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Uro czy ste ob cho dy Dnia Pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu roz po czę ły się już w czwar tek, 18 li sto pa da 2010 ro -

ku wrę cze niem ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa ks. prof. Mi cha ło wi Hel -
le ro wi*.

Na stęp ne go dnia od by ła się uro czy stość pro mo cji dok tor skiej
i wrę cze nia dy plo mów dok to ra ha bi li to wa ne go. Dy plo my ode bra ły
oso by, któ re uzy ska ły stop nie na uko we w ro ku aka de mic -
kim 2009/2010. Pod czas tej sa mej uro czy sto ści wrę czo no od zna cze nia
pań stwo we i me da le uczel nia ne, dr hab. Mo ni ka Ja ku bus z Ka te dry Gle -
bo znaw stwa i Ochro ny Grun tów wy gło si ła wy kład na te mat Re ak cji
i me cha ni zmów to le ran cji ro ślin na obec ność me ta li w gle bie, zło żo no
tak że wią zan kę kwia tów pod po pier siem pa tro na na szej uczel ni sto ją -
cym w ho lu Col le gium Ma xi mum przy ul. Woj ska Pol skie go 28.

W so bot ni wie czór 19 li sto pa da w Au li No va Aka de mii Mu zycz nej
w Po zna niu od był się bli sko trzy go dzin ny Kon cert Ga lo wy, w któ rym
wy stą pi ły ze spo ły ar ty stycz ne Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu: Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na -
tor”, Chór Aka de mic ki „Co ro da Ca me ra”, Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny” oraz
so list ka, stu dent ka II ro ku ogrod nic twa, Ka ta rzy na Ka ra lus. Oprócz na -
szych stu den tów wy stą pi ła tak że or kie stra „L’Au tun no” pod ba tu tą Ada -
ma F. Ba na sza ka oraz so li ści: Pa weł Ant ko wiak, Alek san dra Arasz czuk,
Mał go rza ta Hy biak, Ra do sław Kra wiec, Mar ta Mig da łek i Pa weł J. Woj -
ta sie wicz. Przy for te pia nie za siadł Piotr M. Woj ta sie wicz**.

Ewa Stryc ka

* Sze rzej o tej uro czy sto ści na stro nach 4–7. (es)
** Zdję cia z kon cer tu pu bli ku je my na czwar tej stro nie okład ki. (es)

Po pier sie pa tro na naszej uczel ni ma już rok

Dzień Pa tro na Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu
18–22 listopada 2010 roku
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Sa la wy kła do wa…

Wykład dr hab. Moniki Jakubus

…pę ka ła w szwach

Przemówienie dr. Tomasza Zgoły

Tę część uro czy sto ści po pro wa dził pro rek tor ds. kadr i roz wo ju uczel ni, prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski
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Naj wyż szą god ność aka de mic ką, ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, otrzy mał w tym ro ku ks.

prof. Mi chał Hel ler, pro fe sor zwy czaj ny Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja -
na Paw ła II w Kra ko wie i nie gdyś kie row nik Ka te dry Fi lo zo fii Przy ro dy
tej że uczel ni, ad junct scho lar Wa ty kań skie go Ob ser wa to rium Astro no -
micz ne go, czło nek Pa pie skiej Aka de mii Na uk w Rzy mie, zdo byw ca Na -
gro dy Tem ple to na (2008), fun da tor i dy rek tor Cen trum Ko per ni ka
Ba dań In ter dy scy pli nar nych.

Ce re mo nia wrę cze nia dy plo mu od by ła się 18 li sto pa da 2010 ro -
ku o go dzi nie 11.00 w Ko le gium Run ge go. Uro czy stość otwo rzył JM
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak, po nim wy stą pił dzie kan Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii, prof. dr hab. Wie sław Ko zia ra, lau da cję zaś wy gło sił
pro mo tor, prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski. Chór Aka de mic ki „Co ro
da Ca me ra” od śpie wał Gau de Ma ter Po lo nia, a po wy kła dzie ks. prof.
Mi cha ła Hel le ra za ty tu ło wa nym Wszech świat – śro do wi sko ży cia* wy -
ko nał jesz cze jed ną pieśń, tym ra zem w sty lu go spel.

Po uro czy sto ści od by ło się spo tka nie oko licz no ścio we, po któ -
rym dok tor ho no ris cau sa, ks. prof. Mi chał Hel ler, ode brał od go ści nie -
zli czo ną moc ży czeń, po win szo wań i gra tu la cji, moż na też by ło przy
tej oka zji zdo być Je go au to graf.

Z oka zji te go rocz ne go nada nia ty tu łu dok to ra ho no ro we go uka -
za ła się oko licz no ścio wa pu bli ka cja książ ko wa oraz spe cjal ny nu mer
„Wie ści Aka de mic kich”. 

Su che fak ty i krót kie spra woz da nie nie od da ją jed nak at mos fe ry
tej uro czy sto ści, na któ rą zło ży ło się wie le zda rzeń i oko licz no ści,
przede wszyst kim jed nak oso bo wość sa me go Go ścia – nie zwy kle uj -
mu ją ca, a za ra zem skrom na. Nie czę sto moż na spo tkać tak świa tły
i otwar ty umysł po łą czo ny z pro sto tą wy po wie dzi i umie jęt no ścią do -
tar cia z trud ną – te mu chy ba nikt nie za prze czy – wie dzą do każ de go,
na wet sła biej wy kształ co ne go od bior cy. 

Te go dnia wie lo krot nie i z róż nych stron da ło się sły szeć opi nię,
że przy ję cie przez księ dza pro fe so ra ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa jest
dla na szej uczel ni nie zwy kłą no bi li ta cją, a wręcz za szczy tem.

Ewa Stryc ka* Tekst wy kła du oraz ilu stru ją ce go fo to gra fie pu bli ku je my na stro nach 6–7. (es)

Nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa
księ dzu pro fe so ro wi Mi cha ło wi Hel le ro wi
Poznań, 18 listopada 2010 roku

Sło wo po wi ta nia wy gło sił JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak
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To ast za zdro wie na sze go no we go dok to ra ho no ris cau sa

Ży cze nia i gra tu la cje; tu od ks. Ma ria na Mi ko łaj cza ka z so łac kiej pa ra fii

Ksiądz prof. Mi chał Hel ler roz dał te go dnia wie le au to gra fów Wy kład ks. prof. dr. hab. Mi cha ła Hel le ra za ty tu ło wa ny Wszech świat
– śro do wi sko ży cia
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W tym wy kła dzie pra gnę przed sta wić dość oczy wi stą te zę. Mi mo
że jest ona dość oczy wi sta, nie wzbu dzi ła do tych czas na leż ne -

go jej za in te re so wa nia ze stro ny bio lo gów i spe cja li stów z po krew -
nych dzie dzin. Te za jest na stę pu ją ca: Ko smos sta no wi na tu ral ne
śro do wi sko ży cia. Je że li nadać jej ne ga tyw ną po stać: bez ko smicz -
ne go śro do wi ska bio lo gicz na ewo lu cja w ogó le nie mo gła by
funk cjo no wać, sta je się ona wręcz try wial na. Bo na przy kład Słoń ce
nie wąt pli wie na le ży do ko smicz ne go śro do wi ska, a bez ener gii sło -
necz nej ewo lu cja bio lo gicz na jest nie do po my śle nia. Ale cho dzi mi
o coś znacz nie bar dziej fun da men tal ne go. Ewo lu cja bio lo gicz na nie
dzia ła wbrew pra wom fi zy ki, lecz ba zu jąc na nich i wy ko rzy stu jąc je.
A więc sko ro ży cie ist nie je, pra wa fi zy ki są ta kie, że ewo lu cję bio lo -
gicz ną umoż li wia ją. Pra wa fi zy ki są wszak że za ko do wa ne w struk tu -
rze Wszech świa ta, a więc po mię dzy ist nie niem ży cia, choć by ist nia ło
ono tyl ko na jed nej pla ne cie, a struk tu rą Wszech świa ta za cho dzi in -
tym ny zwią zek.

Edwin Schrödin ger w swo jej nie wiel kiej ksią żecz ce Co to jest ży -
cie? za uwa żył, że ży cie kar mi się ujem ną en tro pią. Or ga ni zmy ży we na
Zie mi po bie ra ją ni sko en tro pij ną ener gię, głów nie w po sta ci po ży wie -
nia i tle nu, a wy da la ją wy so ko en tro pij ną ener gię, głów nie w po sta ci
cie pła. Ujem na en tro pia jest prze twa rza na w or ga ni zmach ży wych na
upo rząd ko wa ne struk tu ry, nie zbęd ne do pod trzy my wa nia ży cia. Re -
ak cje ją dro we w gwiaz dach (tak że w na szym Słoń cu) w po łą cze niu
z gra wi ta cyj nym ści ska niem są źró dłem ni sko en tro pij nej ener gii. Naj -
bar dziej wy so ko en tro pij ną zna ną po sta cią ener gii jest cie pło i wła śnie
głów nie pod po sta cią cie pła or ga ni zmy ży we wy da la ją zu ży tą ujem -
ną en tro pię w prze strzeń ko smicz ną. Po nie waż en tro pia jest mia rą nie -
po rząd ku, moż na po wie dzieć, że ży cie prze ra bia ni sko en tro pi ją
ener gię po bie ra ną ze Słoń ca na po rzą dek, wy da la jąc przy tym ba ła -
gan w prze strzeń ko smicz ną. Aże by ten pro ces był moż li wy, prze -
strzeń ko smicz na mu si być wiel kim zbior ni kiem, ogrom nym zle wem,
zu ży te go po rząd ku. Przyj rzyj my się te mu nie co do kład niej.

Ży cie na Zie mi funk cjo nu je w opar ciu o che mię or ga nicz ną,
a che mia or ga nicz na to che mia związ ków wę gla. Przy szły skład che -
micz ny Wszech świa ta za de cy do wał się w cią gu pierw szych kil ku mi -
nut po Wiel kim Wy bu chu. Wte dy to z pier wot nej go rą cej pla zmy
po wsta ły ją dra wo do ru, oko ło 70% wszyst kich ist nie ją cych dziś ją der
he lu oraz nie wiel kie ilo ści ją der in nych pier wiast ków che micz nych
z po cząt ku ta bli cy Men de le je wa. Ją dra wszyst kich po zo sta łych pier -
wiast ków che micz nych po wsta ły znacz nie póź niej w cią gach re ak cji
ją dro wych za cho dzą cych we wnę trzach gwiazd. Gdy ma syw ne gwiaz -
dy wy czer pu ją swo je za pa sy pa li wa ją dro we go, wy bu cha ją i swo imi
szcząt ka mi za nie czysz cza ją ko smicz ne śro do wi sko. Z po pio łów tych

gwiazd ro dzą się no we gwiaz dy. Aże by mógł po wstać wę giel, pier -
wot ne pa li wo wo do ro we mu si przejść ciąg re ak cji we wnę trzach
trzech lub czte rech ma syw nych gwiazd. Pro ces ten wy ma ga cza su,
mu si on trwać 9 – 10 mi liar dów lat. W tak dłu gim cza sie roz sze rza ją cy
się Wszech świat roz dy ma się do ogrom nych roz mia rów. A więc istot -
nie, ewo lu cja bio lo gicz na mo że się za wią zać tyl ko w od po wied nio sta -
rym i wiel kim Wszech świe cie.

Już te pro ste roz wa ża nia wska zu ją, że ewo lu cja bio lo gicz na jest
ści śle zwią za na z ewo lu cją ko smicz ną.

Ter min „ewo lu cja” nie jest tyl ko sło wem –wy try chem, przy po -
mo cy któ re go moż na otwo rzyć wszyst kie zam ki bro nią ce wej ścia do
gma chu ro zu mie nia. Po ję cie ewo lu cji jest bar dzo pre cy zyj nie okre -
ślo ne w ma te ma ty ce i fi zy ce. Teo rią, któ ra się tym zaj mu je, jest teo -
ria ukła dów dy na micz nych. Isto ta ewo lu cyj ne go pro ce su po le ga na
tym, że układ pod le ga ją cy ewo lu cji prze cho dzi przez ko lej ne sta ny,
ale ca ły pro ces nie sta no wi bez ład ne go błą dze nia, lecz każ dy ko lej -
ny stan jest dy na micz nym na stęp stwem po przed nie go. Trzy ele men -
ty skła da ją się na układ dy na micz ny: (1) prze strzeń wszyst kich
moż li wych sta nów, nie ja ko śro do wi sko, w któ rym mo że dziać się dy -
na mi ka; (2) ciąg wy bra nych sta nów, przez któ re układ de fac to ko lej -
no prze cho dzi; (3) rów na nie róż nicz ko we (lub układ rów nań
róż nicz ko wych), któ re okre śla ko lej ność sta nów (nie kie dy, znacz nie
rzecz uprasz cza jąc, sa mo rów na nie na zy wa się ukła dem dy na micz -
nym). Dzię ki te mu rów na niu ma my do czy nie nia nie z bez ład nym
zbio rem sta nów, lecz z ich dy na micz nym na stęp stwem. To zna czy
rów na nie nie tyl ko opi su je ko lej ność sta nów, lecz mo de lu je „me cha -
nizm” ich na stę po wa nia jed ne go po dru gim; in ny mi sło wy: ko du je
w so bie sa mo po wo do wa nie na stęp ne go sta nu przez po przed ni. Co
wca le nie ozna cza, że dzia ła nie przy pad ków jest z te go pro ce su wy -
eli mi no wa ne. Rów na nie mo że na przy kład okre ślać na stęp stwo sta -
nów je dy nie z pew nym praw do po do bień stwem. Jed nak że w ta kim
przy pad ku praw do po do bień stwa są ze so bą dy na micz nie po wią za -
ne. Nie ska czą bez ład nie, lecz jed no praw do po do bień stwo po cią ga
za so bą na stęp ne. Te go ro dza ju pro ba bi li stycz na dy na mi ka nie de -
ter mi nu je ko lej nych zda rzeń jed no znacz nie, zo sta wia jąc pe wien
„luz” na dzia ła nie lo so wo ści.

Oczy wi ście by ło by na iw no ścią są dzić, że po tra fi my na pi sać układ
rów nań róż nicz ko wych, któ re ko do wa ły by w so bie ca łą ewo lu cję bio -
lo gicz ną. Rzecz jed nak w tym, że ewo lu cja bio lo gicz na po sia da wszyst -
kie ce chy ukła du dy na micz ne go. Pro ces ewo lu cyj ny wie dzie prze cież
przez ciąg sta nów i jest on rzą dzo ny przez układ róż nych praw fi zy ki,
a pra wa te wy ra ża ją się w po sta ci roz ma itych rów nań i choć wszyst -
kich nie po tra fi my do kład nie „roz pi sać”, to jed nak one są za wszyst ko
od po wie dzial ne. Zwią zek bio lo gii z pra wa mi fi zy ki bar dzo wy raź nie
wi dać na po zio mie okre śle nia wszyst kich moż li wych sta nów, ja kie
układ bio lo gicz ny mo że zaj mo wać. Prze strzeń tę wy zna cza ją prze cież
wła śnie pra wa fi zy ki. To one usta la ją to, co jest moż li we, a co nie moż -
li we dla ukła dów bio lo gicz nych. To, co jest po za prze strze nią sta nów,
nie ma szans na zre ali zo wa nie.

Co wię cej, pra wa fi zy ki na kła da ją na układ dy na micz ny, któ ry
mógł by mo de lo wać ewo lu cję bio lo gicz ną, pew ne istot ne wa run ki.
Przede wszyst kim ta ki układ mu si być dy na micz nym ukła dem nie li -
nio wym i znaj do wać się w sta nach da le kich od rów no wa gi. Je dy nie
układ nie li nio wy mo że pro du ko wać rze czy wi ste no wo ści. Rów na nia
li nio we rzą dzą pro ce sa mi, któ re moż na po rów nać do ukła da nia kloc -
ków. Z kloc ków moż na zbu do wać na wet mi ster ne struk tu ry, ale ca -
łość zbu do wa na w ten spo sób to tyl ko ina czej po ukła da ne te sa me
kloc ki. Pro ce sy nie li nio we są w sta nie two rzyć ca ło ści, któ re są czymś
wię cej niż su ma ich czę ści. Co wię cej, ta kie pro ce sy mu szą prze cho -
dzić przez sta ny znaj du ją ce się da le ko od sta nu rów no wa gi, bo rów -
no wa ga ozna cza za mar cie (za trzy ma nie) ca łe go ewo lu cyj ne go
pro ce su.

Wia do mo z bio lo gii, że waż nym ele men tem ewo lu cji jest do bór
na tu ral ny. Czy da się go wpi sać w stra te gię teo rii ukła dów dy na micz -
nych? Nie tyl ko da się, ale po za ob sza rem kon tro lo wa nym przez teo -
rię ukła dów dy na micz nych do bór na tu ral ny był by nie do po my śle nia.
Nie li nio we ukła dy dy na micz ne są z na tu ry rze czy ukła da mi otwar ty -

Wszech świat – śro do wi sko ży cia
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mi, a więc wraż li wy mi na od dzia ły wa nie z oto cze niem, czy li ze swo im
śro do wi skiem. Ist nie ją ukła dy dy na micz ne szcze gól nie wraż li we na
ma łe zmia ny w śro do wi sku, na ma łe fluk tu acje oto cze nia – jak mó wią
spe cja li ści od ukła dów dy na micz nych. Du że fluk tu acje mo gą być le -
tal ne, czy li mo gą znisz czyć ewo lu ują cy układ. Ma łe fluk tu acje mo gą
być twór cze, mo gą skie ro wać układ na no wą ścież kę ewo lu cyj ną, na
któ rej układ osią gnie sta ny nie do stęp ne dla nie go z po przed niej ścież -
ki. Szcze gól nie twór cze pod tym wzglę dem oka zu ją się ukła dy dy na -
micz ne, od zna cza ją ce się du żą wraż li wo ścią na nie wiel kie zmia ny
wa run ków po cząt ko wych, to zna czy ta kie, w któ rych ma ła zmia na wa -
run ków po cząt ko wych po wo du je du żą zmia nę w przy szłych za cho -
wa niach ukła du. Zja wi sko to na zy wa się cha osem dy na micz nym.
Na zwa jest uspra wie dli wio na tym, że przy szłe za cho wa nie ta kich ukła -
dów jest, na wet teo re tycz nie, nie prze wi dy wal ne (że by je prze wi dzieć,
trze ba by znać wa run ki po cząt ko we z nie skoń czo ną pre cy zją).

Do bór na tu ral ny, ten tak bar dzo twór czy czyn nik ewo lu cji bio -
lo gicz nej, wpi su je się więc do stra te gii ukła dów dy na micz nych po -
przez od dzia ły wa nie ich wraż li wo ści na za bu rze nia wa run ków
po cząt ko wych z otwar to ścią na ze wnętrz ne fluk tu acje. Po za prze strze -
nią wy zna czo ną przez stra te gię ukła dów dy na micz nych do bór na tu -
ral ny nie mógł by dzia łać. Bio lo gia nie dzia ła wbrew fi zy ce, lecz z niej
wy ra sta.

Fluk tu acje są czymś ze wnętrz nym w sto sun ku do ukła du dy na -
micz ne go, są więc wzglę dem nie go czymś przy pad ko wym. In for ma -
cja o nich nie mie ści się w dy na micz nych rów na niach. Rów na nia
po zo sta wia ją tyl ko od po wied nie „miej sce” na ich dzia ła nie. W tym
sen sie przy pa dek jest wkom po no wa ny w stra te gię ewo lu cji.

Do ty ka my tu ostat nio dość sze ro ko dys ku to wa nej kwe stii, po -
le ga ją cej zresz tą głów nie na głę bo kim nie po ro zu mie niu. Wie lu lu dzi
od rzu ca teo rię ewo lu cji, utrzy mu jąc, że zbyt wiel ką ro lę przy pi su je
ona przy pad ko wi, co sprze ci wia się wie rze w Ra cjo nal ne go Stwór cę
Wszech świa ta. Ostat nio po gląd ten roz po wszech nił się dzię ki du żej
ak tyw no ści zwo len ni ków tzw. in te li gent ne go pro jek tu (in te lli gent de -
sign). Nie po ro zu mie nie ko rze nia mi się ga dok try ny Ary sto te le sa, któ -
ry twier dził, że na uka opie ra się na wy ja śnie niach przy czy no wych,
a dzia ła nie przy pad ku prze ry wa łań cu chy przy czy no we wy ja śnień
i sta no wi wy łom w ra cjo nal no ści. Ogrom ny wpływ Ary sto te le sa w cią -
gu stu le ci utrwa lił to prze ko na nie. Ale jest to już dziś po gląd moc no
prze sta rza ły. Ra cjo na li za cja przy pad ku w na uce na stą pi ła głów nie
dzię ki ra chun ko wi praw do po do bień stwa. Przez przy pa dek bo wiem
na le ży ro zu mieć zda rze nie, któ re go praw do po do bień stwo (a prio ri)
jest mniej sze od je den (w prak ty ce czę sto przez przy pa dek ro zu mie
się zda rze nie, któ re go praw do po do bień stwo jest ma łym ułam kiem).
Tak ro zu mia ny przy pa dek jest ele men tem bar dzo ra cjo nal nej i pięk -
nej teo rii ma te ma tycz nej, ja ką sta no wi ra chu nek praw do po do bień -
stwa. Co wię cej, ra chu nek ten ma bo ga te za sto so wa nie w fi zy ce
i bio lo gii. Tak ro zu mia ny przy pa dek jest ele men tem „gry” mo de lo -
wa nej przez nie li nio we ukła dy dy na micz ne. Ze wnętrz ne fluk tu acje,
ata ku ją ce układ dy na micz ny, są ele men ta mi przy pad ko wy mi, któ re
jed nak wpla ta ją się w ca łą tę, ści śle zma te ma ty zo wa ną, stra te gię.
A więc nie ma tu żad ne go wy ło mu w ra cjo nal no ści.

Nie jest to sy tu acja wy jąt ko wa w na uce. Wie le praw fi zy ki nie mo -
gło by funk cjo no wać bez współ dzia ła nia przy pad ków. Spró buj my po -
sta wić do brze za ostrzo ny ołó wek ostrym koń cem na gład kiej
po wierzch ni. Nie wąt pli wie upad nie – upad nie, bo jest to układ me cha -
nicz ny w nie sta bil nym sta nie. Ale w któ rą stro nę upad nie? – to za le ży
od wie lu przy pad ko wych fluk tu acji w oto cze niu: od prze bie ga ją cych
wo ko ło fal aku stycz nych, od na pię cia mię śni rę ki trzy ma ją cej ołó wek
itp. Bez współ dzia ła nia tych przy pad ków me cha nicz ne pra wo nie mo -
gło by za dzia łać; ołó wek „nie wie dział by”, w któ rą stro nę ma upaść.
W sie ci praw fi zy ki ist nie ją pew ne „lu zy” na dzia ła nie przy pad ków, ale
jest ich ani mniej, ani wię cej, lecz do kład nie ty le, ile po trze ba, by ca ła
sieć mo gła funk cjo no wać.

Przy pa dek nie jest wy ło mem w ra cjo nal no ści, lecz jej nie zwy kle
sub tel nym ele men tem.

Co wię cej, z teo lo gicz ne go punk tu wi dze nia twier dze nie, że
przy pa dek sprze ci wia się Bo gu, brzmi jak he re zja. Przy pa dek nie jest
czymś w ro dza ju an ty -bo ga, któ ry funk cjo nu je wbrew in ten cjom
Stwór cy. Bóg jest Pa nem tak że przy pad ku.

Cam brid ge, Chur chill Col le ge, 24 lip ca 2010 r.
Po znań, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, 18 listopada 2010 r.
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W lip cu 2010 ro ku za mie ści łem na stro nie in ter ne to wej Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na stę pu ją cą in for ma cję:

„W pią tym ze szy cie »Biu le ty nu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go« uka zał się krót ki wy wiad z prze wod ni czą cym Ra dy Głów nej
Jed no stek Ba daw czo -Roz wo jo wych, prof. dr. hab. Lesz kiem Ra fal skim,
do stęp ny pod ad re sem: http://www.na uka.gov.plfi le ad min/user uplo -
ad/53/36/53366/20090630 BIU LE TYN nr 5 Lay out 1. pdf.

Na py ta nie: »Któ re z pol skich od kryć ma dla Pa na szcze gól ne zna -
cze nie?«, pro fe sor Ra fal ski – obok od kryć Mi ko ła ja Ko per ni ka, Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie, Alek san dra Wolsz cza na (pierw szy od krył pla ne ty
po za ukła dem sło necz nym), Je rze go Pniew skie go i Ma ria na Da ny sza
(od kry li hi per ją dro ato mo we) – wy mie nia od kry cie przez Hie ro ni ma
Ja ku bow skie go ho mo cy ste iny ja ko wy znacz ni ka cho ro bo wych za gro -
żeń w or ga ni zmie.

Obie ca łem wów czas, że wkrót ce przy bli żę na szej spo łecz no ści
aka de mic kiej ży cio rys na uko wy pro fe so ra Ja ku bow skie go i isto tę je -
go do ko nań do ty czą cych sze ro ko po ję tej bio che mii ho mo cy ste iny.
Po niż szym tek stem sta ram się speł nić tę obiet ni cę.

Krót ki ży cio rys na uko wy 

Hie ro nim Ja ku bow ski stu dio wał che mię na Uni wer sy te cie im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, spe cja li zu jąc się w che mii fi zycz nej.
Ma gi ste rium uzy skał w 1969 ro ku. W tym sa mym ro ku pod jął stu dia
dok to ranc kie na na szej uczel ni (wów czas w Wyż szej Szko le Rol ni czej)

w Ka te drze Bio che mii. Opie ku nem na uko wym i pro mo to rem je go
dok to ra tu był za ło ży ciel i kie row nik tej ka te dry, prof. dr Je rzy Pa weł -
kie wicz. Sto pień na uko wy dok to ra bio che mii Hie ro nim Ja ku bow ski
uzy skał w 1974 ro ku (już na Aka de mii Rol ni czej). W la tach 1973–1982
był w Ka te drze Bio che mii ko lej no: star szym asy sten tem, ad iunk tem
i ad iunk tem ha bi li to wa nym, sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał
bo wiem w 1978 ro ku w In sty tu cie Bio che mii i Bio fi zy ki PAN w War -
sza wie.

W la tach 1975–1976 od był rocz ny staż po dok tor ski w pra cow ni
Ro ber ta Lo ft fiel da (De part ment of Bio che mi stry, Uni ver si ty of New
Me xi co, Al bu qu erque, USA), a w 1980, ja ko sty pen dy sta Eu ro pej skiej
Or ga ni za cji Bio lo gii Mo le ku lar nej (EM BO), pro wa dził do świad cze nia
w pra cow ni Ala na Fer sh ta (Im pe rial Col le ge of Scien ce and Tech no -
lo gy) w Lon dy nie.  

W li sto pa dzie 1982 ro ku Hie ro nim Ja ku bow ski wy je chał po now -
nie do USA, aby w pra cow ni Ema nu ela Gold ma na (Uni ver si ty of Me -
di ci ne and Den ti stry of New Jer sey, Ne wark) kon ty nu ować swe
ba da nia nad syn te ta za mi ami no acy lo -tRNA, któ ry mi za czął się zaj mo -
wać w trak cie stu diów dok to ranc kich. Na uni wer sy te cie w Ne wark pra -
cu je do dziś ja ko pro fe sor. Pod trzy mu je jed nak kon tak ty z Pol ską.
W je go ame ry kań skiej pra cow ni go ści ło do dziś na pa ro mie sięcz nych,
a cza sem na wet po nad rocz nych sta żach bli sko 12 na ukow ców z Pol -
ski. Opie ku je się też pra ca mi wy ko ny wa ny mi w ośrod kach kra jo wych:
Po zna nia, Ło dzi, Lu bli na i Kra ko wa. In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej
PAN w Po zna niu prze pro wa dził po stę po wa nie w spra wie nada nia Hie -
ro ni mo wi Ja ku bow skie mu ty tu łu pro fe so ra w dzie dzi nie che mii i ty -
tuł ten uzy skał on w lu tym 2008 ro ku. We wspo mnia nym in sty tu cie
od 2002 ro ku był do cen tem, a od 2008 ro ku ma sta no wi sko pro fe so -
ra. Od ro ku aka de mic kie go 2008/2009 jest pro fe so rem wi zy tu ją cym
na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Kom pe ten cje prof. Hie ro ni ma Ja ku bow skie go wy ko rzy sty wa ne
są przez ra dy re dak cyj ne sze ściu cza so pism na uko wych, za pra sza ny
jest do wy gła sza nia wy kła dów na licz nych kon fe ren cjach i w ośrod -
kach na uko wych na ca łym świe cie, ilość cy to wań je go prac prze kro -
czy ła 3000, a in deks Hir sha, któ ry od zwier cie dla po nie kąd si łę
od dzia ły wa nia prac da ne go au to ra na po stęp na uko wy, wy no si dziś 32.
Wśród na gród, ja kie do tąd otrzy mał, są: na gro dy Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go oraz Tech ni ki, na gro dy JM rek to ra Aka de mii Rol ni -
czej w Po zna niu i JM rek to ra Uni wer sy te tu Łódz kie go oraz na gro da im.
Ja ku ba Par na sa przy zna wa na przez Pol skie To wa rzy stwo Bio che micz -
ne za pra cę eks pe ry men tal ną wy ko na ną w pol skim la bo ra to rium. Pro -
fe sor kie ro wał i na dal kie ru je wie lo ma pro jek ta mi ba daw czy mi. Jest
au to rem po nad stu ar ty ku łów na uko wych pu bli ko wa nych w naj po -
czyt niej szych cza so pi smach. 

Te ma ty ka ba daw cza 

Nie mal wszyst kie pra ce Hie ro ni ma Ja ku bow skie go do ty czy ły
wprost lub po śred nio wspo mnia nych wy żej syn te taz ami no acy lo -
-tRNA, któ re są od po wie dzial ne za je den z kro ków „prze kła da nia”
(trans la cji) ko du ge ne tycz ne go z ję zy ka kwa sów nu kle ino wych na
ję zyk ami no kwa sów. En zy my te, w dwóch eta pach, przy go to wu ją
ami no kwa sy do bio syn te zy biał ka. W pierw szym eta pie, ko rzy sta jąc
z ener gii zgro ma dzo nej w ade no zy no tri fos fo ra nie (ATP), ak ty wu ją
swo isty dla sie bie ami no kwas, two rząc ami no acy lo -ade ny lan (aa -
-AMP), a w dru gim prze no szą z te go związ ku ów ami no kwas na wła -
ści wą dla nie go czą stecz kę trans fe ro we go kwa su ry bo nu kle ino we go
(tRNA), two rząc ami no acy lo -tRNA. Z tych ostat nich, zgod nie z in -
struk cją znaj du ją cą się na mRNA, po wsta ją na ry bo so mach łań cu chy
bia łek. Każ dy z 20 ami no kwa sów, ja kie na tu ra wy bra ła do two rze nia
bia łek, ma swo ją syn te ta zę. W ko mór kach znaj du ją się też ami no -
kwa sy nie biał ko we. Kil ka z nich wy stę pu je w każ dej ko mór ce ja ko
me ta bo li ty po śred nie na róż nych szla kach me ta bo licz nych. Nie któ -
re z nich swą struk tu rą bar dzo przy po mi na ją ami no kwa sy biał ko we
[Ryc. 1]. 

Osią gnię cia na uko we 
pro fe so ra Hie ro ni ma Ja ku bow skie go

Hie ro nim Ja ku bow ski w mar cu 1982 ro ku (zdję cie wy ko na no 
w Ka te drze Bio che mii Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu)
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Ba da jąc róż ne wła ści wo ści syn te taz ami no acy lo -tRNA, Hie ro nim
Ja ku bow ski szcze gól ną uwa gę po świę cił wier no ści dzia ła nia tych en -
zy mów. Spraw dzał czy i mie rzył jak czę sto da ny en zym się my li, czy li
ak ty wu je „nie swój” ami no kwas lub syn te ty zu je „błęd ny” tRNA, je śli
ma w śro do wi sku po za swo im ja kiś „nie swój” ami no kwas. Mie rzył przy
oka zji zdol ność syn te taz do ko ry go wa nia ewen tu al nych błę dów. Jest
bo wiem tak, że nie któ re z tych en zy mów czy nią to, de gra du jąc po łą -
cze nia „ob ce go” ami no kwa su z tRNA, a nie któ re, jak to wy ka zał Hie -
ro nim Ja ku bow ski, eli mi nu ją nie swo isty zwią zek po śred ni, czy li
zak ty wo wa ny ami no kwas (aa -AMP). Na ogół ko rek cja ta ka po wo du -
je, że nie swo isty ami no kwas po de gra da cji je go błęd ne go po łą cze nia
po ja wia się w roz two rze w ta kiej po sta ci, w ja kiej był przed tem. Hie -
ro nim Ja ku bow ski od krył i opi sał w 1981 ro ku, że ina czej spra wa się
ma, gdy syn te ta za me tio ni no wa błęd nie zak ty wu je bar dzo do me tio -
ni ny po dob ny nie biał ko wy ami no kwas – ho mo cy ste inę [Ryc. 2A]. En -
zym ten wy rzu ca bo wiem z ho mo cy ste iny lo -AMP nie ho mo cy ste inę,
ale jej po chod ną: tio lak ton ho mo cy ste iny [Ryc. 2B]. 

Nim po kil ku la tach Hie ro nim Ja ku bow ski po wró cił do ba da nia
prze mian tio lak to nu ho mo cy ste iny, o czym po ni żej, zaj mo wał się in -
ny mi związ ka mi i en zy ma mi, któ re ka ta li zu ją ich prze mia ny.

Włą czył się w pra ce nad hy dro la zą S -ade no zy lo ho mo cy ste iny,
któ ra na prze ło mie lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych by ła
obiek tem mo ich ba dań. Ma my na te mat tej hy dro la zy czte ry wspól -
ne pu bli ka cje.

W 1983 ro ku opi sał two rze nie się in nych ubocz nych związ ków
w re ak cjach ka ta li zo wa nych przez nie któ re syn te ta zy ami no acy lo -
-tRNA − di nu kle ozy do po li fos fo ra nów, ta kich jak dia de no zy no te tra -
fos fo ran (Ap4A) i dia de no zy no tri fos fo ran (Ap3A). Ra zem ba da li śmy
po tem en zy my swo iście de gra du ją ce owe związ ki i opu bli ko wa li śmy
w la tach osiem dzie sią tych na ten te mat czte ry pra ce. 

Bio lo gicz na ro la ho mo cy ste iny; pod sta wy mo le ku lar ne

W tej czę ści przed sta wię isto tę do ko nań Hie ro ni ma Ja ku bow -
skie go w bio che mii ho mo cy ste iny i ba da nia kon se kwen cji prze mian
te go ami no kwa su dla zdro wia.

Po ośmiu la tach od opi sa nia pierw szych do świad czeń pro wa dzo -
nych w pro bów ce (in vi tro) nad en zy ma tycz nym two rze niem się tio -
lak to nu ho mo cy ste iny po twier dził, że tak sa mo dzia ła syn te ta za
me tio ny lo -tRNA in vi vo w ko mór kach droż dży i bak te rii Esche ri chia 
co li. Orien tu jąc się – ja ko che mik – ja kie wła sno ści che micz ne ma ten
zwią zek, Hie ro nim Ja ku bow ski za dał so bie py ta nie: czy tio lak ton ten

od dzia łu je z biał ka mi? Naj pierw, w ba da niach w pro bów ce wy ka zał, że
wie le bia łek pod le ga ho mo cy ste iny la cji. Ener gia zma ga zy no wa na
w pier ście niu tio lak to nu ho mo cy ste iny sprzy ja bo wiem po wsta wa niu
wią za nia pep ty do we go z resz ta mi ami no kwa su biał ko we go li zy ny
[Ryc. 3]. Re ak cja ta za cho dzi spon ta nicz nie; to zna czy bez udzia łu ja -
kie go kol wiek en zy mu. Po tem, w wie lu pra cach na or ga ni zmach (in vi -
vo) udo wod nił, że ta ki sam pro ces za cho dzi w ko mór kach. Im wyż sze
w nich stę że nie ho mo cy ste iny, tym wię cej bia łek zo sta je sho mo cy ste -
iny lo wa nych. (Swo ją ro lę od gry wa tu przede wszyst kim wspo mnia na
wy żej syn te ta za me tio ny lo -tRNA.) Tak zmo dy fi ko wa ne biał ka, w tym
biał ka en zy ma tycz ne, tra cą swą bio lo gicz ną funk cję. Pod wyż szo ne stę -
że nie ho mo cy ste iny mo że wy ni kać z upo śle dzeń ge ne tycz nych (brak
en zy mów, któ re nor mal nie prze twa rza ją ten ami no kwas al bo ge ne -

Hie ro nim Ja ku bow ski dziś (w swo im la bo ra to rium, paź dzier nik 2010)

Ryc. 1. Uprosz czo ne wzo ry struk tu ral ne biał ko we go ami no kwa su 
me tio ni ny i nie biał ko we go – ho mo cy ste iny

Ryc. 2. Re ak cje ka ta li zo wa ne przez syn te ta zę me tio ny lo -tRNA. 
A: „Błęd na” ak ty wa cja ho mo cy ste iny do ho mo cy ste iny lo -AMP; 
B: „Wy rzu ce nie” nie biał ko we go ami no kwa su z ho mo cy ste iny lo -AMP
w po sta ci tio lak to nu ho mo cy ste iny

Ryc. 3. Spon ta nicz na re ak cja tio lak to nu ho mo cy ste iny z resz tą li zy no -
wą biał ka
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tycz nie uwa run ko wa na wa da w ich funk cjo no wa niu), nie do bo ru wi ta -
min z gru py B bądź z die ty bo ga tej w me tio ni nę, któ ra jest pre kur so -
rem ho mo cy ste iny. Pra ce Ja ku bow skie go tłu ma czą na grun cie bio lo gii
mo le ku lar nej daw no zna ny fakt, że pod wyż szo ny po ziom ho mo cy ste -
iny jest czyn ni kiem ry zy ka wy stą pie nia ata ku ser ca lub uda ru mó zgu.
Uda ło się m.in. wy ka zać, że u osób z wy so kim po zio mem ho mo cy ste -
iny w na czy niach krwio no śnych wy stę pu ją więk sze blasz ki miaż dży -
co we niż u osób z nor mal nym po zio mem te go ami no kwa su. 

Ko lej ne py ta nie, ja kie za dał so bie Ja ku bow ski, to: czy ko mór ka
(or ga nizm) mo gą prze ciw dzia łać na gro ma dza niu się ho mo cy ste iny,
a w kon se kwen cji tio lak to nu ho mo cy ste iny i czy mo gą po zby wać się
ho mo cy ste iny lo wa nych bia łek? W licz nych pra cach wy ka zał, że ra dzą
so bie na róż ne spo so by. W 2000 ro ku opi sał en zym wy stę pu ją cy w su -
ro wi cy ludz kiej, któ ry w obec no ści jo nów wap nio wych ka ta li zu je hy -
dro li zę pier ście nia tio lak to nu ho mo cy ste iny, co pro wa dzi do
po ja wie nia się znacz nie mniej szko dli wej ho mo cy ste iny. Za chę co ny

przez Hie ro ni ma Ja ku bow skie go do włą cze nia się do je go ba dań zna -
la złem tak sa mo dzia ła ją ce, ale nie wy ma ga ją ce jo nów me ta li en zy -
my u ro ślin, droż dży i w ko mór kach ło ży ska ludz kie go. (Re ak cję
ka ta li zo wa ną przez hy dro la zy tio lak to nu ho mo cy ste iny po ka za no na
ry ci nie 4.) 

Po wy ko na niu kom plek so wych ba dań nad en zy mem ro ślin nym
w je go ame ry kań skim la bo ra to rium opu bli ko wa li śmy w 2003 ro ku
wspól ną pra cę na te mat prze mian tio lak to nu ho mo cy ste iny u ro ślin.
En zym z droż dży i tak sa mo dzia ła ją cy en zym ło ży ska ludz kie go był
przed mio tem prac dok tor skich, od po wied nio, Ja ro sła wa Zim ne go
i Mar ty Si ko ry. Część tych prac dok to ran ci na si prze pro wa dzi li w la bo -
ra to rium w Ne wark, New Jer sey. Oni, au tor te go tek stu i Hie ro nim Ja -
ku bow ski pod su mo wa li wy ni ki ba dań wspo mnia ne go en zy mu
w ko lej nej pu bli ka cji – w 2006 ro ku. En zym wy stę pu ją cy u droż dży
i w ko mór kach czło wie ka oka zał się być toż sa my z biał kiem zna nym

wcze śniej ja ko hy dro la za ble omy cy ny. Na sze ob ser wa cje po ka za ły
pierw szy na tu ral ny sub strat dla te go en zy mu.

Po wyż sze nie wy czer pu je spo so bów prze ciw dzia ła nia tok sycz -
no ści tio lak to nu ho mo cy ste iny w ko mór kach. Jak po ka za li w 2005 ro -
ku Hie ro nim Ja ku bow ski i Gra ży na Chwat ko, spo rą część tio lak to nu
ho mo cy ste iny wy da la my z mo czem.

W in nej se rii prac, wraz z Anet tą Un das i Jo an ną Per łą, Hie ro nim
Ja ku bow ski po ka zał, że or ga nizm pro du ku je prze ciw cia ła, roz po zna -
ją ce sho mo cy ste iny lo wa ne biał ka. Mo że w ten spo sób eli mi no wać tak
uszko dzo ne i nie funk cjo nal ne ma kro czą stecz ki.

To, o czym do tąd na pi sa łem, nie wy czer pu je róż nych che micz -
nych, bio lo gicz nych i me dycz nych aspek tów ba da nia tio lak to nu ho mo -
cy ste iny przez Hie ro ni ma Ja ku bow skie go. Każ dy za in te re so wa ny mo że
do trzeć do je go pu bli ka cji choć by na stro nie in ter ne to wej „Pub Med”.

Wspo mnę jesz cze tyl ko o sa mo dziel nym do sko na le niu me tod
ana li tycz nych przez Hie ro ni ma Ja ku bow skie go, co po zwo li ło zwięk -
szyć o kil ka rzę dów wiel ko ści czu łość de tek cji ho mo cy ste iny, jej tio -
lak to nu czy sho mo cy ste iny lo wa nych bia łek. Dzię ki te mu moż li we
sta ło się ba da nie bar dzo ma łych pró bek bio lo gicz nych, co w przy pad -
ku pró bek po bie ra nych od pa cjen tów jest spra wą bar dzo istot ną. 

Pod su mo wa nie

Od kry cia Hie ro ni ma Ja ku bow skie go we szły na sta łe do na uki
świa to wej. Za ini cjo wa ły roz wój po dob nych ba dań w in nych la bo ra -
to riach, są czę sto cy to wa ne w pu bli ka cjach na uko wych i opi sy wa ne
w pod ręcz ni kach bio che mii oraz bio lo gii mo le ku lar nej. W Pol sce od -
kry cia prof. Ja ku bow skie go są twór czo roz wi ja ne przez prof. Anet tę
Un das na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, prof. Edwar da Bal da i dr. Ra -
fa ła Gło wac kie go na Uni wer sy te cie Łódz kim, dr. hab. Je rze go Beł tow -
skie go na Uni wer sy te cie Me dycz nym w Lu bli nie oraz przez dr Jo an nę
Per łę -Kaján i dr. Ja ro sła wa Zim ne go w mo im la bo ra to rium na Uni wer -
sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Ta lent, so lid na wie dza, od da nie pra cy eks pe ry men tal nej i nie -
prze cięt na pra co wi tość pro fe so ra Ja ku bow skie go po mo gły „szczę -
ściu”, któ re po zwo li ło mu prze nieść ob ser wa cję do ty czą cą bio che mii
ho mo cy ste iny i tio lak to nu ho mo cy ste iny z pro bów ki do stu diów na
ca łych or ga ni zmach i do ba dań me dycz nych. Za pew ne w pra cach
tych nie po wie dział jesz cze ostat nie go sło wa.

Po znań, 30 wrze śnia 2010 ro ku
prof. dr hab. An drzej Gu ra now ski

Ryc. 4. Re ak cja shy dro li zo wa nia tio lak to nu ho mo cy ste iny 
ka ta li zo wa na en zy ma tycz nie
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W cza sie po sie dze nia ple nar ne go 55 Zjaz du Pol skie go To wa rzy -
stwa Bo ta nicz ne go (PTB), któ re od by ło się 7 wrze śnia w Au li Krysz ta -
ło wej Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie,
na stą pi ło wrę cze nie Me da lu im. Zyg mun ta Czu biń skie go dr. hab. Wła -
dy sła wo wi Da nie le wi czo wi z Ka te dry Przy rod ni czych Pod staw Le śnic -
twa. Me dal ten jest wy róż nie niem ho no ro wym przy zna wa nym za
wy bit ne pra ce na uko we ma ją ce cha rak ter re gio nal nych mo no gra fii
geo bo ta nicz nych, któ rych pod sta wą jest ory gi nal na kon cep cja na uko -
wa. Pod po ję ciem mo no gra fii ro zu mie się zwar te dzie ła tek sto we, atla -
sy i ma py geo bo ta nicz ne wy ra ża ją ce w spo sób syn te tycz ny wie dzę
o sza cie ro ślin nej, flo rze lub ro ślin no ści do wol ne go re gio nu w Pol sce
lub ca łej Pol ski. Ka pi tu ła me da lu ma swą sie dzi bę w Po zna niu i jest
po wo ły wa na na okres trzech lat przez Od dział Po znań ski PTB spo śród
człon ków zwy czaj nych oraz ho no ro wych To wa rzy stwa. Wy róż nie nie
jest przy zna wa ne raz na trzy la ta i obej mu je pra ce wy da ne przed
1 stycz nia ro ku, w któ rym od by wa się Zjazd PTB. 

Wła dy sław Da nie le wicz otrzy mał Me dal im. Zyg mun ta Czu biń -
skie go za dzie ło 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 opu bli ko wa ne w 2008 ro ku
przez Wy daw nic two Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Wrę -
cze nia do ko na li: pre zes Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa
Bo ta nicz ne go, prof. dr hab. Jan Ryb czyń ski, oraz dzie kan Ka pi tu ły Me -
da lu, prof. dr hab. Ka rol La tow ski. (wd)

Me dal im. Zyg mun ta Czu biń skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go
dla dr. hab. Wła dy sła wa Da nie le wi cza
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Dwu dzie ste pierw sze i dwu dzie ste dru gie po sie dze nie Se na tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ło się ko lej -

no 29 wrze śnia i 27 paź dzier ni ka 2010 ro ku, tra dy cyj nie w sa li Ko le -
gium Run ge go. Ob ra dom prze wod ni czył JM rek tor uni wer sy te tu,
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Stresz cze nie pro to ko łu przed sta -
wia my po ni żej.

na XXi po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no mia no wa nia: 

❍ na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go:
◆ prof. dr. hab. Wie sła wo wi Ko zia rze
◆ prof. dr. hab. Pio tro wi Try ja now skie mu

❍ na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go:
◆ dr. hab. To ma szo wi Ma cie jew skie mu
◆ dr. hab. Jac ko wi Przy by ło wi
◆ dr. hab. Idzie mu Siat kow skie mu
◆ dr. hab. Je rze mu Świ go nio wi.

� Roz pa trzo no wnio sek Ra dy Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
o nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa prof. dr. hab. Ru dol fo wi
Mi chał ko wi.

� Roz pa trzo no wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -
rząt o mia no wa nie dr. hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka na sta no wi -
sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na okres pię ciu lat.

� Na pod sta wie art. 129 ust. 2 usta wy z 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo
o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
i § 77 ust. 6 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se -
nat wy ra ził zgo dę na do dat ko we za trud nie nie, w ra mach sto sun -
ku pra cy, na sta no wi sku kon sul tan ta w przed się bior stwie Al tax
sp. z o.o. w Po zna niu, dr. hab. inż. Bar tło mie ja Ma ze li na okres
obec nej ka den cji (2008–2012).

� Na pod sta wie art. 11 ust. 4 usta wy z 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo
o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z 12 lip -
ca 2007 ro ku w spra wie stan dar dów kształ ce nia dla po szcze gól -
nych kie run ków oraz po zio mów kształ ce nia, a tak że try bu
two rze nia wa run ków, ja kie mu si speł niać uczel nia, by pro wa -
dzić stu dia mię dzy kie run ko we oraz ma kro kie run ki (Dz. U.
Nr 164, poz. 1166) oraz na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 6 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat do ko nał zmia ny
tre ści uchwa ły nr 191/2010 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu z 26 ma ja 2010 ro ku w spra wie utwo rze nia na
Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii stu diów mię dzy kie run ko -
wych: eko ener ge ty ka na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia
z re ali za cją w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym. Wy stę pu -
ją ce w uchwa le sło wa: „stu dia mię dzy kie run ko we: eko ener ge -
ty ka” za stą pio no sło wa mi: „ma kro kie ru nek: eko ener ge ty ka”.
W ten spo sób § 2 uchwa ły uzy skał no we brzmie nie: „Pro gram
na ucza nia dla ma kro kie run ku: eko ener ge ty ka uwzględ nia stan -
dar dy kształ ce nia kie run ku: tech ni ka rol ni cza i le śna oraz kie run -
ku: ochro na śro do wi ska”.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 169 ust. 2 usta wy z 27 lip -
ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 62 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu Se nat do ko nał zmia ny tre ści uchwa ły
nr 194/2010 Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
z 26 ma ja 2010 ro ku w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia oraz na

jed no li te stu dia ma gi ster skie na rok aka de mic ki 2011/2012 w ten
spo sób, że w § 2 ust. 1 i 2 sło wa: „eko ener ge ty ka – stu dia mię -
dzy kie run ko we” za stą pił sło wa mi: „eko ener ge ty ka – ma kro kie -
ru nek”, a w § 3 ust. 4 sło wo: „eko ener ge ty ka” za stą pił sło wa mi:
„eko ener ge ty ka – ma kro kie ru nek”.

� Pod ję to uchwa łę 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 2010/2011.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 pkt 2 w związ ku z art. 161 ust. 1 i 2
usta wy z 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat ogło sił jed no li ty tekst
Re gu la mi nu stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
wpro wa dzo ny uchwa łą nr 182/2007 Se na tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu z 25 kwiet nia 2007 ro ku i zmie nio ne go
uchwa ła mi nr 76/2009 i 185/2010.

� Na pod sta wie art. 202 ust. 4 w związ ku z art. 208 ust. 2 usta wy
z 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 28 w związ ku z § 69
ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
stwier dził zgod ność Re gu la mi nu Sa mo rzą du Dok to ran tów Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z usta wą z 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym oraz ze Sta tu tem Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 2 pkt 4a usta wy z 27 lip ca 2005 ro ku Pra -
wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
oraz § 27 ust. 1 pkt 12 w związ ku z § 105 ust. 1 Sta tu tu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na zby cie pra -
wa wła sno ści nie za bu do wa nych dzia łek grun tu po ło żo nych
w Złot ni kach ozna czo nych w ewi den cji grun tów:
❍ dział ka nr 1103/1, ob ręb Złot ni ki, ar kusz ma py 14, pow.

1,3400 ha
❍ dział ka nr 1103/2, ob ręb Złot ni ki, ar kusz ma py 14, pow.

4,6200 ha.
Zgo da wy ra żo na ni niej szą uchwa łą wy ga sa wraz z upły wem

obec nej ka den cji Se na tu, o ile nie zo sta ną do ko na ne czyn no ści
praw ne zgo dą do zwo lo ne.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie man -
da tów człon ków Se na tu: Mo ni ki Flo rek (Wy dział Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii), Ja ku ba Tom zy (Wy dział Le śny), Kac pra
Wy pi jew skie go (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu) oraz Ję drze ja Rzan ne go (Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska) i rów no cze śnie zwró cił 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 29 paź dzier ni ka 2010 ro ku.

Ko mu ni KA Ty

� Rek tor Cze sław Sza frań ski po in for mo wał, że Mi ni ster Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go przy znał (na wnio sek na sze go Se na tu)
na gro dy I stop nia dwóm na szym pra cow ni kom: prof. Mar ko wi
Świ toń skie mu i prof. Wi tol do wi Grze bi szo wi. Ser decz nie po gra -
tu lo wał Pro fe so rom, po in for mo wał jed no cze śnie, że rów nież wy -
si łek na szych młod szych pra cow ni ków jest do ce nia ny, bo
de cy zją mi ni ster Ku dryc kiej dwo je mło dych pra cow ni ków na -
uko wych na sze go uni wer sy te tu otrzy ma ło sty pen dia: dr inż. Jo -
an na No wac ka -Wo szuk z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
(na trzy la ta) oraz dr inż. Szy mon Ju sik z Wy dzia łu Me lio ra cji i In -
ży nie rii Śro do wi ska (na dwa la ta).
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� Rek tor Jan Pi kul po dzię ko wał za rów no pra cow ni kom, jak i stu den -
tom za za an ga żo wa nie w or ga ni za cję No cy Na ukow ców, któ ra się
od by ła 24 wrze śnia. Pod kre ślił, że to dzię ki kre atyw no ści i du że -
mu za an ga żo wa niu pra cow ni ków na szej uczel ni przy go to wa no
po nad 30 róż ne go ro dza ju pre zen ta cji, po ka zów i warsz ta tów. Ser -
decz ne po dzię ko wa nia zło żył szcze gól nie tym kie row ni kom i ze -
spo łom na uko wym, któ re ak tyw nie włą czy ły się w przy go to wa nia
i bra ły udział w tej im pre zie.

na XXii po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no dr. hab. Hie ro ni mo wi Frąc ko wia ko wi mia no wa nie na
sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

� Wy ra żo no zgo dę na mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy -
czaj ne go:
❍ prof. dr hab. Mo ni ki Ko złow skiej
❍ prof. dr. hab. Wik to ra Obu chow skie go.

� Roz pa trzo no wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt o za trud nie nie dr hab. Ewy Szcze pa now skiej na sta no -
wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Ka te drze Ho dow li i Użyt ko -
wa nia Dro biu.

� 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. Mie czy sła wo wi

Cze kal skie mu, prof. dr. hab. Wło dzi mie rzo wi Graj ko wi,
prof. dr hab. Ma rii Gry ni, prof. dr hab. Ja ni nie Łęc kiej, prof.
dr. hab. Ada mo wi Nie dziel skie mu, prof. dr. hab. Krzysz to fo -
wi W. No wa ko wi, prof. dr. hab. Sta ni sła wo wi Pro szy ko wi,
prof. dr. hab. Sta ni sła wo wi Rzą sie, prof. dr. hab. Wal de ma -
ro wi Uchma no wi, prof. dr. hab. Ka zi mie rzo wi Urbań skie mu,
prof. dr. hab. Je rze mu Wi śniew skie mu

❍ pra cow ni kom nie bę dą cym na uczy cie la mi: mgr Han nie Ja -
now skiej i Wie sła wo wi Ja nu so wi.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 15 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na za war cie przez JM rek -
to ra umo wy o współ pra cy z Wy dzia łem Rol ni czo -Ogrod ni czym
Uni wer sy te tu Hum bold ta w Ber li nie.

� Pod ję to uchwa łę nr 232/2010 w spra wie za bez pie cze nia środ -
ków na wkład wła sny do pro jek tu pt. „Opra co wa nie trans gra nicz -
ne go sys te mu wspo ma ga nia pro ce sów de cy zyj nych dla zdal nej
i mo de lo wej oce ny bio ma sy drzew nej w la sach ob sza ru wspar -
cia PO ME RA NIA”.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 w związ ku z § 102 ust. 6 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat za twier dził kry te -
ria oce ny ofert do wy ło nie nia bie głe go re wi den ta, któ ry zba da
spra woz da nie fi nan so we Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu oraz 11 przy na leż nych rol ni czych i le śnych za kła dów do -
świad czal nych za 2010 rok.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28 w związ ku z § 102 ust. 6 Sta tu tu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wska zał na stę pu -
ją cych swo ich człon ków na kan dy da tów do skła du ko mi sji prze -
tar go wej po wo ła nej w ce lu wy ło nie nia bie głe go re wi den ta do
ba da nia rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go uni wer sy te tu
za 2010 rok:
❍ prof. dr hab. Ja nusz Czap ski
❍ prof. dr hab. An drzej Rut kow ski
❍ dr inż. Waw rzy niec Czu bak
❍ inż. Ja dwi ga Woj ta siak
❍ Ewa Urba no wicz.

� Na pod sta wie § 36 ust. 2 pkt. 3 i 5 oraz ust. 4 pkt 2 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat zmie nił uchwa łę nr 10/2008 z 29
paź dzier ni ka 2008 ro ku, zmie nio ną uchwa łą nr 144/2009 z 25 li -
sto pa da 2009 ro ku, w ten spo sób, że na człon ków Ra dy ds. Ogól -
no uczel nia nych Jed no stek Dy dak tycz nych po wo łał:
❍ mgr inż. Ro ma nę Choj nac ką – w miej sce dr inż. Alek san dry

Swu liń skiej -Ka tul skiej
❍ mgr Zo fię Ła piń ską – w miej sce mgr Ma rii Go lon
❍ Jo lan tę Ber ger – w miej sce mgr inż. Ro ma ny Choj nac kiej.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 1 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re gu la mi nu Se nac kiej
Ko mi sji ds. Stu diów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se -
nat zmie nił uchwa łę nr 4/2008 z 29 paź dzier ni ka 2008 ro ku w ten
spo sób, że w miej sce Bła że ja Klo now skie go na człon ka Se nac kiej
Ko mi sji ds. Stu diów po wo łał Miesz ka Osiń skie go.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re gu la mi -
nu Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra cy z Za gra ni cą
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz w związ ku z uchwa -
łą nr 226/2010 z 29 wrze śnia 2010 ro ku Se nat zmie nił uchwa łę
nr 5/2008 z 29 paź dzier ni ka 2008 ro ku w ten spo sób, że w miej -
sce Ja ku ba Tom zy na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki i Współ -
pra cy z Za gra ni cą po wo łał Da riu sza Dra gań skie go.

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
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Pierw szy dar dla Bio cen trum
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Pro jekt no we li za cji usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym jed no -
cze śnie z de cy zją o znie sie niu stan dar dów kształ ce nia wpro wa -

dza no we na rzę dzie – Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji (KRK), a wraz z ni mi
zmia ny w sys te mie na ucza nia, któ re skut ko wać bę dą wpro wa dza -
niem pro gra mów stu diów na sta wio nych na efek ty kształ ce nia. Do
two rze nia ram kwa li fi ka cji w po szcze gól nych kra jach zo bo wią zu je
pań stwa człon kow skie UE re ko men da cja PE z dnia 23 kwiet nia 2008
ro ku. Po prze dza ły ją pra ce zwią za ne ze stra te gią ucze nia się przez ca -
łe ży cie (LLL), Stra te gia Li zboń ska i Kon wen cja Ko pen ha ska, do ku -
men ty Pro ce su Bo loń skie go i in ne. Głów nym ce lem Eu ro pej skich Ram
Kwa li fi ka cji (ERK) jest stwo rze nie sys te mu za pew nia ją ce go lep szą po -
rów ny wal ność kwa li fi ka cji zdo by wa nych w róż nych, na ro do wych sys -
te mach edu ka cji, lep sze do sto so wa nie ich do po trzeb spo łecz nych
i ryn ku pra cy oraz – tam, gdzie jest to nie zbęd ne – re form w sys te -
mach edu ka cji.

Eu ro pej skie Ra my Kwa li fi ka cji są wspól ny mi eu ro pej ski mi
ra ma mi od nie sie nia, wią żą cy mi sys te my kwa li fi ka cji po szcze -
gól nych kra jów. Ra my funk cjo nu ją ja ko in stru ment prze ło że -
nia, dzię ki któ re mu kwa li fi ka cje sta ją się bar dziej czy tel ne
i ła twiej sze do zro zu mie nia w róż nych pań stwach i sys te mach
w Eu ro pie. Ich dwa głów ne ce le to: pro mo cja mo bil no ści oby -
wa te li po mię dzy kra ja mi oraz uła twia nie im ucze nia się przez
ca łe ży cie. 

KRK ma ją być opi sem sys te mu edu ka cji, zro zu mia łym w kon tek -
ście mię dzy na ro do wym, obej mu ją cym wszyst kie kwa li fi ka cje zdo by -
wa ne w szko łach i po za edu ka cją for mal ną, oraz wza jem ne re la cje
po mię dzy ty mi kwa li fi ka cja mi. Po słu gu ją się ka te go ria mi efek tów
ucze nia się (ang. le ar ning out co mes), a nie pro gra ma mi czy tre ścia mi
na ucza nia. W szkol nic twie wyż szym KRK za wie ra ją wszyst kie do tych -
cza so we na rzę dzia i za da nia Pro ce su Bo loń skie go: wie lo stop nio wość
kształ ce nia, sys tem trans fe ru punk tów ETCS, sys te my za pew nie nia ja -
ko ści kształ ce nia, po zio mą i pio no wą mo bil ność, ela stycz ność i róż -
no rod ność pro gra mów stu diów. KRK wpro wa dza ją wszech stron ną
in for ma cję do ty czą cą kom pe ten cji uzy ski wa nych przez ab sol wen tów,
czy tel ną dla kan dy da tów na stu dia, dla osób pra gną cych uzu peł nić
wy kształ ce nie, dla pra co daw ców i in nych za in te re so wa nych, umoż li -
wia ją cą ła twą roz po zna wal ność i uzna wal ność stop ni i dy plo mów.
Dzię ki te mu bę dzie moż li we zwięk sze nie mo bil no ści na eu ro pej skim
ryn ku pra cy i kon ty nu acja kształ ce nia w szkol nic twie wyż szym w per -
spek ty wie ucze nia się przez ca łe ży cie. Po nad to KRK ma ją być na rzę -
dziem spra wo wa nia przez pań stwo usta wo we go nad zo ru nad
szkol nic twem wyż szym.

Istot nym skut kiem wpro wa dze nia ram kwa li fi ka cji po wi nien być
zna czą cy wzrost swo bo dy uczel ni w pro jek to wa niu pro gra mów stu -
diów i wzrost od po wie dzial no ści za ja kość tych pro gra mów. Kon se -
kwen cja mi wpro wa dze nia ram kwa li fi ka cji ma być przej ście od
sys te mu „zo rien to wa ne go na na uczy cie la” do sys te mu „zo rien to wa -
ne go na stu den ta”, przej ście od „na ucza nia stu den tów” do „po mo cy
w ucze niu się” oraz, co naj waż niej sze, bu do wa nie pro gra mu stu diów
w opar ciu o efek ty ucze nia się, a nie stan dar dy kształ ce nia.

W nie dłu gim cza sie (prze wi du je się wdro że nie za sad Kra jo wych
Ram Kwa li fi ka cji w szkol nic twie wyż szym do 2012 ro ku), po roz po -
wszech nie niu ma te ria łów in for ma cyj nych przy go to wa nych przez Gru -
pę Ro bo czą ds. KRK i kon sul ta cjach pro jek tu KRK dla szkol nic twa

Krajowe 
Ramy 
Kwalifikacji
Nowe narzędzie organizacji
kształcenia oparte na efektach
uczenia się
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Fragment XIX-wiecznych fortyfikacji miejskich z okolicznościową
tabliczką informacyjną

Zabytkową cegłę przekazał Przemysław Pacia, Wicewojewoda
Wielkopolski (jego list z życzeniami dla naszej uczelni publikujemy
obok – na stronie 14)

Fragment umocnień miejskich został wmurowany razem z aktem
erekcyjnym
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wyż sze go ze śro do wi skiem aka de mic kim, na uczy cie li aka de mic kich
na szej uczel ni cze ka nie ła twe za da nie we ry fi ka cji, prze bu do wy i mo -
dy fi ka cji ist nie ją cych pro gra mów stu diów. War to już te raz za po znać
się z ter mi no lo gią i za sa da mi two rze nia pro gra mów stu diów na no -
wych za sa dach.

Zgod nie z za ło że nia mi Eu ro pej skich Ram Kwa li fi ka cji, przy ję tych
przez Pol skie Ra my Kwa li fi ka cji, każ dy pro gram kształ ce nia bę dzie
zbu do wa ny do pie ro po okre śle niu efek tów ucze nia się, od po wia da -
ją cych dy plo mo wi ukoń cze nia stu diów na da nym kie run ku.

Efek ty ucze nia się to stwier dze nia ozna cza ją ce to, co uczą cy
się wie, ro zu mie i po tra fi wy ko nać po ukoń cze niu ja kie goś okre -
su ucze nia się, uję te w ka te go riach wie dzy i umie jęt no ści oraz
in nych kom pe ten cji/po staw nie zbęd nych do po dej mo wa nia
dzia łań na po zio mie od po wia da ją cym zdo by tej wie dzy i umie -
jęt no ściom. 

Wie dza to efekt przy swo je nia in for ma cji. Jest zbio rem fak tów,
za sad, teo rii i prak tyk po wią za nych z dzie dzi ną na uki lub pra cy. Mo że
mieć cha rak ter teo re tycz ny lub fak to gra ficz ny.

umie jęt no ści to zdol no ści do sto so wa nia wie dzy i ko rzy sta nia
z know -how w ce lu wy ko ny wa nia za dań i roz wią zy wa nia pro ble mów.
Umie jęt no ści mo gą być po znaw cze, zwią za ne z za sto so wa niem my -
śle nia lo gicz ne go, in tu icyj ne go i kre atyw ne go, oraz prak tycz ne, zwią -
za ne ze spraw no ścią ma nu al ną i ko rzy sta niem z me tod, ma te ria łów,
na rzę dzi i in stru men tów.

Kom pe ten cje/po sta wy to udo wod nio na zdol ność sto so wa nia
wie dzy, umie jęt no ści i zdol no ści oso bi stych i spo łecz nych, oka zy wa -
na w pra cy lub na uce oraz w ka rie rze za wo do wej i oso bi stej.

Do opi su efek tów ucze nia się sto su je się de skryp to ry o róż nym
po zio mie szcze gó ło wo ści. De skryp tor to ogól ne stwier dze nia okre -
śla ją ce za kła da ne efek ty ucze nia się, od po wia da ją ce da ne mu po zio -
mo wi kwa li fi ka cji. Przy ję to za sa dę, że na każ dym z ko lej nych
po zio mów kwa li fi ka cji efek ty ucze nia się wska zu ją na ich pro gre syw -
ny cha rak ter i róż nią się od efek tów wy ma ga nych na po przed nich (niż -
szych) po zio mach kwa li fi ka cji. Róż ni ce te są istot ne i do ty czą
cha rak te ru zdo by tej wie dzy, stop nia zło żo no ści wy ma ga nych umie -
jęt no ści oraz po zio mu sa mo dziel no ści i zdol no ści do po dej mo wa nia
od po wie dzial no ści za swo je dzia ła nie/pra cę/na ukę, a tak że za pra cę
i dzia ła nie in nych. Ogól nie sfor mu ło wa ne de skryp to ry efek tów ucze -
nia się dla róż nych po zio mów kształ ce nia wyż sze go w Eu ro pej skich
Ra mach Kwa li fi ka cji przed sta wia ją się na stę pu ją co*: 

De skryp to ry efek tów ucze nia się dla trzech po zio mów kształ -
ce nia wyż sze go, za le ca ne przez Par la ment Eu ro pej ski dla ERK, ma -
ją ogól ny cha rak ter i po da ne są ha sło wo, uka zu jąc ide owy sens ram
kwa li fi ka cji. Ta ogól na idea sta no wi punkt od nie sie nia i wy ma ga 
od po wied niej in ter pre ta cji na ję zyk dzie dzin czy ob sza rów kształ -
ce nia, któ ra po win na być do ko ny wa na w dro dze dys ku sji mię dzy -
in sty tu cjo nal nej (uczel nie, wy dzia ły, mię dzy na ro do we i kra jo we
sie ci te ma tycz ne, sto wa rzy sze nia na uko we i tech nicz ne itp.), a na -
stęp nie za pi sa na w ję zy ku kon kret nych pro gra mów kształ ce nia ofe -
ro wa nych przez uczel nie. W ma te ria łach do ty czą cych szkol nic twa
wyż sze go, przy go to wy wa nych przez KRK, znaj du ją się m.in. ge ne -
rycz ne de skryp to ry po zio mów, wspól ne dla pew nych ob sza rów
kształ ce nia (na uki hu ma ni stycz ne, tech nicz ne, przy rod ni cze, rol ni -
cze, spo łecz ne, ści słe, me dycz ne i zwią za ne ze sztu ką), któ re wy -
ma ga ją zin ter pre to wa nia (skon kre ty zo wa nia) w ra mach każ dej
z dzie dzin kształ ce nia.

Za le ca się, aby do opi su efek tów ucze nia się sto so wać na stę pu -
ją ce sfor mu ło wa nia: „po ukoń cze niu stu diów/mo du łu/przed mio -
tu/kur su/itp. stu dent po wi nien: ro zu mieć/oce nić/opi sać/ scharak tery-
zo wać/wy tłu ma czyć/wska zać/wy mie nić/zde fi nio wać…

W ka te go rii „umie jęt no ści”: „po ukoń cze niu stu diów/mo du -
łu/przed mio tu/kur su/itp. stu dent po wi nien umieć: in ter pre to -
wać/ana li zo wać/ko rzy stać/ob li czać/pla no wać/or ga ni zo wać/sto so wać
/współ pra co wać/za pro jek to wać…” W ka te go rii „kom pe ten cje/ po sta -
wy”: „po ukoń cze niu stu diów/mo du łu/przed mio tu/kur su/itp. stu dent
po wi nien na być na stę pu ją ce po sta wy: kre atyw ność/dba łość o…
/otwar tość na…/po stę po wa nie zgod ne z…/zdol ność do…”

Efek ty ucze nia się po win ny od po wia dać po trze bom ryn ku pra -
cy. W wie lu dzie dzi nach kształ ce nia ist nie ją opra co wa nia bran żo -
we, przy go to wa ne w ce lu speł nie nia wy ma gań pra co daw ców. Pod
tym wzglę dem w kom for to wej sy tu acji znaj du ją się kie run ki stu -
diów tech nicz nych, dla któ rych do stęp ne są spraw dzo ne, mię dzy -
na ro do we stan dar dy kształ ce nia in ży nie rów, za wie ra ją ce do brze
opra co wa ne wy ma ga nia do ty czą ce efek tów ucze nia się (na przy -
kład Eu ro pe an Ac cre di ta tion En gi ne er Pro ject czy In ter na tio nal En -
gi ne ering Al lian ce). W na ukach rol ni czych i le śnych, do któ rych
za li cza się więk szość kie run ków stu diów na na szej uczel ni, te go ty -
pu opra co wań jest mniej. W na uce o żyw no ści po moc ne mo gą być
za le ce nia or ga ni za cji bran żo wych, jak ame ry kań skie go In sti tu te of
Fo od Tech no lo gi sts (IFT) czy In ter na tio nal Union of Fo od Scien ce
and Tech no lo gy (IU FoST). Ist nie ją tak że opra co wa nia do ty czą ce
ram kwa li fi ka cji dla róż nych dzie dzin kształ ce nia, po wsta łe w kra -
jach, któ re za sa dy te już wdro ży ły lub są w trak cie ich wdra ża nia.
Jed nym z do ku men tów opi su ją cych efek ty ucze nia się dla kie run -

* We dług za le ceń Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py z dnia 23 kwiet nia 2008 ro ku

Po ziom

I
(In ży nier/li cen cjat)

II
(Ma gi ster)

III
(Dok tor)

Wie dza

Za awan so wa na wie dza w da nej dzie dzi nie pra cy
i na uki, obej mu ją ca kry tycz ne ro zu mie nie teo rii

i za sad

Wy so ce wy spe cja li zo wa na wie dza, któ rej część 
sta no wi naj now sza wie dza w da nej dzie dzi nie 

pra cy lub na uki, bę dą ca pod sta wą ory gi nal ne go
my śle nia lub ba dań. Kry tycz na świa do mość 

za gad nień w za kre sie wie dzy w da nej dzie dzi nie
oraz na sty ku róż nych dzie dzin

Wie dza na naj bar dziej za awan so wa nym 
po zio mie w da nej dzie dzi nie pra cy lub na uki 

oraz na sty ku róż nych dzie dzin

Umie jęt no ści

Za awan so wa ne umie jęt no ści wy ka zy wa nia 
się bie gło ścią i in no wa cyj no ścią po trzeb ną 

do roz wią zy wa nia pro ble mów w spe cja li stycz nej
dzie dzi nie pra cy lub na uki

Spe cja li stycz ne umie jęt no ści roz wią zy wa nia 
pro ble mów po trzeb ne do ba dań lub dzia łal no ści

in no wa cyj nej w ce lu two rze nia no wej wie dzy
i pro ce dur oraz in te gro wa nia wie dzy z róż nych

dzie dzin

Naj bar dziej za awan so wa ne i wy spe cja li zo wa ne
umie jęt no ści i tech ni ki, w tym syn te za i oce na, 

po trzeb ne do roz wią zy wa nia kry tycz nych 
pro ble mów w ba da niach lub dzia łal no ści 

in no wa cyj nej oraz do po sze rze nia i po now ne go
okre śla nia ist nie ją cej wie dzy lub prak ty ki 

za wo do wej

Kom pe ten cje

Za rzą dza nie zło żo ny mi, tech nicz ny mi lub 
za wo do wy mi dzia ła nia mi lub pro jek ta mi, 

po no sze nie od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne
de cy zje w nie prze wi dy wal nych kon tek stach 
zwią za nych z pra cą lub na uką, po no sze nie 

od po wie dzial no ści za za rzą dza nie roz wo jem 
za wo do wym jed no stek i grup

Za rzą dza nie i prze kształ ca nie kon tek stów 
zwią za nych z pra cą lub na uką, któ re są zło żo ne,
nie prze wi dy wal ne i wy ma ga ją no wych po dejść
stra te gicz nych. Po no sze nie od po wie dzial no ści 

za przy czy nia nie się do roz wo ju wie dzy 
i prak ty ki za wo do wej lub za do ko ny wa nie 

prze glą dów stra te gicz nych wy ni ków ze spo łów

Wy ka zy wa nie się zna czą cym au to ry te tem, 
in no wa cyj no ścią, au to no mią, ety ką na uko wą 
i za wo do wą oraz trwa łym za an ga żo wa niem 

w roz wój no wych idei i pro ce sów 
w naj waż niej szych kon tek stach pra cy 
za wo do wej lub na uki, w tym ba dań
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ków kształ ce nia obec nych na na szej uczel ni jest Sub ject Bench mark
Sta te ment for Agri cul tu re, Hor ti cul tu re, Fo re stry, Fo od and Con su mer
Scien ce opra co wa ny przez The Qu ali ty As su ran ce Agen cy for 
Hi gher Edu ca tion w Szko cji w 2009 ro ku. Wy da je się tak że ce lo we,
aby w bu do wa niu pro gra mów stu diów opar tych na efek tach ucze -
nia się sko rzy stać z po mo cy i rad przed sta wi cie li prze my słu za sia -
da ją cych w ra dach pro gra mo wych kie run ków stu diów na szej
uczel ni. 

Przy kład szcze gó ło wo opra co wa nych ge ne rycz nych de skryp to -
rów efek tów ucze nia się dla kie run ków stu diów na le żą cych do sze ro -
ko po ję tej na uki o żyw no ści po da no po ni żej.

Po ukoń cze niu stu diów i stop nia stu dent po wi nien**:

� Wy ko nać pro sty eks pe ry ment z pro duk tem żyw no -
ścio wym pod opie ką spe cja li sty i przed sta wić krót ki
ra port z uży ciem na rzę dzi in for ma tycz nych (Word,
Excel).

� Na pi sać syn te tycz ne opra co wa nie li te ra tu ry (syn te za
bi blio gra fii, syn te za pro ste go ar ty ku łu, syn te za wy ni -
ków ba dań).

� Przy go to wać ust ną pre zen ta cję in for ma cji tech nicz nej
dla słu cha czy o wy kształ ce niu in ży nier skim. 

� Po słu gi wać się ję zy kiem an giel skim w stop niu umoż -
li wia ją cym ust ną pre zen ta cję, udział w ze bra niu lub
w za ję ciach dy dak tycz nych.

� Pra co wać w ze spo le w róż nych ro lach, za rzą dzać cza -
sem i ko or dy no wać spo tka nie.

� Znać za wód dzię ki od by ciu od po wied nich prak tyk
prze my sło wych, za jęć te re no wych i dys ku sji z ab sol -
wen ta mi.

� Po stę po wać zgod nie z za sa da mi ety ki za wo du.
� Roz wią zy wać prak tycz ne pro ble my in ter dy scy pli nar -

ne i wy szu ki wać in for ma cje w ce lu zna le zie nia wła ści -
we go roz wią za nia. 

� Do ko nać sa mo pre zen ta cji przez cv i roz mo wę kwa li -
fi ka cyj ną.

� Ko rzy stać z sie ci in ter ne to wej i baz da nych w ce lu ze -
bra nia od po wied nich in for ma cji.

** We dług opra co wa nia Eu ro pe an Qu ali ty As su ran ce Sche me for Pro -
gram mes in Fo od Stu dies (EQAS_FO OD) – do ku men tu mię dzy na ro do we go
pro gra mu ISE KI -Fo od 3 i ISE KI -Mun dus 2, sty czeń 2010 ro ku.

Efek ty ucze nia się po win ny być okre ślo ne na trzech po zio mach
szcze gó ło wo ści:

� naj bar dziej ogól nym – dla pro gra mu stu diów na ist -
nie ją cym lub pro jek to wa nym kie run ku

� po zio mie za jęć lub ich mo du łów
� po zio mie jed nost ki za jęć (na przy kład dwu go dzin ny

wy kład lub ćwi cze nia, sze ścio go dzin ne za ję cia la bo -
ra to ryj ne itp.).

Efek ty ucze nia się po win ny być moż li we do oce ny z uwzględ nie -
niem od po wied nich kry te riów i prze kła dać się na punk ty/oce ny za li -
cze nio we, oce ny zaś po win ny od zwier cie dlać osią gnię cie efek tów
po wy żej lub po ni żej usta lo ne go po zio mu. Je śli efek ty ucze nia się zo -
sta ną za pi sa ne zbyt ogól nie i nie jed no znacz nie, trud no je bę dzie oce -
nić, a gdy bę dą zbyt szcze gó ło we, nie wszyst kie mo gą zo stać oce nio ne. 

W mo dy fi ka cji ist nie ją cych pro gra mów stu diów do wy ma gań ram
kwa li fi ka cji ko rzyst ne jest sto so wa nie me to dy bot tom -up, czy li w pierw -
szej ko lej no ści sfor mu ło wa nia de skryp to rów ucze nia się dla jed no stek
pro gra mu (przed mio tów/mo du łów) przez na uczy cie li aka de mic kich
od po wie dzial nych za da ny przed miot i zbu do wa niu na tej pod sta wie
ma cie rzy kom pe ten cji, czy li ta bli cy ko re la cji mie dzy efek ta mi ucze nia
się a jed nost ka mi dy dak tycz ny mi pro gra mu stu diów. Po zwa la to na
spraw dze nie, czy po dział pro gra mu kształ ce nia na jed nost ki o zde fi nio -
wa nych efek tach ucze nia się gwa ran tu je osią gnię cie przez ab sol wen -
tów efek tów za ło żo nych dla ca łe go pro gra mu, a tak że umoż li wia
iden ty fi ka cję po wtó rzeń i„bia łych plam”. Z ko lei me to da top -down jest
wy god niej sza podczas opra co wy wa nia no wych pro gra mów stu diów.
Po cząt kiem pra cy jest wte dy okre śle nie szcze gó ło wych efek tów ucze -
nia się, od po wia da ją cych dy plo mo wi ukoń cze nia stu diów na da nym

kie run ku, gdzie ba zu je się na ogól nych i ob sza ro wych efek tach ucze -
nia się, za pi sa nych w KRK, a na stęp nie opra co wa nie wstęp ne go pro gra -
mu stu diów za wie ra ją ce go wy kaz przed mio tów, ich tre ści, za mie rzo ne
efek ty ucze nia się, me to dy pro wa dze nia za jęć, punk ty ECTS oraz me -
cha ni zmy i spo so by oce ny. Po zbu do wa niu ma cie rzy kom pe ten cji
spraw dza się re la cję mię dzy efek ta mi ucze nia się sfor mu ło wa ny mi dla
ca łe go pro gra mu kształ ce nia i efek ta mi ucze nia się zde fi nio wa ny mi dla
je go jed no stek struk tu ral nych (przed mio tów/mo du łów).

Przy kład szcze gó ło wo opra co wa nych de skryp to rów efek tów
ucze nia się dla gru py przed mio tów (mo du łu) „Mi kro bio lo gia i bez pie -
czeń stwo żyw no ści” na kie run kach stu diów do ty czą cych na uki o żyw -
no ści po da no po ni żej.

Po ukoń cze niu stu diów i stop nia stu dent po wi nien***:

� Opi sać wła ści wo ści ty po wych mi kro or ga ni zmów po -
wo du ją cych psu cie się żyw no ści oraz wy kry wać i okre -
ślać ich li czeb ność.

� Opi sać wła ści wo ści ty po wych pa to ge nów żyw no ści,
ich tok sy ny i naj częst sze po cho dze nie oraz wy kry wać
i okre ślać ich li czeb ność.

� Scha rak te ry zo wać za sa dy i ogra ni cze nia zwią za ne
z utrwa la niem żyw no ści (wpływ tem pe ra tu ry, pH, aw,
„teo ria płot ków”, pa ko wa nie w at mos fe rze mo dy fi ko -
wa nej) oraz wpływ me tod utrwa la nia na mi kro or ga ni -
zmy wy stę pu ją ce w żyw no ści. Oce nić przy dat ność
róż nych me tod utrwa la nia żyw no ści dla kon kret ne go
pro duk tu (na przy kład pa ste ry za cja, pe klo wa nie, so le -
nie, ki sze nie). Wy ja śnić ich wpływ na trwa łość i bez -
pie czeń stwo żyw no ści.

� Prze sta wić za sa dy HACCP i wy ko rzy stać je w prak ty ce.
Spo rzą dzić sche mat pro ce su pro duk cyj ne go i zi den -
ty fi ko wać/za pro jek to wać po ten cjal ne kry tycz ne punk -
ty kon tro l ne.

� Oce nić za gro że nie che micz nym ska że niem żyw no ści
i sto so wać me to dy zmniej sza nia ry zy ka tym ska że -
niem.

� Wska zać pod sta wo we prze pi sy i wy ma ga nia usta wo -
we do ty czą ce pro duk cji żyw no ści oraz iden ty fi ko wać
głów ne prze pi sy pra wa, któ re ma ją wpływ na da ny
pro ces wy twa rza nia żyw no ści. 

***We dług opra co wa nia Eu ro pe an Qu ali ty As su ran ce Sche me for Pro -
gram mes in Fo od Stu dies (EQAS_FO OD) – do ku men tu mię dzy na ro do we go
pro gra mu ISE KI -Fo od 3 i ISE KI -Mun dus 2, sty czeń 2010 ro ku.

W do ku men tach do ty czą cych ram kwa li fi ka cji dla Eu ro pej skie -
go Ob sza ru Szkol nic twa Wyż sze go stwa rza się moż li wość wy od ręb -
nie nia pro fi li okre śla ją cych cha rak ter kwa li fi ka cji. Pro blem ten jest
te ma tem dys ku sji wśród eks per tów bu du ją cych Kra jo we Ra my Kwa -
li fi ka cji i, jak do tąd, pro po nu je się wy od ręb nie nie na stu diach I stop -
nia, tam, gdzie to jest uza sad nio ne, pro fi lu ogól ne go i pro fi lu
prak tycz ne go. Pro fil prak tycz ny róż nił by się od ogól ne go udzia łem
przed mio tów za wo do wych o cha rak te rze aka de mic kim, w tym za jęć
ty pu ca se stu dy, wy mia rem za jęć pro jek to wych/la bo ra to ryj nych, ko -
niecz no ścią od by cia od po wied niej (dłu giej) prak ty ki za wo do wej i cha -
rak te rem pra cy dy plo mo wej. Z ko lei na stu diach II stop nia roz wa ża się
moż li wość wpro wa dze nia oprócz pro fi lu ogól ne go tak że pro fi lu ba -
daw cze go, w za ło że niach eli tar ne go, dla osób za mie rza ją cych pod jąć
pra cę w ośrod kach i la bo ra to riach ba daw czych lub kon ty nu ować
kształ ce nie na stu diach dok to ranc kich.

Wpro wa dze nie Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji – no we go na rzę dzia
or ga ni za cji kształ ce nia – po zwo li uczel niom na znacz ną au to no mię
w sfe rze dy dak ty ki i moż li wość sa mo dziel nej bu do wy pro gra mów stu -
diów, jed nak że z za cho wa niem me tod wła ści wych dla ram kwa li fi ka -
cji. Jed no cze śnie zna czą co zwięk szy się od po wie dzial ność uczel ni za
pro gra my stu diów i ich ja kość.

prof. dr hab. To masz Jan kow ski

Au tor uczest ni czył w pra cach ze spo łu ds. opi su po zio mów kształ ce -
nia dla Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji w na ukach rol ni czych. 
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Po wyż sze ha sło przy świe ca ło se mi na rium Wy dzia łu Le śne go
uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ re od by ło się 22 paź -
dzier ni ka w Ko le gium Run ge go. oka zją do zo r ga ni zo wa nia uro czy -
ste go se mi na rium był ju bi le usz 80 uro dzin pro fe so rów Kon ra da
ma gnu skie go i Boh da na Wa żyń skie go oraz 75 uro dzin pro fe so rów
Boh da na Dro go szew skie go i Je rze go Wi śniew skie go. Ty tu ło wy wy -
kład wy gło sił gość z War sza wy, pro fe sor To masz Bo rec ki – do rad -
ca Pre zy den ta RP ds. wsi, rek tor Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w dwóch ka den cjach (2002–2008).

Uro czy stość pro wa dzo na przez dzie ka na Wy dzia łu Le śne go, prof.
dr. hab. Ro ma na Gor no wi cza, zgro ma dzi ła wie lu sza cow nych go ści:
JM rek to ra, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka; pro rek to ra, prof. dr.
hab. Cze sła wa Sza frań skie go; dzie ka nów, człon ków Se na tu i Ra dy Wy -
dzia łu Le śne go, pro fe so rów, na uczy cie li aka de mic kich, pra cow ni ków
i stu den tów oraz le śni ków re pre zen tu ją cych Pań stwo we Go spo dar -
stwo Le śne La sy Pań stwo we (PGL LP): dy rek to rów, na czel ni ków, nad -
le śni czych, a tak że przed sta wi cie li me diów.

W swo im wy kła dzie pro fe sor To masz Bo rec ki wska zał na hi sto -
rycz nie nie ro ze rwal ny zwią zek po mię dzy la sem i czło wie kiem. Swo je
wy stą pie nie spu en to wał stwier dze niem: „je że li umie ra las, to gi nie też
czło wiek”. W cza sie dys ku sji na wią zał do bar dzo ak tu al nej sy tu acji
zwią za nej z pla na mi włą cze nia PGL LP do sek to ra fi nan sów pu blicz -
nych. Oce nił przy go to wy wa ne zmia ny ne ga tyw nie w związ ku ze spo -
wo do wa niem re al ne go za gro że nia dla sta nu śro do wi ska w Pol sce.
Obec ny sys tem za rzą dza nia La sa mi Pań stwo wy mi jest w opi nii wie lu
eu ro pej skich au to ry te tów w dzie dzi nie le śnic twa do bry, wzra sta le si -
stość i po pra wia się stan zdro wot ny la sów. Ro śnie przy tym licz ba
funk cji, ja kie mu szą wy peł niać la sy, zwią za nych z ochro ną śro do wi -
ska, udo stęp nia niem za so bów le śnych spo łe czeń stwu, tu ry sty ką itd.
Trze ba też do dać, że obec na nie zła kon dy cja fi nan so wa PGL LP nie jest

da na na za wsze i wy star czy splot nie ko rzyst nych oko licz no ści (klę ski
ży wio ło we), by dia me tral nie i bar dzo szyb ko ule gła po gor sze niu. Dla -
te go, ma jąc na uwa dze zły stan fi nan sów pu blicz nych, ewen tu al ne
dzia ła nia rzą du po win ny być w tej kwe stii bar dzo wy wa żo ne.

Po wyż sze zda nie pro fe sor To masz Bo rec ki po wtó rzył tak że w wy -
wia dzie dla za in te re so wa nych tą pro ble ma ty ką me diów – TVP 3. Głos
ten po par li przed sta wi cie le La sów Pań stwo wych i dzie kan Wy dzia łu
Le śne go, pro fe sor Ro man Gor no wicz.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker

Wy stęp Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”

Pro fe sor To masz Bo rec ki udzie la wy wia du
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Noc Na ukow ców to im pre za zor ga ni zo wa na na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu po raz dru gi (w Eu ro pie po raz szó sty,

a w Po zna niu po raz czwar ty). Tej sa mej no cy, to jest 24 wrze śnia, na -
ukow cy z 200 miast, 32 państw spo tka li się ze spo łe czeń stwem, by
po ka zać na ukow ca no wej ery. Na tę jed ną noc wcie li li się w ak to rów.

Głów nym ce lem or ga ni zo wa nej w tym ro ku No cy Na ukow ców
by ła zmia na wi ze run ku na ukow ca i za chę ce nie mło dzie ży do po dej -
mo wa nia ka rie ry na uko wej.

Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu po wo dze niem cie -
szy ły się wszyst kie im pre zy, a by ło ich 31, zor ga ni zo wa ło je po nad 100
na ukow ców z sze ściu wy dzia łów i 20 jed no stek na uko wo -ba daw czych
w dzie wię ciu bu dyn kach. 

Po pu lar no ścią cie szy ła się fi zy ka, po ka zy zja wisk fi zycz nych de -
ter mi nu ją cych po wsta wa nie wra że nia bar wy i bo gac twa ko lo rów
w świe cie przy ro dy –„Ma ki jaż na tu ry, czy li pej za że świa tłem ma lo wa -
ne”, zor ga ni zo wa ne przez pra cow ni ków Ka te dry Fi zy ki (dr Mał go rza -
ta Grot tel, dr inż. Gra ży na Neu nert, dr Da nu ta Na pie ra ła, dr Gra ży na
Plen zler, dr Woj ciech Pu kac ki, dr Han na Ba ra now ska, mgr inż. Łu kasz
Ma se wicz, mgr inż. An na Koł czyk, mgr inż. Piotr Ro lew ski) pod kie run -
kiem prof. dr. hab. Krzysz to fa Po lew skie go.

Na si zoo tech ni cy (z Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa -
szo wej, szcze gól nie dr Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -
-Stra bel, prof. nadzw i człon ko wie Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków
i Bio lo gów, Sek cji Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii
Prze wo du Po kar mo we go) prze ży li praw dzi wy atak przy szłych na -
ukow ców – zoo tech ni ków. Ma li wi dzo wie, bo oni sta no wi li naj więk -
szą część wi dow ni, mie li moż li wość na kar mie nia sztucz nej kro wy,
do wie dze nia się cze goś o mi kro or ga ni zmach by tu ją cych w kro wie
oraz przed sta wić to wszyst ko w kon kur sie ry sun ko wym.

„Świat mi kro or ga ni zmów dla naj młod szych” po ka za ny przez
prof. dr hab. Ka ta rzy nę Cza czyk z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio -
lo gii Żyw no ści bu dził naj więk sze za in te re so wa nie wśród mło dzie ży
szkół pod sta wo wych, szcze gól nie ob ser wa cje drob no ustro jów w ho -
dow lach na po żyw kach sta łych i w pre pa ra tach mi kro sko po wych.

Dzię ki No cy Na ukow ców mo gli śmy się prze ko nać, ja ki mi ludź mi
na co dzień są na ukow cy, ja kie ma ją pa sje, hob by. Spra gnie ni po zna -
nia co dzien ne go ży cia praw dzi wych na ukow ców spo tka li się oko
w oko z prof. Ję drze jem M. Jaś ko wia kiem, kie row ni kiem Ka te dry We -
te ry na rii, któ ry wpro wa dził słu cha czy w taj ni ki po szu ki wa nia ko rze ni
ge ne alo gicz nych swo ich przod ków; z dr. hab. Je rzym Świ go niem, pro -
dzie ka nem Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, za go rza łym pa sjo na tem tu -
ry sty ki gór skiej oraz z dr. inż. To ma szem Kry sto fia kiem, dzię ki któ re mu
do wie dzie li śmy się wie lu cie ka wo stek o grze w sza chy, usły sze li śmy
róż ne dyk te ryj ki, któ re po zwo lą nam w przy szło ści le piej prze wi dy -
wać ru chy prze ciw ni ków. 

Nie sa mo wi te zja wi ska, za dzi wia ją ce po ka zy i pre zen ta cje – to
wszyst ko gwa ran to wa li nam pra cow ni cy Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska pod kie run kiem nie stru dzo ne go, peł ne go pa sji na -
ukow ca – pro dzie ka na, prof. dr. hab. Krzysz to fa Szosz kie wi cza.

Me lio ran ci, a szcze gól nie dr Ję drzej Wierz bic ki, mgr Ka ta rzy na
Ste fa niak z Ka te ry Geo tech ni ki, za chę ci li mło dzież do te go, by wcie -
li ła się w ro lę in ży nie ra bu dow la ne go – „Grunt to pod sta wa – czy li
jak stą pać ostroż nie”. Pro fe sor dr hab. Ja ni na Zbier ska, dr Ma ria Dra -
pi kow ska, dr Szy mon Ju sik, dr inż. To masz Zgo ła i mgr inż. Da niel Ge -
bler po ka za li re ak cje ro ślin na za nie czysz cze nie śro do wi ska
– „Ro śli ny alar mu ją”, a dr inż. Mi chał Ko złow ski i dr Sła wo mir Sza ła ta
(z Ka te dry Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji) za de mon stro wa li zja wi -
ska za cho dzą ce w gle bie –„Gle ba w cza sie i prze strze ni”. Od bior ców
za in te re so wa ła „Geo gra fia na do pin gu – czy li wiel ki test za sto so wań
GPS”, bar dzo cie ka wie pro wa dzo ny przez dr. inż. Ma riu sza Soj kę i mgr
inż. An nę Zbier ską z Ka te dry Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska
i Geo de zji.

Warsz ta ty pod ty tu łem „Jak po wsta je kom po zy cja kwia to wa?” dr
hab. Agniesz ki Krzy miń skiej z Ka te dry Ro ślin Ozdob nych po zwo li ły za -
po znać się z pod sta wa mi two rze nia kom po zy cji kwia to wych.

Na ukow cy z Ka te dry Me blar stwa pod kie run kiem prof. dr. hab.
Je rze go Smar dzew skie go po zwo li li mło dzie ży i dzie ciom za pro jek to -

wać wła sne me ble do sa lo nu i kuch ni oraz po mo gli spraw dzić, czy do -
brze śpi my.

Dzię ki dr inż. Agniesz ce Mar cin kow skiej, dr. inż. Edwar do wi Ro -
szy ko wi, mgr. inż. Ja nu szo wi Ce giel le z Ka te dry Na uki o Drew nie
uczest ni cy mo gli się do wie dzieć, co drew no do nas mó wi i jak li czy się
je go wiek.

Oko dzie ci cie szy ła pro duk cja pa pie ru czer pa ne go, jak w sta ro -
żyt nych Chi nach, po ka za na przez mgr inż. An nę Jasz czur i mgr inż.
Aga tę Paw lic ką. Po dob nie po ka zy nie zwy kłych wła ści wo ści drew na
de mon stro wa li dr inż. Mo ni ka Bart ko wiak i dr inż. Woj ciech Grześ ko -
wiak z In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na.

Wiel bi cie le do brej kuch ni w tym ro ku uczest ni czy li w sze ściu
warsz ta tach. Naj licz niej szy ze spół – prof. dr. hab. Jó ze fa Kor cza ka z Ka -
te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka (dr An na Ję dru sek -Go liń ska, dr
inż. Do mi nik Kmie cik, Ewa Ła biń ska, dr inż. Ka ta rzy na Wasz ko wiak, dr
inż. Kry sty na Szy man der -Busz ka, mgr inż. Krzysz tof Dzie dzic, mgr inż.
Mag da le na Jesz ka, dr inż. Ma rzan na Hęś, dr inż. An na Gram za -Mi cha -
łow ska, mgr inż. Aga ta Ku rzaw ska, mgr inż. An drzej Si dor, mgr inż. An -
drzej Za wal, mgr Ja dwi ga Urbań ska) – po ka zał uczest ni kom w cie ka wy
i nie zwy kły spo sób taj ni ki żyw no ści, jej za pach i smak. Mło dzież mo -
gła się do wie dzieć, jak w nie kon wen cjo nal ny spo sób moż na ura czyć
swo ich go ści prze pysz ny mi po tra wa mi, jak uwy dat nić ich aro mat
– „Ga stro no mia mo le ku lar na bez ta jem nic”. Co łą czy kuch nię i la bo -
ra to rium che micz ne? Czy moż na zmie nić ko lor wa rzyw lub owo ców?
Dla cze go rak, kre wet ka, ho mar czy in ne sko ru pia ki, sza re z na tu ry, sta -
ją się ró żo wo czer wo ne po ugo to wa niu? Na te i in ne py ta nia od po wia -
da li twór cy po ka zu „Che mia w kuch ni” oraz „Na pół mi sku le ży rak…”
– dr inż. Bar ba ra Sta cho wiak z Za kła du Fer men ta cji i Bio syn te zy.

Na sza pla ne ta ule ga cią głym prze mia nom, nie ste ty, nie są to
zmia ny po zy tyw ne. Za nie czysz cze nia zwią za ne z dzia łal no ścią czło -
wie ka po więk sza ją dziu rę ozo no wą, ochro nę przed pro mie nia mi UV.
Co mo że my zro bić, aby po móc na szej pla ne cie? Jak zmniej szyć zu ży -
cie ener gii? Jak zmniej szyć emi sję dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry?
Od po wia dał dr inż. Ro man Szef ke, któ ry za pre zen to wał zwie dza ją cym
funk cjo no wa nie urzą dzeń do po zy ski wa nia ener gii od na wial nej, m.in.
ko lek to ry sło necz ne, pom py cie pła. 

Na ukow cy nie tyl ko na uką ży ją, ma ją rów nież swo je pa sje, hob -
by. Pro fe sor Sznaj der, dzie kan Wy dzia łu Spo łecz no -Eko no micz ne go,
za brał wi dzów w eg zo tycz ną po dróż do In dii i Gwi nei. Dzię ki je go fil -
mom wi dzo wie po zna li kul tu rę i ży cie co dzien ne miesz kań ców Afry -
ki i Azji wi dzia ne od kuch ni. 

Mi ło śni cy ak tyw ne go try bu ży cia spró bo wa li swo ich sił pod czas
lek cji ae ro bi ku oraz zwe ry fi ko wa li in for ma cje na te mat zdro we go sty -
lu ży cia, któ rych udzie la li eks per ci z Ka te dry Hi gie ny Ży wie nia Czło -
wie ka: prof. hab. Ja na Jesz ki (dr inż. J. Ba jer ska, mgr inż. Ka ro li na
Ła gow ska, mgr inż. Krzysz tof Mi chal ski, mgr Mał go rza ta Mi zgier, mgr
Kin ga Mru czyk, mgr Mar ta Du naj, mgr Pau li na No wa czyk). Tej no cy
uczest ni cy do wie dzie li się o tym, jak żyć z cu krzy cą oraz co jeść, aby
być zdro wym i szczę śli wym. W ra mach cy klu „W zdro wym cie le zdro -
wy duch” prze ko ny wa no ich, jak się od chu dzać, aby tra cić ki lo gra my,
a nie do bre sa mo po czu cie. Cen ne uwa gi w Punk cie Die te tycz nym
udzie la ły stu dent ki z Ko ła Die te ty ków – Mar ta No wak, Bo gna Lan ge,
An na Ła ko ma, Mag da Gie rak, Ce li na Je lo nek, Mał go rza ta Szych ta, Jo -
an na No wa czyk.

Zwie dza ją cych z po czu ciem hu mo ru nie za bra kło na pre zen ta -
cji „Sport to zdro wie! Śpiew to zdro wie! Śmiech to zdro wie!”, or ga ni -
zo wa nej przez mgr Ma rię Grześ ko z Cen trum Kul tu ry Fi zycz nej. 

Czas na pod su mo wa nie. Bar dzo do brą oce nę tej no cy przed sta -
wia ana li za ba dań an kie to wych prze pro wa dzo na na na szej uczel ni.

Na pod sta wie ba da nia an kie to we go (569 an kie to wa nych) na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu moż na stwier dzić, że im -
pre zy ta kie jak Noc Na ukow ców są po trzeb ne i do ce nia ne przez lo kal -
ną spo łecz ność (tak stwier dzi ło 97,2% an kie to wa nych). Spo ty ka ją się
one z du żą ak cep ta cją za rów no wśród dzie ci, mło dzie ży, jak i do ro -
słych. In te gru ją śro do wi sko na uko we i spo łe czeń stwo, jest to też do -
sko na łe źró dło wie dzy. Z ba dań wy ni ka, że 43% an kie to wa nych
przy szła na Noc Na ukow ców po to, by wziąć udział w eks pe ry men -

Echa No cy Na ukow ców
Po znań, 24 wrze śnia 2010 ro ku
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tach na uko wych, 30,7% chcia ło zo ba czyć, czym się zaj mu ją na ukow -
cy, a po zo sta ła część (21%) chcia ła po roz ma wiać z na ukow ca mi o ich
pra cy i za in te re so wa niach. Noc Na ukow ców jest rów nież swe go ro -
dza ju na rzę dziem pro mu ją cym po ten cjał na szej uczel ni wśród dzie ci
i mło dzie ży, któ re w przy szło ści bę dą wy bie rać swo ją ma cie rzy stą
uczel nię. Oko ło 52% an kie to wa nych przy je cha ło do nas z Wiel ko pol -
ski, po zo sta łą część (48%) sta no wi li Po zna nia cy.

Uczest ni cy ba da nia po zy tyw nie od nie śli się do re zer wa cji miejsc
na wy kła dach, warsz ta tach oraz po ka zach. Stwier dzi li, że nie by ło tło -
ku i prze py cha nia. Wszyst ko by ło zor ga ni zo wa ne po praw nie. Du żym
za in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy oraz za ję cia, w któ rych mo gli
brać czyn ny udział. Więk szość uczest ni ków ba da nia to oso by w ka -
te go rii wie ko wej od 11 do 16 lat – 42%. Ko lej ną, dość licz ną gru pę
sta no wi ły oso by w wie ku od 6 do 10 lat – 17,8%. Po nad 13% to re -
spon den ci w wie ku 17–20 lat. Ze wzglę du na prze wa ża ją cy udział
mło dzie ży w gru pie wie ko wej od 11 do 16 lat pro gram po wi nien być

do sto so wa ny głów nie do nich pod wzglę dem sty lu pro wa dze nia za -
jęć. Bar dzo licz ną gru pę, bo aż 60%, sta no wi ły ko bie ty i dla nich rów -
nież po win ni śmy skie ro wać pro gram No cy Na ukow ców. 

W związ ku z tym, że więk szość re spon den tów bra ła udział w po -
przed niej edy cji No cy Na ukow ców, pro gram z ro ku na rok po wi nien
być uroz ma ica ny, tak aby wszy scy za wsze mo gli zna leźć coś cie ka we -
go dla sie bie. 

W imie niu władz uczel ni i wła snym skła dam wy ra zy po dzię ko -
wa nia wszyst kim pra cow ni kom i stu den tom za za an ga żo wa nie i czyn -
ne uczest nic two w or ga ni zo wa nej przez na szą uczel nię dru giej edy cji
No cy Na ukow ców. Dzię ki na szym wspól nym dzia ła niom Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu był roz sła wia ny w Wiel ko pol sce, w kra ju
i Unii Eu ro pej skiej.

dr inż. Ur szu la Moj siej
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Dok to ran ci w pol skich ośrod kach na uko wych zy sku ją co raz wię -
cej moż li wo ści zdo by wa nia środ ków na ce le ba daw cze. Do nie -

da w na in sty tu cje, ta kie jak Fun da cja Na uki Pol skiej czy Pol ski Ko mi tet
Ba dań Na uko wych, dys po no wa ły środ ka mi prze zna czo ny mi głów nie
na ba da nia pro wa dzo ne przez sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko -
wych. Od kąd Pol ska zna la zła się w struk tu rach Unii Eu ro pej skiej, do -
stęp ność fi nan so wa nia skie ro wa ne go do mło dych na ukow ców
zna czą co wzro sła. Obec nie wie le in sty tu cji (Fun da cja Na uki Pol skiej,
Wo je wódz ki Urząd Pra cy, In ku ba to ry Przed się bior czo ści) przy zna je
gran ty na mniej sze pro jek ty dok to ran tów. Jed nym z ta kich god nych
po le ce nia pro gra mów jest pro jekt sys te mo wy „Wspar cie sty pen dial -
ne dla dok to ran tów na kie run kach uzna nych za stra te gicz ne z punk -
tu wi dze nia roz wo ju Wiel ko pol ski, Pod dzia ła nie 8.2.2. Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki”. Sto sun ko wo nie skom pli ko wa na pro ce -
du ra apli ko wa nia o do stęp ne środ ki po cho dzą ce z fun du szy eu ro pej -
skich oraz cha rak ter przy zna wa ne go wspar cia, łą czą ce go funk cje
sty pen dium i ma łe go gran tu ba daw cze go, przy czy nia się do du że go
za in te re so wa nia tym pro gra mem. 

W ma ju 2010 ro ku za koń czy ła się dru ga edy cja te go pro gra mu
i po dob nie jak w pierw szej, z koń ca 2008 ro ku, sty pen dia zo sta ły roz -
dy spo no wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej przez Wo je wódz ki Urząd
Pra cy w Po zna niu mię dzy dok to ran tów z Wiel ko pol ski. Pro jek ty pod -
le ga ły oce nie for mal nej oraz me ry to rycz nej. Pro mo wa ne by ły wnio -
ski o cha rak te rze in no wa cyj nym, któ re w kon tek ście go spo dar ki
Wiel ko pol ski pod nio są jej kon ku ren cyj ność. Obie edy cje cie szy ły się
du żym za in te re so wa niem. W każ dej z nich po oce nie for mal nej do dal -
szej oce ny zo sta ło prze ka za nych oko ło 300 wnio sków dok to ran tów.
Po we ry fi ka cji ko mi sji eks per tów sty pen dia zo sta ły przy zna ne 34 dok -
to ran tom w pierw szej oraz 79 w dru giej edy cji. Wy so kość sty pen dium
dla dok to ran tów za le ża ła od wnio sko wa nej kwo ty i za zwy czaj wa ha -
ła się od 28 000 do 34 000 zło tych. Osta tecz nie cie szy wy so ka sku tecz -
ność dok to ran tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ rym
uda ło się uzy skać łącz nie 19 sty pen diów.

Pro gram „Wspar cie sty pen dial ne dla dok to ran tów na kie run kach
uzna nych za stra te gicz ne z punk tu wi dze nia roz wo ju Wiel ko pol ski” jest

cie ka wym uzu peł nie niem moż li wo ści po zy ska nia do dat ko wych środ -
ków na ba da nia, o któ re mo gą ubie gać się dok to ran ci oraz ich opie ku -
no wie (m.in. w ra mach mi ni ste rial nych gran tów pro mo tor skich). 

Pi szą cy te sło wa (Łu kasz Ja nus oraz Da riusz Abra mow ski), obec -
nie dok to ran ci Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu, otrzy ma ne środ ki w pierw szej i dru giej edy cji
pro jek tu prze zna czy li  m.in. na za kup sprzę tu la bo ra to ryj ne go, kom pu -
te rów i od czyn ni ków. Pro wa dzo ne przez nich ba da nia w ra mach ze -
spo łu na uko we go dr hab. Jo lan ty Flo ry szak -Wie czo rek, prof. nadzw.,
opie ra ją się na me to dach in ter dy scy pli nar nych z po gra ni cza fi zjo lo gii
ro ślin, bio che mii, bio fi zy ki i bio lo gii mo le ku lar nej, co wy ma ga du żych
na kła dów fi nan so wych. Stąd też na wet ma łe gran ty uła twia ją prze pro -
wa dze nie więk szej licz by cie ka wych eks pe ry men tów czy też po zwa la -
ją na wdro że nie no wych me tod ba daw czych. 

Za kup urzą dzeń oraz udział w spo tka niach na uko wych był by
znacz nie trud niej szy bez te go wspar cia. Przy zna ne środ ki umoż li wi ły
nam w 2009 ro ku udział w kon fe ren cjach: The Chal len ges of Con tem -
po ra ry Cell Bio lo gy” (Łódź) oraz Youth and Pro gress of Bio lo gy (Lwów),
gdzie nasz pla kat uzy skał pierw szą na gro dę w ka te go rii: fi zjo lo gia ro -
ślin. Po nad to w 2010 ro ku wy gło si li śmy dwa re fe ra ty na mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cjach: w Fin lan dii – Ada pta tion to Cli ma te Chan ge in
the Bal tic Sea Re gion: Con tri bu tions from Plant and Mi cro bial Bio tech -
no lo gy oraz w Cze chach – Plant NO Club. 

Po cząt ko we opóź nie nia zwią za ne z otrzy ma niem przy zna nych
kwot ze szły na dru gi plan w kon fron ta cji z re al ny mi ko rzy ścia mi pły -
ną cy mi z przy zna nych pro jek tów. W związ ku z po wyż szym pra gnie -
my go rą co za chę cić dok to ran tów na szej uczel ni do wzię cia udzia łu
w ko lej nych edy cjach pro gra mu, in for ma cje bę dą się po ja wiać na stro -
nie: http://www.efs.wup.po znan.pl 

Po ni żej przed sta wia my li stę sty pen dy stów zwią za nych z Uni wer -
sy te tem Przy rod ni czym w Po zna niu z ostat nich dwóch edy cji po le ca -
ne go pro gra mu. W dru giej edy cji wnio ski oce nia li eks per ci po cho dzą cy
z po znań skich uczel ni: Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu: prof. dr
hab. Zbi gniew Bro da, dr hab. Do ro ta Cie ślak, prof. nadzw., prof. dr hab.
Piotr Go liń ski, prof. dr hab. Hen ryk Je leń, prof. dr hab. Wło dzi mierz Prą -

Wspar cie dla dok to ran tów
Unij ne wspar cie sty pen dial ne dla dok to ran tów na kie run kach uzna nych 
za stra te gicz ne z punk tu wi dze nia roz wo ju Wiel ko pol ski

Łu kasz Ja nus Da riusz Abra mow ski
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dzyń ski, prof. dr hab. Ry szard Słom ski, dr hab. Krzysz tof Szosz kie wicz, prof. nadzw., prof. dr hab. Er win Wą so wicz; Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu: prof.
UM dr hab. Ma ciej Kraw czyń ski, dr hab. Bar ba ra Thiem, dr hab. Ma rek K. Ber nard, dr Bar tosz Urba niak, prof. dr hab. Bog dan Miś ko wiak; Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu: prof. dr hab. Prze my sław Woj ta szek, prof. dr hab. Ma rek Ła niec ki; Po li tech ni ka Po znań ska: dr hab. inż. Ja ro sław Ja ku bo -
wicz, dr hab. inż. An drzej Ka siń ski, prof. nadzw., dr hab. inż. Kon rad Dom ke, prof. nadzw., dr hab. Ja cek Goc, prof. nadzw., dr hab. inż. Ro bert Wrem bel, prof.
dr hab. inż. Ja nusz Miel ni czuk, prof. dr hab. Ma ciej Wi śniew ski; Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu: prof. dr hab. Ma rian Fi li piak, prof. dr hab. Ma ria Ma -
łec ka, dr hab. Ja ro gniew Ry kow ski.

Au to rzy ar ty ku łu:

Łu kasz Ja nus – dok to rant IV ro ku Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, sty pen dy sta I edy cji i obec nie wy ko naw ca
gran tu pro mo tor skie go MNiSW, zaj mu je się ro lą tlen ku azo tu ja ko mo le ku ły sy gna ło wej w na by tej od por no ści sys te micz nej u ro ślin. Po nad to te stu je wie -
le in duk to rów sku tecz nych w pod no sze niu na tu ral nej od por no ści ro ślin wzglę dem pa to ge nów grzy bo wych.

Da riusz Abra mow ski – dok to rant II ro ku Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu, sty pen dy sta II edy cji, swo je za in te re so -
wa nia na uko we ogni sku je wo kół mo le ku lar nych aspek tów od por no ści ziem nia ka na za ra zę. Ba da me cha ni zmy obron ne ro śli ny w re ak cji na stres, w tym
po tran sla cyj ne mo dy fi ka cje bia łek wy wo ła ne wzmo żo ną syn te zą tlen ku azo tu po in fek cji.

Sty pen dy ści i edy cji (2008/2009)

miej sce Dok to rant Pro mo tor Wy dział 

2 Agniesz ka Do brzyc ka prof. dr hab. Zbi gniew Bro da WRiB 

5 Łu kasz Ja nus dr hab. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek, prof. nadzw. WO iAK 

13 Ani ta Spy chaj prof. dr hab. Edward Po spiech WNo ŻiŻ 

17 An na Ha dyń ska prof. dr hab. Zbi gniew Bro da WRiB 

19 Piotr Paw lak dr hab. Do ro ta Cie ślak, prof. nadzw. WHiBZ 

22 Ja kub Cie ślak prof. dr. hab. Ma rek Świ toń ski WHiBZ 

Sty pen dy ści ii edy cji (2009/2010)

miej sce Dok to rant Pro mo tor Wy dział

5 Mag da le na Woź niak prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski WHiBZ 

8 Ma ria Grześ prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski WHiBZ

11 Da riusz Abra mow ski dr hab. Jo lan ta Flo ry szak -Wie czo rek, prof. nadzw. WO iAK

19 Er nest Bie li nis dr hab. Piotr Ro ba kow ski WL

24 Aga ta Paw lic ka prof. dr hab. Krzysz tof Ba beł WTD

28 An na Jasz czur prof. dr hab. Wło dzi mierz Prą dzyń ski WTD

41 Zu zan na Mag dziak prof. dr hab. Piotr Go liń ski WTD

42 Mag da le na Mon tow ska dr hab. Ewa Fla czyk, prof. nadzw. WNo ŻiŻ

44 To masz Ry chlik prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki WNo ŻiŻ

49 Mag da le na Bartz prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski WHiBZ

53 Agniesz ka Iwa now ska prof. dr hab. Edward Po spiech WNo ŻiŻ

57 Wal de mar Per doch dr hab. Bar tło miej Ma ze la WTD

60 Ka ro li na Śmia tacz prof. dr hab. Han na Su lew ska WRiB 
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Dwa la ta te mu otrzy ma łam e -ma il z in for ma cją o moż li wo ści ubie -
ga nia się o sty pen dium Gro up of Eight dla wy róż nia ją cych się na -

ukow ców z Eu ro py Wschod niej i Cen tral nej, pra gną cych po pro wa dzić
ba da nia przez 3–6 mie się cy na któ rymś z ośmiu wio dą cych au stra lij -
skich uni wer sy te tów. Ofer ta wy da ła się cie ka wa i atrak cyj na. Po uzy -
ska niu zgo dy od kie row ni ka Ka te dry Ekologii i Ochrony Środowiska
roz po czę łam po szu ki wa nia au stra lij skie go na ukow ca, któ ry zgo dził -
by się być mo im pro mo to rem przez czas trwa nia sty pen dium. 

Pro fe sor Mi cha el Tausz z Uni ver si ty of Mel bo ur ne jest eko fi zjo lo -
giem ro ślin, któ ry mię dzy in ny mi pro wa dzi ba da nia wpły wu su szy na
ro śli ny ro dzi me Au stra lii. Wszyst kie ba da nia pro wa dzi w po wią za niu
z za gro że niem zmian kli ma tycz nych, któ re do ty czą w szcze gól no ści ro -
ślin no ści au stra lij skiej. Wspól nie na pi sa li śmy wnio sek i już po mie sią -
cu otrzy ma li śmy in for ma cję o uzy ska niu sty pen dium! By łam jed nym
z ośmiu eu ro pej skich na ukow ców wy róż nio nych tym sty pen dium. Za -
czę łam przy go to wa nia do wy jaz du wspól nie z mo ją ro dzi ną.

Wy je cha li śmy w po ło wie sierp nia 2009 ro ku. Na sza przy go da roz -
po czę ła się w upal nej Taj lan dii, gdzie zro bi li śmy so bie jed no dnio wą
prze rwę w po dró ży na dru gi ko niec świa ta. Po byt w Bang ko ku uroz -
ma ici li śmy so bie krót ką wy pra wą ło dzią po rze ce, gdzie cze ka ło nas
wie le atrak cji w po sta ci kar mie nia ryb, pły wa ją ce go skle pu z pa miąt -
ka mi czy wy ści gu z in ną ło dzią. Taj lan dię bę dzie my wspo mi nać bar -
dzo mi ło ja ko zie lo ny kraj uśmiech nię tych lu dzi.

Pierw sze dni w Au stra lii by ły… chłod ne. Po tem by ło jesz cze zim -
niej. Oka za ło się, że tra fi li śmy na naj zim niej szy te ren Au stra lii z po rą

zi mo wą zbli żo ną do na szej wcze snej wio sny. Na szczę ście by li śmy
o tym uprze dze ni i za opa trzy li śmy się w zi mo we kurt ki. 

Cre swick jest ma łym mia stecz kiem po ło żo nym ja kieś 100 km na
pół noc ny za chód od Mel bo ur ne. Ob szar, na któ rym le ży, jest uzna wa -
ne za cen trum le śnic twa sta nu Vic to ria. Stąd też Uni ver si ty of Mel bo -
ur ne umie ścił tam Wy dział Le śny ze wszyst ki mi jed nost ka mi
ba daw czy mi i ob słu gą ad mi ni stra cyj ną. Ku za sko cze niu Au stra lij czy -
ków już po ty go dniu zor ga ni zo wa li śmy so bie wszyst kie nie zbęd ne
rze czy do funk cjo no wa nia w tym kra ju. Trze ba jed nak przy znać, że po -
zy tyw ne na sta wie nie i chęć po mo cy tu byl ców nie zmier nie nam w tym
po mo gły. Już po dwóch ty go dniach nasz sy nek uczęsz czał do jed ne -
go z przed szko li i roz po czął na ukę ję zy ka an giel skie go. Mąż roz po czął
pra cę, a ja przy go to wa nia do ba dań nad wpły wem su szy na eu ka lip -
tu sy. Nie oby ło się oczy wi ście bez pro ble mów, w koń cu drze wa to ży -
we or ga ni zmy i za wsze trze ba się li czyć z róż ny mi nie spo dzian ka mi.
Stąd też nie zdzi wi ły mnie opóź nie nia w związ ku z in sek ta mi czy cho -
ro ba mi, któ re za ata ko wa ły oka zy z mo je go do świad cze nia. Na szczę -
ście za pro po no wa no mi udział w in nych pro jek tach. Dr Sa bi ne Posch
włą czy ła mnie do gru py zaj mu ją cej się ba da nia mi fi zjo lo gii psze ni cy
w du żym eks pe ry men cie po lo wym na te mat wpły wu róż ne go stę że -
nia dwu tlen ku wę gla i su szy. Ogrom ne do świad cze nie, war te mi lio ny
do la rów, pro wa dzo ne jest we współ pra cy z De part ment of Pri ma ry
In du stries (na uko wa in sty tu cja rzą do wa) w miej sco wo ści Hor sham od -
da lo nej o ko lej ne 200 km na pół noc ny za chód od Mel bo ur ne (co na
au stra lij skie wa run ki ozna cza ło dwu go dzin ną po dróż au to stra dą).

Au stra lij ska przy go da

Bli skie spo tka nie z kan gu ra mi w Wil dli fa Park w Bal la rat
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Ta kie nie spo dzian ki spo ty ka li śmy bar dzo czę sto – tym ra zem ra no
pod osło ną re flek to ra sa mo cho du

Mo je do świad cze nie z eu ka lip tu sa mi, któ re nie chcia ły „współ pra co -
wać”, ale w koń cu się uda ło!

Miś ko ala w Ot tway Na tio nal Park

Dzię ki wcią gnię ciu mnie w ten pro jekt mia łam nie by wa łą oka zję po -
znać cie ka wych lu dzi.

Po za na uko wy mi aspek ta mi na sze go wy jaz du zna leź li śmy rów -
nież tro chę cza su na zwie dze nie sta nu Vic to ria. Au stra lia jest kra jem ob -
fi tu ją cym w wie le ga tun ków zwie rząt nie bez piecz nych dla czło wie ka.
Nie jed no krot nie mo gli śmy się o tym prze ko nać, na po ty ka jąc w sa mo -
cho dzie spo rej wiel ko ści pa ją ki czy też dwu cen ty me tro we ja do wi te
mrów ki w ogro dzie. Je śli cho dzi o te ostat nie, to po wia da ją, że Au stra -
lij czy cy chęt nie przy ję li by jesz cze 10 ja do wi tych ga tun ków wę ży, aby
tyl ko ktoś za brał im wszyst kie mrów ki. Po pół rocz nym po by cie zde cy -
do wa nie się z tym zga dzam! Pod czas ba dań na po lu psze ni cy nie jed -
no krot nie by łam ostrze ga na przed ja do wi ty mi wę ża mi, któ re po tra fią
za bić w cią gu kil ku mi nut. Po byt w Au stra lii na uczył mnie czuj no ści
i ostroż no ści wo bec przy ro dy. 

Oprócz groź nych zwie rząt spo tka li śmy oczy wi ście iko ny au stra lij -
skiej fau ny – kan gu ry i mi sie ko ala. Nie sa mo wi te wra że nie zro bił na nas
zim ny las desz czo wy czy też kli fo we wy brze że. In nym nie od łącz nym
aspek tem na sze go po by tu by ło za gro że nie po ża ro we zwią za ne z wy so -
kimi tem pe ra tu ra mi po wie trza i su szą. W związ ku z tym, że miesz ka li śmy
w le śnym okrę gu, gdzie prze wa ża ją ła two pal ne eu ka lip tu sy, mu sie li śmy
być ca ły czas go to wi do szyb kiej ewa ku acji. Stąd w grud niu i stycz niu na
ko ry ta rzu sta ła spa ko wa na wa liz ka z naj po trzeb niej szy mi rze cza mi, a od -
głos sy ren w mia stecz ku sta wiał nas na no gi w cią gu no cy. 

Naj bar dziej jed nak nie za po mnia ni zo sta ną lu dzie, któ rzy po -
mo gli nam za ło żyć tam na pół ro ku dom. Two rzy li na szą tym cza so -
wą ro dzi nę – zwłasz cza w cza sie Świąt Bo że go Na ro dze nia. Wkrót ce
bę dzie my mie li moż li wość go ścić kil ku z nich, po ka zu jąc im nasz eg -
zo tycz ny dla nich kraj. 

Po byt w Au stra lii za owo co wał wie lo ma do świad cze nia mi. Przede
wszyst kim jed nak mia łam moż li wość na uczyć się no wych me tod ba -
daw czych, uczest ni czyć w wiel kim pro jek cie, dzię ki cze mu wró ci łam
z wie lo ma po my sła mi na no we ba da nia u nas, w kra ju. 

dr inż. Klau dia Bo ro wiak

Zwie dza my kli fo we wy brze że z„Dwu na sto ma Apo sto ła mi” (gru pa
wa pien nych ko lumn po wsta łych w wy ni ku ero zji) w Port Camp bell
Na tio nal Park
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Znów po wi ta li je sień 
u Au gu sta Ciesz kow skie go

Pięk na, pra wie jesz cze let nia po go da po wi ta ła 159 tu ry stów, któ -
rzy róż ny mi dro ga mi i środ ka mi trans por tu, naj po pu lar niej szym

był ro wer, przy by li do Wie rze ni cy. By li to uczest ni cy XVII Wiel ko pol -
skie go Raj du „Wi ta my je sień u Au gu sta Ciesz kow skie go”. Po dro dze
zaj rze li do dwo ru Ciesz kow skich, z za do wo le niem od no to wu jąc upo -
rząd ko wa nie je go oto cze nia. Jak ka że tra dy cja, zwie dzi li wie rze nic ki
ko ściół, zda niem wie lu z nich naj pięk niej szy na Szla ku Ko ścio łów
Drew nia nych wo kół Pusz czy Zie lon ka. 

Zdo by te i wcze śniej po sia da ne wia do mo ści część z uczest ni ków
wy ko rzy sta ła w kon kur sie wie dzy o Au gu ście Ciesz kow skim i gmi nie
Swa rzędz. Ubie gło rocz ny zwy cięz ca – Ry szard Pur cha – i tym ra zem
nie dał się po ko nać, ale ry wa li za cja o dal sze miej sca by ła nie sły cha nie
za cię ta. Na dru gim upla so wa ła się Iza be la Jan kow ska, któ ra stu dio wa -
ła na Aka de mii Rol ni czej im. A. Ciesz kow skie go, a ukoń czy ła Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu i – jak po wie dzia ła – nie wy pa da ło jej
nie znać po sta ci pa tro na tej uczel ni. Dwa trze cie miej sca z tą sa mą ilo -
ścią punk tów wy wal czy ły Agniesz ka Ko wal czyk oraz Ma ria Tom ko wiak
a czwar te Da riusz Rau. Pu cha ry dla naj licz niej szych dru żyn zdo by ły;
Szko ła Pod sta wo wa w Wie rzon ce, SKKT przy Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Swa rzę dzu, Sto wa rzy sze nie Po mo cy Ro dzi nie im A. Ciesz kow skie -

go z Wie rzon ki. Na gro dzo nych zo sta ło też dwo je naj młod szych, w tym
dziew czyn ka ma ją ca 13 mie się cy i naj star szy uczest nik, któ ry po wie -
dział: „Mam do pie ro 82 la ta i nie je den rajd jesz cze przede mną”. 

Na gro dy wrę cza li: Piotr Cho ryń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Swa rzę dzu, Do ro ta Fran czak z Urzę du Mia sta Po zna nia, Re na -
ta Wa le rych, rad na gmi ny Czer wo nak, Ewa J. Bu czyń ska, rad na Ra dy
Miej skiej w Swa rzę dzu (wcze śniej pierw sza z nich ser wo wa ła raj do wą
gro chów kę, a dru ga pro wa dzi ła kon kurs wie dzy), Ire na Pro kop, soł tys
Wie rzon ki. Tym ra zem nie mógł uczest ni czyć we wrę cza niu na gród
ks. Prze my sław Kompf, któ ry w tym cza sie udzie lał ślu bu. Oko licz ność
ta nie po zwo li ła, ku nie mal roz pa czy wie lu – nie tyl ko naj młod szych
– raj do wi czów na zej ście do kryp ty Ciesz kow skich. 

Trud zor ga ni zo wa nia raj du spo czy wał w naj więk szym stop niu
na dzia ła czach Ko ła PTTK „Ła zi ki” ze Swa rzę dza i Od dzia łu PTTK Po -
znań -No we Mia sto im. Fran cisz ka Jaś ko wia ka z pre ze sem Eu ge niu -
szem Jac kiem. Obec ność uczest ni ków po przed nich edy cji raj du
i za po wie dzi: „Za rok zno wu tu przy je dzie my!” do bit nie świad czą, że
so bo tę, 25 dzień wrze śnia 2010 ro ku, spę dzi li cie ka wie i mi le. 

Wło dzi mierz Bu czyń ski
(Wierzonka)

Zwy cięz cy kon kur su wie dzy o Au gu ście Ciesz kow skim i gmi nie Swa rzędz
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Wdniu 18 czerw ca 2008 ro ku w ra mach in we sty cji w przy szłość
Ka te dra Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści go ści ła sym pa tycz nych

kan dy da tów na przy szłych stu den tów z przed szko la Ca sa Dei Bam bi -
ni Mon tes so ri miesz czą ce go się po są siedz ku, przy uli cy Ma zo wiec -
kiej 20.

Trzy gru py przed szko la ków: We so łe Miś ki, Zło te Ryb ki i Dziel -
ne Skrza ty w 30-mi nu to wych od stę pach uczest ni czy ły w de mon stra -
cji „ma gicz nych” moż li wo ści in te rak cji związ ków che micz nych, któ re
za pre zen to wa no w la bo ra to rium Ka te dry. Pre zen ta cje pro wa dzi ły
z nie zwy kłym wdzię kiem i wy czu ciem pa nie: dr Do ro ta Pia sec ka -
-Kwiat kow ska, dr Mag da le na Zie liń ska -Da wi dziak oraz mgr Do ro ta
Ma daj.

Po po wi ta niu przez kie row ni ka Ka te dry, prof. dr. hab. Je rze go R.
War cha lew skie go i opi sa niu, czym zaj mu ją się pra cow ni cy Uni wer sy -

te tu Przy rod ni cze go, a zwłasz cza Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie -
niu, nad szedł czas na chwi le „ma gii”. Przed szko la ki z wiel kim za in te -
re so wa niem śle dzi ły po szu ki wa nie ki sie lu w ki sie lu, de sant droż dży
w wi rów ce zwa nej ka ru ze lą, ob ser wo wa ły bu rzę w pro bów ce, pa pier -
ki i roz two ry zmie nia ją ce bar wę, a tak że z wiel kim za an ga żo wa niem
sa dzi ły w ogro dzie che micz nym kwia ty przy po mo cy róż no barw nych
so li, któ re na oczach za chwy co nych dzie ci pięk nie ro sły.

Na za koń cze nie wi zy ty wszyst kie przed szko la ki otrzy ma ły dy plo -
my kan dy da ta na stu den ta, a pra cow ni cy Ka te dry po dzię ko wa nia ze
stro ny dy rek cji przed szko la. Czas po ka że, ilu z nich w ży ciu do ro słym
po wró ci na uni wer sy tet już ja ko peł no praw ni stu den ci. 

prof. dr hab. Je rzy R. War cha lew ski

Po wi ta nie We so łych Miś ków; od le wej: prof. dr hab. Je rzy R. War cha lew ski, opie kun ka przed szko la ków oraz dr Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska

We so łe Miś ki, Zło te Ryb ki 
i Dziel ne Skrza ty w Ka te drze 
Bio che mii i Ana li zy Żyw no ści
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Dok tor Mag da le na Zie liń ska -Da wi dziak pod czas jed ne go z eks pe ry men tów

Przy go to wa nie do „ma gicz ne go” po ka zu 
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Do najciekawszych drzew dziko
rosnących oraz uprawianych w Polsce
należą dęby (Quercus L.). Rodzaj ten
liczy około 600 gatunków,
w większości występujących
w strefach umiarkowanej
i subtropikalnej oraz w górach strefy
tropikalnej półkuli północnej. Jego
zasięg obejmuje prawie całą Europę,
północną Afrykę, zachodnią,
wschodnią oraz środkową Azję,
Amerykę Północną i Środkową,
a także północną część Ameryki
Południowej. W rejestrze krajowych
kolekcji botanicznych znajduje się
około 60 gatunków dębów oraz wiele
taksonów o randze niższej od gatunku
(podgatunków, odmian i form). Na
terenie Ogrodu Dendrologicznego
zgromadzono dotąd 30 taksonów
z omawianego rodzaju, w tym kilka
osobliwości zasługujących na
specjalną uwagę. Są wśród nich mało
znane odmiany rodzimych dębów
– szypułkowego i bezszypułkowego,
grupa okazów dębu omszonego
– gatunku o wątpliwym statusie we
florze Polski, oraz dęby
południowoeuropejskie – burgundzki
i węgierski, azjatyckie – kaukaski,
kasztanolistny, libański i zębaty,
a także dęby północnoamerykańskie
– biały, dwubarwny, gontowy, niski
i wielkoowocowy.

Do uni ka tów w pol skich par kach i ogro dach jest za li cza na od -
mia na mu ża kow ska dę bu bez szy puł ko we go [Qu er cus pe tra ea
(Matt.) Liebl. ’Mu sca vien sis’]. Zo sta ła opi sa na pod ko niec XIX wie ku
na pod sta wie oka zu wy se lek cjo no wa ne go w słyn nych szkół kach mu -
ża kow skich (miej sco wość Bad Mu skau nad Ny są Łu życ ką) i w sto sun -
ku do ga tun ku ty po we go wy róż nia się ory gi nal ny mi, wą ski mi,
nie re gu lar nie kar bo wa ny mi li ść mi. Pięć dzie się cio let ni okaz w Ogro -
dzie Den dro lo gicz nym jest jed nym z kil ku drzew tej od mia ny, któ re
zi den ty fi ko wa no w na szym kra ju. W 2007 ro ku z ini cja ty wy Re gio nal -
nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Zie lo nej Gó rze pod ję to pró bę jej
upo wszech nie nia przy wy ko rzy sta niu ma te ria łu po cho dzą ce go

z dwóch oko ło 80-let nich drzew, z któ rych jed no ro śnie w Pol sce (Nie -
tków), a dru gie w Niem czech (Bad Mu skau). 

In nym cie ka wym kul ty wa rem jest od mia na żół to list na dę bu
szy puł ko we go (Qu er cus ro bur L. ’Con cor dia’) (na zdję ciu) o li ściach
cha rak te ry zu ją cych się ży wym zło ci stym za bar wie niem, trwa łym
przez ca ły okres we ge ta cyj ny. Otrzy ma no ją w 1843 ro ku w szkół -
kach Van Ga ert’a w Gan da wie. To jed na z naj ład niej szych od mian
wy mie nio ne go ga tun ku, któ rej sta re, „przed wo jen ne” oka zy moż na
jesz cze po dzi wiać w kil ku par kach za chod niej Pol ski. 

Z po zo sta łych kil ku na stu od mian dę bów upra wia nych w Ogro -
dzie do naj bar dziej war to ścio wych na le ży kul ty war o na zwie mo nu -
ment (Qu er cus ’Mo nu ment’). God ny pod kre śle nia jest fakt, że był on
za uwa żo ny w Ogro dzie Bo ta nicz nym UAM i opi sa ny w 2002 ro ku
przez dr Ewę Je rzak i prof. dr. hab. Je rze go Zie liń skie go. Po wstał z na -

sion dę bu kau ka skie go i cha rak te ry zu je się gę stą, ko lum no wą lub
ja jo wa tą ko ro ną. Zda niem wy mie nio nych au to rów mo że on być
spon ta nicz nym mie szań cem te go ga tun ku z jed ną z ko lum no wych
form dę bu szy puł ko we go. W 2009 ro ku zo stał od zna czo ny zło tym
me da lem w kon kur sie No wych Ro ślin or ga ni zo wa nym przez Zwią -
zek Szkół ka rzy Pol skich. 

Bar dzo rzad ka w Pol sce jest od mia na okre śla na zwy cza jo wą na -
zwą dąb zi mo zie lo ny (Qu er cus × tur ne ri ’Pseu do tur ne ri‘) o li ściach,
któ re w cza sie ła god nych zim za cho wu ją peł ną ży wot ność. Tę oso -
bli wą od mia nę zna le zio no oko ło 250 lat te mu w Wiel kiej Bry ta nii.
Przy pusz cza się, że po wsta ła w wy ni ku skrzy żo wa nia za wsze zie lo -
ne go dę bu ostro list ne go, na tu ral nie wy stę pu ją ce go nad Mo rzem
Śród ziem nym, z dę bem szy puł ko wym. W peł ni za akli ma ty zo wa ne
oka zy ro sną u nas tyl ko w Szcze ci nie, na to miast po sa dzo ne w Ogro -
dzie Den dro lo gicz nym wy ma ga ją co rocz ne go za bez pie cza nia przed
ni ski mi tem pe ra tu ra mi zi mo wy mi.

Cie ka wym ga tun kiem jest dąb omszo ny (Qu er cus pu be scens
Willd.) o sil nie owło sio nych pę dach i li ściach, któ re go zwar ty za sięg
geo gra ficz ny obej mu je pra wie ca łą po łu dnio wą Eu ro pę z wy jąt kiem
Por tu ga lii, środ ko wej i po łu dnio wej Hisz pa nii oraz po łu dnio wej Sar -

iNTeReSuJĄce dRzeWA i kRzeWY W OGROdzie deNdROLOGiczNYm

Dęby

Odmiana żółtolistna dębu szypułkowego (Quercus robur L.
’Concordia’)
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uNiWeRSYTeTu PRzYROdNiczeGO W POzNANiu (cz. 5)

Ryc. 1. Liście niektórych gatunków dębów uprawianych w Ogrodzie Dendrologicznym (1): 1 – dąb zębaty, 2 – dąb libański, 3 – dąb kasztanolistny, 
4 – dąb węgierski 

Ryc. 2. Liście niektórych gatunków dębów uprawianych w Ogrodzie Dendrologicznym (2): 1 i 2 – dąb burgundzki, 3 – dąb błotny, 4 – dąb gontowy
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(do 12 m wy so ko ści) lub krze wem. Ma ory gi nal ne ma łe, po dłuż ne,
od le gle i ostro pił ko wa ne li ście, któ re w ko rzyst nych wa run kach kli -
ma tycz nych mo gą utrzy my wać się przez ca ły rok. Mło de oka zy te -
go dę bu, po sa dzo ne nie daw no w Ogro dzie Den dro lo gicz nym, ma ją
„zdro wy” wy gląd i ro ku ją prze ży cie ko lej nych zim bez ko niecz no ści
sto so wa nia spe cjal nej osło ny.

Wiel ko ścią li ści (do 50 cm dłu go ści i 30 cm sze ro ko ści!) im po -
nu je dąb zę ba ty (Qu er cus den ta ta Thunb.). Ma on sze ro ki, azja tyc ki
za sięg geo gra ficz ny, obej mu ją cy Ja po nię, po łu dnio wą Man dżu rię,
Ko reę, wschod nią Mon go lię, po łu dnio we Wy spy Ku ryl skie, For mo zę
oraz pół noc ne, środ ko we i wschod nie Chi ny. Ga tu nek ten jest po -
wszech nie i od daw na upra wia ny w Chi nach oraz Ja po nii ja ko drze -
wo świę te. Je go li ście są wy ko rzy sty wa ne jako po karm dla
je dwab ni ków dę bo wych. Z ko ko nów po czwa rek tych mo ty li uzy sku -
je się włók no do wy ro bu je dwa biu „tus so we go”, uży wa ne go do wy -
twa rza nia bro ka tu, dy wa nów i ni ci chi rur gicz nych. W Ogro dzie
ro śnie kil ku na sto let ni okaz dę bu zę ba te go.

Dąb bia ły (Qu er cus al ba L.) jest jed nym z 90 ga tun ków dę bów
wy stę pu ją cych w Ame ry ce Pół noc nej. Ma sze ro ki za sięg we wschod -
niej, atlan tyc kiej czę ści te go kon ty nen tu, gdzie osią ga wy so kość
do 30 m, nie kie dy na wet do 50 m. Je go du że, do 25 cm dłu go ści li -
ście są bar dzo zmien ne, czę sto głę bo ko i nie re gu lar nie kla po wa ne,
od spodu bia ła we, je sie nią prze bar wia ją się na ko lor czer wo ny. Dąb
bia ły jest ga tun kiem dłu go wiecz nym (ży je do oko ło 600 lat) i wol no
ro sną cym. Do Ogro du Den dro lo gicz ne go zo stał wpro wa dzo ny
w ostat nich la tach. 

Od bli sko pięć dzie się ciu lat w na szym Ogro dzie ro śnie in ny ga -
tu nek pół noc no ame ry kań ski – dąb dwu barw ny (Qu er cus bi co lor
Willd.) o cha rak te ry stycz nej wą skiej ko ro nie i ko rze złusz cza ją cej się
pro sto kąt ny mi pła ta mi. Li ście te go dę bu są wy raź nie dwu barw ne
– z wierz chu ciem no zie lo ne i po ły sku ją ce, a od spodu – gę sto sza ro
lub bia ło omszo ne. 

Oso bli wym kształ tem li ści, nie ty po wym dla dę bów, wy róż nia się
dąb gon to wy (Qu er cus im bri ca ria Mi chx), zwa ny też dę bem da chów -
ko wa tym. Ma on skó rza ste, sze ro ko lan ce to wa te i ca ło brze gie blasz ki
li ścio we, z wierz chu po ły sku ją ce, od spodu ma to we, krót ko owło sio -
ne. Je go za sięg obej mu je wschod nią część USA, od Pen syl wa nii i Ohio
na pół no cy po Ar kan sas i Ten nes see na po łu dniu. Drew no dę bu gon -
to we go jest zwię złe, twar de i cięż kie, od por ne na nie ko rzyst ne dzia -
ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych, w związ ku z czym znaj du je
za sto so wa nie w wy ro bie kon struk cji bu dow la nych i tra dy cyj nym po -
kry wa niu da chów gon tem. Opi sy wa ny ga tu nek jest uwa ża ny za je den
z naj pięk niej szych dę bów o du żej war to ści de ko ra cyj nej. 

Krze wia stym ga tun kiem jest dąb ni ski (Qu er cus ili ci fo lia Wan -
genh.) po cho dzą cy z gó rzy stych ob sza rów wschod nich re gio nów
USA. Ma skó rza ste, nie wiel kie li ście (do 12 cm dłu go ści i 8 cm sze ro -
ko ści), z dwo ma pa ra mi ostro za koń czo nych klap. W oj czyź nie ro śnie
na su chych, ubo gich sie dli skach. Je go żo łę dzie są tam chęt nie zja -
da ne przez niedź wie dzie, w związ ku z czym no si też na zwę Be ar oak
– dąb niedź wie dzi. 

God ny uwa gi zwie dza ją cych Ogród Den dro lo gicz ny jest dąb
wiel ko owo co wy (Qu er cus ma cro car pa Mi chx.), zwa ny tak że dę bem
wiel ko list nym. W wa run kach na tu ral ne go wy stę po wa nia (środ ko wa
i pół noc no -wschod nia część Ame ry ki Pół noc nej) jest ol brzy mim
drze wem o wy so ko ści prze kra cza ją cej 50 m. Po nad to ma wiel kie
(do 30 cm dłu go ści i 15 cm sze ro ko ści) nie re gu lar nie kla po wa ne li -
ście i du że żo łę dzie (do 5 cm dłu go ści), pra wie w ca ło ści ukry te
w głę bo kich mi secz kach po kry tych nit ko wa ty mi łu ska mi. Dąb wiel -
ko owo co wy jest za li cza ny do naj bar dziej ozdob nych dę bów pół noc -
no ame ry kań skich w na szym kra ju.

dr hab. Wła dy sław Da nie le wicz, dr To masz Ma liń ski

dy nii i Sy cy lii. Po nad to wy stę pu je on na Kry mie, Kau ka zie i w Azji
Mniej szej. W środ ko wej Eu ro pie pół noc na gra ni ca zwar te go za się gu
prze bie ga przez Niem cy, Cze chy i Sło wa cję. W Pol sce je dy ne, re lik -
to we sta no wi sko te go dę bu, naj bar dziej wy su nię te na pół noc, znaj -
du je się w Bie lin ku na stro mych zbo czach pra do li ny Od ry. Zo sta ło
ono od kry te przez bo ta ni ków nie miec kich w la tach dwu dzie stych
ubie głe go stu le cia. Po cho dze nie dę bu omszo ne go na tym sta no wi -
sku nie jest cał ko wi cie wy ja śnio ne. Ist nie ją przy pusz cze nia, że zo stał
on tam za wle czo ny przez lu dzi po raz pierw szy już w śre dnio wie czu.
W związ ku z tym nie ma pew no ści, czy na le ży on do ro dzi mych ga -
tun ków w Pol sce. Mi mo wąt pli wo ści na te mat ge ne zy wy mie nio ne -
go sta no wi ska dąb omszo ny fi gu ru je w Pol skiej Czer wo nej Księ dze
Ro ślin. W Ogro dzie Den dro lo gicz nym znaj du je się gru pa trzy dzie stu
oka zów otrzy ma nych z na sion ze bra nych w 1993 ro ku z jed ne go sę -
dzi we go drze wa ro sną ce go w Bie lin ku. Ba da nia zmien no ści tych
oka zów po twier dza ją hi po te zę o mie szań co wym cha rak te rze pol -
skiej po pu la cji dę bu omszo ne go. Na wet po bież ne ob ser wa cje
kształ tu i owło sie nia li ści po zwa la ją na wy kry cie drzew o ce chach ty -
po we go ga tun ku oraz ta kich, któ re ma ją wie le wspól ne go z po spo -
li tym dę bem bez szy puł ko wym.

Sze ro ki za sięg na po łu dniu Eu ro py, od pół noc nej Hisz pa nii,
przez za chod nią i po łu dnio wą Fran cję, Wło chy, Szwaj ca rię, Au strię,
po łu dnio we Cze chy i Sło wa cję po Pół wy sep Bał kań ski i Azję Mniej -
szą ma in ny cie pło lub ny ga tu nek – dąb bur gundz ki (Qu er cus cer -
ris L.), na zy wa ny też dę bem frę dzel ko wym – ze wzglę du na
cha rak te ry stycz ne rów no wą skie, dłu gie przy list ki wy ra sta ją ce na pą -
kach zi mo wych. Li ście te go dę bu są bar dzo zmien ne, od płyt ko
wręb nych do głę bo ko kla po wa nych, nie kie dy pra wie do ner wu
głów ne go. Mi secz ki, w któ rych znaj du ją się żo łę dzie, po kry wa ją frę -
dzel ko wa te łu ski, od gię te w dół. Dąb bur gundz ki jest upra wia ny
w par kach za chod niej czę ści kra ju, a daw niej był też wpro wa dza ny
do la sów. Cier pi od ni skich tem pe ra tur zi mo wych, cze go świa dec -
twem są czę sto spo ty ka ne po dłuż ne pęk nię cia pni, zwa ne li stwa mi
mro zo wy mi. Na te re nie Ogro du ro sną dwa 50-let nie drze wa oraz kil -
ka na ście mło dych oka zów oma wia ne go ga tun ku, któ ry wy da je się
tu w peł ni za akli ma ty zo wa ny. 

Dąb wę gier ski (Qu er cus fra inet to Ten.) jest drze wem ty po wym
dla cie pło lub nych, po łu dnio wo eu ro pej skich la sów dę bo wych i wy -
stę pu je na tu ral nie na ca łym Pół wy spie Bał kań skim, się ga jąc na pół -
noc nym za cho dzie do Ni zi ny Wę gier skiej, a na pół noc nym
wscho dzie – do do lin Dnie stru i Pru tu. Ro śnie tak że w To ska nii i Ka -
la brii oraz w Ana to lii. Jest wy trzy ma ły i wy star cza ją co od por ny na
su szę. Zwra ca uwa gę ze wzglę du na du że, re gu lar nie i głę bo ko kla -
po wa ne li ście. Do ra sta do 30 m wy so ko ści, wy kształ ca sze ro ką, gę -
stą oraz ob fi cie ulist nio ną ko ro nę, ro śnie szyb ko i na le ży do bar dzo
war to ścio wych drzew par ko wych. W Ogro dzie Den dro lo gicz nym zo -
stał po sa dzo ny przez ab sol wen tów w paź dzier ni ku 2009 ro ku z oka -
zji 60-le cia roz po czę cia przez nich stu diów na Wy dzia le Rol nym
i Stu dium Ogrod ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go. 

Rów nie ory gi nal nym i ozdob nym, lecz rzad ko spo ty ka nym
u nas ga tun kiem jest dąb kau ka ski (Qu er cus ma cran the ra Fisch. et
Mey. ex Ho hen), któ re go za sięg obej mu je Kau kaz, po łu dnio wą Ana -
to lię oraz po łu dnio we wy brze że Mo rza Ka spij skie go. W Ogro dzie jest
on re pre zen to wa ny przez mło de, do brze roz wi ja ją ce się oka zy.

Do uni ka tów den dro lo gicz nych na te re nie Pol ski na le ży dąb
kasz ta no list ny (Qu er cus ca sta ne ifo lia C.A. Mey) po cho dzą cy z re jo -
nu po łu dnio wych wy brze ży Mo rza Ka spij skie go. Je go li ście przy po -
mi na ją li ście kasz ta na ja dal ne go, są w za ry sie wy dłu żo ne, elip tycz ne
oraz gru bo i ostro pił ko wa ne na brze gach. W Ogro dzie Den dro lo -
gicz nym po sa dzo no siew ki ze spon ta nicz ne go od no wie nia te go ga -
tun ku, któ re po ja wi ło się w 1997 ro ku na te re nie par ku w Nie tko wie
ko ło Zie lo nej Gó ry. 

Dąb li bań ski (Qu er cus li ba ni Oliv.) jest rów nież jed nym z naj -
rza dziej upra wia nych dę bów w Pol sce. Wy stę pu je na cie płych sie dli -
skach gór skich w Sy rii, Ira ku, Ira nie i Tur cji. Jest ni skim drze wem

iNTeReSuJĄce dRzeWA i kRzeWY W OGROdzie deNdROLOGiczNYm
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mi ki Pro duk cji i Ob ro tu oraz Wy dzia le To wa ro znaw stwa Aka de mii
Eko no micz nej w Po zna niu.

Pro fe sor był au to rem skryp tów: Księ go wość rol ni cza, Ra chu nek
eko no micz ny oraz pod ręcz ni ka Ra chun ko wość rol ni cza, za któ ry
w 1972 ro ku uzy skał na gro dę Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wyż sze -
go i Tech ni ki, oraz współ au to rem pod ręcz ni ków: Eko no me tria rol ni -
cza i Pod sta wy agro eko no me trii (wy da nych w la tach 1980 i 1989
wspól nie z Wie sła wem Wa gne rem i Fe lik sem Wy soc kim).

Pod kie run kiem Pro fe so ra Pie tra szew skie go zo sta ło na pi sa -
nych i obro nio nych oko ło 300 prac ma gi ster skich na spe cja li za -
cjach: eko no mi ka rol nic twa, eko no mi ka i or ga ni za cja rol nic twa,
eko no mi ka, or ga ni za cja i za rzą dza nie w rol nic twie, eko no mi ka go -
spo dar ki żyw no ścio wej na Wy dzia le Rol ni czym i Wy dzia le Tech no -
lo gii Żyw no ści Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, a tak że w Aka de mii
Tech nicz no -Rol ni czej w Byd gosz czy oraz w Aka de mii Eko no micz -
nej w Po zna niu.

Pro fe sor Pie tra szew ski ma też du że za słu gi w dzie dzi nie or ga ni -
za cji na uki oraz szkol nic twa wyż sze go. Był mię dzy in ny mi człon kiem
Ko mi te tu Eko no mi ki Rol nic twa V Wy dzia łu Pol skiej Aka de mii Na uk;
człon kiem Ze spo łu Dy dak tycz no -Wy cho waw cze go Mi ni ster stwa Na -
uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki dla Kie run ku Eko no micz no -Rol -
ni cze go; uczest ni czył w or ga ni zo wa niu spo tkań se mi na ryj nych ka tedr
eko no micz nych jed no imien nych uczel ni rol ni czych; współ pra co wał
ze Sto wa rzy sze niem Eko no mi stów Rol nic twa i Agro biz ne su; brał
udział w pra cach wie lu rad na uko wych, mię dzy in ny mi Cen tral ne go
Związ ku Spół dziel ni Rol ni czych w la tach 1976–1980, Cen tral ne go
Ośrod ka Ba daw czo -Roz wo jo we go Dro biar stwa w la tach 1980–1985,
Cen tral ne go Ośrod ka Do sko na le nia Kadr i Upo wszech nia nia Po stę pu
w Rol nic twie w la tach 1983–1988 oraz Ra dy Spo łecz nej przy Wo je wo -
dzie Pil skim przez trzy ka den cje. Śro do wi sko eko no mi stów rol nych
w uzna niu wy bit nych za sług prof. Alek san dra Pie tra szew skie go wy -
stą pi ło z wnio skiem o wy bra nie go na Ho no ro we go Człon ka Ko mi te -
tu Eko no mi ki Rol nic twa V Wy dzia łu Pol skiej Aka de mii Na uk oraz
Ho no ro we go Człon ka Sto wa rzy sze nia Eko no mi stów Rol nic twa i Agro -
biz ne su.

W cza sie swej dłu go let niej pra cy peł nił na uczel ni tak że wie le
funk cji or ga ni za cyj nych. Do naj waż niej szych na le ży za li czyć funk -
cje: wi ce dy rek to ra ds. dy dak tycz nych In sty tu tu Eko no mi ki i Or ga -
ni za cji Rol nic twa (1970–1981), kie row ni ka Ka te dry Eko no mi ki
i Or ga ni za cji Rol nic twa (1991–1994), kie row ni ka Za kła du Fi nan sów
i Ra chun ko wo ści Rol ni czej (1982–1997). Na Wy dzia le Rol ni czym brał
udział w pra cach wie lu rad i ko mi sji wy dzia ło wych, m.in. był człon -
kiem Ra dy Pe da go gicz nej Wy dzia łu Rol ni cze go, Ra dy Wy dzia ło wej
ds. Mło dzie ży, Ra dy Pro gra mo wej ds. Prak tyk Stu denc kich, człon -
kiem, a na stęp nie Prze wod ni czą cym Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy -
pli nar nej dla Stu den tów, człon kiem Ko mi sji Rek tor skiej ds. Ba dań
Na uko wych, człon kiem Se nac kiej Ko mi sji Fi nan so wej, prze wod ni -
czą cym i człon kiem Ko mi sji Wy dzia ło wej ds. Roz wo ju Wy dzia łu 
Rol ni cze go. Uczest ni czył też w pra cach ko mi sji re kru ta cyj nych Wy -
dzia łu Rol ni cze go.

W ra mach za in te re so wań eko no micz no -eko no me trycz nych
pro wa dził współ pra cę z Uni wer sy te tem Mar ti na Lu th ra w Hal le,
uczest ni cząc w kon fe ren cjach na uko wych or ga ni zo wa nych przez
ten uni wer sy tet. Z pro fe so ra mi Ba de wit zem i Ho wit zem pro wa dził
ba da nia wy ko rzy sta nia me tod sy mu la cyj nych w za rzą dza niu przed -
się bior stwa mi rol ni czy mi. Brał też udział w mię dzy na ro do wych kon -
fe ren cjach na uko wych or ga ni zo wa nych przez Ko mi tet Eko no mi ki
Rol nic twa, Ko mi tet Upra wy Ro ślin oraz In sty tut Ba dań Sys te mo -
wych Pol skiej Aka de mii Na uk. 

Za dzia łal ność na uko wą, or ga ni za cyj ną i dy dak tycz ną prof. dr
hab. Alek san der Pie tra szew ski otrzy mał licz ne na gro dy i od zna cze -
nia. Wśród wie lu na le ży wy mie nić Zło ty Krzyż Za słu gi oraz Krzyż Ka -
wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Po nad to zo stał wy róż nio ny
Zło tą Od zna ką Ho no ro wą Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go,
Od zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla mia sta Po zna nia oraz otrzy mał
wie le dy plo mów za współ pra cę z przed się bior stwa mi rol ni czy mi.

Pro fe sor był żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej Okrę gu Bia ło stoc kie go.
Pro fe sor Alek san der Pie tra szew ski swą pra cą do brze za słu żył

się uczel ni i na uce pol skiej. W na szej pa mię ci po zo sta nie ja ko du -
żej mia ry uczo ny i nie stru dzo ny pe da gog oraz pe łen życz li wo ści
prze ło żo ny i przy ja ciel.

dr hab. Fe liks Wy soc ki, prof. nadzw.

Dnia 6 lip ca 2010 ro ku zmarł prof. dr hab. Alek san der Pie tra szew -
ski, wie lo let ni pra cow nik Ka te dry Eko no mi ki i Or ga ni za cji Rol -

nic twa na Wy dzia le Rol ni czym, eme ry to wa ny na uczy ciel
aka de mic ki, wy cho waw ca wie lu po ko leń stu den tów Aka de mii Rol -
ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu, wspa nia ły Ko le ga
i Przy ja ciel. Wia do mość o Je go śmier ci przy ję li śmy z ogrom nym
smut kiem i głę bo kim ża lem; od szedł od nas czło wiek ce nio ny, po -
wszech nie sza no wa ny i lu bia ny.

Profesor dr hab. Alek san der Pie tra szew ski na le żał do gro na wy -
bit nych eko no mi stów rol nych w Pol sce. Był na ukow cem, za słu żo -
nym na uczy cie lem aka de mic kim, od wie lu lat zwią za nym
z Aka de mią Rol ni czą w Po zna niu.

Uro dził się 21 grud nia 1926 ro ku w Pu cha łach w by łym woj.
bia ło stoc kim. Stu dia od był w la tach 1950–1955 w Po zna niu na Wy -
dzia le Fi nan sów Wyż szej Szko ły Eko no micz nej oraz na Wy dzia le Rol -
ni czym Wyż szej Szko ły Rol ni czej (w la tach 1956–1959). W 1962 ro ku
uzy skał sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych na pod sta wie
roz pra wy dok tor skiej Ba da nia nad wy so ko ścią środ ków trwa łych
w pań stwo wych go spo dar stwach rol nych, a w 1971 ro ku sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych w za kre sie eko no -
mi ki rol nic twa na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj nej Efek tyw ność
na kła dów w przed się bior stwach rol ni czych. Ty tuł na uko wy pro fe so -
ra na uk rol ni czych uzy skał w 1979 ro ku, a sta no wi sko pro fe so ra
zwy czaj ne go w 1993. Od 1997 ro ku był na eme ry tu rze.

Pro fe sor Pie tra szew ski jest au to rem 170 prac na uko wych,
w tym 76 prac ory gi nal nych, sze ściu pod ręcz ni ków skryp tów.
W swo jej dzia łal no ści na uko wej kon cen tro wał się przede wszyst -
kim na efek tyw no ści go spo da ro wa nia w rol nic twie. Za wy róż -
nia ją ce się w tej dzie dzi nie na le ży uznać pra ce o ma le ją cych przy -
cho dach w rol nic twie, po świę co ne ba da niom prze mien no ści
kształ tu krzy wej do cho du w rol nic twie, kształ to wa niu się pro duk -
cji ja ko funk cji na kła dów w róż nych ty pach go spo darstw w uję ciu
dy na micz nym.

Po uzy ska niu ty tu łu pro fe so ra kon cen tro wał wy si łek na uko wy
na za gad nie niach zwią za nych z efek tyw no ścią pro duk cji pasz na
trwa łych użyt kach zie lo nych i upra wach po lo wych, a tak że na do -
cho do wo ści go spo darstw rol nych w za leż no ści od sys te mów ży wie -
nia zwie rząt. Pro fe sor ko or dy no wał pro blem mię dzy re sor to wy
„In ten sy fi ka cja pro duk cji pasz na łą kach i pa stwi skach, do sko na le -
nie me tod ich kon ser wa cji i wy ko rzy sta nia”.

Zna czą ce są osią gnię cia Pro fe so ra Pie tra szew skie go w dzie dzi -
nie kształ ce nia kadr na uko wych. Wy pro mo wał sied miu dok to rów,
zre cen zo wał 32 pra ce dok tor skie i pięć prac ha bi li ta cyj nych. Re cen -
zo wał pięć wnio sków do ty czą cych przy zna nia ty tu łu na uko we go
pro fe so ra.

W ra mach dzia łal no ści dy dak tycz nej Pro fe sor pro wa dził wy kła -
dy i ćwi cze nia z ra chun ko wo ści rol ni czej, ra chun ko wo ści za rząd czej,
ra chun ku eko no micz ne go, fi nan so wa nia przed się biorstw rol ni -
czych oraz wy kła dy mo no gra ficz ne i se mi na ria ma gi ster skie z eko -
no mi ki i or ga ni za cji rol nic twa na stu diach dzien nych i za ocz nych
Wy dzia łu Rol ni cze go, spe cjal ność: eko no mi ka rol nic twa oraz eko -
no mi ka go spo dar ki żyw no ścio wej. Po za tym pro wa dził wy kła dy
z ra chun ko wo ści rol ni czej na Wy dzia le Rol ni czym Aka de mii Tech -
nicz no -Rol ni czej w Byd gosz czy. Pro wa dził też wy kła dy z pod staw
rol nic twa, jak rów nież se mi na ria ma gi ster skie na Wy dzia le Eko no -

Aleksander
Pietraszewski
(1926–2010)
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przez ca ły rok do re ali za cji pla nów oraz za mie rzeń ro dzin nych i za wo -
do wych.

Gdy za cho dzi ła ko niecz ność włą cze nia się w spra wy spo łecz ne
uczel ni, znaj do wa ła czas, by swo ją wie dzą i do świad cze niem słu żyć
spo łecz no ści aka de mic kiej. Ta ką Ją pa mię ta my z okre su ru chu so li -
dar no ścio we go, kie dy uczest ni czy ła ja ko przed sta wi ciel pra cow ni -
ków Bi blio te ki w Uczel nia nych Ze bra niach De le ga tów czy ja ko
elek tor wy bie ra ją cy po raz pierw szy de mo kra tycz nie rek to ra Aka de -
mii Rol ni czej.

By ła oso bą nad wy raz skrom ną, ale wy jąt ko wą w ob co wa niu
z ludź mi, re ali zu ją cą się w pra cy za wo do wej. Pa nią Ma rię ce cho wa ła
du ża kul tu ra oso bi sta, to le ran cja, zro zu mie nie i wy ro zu mia łość wo -
bec in nych, a jed no cze śnie wy so kie wy ma ga nia wo bec sie bie. Zma -
ga jąc się przez pa rę lat ze śmier tel ną cho ro bą, nie zmie ni ła się. Na dal
by ła tą Ma rią, któ ra sta ra ła się jesz cze po ma gać i do koń czyć pra ce
zwią za ne z opra co wa niem pa mią tek mu ze al nych uczel ni. Dla te go też
du żym za sko cze niem by ła Jej śmierć. 

Jej de li kat ność za wsze nam się bę dzie ko ja rzyć z ogro mem pra -
cy, ja ką wy ko na ła, bę dąc pra cow ni kiem uczel ni. 

Zo sta ła po cho wa na w pięk ny sło necz ny dzień 18 wrze śnia na pa -
ra fial nym cmen ta rzu we Wrze śni. 

Da nu ta Go łaś

Dnia 14 wrze śnia 2010 ro ku ode szła od nas Ma ria Go ła ska, star szy
ku stosz dy plo mo wa ny, eme ry to wa ny pra cow nik Bi blio te ki Głów -

nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. By ła ab sol went ką fi lo -
lo gii pol skiej na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim. Ze spo łecz no ścią
aka de mic ką zwią za ła się na po cząt ku lat sześć dzie sią tych ubie głe go
stu le cia. Peł ni ła funk cję kie row ni ka Dzia łu Gro ma dze nia Bi blio te ki
Głów nej, a bę dąc już na eme ry tu rze, pra wie od pod staw stwo rzy ła
Mu zeum uczel ni w Ko le gium Run ge go. I wła śnie ta Jej ostat nia, bar -
dzo pra co chłon na, wy ma ga ją ca du żej wie dzy i do kład no ści pra ca bę -
dzie nam przy po mi nać Pa nią Ma rię. Zgro ma dzo ne i opra co wa ne
przez Nią pa miąt ki po pra cow ni kach uczel ni sta no wią ba zę hi sto rycz -
ną i du mę Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Nie by ła to po stać tu zin ko wa. Wy róż nia ła się nie tyl ko uro dą, ale
przede wszyst kim szla chet no ścią ser ca. Kto kol wiek się z Nią ze tknął,
ule gał jej uro ko wi oso bi ste mu i wie dział, że mo że li czyć na wsze la ką
po moc i wiel ką dys kre cję. Dla Pa ni Ma rii nie li czył się wiek czy sta tus
da nej oso by. Ona wi dzia ła przede wszyst kim czło wie ka, któ ry po trze -
bu je lub ocze ku je od Niej ra dy czy po mo cy w peł nym te go sło wa zna -
cze niu. 

Pa ni Ma ria każ dą pra cę mu sia ła wy ko nać do koń ca, bez wzglę -
du na czas i wy si łek z tym zwią za ny. Jed no cze śnie znaj do wa ła też czas
na swo je za in te re so wa nia. Ko cha ła gó ry – zwłasz cza Ta try. Te gór skie
let nie wę drów ki, o któ rych tak pięk nie opo wia da ła, da wa ły jej si łę

Maria Gołaska
Maria Gołaska (pierwsza z prawej)
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Świt. Naj trud niej pod nieść się z łóż ka, nie otwie ram oczu, jesz cze
chwil ka… 

Maj jest w tym ro ku wy jąt ko wo ka pry śny – wszyst ko jest moż li -
we. Fa le po wo dzio we prze su wa ją się na pół noc. W Po zna niu po go to -
wie prze ciw po wo dzio we… Dziś we dług pro gnoz ma przejść fa la
po wo dzio wa, nikt jesz cze nie wie, że prze pływ bę dzie więk szy niż pod -
czas po wo dzi ty siąc le cia w 1997 ro ku. Kto w ta kiej sy tu acji je dzie na
spływ ka ja ko wy? Szes na stu śmiał ków, człon ków Ko ła Na uko we go In -
ży nie rów Śro do wi ska wraz z opie ku na mi, dr. inż. Jac kiem Mą draw skim
i dr. inż. Zbi gnie wem Sro ką. Na ca łe szczę ście ju trzen ka ze spo ko jem
prze miesz cza się le ni wie po bez chmur nym nie bo skło nie, gó ru ją cym
nad Wi no gra da mi. 

Na stro je do pi su ją. O sy tu acji hy dro lo gicz nej przy po mi na nam
prze pra wa przez most na War cie we Wron kach. Grup ki miesz kań ców
z nie po ko jem spo glą da ją na za bu do wa nia w do li nie rze ki – w od da li
lu dzie ni czym mrów ki no szą wor ki z pia skiem. Zni kąd wy ra sta Pusz -
cza No tec ka. Za oknem prze su wa się sztucz na mo no kul tu ra so sno wa;
po dob no po ja wi ły się ostat nio tu taj wil ki – cie ka we, gdzie mo gły by
za miesz kać, sko ro wszyst ko wi dać jak na wi del cu.

Wjeż dża my do Bia łej. Oa za ci szy i spo ko ju. Naj wyż sza po ra prze -
brać się w odzież wę drow ną. Po chwi li przy jeż dża ją na sze nie bie skie
ka ja ki, któ re trze ba znieść na brzeg Je zio ra Bia łe go. Lek ki wia te rek
przy jem nie fa lu je ta flę te go po lo dow co we go zbior ni ka. Jesz cze tyl ko
pa miąt ko wa fot ka (bie da cy, nie wie dzą, co ich cze ka) i ru sza my.

Tem pe ra tu ra ro śnie, wiatr usta je. Wy so ki stan wo dy sta je się przy -
czy ną pierw szej kom pli ka cji. Prze świt pod kład ką jest za ma ły. Nie ma -
my in ne go wyj ścia. Ka ja ki prze pusz cza my do łem, sa mi prze cho dzi my
nad i w po przek kład ki. „Scho dy” za czy na ją się, gdy trze ba z po wro -
tem wsiąść do ka ja ków – z bo ku mu si to wy glą dać ko micz nie. 

Mę żyk – na szym oczom oka zu je się opusz czo na elek trow nia
wod na. Zwal nia my; cze ka nas prze nie sie nie ka ja ków na dru gą stro nę
szo sy. Z kon ster na cji nad sta nem urzą dzeń wod nych i wod no -ener -
ge tycz nych w na szym kra ju wy rwał mnie plusk, jak przy wy bu chu
prze ciw de san to wej mi ny mor skiej – pierw szy ka jak za to pio ny. Na ca -
łe szczę ście Je zio ro Gór ne w tym miej scu jest płyt kie, to też oby ło się
bez ofiar.

Pa rę nie pew nych kro ków po po mo ście i zna la złem się na lą dzie.
Trans port ka ja ków od by wa się spe cjal ny mi wóz ka mi, przez czy jeś po -
dwór ko, pod sznu rem na pra nie; ma ła ko li zja z kwo ką i nasz ka jak bez -
piecz nie lą du je tuż przy grząd ce z bu ra ka mi. Wła ści ciel mu si mieć
aniel ską cier pli wość. 

Po po now nym wo do wa niu nasz spływ się roz dzie lił, w su mie nie
miał jak za błą dzić, wy pły nę li śmy na ci che wo dy ko lej ne go gla cjal ne -
go je zio ra Dąb. Prze miesz cza jąc się w kie run ku Mia łów, nie zda wa li -
śmy so bie spra wy, że co raz bar dziej za głę bia my się w kró le stwo
bo brów. Te pra co wi te zwie rzę ta na od cin ku Mę żyk –Ma ry lin nie raz za -
ska ki wa ły nas swo imi obiek ta mi in ży nie ryj ny mi, dość gę sto roz miesz -
czo ny mi w ko ry cie rze ki Mia ła. W za sa dzie to ta sa ma bran ża, co na sza,
nie dość więc, że to kon ku ren cja, to uciąż li wa dla nas, ka ja ka rzy.

Po wa lo ne drze wa utrud nia ją nam prze pły nię cie. Na gle sły chać
trzask i ka jak się pod no si… Ser ce przy śpie sza, w oczach gro za… Tak
koń czy się prze pły nię cie ze zbyt du żą pręd ko ścią nad le d wie co za to -
pio nym drze wem. 

Mia ła jest nie zwy kle uroz ma ico na. Pły nie my ko lej no przez je zio -
ra o tej sa mej ge ne zie – gla cjal nej, a każ dy od ci nek łą czą cy po szcze -
gól ne je zio ra – Dąb, Księ że, Ma łe, Wiel kie etc. – ma wła sną spe cy fi kę.
Miej sca mi me an dru je ni czym Ama zon ka wśród trzci no wi ska – wszech -
obec na ci sza bu du je na strój lę ku i nie po ko ju, a każ dy, cho ciaż by naj -

W bo brzej mat ni
Spływ ka ja ko wy Ko ła Na uko we go In ży nie rów Śro do wi ska, 29–30 ma ja 2010 ro ku

Uczest ni cy spły wu tuż przed wy pły nię ciem na sze ro kie wo dy
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mniej szy chrzęst na su wa wy obra że nia o cza ją cym się w chasz czach
zwie rzu, kie dy in dziej z ko lei wy glą da jak tor re ga to wy. Nurt to czy się
gład ko i le ni wie… Nie po koi wy stę pu ją ca na nie któ rych od cin kach da -
le ce po su nię ta eu tro fi za cja, ob ja wia ją ca się wy dzie la niem z dna pę -
che rzy ków siar ko wo do ru. Ży cie bio lo gicz ne pod po wierzch nią wo dy
za ni kło. Czy tak wy glą da pie kło?

Do cie ra my do Mia łów. Dzie sią te go sierp nia 1992 do szło tu do
jed ne go z naj więk szych w hi sto rii Pol ski po ża rów la su. Za trzy mu je my
się na po stój i po si łek. Na prze pysz nym obie dzie od kry wa my, że nie
ma szyb sze go spo so bu na opa le ni znę niż po byt nad wo dą. Peł ni prze -
żyć i z peł ny mi żo łąd ka mi wy ru sza my da lej. Po po łu dnie jest go rą ce
i dusz ne. Mia ła po ni żej Mia łów ma wart ki nurt i wi je się ni czym wąż.
To wa rzy szy nam sta do nie na sy co nych krwio pij ców – ko ma rów, much,
me szek etc. Po dro dze co chwi la na po ty ka my na po wa lo ne przez bo -
bry drze wa. Słoń ce po wo li chy li się ku za cho do wi. Do cie ra my do Ma -
ry li na. Na sze lo kum mie ści się w bu dyn ku nie gdy siej szej szko ły.
Wy bu do wa ny w sty lu neo go tyc kim z ele men ta mi mu ru pru skie go,
opa la ny pie ca mi ka flo wy mi bu dy nek stał się na szym miej scem noc -
le go wym. Przy ogni sku, wśród śpie wu szant nad Ma ry li nem za pa da
zmierzch. Po ra spać.

Ra nek po tak spo rym wy sił ku jest cięż kim wy zwa niem. Pod czas
śnia da nia roz po czy na się ko lej na część edu ka cyj na na sze go spły wu.
Do wia du je my się o pla no wanej budowie zbior ni ka re ten cyj nego, któ -
ry w przy szło ści ma być położo ny na te re nie od po wia da ją cym od cin -
ko wi Ma ry lin –Pił ka. W miej sco wo ści Pił ka zlo ka li zo wa na ma być
za po ra czo ło wa z urzą dze niem prze le wo wo -upu sto wym. Bę dzie to
zbior nik o łącz nej po wierzch ni 76 ha, nor mal nej wy so ko ści pię trze -
nia 3,2 m i po jem no ści 1,3 mln m3. Je go ce lem bę dzie re ten cjo no wa -
nie wo dy do ce lów rol ni czych, na po trze by sta wów ryb nych, a tak że
wy ga sza nie fa li po wo dzio wej w ra zie in ten syw nych opa dów tu dzież
ma ga zy no wa nie wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych, gdyż na tym
ob sza rze ry zy ko po ża ru jest ogrom ne.

Za opa trze ni w 64 ka nap ki wy ru sza my da lej. Pięk na po go da nie -
ste ty z cza sem nas opusz cza. Do pły wa my do miej sca, w któ rym naj -
bar dziej wi dać pre dys po zy cje te go te re nu do peł nie nia funk cji
zbior ni ka re ten cyj ne go. Zbo cza po wy ro bi sku żwi ru ota cza ją nas

z obu stron. Spo tka na na łą ce kro wa za py ta na, co są dzi o pla nach bu -
do wy zbior ni ka, rze kła mi, że to niemu uuuż li we…

Za czę ło pa dać, ale stu den tom in ży nie rii śro do wi ska ani deszcz,
ani śnieg, ani na wet grad nie są strasz ne. Mia ła wi je się po mię dzy pod -
mo kły mi łą ka mi, na któ rych moż na spo tkać wie le wspa nia łych ro ślin,
cho ciaż by chro nio ne go obu wi ka po spo li te go. Nie wie dzieć cze mu
prze sia du ją cy na brze gu węd ka rze wy glą da ją na nie za do wo lo nych.
Do pły wa my do Ka mien ni ka. Tu mie ści się elek trow nia wod na o mo -
cy 100 kW. W środ ku gło śno ob ra ca się tur bi na. Nasz spływ ka ja ko wy
do bie ga koń ca. Za do wo le ni, uśmiech nię ci, ca li i zdro wi po zu je my do
pa miąt ko wej fo to gra fii wień czą cej nasz spływ. 

Piotr Do bosz
stu dent IV ro ku in ży nie rii śro do wi ska
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Tra fio ny – za to pio ny, czy nie uda ny abor daż?

Ca li i zdro wi, zwar ci i go to wi – po spły wie ka ja ko wym

Jed na z bo brzych nie spo dzia nek

Kro wa nie do wia rek i pre dys po zy cje geo mor fo lo gicz ne te re nu

Tur bi na elek trow ni wod nej w Ka mien ni ku
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Wła śnie w tych sierp nio wych dniach na pięk nie po ło żo nym to rze
re ga to wym w Amsterdamie spo tka li się stu den ci z ca łej Eu ro -

py, aby ry wa li zo wać w Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py (AME)
w wio ślar stwie. W za wo dach wy star to wa ło 473 uczest ni ków z 71 uni -
wer sy te tów, a wśród nich trzej re pre zen tan ci na szej uczel ni: Bar tosz
Za błoc ki i Da wid Gra bow ski w kon ku ren cji dwój ki po dwój nej (M × 2)
oraz Adam Wi cen ciak w kon ku ren cji je dy nek. 

Na sza dwój ka po dwój na to obroń cy ty tu łu zdo by te go w ubie -
głym ro ku na AME roz gry wa nych w Krusz wi cy. Jak przy sta ło na mi -
strzów, rów nież i w tym ro ku przy go to wa li mi strzow ską for mę i po
wy gra niu bie gu eli mi na cyj ne go w bie gu fi na ło wym nie da li szans ry -
wa lom, pro wa dząc od star tu do me ty. O zna ko mi tym przy go to wa niu
świad czy wy nik fi na ło we go bie gu: 6.30,97, któ ry oka zał się no wym re -
kor dem to ru, po pra wio nym o 15 se kund, oraz prze wa ga 7 se kund nad
dru gą na me cie osa dą. 

Trze ci z na szych re pre zen tan tów – Adam Wi cen ciak, te go rocz -
ny Aka de mic ki Mistrz Pol ski w kon ku ren cji je dy nek, zgu bił gdzieś
czerw co wą for mę i mu siał za do wo lić się wy gra niem fi na łu B. Wy ni ki
upla so wa ły nasz uni wer sy tet na 12 miej scu w Eu ro pie, w tej dwu na -
st ce na pierw szym miej scu zna lazł się Uni wer sy tet Eko no micz ny
z Byd gosz czy, na dru gim Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd -
gosz czy, a na szó stym Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. W kla sy -
fi ka cji na ro do wej Pol ska zna la zła się na dru gim miej scu, nie znacz nie
ustę pu jąc Wiel kiej Bry ta nii re pre zen to wa nej przez 159 za wod ni ków
z 22 uni wer sy te tów. 

Or ga ni za cja za wo dów by ła bar dzo do bra. Bie gi od by wa ły się
zgod nie z pla nem i koń czy ły oko ło go dzi ny 17.00. Dzię ki tak uło żo ne -
mu pro gra mo wi uczest ni cy zna leź li czas na zwie dza nie cen trum, a tak -
że obej rze nie od by wa ją cej się co pięć lat pa ra dy ża glow ców.

Piotr Jur

Stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu aka de mic ki mi mi strza mi Eu ro py
Am ster dam, 19–22 sierp nia 2010 ro ku

S y l  w e t  k i  i t e  g o  r o c z  n e  s u k  c e  s y  
n a  s z y c h  r e  p r e  z e n  t a n  t ó w

� Da wid Gra bow ski – iii rok Wy dzia łu 
Eko no micz no -Spo łecz ne go
❍ Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów

➢ III miej sce: dwój ka po dwój na
➢ IV miej sce: czwór ka po dwój na

❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Pol ski 
➢ I miej sce: dwój ka po dwój na
➢ I miej sce: czwór ka ze ster ni kiem
➢ IV miej sce: czwór ka po dwój na

❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Świa ta
➢ V miej sce: czwór ka po dwój na

❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
➢ II miej sce: je dyn ka

❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
➢ III miej sce: er go metr wio ślar ski

Za in te re so wa nia i hob by: książ ki, fil my, tu ry sty ka gór ska

� Bar tosz Za błoc ki – ii rok Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt
❍ Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów

➢ III miej sce: dwój ka po dwój na
➢ IV miej sce: czwór ka po dwój na

❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Polski
➢ I miej sce: dwój ka po dwój na
➢ I miej sce: czwór ka ze ster ni kiem
➢ IV miej sce: czwór ka po dwój na

❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Świa ta
➢ IV miej sce: ósem ka

❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
➢ IV miej sce: je dyn ka

❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Świa ta
➢ V miej sce: ósem ka

Za in te re so wa nia i hob by: mu zy ka, po dró że, po zna wa nie 
no wych lu dzi

� Adam Wi cen ciak – i rok Wy dzia łu na uk o Żyw no ści 
i Ży wie niu
❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski

➢ I miej sce: je dyn ka
❍ Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów

➢ VIII miej sce: je dyn ka
❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Świa ta

➢ V miej sce: czwór ka po dwój na
❍ Mło dzie żo we Mi strzo stwa Pol ski

➢ IV miej sce: je dyn ka
❍ Aka de mic kie Mi strzo stwa Eu ro py

➢ VII miej sce: je dyn ka

Za in te re so wa nia i hob by: mu zy ka, film, prze pi sy ku char skieMe da li ści z Pio trem Ju rem (stoi w środku)
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Centrum Kultury Fizycznej

Tor re ga to wy w Am ster da mie

Adam Wi cen ciak przed star tem do fi na łu „B”

Da wid Gra bow ski i Bar tosz Za błoc ki w swo jej ło dzi wio sło wej

Od le wej: Da wid Gra bow ski i Bar tosz Za błoc ki, przy go to wa nie 
do fi na łu

W środ ku: Bar tosz Za błoc ki i Da wid Gra bow ski, aka de mic cy 
mi strzo wie Eu ro py
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Wy kład Z la se rem przez las, wy stęp Zespołu Trę ba czy Myśliwskich
„Venator” z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, po kaz

spraw no ści po li cji kon nej, a tak że licz ne kon kur sy, wy sta wy oraz coś
dla cia ła, czy li har cer ska gro chów ka i wspa nia łe wy pie ki ser wo wa ne
przez pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich z Trzcie li na – to tyl ko nie któ re
z punk tów bo ga te go pro gra mu Świę ta Drze wa, ob cho dzo ne go w Do -
pie wie 9 paź dzier ni ka 2010 ro ku. 

Świę to Drze wa roz po czę ła se ria wy kła dów w sa li Gmin ne go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Do pie wie. Ja ro sław Wy czyń ski  pre zen to -
wał wa lo ry przy rod ni cze Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go, Bog dan
Choj nic ki z Ka te dry Me te oro lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu przed sta wił Od dy cha ją cy las, czy li nie wi dzial ne ży cie drzew, a Pa -
weł Strze liń ski z Ka te dry Urzą dza nia La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu za de mon stro wał moż li wo ści la se ra w służ bie le śni ków, wy -
ko nu jąc m.in. la se ro wy skan ha li spor to wej, w któ rej pro wa dzo no wy -

kła dy. Po wy kła dach wszy scy
prze nie śli się na plac przy ul.
Łą ko wej w Do pie wie, gdzie
na przy wi ta nie wy stą pi li mu -
zy cy z Venatora. Tam od był
się fe styn z licz ny mi kon kur -
sa mi dla uczest ni ków.

Rów no cze śnie z kon -
kur sa mi od by wa ły się pre -
zen ta cje sto isk uczest ni ków
fe sty nu. Nie za bra kło tam
przed sta wi cie li na szej uczel -
ni. Na fe sty nie za pre zen to wa -
ły się: Ka te dra Me te oro lo gii
i Ka te dra Urzą dza nia La su. 

Bog dan Le wic ki 
(re dak tor na czel ny 
„Echa Do pie wa”)
mgr inż. Jo lan ta Wę giel 
(Wy dział Le śny)

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
na Świę cie Drze wa w Do pie wie
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Hala sportowa w Dopiewie

Publiczność podczas prezentacji lasera

Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Z najdalszych stron Polski jechali
redaktorzy gazet akademickich, by
kolejny, już osiemnasty raz wziąć udział
w corocznym „branżowym” zjeździe. 
To gdańskie spotkanie było bardzo liczne
i miało atrakcje, których człowiek na co
dzień w takiej ilości nie uświadczy. 
Warto więc było się tłuc polskimi
kolejami, choćby z Lublina, by na
dziobie okrętu badawczego Akademii
Marynarki Wojennej przemierzyć Zatokę
Pucką, a niedaleko domu Heweliusza
kupić sobie biżuterię z bursztynem.

Miej sce ko lej nych zjaz dów re dak to rów ga zet aka de mic kich usta -
la ne jest z dwu let nim wy prze dze niem. Dla or ga ni za to ra od mo men -
tu przy ję cia na sie bie te go obo wiąz ku roz po czy na ją się mo zol ne
przy go to wa nia do spo tka nia, któ rym to wa rzy szą py ta nia, czy je wy -
kła dy i na ja kie te ma ty za pro po no wać, co by tu po ka zać i gdzie za pro -
wa dzić, że by się re dak to rzy na śmierć nie za nu dzi li. 

Pro gram zjaz du przy go to wa ny przez Ze spół Re dak cyj ny „Ga ze -
ty AMG”, Dział Współ pra cy z Za gra ni cą i Pro gra mów Mię dzy na ro do -
wych Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go po ja wił się na mo im

biur ku pół ro ku te mu. Je den rzut oka i już wie dzia łam, że chcę je chać.
Po pierw sze, Trój mia sto. Wstyd przy znać, ale by łam tam ostat nio ja -
ko dziec ko. Po dru gie, jest oka zja spo tkać się z za przy jaź nio ną re dak -
tor z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go z Po zna nia, z re dak tor stwem
z Wro cła wia, Czę sto cho wy, Ka to wic, Lu bli na itp. Po trze cie, bę dzie tak -
że oka zja spo tkać się z fo ka mi…

Ale nie tyl ko o sa me przy jem no ści w ta kich zjaz dach cho dzi.
Rzecz w tym, by i po ży tecz ne by ły, tak więc zręcz nie przy jem ne z po -
ży tecz nym w Gdań sku po łą czo no, że cho ro ba wie, jak ten po byt opi -
sać, by ni cze go waż ne go nie po mi nąć i jed no cze śnie czy ta ją ce go
dłu ży zna mi nie znie chę cić.

Już pierw sze go dnia, w czwar tek (2 wrze śnia), na tych, któ rzy
zdą ży li na czas do je chać, cze kał wy kład o ro li me diów w pre wen cji
cho rób cy wi li za cyj nych. A cze muż by o tym nie mó wić, sko ro uczel -
nia me dycz na nas w swo je pro gi przy ję ła. Po tem, ca łe po po łu dnie,
zwie dza nie cen trum sta re go Gdań ska. Je go naj bar dziej roz po zna wal -
ne wi do ki, zna ne (przy naj mniej mnie) tyl ko z fol de rów i te le wi zo ra
– by ły na wy cią gnię cie rę ki: Dwór Ar tu sa, po mnik Nep tu na, bul war
i żu raw nad Mo tła wą, wnę trze ko ścio ła ma riac kie go, w któ rym splo -
tły się hi sto ria (po cho dzą cy z po ło wy XV wie ku wiel ki ze gar astro no -
micz ny Ja na Du rin ge ra i ob raz Ja na Mem lin ga Sąd osta tecz ny) oraz
współ cze sność (grób Ma cie ja Pła żyń skie go). A wie czo rem, już na dru -
gim brze gu Mo tła wy, wspól na ko la cja z go lon ką i pszen nym nie pa -
ste ry zo wa nym pi wem w ro li głów nej.

Pią tek to od ra na wy kła dy. Nie za dłu gie, tak po 20 mi nut. Po każ -
dym tro chę dys ku sji, tro chę au to re kla my, szcze gól nie po wy kła dzie
Mar ka Zim na ka ze Sto wa rzy sze nia PR i Pro mo cji Uczel ni Pol skich
PRom, któ ry prze ko ny wał, że w do bie in ter ne tu ro bie nie ga ze ty uczel -
nia nej mu si się zmie nić, bo więk szość to mie sięcz ni ki, naj wy żej dwu -
ty go dni ki, więc o ak tu al no ści ja ką nie sie in ter net nie ma mo wy. Ale są

Oko w oko z foką
XVIII Zjazd Re dak to rów Ga zet Aka de mic kich
Gdańsk, 2–5 wrze śnia 2010 ro ku
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Autorka artkułu zachwycona Gdańskiem i... bursztynową
biżuterią
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Dar Młodzieży w gdyńskim porcie

atu ty, któ re na le ży wy ko rzy sty wać. – Ta ka ga ze ta kreu je toż sa mość
uczel ni i da je po czu cie bez pie czeń stwa, „wy ra bia” sno bizm na swo ją
mar kę i za spo ka ja po trze bę ob co wa nia z ele ganc kim obiek tem edy -
tor skim, któ ry czę sto jest oso bi stą pa miąt ką – wy mie niał pre le gent.
Na tym ostat nim atu cie sku pił się naj bar dziej, je go zda niem bo wiem
ta ka ga ze ta po win na być ład na. To coś, co moż na osią gnąć bez szcze -
gól nie po więk szo nych bu dże tów re dak cyj nych. – Już na pierw szej
stro nie niech bę dzie ład nie. Za miast upchnię te go mię dzy spis tre ści
a stop kę wstęp nia ka daj my do brze za kom po no wa ny edy to rial, nie
bój my się świa tła na stro nie, na tej i każ dej na stęp nej. Za dbaj my o gra -
ficz ny kształt ca łej ga ze ty, niech nie bę dzie „ścian desz czu” – za chę cał
i ja ko przy kład po ka zy wał na sze ga ze ty aka de mic kie ze stro na mi
szczel nie wy peł nio ny mi tek stem (czy li „ścia na mi desz czu” lub jak kto
wo li „bla chą”) oraz nu me ry po dob nych cza so pism z Włoch, któ rych
de sign jest lek ki i przy jem ny dla oka. Ich po rów na nie da je po dob ny
efekt, jak po rów na nie sy ren ki z ma se ra ti.

Świet nie też mó wił o me diach on li ne Wło dzi mierz Go go łek z Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. – Ocze ki wa nie sze fów me diów (to na ogół
lu dzie z du żym do świad cze niem) na ulot ność obec nych zmian w me -
diach i po wrót do „nor mal no ści” sprzed lat jest nie po ro zu mie niem.
Me dia ni gdy nie po wró cą do daw ne go mo de lu funk cjo no wa nia – za -
pew nił i zo bra zo wał swo je te zy wie lo ma wy kre sa mi. Tem po wy kła du
by ło tak szyb kie, że nie na dą ży łam z no tat ka mi i spi sy wa niem ko lej -
nych da nych, ale po co, sko ro licz ny mi ba da nia mi udo wod nio no, że
„to se ne vra ti”? 

Po lun chu o tym, że dzien ni kar stwo scho dzi na psy, mó wił Jan
Kreft z Uni wer sy te tu Gdań skie go. Osta tecz na kon klu zja by ła ta ka, że
w obec nej sy tu acji „pra sa uczel nia na po win na być jak pe reł ka: in for -

mo wać, do star czać wie dzy, za peł niać lu kę po wsta ją cą wraz z wy co fy -
wa niem się me diów z wy ko ny wa nia pod sta wo wych ról spo łecz nych”.

Po ta kiej daw ce wie dzy i kil ku go dzi nach spę dzo nych w po zy cji
sie dzą cej przy szedł czas na od świe że nie psy chicz ne (na przykład krót -
ką drzem kę) i zmia nę ima ge’u, na po po łu dnie bo wiem za pla no wa no
spo tka nie z rek to ra mi trój miej skich uczel ni w Aka de mii Mor skiej
w Gdy ni. Nam z ko le żan ką Ewą Stryc ką z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu nie uda ło się zdą żyć i miast z ca łym ko le żeń stwem wy -
na ję tym au to bu sem, po je cha ły śmy z gdań skie go Dwor ca Głów ne go
pod miej ską ko lej ką. Dzię ki te mu za li czy ły śmy sil niej szą oso bi stą in te -
gra cję z miej sco wą lud no ścią, a co naj waż niej sze – z ich życz li wo ścią
(po moc w ob słu dze au to ma tu do sprze da ży bi le tów na SKM). Na miej -
scu pie cho tą po ko na ły śmy dro gę do na brze ża, był więc czas na po -
dzi wia nie za my słu Eu ge niusz Kwiat kow skie go (oj ca współ cze sne go
wi ze run ku Gdy ni) i je go re ali za cji. Nie zdą ży ły śmy, nie ste ty, na spo -
tka nie z rek to ra mi, ale wiem, że je go uczest ni cy naj bar dziej sku pi li się
na re la cji z po by tu w sy mu la to rze stat ku. W koń cu to jed nak coś in -
ne go niż nasz co dzien ny sa mo chód.

Nim ru szy li śmy na zwie dza nie Da ru Mło dzie ży (pod opie ką Ra -
fa ła, jed ne go ze stu den tów Aka de mii Mor skiej), po dzi wia li śmy za chód
słoń ca – od stro ny ra czej nie ty po wej dla pol skie go wy brze ża: trze ba
by ło sta nąć ty łem do mo rza. Na ko niec ma ły ban kiet na po kła dzie ża -
glow ca.

W so bo tę po bud ka wcze śniej niż zwy kle, bo je dzie my znów do
Gdy ni na Oksy wie, by zwie dzić Aka de mię Ma ry nar ki Wo jen nej. Przed -
wo jen ne bu dyn ki aka de mii cie szą oko do brą ar chi tek tu rą. I ten po rzą -
dek! Rek tor – Ko man dor wi ta nas oso bi ście na scho dach przed
wej ściem głów nym. Mun dur spod igły, a my tu ry stycz nie. Trud no. 

Dla nas, nie mun du ro wych, ta ka szko ła to na praw dę cie ka we miej -
sce. Cie ka we jest rów nież to, że na 7,5 ty sią ca jej stu den tów nie ca -
łe 30% to woj sko wi, resz ta cy wi le, ale kie run ki i spe cjal no ści w każ dym
przy pad ku są zwią za ne z mo rzem. Pod czas zwie dza nia wy bra nych sal
wy kła do wych naj więk sze za in te re so wa nie, szcze gól nie wśród pa nów,
wzbu dzi ło ogrom ne dzia ło szyb ko strzel ne z sied mio ma lu fa mi – ta kie
okre śle nie praw do po dob nie jest zu peł nie nie fa cho we, ale my ślę, że
od da je je go isto tę. Na mo ment w sy mu la to rze je go ob słu gi za siadł je -
den z ko le gów i je uru cho mił. Na praw dę strasz na ma szy na.

Z Aka de mii je dzie my do por tu woj sko we go, bo tam cze ka na nas
okręt ma ry nar ki wo jen nej „Arc tow ski”. To okręt hy dro gra ficz ny, któ -
ry ba da dno Bał ty ku (był na ten te mat krót ki wy kład okrę to we go spe -
cja li sty), a przy oka zji w cią gu go dzi ny prze pra wia nas na Hel. Jest
zim no, jak na pierw sze dni wrze śnia, ale nie bu ja, nie ma więc wia do -
mych sen sa cji i wszy scy krę cą się po po kła dzie. Na He lu naj więk szą
atrak cją jest wi zy ta w fo ka rium, gdzie ży je kil ka osob ni ków, przed sta -
wi cie li moc no wy nisz czo ne go ga tun ku bał tyc kiej fo ki sza rej. Ob ser -
wo wa nie fok, któ re in te li gen cją, a na wet tro chę wy glą dem (gło wa
i wy dłu żo ny pysk) przy po mi na ją psy, jest przy jem no ścią dla każ de go.
Dla te go pod czas kar mie nia zwie rząt przy ba se nach za wsze są tłu my.
Sta ra nia ostat nich 20 lat o ura to wa nie pol skich fok przy nio sły efek ty.
Du ża w tym za słu ga Krzysz to fa Skó ry z Uni wer sy te tu Gdań skie go, któ -
ry nas w fo ka rium przy jął i opo wie dział o tych dzia ła niach. Nie dłu gi
w za ło że niu wy kład zmie nił się w fa scy nu ją cą opo wieść o ra to wa niu
in ne go nie mal do szczęt nie wy trze bio ne go ga tun ku, mor świ nów, czy li
bał tyc kich del fi nów. Ci cha woj na mię dzy eko lo ga mi i ry ba ka mi w tej
spra wie cią gle trwa. Oby do cza su jej za koń cze nia nie wy gi nę ła ca ła
po pu la cja tych uśmiech nię tych (na wet po śmier ci) ssa ków.

Nie wia do mo, kie dy czas wi zy ty na He lu mi nął i już trze ba wra -
cać do por tu, bo sta tek wo jen ny na nas cze kać nie bę dzie. Ale po cze -
kał, bo by li spóź nial scy. Pod czas po wrot ne go rej su, mi mo że dro ga ta
sa ma, to wi do ki wciąż no we. Kto ma do bry apa rat, ro bi zdję cia, nie -
któ rzy set ki.

Wie czo rem nie for mal ne spo tka nie przy wi nie w jed nym z po ko -
jów aka de mi ka, w któ rym no co wa li śmy. Za słu żył na swo ją na zwę
– „Hil ton”, bo stan dard rzad ko w „de esach” spo ty ka ny. Nie któ rzy
jed nak wy jeż dża ją już na noc, po zo sta li jesz cze prze śpią pa rę go dzin,
by ra no wsiąść do po cią gów, któ re cza sem ma ją za ska ku ją ce go dzi ny
od jaz du (by ła zmia na roz kła du jaz dy). Jesz cze ostat nie roz mo wy wa -
go no we, bo po cią giem z Gdy ni do Ka to wic ja dą re dak to rzy ze „sta cji
do ce lo wej”, ale też z Ło dzi i Ko ni na. Za rok spo tka nie w Opo lu. Do zo -
ba cze nia.

Ma ria Sie ra kow ska
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Ko ni nie

Tekst pier wot nie uka zał się w nu me rze 3 (44), 2010 „Biu le ty nu” Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Ko ni nie.

Karmienie fok w miasteczku Hel zawsze przyciąga tłumy
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Pomnik Neptuna na Starym Mieście zna każdy

Po deszczu nad  Starówką pojawiła się piękna tęcza

Tak zaopatrzonych wystaw sklepowych jest tu więcej niż w innych
miejscach Polski, to zrozumiałe

W gdyńskim porcie

Katedra wciśnięta między młodsze od niej budynki

W jednym miejscu – aż tyle stylów architektury

Widok z hotelowego pokoju (dziewiąte piętro DS. „Hilton”); z powodzi betonowej tandety co rusz wychyla się gotycka perełka



Chór Aka de mic ki „Co ro da Ca me ra”Za śpie wa ła Ka ta rzy na Ka ra lus, stu dent ka dru gie go ro ku ogrod nic twa

… za tań czył…Za grał…

… i za śpie wał… … Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny”

Koncert 
Galowy
z oka zji Dnia Pa tro na Uczel ni,
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go

20 li sto pa da 2010 ro ku, 
Au la No va Aka de mii Mu zycz nej
w Po zna niu

Fi nał pierw szej czę ści kon cer tu


