po zna my jesz cze in ne skar by i hi sto rie
zwią za ne z ko lek cją wi do kó wek pro fe so ra Wo sie wi cza, a wszyst ko z rze ką War tą i hy dro tech -
ni ką w ro li głów nej. Redakcja

Ryc. 4. Zawody wioślarskie na Warcie (1931 rok) 
[w zbiorach autora; b. wyd.; b.o.p.]

Ryc. 5. Wysadzone przęsło nurtowe mostu św. Rocha i budowa
saperskiego mostu Major Schweizer Brücke (w 1940 roku) 
[w zbiorach autora; b. wyd.; b.o.p., dat. kor.:14.02.40]

9 Plan der Stadt Po sen z 1940 ro ku (Fer dy nand Hirt in Bre slau, NS -Gau Ver lag
War the land in Po sen, Her mann Schro eder Ver lag in Ha le) w ska li 1: 20 000. 

10 A. Ry żyń ski, op. cit., s. 168.
11 Au to ro wi nie uda ło się do tąd na tra fić na pocz tów ki z mo stem św. Ro cha

z okre su po dru giej woj nie świa to wej, jak rów nież na pocz tów ki z obec nym mo -
stem Kró lo wej Ja dwi gi (wcze śniej: mo stem Mar chlew skie go), wy bu do wa nym
już po dru giej woj nie świa to wej, o dziw nej sze ro ko ści, któ ra (jak pi sze Ry żyń ski,
op. cit., s. 185) „nie wpi su je się w żad ną ze zna nych norm okre śla ją cych sze ro -
kość pa sów ru chu”, waż ną pew nie dla po jaz dów spe cjal nych.

12 A. Ry żyń ski, op. cit., s. 171. 

13 Na uko wo opi sa nych przez R. Tań czuk, Świat zwa lo ry zo wa ny w ko lek cji, „Pra -
ce Kul tu ro znaw cze” VIII, 2004, s. 161–177.
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Wszyst�kim�do�brym�lu�dziom�– przy�ja�cio�łom,�ko�le�gom,�zna�jo�mym�i nie�zna�jo�mym�–
któ�rzy�po�mo�gli�nam�w ra�to�wa�niu�ży�cia�i zdro�wia�sy�na,�

skła�da�my�wy�ra�zy�wdzięcz�no�ści�i po�dzię�ki.�

Świa�do�mość,�że�w po�trze�bie�mo�że�my�li�czyć�na�ty�le�ofiar�nych�i so�li�dar�nych�osób,�
do�da�ła�nam�sił�i przy�nio�sła�nie�oce�nio�ne�wspar�cie.�

Dzię�ku�je�my�z ca�łe�go�ser�ca!�

Ali�cja�i Hu�bert�Wa�li�gó�ro�wie

Po dzię ko wa nie

Pra gnę z ca łe go ser ca po dzię ko wać Pa nu Dzie ka no wi, prof. dr hab.
R. Gor no wi czo wi, Pro dzie ka nom, prof. dr hab. P. Ła ko me mu i prof.

dr hab. A. Czer nia ko wi, człon kom Ra dy Wy dzia łu Le śne go – za zor ga -
ni zo wa nie pięk ne go ju bi le uszu w for mie se mi na rium z oka zji ukoń -
cze nia 86 lat ży cia. Na tym spo tka niu, za co rów nież ser decz nie
dzię ku ję, prof. dr hab. J. Olek syn, Dy rek tor In sty tu tu Den dro lo gii PAN
w Kór ni ku, wy gło sił bar dzo cie ka wy i in te re su ją cy wy kład o zmien no -
ści cech ro ślin i jej wpły wie na śro do wi sko, któ ry do dat ko wo uświet -
nił spo tka nie. Dzię ku ję Dzie ka no wi Wy dzia łu za cie płe sło wa
skie ro wa ne pod mo im ad re sem na po cząt ku se mi na rium, dzię ku ję
rów nież kie row ni ko wi Ka te dry En to mo lo gii Le śnej, prof. I. Kor czyń -
skie mu, za cie ka we i barw ne przed sta wie nie me go skró co ne go ży cio -
ry su. Skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia JM Rek to ro wi, prof. dr. hab. 
G. Skrzyp cza ko wi, za pięk ny i cie pły ad res oraz ży cze nia, jak i za mi łe
wy stą pie nie wraz z ży cze nia mi Pa ni Pro rek tor, prof. M. Ko złow skiej i ży -
cze nia Pro rek to ra, prof. Cz. Sza frań skie go.

Dzię ku ję przede wszyst kim mo im wy cho wan kom, stu dent kom, stu -
den tom, dy plo man tom i dok to ran tom, któ rzy zja wi li się w Ko le gium
Run ge go w dniu 4 ma ja te go ro ku. Dzię ku ję ser decz nie dy rek to rom
Re gio nal nych Dy rek cji La sów Pań stwo wych (wśród któ rych by li lub
są też moi dy plo man ci) w Bia łym sto ku, Gdań sku, Ka to wi cach, Lu bli -
nie, Pi le, Po zna niu, Szcze cin ku i Zie lo nej Gó rze – za obec ność, cie płe
i ser decz ne ży cze nia zło żo ne w Ko le gium, na de sła ne do dzie ka na tu
lub na ad res pry wat ny li stow nie lub te le fo nicz nie z Bia łe go sto ku, Bia -
ło wie ży, Haj nów ki, War sza wy i Wro cła wia. Dzię ku ję naj ser decz niej
Dro gim Przy ja cio łom z Kra ko wa – prof. J. Sta rzy ko wi i prof. W. Grodz -

kie mu; z War sza wy – prof. A. Szu jec kie mu, pro fe so rom A. Kol ko wi, 
S. Ma zu ro wi, H. Tra czo wi; dok to rom J. Da wi dziu ko wi, J. Hil szań skie -
mu, P. Lu ty ko wi, R. Ka pu ściń skie mu i red. E. Kwie cień z „Gło su La su”;
z Wro cła wia – pro fe so rom S. Ca co nio wi, L. Szer sze nio wi i A. Du bic kie -
mu; z Kór ni ka – doc. K. Bo ra tyń skiej i prof. A. Bo ra tyń skie mu oraz z Po -
zna nia – prof. S. Ba ła ze mu (też by łe mu mo je mu dy plo man to wi),
Dzie ka no wi, prof. H. Ró żań skie mu, dr. inż. S. Czo po ro wi, czł. hon. PTL
i red. A. Ko cha now skie mu oraz dyr. LZD Mu ro wa na Go śli na, mgr inż.
W. Śli wie. Dzię ku ję tak że za ży cze nia i cie pły ad res Przy ja cio łom z uko -
cha nych prze ze mnie Gor ców, dyr. GPN mgr inż. J. To ma sie wi czo wi
i za stęp cy mgr inż. M. Ku rze ji z Po rę by Wiel kiej. Dzię ku ję Przy ja cio łom
rol ni kom, prof. A. Du ba so wi i prof. J. Szu ka le. Dzię ku ję dro gie mu se -
nio ro wi, prof. K. Urbań skie mu, za obec ność i ży cze nia.

Dzię ku ję tak że Dzie ka nom in nych Wy dzia łów Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go: prof. P. Urbań skie mu, prof. W. Prą dzyń skie mu, a tak że
Dzie ka no wi Wy dzia łu Na uk Przy rod ni czych Uni wer sy te tu Ka zi mie rza
Wiel kie go w Byd gosz czy, prof. S. Kacz mar ko wi. Dzię ku ję Za rzą do wi
Od dzia łu Wiel ko pol skie go PTL za ży cze nia zło żo ne przez prof. M. Mań -
kę i mgr inż. J. Fli sy kow skie go. Skła dam też po dzię ko wa nia za ży cze -
nia i obec ność dro gich mi człon ków Za rzą du PZŁ w Po zna niu
w oso bach: Prze wod ni czą ce go Za rzą du Okrę go we go, prof. L. Ła budz -
kie go i Łow cze go inż. Z. Zie liń skie go, jed no cze śnie pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, Wyż szej Szko ły
Rol ni czej, Aka de mii Rol ni czej, któ re go mam przy jem ność być ho no -
ro wym człon kiem. Dzię ku ję też dro gim Przy ja cio łom spod sztan da ru
św. Hu ber ta, z kniei, nad le śni czym: W. Bą ko wi, M. Ka sprzy ko wi, Z. Sze -
lą go wi i T. So ba la ko wi. Dzię ku ję go rą co za pięk ne ży cze nia, po da run -
ki i mo rze ofia ro wa nych kwia tów.

Dzię ku ję rów nież ser decz nie za ży cze nia i pre zen ty mo im dro gim
i za wsze życz li wym pra cow ni kom Ka te dry, któ rej kie row ni kiem by -
łem 20 lat te mu.

Dzię ku ję jak mo gę naj czu lej Wszyst kim bez wy jąt ku, któ rzy za szczy -
ci li swo ją obec no ścią ju bi le usz sta rusz ka.

Darz Bór!
Ja cek Mi chal ski

czło nek ho no ro wy PTL

Po znań, maj 2011 ro ku

PS Na sta rość mu szę się też po chwa lić i pod kre ślić, że wśród mo -
ich dy plo man tów jest lub by ło kil ku pro fe so rów, kil ku dy rek to rów
i wie lu na czel ni ków Wy dzia łów RDLP, kie row ni ków ZOL -i, dok to rów,
do cen tów, a tak że wie lu nad le śni czych go spo da ru ją cych wspa nia le
do bra mi na ro du, ja ki mi są La sy Pań stwo we. Wy cho wa nie tak wie lu
spe cja li stów i go spo da rzy La sów uwa żam za naj więk sze osią gnię cie,
ja kie mo gło mnie spo tkać i któ rym szczy cić się bę dę do koń ca mo ich
dni, o czym nie raz mó wi łem lub pi sa łem. 

Pra gnę też po dzię ko wać z ca łe go ser ca mo jej ko cha nej Mał żon ce za
cier pli wość i wie lo let nie zno sze nie fa na be rii pra cow ni ka na uko we go.

Profesor Jacek Michalski z Małżonką na jubileuszowym seminarium
4 maja 2011 roku w Kolegium Rungego
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Już po raz ko lej ny Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zor ga ni zo wał swo je świę to. Tra dy -

cyj nie od by ło się ono na te re nie par kin gu przy uli cy Woj ska
Pol skie go 31/33. 

W sło necz ną, cie płą śro dę 18 ma ja ka dra na szej uczel ni oraz stu -
den ci wy dzia łu wraz z Sa mo rzą dem Stu denc kim in te gro wa li się na
pik ni ku przy kieł ba skach lub kar ków ce z gril la, róż nych ga tun kach pie -
czy wa, ka wie, her ba cie oraz pi wie – wła snym, wy twa rza nym przez stu -
den tów z Ko ła Tech no lo ga Żyw no ści („Siew ca” o trzech ro dza jach
mo cy) – lub z bro wa ru „War ka”. 

Stu den ci pią te go ro ku po sa dzi li pa miąt ko we drzew ko (ja rząb po -
spo li ty), a licz ne kon kur sy, w tym naj bar dziej zna ny – na naj dłuż szą
chrup kę ku ku ry dzia ną – uroz ma ici ły po po łu dnie i do star czy ły du żej
por cji do brej za ba wy. Ostat nim punk tem pro gra mu by ły wie czor ne
kon cer ty. 

Stu den ci ma ją na dzie ję, że nie za kłó ci li oko licz nym miesz kań com
So ła cza po obied niej sje sty… A je że li, to bar dzo prze pra sza ją. Ba wią
się tak tyl ko raz w ro ku.

Ewa Stryc ka

Dzień Tech no lo ga Żyw no ści 2011

… przedstawicielce Samorządu Studenckiego, Dorocie KaczmarekProdziekan, dr hab. Piotr Konieczny, prof. nadzw. oraz dziekan
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, prof. dr hab. Jan Michniewicz
– uroczyście przekazują symboliczny klucz do drzwi uczelni…

Rozpalanie grilla, czyli początek imprezy
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… oraz „troszkę starsza młodzież”

Tym razem pogoda dopisała, parasole okazały się być niepotrzebne

Młodzież…

Dyskusje na różne tematy
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Kolejna grupa zwycięzców jednego z wielu konkursówStoisko ze słodyczami

Przy grillu i piwieTradycyjny konkurs na najdłuższą chrupkę (rekord nie został tym
razem pobity)

… oraz uczestnicy różnej maści konkursówOrganizatorzy…

Posadzenie pamiątkowego drzewka Zawitała do nas też miejscowa telewizja; przed kamerą wystąpili 
(od lewej): rektor Grzegorz Skrzypczak, prorektor Czesław Szafrański
i dziekan Jan Michniewicz
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Te go rocz ne Gar de na lia od by ły się w śro dę – 17 ma ja 2011 ro ku. Sa -
mo rząd Stu denc ki zwró cił się do JM rek to ra z proś bą o za wie sze -

nie za jęć dy dak tycz nych od go dzi ny 14.00, co też się sta ło. Przez ca łe
po po łu dnie oraz wie czór, a tak na praw dę do póź nych go dzin noc nych
stu den ci ba wi li się na te re nach zie le ni przy bu dyn ku Wy dzia łu Tech -
no lo gii Drew na. 

Gar de na lia to od kil ku lat mi łe spo tka nia stu den tów z na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu.
W tym ro ku uczest ni czy ło w nim wie lu pra cow ni ków wy dzia łu, co za -
uwa ży li stu den ci. W go dzi nach po po łu dnio wych ba wią cych się od wie -
dzi ły wła dze na szej uczel ni – z JM rek to rem, prof. dr. hab. Grze go rzem
Skrzyp cza kiem. Dla mi łych Go ści, a tak że dla wszyst kich uczest ni ków
tej za ba wy, nie za bra kło do brych pie czo nych kieł ba sek, a tak że go dzi -
we go na pit ku. Od by ło się wie le kon kur sów, w któ rych uczest ni czy li za -

rów no stu den ci, jak i na uczy cie le aka de mic cy. Wszyst kim to wa rzy szy ła
mu zy ka pły ną ca z gło śni ków i od po wied nich urzą dzeń, któ re ob słu gi -
wał – za wsze nie za wod ny – Win cen ty Skrze ko tow ski z Dzia łu Apa ra tu -
ry Na uko wo -Ba daw czej i Dy dak tycz nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Ma ria Ko wal ska, stu dent ka V ro ku ogrod nic twa

Zabawy…

… i konkursy
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Prowadzące imprezę studentki

W kolejce po kiełbaskę

Gar de na lia 2011
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Nasze małe wielkie narciarstwo

Na py ta nie, czy le piej jest na nar tach w Au strii, czy we Wło szech
lub Fran cji, nie moż na chy ba od po wie dzieć jed no znacz nie.

Wszyst kie kra je al pej skie po tra fi ły tak za go spo da ro wać swój dar na -
tu ry, że do sko na le z te go ży ją mi lio ny lu dzi. Wa ru nek ko niecz ny i je -
dy ny: du żo, jak naj wię cej śnie gu. Mój nie ży ją cy już przy ja ciel, Wie siu
Ka szub kie wicz, zwykł był ma wiać, iż że by na nar tach by ło faj nie, to
śnieg nie jest wca le ko niecz ny. Wy star czy zna ko mi te nar ciar skie to -
wa rzy stwo. Mo im zda niem fak tycz nie tak się dzie je, gdy na praw dę tra -
fi się na bra ki śnie go we. I wte dy bez zna cze nia jest, w ja kich gó rach
nie upra wia się te goż nar ciar stwa. Dzię ki jed nak tech ni ce współ cze -
snej, zwią za nej z umi la niem ży cia nar cia rzom, zna ko mi te to wa rzy stwo
jest tyl ko do dat kiem do ra do ści pły ną cej z jaz dy na nar tach. Mam na
my śli za dzi wia ją ce urzą dze nia za pew nia ją ce śnieg prak tycz nie w każ -
dych wa run kach. In sta la cje na śnie ża ją ce za ska ku ją swo ją sku tecz no -
ścią i za sto so wa niem w naj mniej ocze ki wa nych przez nar cia rzy
miej scach. Spo tkać je moż na czę sto na wy so ko ści gru bo po wy -
żej 2500 m n.p.m. Bo coraz czę ściej ze śnie giem róż nie by wa.

Fa scy nu ją ce roz wią za nia tech nicz ne, o stop niu skom pli ko wa nia
prze kra cza ją cym na szą wy obraź nię, opie ra ją ce swe dzia ła nie na naj -
prost szych pra wach fi zy ki. Do te go tro chę spe cjal nej po go dy i to wa -
rzy stwo wca le nie mu si być zna ko mi te. 

To już stan dard wszę dzie w Al pach. Gdy za wie dzie na tu ra, pa da
sztucz ny śnieg z„ar ma tek”. Cza sa mi prze dziw ny to, wca le nie ro man -
tycz ny wi dok, gdy tym two rem po kry te są tyl ko wą skie nar to stra dy,
resz ta to je sien na zie leń. Ale nar ciar stwo, je go nie za prze czal ne re kre -

acyj ne i es te tycz ne wa lo ry, to ol brzy mi prze mysł, a ro man ty cy w ro -
dza ju Ma thia sa Zdar skie go, to nie wiel ka licz ba ,,od mień ców di no zau -
rów”.

Do te go wszyst kie go są do dat ki w po sta ci nie sa mo wi tych wi do -
ków, zjaz dów, miej sco wych spe cja łów, al ko ho lu w spe cjal nych wol -
no cło wych stre fach, no i lu dzi, róż nych bar dzo wszę dzie. Czę sto
pły wal nie z moż li wo ścią wy pły wa nia na ze wnątrz. Nie ste ty, chla pią
się w nich nie tyl ko lu dzie. Ilość ży ją tek w wo dzie nie za le ży od miej -
sca w kra ju, gdzie po nar tach za ży wa my ką pie li. Pły wa ją tam wszy scy,
przy jezd ni i miej sco wi. Wła śnie we Fran cji wi dzie li śmy w ba se nach
prze dziw ne rze czy. Brak wi docz nych oznak za mi ło wa nia do wy jąt ko -
wej hi gie ny we fran cu skich sta cjach nar ciar skich to spu ści zna po wy -
twor nych by wal cach Wer sa lu. Wy bie ra jąc się w Al py na nar ty, ni gdy
nie spraw dzam, czy moż na tam ko rzy stać z pły wal ni, jej ist nie nie nie
sta no wi dla mnie żad ne go kry te rium wy bo ru miej sco wo ści.

Nie zmier nie mi łe go roz cza ro wa nia do zna łem ja i ca ła gru pa, kie dy
lat te mu kil ka za wi ta li śmy do ma łej miej sco wo ści o wdzięcz nej na zwie
Chan te Mer le. Jed na z ki lu sta cji w ma ło zna nym pa śmie Sier re Che -
va lier. Gó ry Ry cer skie w Al pach Nad mor skich. W pro stej li nii oko -
ło 120 km do La zu ro we go Wy brze ża, mi lio no wych war to ści jach tów,
kom for tu, słod kiej de ka den cji, cen z trans atlan ty ków.

Na sze Chan te Mer le ofe ro wa ło jed nak kom fort dość ogra ni czo ny,
ty po we fran cu skie, cia sne za ple cze nar ciar skie. Tro chę ma ło in tym -
no ści. Za to nar ciar stwo nie zwy kłe. Sze ro kie, dłu gie tra sy, wie le z nich
w omsza łym, mo drze wio wym sta ro drze wiu. Tro chę wy żej śnież ne

Nie spo dzian ki Alp Fran cu skich

Trzy Doliny – Val Thorens, 3000 m n.p.m.
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Marianowi i Marcinowi cykl „Nasze małe wielkie narciarstwo” dedykuje autor
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pu sty nie bez ro ślin no ści, na rzu to we, ko lo sal nej wiel ko ści gła zy
o groź nej, fa scy nu ją cej uro dzie. Za sad ni czo przy jaź nie, mi mo przy -
tła cza ją cych szczy tów. Po mię dzy tym tra sy nar ciar skie, po praw nie
ozna ko wa ne, a ko lo ro we tycz ki sta no wi ły je dy ne punk ty od nie sie nia.
Jest się po za cy wi li za cją, cho ciaż z gó ry wi dać in ne wy cią gi, nar cia -
rzy jak mrów ki, licz ne za bu do wa nia – na wet te naj więk sze – są jak
z kloc ków Le go. Na wet mia stecz ko wi dać z gó ry. Z uli ca mi, bu dyn ka -
mi, wy róż nia ją cym się ma sy wem szpi ta la, bu dow la mi hen, sprzed
dzia łań Na po le ona. Praw dzi wie po waż ny pro blem po wsta je, gdy
pod nie sie się lub opad nie tro chę mgły. Bo jest się prze cież czę sto po -
nad chmu ra mi. Wszy scy wte dy chcą tra fić do naj bliż szych drzew. Bez
punk tów od nie sie nia nar ciarz jest bez rad ny. Moż na so bie i in nym wy -
rzą dzić du żą krzyw dę. Na wet zgi nąć. Ma ło nar cia rzy przy pusz cza, jak
cien ka jest nić od dzie la ją ca ży cie od śmier ci wy so ko w gó rach. Po -
dróż z Pol ski też do star cza do znań nie zwy kłych. Naj pierw kil ka na ście
go dzin dość nie wy god nej po dró ży. Za zna czyć jed nak wy pa da, że ja -
dąc do Fran cji al bo przez Prze łęcz św. Ber nar da, al bo przez przej ście
na Prze łę czy Bren ner, gło wa krę ci się do oko ła szyi, bo wy ma ga ją te -
go wi do ki. Fa scy nu ją ca jest za wsze koń ców ka po dró ży, kie dy au to kar
mu si wspiąć się czę sto na wet na 2400 m, aby osią gnąć ocze ki wa ny
nar ciar ski raj. 

W Chan te Mer le by li śmy trzy ra zy pod rząd. Ma łe mia stecz ko, któ -
re go sta ra część, zbu do wa na z pia skow ca i łup ków, z pew no ścią pa -
mię ta ła po cząt ki cy wi li za cji eu ro pej skiej (al bo ja kiej kol wiek). Po za tym
wszyst kim nie cie ka we, wy ję te jak z so cre ali zmu blo ki z be to nu i szkła.
Pięk ne mia stecz ko brzyd kich wie żow ców. Ca łość naj le piej wy glą da ła
pod dwu me tro wą war stwą bia łe go pu chu. Prze dziw nie wkom po no -
wa ne w to wy cią gi. Za czy na ły się wła ści wie na ry necz ku w cen trum
i tam że koń czy ło się kil ka tras. Pro szę so bie wy obra zić kil ka me trów
od wy cią gów: skle py, urzę dy, ko ściół, lo ka le. Do my pry wat ne i pu blicz -
ne. Przy za koń cze niu tras ław ki, ogród ki ka wiar nia ne, sze ro kie drew -
nia ne ta ra sy w kształ cie scho dów do sie dze nia, ta nie pi wo i wi no.
Ko niec mar ca, 200–300 me trów wy żej nar ciar skie El do ra do, któ re go
ni jak nie za po wia da ły wa run ki na do le. Na do le, to zna czy na 1500 m
n.p.m., ci co już zje cha li, ci co mie li zje chać, i ci co ni gdy jeź dzić nie bę -
dą, oko ło go dz15.00 za sia da li wo kół koń ców ki tra sy, ko men tu jąc jaz -
dę in nych. Dłu gi stok (oko ło 1 km), w go dzi nach przed po łu dnio wych
stwo rzo ny do cu dow nych do znań. Bar dzo stro my, dłu gi, sze ro ki. Po
po łu dniu, przy sło necz nej eks po zy cji, nie wia ry god nie trud ny, wy ma -
ga ją cy, zmul dzo ny, stro my, do dat ko wo w ro li te atral nej sce ny. Wła ści -
wie w więk szo ści fran cu skich sta cji tra sy koń czą się przed wi dow nią.
To my je dzie my tam, aby od ósmej trzy dzie ści do sie dem na stej nie
uro nić broń Bo że ani jed nej mi nu ty z kar ne tu. Miej sco wi tam po pro -
stu są, a ich nar ciar skie do zna nia nie za wsze są zbież ne z na szy mi. Gó -
ry jed nak we Fran cji są nie by wa le im po nu ją ce. Ich wiel kość przy tła cza.
Moż li wo ści nie by wa łe. Gdy by tyl ko moż na by ło zmie nić sła bą ba zę
noc le go wą! Wy star czy po wie dzieć, że stan dar dem są apar ta men ty
o po wierzch ni 20 me trów kwa dra to wych. Z ca łym za ple czem. Dla
czte rech osób. Tro chę le piej jak na ra dziec kim okrę cie pod wod nym
z cza sów dru giej woj ny świa to wej. Gdy by ta kie wa run ki miesz ka nio -
we ist nia ły w cza sach re wo lu cji fran cu skiej, to z pew no ścią był by to
naj mniej licz ny kraj świa ta. 

Czas do jaz du z Pol ski też nie jest bez zna cze nia. Dwa dzie ścia go -
dzin to wy jąt ko wo do bry wy nik dzię ki po dróż ne mu ,,re żi mo wi”. Gdy
już jed nak tam się jest, to tra sy o dłu go ści po mię dzy 10 a 16 km nie
są rzad ko ścią. Tak jest w Al pe d Hu ez. Po dro dze wszyst ko co zna ne
i nie mo że się przy da rzyć. Dość czę sto jest tak, jak by je cha ło się po za
tra są. Praw dzi we nar ciar stwo. Sto ki gład kie i zmul dzo ne, śnieg ubi ty
i świe ży, głę bo ki. I trze ba w tym je chać, że by gdzieś tam zdą żyć lub
że by do je chać do do mu. Skom pli ko wa ne al pej skie cac ko z sie cią licz -
nych tras i wy cią gów – jak pol ski sys tem po dat ko wy. Za pa mię tać war -
to wła śnie w Al pe d Hu ez jed ną z naj dłuż szych tras w Eu ro pie,
szes na sto ki lo me tro wą La Se ren ne, ozna czo ną ja ko tra sa bar dzo trud -
na. Za czy na ła się na wy so ko ści 3400 m, koń czy ła na 1600. Trud ność
jej po le ga ła na tym, że kie dy się za czę ło już je chać, nie moż na się by -
ło z niej wy co fać. U gó ry nie bo gra na to we. Nie trze ba umie rać, że by
je zo ba czyć. Nie któ rzy z fil tra mi nr 60 na twa rzach. Pierw szy od ci nek

przez lo do wiec. Po dro dze me ta lo we ,,pusz ki” – schro ny na wy pa dek
za ła ma nia po go dy. Księ ży co wy kra jo braz z tra sa mi tak wy ty czo ny mi,
że moż na wy brać nie skoń czo ną ilość moż li wo ści. Czę ste siat ki za bez -
pie cza ją ce. Na po cząt ku zjaz du mi nu ta sa mot no ści na usta wie nie szy -
fru do ku fer ka ze wspo mnie nia mi. Prze świ tu ją ca przez siat ki ot chłań.
Z pew no ścią nie prze pra wiał się tę dy Han ni bal ze swo imi sło nia mi.
Pod na mi wszyst ko do po ko na nia, mo rze szczy tów wy glą da ją cych jak
wzbu rzo ny, bia ły, mlecz ny oce an. ,,Waż ne są tyl ko te tra sy, któ rych
jesz cze nie zna my”. Ob su wa my się tro chę na bok, w dół, że by nie licz -
ne roz mo wy nie psu ły nam od bio ru dźwię ków da ro wa nych przez na -
tu rę. Dwie ście, 500 m wy płasz cze nia i ki lo metr w dół, o na chy le niu
30–50%. I tak na prze mian. Im ni żej, tym więk sze, ale dość ła god ne
mul dy. Rzad ko pra co wa ły tam ra tra ki. Na star cie –18°C, na do le czę -
sto +10°C, bo to ko niec mar ca. Oczy wi ście im da lej, tym częst sze prze -
rwy. Za czę ło lek ko pró szyć, mi mo że słoń ce by ło do sko na le wi docz ne
i da wa ło się we zna ki. Za czę li śmy ro bić zdję cia. Płat ki śnie gu i kro ple
desz czu ma ją wła sne, do bre świa tło. Je chać moż na tyl ko na dół i do
przo du. Je śli skła dasz się z sa mych wąt pli wo ści, to nie jedź! A wo kół
szczy ty pod cho dzą ce pod 4000 m. Gdy by się wszyst kie zmó wi ły
i spu ści ły tro chę śnie gu jed no cze śnie, żad ne za bez pie cze nia la wi no -
we te go by nie wy trzy ma ły. Zresz tą ca ły czas mie li śmy wra że nie, że
trze ba z nie któ rych miejsc ucie kać! Gó ry uczą wy jąt ko wej po ko ry. Tak
jak oce an. Nie po mni te go za ja kiś czas zno wu wjeż dża my na szczyt,
aby ko lej ny raz zna leźć się na po cząt ku tra sy. Koń ców ka jej to dwu -
ki lo me tro wy tra wers, któ rym w za leż no ści od tem pe ra tu ry je dzie się
al bo na zła ma nie kar ku, al bo trze ba się od py chać ki ja mi. Na me cie
czuć na praw dę zmę cze nie, ra dość, du mę. Zno wu od wa li li śmy ka wał
do brej, ni ko mu nie po trzeb nej ro bo ty.

Pra cow ni cy wy cią gów we Fran cji w więk szo ści stwa rza ją wra że nie,
jak by śmy im prze szka dza li. Zwłasz cza ci, w któ rych opa le niź nie nie
bra ło udzia łu słoń ce. Nie któ rzy jed nak da ją się na mó wić na ,,fa na be -
rie” ty pu: na pi sa nie po pol sku na ta bli cy przy wy cią gu kre dą: ,,Mi łe go
dnia”. Nie wy obra ża cie so bie, ja kie to za gra ni cą mi łe. I na śnie gu eks -
cy tu ją ce. Du że zdzi wie nie, bo ,,ta bor ka na po wo -wy cią go wy” ma ją
z póź ne go śre dnio wie cza nar ciar skie go. Ale rów nież du żo no wo cze -
snych: ,,że la zek”, wiel kich wa go nów na li nach na stu nar cia rzy ja dą -
cych czę sto kil ka set me trów nad zie mią z pręd ko ścią do cho dzą cą
do 50 km/h. Po za tym wie le nar to strad two rzą cych swo im po łą cze -
niem moż li wo ści ca ło dzien nych wy cie czek. W gó rę i w dół, w gó rę
i w dół, aż na gle orien tu jesz się, że je steś bar dzo da le ko od ro dzi mej
sta cji. Ale nie nad mo rzem! No i czas wra cać, aby gdzieś tam zdą żyć
na ostat ni wy ciąg, z któ re go już pro sto do do mu. 

Ko lej ny dzień nie praw do po dob nych wręcz prze żyć, nie re al nych na
co dzień do znań, na sze go wiel kie go nar ciar stwa – za na mi. Al pe d Hu -
ez wraz ze sta cją Le deux Al pes sta no wią je den z więk szych, po Trzech
Do li nach, kom plek sów nar ciar skich w ca łych Al pach Fran cu skich. Jaz -
da od 1200 do pra wie 3900 m n.p.m. Ce ny na sto ku ko smicz ne. Nie -
rzad ko her ba ta kosz tu je 7 eu ro (jed na fi li żan ka). W skle pach dro żej niż
na Kru pów kach. Za to nar ciar stwo nie zwy kłe. Pla no wa li śmy tam trze -
ci ko lej ny wy jazd te go ro ku. Po mi mo wstęp nej re zer wa cji od po cząt -
ku stycz nia za czę li śmy otrzy my wać dziw nej tre ści mej le od
tam tej sze go biu ra re zer wa cji. Mej le peł ne tro ski o na sze moż li wo ści
to le ran cji. Szyb ko się oka za ło, że w tym sa mym cza sie w Al pe d Hu ez
ma się od być ogól no eu ro pej ski zlot nar cia rzy… ko cha ją cych ina czej.
Mia ło być spo ro „ślu bów”. To nie żart. Po ko lej nych kil ku dniach otrzy -
ma li śmy in for ma cję, że wszyst ko w sta cji jest za ję te, bo ce na nie sta -
no wi ła dla tej eki py ba rie ry. Nie wie my, czy przy ja dą z nar ta mi?

W dość ele ganc ki spo sób nie za pro szo no nas na im pre zę. A war to
by zo ba czyć El to na Joh na w ślub nym, nar ciar skim kom bi ne zo nie pro -
jek tu Ja cy ko wa w ro li pan ny mło dej. No i żo na mo gła by być wte dy
mę żem. Za ufa nia.

Z pew no ścią tu kie dyś wró ci my. Bo naj waż niej sze, że by mieć ma -
rze nia, naj le piej du że i ko lo ro we.

Ma rzec 2011

Ry szard No wak

Nasze małe wielkie narciarstwo
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Dzie wią te go kwiet nia 2011 na sze 
ko ło na uko we wraz z Ko łem Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków 
Bu dow nic twa (PZITB) nr 6 przy 
SKAN SKA O/Po znań wy bra ło się
na bu do wę Stop nia Wod ne go 
w Mal czy cach. Za wspól ny wy jazd 
ser decz nie dzię ku je my! 

Wio sna na do bre za go ści ła w Po zna niu. So bot ni po ra nek wy da je
się być sce ną z fil mu o koń cu świa ta – wszech obec na pust ka i ci sza
wy da je się nie pa so wać do gwar ne go cha rak te ru mia sta. Je dy nie prze -
my ka ją ce uli ca mi z ter ko tem kół tram wa je po zwa la ją przy pusz czać,
że mia sto nie ule gnie za raz apo ka lip tycz nej za gła dzie… 

Krót ka zbiór ka pod NOT przy ul. Wie niaw skie go. Pre zes PZITB, Ro -
man Na pie ra ła, w kil ku zda niach na kre śla plan wy ciecz ki. W wio sen -
nym słoń cu, przy lek kim po wie wie wia tru nasz au to kar wy ru sza
w tra sę. Za oknem szyb ko zni ka Sta re Mia sto, ra taj skie osie dla i Fra no -
wo. Mknie my na po łu dnie Wiel ko pol ski. Śrem omi ja my no wiut ką ob -
wod ni cą (wy ko na ną przez SKAN SKA S.A.), któ rej bu do wa by ła
utrud nio na z po wo du nie ko rzyst nych wa run ków geo lo gicz nych. Prze -
jeż dża my po żel be to wo -sta lo wym mo ście nad War tą – sta ny wo dy wy -
so kie – ta ki urok wcze snej wio sny. Za oknem mi ja my zie le nią ce się la sy,
po la go to we do sie wu i zwie rzę ta na pa stwi skach. Gdzie nie gdzie na
po lach sta gnu je wo da – jest to nie ko rzyst ne zja wi sko, gdyż pod wyż -
sze nie po zio mu wód grun to wych po wo du je nie ko rzyst ne zmia ny
w pro fi lu gle bo wym, na przy kład ogle je nie, ob ja wia ją ce się nie bie sko -
-zie lo ny mi prze bar wie nia mi, a co za tym idzie po gor sze nie wa run ków
upra wy. W ta kiej sy tu acji je dy ne słusz ne wyj ście to me lio ra cja! 

W tym cza sie wy słu chu je my pre lek cji pre ze sa Ro ma na Na pie ra ły na
te mat pro jek tu ka na łu że glow ne go łą czą ce go Du naj z Od rą. Po mysł
na ro dził się jesz cze za cza sów pa no wa nia Habs bur gów w Au stro -Wę -
grzech. W pier wot nym za ło że niu róż ni cę te re nu stat ki mia ły po ko ny -
wać po po chyl niach. W ko lej nej kon cep cji pla no wa ny był sys tem śluz
– roz wią za nie sto so wa ne naj czę ściej do dziś. Nie ste ty, ten śmia ły plan
zo stał osła bio ny przez dy na micz ny roz wój ko lei że la znych, a na stęp -
nie przez wy buch pierw szej woj ny świa to wej, kie dy to pie nią dze po -
chła nia ły zbro je nia. Po po wsta niu Cze cho sło wa cji rów nież roz wa ża no
bu do wę ka na łu Od ra –Du naj, lecz tym ra zem na prze szko dzie sta nę ła
anek sja te goż kra ju przez Trze cią Rze szę, a na stęp nie kon se kwen cje
wy ni ka ją ce z wy bu chu dru giej woj ny świa to wej. Obec nie ist nie je
szan sa na re ali za cję pro jek tu ka na łu dzię ki wspar ciu środ ków wspól -
no to wych.

Na stęp nie dok tor Ja cek Mą draw ski za po zna je nas z ro lą, ja ką ma
speł nić bu do wa ny Sto pień Wod ny Mal czy ce. Jest to ko lej ny pla no wa -
ny ele ment ka ska dy Od rzań skiej Dro gi Wod nej. Pra ce pro jek to we roz -
po czę to w 1974 ro ku po licz nych zmia nach i per tur ba cjach, głów nie
o pod ło żu fi nan so wym, pra ce bu dow la ne roz po czę to na 300,00 km
Od ry na prze ciw wsi Rze czy ca. Obiekt skła da się ze ślu zy, elek trow ni
wod nej, ja zu kla po we go i sta łe go. Pod sta wo wym je go ce lem ma być
unie za leż nie nie że glu gi od zmian sta nów wo dy oraz za po bie że nie
ero zji w ko ry cie Od ry. 

Nim mi nę ły trzy go dzi ny zna leź li śmy się w Wa łach, gdzie znaj du je
się Sto pień Wod ny Brzeg Dol ny. Obiekt po wsta ły w la tach 1954–1958
na 281,50 km Od ry jest dzie łem spe cja li stów z Pol ski i Cze cho sło wa cji.
Nie bo za snu wa się cięż ki mi oło wia ny mi chmu ra mi, od Od ry wie je lek -
ki wie trzyk. Wcho dzi my na te ren elek trow ni, prze szy wa nas lo do wa ty
wiatr – wy cię cie drzew na obu brze gach Od ry spo wo do wa ło po wsta -
nie ko ry ta rza po wietrz ne go na od cin ku od mo stu ko le jo we go w Brze -
gu Dol nym do stop nia wod ne go. Wiatr wie je tu prak tycz nie
nie prze rwa nie. Za in sta lo wa no w tym miej scu czte ry cze cho sło wac kie
hy dro ze spo ły skła da ją ce się z tur bin Ka pla na sprzę gnię tych z ge ne ra -

to ra mi o łącz nej mo cy 10,8 MVA. Rocz na pro duk cja prą du wy no -
si 45 000 MWh. Tuż obok znaj du je się ru cho my jaz do ko wy skła da ją cy
się z pię ciu za suw o sze ro ko ści 23 m. Je go ro lą jest pię trze nie wo dy i ni -
we la cja zja wisk lo do wych na Od rze. Dzię ki uprzej mo ści pra cow ni ka
RZWG we Wro cła wiu opro wa dza ją ce go nas po obiek cie mo że my zo -
ba czyć me cha nizm pod no szą cy, skła da ją cy się z ol brzy mich łań cu chów
Gal la, któ rych jed no „oczko” jest wiel ko ści ludz kiej gło wy, pod cią ga -
nych przez me cha nizm za in sta lo wa ny w wie życz kach (kla py przę seł
nr 2 i 3) oraz pod no śni ków hy drau licz nych (po zo sta łe kla py). Po przej -
ściu kład ką na le wy brzeg Od ry na szym oczom uka zu ją się ste row nie
Ślu zy Brzeg Dol ny. Jest to ślu za jed no ko mo ro wa o ścia nach w po sta ci
wol no sto ją cych mu rów opo ro wych z wro ta mi wspor ni ko wy mi o wy -

so ko ści 7,10 m (od stro ny gór ne go awan por tu) i 10,0 m (od stro ny dol -
ne go awan por tu). Nie sa mo wi tym wi do kiem jest na peł nia nie wo dą
ślu zy – trwa to za le d wie 12 mi nut. Wo da pod no si się tak szyb ko, że od -
no si się wra że nie, iż za raz roz le je się po nad brze gi ślu zy i po rwie nie -
świa do mych ob ser wa to rów z nur tem ku Bał ty ko wi… Ma ło bra ko wa ło,
a z te go po dzi wu je den z człon ków ko ła zo stał by po chło nię ty przez
toń wo dy. Ca łe szczę ście, że na ślu zie jest ko ło ra tun ko we…

Ru mia ni od wia tru, z roz wi chrzo ny mi fry zu ra mi wra ca my do au to -
ka ru. Ku bek cie płej her ba ty po ma rań czo wej sta wia nas na no gi. Po
chwi li au to kar su nie szo są wzdłuż Od ry. Nie mi ja pół go dzi ny, a znaj -
du je my się na pla cu bu do wy Stop nia Wod ne go Mal czy ce.

In we sty cja zlo ka li zo wa na w za ko lu Od ry, na 300,00 km jej bie gu. Wy -
stę pu ją tu sprzy ja ją ce wa run ki geo tech nicz ne, a bu do wa w za ko lu
umoż li wia wy ko na nie bu do wy po za ko ry tem Od ry. Sto pień Wod ny
Mal czy ce jest pró bą za po bie że nia po stę pu ją cej ero zji den nej w ko ry -
cie Od ry, wy stę pu ją cej po ni żej Stop nia Wod ne go Brzeg Dol ny – po -
ziom zwier cia dła wo dy w rze ce ob ni żył się o 2,5 m! Moż na to po rów nać
do po wsta nia ka nio nu. Jest to zja wi sko nie zwy kle nie ko rzyst ne, gdyż
do pro wa dzi ło do ob ni że nia zwier cia dła wo dy grun to wej w po bli żu rze -
ki, nad któ rą są grun ty or ne, łą ki i la sy łę go we, gdzie zmia na sto sun -
ków wod nych ozna cza tak na praw dę za gła dę. Po za tym ero zja den na
mo że w dłuż szej per spek ty wie za gro zić znisz cze niem Stop nia Wod ne -
go Brzeg Dol ny, gdyż bu dow la mo że prze stać speł niać li czo ny w kon -
struk cjach hy dro tech nicz nych wa ru nek sta tecz no ści. 

Roz po czy na my zwie dza nie. Głę bo ka na pra wie 12 m ślu za ro bi wra -
że nie. Scho dzi my wzdłuż przy szłe go brze gu do gór ne go awan por tu.
Awan port to miej sce w por cie rzecz nym, któ re umoż li wia bez piecz ne
wpły nię cie i wy pły nię cie ze ślu zy. Po obej ściu wa łu roz dziel cze go zmie -
rza my ku bu do wa nej elek trow ni wod nej o mo cy in sta lo wa nej 9000 kW
i pla no wa nej pro duk cji prą du elek trycz ne go rzę du 49 800 MWh. Wy -
po sa że nie sta no wić bę dą trzy tur bo ze spo ły ru ro we Ka pla na z ge ne ra -

Od ra km 300…
Wy jazd Ko ła Na uko we go In ży nie rów Śro do wi ska na bu do wę Stop nia Wod ne go Mal czy ce

Jaz piętrzący wody Odry na Stopniu Brzeg Dolny
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to ra mi ty pu SI MENS. Kon struk cja jest im po nu ją ca, a sa me wir ni ki przy -
tła cza ją swo ją śred ni cą – 3,4 m. Po chwi li po po nu rze (wzmoc nie nie
gór ne go sta no wi ska kon struk cji hy dro tech nicz nych, za bez pie cza ją ce
je przed roz my ciem i zwięk sza ją ce ich sta tecz ność) prze cho dzi my ku
wzno szo ne mu ja zo wi kla po we mu. Po uru cho mie niu stop nia wod ne -
go wo da bę dzie osią ga ła tu przy nor mal nym po zio mie pię trze nia 6,8 m
głę bo ko ści. Jaz ten – wy ko na ny z prze pław ką dla ryb – bę dzie mieć
sta lo we kla py na pę dza ne hy drau licz nie. Ro lą ja zu bę dzie re gu lo wa nie
prze pły wu wo dy przez sto pień. Wy bu do wa na tuż obok prze pław ka
umoż li wi bez piecz ne prze pły nię cie ry bom, a tak że w dal szej per spek -
ty wie cza su re sty tu cję w Od rze ryb wę drow nych. Tuż za prze le wem ja -
zu znaj du je się niec ka z wy bo jem, obie słu żą roz pro sze niu ener gii
wo dy prze pły wa ją cej ze sta no wi ska gór ne go do dol ne go. 

Ob cho dzi my ślu zę. Sto jąc na dnie, czło wiek czu je się ni czym kra -
sno lu dek. Po chwi li wcho dzi my do bu dyn ku przy po mi na ją ce go z ze -
wnątrz na staw nię ko le jo wą, ja kich peł no w Pol sce. Jest to ste row nia
stop nia. Tu taj bę dzie od by wa ło się ste ro wa nie ca łą ma szy ne rią. Z bal -
ko nu tej bu dow li roz po ście ra się wspa nia ły wi dok na plac bu do wy.

Z Mal czyc uda je my się do le żą ce go nie opo dal Lu bią ża. Nad miej -
sco wo ścią gó ru je ba ro ko wa pe reł ka – opac two Cy ster sów. Jest to naj -
więk sze opac two cy ster skie na świe cie, w kla sy fi ka cji za ko nów zaś
– jed no z naj więk szych. Swo ją ku ba tu rą prze wyż sza Wa wel. Cy ster -
sów do Lu bią ża spro wa dził pia stow ski ksią żę Bo le sław Wy so ki w 1163
ro ku. Od te go mo men tu cy ster si na do bre za go ści li w Lu bią żu, gdzie
go spo da ro wa li aż do 1810 ro ku, kie dy to król pru ski Fry de ryk Wil -
helm III Pru ski do ko nał je go ka sa cji. Od te go mo men tu koń czy się pro -
spe ri ta obiek tu. Naj pierw po wsta je w nim szpi tal psy chia trycz ny,
w cza sie dru giej woj ny świa to wej w pod zie miach – po dob no są tu aż

Mechanizm podnoszący zamknięcia jazu na Stopniu Brzeg Dolny

Długa ta śluza...(Brzeg Dolny) Zamknięcie śluzy (Brzeg Dolny)

trzy po zio my piw nicz ne – pro du ko wa no czę ści do po ci sków ra kie to -
wych V1 i V2. Dzie ła znisz cze nia do ko na ła Ar mia Czer wo na, któ ra sta -
cjo no wa ła tu do 1948 ro ku. Do pie ro po 1989 ro ku roz po czę to pra ce
re no wa cyj ne.

Na te ren opac twa wcho dzi my przez zdo bio ną z ba ro ko wym prze -
py chem bra mę. Nad wej ściem czu wa ją Świę ty Be ne dykt i Świę ty Ber -
nard – za ło ży cie le za ko nu cy ster skie go. Nad ni mi znaj du je się cy tat
z Wul ga ty – Apo ka lip sa wg Świę te go Ja na 11,4: „Hi sunt du ae Oli vae
et duo can de la bra in con spec tu Do mi ni ter rae stan tes” – „Oni są dwo -
ma drze wa mi oliw ny mi i dwo ma świecz ni ka mi, co sto ją przed Pa nem
zie mi” (źró dło: Bi blia Ty siąc le cia). Mi ja my by ły szpi tal i do cho dzi my do
za adap to wa nej na karcz mę staj ni. Za ma wia my obiad – w koń cu i na -
sze żo łąd ki za czę ły do po mi nać się o swo je, na stęp nie ru sza my w go -
dzin ną tra sę po obiek cie. W dro dze do głów ne go bu dyn ku opac twa
mi ja my by łą kan ce la rię i sto ją cą już na pla cu klasz tor nym, na co ko le
fi gu rę Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Wcho dzi my do pa ła cu opa ta, nad
któ rym gó ru ją dwie wie że z kunsz tow nie wy koń czo ny mi ba ro ko wy -
mi da cha mi heł mo wy mi.

W pierw szej ko lej no ści prze cho dzi my przez Ja dal nię Opa ta. Na bia -
łych ścia nach sa li wy ło żo nej par kie tem wi szą ob ra zy i re pro duk cje
w an ty ra mach. Gdzie nie gdzie sto ją pięk nie rzeź bio ne drew nia ne me -
ble. Ca łość uzu peł nia skle pie nie z fre skiem „Apo te oza bo ha ter stwa
cnót” uzu peł nio ne mo ty wa mi ro ślin ny mi sztu ka te rii. Na stęp nie, prze -
cha dza jąc się dłu gim ko ry ta rzem, po zna je my hi sto rię, por ty i ro lę że -
glu gi na Od rze, by po chwi li udać się z prze wod ni kiem do Sa li
Ksią żę cej. Wej ście do niej zdo bio ne jest por ta lem z po sta cią Mu rzy na
i In dia ni na. W środ ku peł nym ba ro ko we go prze py chu uwa gę zwra ca
ol brzy mi pla fon na su fi cie, licz ne rzeź by, mię dzy in ny mi wład ców z dy -
na stii Habs bur gów, Atla sa dźwi ga ją ce go ziem ski glob czy per so ni fi -
ka cje si ły i sta ło ści. Ca łość kom po zy cji do peł nia ją mar mu ro we
po sadz ki oraz ozdo by ze stiu ku. Wi dok te go wszyst kie go za pie ra dech
w pier siach. Trud no jest wy ra zić sło wa mi wra że nie, ja kie wy wie ra na
ob ser wa to rze to po miesz cze nie. Na stęp nie wy cho dzi my na dzie dzi -
niec, aby przez ba ro ko wą Ka pli cę Lo re tań ską wejść do naj star sze go
bu dyn ku na te re nie kom plek su – go tyc kie go Ko ścio ła Klasz tor ne go
p. w. Naj święt szej Ma rii Pan ny, w któ rym znaj du je się mau zo leum Pia -
stów Ślą skich, spro fa no wa ne przez sta cjo nu ją ce w 1945 ro ku woj ska
ra dziec kie. Ostat nim zwie dza nym po miesz cze niem, do któ re go wie -
dzie dłu gi i mrocz ny ko ry tarz, jest Re fek tarz. Ską pa ny w żół cie niach
i po ma rań czach, zdo bią go me da lio ny z ży wo ta mi Świę tych Ber nar -
dy na i Be ne dyk ta, głów ny fresk zaś to dzie ło za ty tu ło wa ne „Cu dow -
ne na kar mie nie pię ciu ty się cy”. 

Po za koń cze niu zwie dza nia rów nież na stą pi ło na kar mie nie, ale po
pierw sze, nie cu dow ne, a po dru gie, tyl ko uczest ni ków wy jaz du. Po
uczcie dla du szy, przy szła ko lej na ucztę dla cia ła. Wszy scy za ja da li się
prze pysz ny mi da nia mi za mó wio ny mi uprzed nio w Karcz mie Cy ster -
skiej, ser wo wa ny mi przez nie zwy kle sym pa tycz ną ob słu gę. Po si le ni
ru szy li śmy w dro gę po wrot ną do Po zna nia. 

Tuż przed zmierz chem da ne nam jest zo ba czyć pa łac w Ry dzy nie,
któ re go nie ste ty nie mo gli śmy zwie dzić z ra cji re mon tu.

Do Po zna nia przy by wa my już po zmro ku. Miej ską ci szę prze ry wa -
ją dzwo nią ce tram wa je.

Piotr Do bosz
Ko ło Na uko we In ży nie rów Śro do wi ska
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Członkowie KNIŚ na dnie górnego stanowiska, w tle elektrownia wodna (Malczyce)

Widok na plac budowy Stopnia Wodnego Malczyce ze sterowni Opactwo w Lubiążu
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Wra mach pro jek tu we wrze śniu 2011 ro ku na te re nie Nad le śnic -
twa Draw no od był się stu denc ki obóz na uko wy pod au spi cja -

mi Sek cji Geo ma tycz nej Ko ła Le śni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu. Uczest ni ka mi obo zu by li stu den ci róż nych lat Wy dzia łu
Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz pra cow ni cy
pro jek tu. 

Obóz trwał dwa ty go dnie i był po dzie lo ny na dwa tur nu sy. W pierw -
szym (5–9 wrze śnia 2011 ro ku) z za kwa te ro wa niem w kwa te rze my śliw -
skiej na Bo row cu uczest ni czy ło 15 osób (dzie się ciu stu den tów i pię ciu
pra cow ni ków). W dru gim tur nu sie (12–17 wrze śnia 2011 ro ku), z za kwa -
te ro wa niem w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym „Kar da sów ka”, uczest -
ni czy ło 16 osób (je de na stu stu den tów i pię ciu pra cow ni ków).

Uczest ni cy obo zu pro wa dzi li ba da nia na uko we w le sie, na po -
wierzch niach do świad czal nych na te mat bio ma sy so sny zwy czaj nej.
Wy ko ny wa no mię dzy in ny mi: nu me ro wa nie i ma lo wa nie drzew, po mia -
ry i kla sy fi ko wa nie drzew sto ją cych, wy zna cza nie drzew mo de lo wych,
okre śla nie po zy cji tech ni ka mi GPS, ska no wa nie drzew na ziem nym ska -
ne rem la se ro wym, zdję cia he mis fe rycz ne, ścin ka i po dział na frak cje
drzew mo de lo wych, mie rze nie i wa że nie ścię tych drzew, po bie ra nie
prób do okre śla nia su chej ma sy w la bo ra to rium. Naj bar dziej pra co -
chłon ne by ło od ci na nie se ka to ra mi frak cji drob nych ga łą zek z igła mi,
a na stęp nie osku by wa nie z tych ga łą zek wszyst kich igieł.

W ra mach obo zu od by wa ły się licz ne spo tka nia z za pro szo ny mi 
go ść mi, pre lek cje i po ka zy sprzę tu. Na po cząt ku na po wierzch nie do -
świad czal ne w cha rak te rze eks por tów przy by ło dwóch wy bit nych spe -
cja li stów z dzie dzi ny okre śla nia bio ma sy drzew. Z War sza wy przy je chał

dzie kan Wy dzia łu Le śne go Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go,
dr hab. Mi chał Za sa da, a z Kór ni ka wi ce dy rek tor In sty tu tu Den dro lo -
gii Pol skiej Aka de mii Na uk, dr inż. An drzej Ja go dziń ski. Za pro sze ni
eks per ci po dzie li li się swo imi do świad cze nia mi na te mat spo so bu or -
ga ni zo wa nia prac te re no wych na po wierzch niach do świad czal nych
oraz uczest ni czy li w dys ku sjach o me to dy ce pro wa dzo nych ba dań.

W trak cie prac te re no wych obóz wi zy to wa li tak że go spo da rze te re -
nu, pra cow ni cy La sów Pań stwo wych. By ła to trzy oso bo wa de le ga cja
z Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Szcze ci nie, z na czel ni -
kiem Wy dzia łu Za so bów Le śnych, Da riu szem Ja czew skim oraz przed -
sta wi cie le Nad le śnic twa Draw no z nad le śni czym Wło dzi mie rzem
Ro cław skim. Na stęp ne go dnia wie czo rem na spo tka niu przy ko min -
ku za stęp ca nad le śni cze go, Jan Grzyś, opo wie dział o funk cjo no wa niu
Nad le śnic twa Draw no.

Pod czas dru gie go tur nu su od był się po kaz pra cy na ziem ne go ska -
ne ra la se ro we go oraz wy ko ny wa nia zdjęć he mis fe rycz nych. W le sie
naj no wo cze śniej szy sprzęt po mia ro wy za pre zen to wa ła fir ma TPI z Po -
zna nia, z ko lei wie czo rem przy ogni sku, w wa run kach po lo wych od -
był się po kaz mul ti me dial ny fir my ESRI, pro du cen ta i dys try bu to ra
opro gra mo wa nia GIS.

Dzię ki du że mu za an ga żo wa niu uczest ni ków obo zu przez dwa ty -
go dnie uda ło się kom plet nie po mie rzyć i po brać prób ki do la bo ra to -
rium z 20 drzew mo de lo wych. W ro ku 2012 pla no wa ne są ko lej ne
obo zy na uko we w Nad le śnic twie Draw no.

mgr inż. Jo lan ta Wę giel

Stu denc ki obóz na uko wy 
w Nad le śnic twie Draw no

Pomiar ściętego pnia sosny Każdy kawałek drewna został zważony

Przed zważeniem należało oddzielić igły, gałązki i szyszki Terenowa prezentacja nowoczesnego sprzętu geodezyjnego
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Organizatorzy Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Te go rocz ny, pią ty już fe styn eko lo gicz ny, zor ga ni zo wa ny 5 czerw -
ca 2011 ro ku przez Ko ło Na uko we Ochro ny Śro do wi ska, od był się

na te re nie Par ku Cy ta de la przy współ pra cy Urzę du Mia sta Po zna nia.
Z tej oka zji przy go to wa li śmy wcze śniej dla naj młod szych uczniów szkół
pod sta wo wych kon kurs pla stycz no -eko lo gicz ny pod ha słem: „Las to też
dom!”, na wią zu jąc tym sa mym do usta no wio ne go przez ONZ ro ku 2011
– Mię dzy na ro do we go Ro ku La sów. Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów.
Pierw szy po le gał na przy go to wa niu pla ka tów, dru gi zaś spraw dzał wie -
dzę eko lo gicz no -przy rod ni czą dzie ci. Etap pi sem ny od był się 27 ma ja
na te re nie Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał
na gro dę książ ko wą oraz drob ne ga dże ty. Uro czy ste wrę cze nie na gród
od by ło się pod czas ob cho dów Świa to we go Dnia Ochro ny Śro do wi ska.
Wszyst kie na gro dzo ne pra ce zo sta ły wy sta wio ne w ho lu Col le gium Ma -
xi mum. Zor ga ni zo wa li śmy rów nież kon kurs fo to gra ficz ny „Mo da na eko”
dla szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.

Człon ko wie ko ła, a tak że stu den ci ochro ny śro do wi ska do ło ży li wszel -
kich sta rań, aby uświet nić tę im pre zę, skie ro wa ną za rów no do ma łych,
jak i du żych. Przy go to wa li śmy, jak co ro ku, sta no wi ska edu ka cyj ne do -
ty czą ce mię dzy in ny mi wo dy, gle by, po wie trza, przy ro dy, od pa dów,
ener gii od na wial nej oraz elek trow ni ją dro wej. Przy go to wa ne przez nas
qu izy, za gad ki oraz lo sy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem.

Cie szy my się, że i tym ra zem do pi sa ła nam po go da i dzie cia ki, któ -
re by ły z na mi do sa me go koń ca. Miesz kań cy Po zna nia mie li rów nież
moż li wość od da nia zu ży te go sprzę tu do gra to wo zu, a przy by łe dzie -
ci mo gły sko rzy stać z bez płat ne go ma lo wa nia bu zi. Ca łą im pre zę do -
dat ko wo uświet nia ła opra wa mu zycz na.

Chcie li by śmy po dzię ko wać wszyst kim spon so rom, któ rzy przy czy -
ni li się do ufun do wa nia wspa nia łych na gród. 

inż. Ka ta rzy na Kacz ma rek
czło nek Ko ła Na uko we go Ochro ny Śro do wi ska

Świa to wy Dzień Ochro ny Śro do wi ska
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Po wie lu la tach wy jaz dów w re jo ny wy bie ra ne (w taj nym gło so wa -
niu) przez uczest ni ków po przed niej wy ciecz ki nad szedł czas na

zmia ny. Aby unik nąć wy jaz du rok po ro ku w ten sam re jon (a ta ki był
– cho ciaż bar dzo nie jed no myśl ny – ostat ni wy bór, por. WA 7-8/2010),
zde cy do wa li śmy od stą pić od tej tra dy cji i po je chać nie co bli żej, ale
też do kra iny peł nej róż no ra kich atrak cji. Pier wot ny plan wy ciecz ki za -
kła dał zwie dze nie wy łącz nie Ko tli ny Kłodz kiej. Po tem nie któ re pro jek -
to wa ne tra sy wkro czy ły w głąb do lin zbie ga ją cych się w re jo nie
Kłodz ka, by wkrót ce ob jąć swym za się giem rów nież wy bra ne frag -
men ty pasm gór skich ota cza ją cych Ko tli nę. Wresz cie – gdy oka za ło
się, że za mó wio ny au to kar mo że wy je chać po za gra ni cę pol sko -cze -
ską – na szki cu tras po ja wi ły się tak że dro gi na te re nie Re pu bli ki Cze -
skiej (czy li po za hi sto rycz ną Zie mią Kłodz ką – hrab stwem kłodz kim).
Oczy wi ście nie jest moż li we zwie dze nie na wet tyl ko naj waż niej szych
atrak cji te go re gio nu w cią gu sze ściu dni (bo tak – łącz nie z do jaz dem
i po wro tem – trze ba by ło z przy czyn fi nan so wych ten wy jazd ogra ni -
czyć). Wy bór był za tem trud ny, a usta lo ny w Po zna niu plan mu sie li -
śmy jesz cze na miej scu z dnia na dzień mo dy fi ko wać (do ty czy to
dru giej czę ści wy jaz du). 

Z Po zna nia wy je cha li śmy w pią tek, 10 czerw ca, ra no. Po nie waż na
po po łu dnie by ło za pla no wa ne zwie dza nie Kłodz ka, po sto je na tra sie
zo sta ły ogra ni czo ne do nie zbęd ne go mi ni mum, czy li przede wszyst -
kim do prze rwy obia do wej w Prze rze czy nie Zdro ju. Prze jazd był do -
dat ko wo utrud nio ny z po wo du prze bu do wy dłu gich od cin ków dro gi.
Dla te go mu sia łem zre zy gno wać z za pla no wa nej (ale nie uję tej w pro -
gra mie) nie spo dzian ki w po sta ci zwie dza nia Prze rze czy na. Prze je cha -
li śmy spo ry od ci nek ocze ki wa nej od daw na przez kie row ców
au to stra do wej ob wod ni cy Wro cła wia (ca łość zo sta ła prze ka za na do
eks plo ata cji kil ka ty go dni póź niej). 

Spo tka nie z prze wod ni kiem w Kłodz ku (przez wszyst kie dni opie -
ko wa ła się na mi pa ni Edy ta Pień kow ska) i zwie dza nie mia sta nie
przy nio sło nie spo dzia nek. Naj bar dziej zna nym i chy ba naj czę ściej
zwie dza nym obiek tem w Kłodz ku jest twier dza na For tecz nej Gó rze,
wznie sio na w XVIII wie ku na miej scu śre dnio wiecz ne go zam ku. Zwie -
dzi li śmy udo stęp nio ną część te go efek tow ne go dzie ła sztu ki for ty fi -
ka cyj nej, w tym tak że chod ni ki mi ner skie, czy li pod ziem ne ko ry ta rze
wy su nię te da le ko na przed po le twier dzy. Za koń czy li śmy po dzi wia -
niem pa no ra my mia sta z oko lic ba stio nu wi do ko we go. Mo gli śmy mię -
dzy in ny mi prze śle dzić tra sę wcze śniej sze go spa ce ru po cen trum
kłodz kiej sta rów ki. 

Na szą ba zą noc le go wą by ło sa na to rium „Che mik” zlo ka li zo wa ne
w są siedz twie par ku zdro jo we go w Dusz ni kach Zdro ju. Ta kie po ło -
że nie za chę ca ło do wie czor nych spa ce rów, o któ rych na pi szę w dru -
giej czę ści tej re la cji. 

W so bo tę (11.06.) po śnia da niu uda li śmy się do Wam bie rzyc. Sła -
wa tej wsi wy kra cza da le ko po za Zie mię Kłodz ką, a przy czy ną du żej po -
pu lar no ści na Ślą sku i w Cze chach był i jest du ży ze spół piel grzym ko wy.
Rów nież my przy by li śmy do Wam bie rzyc, aby po dzi wiać ba ro ko wy ko -
ściół Na wie dze nia NMP z po cząt ku XVIII wie ku, z mo nu men tal ną re -
ne san so wą fa sa dą po cho dzą cą z po przed niej bu dow li. Prze szli śmy
rów nież nie któ ry mi ścież ka mi ogrom ne go, bo li czą ce go oko ło 130
obiek tów, ze spo łu ka plic kal wa ryj skich. Trze cim bar dzo po pu lar nym
obiek tem w Wam bie rzy cach jest uwa ża na za naj więk szą i naj star szą
w Pol sce ru cho ma szop ka, zło żo na z po nad 800 fi gur, z któ rych 300
jest ru cho mych. Eks po zy cja obej mu je rów nież kil ka mniej szych szo pek.
Dwie go dzi ny szyb ko mi nę ły i trze ba by ło ru szać w dal szą dro gę – do
daw nej miej sco wo ści Czerm na, bę dą cej obec nie czę ścią uzdro wi sko -
wej Ku do wy. Obiekt przy cią ga ją cy tu ry stów do Czerm nej ma nie co ma -
ka brycz ny cha rak ter – jest to Ka pli ca Cza szek, w któ rej zgro ma dzo no
szcząt ki (przede wszyst kim czasz ki i pisz cze le) wie lu ty się cy ofiar wo jen
i epi de mii cho le ry, głów nie z XVII i XVIII wie ku. Oso by bar dziej wraż li we
na te go ro dza ju eks po zy cje mo gły od re ago wać w trak cie pie sze go spa -
ce ru do zdro jo we go cen trum Ku do wy. Stam tąd – już au to ka rem – po -
je cha li śmy do Pstrąż nej (też część Ku do wy, ale da lej i wy żej niż
Czerm na), gdzie w sta wach cze ka ły na nas pstrą gi. Po nie dłu gim ocze -
ki wa niu z na szej stro ny sta ły się one na szym obia dem. 

Po obie dzie ko lej ną atrak cją te go dnia by ło przej ście przez skom -
pli ko wa ny la bi rynt Błęd nych Skał po wsta ły w wy ni ku wie trze nia spę -
ka ne go re gu lar nie pia skow ca. Jest to jed na z głów nych i bar dzo
po pu lar nych atrak cji w pol skiej czę ści Gór Sto ło wych, tuż przy gra ni -
cy pań stwo wej. Do dat ko wych wra żeń do star czy ły da le kie wi do ki na
stro nę cze ską. Tak mi nął dru gi dzień wy ciecz ki. 

W nie dzie lę (12.06.) po je cha li śmy do Czech, za trzy mu jąc się na
nie mal pięć go dzin w miej sco wo ści Dol ni Adršpach. Ma gne sem przy -
cią ga ją cym tu tu ry stów jest ol brzy mie mia sto skal ne. Tra sa zwie dza -
nia pro wa dzi ła twą ścież ką wśród fan ta zyj nych form skal nych,
do pro wa dza jąc rów nież do efek tow ne go wo do spa du (wy pływ wo dy
na stę pu je po gło śnej proś bie skie ro wa nej do czu wa ją ce go nad
wszyst kim Du cha Gór – Kar ko no sza). Spa cer wzbo ga co ny jest do dat -
ko wą atrak cją w po sta ci prze jażdż ki tra twa mi po za le wie utwo rzo nym
przez spię trze nie nie wiel kiej tu jesz cze rzecz ki Me tui. War to też za trzy -
mać się przy ma low ni czym je zior ku utwo rzo nym w wy ro bi sku daw -
ne go ka mie nio ło mu. 

Po szyb kim obie dzie na stą pi ła zmia na na stro ju – za trzy ma li śmy się
w mia stecz ku Bro umov, po ło żo nym nad cze skim od cin kiem rze ki Ści -
naw ki, w ob ni że niu mię dzy Gó ra mi Su chy mi i Sto ło wy mi. Za cho wał
się śre dnio wiecz ny układ urba ni stycz ny, któ ry po zna li śmy, prze cho -
dząc od par kin gu przez cen trum. Za sad ni czym ce lem by ło jed nak
zwie dze nie ba ro ko we go opac twa be ne dyk ty nów. Ko ściół klasz tor -
ny no si we zwa nie św. Woj cie cha, dla te go szcze gól nie in te re so wa ły
nas fre ski z XVII wie ku przed sta wia ją ce sce ny z ży cia pa tro na świą ty -
ni – rów nież te, roz gry wa ją ce się na zie miach pol skich. 

W ten spo sób pro gram trzech pierw szych dni zo stał zre ali zo wa ny
bez więk szych pro ble mów. A co wy da rzy ło się w dru giej czę ści wy -
ciecz ki? O tym na pi szę w ko lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”
(je śli Re dak cja ze chce wy dru ko wać*). 

Je rzy Świ goń

* Re dak cja oczy wi ście nie wi dzi żad nych prze ciw wska zań do dru ku ko lej nej
czę ści wspo mnień z wa ka cyj ne go wy jaz du ko ła PTTK (przyp. red.).

Nie tyl ko Zie mia Kłodz ka (1)

Wieści  z  koła Polskiego Towarzystwa...

Dolina Adrspach – w labiryncie skalnego miasta
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Na dziedzińcu Twierdzy KłodzkiejBazylika w Wambierzycach

Spacer w okolicach Dusznik

Panorama Dusznik – z grzbietu Ptasiej Góry

...Turystyczno-Krajoznawczego



Tra dy cyj ne za wo dy we wspi nacz ce… … i w rzu cie sie kie rą do ce lu

Ba lo ni ki… … ba lo ni ki…

… jesz cze wię cej ba lo ni ków fru wa ją cych na wie trze

Majówka Wydziału Leśnego


