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Czter na ste i pięt na ste 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 16 grud nia 2009 i 20 stycz -

nia 2010 ro ku, tra dy cyj nie w sa li Ko le gium Run ge go. Ob ra dom
prze wod ni czył rek tor uni wer sy te tu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.
Stresz cze nie pro to ko łów przed sta wia my po ni żej.

Na XIV po sie dze niu Se na tu:

● Stu den tom wrę czo no na gro dy i wy róż nie nia za rok aka de mic -
ki 2008/2009. Ogó łem było to 20 na gród in dy wi du al nych oraz dwie
na gro dy ze spo ło we. Te ostat nie przy zna no z ini cja ty wy rek tor Mo ni -
ki Ko złow skiej, szcze gól nie za dzia łal ność spo łecz ną. W imie niu stu -
den tów po dzię ko wa nia dla Se na to rów i władz uczel ni wy gło sił Kac per
Wy pi jew ski. 

● Se nat po sta no wił utwo rzyć w Mi li czu, po cząw szy od ro ku aka de mic -
kie go 2010/2011, za miej sco wy ośro dek dy dak tycz ny dla kie run ku: 
le śnic two, na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia, w try bie stu diów
nie sta cjo nar nych.

● Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 28, w związ ku z § 13 ust. 1 Sta tu tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go Se nat wy ra ził zgo dę na za twier dze nie przez
rek to ra zmian w Re gu la mi nie Stu dium Ję zy ków Ob cych.

Wszyst kie zmia ny uzy ska ły wcze śniej szą ak cep ta cję ze stro ny Se nac -
kiej Ko mi sji ds. Stu diów (w imie niu któ rej wy stą pił prof. Jó zef Kor czak)
oraz Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych (tu głos za bra ła
prof. Mał go rza ta Mań ka). Przed sta wi ciel Ko mi sji Uczel nia nej Nie za leż ne -
go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność”, mgr Woj ciech Ja nik, przed sta -
wił pięć py tań zwią za nych z wpro wa dze niem zmian do Sta tu tu.

● Se nat stwier dził zgod ność Re gu la mi nu Sa mo rzą du Stu denc kie go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z usta wą Pra wo o szkol nic twie
wyż szym i Sta tu tem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go; drob ne uwa gi i ko -
rek tę do ku men tu przed sta wi ła prof. Mał go rza ta Mań ka z Se nac kiej
Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych.

● Se nat zmie nił: 

❍ uchwa łę nr 36/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku w ten spo sób, że
na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów po wo ła no:
● w miej sce Agniesz ki Bła szyk – Kac pra Wy pi jew skie go
● w miej sce Jac ka Bob ka – Alek san drę Kem pę
● w miej sce Da nie la Wasz kie wi cza – Bła że ja Klo now skie go
● w miej sce Ja ku ba Waw rzy nia ka – Aga tę Bru si ło
● w miej sce Mi cha ła Zie liń skie go – Ma te usza Po toc kie go
● w miej sce Krzysz to fa Żo ka – Ja go dę Jopp;

❍ uchwa łę nr 37/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku w ten spo sób, że
na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów
po wo ła no:
● w miej sce Ro ma na Bła sza ka – Bar to sza Kul czyń skie go
● w miej sce Alek san dry Kem py – Kin gę Bla jer
● w miej sce Bar to sza Ma ło lep sze go – Ję drze ja Rzan ne go
● w miej sce Mag da le ny Sta cho wiak – Alek san drę Gar cza rek
● w miej sce Łu ka sza Zie le ziń skie go – Agniesz kę Bła szyk;

❍ uchwa łę nr 38/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku w ten spo sób, że
na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran tów po wo ła no:
● w miej sce mgr. inż. Mi cha ła Go śliń skie go – mgr. inż. Krzysz to fa

Dzie dzi ca
● w miej sce mgr inż. An ny Lu siak – mgr inż. Aga tę Paw lic ką
● w miej sce mgr. inż. Ma riu sza Miot ke – mgr inż. Mał go rza tę Dal ke
● w miej sce mgr. inż. Ka ro la Mro zi ka – mgr. inż. Ta de usza Na wro ta;

❍ uchwa łę nr 39/2008 z dnia 17 grud nia 2008 ro ku w ten spo sób, że
na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to ran -
tów po wo ła no:

● w miej sce mgr inż. Mar ty Beł ki – mgr. inż. Ma riu sza Miot ke
● w miej sce mgr inż. Na ta lii Drwę skiej – mgr inż. Mo ni kę Pio trow ską
● w miej sce mgr inż. An ny Jasz czur – mgr. inż. Wal de ma ra Per do cha
● w miej sce mgr. inż. To ma sza Ry chli ka – mgr inż. Mag da le nę Jesz kę.
● Na za koń cze nie tej czę ści spo tka nia przy ję to pro to kół XIII po sie -

dze nia Se na tu z dnia 25 li sto pa da 2009 ro ku.

● Ko mu ni ka ty:

❍ JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak po in for mo wał, że ze związ ka mi
za wo do wy mi pod pi sa no Re gu la min awan so wa nia i prze sze re -
go wa nia pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki -
mi za trud nio nych w Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

❍ pro rek tor Jan Pi kul z praw dzi wą ra do ścią prze ka zał in for ma cję
o tym, że Wy daw nic two na sze go uni wer sy te tu otrzy ma ło dy -
plom za wy da nie pod ręcz ni ka Ochro na przy ro dy. Au to ra mi tej
pu bli ka cji są: prof. Je rzy Wi śniew ski oraz dr hab. Da riusz
J. Gwiaz do wicz. Na gro dę tę – za naj lep szy pod ręcz nik i skrypt
aka de mic ki – przy znał Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
a wrę czo no ją na uro czy stym otwar ciu XIII Tar gów Książ ki
w Kra ko wie. Rektor zwró cił też uwa gę, że w kon kur sie tym bra -
ły udział wszyst kie wy daw nic twa uni wer sy tec kie, tak że z naj -
więk szych uczel ni pol skich.

❍ pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła, że Mi ni ster Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go przy znał 12 sty pen diów na szym stu -
den tom. Na bie żą cy rok aka de mic ki otrzy ma je ośmio ro stu -
den tów kie run ku: bio tech no lo gia, dwo je stu den tów kie run ku:
zoo tech ni ka, je den stu dent z kie run ku: le śnic two oraz je den
z kie run ku: eko no mia. Trzy oso by otrzy ma ją sty pen dium mi ni -
stra po raz dru gi. 

● JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak na za koń cze nie po sie dze nia Se na -
tu prze ka zał wszyst kim ze bra nym eg zem pla rze świe żo wy dru ko -
wa nej Stra te gii roz wo ju Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu na
la ta 2009–2015 oraz zło żył ser decz ne ży cze nia świą tecz ne.

Na XV po sie dze niu Se na tu:

● Ab sol wen tom wrę czo no na gro dy im. prof. Je rze go Zwo liń skie go,
a opie ku nom prac ma gi ster skich li sty gra tu la cyj ne. Rek tor ska Ko -
mi sja ds. Na gród i Wy róż nień Stu denc kich oce ni ła wszyst kie pra ce
zgło szo ne do kon kur su i za naj lep szą pra cę z za kre su na uk przy rod -
ni czych uzna ła pra cę mgr inż. An ny Ga łec kiej Za chod ni klin zie le ni
w Po zna niu – ana li za, oce na i wy tycz ne do re wa lo ry za cji prze strzen -
no -kra jo bra zo wej (Ka te dra Te re nów Zie le ni, kie ru ją cy: dr inż. arch.
Elż biet Ra sze ja), a z po zo sta łych (po za przy rod ni czy mi) wy róż nie -
nie otrzy mał mgr inż. An drzej Si dor za pra cę Oce na wpły wu do dat -
ku eks trak tów ro ślin przy pra wo wych na sta bil ność wy bra nych
tłusz czów (Ka te dra Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka, kie ru ją cy: dr
An na Gram za -Mi cha łow ska).

● Me da lem „Za osią gnię cia w stu diach” wy róż nio no 67 ab sol wen tów
na sze go uni wer sy te tu, któ rzy w okre sie ca łych stu diów uzy ska li
śred nią ocen po wy żej 4,5, a eg za min dy plo mo wy zda li z wy ni kiem
bar dzo do brym.

● Stu den tom wrę czo no dy plo my po twier dza ją ce przy zna nie sty pen -
diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za osią gnię cia w na -
uce. War to w tym miej scu po wie dzieć, że trzech stu den tów
– To masz Ko la now ski (bio tech no lo gia), Le szek Si mo no wicz (le śnic -
two) oraz Pa weł Zmo ra (biotechnologia) – otrzy ma ło to sty pen -
dium po raz dru gi. W imie niu stu den tów po dzię ko wa nia wy gło si ła
Alek san dra Ku char ska.
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Gratulacje od rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka

… jak i studentówNagrodzeni 

Nagrodzono zarówno studentki…

NA XIV POSIEDZENIU SENATU 
WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ STUDENTOM WRĘCZONO NAGRODY 

I WYRÓŻNIENIA ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009
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● Na wnio sek dzie ka na Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt wy ra żo -
no zgo dę na mia no wa nie prof. dr. hab. An drze ja Rut kow skie go na
sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

● Za twier dzo no oce ny okre so we na uczy cie li aka de mic kich – po roz -
pa trze niu ich od wo łań przez Uczel nia ną Ko mi sję Oce nia ją cą.

● Pod ję to dwie waż ne uchwa ły: w spra wie zmia ny na zwy Wy dzia -
łu Rol ni cze go na Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii oraz Wy -
dzia łu Ogrod ni cze go na Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu. Obie uchwa ły uzy ska ły po zy tyw ną opi nię Se nac kiej
Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu (przed sta wił ją
prof. Ro man Za krzew ski), Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu -
la mi no wych (prof. Mał go rza ta Mań ka), Pre zy dium Ra dy Za kła -
do wej Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go (prof. Sta ni sław
Dzię gie lew ski) oraz Ko mi sji Uczel nia nej NSZZ „So li dar ność” 
(inż. Ja dwi ga Woj ta siak). Obie uchwa ły we szły w ży cie z dniem
1 lu te go 2010 ro ku.

● Pod ję to uchwa łę w spra wie wpro wa dze nia zmian w za łącz ni ku nr 4
do Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ten spo sób, że:
❍ w § 2 pkt 1 w miej sce słów „Wy dział Rol ni czy” wpi sa no sło wa „Wy -

dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii”
❍ w § 2 pkt 5 w miej sce słów „Wy dział Ogrod ni czy” wpi sa no sło wa

„Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu”.
❍ w § 2 do da no się pkt 8 w brzmie niu: „8. Wy dział Eko no micz no -

-Spo łecz ny”.

● Pod ję to roz mo wy na te mat usta le nia Re gu la mi nu za sad i try bu przy -
zna wa nia na gród ze spe cjal ne go fun du szu na gród dla na uczy cie li aka -
de mic kich Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Re gu la mi nu
za sad po dzia łu i przy zna wa nia na gród ze spe cjal ne go fun du szu na gród
dla pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Po dłu giej dys ku sji Se nat po parł
wnio sek, że by uwa gi Se nac kiej Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no -
wych, Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych, związ ków za wo do wych
i gło sy z sa li uwzględ nić w dal szych ne go cja cjach.

● Uchwa lo no pro wi zo rium bu dże to we Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu na rok 2010. Dla Se na to rów przy go to wa no do ku ment
opar ty na wstęp nych wy ni kach ro ku po przed nie go oraz na za ło że -
niach do ty czą cych na szych przy cho dów na dzia łal ność dy dak tycz ną,
na uko wą, usłu go wą, a tak że przy uwzględ nie niu in nych do cho dów,
któ rych uczel nia się spo dzie wa. Ja ko bar dzo waż ną uzna no tak że część
in we sty cyj ną. Naj wcze śniej w mar cu bę dzie moż na przy go to wać plan
rze czo wo -fi nan so wy na rok 2010, już te raz zaś po ka za no Se na to rom
plan in we sty cji i hie rar chię za mie rzeń. Po zy tyw ne sta no wi sko na te -
mat pro wi zo rium bu dże to we go przed sta wił pro fe sor Krzysz tof W. No -
wak z Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów, po dob nie prof. Ro man
Za krzew ski z Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju.

● Na za koń cze nie przy ję to pro to kół XIV po sie dze nia Se na tu z dnia 16
grud nia 2009 ro ku.

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

Zdobywcy nagród im. prof. Zwolińskiego; od lewej: mgr inż. Anna Gałecka wraz z opiekunem naukowym, dr inż. Elżbietą Raszeją oraz mgr inż. Andrzej
Sidor z opiekunem, dr Anną Gamzą-Michałowską (XV posiedzenie Senatu)
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Gratulacje od rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka

W imieniu studentów głos zabrała Aleksandra Kucharska

NA XV POSIEDZENIU SENATU WRĘCZONO NAGRODY IM. PROF. ZWOLIŃSKIEGO,
MEDALE „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” 

ORAZ DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIÓW PRZEZ MNiSzW
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Sza now ni Pań stwo,
Dro dzy Go ście!

Wi tam ser decz nie wszyst kich Pań stwa przy by łych na tra dy cyj ne
spo tka nie no wo rocz ne, gdzie gro ma dzi my się w mu rach na szej Al ma
Ma ter, aby przy wi tać No wy Rok, a za mknąć i pod su mo wać sta ry. Cie -
szę się z tak licz nej Pań stwa obec no ści, tym bar dziej, że na spo tka niu
dzi siej szym obec ni są przed sta wi cie le wszyst kich po ko leń i wszyst -
kich grup na szej spo łecz no ści aka de mic kiej.

Wi tam ser decz nie przede wszyst kim na szych Pro fe so rów Se nio -
rów, któ rzy ze chcie li przy jąć na sze za pro sze nie i są tu dziś z na mi, a jak
pa mię ta my, przez wie le dłu gich lat pra cy „bu do wa li i wzmac nia li” nasz
Uni wer sy tet. Wiem, że na dal Uni wer sy tet jest bli sko Pań stwa my śli,
a nie jed no krot nie i dzia łań. Wi tam Pań stwa bar dzo ser decz nie.

Wi tam w na szym gro nie by łych Rek to rów na szej Uczel ni. Wi tam
dok to rów ho no ris cau sa, wszyst kich człon ków Se na tu, prze wod ni czą -
cych se nac kich ko mi sji, pro fe so rów na szej Uczel ni za sia da ją cych w in -
sty tu cjach cen tral nych, dzie ka nów, pro dzie ka nów, kie row ni ków
stu diów dok to ranc kich i kie row ni ków jed no stek na uko wo -dy dak -
tycz nych, Kanc le rza i Je go za stęp ców, kie row ni ków jed no stek ogól -
no uczel nia nych oraz kie row ni ków wszyst kich dzia łów i jed no stek
ad mi ni stra cyj nych Uczel ni. Wi tam dy rek to rów i ad mi ni stra to rów za -
kła dów do świad czal nych, a tak że eme ry tów z gro na te goż kie row -
nic twa. Wi tam księ ży ka no ni ków, opie ku nów du cho wych na szej
spo łecz no ści. Wi tam ser decz nie wszyst kich przy by łych na dzi siej szą
uro czy stość.

Sza now ni Pań stwo!

Ja ki bę dzie nad cho dzą cy rok – te go nikt nie wie. Nie wie my, co
przy nie sie nam do bre go, a co złe go. Ja kie fak ty bę dą mia ły więk sze,
a ja kie mniej sze zna cze nie. Wie my jed no, że bę dzie my się sta rać ten
rok jak naj le piej prze żyć, jak naj le piej w nim pra co wać, jak naj wię cej
zdzia łać, za wsze bo wiem ży czy my so bie, aby rok na stęp ny był lep szy
od po przed nie go al bo przy naj mniej nie był gor szy. Dziś mo że my oce -
nić to, co już się zda rzy ło, co przy niósł nam 2009 rok, a trze ba przy -
znać, że był wy jąt ko wy.

Rok 2009 był ro kiem ju bi le uszo wym dla ca łe go aka de mic kie go
Po zna nia, ro kiem szcze gól nie pod kre śla ją cym ran gę szkol nic twa wyż -
sze go na sze go mia sta. Dzie więć dzie się cio le cie stu diów aka de mic kich
w na szym mie ście by ło w tym ro ku wie lo kroć świę to wa ne, tym bar -
dziej, że wią że się nie od łącz nie z od zy ska niem przez Pol skę nie pod le -
gło ści. Nasz ju bi le usz przy pa dał w li sto pa dzie, w mie sią cu, któ ry
szcze gól nie jest dla nas waż ny, al bo wiem wła śnie w nim wspo mi na my
na sze go Pa tro na, czło wie ka wiel kiej du szy i ro zu mu – Au gu sta hr.
Ciesz kow skie go. W tych dniach Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
się gnął pa mię cią do ko rze ni, do swo je go ro do wo du, dzię ki któ re mu
dziś two rzy tak zna czą cą struk tu rę aka de mic ką. Uro czy stość ta by ła do -
nio słym ak tem pa mię ci hi sto rycz nej i cią gło ści tra dy cji bu do wa nej
przez ca łą na szą spo łecz ność. Uro czy sto ści roz po czę ło nad zwy czaj ne
po sie dze nie Se na tu, na któ rym wrę czo ne zo sta ły Zło te, Srebr ne i Brą -
zo we Me da le za Dłu go let nią Służ bę, nada ne przez Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej 30 pra cow ni kom na szej Uczel ni, me da le „Za słu żo ny
dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” – 31 oso bom oraz me -
da le „Aca de mia Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis” – 12 oso bom. W do -
wód wdzięcz no ści dla do ko nań Au gu sta hr. Ciesz kow skie go w ro ku,
w któ rym mi nę ła 195 rocz ni ca Je go uro dzin i przy pa dła 115 rocz ni ca
śmier ci, dla pod kre śle nia wa gi wie lo let nich sta rań o za ło że nie uni wer -
sy te tu w Po zna niu i hoj no ści dla dzi siej sze go Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go zo sta ło od sło nię te po pier sie na sze go Pa tro na. Usy tu owa no je
w ho lu Col le gium Ma xi mum ku pa mię ci przy szłych po ko leń, przy po -
mi na jąc o wa dze hi sto rii i tra dy cji. W tym uro czy stym dla nas dniu za -
rów no w nad zwy czaj nym po sie dze niu Se na tu, jak i od sło nię ciu
po pier sia go ści li w na szych mu rach rek to rzy uczel ni rol ni czych na sze -
go kra ju, rek to rzy uczel ni po znań skich, do rad ca Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, sa mo rzą do wych

i miej skich, przed sta wi cie le pla có wek na uko wych i róż nych in sty tu cji
oraz przy ja cie le i sym pa ty cy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. W at mos -
fe rze świę to wa nia ju bi le uszu na stęp ne go dnia wrę czy li śmy dy plo my
dok to ra ha bi li to wa ne go i dok to ra ko lej nej gru pie na szych wy cho wan -
ków, a w so bot nie przed po łu dnie go ści li śmy w Wie rze ni cy, miej scu
spo czyn ku Au gu sta hr. Ciesz kow skie go, by uczest ni czyć we mszy św.
i zło żyć kwia ty w kryp cie gro bo wej. Po po łu dniem świę to wa li śmy ju bi -
le usz 90-le cia stu diów rol ni czo -le śnych wraz z ju bi le uszem 35-le cia
dzia łal no ści Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”, któ rym to za koń czy li śmy
uro czy ste ob cho dy.

Nie spo sób nie wspo mnieć przy tej oka zji o świę tach ju bi le uszo -
wych na Wy dzia łach: Rol ni czym i Le śnym, któ re rów nież uczci ły ju bi -
le usz swe go po wsta nia w ob rę bie wła snych struk tur. Tu rów nież nie
za bra kło zna ko mi to ści i pod nio słe go cha rak te ru, a przede wszyst kim
uho no ro wa nia za słu żo nych osób, dzię ki któ rym wy dzia ły te w cią gu
lat tak zna ko mi cie się roz wi nę ły i udo sko na li ły.

Jed nak nie sa my mi ju bi le usza mi Uczel nia ży je. Przez ca ły ubie -
gły rok na sza wspól no ta aka de mic ka in ten syw nie pra co wa ła i zbie ra -
ła owo ce swo ich dzia łań. Cie szy my się i z tych ma łych suk ce sów,
i z tych nie co więk szych. 

W mi nio nym ro ku uczci li śmy pa mięć za słu żo ne go pro fe so ra na -
szej Uczel ni – śp. Mie czy sła wa Rut kow skie go, od sła nia jąc ta bli cę pa miąt -
ko wą na te re nie Mu zeum Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go
w Szre nia wie, gdzie na wy jaz do wym po sie dze niu go ścił Se nat Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go.

W ra mach ogól no pol skiej ak cji „Ka tyń – oca lić od za po mnie nia”
upa mięt ni li śmy po sta ci Żoł nie rzy i Pro fe so rów – ofiar zbrod ni ka tyń -
skiej: Pro fe so rów Ja na Wier te la ka i Edwar da Ral skie go, sa dząc na te -
re nie kam pu su na sze go Uni wer sy te tu dę by pa mię ci. Tym sa mym
od da li śmy hołd wiel kim lu dziom, uczo nym i pa trio tom.

W 2009 ro ku Uni wer sy tet Przy rod ni czy był or ga ni za to rem szcze -
bla cen tral ne go Olim pia dy Wie dzy i Umie jęt no ści Rol ni czych, któ ra
od by ła się w Trzcian ce. Dzię ki za an ga żo wa niu pra cow ni ków Uni wer -
sy te tu, od lat uczest ni czą cych w pra cach róż nych szcze bli kon kur su,
wy da rze nie to by ło per fek cyj nie zor ga ni zo wa ne i zna ko mi cie oce nio -
ne przez jej uczest ni ków. 

Waż nym wy da rze niem or ga ni za cyj no -struk tu ral nym by ło po wo -
ła nie no wych kie row ni ków jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych i uro -
czy ste wrę cze nie im ak tu po wie rze nia obo wiąz ków oraz po że gna nie
osób do tych czas peł nią cych funk cje kie row ni cze. 

Waż ny mi osią gnię cia mi w sfe rze dzia łań ka dro wo -pła co wych by -
ły po ro zu mie nia za war te z dzia ła ją cy mi na Uczel ni związ ka mi za wo do -
wy mi na te mat zwięk sze nia wy na gro dzeń oso bo wych, pierw sze
w stycz niu w spra wie zmia ny za sad wy na gra dza nia, czy li włą cze nie
pre mii do wy na gro dze nia za sad ni cze go dla pra cow ni ków nie bę dą -
cych na uczy cie la mi i pod wyż sze nie do dat ków funk cyj nych wszyst kich
pra cow ni ków, na stęp ne w lip cu w spra wie zwięk sze nia wy na gro dzeń
oso bo wych wszyst kich pra cow ni ków z wy rów na niem od 1 stycz nia.
Ko lej ne to pod pi sa ne w grud niu: re gu la min awan so wa nia i prze sze re -
go wa nia pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi oraz
re gu la mi ny przy zna wa nia na gród ze Spe cjal ne go Fun du szu Na gród
dla po szcze gól nych grup pra cow ni ków. 

W ubie głym ro ku uda ło się wpro wa dzić no we lo go Uczel ni, na
mia rę XXI wie ku, a co za tym idzie, po wstał no wy sztan dar po świę co -
ny przez ks. ar cy bi sku pa pod czas uro czy sto ści ju bi le uszo wych, oraz
wie le in nych rze czy, nie zbęd nych w funk cjo no wa niu uczel ni.

Przez ca ły rok trwa ły in ten syw ne pra ce nad wpro wa dza niem no -
we go sys te mu in for ma tycz ne go, wspo ma ga ją ce go za rzą dza nie Uczel -
nią, pro ces trud ny, wy ma ga ją cy po łą cze nia spe cy fi ki wszyst kich
dzia łów do spraw ne go funk cjo no wa nia ca ło ści. Przed na mi jesz cze fi -
na li za cja te go pro ce su. 

In fra struk tu ra i ba za ma te rial na, sta no wią ce pod sta wę funk cjo no -
wa nia i wa run ku ją ce kom fort wa run ków pra cy i na uki, w ostat nich la -
tach wzbo ga ci ły się o kil ka waż nych in we sty cji, od da nych już do użyt ku
spo łecz no ści aka de mic kiej. Łącz nie w 2009 ro ku na in we sty cje Uczel nia
wy da ła 6 500 000 zł, a na re mon ty 3 600 000 zł. Pod ję te zo sta ły ko lej ne
dzia ła nia w kie run ku no wych, mię dzy in ny mi prio ry te to wej in we sty cji

Spo tka nie no wo rocz ne
Prze mó wie nie no wo rocz ne rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, 
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka — Po znań, 8 stycz nia 2010 ro ku
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bu do wy no wo cze sne go Bio cen trum, sku pia ją ce go ka te dry ge ne ty ki,
bio tech no lo gii, ho dow li i upra wy ro ślin. In we sty cja ta wpi sa na jest na
li stę pro jek tów klu czo wych Urzę du Mar szał kow skie go w ra mach po li -
ty ki roz wo ju re gio nal ne go na kwo tę 35 000 000 zł. Z przy jem no ścią
prze ka zu ję Pań stwu in for ma cję sprzed kil ku na stu dni – do kład nie
21 grud nia 2009 ro ku w Urzę dzie Mar szał kow skim zo sta ła ofi cjal nie pod -
pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie pro jek tu „Bu do wa Bio cen trum UP
w Po zna niu wraz z wy po sa że niem”. To wy da rze nie koń czy okres licz nych
za bie gów i ocze ki wań na de cy zję w spra wie fi nan so wa nia pro jek tu,
a otwie ra dro gę do fi zycz nych dzia łań nad je go re ali za cją. Cze ka nas za -
tem in ten syw ny czas pra cy. Już pod ję li śmy dzia ła nia w kie run ku po zy -
ska nia środ ków na po kry cie wkła du wła sne go w pro jek cie Bio cen trum
w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, gdzie zo stał zło żo ny
wnio sek o za pew nie nie je go fi nan so wa nia z re zer wy ce lo wej bu dże tu
pań stwa na kwo tę 9 999 032 zł.

War to wspo mnieć, że je ste śmy klu czo wy mi part ne ra mi w dwóch
pro jek tach śro do wi sko wych – bu do wie Mię dzy uczel nia ne go Cen trum
Na no bio me dycz ne go i Wiel ko pol skie go Cen trum Za awan so wa nych
Tech no lo gii, a w ko or dy na cji z Uni wer sy te tem Me dycz nym zo sta ły
pod ję te dzia ła nia ma ją ce do pro wa dzić do po wsta nia Cen trum Chi rur -
gii Eks pe ry men tal nej w Złot ni kach.

Z pew no ścią war to cie szyć się z ko lej nych wy re mon to wa nych
i zmo der ni zo wa nych sal dy dak tycz nych, któ re dzię ki wy sił kom na -
szych służb tech nicz nych uda ło się zre ali zo wać i od dać do użyt ku. Są

to sa le wy kła do we i ćwi cze nio we: w Ka te drze Che mii oraz w In sty tu -
cie In ży nie rii Rol ni czej na ul. Dą brow skie go – po by łej sa li gim na stycz -
nej. Ko lej na in we sty cja to pięk ne kor ty te ni so we: dwa za da szo ne i dwa
od kry te, od da ne do użyt ku we wrze śniu ubie głe go ro ku, któ re cie szą
się znacz nym po wo dze niem wśród stu den tów, pra cow ni ków i miesz -
kań ców So ła cza. Prze pro wa dzo no mo der ni za cję ho lu Ko le gium Ciesz -
kow skich oraz wy bu do wa no eko lo gicz ną ko tłow nię dy dak tycz ną
w opar ciu o od na wial ne źró dła cie pła. 

Jak wie my, pod sta wo wym za da niem Uczel ni jest edu ka cja, któ ra
jest nie odzow nie zwią za na z jed no cze snym pro wa dze niem ba dań na -
uko wych, a co za tym idzie z pu bli ka cja mi i kształ ce niem mło dej ka dry
na uko wej na wy so kim po zio mie. Mi sją Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
jest kształ ce nie spe cja li stów, któ rzy we zmą udział w pro ce sie trans for -
ma cji wsi i rol nic twa, przy go to wu jąc ob sza ry wiej skie i ich lud ność do
nad cho dzą cych zmian. W tym miej scu z praw dzi wą przy jem no ścią mo -
gę Pań stwa po in for mo wać, że Se nat Uczel ni we wrze śniu 2009 ro ku
przy jął do ku ment za ty tu ło wa ny: Stra te gia roz wo ju Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu na la ta 2009–2015. To wła śnie w mi sji, ce lach
i za da niach stra te gicz nych Uni wer sy te tu wska zu je my kie run ki je go roz -
wo ju i od dzia ły wa nie na oto cze nie spo łecz no -go spo dar cze kra ju. Dzię -
ku jąc wszyst kim, któ rzy pod ję li trud two rze nia Stra te gii, a jak wie my,
tro chę to trwa ło, wie rzę, że w ob li czu zmian za cho dzą cych w szkol nic -
twie wyż szym wspól nie, w tro sce o przy szłość na sze go Uni wer sy te tu
po dej mie my wy si łek wpro wa dze nia ni niej sze go do ku men tu dla

Mu sisz żyć dla in nych, je śli chcesz żyć z po żyt kiem dla sie bie. 
[Se ne ka]

Grono Seniorów

Toast noworoczny Życzenia od rektora

Zaśpiewał Chór Profesorów Uczelni Poznania pod dyrekcją 
prof. Leona Zaborowskiego
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umoc nie nia po zy cji Uczel ni. Wy da nie Stra te gii przy go to wa ne przez
Dział Wy daw nictw, opa trzo ne licz ny mi zdję cia mi z ży cia na sze go Uni -
wer sy te tu, zo sta ło już prze ka za ne do de cy den tów, uczel ni po znań skich
oraz do kie row ni ków wszyst kich ko mó rek i jed no stek Uczel ni. Dla tych
z Pań stwa, któ rzy nie otrzy ma li wspo mnia ne go wy da nia, a chcie li by je
po sia dać, są przy go to wa ne do dat ko we eg zem pla rze, któ re moż na za -
brać po dzi siej szym spo tka niu. 

Jak za tem wy glą da nasz Uni wer sy tet dzi siaj? Na sza ofer ta edu ka -
cyj na wciąż się mo der ni zu je i po sze rza. Obec nie osiem wy dzia łów na -
sze go Uni wer sy te tu kształ ci po nad 12 000 stu den tów na 19 kie run kach
i 30 spe cjal no ściach stu diów. W 2009 ro ku uru cho mio no no wy kie ru -
nek: tu ry sty ka i re kre acja oraz no we spe cjal no ści, pod ję to de cy zje o uru -
cho mie niu za miej sco we go ośrod ka dy dak tycz ne go w Mi li czu, gdzie
bę dzie pro wa dzo ne kształ ce nie w sys te mie nie sta cjo nar nym na kie run -
ku: le śnic two. Po wo ła ne zo sta ły rów nież czte ry ro dza je no wych stu diów
po dy plo mo wych, obec nie jest ich 21. Ca łą dy dak ty kę pro wa dzi 850 na -
uczy cie li aka de mic kich, w tym 149 pro fe so rów ty tu lar nych, 104 dok to -
rów ha bi li to wa nych i 522 ze stop niem dok to ra. Ogó łem za trud nia my
pra wie 1600 pra cow ni ków. Nie ustan nie pra cu je my nad pod nie sie niem
ja ko ści i spraw no ści kształ ce nia, sta ra my się udo sko na lać wy pra co wa -
ne przez po przed ni ków sys te my i wpro wa dzać istot ne no wo ści, stąd
zmia ny or ga ni za cyj ne w dy dak ty ce w sys te mie mię dzy kie run ko wym
i mię dzy wy dzia ło wym. Za na mi ko lej na już re kru ta cja w sze re gi mło -
dzie ży aka de mic kiej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, po raz pierw szy
w sys te mie elek tro nicz nym, znacz nie uła twia ją ca ob słu gę w do bie po -
wszech nej kom pu te ry za cji. Re kru ta cja trud na ze wzglę du na po głę bia -
ją cy się niż de mo gra ficz ny lat dzie więć dzie sią tych, jed nak dzię ki
wie lo stron nej, in ten syw nej pro mo cji Uczel ni nie zmniej szy ło się za in -
te re so wa nie na szy mi stu dia mi sta cjo nar ny mi. Na stu diach nie sta cjo nar -
nych nie by ło już tak do brze – zre kru to wa no o 19% kan dy da tów mniej
w sto sun ku do ro ku 2008. 

Je ste śmy dum ni z roz wo ju kadr na uko wych na szej Uczel ni. W mi -
nio nym ro ku ty tuł na uko wy pro fe so ra zo stał nada ny 13 na uczy cie lom
aka de mic kim, któ rych wnio ski zo sta ły przy go to wa ne przez jed nost ki
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, a w ostat nim ro ku aka de mic kim Uczel -
nia na sza wy pro mo wa ła 12 dok to rów ha bi li to wa nych i 32 dok to rów.
Po nad to dzie się ciu na szych pra cow ni ków pod wyż szy ło swo je kwa li -
fi ka cje na in nych uczel niach, uzy sku jąc ty tuł pro fe so ra – dwie oso by,
dok to ra – pięć osób i dok to ra ha bi li to wa ne go – trzy oso by. To zna czą -
cy do ro bek. Przy by ło za tem no wej, wy kwa li fi ko wa nej ka dry na uko -
wej, któ ra już pra cu je nad two rze niem wy so kiej re no my Uczel ni. 

Wie lu na szych pra cow ni ków zy ska ło uzna nie i zna la zło się w gro -
nie osób na gro dzo nych i uho no ro wa nych przez wła dze pań stwo we
i li czą ce się in sty tu cje na uko we. Są wśród nich: prof. dr hab. Ry szard
Słom ski, uho no ro wa ny na gro dą in dy wi du al ną I stop nia Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za ca ło kształt do rob ku, oraz prof. dr
hab. Ze non Woź ni ca, uho no ro wa ny na gro dą in dy wi du al ną I stop nia
za pod ręcz nik aka de mic ki.

God na uwa gi jest ak tyw ność na szych pra cow ni ków – na uko wa
i in no wa cyj na. Lau re atem na gro dy Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w kon kur sie „i -Wiel ko pol ska – In no wa cyj ni dla Wiel ko pol ski”
w ka te go rii „In no wa cyj na in wen cja” zo sta ła Ka te dra Bio tech no lo gii i Mi -
kro bio lo gii Żyw no ści, ze spół prof. dr. hab. Wło dzi mie rza Graj ka.

Wie lu mło dych na ukow ców i adep tów na uki się ga po na gro dy
i wy róż nie nia w pre sti żo wych kon kur sach, zdo by wa jąc uzna nie w śro -
do wi sku, o któ rych mó wi łem pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go.

W 2009 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym re ali zo wa ne by ły ba -
da nia w ra mach dzia łal no ści sta tu to wej – 177 te ma tów (na kwo -
tę 10 672 000 zł), w ra mach ba dań wła snych – 285 te ma tów (na 
kwo tę 1 153 000 zł), w tym 15 gran tów in ter dy scy pli nar nych re ali zo wa -
nych we współ pra cy z ze spo ła mi ba daw czy mi uczel ni po znań skich. Po -
nad to znacz ną licz bę, bo 200 pro jek tów sta no wą gran ty Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju, któ rych kwo ta na re ali za cje prze kro czy ła 10 000 000 zł! W ra mach
pro jek tów fi nan so wa nych przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
re ali zo wa nych jest sześć za dań ba daw czych ob ję tych do ta cją na rzecz
po stę pu bio lo gicz ne go w pro duk cji ro ślin nej (440 000 zł) oraz jed no za -

da nie w ra mach do ta cji z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu. Uczel nia re ali zu je dzie więć pro -
jek tów fi nan so wa nych przez mia sto Po znań (163 000 zł) oraz 80 prac
zle co nych w ra mach ba dań umow nych na su mę 3 000 873 zł. Znacz nie
też wzrósł udział na ukow ców na sze go Uni wer sy te tu w pre sti żo wych
pro jek tach Pro gra mów Ra mo wych Unii Eu ro pej skiej; w la tach 2000–
–2008 wy gra li śmy kon kur sy na pro wa dze nie 25 ta kich pro jek tów, obec -
nie re ali zu je my ich dzie więć w ra mach 6. i 7. Pro gra mu Ra mo we go Unii
Eu ro pej skiej na łącz ną kwo tę pra wie 1 500 000 eu ro. Co raz więk szym za -
in te re so wa niem cie szą się wnio ski skła da ne w try bie kon kur so wym, któ -
rych fi nan so wa nie od by wa się w ra mach re gio nal nych i kra jo wych
pro gra mów ope ra cyj nych Unii Eu ro pej skiej. Znacz ny pro cent tych wnio -
sków uzy sku je po zy tyw ną opi nię in sty tu cji wdra ża ją cej. Obec nie re ali -
zo wa nych jest 14 pro jek tów – we wrze śniu uzy ska li śmy po zy tyw ne
oce ny Ko mi sji Oce ny Pro jek tów dla dwóch – są ni mi: pro jekt w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki pt. „Roz wój ka pi ta łu ludz kie go
w fir mach le śnych” na kwo tę 2 800 000 zł oraz pro jekt w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka pt. „Roz bu do wa i prze -
kształ ce nie bi blio gra ficz nej ba zy AGRO w ba zę bi blio gra ficz no -
-abs trak to wą z wy ko rzy sta niem opro gra mo wa nia YAD DA” na kwo -
tę 4 800 000 zł, a w grud niu ko lej ne dwa otrzy ma ły do fi nan so wa nie 
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka, są ni mi: „Bio tech -
no lo gicz na kon wer sja gli ce ro lu do po lio li i kwa sów di kar bok sy lo wych”
na kwo tę po nad 28 000 000 zł oraz „No wa żyw ność bio ak tyw na o za pro -
gra mo wa nych wła ści wo ściach proz dro wot nych” na kwo tę po nad
40 000 000 zł. Jesz cze ko lej ne cze ka ją na roz strzy gnię cie kon kur sów.

Przez ca ły po przed ni rok swo ją dzia łal ność pro wa dzi ły za kła dy
do świad czal ne. Był to dla nich rok trud ny, w któ rym da wa ły się we
zna ki skut ki kry zy su, huś taw ki wa run ków ryn ko wych i po go do wych.
Mi mo to moż na wy mie nić aspek ty po zy tyw ne, ta kie jak prze ję cie z rąk
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go ośrod ka pod na zwą Dom
Pra cy Twór czej, któ ry funk cjo nu je dziś ja ko Dwór My śliw ski w Ustro -
niu, oraz prze ję cie 61 ha grun tów z Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych,
któ rych war tość ryn ko wa wy no si 1 832 000 zł. Grun ty te po więk szy ły
po wierzch nię Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne -
go Przy bro da.

Sza now ni Pań stwo!

Nad szedł No wy Rok, ko lej ny rok XXI wie ku, już dzie sią ty w no wym
stu le ciu, rok z czy stą jesz cze, nie za pi sa ną kar tą. Rok no wych za dań, za -
mie rzeń i pla nów, ko lej ny rok ży cia i pra cy w struk tu rach Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go. Ja ki bę dzie, za le ży głów nie od nas, ale tak że od te go,
co przy nie sie nam los i jak uwa run ku ją nas czyn ni ki ze wnętrz ne, od nas
sa mych nie za leż ne. Wie rzy my, że pa nu ją cy ład spo łecz no -go spo dar czy,
bę dą cy w róż nym stop niu efek tem ogól no świa to we go kry zy su, nie
wpły nie zna czą co na stan te go rocz ne go bu dże tu. Ma my na dzie ję, że
wspól na pra ca, na wet ta naj bar dziej jed nost ko wa, ale wy ko ny wa na
z za an ga żo wa niem i po świę ce niem, słu żyć bę dzie dal sze mu roz wo jo -
wi na sze go Uni wer sy te tu i że wspól nie zdzia ła my du żo, aby spo tkać się
tu znów za rok i cie szyć się ko lej ny mi osią gnię cia mi.

Ży czę dziś Pań stwu wszyst kie go co do bre i pięk ne, wie le zdro -
wia i do bre go sa mo po czu cia na co dzień, sił, za an ga żo wa nia i mo ty -
wa cji do pra cy, aby każ dy dzień No we go Ro ku przy no sił za do wo le nie,
al bo wiem oso bi sta sa tys fak cja skła nia do czy nie nia rze czy wiel kich.
Po nad to każ de mu z Pań stwa tu taj obec nym oraz po zo sta łym pra cow -
ni kom ży czę: zdro wia, po myśl no ści, opty mi zmu, re ali za cji oso bi stych
pla nów i za mie rzeń. 

Ży czę rów nież Pań stwu i Pań stwa naj bliż szym wie lu do brych,
cie płych chwil w gro nie ro dzin nym, ma ło zmar twień, a du żo po wo -
dów do ra do ści.

Ży czę, by nad cho dzą cy No wy Rok przy niósł wszyst ko to, cze -
go w głę bi du szy pra gnie my naj bar dziej.

Po zwól cie Pań stwo, że wznio sę to ast za po myśl ność nas wszyst -
kich! 

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

Spo tka nie no wo rocz ne
Prze mó wie nie no wo rocz ne rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, 
prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka — Po znań, 8 stycz nia 2010 ro ku
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wych i ko rzy sta nia z ka ta lo gów bi blio tecz nych on -li ne. Du żym za in -
te re so wa niem cie szy ła się pre zen ta cja zbio rów książ ko wych z dzie -
dzi ny ogrod nic twa oraz bran żo wych cza so pism. Szcze gól nie pod kre -
ślo no do stęp ność tych za so bów dla czy tel ni ków spo za uczel ni. 

Ko lej nym punk tem wi zy ty był wy kład dr inż. Agniesz ki Ry dzew -
skiej z Ka te dry Kształ to wa nia Te re nów Zie le ni, któ ra przed sta wi ła te -
ma ty kę za jęć pro wa dzo nych w ka te drze oraz za pre zen to wa ła przy -
kła do we pra ce pro jek to we stu den tów i za po zna ła go ści ze spe cy fi ką
stu diów na kie run ku: ar chi tek tu ra kra jo bra zu.

Po zy tyw ny od biór i za in te re so wa nie uczniów za owo co wa ło
pro po zy cją, by zor ga ni zo wać te go ty pu spo tka nia dla ko lej nych
rocz ni ków.

dr inż. Ka ta rzy na Zyg munt

Czter na ste go stycz nia 2010 ro ku do Czy tel ni Fi lii nr 2 Bi blio te ki
Głów nej, miesz czą cej się w bu dyn ku Wy dzia łu Ogrod ni cze go

przy ul. Dą brow skie go, po raz ko lej ny za wi ta li ucznio wie szko ły śred -
niej. Tym ra zem by li to ucznio wie III kla sy Ze spo łu Szkół Bu dow la -
nych z opie ku nem mgr. inż. Paw łem Frąc ko wia kiem. Go ści po wi tał
dy rek tor Bi blio te ki Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej, mgr Ma -
riusz Po lar czyk, oraz dzie kan Wy dzia łu Ogrod ni cze go, dr hab. Piotr
Urbań ski, prof. nadzw.

Dzie kan przed sta wił uczniom – po ten cjal nym kan dy da tom na
stu den tów – za sa dy re kru ta cji i moż li wo ści mo de lo wa nia prze bie gu
edu ka cji na Wy dzia le Ogrod ni czym. Na stęp nie przy ka wie, her ba cie
i słod ko ściach dr inż. Ka ta rzy na Zyg munt, kie row nik Fi lii nr 2, za pre -
zen to wa ła go ściom moż li wo ści wy ko rzy sta nia stro ny in ter ne to wej
Bi blio te ki Głów nej: spo so by wy szu ki wa nia da nych, tek stów na uko -

Drzwi otwarte przez cały rok

Obej rza no kon kret ne pro jek ty…

Mło dzież po wi tał dy rek tor Biblioteki Ma riusz Po lar czyk, dzie kan
Piotr Urbań ski oraz kie row nik Fi lii nr 2 Ka ta rzy na Zyg munt

… a tak że pra ce se me stral ne na szych stu den tów 

O stu diach w Ka te drze Kształ to wa nia Te re nów Zie le ni opo wie dzia ła
dr inż. Agniesz ka Ry dzew ska
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Redakcja „Wieści Akademickich” – Czy moż li wość od by cia stu -
diów le śnych jest po wszech na? Czy każ da uczel nia – na zwij my to
naj ogól niej – przy rod ni cza ma w swo jej ofer cie stu dia le śne?

Dziekan Roman Gornowicz – Nie, Wy dział Le śny ist nie je w Pol -
sce u nas i jesz cze tyl ko na dwóch uczel niach: na Uni wer sy te cie Rol -
ni czym w Kra ko wie (rok te mu ob cho dził swo je 60-le cie) oraz w Szko le
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie (w mi nio nym ro ku
tam tej szy Wy dział Le śny, po dob nie jak my, świę to wał swo je 90-le cie).

– Jest więc Wy dział Le śny Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej -
skie go w War sza wie na szym ró wie śni kiem?

– Nie do koń ca na le ży to tak ro zu mieć. Nasz wy dział swo je ko -
rze nie ma w Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go,
z któ re go do pie ro w 1949 ro ku wy ło nił się sa mo dziel nie już dzia ła ją -
cy Wy dział Le śny. Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go już na sa -
mym po cząt ku swo je go ist nie nia wy dział o ta kiej na zwie utwo rzy ła,
świę to wa no więc w War sza wie 90-le cie ist nie nia Wy dzia łu Le śne go,
my zaś – 90-le cie stu diów le śnych. To drob na róż ni ca, ale nie na le ży
o niej za po mi nać.

– Jak wy glą da dzień dzi siej szy Wy dzia łu, czym ży je?
– Wy dział Le śny jest w do brej sy tu acji, bo nie ma kło po tów z na -

bo rem kan dy da tów na stu dia, a to jest rzecz dla nas pod sta wo wa, bo
na szym głów nym za da niem – tak, jak to się dzie je na in nych uczel -
niach – jest pro wa dze nie stu diów, czy li przy go to wa nie ab sol wen tów
do pra cy w za wo dzie le śni ka oraz roz wój ka dry na uko wej. Trze ba jed -
nak wziąć pod uwa gę obec ny niż de mo gra ficz ny, któ ry być mo że
i nam da o so bie znać w naj bliż szych la tach.

– Przy go to wu je cie się ja koś na ten trud ny czas?
– Tak, oczy wi ście. Przede wszyst kim re kla mu je my na szą uczel nię

i wy dział. Kil ka czy kil ka na ście lat te mu nikt się nie trosz czył o ta kie
rze czy. By li śmy przy zwy cza je ni, że o jed no miej sce ubie ga ło się sied -
miu, ośmiu, a cza sem na wet wię cej kan dy da tów. Re kla mą by ła sa ma
tyl ko licz ba chęt nych na od by cie stu diów u nas. W ostat nich la tach to
się jed nak zmie ni ło, dziś ma my oko ło trzech chęt nych na jed no miej -
sce w try bie stu diów sta cjo nar nych, z ko lei na stu dia nie sta cjo nar ne
w tym ro ku przy ję li śmy wszyst kich, któ rzy speł ni li od po wied nie nor -
my. Li czy my się z tym, że to za in te re so wa nie mo że jesz cze spaść, co
zwią za ne jest nie tyl ko z ni żem de mo gra ficz nym, ale rów nież wzro -
stem kon ku ren cji, i by naj mniej nie mó wię tu o dwóch na po cząt ku
wspo mnia nych uczel niach pań stwo wych z Kra ko wa i War sza wy, ale
o szko łach wyż szych nie pu blicz nych, pry wat nych, któ rych po wsta je

ostat nio dość du żo, a i pań stwo we uczel nie przy mie rza ją się do te go,
by w tym kie run ku kształ cić mło dzież i otwie rać u sie bie no we wy dzia -
ły, wła śnie le śne.

– Jak się więc nasz Wy dział Le śny szy ku je do tego, by zwy cię -
żyć kon ku ren cję?

– Bar dzo kon kret nie. Se nat na szej uczel ni na po sie dze niu 16
grud nia 2009 ro ku po sta no wił utwo rzyć w Mi li czu, po cząw szy od ro -
ku aka de mic kie go 2010/2011, za miej sco wy ośro dek dy dak tycz ny dla
kie run ku: le śnic two, na po zio mie stu diów pierw sze go stop nia, w try -
bie stu diów nie sta cjo nar nych. 

– Dla cze go wła śnie Mi licz?
– Tam funk cjo nu je, bar dzo pręż nie zresz tą, Ze spół Szkół Le śnych

im. prof. W. Je dliń skie go.
– Wia do mo po wszech nie, że stu dia, tak że le śne, na na szym uni -

wer sy te cie sto ją na wy so kim po zio mie, a ab sol wen ci opusz cza ją cy
na sze mu ry są bar dzo do brze wy kształ ce ni i wszech stron nie przy go -
to wa ni do pra cy w za wo dzie. Szko ły no we, pry wat ne, chy ba nie są
w sta nie – przy naj mniej na ra zie – być kon ku ren cyj ne je śli cho dzi
o ten wy miar na ucza nia. Dla cze go mło dzież nie kie ru je się pod czas
wy bo ru szko ły wyż szej ta ki mi wła śnie, ja ko ścio wy mi kry te ria mi?

– Od po wiedź jest pro sta, choć wca le nie po cie sza ją ca. De cy du -
ją ce – dla więk szo ści chęt nych – jest uzy ska nie dy plo mu, a nie po ziom
lub ja kość kształ ce nia. Są lu dzie, któ rzy pra cu ją w za wo dzie, ale nie
ma ją wy kształ ce nia wyż sze go, ukoń czy li tyl ko tech ni ka le śne. Aby
utrzy mać pra cę, mu szą to wy kształ ce nie uzu peł nić, nie waż ne gdzie,
by le tyl ko uzy skać ty tuł in ży nie ra lub ma gi stra in ży nie ra. Jak naj szyb -
ciej i jak naj ła twiej, tyl ko to się dla nich li czy. 

– Ja kie go ab sol wen ta wy pusz cza spod swo ich skrzy deł Wy -
dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu?

– Jesz cze nie tak daw no te mu pro gra my stu diów za kła da ły, że
na uka na kie run ku: le śnic two za wie ra w so bie jed ną tyl ko spe cjal ność:
go spo dar kę le śną. To się zmie ni ło. Dziś ma my już trzy spe cjal no ści:
oprócz go spo dar ki le śnej – ochro na śro do wi ska le śne go oraz przed -
się bior czość le śna. Ta kie jest za po trze bo wa nie ryn ko we.

– Czym róż nią się te spe cjal no ści? Ja kich ab sol wen tów kształ cą?
– Pierw sze dwie po zwa la ją ab sol wen tom pod jąć pra cę w za wo -

dzie le śni ka, na przy kład w La sach Pań stwo wych czy in nych in sty tu -
cjach, głów nie pań stwo wych. Go spo dar ka le śna jest naj bar dziej
pod sta wo wą, naj star szą spe cjal no ścią, nie wie le się w niej zmie nia
lub bę dzie zmie niać. Z ko lei ochro na przy ro dy zo sta nie w naj bliż -

Wydział Leśny dziś i jutro
Rozmowa z prof. dr. hab. Romanem Gornowiczem z okazji 90‑lecia studiów leśnych
w Po znaniu
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szych la tach nie co zmo der ni zo wa na, po nie waż do tej po ry da wa ła
wie dzę na po zio mie czy sto przy rod ni czym, czy li umie jęt no ści roz -
po zna wa nia ga tun ków, któ re z nich są chro nio ne, któ re nie, te raz zaś
wi dzi my po trze bę pój ścia w stro nę kształ ce nia z dzie dzi ny praw nej,
ad mi ni stra cyj nej. Cho dzi nam o to, by nasz ab sol went miał wie dzę
nie tyl ko prak tycz ną, ale rów nież orien to wał się w prze pi sach praw -
nych, usta wach, roz po rzą dze niach za rów no pol skich, jak i za gra nicz -
nych (głów nie cho dzi tu o pra wo unij ne). Tak wy kształ co ny czło wiek
bę dzie mógł zaj mo wać rów nież sta no wi ska kie row ni cze we wszyst -
kich in sty tu cjach zaj mu ją cych się ochro ną śro do wi ska. Trze cia spe -
cjal ność: przed się bior czość le śna, jest skie ro wa na do osób, któ re
bio rą udział w pry wa ty za cji usług le śnych. W la tach dzie więć dzie sią -
tych La sy Pań stwo we do ko na ły pew nej re wo lu cji w swo jej or ga ni za -
cji, pry wa ty zu jąc więk szość dzia łań pro wa dzo nych w le śnic twie.
Wcze śniej za trud nia no ro bot ni ków pań stwo wych, pra cu ją cych na
peł nych eta tach, któ rzy te raz po za kła da li wła sne, pry wat ne przed -
się bior stwa. My, ja ko uczel nia, nie mo że my za po mnieć o kształ ce niu
kadr dla te go ro dza ju firm le śnych. 

– Wia do mo, że w każ dej dzie dzi nie ludz kie go ży cia zda rza ją
się prze ciw no ści, coś, co nie po zwa la w peł ni roz wi nąć skrzy deł lub
zwy czaj nie prze szka dza, stwa rza pro ble my w funk cjo no wa niu.
Z czym Wy dział Le śny bo ry ka się obec nie?

– Tak jak wszyst kie kie run ki, prze szli śmy – zgod nie z wy tycz ny -
mi pro ce su bo loń skie go – na sys tem stu diów dwu stop nio wych, czy li
naj pierw stu dia in ży nier skie, po tem ma gi ster skie. Dla na sze go kie run -
ku na ucza nia nie jest to – de li kat nie mó wiąc – roz wią za nie naj szczę -
śliw sze, po dob ne go zda nia jest chy ba więk szość pra cow ni ków
Wy dzia łu Le śne go w Po zna niu. Po przed ni sys tem był jed nak lep szy.
Są bo wiem przed mio ty, któ rych tak me cha nicz nie dzie lić się nie da
lub przy naj mniej nie po win no.

– Na przy kład?
– Na przy kład ho dow la la su, ochro na la su, urzą dza nie la su. Trud -

no za ło żyć, że pew ną wie dzą po wi nien dys po no wać in ży nier, a in ną
ma gi ster. Z grub sza moż na to po rów nać do na ucza nia w ten spo sób
me dy cy ny: sto pień pierw szy da wał by spo łe czeń stwu fel cze ra, a do pie -
ro dru gi le ka rza. Wie dza na sze go in ży nie ra po win na być ta ka sa ma, jak
do tej po ry ma gi stra. Ale czas, w ja kim ma my go wy kształ cić, zo stał
zmniej szo ny o trzy se me stry. To nie jest do bre. Mu si my więk szy za sób
wie dzy prze ka zać stu den to wi w o wie le krót szym cza sie, bo prze cież
nie do pro wa dzi my do te go, by nasz in ży nier zo stał gdzieś za trud nio ny,
wszedł do la su i po wie dział swo je mu pra co daw cy: „O, prze pra szam, ale
ja te go ga tun ku grzy ba/drze wa/szkod ni ka nie znam, te go uczą do pie -
ro na dru gim stop niu, na stu diach ma gi ster skich”. By ły kie dyś przy miar -
ki do te go, by stu dia po dzie lić nie co ina czej: na sze ścio se me stral ne,
trzy let nie stu dia li cen cjac kie, a po tem stu dia ma gi ster skie. Wów czas na
pierw szym stop niu na ucza ło by się ogól nych przed mio tów, ta kich jak:
bo ta ni ka, zoo lo gia, gle bo znaw stwo, eko lo gia itd. Przy szły le śnik był by
bar dzo do brze przy go to wa ny pod wzglę dem teo re tycz nym, po siadł by
ba zę przy rod ni czą, a przed mio ty za wo do we, jak na przy kład urzą dza -
nie la su, je go ho dow lę, po znałby na dru gim stop niu stu diów. Mógł by
też kon ty nu ować stu dia na in nym kie run ku, na przy kład na ho dow li
zwie rząt czy ogrod nic twie. Ale jest to po dział tro chę nie ży cio wy, bo li -
cen cjat nie da je żad nych upraw nień do pod ję cia pra cy w za wo dzie. In -
ży nier to jest in ży nier, fa cho wiec, li cen cjat zaś nie da je nic.

– Czy li nie ma wyj ścia, trze ba się do sto so wać?
– Tak. Wpraw dzie – jak się do wie dzia łem na spo tka niu wszyst -

kich dzie ka nów wy dzia łów le śnych z Eu ro py w ze szłym ro ku, na któ -
rym no ta be ne da ło się wy czuć wy raź ną, po wszech ną i ne ga tyw ną
oce nę po dzia łu kie run ku: le śnic two na stu dia dwu stop nio we – uni -
wer sy tet z Szo pro nu na Wę grzech zde cy do wał się przejść na stu dia
jed no li te, wró cić do te go, co by ło nie gdyś, ale u nas jest to nie moż li -
we. Ist nie je roz po rzą dze nie mi ni stra i trze ba się do nie go sto so wać. 

– Ży czę więc, aby uda ło się prze zwy cię żyć pro ble my, któ re cza -
sem po wsta ją w wy ni ku nie za wsze naj lep szych roz wią zań biu ro -
kra tycz nych. Za pew ne jed nak nie sa my mi bo lącz ka mi ży je Wy dział
Le śny. Pro szę opo wie dzieć nam coś o je go suk ce sach.

– Mo że my się po dzie lić ze spo łecz no ścią na szej uczel ni in for ma -
cją, że Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zo stał
uzna ny za In sty tu cję Ro ku 2009 w bran ży drzew no -le śnej. Jest to na -
gro da przy zna wa na przez ka pi tu łę, któ rą po wo ła ła re dak cja „Prze glą -
du Le śni cze go”, cza so pi sma ogól no pol skie go. In nym suk ce sem,
któ re go owo ce bę dzie my zbie rać w przy szło ści, jest wciąż po więk sza -
ją ca się ka dra na uko wa. W naj bliż szych la tach od bę dzie się wie le ha -
bi li ta cji; w tym ro ku bę dzie ich czte ry –pięć, co jest po waż nym
osią gnię ciem. Rów nież w naj bliż szych la tach ta ten den cja się utrzy -

ma. To bar dzo do brze świad czy o wy dzia le, bo roz wój na uko wy ka -
dry jest nie zmier nie waż nym aspek tem na szej dzia łal no ści. Pla nu je -
my roz wi nąć stu dia dwu stop nio we pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim,
Ra da Wy dzia łu pod ję ła ta ką uchwa łę i li czy my na to, że znaj dą się chęt -
ni, któ rzy ze chcą u nas stu dio wać, zwłasz cza na dru gim stop niu. Ma -
my już wstęp ne za pew nie nia ze stro ny chiń skiej, że wy bie ra ją się do
nas, po dob nie jak już to się dzie je na na szym Wy dzia le Ogrod ni czym.
Ma my kon tak ty z wie lo ma uczel nia mi spo za gra nic Pol ski, nie mniej
do naj cie kaw szych na le żą wy mia ny stu denc kie z Aka de mią Rol ni czą
w Ir kuc ku, co ro ku sied miu stu den tów przy jeż dża od nich do nas
i sied miu wy jeż dża z Pol ski do nich. W ubie głym ro ku przy ję li śmy na
stu dia dru gie go stop nia pię ciu Gru zi nów. Pre zy dent mia sta Po zna nia
po ubie gło rocz nych wy pad kach, ja kie za szły mię dzy Gru zją a Ro sją,
wy stą pił z ini cja ty wą, aby przy jąć gru pę mło dych Gru zi nów na stu dia
do Po zna nia. Przy by ło ich do nas sied miu, z cze go pię ciu po sta no wi -
ło zdo być ty tuł ma gi stra na na szym Wy dzia le Le śnym. Wpraw dzie ma -
ją mniej cza su na uzy ska nie dy plo mu, bo sty pen dia do sta li na rok,
a więc na dwa se me stry, na uka zaś trwać po win na trzy se me stry, ale
wszyst ko wska zu je na to, że po ra dzą so bie i skoń czą stu dia oraz na pi -
szą pra ce ma gi ster skie i zda dzą eg za mi ny w ter mi nie. 

– W ja kim ję zy ku stu diu ją przy by sze z Gru zji? 
– No cóż, nie wszy scy zna ją bie gle ję zyk an giel ski, głów nie więc

po ro zu mie wa my się w ję zy ku ro syj skim, choć na si go ście nie spe cjal -
nie za nim prze pa da ją, co jest oczy wi ście zro zu mia łe w ich sy tu acji.

– Ro zu miem, że ca ła piąt ka ma ja kie goś wy dzia ło we go opie -
ku na. Kto nim jest?

– Jest to pan dok tor Grze gorz Rącz ka. 
– Na czym po le ga ją je go obo wiąz ki?
– Pan dok tor Grze gorz Rącz ka spę dza z ni mi bar dzo du żo cza su,

pla nu je im za ję cia in dy wi du al nie; ci mło dzi lu dzie nie cho dzą na za ję -
cia z na szy mi stu den ta mi, bo tu wy kła dy i ćwi cze nia od by wa ją się w ję -
zy ku pol skim. Go ście z Gru zji ma ją in dy wi du al ny tok stu diów. 

– Ja kie pla ny ma Wy dział Le śny na przy szłość?
– Stu den ci są bar dzo waż ni, po dob nie jak pra cow ni cy na uko wi,

ale waż ne są też pew ne kwe stie ma te rial ne, kon kret nie: in fra struk tu ra
ma te rial na. Li czy my na to – zgod nie zresz tą z za po wie dzią JM rek to ra,
że Ko le gium Ciesz kow skich, ca łe, bę dzie w przy szło ści na le żeć tyl ko do
Wy dzia łu Le śne go. Na stą pi to wów czas, gdy po wsta nie Bio cen trum,
a to już jest prze są dzo ne. Trze ba jed nak pa mię tać, że to nie wszyst ko;
bu dyn ki wcho dzą ce w skład Ko le gium są sta re i z wy jąt kiem Dwor ku
So łac kie go na da ją się do re mon tu. Za byt ko we wil le w więk szo ści są
pięk ne, ale od wie lu lat ich nikt nie mo der ni zo wał. Prze ję cie i od re stau -
ro wa nie kam pu su nie bę dzie ła twe, bo gdzie wy słać stu den tów i na -
uczy cie li na czas prac re mon to wych? Re wi ta li za cja in fra struk tu ry
prze cież po trwa ca łe mie sią ce. Ale po ra dzi my so bie, praw do po dob nie
po pro wa dzi my pra ce stop nio wo, pię tra mi. Po za tym jesz cze trze ba
wziąć pod uwa gę to, że ów re mont po chło nie ol brzy mie środ ki fi nan -
so we, ale, znów to po wtó rzę, JM rek tor obie cał, że po in we sty cji prio -
ry te to wej, czy li bu do wie Bio cen trum, dru gą w ko lej no ści bę dzie
re wi ta li za cja Ko le gium Ciesz kow skich, z prze zna cze niem go na po trze -
by dy dak tycz ne Wy dzia łu Le śne go. Po za tym
bę dzie my się sta rać o do ta cje unij ne, a tak -
że o po moc spon so rów, tak jak to by ło
w wy pad ku Dwor ku So łac kie go, któ ry
od no wio no głów nie dzię ki hoj no ści
spon so ra, czy li La sów Pań stwo wych.

– W ta kim ra zie ży czę po wo -
dze nia w osią gnię ciu za mie rzo -
nych ce lów i dzię ku ję za roz mo wę.

– Dzię ku ję rów nież.

Z dzie ka nem Wy dzia łu Le śne go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 

w Po zna niu, prof. dr. hab. 
Ro ma nem Gor no wi czem, 

roz ma wia ła mgr Ewa Stryc ka
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Statuetka tokującego 
głuszca – gratulacje 
i życzenia sukcesów 
dla Wydziału Leśnego 
od Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych
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Ob cho dząc 90. rocz ni cę utwo rze nia Uni wer sy te tu Po znań skie go
i je go Rol ni cze go (wów czas Rol ni czo -Le śne go) Wy dzia łu, go dzi

się przy po mnieć wszyst kich, któ rzy ten Wy dział stwo rzy li i kształ to -
wa li, od da jąc mu swo je si ły, umysł i ser ce […].  Pra gnę przy wo łać
w tym miej scu po stać uczo ne go, człon ka Ra dy Wy dzia łu sprzed 70 lat.
W tym gre mium go dzi się uczcić je go pa mięć dźwię kiem słow ne go
rap so du. Bę dzie to „nie tyl ko łą ko wy rap sod pa mię ci pro fe so ra Edwar -
da Ral skie go”.

Je go ży cio rys roz po czy na da ta 1 lip ca 1901 ro ku i Osie cza ny, ja -
ko miej sce uro dze nia, koń czy – rok 1940 i Sta ro bielsk, ja ko miej sce
uwię zie nia. Peł niej sza da ta za koń cze nia ży cia i do kład ne miej sce eg -
ze ku cji po zo sta ją i za pew ne po zo sta ną nie zna ne.

Dzie ciń stwo i mło dość Edwar da wpi su ją się w pięk ną kra inę Po -
gó rza, w oko li ce Osie czan i My śle nic, w zie mię, na któ rej łą ki są bar -
dziej kwiet ne, la sy bar dziej dum ne, pta ki pięk niej śpie wa ją. W tę
sce ne rię wpi sać na le ży je go ro dzin ny dom i go spo dar stwo rol ne oj -
ca. Wszyst ko to mu sia ło głę bo ko utkwić w je go pa mię ci, tak jak utkwi -
ło w pa mię ci je go bra ta, Eu ge niu sza, któ ry wy da jąc pod ręcz nik
łą kar stwa, uży je pseu do ni mu Jan Osie czań ski. 

Edu ka cja Edwar da roz po czę ła się w My śle ni cach – naj pierw
w szko le po wszech nej (1908–1911), póź niej w gim na zjum (1911–
–1919). Eg za min ma tu ral ny (z wy róż nie niem) zło żył 30 ma ja 1919 ro -
ku, po czym za pi sał się na Stu dium Rol ni cze Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Z te go stu dium zro dził się póź niej Wy -
dział Rol ni czy tej uczel ni. Edward za li cza wszyst kie prze wi dzia ne pro -
gra mem stu diów przed mio ty, pi sze pra cę o cha rak te rze in ży nier skim
i 7 lip ca 1923 ro ku zda je (z od zna cze niem) koń co wy eg za min. 

Już ja ko ab sol went Wy dzia łu Rol ni cze go 1 wrze śnia po dej mu je
pra cę ja ko in struk tor na wy dzia le rol nym Ma ło pol skie go To wa rzy stwa
Rol ni cze go w Kra ko wie. Czas za trud nie nia jest krót ki – do 31 mar -
ca 1924, Ral ski opusz cza bo wiem Kra ków i uda je się w pół noc no -
-wschod ni re gion Pol ski, do po ło żo ne go nad Dźwi ną mia stecz ka
o na zwie Dzi sna. Tu taj do sta je za trud nie nie ja ko na uczy ciel przy ro dy

w pań stwo wym gim na zjum. Su mien nie wy peł nia swo je na uczy ciel -
skie po win no ści, cie szy się przy ro dą, a łą ki nad Dzi sną czy ni obiek tem
swo ich ba dań. Już bę dąc na stu diach, wy ka zu je za in te re so wa nia na -
uko we, a pod płaszcz na uko wej opie ki przy gar nia go pro fe sor Ka zi -
mierz Ro up pert∗ z Za kła du Bo ta nicz ne go im. Jan czew skie go na
Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Od da le nie za pew ne nie sprzy ja ło kon -
tak tom z przy szłym pro mo to rem, Edward Ral ski re ali zu je jed nak
w tej miej sco wo ści ko lej ne eta py roz pra wy dok tor skiej. Fi nał na stę -
pu je pod czas pra cy w Dzi snej, w ro ku 1925. Za pew ne na gle za ist nia -
ły moż li wo ści za trud nie nia na Uni wer sy te cie, sko ro 28 lu te go 1927
ro ku opusz cza Dzi sne i po wra ca do Kra ko wa. Zdo by wa za trud nie nie
na sta no wi sku star sze go asy sten ta, naj pierw w Za kła dzie pro mo to -
ra, póź niej w Za kła dzie Upra wy Ro li i Ro ślin u prof. Ja na Włod ka.
Swo ją pra cę na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim Edward Ral ski za koń -
czył 30 wrze śnia 1938 ro ku i prze szedł na Uni wer sy tet Po znań ski,
gdzie po wie rzo no mu obo wiąz ki kie row ni ka Ka te dry Szcze gó ło wej
Upra wy Ro ślin. 

Pięk na, na der ory gi nal na i bły ska wicz na jest for ma cja na uko wa
Edwar da Ral skie go. Uzy ska nie ty tu łu in ży nie ra (1923) zwią za ne by ło
z pra cą Biel ma mięk kie a za war tość tłusz czów w na sio nach, któ rą roz -
wi nął w roz pra wie dok tor skiej Tłuszcz w ziar nach traw. Pra ca zo sta ła
opu bli ko wa na w „Rocz ni kach Na uk Rol ni czych i Le śnych” w Po zna niu
w 1933 ro ku. Ko lej nym eta pem for ma cji by ła ha bi li ta cja, a sa mo dziel -
ną pra cę zwią za ną z prze wo dem ha bi li ta cyj nym (1934) wy ko nał na
te mat Sto sun ku po bie ra nia nie któ rych skład ni ków mi ne ral nych przez ro -
ślin ność waż niej szych ze spo łów hal nych Kar pat Za chod nich w za leż no -
ści od na wo że nia.

Po stę po wa nie ha bi li ta cyj ne by ło pro wa dzo ne na fo rum Ra dy
Wy dzia łu Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Pra cę oce nia li pro fe so ro wie:
Jan Wło dek, Wła dy sław Vor bradt, Ka zi mierz Ro up pert. Ra da Wy dzia -
łu na po sie dze niu w dniu 23 kwiet nia 1934 ro ku uchwa li ła jed no myśl -
nie, by do pu ścić Edwar da Ral skie go do dys ku sji ha bi li ta cyj nej, a 17
ma ja pod ję ła de cy zję o wy bo rze te ma tu ha bi li ta cyj ne go. Nad zwy czaj -
ne jej po sie dze nie, czy li ko lo kwium ha bi li ta cyj ne, roz po czę ło się 17
ma ja 1934 ro ku o go dzi nie 11.15. Prze wod ni czył mu dzie kan – prof.
Ka zi mierz Ro up pert, a uczest ni czy li pro fe so ro wie: Wło dek, Pra wo -
cheń ski, Ro go ziń ski, Ró żań ski, Mar chlew ski oraz Schmidt – de le gat
do cen tów. Pod czas po sie dze nia za da no ha bi li tan to wi 43 py ta nia
o zróż ni co wa nej te ma ty ce i no śno ści na uko wej.

Kan dy dat do stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go przy go to wał trzy
wy kła dy ha bi li ta cyj ne:
● Kon sty tu cje ro ślin ne i ich zna cze nie dla rol nic twa
● Wpływ ko sze nia i spa sa nia na bio lo gię ro ślin no ści łą ko wej i pa -

stwi sko wej
● Pod sta wy sta no wi ska traw w na tu ral nych zbio ro wi skach ro ślin -

nych i w rzę dzie ro ślin upraw nych.

Ra da wy bra ła pierw szy wy kład, a po je go wy słu cha niu uzna ła go
za naj zu peł niej za do wa la ją cy. Na ko lej nym po sie dze niu Ra dy (13
czerw ca 1934 ro ku) udzie lo no kan dy da to wi ve niam le gen di w za kre -
sie upra wy ro li i ro ślin, ze szcze gól nym uwzględ nie niem łąk i pa stwisk.
De cy zja w tej spra wie za pa dła jed no myśl nie. Z ko lei na po sie dze niu
w dniu 8 paź dzier ni ka 1934 okre ślo no za kres ha bi li ta cji Edwar da Ral -
skie go na upra wę ro li i ro ślin.

Pi smem z dnia 19 paź dzier ni ka 1934 ro ku Mi ni ster Wie dzy Re li -
gij nej i Oświe ce nia Pu blicz ne go za twier dził ha bi li ta cję Edwar da Ral -
skie go na do cen ta upra wy ro li i ro ślin na Wy dzia le Rol ni czym
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. 

Czte ry la ta po ha bi li ta cji, 30 sierp nia 1938 ro ku, Pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, Igna cy Mo ścic ki, wy dał akt mia no wa nia Edwar -
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Wy kład oko licz no ścio wy przed sta wio ny przez prof. dr. hab. Sta ni sła wa Ko złow skie go na uroczystym
po sie dze niu Ra dy Wy dzia łu Rol ni cze go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Nie tylko łąkowy rapsod pamięci
profesora Edwarda Ralskiego

∗ Syn pro fe so ra Ka zi mie rza Ro up per ta – Ka zi mierz Odo (1911–1979), ab sol went Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, był jed nym ze współ or ga ni za to rów
Za kła du Upra wy Łąk i Pa stwisk Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Olsz ty nie.
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da Ral skie go na pro fe so ra nad zwy czaj ne go szcze gó ło wej upra wy ro li
i ro ślin na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go. Na
do ku men cie swo je pod pi sy zło ży li rów nież: Sła woj Skło dow ski, pre zes
Ra dy Mi ni strów, i Woj ciech Świę to sław ski, mi ni ster Wy zna nia Re li gij -
ne go i Oświe ce nia Pu blicz ne go. Ja ko sa mo dziel ny pra cow nik na uki
z ty tu łem pro fe so ra mógł Edward Ral ski za ist nieć już w Po zna niu. 

Je go za in te re so wa nia i dzia łal ność na uko wa po stę po wa ły w kil -
ku kom ple men tar nych wzglę dem sie bie kie run kach. Czo ło we miej -
sce zaj mo wa ła bo ta ni ka, zwłasz cza po zna wa nie ro ślin pa stew nych.
Współ pra ca z gle bo znaw ca mi do pro wa dzi ła do wkro cze nia w sfe rę fi -
to so cjo lo gii łą kar skiej. In ny kie ru nek to pra to tech ni ka, głów nie w od -
nie sie niu do na wo że nia łąk. Waż ną do me ną by ła też go spo dar ka
łą ko wo -pa stwi sko wa. Aby zgłę bić tę te ma ty kę, Edward Ral ski od był
dwa dłuż sze wy jaz dy, ni czym sta że na uko we, do Szwaj ca rii (1928) i do
państw skan dy naw skich (1930), do kra jów uzna wa nych za wzo ro we
w sfe rze upra wy ro li i ro ślin, a przede wszyst kim go spo dar ki łą ko wo -
-pa stwi sko wej. 

Efek tem dzia łal no ści ba daw czej Edwar da Ral skie go są pu bli ka -
cje. Głów nie sa mo dziel ne, lecz po ja wia ją się tak że wspól ne. W wy ka -
zie do łą czo nym do wnio sku o za trud nie nie na Uni wer sy te cie
Po znań skim Ral ski wy mie nia 14 prac wy dru ko wa nych w la tach 1924–
–1937 oraz trzy pra ce w przy go to wa niu do dru ku. Wy kaz ten obej mu -
je tak że pra cę in ży nier ską, dok tor ską i ha bi li ta cyj ną. Ty tu ły prac ko re -
spon du ją z pro wa dzo ną te ma ty ką ba daw czą i du chem epo ki.
Cza so pi sma, w któ rych pu bli ko wał Ral ski, to przede wszyst kim or ga -
na Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści. Po ziom na uko wy tych prac nie był
prze cięt ny. Jed ną z nich, Ha le i łą ki Pil ska w Be ski dzie Za chod nim,
w 1931 ro ku wy róż nio no na gro dą fun da cji im. Fe de ro wi cza Pol skiej
Aka de mii Umie jęt no ści. Ral ski był też au to rem ar ty ku łów po pu lar nych
bądź po pu lar no nau ko wych, dru ko wa nych w ta kich cza so pi smach, jak
„Ga ze ta Rol ni cza”, „Plon”, „Za gro da Wzo ro wa”, „Rol nik Ślą ski” i in ne. 

Wie dza i au to ry tet Edwar da Ral skie go spra wi ły, że po wo ły wa no
go do róż nych sto wa rzy szeń i or ga ni za cji na uko wych oraz go spo dar -
czych, ta kich jak na przy kład: Ko mi sja Fi zjo gra ficz na Pol skiej Aka de mii
Umie jęt no ści; Ko mi sja Współ pra cy w Do świad czal nic twie (pod ko mi -
sja: Ro śli ny Pa stew ne) Pań stwo we go In sty tu tu Na uko we go Go spo dar -
stwa Wiej skie go w Pu ła wach oraz Mi ni ster stwa Rol nic twa i Re form
Rol nych; Sek cja Łąk i Pa stwisk Cen tral ne go To wa rzy stwa Rol ni cze go
w War sza wie; Sek cja Go spo darstw Gór skich, Łąk i Pa stwisk Ma ło pol -
skie go To wa rzy stwa Rol ni cze go w Kra ko wie; Pol skie To wa rzy stwo Bo -
ta nicz ne; Fran cu skie To wa rzy stwo Bo ta nicz ne; Kra kow ska Izba Rol ni cza
– sek cja łąk i pa stwisk; Ra da Na uko wa Za kła du Do świad czal ne go Upra -
wy Tor fo wisk pod Sar na mi.

Dzia łal ność dy dak tycz ną Edwar da Ral skie go uznać na le ży ja ko
roz le głą, zwłasz cza na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Wy peł nia ły ją
przede wszyst kim ćwi cze nia i wy kła dy z na sio no znaw stwa rol ni cze -
go; bio lo gii ro ślin no ści łąk i pa stwisk; kon sty tu cji ro ślin nych w upra -
wie łąk i pa stwisk. W Kra ko wie pro wa dził tak że za ję cia spe cja li za cyj ne
dla dy plo man tów i kie ro wał pra ca mi dy plo mo wa ny mi stu den tów. Na
Uni wer sy te cie Po znań skim je go dzia łal ność dy dak tycz na by ła mniej -
sza z ra cji krót kie go cza su za trud nie nia i ogra ni czy ła się do przed -
mio tu: szcze gó ło wa upra wa ro ślin, w któ re go ra mach wy kła dał też
ele men ty łą kar stwa, w tu tej szym pro gra mie stu diów rol ni czych nie
by ło bo wiem, tak jak w Kra ko wie, od ręb ne go przed mio tu po świę co -
ne go łą kar stwu. 

Na le ży też pod kre ślić, że na rok przed za trud nie niem na Uni wer -
sy te cie Po znań skim Pro fe sor wy kła dał przed miot: upra wa ro ślin zbo żo -
wych i pa stew nych, zle co ny mu do re ali za cji w ro ku aka de mic kim
1937/1938. Nie wy klu czo ne, że ta lent i za an ga żo wa nie, ja kie wów czas
za pre zen to wał, przy czy ni ły się do sta łe go za trud nie nia.

Za pew ne upra wa łąk i pa stwisk, czy li łą kar stwo, by ło naj bliż sze
prof. Ral skie mu w dy dak ty ce. Prze ma wia za tym nie tyl ko dzia łal ność
na uko wo -ba daw cza. Oka za ło się, że pra cu jąc w Kra ko wie, zbie rał ma -
te ria ły do na pi sa nia pod ręcz ni ka z łą kar stwa. Upra wa łąk i pa stwisk
w świe tle do świad czeń pol skich uka za ła się dzię ki po mo cy przy ja ciół
i jesz cze wów czas – w ro ku 1946 – funk cjo nu ją ce go Sto wa rzy sze nia
Łą ka rzy, jed nak że Wstęp zo stał na pi sa ny przez au to ra jesz cze w sierp -
niu 1939 ro ku. Pod ręcz nik ten, trze ci w hi sto rii uni wer sy tec kie go łą -
kar stwa, był waż nym kom pen dium wie dzy z łą kar stwa do chwi li
wy bu chu dru giej woj ny świa to wej. W Przed mo wie Pro fe sor na pi sał:
„Sta ram się w ten spo sób two rzyć, w mia rę moż li wo ści, re tro spek tyw -
ny prze gląd roz wo ju i obec ne go sta nu po szcze gól nych za gad nień go -
spo dar ki łą ko wo -pa stwi sko wej na ob sza rze na sze go kra ju, zwra ca jąc
rów no le gle uwa gę na po trze by do świad czal ne i ba daw cze w prze ko -
na niu, że ta kie wpro wa dze nie w przed miot mo że być po trzeb ne i mo -

że stwo rzyć pew ną pod sta wę do dal szych prac”. Do opra co wa nia
książ ki au tor wy ko rzy stał 360 po zy cji li te ra tu ry, nie tyl ko pol skiej. Nie -
zwy kle waż ne i sta no wią ce swo iste zwień cze nie książ ki są roz dzia ły
trak tu ją ce o za sa dach i ce lo wo ści two rze nia mie sza nek na łą ki i pa -
stwi ska. Jest to uka za nie opty ma li za cji plo no wa nia. 

Cen ną po mo cą dy dak tycz ną w stu dio wa niu tre ści łą kar stwa by -
ły (nie tyl ko w tam tych cza sach) ziel ni ki. Wy ko ny wał je tak że Pro fe -
sor. Je den z nich znaj du je się w Ka te drze Upra wy Ro li i Ro ślin (od
nie daw na Ka te drze Agro no mii) na sze go uni wer sy te tu. Jed nost ka ta
mo że się więc po szczy cić au ten tycz ną na uko wą re li kwią po pro fe -
so rze Ral skim. 

W ży cio ry sie Pro fe so ra zło ty mi zgło ska mi za pi sa ła się je go peł na
od da nia woj sko wa służ ba Pol sce. Jej po cząt ków za pew ne na le ży szu -
kać w do mu ro dzin nym, bo czym moż na wy tłu ma czyć je go, ucznia
gim na zjum my śle nic kie go, wstą pie nie do Pol skiej Or ga ni za cji Woj -
sko wej? Pod czas jed nej z im prez zo stał aresz to wa ny przez Au stria ków
i do pie ro po ty go dniu zwol nio ny. Pod ko niec paź dzier ni ka 1918 ro ku
prze rwał na ukę i wstą pił do for mu ją cych się od dzia łów woj sko wych,
aby wal czyć w obro nie Lwo wa (6 kam pa nia V Puł ku Pie cho ty Le gio -
nów). Do szko ły po wró cił w koń cu mar ca 1919 ro ku i szyb ko uzu peł -
nił za le gło ści, to też w ter mi nie zdał eg za min ma tu ral ny. Nie ba wem
wró cił do woj sko wych sze re gów. W pierw szych dniach lip ca 1920 ro -
ku wstą pił ja ko ochot nik do ar mii pol skiej (VIII Pułk Uła nów) i w jej sze -
re gach prze szedł ca łą kam pa nię woj ny bol sze wic kiej, aż do za war cia
ro zej mu. Do dać na le ży, że prze rwał pra cę w Ma ło pol skim To wa rzy -
stwie Rol ni czym, aby do sko na lić umie jęt no ści woj sko we w IV Puł ku
Uła nów i w szko le pod cho rą żych re zer wy ka wa le rii we Lwo wie. Praw -
do po dob nie wów czas zo stał awan so wa ny na ka pi ta na. Spra wy obron -
no ści Pol ski ni gdy nie by ły Ral skie mu ob ce. W spra woz da niu
z wy ciecz ki przy rod ni czej po oko li cach Dzi sny nad Dźwi ną na pi sał:
„A z jej brze gów pa trzą na sie bie kop ce gra nicz ne dwóch państw, re -
pre zen tu ją cych dwa od ręb ne świa ty – spo glą da ją so bie w oczy dwie
po tę gi – Za chód i Wschód”. Jesz cze je den, ostat ni już raz, sta nął
w obro nie Oj czy zny pod czas woj ny obron nej 1939 ro ku. Z tej woj ny
ni gdy już jed nak nie wró cił. Bro niąc wschod nich ru bie ży Rze czy po -
spo li tej, do stał się do so wiec kiej nie wo li i zo stał uwię zio ny w Sta ro -
biel sku, we spół z ty sią cem pol skich ofi ce rów i in te lek tu al nych elit
na sze go kra ju.

Kim jest prof. Edward Ral ski dla na uki, dla Rze czy po spo li tej? Kim
jest dla na szej aka de mic kiej wspól no ty Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go? Za wsze po zo sta je uczo nym, na uczy cie lem i przy rod ni kiem. Pro -
fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski, przy go to wu jąc wnio sek dla Ra dy
Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go na pod sta wie na de sła nych ma te ria łów
i oso bi stych kon tak tów z Edwar dem Ral skim w spra wie za trud nie nia
go na Uni wer sy te cie Po znań skim, na pi sał dwie bar dzo cen ne uwa gi.
Pierw sza: „Na der do dat ni typ mło de go uczo ne go i uzdol nio ne go pe -
da go ga”, a dru ga: „Nad zwy czaj na skrom ność i brak za ro zu mia ło ści
w sto sun kach do oso by, szcze rość i ogrom na kul tu ra”. Pro fe sor
Edward Ral ski to od waż ny i od po wie dzial ny ofi cer, oby wa tel, Po lak,
czło wiek.

Edward Ral ski to mło dy, bły sko tli wy, pra co wi ty uczo ny. Pro fe sor
Fe li cjan Dem biń ski, któ ry po la tach ob jął Ka te drę Szcze gó ło wej Upra -
wy Ro ślin, oraz brat Edwar da, prof. Eu ge niusz Ral ski, na pi sa li o nim:
„Na le żał do naj więk szych pio nie rów wie dzy łą kar skiej w świe cie”. Ta
opi nia jest praw dzi wa. 

Pro fe sor Edward Ral ski – świe tli sta ko me ta, któ ra za ja śnia ła na
fir ma men cie na uki Kra ko wa i Po zna nia. Za ja śnia ła i zga sła. Jej błysk
zo stał prze rwa ny strza łem w tył gło wy i wrzu ce niem cia ła do po śpiesz -
nie wy ko pa ne go do łu pod Char ko wem. Oto, czym jest woj na i obłą -
ka ne ide olo gie!

Dzię ku je my, Pro fe so rze, za Two je przy by cie na Uni wer sy tet Po -
znań ski do Ka te dry Szcze gó ło wej Upra wy Ro ślin. Dzię ku je my za po -
zo sta wie nie nam wzo ru uczo ne go i przy rod ni ka, czło wie ka od da ne go
spra wom na uki i oj czy zny.

Współ więź nio wie obo zu ze Sta ro biel ska wy sta wia ją prof. Ral skie -
mu pięk ne świa dec two: pod trzy my wał ich na du chu, bu dził na dzie ję.
Ich i swój czas ocze ki wa nia na uwol nie nie wy peł niał wy kła da mi
o przy ro dzie, łą kach, ro śli nach. Na śnież nej okry wie kre ślił kon tu ry pę -
dów traw, uczył współ więź niów ich roz po zna wa nia. Bo uczo nym jest
się w każ dych oko licz no ściach cza su i miej sca, jest się do koń ca, po
ostat nie tchnie nie. 

Za to, Pro fe so rze, je ste śmy Ci naj bar dziej wdzięcz ni. 

prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski, 
dr inż. Ar ka diusz Swę drzyń ski

J U  B I  L E  U S Z 9 0 - L E  C I A  S T U  D I Ó W  R O L  N I  C Z Y C H  W P O  Z N A  N I U , 1 1  G R U D  N I A 2 0 0 9  R O  K U
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To by ła pierw sza te go ro dza ju uro czy stość na na szej uczel ni. Wpraw -
dzie ob cho dze nie okrą głych rocz nic uro dzin czy pra cy na uko wej

nie jest ni czym no wym, to jed nak świę to wa nie od no wie nia dok to ra -
tu na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu od by ło się po raz
pierw szy w hi sto rii tej wszech ni cy.

Pro fe sor Jó zef Bro da 21 stycznia 2010 roku ob cho dził 90-le cie
swo ich uro dzin oraz 60-le cie uzy ska nia dok to ra tu, któ ry otrzy mał
na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu Po znań skie go w czerw -
cu 1949 ro ku, przed sta wia jąc pra cę na te mat hi sto rii le śnic twa na
Ży wiec czyź nie. Wkrót ce po tem pod jął pra cę na Wy dzia le Le śnym
w dzi siej szej Ka te drze Eko no mi ki Le śnic twa i dal sza je go ka rie ra na -
uko wa zwią za ła się już wy łącz nie z Wy dzia łem Le śnym, naj pierw

jesz cze krót ko na Uni wer sy te cie Po znań skim, póź niej już w Wyż szej
Szko le Rol ni czej, prze mia no wa nej po la tach na Aka de mię Rol ni czą
im. Au gu sta Ciesz kow skie go, a dziś Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu. Te ma ty ka prac na uko wych jed nak po zo sta ła za sad ni czo
bez zmian, po nie waż Pro fe sor na dal, moż na śmia ło po wie dzieć, że
do dnia dzi siej sze go pro wa dzi ba da nia na po gra ni czu dwóch dzie -
dzin: le śnic twa i hi sto rii.

Na tę mi łą uro czy stość do sa li Ko le gium Run ge go za pro sił dzie -
kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu, prof. dr hab. Han na Kočka -Krenz, oraz dzie kan Wy dzia łu
Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Ro -
man Gor no wicz.

Ju bi le usz pro fe so ra 

Jó ze fa Bro dy
90‑le cie uro dzin 
oraz 60‑le cie 
uzy ska nia 
dok to ra tu

Po znań,
21 stycz nia
2010 ro ku

O dorobku naukowym Jubilata opowiedział prof. dr hab. Władysław Chałupka
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Ja ko pierw szy głos za brał dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr
hab. Ro man Gor no wicz, po nim zaś wy stą pi li JM rek tor Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza, prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak oraz JM
rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Pro fe sor dr
hab. Wła dy sław Cha łup ka przed sta wił „Cha rak te ry sty kę do rob ku na -
uko we go prof. zw. dr. Jó ze fa Bro dy”, po czym na stą pi ło uro czy ste od -
no wie nie dok to ra tu, w ca ło ści w ję zy ku ła ciń skim, przez wszyst kich
przy ję te na sto ją co.

Ko lej nym punk tem pro gra mu ju bi le uszu by ło wy stą pie nie naj -
waż niej sze go w tym dniu Go ścia – pro fe so ra zw. dr. Jó ze fa Bro dy,
któ ry opo wie dział o swo jej „dro dze do ju bi le uszu 60-le cia uzy ska nia
dok to ra tu”, a po nim głos za bra ła prof. dr hab. Han na Kočka -Krenz
oraz prze wod ni czą cy od dzia łu wiel ko pol skie go Pol skie go To wa rzy -
stwa Le śne go, mgr inż. Je rzy Fli sy kow ski, któ ry w za stęp stwie nie -

obec ne go z po wo du cho ro by prof. dr. hab., dr. h.c. An drze ja Grzy wa -
cza wy gło sił re fe rat za ty tu ło wa ny „Dzia łal ność prof. zw. dr. Jó ze fa
Bro dy w Pol skim To wa rzy stwie Le śnym”.

Opra wę mu zycz ną spo tka nia przy go to wa ła na sza uczel nia, za -
pra sza jąc pia ni stę – Pio tra Nie wie dzia ła z po znań skiej Aka de mii Mu -
zycz nej im. I. J. Pa de rew skie go. Ar ty sta wy ko nał nie tyl ko Gau de Amus
i Gau de Ma ter, ale rów nież An dan te spia na to i Wiel ki Po lo nez Es -dur
op. 22 Fry de ry ka Cho pi na (bar dzo do bry wy bór, wszak w Pol sce roz -
po czął się wła śnie Rok Cho pi now ski).

Tu za koń czy ła się część ofi cjal na spo tka nia. Wszy scy za pro sze ni
go ście usta wi li się w bar dzo dłu giej ko lej ce, by zło żyć Ju bi la to wi naj -
ser decz niej sze ży cze nia, prze ka zać oko licz no ścio we upo min ki, li sty
gra tu la cyj ne oraz kwia ty.

mgr Ewa Stryc ka

Akt odnowienia doktoratu; dokument wręcza prof. dr hab. 
Hanna Kočka-Krenc

Laudacje

Gospodarze spotkania: dziekan Wydziału Leśnego UP, prof. dr hab. Roman Gornowicz i dziekan Wydziału Historycznego UAM, 
prof. dr hab. Hanna Kočka-Krenc, oraz Jubilat

Fo
t.

Ew
a 

St
ry

ck
a

Fo
t.

W
ła

dy
sł

aw
 K

us
ia

k

Fo
t.

W
ła

dy
sł

aw
 K

us
ia

k



Wieści Akademickie16 STYCZEŃ

Nowe sale dydaktyczne
przy ul. Dąbrowskiego 159 – uroczyste otwarcie: 25 września 2009 roku

Po przej ściu no wym ko ry ta rzem do cho dzi my do sa li dol nej (fotografie na stronie 17) →

Próba miejsc

Tak dziś wy glą da sa la gór na – mo gą ca po mie ścić 232 oso by Gości powitał dziekan Wydziału Ogrodniczego, 
prof. dr. hab. Piotr Urbański

Odnowioną salę poświęcił ks. Przemysław Kompf
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... prze zna czo no ją do spo tkań i za jęć w węż szym gro nie osób

Sa la dol na jest mniej sza...
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W ze szło rocz nym dwu na stym nu ‑
me rze „Wie ści Aka de mic kich”

za mie ści li śmy pierw szą część wspo ‑
mnie nia o prof. dr. hab. Je rzym Stru miń ‑
skim (1918–2009), któ re przy go to wał
prof. dr hab. Sta ni sław Dol ny. Po ni żej
pu bli ku je my część dru gą ar ty ku łu,
w prze ci wień stwie do po przed niej ma ‑
ją cą for mę roz mo wy, wy wia du prze pro ‑
wa dzo ne go z prof. dr. hab. Sta ni sła wem
Dzię gie lew skim (es).

Sta ni sław Dol ny – Pa nie pro fe so rze, pro szę w for mie moż li wie
naj bar dziej syn te tycz nej na kre ślić ge ne zę te go, co sta ło się pod -
sta wą do wsz czę cia z wiel kim roz ma chem dzia łal no ści in we sty cyj -
nej na rzecz Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na i ja ką w tym ro lę ode grał
wspo mi na ny przez nas dziś prof. dr hab. Je rzy Stru miń ski? 

Sta ni sław Dzię gie lew ski – Od po wia da jąc w wiel kim skró cie na
tak sfor mu ło wa ne py ta nie, na le ży na po czą tek stwier dzić, że w la tach
sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku Pol ska by ła
wiel kim pla cem bu do wy. Oprócz bu dow nic twa prze my sło we go
i miesz ka nio we go re ali zo wa ne by ły też z du żym roz ma chem in we -
sty cje w oświa cie i szkol nic twie wyż szym. Po trze by w tym za kre sie
by ły wiel kie. Wy dział Tech no lo gii Drew na na przy kład roz lo ko wa ny
był wów czas w bar dzo skrom nych, czę sto na wet urą ga ją cych hi gie -
nie pra cy po miesz cze niach. Naj więk sza na wy dzia le Ka te dra Me cha -
nicz nej Tech no lo gii Drew na zaj mo wa ła wil got ne, cuch ną ce i za tru te
opa ra mi rtę ci po miesz cze nia piw nicz ne w bu dyn ku Che mii Ogól nej.
Mi mo te go po ziom dy dak ty ki i osią gnię cia na uko we pra cow ni ków
wy dzia łu nie od bie ga ły od do ko nań eu ro pej skich. Po ja wi ła się za tem
pil na po trze ba pod ję cia bu do wy obiek tu stwa rza ją ce go na le ży te wa -
run ki do pro wa dze nia no wo cze snych ba dań w dzie dzi nie drzew nic -
twa oraz efek tyw ne go kształ ce nia ma so wo wów czas wchła nia nych
przez prze mysł ab sol wen tów te go wy dzia łu. Pierw szą myśl o bu do -
wie gma chu dla Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na sfor mu ło wał by ły dy -
rek tor i bu dow ni czy re sor to we go In sty tu tu Tech no lo gii Drew na, doc.
Wa cław Kon tek. Wiel kim en tu zja stą ta kie go przed się wzię cia od sa -
me go po cząt ku stał się prof. Je rzy Stru miń ski, ma ją cy w spra wach in -
we sty cyj nych du że do świad cze nie prak tycz ne. Je mu to Ra da
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, któ rej prze wod ni czył ów cze sny dzie -
kan, prof. Mie czy sław Żu ra kow ski, po wie rzy ła pro wa dze nie prac przy -
go to waw czych zwią za nych z przy szłą bu do wą. Mój ko le ga z ro ku,
Grze gorz Jan kow ski, pod kie run kiem prof. Stru miń skie go wy ko nał
pra cę ma gi ster ską „Za ło że nia pro jek to we bu do wy gma chu Tech no -
lo gii Drew na”, za koń czo ną i obro nio ną w czerw cu 1965 ro ku. Był to
za czą tek rze czy wi stych przy go to wań do wiel kiej in we sty cji wy dzia -
ło wej. Ten ty tuł in we sty cyj ny zo stał wpro wa dzo ny do wie lo let nie go
pro gra mu roz wo jo we go ów cze snej Wyż szej Szko ły Rol ni czej, któ ra
po dob nie jak in ne uczel nie Po zna nia, chcia ła wy ko rzy stać ogól no kra -
jo wy bo om in we sty cyj ny do istot ne go roz sze rze nia i uno wo cze śnie -
nia swo jej ba zy na uko wo -dy dak tycz nej. Na wy dzia le do ko na no
po dzia łu kom pe ten cyj ne go w ra mach prac wstęp nych do pla no wa -
nych dzia łań roz wo jo wych. Pro fe so ro wi Stru miń skie mu po wie rzo no
spra wy or ga ni za cyj ne i tech nicz ne, prof. Kon tek zaś pod jął sta ra nia
o zdo by cie środ ków fi nan so wych na urze czy wist nie nie tych pla nów.
Pro fe so ro wie ci, jak wy ka za ły na stęp ne la ta, ze swo ich po win no ści
wy wią za li się zna ko mi cie.

– Jak pan oce nia wkład prof. Je rze go Stru miń skie go w re ali -
za cję am bit ne go za da nia in we sty cyj ne go, któ rym by ła bu do wa
obiek tów prze zna czo nych dla Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na?

– Pro fe sor Je rzy Stru miń ski przy słu żył się w tej ma te rii wy jąt ko -
wo do brze nie tyl ko wy dzia ło wi, ale też ca łej uczel ni. Tą sfe rą funk -
cjo no wa nia uczel ni zaj mo wał się wpraw dzie Dział Tech nicz ny,
jed nak że nie był on wy star cza ją co przy go to wa ny do lo gi stycz nej ob -
słu gi ogrom nych za dań bu dow la nych, przed ja ki mi wte dy sta nę ła
Wyż sza Szko ła Rol ni cza (od 1972 ro ku no szą ca na zwę: Aka de mia Rol -
ni cza) w Po zna niu. Wie le z tych za dań na le ża ło prze ka zać oso bie do -
brze zna ją cej te ma ty kę prac wcho dzą cych w za kres ca łe go pro ce su
in we sty cyj ne go i ob da rzo nej przy tym umie jęt no ścią na wią zy wa nia
róż ne go ro dza ju kon tak tów i ne go cjo wa nia ko rzyst nych roz strzy -
gnięć lo ka li za cyj nych, wy ko naw czych i wy po sa że nio wych. Nie by ło
to w ów cze snych uwa run ko wa niach ła twe, gdyż po wo dze nie w za -
ła twia niu wie lu spraw w mniej szym lub więk szym stop niu za le ża ło
od de cy zji władz po li tycz nych róż ne go szcze bla, a w tej sfe rze na le -
ża ło się po ru szać nie zwy kle umie jęt nie. Oso bą z ta ką wie dzą i z ta ki -
mi wa lo ra mi oso bo wo ścio wy mi był wła śnie prof. Je rzy Stru miń ski.
Je mu to po wie rzo no bar dzo trud ne za da nie ko or dy no wa nia i nad zo -
ro wa nia od stro ny pro jek to wo -wy ko naw czej dzia łal no ści in we sty cyj -
nej uczel ni. Na wnio sek Ra dy Wy dzia łu mia no wa no Go se nio rem

Profesor Jerzy Strumiński (1918–2009)
Ojciec sukcesu i twórca największego obiektu Wydziału Technologii Drewna

Akt erekcyjny pod budowę Collegium Maximum
oraz Collegium Technologiae Ligni



Wieści Akademickie 19

bu do wy gma chu tech no lo gii drew na, mnie zaś za pro po no wa no funk -
cję asy sten ta se nio ra. Wspól nie więc uczest ni czy li śmy we wszyst kich
waż niej szych na ra dach, przy go to wy wa li śmy opi nie i pro po no wa li -
śmy róż ne roz wią za nia, któ re wy pły wa ły od przy szłych użyt kow ni ków
obiek tu czy od in we sto ra. Nad mie nić trze ba, że mi mo ogrom nych
środ ków prze zna czo nych w tym okre sie na roz wój bu dow nic twa obo -
wią zy wa ły bar dzo ostre ry go ry oszczęd no ścio we w za kre sie wy ma -
gań kon struk cyj nych, nor ma ty wów wy mia ro wych i ma te ria ło wych,
a tak że wy ko naw stwa ro bót bu dow la nych i wy koń cze nio wych. Chcąc
uzy skać zgo dę na wyż szy stan dard wzno szo ne go obiek tu, na le ża ło
po dej mo wać spe cjal ne sta ra nia. Pro fe sor Stru miń ski po tra fił w tym
wzglę dzie być bar dzo sku tecz ny. Je go wy łącz ną za słu gą jest przy -
kła do wo to, że w gma chu tech no lo gii drew na wszyst kie po miesz -
cze nia są wyż sze, a ko ry ta rze i scho dy ma ją więk sze sze ro ko ści
w sto sun ku do obo wią zu ją cych wów czas stan dar dów. Obiek tyw nie
na le ży jed nak stwier dzić, że w te go ro dza ju za bie gach wspie rał się
bar dzo prze ko ny wu ją cym ar gu men tem. Otóż ca ła in we sty cja wy -
dzia ło wa fi nan so wa na by ła w po ło wie ze środ ków Mi ni ster stwa
Szkol nic twa Wyż sze go i z ta kim sa mym udzia łem ze środ ków Mi ni -
ster stwa Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go, przy czym po zy ska nie
te go dru gie go źró dła po kry wa nia wy dat ków in we sty cyj nych by ło
ab so lut ną za słu gą doc. Kont ka. Ma jąc za tem moż li wość dys po no wa -
nia do dat ko wy mi fun du sza mi, moż na by ło, rzecz oczy wi sta nie bez
czy nie nia spe cjal nych za bie gów, uzy ski wać zgo dę na za sto so wa nie
wie lu in dy wi du al nych roz wią zań. Był to wy jąt ko wy przy pa dek sku -
tecz no ści ta kich wy sił ków, gdyż in ne obiek ty w ra mach in we sty cji
dla szkol nic twa wyż sze go w Po zna niu, w tym tak że i dla na szej uczel -
ni, by ły wzno szo ne we dług pro jek tów ty po wych. Po za roz licz ny mi
dzia ła nia mi for mal ny mi, do któ rych na le ża ły przede wszyst kim co -
ty go dnio we wie lo go dzin ne kon sul ta cje w ra mach Ko mi sji Oce ny
Pro jek tów In we sty cyj nych (KO PI), z mo im czę stym uczest nic twem,
po zwa la ją cym stwier dzić, że prof. Je rzy Stru miń ski od gry wał tam za -
wsze głów ną ro lę, żył na co dzień spra wa mi bu do wy gma chu dla wy -
dzia łu. Miał bez po śred ni kon takt ze wszyst ki mi wy ko naw ca mi
i pil nie nad zo ro wał tem po oraz ja kość pro wa dzo nych przez nich ro -
bót. By ło to peł ne an ga żo wa nie nie tyl ko wie lu umie jęt no ści i spe -
cja li stycz nej wie dzy in we sty cyj nej, ale też „wkła da nie ser ca” we
wszyst ko to, co słu ży ło w tym wzglę dzie do bru spo łecz no ści wy dzia -
ło wej.

– Czy, w świe tle te go, co zo sta ło po wie dzia ne, wi dzi pro fe sor
po trze bę pod ję cia sta rań dla uho no ro wa nia za sług prof. Je rze go
Stru miń skie go w tym wiel kim dzie le sprzed czter dzie stu lat i czy
mógł by pan wska zać bądź za su ge ro wać spo sób lub for mę trwa łe -
go upa mięt nie nia tych za sług?

– W mo im głę bo kim prze ko na niu prof. dr hab. Je rzy Stru miń ski
ma wiel kie za słu gi dla roz wo ju ca łej dzi siej szej in fra struk tu ry bu dow la -
nej i tech nicz nej Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. W cza sie po wsta wa nia
gma chu prze zna czo ne go dla te go wy dzia łu był On, ja ko se nior bu do -
wy, cał ko wi cie od da ny te mu dzie łu. Za to bez gra nicz ne za an ga żo wa -
nie na le ży Mu się nie tyl ko wiel kie uzna nie, ale i trwa ła pa mięć. Dzie ka ni,
któ rzy w tym cza sie kie ro wa li wy dzia łem, po dob nie jak ca ła Ra da Wy -
dzia łu Tech no lo gii Drew na, mie li, rzecz oczy wi sta, swój udział w ca ło ści
do ko nań in we sty cyj nych, jed nak prof. Stru miń ski po zo sta wał w tym
dzia ła niu po sta cią głów ną i był bez po śred nio od po wie dzial ny za sku -
tecz ną re ali za cję te go wiel kie go i nie ła twe go przed się wzię cia. Pa mię -
tam licz ne i dłu gie spo ry wy ła nia ją ce się pod czas roz strzy ga nia za rów no
waż nych, jak i ba nal nych nie raz pro ble mów, po ja wia ją cych się w szcze -
gól no ści w fa zie koń co we go przy go to wy wa nia ca łe go obiek tu do od -
da nia do użyt ku, na sy co ne czę sto nie słusz ny mi i ką śli wy mi uwa ga mi
for mu ło wa ny mi prze waż nie przez lu dzi nie zna ją cych taj ni ków wiel kich
bu dów. Do ty czy ło to tak że mnie oso bi ście, gdyż by łem od po wie dzial -
ny za me blo wa nie ca łe go gma chu. Pro fe sor Stru miń ski re ago wał na to
wszyst ko w spo sób wy ro zu mia ły i rze czo wy i nie mą ci ło mu to sa tys -
fak cji i ra do ści z wiel kie go wy dzia ło we go suk ce su, ja kim by ła fi na li za -
cja tej in we sty cji. Chwa ła Mu za to. Ja ko naj bliż szy w tych dzia ła niach
Je go współ pra cow nik – z ty tu łu spra wo wa nej funk cji in we sty cyj nej
– mo gę z peł ną od po wie dzial no ścią stwier dzić, że Pro fe sor za słu żył so -
bie na mia no „oj ca suk ce su” i twór cy obiek tu, któ ry dziś jest sie dzi bą
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. Nie wa ham się więc z wy ra że niem opi -
nii o ko niecz no ści nad zwy czaj ne go uho no ro wa nia i utrwa le nia pa mię -
ci o Je go do ko na niach, idąc da lej, wy su wa jąc pro po zy cję nada nia te mu
obiek to wi na zwy Ko le gium Stru miń skie go. Oka za ły gmach prze sta nie
być przez to zwy czaj nym tyl ko skład ni kiem cen tral ne go ze spo łu bu -
dyn ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, a zy sku jąc „imię wła sne”, sta nie
się ła two roz po zna wal ny i hi sto rycz nie po wią za ny z wy dzia łem. Dzię ki

umiesz cze niu na nim in for ma cji uza sad nia ją cej ta ką de cy zję wy eks po -
no wa ny zo sta nie też naj lep szy chy ba frag ment dzie jów na sze go wy -
dzia łu.

*
Pro fe sor Stru miń ski po zo sta wał przez bli sko sześć dzie siąt lat

w ści słym kon tak cie z uczel nią. Był to naj pierw okres peł nej ak tyw no -
ści za wo do wej, udo ku men to wa ny wie lo ma do ko na nia mi, a wraz
z osią gnię ciem wie ku eme ry tal ne go in ten syw ność tych kon tak tów
w mia rę upły wu cza su, w spo sób na tu ral ny się zmniej sza ła. Je go od -
dzia ły wa nie na funk cjo no wa nie jed nost ki, któ rą utwo rzył i przez dłu -
gie la ta kie ro wał, przy bie ra ło więc co raz bar dziej for mę wska zó wek
bądź tyl ko su ge stii do ty czą cych roz wią zy wa nia nie któ rych bie żą cych
pro ble mów. Mia ły one za wsze swo ją war tość, wy pły wa ły bo wiem
z bo ga te go do świad cze nia za wo do we go i ży cio we go Pro fe so ra
i z wiel kiej życz li wo ści, ja ką ży wił dla tych, któ rzy to, co zo sta ło z Je go
udzia łem u sa mych po cząt ków hi sto rii wy dzia łu roz po czę te, obec nie
kon ty nu ują. Kon tak ty te pod trzy my wa ne by ły nie mal do ostat nich ty -
go dni ży cia Pro fe so ra i dla te go Je go odej ście my, przez te wszyst kie
la ta moc no z Nim zwią za ni, od czu li śmy bar dzo emo cjo nal nie, stra ci -
li śmy bo wiem ko goś, kto stał się kimś znacz nie bliż szym niż tyl ko ofi -
cjal ny prze ło żo ny czy współ pra cow nik.

Z prof. dr. hab. Sta ni sła wem Dzię gie lew skim 
roz ma wiał prof. dr hab. Sta ni sław Dol ny
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Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Collegium
Technologiae Ligni (1968)

Surowe mury Collegium Technologiae Ligni (1972); 
prof. Strumiński pierwszy od lewej

Na dachu świeżo postawionego budynku  Collegium Maximum (1969); 
prof. Strumiński trzeci od prawej
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Jesz cze za ka den cji JM rek to ra prof. dr. hab. Er wi na Wą so wi cza
uczel nia na sza wy stą pi ła do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

o od zna cze nie za słu żo nych pra cow ni ków – trzech dzie ka nów, pro -
rek to ra oraz dwóch pro fe so rów, w su mie sze ściu osób. Od po wied nie
wnio ski zło żo no jesz cze w 2008 ro ku, pre zy dent pod pi sał je je sie -
nią 2009 ro ku, a uro czy stość wrę cze nia od zna czeń od by ła się 26
stycz nia 2010 ro ku w Kan ce la rii Pre zy den ta.

Od zna cze ni zo sta li:

■ prof. dr hab. Ja nusz Czap ski 

■ prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki 

■ prof. dr hab. Wło dzi mierz Do la ta 

■ prof. dr hab. An drzej Mo cek 

■ prof. dr hab. Ja nusz No wac ki 

■ prof. dr hab. Cze sław Sza frań ski.

Pierw szy z wy mie nio nych po wy żej pro fe so rów – prof. dr hab.
Ja nusz Czap ski – otrzy mał Krzyż Ofi cer ski Od ro dze nia Pol ski, pię ciu
po zo sta łych zaś Krzy że Ka wa ler skie Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

mgr Ewa Stryc ka

Odznaczeni przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
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GIS Day to wy da rze nie ma ją ce prze ka zać mło dzie ży szkol nej, stu -
den tom, pra cow ni kom firm oraz in nym oso bom i or ga ni za cjom

wie dzę o ro li, ja ką od gry wa w ich ży ciu geo gra fia i Sys te my In for ma -
cji Geo gra ficz nej GIS (Geo gra phic In for ma tion Sys tem). 

W dniu 18 li sto pa da 2009 ro ku od by ła się VI edy cja ob cho dów
Mię dzy na ro do we go Dnia Sys te mów In for ma cji Geo gra ficz nej GIS
Day 2009 na na szej uczel ni. Or ga ni za to rem ob cho dów by ła Ka te dra
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji kie ro wa na przez prof.
dr. hab. Cze sła wa Sza frań skie go, a prze wod ni czą cym Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go te go rocz nej edy cji był dr inż. Adam Zy droń. Ob cho dy
otwo rzy ła dzie kan Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, prof. dr
hab. Jo lan ta Ko mi sa rek, a na stęp nie prof. dr hab. Be ata Rasz ka po wi -
ta ła uczest ni ków w imie niu or ga ni za to rów.

Pro gram te go rocz nych ob cho dów obej mo wał osiem re fe ra tów:

■ Ma pa nu me rycz na Po wia tu Po znań skie go – udo stęp nia nie
przez in ter net do ku men ta cji geo de zyj nej. Je rzy Wik tor ko, 
Ma rek Sta warz – Po wia to wy Ośro dek Do ku men ta cji 
Geo de zyj nej i Kar to gra ficz nej w Po zna niu. 

■ Tech no lo gia la se ro we go ska nin gu na ziem ne go w ba da niach
śro do wi ska. Pa weł Strze liń ski – Ka te dra Urzą dza nia La su, 
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. 

■ No wo cze sne tech no lo gie po zy ski wa nia in for ma cji 
prze strzen nej – opra co wa nia fir my GI SPRO. Ar ka diusz 
Szad kow ski – GI SPRO Sp. z o.o. 

■ Arc GIS ja ko uni wer sal ne na rzę dzie ana li tycz ne. Sła wo mir 
Ko wal czyk – ESRI Pol ska Sp. z o.o. 

■ Le śna ma pa nu me rycz na – za sto so wa nie w go spo dar ce 
le śnej. Le szek Rzą sa – Re gio nal na Dy rek cja La sów 
Pań stwo wych w Po zna niu.

■ Wy ko rzy sta nie Arc GIS do opra co wa nia nu me rycz nej 
ma py zdol no ści re ten cyj nej zlew ni. Ma riusz Soj ka, 
Krzysz tof Droż dżyń ski – Ka te dra Me lio ra cji, Kształ to wa nia 
Śro do wi ska i Geo de zji, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. 

■ GIS w biz ne sie. Ja cek Man das – IMA GIS S.A. 

■ Po kaz dzia ła nia GPS -u. Ko ło na uko we go spo dar ki 
prze strzen nej Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, 
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.

GIS Day był spo tka niem otwar tym dla wszyst kich za in te re so wa -
nych. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła wie lu słu cha czy (łącz nie oko ło 250
osób), w tym przede wszyst kim stu den tów na szej uczel ni, uczniów
tech ni ków (Tech ni kum Geo de zyj no -Dro go we go, Tech ni kum In ży nie -
rii Śro do wi ska), przed sta wi cie li La sów Pań stwo wych, firm pro jek to -
wych oraz pra cow ni ków na uko wych na szej uczel ni. 

Szó sta edy cja ob cho dów GIS Day oraz du że za in te re so wa nie te -
ma ty ką se mi na riów świad czy o tym, że im pre za ta wpi sa ła się już na
sta łe w ka len darz cy klicz nych im prez uczel nia nych. 

Przed się wzię cie spo tka ło się z du żym za in te re so wa niem,
w związ ku z tym w ko lej nych la tach pla nu je się wzbo ga ce nie ob cho -
dów GIS Day o część warsz ta to wą i na wią za nie współ pra cy z in ny mi
uczel nia mi.

dr inż. Adam Zy droń

GIS Day na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu

Dzie kan, prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek (z le wej), Ma rek Sta warz
(w środ ku), prof. dr hab. Be ata Rasz ka (po pra wej)

Pa weł Strze liń ski w cza sie pre zen ta cji ska ne ra na ziem ne go

Słuchaczy było ponad dwustu

Ar ka diusz Szad kow ski przy no wo cze snym po jeź dzie wy po sa żo nym
w urzą dze nia ska nu ją ce (je dy ny te go ty pu po jazd w Pol sce)
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Tra dy cyj nie, jak co ro ku, w so bot nie stycz nio we po łu dnie wła dze
rek tor skie, dzie ka ni oraz przed sta wi cie le związ ków za wo do wych

przy by li na spo tka nie opłat ko we z eme ry to wa ny mi pra cow ni ka mi
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Rok te mu, nie mal o tej sa mej po rze, gdy spo ty ka li śmy się w tym
sa mym miej scu i tym sa mym ce lu, au ra nie sprzy ja ła wyj ściu z do mu
– czy tel ni cy „Wie ści Aka de mic kich” pa mię ta ją być mo że: na dro gach
by ło wów czas bar dzo śli sko. W tym ro ku na tu ra też po sta no wi ła dać
się nam we zna ki, zsy ła jąc na mia sto (a w za sa dzie nad więk szą część
Eu ro py) śnie ży cę, prze ni kli wy wiatr i mróz. Or ga ni za to rzy spo tka nia
już się oba wia li, że du ża gru pa za pro szo nych te go dnia go ści prze stra -
szy się śnież nych zasp i po zo sta nie w do mach – nic jed nak bar dziej
myl ne go. Se nio rzy znów oka za li się być bar dziej od waż ni niż nie je den
współ cze sny mło dzian i licz nie przy by li do Do mu Stu denc kie go przy
ul. Do żyn ko wej, by w cie płej at mos fe rze mi łych spo tkań i wzru sza ją -
cych nie raz wspo mnień od no wić daw ne zna jo mo ści, po ła mać się
opłat kiem i zło żyć – jak za wsze ser decz ne – ży cze nia.

Go ści po wi tał JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, po nim
sło wo do za pro szo nych skie ro wa li: prof. dr hab. Sta ni sław Dzię gie lew -
ski, prze wod ni czą cy Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go, inż. Ja dwi ga
Woj ta siak z Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So -
li dar ność” i prof. Mie czy sław Ra tajsz czak z Ko ła Se nio rów. Wśród go -
spo da rzy obec ny był tak że by ły rek tor na szej uczel ni, prof. dr hab. Je rzy
Pu deł ko, któ ry po pro sił o głos i zo stał przez Se nio rów po wi ta ny go rą -
cy mi okla ska mi.

Nie za bra kło oczy wi ście wy stę pu Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”,
któ ry tym ra zem otrzy mał nie zwy kle sil ne wspar cie w po sta ci so lo we -
go wy stę pu pa ni Ane ty Go łę biew skiej z Dzia łu Na uki na szej uczel ni.
Jej mi ły głos mo gli śmy po znać (i po dzi wiać) jesz cze w ubie głym ro ku,
pod czas spo tka nia opłat ko we go z pra cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Na ko niec ofi cjal nej czę ści
spo tka nia jak za wsze bar dzo uzdol nio ne ar ty stycz nie „Ła ni ki” za pre -
zen to wa ły nam wi do wi sko słow no -mu zycz ne, czy li ja seł ka.

mgr Ewa Stryc ka

Opłatek z emerytowanymi pracownikami
Dom Studencki przu ul. Dożynkowej  9G w Poznaniu,
9 stycz nia 2010 ro ku

Po wi ta nie – JM rek tor Grze gorz Skrzyp czak

Ja seł ka „Ła ni ków”
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Goście przybyli tłumnie

... i raz jeszcze ży cze nia... ży cze nia

Wy stęp Ane ty Go łę biew skiej oraz „Ła nów” Życzenia...
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Nasz uni wer sy tet roz po czy na ko lej ną wiel ką in we sty cję, bu do wę
Bio cen trum, pi sa ła już o tym na wet po waż na pra sa co dzien na*.

Ma to być no wo cze sny obiekt za 35 000 000 zł. An ga żu je my za tem ol -
brzy mie pie nią dze, z jed nej stro ny w więk szej czę ści po zy ska ne z fun -
du szy unij nych, prze zna czo nych na roz wój ka pi ta łu ludz kie go, w du żej
czę ści jed nak ko niecz ne są tak że ak ty wa uczel nia ne (10 000 000 zł).
Z dru giej stro ny sły szę, że in ny obiekt uczel nia ny (jak żeż jed nak
skrom niut ki w po rów na niu do pro jek to wa ne go) ma zo stać (wresz -
cie!?) ro ze bra ny, ma de fi ni tyw nie odejść w nie byt. Obiekt ma jed nak
tak że swo ją hi sto rię, my ślę na wet, że we frag men tach wiel ce cie ka wą.
Wie le osób by ło z nim zwią za nych, wie lu o nim opo wia da ło (róż nie
zresz tą), wie lu się na wet „wy ra ża ło”. Był z Wy dzia łem Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska dłu go i moc no zwią za ny, a wie le waż nych osób na
uczel ni po dej mo wa ło o nim waż kie de cy zje. Mo że więc war to tro chę
o nim po wspo mi nać? Mo że nieko niecz nie tak zu peł nie na po waż nie,
ra czej zde cy do wa nie z przy mru że niem oka. Nie idzie prze cież o je go
ca łą i peł ną hi sto rię (kto, kie dy, za ile zde cy do wał, wy bu do wał, udo -
stęp nił itd., itp.), pew nie zu peł nie na to nie za słu gu je. 

Bo ha te rem tej opo wie ści bę dzie ba rak sto ją cy przy ul. Woj ska
Pol skie go, usy tu owa ny po mię dzy bu dyn kiem Ka te dry Che mii a bu -
dyn kiem Ka te dry Ho dow li La su, przy wjeź dzie do na sze go kam pu su,
w ob rę bie daw ne go dwor ku go lę ciń skie go. 

Dla mnie ba rak ten „stał od za wsze”, pa mię tam go jesz cze z cza -
sów stu denc kich. Mo ja opo wieść do ty czy jed nak że okre su ostat nich
kil ku na stu lat, okre su obec no ści na sze go wy dzia łu w tym ba ra ku. Roz -
po czy na się zaś w po cząt ko wym okre sie kom pu te ry za cji uczel ni,
w cza sie two rze nia na na szym wy dzia le Pra cow ni Kom pu te ro wej. Był
to rok (pew nie) 1988. By łem krót ko po ha bi li ta cji i mia łem za za da nie
zor ga ni zo wać (pierw szą!) pra cow nię kom pu te ro wą na wy dzia le. By ły
pie nią dze na sprzęt i opro gra mo wa nie, pro ble mem zaś by ło wów czas
ra czej sa mo usy tu owa nie pra cow ni. Po wsta wa ła w ra mach przy go to -
wy wa ne go wów czas pro jek tu kom pu te ry za cji uczel ni. Dzie ka nem na -
sze go wy dzia łu był wów czas prof. An drzej Ko stur kie wicz (zmar ły
w 2009 ro ku). Z Pro fe so rem mia łem na ogół do bre re la cje, oce niał bym
na wet, że rzad ko kto miał tak do bre, choć był oso bą o bar dzo sil nym
cha rak te rze, gó ral z Bu cza cza, przy wią za ny za wsze, i to moc no, do
swe go zda nia, trud no ustę pu ją cy, na wet pod na wa łem waż kich ar gu -
men tów. Nie któ rzy po wia da li na wet o Nim „Cha rak ter nik”. Każ dy, kto
Go znał, za wsze od czu wał emo cje i oba wy, gdy miał być Je go prze -
ciw ni kiem: w dys ku sji, w pro ble mie do roz wią za nia, w spra wie ka dro -
wej. Nie by ło to ni gdy ła twe! Choć, trze ba to przy znać, z wie kiem
wy raź nie ła god niał. Pa mię tam za tem do brze spo tka nie w dzie ka na -
cie, kie dy usi ło wa łem prze ko nać pa na dzie ka na, że je dy nym sen sow -
nym roz wią za niem jest usy tu owa nie pra cow ni w na szym pa wi lo nie
wy dzia ło wym (przez in nych na zy wa nym „bla sza kiem”), w po miesz -
cze niu we wnętrz nym (mię dzy dwo ma ko ry ta rza mi, co praw da bez
okien, ale za to ze świe tli ka mi w da chu). By ło to nie ste ty po miesz cze -
nie ma ga zy no we ów cze snej Ka te dry Me lio ra cji Rol nych i Le śnych, któ -
rej kie row ni kiem był wła śnie prof. An drzej Ko stur kie wicz. Zu peł nie go
zmro zi ła ta pro po zy cja! Kto miał w ogó le śmia łość ta ką pro po zy cję
sfor mu ło wać? Przy ta cza na ar gu men ta cja, że jest to naj lep sze roz wią -
za nie (po miesz cze nie słu żą ce prze cież ja ko ma ga zyn, ja sne dzię ki
świe tli kom, su che i cie płe, usy tu owa ne w naj lep szym punk cie, wszy -
scy stu den ci wy dzia łu cią gle tam prze by wa li itd., itp.), nie tra fia ła zu -

peł nie, choć trud no by ło Dzie ka no wi o ar gu men ty wska zu ją ce na po -
trze bę szu ka nia in ne go roz wią za nia. Po wy czer pa niu róż no ra kich ar -
gu men tów, prze ciw nych ta kiej lo ka li za cji (w tym na przy kład ta kie go,
że „jak już pan, pa nie ko le go, uzy skał ha bi li ta cję, nie zna czy to, cał -
kiem po pro stu, że zdo był pan pa tent na nie omyl ność”), po ja wi ła się
„pro po zy cja nie do od rzu ce nia”(!), usy tu owa nia pra cow ni wła śnie we
wspo mnia nym ba ra ku przy ul. Woj ska Pol skie go. Tam nasz wy dział
pro wa dził za ję cia w trzech sa lach: w spo rej sa li wy kła do wej B2 – z du -
żą ko lek cją ma te ria łów bu dow la nych, w zde cy do wa nie mniej szej sa li
do ćwi czeń au dy to ryj nych B1 oraz w mniej szej sa li ćwi cze nio wej B3.
A naj waż niej szy, ko ron ny ar gu ment brzmiał tak: „Rek tor Fi szer za pew -
nił [pu blicz nie], że ba rak szyb ko zo sta nie ro ze bra ny. Mu szą nam wów -
czas [wy dzia ło wi], pa nie ko le go, coś dać” (rzecz ja sna ja kieś sen sow ne,
no we po miesz cze nia!). 

Pra cow nia zo sta ła oczy wi ście usy tu owa na w tym że ba ra ku, w sa li
B3. Za ku pio no kom pu te ry, sto ły przy sto so wa ne do ich in sta la cji, wy -

ko na no spe cjal ne za bez pie cze nia prze ciw wła ma nio we (kra ty
w oknach, obi te bla chą drzwi do pra cow ni, zam ki), za bez pie cze nia
elek trycz ne – i roz po czę li śmy kształ ce nie. Przez po nad dzie sięć lat pro -
wa dzi li śmy tam za ję cia z pod staw in for ma ty ki, ale tak że wie lu przed -
mio tów spe cjal no ścio wych czy spe cja li za cyj nych, wy ma ga ją cych
kom pu te rów i spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia. Na zdję ciu z 1995
ro ku wi dzi my opi sy wa ny ba rak w ca łej oka za ło ści (w zi mo wej sza cie),
od stro ny uli cy Woj ska Pol skie go, cią gle jesz cze tęt nią cy ży ciem aka -
de mic kim. Sa le są oświe tlo ne, trwa ją prze cież za ję cia. Na le wo od wej -
ścia dwa okna sa li B1, na pra wo dwa okna w zde cy do wa nie mniej szej
sa li kom pu te ro wej B3. Z pra wej stro ny, nie co w głę bi, wi docz ny jesz -
cze, dziś już nie ist nie ją cy pa wi lon Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska. On zresz tą też miał cie ka wą hi sto rię! Mo że ktoś ją utrwa li

Przyczynek do historii pewnego obiektu

∗ Na ta lia Ma zur, Rol ni cy zro bią so bie kli mat, „Ga ze ta Wy bor cza”, do da tek po znań ski z 5 stycz nia 2010 ro ku.

Barak w 1995 roku

Studenci na zajęciach

Autor artykułu
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sło wem pi sa nym? Naj le piej gdy by zro bił to dr inż. Wło dzi mierz Łęc ki,
se nior bu do wy te go pa wi lo nu. 

Już od po nad dzie się ciu lat za ję cia w ba ra ku się nie od by wa ją,
spo ty ka ją się tam je dy nie eme ry ci na bry dżu oraz ko ło węd kar skie.
Dwie przy zwo ite pra cow nie kom pu te ro we wy dzia łu dziś znaj du ją się
w bu dyn ku przy ul. Piąt kow skiej 93, a trze cia jest wła śnie w przy go -
to wa niu. Ale ba rak na dal ist nie je, choć ostat nio sły sza łem, że ma być
wresz cie de fi ni tyw nie ro ze bra ny. Zna le zio no lo kal dla je dy ne go sta -
łe go lo ka to ra obiek tu, mó wią już o de cy zji bry dży ści (ko ło eme ry tów)
i mar twią się, gdzie bę dą roz gry wać swo je ro bry. Ta tym cza so wa prze -
cież bu dow la oka za ła się znacz nie trwal sza niż nie jed na bu do wa na
z my ślą o wie lo le ciu (na przy kład na sza uczel nia na ko tłow nia przy ul.
Szy dłow skiej czy wspo mnia ny pa wi lon wy dzia ło wy). 

De cy zja dzie ka na An drze ja Ko stur kie wi cza o ta kim usy tu owa niu
pra cow ni kom pu te ro wej wy wo ła ła du że re per ku sje i swo ją dal szą, wy -
da je się cie ka wą hi sto rię. Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych bo wiem

(by łem wów czas dzie ka nem wy dzia łu, bez po śred nio po ka den cji prof.
Ko stur kie wi cza) na uczel ni po ja wi li się przed sta wi cie le Fun da cji 
A. Mel lo na (fi nan su ją cej współ pra cę Pur due Uni ver si ty z USA z uczel -
nia mi pol ski mi). Pro rek tor ds. na uki, prof. Ze non Krzy wań ski, zwró cił
się do dzie ka nów o po ka za nie za jęć i pra cow ni, gdzie są re ali zo wa ne
za ję cia kom pu te ro we, gdyż go ście chcie li się z ni mi za po znać. Z ca łą
pre me dy ta cją wska za łem wów czas sa lę B3 w na szym ba ra ku, aby po -
ka zać, że „kom pu te ry tra fi ły pod strze chy”. Ani sprzęt (je den IBM AT,
sześć kom pu te rów IBM XT oraz dru kar ki), ani pro wa dzą cy za ję cia (dr
inż. Zbi gniew Sro ka oraz mgr inż. Ire ne usz Laks), ani pro gram i po ziom
pro wa dzo nych za jęć nie wzbu dzi ły za strze żeń czy na wet dys ku sji, ale
miej sce usy tu owa nia pra cow ni wy wo ła ło ży we ko men ta rze. Po ja wił
się wów czas, chy ba pierw szy raz, sy gnał, że stan dard po miesz czeń wy -
dzia łu (nie tyl ko te go), w tym tak waż nych, jak pra cow nia kom pu te -
ro wa, nie jest naj lep szy. 

Ten że ba rak po ja wił się po kil ku na stęp nych la tach ja ko waż ki ar -
gu ment na rzecz istot nej po pra wy in fra struk tu ry dy dak tycz nej wy dzia -
łu. Rek tor Je rzy Pu deł ko, peł nią cy swe obo wiąz ki przez dwie ka den cje
(1996–1999–2002), za raz na po cząt ku pierw szej wi zy to wał szcze gó ło -
wo uczel nię, wszyst kie wy dzia ły, za kła dy do świad czal ne, wszyst kie miej -
sca war te (ko niecz ne!) lu stra cji go spo da rza. By łem w tym cza sie

pro rek to rem ds. stu diów. Wi zy to wa li śmy wte dy rów nież nasz ba rak
(dzie ka nem był prof. Wie sław Bucz kow ski). Wi zy ta cja ta, w tym tak że
wspo mnia nej pra cow ni kom pu te ro wej w sa li B3, jak póź niej nie jed no -
krot nie wspo mi nał o tym rek tor Pu deł ko, le gła u pod staw je go de cy zji
o prze nie sie niu wy dzia łu do obiek tów przy ul. Piąt kow skiej 93, bu do -
wa nych przed tem la ta mi na ce le aka de mic kiej służ by zdro wia. De fi ni -
tyw nie sta ło się to na po cząt ku ro ku aka de mic kie go 2000/2001, po
prze pro jek to wa niu i prze bu do wie obiek tu. Je ste śmy za to bar dzo
wdzięcz ni rek to ro wi Je rze mu Pu deł ko. Na wet scep ty cy prze nie sie nia
z Ka te dry Bu dow nic twa Wod ne go czy Ka te dry Eko lo gii i Ochro ny Śro -
do wi ska po kil ku la tach do łą czy li do jed no stek prze nie sio nych od ra zu
i dzi siaj wszyst kie ka te dry znaj du ją się w jed nym, du żym i no wo cze -
snym bu dyn ku. Wy dział wy do ro ślał, pro wa dzi dwa atrak cyj ne kie run ki
stu diów, ma du żą licz bę stu den tów, tak że nie sta cjo nar nych, wie le gran -
tów, tak że eu ro pej skich, la bo ra to ria spe cja li stycz ne itd. Przy da ła by się
jesz cze jed nak przy naj mniej jed na więk sza sa la wy kła do wa. 

Po kil ku na stu la tach spla ta ją cej się hi sto rii wy dzia łu i ty tu ło we -
go obiek tu, po czę ści opi sa nej w tym szki cu, uwień czo nej cał ko wi tym
ma te rial nym prze obra że niem wy dzia łu, za sta na wia łem się kil kakrot -
nie, na ile na te prze no si ny mia ła wpływ wcze śniej sza de cy zja dzie ka -
na, prof. An drze ja Ko stur kie wi cza, z 1988 ro ku o usy tu owa niu
pra cow ni kom pu te ro wej w tym ba ra ku. Nie spo sób te go oczy wi ście
roz strzy gnąć. Mo że jed nak by ła to wi zja pro ro cza? Ba rak wów czas nie
zo stał co praw da ro ze bra ny, ale wy dział otrzy mał, i to nie tyl ko „coś”,
ale sie dzi bę z praw dzi we go zda rze nia. A że nie za de cy do wał o tym
rek tor Wło dzi mierz Fi szer, lecz do pie ro wie le, wie le lat póź niej rek tor
Je rzy Pu deł ko, to dzi siaj jest już zu peł nie nie istot ne. 

Czy ba rak zo sta nie ro ze bra ny? Po cze ka my, zo ba czy my. Mo że ma
do ode gra nia jesz cze ja kieś waż ne ro le?

*
Za miast pod su mo wa nia – apel – za pi suj my hi sto rię na szej uczel -

ni, wy dzia łu, ka te dry. W „Wie ściach Aka de mic kich” za miesz czać – jak
są dzę – moż na* nie tyl ko in for ma cje o rze czach wiel kich (one są oczy -
wi ście naj waż niej sze), o wspa nia łych obiek tach i naj więk szych osią gnię -
ciach. War to po świę cić nie co uwa gi obiek tom, któ rych hi sto ria się
koń czy. Przy ta kich oka zjach po ja wią się tak że opo wie ści o oso bach z ni -
mi zwią za nych. Lu dzi tych zwy kle zna my z pu bli ko wa nych ży cio ry sów,
pi sa nych za wsze na po waż nie, peł nych fak tów i osią gnięć, cza sa mi na -
wet cu kru ją cych ich lo sy i po sta wy, z prze sa dą pod kre śla ją cych ich osią -
gnię cia. War to jed nak po ka zać tak że ich praw dzi wy cha rak ter,
tem pe ra ment, spo sób dzia ła nia, za pi sa ne w pa mię ci tych, któ rzy się z ni -
mi ze tknę li. Tek sty nie mu szą być za wsze opo wie ścia mi cał kiem na po -
waż nie, cie ka we być mo gą aneg do ty, wspo mnie nia z przy mru że niem
oka, tek sty żar to bli wie itd. Za pa mię tuj my ży ją cych, ana li zuj my ich za -
cho wa nie, no tuj my aneg dot ki, po wta rzaj my je. Po ka zuj my ich dzia ła -
nia, ar gu men ta cje, po sta wy z życz li wo ścią i po zy tyw nym prze sła niem.
To spo sób na to, aby cią gle by li z na mi, i to bar dzo praw dzi wi, a nie tyl -
ko ja ko po sta ci zna ne z lau rek (a póź niej z ne kro lo gów). 

Po znań, sty czeń 2010 ro ku
prof. dr hab. Bog dan J. Wo sie wicz

∗ Nie tyl ko „moż na”, ale i trze ba! (przyp. red.)

[…] Za pi suj my hi sto rię na szej uczel ni, wy dzia łu, ka te dry. W„Wie -
ściach Aka de mic kich” za miesz czać […] moż na nie tyl ko in for ma cje
o rze czach wiel kich […], o wspa nia łych obiek tach i naj więk szych osią -
gnię ciach. War to po świę cić nie co uwa gi obiek tom, któ rych hi sto ria się
koń czy. Przy ta kich oka zjach po ja wią się tak że opo wie ści o oso bach
z ni mi zwią za nych. Lu dzi tych zwy kle zna my z pu bli ko wa nych ży cio -
ry sów, pi sa nych za wsze na po waż nie, peł nych fak tów i osią gnięć, cza -
sa mi na wet cu kru ją cych ich lo sy i po sta wy […]. War to jed nak po ka zać
tak że ich praw dzi wy cha rak ter, tem pe ra ment, spo sób dzia ła nia […]

Barak w styczniu 2010 roku od strony Katedry Chemii
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* Da ta do stę pu: 16.02.2010 (przyp. red.).
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W 1957 ro ku uka zał się pierw szy tom „Rocz ni ków Wyż szej Szko ły
Rol ni czej w Po zna niu”. W po nadpięć dzie się cio let niej hi sto rii

cza so pi smo ule ga ło zmia nom, za wsze jed nak słu ży ło pra cow ni kom
na uko wym uczel ni, umoż li wia jąc pu bli ko wa nie wy ni ków swo ich osią -
gnięć ba daw czych.

Dziś „Rocz ni ki” kon ty nu ują kwar tal ni ki: „Na uka Przy ro da Tech -
no lo gie” i „Jo ur nal of Agri bus si ness and Ru ral De ve lop ment” oraz
rocz nik „Bo ta ni ka-Ste cia na”.

mgr An na Zie liń ska -Kry bus

Przez wie le lat „Rocz ni ki” by ły je dy nym cza so pi smem wy da wa nym
po cząt ko wo przez Wyż szą Szko łę Rol ni czą, a po tem Aka de mię Rol -

ni czą w Po zna niu. Roz kwit te go pi sma da tu je się na la ta sie dem dzie -
sią te. Wbrew obec nym, obie go wym opi som by ło ono wte dy
cza so pi smem o zna czą cej ran dze na uko wej. Do wo dzi te go umiesz -
cze nie na Ma ster List ISI Thom son, uję cie w klu czo wych zbio rach in -
dek su ją cych, na przyklad CAB Abs tracts, Bri tish Li bra ry, Agris FAO
i w zbio rach wie lu klu czo wych uczel ni świa to wych.

Za cho dzą ce w kra ju zmia ny w sys te mie oce ny cza so pism i zwią -
za na z tym at mos fe ra wo kół rocz ni ków i ze szy tów uczel nia nych spo -
wo do wa ły zmniej sze nie na pły wu do re dak cji war to ścio wych prac
(zwłasz cza nie któ rych se rii przy rod ni czych). W efek cie na stą pi ło po -
gor sze nie cy klicz no ści, ter mi no wo ści i znacz ne wy dłu że nie cza su ocze -
ki wa nia na opu bli ko wa nie pra cy. Jed nak i wte dy w „Rocz ni kach”
uka zy wa ły się war to ścio we pra ce, o czym świad czy choć by to, że by ły
one wie lo krot nie cy to wa ne w wio dą cych cza so pi smach na uko wych.

Na wet w la tach osiem dzie sią tych, la tach za ła ma nia pi sma (po -
dob nie jak więk szo ści pism uczel nia nych w kra ju) od no to wa no cy to -
wa nie (52) prac za miesz czo nych w „Rocz ni kach” w ostat nich la tach
(po 2000 ro ku), udo ku men to wa ne przez ba zę Thom so na: Sci -Expan -
ded. Jest to licz ba zna czą ca i świad czy o obec no ści te go pi sma w obie -
gu wy mia ny na uki.

Kie row nic two Wy daw nic twa, zda jąc so bie spra wę z tren dów wy -
daw ni czych w świa to wej po li ty ce wy daw ni czej, pró bo wa ło ra to wać
sy tu ację. Pierw szym zna czą cym kro kiem by ło po wo ła nie w 1998 ro -
ku no we go cza so pi sma: „Scien ti fic Pa pers of Agri cul tu ral Uni ver si ty of
Po znań”. Do tej ini cja ty wy przy stą pi ły czte ry Wy dzia ły: Tech no lo gii
Żyw no ści, Rol ni czy, Le śny i Zoo tech nicz ny. Pi smo by ło wy da wa ne
w ję zy ku an giel skim, dzię ki te mu zo sta ło za uwa żo ne i od no to wa ne
w pod sta wo wych ba zach in dek su ją cych. Oka za ło się jed nak, że by ła
to ini cja ty wa nie wy star cza ją ca i spóź nio na.

W 1998 ro ku, z ini cja ty wy i pod pa tro na tem Kon fe ren cji Pol skich
Uczel ni Rol ni czych, po wsta ło ogól no pol skie pi smo „Elec tro nic Jo ur -
nal of Po lish Agri cul tu ral Uni ver si ties” (EJ PAU), a w 2000 ro ku „Ac ta
Scien tia rum Po lo no rum”. W za my śle twór ców mia ły one prze jąć
wszyst kie „Rocz ni ki” i „Ze szy ty Na uko we” wy da wa ne przez uczel nie
rol ni cze w Pol sce. Tak się nie sta ło, gdyż wła dze pra wie wszyst kich
uczel ni, po pie ra jąc ini cja ty wę ogól no pol ską, chcia ły mieć rów nież wła -
sne cza so pi sma. Po stę po wa nie to mia ło swo je moc ne uza sad nie nie
w ów cze snej po li ty ce ka dro wej i obo wią zu ją cym wte dy sys te mie oce -
ny pra cow ni ków. W związ ku z tym i na na szej uczel ni roz po czę ła się
dłu go trwa ła dys ku sja nad dal szym lo sem cza so pism uczel nia nych. Im -
pul sem do tej dys ku sji sta ła się no wa po li ty ka oce ny i punk ta cji cza -
so pism, za ini cjo wa na przez ist nie ją ce wte dy KBN; dru gim istot nym
czyn ni kiem wy mu sza ją cym zmia ny był gwał tow ny roz wój In ter ne tu,
umoż li wia ją cy istot ne przy spie sze nie obie gu in for ma cji na uko wej. 

Dys ku sje trwa ły dłu go i do pie ro gdy de cy zja o zmia nie na zwy pi -
sma („Rocz ni ki Aka de mii Rol ni czej”) sta ła się ko niecz na ze wzglę du na
zmia nę na zwy uczel ni na Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu, nie -

ja ko „przy oka zji” po sta no wio no uno wo cze śnić for mu łę wy daw ni czą
cza so pi sma.

Ce lem te go za bie gu mia ło być:
● umoż li wie nie szyb sze go pu bli ko wa nia prac za twier dzo nych do

dru ku
● zwięk sze nie moż li wo ści do tar cia z pu bli ko wa ny mi pra ca mi do

czy tel ni ków (zwłasz cza za gra nicz nych).

Osią gnię cie tych ce lów by ło moż li we dzięki:
● zmia nie cy klu wy daw ni cze go z rocz ni ka na kwar tal nik
● zmia nie for my wy daw ni czej – z for my dru ko wa nej na pi smo pu -

bli ko wa ne głów nie on -li ne w In ter ne cie
● li kwi da cję po szcze gól nych se rii (z od dziel ny mi nu me ra mi ISSN)

i zmia nie ich na dzia ły (To pics) w jed nym cza so pi śmie o jed nym
nu me rze ISSN.
Wpro wa dzo ne zmia ny umoż li wia ją opu bli ko wa nie pra cy nie mal

na tych miast po jej za twier dze niu do dru ku, a za mknię cie kwar tal ni ka
jest au to ma tycz ne i zgod ne z ka len da rzem. W ten spo sób w 2007 ro -
ku po wsta ło no we pi smo „Na uka  Przy ro da  Tech no lo gie” (ISSN 1897-
-7820), ale sta no wią ce kon ty nu ację „Rocz ni ków”. Pi smo jest wy da wa -
ne za rów no w for mie pa pie ro wej, jak i on -li ne (www. npt -up. net*), jed -
nak for ma on -li ne jest for mą pod sta wo wą. Na le ży za zna czyć, że
wszyst kie pra ce są pu bli ko wa ne w for mie PDF -u i w po sta ci ta kiej, jak
w pi śmie dru ko wa nym. Po zwa la to na wy druk do wol nej pra cy cał ko -
wi cie zgod ny z for mą dru ko wa ną, mo gą cy być do ku men tem bi blio -
gra ficz nym. Ist nie je też moż li wość wy dru ko wa nia ca ło ści pi sma,
wy bra nych rocz ni ków czy kwar tal ni ków lub wy bra nych dzia łów dla
pre zen ta cji, na przykład w bi blio te kach. Każ dy ze szyt jest dru ko wa ny
w 50 eg zem pla rzach ce lem prze ka za nia ich do bi blio tek re je stru ją cych
eg zem pla rze obo wiąz ko wej wy mia ny bi blio tecz nej z uczel nia mi po -
krew ny mi. Dzię ki te mu ma my za pew nio ną zgod ność z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi o ar chi wi za cji cza so pism, przy rów no cze snym sze ro kim
upo wszech nie niu prac za miesz czo nych w tym cza so pi śmie (on -li ne).

Ze wzglę du na wspo mnia ne wy żej mię dzy na ro do we uzna nie
„Rocz ni ków” Akademii Rolniczej w Po zna niu pro ces prze mia ny pi sma
na le ża ło prze pro wa dzić dwu stop nio wo.

I etap – po wo ła nie no we go pi sma i rów no cze śnie kon ty nu acja
wy da wa nia dwóch „moc nych” sa mo dziel nych se rii „Rocz ni ków”
(„Bo ta ni ka” i „Eko no mi ka”).
II etap (po dwóch la tach):

● wspo mnia ne wy żej dwie se rie uzy ska ły w oce nie Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go (29 listopada 2008 roku) 4 punk -
ty i na stęp nie roz po czę ły pro ce du rę zmia ny ty tu łów na bar dziej
szcze gó ło we

● no we pi smo (po wsta łe z po łą cze nia po zo sta łych se rii) wy stąpiło do
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o oce nę. Zgod nie z roz -
po rzą dze niem Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia
16 lip ca 2009 roku za opu bli ko wa nie pra cy w cza so pi śmie „Na uka
Przy ro da Tech no lo gie” przy słu gu ją 4 punk ty

„Roczniki” – czasopismo z przeszłością
i przyszłością

Od „Roczników” 
do „Nauki Przyrody Technologii”
Z historii czasopism wydawanych na uczelni Fo
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Cza so pi smo „Rocz ni ki Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, se ria Bo ta -
ni ka -Ste cia na”, zo sta ło po wo ła ne do ży cia w 1998 ro ku de cy zją

rek to ra Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu
ja ko wy dzie lo na se ria  „Bo ta ni ka” w ra mach „Rocz ni ków Aka de mii Rol -
ni czej w Po zna niu”. Pierw szy nu mer uka zał się w 1999 ro ku, a do ro -
ku 2004 wy da no sie dem nu me rów.

W 2005 ro ku, w 120. rocz ni cę uro dzin prof. Kon stan te go Stec kie -
go (1885–1978), cza so pi smo, na dal wy cho dząc ja ko wy dzie lo na se ria
„Rocz ni ków Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”, zmie ni ło na zwę na „Bo -
ta ni ka -Ste cia na”, za cho wu jąc cią głość nu me ra cji. 

No wa na zwa na wią zu je do do rob ku twór cze go i or ga ni za cyj ne -
go prof. Stec kie go. Był on nie tyl ko wy bit nym po znań skim bo ta ni kiem,
znaw cą przy ro dy Tatr, et no gra fem, po etą i nu mi zma ty kiem, lecz tak -
że dzie ka nem Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie -
go w la tach 1933–1935 i dzie ka nem Wy dzia łu Rol ne go Wyż szej Szko ły
Rol ni czej w Po zna niu w la tach 1953–1956 oraz kie row ni kiem Ka te dry
Bo ta ni ki w la tach 1935–1939 i 1945–1960, a tak że Ka te dry Bo ta ni ki
Sys te ma tycz nej i Le śnej w la tach 1923–1935.

Od 2005 ro ku w se rii „Bo ta ni ka -Ste cia na” wy da je się pra ce wy -
łącz nie w ję zy kach kon gre so wych. Od chwi li zmia ny na zwy pi smo

pu bli ko wa ne jest na stro nie in ter ne to wej z wol -
nym do stę pem do stresz czeń i peł nych tek stów
prac (http://www.au.po znan.pl/ste cia na/∗).

Stro na in ter ne to wa pi sma zo sta ła uzu peł -
nio na o stresz cze nia i ca łe tek sty wcze śniej wy -
da nych sied miu nu me rów se rii „Bo ta ni ka”. Re dak tor na czel ną jest
prof. dr hab. Mał go rza ta Klim ko, se kre ta rzem re dak cji dr Piotr Gór ski,
a re dak to rem pro wa dzą cym w wy daw nic twie mgr Ma ria Mocz ko.

„Bo ta ni ka -Ste cia na” na dal jest rocz ni kiem, cza so pi smem re cen -
zo wa nym, pu bli ku ją cym ory gi nal ne wy ni ki ba dań, ar ty ku ły na uko we
i prze glą do we oraz krót kie do nie sie nia i tek sty po le micz ne po świę co -
ne sze ro ko ro zu mia nym za gad nie niom bo ta nicz nym, szcze gól nie do -
ty czą cym flo ry sty ki, cho ro lo gii, fi to so cjo lo gii, bio lo gii, eko lo gii
i zmien no ści ro ślin oraz te ma ty ce zwią za nej z ochro ną przy ro dy.

W 2007 ro ku w oce nie pa ra me trycz nej cza so pism „Rocz ni ki 
Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, se ria Bo ta ni ka -Ste cia na” otrzy ma ły
4 punk ty; do ro ku 2009 uka za ło się 13 nu me rów cza so pi sma.

mgr inż. Pa weł Urbań ski

● rów no cze śnie poinformowano CAB -i i in ne in sty tu cje o zmia nie
ty tu łu i ISSN -u

● wy stą pi ono o włą cze nie pi sma do in nych baz in dek su ją cych
o zna cze niu mię dzy na ro do wym.

Po wyż sze zmia ny po zwo li ły na osią gnię cie za mie rzo nych ce lów:
● pra ce są pu bli ko wa ne znacz nie szyb ciej
● uzy ska no zna czą cą licz bę prac ze wnętrz nych, nad sy ła nych z in -

nych ośrod ków ba daw czych, w tym rów nież za gra nicz nych
● istot nie zwięk szo no licz bę czy tel ni ków.

Sta ty sty ki wejść na stro nę oraz po brań kon kret nych prac lub ich
stresz czeń (co jest znacz nie waż niej sze) wska zu ją na bar dzo du żą po -
pu lar ność cza so pi sma. Na uwa gę za słu gu je zwięk sza ją ca się licz ba po -
brań prac przez czy tel ni ków z za gra ni cy. Na przy kład w 2008 ro ku
za no to wa no mie sięcz nie śred nio 1160 po brań tek stów prac (to zna -
czy, że pi smo zo sta ło w cią gu ro ku prze czy ta ne przez ok. 14 000 czy -
tel ni ków – wy nik trud ny do uzy ska nia dla pi sma tyl ko dru ko wa ne go,
na wet w na kła dzie więk szym niż 500 eg zem pla rzy). Na uwa gę za słu -

gu je to, że tyl ko 31% po brań po cho dzi z Pol ski, a resz ta za za gra ni cy
– łącz nie z 37 kra jów. Wy ni ka to z za ist nie nia na szej stro ny bez po śred -
nio na ser we rach wio dą cych uczel ni za gra nicz nych oraz świad czy
o za in te re so wa niu te ma ty ką pu bli ko wa nych prac.

Już po pierw szym ro ku dzia ła nia pi sma, w 2008 ro ku uka za ły się
pierw sze cy to wa nia (7) wska za ne przez ba zę Thom so na, co da wa ło
RIF = 0,132 – wpraw dzie nie wiel ki, ale już za uwa żal ny. 

O gwał tow nie ro sną cej po pu lar no ści te go pi sma świad czy ro -
sną ca licz ba na pły wa ją cych prac. W chwi li obec nej ze spół re dak cyj -
ny pra cu je nad udo sko na le niem pro ce su wy daw ni cze go te go pi sma.
Po win no to za owo co wać po lep sze niem je go sza ty gra ficz nej i uła -
twie nia mi dla au to rów, a w koń co wym efek cie je go dal szym upo -
wszech nie niem na kra jo wym (i ewen tu al nie za gra nicz nym) ryn ku
wy daw ni czym. W stycz niu 2010 ro ku Ko mi tet Re dak cyj ny, wy bie ra -
jąc wi ce prze wod ni czą ce go – prof. dr. hab. Jac ka Wój tow skie go, po -
wie rzył mu funk cję re dak to ra na czel ne go pi sma. Re dak to rem
pro wa dzą cym w wy daw nic twie jest mgr Ma ria Mocz ko.

prof. dr hab. Waldemar Uchman

** Da ta do stę pu: 16.02.2010 (przyp. red.).
** Da ta do stę pu: 16.02.2010 (przyp. red.).

Historia „Botanika‑Steciana”

Cza so pi smo po wsta ło w 2008 ro ku ja ko kon -
ty nu acja „Rocz ni ków Aka de mii Rol ni czej

w Po zna niu, Se ria Eko no mia”, uka zu ją cych się
w la tach 2002–2007. Łącz nie wy da no sześć nu -
me rów tej se rii. 

Wy daw cą  „Jo ur nal of Agri bu si ness and Ru ral
De ve lop ment” jest Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, Ko mi tet Re dak cyj ny
wy daw nic twa spra wu je nad zór nad ca ło kształ tem
spraw zwią za nych z wy da wa niem kwar tal ni ka,

a ogól ne kie run ki roz wo ju i nad zór me ry to rycz ny spra wu je je go Ra da Na -
uko wa. Re dak to rem na czel nym kwar tal ni ka jest prof. dr hab. Wa len ty
Pocz ta, a se kre ta rzem re dak cji dr Ka ro li na Paw lak.

Kwar tal nik jest cza so pi smem na uko wym, pre zen tu ją cym wy ni -
ki ba dań eko no micz nych i spo łecz nych w sek to rze rol no -żyw no ścio -
wym i ob sza rach wiej skich. Na ła mach „Jo ur nal of Agri bu si ness and
Ru ral De ve lop ment” pu bli ko wa ne są wy łącz nie ory gi nal ne pra ce na -
uko we w ję zy ku an giel skim, nie miec kim, fran cu skim, ro syj skim i pol -
skim. Po nad to cza so pi smo za wie ra dział Re cen zje i kro ni ka oraz
oka zyj nie pu bli ku je no ty bio gra ficz ne. Wszyst kie ar ty ku ły są re cen zo -
wa ne przez uzna nych spe cja li stów, sa mo dziel nych pra cow ni ków na -
uko wych spo za jed nost ki ma cie rzy stej au to rów.

Cza so pi smo dzia ła na za sa dzie li cen cji open -ac cess i ofe ru je dar -
mo wy do stęp do peł ne go tek stu wszyst kich pu bli ka cji po przez swo -
ją stro nę in ter ne to wą (http://www.jard.edu.pl∗∗).

Zgod nie z li stą cza so pism punk to wa nych MNiSzW za ar ty ku ły pu -
bli ko wa ne w „Jo ur nal of Agri bu si ness and Ru ral De ve lop ment” otrzy -
mu je się 4 punk ty. Kwar tal nik cie szy się du żym za in te re so wa niem
i uzna niem tak w kra jo wym, jak i mię dzy na ro do wym śro do wi sku eko -
no mi stów. W la tach 2008 i 2009 na je go ła mach opu bli ko wa no 157 ar -
ty ku łów, w tym 82, czy li po nad 50% by ło au tor stwa osób spo za
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu; udział ar ty ku łów pu bli ko wa -
nych w ję zy kach ob cych się ga pra wie 30%. Cza so pi smo zdo by ło uzna -
nie za wy so ką ja kość me ry to rycz ną pu bli ko wa nych ar ty ku łów, pod kre śla
się tak że bar dzo do brą ja kość re dak cyj ną i edy tor ską kwar tal ni ka oraz
do sko na le i przy jaź nie funk cjo nu ją cą stro nę in ter ne to wą.

Do wo dem uzna nia, ja kim się cie szy cza so pi smo, jest po nad 30 ar -
ty ku łów ocze ku ją cych na opu bli ko wa nie. Nie ste ty, dal sze ist nie nie kwar -
tal ni ka jest za gro żo ne ze wzglę dów eko no micz nych. Kosz ty je go
wy da wa nia w ca ło ści po no sić mu si Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny, a to
prze kra cza je go moż li wo ści fi nan so we. Wła dze Wy dzia łu i kie row nic two
kwar tal ni ka czy nią wiele przed się wzięć ma ją cych na ce lu utrzy ma nie na
na uko wym ryn ku wy daw ni czym cza so pi sma o pro fi lu eko no micz nym,
wy da wa nym przez Wy daw nic two Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Ma my na dzie ję, że uda się utrzy mać na ryn ku wy daw ni czym
cza so pi smo, któ re prze bo jem, w cią gu za le d wie dwóch lat na ten ry -
nek wpro wa dzi li śmy. Na szą am bi cją jest uczy nie nie z kwar tal ni ka cza -
so pi sma o za się gu mię dzy na ro do wym, któ re bę dzie uzy ski wa ło
naj wyż sze oce ny me ry to rycz ne i for mal ne.

prof. dr hab. Wa len ty Pocz ta, dr Ka ro li na Paw lak

„Journal of Agribusiness and Rural Development”
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Wdniach 13 i 14 mar ca 2008 ro ku już po raz dzie sią ty od by ły się
w Po zna niu zma ga nia fi na ło we Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie -

dzy o Żyw no ści. Przez dzie sięć lat olim pia da zgro ma dzi ła pra wie
19 000 uczest ni ków, co ozna cza, że w każ dym ro ku w pierw szym eta -
pie (szkol nym) star to wa ło od 1500 do pra wie 2300 uczest ni ków.
W olim pia dzie bie rze udział mło dzież uczą ca się za wo du tech no lo ga
żyw no ści z po nad sześć dzie się ciu róż nych szkół śred nich. Do na stęp -
ne go eta pu (okrę go we go) prze cho dzi oko ło 300 uczniów (od 260
do 380 w do tych cza so wych edy cjach), po cho dzą cych ze wszyst kich
szkół uczest ni czą cych w eta pie szkol nym z ca łe go kra ju. Ten etap or -
ga ni zo wa ny jest w ośmiu wy bra nych okrę gach, w któ rych prze wod -
ni czą cy mi ko mi sji oce nia ją cych są pra cow ni cy na uko wi Wy dzia łu
Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu na szej uczel ni. Etap okrę go wy wy ła nia
naj lep szych uczniów za kwa li fi ko wa nych do eta pu fi na ło we go (by ło
ich co rocz nie od 60 do 70). Do pie ro od by wa ją ce się w Po zna niu zma -
ga nia fi na ło we (etap cen tral ny) wy ła nia ją lau re atów oraz fi na li stów.

Or ga ni za to ra mi olim pia dy przez dzie sięć lat by ła Aka de mia Rol ni -
cza im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu, Wy dział Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu (WNo ŻiŻ) wraz z Ze spo łem Szkół Prze my słu Spo żyw cze go
im. J.J. Śnia dec kich w Po zna niu (ZSPS). Ko mi te to wi Głów ne mu olim pia -
dy prze wod ni czy od po cząt ku po wsta nia prof. dr hab. Jan Pi kul (WNo -
ŻiŻ), wi ce prze wod ni czą cym był mgr Alek san der Ko wa le wicz (by ły
dy rek tor ZSPS), a od kil ku lat funk cję tę peł ni mgr Ewa No wic ka, obec -
na dy rek tor Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go. 

Lau re aci oraz fi na li ści eta pu cen tral ne go ma ją za pew nio ny wstęp
bez po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go na wy dzia ły przy go to wu ją ce spe -
cja li stów z za kre su tech no lo gii żyw no ści (na uk o żyw no ści i ży wie niu)
na uni wer sy te tach i w aka de miach rol ni czych w Po zna niu, Szcze ci nie,
Wro cła wiu, Kra ko wie, Lu bli nie, Byd gosz czy, Olsz ty nie oraz dwóch wy -
dzia łów Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, a tak -
że w Aka de mii Eko no micz nej w Po zna niu (Wy dział To wa ro znaw stwa),
na Po li tech ni ce Gdań skiej (Wy dział Che micz ny) i Po li tech ni ce Łódz -
kiej (Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści). Od dwóch lat lau re -
aci i fi na li ści olim pia dy są zwol nie ni z eta pu pi sem ne go eg za mi nu
po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje w za wo dzie: tech nik tech no lo gii żyw -
no ści.

W ro ku ju bi le uszo wej, X Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy
o Żyw no ści prze bieg eta pu cen tral ne go był szcze gól nie uro czy sty. Do
fi na łu ogól no pol skie go za kwa li fi ko wa ło się 57 uczniów z 38 szkół.
W pierw szym dniu eta pu cen tral ne go ucznio wie naj pierw roz wią zy -
wa li test obej mu ją cy py ta nia z blo ku prze twór cze go, ana li tycz ne go
i eko no micz ne go. Po za koń cze niu czę ści pi sem nej (te stu) od by ła się
krót ka część ar ty stycz na w wy ko na niu uczniów Ze spo łu Szkół Prze -
my słu Spo żyw cze go.

Na stęp nie 13 osób z naj lep szy mi wy ni ka mi z te stu przy stą pi ło do
czę ści ust nej. Od po wie dzi oce nia ła ko mi sja, w skład któ rej wcho dzi li:
prof. dr hab. Ja nusz Czap ski (prze wod ni czą cy) i prof. dr hab. Zbi gniew
Czar nec ki z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu Aka de mii Rol ni czej
w Po zna niu, dr Bog dan Pa cho łek z Wy dzia łu To wa ro znaw stwa Aka de -
mii Eko no micz nej w Po zna niu, mgr inż. An na Der bis, do rad ca me to -
dycz ny spe cjal no ści spo żyw czej, dr inż. Zu zan na Schmyt, wi ce dy rek tor
Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu oraz dwóch na uczy -
cie li wy bra nych dro gą lo so wa nia ze szkół, któ rych ucznio wie za kwa li fi -
ko wa li się do eta pu cen tral ne go. Funk cję se kre ta rza, przej mu jąc
obo wiąz ki od or ga ni zu ją cej olim pia dę przez dzie więć lat mgr inż. 
An ny Grze chul skiej, ob ję ła mgr inż. Mał go rza ta Bal ce rek, na uczy ciel ka
z Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu. 

Po pierw szym dniu fi na łu, któ ry od był się w Ze spo le Szkół Prze -
my słu Spo żyw cze go, uczest ni cy prze nie śli się ra no do sza cow nej
i pięk nej au li Ko le gium Run ge go Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu.

Emo cje się gnę ły szczy tu, po nie waż do pie ro te raz Ko mi sja Oce -
nia ją ca od taj ni ła punk ta cję uzy ska ną przez trzy na stu fi na li stów, z któ -
rych sze ściu z naj wyż szą łącz ną licz bą punk tów za kwa li fi ko wa no do
czę ści kwi zo wej. Kwiz był chy ba naj cie kaw szą i naj bar dziej emo cjo nu -
ją cą czę ścią fi na łu. Je go uczest ni cy, zna jąc licz bę punk tów przez sie bie
uzy ska nych, mo gli wy bie rać py ta nia ła twiej sze (za 1 punkt) lub trud -
niej sze (za 2 punk ty) w wal ce o po dium. Ich ry wa li za cji oprócz Ko mi sji

Dziesiąta Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy o Żywności w Poznaniu

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, prof. dr hab.  Jan Pi kul
otwie ra X Olim pia dę Wie dzy o Żyw no ści

Za chwi lę roz pocz nie się test pi sem ny

Fi na li ści czę ści ust nej cze ka ją na py ta nia

Uczest ni czyć w kwi zie dla naj lep szych to nie zwy kłe emo cje
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Oce nia ją cej, w któ rej prof. Ja nu sza Czap skie go na miej scu prze wod ni -
czą ce go za stą pił prof. Zbi gniew Czar nec ki, a do ko mi sji po wo ła no rów -
nież prof. dr. hab. Jac ka No wa ka z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści
i Ży wie niu, przy glą da li się ko le żan ki i ko le dzy z in nych szkół. 

Po za cię tej i emo cjo nu ją cej wal ce w fi na ło wych zma ga niach
zwy cię żył Mi chał Osmę da z Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go
w Ka to wi cach, gro ma dząc w su mie 91,2 punk tów; Da mian Ja ku bow -
ski z Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w Po zna niu zdo był 88,8
punk ta i wy wal czył dru gie miej sce, trze ci był An drzej Ki liń ski z Ze spo -
łu Szkół Po nad gim na zjal nych ze Żni na (83,0 punk ty). An drzej Ki liń ski
był zwy cięz cą kwi zu (20 punk tów), jed nak nie wy star czy ło to do po -
ko na nia ko le gów z dwóch pierw szych miejsc, któ rzy zdo by li po 18
punk tów. 

Po za koń cze niu zma gań uczest ni cy fi na łów, pod opie ką dr Mał -
go rza ty La sik, mie li moż li wość zwie dze nia Sta cji Pi lo to wej Ka te dry
Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści.

W związ ku z ju bi le uszo wym, dzie sią tym spo tka niem w ra mach fi -
na łów Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Żyw no ści pod su mo wa nie
wy ni ków i uro czy ste wrę cze nie na gród wszyst kim lau re atom by ło
szcze gól nie uro czy ste. Na po cząt ku głos za bra li za pro sze ni go ście: JM
rek tor Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu,
prof. dr hab. Er win Wą so wicz, prof. dr hab. Zbi gniew Czar nec ki – dzie -
kan Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu, a tak że An drzej Bo brow ski,
dy rek tor De par ta men tu Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Na stą pi ło wrę cze nie na gród
przez za pro szo nych go ści i spon so rów, a lau re aci oraz przy go to wu ją -
cy ich na uczy cie le oprócz cen nych na gród otrzy ma li me da le.

Na za koń cze nie naj waż niej si ani ma to rzy im pre zy: prze wod ni -
czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, prof. dr hab. Jan Pi kul i wi ce prze -
wod ni czą ca Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, dy rek tor Ewa No wic ka,
przed sta wi li hi sto rię po wsta nia olim pia dy, ma ją cej swe ko rze nie we
wcze śniej or ga ni zo wa nym Tur nie ju Wie dzy o Pro duk cji Żyw no ści o za -
się gu lo kal nym i je go prze kształ ce niu w im pre zę ogól no pol ską na mo -
cy Ak tu Po wo ła nia Olim pia dy pod pi sa ne go w 1997 ro ku. Mów cy
bar dzo go rą co po dzię ko wa li tym wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do
jej roz wo ju i suk ce su. Szcze gól nie cie płe sło wa skie ro wa li w stro nę
pro fe so rów Ja nu sza Czap skie go i Zbi gnie wa Czar nec kie go i mgr An -
ny Grze chul skiej.

Or ga ni za to rzy za koń czy li spo tka nie za pew nie niem, że bę dą kon -
ty nu ować i roz wi jać idee olim pia dy, któ ra swą si łę czer pie z bez in te -
re sow nej pra cy wie lu lu dzi.

prof. dr hab. Ja cek No wak

Ro dzin ne zdję cie fi na li stów, or ga ni za to rów i go ści ho no ro wych

Wi zy ta w Sta cji Pi lo to wej Ka te dry Bio tech no lo gii 
i Mi kro bio lo gii Żyw no ści
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JM rek tor Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu, prof. dr hab.  Er win Wą so wicz,
wrę cza na gro dy zwy cięz cy – Mi cha ło wi Osmę dzie
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POZNAŃSKI  FESTIWAL

Po mysł or ga ni za cji co rocz nych świąt na uki po ja wił się w 1988 ro ku
w Edyn bur gu, a w Po zna niu po raz pierw szy zo stał pod ję ty dzie -

sięć lat póź niej. Za ło że nia or ga ni za cyj ne fe sti wa li na uki opie ra ją się
na no wa tor skich for mach prze ka zy wa nia wie dzy, to jest warsz ta tach,
po ka zach, do świad cze niach, pre zen ta cjach, kie dy to w at mos fe rze za -
ba wy i od po czyn ku moż na spo tkać się z pra cow ni ka mi na uki, wy słu -
chać cie ka wych wy kła dów, wziąć udział w dys ku sjach, zwie dzić
nie do stęp ne na co dzień la bo ra to ria i warsz ta ty ba daw cze.

Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki jest for mą kon tak tu śro do wi -
ska aka de mic kie go ze spo łe czeń stwem, za chę tą do współ pra cy, cie -
ka wą ofer tą edu ka cyj ną, z któ rej mo gą sko rzy stać wszy scy chęt ni,
nie za leż ni od wie ku, pro fe sji i in dy wi du al nych za in te re so wań.

Dzię ki pa tro na to wi Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia oraz
wspar ciu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go fe sti wal jest tak -
że oka zją do pro mo cji szkół wyż szych i ośrod ków na uko wych,
a współ dzia ła nie w je go przy go to wa niu osób z róż nych uczel ni sprzy -
ja współ pra cy i in te gra cji ca łe go śro do wi ska aka de mic kie go.

Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki to spo sób na in te gra cję i pro -
mo wa nie śro do wi ska na uko we go, wspie ra nie uzdol nio nej mło dzie ży
oraz po moc w wy bo rze kie run ku stu diów. To spo sób na za in te re so -
wa nie prze my słu i firm po ten cjal ny mi moż li wo ścia mi za sto so wa nia
ba dań i od kryć na uko wych – fe sti wa lo wy ka ta log do cie ra do pra -
wie 600 szkół z ca łej Wiel ko pol ski.

W ra mach te go rocz nej edy cji fe sti wa lu wszyst kie uczel nie bio rą -
ce udział przy go to wa ły po nad 300 im prez. Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy za pra sza na 63 im pre zy po pu la ry zu ją ce na ukę, przy go to wa ne
przez kil ku dzie się ciu pra cow ni ków na uki i stu den tów.

Im pre zy fe sti wa lo we od bę dą się w tym ro ku w ośmiu miej scach.
In au gu ra cja fe sti wa lu, pięć wy kła dów oraz sie dem pre zen ta cji kół na -
uko wych, po dob nie jak im pre zy Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Aka de -
mii Mu zycz nej i Pol skiej Aka de mii Na uk, od bę dą się w bu dyn ku
Pol skiej Aka de mii Na uk przy ul. H. Wie niaw skie go 17/19. 

Na te re nie na szej uczel ni bę dzie my mo gli wy słu chać wy kła dów,
pre zen ta cji i warsz ta tów w: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie -
go 52; Ko le gium im. K. Ga węc kie go, ul. Wo łyń ska 33; bu dyn ku Wy dzia -
łu Tech no lo gii Drew na, ul. Woj ska Pol skie go 38/42; bu dyn ku Wy dzia łu
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow ska 94; Col le gium Ma xi -
mum, ul. Woj ska Pol skie go 28. Naj cie kaw sze ko lek cje Ogro du Den dro -
lo gicz ne go bę dzie moż na zo ba czyć w Ogro dzie Den dro lo gicz nym
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, ul. Woj ska Pol skie go 71D,
a in te re su ją cy kon cert w sa li wi do wi sko wej, Po znań, ul. Do żyn ko wa 9G
(I pię tro).

UCZEL NIA NE DNI FE STI WA LO WE

● 27 kwiet nia
● Aka de mia Mu zycz na im. Ja na Pa de rew skie go
● Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow skie go 
● Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu 
● Pol ska Aka de mia Na uk

● 28 kwiet nia
● Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
● Aka de mia Sztuk Pięk nych w Po zna niu

● 29 kwiet nia
● Po li tech ni ka Po znań ska
● Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu
● Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza 

Pia sec kie go
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PRO GRAM UNI WER SY TE TU PRZY ROD NI CZE GO 
W PO ZNA NIU 

NA XIII PO ZNAŃ SKI FE STI WAL NA UKI I SZTU KI

27 KWIET NIA 2010 RO KU

OŚRO DEK NA UKI PAN
ul. Wie niaw skie go 17/19

WY KŁA DY – SA LA 312

❏ „Mły ny wietrz ne – za byt ki drew nia nej ar chi tek tu ry prze my sło wej” – dr inż.
Ry szard Plen zler, Ka te dra Me cha ni ki i Tech ni ki Ciepl nej Wy dzia łu Tech no lo -
gii Drew na
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 11.20–11.50
Kon takt: dr inż. Ry szard Plen zler, tel. 618 48 73 74; rplen zler@up.po znan.pl

❏ „Za dzi wia ją ce pięk no drew na” – mgr Pa try cja Hoch mań ska, In sty tut Che -
micz nej Tech no lo gii Drew na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 12.00–12.30 
Kon takt: Pa try cja Hoch mań ska, tel. 605 58 45 32; p.hoch man ska@wp.pl

❏ „Od drew na przez pa pier do opa ko wań pa pie ro wych” – mgr An na Jasz -
czur, In sty tut Che micz nej Tech no lo gii Drew na, Za kład Tech no lo gii Ce lu lo zy
i Pa pie ru Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 12.40–13.10
Kon takt: An na Jasz czur, tel. 667 23 74 34; jasz czu ran na@pocz ta.onet.pl

❏ „Kwia to we prze bu dze nie, czy li wio sna w ogro dzie” – dr hab. Agniesz ka
Krzy miń ska, Ka te dra Ro ślin Ozdob nych Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu -
ry Kra jo bra zu
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 13.20–13.50
Kon takt: Agniesz ka Krzy miń ska, tel. 618 48 79 39; akrzym@up.po znan.pl

❏ „Fla wo no idy – ko rzyst ne dla ro śli ny i zdro wia czło wie ka” – dr hab. Iwo na
Mor ku nas, Ka te dra Fi zjo lo gii Ro ślin Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra -
jo bra zu
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 14.00–14.30 
Kon takt: Iwo na Mor ku nas, tel. 861 846 60 40; mor ku nas@jay.au.po znan.pl

❏ „Żyw ność fer men to wa na i jej dzia ła nie proz dro wot ne” – Ra do sław Woź -
niak, An drzej Ki liń ski, Wio le ta Czer ny, Jo an na Ta bor, Da wid Bi skup, Ko ło Na -
uko we Tech no lo gów Żyw no ści, Sek cja Bio tech no lo gów Żyw no ści
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań, sa la 312
Go dzi na: 14.40–15.10
Kon takt: dr inż. Ka mi la Go der ska: ka mi lag@up.po znan.pl; tel. 618 48 72 79;
Ra do sław Woź niak: tel. 0508 22 78 68, le wi n77@wp.pl

PRE ZEN TA CJE KÓŁ NA UKO WYCH 
NA STO ISKACH – HOL

WY DZIAŁ ROL NIC TWA I BIO IN ŻY NIE RII
KO ŁO NA UKO WE STU DEN TÓW BIO TECH NO LO GII 

„OPE RON”

❏ „Me to dy roz dzia łu z wy ko rzy sta niem chro ma to gra fii” – Ja kub Bu da, Fi lip
Po rzu cek, Ka th rin Ja ger, Mar ta Cie ślik, Mał go rza ta Fo ty ma, Krzysz tof Tyl ski
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: Ja kub Bu da, tel. 697 91 20 09; ku ba bu da@ga ze ta.pl

❏ „Mi kro kap suł ko wa nie” – An na Bu dziń ska, Mag da le na Gier tych, Mi chał Lach,
Fi lip Po rzu cek, To masz Bo chiń ski, Bar tło miej Mar czew ski
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: Mi chał Lach, tel. 603 46 56 84; msl_89@tlen.pl

NAUKI I  SZTUKI
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❏ „Izo la cja DNA w do mu” – Mar ta Ba ra now ska, Ma ria Du bil, Mag da le na Per -
czyń ska, Ro bert Wój cik
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: Mar ta Ba ra now ska, tel. 691 09 16 66

❏ „Jak się ro bi pi wo?” – Da ria Szur kow ska, Aga ta Sta cho wiak, Iza So bie raj, Le -
szek Bro nia rek, Ma riusz Le siec ki
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: Ma riusz Le siec ki, tel. 507 98 01 77; ma riusz -le siec ki@wp.pl

❏ „Iden ty fi ka cja drob no ustro jów” – Mi ron Pa we lec, Fi lip Lieb ner, To masz
Wrze siń ski, An na Krzy wak
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: To masz Wrze siń ski, tel. 888 80 00 03, twrzes@icp net.pl

❏ „Bio die sel” – Fi lip Wol ski, Ja cek Wró blew ski, Ma te usz Hop pe
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: 791 08 88 52; ja cek.wro blew ski.jr@gma il.com

WY DZIAŁ NA UK O ŻYW NO ŚCI I ŻY WIE NIU
KO ŁO NA UKO WE TECH NO LO GÓW ŻYW NO ŚCI, 

SEK CJA BIO TECH NO LO GÓW ŻYW NO ŚCI

❏ „Żyw ność fer men to wa na – me to da wy twa rza nia pro duk tów oraz ich
smak” – Ra do sław Woź niak, An drzej Ki liń ski, Wio le ta Czer ny, Jo an na Ta bor,
Da wid Bi skup, Ty mon Rze pec ki, Ma rian na Ra czyk
Miej sce: Pol ska Aka de mia Na uk, ul. H. Wie niaw skie go 17/19, Po znań
Go dzi na: 10.00–15.00
Kon takt: Ka mi la Go der ska, tel. 618 48 72 79; ka mi lag@up.po znan.pl;
Ra do sław Woź niak, tel. 508 22 78 68; le wi n77@wp.pl

KO LE GIUM RUN GE GO
ul. Woj ska Pol skie go 52

WY KŁAD Z PRE ZEN TA CJĄ

❏ „Ku chen ka mi kro fa lo wa – fi zy ka w kuch ni” – dr Woj ciech Pu kac ki, Ka te dra
Fi zy ki Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 10.00–10.50
Kon takt: Woj ciech Pu kac ki, tel. 618 48 74 99, 618 48 74 95; 
wpu kac ki@up.po znan.pl

KO ŁA NA UKO WE

WY DZIAŁ HO DOW LI I BIO LO GII ZWIE RZĄT
KO ŁO NA UKO WE ZOO TECH NI KÓW I BIO LO GÓW, 
SEK CJA ŻY WIE NIA ZWIE RZĄT PRZE ŻU WA JĄ CYCH
I MI KRO BIO LO GII PRZE WO DU PO KAR MO WE GO

PRE ZEN TA CJE

❏ „Kto jest kim w żwa czu?” – Bar ba ra No wak, Mar cin Hej dysz, An na Bil ska, Pa -
weł Zmo ra, Ma te usz Bo busz kie wicz, Mi le na Dy biec, Ma riusz Le siec ki, Bar tło -
miej Mar czew ski, Iza be la So bie raj, Le szek Bro nia rek
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 11.00–11.30
Kon takt: Bar ba ra No wak, tel. 665 31 81 46; ba sia no wak@wp.pl

❏ „Wy ko rzy sta nie po zo sta ło ści na sion w ży wie niu zwie rząt prze żu wa ją cych
w wa run kach in vi tro” – Mar cin Hej dysz, Bar ba ra No wak, An na Bil ska, Pa weł
Zmo ra, Ma te usz Bo busz kie wicz, Mi le na Dy biec, Ma riusz Le siec ki, Bar tło miej
Mar czew ski, Iza be la So bie raj, Le szek Bro nia rek
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 11.30–12.00
Kon takt: Mar cin Hej dysz, tel. 698 31 28 49; mar hej@o2.pl

WY DZIAŁ ROL NIC TWA I BIO IN ŻY NIE RII
KO ŁO NA UKO WE OCHRO NY ŚRO DO WI SKA

PRE ZEN TA CJE

❏ „Po znań skie ap te ki przy ja zne śro do wi sku, czy li sta re le ki od daj do ap te -
ki” – Alek san dra Wal da, Ma ciej Je rzy Ber nac ki
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 12.00–12.30
Kon takt: Ali cja Kor tas, tel. 512 17 92 44

❏ „In wen ta ry za cja po pu la cji bo bra eu ro pej skie go (Ca stor fi ber) w do li nie
rze ki War ta w Po zna niu” – Iza bel la Jahns, Ali cja Kor tas, Da ria Łu ka sik
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 12.30–13.00
Kon takt: Ali cja Kor tas, tel. 512 17 92 44

WY DZIAŁ LE ŚNY
KO ŁO LE ŚNI KÓW, SEK CJA ŁO WIEC KA, 

ZE SPÓŁ TRĘ BA CZY MY ŚLIW SKICH 
„VE NA TOR”

PRE ZEN TA CA

❏ „Kul tu ra ło wiec ka po lo wań” – An drzej Szam be lań czyk, Ka mi la Soń ta
Miej sce: Ko le gium Run ge go, ul. Woj ska Pol skie go 52
Go dzi na: 13.00–13.30
Kon takt: An drzej Szam be lań czyk, tel. 607 98 20 29; an drzej.sz86@wp.pl

PRO PO ZY CJE WY DZIA ŁO WE
KO LE GIUM IM. K. GA WĘC KIE GO 

WY DZIA ŁU HO DOW LI I BIO LO GII ZWIE RZĄT
ul. Wo łyń ska 33

WY KŁAD I WARSZ TA TY

❏ „Zwie rzę z pro bów ki – czy to moż li we?” – dr hab. Do ro ta Cie ślak, dr Ja ro -
sław So snow ski, dr Ewe li na Wa rzych -Ple jer, mgr Piotr Paw lak, dr Zo fia Ma de -
ja, Ka mi la Pol ley, Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
Miej sce: Ko le gium im. K. Ga węc kie go, ul. Wo łyń ska 33, sa la wy kła do wa 
Go dzi na: wy kład (sa la wy kła do wa, par ter) – 10.00–10.45; warsz ta ty (sa la
nr 08, piw ni ca, w gru pach 16-oso bo wych) – I gru pa: 11.00–12.30; II gru -
pa: 13.00–14.30
Kon takt: Do ro ta Cie ślak, tel. 618 46 61 17; lech niak@jay.up.po znan.pl

WY KŁAD I WARSZ TA TY

❏ „Kro wa ja ko bio re ak tor” – dr Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -
-Stra bel, prof. nadzw., Pa weł Zmo ra, Bar ba ra No wak, Mar cin Hej dysz, An na
Bil ska, Ma te usz Bo busz kie wicz, Mi le na Dy biec, Ma riusz Le siec ki, Bar tło miej
Mar czew ski, Iza be la So bie raj, Le szek Bro nia rek, Ka te dra Ży wie nia Zwie rząt
i Go spo dar ki Pa szo wej
Miej sce: Ko le gium im. K. Ga węc kie go, ul. Wo łyń ska 33, sa la wy kła do wa 
Go dzi na: 11: 00–11: 45 (wy kład); za ję cia prak tycz ne w gru pach 12-oso bo -
wych; I gru pa: 12.00–13.30; II gru pa: 13.45–15.15 (sa la nr 15)
Kon takt: Adam Cie ślak, tel. 618 48 75 38; adamck@jay.up.po znan.pl

OGRÓD DEN DRO LO GICZ NY
ul. Woj ska Pol skie go 71D

ZWIE DZA NIE OGRO DU

❏ „Naj cie kaw sze ko lek cje Ogro du Den dro lo gicz ne go” – dr inż. To masz Ma -
liń ski, Ka te dra Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa, Za kład Drze wo znaw stwa
i Fi to so cjo lo gii Le śnej Wy dzia łu Le śne go
Miej sce: Ogród Den dro lo gicz ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
ul. Woj ska Pol skie go 71D
Go dzi na: 10.00 i 14.00 (go dzi ny mo że my do sto so wać do pro po zy cji zwie -
dza ją cych) 
Kon takt: tel. 618 48 76 46, 604 57 50 01; to mekm@up.po znan.pl

POZNAŃSKI  FESTIWAL
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BU DY NEK WY DZIA ŁU TECH NO LO GII 
DREW NA

ul. Woj ska Pol skie go 38/42

PRE ZEN TA CJE

❏ „Kie run ki roz wo ju i za sto so wań kle jów to pli wych w drzew nic twie” – dr inż.
To masz Kry sto fiak, dr inż. Bar ba ra Lis, Ka te dra Kle je nia i Uszla chet nia nia
Drew na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na (ul. Woj ska Pol skie go 38/42),
sa la p. 136 (I pię tro, Ka te dra Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na)
Go dzi na: 9.00–10.00
Kon takt: To masz Kry sto fiak, tel. 618 48 74 34; tom krys@up.po znan.pl

❏ „Od por ność po włok la kie ro wych na pla mie nie” – mgr inż. Mag da le na Pier -
nik, dr inż. To masz Kry sto fiak, dr inż. Bar ba ra Lis, Ka te dra Kle je nia i Uszla chet -
nia nia Drew na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na (ul. Woj ska Pol skie go 38/42),
sa la p. 137 (I pię tro, Ka te dra Kle je nia i Uszla chet nia nia Drew na)
Go dzi na: 10.00–11.00
Kon takt: Mag da le na Pier nik, tel. 618 48 74 34; 
mag da le na pier nik.85@o2.pl

BU DY NEK WY DZIA ŁU 
ME LIO RA CJI I IN ŻY NIE RII ŚRO DO WI SKA

ul. Piąt kow ska 94, sa la 111

WY KŁA DY I PRE ZEN TA CJE

❏ „Wa ka cyj na przy go da – czy li jak spraw dzić, czy wo da w je zio rze jest 
czy sta?” – dr inż. Ry szard Sta ni szew ski, mgr inż. Bar ba ra An drze jew ska,
Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow -
ska 94, sa la 111
Go dzi na: 10.00
Kon takt: Ry szard Sta ni szew ski, tel. 618 46 65 22; er stan@up.po znan.pl

❏ „Zie lo ni ki le rzy – ro śli ny mię so żer ne” – dr inż. Szy mon Ju sik, Ka te dra Eko -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow -
ska 94, sa la 111 oraz po miesz cze nia ho dow la ne
Go dzi na: 10.30
Kon takt: Szy mon Ju sik, tel. 618 46 65 25; jusz@up.po znan.pl

❏ „Ma łe, żół te i ko pie, czy li... roz wój ko pa rek jed no na czy nio wych wspar ty
no wo cze sny mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny mi” – dr hab. inż. Je rzy By -
kow ski, mgr inż. Mi chał Na pie ra ła, Ka te dra Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do -
wi ska i Geo de zji Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow -
ska 94, sa la 111 
Go dzi na: 11.30
Kon takt: Je rzy By kow ski, tel. 618 46 64 23; jur by kos@up.po znan.pl

❏ „Me lio ro wać zna czy ulep szać” – prof. dr hab. inż. Cze sław Przy by ła, Ka te dra
Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży -
nie rii Śro do wi ska
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow -
ska 94, sa la 111
Go dzi na: 12.00
Kon takt: Cze sław Przy by ła, tel. 618 46 64 22; 605 06 00 57; 
przy by la@up.po znan.pl

WARSZ TA TY

❏ „Za cho wa nie me ta li cięż kich w śro do wi sku” (warsz ta ty) – dr inż. Ka ta rzy na
Wia trow ska, mgr inż. To masz Kunz, Ka te dra Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji
Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
Miej sce: bu dy nek Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska, ul. Piąt kow -
ska 94, la bo ra to rium che micz ne – sa la 018
Go dzi na: 12.30 (czas trwa nia 2,5 go dzi ny)
Kon takt: Ka ta rzy na Wia trow ska, tel. 618 46 64 42; 
ka wiatr@up.po znan.pl

COL LE GIUM MA XI MUM
ul. Woj ska Pol skie go 28

PRRZEN TA CJE STU DIUM JĘ ZY KÓW OB CYCH

❏ Warsz ta ty me to dycz ne po łą czo ne z 36 pre zen ta cja mi mul ti me dial ny mi
stu den tów, przy go to wa ne pod kie run kiem wy kła dow ców Stu dium Ję zy -
ków Ob cych (mgr Da nu ta Świt, mgr Ali na Nur czyk, mgr Ja dwi ga Ziem kow -
ska, mgr An na Bin cza row ska, mgr Wie sła wa Ba na szak, mgr An na Ko mo sa,
mgr Ma ria Pio sik, mgr Mo ni ka Sza ban, mgr Ma ria Fen rych, mgr Ma ria Go lon,
mgr An na Łucz kow ska) w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim, ro syj skim
i fran cu skim.
Miej sce: Col le gium Ma xi mum, ul. Woj ska Pol skie go 28, sa la 260, 264, A
Go dzi na: od 9.00 do 15.00
Kon takt: Zo fia Ła piń ska, tel. 618 48 70 87

NAUKI I  SZTUKI

JĘ ZYK AN GIEL SKI
Na zwi ska stu den tów Wy dział/kie ru nek Rok Te mat pre zen ta cji Pra ca pod kie run kiem
bio rą cych udział w pre zen ta cji lek to ra (na zwi sko)

To masz Cła pa, godz. 9.00 , s. 260 lub A WRiB/ochro na śro do wi ska III „Par ki Na ro do we” mgr Da nu ta Świt 
Piotr Wal kow ski, godz. 9.15, s. 260 WE -S/eko no mia IV „Nu mi zma ty ka” mgr Da nu ta Świt 
Ma ciej Goj ny, godz. 9.30, s. 260 WRiB/bio tech no lo gia III „Bio tok sy ny” mgr Ali na Nur czyk 
Aga ta Zy wert, godz. 9.45, s. 260 WRiB/bio tech no lo gia III „ADHD – syn drom nad po bu dli wo ści mgr Ali na Nur czyk

ru cho wej”
Iza Sa tins, godz. 10.00, s. 260 WRiB/ochro na śro do wi ska III „Ener gia geo ter mal na” mgr Ali na Nur czyk 
Bar ba ra Stan ko wiak, godz. 10.15, s. 260 WRiB/ochro na śro do wi ska III „Sub stan cje tok sycz ne” mgr Ali na Nur czyk 
Mar ta Wal ko wiak, godz. 11.00, s. 260 WRiB/ochro na śro do wi ska III „Park Na ro do wy Ko ote nay mgr Ali na Nur czyk

w Ka na dzie”  
Ma te usz Siat kow ski, godz. 11.15, s. 260 WRiB/ochro na śro do wi ska IV „Za gro żo ne zwie rzę ta” mgr Ja dwi ga Ziem kow ska 
Ja kub Ja ku bow ski, godz. 11.30, s. 260 WL III „Naj waż niej sze ga tun ki drzew li ścia stych” mgr Zo fia Ła piń ska
Ja cek Ła ko my, godz. 11.45, s. 260 WL III „Pro gram Na tu ra 2000” mgr Da nu ta Świt 
Ka mi la Soń ta, Ma ria Ru bach, 
godz. 12.00, s. 260 WL III „Mu zy ka my śliw ska” mgr Da nu ta Świt 

Ma te usz Szpo nar ski, g. 12.15, s. 260 WL III „Trans port drew na” mgr Zo fia Ła piń ska 
Iga No wak, Ka ta rzy na Ka niu ka
godz. 12.30, s. 260 WRiB/bio tech no lo gia III „Cho ro by ge ne tycz ne” mgr An na Bin cza row ska

Pa weł Śmierz chal ski, godz. 12.45, s. 260 WRiB/bio tech no lo gia III „Ro śli ny mo dy fi ko wa ne ge ne tycz nie” mgr An na Bin cza row ska



SA LA WI DO WI SKO WA
ul. Do żyn ko wa 9G (I pię tro)

❏ Kon cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny” Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu„Pięk na na sza Pol ska ca ła”
Miej sce: sa la wi do wi sko wa, Po znań, ul. Do żyn ko wa 9G (I pię tro)
Go dzi na: 19.30
Kon takt: Ze non Mu siał, tel. 601 16 25 49; 
ze non mu sial@wp.pl

Szcze gó ło we in for ma cje znaj dzie cie Pań stwo na stro nie
www.up.po znan.pl

Ser decz nie za pra szam w imie niu wszyst kich na ukow ców i stu -
den tów.

dr inż. Ur szu la Moj siej
ko or dy na tor XIII Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki

Biu ro Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką
kon takt: tel. 618 48 70 82; moj sie ju@up.po znan.pl
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POZNAŃSKI  FESTIWAL

JĘ ZYK NIEMIECKI
Na zwi ska stu den tów Wy dział/kie ru nek Rok Te mat pre zen ta cji Pra ca pod kie run kiem
bio rą cych udział w pre zen ta cji lek to ra (na zwi sko)

Agniesz ka Ślu sar czyk, godz. 9.00, s. 264 WOiAK/ar chi tek tu ra ka jo bra zu IV „Ogród” mgr Wie sła wa Ba na szak
An ge li ka Śmi do wicz, godz. 9.15, s. 264 WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Glu ta mi nian so du” mgr Wie sła wa Ba na szak
Mag da le na Ra taj czak, godz. 9.30, s. 264 WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Na pro mie nio wa nie pro duk tów mgr Wie sła wa Ba na szak

spo żyw czych” 
Dag ma ra Wie czo rek, godz. 9.45, s. 264 WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Chleb” mgr Wie sła wa Ba na szak
Jo an na Ta da szak, Pau li na WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Zdro we od ży wia nie” mgr Wie sła wa Ba na szak
Worsz ty no wicz, godz. 10.00, s. 264 
Mar ta Pacz kow ska, Mał go rza ta WHiBZ/agro tu ry sty ka III „Wszech stron ne użyt ko wa nie ko nia” mgr An na Ko mo sa
Książ kie wicz, godz. 10.15, s. 264 
Jo an na Ci szak, godz. 11.00, s. 264 WHiBZ/agro tu ry sty ka III „Współ cze sna wieś” mgr An na Ko mo sa
Da wid Kont ny, Le szek Ko liń ski WL II „Hu ber tus – świę to my śli wych” mgr Ma ria Pio sik
godz. 11.15, s. 264 
Zo fia Śród ka, Ju lia Wy szkow ska WRiB/bio tech no lo gia III „Bak te rie” mgr Ma ria Pio sik
godz. 11.30, s. 264 
San dra He rzog, godz. 11.45, s. 264 WRiB/bio tech no lo gia III „Cho ro by dzie dzicz ne” mgr Ma ria Pio sik
Pa weł Śmierz chal ski, godz. 12.00, s. 264 WRiB/bio tech no lo gia V „GMO” mgr Mo ni ka Sza ban
Ju dy ta Bo na tow ska, Bar tosz Ba na szak, WHiBZ/zoo tech ni ka III „Pro fi lak ty ka zdro wot na mgr An na Ko mo sa
Jo an na Łu czak, godz. 12.15, s. 264 u zwie rząt do mo wych” 
Bar ba ra No wak, An na He idysz, WHiBZ/zoo tech ni ka III „Or ga ni za cja pra cy na pol skiej fer mie” mgr An na Ko mo sa
godz. 12.30, s. 264 

JĘ ZYK ROSYJSKI
Na zwi ska stu den tów Wy dział/kie ru nek Rok Te mat pre zen ta cji Pra ca pod kie run kiem
bio rą cych udział w pre zen ta cji lek to ra (na zwi sko)

San dra Bud na, godz. 13.00, s. 264 WE -S/eko no mia II „Pie niądz” mgr Ma ria Fen rich
Ję drzej Dasz kie wicz, godz. 13.15, s. 264 WRiB/ochro na śro do wi ska II „Czar no byl – wczo raj i dziś” mgr Ma ria Fen rich
Na ta lia Fucz, godz. 13.30, s. 264 WL II „La sy Sy be rii” mgr Ma ria Go lon
Agniesz ka Ka ra szew ska,  WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Moi ro syj scy przy ja cie le” mgr Ma ria Go lon
godz. 13.45, s. 264
Ani ta Le wan dow ska, godz. 14.00, s. 264 WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści III „Pe ters burg wczo raj i dziś” mgr Ma ria Go lon

JĘ ZYK FRANCUSKI
Na zwi ska stu den tów Wy dział/kie ru nek Rok Te mat pre zen ta cji Pra ca pod kie run kiem
bio rą cych udział w pre zen ta cji lek to ra (na zwi sko)

San dra Bud na, godz. 13.00, s. 264 WE -S/eko no mia II „Pie niądz” mgr Ma ria Fen rich
Ka ta rzy na Kla wit ter, Mo ni ka WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści II „Bio tech no lo gia w żyw no ści” mgr An na Łucz kow ska
Rosz kow ska, godz. 14.15, s. 264 WRiB/bio tech no lo gia
Bar tosz Wik to ro wicz, Mi chał WNo ŻiŻ/tech no lo gia żyw no ści II „Żyw ność ge ne tycz nie mo dy fi ko wa na” mgr An na Łucz kow ska
Ro żek, godz. 14.30, s. 264 
Syl wia Le wan dow ska, Kon rad WO iAK/ogrod nic two II „Ozdob ne ro śli ny po ko jo we” mgr An na Łucz kow ska
Ba łac ki, godz. 14.45, s. 264 
Woj ciech Na wroc ki, Woj ciech WRiB/bio tech no lo gia II „Kwa sy nu kle ino we i ich wy ko rzy sta nie mgr An na Łucz kow ska
Wie trzyń ski, godz. 15.00, s. 264 w bio tech no lo gii” 

Ob ja śnie nia skró tów: WRiB – Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii; WL – Wy dział Le śny; WHiBZ – Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt; WTD – Wy dział Tech no lo gii Drew na; WO iAK
– Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu; WNo ŻiŻ – Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu; WMiIŚ – Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska
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Program Erasmus w 2009 roku

Po czą tek no we go ro ku to do sko na ła oka zja do wszel kie go ro dza ju
pod su mo wań. Po ra za tem tak że na bi lans do ty czą cy pro gra mu Era -

smus, któ ry umoż li wia stu den tom, wy kła dow com oraz pra cow ni kom
nie bę dą cym na uczy cie la mi aka de mic ki mi wy jaz dy za gra nicz ne.

Roz pocz nij my od krót kiej sta ty sty ki: Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu bie rze udział w Era smu sie od po cząt ku je go ist nie nia
w Pol sce, czy li od ro ku aka de mic kie go 1998/1999. W 2003 ro ku uczel -
nia otrzy ma ła roz sze rzo ną Kar tę Era smu sa, umoż li wia ją cą wy mia nę
stu den tów na stu dia i prak ty ki. Do tej po ry wy je cha ło:

● 385 stu den tów na stu dia 
● 10 stu den tów na prak ty kę 
● 3 dok to ran tów 
● 55 na uczy cie li aka de mic kich 
● 3 pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi.

Ma my pod pi sa nych 50 umów bi la te ral nych (z uczel nia mi z ta -
kich kra jów, jak: Au stria, Bel gia, Cze chy, Da nia, Fin lan dia, Fran cja, Gre -
cja, Hisz pa nia, Ho lan dia, Li twa, Niem cy, Nor we gia, Por tu ga lia,
Ru mu nia, Sło wa cja, Szwe cja, Tur cja, Wę gry, Wło chy, Wiel ka Bry ta nia)
na wy mia nę stu den tów oraz 42 na wy mia nę na uczy cie li aka de mic -
kich. W tym ro ku aka de mic kim stu den ci mo gą wy je chać na stu dia do
pię ciu no wych uczel ni (na przy kład do Au strii, Nie miec, Wiel kiej Bry -
ta nii, na Sło wa cję czy Li twę). Pla nu je my rów nież pod pi sa nie ko lej nych
umów, m.in. z Cy prem.

Licz ba  wy jeż dża ją cych stu den tów na tle in nych po znań skich
uczel ni (naj czę ściej czwar te lub pią te miej sce na szes na ście) nie jest
mo że zbyt im po nu ją ca, mi mo więk szej ilo ści miejsc, ja ki mi dys po nu -
je my, ale ma to też swo je do bre stro ny – dzię ki te mu stu den ci, któ rzy
wy jeż dża ją, mo gą otrzy mać pra wie mak sy mal ny moż li wy grant (w ze -
szłym ro ku aka de mic kim – 580 eu ro na mie siąc, gdzie do zwo lo ne
mak si mum to 600 eu ro na mie siąc – do ty czy kra jów z gru py pierw -
szej, czy li naj droż szych), bo ogól na pu la środ ków do stęp nych na da -
ny rok jest dzie lo na na mniej szą licz bę wy jeż dża ją cych.

Pro gram Era smus to nie tyl ko wy jaz dy na szych stu den tów czy
wy kła dow ców, rów nież mo bil ność w dru gą stro nę. W se me strze zi -
mo wym na na szym uni wer sy te cie stu dio wa ło ośmio ro za gra nicz nych
stu den tów (z Fran cji, Nie miec, Gre cji, Hisz pa nii i Por tu ga lii), a w se me -
strze let nim bę dzie stu dio wać ko lej nych  pię cio ro. I tu nie oce nio na
sta je się po moc stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu,
któ rzy ja ko oso by zwa ne „BUD DY”, czy li pol scy opie ku no wie, sta ją się
prze wod ni ka mi stu den tów za gra nicz nych po na szej uczel ni i Po zna -
niu. Czę sto są to ab sol wen ci Era smu sa, któ rzy do sko na le wie dzą, jak
waż na i przy dat na jest po moc tu byl ca, ale BUD DY -m mo że zo stać każ -
dy – wy star czy zgło sić się do Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą i za ofe -
ro wać swo ją po moc.

*
Uczel nia ny ko or dy na tor pro gra mu Era smus, ko or dy na to rzy wy -

dzia ło wi oraz Dział Współ pra cy z Za gra ni cą, chcąc przy bli żyć wszyst -
kim moż li wo ści wy mia ny, or ga ni zu je ak cje pro mu ją ce pro gram.
Naj waż niej szą ta ką im pre zą w każ dym ro ku aka de mic kim jest DZIEŃ
ERA SMU SA, któ ry za zwy czaj od by wa się 25 li sto pa da (imie ni ny Era -
zma). Tak by ło i w 2009 ro ku – te go dnia w godz. 11.00–13.00 w ho lu
głów nym Col le gium Ma xi mum od by ło się spo tka nie in for ma cyj ne. Na
spo tka niu stu den ci otrzy my wa li przy go to wa ną na tę oka zję bro szu -
rę na te mat moż li wo ści stu dio wa nia na uczel niach part ner skich oraz
har mo no gram dzia łań zmie rza ją cych do za kwa li fi ko wa nia się na wy -
jazd za gra nicz ny. Or ga ni za to rzy spo tka nia, ko or dy na tor uczel nia ny
– dr hab. Wło dzi mierz No wak, prof. nadzw., oraz mgr Jo an na Pie trzak
(Dział Współ pra cy z Za gra ni cą) za pre zen to wa li pod sta wo we da ne
o pro gra mie, pro ce du rę kwa li fi ka cyj ną, li stę uczel ni part ner skich. Po -
nad to go ści li śmy przed sta wi cie li uczel ni part ner skiej z Ho lan dii – CAH
Dron ten, któ rzy za pre zen to wa li swo ją ofer tę. 

Jed nak naj waż niej szą część spo tka nia przy go to wa li stu den ci, któ -
rzy w mi nio nym ro ku stu dio wa li za  gra ni cą w ra mach pro gra mu Era -

smus, oraz stu den ci za gra nicz ni, któ rzy obec nie u nas stu diu ją. Stu den -
ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go przy go to wa li mul ti me dial ne pre zen -
ta cje o uczel niach, na któ rych stu dio wa li, a stu den ci za gra nicz ni
pro mo wa li swo je ma cie rzy ste szko ły wyż sze. Re la cje stu den tów by ły
źró dłem cen nych, czę sto nie for mal nych in for ma cji o wa run kach stu -
dio wa nia na po szcze gól nych uczel niach part ner skich. Ak cja spo tka ła

się z za in te re so wa niem na szych stu den tów. W cza sie Dnia Era smu sa do
ich rąk tra fi ło oko ło stu bro szur in for ma cyj nych. Po nad to ko or dy na to -
rzy wy dzia ło wi w grud niu 2009 i stycz niu 2010 ro ku zor ga ni zo wa li Wy -
dzia ło we Dni Era smu sa – spo tka nia skie ro wa ne bez po śred nio do
stu den tów kon kret ne go wy dzia łu.

*

Dzień Era smu sa jest za wsze po cząt kiem re kru ta cji na wy jaz dy
za gra nicz ne na ko lej ny rok aka de mic ki. Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym, do re kru ta cji mo gą przy stą pić wszy scy stu den ci z łącz ną śred -
nią z po przed nich lat mi ni mum 3,7 oraz po zda niu te stu ję zy ko we go
(pi sem ne go i ust ne go, wzo ro wa ne go na te stach pro wa dzą cych do
uzy ska nia cer ty fi ka tu). Wy bór uczel ni part ner skiej uwa run ko wa ny jest
kom pa ty bil no ścią re ali zo wa nych za gra ni cą stu diów z pro gra mem na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu.

Aby za chę cić po ten cjal nych uczest ni ków pro gra mu Era smus do
wy jaz dów, po sta no wi li śmy stwo rzyć na ła mach „Wie ści Aka de mic -
kich” cykl ar ty ku łów o uczel niach part ner skich, wi dzia nych okiem stu -
den ta oraz na uczy cie la aka de mic kie go. Ser decz nie za pra sza my do ich
czy ta nia oraz go rą co za chę ca my do udzia łu w Pro gra mie Era smus!

mgr Jo an na Pie trzak

Ko or dy na tor uczel nia ny pro gra mu Era smus – dr hab. Wło dzi mierz
No wak, prof. nad zwy czaj ny
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Od początku istnienia, czyli od połowy
lat 20. ubiegłego stulecia,

najważniejszym zadaniem Ogrodu
Dendrologicznego na poznańskim Sołaczu
jest tworzenie kolekcji drzew i krzewów
do celów naukowych i dydaktycznych. 
Nie każda jednak grupa posadzonych
w nim roślin zasługuje na miano kolekcji,
choćby obejmowała najbardziej 
efektowne gatunki i kompozycje roślinne.
Część z nich będzie spełniała tylko
funkcję ozdobną. Kolekcje gromadzone
w profesjonalnych ogrodach botanicznych
i arboretach muszą odpowiadać ściśle
określonym kryteriom programowym,
dzięki czemu takie obiekty różnią się od
innych, ważnych terenów zieleni,
spełniających jednak inne funkcje (na
przykład skwery, parki miejskie czy
przydomowe ogrody). 

Bo gac two, róż no rod ność oraz spe cy fi ka ko lek cji sta no wią o war -
to ści i ran dze ogro dów na uko wo -dy dak tycz nych. Jed ną z form ich wy -
róż nia nia jest przy zna wa nie sta tu su ko lek cji na ro do wych przez Pol skie
To wa rzy stwo Ogro dów Bo ta nicz nych. Do tej po ry ta kim wy róż nie niem
uho no ro wa no sześć pla có wek, a wśród nich Ogród Den dro lo gicz ny
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, gdzie znaj du je się ko lek cja
na ro do wa 90 kra jo wych ga tun ków z ro dza ju Ru bus (ma li na i je ży na), je -
dy na te go ty pu w Pol sce i jed na z naj więk szych w Eu ro pie. Oprócz niej
na te re nie na sze go Ogro du za ło żo no kil ka na ście in nych ko lek cji,
w więk szo ści obej mu ją cych gru py ga tun ków, pod ga tun ków i od mian
na le żą cych do jed nej ro dzi ny lub jed ne go ro dza ju. Z gru py ro ślin okry -
to za ląż ko wych naj licz niej re pre zen to wa ne są ró ża necz ni ki (70 tak so -
nów), ir gi (30), wierz by (23) i dę by (22). Wśród ro ślin na go za ląż ko wych
moż na tu zo ba czyć 31 ga tun ków i od mian so sen, 17 świer ków i pra wie
ty le sa mo tak so nów jo deł. 

Ni niej szy ar ty kuł otwie ra se rię po pu lar nych pu bli ka cji po świę co -
nych naj cie kaw szym ko lek cjom i ga tun kom ro ślin drze wia stych, ja kie
moż na i war to zo ba czyć w na szym Ogro dzie Den dro lo gicz nym. 

Do naj bar dziej in te re su ją cych zbio rów upra wia nych u nas drzew
i krze wów na le ży so sna o na uko wej na zwie Pi nus L., wpro wa dzo nej do
sys te ma ty ki ro ślin przez Ka ro la Lin ne usza w 1753 ro ku. Ro dzaj ten obej -
mu je oko ło 110 ga tun ków drzew i krze wów wy stę pu ją cych na pół ku li
pół noc nej. Nie któ re z nich ma ją na tu ral ne sta no wi ska da le ko na pół no -
cy, bli sko krę gu po lar ne go, a in ne – na po łu dniu, w stre fie rów ni ko wej.
Wśród so sen są drze wa naj bar dziej dłu go wiecz ne oraz im po nu ją ce ze
wzglę du na osią ga ne wy mia ry – wy so kość i gru bość pni, dłu gość igieł
i wiel kość szy szek. Wie le ga tun ków ma wła ści wo ści ro ślin pio nier skich,
któ re ode gra ły istot ną ro lę w po lo dow co wych prze mia nach sza ty ro ślin -
nej oraz uczest ni czą w pierw szych eta pach suk ce sji wtór nej po znisz cze -
niu usta bi li zo wa nych eko sys te mów le śnych. So sny na le żą do waż nych
ga tun ków la so twór czych pół ku li pół noc nej i czę sto są głów ny mi ga tun -
ka mi w go spo dar stwie le śnym. Ma ją też wa lo ry ozdob ne, wy ko rzy sty wa -
ne w za go spo da ro wy wa niu te re nów zie le ni. 

W po znań skim Ogro dzie Den dro lo gicz nym ro śnie 27 ga tun ków
oraz kil ka od mian, pod ga tun ków i mię dzy ga tun ko wych mie szań ców so -
sen. Ma ją one róż ny wiek, gdyż by ły sa dzo ne w róż nych okre sach, 
od lat 20. XX wie ku po la ta ostat nie. Wśród nich moż na zo ba czyć wszyst -
kie ga tun ki ro dzi me w Pol sce (so sna lim ba, s. po spo li ta, s. ko so drze wi na

i s. drze wo ko sa) oraz ob ce, któ rych oj czy zną są re jo ny po łu dnio wej Eu -
ro py, Azja i Ame ry ka Pół noc na. 

Jed ną z naj więk szych oso bli wo ści Ogro du jest so sna przy brzeż na
(Pi nus pi na ster Ait.), ga tu nek, o któ rym w pod ręcz ni kach den dro lo gii jesz -
cze nie daw no pi sa no, że „W Pol sce nie no to wa na, cie pło lub ny ga tu nek
nie na da ją cy się do upra wy w na szym kli ma cie. Ład ne szysz ki tej so sny są
czę sto przy wo żo ne z po łu dnia.” (W. Se ne ta. 1987. Drze wa i krze wy igla -
ste. PWN, War sza wa). Je den okaz tej so sny, po cho dzą cej z wy brze ża Mo -
rza Śród ziem ne go (od Por tu ga lii po Gre cję), szczę śli wie ro śnie w po bli żu
bu dyn ku Ka te dry Przy rod ni czych Pod staw Le śnic twa już od pra wie 20
lat, a od ubie głe go ro ku ob ra dza szysz ki. So sna ta ma dłu gie (do 20 cm)
i sztyw ne igły oraz du że szysz ki (do 18 cm dłu go ści), któ re po zo sta ją za -
mknię te przez kil ka lat. Bez okry cia w okre sie zi mo wym, do ro sła do wy -
so ko ści 7 m, ma re gu lar nie ukształ to wa ną ko ro nę i jest w do brym sta nie
zdro wot nym. Akli ma ty za cja te go ga tun ku na ra zie prze bie ga bez za kłó -
ceń, choć nie wia do mo, jak bę dzie w przy szło ści. 

Wśród in nych, bar dzo rzad ko upra wia nych w Pol sce so sen, na uwa -
gę za słu gu ją dwa nie daw no wpro wa dzo ne do Ogro du i do tej po ry do -
brze ro sną ce ga tun ki – so sna Lam ber ta, zwa na też so sną cu kro wą (Pi nus
lam ber tia na Do ugl.) i so sna pla mi sto ko ra (P. bun ge ana Zucc. ex Endl.). Oj -
czy zną pierw sze go z nich są za chod nie, gór skie re jo ny USA (Ore gon, Ka -
li for nia) i pół noc no -za chod ni Mek syk, a dru gie go – pół noc no -za chod nie
Chi ny. 

So sna Lam ber ta na le ży do naj oka zal szych przed sta wi cie li swe go ro -
dza ju. Na sta no wi skach na tu ral nych osią ga wy so kość 75 m i śred ni cę
pnia 350 cm. Po nad to od zna cza się bar dzo du ży mi, nie kie dy po nad pół -
me tro wy mi, bar dzo ozdob ny mi szysz ka mi. Wy jąt ko wą wśród so sen ce -
chą so sny pla mi sto ko rej jest cien ka i gład ka ko ro wi na pnia i ga łę zi,
złusz cza ją ca się po dob nie jak u pla ta nów. 

Do naj bar dziej dłu go wiecz nych drzew na świe cie na le ży so sna
ości sta (Pi nus ari sta ta), któ rej mło dy okaz w Ogro dzie Den dro lo gicz -
nym ma za le d wie 10 lat. W wa run kach na tu ral nych (Gó ry Ska li ste w sta -
nach Ko lo ra do, No wy Mek syk, Ari zo na) ga tu nek ten osią ga wiek 2500
lat, a pod ga tu nek P. ar si ta ta var. lon ga eva, wy stę pu ją cy w Gó rach Bia -
łych (Ka li for nia), uwa ża ny jest za re kor dzi stę pod wzglę dem osią ga ne -
go wie ku, do ży wa do 4600 lat. Mi mo że so sna ości sta zo sta ła
spro wa dzo na do Pol ski już w 1866 ro ku i jest od por na na mro zy oraz
su szę, to obec nie nie ma w na szym kra ju jej sta rych oka zów. Pró by
utrzy ma nia te go ga tun ku w upra wie przez dłuż szy okres naj czę ściej
koń czą się u nas nie po wo dze niem. Naj star szy mi, po nad 130-let ni mi
drze wa mi z oma wia ne go ro dza ju, ja kie znaj du ją się w ko lek cji Ogro -
du, są so sny czar ne (Pi nus ni gra J.F. Ar nold.) o wy so ko ści około 25 m,
ro sną ce nie da le ko sta wu. Re pre zen tu ją one pod ga tu nek ty po wy (P. ni -
gra subsp. ni gra), któ re go za sięg obej mu je ob sza ry gór skie po łu dnio -
wej Eu ro py (od Au strii po cen tral ne Wło chy i Gre cję). Jest on w peł ni
za akli ma ty zo wa ny i bar dzo po pu lar ny w upra wie na te re nie Pol ski.
Czę sto był sa dzo ny w par kach, a tak że wpro wa dza ny do la sów, mię -
dzy in ny mi na nad mor skich wy dmach i w re jo nach prze my sło wych,
gdzie na wie lu sta no wi skach nie ustę pu je pod wzglę dem wzro stu ro -
dzi mej u nas so śnie po spo li tej. 

Jesz cze do ubie głe go ro ku ro sła w Ogro dzie bar dzo oka za ła so sna
Schwe ri na (Pi nus × schwe ri nii Fit schen) – mie sza niec pół noc no ame ry kań -
skiej so sny wej mut ki (P. stro bus L.) i so sny hi ma laj skiej (P. wal li chia na A.B.
Jacks.). Mia ła ona wy so kość 32 m i ob wód 232 cm. Nie ste ty, z nie zna nych

INTERESUJĄCE DRZEWA I KRZEWY W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM

Sosny

Szyszki niektórych gatunków sosen: 1 – s. Lamberta, 2 – s. nadmorska,
3 – s. himalajska, 4 – s. Armanda, 5 – s. kłująca, 6. – s. zwyczajna, 
7. – s. kosodrzewina 
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po wo dów drze wo to w cią gu za le d wie kil ku mie się cy ob umar ło i mu sia -
ło zo stać ścię te. Wbrew wcze śniej szym przy pusz cze niom na te mat je go
sę dzi we go wie ku oka za ło się, że ma mniej niż 90 lat i po sa dzo ne by ło już
w okre sie ist nie nia Uni wer sy te tu Po znań skie go, a nie, jak się wy da wa ło,
w okre sie, gdy obiekt ten peł nił funk cję par ku przy dwo rze So łacz. Wy -
mie nio ny ga tu nek na dal ro śnie w Ogro dzie Den dro lo gicz nym, jest jed -
nak re pre zen to wa ny przez oka zy znacz nie młod sze. 

Ory gi nal ny, ze wzglę du na dłu gie igły, wy gląd ma ją so sny: Jef freya
(Pi nus jef freyi Grev. & Balf. ex A. Murr.), żół ta (P. pon de ro sa Do uglas ex Law -
son & C. Law son) i hi ma laj ska (Pi nus wal li chia na A.B. Jacks.). Dwa pierw -
sze z wy mie nio nych ga tun ków ma ją na krót ko pę dach po trzy, a trze ci
– po pięć igieł. 

So sna Jef freya i so sna żół ta po cho dzą z za chod nich re jo nów USA.
Ich sztyw ne, gru be, ży wo zie lo ne igły osią ga ją w Ogro dzie dłu gość
do 27 cm. So sna Jef freya wy kształ ca też atrak cyj ne – du że, ciem no brą zo -
we, ja jo wa te szysz ki, dłu go utrzy mu ją ce się w ko ro nach drzew. Igły so -
sny hi ma laj skiej do ra sta ją do 25 cm, są nie bie ska wo zie lo ne, cien kie,
mięk kie i zwi sa ją ce („so sna pła czą ca”). Jej po dłuż ne szysz ki (do oko -
ło 25 cm dłu go ści) skła da ją się z sze ro kich łu sek za koń czo nych żół ta wo -
brą zo wy mi, po ły sku ją cy mi tarcz ka mi, za okrą glo ny mi na szczy cie.

Pod wzglę dem cech igieł do so sny hi ma laj skiej po dob na jest so sna
Ar man da (Pi nus ar man dii Franch.), któ rej na tu ral ne sta no wi ska znaj du ją
się w Chi nach i Ja po nii. Moż na ją od róż nić po szysz kach z bar dzo sztyw -
ny mi, gru by mi i kap tur ko wa to za koń czo ny mi łu ska mi. Z in nych so sen
pię cio igiel nych upra wia nych w Ogro dzie Den dro lo gicz nym war to za uwa -
żyć ro dzi mą lim bę (P. cem bra L.), in tro du ko wa ną z Pół wy spu Bał kań skie -
go so snę ru me lij ską (P. peu ce Gri seb.) i pół noc no ame ry kań ską wej mut kę
(P. stro bus L.). 

Krót ki mi, 2–4-cen ty me tro wy mi igła mi, sku pio ny mi po pięć na krót -
ko pę dach, cha rak te ry zu je się so sna drob no kwia to wa (Pi nus pa rvi flo ra Sie -
bold. & Zucc.), po cho dzą ca z ja poń skich wysp Hon siu, Si ko ku i Kiu siu.
Po dob nej dłu go ści igły wy kształ ca pół noc no ame ry kań ska so sna Bank sa
(Pi nus bank sia na Lamb.). Ich ce chą roz po znaw czą jest to, że wy stę pu ją po
dwie na krót ko pę dach oraz są po skrę ca ne i po gię te.

W na szym Ogro dzie już od kil ku na stu lat z po wo dze niem upra -
wia się ga tun ki so sen bę dą ce uni ka ta mi w pol skich ko lek cjach den -
dro lo gicz nych. Na le żą do nich: s. kłu ją ca (Pi nus pun gens Lamb.), 
s. czer wo na (P. re si no sa Aiton), s. wir gi nij ska (P. vir gi nia na Mill.) oraz 
s. chiń ska (P. ta bu la efor mis Car rière). 

So sna kłu ją ca, po dob nie jak so sna smo ło wa (Pi nus ri gi da Mill.), so -
sna wy dmo wa (P. con tor ta Do ugl. ex Lo ud.) czy wspo mnia na już so sna
Bank sa, na le ży do pi ro fi tów, czy li ro ślin przy sto so wa nych do eko lo gicz -

ne go od dzia ły wa nia ognia. Jej ory gi nal ne, sze ro ko ja jo wa te, nie sy me -
trycz ne szysz ki o wy pu kłych tarcz kach za koń czo nych ha czy ko wa tym wy -
rost kiem uka zu ją się już na mło dych oka zach i po zo sta ją na nich
za mknię te przez wie le lat (5–25). Ła two otwie ra ją się pod wpły wem wy -
so kiej tem pe ra tu ry i wte dy też uwal nia ją na sio na, któ re kieł ku jąc na te -
re nach do tknię tych po ża ra mi, ini cju ją suk ce sję for ma cji le śnej. So sna
kłu ją ca wy stę pu je w sta nie dzi kim we wschod nich re gio nach USA, od
Geo r gii do Pen syl wa nii, na su chych i ja ło wych gle bach. 

Pół noc no ame ry kań skim drze wem o wła ści wo ściach pio nier skich
jest tak że so sna czer wo na, o cha rak te ry stycz nej, po ma rań czo wo czer wo -
nej ko ro wi nie oraz so sna wir gi nij ska, któ rej ko ro wi na ma za bar wie nie bru -
nat no czer wo ne, po dob ne jak u na szej so sny po spo li tej. 

Na uwa gę zwie dza ją cych Ogród za słu gu je gru pa mie szań ców ro -
dzi mych ga tun ków – so sny zwy czaj nej i so sny ko so drze wi ny, okre śla nych
ja ko Pi nus × rha eti ca Brügger – so sna drze wo ko sa. Po cho dzi ona ze sta -
no wi ska na tu ral ne go – z Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej. In te re su ją ce jest
to, że wśród oka zów z Pod ta trza moż na zo ba czyć ro śli ny ma ją ce po krój
wy so kich krze wów, ale też są for my drzew ko wa te. So sna drze wo ko sa jest
u nas ga tun kiem chro nio nym i zo sta ła wpi sa na do Czer wo nej Księ gi Ro -
ślin Pol ski. Sta no wi cie ka wy przed miot ba dań bio sys te ma tycz nych, któ -
re mu wie le uwa gi po świę co no w pra cach na uko wych pol skich uczo nych.
Na pod sta wie ob ser wa cji oka zów ogro do wych w cza sie pierw szych kil -
ku na stu lat wzro stu udo wod nio no, że za cho dzi zja wi sko zmie nia ją cej się
eks pre sji ge nów u tych mie szań ców. Po cząt ko wo sil niej ujaw nia ją się ce -
chy ko so drze wi ny, póź niej zaś – so sny zwy czaj nej. 

W ostat nim cza sie do ko lek cji zo sta ła wpro wa dzo na so sna błot na
(Pi nus uli gi no sa Neu mann ex Wim mer), przez nie któ rych bo ta ni ków uzna -
wa na za od ręb ny ga tu nek. Ten tak son o nie do koń ca wy ja śnio nej ge ne -
zie przy po mi na wy glą dem drze wia stą for mę ko so drze wi ny. Oka zy
ro sną ce w Ogro dzie za szcze pio ne zo sta ły z so sen ro sną cych w Bo rach
Dol no ślą skich. 

Ko lek cja so sen w Ogro dzie Den dro lo gicz nym bę dzie suk ce syw nie
wzbo ga ca na o no we ga tun ki i od mia ny. Bę dą tak że po na wia ne pró by
in tro duk cji tak so nów, któ rych upra wa w prze szło ści nie da ła za do wa la -
ją cych re zul ta tów. Do ty czy to mię dzy in ny mi oso bli wej so sny o po je -
dyn czych igłach na krót ko pę dach – Pi nus mo no phyl la Torr. & Frém,
nie od por nej na mro zy, so sny gięt kiej (P. fle xi lis Ja mes), bar dzo wraż li wej
na rdzę wej mut ko wo -po rzecz ko wą i so sny kar ło wej Pi nus pu mi la Re gel.,
któ ra jest pię cio igiel nym od po wied ni kiem ko so drze wi ny na te re nie
wschod niej Azji. 

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

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU (cz. 1)

Najstarsze sosny czarne w Ogrodzie Dendrologicznym Najokazalsza, już nieistniejąca sosna Schwerina (zdjęcie z 2007 roku)
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Wdniach 3–5 grud nia 2009 ro ku od by ły się uro czy ste ob cho dy 75-
le cia po wsta nia Pań stwo wej Aka de mii Rol ni czej w Ir kuc ku (PA -

RI) w Ro sji. Z uczel nią tą nasz uni wer sy tet współ pra cu je od kil ku lat.
Za ini cjo wa ne jesz cze przez po przed nie wła dze na szej uczel ni (JM rek -
to ra Er wi na Wą so wi cza) kon tak ty roz wi ja ły się po cząt ko wo na Wy dzia -
le Le śnym, a ostat nio tak że na wy dzia łach rol ni czym i ogrod ni czym.
Na si wy kła dow cy na za pro sze nie prof. Ju ri ja Jew gie nie wi cza Wa szu -
kie wi cza – rek to ra PA RI – w ma ju ze szłe go ro ku wzię li udział w mię -
dzy na ro do wym sym po zjum na te mat eko lo gii i ochro ny śro do wi ska
w Eu ro azji. W tym sa mym ro ku pierw sza gru pa stu den tów i wy kła -
dow ców z Ir kuc ka od wie dzi ła na szą uczel nię. W no wym ro ku aka de -
mic kim na sza uczel nia pla nu je m.in. przy jąć pierw sze trzy oso by
z Ir kuc ka na stu dia. 

W Ro sji w 2009 ro ku dzia ła ło 61 wyż szych szkół rol ni czych. Dzie -
więć z nich znaj du je się na Sy be rii. Jest to o ty le waż ne, że choć re -
gion ten ni gdy nie był rol ni czo sa mo wy star czal ny, to jed nak za wsze
ist nia ło tam rol nic two i han del pro duk ta mi rol ni czy mi. Z ra cji ta niej
ener gii elek trycz nej (na rze ce An ga rze jest za po ra wod na), któ ra kosz -
tu je 0,56 ru bla (1 ru bel to oko ło 7–9 gro szy) za kW, wła snych za so -
bów ro py (ben zy na jest dwu krot nie tań sza niż w Pol sce) i wę gla (to na
kosz tu je od 470–600 ru bli), oprócz prze my słu roz wi ja się tam rol nic -
two, ogrod nic two i prze twór stwo rol no -spo żyw cze. Naj waż niej szym
mia stem Za chod niej Sy be rii jest Ir kuck. Mia sto (700 000 miesz kań -
ców) w 2011 ro ku bę dzie ob cho dzić 350-le cie uzy ska nia praw miej -
skich. Za cho wa ło się w nim du żo sta rych do mów. Po ło żo ne bar dzo
atrak cyj nie – 80 km od je zio ra Baj kał – przy cią ga dziś wie lu tu ry stów
i mi ło śni ków po lo wa nia, cze mu sprzy ja to, że Ir kuck jest po ło żo ny na
tra sie Ko lei Trans sy be ryj skiej oraz dys po nu je wła snym lot ni skiem. Je -
zio ro Baj kał ma oko ło 30–40 km sze ro ko ści i 700 km dłu go ści. W naj -
głęb szym miej scu ma ono po nad 1,7 km głę bo ko ści. Ży je w nim wie le
ga tun ków en de micz nych (nie wy stę pu ją ni gdzie in dziej), m.in. ry by:
omul, ha rus i sig. Uni kal ny jest też mi ne rał: cza re it, o cha rak te ry stycz -
nej fio le to wej bar wie.

W ba da niach Baj ka łu du że za słu gi mie li ze słań cy z Pol ski, m.in.
Be ne dykt Dy bow ski – z po cho dze nia Bia ło ru sin, z wy kształ ce nia le karz
i zoo log, pro fe sor ze Lwo wa, któ ry ze sła ny na 12 lat ka tor gi do wsi Si -
wa ko wo ko ło Czi ty na Sy be rii za in te re so wał się Baj ka łem. Bę dąc na Sy -
be rii, za czął bez płat nie le czyć lu dzi. Wła dze car skie bar dzo szyb ko
zwol ni ły go z ka tor gi i skie ro wa ły do wsi Kuł tuk po ło żo nej nad sa mym
je zio rem. Ra zem z in nym ze słań cem – prof. Wik to rem Go dlew skim
– roz po czął ba da nia Baj ka łu. Obaj opi sa li po nad 400 zwie rząt ży ją cych
w wo dach Baj ka łu i ja ko pierw si zmie rzy li tem pe ra tu rę wo dy do głę -
bo ko ści 1320 m. Po od by ciu ka ry i po wro cie do kra ju Dy bow ski już do -
bro wol nie wy je chał z Pol ski na Kam czat kę, gdzie pro wa dził m.in.
ba da nia et no gra ficz ne. Sam wie lo krot nie po wta rzał:  „Nie ma lep sze -
go miej sca na Zie mi niż Sy be ria”. 

Re jon ir kuc ki jest czte ry ra zy więk szy od Pol ski, lecz za miesz ku -
je go za le d wie 2 500 000 lu dzi, w tym kil ka grup abo ry ge nów: Bu ria -
ci, Ewen ko wie, To fa la rzy i Ja ku ci. Ra zem jest ich nie wię cej jed nak niż
pół mi lio na. O tak sła bym za sie dle niu, mi mo do płat pań stwo wych do
pen sji, za de cy do wał bar dzo su ro wy kli mat (zi mą tem pe ra tu ry spa da -
ją do –50°C), dłu ga zi ma (Baj kał roz ma rza do pie ro pod ko niec ma ja)
oraz trud ne wa run ki pra cy. 

W tych wa run kach uda ło się jed nak, m.in. dzię ki pra com ho dow -
ców w PA RI, ad op to wać i wy ho do wać no we od mia ny psze ni cy, jęcz -
mie nia i ziem nia ków, któ re moż na upra wiać w tak krót kim okre sie
we ge ta cji: przy sie wach na po cząt ku czerw ca zbio ry mu szą się za koń -
czyć do po ło wy wrze śnia, to jest do cza su, gdy nie na dej dą pierw sze
przy mroz ki. Choć grun ty or ne zaj mu ją je dy nie 10% ob wo du ir kuc kie -
go, w 2009 ro ku upra wia no tam psze ni cę ja rą na po wierzch -
ni 240 000 ha, jęcz mień ja ry – na 88 000 ha i ziem nia ki na 42 000 ha.
Dzia ła ło też kil ka kom bi na tów szklar nio wych pro du ku ją cych wa rzy -
wa. Ostat nio naj więk szy z nich wy dzier ża wi li Chiń czy cy. 
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Akademia Rolnicza w Irkucku
na Syberii ma 75 lat
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Jeden z najstarszych domów w Irkucku

Studenckie praktyki zawodowe...

... często odbywają się w terenie
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Pań stwo wą Aka de mię Rol ni czą w Ir kuc ku po wo ła no spe cjal nym
de kre tem Ko mi sa ria tu Kra jo we go ZSRR z dnia 30 mar ca 1934 ro ku, przy
po par ciu władz lo kal nych ob wo du ir kuc kie go. Po cząt ko wo utwo rzo no
tyl ko dwa wy dzia ły: rol ny i me cha ni za cji rol nic twa. Aby utwo rzyć uczel -
nię, więk szość ka dry i część stu den tów na wyż sze la ta spro wa dzo no z in -
nych jed no stek dzia ła ją cych na Sy be rii, m.in. z Wła dy wo sto ku, Ułan -Ude
i Omska. Pierw szych 300 stu den tów przy ję to 16 paź dzier ni ka 1934 ro -
ku. Jesz cze do wy bu chu Wiel kiej Woj ny Oj czyź nia nej (1941) uczel nię
opu ści ło 326 ab sol wen tów o spe cjal no ści: agro nom in ży nier me cha ni -
za cji rol nic twa. Po wy bu chu woj ny 106 stu den tów i 14 na uczy cie li (w tym
rek tor – I.E. Ma ka row) wstą pi ło do Ar mii Czer wo nej. Wie lu z nich zgi nę -
ło, a ich bo ha ter ski czyn upa mięt nia spe cjal ny obe lisk od sło nię ty na te -
re nie uczel ni w 1972 ro ku. Choć w okre sie woj ny za ję cia w PA RI da lej się
od by wa ły, by ły one jed nak bar dzo ogra ni czo ne, gdyż w bu dyn kach aka -
de mii w la tach 1942–1945 dzia łał szpi tal woj sko wy nr 3908. W la -
tach 1941–1945 ko lej nych 212 ab sol wen tów ukoń czy ło uczel nię.
Fak tycz ny roz wój Pań stwo wej Aka de mii Rol ni czej na stą pił jed nak do pie -
ro po za koń cze niu dzia łań wo jen nych. W 1949 ro ku po wo ła no Wy dział
Zoo tech ni ki z trze ma ka te dra mi: zoo tech ni ki, ho dow li zwie rząt i ło wiec -
twa. W 1952 ro ku na uczel ni po ja wi li się pierw si dok to ran ci, a od 1956
PA RI uzy ska ła pra wo nada wa nia stop nia dok to ra na uk rol ni czych.
W 1965 ro ku po wstał Wy dział Eko no micz ny, w 1968 – Ka te dra Ło wiec -
twa prze kształ ci ła się w sa mo dziel ny Wy dział Ło wiec twa. W 1970 ro ku
po wstał bar dzo pręż ny Wy dział Elek try fi ka cji, któ ry w 2001 ro ku zmie nił
na zwę na Ener ge tycz ny. W 2000 ro ku po wstał Wy dział We te ry na rii, któ -
ry sześć lat póź niej po łą czo no z utwo rzo nym Wy dzia łem Bio tech no lo -
gii, da jąc mu no wą na zwę: Bio tech no lo gii i Me dy cy ny We te ry na ryj nej.
Dziś na PA RI i w je go fi lii w Czi cie (utwo rzo nej w 1979 ro ku) uczy się łącz -
nie oko ło 5000 stu den tów sys te mem dzien nym i za ocz nym. Od 1979 ro -
ku z uczel nią współ pra cu je też utwo rzo ny w Ir kuc ku In sty tut Re gio nal ny
Pod no sze nia Kwa li fi ka cji Kadr dla Rol nic twa. Uczel nia ma wła sne za kła -
dy do świad czal ne, gdzie stu den ci od by wa ją prak ty ki za wo do we zgod -
nie z przy ję tą spe cjal no ścią. Oko ło 100 z nich każ de go ro ku wy jeż dża na
sta że i prak ty ki za gra nicz ne. Na uczel ni dzia ła ją licz ne stu denc kie sek cje
spor to we, klub ta necz ny i ko ło re cy ta tor skie. Du ża w tym za słu ga obec -
ne go rek to ra – Ju ri ja Jew gie nie wi cza Wa szu kie wi cza (rocz nik 1966)
– z po cho dze nia Ukra iń ca, któ re go ro dzi ce przy je cha li na Sy be rię
w po szu ki wa niu lep sze go ży cia. Ab sol went Wy dzia łu Ło wiec twa PA RI
w 1988 ro ku roz po czął pra cę w Ka te drze Eko no mii i Or ga ni za cji Go spo -
dar ki Ło wiec kiej. W 2005 ro ku zo stał jej kie row ni kiem, a od 2006 jest rek -
to rem PA RI. Choć ca ły czas pod kre śla wkład swo ich po przed ni ków
w dzie ło two rze nia dzi siej szej uczel ni, to jed nak do pie ro on za czął za -
pra szać do Ir kuc ka za gra nicz nych wy kła dow ców, przy jął no wych lek to -
rów ję zy ków ob cych i stwo rzył u sie bie sil ny dział współ pra cy z za gra ni cą.
Jed nym z je go prio ry te tów sta ło się nada nie w naj bliż szych la tach PA RI
cha rak te ru uczel ni mię dzy na ro do wej.

Ob cho dy rocz ni cy po wsta nia uczel ni za in au gu ro wa ło mię dzy -
na ro do we se mi na rium na te mat po pra wy efek tyw no ści na ucza nia
w rol nic twie. Oprócz Ro sjan wzię li w nim udział go ście z Mon go lii,
Czech i Pol ski. Sys tem na ucza nia na stu diach w Ro sji prze cho dzi obec -
nie istot ne zmia ny, któ rych ce lem jest do sto so wa nie go do trzy stop -
nio we go sys te mu bo loń skie go, obo wią zu ją ce go w Unii Eu ro pej skiej.
To wa rzy szy te mu sze ro ka dys ku sja nad no wym mo de lem ab sol wen -
ta stu diów rol ni czych. Dla na uczy cie li z PA RI szcze gól nie cen ne oka -
za ły się do świad cze nia unij ne z róż nych pro gra mów dy dak tycz nych,
prze ka za ne przez ko le gów z Czech i Pol ski. Se mi na rium za koń czy ło
się przy ję ciem wspól nej de kla ra cji. 

Głów ne ob cho dy rocz ni cy przy pa dły na dzień 4 grud nia 2009 ro -
ku. Z tej oka zji wy da no oko licz no ścio wą książ kę, w któ rej przy po mnia -
no hi sto rię PA RI, jej 17 rek to rów i naj bar dziej za słu żo nych pro fe so rów.
Po ka za no tak że ży cie stu denc kie. W go dzi nach po po łu dnio wych po -
nad 300 za pro szo nych go ści wzię ło udział w uro czy stej aka de mii oraz
obej rza ło wy stę py ar ty stycz ne. W jej trak cie m.in. od czy ta no spe cjal ny
list gra tu la cyj ny skie ro wa ny na rę ce rek to ra PA RI od na szej spo łecz no -
ści aka de mic kiej, pod pi sa ny przez JM rek to ra na sze go uni wer sy te tu.
Wy ra ził on w nim na dzie ję na kon ty nu ację i dal szy roz wój współ pra cy
na uko wej oraz dy dak tycz nej z uczel nią w Ir kuc ku. Po aka de mii wszy -
scy za pro sze ni go ście wzię li udział w ban kie cie, na któ rym rów nież
przed sta wio no wy stę py ze spo łów lu do wych i so li stów. Go ście zwie -
dzi li uczel nię, w tym bar dzo zna ne mu zeum ło wiec twa z ko lek cją fu -
ter i sta rych strzelb, zo ba czy li je zio ro Baj kał i po świę co ne mu mu zeum
we wsi Li stwian ka.

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz
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Se mi na rium na te mat po pra wy ja ko ści kształ ce nia w rol nic twie

Człon ko wie de le ga cji za gra nicz nych z wi zy tą nad je zio rem Baj kał

Aka de mia z oka zji 75-le cia po wsta nia uczel ni

Ko lek cja fu ter w mu zeum my śli stwa
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Te go rocz ne ano ma lie po go do we wy stę pu ją ce na te re nie na sze -
go kra ju da ły o so bie znać w szcze gól ny spo sób w la sach Le śne -

go Za kła du Do świad czal ne go Sie mia ni ce. W dniach 8–11 stycz nia
bie żą ce go ro ku wy stą pi ły na tym te re nie dłu go trwa łe i nie zwy kle
ob fi te opa dy mar z ną ce go desz czu i śnie gu. Drze wa po kry ły się gru -
bą war stwą lo du, któ ry przy marzł do ich ko na rów. Du ży cię żar lo du
i śnie gu spo wo do wał spo re stra ty. Wie le drzew zo sta ło wy ła ma nych
lub po tra ci ło znacz ną część odła ma nych ko na rów.

Ta sy tu acja spo wo do wa ła ko niecz ność za wie sze nia wszel kich
prac le śnych. Do ty czy to szcze gól nie prac zwią za nych z po zy ska niem
drew na. W tych wa run kach nikt nie jest w sta nie za pew nić bez pie -
czeń stwa lu dziom za trud nio nym przy i tak bar dzo nie bez piecz nych
pra cach. Na le ża ło usu nąć pra cow ni ków z za gro żo ne go te re nu. Nie -
ste ty, od bi je się to moc no na sy tu acji eko no micz nej za kła du. Zi ma to
za zwy czaj okres za si lo ne go po zy ska nia drew na i je go sprze da ży. Brak
sprze da ży drew na ozna cza spa dek do cho dów i pro ble my w wy wią -
za niu się z pod pi sa nych wcze śniej umów z od bior ca mi te go su row ca.
Sy tu acja sta je się o ty le dra ma tycz na, że do tej po ry mro zy i pa da ją cy
od cza su do cza su śnieg tyl ko ją po gar sza ją. Po pra wę mo że przy nieść
tyl ko od wilż.

Tyl ko w stycz niu za kład nie po zy ska ok. 2500 000 m3, drew na co
ozna cza spa dek przy cho dów o po nad 400 000 zł. Być mo że część z te go
bę dzie moż na od ro bić w mie sią cach póź niej szych, nie mniej jed nak na
pew no od bi je się to nie ko rzyst nie na wy ni ku fi nan so wym te go ro ku.

mgr inż. Iwo Ga łec ki

Wieści z lasów siemienickich
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Sta cja Do świad czal na Mar ce lin w Po zna niu w dniach 30–31 grud -
nia 2009 ro ku go ści ła gru pę sie dem dzie się ciu piel grzy mów, któ rzy

przy by li do Po zna nia, aby wziąć udział w Eu ro pej skim Spo tka niu Mło -
dych – Ta ize. 

Mło dzi go ście przy by li do nas z Fran cji, Sło we nii, Ukra iny, Włoch
i Pol ski. W Sta cji Mar ce lin mo gli się za po znać z do świad cze nia mi pro wa -
dzo ny mi w Ka te drze Na wo że nia Ro ślin Ogrod ni czych i w Ka te drze Ro -
ślin Ozdob nych oraz z no wo cze sny mi tech no lo gia mi upra wy ro ślin.
Po byt w Sta cji Do świad czal nej cie szył się du żym za in te re so wa niem zwie -
dza ją cych. W pro gra mie spo tkań kil ku grup zna la zły się: zwie dza nie do -
świad czeń, któ re po pro wa dził prof. dr hab. An drzej Ko mo sa, dys ku sje
oraz po ka zy flo ry sty ki pro wa dzo ne przez dr hab. Agniesz kę Krzy miń ską.
Nie któ re spo so by upra wy ro ślin wpro wa dza ły zwie dza ją cych w stan zdu -
mie nia, a kom po zy cje kwia to we two rzo ne przez dr Krzy miń ską przy wo -
ła ły mi łe aspek ty es te tycz ne stu diów ogrod ni czych.

Piel grzy mi zo sta li ugosz cze ni skrom nym po czę stun kiem (pącz ki
z ja go da mi mia ły du że mię dzy na ro do we po wo dze nie) oraz ob da ro wa -
ni drob ny mi upo min ka mi.

W tym miej scu pra gnę ser decz nie po dzię ko wać JM rek to ro wi, prof.
dr. hab. Grze go rzo wi Skrzyp cza ko wi, oraz dzie ka no wi Wy dzia łu Ogrod -
ni cze go, dr. hab. Pio tro wi Urbań skie mu, prof. nadzw., za życz li wy sto su -
nek do przy ję cia piel grzy mów, a tak że wszyst kim, któ rzy po świę ci li swój
wol ny czas w tym świą tecz nym okre sie na przy go to wa nie i re ali za cję
pro gra mu po by tu go ści z Ta ize. Szcze gól nie dzię ku ję dr hab. Agniesz ce
Krzy miń skiej, mgr Mo ni ce Mie loch, mgr Li dii Go lik oraz Be acie Skryp nik.

prof. dr hab. An drzej Ko mo sa

Świę to Na ro dów w Ko le gium Run ge go
Tra dy cyj ną czę ścią no wo rocz nych spo tkań Ta ize jest Świę to Na ro -

dów, czy li barw ne pre zen ta cje uka zu ją ce od mien no ści kul tu ro we na -
ro do wo ści bio rą cych udział w za ba wie, bę dą ce za ra zem kul mi na cją
wie czo ru syl we stro we go. W tym ro ku dzię ki życz li wo ści JM rek to ra na -
szej uczel ni, prof. dr. hab. Grze go rza Skrzyp cza ka, dla go ści przy by łych
z ca łe go świa ta do pa ra fii św. Ja na Vian neya Świę to Na ro dów zor ga ni -
zo wa no w naj bar dziej re pre zen ta cyj nym bu dyn ku na So ła czu – w Ko -
le gium Run ge go. Bli sko dwie ście osób spo tka ło się w wiel kiej sa li. Każ da
na ro do wość za pre zen to wa ła pie śnią, tań cem i za ba wą swój kraj. Aplauz
na sto ją co zgo to wa no trzem Fi li pin kom, któ re przed sta wi ły pięk ny i ra -
do sny układ ta necz ny w stro jach lu do wych. Na koń cu Po la cy po rwa li
go ści do tań ca tra dy cyj nym po lo ne zem. Przy su to za sta wio nych sto -
łach i ży wio ło wej mu zy ce za ba wa trwa ła do czwar tej nad ra nem.

Mag da le na Kaź mier czak, ko or dy na tor Pa ra fial nej Eki py Przy go to waw czej
z pa ra fii św. Ja na Vian neya w Po zna niu

mgr Ewa Stryc ka

Agnieszka Krzymińska przedstawia doświadczenia Katedry
Roślin Ozdobnych (30 grudnia)

Pielgrzymi po zwiedzeniu doświadczeń w Stacji Doświadczalnej
Marcelin (30 grudnia)

Agnieszka Krzymińska 
z córką Magdaleną przygotowują 

kompozycje kwiatowe (31 grudnia)

Na tle modelu z aeroponiczną uprawą roślin (31 grudnia)

Taize 2009/2010 w Poznaniu
Wizyta młodych pielgrzymów w stacji Doświadczalnej Marcelin Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
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Tym ra zem go spo da rzem za wo dów by ła Po li tech ni ka Po znań ska,
a za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w no wym bu dyn ku uczel ni – w Au li

Wy kła do wej przy ul. Pio tro wo. W tym cza sie od by wa ły się w Po zna niu
róż ne im pre zy spor to we zor ga ni zo wa ne z oka zji 90-le cia AZS. Pa trząc
na mi nio ne la ta, co raz wię cej za wod ni ków zgła sza się do star tu i er -
go metr wio ślar ski jest co raz po pu lar niej szy. Tym ra zem udział wzię -
ło 12 uczel ni, a wy star to wa ło w su mie oko ło 100 osób. 

Ko bie ty i męż czyź ni ry wa li zo wa li w dwóch ka te go riach wa go -
wych: lek kiej i open. Wśród ko biet wa ga lek ka jest do 61, wśród męż -
czyzn zaś do 75 ki lo gra mów. Za wod nicz ki i za wod ni cy prze kra cza ją cy
po da ne kry te ria wa go we star tu ją w ka te go rii open. 

W pierw szym rzu cie za wo dów wszy scy mie li do po ko na nia dy -
stans 500 me trów i oczy wi ście chcie li zro bić to w jak naj krót szym cza -
sie. Współ za wod nic two by ło bar dzo wi do wi sko we, a oprócz te go
ki bi ce roz grze wa li at mos fe rę, do pin gu jąc ko le żan ki i ko le gów. Fa wo -
ry ta mi by li spor tow cy, któ rzy na co dzień tre nu ją ka ja kar stwo al bo
wio ślar stwo.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy re pre zen to wa li:

● Ko bie ty wa ga lek ka
❍ Ka ta rzy na Kal ka, wy nik 1: 59.4

● Ko bie ty open
❍ Zy ta Zy dor czak, wy nik 1: 36.4
❍ Mo ni ka Wój cik, wy nik 1: 50.6
❍ Pau li na Kan tec ka, wy nik 1: 59.5
❍ Iwo na Zię ba, wy nik 1: 59.9
❍ Ka ri na Wi śniew ska, wy nik 2: 01.3

● Męż czyź ni wa ga lek ka
❍ Woj ciech Ba ra now ski, wy nik 1: 43.2
❍ Szy mon Lu dwi czak, wy nik 1: 43.6
❍ To masz Wo łyń ski, wy nik 1: 52.6
❍ Ma te usz Du dek, wy nik 1: 53.6

● Męż czyź ni open
❍ Da wid Gra bow ski, wy nik 1: 19.0
❍ Adam Wi cen ciak, wy nik 1: 22.2
❍ Ra do sław Zie lac ki, wy nik 1: 27.1

W za wo dach, z po wo du cho ro by, nie wy star to wał nie ste ty nasz naj -
lep szy za wod nik – Bar tosz Za błoc ki – ak tu al ny Mistrz Pol ski na Er go me -
trze Wio ślar skim. Zy ta Zy dor czak zdo by ła dru gie miej sce wśród ko biet
w ka te go rii open, Da wid Gra bow ski uzy skał pią ty re zul tat, Adam Wi cen -
ciak upla so wał się na dzie wią tym miej scu (na 55 star tu ją cych) w ka te go -
rii open. Dru ży ny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za ję ły
na stę pu ją ce miej sca: ko bie ty szó ste, a męż czyź ni – pią te.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Ergometr wioślarski
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski – 20 listopada 2009 roku

Sek cja ko lar stwa gór skie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu sta ra się re pre zen to wać uczel nię nie tyl ko w za wo dach ko lar -

skich. Szcze gól nie po za se zo nem in ten syw nych star tów moż na
spró bo wać swo ich sił, bio rąc udział w in nych dys cy pli nach. Oprócz te -
go, że in ten syw nie przy go to wu je my się do na szych za wo dów, bie rze -
my udział w róż ne go ro dza ju im pre zach spor to wych.

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w Dar cie od by ły się 12
grud nia 2009 ro ku w Klu bie Aga wa miesz czą cym się przy ul. Mic kie -
wi cza 28 w Po zna niu. Za pro sze nie skie ro wa ne by ło do wszyst kich stu -
den tów i pra cow ni ków ma ją cych ak tu al ną le gi ty ma cję AZS. Po nad to
gwa ran to wa no do brą za ba wę i ry wa li za cję przy tar czy. Dla nas by ła
to no wość, al bo wiem ni gdy wcze śniej nie gra li śmy w dar ta, ale mi mo
wszyst ko war to by ło spró bo wać.

Dart – naj kró cej uj mu jąc – to gra, któ rej ce lem jest tra fia nie nie -
wiel ki mi lot ka mi w tar czę za wie szo ną na ścia nie. To pro fe sjo nal ny
sport, ale też lo ka lo wa roz ryw ka, co raz bar dziej po pu lar na w wie lu
kra jach, zwłasz cza w Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Ho lan dii, kra jach skan -
dy naw skich, Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej.

Przy stę pu jąc do gry, trze ba wie dzieć, ja ki jest po dział pól na ta -
bli cy do dar ta i jak są one nu me ro wa ne, gdyż ta nu me ra cja sta no wi
pod sta wę przy zna wa nia pun ków za tra fie nie. Oczy wi ście nie wszy scy
by li za po zna ni ze szcze gó ło wy mi za sa da mi gry, dla te go po czą tek nie
na le żał do ła twych. Fre kwen cja wy jąt ko wo do pi sa ła i sta wi ło się wie -
lu re pre zen tan tów wiel ko pol skich uczel ni, a wśród nich wi dać by ło
nie złych gra czy.

Za wod ni cy obe zna ni z tą klu bo wą dys cy pli ną ra dzi li so bie naj le -
piej, dla wie lu był to pierw szy kon takt z dar tem, ale ra czej nikt nie ża ło -
wał udzia łu. Nie by li śmy fa wo ry ta mi, ale po ra dzi li śmy so bie cał kiem
do brze, szcze gól nie jak na pierw szy udział w te go ty pu zma ga niach.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy re pre zen to wa li na stę pu ją cy stu den ci:
● Agniesz ka Le wan dow ska
● Ma te usz No wic ki
● Ma te usz Du dek
● Szy mon Lu dwi czak.

In dy wi du al nie na naj lep szej po zy cji upla so wał się Szy mon Lu -
dwi czak, któ ry za jął 13 lo ka tę. Agniesz ka Le wan dow ska szyb ko za skar -
bi ła so bie wzglę dy or ga ni za to rów i zo sta ła naj sym pa tycz niej szą
za wod nicz ką za wo dów w dar ta.

Skla sy fi ko wa no dzie sięć uczel ni:
1. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza 
2. Wyż szą Szko łę Lo gi sty ki 
3. Po li tech ni kę Po znań ską
4. Wyż szą Szko łę Za wo do wą „Ka dry dla Eu ro py”
5. Uni wer sy tet Przy rod ni czy
6. Wyż szą Szko łę Ho te lar stwa i Ga stro no mii
7. Wyż szą Szko łę Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji im. Miesz ka I
8. Uni wer sy tet Eko no micz ny
9. Wyż szą Szko łę Ban ko wą
10. Wyż szą Szko łę Na uk Hu ma ni stycz nych i Dzien ni kar stwa.

W da nym ro ku aka de mic kim jest za zwy czaj I i II rzut za wo dów
w da nej dys cy pli nie. Pierw sze do świad cze nia ma my za so bą i ko lej ny
raz bę dzie z pew no ścią lep szy.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Akademickie Mistrzostwa 
Wielkopolski w Darcie
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Suk ce sy spor tow ców nie przy cho dzą z ła two ścią, za zwy czaj oku -
pio ne są cięż ką pra cą i wy rze cze nia mi. Tre ning – czę sto dwa ra zy

dzien nie, zgru po wa nia – od naj młod szych lat, wa ka cje – tyl ko zwią -
za ne z upra wia nym spor tem, póź niej die ta i pra ca, pra ca, pra ca… Jed -
nak oka zu je się, że war to, po nie waż sport jest przy go dą na ca łe ży cie,
kształ tu je cha rak ter i da je nie za po mnia ne chwi le. Tak na praw dę tyl ko
ci, któ rzy te go za kosz to wa li, wie dzą, o czym mo wa.

Za wod ni cy, któ rych po sta ci chcę przy bli żyć, tre nu ją w jed nym
klu bie: Po sna nii RBW Po znań, chło pa cy w sek cji wio ślar skiej, Zy ta
w ka ja kar skiej, stu diu ją na tej sa mej uczel ni, a naj wspa nial szy jest fakt,
że jest to Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu. 

Zy ta Zy dor czak stu diu je na II ro ku na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in -
ży nie rii, kie ru nek: ochro na śro do wi ska. Jej przy go da z ka ja kar stwem roz -
po czę ła się w 1999 ro ku, mi nę ło więc już 10 lat. Od po cząt ku od no si ła
suk ce sy, a pierw szy me dal – srebr ny – zdo by ła już po ro ku tre no wa nia
na Mi strzo stwach Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Od te go cza su ma na
swo im kon cie oko ło 90 me da li i kil ka na ście pu cha rów.

Tre ning w ka ja kar stwie jest bar dzo uroz ma ico ny, a na jed nost kę
tre nin go wą skła da ją się w za leż no ści od po ry ro ku i po go dy: tre ning na
wo dzie, si łow nia, bie gi, za ję cia na sa li gim na stycz nej, ba se nie, spin ning,
ae ro bik, nar ty bie go we. W ka ja kar stwie ka te go rie po dzie lo ne są ze
wzglę du na wiek: naj młod sze to dziew czyn ki/chłop cy, po tem mło dzi -
cy, ju nio rzy, mło dzie żow cy i se nio rzy. Star ty i tre nin gi są w osa dach: K1
(je dyn ka), K2 (dwój ka), K4 (czwór ka). Zy ta jest dziś w gru pie mło dzie -
żo wej do ukoń cze nia 22 ro ku ży cia. Naj więk szym osią gnię ciem tej za -
wod nicz ki jest wi ce mi strzo stwo Eu ro py zdo by te w 2007 ro ku. W 2006
ro ku bra ła udział w Mi strzo stwach Eu ro py, a w 2007 w Mi strzo stwach
Świa ta (tam łącz nie za ję ła trzy ra zy czwar te miej sce). Jest wie lo krot ną
mi strzy nią i me da list ką mi strzostw Pol ski. W 2009 ro ku na mło dzie żo -
wych mi strzo stwach Pol ski zdo by ła dwa me da le: srebr ny i brą zo wy.

Bar tek Za błoc ki (II rok Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, kie -
ru nek: agro tu ry sty ka) roz po czął tre ning w 2003 ro ku i od ra zu wziął
się ostro do pra cy, choć po cząt ki nie by ły ła twe. Je go wy trwa łość się

opła ci ła, po nie waż już w 2007 ro ku zdo był pierw szy me dal na Mi strzo -
stwach Pol ski Ju nio rów, gdzie z ko le ga mi za jął trze cie miej sce
w czwór ce bez ster ni ka. W 2008 ro ku zo stał za uwa żo ny przez tre ne ra
ka dry mło dzie żo wej i był bra ny pod uwa gę pod czas bu do wy re pre -
zen ta cyj nej ósem ki, jed nak na  Mi strzo stwa Świa ta nie po je chał. Za -
mie rze nia zre ali zo wał rok póź niej, gdy po do brych wy ni kach na
ba da niach kon sul ta cyj nych i uda nym star cie w re ga tach otwar cia se -
zo nu w Po zna niu stał się pod sta wo wym za wod ni kiem re pre zen ta cyj -
nej ósem ki i wy wal czył z ko le ga mi zło ty me dal Mło dzie żo wych
Mi strzostw Pol ski w cze skich Ra ci cach. 

Da wid Gra bow ski (II rok Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go,
kie ru nek: eko no mia) rów nież swo ją przy go dę z wio ślar stwem roz po -
czął w 2003 ro ku i już po ro ku zdo był swój pierw szy me dal Mi strzostw
Pol ski na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży (Mi strzo stwach Ju -
nio rów Młod szych), gdzie z ko le ga mi w czwór ce po dwój nej ze ster -
ni kiem za jął dru gie miej sce. W ko lej nych la tach je go tre nin gi rów nież
po par te zo sta ły suk ce sa mi; do chwi li obec nej zdo był je de na ście me -
da li mi strzostw Pol ski. W 2005 ro ku po raz pierw szy do stał po wo ła nie
do re pre zen ta cji, zdo by wa jąc sre bro w Pu cha rze Eu ro py oraz na re -
ga tach Na dziei Olim pij skich. W ro ku 2005 i 2006 zdo był ko lej no dwa
srebr ne i dwa brą zo we me da le w Pu cha rze Państw Nad bał tyc kich
w Tro kach i na po znań skiej Mal cie. W 2006 ro ku brał udział w Mi strzo -
stwach Świa ta Ju nio rów w Am ster da mie, a w 2007 ro ku w Pe ki nie.
W 2009 ro ku na Mło dzie żo wych Mi strzo stwach Świa ta w Ra ci cach za -
jął dzie wią te miej sce w czwór ce po dwój nej.

Obaj za wod ni cy, Da wid Gra bow ski oraz Bar tek Za błoc ki, za li czy li
rów nież wspól ne wy stę py na za wo dach. Ra zem zdo by li zło to na Mło -
dzie żo wych Mi strzo stwach Pol ski w 2009 ro ku na dwój ce po dwój nej,
przy pły wa jąc 8 se kund przed ry wa la mi, oraz brąz na dwój ce bez ster -
ni ka. W Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski i Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Pol ski na er go me trze wio ślar skim w 2008/2009 ro ku
re pre zen to wa li Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu i za ję li do bre
miej sca, pla su jąc się: Bar tek na trze cim, a Da wid na pią tym miej scu.
Jed nak w War sza wie pod czas Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski na er -
go me trze wio ślar skim nie zo sta wi li złu dzeń ry wa lom. Bar tek zo stał
Aka de mic kim Mi strzem Pol ski w ka te go rii open, gdzie na dy stan -
sie 1000 me trów uzy skał czas 2: 47,70, z ko lei Da wid za jął szó ste miej -
sce z cza sem: 2: 52,70, Zyt ka zaś miej sce dzie wią te w ka te go rii open
z re zul ta tem: 3: 33,80. W ty pie: Aka de mie, wszy scy zdo by li me da le:
zło ty i srebr ny, ko bie ty rów nież srebr ny.

Naj więk szym suk ce sem dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go za koń -
czył się wy stęp Bart ka i Da wi da na Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu -
ro py 2009 w wio ślar stwie, gdzie zdo by li ty tuł Aka de mic kie go Mi strza
Eu ro py, a tak że na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski za koń czo nych
ode bra niem ty tu łu wi ce mi strzow skie go.

Tre ning wio ślar ski jest bar dzo zróż ni co wa ny i za le ży od fa zy przy -
go to wań oraz po ry ro ku. Skła da ją się na nie go: ćwi cze nia ogól no ro -
zwo jo we, bie gi, tre nin gi na er go me trze, cho dze nie po gó rach, nar ty
bie go we, si łow nia, tre ning na wo dzie, zgru po wa nia spor to we,
a wszyst ko to ma do pro wa dzić za wod ni ka do jak naj lep szej for my
oraz wy ni ku. Za wo dy wio ślar skie są bar dzo wy czer pu ją ce, a da ny bieg,
gdzie tęt no star tu ją ce go czę sto prze kra cza 200 ude rzeń na mi nu tę,
czę sto koń czy się bó lem mię śni i eks tre mal nym wy czer pa niem.

Pla ny na przy szłość spor to wą na szych za wod ni ków i za wod ni -
czek są nie zmien ne: cięż ka pra ca na tre nin gach i zgru po wa niach, star -
ty i po go dze nie wszyst kie go z na uką. Dla spor tow ca jest to jed nak
ca łe ży cie, któ re go nie za mie nił by na in ne, bo ten wy si łek, emo cje – to
wła śnie ko cha się w spo rcie naj bar dziej.

Da wid i Bar tek twier dzą, że mi mo wie lu wio ślar skich suk ce sów Po -
la ków sport ten nie jest po pu lar ny w kra ju. Nie za wsze tre nu ją w do god -
nych wa run kach, ich si łow nie nie są do brze wy po sa żo ne, a prze ciw ni cy
star tu ją na lep szym sprzę cie. Jed nak że na igrzy skach olim pij skich pol -
skie osa dy zdo by wa ją me da le. Da wid twier dzi, że w trud nych wa run -
kach kształ tu je się cha rak ter spor tow ca i za pew ne ma ra cję. Po zo sta je
ży czyć na szym stu den tom dal szych suk ce sów i oczy wi ście wy stę pu na
olim pia dzie, co jest ma rze niem każ de go spor tow ca.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Sylwetki naszych sportowców

Zyta Zydorczak (w najniższym rzędzie, w środku); Mistrzostwa
Europy, Belgrad 2007 (brązowy medal dla uczelni)

Od lewej: Bartek Zabłocki oraz Dawid Grabowski; Akademickie
Mistrzostwa Europy, Kruszwica 2009 (złoty medal dla uczelni)
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Pra cę pod ty tu łem „In wen ta ry za cja po mni ków przy ro dy po wia tu lesz czyń skie go” na pi sa łam w Ka te drze Bo ta ni ki na Wy -
dzia le Ogrod ni czym pod kie run kiem dr. inż. Woj cie cha Ant ko wia ka. Jej ce lem by ło uzy ska nie ak tu al nych i szcze gó ło -

wych in for ma cji na te mat po mni ków przy ro dy znaj du ją cych się na te re nie po wia tu, a przy czyn kiem do jej po wsta nia był
brak opra co wa nia te go ty pu w na szym pi śmien nic twie. 

We dług ze bra nych prze ze mnie ma te ria łów na ba da nym ob sza rze win ny znaj do wać się 124 po mni ki, tym cza sem in -
wen ta ry za cja wy ka za ła, że po zo sta ło ich je dy nie 112. Spo śród zin wen ta ry zo wa nych obiek tów wy róż ni łam 85 drzew bę -
dą cych po mni ka mi przy ro dy, 20 grup po mni ko wych, trzy za byt ko we ale je, je den park, a tak że trzy po mni ki zło żo ne
z gła zów na rzu to wych. Zin wen ta ry zo wa łam łącz nie 580 drzew, 37 ga tun ków oraz sześć gła zów na rzu to wych.

Ba da nia po ka za ły, że nie ist nie ją ce po mni ki po win ny zo stać wy kre ślo ne z re je stru, a po za tym na le ży uak tu al nić licz -
bę drzew two rzą cych po mni ki gru po we, a drze wa mar twe, ro sną ce na te re nach le śnych, po win ny być po zo sta wio ne do
sa mo ist ne go roz kła du. Ko niecz ne jest rów nież prze pro wa dze nie za bie gów chi rur gicz nych i pie lę gna cyj nych na wy ma ga -
ją cych te go drze wach oraz ozna cze nie więk szo ści obiek tów ta blicz ka mi z na pi sem „po mnik przy ro dy”.

Kon kurs na naj lep szą pra cę dy plo mo wą o po wie cie lesz czyń skim w ro ku 2009 zo stał zor ga ni zo wa ny po raz trze ci. Je -
go or ga ni za to rem jest Ra da Po wia tu Lesz czyń skie go wraz z jej prze wod ni czą cym, sta ro stą lesz czyń skim. W wy ni ku ob rad
ko mi sji kon kur so wej w tym ro ku przy zna no dwie rów no rzęd ne na gro dy. Mo ją pra cę: „In wen ta ry za cja po mni ków przy ro -
dy po wia tu lesz czyń skie go” na gro dzo no za cie ka wą for mę pre zen ta cji te ma tu oraz ze wzglę du na moż li wość jej prak tycz -
ne go wy ko rzy sta nia. Wrę cze nie na gród od by ło się 24 wrze śnia 2009 ro ku pod czas Se sji Po wia tu Lesz czyń skie go w gma chu
Sta ro stwa Po wia to we go w Lesz nie.

mgr Agniesz ka Ro go ziń ska, ab sol went ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w ro ku 2009

Absolwentka naszej uczelni nagrodzona
za najlepszą pracę dyplomową o powiecie leszczyńskim w roku 2009

Pol skie To wa rzy stwo Zoo tech nicz ne im. Mi cha ła Ocza pow skie -
go 18 czerw ca 2009 ro ku ogło si ło wy ni ki 26. edy cji kon kur su na

naj lep sze pra ce ma gi ster skie z dzie dzi ny na uk zoo tech nicz nych.
Ogó łem do kon kur su zgło szo no 67 prac ma gi ster skich z dzie wię ciu
uczel ni. Naj wię cej prac – aż 17, wpły nę ło z Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu.

Wy bra ni przez sąd kon kur so wy re cen zen ci oce nia li pra ce
w sied miu gru pach te ma tycz nych: ge ne ty ka (14 prac), chów i ho -
dow la trzo dy chlew nej i dro biu (11), chów i ho dow la by dła, owiec
i kóz (16), chów i ho dow la ko ni (9), chów i ho dow la zwie rząt fu ter -
ko wych (8), chów i ho dow la zwie rząt ama tor skich i dzi kich (7), in -
ne (2).

Po za po zna niu się z re cen zja mi i dys ku sji przy zna no łącz nie 48
na gród i wy róż nień. Na 17 prac wy sła nych na kon kurs z Wy dzia łu
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 14 zo sta ło na gro dzo nych, co sta no wi -
ło 29% wszyst kich przy zna nych na gród i wy róż nień. Na si ma gi stran -
ci zdo by li pięć pierw szych, czte ry dru gie, trzy trze cie na gro dy oraz
dwa wy róż nie nia. Szcze gó ło wy wy kaz prac, za wie ra ją cy na zwi ska
au to rów na gro dzo nych prac, te ma ty oraz pro mo to rów, przed sta -
wio no po ni żej.

Na gro dy pierw sze
● mgr Mar ta Łaszcz –„Po li mor fizm i eks pre sja ge nu FAB P3 w tkan ce mię ś-

nio wej świ ni”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr hab. Do ro ty Cie ślak,
prof. nadzw., w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt 

● mgr Bar tosz Men dlew ski – „Za sto so wa nie pre pa ra tu Bac to cell w ży wie -
niu kur nie śnych”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. An drze -
ja Rut kow skie go w Ka te drze Ży wie nia Zwie rząt i Pa szo znaw stwa

● mgr Do ro ta Pie trow ska – „Mię śnie bro daw ko wa te i stru ny ścię gni ste w ser -
cach wy bra nych ga tun ków z rzę du Car ni vo ra”. Pra ca wy ko na na pod kie -
run kiem dr. hab. Hie ro ni ma Frąc ko wia ka w Ka te drze Ana to mii Zwie rząt

● mgr Na ta lia Reń ska – „Wy stę po wa nie apop to zy w oocy tach świ ni w za -
leż no ści od wie ku daw czy ni i kom pe ten cji roz wo jo wej oocy tów”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem dr hab. Do ro ty Cie ślak, prof. nadzw., w Ka te -
drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt

● mgr Mar cin Sta niek – „Wpływ wy bra nych czyn ni ków na in ten syw ność
bra ko wa nia i wy daj ność ży cio wą krów ra sy pol skiej holsz tyń sko -fry zyj -
skiej od mia ny czar no -bia łej”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. Ja ro -
sła wa Py tlew skie go w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny nauk zootechnicznych

Na gro dy dru gie
● mgr Łu kasz Ant ko wiak – „Po ziom kwa sów tłusz czo wych w sia rze i mle -

ku krów ra sy jer sey”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. Ry -
szar da Skrzyp ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka

● mgr Mag da le na Bartz – „Po li mor fizm ge nu PPA RA świ ni”. Pra ca wy ko na -
na pod kie run kiem prof. dr. hab. Mar ka Świ toń skie go w Ka te drze Ge ne -
ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt

● mgr Mar je ta Grzech – „Oce na efek tów mat czy nych na ma sę cia ła ka -
czek”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem prof. dr. hab. To ma sza Szwacz -
kow skie go w Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt

● mgr Mar ta Sła ba – „Sto so wa nie na sie nia sek so wa ne go do in se mi na cji
by dła mlecz ne go a po stęp ho dow la ny na ścież ce mat ka –cór ka”. Pra ca
wy ko na na pod kie run kiem dr. hab. To ma sza Stra bla, prof. nadzw., w Ka -
te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt.

Na gro dy trze cie
● mgr Ma rek Ja ku bow ski – „Czyn ni ki wpły wa ją ce na po bie ra nie sia ry

u cie ląt”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr. inż. Ire ne usza Ant ko wia -
ka w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka

● mgr An na Pur czyń ska – „Wstęp ne ob ser wa cje nad akli ma ty za cją ba wo -
ła wod ne go (Bu ba lus bu bal lis) w Pol sce”. Pra ca wy ko na na pod kie run -
kiem dr. inż. Ire ne usza Ant ko wia ka w Ka te drze Ho dow li By dła
i Pro duk cji Mle ka

● mgr Ewe li na Szy man kie wicz – „Za sto so wa nie sub stan cji bu fo ru ją cych
pH pły nu żwa czo we go w ży wie niu krów mlecz nych”. Pra ca wy ko na na
pod kie run kiem dr. hab. Wło dzi mie rza No wa ka, prof. UP, w Ka te drze
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej.

Wy róż nie nia
● mgr Kin ga Skie resz -Szew czyk – „Roz wój ję zy ka u gę si do mo wej (An ser

an ser f. do me sti ca, Ana ti dae)”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem dr hab.
Han ny Jac ko wiak w Ka te drze Ana to mii Zwie rząt

● mgr Pau li na Wo ro biej – „Wpływ po li mor fi zmu ge nów ABC G2 oraz 
DGA T1 na war tość użyt ko wą by dła”. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem 
dr inż. Jo lan ty Ko mi sa rek w Ka te drze Ho dow li By dła i Pro duk cji Mle ka.

Ab sol wen ci Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt na dal utrzy mu -
ją naj wyż szy po ziom prac ma gi ster skich. Ser decz ne gra tu la cje dla au -
to rów prac i ich pro mo to rów!

dr inż. Woj ciech An drze jew ski
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Sa mo rząd Stu denc ki Wy dzia łu Le śne -
go wspól nie z Ko łem Le śni ków Uni -

wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
wskrze si li w tym ro ku hi sto rycz ną już
tra dy cję Ba lu Le śni ka. Uro czy ste ba le
ma ją swój po czą tek w la tach trzy dzie stych XX wie ku, a or ga ni zo wa ło
je Ko ło Le śni ków w po znań skim ho te lu „Ba zar”. Swo ją re no mą i sła wą
obej mo wa ły ca ły Po znań. Choć z bie giem lat tra dy cja gdzieś za ni kła,
kil ka mie się cy te mu po wstał po mysł, aby wskrze sić Bal Le śni ka, by
brać stu denc ka mo gła po now nie wspól nie się ba wić. I tak po łą czo ne
si ły Sa mo rzą du Stu denc kie go Wy dzia łu Le śne go i Ko ła Le śni ków do -
pro wa dzi ły do ba lu, któ ry od był się 20 stycz nia bie żą ce go ro ku, tak,
jak to nie gdyś by wa ło – w cza sie kar na wa łu.

Nie był to zwy kły bal, dla stu den tów by ło to waż ne wy da rze nie:
spo tka nie, na któ rym ba wi li śmy się wspól nie, nie zwa ża jąc na rok stu -
diów czy spe cjal ność. Or ga ni za to rzy wi ta li go ści w przy stro jo nej sa li
„Do mu Żoł nie rza”, była or kie stra, za pro sze ni go ście, oko ło 100 roz ba -
wio nych par, suk nie ba lo we, a o pół no cy szam pan, dzik i Hymn po -
znań skich le śni ków. Za ba wa pra wie do bia łe go ra na.

Stu den ci nie za po mnie li o hi sto rii Ba lów Le śni ka, o czym świad -
czą pla ka ty oraz za pro sze nia o tre ści:

Na ko niec po zo sta je mi po dzię ko wać w imie niu wszyst kich or -
ga ni za to rów za pro szo nym go ściom, wy kła dow com oraz ko le gom
i ko le żan kom stu den tom, że za szczy ci li nas swo ją obec no ścią i wspól -
ną za ba wą. Mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku Bal Le śni ka bę dzie cie -
szył się ta ką sa mą, al bo i więk szą po pu lar no ścią.

Ka ta rzy na Mi cha lak, bi blio te karz Ko ła Le śni ków,
stu dent ka IV ro ku ochro ny śro do wi ska le śne go

bal leśników

Leśnicy 
się bawią!
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W bar dzo mroź ny zi mo wy wie czór, gdy tem pe ra tu ra zbli ża się do
–15°C, a uli ce są cał ko wi cie za sy pa ne śnie giem, wy da wać by się

mo gło, że nic, tyl ko sie dzieć w do mu przy cie płym pie cy ku i po pi jać
her bat kę z ma li na mi. Ta kie roz wią za nie jed nak nie wcho dzi w grę, gdy
na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska od by wa się tra dy cyj ny
Bal Me lio ran tów. Dla te go też 22 stycz nia te go ro ku go ście w po szu ki -
wa niu go rą cej, ser decz nej at mos fe ry przy by li punk tu al nie z za pa sem
do bre go hu mo ru i przy go to wa ni do wspól nej za ba wy.

Po krót kim po wi ta niu, przy go to wa nym przez dzie kan, prof. dr hab.
Jo lan tę Ko mi sa rek, uro czy ste go otwar cia ba lu tra dy cyj nie już do ko nał
JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak. Wszyst kim ze bra nym go -
ściom, wśród któ rych obec ni by li m. in.: wła dze uczel ni, przed sta wi cie le
ad mi ni stra cji oraz współ pra cu ją cy z wy dzia łem przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych, JM rek tor ży czył sa mych suk ce sów w No wym Ro ku.

Lam pecz ka cze goś moc niej sze go plus drob ne co nie co do da ło
wszyst kim ener gii do wspól nej za ba wy. Kie dy za brzmia ły pierw sze
tak ty mu zy ki, a tłum w tań cu za wi ro wał, nikt już nie pa mię tał, że za
oknem tę ga zi ma. W chwi lach prze rwy moż na się by ło od dać przy ja -
ciel skim po ga węd kom lub od po cząć w ką ci ku, ale nie za dłu go, bo
wła śnie nad je chał „… po ciąg z da le ka…”, a roz śpie wa ni „po dróż ni” po -
rwa li w dro gę każ de go, kto był na po sto ju.

Tak roz ba wie ni do brnę li śmy do póź nych go dzin noc nych i jak
zwy kle trud no nam by ło się roz stać. Schła dza jąc się więc do brym piw -
kiem od na sze go wie lo let nie go spon so ra LECH Bro wa ry Wiel ko pol ski,
umó wi li śmy się już na spo tka nie w przy szłym ro ku. Do zo ba cze nia!

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

Bal w zimowej 
szacie

bal meliorantów

Gotowi do zabawy

… i zawirowało…!

Noworoczne życzenia 
JM rektora

Ze studentami mniej oficjalnie

Ruszył pociąg

Tańce i jeszcze raz tańce

Przyjacielskie spotkania

Małe co nieco
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Z bra ku cza su oraz z po wo du ogra ni czeń na rzu co nych przez roz -
kła dy jaz dy ko mu ni ka cji pu blicz nej nie zdo ła li śmy do trzeć do wszyst -
kich god nych te go miejsc. Bar dzo szyb ko na de szła ko lej na nie dzie la 
(2 sierp nia), na któ rą za pla no wa na by ła prze pro wadz ka do Ci snej. Więk -
szość uczest ni ków obo zu za pla no wa ła tra sę prze jaz du tak, aby cho -
ciaż nie któ re z tych miejsc od wie dzić. Naj więk szym po wo dze niem
cie szy ły się cer kwie w Ho szo wie (w na ro do wym sty lu ukra iń skim, in -

spi ro wa nym przez bu dow nic two hu cul skie) i Ho szow czy ku, a tak że
w Ra bem, Smol ni ku nad Sa nem (je dy na za cho wa na w pol skich Biesz -
cza dach w sty lu boj kow skim) i w Chmie lu (mia ła spło nąć w po ża rze
Rasz ko wa na po trze by fil mu Pan Wo ło dy jow ski).

Ci sna to wieś gmin na po ło żo na w ko tli nie, w cen trum Biesz cza -
dów, przy węź le tras ko mu ni ka cyj nych. Okres świet no ści prze ży wa ła
w pierw szej po ło wie XIX wie ku, gdy ów cze sny jej wła ści ciel, Ja cek Fre -
dro (oj ciec ko me dio pi sa rza), zor ga ni zo wał tu hu tę że la za. Obiek tem
obec nie przy cią ga ją cym uwa gę przy jezd nych jest daw ny cmen tarz
przy cer kiew ny z licz ny mi ele men ta mi na grob ków wy ko na ny mi w hu -
cie Fre drów. W cen trum wsi wzno si się po mnik żoł nie rzy i mi li cjan tów
po le głych w wal kach z od dzia ła mi Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii. 
Wo kół po mni ka zre kon stru owa no drew nia no -ziem ne umoc nie nia,
w któ rych bro ni ła się pol ska za ło ga ci śniań skiej pla ców ki. Spo rym 
za in te re so wa niem cie szy się „Sie kie re za da”, czy li współ cze sny lo kal ga -
stro no micz ny o spe cy ficz nym wy po sa że niu i czę sto rów nież spe cy -
ficz nych klien tach. Na szą ba zą był po ło żo ny w sa mym cen trum wsi
(mię dzy po mni kiem a„Sie kie re za dą”) no wy pen sjo nat „Troll”.

Trzy pierw sze dni prze zna czy li śmy na pe ne tra cję od lud nych
miejsc mię dzy do li ną Sa nu w re jo nie Raj skie go a Du żą Ob wod ni cą
Biesz czadz ką, od Ba li gro du do Ci snej. Wę dro wa li śmy przez te re ny nie -
ist nie ją cych już wsi (Stu den ne, Ja wo rzec, Ra dzie jo wa, Ty sko wa), po
któ rych po zo sta ły tyl ko za nie dba ne cmen ta rze, miej sca po cer kwiach,
znisz czo ne na ogół ka plicz ki i sa mot ne krzy że. Od wie dzi li śmy je den
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Dwa ty go dnie wę dró wek po Biesz cza dach w 2008 ro ku (WA 1/09
i 4/09) nie wy star czy ły na wet na po bież ne zwie dze nie naj cie kaw -

szych miejsc w tym od le głym za kąt ku Pol ski. Dla te go już w chwi li za -
koń cze nia tam te go obo zu by ło oczy wi ste, że po ro ku wró ci my
w Biesz cza dy. Sta ra łem się za pla no wać po byt w ta ki spo sób, aby unik -
nąć po wtó rzeń, a jed no cze śnie od wie dzić naj waż niej sze i naj cie kaw -
sze, czę sto ma ło zna ne miej sca.

Na ba zę w pierw szym ty go dniu (od nie dzie li, 26 lip ca) wy bra łem
ho te lik „Str wiąż” w Ustrzy kach Dol nych, czy li – ści śle rzecz uj mu jąc
– na Przed gó rzu Biesz czadz kim (we dług geo gra fów „praw dzi we” Biesz -
cza dy za czy na ją się na le wym brze gu Sa nu). Li czą ce po nad 10 000
miesz kań ców mia sto to sto li ca po wia tu, uwa ża na – ze wzglę du na wy -
cią gi nar ciar skie w oko li cy – za zi mo wą sto li cę Biesz cza dów. Mi mo du -
że go od da le nia od te re nów Biesz czadz kie go Par ku Na ro do we go (BPN)
w Ustrzy kach Dol nych mie ści się Mu zeum Przy rod ni cze BPN. Z obiek -
tów za byt ko wych za naj waż niej sze na le ży uznać: od no wio ną nie daw -
no mu ro wa ną cer kiew grec ko ka to lic ką, roz bu do wy wa ny neo go tyc ki
ko ściół pa ra fial ny, a w Ja sie niu (obec nie przed mie ście Ustrzyk Dol -
nych) lo kal ne sank tu arium Mat ki Bo skiej Ru dec kiej. Ory gi nal ną XVI -
-wiecz ną iko nę, wy wie zio ną po woj nie z Ru dek ko ło Lwo wa, nie ste ty
skra dzio no w 1992 ro ku. Daw na sy na go ga zo sta ła prze ro bio na na bi -
blio te kę, ale za cho wał się sta ry kir kut (cmen tarz ży dow ski). Po ło żo ny
w cen trum mia sta ho te lik wziął swą na zwę od prze pły wa ją cej tu rzecz -
ki, zna nej głów nie z te go, że do pro wa dza swe wo dy za po śred nic twem
Dnie stru do Mo rza Czar ne go.

Ka prys hi sto rii (a do kład niej – fakt, że te re ny na po łu dnie od
Ustrzyk Dol nych aż do Sa nu na le ża ły w la tach 1945–1951 do ZSRR)
spra wił, że za cho wa ło się tu spo ro daw nych cer kie wek, na ogół drew -
nia nych, obec nie w więk szo ści wy ko rzy sty wa nych ja ko świą ty nie rzym -
sko ka to lic kie. Nie któ re z nich mie li śmy oka zję zwie dzić. Za jed ną
z naj pięk niej szych po wszech nie uwa ża na jest – i słusz nie – cer kiew ka
w Rów ni, ale war to by ło pójść też do cer kwi w By strem, Mich niow cu
(o kształ cie i kon struk cji nie spo ty ka nej w pol skich Kar pa tach), Ustia -
no wej, Żłob ku. Zbu do wa ne w róż nym cza sie i w róż nych sty lach, za -
cho wa ły swój nie po wta rzal ny urok. Szko da, że zde cy do wa nie go rzej
przed sta wia się na ogół wy po sa że nie wnętrz.

W po wszech nej świa do mo ści ta część Pol ski zna na jest przede
wszyst kim z Je zio ra So liń skie go i je go oto cze nia, m.in. ze spo łu elek -
trow ni wod nych. Wi dzie li śmy za po ry w Mycz kow cach i w So li nie oraz
zwie dzi li śmy „kom bi nat” tu ry stycz no -sa na to ryj ny w Po lań czy ku nad
Je zio rem So liń skim. Spró bo wa li śmy wo dy z cu dow ne go źró deł ka
w po bli skim Zwie rzy niu, ale chy ba naj cie kaw sze by ły wy jąt ko we wi -
do ki znad ka mie nio ło mu na Ko ziń cu nad Bó br ką, obej mu ją ce oba je -
zio ra za po ro we i ich oto cze nie. Nasz kon takt z Sa nem – głów ną rze ką
re gio nu, nie ogra ni czał się tyl ko do re jo nu So li ny. Po dzi wia li śmy też
ory gi nal ne za ko la rze ki mię dzy Zwie rzy niem a Mycz kow ca mi oraz ma -
low ni czą do li nę ko ło Dwer ni ka.

Zwie dza ny przez nas re jon ob fi tu je rów nież w in ne atrak cje.
W Czar nej Gór nej czyn na jest ko pal nia ro py naf to wej. W Ustia no wej
w la tach trzy dzie stych ubie głe go wie ku dzia łał naj więk szy w Pol sce
ośro dek szko le nia szy bow co we go. W Glin nej moż na po dzi wiać owia -
ny le gen da mi i opie wa ny przez po etów Ka mień Le ski, czy li ogrom ny
osta niec skal ny. Oko li ce Lu to wisk „gra ły” ja ko ukra iń ski step w fil mie
Pan Wo ło dy jow ski. Od wie dzi li śmy jesz cze wie le in nych miejsc, wę dru -
jąc grzbie ta mi i do li na mi, przez wi do ko we po la ny i le śne ostę py, zna -
ko wa ny mi szla ka mi, ale chęt nie też ścież ka mi bez ozna ko wa nia. Mu szę
przy znać, że wła śnie te nie prze tar te, nie ozna ko wa ne tra sy, któ ry mi
oprócz nas nikt nie cho dził, naj bar dziej za pi sa ły się w pa mię ci. Dla przy -
kła du wy mie nię tra sę ze Żłob ka do cer kwi w By strem czy też uro czą
wę drów kę z Mich niow ca do przy stan ku au to bu so we go przy Du żej
Ob wod ni cy Biesz czadz kiej. Nie ob ni żył atrak cyj no ści wy cie czek fakt,
że nie moż na by ło wspiąć się zbyt wy so ko (na ogół nie wy żej niż 600–
-700 m; wy jąt ko wo wy so ki jest Tro cha niec, 939 m w grzbie cie Otry tu).

Lato 2009 – znowu Bieszczady,
czyli „W górach jest wszystko, co kocham”

Gdzieś na Przedgórzu Bieszczadzkim

KOŁO PTTK
PRACOWNIKÓW UP
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z naj pięk niej szych i naj bar dziej na stro jo wych za kąt ków biesz czadz kich
– daw ną wieś Ło pien kę. Kie dyś był to naj waż niej szy ośro dek kul tu ma -
ryj ne go w za chod nich Biesz cza dach (kil ka na ście ty się cy piel grzy mów
na kil ku dnio wych od pu stach!). W ostat nich la tach sta ra mu ro wa na cer -
kiew (przez pe wien czas już bez da chu) zo sta ła spo łecz nym wy sił kiem
od bu do wa na, ale iko nę Mat ki Bo żej prze nie sio no wcze śniej do ko ścio -
ła w Po lań czy ku. 

Na biesz czadz kich bez dro żach spo ty ka li śmy upra wia ją cych tu ry -
sty kę w sio dle, ale wi dzie li śmy też ta bun pół dzi kich ko ni ków pol skich.
Do dat ko wą – choć nie pla no wa ną – atrak cją by ła po nie dział ko wa bu -
rza po łą czo na z gra do bi ciem. Z ko lei w śro dę deszcz znie chę cił nas do
dal szej dro gi i po uciąż li wym po dej ściu z Ja bło nek (miej sce śmier ci
gen. Świer czew skie go) na po bli ską Wo ro ni ków kę pod ję li śmy de cy zję
o skró ce niu tra sy. Tak więc Ci sna po twier dzi ła po pu lar ną opi nię wy ra -
żo ną w daw nym prze bo ju (Deszcz w Ci snej). Na czwar tek pro gno zy by -
ły już lep sze i mi mo po ran nej mżaw ki wy ru szy li śmy na atrak cyj ny szlak
z By stre go przez Ra be i dwa „ty sią cz ni ki” w Wy so kim Dzia le do Ci snej.
Ra be to nie ist nie ją ca wieś, któ ra w 1974 ro ku otrzy ma ła sta tus uzdro -
wi ska! Za miast pla no wa nych sa na to riów znaj du ją się tu na dal pry mi -
tyw ne mie le rze, w któ rych wy pa la ny jest wę giel drzew ny. W do li nie
Rab skie go Po to ku zwie dzi li śmy jed no z go ło bo rzy biesz czadz kich,
stop nio wo zaj mo wa ne przez las, a w dro dze na Wy so ki Dział to wa rzy -
szy ły nam licz ne i róż no rod ne śla dy po by tu w tym re jo nie żu brów.

Na za jutrz ru szy li śmy na po łu dnie, by z Prze łę czy nad Roz to ka mi
po dzi wiać roz le gły wi dok na ta jem ni czą wciąż dla nas stro nę sło wac ką,
a na stęp nie przez Okrą glik i Ja sło (1153 m, po ło ni na i je den z naj lep -
szych biesz czadz kich wi do ków) wró cić do Ci snej. W tym dniu to wa rzy -
szył nam kol. Ma rek Kró li kow ski, któ ry w ubie głym ro ku or ga ni zo wał
gi ta ro we wie czo ry w „zie lo nym dom ku” w Ustrzy kach Gór nych
(WA 4/09).

Jak zwy kle dru gi ty dzień po by tu w gó rach upły nął zde cy do wa -
nie za szyb ko i mu sia łem pod jąć trud ną de cy zję: gdzie po pro wa dzić
gru pę w ostat nim dniu. Wo bec wspa nia łej po go dy zde cy do wa łem się
na po wtó rze nie (ale w prze ciw nym kie run ku) jed nej z naj ład niej szych
tras ubie gło rocz nych: z We tli ny na Po ło ni nę We tliń ską (1251 m), na
te re nie Biesz czadz kie go Par ku Na ro do we go. Tak więc po czy na jąc od
wtor ku, co dzien nie wspi na li śmy się co raz wy żej. 

Przez przy pa dek sta ło się tak, że za koń cze nie ostat niej w tym ro -
ku wy ciecz ki gór skiej wy pa dło na Prze łę czy Wy żniej przy ory gi nal nym
po mni ku pa mię ci Je rze go Ha ra sy mo wi cza, po ety tak bar dzo zwią za -
ne go z Biesz cza da mi, że je go pro chy roz sy pa no nad Po ło ni ną We tliń -
ską. To on jest au to rem wier sza, któ re go frag ment wy ko rzy sta łem
w ty tu le tej re la cji.

Ko mu ni ka cja w oko li cach Ci snej by ła nie co ła twiej sza niż w pierw -
szym ty go dniu obo zu, głów nie ze wzglę du na „za przy jaź nio ne” mi kro -
bu sy. Jed nak że po byt był zno wu zde cy do wa nie za krót ki, że by
zwie dzić wszyst ko. Nie zna czy to jed nak, że w na stęp ne wa ka cje znów
po je dzie my w Biesz cza dy. Prze cież  „jest jesz cze ty le gór do zdo by cia”.

Ustrzyki Dolne

Równia koło Ustrzyk Dolnych – jedna 
z najpiękniejszych cerkwi drewnianych 

w Polsce

Kopia ikony Matki Bożej Rudeckiej
(Ustrzyki Dolne – Jasień)

Kamień Leski, ogromny ostaniec skalny

Zabudowa przy cudownym źródełku 
w Zwierzyńcu

Fo to gra fie: Fe liks Czar no ciń ski, Iza be la Ko la siń ska, Wie sław Olek, Je rzy Świ goń
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Ta bun ko ni ków pol skich bez nad zo ru
– ze szli śmy im z dro gi…

Na zbo czach Ma łe go Kró la 
nad Ustrzy ka mi Dol ny mi

Biesz czadz kie je zio ra za po ro we wi dzia ne
z ka mie nio ło mu na Ko ziń cuSan pod Dwer ni kiem

Przy po mni ku pa mię ci 
Je rze go Ha ra sy mo wi cza

Uro ki biesz czadz kich 
ostę pów



Nowości
Działu
Wydawnictw
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu

Nagroda dla podręcznika Ochrona przyrody
Jerzego Wiśniewskiego i Dariusza J. Gwiazdowicza

(Kraków 2009)


