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Wczwart�ko�we�po�łu�dnie 7�paź�dzier�ni�ka 2010�ro�ku�w Au�li�Uni�wer�-
sy�te�tu�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w Po�zna�niu�od�by�ła�się�uro�czy�sta

in�au�gu�ra�cja�no�we�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go 2010/2011.�Na�za�pro�sze�nie
władz�na�szej�uczel�ni�licz�nie�przy�by�li�za�pro�sze�ni�go�ście�oraz�– już�mniej
licz�nie,�nie�ste�ty�– mło�dzież�aka�de�mic�ka.�

In�au�gu�ra�cję�po�prze�dzi�ła�msza�świę�ta�w ko�ście�le�św.�Ja�na�Ma�rii
Vian�neya,�od�pra�wio�na�przez�JE�Sta�ni�sła�wa�Gą�dec�kie�go,�ar�cy�bi�sku�pa
po�znań�skie�go.�

Ofi�cjal�ne�go�otwar�cia�uro�czy�sto�ści�do�ko�nał�JM�rek�tor�Uni�wer�sy�-
te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak,
któ�ry�wy�gło�sił�tak�że�prze�mó�wie�nie�in�au�gu�ra�cyj�ne.�Po�im�ma�try�ku�la�cji
głos�za�bra�ła�przed�sta�wi�ciel�ka�Sa�mo�rzą�du�Stu�denc�kie�go,�Ja�go�da�Jopp,
po�niej�zaś�wy�stą�pił�Chór�Aka�de�mic�ki�„Co�ro�da�Ca�me�ra”,�któ�ry�od�śpie�-
wał�Gau de ma ter Po lo nia.�

Jak�zwy�kle�pod�czas�in�au�gu�ra�cji�ko�lej�ne�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go
wrę�czo�no�na�gro�dy�i od�zna�cze�nia.�Mi�ni�ster�Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�-
sze�go�przy�znał�na�gro�dy�dla�dwóch�pra�cow�ni�ków�na�szej�uczel�ni:�prof.
dr.�hab.�Wi�tol�da�Grze�bi�sza�oraz�prof.�dr.�hab.�Mar�ka�Świ�toń�skie�go�(gra�-
tu�la�cje�z tej�oka�zji�wrę�czy�li�im:�JM�rek�tor,�Grze�gorz�Skrzyp�czak�oraz
Wo�je�wo�da�Wiel�ko�pol�ski,�Piotr�Flo�rek).�Dzie�więć�in�nych�osób�zo�sta�ło
uho�no�ro�wa�nych�Me�da�la�mi�Ko�mi�sji�Edu�ka�cji�Na�ro�do�wej.�By�li�to:

� prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Drzy�ma�ła
� prof.�dr�hab.�Piotr�Go�liń�ski
� prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Ko�złow�ski
� prof.�dr�hab.�Ja�ni�na�Łęc�ka
� prof.�dr�hab.�Wik�tor�Obu�chow�ski
� mgr�Ma�ria�Pio�sik
� dr�Alek�san�dra�Swu�liń�ska�-Ka�tul�ska
� prof.�dr�hab.�Je�rzy�War�cha�lew�ski
� prof.�dr�hab.�Ja�ni�na�Zbier�ska.
Uro�czy�stość�za�koń�czył�wy�kład�in�au�gu�ra�cyj�ny;�w tym�ro�ku�wy�-

gło�sił�go�prof.�dr�hab.�Ry�szard�Słom�ski,�któ�ry�opo�wie�dział�o Bio tech -
no lo gicz nych aspek tach kse no tran splan ta cji.

Te�go�rocz�na�in�au�gu�ra�cja�no�we�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go�otrzy�ma�-
ła�cie�ka�wą�opra�wę�ar�ty�stycz�ną:�oprócz�Chó�ru�Aka�de�mic�kie�go�„Co�ro
da�Ca�me�ra”�wy�stą�pił�tak�że�Ze�spół�Trę�ba�czy�My�śliw�skich�„Ve�na�tor”.

*

Kil�ka�dni�wcze�śniej, 2�paź�dzier�ni�ka,�od�by�ła�się�jesz�cze�jed�na�uro�-
czy�stość�– pierw�sza�in�au�gu�ra�cja�ro�ku�aka�de�mic�kie�go 2010/2011�w Za�-
miej�sco�wym�Ośrod�ku�Dy�dak�tycz�nym�Wy�dzia�łu�Le�śne�go�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Dzia�ło�się�to�w za�byt�ko�wej�au�li�pa�ła�cu
Malt�za�nów�przy�ul.�Kasz�te�lań�skiej 1�w Mi�li�czu,�dziś�sie�dzi�bie�miej�sco�-
we�go�Ze�spo�łu�Szkół�Le�śnych�oraz�– od�te�go�ro�ku�– tak�że�Za�miej�sco�-
we�go�Ośrod�ka�Dy�dak�tycz�ne�go�na�szej�uczel�ni.

Otwar�cia�tej�uro�czy�sto�ści�rów�nież�do�ko�nał�JM�rek�tor,�prof.�dr
hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak,�któ�ry�wy�gło�sił�prze�mó�wie�nie�in�au�gu�ra�cyj�-
ne.�Po�im�ma�try�ku�la�cji�wy�stą�pi�ła�przed�sta�wi�ciel�ka�Sa�mo�rzą�du�Stu�denc�-
kie�go,�Alek�san�dra�Kem�pa,�po�niej�zaś�głos�za�brał�za�pro�szo�ny�na�tę
uro�czy�stość�bi�skup�die�ce�zji�wro�cław�skiej�Edward�Ja�niak.�In�au�gu�ra�cję
zwień�czył�wy�kład�dr.�hab.�Wła�dy�sła�wa�Da�nie�le�wi�cza�pod�ty�tu�łem�Dla -
cze go war to stu dio wać na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.�

Ofi�cjal�ną�część�uro�czy�sto�ści�za�koń�czy�ło�Gau de amus,�a za�pro�-
sze�ni�go�ście�oraz�licz�nie�przy�by�ła�mło�dzież�zwie�dzi�ła�mi�lic�ki�pa�łac,
przy�le�ga�ją�cy�do�nie�go�pięk�ny�park�w sty�lu�an�giel�skim�(ma�ją�cy�bli�-
sko 50�ha)�oraz�ma�low�ni�czą�śre�dnio�wiecz�ną�(go�tyc�ką)�ru�inę�zam�ku
po�ło�żo�ną�za�le�d�wie�kil�ka�dzie�siąt�me�trów�od�bra�my�wjaz�do�wej�do�pa�-
ła�cu.�

Wię�cej�in�for�ma�cji�na�te�mat�hi�sto�rii�te�go�miej�sca�oraz�sa�mej�uro�-
czy�sto�ści� zna�leźć� moż�na� na� na�szych� stro�nach� in�ter�ne�to�wych:
http://puls.edu.pl/?q=con�tent/mi�licz�-in�au�gu�ra�cja�-ro�ku�-aka�de�mic�kie�-
go�-20102011 (do�stęp: 20.10.2010)

Ewa Stryc ka

Inauguracja�w�Auli�Uniwersytetu�im.�Adama�Mickiewicza�w�Poznaniu

Inauguracja
nowego roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Uhonorowani�Medalami�Komisji�Edukacji�Narodowej��(Poznań)

Wykład�inauguracyjny�prof.�dr.�hab.�Ryszarda�Słomskiego�(Poznań)

Odznaczeni�przez�Ministra�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego�(Poznań)

Wystąpienie�przedstawicielki�Samorządu�Studenckiego�Jagody�Jopp
(Poznań)

Wystąpienie�gościa,�bp.�Edwarda�Janiaka�(Milicz)

Na�inaugurację�roku�akademickiego�w�Miliczu�licznie�przybyła
młodzież�(zupełnie�inaczej�było�w�Poznaniu,�niestety)

Wykład�inauguracyjny�dr.�hab.�Władysława�Danielewicza�(Milicz)

Nasi�profesorowie�w�Miliczu
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Sza�now�ni�Pań�stwo,
Do�stoj�ni�Go�ście,
Dro�ga�Spo�łecz�no�ści�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go

Uni�wer�sy�tet�to�jed�na�z naj�pięk�niej�szych�in�sty�tu�cji,�ja�kie�ludz�kość
stwo�rzy�ła.�Zna�my�ją,�je�ste�śmy�do�niej�przy�wią�za�ni,�ale�czy�do�sta�tecz�-
nie�za�sta�na�wia�my�się�nad�jej�za�da�nia�mi,�czy�po�tra�fi�my�od�po�wie�dzieć
na�py�ta�nie,�czym�ma�być,�cze�go�od�niej�ocze�ku�je�my?�„Uni�wer�sy�tet”
– a więc�‘uni�wer�sum‘�– czy�li�zwrot�ku�jed�no�ści,�zwrot�od�te�go,�co�jest
wie�lo�ścią,�ku�ja�kiejś�jed�no�ści.�Jed�ność�to�sta�ra�idea�pla�toń�ska.�Idea�ta
jed�nak�by�wa�ro�zu�mia�na�roz�ma�icie.�Trze�ba�więc�so�bie�zda�wać�spra�wę,
ja�kiej�jed�no�ści�chce�my.�Mo�że�bo�wiem�być�ona�pięk�na�i po�żą�da�na,�ale
tak�że�groź�na,�wy�mu�szo�na�czy�nisz�czy�ciel�ska.�To�wła�śnie�pięk�ne�uję�-
cie�jed�no�ści�za�cho�wa�ło�się�na�der�trwa�le�w idei�uni�wer�sy�te�tu�ja�ko�je�-
den� z je�go� po�stu�la�tów.� Im� jed�nak� głę�biej� za�zna�cza�ły� się� róż�ni�ce
mię�dzy�na�uka�mi,�im�bar�dziej�wzra�sta�ła�ich�spe�cja�li�za�cja,�tym�sil�niej�-
sza�sta�wa�ła�się�świa�do�mość�ko�niecz�no�ści�kon�tak�tu�i wy�mia�ny�my�śli.
Uni�wer�sy�te�ty�stwa�rza�ją�naj�więk�sze�po�le�do�naj�roz�ma�it�szych�dys�ku�sji,
a na�wet�do�współ�pra�cy�nad�róż�ny�mi�gra�nicz�ny�mi�pro�ble�ma�mi.�Za�-
wsze�bę�dą�po�dej�mo�wa�ły�ba�da�nia�i za�wsze�bę�dą�się�sta�ra�ły�za�chę�cać
do�nich�lu�dzi�mło�dych.

„Ze�wszyst�kich�ludz�kich�rze�czy�tyl�ko�wie�dza�jest�nie�śmier�tel�na”
– na�pi�sał�ży�ją�cy�w II wie�ku�grec�ki�hi�sto�ryk�Plu�tarch.�A w Kon�sty�tu�cji
z 1935�ro�ku�w ar�ty�ku�le 5�czy�ta�my,�że�„twór�czość�jed�nost�ki�jest�dźwi�-
gnią�ży�cia�zbio�ro�we�go”.�Prze�cież�to�na�uni�wer�sy�te�cie�sku�pia�ją�się�war�-
to�ści�tzw.�ka�płań�stwa�wie�dzy�oraz�twór�czy�i nie�po�spo�li�ty�wkład�do
ży�cia�zbio�ro�we�go.

Nie�ro�ze�rwal�ny� zwią�zek� kształ�ce�nia� i ba�dań� na�uko�wych� jest
gwa�ran�cją�nie�tyl�ko�no�wo�cze�sne�go�na�ucza�nia�na�wy�so�kim�po�zio�-
mie,�lecz�tak�że�au�to�no�mii�i wol�no�ści�aka�de�mic�kiej�oraz�zrów�no�wa�-
żo�ne�go� roz�wo�ju�ca�łe�go�spo�łe�czeń�stwa.�Śro�do�wi�ska�aka�de�mic�kie
mu�szą�sta�no�wić�nie�zbęd�ny�skład�nik�re�gio�nal�ne�go�roz�wo�ju,�a utrzy�-
ma�nie�od�po�wied�nio�sil�nej�po�zy�cji�wszyst�kich�uni�wer�sy�te�tów�sta�je
się�pod�sta�wo�wym�wy�zwa�niem�nie�tyl�ko�w pol�skiej�ska�li,�lecz�tak�że
eu�ro�pej�skiej.

W Pol�sce�za�pa�da�ją�ostat�nio�de�cy�zje,�któ�re�ukształ�tu�ją�na�szą�po�-
zy�cję�na�eu�ro�pej�skim�ryn�ku�edu�ka�cyj�nym.�Za�kil�ka�lat�oka�że�się,�czy
wy�bra�li�śmy�pro�fil,�któ�ry�po�zwo�li�na�kształ�ce�nie�in�te�lek�tu�al�nych�elit,
spraw�nych�in�ży�nie�rów,�czy�po�pro�stu�do�brych�pra�cow�ni�ków�za�wo�do�-

wych.�Z ca�łą�pew�no�ścią�ma�my�w Pol�sce�wy�so�kie�aspi�ra�cje,�czy�jed�nak
wy�star�czy�nam�od�po�wie�dzial�no�ści,�aby�do�brze�za�pla�no�wać�przy�szłość
i pra�wi�dło�wo�okre�ślić�na�sze�miej�sce�w świe�cie�edu�ka�cji?�Od�jed�no�stek
pro�wa�dzą�cych�dzia�łal�ność�edu�ka�cyj�ną�ocze�ku�je�się�za�spo�ko�je�nia�po�-
trzeb�spo�łecz�nych�wy�ni�ka�ją�cych�z ocze�ki�wań�po�dat�ni�ka�fi�nan�su�ją�ce�-
go� edu�ka�cję� pań�stwo�wą.� Do�ty�czy� to� wszyst�kich� uczel�ni.� Więk�sza
swo�bo�da�pro�gra�mo�wa�uczel�ni�to�rów�nież�więk�sza�od�po�wie�dzial�ność
za�przy�szłych�ab�sol�wen�tów.�Aby�spro�stać�tym�wy�ma�ga�niom,�mu�si�być
pro�wa�dzo�na�kon�se�kwent�na�po�li�ty�ka�edu�ka�cyj�na�i na�uko�wa.�

W każ�dym�na�ro�dzie�jest�sta�łe�za�po�trze�bo�wa�nie�spo�łecz�ne�na�lu�-
dzi�wy�kształ�co�nych,�twór�ców�i ani�ma�to�rów�ży�cia�spo�łecz�ne�go.�Nie�ma
wąt�pli�wo�ści,�że�tro�ska�o dzie�dzic�two�kul�tu�ry�i jej�roz�wój,�po�moc�eli�-
tom�in�te�lek�tu�al�nym�w ich�służ�bie�dla�na�ro�du�po�win�ny�być�ob�ję�te�me�-
ce�na�tem�pań�stwa.�

Rów�nież�uni�wer�sy�tet�mu�si�pod�jąć�sze�reg�kro�ków�mo�der�ni�zu�ją�-
cych,�aby�się�wy�co�fać�z mo�de�lu� sa�mo�re�gu�la�cji�przez�spo�łecz�ność,
w któ�rym�śro�do�wi�sko�mia�ło�swe�go�ro�dza�ju�mo�no�pol�wpły�wu�na�funk�-
cjo�no�wa�nie�po�szcze�gól�nych�in�sty�tu�cji,�a pań�stwo�chro�ni�ło�uczel�nię
przed�ze�wnętrz�ny�mi�wpły�wa�mi�tak�dłu�go,�jak�spo�łecz�ność�aka�de�mic�-
ka�sza�no�wa�ła�pew�ne�nor�my�i war�to�ści�w na�ucza�niu�i pro�wa�dze�niu�ba�-
dań.�Cho�dzi�o przej�ście�do�mo�de�lu�stra�te�gicz�ne�go,�sko�or�dy�no�wa�ne�go
ste�ro�wa�nia�na�szcze�blu�sys�te�mu�i au�to�no�micz�ne�go�dzia�ła�nia�na�szcze�-
blu�uczel�ni,�w któ�rym�pań�stwo,�a stop�nio�wo�też�in�sty�tu�cje�mię�dzy�na�-
ro�do�we�– od�gry�wa�ją�w sek�to�rze�szkol�nic�twa�wyż�sze�go�więk�szą�ro�lę
w kształ�to�wa�niu�ogól�nych�ce�lów�stra�te�gicz�nych�i oce�nia�niu,�i któ�ry
sta�wia�na�kon�ku�ren�cję�ja�ko�me�cha�nizm�alo�ka�cji�środ�ków.�Na�to�miast
uczel�nia�dzia�ła�w ta�kim�sys�te�mie�re�gu�la�cji�praw�nych�i fi�nan�so�wych,
któ�re�po�zwa�la�ją�jej�na�re�ali�za�cję�au�to�no�micz�nie�wy�bra�nej,�aka�de�mic�-
kiej�wi�zji�da�nej�szko�ły.

Sza�now�ni�Pań�stwo
Pierw�sze�dni�paź�dzier�ni�ka�w ży�ciu�uni�wer�sy�tec�kim�to�czas�świą�-

tecz�ny,�to�przede�wszyst�kim�in�au�gu�ra�cje.�Rok�aka�de�mic�ki 2010/2011
zbie�ga�się�pięk�nie�z pierw�szą�rocz�ni�cą 90�lat�od�uro�czy�ste�go�otwar�cia
Wszech�ni�cy�Pia�stow�skiej�w Po�zna�niu�i po�cząt�ków�dzi�siej�sze�go�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go.�Na�sza�uczel�nia�w spo�sób�szcze�gól�ny�bę�-
dzie�ob�cho�dzić�tę�rocz�ni�cę�w li�sto�pa�dzie,�w świę�to�Pa�tro�na�Uczel�ni
– Au�gu�sta�hra�bie�go�Ciesz�kow�skie�go.�Wte�dy�to�ty�tuł�dok�to�ra�ho no ris
cau sa zo�sta�nie�nada�ny�wy�bit�ne�mu�uczo�ne�mu,�fi�lo�zo�fo�wi�przy�ro�dy
– księ�dzu�pro�fe�so�ro�wi�Mi�cha�ło�wi�Hel�le�ro�wi.�

Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne JM 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
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Jak�za�tem�wy�glą�da�nasz�Uni�wer�sy�tet�u pro�gu�no�we�go�ro�ku�aka�-
de�mic�kie�go?�W dal�szym�cią�gu�dzia�ła�my�w cza�sie�ni�żu�de�mo�gra�ficz�-
ne�go� lat� dzie�więć�dzie�sią�tych,� na� co�raz� bar�dziej� kon�ku�ren�cyj�nym
ryn�ku�edu�ka�cyj�nym,�przy� stop�nio�wym�ogra�ni�cza�niu� fi�nan�so�wa�nia
uczel�ni�przez�pań�stwo.�W tych�wa�run�kach�ko�niecz�ne�jest�kom�plek�so�-
we�re�ali�zo�wa�nie�prze�my�śla�nej�i wy�pra�co�wa�nej�stra�te�gii�po�zwa�la�ją�cej
na�trans�for�ma�cję�i dal�szy�roz�wój�uczel�ni.

Pod�su�mo�wu�jąc�te�go�rocz�ną�re�kru�ta�cję,�z du�mą�mo�gę�stwier�dzić
bar�dzo�du�że�za�in�te�re�so�wa�nie�na�szy�mi�stu�dia�mi�– łącz�na�licz�ba�kan�-
dy�da�tów�prze�wyż�szy�ła�da�ne�ubie�gło�rocz�ne.�Li�mi�ty�miejsc�na�stu�diach
sta�cjo�nar�nych�zo�sta�ły�za�peł�nio�ne,�a nie�któ�re�kie�run�ki:�die�te�ty�ka,�go�-
spo�dar�ka�prze�strzen�na,�fi�nan�se�i ra�chun�ko�wość,�bio�tech�no�lo�gia�czy
tu�ry�sty�ka�i re�kre�acja�by�ły�wręcz�ob�le�ga�ne.�Nie�ste�ty,�kształ�ce�nie�w for�-
mie�stu�diów�nie�sta�cjo�nar�nych�nie�cie�szy�ło�się�tak�du�żym�za�in�te�re�so�-
wa�niem,�na�wet�moż�na�stwier�dzić�na�pod�sta�wie�ob�ser�wa�cji,�że�z ro�ku
na�rok�jest�ono�co�raz�mniej�sze.�Ogó�łem�re�kru�ta�cję�po�zy�tyw�nie�prze�-
szło�pra�wie�dwa�i pół�ty�sią�ca�kan�dy�da�tów�(2330),�a ogó�łem�w ro�ku
aka�de�mic�kim 2010/2011�na�Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�stu�dio�wać
bę�dzie�pra�wie 13�ty�się�cy�stu�den�tów�(12 629).�Tak�du�że�za�in�te�re�so�wa�-
nie�ofe�ro�wa�ny�mi�kie�run�ka�mi�kształ�ce�nia�to�wy�nik�cią�głe�go�mo�ni�to�-
rin�gu� po�trzeb� ryn�ku.�W spo�sób� cią�gły� oce�nia�na� jest� na�sza� ofer�ta
edu�ka�cyj�na,�któ�ra�zmie�rza�ku�uatrak�cyj�nie�niu�stu�diów�oraz�bie�żą�cym
za�po�trze�bo�wa�niu�na�spe�cja�li�stów.�Wy�cho�dzi�my�na�prze�ciw�ocze�ki�wa�-
niom�przy�szłych�stu�den�tów,�w tym�ro�ku�na�przy�kład�przez�otwar�cie
za�miej�sco�we�go�ośrod�ka�kształ�ce�nia�le�śni�ków�w Mi�li�czu�(już�ru�szy�ła
edu�ka�cja�pierw�sze�go�rocz�ni�ka�stu�den�tów)�oraz�uru�cho�mie�nie�no�wych
kie�run�ków�i spe�cjal�no�ści�stu�diów:�tu�ry�sty�ki�i re�kre�acji,�eko�ener�ge�ty�ki
czy�we�te�ry�na�rii.

Uczel�nia�to�nie�tyl�ko�edu�ka�cja,�ale�i na�uka,�któ�ra�dą�ży�wciąż�ku
no�wym�ho�ry�zon�tom.�Po�ten�cjał�na�uko�wy 853�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�-
kich,�w tym 150�pro�fe�so�rów�ty�tu�lar�nych,�jest�znacz�ny�i sze�ro�ki,�ukie�-

run�ko�wa�ny�na�róż�ne�for�my�dzia�łal�no�ści�i po�zy�ski�wa�nie�środ�ków�na�ba�-
da�nia.�Na�si�pro�fe�so�ro�wie�ak�tyw�nie�dzia�ła�ją�w śro�do�wi�sku�na�uko�wym,
uzy�sku�jąc�suk�ce�sy,�uzna�nie�i za�szczy�ty.�W ostat�nim�cza�sie�pro�fe�sor�Er�-
win�Wą�so�wicz�zo�stał�wy�bra�ny�człon�kiem�ko�re�spon�den�temVWy�dzia�łu
Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk.�Z ko�lei�pan�pro�fe�sor�Ja�nusz�Olej�nik�wraz�ze
współ�pra�cow�ni�ka�mi�Ka�te�dry�Me�te�oro�lo�gii�i kil�ko�ma�jed�nost�ka�mi�ba�-
daw�czy�mi�w kra�ju�przy�go�to�wał�pro�jekt�pod�na�zwą��„Zin�te�gro�wa�ny�sys�-
tem�oce�ny�bi�lan�su�ga�zów�szklar�nio�wych�na�te�re�nie�Pol�ski”,�któ�ry�zo�stał
wy�bra�ny�przez�MNiSW�do�Ma�py�Dro�go�wej�Stra�te�gicz�nych�Pro�jek�tów
In�fra�struk�tu�ry�Na�uko�wej�w Pol�sce.�Jed�nost�ką�re�ali�zu�ją�cą�przed�się�wzię�-
cie�w kwo�cie�pla�no�wa�ne�go�do�fi�nan�so�wa�nia�rzę�du 80�mln�zł�ma�być
Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu,�a je�go�ko�or�dy�na�to�rem�wła�śnie
pan�pro�fe�sor�Ja�nusz�Olej�nik.�Jest�to�wiel�ki�suk�ces,�tym�bar�dziej,�że�ze
wszyst�kich�kra�jo�wych�apli�ka�cji�wy�bra�no�je�dy�nie 13�pro�jek�tów.�

Su�ma�rycz�nie�w dzia�łal�no�ści�na�uko�wej�osią�gnę�li�śmy�lep�sze�wy�-
ni�ki�niż�przed�ro�kiem,�mi�mo�mniej�sprzy�ja�ją�cych�wa�run�ków�do�ta�cyj�-
nych.�Kon�kret�nie�– to� re�ali�za�cja 212�gran�tów�przy�zna�nych�przez
Mi�ni�ster�stwo�Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go�i Na�ro�do�we�Cen�trum�Ba�-
dań�i Roz�wo�ju,�o rocz�nym�bu�dże�cie�po�nad 10�mln�zł.�To�re�ali�za�cja
wie�lu�te�ma�tów�ba�dań�wła�snych�i sta�tu�to�wych�na�łącz�ną�su�mę�po�-
nad 9�mln�zł�oraz�sze�ściu�te�ma�tów�przy�zna�nych�przez�Mi�ni�ster�stwo
Rol�nic�twa�i Roz�wo�ju�Wsi�i dwóch�przy�zna�nych�przez�Wo�je�wódz�ki
Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej.�Po�nad�to�re�ali�-
za�cja�wie�lu�ba�dań�od�by�wa�się�z fun�du�szy�po�za�bu�dże�to�wych.�W za�-
kre�sie� wy�ko�ny�wa�nia� ba�dań� na�uko�wych� i usłu�go�wych� na� rzecz
go�spo�dar�ki�po�zy�ska�li�śmy�środ�ki�fi�nan�so�we�wy�no�szą�ce�pra�wie 4�mln
zł�– kwo�tę�naj�więk�szą�od�lat.�Sześć�pro�jek�tów�re�ali�zo�wa�nych�jest
w ra�mach 6�i 7�Pro�gra�mu�Ra�mo�we�go�UE,�a 18�w ra�mach�re�gio�nal�-
nych�i kra�jo�wych�pro�gra�mów�ope�ra�cyj�nych�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Lep�-
sze�mu�wy�ko�rzy�sta�niu�po�ten�cja�łu�na�uko�we�go�na�szej�uczel�ni�słu�ży
też�wie�lo�let�nia�współ�pra�ca�z ze�spo�ła�mi�ba�daw�czy�mi�in�nych�uczel�ni
– po�znań�skich�i kra�jo�wych�– po�przez�udział�w 15�kon�sor�cjach�na�uko�-



Wieści Akademickie6 WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

wych�i przy�na�leż�ność�do�sied�miu�sie�ci�na�uko�wych�oraz�re�ali�za�cję
dzie�wię�ciu�gran�tów�in�ter�dy�scy�pli�nar�nych.�Ogó�łem�kwo�ta�na�ba�da�-
nia�pro�wa�dzo�ne�na�Uni�wer�sy�te�cie� Przy�rod�ni�czym�wy�no�si� po�nad
50�mln�zł�rocz�nie.�God�ny�uwa�gi�jest�rów�nież�wy�si�łek�na�szej�ka�dry
w za�kre�sie�go�spo�dar�ki�ma�jąt�kiem 12�rol�ni�czych�i le�śnych�za�kła�dów
do�świad�czal�nych�o łącz�nej�po�wierzch�ni 15160 ha,�któ�re�mi�mo�trud�-
ne�go�ro�ku�mo�gą�po�szczy�cić�się�wy�róż�nia�ją�cy�mi�wskaź�ni�ka�mi�po�-
szcze�gól�nych�ro�dza�jów�dzia�łal�no�ści.�

Uczel�nia� to� rów�nież� ba�za�ma�te�rial�na,� bez� któ�rej� od�po�wied�ni
kształt�na�uki�i edu�ka�cji�nie�był�by�moż�li�wy.�Czu�wa�my�nad�za�ple�czem
po�sia�da�nym�– czy�li�nad�suk�ce�syw�ną�re�no�wa�cją�i mo�der�ni�za�cją�obiek�-
tów,�a dzię�ki�do�cho�dom�wła�snym�uczel�ni�i wspar�ciu�fi�nan�so�we�mu
z ze�wnątrz�in�fra�struk�tu�ra�aka�de�mic�ka�wciąż�się�roz�wi�ja.��W ostat�nim
ro�ku�wy�ko�na�no�re�mon�ty�i mo�der�ni�za�cję�na�kwo�tę�oko�ło 3�mln�zł,�pra�-
ce�bę�dą�ce�w to�ku�re�ali�za�cji�to�ko�lej�ne 2�mln.�Zo�stał�tak�że�przy�go�to�-
wa�ny�sze�reg�pro�jek�tów�tech�nicz�nych�dla�pla�no�wa�nych�do�re�ali�za�cji
przed�się�wzięć�na�kwo�tę�pra�wie 10�mln�zł.�Zmia�ny�mo�że�my�ob�ser�wo�-
wać�na�co�dzień�w�na�szym�kam�pu�sie.�Spo�śród�in�we�sty�cji�prio�ry�te�tem
re�ali�zo�wa�nych�obec�nie�przed�się�wzięć�jest�bu�do�wa�no�wo�cze�sne�go
bu�dyn�ku�Bio�cen�trum,�któ�ry�sku�piać�bę�dzie�ka�te�dry�tzw.�po�stę�pu�bio�-
lo�gicz�ne�go�i no�wych�tech�no�lo�gii�upra�wy.�In�we�sty�cja�ta�zo�sta�ła�wpi�-
sa�na� na� li�stę� pro�jek�tów� klu�czo�wych� Urzę�du� Mar�szał�kow�skie�go
w ra�mach�Po�li�ty�ki�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go�na�kwo�tę�po�nad 25�mln�zł.
W czerw�cu�roz�po�czę�ły�się�pra�ce�bu�dow�la�ne,�we�wrze�śniu�wmu�ro�wa�-
li�śmy�ka�mień�wę�giel�ny,�a no�wo�cze�sny�obiekt�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�ny
go�to�wy�bę�dzie�do�koń�ca 2011�ro�ku.�Bu�dow�la�ta�bę�dzie�wzmoc�nie�-
niem�fun�da�men�tów�na�szej�uczel�ni,�a dla�prze�strze�ni�miej�skiej�bę�dzie
po�ja�wie�niem�się�no�wo�cze�sne�go�cen�trum�dy�dak�ty�ki�i ba�dań.�

Po�nad�to�je�ste�śmy�klu�czo�wy�mi�part�ne�ra�mi�w dwóch�pro�jek�tach
śro�do�wi�sko�wych�– bu�do�wie�Mię�dzy�uczel�nia�ne�go�Cen�trum�Na�no�bio�-
me�dycz�ne�go�(bu�dżet�in�we�sty�cji�po�nad 100�mln�zł�– ko�or�dy�na�to�rem
jest�pan�prof.�Ste�fan�Jur�ga)�i Wiel�ko�pol�skie�go�Cen�trum�Za�awan�so�wa�-
nych�Tech�no�lo�gii�(bu�dżet�in�we�sty�cji�pra�wie 250�mln�zł�– ko�or�dy�na�to�-
rem� jest� pan� pro�f.� Bog�dan� Mar�ci�niec).� Na�to�miast� we� współ�pra�cy
z Uni�wer�sy�te�tem�Me�dycz�nym�zmie�rza�my�do�fi�na�li�za�cji�pro�jek�tu�bu�-
do�wy�Cen�trum�Chi�rur�gii�Eks�pe�ry�men�tal�nej�i Za�bie�gów�Ma�ło�in�wa�zyj�-
nych�w Złot�ni�kach.

Ma�my�wspa�nia�łą,�nie�po�wta�rzal�ną�szan�sę�na�szyb�ki�roz�wój.�Za
dwa,�trzy,�mo�że�pięć�lat�wie�le�zmie�ni�się�na�na�szej�uczel�ni.�Jak�zna�czą�-
ce�dla�przy�szło�ści�uni�wer�sy�te�tu�bę�dą�te�zmia�ny?�Za�le�ży�od�nas�sa�-
mych.� Od� te�go,� czy� po�tra�fi�my� wy�ko�rzy�stać� ist�nie�ją�ce� nie�zwy�kłe
moż�li�wo�ści�do�od�ro�bie�nia�dzie�sią�tek�lat�za�nie�dbań�w fi�nan�so�wa�niu
pol�skich�uczel�ni.�To�uni�wer�sy�tet�opar�ty�na�trzech�fi�la�rach:�na�ucza�niu,
pro�wa�dzo�nych�na�naj�wyż�szym�po�zio�mie�ba�da�niach�na�uko�wych�oraz
prze�ka�zy�wa�niu�two�rzo�nej�na�uni�wer�sy�te�cie�wie�dzy�w stro�nę�ocze�ki�-
wań�i po�trzeb�spo�łe�czeń�stwa,�bę�dzie�po�strze�ga�ny�na�eu�ro�pej�skiej
i świa�to�wej�ma�pie�uczel�ni.�

Od�kil�ku�lat�bu�du�je�my�wspól�ną�eu�ro�pej�ską�prze�strzeń�edu�ka�-
cyj�ną�i ba�daw�czą.�Two�rzy�my�no�we�ob�li�cze�kam�pu�su�uni�wer�sy�tec�kie�-
go�i po�dej�mu�je�my�sta�ra�nia�o fun�du�sze�eu�ro�pej�skie�na�no�wo�cze�sne
wy�po�sa�że�nie�no�wych�i re�mon�to�wa�nych�bu�dyn�ków.�Na�tym�nie�ko�-

niec,�w na�szych�pla�nach�wid�nie�je�dal�sza�roz�bu�do�wa�in�fra�struk�tu�ry,
mię�dzy�in�ny�mi:�ba�se�nu�i kom�plek�su�spor�to�we�go�przy�ul.�Do�jazd,�Par�-
ku�Tech�no�lo�gicz�ne�go�Li�fe�Scien�ce,�Cen�trum�Kul�tu�ry�Stu�denc�kiej�czy
Cen�trum�Kształ�ce�nia�i Trans�fe�ru�Wie�dzy,�na�przy�kład�na�ba�zie�kom�-
plek�su�pa�ła�co�wo�-go�spo�dar�cze�go�Bro�dy.�Czas�po�ka�że,�co�uda�nam�się
zre�ali�zo�wać.

Do�ro�bek�na�szej�uczel�ni�wmi�nio�nym�ro�ku�jest�więc�znacz�ny.�Pra�-
co�wa�ła�nań�ca�ła�spo�łecz�ność�uni�wer�sy�te�tu,�rów�nież�Ci,�któ�rzy�w tym
ro�ku�aka�de�mic�kim�prze�szli�na�eme�ry�tu�rę.�Jest�wśród�nich 12�na�uczy�-
cie�li�aka�de�mic�kich:�pro�fe�so�ro�wie:�Zbi�gniew�Do�ry�nek,�Szy�mon�Go�dy�-
nic�ki,�Le�sław�Ła�budz�ki,�Zbi�gniew�Mły�na�rek,�Je�rzy�War�cha�lew�ski�oraz
rek�tor�na�szej�uczel�ni�w la�tach 1996–2002�– pro�fe�sor�Je�rzy�Pu�deł�ko,
dok�to�rzy:�Ja�dwi�ga�Gra�bar�kie�wicz�-Szczę�sna,�Jó�zef�Gro�dec�ki,�Iwo�na�Ko�-
złow�ska,�Je�rzy�Mróz,�Gra�ży�na�Plen�zler�i Alek�san�dra�Swu�liń�ska�-Ka�tul�ska.�

Po�że�gna�li�śmy�tych,�któ�rzy�na�za�wsze�ode�szli�z na�szej�spo�łecz�no�-
ści.�By�li�to�pro�fe�so�ro�wie:�Wik�tor�Ka�dłu�bow�ski,�Bo�gu�sław�Przed�woj�ski,
Alek�san�der�Pie�tra�szew�ski,�An�drzej�Po�tkań�ski,�dok�tor�Ed�mund�No�wa�-
kow�ski,�ma�gi�strzy:�Wło�dzi�mierz�Go�łąb,�Ka�zi�mierz�Ko�wal�ski,�Elż�bie�ta
Ni�wiń�ska�i Ma�ria�Go�ła�ska�oraz�Grze�gorz�Gór�ny,�Ta�de�usz�Ję�drzej�czak,
Ur�szu�la�Ła�ku�ce�wicz,�Bar�ba�ra�Ma�te�rac�i Woj�ciech�Ry�bar�czyk.�Pro�szę
o uczcze�nie�ich�pa�mię�ci�chwi�lą�ci�szy.�Dzię�ku�ję.

Uni�wer�sy�tet�przy�szło�ści�to�uni�wer�sy�tet�przed�się�bior�czy,�pro�in�-
no�wa�cyj�ny,� do�star�cza�ją�cy� cen�nej�wie�dzy� oraz� re�ali�zu�ją�cy� sze�ro�kie
kształ�ce�nie�dla�stu�den�tów�w róż�nym�wie�ku�(long li fe le ar ning).�Uczel�-
nie�są�po�to,�by�po�zy�ski�wa�ne�pie�nią�dze�prze�twa�rzać�na�wie�dzę�przy�-
dat�ną� ryn�ko�wi� i ca�łe�mu�spo�łe�czeń�stwu.�Po�trze�ba�więc�nam�wie�lu
oso�bo�wo�ści,�zna�czą�cych�oso�bo�wo�ści,�któ�re�nie�tyl�ko�po�dej�mą�no�we
wy�zwa�nia,�lecz�tak�że�swo�ją�po�sta�wą�prze�ko�na�ją�in�nych�o sen�sow�no�-
ści�pro�po�no�wa�nych�za�mie�rzeń,�po�trze�bie�sko�or�dy�no�wa�ne�go�wy�sił�ku
czy�o moż�li�wo�ści�osią�gnię�cia�suk�ce�su.�Dziś�do�bry�in�ży�nier�to�rów�nież
czło�wiek�ro�zu�mie�ją�cy�śro�do�wi�sko,�w któ�rym�ży�je,�i do�ce�nia�ją�cy�te�war�-
to�ści,�któ�re�są�dla�spo�łe�czeń�stwa�naj�waż�niej�sze.�Za�le�ży�mi,�aby�śmy�na
Uni�wer�sy�te�cie�Przy�rod�ni�czym�przy�wią�zy�wa�li�ogrom�ną�wa�gę�za�rów�-
no�do�roz�wo�ju�tech�ni�ki,�jak�i ludz�kiej�oso�bo�wo�ści,�bo�je�stem�prze�ko�-
na�ny,�że�do�pie�ro�ze�spo�le�nie�tych�dwóch�czyn�ni�ków�jest�naj�lep�szym
źró�dłem�sty�mu�la�cji�dal�sze�go�roz�wo�ju�uczel�ni.

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

Szcze�gól�ną�war�to�ścią,�któ�rą�Pol�ska�wno�si�do�uni�wer�sy�tec�kiej�pa�-
no�ra�my�Eu�ro�py,�jest�ak�tyw�na�mło�dzież.�Ener�gia�te�go�śro�do�wi�ska,�już
ko�rzy�sta�ją�ce�go�z do�bro�dziejstw�pro�gra�mów�eu�ro�pej�skich,�mo�że�stać
się�si�łą�na�pę�do�wą�zbli�że�nia�śro�do�wisk�aka�de�mic�kich�Pol�ski�i Eu�ro�py.
Suk�ce�sy�ży�cio�we�mło�dzie�ży�aka�de�mic�kiej�oraz�suk�ce�sy�na�uko�we�wkra�-
cza�ją�cych�na�dro�gę�pra�cy�na�uko�wej�dok�to�ran�tów�bę�dą�szcze�gól�nym
do�wo�dem�sku�tecz�nej�re�ali�za�cji�mi�sji�uczel�ni.�Na�bie�żą�co�po�twier�dza�-
na�jest�re�ali�za�cja�tej�mi�sji�przez�wie�lu�mło�dych�na�ukow�ców�zdo�by�wa�-
ją�cych� uzna�nie�w śro�do�wi�sku.� Są�wśród�nich,� by� się�gnąć� tyl�ko� do
ostat�nich�mie�się�cy,�dr�inż.�Da�wid�Szcze�pan�kie�wicz�i mgr�Ja�kub�Cie�ślak
zWy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�– lau�re�aci�Pro�gra�mu�START�Fun�-
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da�cji�na�rzecz�Na�uki�Pol�skiej,�dr�inż.�Jo�an�na�No�wac�ka�-Wo�szuk,�rów�nież
zWy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�i dr�inż.�Szy�mon�Ju�sik�z Wy�dzia�-
łu�Me�lio�ra�cji�i In�ży�nie�rii�Śro�do�wi�ska,�któ�rzy�uzy�ska�li�pre�sti�żo�we 3-let�-
nie� sty�pen�dia�dla�wy�bit�nych,�mło�dych�na�ukow�ców�Mi�ni�stra�Na�uki
i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go,�gru�pa 13�dok�to�ran�tów�– lau�re�atów�kon�kur�su
w ra�mach�pro�jek�tu�sys�te�mo�we�go�wspar�cia�sty�pen�dial�ne�go�oraz�jesz�-
cze�młod�si�adep�ci�na�uki:�Be�ata�Ko�ciuc�ka�–ma�gi�strant�ka,�któ�ra�uzy�ska�-
ła� spe�cjal�ne� wy�róż�nie�nie� Mi�ni�stra� Na�uki� i Szkol�nic�twa� Wyż�sze�go
w kon�kur�sie�„Dziew�czy�ny�Przy�szło�ści.�Śla�da�mi�Ma�rii�Skło�dow�skiej�-Cu�-
rie”,�Mi�ko�łaj�Blej�was�– lau�re�at�kon�kur�su�Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�go�na
naj�lep�szą�pra�cę�ma�gi�ster�ską�po�świę�co�ną�Fun�du�szom�Eu�ro�pej�skim�oraz
Emi�lia�Je�żyk�i Krzysz�tof�Miel�ca�rek�– lau�re�aci�kon�kur�su�„Grasz�o staż”�or�-
ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�Pri�ce�wa�ter�ho�use�Co�opers�i Ga�ze�tę�Wy�bor�czą.

Uznać�na�le�ży,�że�ce�lem�kształ�ce�nia�na�po�zio�mie�wyż�szym�mu�si
być�roz�wi�ja�nie�oso�bo�wo�ści�mło�dych�lu�dzi,�po�bu�dza�nie�ich�kre�atyw�-
no�ści,�roz�sze�rza�nie�ho�ry�zon�tów,�wy�po�sa�ża�nie�w wie�dzę�po�zwa�la�ją�cą
na� ro�zum�ne� funk�cjo�no�wa�nie�w zło�żo�nym�świe�cie� i umoż�li�wia�ją�cą
szyb�kie�przy�sto�so�wy�wa�nie�się�do�no�wych,�trud�nych�do�prze�wi�dze�nia
wy�zwań,�w tym�być�mo�że�na�wet�wie�lo�krot�ną�zmia�nę�pro�fi�lu�za�wo�do�-
we�go.�Stu�den�ci�po�win�ni�opa�no�wać�sztu�kę�my�śle�nia�po�zwa�la�ją�cą�na
roz�wią�zy�wa�nie�pro�ble�mów�z uży�ciem�wła�ści�wie�do�bra�nych�środ�ków
i ar�gu�men�tów,�by�uni�wer�sy�tet�był�dla�nich�miej�scem�przy�go�dy�po�-
znaw�czej�i kształ�to�wa�nia�cha�rak�te�rów.

Ogól�nie�„duch�i kul�tu�ra�uni�wer�sy�te�tu�ist�nie�je�po�przez�wię�zi�na�-
uko�we,� to�wa�rzy�skie� i spo�łecz�ne,�za�wią�zy�wa�ne�mię�dzy�stu�den�ta�mi
i pra�cow�ni�ka�mi�na�uko�wy�mi”.�Nie�zwy�kle�waż�na�sta�je�się�ro�la�pań�stwa,
któ�re�po�win�no�zre�zy�gno�wać�z ce�le�bra�cji�wskaź�ni�ków�scho�la�ry�za�cji�na
rzecz�ja�ko�ści�kształ�ce�nia.

Do�bra�uczel�nia�uczy�prag�ma�ty�zmu,�ale�i te�go,�cze�go�nie�da�się
„do�słow�nie�sprze�dać”�– czy�li�my�śli�ulot�nej.�Hu�ma�ni�za�cja�stu�diów�to�ko�-
niecz�ność.�W jej�na�stęp�stwie�mło�dzi�lu�dzie�sta�ją�się�bar�dziej�wraż�li�wi

i po�bu�dze�ni�in�te�lek�tu�al�nie,�a tym�sa�mym�bar�dziej�twór�czy.�Przy�szłość
na�le�ży�do�lu�dzi�o du�szach�ar�ty�stycz�nych,�glo�bal�nym�i syn�te�tycz�nym
spo�so�bie�my�śle�nia,�zdol�nych�do�za�ska�ku�ją�cych�sko�ja�rzeń,�ob�da�rzo�nych
wy�so�ką�in�te�li�gen�cją�emo�cjo�nal�ną�oraz�da�rem�em�pa�tii.

Dro�dzy�Stu�den�ci
Uwa�żam,�że�uni�wer�sy�tet�miał�za�wsze�swo�ich�ża�ków�wta�jem�ni�-

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

Sza�now�ni�Pań�stwo,
Wiel�moż�ni�Go�ście,
Dro�dzy�Stu�den�ci
Czę�sto�po�wta�rzam�i pro�szę:�bądź�my�otwar�ci�na�sie�bie,�sta�wiaj�-

my�na�in�no�wa�cyj�ność,�z wy�obraź�nią�okre�ślaj�my�na�sze�za�mie�rze�nia,
mą�drze�roz�wią�zuj�my�wy�ła�nia�ją�ce�się�pro�ble�my,�prze�strze�ga�jąc�jed�no�-
cze�śnie�pra�wa�oraz�za�sad�etycz�nych.

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

Rok�aka�de�mic�ki 2010/2011�uwa�żam�za�otwar�ty.
Qu od bo num, fe lix, fau stum for tu na tu mque sit!

Przemówienie�zostało�wygłoszone�7�października�2010�roku�w�Poznaniu.�(es)



Sza�now�ni�Pań�stwo!

Spo�ty�ka�my�się�dziś�w miej�scu�bar�dzo�waż�nym�dla�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Wmiej�scu,�któ�re�sta�je�się�no�wą�czę�ścią�kam�pu�su�uni�wer�sy�tec�kie�go,�na�któ�rym�do�ko�na�my�dziś�uro�czy�-
ste�go�wmu�ro�wa�nia�ak�tu�erek�cyj�ne�go�pod�bu�do�wę�bu�dyn�ku�Bio�cen�trum.�

Z du�mą�spo�glą�da�my�na�ro�sną�cy�efekt�wy�sił�ku�wie�lu�pra�cow�ni�ków,�któ�rzy�swym�za�an�ga�żo�wa�niem�do�pro�wa�dzi�li�do�roz�po�czę�cia�re�ali�za�cji�przed�się�wzię�cia,�awnie�da�le�kiej�przy�szło�ści�bę�dzie�my�po�dzi�-
wiać�obiekt�w peł�nej�oka�za�ło�ści.

Dzię�ki�wspól�nym�sta�ra�niom�wie�lu�osób�ze�śro�do�wi�ska�uni�wer�sy�te�tu,�ale�iwspar�ciu�Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�go,�przed�się�wzię�cie�wpi�sa�ne�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�mo�gło�za�ist�nieć.�Tym�sa�mym�mo�że�my�speł�nić�za�da�nie,�ja�kim�jest�two�rze�nie�no�wych�obiek�tów�dla�przy�szłych�po�ko�leń�pra�cow�ni�ków�i stu�den�tów.�My�dziś,�ko�rzy�sta�jąc
z obiek�tów�wznie�sio�nych�wie�le�lat�te�mu�przez�na�szych�po�przed�ni�ków,�do�ce�nia�jąc�ich�wy�si�łek,�dzię�ki�któ�re�mu�mo�że�my�efek�tyw�nie�pra�co�wać,�pa�mię�ta�my�o na�stęp�cach,�dla�któ�rych�bar�dzo�no�wo�cze�sne�dziś
obiek�ty�bę�dą�sta�no�wi�ły�ba�zę�do�pra�cy�i na�uki�przez�ko�lej�ne�dzie�się�cio�le�cia.

Spo�łecz�ność�aka�de�mic�ka�mu�si�mieć�od�po�wied�nią�in�fra�struk�tu�rę:�la�bo�ra�to�ria,�sa�le�wy�kła�do�we,�bi�blio�te�ki�czy�do�my�stu�denc�kie�i obiek�ty�spor�to�we.�Ca�ła�ta�in�fra�struk�tu�ra�mu�si�być�na�bie�żą�co�mo�der�-
ni�zo�wa�na,�uno�wo�cze�śnia�na�i po�więk�sza�na,�aby�za�pew�nić�od�po�wied�ni�kom�fort�pra�cy�i na�uki.

To�wszyst�ko�bra�li�śmy�pod�uwa�gę,�za�mie�rza�jąc�wy�bu�do�wać�no�wo�cze�sny�bu�dy�nek�Bio�cen�trum�sku�pia�ją�cy�ka�te�dry�z dzie�dzin�ge�ne�ty�ki,�bio�che�mii�i bio�tech�no�lo�gii,�ho�dow�li�i upra�wy�ro�ślin. Iw tym�sen�-
sie�bu�dow�la�jest�wzmoc�nie�niem�fun�da�men�tów�na�szej�uczel�ni,�a dla�prze�strze�ni�miej�skiej�jest�po�ja�wie�niem�się�no�wo�cze�sne�go�cen�trum�dy�dak�ty�ki�i ba�dań.�W ra�mach�re�ali�zo�wa�nej�in�we�sty�cji�po�wsta�nie�no�-
wo�cze�sny�kom�pleks�dy�dak�tycz�ny�Bio�cen�trum�o ku�ba�tu�rze 45300�m³,�i pow.�użyt�ko�wej 7600�m².�W skład�obiek�tu�two�rzą�ce�go�w rzu�cie�li�te�rę�„E”�wej�dzie�par�te�ro�wy�bu�dy�nek�au�dy�to�ryj�ny�oraz�trzy�kon�dy�gna�cyj�ne
bu�dyn�ki�dy�dak�tycz�ne�sta�no�wią�ce�je�go�skrzy�dła.�W po�bli�żu�obiek�tu�zre�ali�zo�wa�ne�bę�dą�dwie�szklar�nie.�Re�ali�za�cja�tej�in�we�sty�cji�przy�czy�ni�się�do�pod�wyż�sze�nia�ja�ko�ści�kształ�ce�nia�w za�kre�sie�no�wo�cze�snych
tech�no�lo�gii�i po�zwo�li�na�roz�sze�rze�nie�do�stę�pu�stu�den�tów�do�no�wo�cze�snej�apa�ra�tu�ry�la�bo�ra�to�ryj�nej�oraz�za�pew�ni�du�ży�kom�fort�na�uki.�Po�nad�to�pro�jekt�za�kła�da�wzmoc�nie�nie�współ�pra�cy�na�uki�z go�spo�dar�-
ką�po�przez�two�rze�nie�no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gii�i ich�ko�mer�cja�li�za�cję.�Pro�jekt�dzię�ki�uno�wo�cze�śnie�niu�i po�więk�sze�niu�ba�zy�na�uko�wej�umoż�li�wi�po�sze�rze�nie�ist�nie�ją�cej�sie�ci�kon�tak�tów�z no�wo�cze�sny�mi�ośrod�-
ka�mi�aka�de�mic�ki�mi�na�ca�łym�świe�cie,�co�na�da�je�mu�cha�rak�ter�mię�dzy�na�ro�do�wy.�

Po�trze�bę�re�ali�za�cji�te�go�przed�się�wzię�cia�swo�ją�de�cy�zją�upra�wo�moc�nił�Se�nat,�po�dej�mu�jąc�w 2003�ro�ku�uchwa�łę�o bu�do�wie�obiek�tu.�Dziś�mo�że�my�po�wie�dzieć,�że�nie�od�le�gły�jest�czas,�gdy�pro�jekt�ar�chi�-
tek�to�nicz�ny�przy�go�to�wa�ny�przez�po�znań�ską�Pra�cow�nię�Pro�jek�to�wą�Kost�ka&Kur�ka�sta�nie�się�rze�czy�wi�sto�ścią,�al�bo�wiem�ca�łość�in�we�sty�cji�chce�my�za�koń�czyć�do�koń�ca 2011�ro�ku�i prze�ka�zać�obiekt�do�użyt�ku.

Pra�gnę�w tym�miej�scu�po�dzię�ko�wać�oso�bom,�któ�re�przez�swo�je�za�an�ga�żo�wa�nie�do�pro�wa�dzi�ły�do�uru�cho�mie�nia�tej�in�we�sty�cji,�a w szcze�gól�no�ści:�pa�nu�pro�fe�so�ro�wi�Cze�sła�wo�wi�Sza�frań�skie�mu,�pro�-
rek�to�ro�wi�ds.�kadr�i roz�wo�ju�uczel�ni,�pa�nom�kanc�le�rzom:�Zbi�gnie�wo�wi�Sza�la�te�mu,�Mar�ko�wi�Kli�mec�kie�mu�i Ro�ber�to�wi�Fa�biań�skie�mu�oraz�pa�nu�Mar�szał�ko�wi�Lesz�ko�wi�Woj�ta�sia�ko�wi�i ca�łe�mu�za�rzą�do�wi�Wo�-
je�wódz�twa�Wiel�ko�pol�skie�go.

Jed�no�cze�śnie�ży�czę�wy�ko�naw�com,�Fir�mie�Skan�ska,�by�uda�ło�się�zre�ali�zo�wać�in�we�sty�cję�w prze�wi�dzia�nym�ter�mi�nie,�aby�śmy�mo�gli�cie�szyć�się�ko�rzy�sta�niem�z no�we�go,�dłu�go�ocze�ki�wa�ne�go�obiek�tu.�
Cie�szy�my�się,�że�stan�dard�na�szej�uczel�ni�zo�sta�nie�pod�wyż�szo�ny�i ży�czy�my,�aby�do�brze�słu�żył�na�szym�stu�den�tom,�a dla�pra�cow�ni�ków�był�kom�for�to�wym�miej�scem�pra�cy,�gdzie�wy�jąt�ko�wa�at�mos�fe�ra

sprzy�jać�ma�pra�cy�dy�dak�tycz�nej�i na�uko�wej.�Ży�czy�my�so�bie�wszy�scy,�by�obiekt�ten�słu�żył�jak�naj�le�piej�ca�łej�na�szej�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej.�
prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak

rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Wdniu 14�wrze�śnia 2010�ro�ku�przy�ul.�Do�jazd�od�by�ła�się�uro�czy�-
stość�wmu�ro�wa�nia�ka�mie�nia�wę�giel�ne�go�pod�bu�do�wę�Bio�cen�-

trum� Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go� w Po�zna�niu.� W uro�czy�sto�ści
pro�wa�dzo�nej�przez�JM�rek�to�ra,�prof.�dr.�hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka,
uczest�ni�czy�li�tak�że�przed�sta�wi�cie�le�władz,�m.in.�Wi�ce�wo�je�wo�da�Wiel�-
ko�pol�ski�Prze�my�sław�Pa�cia�iWi�ce�mar�sza�łek�Le�szek�Woj�ta�siak,�rek�to�rzy
po�znań�skich�uczel�ni,�ksiądz�ka�no�nik�Bog�dan�Re�for�mat,�któ�ry�po�świę�-
cił�akt�erek�cyj�ny,�a tak�że�spo�łecz�ność�aka�de�mic�ka.

Cał�ko�wi�ta�war�tość�in�we�sty�cji�opie�wa�na�kwo�tę 25 571 200,00 zł.
Pro�jekt�jest�współ�fi�nan�so�wa�ny�przez�Eu�ro�pej�ski�Fun�dusz�Roz�wo�ju�Re�-
gio�nal�ne�go�w ra�mach�Wiel�ko�pol�skie�go�Re�gio�nal�ne�go�Pro�gra�mu�Ope�-
ra�cyj�ne�go�w wy�so�ko�ści 18 265 508,16 zł.�

Za�koń�cze�nie�bu�do�wy�Bio�cen�trum�pla�nu�je�się�na�ko�niec 2011�ro�ku.

mgr inż. Ro bert Fa biań ski

Wmurowanie�kamienia�węgielnego Widok�budowy�dziś

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Przemówienie�rektora

Składanie�podpisów�pod�kopiami�aktów�erekcyjnychKsiądz�kanonik�Bogdan�Reformat�poświęcił�akt�erekcyjny

Fo
t.
5�
×�
Ew

a�
St
ry
ck
a



Wieści Akademickie10 WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

Pod�czas�te�go�rocz�ne�go�Fo�rum,�od�by�wa�ją�ce�go�się�po�raz�pierw�szy�po�-
za�Po�zna�niem�– w Cen�trum�Kon�fe�ren�cyj�nym�In�sty�tu�tu�Ma�te�ma�tycz�-

ne�go� PAN� w Bę�dle�wie� – wie�lo�krot�nie,� nie� tyl�ko� pod�czas� roz�mów
ku�lu�aro�wych,�pod�kre�śla�no�uni�ka�to�wość�tych�spo�tkań�wska�li�Pol�ski.�Z re�-
gu�ły�bo�wiem�spo�tka�nia�przed�sta�wi�cie�li�na�uk�zoo�tech�nicz�nych�i we�te�ry�-
na�ryj�nych�nie�od�by�wa�ją�się�łącz�nie.�W cią�gu�ostat�nich�pię�ciu�lat�(w 2005
ro�ku�by�ły�to�warsz�ta�ty�zoo�tech�nicz�ne)�do�szło�do�zbu�do�wa�nia�plat�for�my
dys�ku�sji�le�ka�rzy�we�te�ry�na�rii�i zoo�tech�ni�ków.�O ro�sną�cym�zna�cze�niu�Fo�-
rum�świad�czy�licz�ba�uczest�ni�ków�(w tym�ro�ku�obec�nych�by�ło 109�osób)
i zmia�na�for�mu�ły�z jed�no�- na�dwu�dnio�wą.�Nie�by�ło�by�to�moż�li�we�bez�au�-
ten�tycz�ne�go�za�an�ga�żo�wa�nia�się�po�znań�skie�go�śro�do�wi�ska�we�te�ry�na�ryj�-
ne�go,�a szcze�gól�nie�Wiel�ko�pol�skie�go�Od�dzia�łu�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa
Na�uk�We�te�ry�na�ryj�nych,�Wiel�ko�pol�skie�go�Wo�je�wódz�kie�go�Le�ka�rza�We�te�-
ry�na�rii�i Po�wia�to�we�go�Le�ka�rza�We�te�ry�na�rii�w Po�zna�niu.�Oko�licz�no�ścio�we
li�sty�na�pły�nę�ły�tak�że�od�Głów�ne�go�Le�ka�rza�We�te�ry�na�rii,�dy�rek�to�ra�Pań�-
stwo�we�go�In�sty�tu�tu�We�te�ry�na�rii�– Pań�stwo�wy�In�sty�tut�Ba�daw�czy�w Pu�-
ła�wach.�Z sa�tys�fak�cją�na�le�ży�od�no�to�wać�fakt,�że�w Bę�dle�wie�obec�ni�by�li
pro�fe�so�ro�wie�wy�dzia�łów�me�dy�cy�ny�we�te�ry�na�ryj�nej�z Olsz�ty�na,�War�sza�-
wy�iWro�cła�wia,�a tak�że�prze�wod�ni�czą�cy�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Bu�ja�trycz�-
ne�go.�Zna�czą�ca�by�ła�re�pre�zen�ta�cja�śro�do�wi�ska�zoo�tech�nicz�ne�go.�Przy�by�li
przed�sta�wi�cie�le�władz�i pra�cow�ni�cy�na�uko�wi�In�sty�tu�tu�Zoo�tech�ni�ki�–Pań�-
stwo�we�go�In�sty�tu�tu�Ba�daw�cze�go�w Kra�ko�wie,�In�sty�tu�tu�Roz�ro�du�Zwie�-
rząt� i Ba�dań� Żyw�no�ści� Pol�skiej� Aka�de�mii� Na�uk� w Olsz�ty�nie,� a tak�że
wy�dzia�łów�(o ko�no�ta�cjach�zoo�tech�nicz�nych)�z Kra�ko�wa,�Lu�bli�na,�Sie�dlec,
Szcze�ci�na,�War�sza�wy,�Wro�cła�wia�i Po�zna�nia.�Obec�ni�by�li�przed�sta�wi�cie�le
prak�ty�ki,�cho�ciaż�by�zMa�ło�pol�skie�go�Cen�trum�Bio�tech�nik�wKra�snem,�Ma�-
zo�wiec�kie�go�Cen�trum�Ho�dow�li�i Roz�ro�du�Zwie�rząt�wŁo�wi�czu,�Wiel�ko�pol�-
skie�go�Cen�trum�Ho�dow�li�i Roz�ro�du�Zwie�rząt�z sie�dzi�bą�wTul�cach,�Pol�skiej
Fe�de�ra�cji�Ho�dow�ców�By�dła�i Pro�du�cen�tów�Mle�ka�oraz�wie�lu�in�nych�śro�-
do�wisk.�W Fo�rum�uczest�ni�czy�li�tak�że�go�ście�z Nie�miec�iWę�gier.�

Z pew�no�ścią�du�ży�wpływ�na�ta�kie�za�in�te�re�so�wa�nie�te�go�rocz�nym
spo�tka�niem�mia�ło�to,�że�by�ło�ono�po�świę�co�ne�pa�mię�ci�pro�fe�so�ra�Le�cha

Jaś�kow�skie�go�– uro�dzo�ne�go�wGo�ła�szy�nie�ko�ło�Obor�nik�Wiel�ko�pol�skich.
W tym�ro�ku�przy�pa�da 100-le�cie�uro�dzin�i 25.�rocz�ni�ca�śmier�ci�Pro�fe�so�ra.
Był�wy�bit�nym�uczo�nym�i nie�zwy�kłym�czło�wie�kiem.�Ja�ko�na�uko�wiec�za�-
pi�sał�się�wpa�mię�ci�po�tom�nych�ba�da�nia�mi�nad�wpro�wa�dza�niem�sztucz�-
ne�go� una�sie�nia�nia� zwie�rząt� do� prak�ty�ki� ho�dow�la�nej.�W ten� spo�sób
in�te�gro�wał�śro�do�wi�ska�le�ka�rzy�we�te�ry�na�rii�i zoo�tech�ni�ków.�Pro�fe�sor�wy�-
cho�wał�sze�ro�kie�rze�sze�kadr�na�uko�wych�i prak�ty�ków,�z któ�rych�wie�lu�by�-
ło� uczest�ni�ka�mi VI Fo�rum.� Do� Bę�dle�wa� przy�by�ła� m.in.� mał�żon�ka
Pro�fe�so�ra�– Gra�ży�na�Jaś�kow�ska�– oraz�in�ni�przed�sta�wi�cie�le�Je�go�ro�dzi�-
ny,�wśród�nich�syn,�prof.�dr�hab.�Ję�drzej M.�Jaś�kow�ski�– kie�row�nik�Ka�te�-
dry�We�te�ry�na�rii�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�niu�i jed�no�cze�śnie
współ�or�ga�ni�za�tor� Fo�rum.�Do�ko�na�nia�pro�fe�so�ra� Le�cha� Jaś�kow�skie�go
wspo�mi�na�no�pod�czas�spe�cjal�nej�se�sji.�Je�go�syl�wet�kę�przed�sta�wił�prof.
dr�hab.�Ma�rian�Ti�sch�ner�z Uni�wer�sy�te�tu�Rol�ni�cze�go�w Kra�ko�wie.�Z ko�lei
prof.�dr�hab.�Pa�weł�Sy�sa�ze�Szko�ły�Głów�nej�Go�spo�dar�stwa�Wiej�skie�go
wWar�sza�wie�mó�wił�o cza�sach�stu�diów�w Aka�de�mii�Me�dy�cy�ny�We�te�ry�-
na�ryj�nej�we�Lwo�wie.�Bar�dzo�uj�mu�ją�cy�w tre�ści�był�re�fe�rat�dr.�Je�rze�go
Szen�fel�da�(z Go�rzo�wa�Wiel�ko�pol�skie�go)�na�te�mat�lo�sów�le�ka�rzy�we�te�ry�-
na�rii�(w tym�Le�cha�Jaś�kow�skie�go)�i ich�ogrom�nej�de�ter�mi�na�cji�w Ofla�-
gu II C�Wol�den�berg�– Do�bie�gniew.�Woj�na�nie�oszczę�dza�ła�Pro�fe�so�ra�od
sa�me�go�po�cząt�ku.�Brał�m.in.�udział�w zwy�cię�skiej�bi�twie�nad�Bzu�rą.�Ra�-
dość�zwy�cię�stwa�nie�trwa�ła�jed�nak�dłu�go,�gdyż�nie�ba�wem�do�stał�się�do
nie�wo�li�nie�miec�kiej.�We�wspo�mnia�nym�już�obo�zie�współ�or�ga�ni�zo�wał�Je�-
niec�ką�Uczel�nię�Me�dy�cy�ny�We�te�ry�na�ryj�nej.�Do�brym�uzu�peł�nie�niem�tych
pre�zen�ta�cji�by�ła�wy�sta�wa�po�świę�co�na�Pro�fe�so�ro�wi,�na�któ�rej�oprócz�fo�-
to�gra�fii�do�ku�men�tu�ją�cych�po�szcze�gól�ne�eta�py�ży�cia�i pra�cy�zna�la�zły�się
też�ele�men�ty�eks�po�nu�ją�ce�Je�go�du�ży�for�mat�in�te�lek�tu�al�ny,�znacz�nie�wy�-
kra�cza�ją�cy�po�za�spe�cjal�ność�na�uko�wą.�Wy�star�czy�cho�ciaż�by�wspo�mnieć,
że�Pro�fe�sor�był�zna�ko�mi�tym�ka�ry�ka�tu�rzy�stą.�Na�de�wszyst�ko�jed�nak,�jak
już�wspo�mnia�no,�po�strze�ga�ny�jest�ja�ko�pio�nier�sztucz�ne�go�una�sie�nia�nia
zwie�rząt�w Pol�sce.�Pro�fe�sor�był�człon�kiem�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Na�uk
We�te�ry�na�ryj�nych�i Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Zoo�tech�nicz�ne�go,�no ta be ne

VI Po znań skie Fo rum 
Zoo tech nicz no -We te ry na ryj ne
Bę dle wo, 22–23 kwiet nia 2010 roku

Gra�ży�nie�Jaś�kow�skiej,�mał�żon�ce�prof.�Le�cha�Jaś�kow�skie�go,�kwia�ty�wrę�czają�dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt,�
dr�hab.�Mał�go�rza�ta�Szu�ma�cher�-Stra�bel,�prof.�nadzw.,�oraz�au�tor�ar�ty�ku�łu�
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głów�nych�or�ga�ni�za�to�rów�Po�znań�skie�go�Fo�rum�Zoo�tech�nicz�no�-We�te�ry�-
na�ryj�ne�go.�Głów�ny�ob�szar�ba�daw�czy�prof.�Jaś�kow�skie�go�był�jed�no�cze�-
śnie�te�ma�tem�wio�dą�cym�te�go�rocz�ne�go�spo�tka�nia.�

O hi�sto�rii� in�se�mi�na�cji�by�dła�w Pol�sce�mó�wił�prof.�dr�hab.�Ste�fan
Wierz�bow�ski�(z In�sty�tu�tu�Zoo�tech�ni�ki�– Pań�stwo�we�go�In�sty�tu�tu�Ba�daw�-
cze�go�w Kra�ko�wie).�Te�mu�ga�tun�ko�wi�zwie�rząt�po�świę�co�no�tra�dy�cyj�nie
naj�wię�cej�miej�sca.�Róż�nych�aspek�tów�roz�ro�du�by�dła�do�ty�czy�ły�re�fe�ra�ty:
prof.�dr.�hab.�To�ma�sza�Ja�now�skie�go�(Uni�wer�sy�tet�War�miń�sko�-Ma�zur�ski
wOlsz�ty�nie)�–na�te�mat��„Wy�bra�nych�pro�ble�mów�pa�to�lo�gii�roz�ro�du�krów”;
prof.�dr.�hab.�Sła�wo�mi�ra�Zduń�czy�ka�(Uni�wer�sy�tet�War�miń�sko�-Ma�zur�ski
wOlsz�ty�nie)�– „Me�cha�ni�zmy�wpły�wu�czyn�ni�ków�ze�wnętrz�nych�na�funk�-
cję�ją�der�u bu�ha�jów”;�prof.�UP�dr�hab.�Do�ro�ty�Cie�ślak�(Uni�wer�sy�tet�Przy�-
rod�ni�czy�w Po�zna�niu)�– „Czy�za�rod�ki�by�dła�po�zy�ska�ne�w la�bo�ra�to�rium
mo�gą�sta�no�wić�al�ter�na�tyw�ne�źró�dło�ma�te�ria�łu�ho�dow�la�ne�go?”;�prof.�dr.
hab.�Ję�drze�ja M.�Jaś�kow�skie�go�(Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu)
– „Wy�ko�rzy�sta�nie�bio�tech�nik�w roz�ro�dzie�by�dła”;�prof.�dr.�hab.�Paw�ła�Sy�-
sy�(Szko�ła�Głów�na�Go�spo�dar�stwa�Wiej�skie�go�wWar�sza�wie)�– „Zna�cze�nie
dia�gno�zy�pra�wi�dło�wo�ści�ka�rio�ty�pu�bu�ha�jów�–obec�ne�pro�ble�my”;�dr.�hab.
Woj�cie�cha�Ja�gu�sia�ka�(Uni�wer�sy�tet�Rol�ni�czy�wKra�ko�wie)�– „Oce�na�war�to�-
ści�ho�dow�la�nej�by�dła�ra�sy�pol�skiej�holsz�tyń�sko�-fry�zyj�skiej�pod�wzglę�dem
cech�płod�no�ści”;�dr.�Clau�sa�Le�idin�ga�(Cen�trum�Una�sie�nia�nia�Zwie�rząt
wNeu�stadt,�Niem�cy)�– „Tren�dy�w sztucz�nej�in�se�mi�na�cji�by�dła�i świń”.

Pod�czas�Fo�rum�obec�na�by�ła�rów�nież�te�ma�ty�ka�zwią�za�na�z roz�ro�-
dem�in�nych�ga�tun�ków�zwie�rząt.�O za�gad�nie�niach�zwią�za�nych�z za�sto�-
so�wa�niem�bio�tech�nik�roz�ro�du�ko�ni�mó�wił�prof.�dr�hab.�Adam�Okól�ski
(Uni�wer�sy�tet�Rol�ni�czy�wKra�ko�wie).�Z ko�lei�aspek�ty�bio�tech�nik�re�pro�duk�-
cyj�nych�u świń�by�ły�te�ma�tem�re�fe�ra�tu�prof.�dr.�Klaus�sa�Brüsso�wa�(In�sty�-
tut� Bio�lo�gii� Zwie�rząt�Go�spo�dar�skich� im.� Le�ib�ni�za�w Dum�mer�stor�fie,
Niem�cy).�Pro�fe�sor�dr�hab.�Jan�Uda�ła�(Za�chod�nio�po�mor�ski�Uni�wer�sy�tet
Tech�no�lo�gicz�ny�wSzcze�ci�nie)�za�pre�zen�to�wał�bio�tech�ni�ki�roz�ro�du�owiec
i kóz,�a prof.�dr�hab.�Ewa�Łu�ka�sze�wicz�(Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�we�Wro�-
cła�wiu)�przed�sta�wi�ła�kwe�stie�zwią�za�ne�ze�sztucz�ną�in�se�mi�na�cją�pta�ków.
Wy�bra�ne�za�gad�nie�nia�z za�kre�su�sztucz�nej�in�se�mi�na�cji�psów�by�ły�te�ma�-
tem�wy�stą�pie�nia�dr.�hab.�Woj�cie�cha�Ni�żań�skie�go�(Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�-
ni�czy�we�Wro�cła�wiu).�Mi�mo�spre�cy�zo�wa�nej�te�ma�ty�ki�Fo�rum�pod�czas
ob�rad�nie�za�bra�kło�szer�sze�go�spoj�rze�nia�na�te�mat�ho�dow�li�zwie�rząt,
szcze�gól�nie�ich�in�ten�syw�nej�se�lek�cji.�Zna�la�zło�to�miej�sce�w zna�ko�mi�tym
re�fe�ra�cie�prof.�dr.�hab.�Ja�na�Ko�twi�cy�(z In�sty�tu�tu�Roz�ro�du�Zwie�rząt�i Ba�-
dań�Żyw�no�ści�Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�wOlsz�ty�nie).�

Od�no�to�wać�na�le�ży�tak�że�se�sję�po�ste�ro�wą�oraz 11�ko�mu�ni�ka�tów
na�uko�wych,�któ�rych�te�ma�ty�ka�obej�mo�wa�ła�róż�ne�aspek�ty�roz�ro�du�zwie�-
rząt,�szcze�gól�nie�go�spo�dar�skich.�

Od�po�wia�da�jąc�na�ro�sną�ce�za�in�te�re�so�wa�nie�Po�znań�skim�Fo�rum
Zoo�tech�nicz�no�-We�te�ry�na�ryj�nym,�ufun�do�wa�ne�zo�sta�ły�czte�ry�sty�pen�dia
„kon�fe�ren�cyj�ne”�(po�dwa�dla�stu�den�tów�i uczniów�szkół�śred�nich).�Fun�-
da�to�ra�mi�sty�pen�diów�by�li:�dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�niu,�Wiel�ko�pol�ski�Wo�je�wódz�ki�Le�-
karz�We�te�ry�na�rii�w Po�zna�niu,�Po�wia�to�wy�Le�karz�We�te�ry�na�rii�w Po�zna�-
niu�oraz�Ko�ło�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Zoo�tech�nicz�ne�go�w Po�zna�niu.�

Te�go�rocz�ne�kwiet�nio�we�spo�tka�nie�zoo�tech�ni�ków�i le�ka�rzy�we�te�ry�-
na�rii�od�by�ło�się�pod�ho�no�ro�wym�pa�tro�na�tem:�JM�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;�dy�-
rek�to�ra�In�sty�tu�tu�Zoo�tech�ni�ki�– Pań�stwo�we�go�In�sty�tu�tu�Ba�daw�cze�go
wKra�ko�wie�–prof.�dr.�hab.,�dr.�h.c.�Ję�drze�ja�Kru�piń�skie�go;�dy�rek�to�ra�Pań�-
stwo�we�go�In�sty�tu�tu�We�te�ry�na�rii�– Pań�stwo�we�go�In�sty�tu�tu�Ba�daw�cze�-
go�w Pu�ła�wach�– prof.�dr.�hab.�Ta�de�usza�Wi�jasz�ki�oraz�Wiel�ko�pol�skie�go
Wo�je�wódz�kie�go�Le�ka�rza�We�te�ry�na�rii�– dr.�n.�wet.�Le�sła�wa�Sza�błoń�skie�-
go.�Nie�po�raz�pierw�szy�to�wa�rzy�szy�ło�nam�życz�li�we�za�in�te�re�so�wa�nie
Głów�ne�go�Le�ka�rza�We�te�ry�na�rii�– dr.�Ja�nu�sza�Związ�ka�oraz�władz�Wy�dzia�-
łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�wPo�zna�niu
woso�bach:�dzie�kan�– prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ty�Szu�ma�cher�-Stra�bel�i pro�-
dzie�ka�nów:�prof.�dr.�hab.�Jac�ka�Wój�tow�skie�go,�dr.�hab.�To�ma�sza�Szku�-
del�skie�go�i dr.�Grze�go�rza�Cho�le�wiń�skie�go.�

Sło�wa�po�dzię�ko�wa�nia�kie�ru�je�my�tak�że�do�na�szych�spon�so�rów:�Car�-
gill�-Pol�ska�–Wy�twór�nia�Pre�mik�sów�LNB�wKisz�ko�wie�oraz�In�te�rvet�Sche�-
ring�-Plo�ugh�Ani�mal�He�alth�w War�sza�wie,�ani�Me�di�ca�Pol�ska Sp.�z o.o.
w Gdy�ni.�Al�ta�-Pol�ska�w Ło�wi�czu�i Przed�się�bior�stwu�Han�dlo�we�mu�Kon�-
rad�w Łom�ży.�

Wy�ra�zy�szcze�rej�wdzięcz�no�ści�kie�ru�ję�do�Człon�ków�Ko�mi�te�tu�Or�-
ga�ni�za�cyj�ne�go�woso�bach:�prof.�dr.�hab.�Pio�tra�Śló�sa�rza,�prof.�dr.�hab.�Ję�-
drze�ja M.�Jaś�kow�skie�go,�prof.�dr.�hab.�Wło�dzi�mie�rza�No�wa�ka,�dr.�n.�wet.
Le�cha�Go�go�lew�skie�go,�dr.�n.�wet.�Pio�tra�Kne�blew�skie�go,�dr�Jo�lan�ty�Ko�-
mi�sa�rek� i dr.� Ire�ne�usza�So�bia�ka�oraz�dr.�Woj�cie�cha�An�drze�jew�skie�go
i mgr.�Ro�ber�ta�Mi�ku�ły.

prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski
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Dok�tor�n.�wet.�Le�sław�Sza�błoń�ski

Dok�tor�Claus�Le�iding

Wy�sta�wa�po�świę�co�na�prof.�Le�cho�wi�Jaś�kow�skie�mu;�od�le�wej:�
prof.�dr�hab.�Jan�Uda�ła�i prof.�dr�hab.�Edward�Ma�li�now�ski

Dok�tor�hab.�Do�ro�ta�Cie�ślak,�prof.�nadzw.�
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Wdniach 9–18�czerw�ca 2010�ro�ku�w Chi�nach�prze�by�wa�ła�de�le�ga�-
cja�z na�szej�uczel�ni�w skła�dzie:�prof.�Jan�Pi�kul�– pro�rek�tor�ds.�na�-

uki� i współ�pra�cy� z za�gra�ni�cą,� prof.� Ro�man� Gor�no�wicz� – dzie�kan
Wy�dzia�łu�Le�śne�go,�prof.�Jan�Mich�nie�wicz�– dzie�kan�Wy�dzia�łu�Na�uk
o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu�oraz�pi�szą�cy�te�sło�wa.�Wi�zy�ta�by�ła�ele�men�tem
stra�te�gii,�w któ�rej�cho�dzi�o nada�nie�na�sze�mu�uni�wer�sy�te�to�wi�cha�rak�-
te�ru�ośrod�ka�mię�dzy�na�ro�do�we�go,�po�głę�bie�nie�współ�pra�cy�na�uko�wej
z za�gra�ni�cą�oraz�na�ucza�nia�w ję�zy�ku�an�giel�skim.�Jej�ce�lem�by�ło�roz�-
po�czę�cie�no�we�go�eta�pu�współ�pra�cy�na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu�z uczel�-
nia�mi� chiń�ski�mi:� przy�ję�cie� stu�den�tów� chiń�skich� na� od�płat�ne,
an�glo�ję�zycz�ne�stu�dia II stop�nia�(ma�gi�ster�skie)�na�Wy�dzia�le�Le�śnym
oraz�Na�uk�o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu.�

Do�tych�czas�stu�den�ci�z Chin�kształ�ci�li�się�tyl�ko�na�Wy�dzia�le�Ogrod�-
ni�czym�na�kie�run�ku:�ho�dow�la�ro�ślin�i na�sien�nic�two.�W la�tach 1996–2009
stu�dia�ta�kie�ukoń�czy�ło�po�nad 70�osób�z Chin,�uzy�sku�jąc�dy�plom�na�-
szej�uczel�ni.�Są�to,�jak�do�tąd,�je�dy�ne�ta�kie�stu�dia�wwyż�szych�szko�łach
rol�ni�czych�w Pol�sce.�Da�ją�one�Wy�dzia�ło�wi�Ogrod�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�-
ry�Kra�jo�bra�zu�po�nad 800�go�dzin�dy�dak�tycz�nych�rocz�nie,�a na�uczy�cie�-
lom�aka�de�mic�kim�bar�dzo�cen�ne�do�świad�cze�nie�– na�ucza�nie�w ję�zy�ku
an�giel�skim.�Ich�wy�ni�kiem�są�tak�że�czte�ry�te�ma�ty�ba�daw�cze�re�ali�zo�wa�-
ne�z ośrod�ka�mi�na�uko�wy�mi�w Chi�nach,�za�ini�cjo�wa�ne�przez�chiń�skich
ab�sol�wen�tów�na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu.

Dzia�ła�nia� kie�row�nic�twa� na�szej� uczel�ni� i władz� dzie�kań�skich
wspo�mnia�nych�wy�żej�wy�dzia�łów�to�tak�że�pró�ba�od�po�wie�dzi�na�py�ta�-
nie,�co�ro�bić�w sy�tu�acji,�gdy�w na�szym�kra�ju�do�ro�ku 2022�bę�dzie,�we�-
dług� pro�gnoz� de�mo�gra�ficz�nych,� ma�leć� licz�ba� ma�tu�rzy�stów� oraz

chęt�nych�do�pod�ję�cia�stu�diów�rol�ni�czych?�Jed�nym�z moż�li�wych�roz�-
wią�zań�jest�po�szu�ki�wa�nie�kan�dy�da�tów�na�ta�kie�stu�dia�tam,�gdzie�są
chęt�ni,�rol�nic�two�jest�waż�ne,�a kraj�bo�ga�ty.�Ta�kim�miej�scem�są�Chi�ny.
W rol�nic�twie�pra�cu�je�tam�oko�ło 900�mi�lio�nów�osób,�a stu�dia�ma�gi�ster�-
skie�trwa�ją�trzy�la�ta�i koń�czy�je�tyl�ko 10%�stu�den�tów.�Po�dob�ny�po�mysł
ma�ją�jed�nak�tak�że�naj�lep�sze�uczel�nie�ame�ry�kań�skie,�ka�na�dyj�skie,�au�-
stra�lij�skie�i bry�tyj�skie,�ofe�ru�jąc�chiń�skim�stu�den�tom�sty�pen�dia�oraz
udział�w gran�tach�ba�daw�czych.�

Pierw�szą�uczel�nią,�któ�rą�od�wie�dzi�li�śmy,�by�ła�Pe�kiń�ska�Aka�de�-
mia�Rol�ni�cza,�jed�nost�ka�pań�stwo�wa�fi�nan�so�wa�na�przez�mia�sto�Pe�-
kin� (na� pra�wach� pro�win�cji).� Jest� ona,� jak� na� wa�run�ki� chiń�skie,
nie�wiel�ka,�za�trud�nia 700�na�uczy�cie�li,�a stu�diu�je�na�niej�oko�ło 8�ty�się�-
cy�stu�den�tów�rocz�nie.�Wła�śnie�z nią�m.in.�ma�my�do�brą�współ�pra�cę
na�Wy�dzia�le�Ogrod�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu.�Efek�tem�wcze�-
śniej�szych�roz�mów�by�ło�pod�pi�sa�nie� li�stu� in�ten�cyj�ne�go,�któ�ry� jest
pierw�szym�kro�kiem�do�sfor�ma�li�zo�wa�nia�współ�pra�cy� i pod�pi�sa�nia
umo�wy�dwu�stron�nej.�Pro�fe�sor�Jia�Chan�gxi�– dzie�kan�Wy�dzia�łu�Tech�-
no�lo�gii�Żyw�no�ści�– po�ka�zał�wy�dzia�ło�we�sa�le�dy�dak�tycz�ne�i la�bo�ra�to�-
ria.�Go�ście�z Pol�ski�zwie�dzi�li�tak�że�bi�blio�te�kę�oraz�dwie�rol�ni�cze�sta�cje
do�świad�czal�ne.�Z ko�lei�prof.�Gao�Xi�jun�– pro�rek�tor�– py�tał�o pol�skie
prze�pi�sy� do�ty�czą�ce�wy�ko�ny�wa�nia�w Pol�sce�przez� cu�dzo�ziem�ców
prac�dok�tor�skich.�

Dru�gą�uczel�nią�chiń�ską,�któ�rą�od�wie�dzi�ła�na�sza�de�le�ga�cja,�był�Pe�-
kiń�ski�Uni�wer�sy�tet�Le�śny.�Jest�to�jed�na�z 12�naj�lep�szych�ta�kich�uczel�ni
w kra�ju,�fi�nan�so�wa�na�cen�tral�nie.�Uczy�się�w niej�oko�ło 15�ty�się�cy�stu�-
den�tów�na�dzie�wię�ciu�wy�dzia�łach,�w tym�m.in.�le�śnym�i ogrod�ni�czym.

Czy stu den ci z Chin po ja wią się 
na Wy dzia łach: Le śnym oraz Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu?

Podpisanie�listu�intencyjnego�o�współpracy�między�Pekińskim�Uniwersytetem�Rolniczym�a�naszą�uczelnią�
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Wi�zy�ta�w la�bo�ra�to�riach�i roz�mo�wy�z pro�fe�so�ra�mi�po�ka�za�ły,�że�uczel�nia
ta�ma�sil�ne�za�ple�cze�ba�daw�cze,�pra�cow�ni�cy�du�żo�pu�bli�ku�ją,�a jej�or�ga�-
ni�za�cja�wzo�ro�wa�na�jest�na�naj�lep�szych�uczel�niach�ame�ry�kań�skich.�Mia�-
ło�się�wra�że�nie,�że�uczel�nia�„ży�je”�z gran�tów�kra�jo�wych:�dwóch�le�śnych
i jed�ne�go�ogrod�ni�cze�go.�Jak�pod�kre�ślił�dr�Zhang�Zhi�qiang�– kie�row�nik
Biu�ra�Rek�to�ra�ds.�Współ�pra�cy�z Za�gra�ni�cą�– chiń�scy�stu�den�ci�chcą�dziś
uczyć�się�na naj�lep�szych�uczel�niach�na�świe�cie�i są�go�to�wi�za�to�pła�cić.
Ocze�ku�ją�jed�nak�atrak�cyj�nych�ofert�do�ty�czą�cych�nie�tyl�ko�wy�kła�dów
i za�jęć�teo�re�tycz�nych,�ale�tak�że�prak�tyk�i sta�ży�za�wo�do�wych.�Pod�kre�-
ślił�da�lej,�że�stro�nę�chiń�ską�bar�dzo�in�te�re�su�je�dziś�wy�mia�na�stu�denc�ka
(obie�stro�ny�zwal�nia�ją�wów�czas�swo�ich�stu�den�tów�z cze�sne�go)�oraz
na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich,�a tak�że�pra�ce�dok�tor�skie�wy�ko�ny�wa�ne�przez
Chiń�czy�ków�za�gra�ni�cą,�ale�bro�nio�ne�w Chi�nach.�Do�re�ali�za�cji�ta�kiej
współ�pra�cy,�jak�są�dzę,�nie�je�ste�śmy�jesz�cze�go�to�wi.

Ostat�nią�uczel�nią�rol�ni�czą�od�wie�dzo�ną�przez�de�le�ga�cję�był�Po�-
łu�dnio�wo�-Za�chod�ni� Uni�wer�sy�tet� Le�śny� w Kun�ming� w pro�win�cji
Yunan�na�po�łu�dniu�Chin�(pro�win�cja�ta�– 48�mln�miesz�kań�ców�– ma
bli�sko 50%�po�wierzch�ni�za�ję�tej�przez�la�sy;�śred�nia�kra�jo�wa�to 22%).
Jest� fi�nan�so�wa�ny�przez�wła�dze�pro�win�cji� i na�le�ży�do�naj�lep�szych
w kra�ju.�Stu�diu�je�tam 17�ty�się�cy�stu�den�tów�na 11�wy�dzia�łach.�Stu�dia
są�od�płat�ne,�a jed�na�trze�cia�stu�den�tów�ko�rzy�sta�ze�sty�pen�diów�so�-
cjal�nych�oraz�fun�do�wa�nych�przez�za�kła�dy�pra�cy.�Pro�fe�sor�Liu�Hu�-
iming� – rek�tor� od 17� lat� – przed�sta�wił� swo�ją� wi�zję� stwo�rze�nia
no�wo�cze�sne�go�uni�wer�sy�te�tu�przy�rod�ni�cze�go�rów�nież�o kie�run�kach
hu�ma�ni�stycz�nych�i pe�da�go�gicz�nych�(wśród�stu�den�tów�i pro�fe�so�rów
są�m.in.�mi�ło�śni�cy� fi�lo�zo�fii� Kon�fu�cju�sza).�Wska�zał� da�lej� na�wy�so�ki
(90%)�wskaź�nik�za�trud�nie�nia�ab�sol�wen�tów�w za�wo�dzie.�Jed�nak�przy�-
znał�tak�że,�że�pew�ną�sła�bo�ścią�jed�nost�ki�jest�bar�dzo�ma�ła�licz�ba�ma�-
gi�stran�tów�i brak�dok�to�ran�tów.�Jest�to�po�zo�sta�ło�ścią�czyst�ki�ka�dro�wej
jesz�cze�z lat�sie�dem�dzie�sią�tych,�w wy�ni�ku�któ�rej�cią�gle�jesz�cze�dziś
bra�ku�je�po�ten�cjal�nych�kan�dy�da�tów�na�pro�mo�to�rów�prac�dok�tor�-
skich.�Do�dał�da�lej,�że�wie�lu�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich�nie�ma�ty�tu�łu
na�uko�we�go�dok�to�ra.�

Człon�ko�wie� de�le�ga�cji� zwie�dzi�li� Ogród� Bo�ta�nicz�ny� w Pe�ki�nie
– naj�waż�niej�szy�obec�nie�ta�ki�ogród�w Chi�nach.�Zaj�mu�je�on�po�wierzch�-
nię� po�nad 400 ha.� Zgro�ma�dzo�no� tu� po�nad 10  ty�się�cy� róż�nych
ga�tun�ków�ro�ślin.�Każ�de�go�ro�ku�od�wie�dza�go�oko�ło�trzech�mi�lio�nów
osób.�Znaj�du�je�się�tam�m.in.�naj�więk�sza�na�świe�cie�ko�lek�cja�ozdob�-
nych�brzo�skwiń.�Go�ście�z Pol�ski�zwie�dzi�li�pal�miar�nię,�ko�lek�cję�bon�zai
oraz�ro�za�rium,�gdzie�zgro�ma�dzo�no�po�nad�dwa�ty�sią�ce�od�mian�róż.
Spo�tka�li�się�z jej�no�wym�dy�rek�to�rem,�dr.�Zhi�We�ishi.�Go�ścił�on�nie�daw�-
no�stu�den�tów�daw�ne�go�Wy�dzia�łu�Ogrod�ni�cze�go,�któ�rzy�na�wła�sny
koszt�od�by�li�tam�dwu�mie�sięcz�ne�prak�ty�ki�za�wo�do�we.�Z ko�lei�czte�ry
oso�by�pra�cu�ją�ce�w Ogro�dzie�to�ab�sol�wen�ci�na�szej�uczel�ni.�Jest�to�do�-
bry�przy�kład�uda�nej�współ�pra�cy�z Chi�na�mi.�

W ostat�nim�dniu�po�by�tu�człon�ko�wie�de�le�ga�cji�spo�tka�li�się�z kie�-
row�nic�twem�chiń�skie�go�Cen�trum�ds.�Współ�pra�cy�Mię�dzy�na�ro�do�wej
w Rol�nic�twie�wMi�ni�ster�stwie�Rol�nic�twa�w Pe�ki�nie.�O spo�tka�nie�to�za�-
bie�ga�ła�stro�na�chiń�ska.�Roz�mo�wom�ze�stro�ny�chiń�skiej�prze�wod�ni�czy�-
ła�prof.�Yuan�Han�ping�– dy�rek�tor�ge�ne�ral�na�Cen�trum.�Obec�ny�był
tak�że�pan�Yu�Ge�– kie�row�nik�sek�cji�ds.�kon�tak�tów�z Eu�ro�pą�i Ame�ry�ką
oraz�kil�ku�urzęd�ni�ków�bez�po�śred�nio�od�po�wie�dzial�nych�za�or�ga�ni�za�-
cję�współ�pra�cy.�Pra�cow�ni�cy�Cen�trum,�w ra�mach�po�wo�ła�ne�go�kli�ka�lat
te�mu�na�szcze�blu�rzą�do�wym�Pol�sko�-Chiń�skie�go�Fo�rum�Rol�ni�cze�go,
pró�bu�ją�okre�ślić,�ja�kie�te�ma�ty�ba�dań�rol�ni�czych�in�te�re�so�wa�ły�by�oba
kra�je.�Pro�fe�sor�Jan�Pi�kul�przed�sta�wił�stro�nie�chiń�skiej�głów�ne�kie�run�-
ki�ba�daw�cze�re�ali�zo�wa�ne�przez�pra�cow�ni�ków�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�-
ni�cze�go�w Po�zna�niu,�a tak�że�po�in�for�mo�wał�o na�szych�dzia�ła�niach
do�ty�czą�cych�re�kru�ta�cji�Chiń�czy�ków�na�stu�dia�ma�gi�ster�skie.�Dy�rek�tor
Yuan�omó�wi�ła�moż�li�wo�ść�re�ali�za�cji�wspól�nych,�pol�sko�-chiń�skich�ba�-
dań�na�uko�wych�w rol�nic�twie�i przed�sta�wi�ła�kie�run�ki�ba�daw�cze�in�te�-
re�su�ją�ce�stro�nę�chiń�ską.�Po�wie�dzia�ła�da�lej,�że�ini�cja�ty�wę�roz�sze�rze�nia
tych�kon�tak�tów�i wspól�nych�prac�po�pie�ra�rząd�Pol�ski,�o czym�nie�daw�-
no�w cza�sie�swo�jej�wi�zy�ty�w Chi�nach�mó�wił�obec�ny�mi�ni�ster�rol�nic�-
twa�– dr�Ma�rek�Sa�wic�ki.�Wy�da�je�się,�że�po�osta�tecz�nym�wy�ja�śnie�niu
za�sad�za�twier�dza�nia�pro�po�zy�cji�wspól�nych�te�ma�tów�ba�daw�czych�i ich
fi�nan�so�wa�nia,� zo�sta�ną� stwo�rzo�ne� no�we� moż�li�wo�ści� pro�wa�dze�nia
atrak�cyj�nych�ba�dań�na�uko�wych.

Waż�nym�ele�men�tem�wi�zy�ty�by�ły�trzy�spo�tka�nia�ze�stu�den�ta�mi
chiń�ski�mi�wPe�ki�nie�i Kun�ming�– kan�dy�da�ta�mi�na�le�śne�stu�dia�ma�gi�ster�-
skie�na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu.�Wie�lu�z nich�py�ta�ło�jed�nak�nie�tyl�ko�o stu�-
dia�le�śne,�ale�tak�że�o kur�sy�z kształ�to�wa�nia�te�re�nów�zie�le�ni.�Wszy�scy
chcie�li�by�stu�dio�wać�za�gra�ni�cą,�ale�do�wy�bo�ru�ma�ją�nie�tyl�ko�Pol�skę.
W tej�sy�tu�acji�mu�si�my�za�pro�po�no�wać�atrak�cyj�ną�ofer�tę�pro�gra�mo�wą
i za�wo�do�wą.�Atu�tem�stu�diów�u nas�mo�że�być�bli�skość�in�nych�kra�jów

wUnii�Eu�ro�pej�skiej�oraz�re�fe�ren�cje�sa�mych�Chiń�czy�ków�– ab�sol�wen�tów,
któ�rzy�ukoń�czy�li�u nas�stu�dia�z ho�dow�li�ro�ślin�i na�sien�nic�twa�i pra�cu�ją
te�raz�na�róż�nych�uni�wer�sy�te�tach�w Chi�nach.�

Po�wi�zy�cie�na�szej�de�le�ga�cji�na�su�wa�ją�się�pew�ne�wnio�ski.�W Chi�-
nach�nie�któ�re�uczel�nie�pro�wa�dzą�ba�da�nia�rol�ni�cze�na�wy�so�kim,�świa�-
to�wym�po�zio�mie.�Jed�nost�ki�te�chcą�współ�pra�co�wać�z Pol�ską.�Jed�nak
nie�ma�do�tąd�od�po�wie�dzi�na�pod�sta�wo�we�py�ta�nie:�jak�ta�kie�pol�sko�-
-chiń�skie�ba�da�nia�rol�ni�cze�mia�ły�by�być�fi�nan�so�wa�ne?�W Chi�nach�są
chęt�ni�do�od�by�cia�na�na�szej�uczel�ni�stu�diów�dru�gie�go�stop�nia�w za�-
kre�sie�le�śnic�twa�i tech�no�lo�gii�żyw�no�ści,�jed�nak�trze�ba�naj�pierw�zna�-
leźć�w tym�kraju�wła�ści�we�uczel�nie,�do�któ�rych�nie�do�tar�li� jesz�cze
kon�ku�ren�ci�z bo�gat�szych�od�nas�kra�jów�oraz�za�pro�po�no�wać�Chiń�czy�-
kom�atrak�cyj�ną�ofer�tę�pro�gra�mo�wą�i sty�pen�dial�ną.�

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz

Zwiedzanie�szklarni�w�stacji�doświadczalnej�Pekińskiego�Uniwersytetu
Leśnego�

Wizyta�w�Centralnym�Laboratorium�Uniwersytetu�Leśnego�w�Pekinie

Spotkanie�ze�studentami�w�Południowo-Zachodnim�Uniwersytecie
Leśnym�w�Kunming�w�prowincji�Yunnan�na�południu�Chin
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Ty�tuł�ar�ty�ku�łu�jest�jed�no�cze�śnie�te�ma�tem�mię�dzy�na�ro�do�wej�kon�-
fe�ren�cji,�któ�ra�od�by�ła�się�w dniach 19�i 20�lip�ca 2010�ro�ku.�Wmi�-

nio�nym 25-le�ciu� by�ła� to� pią�ta� z ko�lei� kon�fe�ren�cja� o po�dob�nym
za�się�gu�i te�ma�ty�ce�zor�ga�ni�zo�wa�na�z ini�cja�ty�wy�Ka�te�dry�Ho�dow�li�By�-
dła�i Pro�duk�cji�Mle�ka�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Po�-
przed�nie�zor�ga�ni�zo�wa�no�przy�współ�pra�cy�z wio�dą�cy�mi�in�sty�tu�cja�mi
i jed�nost�ka�mi�go�spo�dar�czy�mi�zaj�mu�ją�cy�mi�się�bez�po�śred�nio�ho�-
dow�lą�by�dła�i pro�duk�cją�mle�ka.�Tym�ra�zem�rów�nież�nie�by�ło�ina�czej.
Współ�or�ga�ni�za�to�ra�mi�te�go�rocz�nej�kon�fe�ren�cji�by�ła�Pol�ska�Fe�de�ra�-
cja�Ho�dow�ców�By�dła�i Pro�du�cen�tów�Mle�ka�oraz�Rol�ni�czy�Za�kład�Do�-
świad�czal�ny� w Dło�ni.� Istot�ny� wkład� or�ga�ni�za�cyj�ny� mia�ły� tak�że:
Kom�bi�nat� Rol�ni�czo�-Prze�my�sło�wy� Ma�niecz�ki� – Gru�pa� Mróz S.A.
i Spół�dziel�nia�Mle�czar�ska�w Go�sty�niu.�Pa�tro�nat�ho�no�ro�wy�peł�ni�li:
prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak�– JM�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�-
rod�ni�cze�go,�prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ta�Szu�ma�cher�-Stra�bel�– dzie�kan
Wy�dzia�łu�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt�oraz�mgr�inż.�Le�szek�Hądz�lik
– Pre�zy�dent�Pol�skiej�Fe�de�ra�cji�Ho�dow�ców�By�dła�i Pro�du�cen�tów�Mle�-
ka.�Prze�wod�ni�czą�cym�ko�mi�te�tu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go�był�prof.�dr�hab.
Ry�szard�Skrzy�pek�– kie�row�nik�Ka�te�dry�Ho�dow�li�By�dła�i Pro�duk�cji
Mle�ka.�W kon�fe�ren�cji�wzię�ło�udział�bli�sko 150�osób,�z cze�go�oko�-
ło 80%�sta�no�wi�li�przed�sta�wi�cie�le�sze�ro�ko�po�ję�tej�prak�ty�ki.�

Kon�fe�ren�cję�roz�po�czę�to�w Ośrod�ku�Kon�fe�ren�cyj�nym�In�sty�tu�tu
Ma�te�ma�tycz�ne�go�Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�w Bę�dle�wie.�Ofi�cjal�ne�go
otwar�cia�do�ko�nał�prof.�dr�hab.�Jan�Pi�kul,�pro�rek�tor�ds.�na�uki�i współ�-
pra�cy�z za�gra�ni�cą�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�stwier�-
dza�jąc,� że� no�wo�cze�sne� szkol�nic�two� wyż�sze� po�win�na� ce�cho�wać
nie�roz�łącz�ność�na�uki�i dy�dak�ty�ki�z prak�ty�ką.�We�wstęp�nej�czę�ści�kon�-
fe�ren�cji�ob�cho�dzo�no�ju�bi�le�usz 45-le�cia�pra�cy�za�wo�do�wej�prof.�dr.�hab.
Zbi�gnie�wa�Do�ryn�ka,�przy�pa�da�ją�cy�do�kład�nie�wmie�sią�cu,�w któ�rym�się

ona� od�by�ła.�W lau�da�cji� wy�gło�szo�nej� przez� prof.� dr.� hab.� Ry�szar�da
Skrzyp�ka�po�da�no�mię�dzy�in�ny�mi,�że�Ju�bi�lat�jest�au�to�rem 220�pu�bli�ka�-
cji�(w tym98�ory�gi�nal�nych�roz�praw�na�uko�wych�oraz�sied�miu�pod�ręcz�-
ni�ków�i skryp�tów),�wy�pro�mo�wał�czte�rech�dok�to�rów�i 125�ma�gi�strów
oraz�peł�nił�licz�ne�funk�cje�or�ga�ni�za�cyj�ne.�Z oka�zji�ju�bi�le�uszu�pro�fe�sor
Do�ry�nek�otrzy�mał�nie�zli�czo�ne�gra�tu�la�cje,�po�dzię�ko�wa�nia�i ży�cze�nia.�

Se sja re fe ra to wa w Bę dle wie

W re�fe�ra�tach�wpro�wa�dza�ją�cych�ne�sto�rzy�pol�skiej�ho�dow�li�zwie�-
rząt,� pro�fe�sor�Hen�ryk� Ja�sio�row�ski� (Szko�ła�Głów�na�Go�spo�dar�stwa
Wiej�skie�go�w War�sza�wie)� i pro�fe�sor�Cze�sław�Ja�nic�ki�(Uni�wer�sy�tet
Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu),�zwró�ci�li�uwa�gę�na�zna�cze�nie�na�uk�sto�so�-
wa�nych�we�współ�cze�snych�sys�te�mach�na�uki�i szkol�nic�twa�wyż�sze�-
go,�któ�re�jest�szcze�gól�nie�du�że�w tak�prak�tycz�nej�dys�cy�pli�nie,�ja�ką
jest�zoo�tech�ni�ka.

Pro�fe�sor�Ta�de�usz�Szulc�(Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy�we�Wro�cła�wiu),
kre�śląc�wi�zję�syl�wet�ki�ab�sol�wen�ta�kie�run�ku�zoo�tech�ni�ka,�zwró�cił�uwa�-
gę,�że�ten�kie�ru�nek�stu�diów�ma�co�raz�bar�dziej�in�ter�dy�scy�pli�nar�ny�cha�-
rak�ter,�w związ�ku�z tym�je�go�ab�sol�wen�ci�po�win�ni�mieć�zwięk�szo�ne
for�mal�ne�upraw�nie�nia�za�wo�do�we.

Pro�fe�sor�Zyg�munt�Re�klew�ski�(In�sty�tut�Ge�ne�ty�ki�i Ho�dow�li�Zwie�-
rząt�Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�w Ja�strzęb�cu)�przy�po�mniał,�że�pro�duk�cja
mle�ka�by�dlę�ce�go�jest�w Pol�sce�zde�cy�do�wa�nie�naj�waż�niej�szą�ga�łę�zią
rol�nic�twa,�na�przy�kład�w 2008�ro�ku�jej�udział�w pro�duk�cji�to�wa�ro�wej
wy�niósł 18,2%.�In�nym,�bar�dzo�wy�mow�nym�wskaź�ni�kiem�jest�fakt,�że
war�tość�pro�duk�cji�mle�ka�sta�no�wi�oko�ło 1%�pro�duk�tu�kra�jo�we�go�brut�-

Na uka i dy dak ty ka aka de mic ka
w służ bie ho dow li by dła i pro duk cji mle ka

Bę�dle�wo,�pa�łac�
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to�(dla�po�rów�na�nia�na�kła�dy�na�ca�łą�na�ukę�to 0,3%�PKB).�Re�fe�rent�zwró�-
cił�uwa�gę,�że�po�ro�ku 2013 ce�ny�mle�ka�w Unii�Eu�ro�pej�skiej�mo�gą�się
ob�ni�żyć�z uwa�gi�na�za�po�wia�da�ne�znie�sie�nie�ba�rier�wwo�zo�wych.�Nasz
kraj�eks�por�tu�je�oko�ło 20%�pro�du�ko�wa�ne�go�mle�ka,�w związ�ku�z czym
w Pol�sce�mo�że�wy�stą�pić�spa�dek�opła�cal�no�ści�pro�duk�cji�by�dła�mlecz�-
ne�go.�We�dług�prof.�Re�klew�skie�go�in�te�re�su�ją�cą�al�ter�na�ty�wą�i uzu�peł�-
nie�niem�dla�by�dła�mlecz�ne�go� jest�by�dło�ras�mię�snych,�a to�z ra�cji
znie�sie�nia�do�płat�do�te�go�kie�run�ku�użyt�ko�wa�nia�w kra�jach�sta�rej�Unii,
przy�jed�no�cze�śnie�ro�sną�cym�spo�ży�ciu�wo�ło�wi�ny�do�brej�ja�ko�ści.�Mów�-
ca�pod�kre�ślił,�że�pod�ję�ty�po�nad 20�lat�te�mu�wy�bór�głów�nych�ras�mię�-
snych�by�dła�w Pol�sce�(li�mo�usi�ne,�cha�ro�la�ise,�he�re�ford,�si�men�tal)�był
pra�wi�dło�wy,�o czym�świad�czą�wskaź�ni�ki�pro�duk�cyj�ne�i eko�no�micz�ne.
Na�za�koń�cze�nie�pre�le�gent�stwier�dził,�że�szan�są�dla�pol�skie�go�cho�wu
by�dła�wszyst�kich�ty�pów�użyt�ko�wych�jest�pro�duk�cja�ar�ty�ku�łów�o wy�-
so�kiej�ja�ko�ści�proz�dro�wot�nej,�któ�rą�za�pew�nia�ją�sto�so�wa�ne�u nas�me�-
to�dy�ży�wie�nia�i utrzy�ma�nia�zwie�rząt.�

Dr�Tho�mas�Kry�chow�ski�(Eco�le�Supérieu�re�d’Agri�cul�tu�re�d’An�gers,
Fran�cja)�w swo�im�wy�stą�pie�niu�za�jął�się�sta�nem�obec�nym�i per�spek�ty�-
wa�mi�se�lek�cji�ge�no�mo�wej�w świa�to�wej�ho�dow�li�by�dła�mlecz�ne�go.�Pre�-
le�gent�przy�po�mniał,�że�ten�ro�dzaj�se�lek�cji�stał�się�moż�li�wy�po�po�zna�niu
w 2006�ro�ku�ca�łe�go�ge�no�mu�by�dła�i opra�co�wa�niu�ta�nich�te�stów�la�bo�-
ra�to�ryj�nych�słu�żą�cych�do�je�go�okre�śle�nia.�Se�lek�cja�ge�no�mo�wa�stwa�rza
u by�dła�mlecz�ne�go�szan�sę�po�dwo�je�nia�obec�ne�go�tem�pa�po�stę�pu�ho�-
dow�la�ne�go�i jest�w tym�wzglę�dzie�po�rów�ny�wa�na�do�prze�ło�mu,�któ�ry
spo�wo�do�wa�ła�sztucz�na�in�se�mi�na�cja.�Re�fe�rent�zwró�cił�jed�nak�uwa�gę,�że
zwią�zek�po�szcze�gól�nych�mar�ke�rów�mo�le�ku�lar�nych�z ce�cha�mi�użyt�ko�-
wy�mi�nie�jest�sta�ły�w ko�lej�nych�po�ko�le�niach�zwie�rząt,�w związ�ku�z tym
wkaż�dym�po�ko�le�niu�za�cho�dzi�po�trze�ba�ko�ry�go�wa�nia�war�to�ści�pro�gno�-
stycz�nej�tych�mar�ke�rów�na�pod�sta�wie�wy�ni�ków�bez�po�śred�niej�oce�ny
użyt�ko�wo�ści.�Z te�go�wzglę�du�se�lek�cja�ge�no�mo�wa�nie�zmniej�sza�zna�-
cze�nia�do�tych�cza�so�wej�oce�ny�użyt�ko�wo�ści�mlecz�nej�by�dła�mlecz�ne�go,
a wprost�prze�ciw�nie,�na�kła�da�obo�wią�zek�zwięk�szo�nej�do�kład�no�ści�po�-
mia�rów�i ela�stycz�no�ści�wdo�pa�so�wy�wa�niu�się�do�przy�szłych�pro�gra�mów
ho�dow�la�nych�oraz�roz�sze�rze�nia�ilo�ści�ba�da�nych�cech.

Pro�fe�sor�Hen�ryk�Grodz�ki�(SGGW�wWar�sza�wie)�przed�sta�wił�pro�ble�-
ma�ty�kę�do�ty�czą�cą�ho�dow�li�by�dła�mię�sne�go�i pro�duk�cji�wo�ło�wi�ny�wPol�-
sce� w świe�tle� sy�tu�acji� na� ryn�ku� eu�ro�pej�skim.� Po�dob�nie� jak� prof.
Re�klew�ski,�pre�le�gent�stwier�dził,�że�w kra�jach�sta�rej�Unii�zwięk�szy�ły�się
zna�czą�co�szan�se�dla�eks�por�te�rów�z no�wych�kra�jów�unij�nych,�w tym�Pol�-
ski.�Pro�fe�sor�Grodz�ki�zwró�cił�uwa�gę,�że�bio�rąc�pod�uwa�gę�uwa�run�ko�-
wa�nia�przy�rod�ni�cze,�pro�duk�cja�wo�ło�wi�ny�w na�szym�kra�ju�po�win�na
uwzględ�niać:�mak�sy�mal�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�pa�stwisk�w ży�wie�niu�i utrzy�-
ma�niu�krów�i ja�łó�wek�mię�snych,�in�ten�syw�ny�al�kie�rzo�wy�lub�al�kie�rzo�wo�-
-otwar�ty�sys�tem�opa�su�od�sad�ków,�mie�szań�ców�i cie�ląt�ras�mlecz�nych

do�wy�so�kiej�ma�sy�cia�ła�oraz�krzy�żo�wa�nie�to�wa�ro�we�w sta�dach�by�dła
mlecz�ne�go,�zwłasz�cza�tych�ni�sko�wy�daj�nych.

Na�stęp�nym�re�fe�ren�tem�był�pro�fe�sor�Jan�Sza�rek�(Uni�wer�sy�tet�Rol�-
ni�czy�w Kra�ko�wie),�któ�ry�przed�sta�wił�swo�je�prze�my�śle�nia�do�ty�czą�ce:
pry�wa�ty�za�cji�sta�cji�in�se�mi�na�cyj�nych,�se�lek�cji�ge�no�mo�wej,�in�ter�pro�fe�-
sjo�nal�nych�la�bo�ra�to�riów�oce�ny�mle�ka�oraz�wy�staw�ho�dow�la�nych.

Bę�dle�wo,�ob�ra�dy

Szoł�dry,�ro�bot�udo�jo�wy

Szoł�dry,�sa�mo�jezd�ny�wóz�pa�szo�wy�– układ�ste�row�ni�czy�na�wszyst�kich
ko�łach
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Se sja te re no wa w go spo dar stwie Szoł dry

Wi�zy�ta�w go�spo�dar�stwie�Szoł�dry,�na�le�żą�cym�do�Kom�bi�na�tu�Rol�-
ni�czo�-Prze�my�sło�we�go�Ma�niecz�ki�– Gru�pa�Mróz S.A.,�by�ła�pierw�szym
punk�tem�pro�gra�mu�w dru�gim�dniu�kon�fe�ren�cji.�Otwar�cia�se�sji�i pre�-
zen�ta�cji�obiek�tu�do�ko�nał�pre�zes�Woj�ciech�Mróz,�któ�ry�przed�sta�wił�rów�-
nież�da�ne�do�ty�czą�ce�ca�łe�go�przed�się�bior�stwa.�W go�spo�dar�stwie,�któ�re
jest�na�sta�wio�ne�na�pro�duk�cję�mle�ka�(śred�nia�wy�daj�ność�to 9777 kg
mle�ka�od�kro�wy�w 2009�ro�ku,�ob�sa�da 525�krów)�i w któ�rym�sto�su�je�się
wie�le�no�wa�tor�skich�roz�wią�zań,�za�de�mon�stro�wa�no�wszyst�kie�naj�waż�-
niej�sze�ele�men�ty�tech�no�lo�gii�utrzy�ma�nia�i użyt�ko�wa�nia�zwie�rząt.�Naj�-
więk�sze�za�in�te�re�so�wa�nie�wzbu�dzi�ły:�sa�mo�bież�ny�wóz�pa�szo�wy,�ro�bot
udo�jo�wy�i do�jar�nia�ka�ru�ze�lo�wa.�Wszyst�kie�urzą�dze�nia�re�pre�zen�tu�ją
naj�now�sze�ge�ne�ra�cje,�a wóz�pa�szo�wy�i ro�bot�są�jed�ny�mi�z pierw�szych
za�in�sta�lo�wa�nych�w Pol�sce.�Zwie�dza�ją�cy�mo�gli�się�prze�ko�nać,�że�no�-
wo�cze�sne�roz�wią�za�nia�tech�no�lo�gicz�ne�mo�gą�być�do�sko�na�le�zhar�mo�-
ni�zo�wa�ne�z wy�so�ką�pro�duk�cyj�no�ścią� i do�bro�sta�nem�zwie�rząt�oraz
zna�ko�mi�ty�mi�wa�run�ka�mi�pra�cy�per�so�ne�lu.

Wi�zy�ta�w go�spo�dar�stwie�oraz�in�for�ma�cje�i dys�ku�sja�na�te�mat�ca�-
łe�go�kom�bi�na�tu�po�zo�sta�wi�ły�u wszyst�kich�uczest�ni�ków�nie�za�po�mnia�-
ne�wra�że�nia,�a tych,�któ�rzy�zna�ją�bli�żej�hi�sto�rię�kom�bi�na�tu,�utwier�dzi�ły
w prze�ko�na�niu,�że�dzi�siej�sze�Ma�niecz�ki�są�tak�sa�mo,�jak�w nie�co�od�le�-
glej�szych�cza�sach,�sym�bo�lem�in�no�wa�cyj�no�ści�oraz�po�stę�pu�i roz�ma�-
chu�w rol�nic�twie.

Se sja te re no wa w Spół dziel ni Mle czar skiej w Go sty niu

Wi�zy�ta� w Spół�dziel�ni� Mle�czar�skiej� w Go�sty�niu� by�ła� ko�lej�nym
punk�tem�pro�gra�mu�dru�gie�go�dnia�kon�fe�ren�cji.�Pre�ze�si�i pra�cow�ni�cy
Dzia�łu�Su�row�co�we�go,�wy�stę�pu�jąc�w kom�ple�cie,�przed�sta�wi�li�wy�czer�-
pu�ją�co�hi�sto�rię�i funk�cjo�no�wa�nie�po�szcze�gól�nych�pod�mio�tów�ca�łej
spół�dziel�ni,�a na�stęp�nie�za�de�mon�stro�wa�li�wszyst�kie�li�nie�tech�no�lo�gicz�-
ne�i sys�tem�kon�tro�li�ja�ko�ści.�Aplauz�wzbu�dzi�ła�or�ga�ni�za�cja�sku�pu�i wy�-
ni�ki�osią�ga�ne�pod�wzglę�dem� ja�ko�ści�hi�gie�nicz�nej�pro�du�ko�wa�ne�go
mle�ka,�a tak�że�umie�jęt�ność�znaj�do�wa�nia�się�z pro�duk�tem�fi�nal�nym�na
ryn�ku.�W dys�ku�sji�koń�czą�cej�kon�fe�ren�cję,�któ�ra�na�stą�pi�ła�kil�ka�go�dzin

póź�niej�w Rol�ni�czym�Go�spo�dar�stwie�Do�świad�czal�nym�Dłoń,�stwier�dzo�-
no,�że�spół�dziel�nia�mle�czar�ska�wGo�sty�niu�jest�naj�bar�dziej�etycz�ną�(bio�-
rąc�pod�uwa�gę�dba�łość�o ja�kość�su�row�ca�i pro�duk�tu)�oraz�naj�bar�dziej
pro�fe�sjo�nal�nie�za�rzą�dza�ną�spół�dziel�nią�mle�czar�ską�w kra�ju.�

Se sja re fe ra to wo -te re no wa w Rol ni czym Go spo dar stwie 
Do świad czal nym Dłoń

Dy�rek�tor�RGD�Dłoń,�mgr�inż.�Eu�ge�niusz�An�drzej�czak,�otwo�rzył
se�sję�i za�pre�zen�to�wał�da�ne�o go�spo�dar�stwie.�Na�stęp�nie�prof.�Sta�ni�-
sław�Ka�miń�ski�(Uni�wer�sy�tet�War�miń�sko�-Ma�zur�ski�w Olsz�ty�nie)�na�kre�-
ślił� stan�obec�ny� i per�spek�ty�wy� za�sto�so�wa�nia� se�lek�cji�ge�no�mo�wej
w ho�dow�li�by�dła�mlecz�ne�go�w Pol�sce.�Re�fe�rent�przed�sta�wił�ar�gu�-
men�ty�świad�czą�ce,�że�pol�ska�ho�dow�la�ma�szan�sę�do�rów�nać�naj�bar�-
dziej�za�awan�so�wa�nym�w tej�dzie�dzi�nie�kra�jom.�Jed�nak�aby�ta�szan�sa
zo�sta�ła�wy�ko�rzy�sta�na,�po�trzeb�na�jest�więk�sza�mo�bi�li�za�cja�wszyst�kich
pod�mio�tów�zaj�mu�ją�cych�się�ho�dow�lą�do�pi�lo�ta�żo�we�go�wdro�że�nia
oma�wia�nej�me�to�dy.�Z ko�lei�doc.�Sło�niew�ski�przed�sta�wił�per�spek�ty�-
wy�tra�dy�cyj�nej�oce�ny�war�to�ści�użyt�ko�wej�by�dła�mlecz�ne�go.�Stwier�-
dził,�że�z me�ry�to�rycz�ne�go�punk�tu�wi�dze�nia�ten�ro�dzaj�oce�ny�bę�dzie
jesz�cze�bar�dziej�po�trzeb�ny�w ho�dow�li�niż�do�tych�czas.�Wzglę�dy�eko�-
no�micz�ne�jed�nak�spo�wo�du�ją,�że�ko�niecz�na�bę�dzie�je�go�sta�ła�mo�der�-
ni�za�cja� pod� ką�tem� wy�ko�rzy�sta�nia� wy�ni�ków� oce�ny� do� bie�żą�ce�go
za�rzą�dza�nia�sta�dem,�aby�ho�dow�cy�chcie�li�da�lej�uczest�ni�czyć�w sys�te�-
mie�oce�ny�i go�roz�wi�jać.

W czę�ści�po�prze�dza�ją�cej�wi�zy�tę�w sta�dzie�pro�fe�sor�Ry�szard�Skrzy�-
pek,�kie�row�nik�Ka�te�dry�Ho�dow�li�By�dła�i Pro�duk�cji�Mle�ka,�przed�sta�wił
ak�tu�al�ną�ak�tyw�ność�na�uko�wą�i dy�dak�tycz�ną�ka�te�dry�w RGD�Dłoń.�Na
wstę�pie�stwier�dził,�że�jest�to�go�spo�dar�stwo�szcze�gól�ne,�gdyż�znaj�du�je
się�na�sty�ku�trzech�po�wia�tów�(go�styń�skie�go,�kro�to�szyń�skie�go�i ra�wic�-
kie�go),�bę�dą�cych�ko�leb�ką�ho�dow�li�by�dła�mlecz�ne�go�w Wiel�ko�pol�sce
i jed�no�cze�śnie�jed�nym�z dwóch�cen�trów�pol�skiej�ho�dow�li�by�dła�mlecz�-
ne�go�i mle�czar�stwa�(dru�gim�cen�trum�jest�Pod�la�sie).�Sy�tu�acja�ta�po�wo�-
du�je,�że�więk�szość�ba�dań�ka�te�dry�w RGD�Dłoń,�to�pra�ce�wy�ko�ny�wa�ne
rów�no�cze�śnie�na�te�re�nie�wy�mie�nio�nych�i in�nych�po�wia�tów�Wiel�ko�pol�-
ski�po�łu�dnio�wej,�przy�współ�pra�cy�in�sty�tu�cjo�nal�nej�ze�spół�dziel�nią�mle�-
czar�ską�w Go�sty�niu� i in�ny�mi�po�bli�ski�mi� spół�dziel�nia�mi�oraz�Pol�ską
Fe�de�ra�cją�Ho�dow�ców�By�dła�i Pro�du�cen�tów�Mle�ka.�Te�ma�ty�ka�ba�dań
do�ty�czy�przede�wszyst�kim�czyn�ni�ków�de�ter�mi�nu�ją�cych�ja�kość�hi�gie�-
nicz�ną�i skład�che�micz�ny�pro�du�ko�wa�ne�go�mle�ka�oraz�wy�ko�rzy�sta�nie
da�nych�ge�ne�ro�wa�nych�przez�spół�dziel�nie�mle�czar�skie�i sys�tem�oce�ny
użyt�ko�wo�ści�mlecz�nej�do�za�rzą�dza�nia�sta�dem.�In�ne�ba�da�nia�ka�te�dry,
ogra�ni�czo�ne�do�RGD�Dłoń,�lecz�in�spi�ro�wa�ne�czę�sto�przez�re�gion,�kon�-
cen�tru�ją�się�na�roz�wią�zy�wa�niu�ta�kich�pro�ble�mów,�jak:�efek�tyw�ność�ko�-
ja�rzeń� in�dy�wi�du�al�nych� pod� ką�tem� zwięk�sza�nia� za�war�to�ści� biał�ka
w mle�ku,�zwią�zek�ge�nów�głów�nych�z ce�cha�mi�użyt�ko�wy�mi,�kon�se�-
kwen�cje�i efek�ty�ke�to�zy�u krów,�pro�fi�lak�ty�ka�cho�rób�wy�mie�nia�i koń�-
czyn,�dłu�go�fa�lo�we�aspek�ty�od�por�no�ści�sia�ro�wej�oraz�opty�ma�li�za�cja
wy�cho�wu�ja�łó�wek�re�pro�duk�cyj�nych.�Oma�wia�jąc�dzia�łal�ność�dy�dak�tycz�-
ną�ka�te�dry�w RGD�Dłoń,�prof.�Skrzy�pek�stwier�dził,�że�stwo�rzo�no�w tym
go�spo�dar�stwie�naj�lep�szą�w Pol�sce�ba�zę�do�prak�tycz�nych�ćwi�czeń�te�-
re�no�wych�z ho�dow�li�i użyt�ko�wa�nia�by�dła�wszyst�kich�ty�pów�użyt�ko�-
wych.�Po�zwa�la�ona�na�sa�mo�dziel�ne�wy�ko�ny�wa�nie�przez�stu�den�tów 40
go�dzin�ćwi�czeń�w czte�rech�blo�kach�te�ma�tycz�nych�do�ty�czą�cych:�po�-
kro�ju�i pie�lę�gna�cji�zwie�rząt�oraz�użyt�ko�wo�ści�mlecz�nej,�mię�snej�i roz�-
rod�czej.

Se�sję�za�koń�czy�ła�wi�zy�ta�w sta�dzie�RGD,�któ�re�w 2009�ro�ku�uzy�-
ska�ło�wy�daj�ność 9925 kg�mle�ka�od�kro�wy,�przy�śred�nim�sta�nie�wy�no�-
szą�cym 178�szt.�Oprócz�me�tod�ho�dow�li�oraz�ży�wie�nia�i utrzy�ma�nia
zwie�rząt�za�in�te�re�so�wa�nie�wzbu�dził�wy�so�ki�po�ziom�ich�do�bro�sta�nu
oraz�bar�dzo�po�praw�ny�i wy�rów�na�ny�po�krój.

***

Z pew�no�ścią�upły�nie�jesz�cze�spo�ro�cza�su,�za�nim�bę�dzie�moż�na
oce�nić�szcze�gó�ło�wo�wszyst�kie�efek�ty�kon�fe�ren�cji.�Jed�nak�już�te�raz�or�-
ga�ni�za�to�rzy�z du�żą�sa�tys�fak�cją�stwier�dza�ją,�że�kon�fe�ren�cja�pod�trzy�ma�-
ła�uczest�ni�ków�w prze�ko�na�niu,� iż�sta�ły�dia�log�i kon�fron�ta�cja�na�uki
z prak�ty�ką�ho�dow�la�ną�są�nie�zbęd�nym�ele�men�tem�pro�ce�su�po�zna�wa�-
nia�praw�dy�na�uko�wej�i do�cho�dze�nia�do�opty�mal�nych�roz�wią�zań�prak�-
tycz�nych.� Po� raz� ko�lej�ny� po�twier�dzo�na� zo�sta�ła� rów�nież� te�za,� że
dy�dak�ty�ka�aka�de�mic�ka�jest�bar�dzo�waż�nym�i funk�cjo�nu�ją�cym�na�co
dzień�ogni�wem�ze�spa�la�ją�cym�na�ukę�z go�spo�dar�ką.�(rs)

Dłoń,�kon�fe�ren�cję�za�koń�czo�no,�a ob�ra�dy�trwa�ją�da�lej

Sie�dzi�ba�Spół�dziel�ni�Mle�czar�skiej�w Go�sty�niu
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W dniach 13–14 września 2010 roku
naszą uczelnię odwiedziła delegacja
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa
Chińskiej Republiki Ludowej oraz
instytutów naukowych Chińskiej
Akademii Nauk Rolniczych. W skład
delegacji weszło 11 osób z sześciu
najbardziej zaawansowanych
w rolnictwie prowincji. 
Przewodniczyła jej pani Yuan Hanping
z Departamentu Współpracy
Ekonomicznej z Zagranicą
w Ministerstwie Rolnictwa w Pekinie. 
Ze strony polskiej wizytę zorganizowali
pracownicy Departamentu Unii
Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod
kierownictwem zastępcy dyrektora –
mgr Moniki Tyskiej-Sołek. 

Ce�lem�wi�zy�ty�by�ło�pod�su�mo�wa�nie�do�tych�cza�so�wej�współ�pra�cy
jed�no�stek�chiń�skich�z na�szą�uczel�nią�oraz�wy�ty�cze�nie�no�wych�kie�run�-
ków�wspól�ne�go�dzia�ła�nia.�Na�proś�bę�stro�ny�chiń�skiej�mia�ły�one�sku�-
pić�się�w tym�ro�ku�na�trzech�ob�sza�rach:�bio�tech�no�lo�gii,�mi�kro�bio�lo�gii
oraz�ge�ne�ty�ce�i ho�dow�li�ro�ślin.�

W ce�lu�na�wią�za�nia�bez�po�śred�nich�kon�tak�tów�JM�rek�tor,�prof.�dr
hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak,�spo�tkał�się�z go�ść�mi�w Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�-
czym�Go�spo�dar�stwie�Do�świad�czal�nym�Przy�bro�da.�W cza�sie�spo�tka�nia
przed�sta�wił�krót�ko�hi�sto�rię,�głów�ne�kie�run�ki�ba�daw�cze�oraz�ofer�tę
kształ�ce�nia�na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu.�Na�stęp�nie�pi�szą�cy�te�sło�wa�pod�su�-
mo�wał� krót�ko�na�szą� do�tych�cza�so�wą�współ�pra�cę� z Chi�na�mi,� któ�ra
obej�mu�je�trzy�ob�sza�ry:

� ba�da�nia�na�uko�we�– zre�ali�zo�wa�no�do�tąd�sie�dem�wspól�nych�te�-
ma�tów�ba�daw�czych�za�twier�dzo�nych�przez�mię�dzy�rzą�do�wą�Pol�sko�-
-Chiń�ską�Ko�mi�sję�ds.�Na�uki�i Tech�no�lo�gii

� kształ�ce�nie�stu�den�tów�– w la�tach 1996–2009�po�nad 70�osób
z Chin�na�Wy�dzia�le�Ogrod�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�uzy�ska�ło
ty�tuł�ma�gi�stra�ogrod�nic�twa�ze�spe�cjal�no�ścią:�ho�dow�la�ro�ślin�i na�sien�-
nic�two,�dzie�wię�ciu�ko�lej�nych�ukoń�czy�je�w lu�tym�przy�szłe�go�ro�ku,
a dzie�wię�ciu�na�stęp�nych�roz�pocz�nie�ta�kie�stu�dia�w paź�dzier�ni�ku 2010
ro�ku.�Część�wy�ni�ków�ba�dań�wy�ko�na�nych�przez�stu�den�tów�opu�bli�ko�-
wa�no.�Po�nad�to�dwie�na�sze�ab�sol�went�ki�z Chin�kon�ty�nu�ują�u nas�na�-
ukę,�re�ali�zu�jąc�do�świad�cze�nia�do�swo�ich�prac�dok�tor�skich�

� do�radz�two�dla�firm�na�sien�nych�w za�kre�sie�ho�dow�li�i na�sien�-
nic�twa�– na�te�re�nie�Chin�dzia�ła�obec�nie�pięć�pol�skich�firm�ho�dow�la�-
no�-na�sien�nych.�W ro�ku 2010�roz�mno�że�nia�na�sien�ne�wa�rzyw�i kwia�tów
pro�wa�dzo�no�w Chi�nach�na�po�nad 2500�plan�ta�cjach.�Współ�pra�ca�ta
już�przy�no�si�pol�skiej�go�spo�dar�ce�wy�mier�ne�ko�rzy�ści.�

W cza�sie� spo�tka�nia�przed�sta�wi�cie�le� jed�no�stek�na�szej�uczel�ni,
z któ�ry�mi�stro�na�chiń�ska�wy�ra�zi�ła�szcze�gól�ną�chęć�współ�pra�cy,�przed�-

Wi zy ta w Przy bro dzie
De le ga cja na ukow ców z Chin z wi zy tą na na szej uczel ni

Po�wi�ta�nie�w Przy�bro�dzie



Na�waż�niej�si�wśród�go�ści�z Chin:�Yuan�Han�ping�– prze�wod�ni�czą�ca�de�le�ga�cji�i dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�Współ�pra�cy�Eko�no�micz�nej�z Za�gra�ni�cą�
w Mi�ni�ster�stwie�Rol�nic�twa�w Pe�ki�nie�oraz�Yu�Ge�– szef�sek�cji�w tym�de�par�ta�men�cie�na�Eu�ro�pę,�Ame�ry�kę�i Oce�anię
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sta�wi�li�swo�je�ofer�ty�wspól�nych�ba�dań�w za�kre�sie�bio�che�mii�i bio�tech�-
no�lo�gii:�dr�hab.�Ce�za�ry�Mą�drzak,�pro�fe�sor�nad�zwy�czaj�ny�z Ka�te�dry�Bio�-
che�mii�oraz�prof.�dr�hab.�Je�rzy�Na�wra�ca�ła�z Ka�te�dry�Ge�ne�ty�ki�i Ho�dow�li
Ro�ślin.�Po�nad�to�już�pro�wa�dzą�cy�ta�kie�pra�ce:�dr�hab.�An�na�Kry�szak,�pro�-
fe�sor�nad�zwy�czaj�ny�z Ka�te�dry�Łą�kar�stwa�i Kra�jo�bra�zu�Przy�rod�ni�cze�go,
oraz�dr�To�masz�Bra�lew�ski,�ad�iunkt�z Ka�te�dry�Na�sien�nic�twa�Ogrod�ni�-
cze�go,�przed�sta�wi�li�do�tych�cza�so�we�re�zul�ta�ty�współ�pra�cy�oraz�wnio�-
ski� o ich� roz�sze�rze�nie.� W spo�tka�niu� wzię�li� tak�że� udział� mło�dzi
pra�cow�ni�cy�na�uki�– dr�Le�szek�Maj�chrzak�z Ka�te�dry�Agro�no�mii�oraz
mgr�Mał�gorz�ta�Na�ty�wa�– dok�to�rant�ka�z Ka�te�dry�Mi�kro�bio�lo�gii�Ogól�-
nej�i Śro�do�wi�sko�wej,�któ�rzy�w bez�po�śred�nich�roz�mo�wach�przed�sta�-
wi�li�swo�je�ba�da�nia�i moż�li�wo�ści�współ�pra�cy.�

Bio�rąc�pod�uwa�gę�re�zul�ta�ty�do�tych�cza�so�wej�na�szej�współ�pra�cy
z Chi�na�mi,�na�le�ży�dą�żyć�do�dal�szej�wy�mia�ny�ma�te�ria�łów�ho�dow�la�nych
oraz�sze�ro�ko�ro�zu�mia�nych�za�so�bów�ge�no�wych.�Ce�lo�wi�te�mu�po�win�ny

słu�żyć�wza�jem�ne�wi�zy�ty�i wy�kła�dy�wwy�bra�nych�ośrod�kach�na�uko�wych.
Po�win�ni�śmy�sta�rać�się�o wspól�ne�pro�jek�ty�ba�daw�cze�za�koń�czo�ne�pu�-
bli�ka�cja�mi�i wdro�że�nia�mi.�Na�le�ży�wciąż�u nas�po�sze�rzać�ofer�tę�kształ�ce�-
nia�stu�den�tów�chiń�skich.�Obie�cu�ją�ce�jest�pod�ję�cie�przy�go�to�wań�do
roz�po�czę�cia�re�kru�ta�cji�na�stu�dia II stop�nia�(ma�gi�ster�skie)�od�ro�ku�aka�-
de�mic�kie�go 2011/2012�stu�den�tów�z Chin�na�Wy�dzia�ły:�Le�śny,�Na�uki
o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu�oraz�Rol�nic�twa�i Bio�in�ży�nie�rii.�Pod�ję�to�już�sto�-
sow�ne�uchwa�ły�przez�ra�dy�tych�wy�dzia�łów.�Obec�nie�trwa�szcze�gó�ło�we
usta�la�nie�pro�gra�mów�i kom�ple�to�wa�nie�list�wy�kła�dow�ców�zna�ją�cych�ję�-
zyk�an�giel�ski.�

Na�stęp�nie�go�ście�zwie�dzi�li�sad�do�świad�czal�ny,�kwa�te�ry�z ja�bło�-
nia�mi�i gru�sza�mi�oraz�prze�cho�wal�nię�owo�ców;�opro�wa�dzi�li�ich,�pod
nie�obec�ność�ad�mi�ni�stra�to�ra,�je�go�syn�– mgr�Fi�lip�Ma�zur�oraz�mgr�Le�-
szek�Za�wod�ny.�Pod�su�mo�wu�jąc�tę�część�wi�zy�ty,�JM�rek�tor�za�chę�cał�de�-
le�ga�tów�do�kon�tak�tów�rów�nież�z in�ny�mi�jed�nost�ka�mi�na�szej�uczel�ni

Dok�tor�hab.�Jan�Kry�szak�i dr�hab.�Je�rzy�Na�wra�ca�ła�Dok�tor�hab.�Ce�za�ry�Mą�drzak�i prof.�dr�hab.�Ro�man�Ho�łu�bo�wicz�
za�to�pie�ni�w roz�mo�wie
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oraz�bar�dziej� już�ukie�run�ko�wa�nych�na�uko�wo� i te�ma�tycz�nie�wi�zyt.
Z ko�lei�dy�rek�tor�Ty�ska�-So�łek�za�pew�ni�ła,�że�pra�cow�ni�cy�Biu�ra�wMRiRW
ze�swo�jej�stro�ny�bę�dą�po�pie�ra�li�ini�cja�ty�wy�z na�szej�uczel�ni�do�ty�czą�ce
współ�pra�cy�na�uko�wej�z Chi�na�mi.�Ma�te�mu�słu�żyć�m.in.�przy�go�to�wy�-
wa�na�wi�zy�ta�de�le�ga�cji�mi�ni�ste�rial�nej�w Chi�nach.�W jej�skład�ma�ją�wejść
przed�sta�wi�cie�le�naj�bar�dziej�ak�tyw�nych�tu�pol�skich�in�sty�tu�cji�zwią�za�-
nych�z rol�nic�twem.�

W dru�gim�dniu�wi�zy�ty�spo�tka�nie�kon�ty�nu�owa�no�w In�sty�tu�cie
Włó�kien�Na�tu�ral�nych�i Ro�ślin�Zie�lar�skich�na�Go�lę�ci�nie�w Po�zna�niu.�Od�-
by�ło�się�ono�w ra�mach�prac�Pol�sko�-Chiń�skie�go�Cen�trum�Na�uki�i Tech�-
no�lo�gii�Rol�nej.�Go�ście�z Chin�przed�sta�wi�li�swo�ją�te�ma�ty�kę�ba�dań.�Na
spo�tka�niu�wy�stą�pi�ła�m.in.�prof.�Sun�Xia�olei�z In�sty�tu�tu�Wa�rzyw�nic�twa
w Ji�nan�w pro�win�cji�Shan�dong,�któ�ra�krót�ko�omó�wi�ła�swo�ją�współ�-
pra�cę�z na�szą�uczel�nią�w za�kre�sie�wa�rzyw�dy�nio�wa�tych.�Rów�no�le�gle
dwóch�pro�fe�so�rów�z In�sty�tu�tu�Mi�kro�bio�lo�gii�z pro�win�cji�Xin�gjiang,�za�-
in�te�re�so�wa�nych�bio�tech�no�lo�gią,�spo�tka�ło�się�po�now�nie�z dr.�hab.�Mą�-
drza�kiem�i prof.�dr�hab.�Wło�dzi�mie�rzem�Graj�kiem�oraz�zwie�dzi�ło�Sta�cję
Bio�tech�no�lo�gicz�ną�na�na�szym�uni�wer�sy�te�cie.�W tym�sa�mym�cza�sie
dwóch�in�nych�pro�fe�so�rów�z In�sty�tu�tu�Ho�dow�li�Zwie�rząt�w pro�win�cji
Jiang�su�zwie�dzi�ło�wraz�z prof.�Woj�cie�chow�skim�i pi�szą�cym�te�sło�wa
dwa�pry�wat�ne�go�spo�dar�stwa�pro�duk�cyj�ne�wGo�wa�rze�wie�pod�Po�zna�-
niem,�wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�w pro�duk�cji�świń.�Pierw�sze�z nich,�pro�wa�dzo�-
ne�na 17 ha�zie�mi�przez�Alek�san�dra�i Ra�do�sła�wa�Jóź�wia�ków�pro�du�ku�je
me�to�dą�tra�dy�cyj�ną�(na�sło�mie)�oko�ło 2600�świń�rocz�nie.�Dru�gie,�pro�-
wa�dzo�ne�na 56 ha�zie�mi�przez�Grze�go�rza�Zy�be�ra�wraz�z ro�dzi�ną,�pro�-
du�ku�je�me�to�dą�bez�ściół�ko�wą�z od�pro�wa�dze�niem�gno�jo�wi�cy 1200
świń�rocz�nie.�Go�ście�z Chin�zwie�dzi�li�chlew�nie�i mie�szal�nie�pasz�oraz
py�ta�li�o ce�ny�sku�pu�żyw�ca,�wy�ko�rzy�sta�nie�obor�ni�ka�z pro�duk�cji�oraz
opła�cal�ność�pro�duk�cji�trzo�dy�chlew�nej�w Pol�sce.�

Spo�tka�nie�i pro�wa�dzo�na�dys�ku�sja�na�ukow�ców�po�ka�za�ła,�że�oba
kra�je�ma�ją�wie�le�po�dob�nych�pro�ble�mów�w rol�nic�twie�i kształ�ce�niu
rol�ni�czym.�Jed�no�cze�śnie�na�sza�uczel�nia,�o czym�za�pew�ni�ła�prze�wod�-
ni�czą�ca�de�le�ga�cji�– Yuan�– jest�dla�stro�ny�chiń�skiej�atrak�cyj�nym�part�-
ne�rem� w ba�da�niach� rol�ni�czych� i przy�rod�ni�czych.� Jed�nak�że� przy
usta�la�niu�no�wych�te�amów�ba�dań�po�trzeb�ne�są�już�in�dy�wi�du�al�ne,
bez�po�śred�nie�kon�tak�ty�na�ukow�ców,�któ�re�po�zwo�lą�opra�co�wać�pro�-
gra�my�ba�daw�cze,�a tak�że�za�wią�zać�gru�py�mo�gą�ce�po�zy�ski�wać�ze�-
wnętrz�ne�środ�ki�fi�nan�so�we�do�ich�pro�wa�dze�nia.�

prof. dr hab. Ro man Ho łu bo wicz 

Pro�fe�sor�dr�hab.�An�drzej�Woj�cie�chow�ski�oraz�dr�hab.�An�na�Kry�szak�
tuż�przed�pre�zen�ta�cją

Za�pro�sze�ni�go�ście�z Pol�ski�oraz�kie�row�nik�Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�cze�go�
Go�spo�dar�stwa�Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da,�mgr�inż.�Fi�lip�Ma�zur�(stoi)

Mi�mo�desz�czu�go�ście�(wraz�z�miejscowym�„pręgowcem”)�zwie�dzi�li�nie�mal�ca�ły�sad�i na�le�żą�ce�doń�po�miesz�cze�nia�go�spo�dar�skie
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Po�nad 200�osób�zje�cha�ło�w dniach 20–21�ma�ja 2010�ro�ku�do�Wro�-
cła�wia,�ma�low�ni�czo�po�ło�żo�ne�go�w do�li�nie�rze�ki�Od�ry�i czte�rech

jej�do�pły�wów:�By�strzy�cy,�Oła�wy,�Ślę�zy�i Wi�da�wy.�Oka�zją�do�te�go�spo�-
tka�nia�by�ła�ju�bi�le�uszo�wa, XV Se�sja�Na�uko�wa�Sek�cji�Mło�dej�Ka�dry�Na�-
uko�wej�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Tech�no�lo�gów�Żyw�no�ści�pod�ha�słem:
„Ja�kość�i proz�dro�wot�ne�ce�chy�żyw�no�ści”.�Or�ga�ni�zo�wał�ją�Wy�dział�Na�-
uk�o Żyw�no�ści�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�we�Wro�cła�wiu�oraz�Wro�-
cław�ski� Od�dział� Pol�skie�go� To�wa�rzy�stwa� Tech�no�lo�gów� Żyw�no�ści.
Prze�wod�ni�czą�cą�Ko�mi�te�tu�Or�ga�ni�za�cyj�ne�go�by�ła�dr�inż.�Jo�an�na�Ka�-
wa�-Ry�giel�ska.�Se�sja�to�kon�ty�nu�acja�co�rocz�nych�spo�tkań,�któ�rych�ce�-
lem�jest�umoż�li�wie�nie�pre�zen�ta�cji�do�rob�ku�na�uko�we�go�dok�to�ran�tów
i mło�dych�pra�cow�ni�ków�na�uki�oraz�wy�mia�na�do�świad�czeń�i po�glą�-
dów�w gro�nie�mło�dej�i do�świad�czo�nej�ka�dry�na�uko�wej.�Pre�zen�to�wa�-
ne� pra�ce� na�uko�we� do�ty�czy�ły� ana�li�zy,� prze�twa�rza�nia� żyw�no�ści,
udo�sko�na�la�nia�pro�ce�sów�tech�no�lo�gicz�nych,�do�dat�ków�do�żyw�no�ści,
kształ�to�wa�nia�ja�ko�ści�no�wych�pro�duk�tów�spo�żyw�czych�oraz�to�wa�ro�-
znaw�stwa.�

Te�go�rocz�ne XV ju�bi�le�uszo�we spo�tka�nie�mło�dych�pra�cow�ni�ków
na�uki�zbie�gło�się�z ju�bi�le�uszem�trzech�wspa�nia�łych�na�ukow�ców: 90-le�-
ciem�uro�dzin�prof.�dr.�hab.�An�to�nie�go�Rut�kow�skie�go, 80-le�ciem�prof.
dr�hab.�Ni�ny�Ba�rył�ko�-Pi�kiel�nej�oraz�naj�młod�sze�go, 60-�lat�ka,�prof.�dr.
hab.�Ta�de�usza�Si�ko�ry,�za�słu�żo�ne�go�– jak�po�zo�sta�li�Ju�bi�la�ci�– w po�wo�ła�-
niu�i or�ga�ni�za�cji�se�sji�mło�dej�ka�dry.�W imie�niu�dok�to�ran�tów�Wy�dzia�łu
Na�uk�o Żyw�no�ści�i Ży�wie�niu�(WNo�ŻiŻ)�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu�oraz�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�li�sty�gra�tu�la�cyj�ne,�za�wie�-
ra�ją�ce�ser�decz�ne�ży�cze�nia�oraz�po�dzię�ko�wa�nia,�zło�ży�li�uczest�ni�czą�cy

w kon�fe�ren�cji�dok�to�ran�ci�oraz�to�wa�rzy�szą�ca�im�prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�-
ta�No�ga�la�-Ka�łuc�ka�– kie�row�nik�Stu�dium�Dok�to�ranc�kie�go�WNo�ŻiŻ.�Nad�-
zwy�czaj�nym�przed�się�wzię�ciem,�łą�czą�cym�się�z ju�bi�le�uszem�pro�fe�so�rów,
by�ła�re�tro�spek�tyw�na�wy�sta�wa�z oka�zji�ju�bi�le�uszo�wej, XV se�sji,�wy�ko�-
rzy�stu�ją�ca�ar�chi�wal�ne�ma�te�ria�ły�i zdję�cia�ob�ra�zu�ją�ce�ko�lej�no�czter�na�-
ście�se�sji�mło�dej�ka�dry.�Mo�gli�śmy�się�za�po�znać�z miej�sca�mi,�w któ�rych
od�by�wa�ły�się�co�rocz�ne�spo�tka�nia,�jak�rów�nież�z cie�ka�wost�ka�mi,�któ�re
to�wa�rzy�szy�ły�każ�dej�z nich.�

Pod�czas�kon�fe�ren�cji�od�by�wa�ją�cej�się�w mu�rach�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�we�Wro�cła�wiu�wy�ni�ki�ba�dań�pre�zen�to�wa�li�dok�to�ran�-
ci�z Kra�ko�wa,�Olsz�ty�na,�Po�zna�nia,�War�sza�wy,�Ło�dzi,�Lu�bli�na�oraz�Szcze�-
ci�na.�Nasz�uni�wer�sy�tet�re�pre�zen�to�wał 13-oso�bo�wy�ze�spół�słu�cha�czy
Stu�dium�Dok�to�ranc�kie�go�w skła�dzie:�Mag�da�le�na�Jesz�ka,�Aga�ta�Ku�-
rzaw�ska,�To�masz�Sza�blew�ski,�Mi�chał�Go�śliń�ski,�Krzysz�tof�Dur�ka�lec�-Mi�-
chal�ski,�An�drzej�Si�dor,�Aga�ta�La�sik,�An�dże�li�ka�Ziół�kow�ska,�Agniesz�ka
Pe�rek,�Ma�riusz�Pa�cyń�ski,�To�masz�Ry�chlik,�Ro�bert�Bo�ro�wiak�oraz�Kin�ga
Stu�per.�

Te�go�rocz�ną�se�sję�po�dzie�lo�no�na�pięć�se�sji�re�fe�ra�to�wych�i czte�ry
po�ste�ro�we.�Dwa�spo�śród�czte�rech�wy�kła�dów�ple�nar�nych�wy�gło�si�li�sza�-
now�ni�Ju�bi�la�ci.�Pierw�szy,�pod�ty�tu�łem�„Na�uka�o żyw�no�ści�na�wi�ra�żu”
przed�sta�wił�prof.�dr�hab.�An�drzej�Rut�kow�ski,�dru�gi�zaś,�pod�ty�tu�łem
„Kon�su�ment�żyw�no�ści�w I de�ka�dzie XXI wie�ku�– krót�ka�cha�rak�te�ry�sty�-
ka�i im�pli�ka�cje”�– prof.�dr�hab.�Ni�na�Ba�rył�ko�-Pi�kiel�na.�Po�tak�wspa�nia�-
łych� wy�stą�pie�niach� naj�wyż�szej� kla�sy� spe�cja�li�stów� wy�ni�ki� ba�dań
pre�zen�to�wa�li�mło�dzi�adep�ci�sze�ro�ko�po�ję�tej�na�uki�o żyw�no�ści.�W cza�-
sie�kon�fe�ren�cji�wy�gło�szo�no 20�ko�mu�ni�ka�tów�i przed�sta�wio�no 125�po�-

Ja kość i proz dro wot ne ce chy żyw no ści
XV Se sja Sek cji Mło dej Ka dry Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Tech no lo gów
Żyw no ści, Wro cław 2010

Dok�to�ran�ci�z na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu�w Re�stau�ra�cji�Let�niej�we�wro�cław�skim�ZOO�z do�stoj�nym�Ju�bi�la�tem,�prof.�dr.�hab.�An�to�nim�Rut�kow�skim�
oraz�z prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�tą�No�ga�lą�-Ka�łuc�ką
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Let�niej�w sa�mym�cen�trum�ogro�du�zoo�lo�gicz�ne�go.�Pod�czas�uro�czy�ste�-
go�wie�czo�ru�mło�dzi�na�ukow�cy�mo�gli�na�wią�zać�no�we�zna�jo�mo�ści�i po�-
dzie�lić�się�swo�imi�do�świad�cze�nia�mi.�Spo�tka�nie�prze�bie�gło�w mi�łej
i sym�pa�tycz�nej�at�mos�fe�rze,�zwłasz�cza�że�rów�nież�w tej�nie�ofi�cjal�nej
czę�ści�se�sji�nie�za�po�mnia�no�o Ju�bi�la�tach.�Uro�dzi�ny�ca�łej�trój�ki�uczczo�-
no�wspa�nia�łym�tor�tem�z fa�jer�wer�ka�mi�i gło�śnym�„Sto�lat”!

W imie�niu�wszyst�kich�uczest�ni�ków�ju�bi�le�uszo�wej, XV Se�sji�Sek�cji
Mło�dej�Ka�dry�Na�uko�wej�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Tech�no�lo�gów�Żyw�no�-
ści�skła�da�my�ser�decz�ne�po�dzię�ko�wa�nia�dla�ca�łe�go�Ko�mi�te�tu�na�rę�ce
prze�wod�ni�czą�cej,�dr�Jo�an�ny�Ka�wy�-Ry�giel�skiej,�za�per�fek�cyj�ną�or�ga�ni�-
za�cję�za�rów�no�pod�wzglę�dem�na�uko�wym,�jak�i to�wa�rzy�skim.�Ko�lej�ne
spo�tka�nie�mło�dej�ka�dry�na�uko�wej,�do�któ�re�go�już�się�przy�go�to�wu�je�-
my,�od�bę�dzie�się�w ro�ku 2011�na�Uni�wer�sy�te�cie�War�miń�sko�-Ma�zur�skim
w Olsz�ty�nie.

Ser�decz�nie�za�pra�sza�my!
mgr Kin ga Stu per

prof. dr hab. Mał go rza ta No ga la -Ka łuc ka
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ste�rów.�Pro�fe�sor�skie�ju�ry�oraz�uczest�ni�cy�se�sji�tym�ra�zem�wspól�nie�wy�-
ło�ni�li�zwy�cięz�ców�spo�śród�pre�le�gen�tów�oraz�au�to�rów�po�ste�rów.�Wy�-
róż�nie�nie� za� wy�stą�pie�nia� ust�ne� uzy�ska�li:� Mi�ro�sław� Te�lesz�ko
z Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�we�Wro�cła�wiu,�To masz Sza blew ski
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Ka�ta�rzy�na�Nef�fe�ze
Szko�ły�Głów�nej�Go�spo�dar�stwa�Wiej�skie�go�wWar�sza�wie�oraz�Grze�gorz
Kieł�bo�wicz�z Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�we�Wro�cła�wiu.�Na�gro�da�za
naj�cie�kaw�szy� po�ster� zo�sta�ła� przy�zna�na� Da�riu�szo�wi� Ko�wal�czy�ko�wi
z Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Lu�bli�nie�oraz�Krzysz to fo wi Dur ka -
lec -Mi chal skie mu z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Zwy�cięz�ców�na�gro�dzo�no�dy�plo�ma�mi,�al�bu�ma�mi�oWro�cła�wiu.�Na�gro�-
dą�spe�cjal�ną,�o szcze�gól�nej�i nie�po�wta�rzal�nej�war�to�ści�dla�wszyst�kich
wy�róż�nio�nych�osób,�by�ła�naj�now�sza�książ�ka�Ju�bi�lat�ki,�prof.�dr�hab.�Ni�-
ny� Ba�rył�ko�-Pi�kiel�nej� za�ty�tu�ło�wa�na:� Sen so rycz ne ba da nia żyw no ści
– pod sta wy – me to dy  – za sto so wa nia z Jej�au�to�gra�fem.

Pierw�szy�dzień�kon�fe�ren�cji�za�koń�czył�się�cie�ka�wą,�in�te�gra�cyj�ną
wy�ciecz�ką�po�Wro�cław�skim�ZOO�oraz�uro�czy�stą�ko�la�cją�w Re�stau�ra�cji

WIEśCI Z DZIAłU WYDAWNICTW

Znów wra ca my z na gro da mi
XIV Po znań skie Dni Książ ki Na uko wej

Czter�na�sta�edy�cja�Po�znań�skich�Dni�Książ�ki�na�uko�wej�od�by�ła�się
jak�zwy�kle�je�sie�nią,�tym�ra�zem�w dniach�od 6�do 8�paź�dzier�ni�ka 2010
ro�ku�w Col�le�gium�Ma�ius�Uni�wer�sy�te�tu�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w Po�-
zna�niu�przy�uli�cy�Fre�dry 10.�Pa�tro�nat�ho�no�ro�wy�im�pre�zy�ob�ję�li:�Mi�ni�ster
Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go�oraz�JM�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�im.�Ada�ma
Mic�kie�wi�cza,�prof.�dr�hab.�Bro�ni�sław�Mar�ci�niak.�W skład�Ko�mi�te�tu�Or�ga�-
ni�za�cyj�ne�go�we�szli:�prze�wod�ni�czą�cy�– prof.�dr�hab.�Prze�my�sław�Hau�ser
(Uni�wer�sy�tet�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza);�wi�ce�prze�wod�ni�czą�ca�– Iwo�na
We�gner�-Ma�ru�szew�ska�(Wy�daw�nic�two�Na�uko�we�UAM);�se�kre�tarz�– Ol�-
cha�Si�kor�ska�(Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Wy�daw�ców�Ksią�żek)�oraz�człon�ko�-
wie:� Ar�tur� Jaz�don� (Bi�blio�te�ka� Uni�wer�sy�tec�ka� w Po�zna�niu)� i An�na
Zie�liń�ska�-Kry�bus�(Sto�wa�rzy�sze�nie�Wy�daw�ców�Szkół�Wyż�szych).

Mi�ło�jest�po�in�for�mo�wać,�że�na�te�go�rocz�nych�Dniach�Książ�ki�Na�-
uko�wej�dwie�pu�bli�ka�cje�na�sze�go�wy�daw�nic�twa�uzy�ska�ły�wy�róż�nie�-
nia:�za�naj�lep�szą�książ�kę�aka�de�mic�ką�dy�plom�otrzy�ma�ła�pu�bli�ka�cja
Dzia łal ność pro jek to wa ar chi tek ta kra jo bra zu Pe te ra Jo se pha Lennégo
na zie miach pol skich w XIX wie ku au�tor�stwa�Bo�że�ny�Łu�ka�sik,�z ko�lei
w kon�kur�sie�im.�Księ�dza�Edwar�da�Pu�deł�ko�na�naj�lep�szy�pod�ręcz�nik
aka�de�mic�ki�wy�róż�nie�nie�otrzy�ma�li�śmy�za�książ�kę�Urzą dza nie la su Ro�-
ma�na�Jasz�cza�ka�i Kon�ra�da�Ma�gnu�skie�go.�(es)Fo
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Zini�cja�ty�wy�ad�mi�ni�stra�to�ra�Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�cze�go�Go�spo�dar�stwa
Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da,�dr.� inż.� Je�rze�go�Ma�zu�ra,� już�wio�-

sną 2007�ro�ku�wła�dze�rek�tor�skie�na�szej�uczel�ni�pod�ję�ły�dzia�ła�nia�zmie�-
rza�ją�ce�do�nie�od�płat�ne�go�prze�ję�cia�z za�so�bów�Agen�cji�Nie�ru�cho�mo�ści
Rol�nych�na�rzecz�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu:�grun�tów�or�nych
o po�wierzch�ni� ca 111 ha,� po�cho�dzą�cych� ze� zwro�tu� za�koń�czo�nej
w 2007�ro�ku�dzier�ża�wy�nie�ru�cho�mo�ści�zlo�ka�li�zo�wa�nych�w bez�po�śred�-
nim�są�siedz�twie�z grun�ta�mi�R�-SGD�Przy�bro�da.�

W wy�ni�ku�in�ten�syw�nych�za�bie�gów�i dzia�łań�JM�rek�to�ra,�prof.�dr.
hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka,�a tak�że�ak�tyw�nie�go�wspie�ra�ją�ce�go�prof.
dr.�hab.�Cze�sła�wa�Ja�nic�kie�go,�sta�ra�nia�o po�zy�ska�nie�do�dat�ko�wych�nie�-
ru�cho�mo�ści�dla�uczel�ni�za�koń�czy�ły�się�peł�nym�suk�ce�sem.�Osią�gnię�cie
to�by�ło�moż�li�we�rów�nież�dzię�ki�współ�dzia�ła�niu�wie�lu�osób,�m.in.�prof.
dr.�hab.�Zbi�gnie�wa�Sob�ka,�dy�rek�to�ra�ds.�Za�kła�dów�Do�świad�czal�nych,
mgr.�inż.�Hen�ry�ka�Bryl�la,�a tak�że�ad�mi�ni�stra�to�ra�R�-SGD�Przy�bro�da,�dr.
inż.�Je�rze�go�Ma�zu�ra.�Na�le�ży�rów�nież�pod�kre�ślić,�że�dzia�ła�nia�JM�rek�-
to�ra�w za�kre�sie�po�zy�ska�nia�tych�grun�tów�dla�Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�cze�go

Go�spo�dar�stwa�Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da�zna�la�zły�po�par�cie�wój�ta
gmi�ny�Ro�kiet�ni�ca,�Bar�to�sza�De�re�cha�oraz�zy�ska�ły�przy�chyl�ność�dy�rek�-
to�ra�Agen�cji�Nie�ru�cho�mo�ści�Rol�nych,�od�dzia�łu�w Po�zna�niu,�dr.�Krzysz�-
to�fa�Urba�nia�ka.

Nie�od�płat�ne�prze�ka�za�nie�kom�plek�su�nie�ru�cho�mo�ści�po�ło�żo�-
nych�w ob�rę�bie�Ce�re�kwi�cy�(gmi�na�Ro�kiet�ni�ca)�o łącz�nej�po�wierzch�-
ni� ca 111 ha� na� rzecz�Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu
na�stą�pi�ło�w dwóch�eta�pach�na�pod�sta�wie�umo�wy�no�ta�rial�nej.�Prze�-
ka�za�nie�pierw�szej�czę�ści�wła�sno�ści�o pow. 61,74 ha�od�by�ło�się�już
10�czerw�ca 2009�ro�ku,�a prze�ka�za�nie�po�zo�sta�łej�czę�ści�nie�ru�cho�mo�-
ści�wcho�dzą�cych�w skład�za�so�bów�Agen�cji�Nie�ru�cho�mo�ści�Rol�nych
o po�wierzch�ni 49,87 ha�na�stą�pi�ło�w dniu 23�lip�ca 2010�ro�ku.�Do�dat�-
ko�we�grun�ty�or�ne�po�zwo�lą�na�zwięk�sze�nie�ba�zy�do�świad�czal�no�-dy�-
dak�tycz�nej�w Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�czym�Go�spo�dar�stwie�Do�świad�czal-
nym�Przy�bro�da.

mgr inż. Fi lip Ma zur 

Suk ces uczel ni

Grun�ty�Rol�ni�czo�-Sa�dow�ni�cze�go�Go�spo�dar�stwa�Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da�– stan�na�dziś;�ko�lor�biały�„A”�przed�sta�wia�do�tych�cza�so�we�grun�ty�na�le�żą�ce�do
R�-SGD�Przy�bro�da,�ko�lor�czar�ny�„B”�przed�sta�wia�grun�ty�prze�ję�te�od�Agen�cji�– ob�szar�ozna�czo�ny�li�nią�czar�ną prze�ry�wa�ną�nie�jest�wła�sno�ścią�uczel�ni 
A�+�B�=�Ak�tu�al�ny�ob�szar�Rol�ni�czo-Sa�dow�ni�cze�go�Go�spo�dar�stwa�Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da
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So�ph�ro�nius�Eu�se�bius�Hie�ro�ny�mus�uro�dził�się�oko�ło 342�ro�ku�w Stri�-
do�nie�(obec�nie�Štri�go�va�w Chor�wa�cji),�w chrze�ści�jań�skiej�ro�dzi�nie

za�sob�nych�miesz�czan�za�li�cza�nych�do�ro�dzi�mej�ary�sto�kra�cji.�Pe�łen�tem�-
pe�ra�men�tu,�stu�dio�wał�w Me�dio�la�nie�i Rzy�mie,�gdzie�nie�był�za�in�te�re�-
so�wa�ny� Bi�blią,� lecz� za�fa�scy�no�wa�ny� fi�lo�zo�ficz�ny�mi� roz�pra�wa�mi
Cy�ce�ro�na�i Pla�to�na.�We�dług�le�gen�dy�w cza�sie�snu�anioł�za�brał�mu�z rąk
te�roz�pra�wy�i za�pro�wa�dził�przed�ob�li�cze�nie�biań�skie�go�sę�dzie�go.�Sen
ten�wpły�nął�na�je�go�na�wró�ce�nie,�amię�dzy 358�i 364�ro�kiem�sa�kra�men�-
tu�chrztu�udzie�lił�mu�pa�pież�Li�be�riusz.�Po�pod�ję�ciu�dal�szych�stu�diów
w Tre�wi�rze�za�in�te�re�so�wał�się�ży�ciem�za�kon�nym,�gdyż�ra�ził�go�upa�dek
mo�ral�ny�sze�rzą�cy�się�wów�czas�w ce�sar�stwie.�Po�przy�by�ciu�do�Akwi�lei
wstą�pił�w 373�ro�ku�do�asce�tycz�ne�go�związ�ku�„Chór�świę�tych”.�

Piel�grzym�ka�do�Zie�mi�Świę�tej�za�koń�czy�ła�się�pię�cio�let�nim�po�by�-
tem�na�pu�sty�ni�Chal�kis�ko�ło�Alep�po�(dzi�siej�sza�Sy�ria).�Le�gen�da�gło�si,�że
wów�czas�za�kon�ni�ków�spło�szył�ku�le�ją�cy�lew,�któ�re�mu�Hie�ro�nim�le�czył
ra�nę�po�wy�cią�gnię�ciu�kol�ca�z ła�py.�Wy�le�czo�ny�lew�po�zo�stał�wier�nym
przy�ja�cie�lem,�któ�ry�co�dzien�ne�wdro�dze�na�pa�stwi�sko�to�wa�rzy�szył�osło�-
wi�nio�są�ce�mu�mni�chom�drew�no.�Pew�ne�go�ra�zu�lew�przy�snął,�a prze�-
cho�dzą�cy� człon�ko�wie�ka�ra�wa�ny�ukra�dli�osła.� Lew�zo�stał�oskar�żo�ny
o po�żar�cie�osła�i dla�te�go�mu�siał�za�ka�rę�sam�przy�no�sić�drew�no.�Pew�-
ne�go�dnia�na�cze�le�po�wra�ca�ją�cej�ka�ra�wa�ny�za�uwa�żo�no�skra�dzio�ne�go
osła.�Przy�ry�ku�i grzmo�cie�ogo�nia�stych�wę�ży�lew�przy�pro�wa�dził�osła�do
Hie�ro�ni�ma.�Ten�przy�jaź�nie�po�trak�to�wał�człon�ków�ka�ra�wa�ny,�któ�rzy�bar�-
dzo�hoj�nie�od�wdzię�czy�li�się�mni�chom.�

W wy�ni�ku�we�wnętrz�nych�nie�po�ro�zu�mień�w za�ko�nie�Hie�ro�nim
opu�ścił�zgro�ma�dze�nie�i w 375�ro�ku�przy�był�do�An�tio�chii,�gdzie�za�trzy�-
mał�się�ze�wzglę�du�na�cho�ro�bę.�Tu�taj�na�uczył�się�gre�ki�i he�braj�skie�go
i zo�stał�uczniem�Apo�li�na�re�go�z La�ody�cei.�Oko�ło 379�ro�ku�otrzy�mał
świę�ce�nia�ka�płań�skie,�choć�za�strzegł�so�bie,�że�nie�bę�dzie�przy�dzie�lo�ny
do�żad�ne�go�ko�ścio�ła�i na�dal�– jak�do�tąd�– bę�dzie�mógł�pro�wa�dzić�ży�-
wot�mni�cha.�Dla�te�go�uwa�żał�się�za�nie�god�ne�go�słu�gę�Bo�ga,�przez�ca�-
łe�swe�ży�cie�ka�płań�skie�bo�wiem�nie�od�pra�wiał�mszy�świę�tej.

Wraz�z grec�kim�na�uczy�cie�lem�Ko�ścio�ła,�Grze�go�rzem�z Na�zians,
przez�ko�lej�ne�trzy�la�ta�po�zo�stał�w Kon�stan�ty�no�po�lu.�Tu�taj�po�znał�dzie�-
ła�Ori�gi�ne�sa,�któ�re�w póź�niej�szym�cza�sie�tak�że�kry�ty�ko�wał.�

W 382�ro�ku�Hie�ro�nim�po�wró�cił�do�Rzy�mu�i ob�jął�sta�no�wi�sko�se�-
kre�ta�rza�i do�rad�cy�pa�pie�ża�Da�ma�ze�go I.�Miesz�kał�na�Awen�ty�nie,�gdzie
sku�pił�wo�kół�sie�bie�eli�tę�in�te�lek�tu�al�ną�i re�li�gij�ną�Rzy�mu�(XV�-wiecz�na
le�gen�da�gło�si,�że�wów�czas�otrzy�mał�god�ność�kar�dy�nal�ską).�Był�nie�-
zwy�kle�oczy�ta�ny�i sta�ran�ny�w zbie�ra�niu�ma�te�ria�łów�do�pra�cy�ba�daw�-
czej,�co�przy�nio�sło�mu�uzna�nie�i sza�cu�nek.�

Da�ma�zy I na�kło�nił�Hie�ro�ni�ma,�zna�ją�ce�go�sie�dem� ję�zy�ków,�do
prze�tłu�ma�cze�nia�źró�dło�wych�tek�stów�he�braj�skich�i grec�kich�Bi�blii�na
ła�ci�nę.�Tłu�ma�cze�nie�to�zwa�ne�jest�Wul�ga�tą.�W Rzy�mie�Hie�ro�nim�był
tak�że�ce�nio�ny�ja�ko�do�bry�dusz�pa�sterz,�m.in.�przez�ary�sto�krat�ki,�któ�re
zde�cy�do�wa�ły�się�na�ży�cie�asce�tycz�ne.�Wśród�nich�by�ły�mię�dzy�in�ny�mi
Mar�cel�la,�jak�i szla�chet�ne�go�ro�du�rzym�ska�wdo�wa�Pau�la�i jej�cór�ka�Eu�-
sto�chia,�któ�re�to�wa�rzy�szy�ły�Hie�ro�ni�mo�wi�w dro�dze�do�Zie�mi�Świę�tej
(wszyst�kie�wy�mie�nio�ne�nie�wia�sty�zo�sta�ły�po�wie�lu�wie�kach�ka�no�ni�zo�-
wa�ne).�

Po�śmier�ci�swe�go�me�ce�na�sa,�pa�pie�ża�Da�ma�ze�go I,�zwo�len�ni�cy
Hie�ro�ni�ma�chcie�li�go�wy�brać�na�tron�pa�pie�ski,�na�to�miast�prze�ciw�ni�-
kom�nie�przy�pa�dła�do�gu�stu�wy�raź�na�kry�ty�ka�kle�ru�oraz� zna�czą�cy
wpływ�na�ko�bie�ty.�Po�róż�nio�ny�z kle�rem,�za�wie�dzio�ny�i roz�cza�ro�wa�ny
w 385�ro�ku�opu�ścił�Rzym�i wraz�z gru�pą�ko�biet�przez�Cypr,�An�tio�chię
i Alek�san�drię�do�tarł�do�Be�tle�jem,�gdzie�wspól�nie�z Pau�lą,�ko�rzy�sta�jąc
z jej�za�so�bów�fi�nan�so�wych,�utwo�rzył�czte�ry�klasz�to�ry:�trzy�ko�bie�ce�i je�-
den�mę�ski,�w tym�ostat�nim�ob�jął�kie�row�nic�two.

Pod�czas�ko�lej�nych�oko�ło 35�lat�spę�dzo�nych�w sa�mot�no�ści�Hie�-
ro�nim�był�bar�dzo�ak�tyw�ny�ja�ko�pi�sarz�i dla�te�go�stał�się�zna�czą�cym�teo�-
lo�giem�wszech�cza�sów,�czę�sto�po�rów�ny�wa�nym�w wy�kształ�ce�niu�ze
św.�Au�gu�sty�nem�(po�dziś�dzień�za�cho�wa�ło�się 19�li�stów�pi�sa�nych�do
te�go�świę�te�go�przez�Hie�ro�ni�ma).�Ze�brał�ko�men�ta�rze�bi�blij�ne,�któ�re�ze

świę ty Hie ro nim, dok tor Ko ścio ła
Pa tron stu den tów i na ukow ców, opie kun to wa rzystw na uko wych

Albrecht�Alt�dor�fer�– Po ku tu ją cy św. Hie ro nim;�Ga�le�ria�Ma�lar�stwa
w Ber�li�nie

Św.�Hie�ro�nim�– pła�sko�rzeź�ba�w ka�te�drze�św.�Bła�że�ja�w Frank�fur�cie�n. M.

Albrecht�Dürer�– Św. Hie ro nim 
z czasz ką (źró�dło�nie�zna�ne)
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wzglę�du�na�na�uko�we,�hi�sto�rycz�no�-ar�che�olo�gicz�ne�wia�do�mo�ści�są�bar�-
dzo�ce�nio�ne,�a tak�że�ukoń�czył�tłu�ma�cze�nie�Wul�ga�ty.�W pierw�szej�ka�-
to�lic�kiej� hi�sto�rii� li�te�ra�tu�ry� – De vi ris il lu stri bus – na� te�mat�„mę�żów
zna�ko�mi�tych”�hi�sto�rii�Ko�ścio�ła�wy�chwa�lał�sza�cu�nek�wo�bec�świę�tych
i ich�re�li�kwii.�W tej�tra�dy�cji�za�cho�wa�ny�zo�stał�sze�ro�ko�roz�po�wszech�-
nio�ny�ka�len�darz�świę�tych,�przy�pi�sy�wa�ny�św.�Hie�ro�ni�mo�wi,�jed�nak�nie
jest�to�je�go�opra�co�wa�nie,�lecz�po�cho�dzi�z V wie�ku�z pół�noc�nej�Ita�lii.�

Ana�li�za�ży�cia�Paw�ła�z Teb�–„pierw�sze�go�mni�cha”�przed�An�to�nim,
Hi�la�rym�i Ma�la�chu�sem�– skło�ni�ła�Hie�ro�ni�ma�do�wpro�wa�dze�nia�po�dzia�-
łu�mni�chów�na�ana�cho�re�tów�(pra�daw�nych�asce�tów,�któ�rzy�wy�klu�cza�li
się�z ży�cia�do�cze�sne�go,�by�żyć�w asce�zie�oraz�mo�dli�twie)�i ere�mi�tów
(ży�ją�cych�we�wspól�no�cie�za�kon�nej,�za�cho�wu�jąc�jej�okre�ślo�ne�re�gu�ły).

Wwy�ni�ku�róż�nic�teo�lo�gicz�nych�i za�żar�tych�spo�rów�Hie�ro�nim�ukry�-
wał�się�przez�ko�lej�ne�dwa�la�ta.�Po�po�wro�cie�do�Be�tle�jem�zmarł 30�wrze�-
śnia 419�lub 420�ro�ku.�Wkrót�ce�po�je�go�śmier�ci�po�ja�wi�ły�się�ży�cio�ry�sy
mó�wią�ce�o je�go�świę�to�ści�i cu�dach.�Od�da�wa�no�mu�cześć�wgro�cie�wBe�-
tle�jem,�któ�ra�jest�ośrod�kiem�je�go�kul�tu�do�dnia�dzi�siej�sze�go.

W VIII wie�ku�Hie�ro�nim�zo�stał�ogło�szo�ny�jed�nym�z czte�rech�dok�-
to�rów�Ko�ścio�ła,�a w ca�łym�śre�dnio�wie�czu�był�uzna�nym,�wiel�kim�au�to�-
ry�te�tem� na�uko�wym,� zwłasz�cza� w spra�wach� bi�blij�nych� oraz� ży�cia
asce�tycz�ne�go�i klasz�tor�ne�go.�

W XIII wie�ku�szcząt�ki�do�cze�sne�Hie�ro�ni�ma�spro�wa�dzo�no�do�ba�-
zy�li�ki�San�ta�Ma�ria�Mag�gio�re�w Rzy�mie,�któ�ra�po�dziś�dzień�jest�je�go
głów�ną�świą�ty�nią.�

Ży�cie�Hie�ro�ni�ma�by�ło�źró�dłem�in�spi�ra�cji�dla�wie�lu�zna�ko�mi�tych
ma�la�rzy,�któ�rzy�nie�kie�dy�kil�ka�krot�nie�– na�dłu�go�przed�je�go�ka�no�ni�-
za�cją�– wra�ca�li�do�tej�te�ma�ty�ki.�Wśród�nich�by�li�m.�in.:�Giot�to�(Św. Hie -
ro nim),�Nic�co�ló�An�to�nio�Co�lan�to�nio�(Św. Hie ro nim wy cią ga cierń z ła py
lwa),�Gio�van�ni�Bel�li�ni�(Św. Hie ro nim na pu sty ni;�Czy ta ją cy św. Hie ro nim),
Hans�Mem�ling�(Św. Hie ro nim),�San�dro�Bot�ti�cel�li�(Ostat nia Ko mu nia św.
Hie ro ni ma;�La men ta cje świę tych Hie ro ni ma, Paw ła i Pio tra nad śmier cią
Chry stu sa),�Hie�ro�ny�mus�Bosch�(Po ku tu ją cy św. Hie ro nim),�Le�onar�do�da

Św.�Hie�ro�nim�– rzeź�ba�oł�ta�rzo�wa�w ka�te�drze�w Pal�ma�de�Ma�jor�ka

Re�li�kwiarz�św.�Hie�ro�ni�ma�w Mu�zeum�Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go
w Kra�ko�wie
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Vin�ci�(Św. Hie ro nim),�Al�brecht�Dürer�(Św. Hie ro nim z czasz ką; Ja ski nia
św. Hie ro ni ma),�Lu�cas�Cra�nach�St.�(Hie ro nim ja ko po kut nik),�Al�brecht
Alt�dor�fer�(Po ku tu ją cy św. Hie ro nim),�Ra�fa�el�(Mat ka Bo ska z dzie ciąt kiem
bło go sła wią cym św. Hie ro ni ma i św. Fran cisz ka),�El�Gre�co�(Św. Hie ro nim
ja ko kar dy nał),�Mi�che�lan�ge�lo�Ca�ra�vag�gio�(Św. Hie ro nim w ja ski ni;�Św.
Hie ro nim za pra sza lwa do swej świą ty ni),�Pe�ter�Paul�Ru�bens�(Św. Hie ro -
nim;�Św. Hie ro nim w swo jej ja ski ni),�An�tho�ny�van�Dyck�(Św. Hie ro nim).

Pod�czas�So�bo�ru�Try�denc�kie�go�w 1546�ro�ku�Wul�ga�ta�(z łac.�– ‘po�-
spo�li�ty‘,�‘roz�po�wszech�nio�ny‘)�zo�sta�ła�w Ko�ście�le�ka�to�lic�kim�uzna�na�za
źró�dło�prze�kła�dów�na�ro�do�wych.�Z niej�ksiądz�Ja�kub�Wu�jek�do�ko�nał
prze�kła�du�Bi�blii�na�ję�zyk�pol�ski.�W 1979�ro�ku�po�now�nie�opra�co�wa�no
tekst�źró�dło�wy,�któ�ry�na�zwa�no�No�wą�Wul�ga�tą.

Hie�ro�nim�zo�stał�be�aty�fi�ko�wa�ny�w 1747�ro�ku�przez�Be�ne�dyk�ta XIV,
a ka�no�ni�zo�wa�ny�w 1767�ro�ku�przez�Kle�men�sa XIII.�Re�li�kwie�te�go�świę�-
te�go�znaj�du�ją�się�tak�że�wMu�zeum�Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go�wKra�-
ko�wie,�w pięk�nym XVII�-wiecz�nym�re�li�kwia�rzu�w kształ�cie�sę�dzi�we�go
dę�bu,�wy�ko�na�nym�z po�zło�co�ne�go�mo�sią�dzu.

Hie�ro�ny�mos�w ję�zy�ku�sta�ro�grec�kim�ozna�cza�‘świę�te�imię‘.�W ję�-
zy�ku�ła�ciń�skim�i nie�miec�kim�imię�to�brzmi:�Hie�ro�ny�mus;�an�giel�skim:
Je�ro�me;�wło�skim:�Gi�ro�la�mo�lub�Gi�ro�ni�mo;�fran�cu�skim:�Jérôme.�

W iko�no�gra�fii�św.�Hie�ro�nim�przed�sta�wia�ny�jest�w stro�ju�kar�dy�na�-
ła�(choć�za�je�go�ży�cia�nie�by�ło�ta�kiej�god�no�ści�ko�ściel�nej),�ja�ko�pu�stel�-
nik,�po�ku�tu�ją�cy�ere�mi�ta,�wy�cień�czo�ny�po�sta�mi�sta�rzec�z prze�pa�ską
bio�dro�wą.�Atry�bu�ta�mi�te�go�świę�te�go�są:�czasz�ka�ludz�ka,�krzyż,�pió�ro
pi�sar�skie�i księ�gi,�ry�lec�do�pi�sa�nia�i ta�blicz�ka,�klep�sy�dra,�ka�mie�nie,�lew,
wiel�błąd,�go�łąb,�trą�ba�po�wietrz�na�(przy�po�mi�na�ją�ca�Sąd�Osta�tecz�ny).�

Św.�Hie�ro�nim�jest�tak�że:
– pa�tro�nem�uczniów�i na�uczy�cie�li,�eru�dy�tów,�teo�lo�gów,�bi�bli�stów,

en�cy�klo�pe�dy�stów,�ar�che�olo�gów,�ar�chi�wi�stów,�tłu�ma�czy,�bi�blio�-
te�ka�rzy,�asce�tów

– opie�ku�nem�wy�dzia�łów�teo�lo�gicz�nych,�to�wa�rzystw�bi�blij�nych,�bi�-
blio�tek,�Dal�ma�cji�i Lio�nu

– wspo�mo�ży�cie�lem�w cho�ro�bach�oczu.

Ka�to�li�cy,�ewan�ge�li�cy,�an�gli�ka�nie�dzień�pa�tro�na�ob�cho�dzą�w dniu
rocz�ni�cy�śmier�ci�św.�Hie�ro�ni�ma�czy�li 30�wrze�śnia,�pra�wo�sław�ni�zaś 15
(28)�czerw�ca.

prof. dr hab. Je rzy Wi śniew ski

Stro�na�ty�tu�ło�wa�Bi�blii�w tłu�ma�cze�niu�księ�dza�Ja�ku�ba�Wuj�ka�(Bi�blio�te�ka�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk)
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Wra�mach  współ�pra�cy� podczas� re�ali�za�cji� pro�jek�tu� unij�ne�go
„Ochro na pod kow ca ma łe go w Pol sce” pra�cow�ni�cy�Wy�dzia�-

łu�Le�śne�go�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�zna�leź�li�naj�więk�-
szą�ko�lo�nię�roz�rod�czą�nie�to�pe�rzy�– noc�ków�orzę�sio�nych.�Ko�lo�nia�ta
za�miesz�ku�je�strych�ko�ścio�ła�w Sław�ko�wie�i li�czy�oko�ło 500�osob�ni�ków.
Jest�ona�naj�więk�szą�z do�tych�czas�wy�kry�tych�ko�lo�nii�roz�rod�czych�tych
nie�to�pe�rzy�w Pol�sce.

Zna�le�zie�nie�tak�du�żej�ko�lo�ni�noc�ków�orzę�sio�nych�moż�na�uznać
za�re�we�la�cję.�Ga�tu�nek�ten�jest�jed�nym�z naj�rzad�szych�kra�jo�wych�ga�-
tun�ków�nie�to�pe�rzy.�W pol�skiej�czer�wo�nej�księ�dze�zwie�rząt�za�li�czo�no
go�do�sil�nie�za�gro�żo�nych�(ka�te�go�ria�EN).�Jesz�cze 15–20�lat�te�mu�są�-
dzo�no,�że�no�cek�orzę�sio�ny�w Pol�sce�nie�omal�wy�marł.

Obec�ność�tych�nie�to�pe�rzy�na�stry�chu�ko�ścio�ła�w Sław�ko�wie�czy�-
ni�go�jed�nym�z naj�cen�niej�szych�przy�rod�ni�czo�obiek�tów�sa�kral�nych
w ska�li�kra�ju.

mgr Jo lan ta Wę giel Doktor�Andrzej�Węgiel�w�sławkowskim�kościele

Kolonia�nocków�orzęsionych

No cek orzę sio ny w Pol sce
Na ukow cy Wy dzia łu Le śne go zna leź li naj więk szą ko lo nię roz rod czą 
noc ka orzę sio ne go w Pol sce
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Nor dic wal king,�czy�li�skan�dy�naw�ski�spa�cer,�to�naj�więk�szy�prze�bój
re�kre�acji�i re�ha�bi�li�ta�cji�dla�lu�dzi�w każ�dym�wie�ku:�dla�mło�dzie�ży,

osób�w śred�nim�i do�stoj�nym�wie�ku.�We�dług�Jo�na�tha�na�Swi�fta�„Każ�dy
chciał�by�żyć�dłu�go,�ale�nikt�nie�chce�się�ze�sta�rzeć”.�Czy�chce�my�te�go,
czy�nie,�czy�nam�się�to�po�do�ba,�czy�nie,�od�pierw�szych�chwil�na�sze�go
ży�cia�sta�rze�je�my�się.�Szwedz�kie�przy�sło�wie�o cy�nicz�nym�za�bar�wie�niu
mó�wi�o sta�ro�ści�ja�ko�śmier�tel�nej�cho�ro�bie.�Po�cie�sze�niem�jest�fakt,�że
w ży�wym�or�ga�ni�zmie�za�cho�dzą�jed�no�cze�śnie�pro�ce�sy�sa�mo�le�czą�ce,
od�na�wial�ne.�W tym�pro�ce�sie�od�no�wy�ko�mó�rek,�tka�nek�po�win�ni�śmy
na�sze�mu�or�ga�ni�zmo�wi�po�ma�gać,�a nie�prze�szka�dzać.

Po�móc�moż�na�przez:
— hi�gie�nicz�ny�tryb�ży�cia
— pra�wi�dło�we�od�ży�wia�ne
— ruch�na�świe�żym�po�wie�trzu.

Nor dic wal king to�for�ma�ru�chu,�któ�ra�przy�no�si�ko�rzyść�cia�łu,�umy�-
sło�wi�i du�szy.�Nie�wy�ma�ga�nad�mier�ne�go�wy�sił�ku,�a więc�wszel�kie�go
ro�dza�ju�nad�wy�rę�że�nie�od�pa�da.�Jest�moż�li�wy�za�wsze�i wszę�dzie,�o każ�-

dej�po�rze�dnia�i ro�ku.�Dziś�spo�łe�czeń�stwo�nie�mal�na�ca�łym�świe�cie�bo�-
ry�ka�się�z ta�ki�mi�pro�ble�ma�mi�zdro�wot�ny�mi,�jak:�brak�ru�chu,�nad�wa�ga,
ar�tro�za,�oste�opo�ro�za,�nad�ci�śnie�nie�tęt�ni�cze,�cu�krzy�ca,�de�pre�sja.�Te
pro�ble�my�zdro�wot�ne�przy�bra�ły�mia�no�cho�rób�cy�wi�li�za�cyj�nych,�któ�re
są�na�stęp�stwem:
— złe�go�sty�lu�ży�cia�(po�śpiech�i stres)
— złe�go�od�ży�wia�nia�(zbyt�ob�fi�te�po�sił�ki,�fa�st�fo�ody,�go�to�we�pro�duk�ty)
— używ�ki�(pa�pie�ro�sy,�al�ko�hol,�sło�dy�cze)
— nad�uży�wa�nia�le�ków�(środ�ki�prze�ciw�bó�lo�we,�uspo�ka�ja�ją�ce,�na�-

sen�ne)
— mi�ni�mum�ak�tyw�no�ści�fi�zycz�nej.

Wy�po�wiedz�my�więc�woj�nę�pa�pie�ro�som,�al�ko�ho�lo�wi,�le�ni�stwu,
wszel�kim�złud�nym�le�kom�i rusz�my�w te�ren�w oto�cze�niu�po�god�nych
i życz�li�wych�lu�dzi,�w po�szu�ki�wa�niu�ra�do�ści�ży�cia.

Je�śli�bę�dzie�cie�Pań�stwo�za�in�te�re�so�wa�ni�upra�wia�niem�nor dic wal -
king,�bę�dzie�moż�li�wość�uru�cho�mie�nia�sta�łych�za�jęć�na�na�szej�uczel�ni.

mgr Ma ria Czu bryj -Grześ ko

Centrum Kultury Fizycznej

Nor�dic�wal�king
Po sia da cze kij ków – łącz my się!

Autorka�artykułu�(stoi�w�środku)�wraz�z�sympatyczkami�nordic walking
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Wpaź�dzier�ni�ku 2009�ro�ku,�gdy�se�zon�ko�lar�ski�do�bie�gał�koń�ca,�swój
po�czą�tek�mia�ły�aka�de�mic�kie�zma�ga�nia�ko�la�rzy.�Ko�lar�ską�im�pre�zę

zor�ga�ni�zo�wa�ła�Po�li�tech�ni�ka�Po�znań�ska�i jak�za�wsze�ca�łość�mia�ła�pro�fe�-
sjo�nal�ny�prze�bieg.�Za�wo�dy�od�by�ły�się�w for�mu�le�cross co un try,�a kla�sy�-
fi�ka�cja�zo�sta�ła�prze�pro�wa�dzo�na�w na�stę�pu�ją�cych�ka�te�go�riach:�open,
in�dy�wi�du�al�nej�wśród�stu�den�tów�– osob�na�dla�ko�biet�i męż�czyzn,�a tak�-
że�dru�ży�no�wej�– mię�dzy�uczel�nia�nej�– rów�nież�dla�ko�biet�i męż�czyzn.�

Otwar�ty�cha�rak�ter�za�wo�dów�po�zwa�la�wy�star�to�wać�wszyst�kim
ko�la�rzom,�któ�rzy�za�pra�gną�ści�gać�się�na�po�znań�skiej�Cy�ta�de�li,�a dzię�-
ki�te�mu�jest�bar�dzo�atrak�cyj�nie.�Tak�też�wy�star�to�wa�li�śmy…�Po�li�tech�-
ni�ka�Po�znań�ska�jak�za�wsze�do�pi�sa�ła�or�ga�ni�za�cyj�nie,�tra�sa�by�ła�do�brze
ozna�ko�wa�na,�cie�ka�wa�i�wy�ma�ga�ją�ca.�Pierw�sze�zmie�rzy�ły�się�ko�bie�ty,
a wśród�nich�za�uwa�żal�ne�by�ło�pra�wie�od�po�cząt�ku�du�że�zróż�ni�co�wa�-
nie,�szcze�gól�nie�je�śli�cho�dzi�o umie�jęt�no�ści.�Tra�sa�na�Cy�ta�de�li�jest�nie�-
ła�twa,�a dla�po�cząt�ku�ją�cych�na�wet�bar�dzo�trud�na,�dla�te�go�wi�dać�by�ło,
że�nie�któ�re�dziew�czy�ny�du�żo�bie�ga�ły�z ro�we�ra�mi�za�rów�no�na�zjaz�dach,
jak�i pod�jaz�dach.�W efek�cie�da�ło�to�znacz�ne�róż�ni�ce�cza�so�we�i moc�ne
roz�cią�gnię�cie�staw�ki.�Kró�lo�wa�ła�We�ro�ni�ka�Ry�bar�czyk,�stu�dent�ka�Uni�-
wer�sy�te�tu�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza,�ak�tu�al�na�mi�strzy�ni�Pol�ski�ju�nio�rek,
na�szczę�ście�więc�moż�na�by�ło�się�tro�chę�uspra�wie�dli�wić.�Osta�tecz�nie
wy�ścig�ukoń�czy�ło 15�za�wod�ni�czek.�

WY NI KI IN DY WI DU AL NE KO BIET

1�m.�– We�ro�ni�ka�Ry�bar�czyk,�Uni�wer�sy�tet�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza
2 m. – Ka ro li na Do pie ra ła, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań (Stu�-

dium�Wy�cho�wa�nia�Fi�zycz�ne�go�i Spor�tu)
6 m. – Na ta lia Zu brzyc ka, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
9 m. – Agniesz ka Le wan dow ska, Uni wer sy tet Przy rod ni czy,  Po znań

WY NI KI DRU ŻY NO WE KO BIET

2 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań – 17 punk tów

Na�stęp�nie�wy�star�to�wa�ło 57�za�wod�ni�ków.�W wy�ści�gu�mę�skim,
któ�ry�był�dłuż�szy,�też�wi�dać�by�ło�du�że�róż�ni�ce,�a nie�któ�rzy�za�wod�ni�cy
zo�sta�li�zdu�blo�wa�ni.�Wy�grał�Ra�do�sław�Lon�ka,�któ�ry�star�to�wał�w ka�te�-
go�rii�open.�Aka�de�mic�ka�kla�sy�fi�ka�cja�wy�glą�da�ła�zaś�na�stę�pu�ją�co:
04 m. – Woj ciech Ba ra now ski, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
11 m. – Ma te usz No wic ki, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
17 m. – Piotr Grześ, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
20 m. – Ma te usz Du dek, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
21 m. – Szy mon Lu dwi czak, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
23 m. – To masz Wo łyń ski, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań
42 m. – Adam Mo skal, Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Poznań

WY NI KI DRU ŻY NO WE MĘŻ CZYZN

3 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy – 23 punk ty

Po�pierw�szym�rzu�cie�uda�ło�się�nam�za�jąć�dwa�miej�sca�na�po�-
dium:�ko�bie�ty�dru�gie�miej�sce,�amęż�czyź�ni�trze�cie.�Jed�nak�bar�dzo�waż�-
ny� jest� dru�gi� rzut� za�wo�dów,� po� nim� bo�wiem� wia�do�mo,� jak
ukształ�to�wa�ły�się�wy�ni�ki�osta�tecz�ne.

Za�wo�dy�wio�sen�ne�jak�za�wsze�od�by�ły�się�na�Cy�ta�de�li,�jed�nak�do�dat�-
ko�wym�uroz�ma�ice�niem�stał�się�fakt,�że�jed�no�cze�śnie�by�ły�edy�cją�Aka�de�-
mic�kie�go� Pu�cha�ru� Pol�ski� w cross co un try.� Aka�de�mic�kie�Mi�strzo�stwa
Wiel�ko�pol�ski�wko�lar�stwie�gór�skim�za�wsze�mia�ły�otwar�ty�cha�rak�ter,�dzię�-
ki�te�mu�star�to�wa�ło�wie�lu�do�brych�ko�la�rzy,�ale�ja�ko�edy�cja�pu�cha�ro�wa
przy�cią�gnę�ły�jesz�cze�więk�szą�ilość�za�wod�ni�czek�i za�wod�ni�ków�z ca�łej�Pol�-
ski.�Tra�sa�sta�ła�się�trud�niej�sza,�po�nie�waż�ilość�rund,�któ�rą�za�zwy�czaj�prze�-

Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w Ko lar stwie Gór skim
Run da je sien na i wio sen na (edy cja Aka de mic kie go Pu cha ru Pol ski)

jeż�dża�my,�zo�sta�ła�znacz�nie�zwięk�szo�na,�ko�bie�ty�za�miast�trzech�mia�ły�do
prze�je�cha�nia�osiem�rund,�co�wy�ma�ga�ło�du�żych�umie�jęt�no�ści�i wy�trzy�-
ma�ło�ści�fi�zycz�nej,�pa�no�wie�z ko�lei�mu�sie�li�po�ko�nać 11�rund.�

Je�że�li�cho�dzi�o wy�stę�py�żeń�skiej�czę�ści�na�szej�uczel�ni,�to�trze�ba
nad�mie�nić,� że� star�to�wa�ły�śmy� z du�żym�wzmoc�nie�niem,� bo� li�der�ka
pierw�sze�go�rzu�tu,�We�ro�ni�ka�Ry�bar�czyk,�zmie�ni�ła�uczel�nię�i od�dru�gie�-
go�se�me�stru�by�ła�już�re�pre�zen�tant�ką�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go.
Za�wod�nicz�ka�ta�po�now�nie�za�li�czy�ła�bar�dzo�uda�ny�wy�stęp,�na�ośmiu
run�dach�zdu�blo�wa�ła�wszyst�kie�za�wod�nicz�ki,�wy�gry�wa�jąc�z du�żą�prze�-
wa�gą.�Dla�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�był�to�bar�dzo�uda�ny�wy�ścig,
gdyż�wy�star�to�wa�ły�wszyst�kie�na�sze�za�wod�nicz�ki�i w ka�te�go�rii�ko�biet
by�ły�śmy�te�go�dnia�naj�licz�niej�szą�re�pre�zen�ta�cją.�

Dru�ży�na�żeń�ska�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go:
– We�ro�ni�ka�Ry�bar�czyk
– Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła
– Na�ta�lia�Zu�brzyc�ka
– Agniesz�ka�Tor�ba
– We�ro�ni�ka�Tyl�kow�ska
– Ada�Woź�niak
– Agniesz�ka�Le�wan�dow�ska.
Te�go�dnia�wy�gra�ły�śmy�kla�sy�fi�ka�cję�dru�ży�no�wą�dru�gie�go�rzu�tu

Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Wiel�ko�pol�ski�oraz�Aka�de�mic�kie�go�Pu�cha�ru
Pol�ski�w edy�cji�Po�znań.�Po�nad�to�na�sze�dziew�czy�ny�za�ję�ły�czo�ło�we�lo�-
ka�ty�w obu�kla�sy�fi�ka�cjach�i – co�istot�ne�– wszyst�kie�do�je�cha�ły�na�me�-
tę,�po�mi�mo�trud�nej�i wy�ma�ga�ją�cej�tra�sy.

Póź�niej�od�był�się�wy�ścig�męż�czyzn,�na�któ�rym�rów�nież�do�pi�sa�ła
fre�kwen�cja�i na�tra�sie�moż�na�by�ło�zo�ba�czyć�wie�lu�zna�nych�za�wod�ni�-
ków.�Oczy�wi�ście�staw�ka�bar�dzo�moc�no�się�roz�cią�gnę�ła�i już�po�pierw�-
szym�okrą�że�niu�wi�dać�by�ło�znacz�ną�prze�wa�gę�czo�łów�ki.�Pro�ble�mów
ze�zwy�cię�stwem�nie�miał�ak�tu�al�ny�Mistrz�Pol�ski�or�li�ków�Ma�rek�Kon�wa,
któ�ry�nie�miał�so�bie�rów�nych�na�po�znań�skiej�tra�sie.�

Dzię�ki�te�mu,�że�wy�ścig�był�jed�no�cze�śnie�wy�ści�giem�open,�skie�-
ro�wa�nym�do�wszyst�kich�za�wod�ni�ków�i stał�się�edy�cją�Aka�de�mic�kie�go
Pu�cha�ru�Pol�ski�oraz�dru�gim�de�cy�du�ją�cym�rzu�tem�Aka�de�mic�kich�Mi�-
strzostw�Wiel�ko�pol�ski,�za�koń�cze�nie�trwa�ło�bar�dzo�dłu�go.�Ude�ko�ro�wa�-
nie� wszyst�kich� za�wod�ni�ków� w po�szcze�gól�nych� kla�sy�fi�ka�cjach� nie
mia�ło�koń�ca,� tak� jak�przy�zna�wa�nie�na�gród�naj�lep�szym�i na�ko�niec
ocze�ki�wa�na�tom�bo�la�z lo�so�wa�niem�na�gród�dla�wszyst�kich�uczest�ni�-
ków.�

Re�pre�zen�ta�cja�Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go�mia�ła� te�go�dnia
szcze�gól�nie�wie�le�ra�do�ści�i za�do�wo�le�nia�za�rów�no�z prze�bie�gu�wy�ści�-
gów,�z wy�ni�ków,�jak�rów�nież�koń�co�wej�kla�sy�fi�ka�cji.

WY NI KI DRU GIE GO RZU TU AKA DE MIC KICH MI STRZOSTW 
WIEL KO POL SKI

� WY�NI�KI�IN�DY�WI�DU�AL�NE�KO�BIET
1 m. – We ro ni ka Ry bar czyk – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
2 m. – Ka ro li na Do pie ra ła – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
5 m. – Na ta lia Zu brzyc ka – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
9 m. – Agniesz ka Tor ba – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
10 m. – Agniesz ka Le wan dow ska – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po -

znań
12 m. – We ro ni ka Tyl kow ska – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
16 m. – Ada Woź niak – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� WY�NI�KI�IN�DY�WI�DU�AL�NE�MĘŻ�CZYZN
8 m. – Woj ciech Ba ra now ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
11m. – Ma te usz No wic ki – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
13 m. – Piotr Grześ – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
15 m. – Szy mon Lu dwi czak – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
16 m. – To masz Wo łyń ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
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Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w Ko lar stwie Gór skim Ko biet i Męż czyzn, Chełm 2010

21 m. – Ma te usz Du dek – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
24 m. – Ma te usz Wiel go – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
31 m. – Ar tur Szu dro wicz – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

WY NI KI AKA DE MIC KICH MI STRZOSTW WIEL KO POL SKI 
PO DWÓCH RZU TACH

� WY�NI�KI�KO�BIET
1 MIEJ SCE – UNI WER SY TET PRZY ROD NI CZY, PO ZNAŃ

� WY�NI�KI�MĘŻ�CZYZN
2 MIEJ SCE – UNI WER SY TET PRZY ROD NI CZY, PO ZNAŃ

WY NI KI IN DY WI DU AL NYCH KLA SY FI KA CJI 
AKA DE MIC KIE GO PU CHA RU POL SKI

� AZS�ELI�TA�MĘŻ�CZYZN
16 m. – Szy mon Lu dwi czak – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� AZS�ELI�TA�KO�BIET
2 m. – Ka ro li na Do pie ra ła – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
6 m. – Agniesz ka Le wan dow ska – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy,

Po znań

8 m. –We ro ni ka Tyl kow ska – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
11 m. – Ada Woź niak – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� AZS�U�-23�MĘŻ�CZYZN
10 m. – Woj ciech Ba ra now ski – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po -

znań
14 m. – Ma te usz No wic ki – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
16 m. – Piotr Grześ – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
18 m. – To masz Wo łyń ski – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
25 m. – Ma te usz Du dek – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
28 m Ma te usz Wiel go – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
34 m. – Ar tur Szu dro wicz – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� AZS�U�-23�KO�BIET
1 m. –We ro ni ka Ry bar czyk – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
4 m. – Na ta lia Zu brzyc ka – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
7 m. – Agniesz ka Tor ba – AZS Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

WY NI KI DRU ŻY NO WE AKA DE MIC KIE GO PU CHA RU POL SKI

� WY�NI�KI�KO�BIET
1 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� WY�NI�KI�MĘŻ�CZYZN
6 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

099 m. – Piotr Grześ – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
104 m. – Szy mon Lu dwi czak – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
138 m. – To masz Wo łyń ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
162 m. – Ma te usz Wiel go – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

DRU�GI�DZIEŃ�MI�STRZOSTW
� WY�ŚCIG�KO�BIET�ZE�STAR�TU�WSPÓL�NE�GO
03 m. – We ro ni ka Ry bar czyk – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
24 m. – Ka ro li na Do pie ra ła
31 m. – Na ta lia Zu brzyc ka

� WY�ŚCIG�MĘŻ�CZYZN�ZE�STRA�TU�WSPÓL�NE�GO
022 m. – Woj ciech Ba ra now ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
056 m. – Ma te usz No wic ki – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
101 m. – Szy mon Lu dwi czak – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
113 m. – To masz Wo łyń ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
130 m. – Piotr Grześ – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
145 m. – Ma te usz Wiel go – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

GE NE RAL NA KLA SY FI KA CJA DRU ŻY NO WA KO BIET 
(skla sy fi ko wa no 18 uczel ni)

3 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po zna ń – 58 pkt

GE NE RAL NA KLA SY FI KA CJA DRU ŻY NO WA MĘŻ CZYZN 
(skla sy fi ko wa no 35 uczel ni)

15 m. – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po zna ń

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Zdję�cia�z mi�strzostw�pu�bli�ku�je�my�na�czwar�tej�stro�nie�okład�ki.�(es)

Ma�jo�we�za�wo�dy�na�Cy�ta�de�li�by�ły�ostat�nim�spraw�dzia�nem�przed
naj�waż�niej�szą�dla�ko�la�rzy�aka�de�mic�ką�im�pre�zą�ro�ku.�Cze�ka�ła�nas

dłu�ga�po�dróż,�Aka�de�mic�kie�Mi�strzo�stwa�Pol�ski�(AMP)�w tym�ro�ku�zor�-
ga�ni�zo�wa�no�bo�wiem�w Cheł�mie.�Ko�la�rze�Uni�wer�sy�te�tu�im.�Ada�ma
Mic�kie�wi�cza,�Po�li�tech�ni�ki�Po�znań�skiej,�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
ra�zem�wy�ru�szy�li�w je�de�na�sto�go�dzin�ną�po�dróż�au�to�ka�rem,�by�zmie�-
rzyć�się�z za�wod�ni�ka�mi�– stu�den�ta�mi�z ca�łej�Pol�ski.

We�dług�mnie�tra�sa�nie�by�ła�trud�na,�na�wet�zbyt�ła�twa�jak�na�AMP
i nie�po�do�ba�ła�się�mi,�ale�or�ga�ni�za�cja�do�pi�sa�ła,�a to�waż�ne.�W za�wo�-
dach�wy�star�to�wa�ło�wie�le�osób,�re�pre�zen�tu�jąc�róż�ne�uczel�nie�z ca�łej
Pol�ski,�nie�za�bra�kło�na�tra�sie�naj�lep�szych�pol�skich�ko�la�rzy.�Za�wo�dy�od�-
by�wa�ły�się�w dwóch�eta�pach:�pierw�szy�to�cza�sów�ka�na�od�le�gło�ść�jed�-
ne�go�okrą�że�nia,�osob�no�dla�ko�biet�i męż�czyzn,�a dru�gi�to�wy�ścig�ze
star�tu�wspól�ne�go,�rów�nież�osob�no�dla�ko�biet�i męż�czyzn.

We�ro�ni�ka�Ry�bar�czyk�– stu�dent�ka I ro�ku�bio�tech�no�lo�gii�– zdo�by�ła
in�dy�wi�du�al�nie�dwa�brą�zo�we�me�da�le,�trze�ci�brą�zo�wy�z dru�ży�ną�(We�ro�-
ni�ka�Ry�bar�czyk, I rok�bio�tech�no�lo�gii,�Na�ta�lia�Zu�brzyc�ka, I rok�bio�tech�-
no�lo�gii,�Ka�ro�li�na�Do�pie�ra�ła,�SWFiS).�Te�wy�ni�ki�są�ogrom�nym�suk�ce�sem
dla�sek�cji�ko�lar�stwa�gór�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go.

WY NI KI AKA DE MIC KICH MI STRZOSTW POL SKI 
W KO LAR STWIE GÓR SKIM CHEŁM 2010

PIERW�SZY�DZIEŃ�MI�STRZOSTW
� WY�ŚCIG�KO�BIET�NA�CZAS
03 m. – We ro ni ka Ry bar czyk – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
30 m. – Na ta lia Zu brzyc ka – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
31 m. – Ka ro li na Do pie ra ła – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań

� WY�ŚCIG�MĘŻ�CZYZN�NA�CZAS
042 m. – Woj ciech Ba ra now ski – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
084 m. – Ma te usz No wic ki – Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań
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XV Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja
Szpa ra go wa

Ju�bi�le�uszo�wa, XV Mię�dzy�na�ro�do�wa�Kon�fe�ren�cja�Szpa�ra�go�wa,�or�ga�-
ni�zo�wa�na�co�rocz�nie�w No�wym�To�my�ślu�przez�Ka�te�drę�Wa�rzyw�nic�-

twa� Uni�wer�sy�te�tu� Przy�rod�ni�cze�go� w Po�zna�niu� oraz� Zwią�zek
Pro�du�cen�tów�Szpa�ra�ga,�od�by�ła�się 21�czerw�ca 2008�ro�ku.�Wzię�li�w niej
udział�uczest�ni�cy�z Pol�ski,�Nie�miec,�Włoch,�Gre�cji�oraz�Chin.�Przed�sta�-
wio�ne�re�fe�ra�ty�do�ty�czy�ły�ak�tu�al�nych�i waż�nych�pro�ble�mów�pro�duk�-
cyj�nych�i or�ga�ni�za�cyj�nych.�

Dok�tor�Ana�sta�sios�Sio�mos�z uni�wer�sy�te�tu�w Sa�lo�ni�kach�na�pod�-
sta�wie�wy�ni�ków�wła�snych�ba�dań�omó�wił�za�gad�nie�nie�po�sprzęt�ne�go
trak�to�wa�nia�szpa�ra�ga�bie�lo�ne�go�i zie�lo�ne�go,�za�pew�nia�ją�ce�go�utrzy�-
ma�nie� wy�so�kiej� ja�ko�ści� wy�pu�stek.� Spo�so�by� i naj�no�wo�cze�śniej�szy
sprzęt�wy�ko�rzy�sty�wa�ny�pod�czas�przy�go�to�wa�nia�szpa�ra�gów�do�sprze�-
da�ży�przed�sta�wił�inż.�Tho�mas�Her�me�ler�z Nie�miec.�Ko�lej�ny�pre�le�gent
z te�go�kra�ju,�inż.�Ralf�Gros�se�Dank�bar,�za�po�znał�słu�cha�czy�z bar�dzo�ak�-
tu�al�nym�te�ma�tem�pro�duk�cji�eko�lo�gicz�nej�szpa�ra�ga,�uwzględ�nia�jąc�jej
po�rów�na�nie�z me�to�dą�tra�dy�cyj�ną.�Dla�co�raz�bar�dziej�roz�wi�ja�ją�cej�się
pro�duk�cji�zie�lo�ne�go�szpa�ra�ga�w na�szym�kra�ju�du�że�zna�cze�nie�miał
wy�kład�dr�Ago�sti�no�Fa�la�vi�gna�z In�sty�tu�tu�Wa�rzyw�nic�twa�we�Wło�szech
na�te�mat�upra�wy�zie�lo�ne�go�szpa�ra�ga�i przy�dat�nych�do�niej�od�mian.

O spo�so�bach�roz�wią�zy�wa�nia�wy�stę�pu�ją�ce�go�rów�nież�w na�szym�kra�ju
pro�ble�mu�nie�do�bo�ru�pra�cow�ni�ków�se�zo�no�wych�do�zbio�ru�wy�pu�stek
mó�wi�ła�w swo�im�re�fe�ra�cie�mgr�inż.�El�wi�ra�Reus,�dy�rek�tor�jed�nej�z naj�-
więk�szych�w kra�ju�szpa�ra�gar�ni�„Fa�ta�mor�ga�na”,�znaj�du�ją�cej�się�ko�ło
No�wej�So�li.�Kon�fe�ren�cję�za�koń�czył�wy�kład�na�te�mat�„Ak�tu�al�nych�za�-
gad�nień�pro�duk�cji�szpa�ra�ga�w Pol�sce�i Eu�ro�pie”�przy�go�to�wa�ny�przez
prof.�dr.�hab.�Mi�ko�ła�ja�Kna�flew�skie�go�i mgr�An�nę�Za�wor�ską.�Po�tym
re�fe�ra�cie�wy�wią�za�ła�się�ży�wa�dys�ku�sja.�Szpa�ra�go�wym�ob�ra�dom�to�wa�-
rzy�szy�ła�bo�ga�ta�ofer�ta�pro�mo�cyj�na�do�ty�czą�ca�ma�szyn�i urzą�dzeń�do
pro�duk�cji�szpa�ra�ga�oraz�ksią�żek�i pra�sy�fa�cho�wej.

Ju�bi�le�uszo�wą�kon�fe�ren�cję�uświet�nił�na�gro�dzo�ny�go�rą�cy�mi�okla�-
ska�mi�wy�stęp�Ze�spo�łu�Pie�śni�i Tań�ca�„Ła�ny”�z na�sze�go�uni�wer�sy�te�tu.
Pre�le�gen�ci�za�gra�nicz�ni�zwie�dzi�li�Wy�dział�Ogrod�ni�czy�i je�go�sta�cje�do�-
świad�czal�ne�oraz�wzię�li�udział�w tra�dy�cyj�nym�pik�ni�ku�wy�dzia�ło�wym
w Mar�ce�li�nie.�Roz�mo�wy�dr.�Ana�sta�sio�sa�Sio�mo�sa�z prof.�Mi�ko�ła�jem
Kna�flew�skim�i dzie�ka�nem,�prof.�dr.�hab.�Zbi�gnie�wem�We�be�rem,�za�-
owo�co�wa�ły� pod�pi�sa�niem� umo�wy� o współ�pra�cy� z uni�wer�sy�te�tem
w Sa�lo�ni�kach�w ra�mach�pro�gra�mu�Era�smus.

mgr An na Za wor ska

Pre�le�gen�ci�i or�ga�ni�za�to�rzy XV Mię�dzy�na�ro�do�wej�Kon�fe�ren�cji�Szpa�ra�go�wej
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Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ogrod�ni�cze�go,�prof.�dr�hab.�Zbi�gniew�We�ber�i dr�Ana�sta�sios�Sio�mos�z żo�ną

Wy�stęp�Ze�spo�łu�Pie�śni�i Tań�ca�„Ła�ny”
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zy�kiem�an�giel�skim�i no�wo�cze�sną�świa�to�wą�my�ślą�na�uko�wą�po�zwa�la
się�roz�wi�jać.�Był�sze�fem,�któ�ry�da�wał�ogrom�ne�szan�se�swo�im�uczniom,
za�pew�nia�jąc�od�po�wied�ni�warsz�tat�ba�daw�czy,�kon�tak�ty�na�uko�we�i od
nas�za�le�ża�ło�tyl�ko,�na�ile�z te�go�ko�rzy�sta�li�śmy.�

Pro�fe�sor�był�bar�dzo�sku�tecz�ny�w swo�ich�dzia�ła�niach.�Na�ma�wiał
i za�chę�cał�do�pra�cy,�a czy�nił�to�w ta�ki�spo�sób,�że�nie�tak�tem�by�ło�by�nie
do�sto�so�wać�się�do�Je�go�za�mie�rzeń.�Nie�chcie�li�śmy�Go�za�wieźć.�Bar�-
dzo�lu�bił�wy�jeż�dżać�na�kon�fe�ren�cje�na�uko�we�za�rów�no�w kra�ju,�jak�i za
gra�ni�cę.�Nie�był�tyl�ko�wi�dzem,�ale�za�wsze�bar�dzo�ak�tyw�nym�uczest�ni�-
kiem.�O Je�go�skon�cen�tro�wa�niu�na�na�uce�niech�świad�czy�ta�hi�sto�ryj�-
ka.�W dro�dze� na� kon�fe�ren�cję� do� Bel�fa�stu� za�gi�nę�ły� na�sze� ba�ga�że.
Pro�fe�so�ra�in�te�re�so�wa�ły�jed�nak�tyl�ko�ma�te�ria�ły�na�uko�we�i po�ste�ry,�przy
któ�rych�mie�li�śmy�pre�zen�to�wać�wy�ni�ki�na�szych�ostat�nich�ba�dań.�Kil�ka
ra�zy�dzien�nie�do�py�ty�wał�się,�czy�od�na�le�zio�no�tu�bę�do�po�ste�rów,�nie
in�te�re�su�jąc�się�wca�le�wa�liz�ka�mi.�Miał�po�nad�to�nie�sa�mo�wi�tą�kon�dy�cję
fi�zycz�ną.�Do�dzi�siaj�nie�mo�że�my�wyjść�z po�dzi�wu,�jak�ma�jąc 70�lat,�po
skoń�czo�nych�ob�ra�dach�i work sho pie,�prze�mie�rzał�z na�mi�Ma�dryt,�na�-
da�jąc�tem�po�na�szej�wy�pra�wie.�

Je�go�ży�cie�w du�żej�mie�rze�wy�peł�nia�ła�pra�ca.�Nie�mia�ły�zna�cze�-
nia�week�en�dy� i świę�ta.� Pra�ca� by�ła� naj�waż�niej�sza.� Dzwo�nił� do� nas
w każ�dą�so�bo�tę,�aby�prze�dys�ku�to�wać,�pod�po�wie�dzieć,�za�su�ge�ro�wać
bądź�dać�nam�chwi�lę�na�prze�my�śle�nia…�do�po�nie�dział�ku.�Tyl�ko�wy�-
jaz�dy�z cór�ką�i wnucz�ką�to�był�czas,�w któ�rym�od�ry�wał�się�od�pra�cy
i nie�dzwo�nił�do�nas,�ale�też�nie�od�bie�rał�od�nas�te�le�fo�nów.�

Po�przej�ściu�na�eme�ry�tu�rę�Pro�fe�sor�wy�zna�wał�jed�ną�z za�sad�Ben�-
ja�mi�na�Fran�kli�na:�„W eme�ry�tu�rze�nie�ma�nic�złe�go�pod�wa�run�kiem,�że
nie�do�pu�ści�my,�aby�nam�prze�szka�dza�ła�w pra�cy”�– i tak�wła�śnie�czy�-
nił.�Pra�co�wał�tak�dłu�go,�na�ile�po�zwo�li�ły�mu�si�ły.�Bę�dąc�w do�mu,�kon�-
tak�to�wał� się� z na�mi,� nie�ustan�nie� ukła�da�jąc� pla�ny� na�uko�we� na
przy�szłość.�Wła�śnie�uzy�skał�ko�lej�ny�pro�jekt�ba�daw�czy�Mi�ni�ster�stwa
Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go,�a po�przed�ni�był�w trak�cie�re�ali�za�cji.�Pro�-
fe�sor�był/jest�przy�kła�dem�na�traf�ność�stwier�dze�nia�Joh�na�Ru�ski�na:
„Naj�waż�niej�sza�na�gro�da�pra�cy�– to,�czym�po�zwa�la�nam�się�stać”.�

Nie�ma�lu�dzi�nie�za�stą�pio�nych,�po�dob�no.�Bra�ku�je�nam�Je�go�te�le�-
fo�nów,�co�dzien�nych�roz�mów,�rad.�Do�dzi�siaj,�przy�jeż�dża�jąc�do�pra�cy,
spraw�dzam,�czy�Je�go�sa�mo�chód�już�stoi�na�par�kin�gu.�Nie�stoi.�

Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel

Osiem�na�ste�go�ma�ja 2010�ro�ku�od�szedł�od�nas�pro�fe�sor�An�drzej�
Po�tkań�ski,�oso�ba,�dzię�ki�któ�rej�zo�sta�łam�na�uczel�ni.�To�Je�go�wiel�-

ka�pa�sja�ba�daw�cza�i oso�bo�wość�spo�wo�do�wa�ła,�że�za�in�te�re�so�wa�łam
się�na�uką.�

Pro�fe�sor�był�nie�zwy�kłym�czło�wie�kiem,�peł�nym�na�po�zór�sprzecz�-
nych�cech,�któ�re�jed�nak�w Je�go�przy�pad�ku�two�rzy�ły�spój�ną�ca�łość.
Roz�ma�wiał�z na�mi�co�dzien�nie�i du�żo,�a jed�nak�po�zo�sta�wiał�za�wsze�dy�-
stans,� któ�ry�po�mi�mo�dłu�go�let�niej� zna�jo�mo�ści�nie�po�zwa�lał�na� za�-
chwia�nie� re�la�cji� Mistrz�–uczeń.� Był� nie�zwy�kle� sta�now�czy� i twar�dy,
w za�sa�dzie�nie�zno�sił�sprze�ci�wu,�a jed�nak�ni�gdy�nie�pod�no�sił�gło�su.
Prze�ko�ny�wał�nas�do�swych�ra�cji�i pla�nów�bądź�po�pro�stu�je�re�ali�zo�wał.
Za�wsze�po�wta�rzał,�że�uro�dził�się 20�lat�za�wcze�śnie.�Zda�wał�so�bie�spra�-
wę,�że�sy�tu�acja�po�li�tycz�na�Pol�ski�nie�sprzy�ja�ła�roz�wo�jo�wi�je�go�ka�rie�ry
na�uko�wej�w ta�ki�spo�sób,�o ja�kim�ma�rzył.�Ma�rze�nia�o praw�dzi�wym�na�-
ukow�cu�na�świa�to�wą�ska�lę�pró�bo�wał�re�ali�zo�wać�rów�nież,�kształ�cąc
swo�ich�uczniów.�Był�go�rą�cym�zwo�len�ni�kiem�na�uki�ję�zy�ków�i wy�jaz�-
dów�na�na�uko�we�sta�że�za�gra�nicz�ne.�Sam,�po�mi�mo�bie�głej�zna�jo�mo�-
ści�ję�zy�ków�an�giel�skie�go�i nie�miec�kie�go,�do�sko�na�lił�te�umie�jęt�no�ści
do�ostat�nich�swo�ich�dni.�Pro�fe�sor�twier�dził,�że�tyl�ko�sta�ły�kon�takt�z ję�-
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Bo�gu�sław�Ka�zi�mierz�Przed�woj�ski�uro�dził�się 29�sierp�nia 1943�ro�ku
w Po�zna�niu.�W 1962�ro�ku�ukoń�czył�Tech�ni�kum�Geo�de�zyj�no�-Dro�go�-

we�w Po�zna�niu,�po�czym�przez�rok�pra�co�wał�w Biu�rze�Stu�diów�i Pro�jek�-
tów� Bu�dow�nic�twa�Wod�ne�go�„Hy�dro�pro�jekt”� w Po�zna�niu.�W la�tach
1963–1968�stu�dio�wał�me�lio�ra�cje�wod�ne�w Wyż�szej�Szko�le�Rol�ni�czej
wPo�zna�niu,�a po�obro�nie�pra�cy�ma�gi�ster�skiej�pod�jął�pra�cę�ja�ko�asy�stent
sta�ży�sta�w Ka�te�drze�Bu�dow�nic�twa�Wod�ne�go�tej�że�uczel�ni.�

Ba�dał�mor�fo�lo�gię�cie�ków�z dnem�roz�my�wal�nym�za�rów�no�w te�-
re�nie,�jak�i w la�bo�ra�to�rium,�cze�go�efek�tem�by�ła�Je�go�pra�ca�dok�tor�ska
Za leż no ści wa run ku ją ce za cho wa nie po do bień stwa mo de lo we go w ba -
da niach me to dą ana lo gii ae ro hy dro dy na micz nej.�W pra�cy�tej�okre�ślił
kry�te�ria�po�do�bień�stwa�ru�chu�pły�nów�na�pod�sta�wie�ana�li�zy�rów�nań
róż�nicz�ko�wych�opi�su�ją�cych�prze�pływ�wo�dy�w na�tu�rze�i ruch�po�wie�-
trza�na�mo�de�lu.�Kry�te�ria�po�do�bień�stwa�ru�chu�ru�mo�wi�ska�usta�lił,�wy�-
ko�rzy�stu�jąc�ana�li�zę�wy�mia�ro�wą.�Na�pod�sta�wie�ba�dań�mo�de�lo�wych
wy�ka�zał,�że�ruch�ru�mo�wi�ska�w stru�mie�niu�po�wie�trza�mo�że�być�opi�sa�-
ny�ta�ki�mi�sa�my�mi�za�leż�no�ścia�mi,�jak�ruch�ru�mo�wi�ska�w wo�dzie.�Dla
za�cho�wa�nia�po�do�bień�stwa�ko�niecz�ne�by�ło�uzy�ska�nie�na�mo�de�lu�po�-
wietrz�nym�ta�kich�sa�mych�form�den�nych,�jak�w ko�ry�cie�na�tu�ral�nym.
Po�myśl�na�obro�na�pra�cy�dok�tor�skiej�w 1975�ro�ku�przed�ra�dą�na�uko�wą
In�sty�tu�tu�Hy�dro�tech�ni�ki�Po�li�tech�ni�ki�Gdań�skiej�da�ła�Mu�ty�tuł�dok�to�ra
na�uk�tech�nicz�nych�w dys�cy�pli�nie�in�ży�nie�rii�rzecz�nej.�

Po�kil�ku�na�stu�la�tach�żmud�nych�ba�dań�te�re�no�wych�i roz�wa�żań
teo�re�tycz�nych�przy�go�to�wał�pra�cę�ha�bi�li�ta�cyj�ną�za�ty�tu�ło�wa�ną�Ruch
wo dy i to po gra fia dna ko ry ta w za ko lach rzecz nych.�W roz�pra�wie�tej
przed�sta�wił�roz�wią�za�nie�ana�li�tycz�no�-nu�me�rycz�ne�dwu�wy�mia�ro�we�go
w pla�nie�mo�de�lu�usta�lo�ne�go�ru�chu�wo�dy�i ru�mo�wi�ska�wle�czo�ne�go,
po�zwa�la�ją�ce�na�wy�zna�cza�nie�cha�rak�te�ry�styk�prze�pły�wu�i ukła�du�dna
w krzy�wo�li�nio�wych�ko�ry�tach�rzecz�nych.�Ob�li�czo�ny�układ�dna�ko�ry�ta
oka�zał�się�do�sta�tecz�nie�zgod�ny�z wy�ni�ka�mi�po�mia�rów�na�mo�de�lach
hy�drau�licz�nych�oraz�z wy�ni�ka�mi�po�mia�rów�w ko�ry�cie�na�tu�ral�nym�rze�-

Andrzej 
Potkanski

Bogusław
Kazimierz
Przedwojski
(1943–2010)

Mo je wspo mnie nie o pro fe so rze 
An drze ju Po tkań skim



W wie�lu�kwe�stiach�był�bez�kom�pro�mi�so�wy,�na�przy�kład�w pa�-
mięt�nym 1981�ro�ku,�kie�dy�na�za�pro�sze�nie�straj�ku�ją�cych�stu�den�tów
wy�stą�pił�z pa�trio�tycz�nym�wy�kła�dem.�W bez�po�śred�nich�kon�tak�tach
słu�żył�ra�dą,�a miał�zwy�czaj,�że�za�da�ne�pro�ble�my�ozna�czał�su�peł�ka�mi
na�chu�s�tecz�ce,�któ�rą�no�sił�w kie�sze�ni.�W roz�mo�wie�był�bar�dzo�su�ge�-
styw�ny�i po�tra�fił�na�przy�kład�przez�trzy�go�dzi�ny�opo�wia�dać�o ucie�-
ka�ją�cym� spod� kół� sa�mo�cho�du� fau�nie� tak� do�bit�nie,� że� prze�ko�nał
słu�cha�cza.�

W po�śmiert�nych�wspo�mnie�niach�o dr.�Kar�liń�skim�czę�sto�wra�ca�-
no�do�Je�go�po�nad�cza�so�wych�po�ga�da�nek�po�go�do�wych,�gdyż�wy�ra�-
biał� na�wyk� co�dzien�ne�go� spraw�dza�nia� pro�gnoz,� bo� „ni�by� skąd
mie�li�by�śmy�wie�dzieć,�że�[trze�ba]�za�ło�żyć�cie�płą�bie�li�znę�(bo�mróz�siar�-
czy�sty),�al�bo�nie�spa�ce�ro�wać�z rę�ko�ma�w kie�sze�niach�(bo�śli�sko�i moż�-
na�się�wy�wró�cić)”.

W Je�go�do�rob�ku�znaj�du�je�się�cie�ka�wa�i war�ta�przy�po�mnie�nia
ksią�żecz�ka�„I co� to�z na�mi�bę�dzie?”�wy�da�na�przez� fir�mę�Różdż�karz
w 1991�ro�ku,�a do�ro�bek�dy�dak�tycz�ny�jest�nie�do�zmie�rze�nia,�co�po�-
twier�dza�wie�le�osób,�któ�rym�zo�stał�w życz�li�wej�pa�mię�ci.

dr inż. Wła dy sław Ku siak

Wspo�mnie�nie�w pierw�szą�rocz�ni�cę�śmier�ci�dr.�inż.�Ma�riu�sza�Kar�liń�skie�go
pier�wot�nie�uka�za�ło�się�w nu�me�rze 6–7/2010�„Prze�glą�du�Le�śni�cze�go”.�(es)
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ki�War�ty.�Wwy�ni�ku�ko�lo�kwium�ha�bi�li�ta�cyj�ne�go�w 1989�ro�ku�przed�Ra�-
dą�Wy�dzia�łu�Me�lio�ra�cji�Wod�nych�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�we�Wro�cła�wiu
uzy�skał�sto�pień�dok�to�ra�ha�bi�li�to�wa�ne�go�w dzie�dzi�nie�na�uk�rol�ni�czych,
dys�cy�pli�nie:�in�ży�nie�ria�i ochro�na�śro�do�wi�ska.�Sta�no�wi�sko�pro�fe�so�ra
nad�zwy�czaj�ne�go�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu�uzy�skał�w 1991,�a ty�-
tuł�pro�fe�so�ra�na�uk�rol�ni�czych�w 2005�ro�ku.

Pod�su�mo�wa�niem�wie�lo�let�nich�ba�dań�hy�dro�mor�fo�lo�gicz�nych,
w czę�ści�te�re�no�wej�– głów�nie�na�rze�ce�War�cie�i zbior�ni�ku�wod�nym�
Je�zior�sko� – by�ły� książ�ki:� Ri ver Tra ining Tech ni qu es. Fun da men tals, 
De sign and Ap pli ca tions (Rot�ter�dam 1995;�współ�au�to�rzy:�R.�Bła�że�jew�-
ski�i K.�Pi�lar�czyk)�oraz�Mor fo lo gia rzek i pro gno zo wa nie pro ce sów rzecz -
nych (Po�znań 1998).

Był wi�ce�dy�rek�to�rem� In�sty�tu�tu� Bu�dow�nic�twa�Wod�no�-Me�lio-
ra�cyj�ne�go� (1978–1981),� kie�row�ni�kiem� Za�kła�du� In�ży�nie�rii� Wod�-
nej�(2000–2010)�i kie�row�ni�kiem�Ka�te�dry�Bu�dow�nic�twa�Wod�ne�go
(2003–2008).�Za�Je�go�kie�row�nic�twa�Ka�te�dra�zo�sta�ła�prze�nie�sio�na
z pa�wi�lo�nu�przy�ul.�Woj�ska�Pol�skie�go�do�no�wych�po�miesz�czeń�(wraz
la�bo�ra�to�rium�wod�nym)�przy�ul.�Piąt�kow�skiej.�W la�tach 2002–2008
spra�wo�wał�funk�cję�pro�dzie�ka�na�ds.�stu�diów�Wy�dzia�łu�Me�lio�ra�cji�i In�-
ży�nie�rii�Śro�do�wi�ska�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu.�Dzia�łał�w Sto�-

Rok�te�mu, 11�sierp�nia�od�szedł�od�nas�dr�inż.�Ma�riusz�Kar�liń�ski,�ab�-
sol�went�Wy�dzia�łu�Le�śne�go�Uni�wer�sy�te�tu�Po�znań�skie�go�z 1952�ro�-

ku,� póź�niej� przez� wie�le� lat� pra�cow�nik� na�uko�wy� Wyż�szej� Szko�ły
Rol�ni�czej�i Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu,�zna�ny�licz�nym�po�ko�le�niom
stu�den�tów�z ra�cji�pro�wa�dzo�nych�za�jęć�z me�te�oro�lo�gii�i z po�wo�du�za�-
in�te�re�so�wań�astro�lo�gicz�nych.�Dok�tor�Kar�liń�ski�dok�to�ry�zo�wał�się�na
pod�sta�wie�ory�gi�nal�nej�pra�cy�Wpływ faz księ ży ca na pręd kość wia trów
na Wy spie Niedź wie dziej.

W po�ło�wie�lat�dzie�więć�dzie�sią�tych�za�sły�nął�z pro�wa�dze�nia�na�an�-
te�nie�po�znań�skie�go�ra�dia�Mer�ku�ry�au�tor�skich�po�ga�wę�dek�me�te�oro�-
lo�gicz�nych.� W pro�gno�zach� tych,� obok� in�for�ma�cji� o po�go�dzie,
eks�pre�syj�nie�i cie�ka�wie�mó�wił�o in�nych,�a jed�nak�waż�nych�spra�wach
ży�cia�co�dzien�ne�go.

W la�tach 1991–1993�ak�tyw�nie�współ�pra�co�wał�z „Prze�glą�dem
Le�śni�czym”,�pu�bli�ku�jąc�pod�pseu�do�ni�mem�Ma�ka�ry�fe�lie�to�ny�oraz�au�-
tor�skie�ho�ro�sko�py.�W 1991�ro�ku,�w ze�ro�wym�nu�me�rze�„Prze�glą�du”
na�pi�sał:�„Kto�ma�oczy�i ro�zum,�ten�wi�dzi�i ro�zu�mie,�że�dla�na�szej�Zie�-
mi�nad�szedł�okres�kry�tycz�ny.�Wyj�dzie�z nie�go�śmierć�al�bo�Ży�cie.�Wol�-
no�ży�wić�na�dzie�ję,�że�my,�le�śni�cy,�bę�dzie�my�stać�po�wła�ści�wej�stro�nie
dro�gi.�Dro�gi�Praw�dy�i Ży�cia”.�W in�nym�nu�me�rze�twier�dził,�że�„le�śnik
z praw�dzi�we�go�zda�rze�nia�nie�jest�i nie�mo�że�być�je�dy�nie�urzęd�ni�-
kiem�po�sta�wio�nym�nad�la�sem�z wo�li�dia�bła�i fi�sku�sa�dla�wy�eks�plo�-
ato�wa�nia� la�su,�a ukró�ce�nia� i ogra�ni�cze�nia�przy�ro�dy� i ży�cia.�Ży�we
śro�do�wi�sko,�to�zna�czy�śro�do�wi�sko�ży�cia,�jest�każ�de�mu�zdro�wo�czu�-
ją�ce�mu�i my�ślą�ce�mu�czło�wie�ko�wi,�a zwłasz�cza�le�śni�ko�wi,�do�mem�ro�-
dzin�nym.� A do�mu� i ro�dzi�ny� się� nie� eks�plo�atu�je,� tyl�ko� ko�cha
i pie�lę�gnu�je,�je�że�li�nie�jest�się�tyl�ko�głu�pim�„cy�wi�li�zo�wa�nym”�cha�mem
bez�mó�zgu�i ser�ca”.

Z za�jęć�dy�dak�tycz�nych�pa�mię�ta�my�Go�z szyb�kie�go�prze�miesz�cza�-
nia�się�po�scho�dach�(po�kil�ka�stop�ni�na�raz)�i wy�róż�nia�ją�ce�go�spo�so�-
bu� ubie�ra�nia� się,� bo� swe�ter� no�sił� wsu�nię�ty� w spodnie.� Wśród
stu�den�tów�wzbu�dzał�i wiel�ką�we�so�łość,�i strach,�co�po�twier�dza�ły�licz�-
ne�aneg�do�ty,�jak�ta,�że�po�tra�fił�po�ło�żyć�się�na�pod�ło�dze,�twier�dząc,�iż
w ten�spo�sób�zni�żył�się�do�po�zio�mu�wie�dzy�pew�nej�stu�dent�ki.�Z in�-
nych,�czę�sto�wspo�mi�na�nych�Je�go�po�wie�dzeń�by�ło�za�py�ta�nie:�„Le�cia�ła
jak�strza�ła,�czy�szcza�ła�jak�le�cia�ła?”

Jest�fak�tem,�że�dr�Kar�liń�ski�wy�brał�się�kie�dyś�na�kon�fe�ren�cję�do
Olsz�ty�na� ro�we�rem,� a dwu�go�dzin�ne� spóź�nie�nie� tłu�ma�czył�bra�kiem
uwzględ�nie�nia�po�praw�ki�„na�wiatr”�pod�czas�pla�no�wa�nia�cza�su�prze�-
jaz�du.�In�ną�re�per�ku�sją�tam�te�go�wy�jaz�du�by�ła�trud�ność�w roz�li�cze�niu
de�le�ga�cji,�zwią�za�na�z bra�kiem�wy�zna�cze�nia�ta�ry�fi�ka�to�ra�sta�wek�za
prze�jazd�ro�we�rem.

wa�rzy�sze�niu� In�ży�nie�rów� i Tech�ni�ków�Wod�nych� i Me�lio�ra�cyj�nych
(od 1969�ro�ku),�był�też�człon�kiem�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�To�wa�rzy�stwa
Ba�dań�Hy�drau�licz�nych�(od 1989�ro�ku).�

Był�au�to�rem�po�nad 60�pu�bli�ka�cji,�z cze�go�po�ło�wę�sta�no�wią�ory�-
gi�nal�ne�pra�ce�twór�cze.

Re�cen�zo�wał�czte�ry�pra�ce�dok�tor�skie�i dwie�pra�ce�ha�bi�li�ta�cyj�ne.
Wy�pro�mo�wał�tro�je�dok�to�rów�i bli�sko 50�ma�gi�strów.�Pro�wa�dził�ćwi�cze�-
nia�i wy�kła�dy�z przed�mio�tów:�re�gu�la�cja�rzek;�in�ży�nie�ria�rzecz�na;�go�-
spo�dar�ka�wod�na;�pra�wo�wod�ne�oraz�mor�fo�lo�gia�rzek�i pro�gno�zo�wa�nie
pro�ce�sów�rzecz�nych.

Za�dzia�łal�ność�dy�dak�tycz�ną� i wy�cho�waw�czą�oraz�osią�gnię�cia
w pra�cy�na�uko�wej�otrzy�mał�licz�ne�na�gro�dy�JM�rek�to�ra�Aka�de�mii�Rol�-
ni�czej�w Po�zna�niu.�Na�gro�dzo�ny�Brą�zo�wym�i Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi.

Pro�fe�sor� Przed�woj�ski� był� wzo�rem� pra�co�wi�to�ści,� su�mien�no�ści
i do�brej�or�ga�ni�za�cji�pra�cy.�Zmarł 28�lip�ca 2010�ro�ku,�a po�cho�wa�ny�zo�-
stał�na�cmen�ta�rzu�ka�to�lic�kim�w Ko�na�rze�wie�pod�Po�zna�niem.�

Cześć�Je�go�pa�mię�ci!

prof. dr hab. Ry szard Bła że jew ski

Mariusz
Karliński
(1925–2009)
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Był�za�wsze�po�god�ny,�chęt�ny�do�po�mo�cy,�za�in�te�re�so�wa�ny�pięk�-
nem�świa�ta.�Ta�kim�po�zo�sta�nie�w na�szej�pa�mię�ci.

Ma ria Ciem niew ska, Je rzy Świ goń

Z Koła PTTK

Wspo mnie nie: 
Wie sław Wa gner (1945–2010)

Wdniu 26� czerw�ca 2010� ro�ku� zmarł� na�gle,� nie�spo�dzie�wa�nie
i przed�wcze�śnie�prof.�dr�hab.�Wie�sław�Wa�gner,�któ�ry�przed�la�ty

był�pra�cow�ni�kiem�na�szej�uczel�ni�i człon�kiem�oraz�ak�tyw�nym�dzia�ła�-
czem�uczel�nia�ne�go�Ko�ła�PTTK.

W pierw�szych�la�tach�ist�nie�nia�Ko�ła�PTTK�Pra�cow�ni�ków�Uczel�ni
(Ko�ło�po�wsta�ło�w 1969�ro�ku)�dzia�ła�nia�tu�ry�stycz�ne�or�ga�ni�zo�wa�ły�sa�-
mo�dziel�ne�sek�cje�(m.in.�nar�ciar�ska,�że�glar�ska,�ka�ja�ko�wa,�pie�sza…).
Ko�le�ga�Wie�sław�Wa�gner�kie�ro�wał�wte�dy�sek�cją�pie�szą�gór�ską,�or�ga�-
ni�zu�jąc�wę�drow�ne�obo�zy�gór�skie�dla�pra�cow�ni�ków�uczel�ni�i ich�ro�-
dzin.�Obo�zy�te�cie�szy�ły�się�ogrom�nym�po�wo�dze�niem.�Ko�le�ga�Wie�sław
brał�rów�nież�ak�tyw�ny�udział�w in�nych�im�pre�zach�Ko�ła.�Na�le�żał�do�gru�-
py�or�ga�ni�za�to�rów�co�rocz�nych�raj�dów�pra�cow�ni�ków�uczel�ni�mia�sta
Po�zna�nia.�By�ły�to�naj�czę�ściej�im�pre�zy�dwu�dnio�we,�koń�czą�ce�się�kon�-
kur�sa�mi�o na�gro�dę�prze�chod�nią.�Uczest�ni�czył�też�w in�nych�wy�ciecz�-
kach�pie�szych�i au�to�ka�ro�wych.

Zmia�na�miej�sca�za�trud�nie�nia�nie�spo�wo�do�wa�ła�ze�rwa�nia�kon�-
tak�tów�z na�szym�Ko�łem,�do�któ�re�go�zresz�tą�na�dal�na�le�ży�pa�ni�Ha�li�na
Wa�gner�– żo�na�Wie�sła�wa.�Czę�sto�spo�ty�ka�li�śmy�się�na�wy�ciecz�kach�nie�-
dziel�nych�lub�– z po�wo�du�obo�wiąz�ków�za�wo�do�wych�Wie�sła�wa�nie�co
rza�dziej�– kil�ku�dnio�wych.�Pań�stwo�Wa�gne�ro�wie�by�li�rów�nież�uczest�-
ni�ka�mi�te�go�rocz�nej�wy�ciecz�ki�au�to�ka�ro�wej�do�zie�mi�kie�lec�kiej�(12–17
czerw�ca).�Nic�nie�za�po�wia�da�ło,�że�to�już�ostat�ni�nasz�wspól�ny�wy�jazd
zWie�sła�wem.

Jed�no�z ostat�nich�zdjęć:�pod�czas�wy�ciecz�ki�po�zie�mi�świę�to�krzy�skiej
(14�czerw�ca 2010�ro�ku)

Rok 1989,�na�raj�dzie�w Łę�żecz�kach�(Wie�sław�Wa�gner�stoi�trze�ci�od�le�wej)
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Z koła PTTK

Lata�dziewięćdziesiąte�XX�wieku;�spotkanie�świąteczno-noworoczne�w�Collegium�Maximum

Maj 2003�ro�ku,�w Roż�no�wie
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do�trwa�li�śmy� i do�tań�czy�li�śmy�do�cza�su,� kie�dy�moż�na�by�ło� roz�pa�lić
ogni�sko�i upiec�kieł�ba�ski.�Deszcz�po�ja�wił�się�mi�nu�tę�po�za�koń�cze�niu
pik�ni�ku…�

Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel

Wię�cej�zdjęć�z pik�ni�ku�znaj�dzie�cie�Pań�stwo�na�na�szej�wy�dzia�ło�-
wej�stro�nie�in�ter�ne�to�wej:�www.jay.up.po�znan.pl (dostęp:�15.11.2010)
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Chwi�la�wy�tchnie�nia�przy�ogni�sku

Po�wi�ta�nie�do�stoj�nych�Go�ści:�prof.�dr�hab.�Mo�ni�ki�Ko�złow�skiej�i prof.�dr.�hab.�Cze�sła�wa�Sza�frań�skie�go�oraz�pozostałych�uczest�ni�ków
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Wy�dział�Ho�dow�li�i Bio�lo�gii�Zwie�rząt,�kon�ty�nu�ując�tra�dy�cje�za�po�-
cząt�ko�wa�ne�przez�jed�ne�go�z po�przed�nich�dzie�ka�nów,�prof.�dr.

hab.�Ma�ria�na�Urba�nia�ka,�zor�ga�ni�zo�wał�Pik�nik�Wy�dzia�ło�wy.�Osiem�na�-
ste�go�czerw�ca 2010�ro�ku�o go�dzi�nie 14.30�na�te�re�nie�Ka�te�dry�Ho�dow�-
li�Ma�łych�Ssa�ków�i Su�row�ców�Zwie�rzę�cych�w Złot�ni�kach�ofi�cjal�nie
roz�po�czę�to�spo�tka�nie.�Za�mó�wio�ny�au�to�bus�przy�wiózł�część�pra�cow�-
ni�ków,�po�zo�sta�li�do�je�cha�li�wła�snym�trans�por�tem.�Pik�nik�uświet�ni�li
swo�ją�obec�no�ścią�i�prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska,�pro�rek�tor�ds.�stu�-
diów,�oraz�prof.�dr�hab.�Cze�sław�Sza�frań�ski,�pro�rek�tor�ds.�kadr�i roz�-
wo�ju�uczel�ni.�Proś�by�or�ga�ni�za�to�rów�zo�sta�ły�wy�słu�cha�ne�i po�go�da
spi�sa�ła�się�na�me�dal,�po�zwa�la�jąc�na�re�ali�za�cję�wszyst�kich�punk�tów
pro�gra�mu!�

Spo�tka�nie� roz�po�czy�na�ło� się�w po�rze� obia�do�wej,� tak�więc� na
dzień�do�bry�po�ja�wi�ła�się�gro�chów�ka�z wkład�ką,�chleb�ze�smal�cem�i in�-
ne�przy�sma�ki�przy�go�to�wa�ne�przez�do�świad�czo�ną�eki�pę,�któ�ra�chrzest
bo�jo�wy�prze�szła�w eki�pie�Jac�ka�Ku�ro�nia,�przy�go�to�wu�jąc�po�sił�ki�dla�se�-
tek�osób.�Po�si�le�ni�mo�gli�śmy�spo�koj�nie�de�lek�to�wać�się�pięk�nym�ukła�-
dem�ujeż�dże�nio�wym�za�pre�zen�to�wa�nym�przez�dok�to�rant�kę�na�sze�go
wy�dzia�łu,�za�wod�nicz�kę�Klu�bu�Spor�to�we�go�„Lot�ta”�Lu�basz,�Ali�cję�Bo�-
row�ską,� a tak�że�po�ka�zem�wol�ty�żer�ki� pre�zen�to�wa�nym�przez�dzie�ci
z Klu�bu�Spor�to�we�go�„Lot�ta”�Lu�basz.�

Ko�lej�ny�atak�gło�du�za�spo�ko�ili�śmy�ja�gnię�ta�mi�pie�czo�ny�mi�w ca�-
ło�ści�w pie�cu�chle�bo�wym�w Rol�ni�cze�go�Go�spo�dar�stwa�Do�świad�czal�-
ne�go�Bro�dy.�Na�stęp�ny�punkt�pro�gra�mu�to�kon�cert�na�ży�wo�zna�ne�go
i ce�nio�ne�go�na�świe�cie�ze�spo�łu�Bo�ogie�Boys.�De�lek�tu�jąc�się�mu�zy�ką,
piw�kiem,�wi�nem,�ka�wą,�her�ba�tą�i do�mo�wym�plac�kiem�droż�dżo�wym,

Piknik
Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Uczest�ni�cy�pik�ni�ku�WHiBZ

Układ�ujeż�dże�nio�wy�– Ali�cja�Bo�row�ska Po�kaz�wol�ty�żer�ki�– dzie�ci�z Klu�bu�Spor�to�we�go�„Lot�ta”�Lu�basz

Sma�ko�ły�ki� Bo�ogie�Boys
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Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�po�trze�bom�dzie�ci,�któ�re�wła�śnie�roz�po�-
czę�ły�no�wy�rok�szkol�ny,�a któ�re�w ostat�niej�po�wo�dzi�wraz�ze

swo�imi�ro�dzi�na�mi�utra�ci�ły�ca�ły�do�by�tek,�spo�łecz�ność�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�z du�żym�za�an�ga�żo�wa�niem�włą�czy�ła�się
w ak�cję�„Tor�ni�ster�dla�po�wo�dzian”.�W przed�się�wzię�ciu�pro�wa�dzo�nym
przy�ak�tyw�nym�udzia�le�asy�sten�tów�i dok�to�ran�tów:�An�ny�Maj�chrzak,
An�ny�Fa�bi�siak,�Be�aty�Fa�bi�siak�i Jo�an�ny�Kę�dry,�ze�bra�no�wie�le�ar�ty�ku�-
łów�szkol�nych:�piór�ni�ki,�ple�ca�ki,�tor�ni�stry�itp.�Wszyst�kie�te�tak�nie�-
zbęd�ne�uczniom�w szko�le�przed�mio�ty�zo�sta�ły�prze�ka�za�ne�dla�dzie�ci
z oko�lic�San�do�mie�rza,�ob�sza�ru�naj�bar�dziej�do�tknię�te�go�te�go�rocz�ną
po�wo�dzią.�

Po�dzię�ko�wa�niem�za�szla�chet�ną�po�sta�wę�ofia�ro�daw�ców�bę�dzie
ra�dość�dzie�ci,�któ�re�w tak�trud�nym�cza�sie�roz�po�czy�na�ją�na�ukę.

dr hab. inż. Ce za ry Be ker Zebrane�artykuły�szkolne

Transport�do�Sandomierza�

Tor ni ster dla po wo dzian
Suk ces szla chet nej ak cji ra do ścią dla uczniów

Fo
t.
2�
×�
Ce

za
ry
�B
ek
er

W I E Ś C I � Z � „ S O L I D A R N O Ś C I ”
Kra�jo�wa�Sek�cja�Na�uki�Nie�za�leż�ne�go�Sa�mo�rząd�ne�go�Związ�ku�Za�wo�do�we�go�„So�li�dar�ność”�in�for�mu�je,�

że�dwo�je�pra�cow�ni�ków�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�– mgr�Woj�ciech�Ja�nik�oraz�inż.�Ja�dwi�ga�Woj�ta�siak�– zo�sta�ło�wy�bra�nych�
do�władz�Kra�jo�wej�Sek�cji�Na�uki�NSZZ�„So�li�dar�ność”�na�ka�den�cję 2010–2014.�Gra�tu�lu�je�my.�(es)



cy�wzdłuż�obiek�tu�–wwy�ni�ku�nie�uwa�gi�– kie�row�ca�sa�mo�cho�du�oso�bo�-
we�go�ude�rzył�w drze�wo�przy�wjeź�dzie�na�te�ren�Go�spo�dar�stwa.�Skie�ro�-
wa�no�tam�SIS,�któ�re�mia�ły�za�za�da�nie�uga�sze�nie�po�ża�ru�sa�mo�cho�du
i ewa�ku�ację�po�szko�do�wa�ne�go.

W tym�sa�mym�cza�sie�wiatr�zmie�nił�kie�ru�nek�i gę�sty�dym�skie�ro�wał
się�na�obo�rę�z by�dłem,�gdzie�za�szła�ko�niecz�ność�ewa�ku�acji�zwie�rząt�ho�-
dow�la�nych�z obo�ry.

Obec�ni�na�miej�scu�wójt�gmi�ny�Ro�kiet�ni�ca,�Bar�tosz�De�rach,�oraz�ko�-
men�dant�gmin�ny�OSP�w Ro�kiet�ni�cy,�Hen�ryk�Tar�now�ski,�a tak�że�go�spo�-
darz�obiek�tu,�dr�Je�rzy�Ma�zur,�przy�glą�da�li�się�po�czy�na�niom�stra�ża�ków
przez�ca�ły�czas�trwa�nia�ćwi�czeń,�a po�ich�za�koń�cze�niu�przy�ję�li�in�for�ma�-
cję�od�do�wód�cy�JRG�-5,�bryg.�mgr.�inż.�Pio�tra�Ko�ło�dziej�cza�ka,�któ�ry�oce�-
nił�i pod�su�mo�wał�ak�cję�prze�pro�wa�dzo�ną�w R�-SGD�Przy�bro�da�na�te�re�nie
gmi�ny�Ro�kiet�ni�ca.�Uczest�ni�czy�ło�w niej�bli�sko 90�stra�ża�ków�i 17�wo�zów
bo�jo�wych�z ośmiu�jed�no�stek�Stra�ży�Po�żar�nej.

mgr inż. Fi lip Ma zur
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Wdniu24�czerw�ca2010�ro�ku�na�te�re�nie�Rol�ni�czo�- Sa�dow�ni�cze�go�Go�-
spo�dar�stwa�Do�świad�czal�ne�go�Przy�bro�da�zo�sta�ły�prze�pro�wa�dzo�-

ne�ćwi�cze�nia�do�wód�czo�-szta�bo�we�zgry�wa�ją�ce�si�ły�i środ�ki�JGR�-5�oraz
jed�no�stek�gmin�– Ro�kiet�ni�ca�i Su�chy�Las.�Ze�wzglę�du�na�za�an�ga�żo�wa�nie
zna�czą�cych�sił�i środ�ków�ćwi�cze�nia�zo�sta�ły�roz�pla�no�wa�ne�na�du�żej�po�-
wierzch�ni�go�spo�dar�stwa�i za�wie�ra�ły�kil�ka�wąt�ków.�

Wwy�ni�ku�zwar�cia�elek�trycz�ne�go�po�wstał�po�żar�wbu�dyn�ku�opusz�-
czo�nej�chlew�ni.�Pra�cow�ni�cy�ogło�si�li�alarm,�a pod�ję�ta�pró�ba�uga�sze�nia
po�ża�ru�przez�pra�cow�ni�ków�R�-SGD�Przy�bro�da�oka�za�ła�się�nie�sku�tecz�na.
Je�den�z pra�cow�ni�ków�w szo�ku�uciekł�na�dach�si�lo�su�sto�ją�cy�obok�chlew�-
ni.�W tym�sa�mym�cza�sie�do�ak�cji�wkro�czy�ła�Ochot�ni�cza�Straż�Po�żar�na
Przy�bro�da,�któ�ra�nie�by�ła�w sta�nie�sa�ma�uga�sić�po�ża�ru,�we�zwa�no�więc
alar�mo�we�si�ły�OSP�Mro�wi�no,�OSP�Ro�kiet�ni�ca�i OSP�Na�pa�cha�nie.�

Rów�no�le�głym�wąt�kiem�ćwi�czeń�zwią�za�nych�z po�ża�rem�by�ła�ewa�-
ku�acja�pra�cow�ni�ka�go�spo�dar�stwa,�któ�ry�po�nie�uda�nej�pró�bie�ga�sze�nia
po�ża�ru�uciekł�na�dach 15-me�tro�we�go�si�lo�su.�Je�go�ewa�ku�acją�za�ję�ła�się
spe�cjal�na�jed�nost�ka�z Po�zna�nia�– SGRW,�któ�ra�przy�by�ła�ra�zem�z SRTWys,
GBA 2,5/16,�GCBA 5/32�i SH�-53�z JRG�-5.�Wy�się�gnik�Bron�to�zo�stał�wy�ko�-
rzy�sta�ny�ja�ko�szta�bo�wy�punkt�kon�tro�li�te�re�nu�ak�cji�z wy�so�ko�ści.�GBA
iGCBA�z JRG�-5�uda�ły�się�do�za�dań�wobro�nie�za�gro�żo�nej�sta�cji�pa�liw�(zlo�-
ka�li�zo�wa�nej�oko�ło 50�me�trów�od�miej�sca�po�ża�ru)�oraz�in�nych�ognisk�po�-
ża�ru.� Si�ły� OSP� z Go�lę�cze�wa� wy�ko�rzy�sta�no� w pierw�szym� rzu�cie� do
or�ga�ni�za�cji�za�bez�pie�cze�nia�do�staw�wo�dy�na�te�ren�ak�cji,�a OSP�Chlu�do�-
wo�by�ło�od�po�wie�dzial�ne�za�zor�ga�ni�zo�wa�nie�i ob�słu�gę�punk�tu�me�dycz�-
ne�go.� Sil�ne� za�dy�mie�nie�po�wsta�łe�wsku�tek�po�ża�ru� skie�ro�wa�ło� się�na
za�chód,�w wy�ni�ku�cze�go�po�wsta�ła�ko�niecz�ność�ewa�ku�acji�bur�sy�stu�-
denc�kiej�miesz�czą�cej�się�w bu�dyn�ku�pa�ła�cu�– sie�dzi�bie�Go�spo�dar�stwa,
któ�rą�spraw�nie�prze�pro�wa�dzi�ła�OSP�Su�chy�Las.�W trak�cie�dzia�łań�na�uli�-

Wiel kie ćwi cze nia Stra ży Po żar nej
w Rol ni czo -Sa dow ni czym Go spo dar stwie Do świad czal nym Przy bro da

Po�czą�tek�po�ża�ru

Po�bór�wo�dy�do�ga�sze�nia

Zszo�ko�wa�ny�pra�cow�nik�RSG�-D�Przy�bro�da�wdra�pał�się�na�szczyt�
si�lo�sa;�trze�ba�go�by�ło�stam�tąd�ścią�gnąć

Ewa�ku�acja�zwie�rząt�ho�dow�la�nych
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Er ra ta 
do nu me ru 7–8/2010 
„Wie ści Aka de mic kich”

Pod�czas� skła�da�nia� po�przed�nie�go� nu�me�ru
„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”�na�stą�pi�ło�coś�w ro�dza�ju�ma�-
łej�ka�ta�stro�fy.�Jak�się�bo�wiem�oka�za�ło,�więk�szość
pod�pi�sów�do�zdjęć�w ar�ty�ku�le�Ga tun ki póź no kwit -
ną ce za�mie�ni�ło�się�miej�sca�mi.�Tyl�ko�pięć�(spo�śród
dwu�na�stu!)�by�ło�umiesz�czo�nych�pra�wi�dło�wo,�po�zo�-
sta�łe�zaś�zna�la�zły�się�nie�tam,�gdzie�po�win�ny.

Aby�na�pra�wić�ten�błąd�i za�dość�uczy�nić�Au�to�-
rom�ar�ty�ku�łu:�dr.�hab.�Wła�dy�sła�wo�wi�Da�nie�le�wi�czo�-
wi�oraz�dr.�inż.�To�ma�szo�wi�Ma�liń�skie�mu,�sam�ze�staw
fo�to�gra�fii�(zwłasz�cza�tych,�któ�re�ule�gły�nie�prze�wi�-
dzia�ne�mu�prze�miesz�cze�niu)�pu�bli�ku�je�my�raz�jesz�-
cze,�tym�ra�zem�bez�błę�dów�i po�wni�kli�wej�ko�rek�cie
me�ry�to�rycz�nej�sa�mych�za�in�te�re�so�wa�nych.�Po�świę�-
ca�my�na�ten�cel�na�wet�jed�ną�z ko�lo�ro�wych�stron�na�-
sze�go�cza�so�pi�sma,�wszyst�ko�w ra�mach�eks�pia�cji.

W imie�niu�wszyst�kich�pra�cu�ją�cych�nad�„Wie�-
ścia�mi�Aka�de�mic�ki�mi”�– prze�pra�sza�my!�(es)

Po lio thyr sis si nen sis

Sur�mia�żółtokwiatowa

Hor�ten�sja�wiechowata

Sur�mia�po�śred�nia
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Bluszcz�po�spo�li�ty

Hor�ten�sja�krze�wia�sta,�od�mia�na�‘Gran�di�flo�ra’

Hep�ta�ko�dium�chiń�skie

Ewo�dia�ko�re�ań�ska

Hor�ten�sja�mięk�kowło�sa,�od�mia�na�‘Bretsch�ne�ide�ri’ Kasztanowiec�drobnokwiatowy

Bu�dle�ja�Da�vi�da



Wię�cej�in�for�ma�cji�na�te�mat�Aka�de�mic�kich�Mi�strzostw�Wiel�ko�pol�ski�w Ko�lar�stwie�Gór�skim�w ar�ty�ku�le�mgr�Ka�ro�li�ny�Do�pie�ra�ły,�któ�ry�pu�bli�ku�je�my�na�stro�nach�28–29�te�go�nu�me�ru
„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”.�(es)

Wojciech�Baranowski,�nasz�najlepszy�zawodnik�cross countryKarolina�Dopierała�na�trasie

Dekoracja�Pucharu�Polski�open,�kobiety;�na�najwyższym�stopniu
podium�stoi�Weronika�Rybarczyk,�I�rok�WNoŻiŻ

Dekoracja�kobiet�po�wyścigu

Mateusz�Nowicki,�III�rok�Wydziału�Leśnego,�na�trasie

Aka de mic kie 
Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski
w Ko lar stwie 
Gór skim

Od�lewej:�Szymon�Ludwiczak�(II�rok�WHiBZ),�Mateusz�Dudek�
(I�rok�WNoŻiŻ),�Tomasz�Wołyński�(II�rok�WNoŻiŻ)


