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Pierw sze w no wej ka den cji (2012–2016) po sie dze nie Se na -
tu od by ło się 26 wrze śnia, dru gie 24 paź dzier ni ka, trze -

cie 21 li sto pa da, czwar te zaś 19 grud nia 2012 ro ku w Ko le gium
Run ge go1. Tra dy cyj nie wszyst kim ob ra dom prze wod ni czył JM
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak.

Na I po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP
ty tu łów pro fe sor skich:

prof. dr. hab. Ro mu al do wi Gór skie mu z Ka te dry Me tod
Ochro ny Ro ślin Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry 
Kra jo bra zu
prof. dr hab. An nie Kry szak z Ka te dry Łą kar stwa i Kra j-
o bra zu Przy rod ni cze go Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
prof. dr. hab. Wal de ma ro wi Masz ta le rzo wi z Ka te dry 
Te re nów Zie le ni Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu.

� Wy ra żo no zgo dę na wy na jem bu dyn ku sto łów ki stu denc -
kiej po ło żo nej przy ul. Woj ska Pol skie go 30 z prze zna cze -
niem na pro wa dze nie dzia łal no ści ga stro no micz nej dla stu -
den tów i pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

� Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła o prze bie gu re -
kru ta cji na rok aka de mic ki 2012/2013. Na stu dia I i II stop nia
ogó łem za re je stro wa ło się 9405 osób (po dob nie jak w la tach
po przed nich). Na wszyst kie kie run ki stu diów, na któ re prze -
pro wa dzo no re kru ta cję, przy ję to łącz nie 3538 osób. 

Na II po sie dze niu Se na tu:

� Za twier dzo no wa run ki udzia łu w po stę po wa niu oraz kry te -
rium oce ny ofert dla wy ło nie nia bie głe go re wi den ta do ba -
da nia spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu za 2012 rok.

� Wy bra no prze wod ni czą cych sze ściu sta łych ko mi sji se nac kich:
do Ko mi sji ds. Stu diów – prof. dr. hab. Lesz ka No gow -
skie go
do Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra cy z Za gra ni cą – prof. dr.
hab. Edwar da Po spie cha
do Ko mi sji ds. Kadr Na uko wych – prof. dr. hab. An drze ja
Moc ka
do Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu – prof.
dr. hab. Ro ma na Za krzew skie go
do Ko mi sji ds. Bu dże tu i Fi nan sów – dr. hab. Woj cie cha
Tschu sch ke
do Ko mi sji ds. Sta tu to wo -Re gu la mi no wych – prof. dr. hab.
Mał go rza tę Mań kę.

Po nad to prof. An to nie go Mi le ra wy bra no na prze wod ni czą -
ce go Ra dy Bi blio tecz nej, a prof. Ze no na Woź ni cę na prze wod -
ni czą ce go Ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych.

Z Senatu

Za chwilę gratulacje z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułów profesorskich odbiorą: prof. dr hab. Romuald Górski, prof. dr hab. Anna Kryszak
oraz prof. dr hab. Waldemar Masztalerz (26 września 2012 roku)
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1 Jak już in for mo wa łam Czy tel ni ków w po przed nim nu me rze „Wie -
ści Aka de mic kich” (li sto pad –gru dzień 2012), z uwa gi na kon tu zję rę ki
nie mo głam opra co wać spra woz da nia z pierw sze go i dru gie go po sie -
dze nia Se na tu. Aby jed nak za cho wać cią głość, pu bli ku ję je w bie żą -
cym ze szy cie na sze go dwu mie sięcz ni ka (przyp. red.).
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� Na pod sta wie § 28 ust. 1, w związ ku z § 28 ust. 3, 5, 7 i 8 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po wo łał
wszyst kie ko mi sje se nac kie oraz Ra dę ds. Ogól no uczel nia -
nych Jed no stek Dy dak tycz nych (z prze wod ni czą cą prof. dr
hab. Mo ni ką Ko złow ską), Uczel nia ną Ko mi sję Oce nia ją cą
(z prze wod ni czą cą prof. dr hab. Ani tą Do bek i Ko mi sję Dys -
cy pli nar ną dla Na uczy cie li Aka de mic kich (z prze wod ni czą -
cym prof. dr. hab. Wi tol dem Paz drow skim).

� Na pod sta wie § 14 ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu Se nat wy ra ził zgo dę na po wo ła nie przez JM
rek to ra prof. dr. hab. Wal de ma ra Uchma na na prze wod ni -
czą ce go Ko mi te tu Re dak cyj ne go Wy daw nic twa Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Zgod nie z § 18 ust. 1 i 2 Sta tu tu Po znań skiej Fun da cji Bi blio -
tek Na uko wych Se nat wy brał prof. dr. hab. Ja na Pi ku la na
przed sta wi cie la Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
w Ra dzie Po znań skiej Fun da cji Bi blio tek Na uko wych.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 89 ust. 3 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat nadał
me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu”:

na uczy cie lom aka de mic kim UP w Po zna niu: prof. dr. hab.
Wło dzi mie rzo wi Do la cie; dr. hab. Ry szar do wi Gu zen dzie,
prof. nadzw.; prof. dr. hab. Zbi gnie wo wi Mły nar ko wi; prof.
dr. hab. Ry szar do wi Słom skie mu; prof. dr hab. Kry sty nie
Tyl kow skiej; prof. dr. hab. Zdzi sła wo wi Wil kań co wi
pra cow ni ko wi nie bę dą ce mu na uczy cie lem: Elż bie cie Lis
in nym oso bom: prof. dr. hab. An drze jo wi Czy żew skie mu
(Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu).

Na III po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP
ty tu łów pro fe sor skich na stę pu ją cym oso bom:

prof. dr. hab. Je anowi Ber nardowi Diatcie (Ka te dra Che -
mii Rol nej i Bio ge oche mii Śro do wi ska, Wy dział Rol nic twa
i Bio in ży nie rii)
prof. dr. hab. Ce za re mu Mą drza ko wi (Ka te dra Bio che mii
i Bio tech no lo gii, Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii)
prof. dr. hab. Pio tro wi Śló sa rzo wi (Ka te dra Ho dow li Ma -
łych Ssa ków i Su row ców Zwie rzę cych, Wy dział Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt).

� Za opi nio wa no wnio ski dzie ka nów
Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii o mia no wa nie na sta -
no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go prof. dr hab. Ani ty Do -
bek i prof. dr. hab. An drze ja Woj cie chow skie go
Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt o mia no wa nie
prof. dr. hab. Ję drze ja Jaś kow skie go na sta no wi sko pro fe -
so ra zwy czaj ne go
Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o za trud nie nie
dr.  hab. An drze ja Kusz te la ka na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go, na pod sta wie umo wy o pra cę.

� Na pod sta wie § 1 ust. 5 Re gu la mi nu przy zna wa nia na gro dy
im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go za naj lep szą pra cę ma -
gi ster ską, w związ ku z § 68 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat usta no wił wy so kość na gród za
naj lep sze pra ce ma gi ster skie wy ko na ne w ro ku aka de mic -
kim 2011/2012 w na stę pu ją cych kwo tach brut to:

4000,- zł – na gro da I stop nia
2000,- zł – na gro da II stop nia
1000,- zł – na gro da III stop nia.

Gratulacje odbierają: prof. dr hab. Jean Bernard Diatta, prof. dr hab. Cezary Mądrzak oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz (21 listopada 2012 roku)
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� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 102 ust. 7 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, uwzględ nia jąc
wy ni ki po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
pro wa dzo ne go w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go, Se nat
wska zał, że ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz dzie się ciu rol ni czych
i le śnych za kła dów do świad czal nych za rok 2012 prze pro wa -
dzi Wiel ko pol skie Cen trum Au dy tor sko -Księ go we, ma ją ce
swą sie dzi bę w Po zna niu przy ul. Grun waldz kiej 21.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wy -
ra ził zgo dę na sprze daż pra wa wła sno ści:

nie ru cho mo ści grun to wej, po ło żo nej w Po zna niu w re jo -
nie ul. Lu tyc kiej 111, za bu do wa nej obiek ta mi bu dow la -
ny mi o cha rak te rze ma ga zy no wym, ozna czo nej w ewi -
den cji grun tów ja ko dział ka nr 2 o po wierzch ni 2,0423 ha,
ar kusz ma py 8, ob ręb Go lę cin
nie za bu do wa nych dzia łek grun tu po ło żo nych w Swa dzi -
miu, ozna czo nych w ewi den cji grun tów: dział ka nr 11/13
– o pow. 1,3355 ha, ar kusz ma py 2, ob ręb Swa dzim; dział -
ka nr 14/7 – o pow. 1,3979 ha, ar kusz ma py 2, ob ręb Swa -
dzim
dział ki nr 5065/3 o po wierzch ni 1,9122 ha po ło żo nej w La -
skach, gmi na Trzci ni ca, po wiat kę piń ski, za pi sa nej w księ -
dze wie czy stej KW KZ1E/00045475/9, bę dą cej na sta nie
ewi den cyj nym Le śne go Za kła du Do świad czal ne go Sie -
mia ni ce, wraz ze znaj du ją cy mi się na tej nie ru cho mo ści
za bu do wa nia mi.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1
i 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat

Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymują: prof. dr hab. Anita Dobek, prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski oraz prof. dr hab. Andrzej
Wojciechowski (19 grudnia 2012 roku)

Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego odbiera 
dr hab. Andrzej Kusztelak (19 grudnia 2012 roku)
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upo waż nił JM rek to ra do wy ra że nia zgo dy na zre ali zo wa nie
przez Szpi tal Wo je wódz ki w Po zna niu in we sty cji pod na zwą
„Utwo rze nie Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go w Szpi ta lu
Wo je wódz kim w Po zna niu” na nie ru cho mo ści grun to wej
zlo ka li zo wa nej w re jo nie ulic Ju ra szów i Lu tyc kiej, ozna czo -
nej ewi den cyj nie ja ko dział ka grun tu nr 1/6, ar kusz ma py 27,
ob ręb Go lę cin, bę dą cej wła sno ścią Uni wer sy te tu, z za strze -
że niem, że uczel nia nie bę dzie zo bo wią za na do zwro tu po -
nie sio nych przez szpi tal na kła dów.

� Na ko niec JM rek tor stwier dził, że dzię ki pu bli ka cji w „Wie -
ściach Aka de mic kich” pe ty cji gru py pra cow ni ków o spra wie
ewen tu al ne go przy wró ce nia w na zwie uczel ni imie nia Au -
gu sta Ciesz kow skie go do wie dzia ła się ca ła spo łecz ność Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Moż na i trze ba się
nad tym po waż nie za sta no wić. 

Na IV po sie dze niu Se na tu:

� Wrę czo no mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne -
go: prof. dr hab. Ani cie Do bek (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży -
nie rii), prof. dr. hab. Ję drze jo wi Jaś kow skie mu (Wy dział Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt) oraz prof. dr. hab. An drze jo wi
Woj cie chow skie mu (Wy dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii), po -
wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go zaś
otrzy mał dr. hab. An drzej Kusz te lak (Wy dział Eko no micz no -
-Spo łecz ny).

� Stu den tom wrę czo no na gro dy i wy róż nie nia za rok aka de -
mic ki 2011/2012. Na stęp nie pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po -
in for mo wa ła, że za ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną na rzecz
śro do wi ska stu denc kie go oraz uni wer sy te tu, na wnio sek

dzie ka nów po szcze gól nych wy dzia łów JM rek tor przy znał
42 li sty gra tu la cyj ne. Po dzię ko wa nie w imie niu wszyst kich
na gro dzo nych stu den tów wy gło si ła pa ni Mał go rza ta Frąc ko -
wiak. Pod kre śli ła, że od biór na gro dy z rąk JM rek to ra jest dla
każ de go stu den ta nie tyl ko za szczy tem, ale tak że mo ty wa cją
do dal szej do brej na uki oraz za an ga żo wa nia w pra cę na rzecz
uczel ni i ca łe go śro do wi ska stu denc kie go.

� Pod ję to uchwa ły w spra wie okre śle nia efek tów kształ ce nia
dla kie run ków: rol nic two o pro fi lu ogól no aka de mic kim pro -
wa dzo ne go na po zio mie stu diów dru gie go stop nia na Wy -
dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii; tech ni ka rol ni cza i le śna
o pro fi lu ogól no aka de mic kim pro wa dzo ne go na po zio mie
stu diów dru gie go stop nia na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży -

Nagrodzeni i wyróżnieni studenci na IV posiedzeniu Senatu (19 grudnia 2012 roku)

W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca Samorządu
Studenckiego, a jednocześnie jedna z nagrodzonych – Małgorzata
Frąckowiak
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nie rii; le śnic two o pro fi lu ogól no aka de mic kim pro wa dzo ne -
go na po zio mie stu diów dru gie go stop nia na Wy dzia le Leś -
nym; tech no lo gia drew na o pro fi lu ogól no aka de mic kim
pro wa dzo ne go na po zio mie stu diów dru gie go stop nia na
Wy dzia le Tech no lo gii Drew na.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 1 w związ ku z § 27 ust. 1 pkt 23
Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po -
sta no wił zno we li zo wać: 

„Re gu la min nada wa nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” 
„Re gu la min nada wa nia me da lu Za słu żo ny dla Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”
„Re gu la min nada wa nia me da lu pa miąt ko we go Aca de mia
Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis”
„Re gu la min do ty czą cy ta blic pa miąt ko wych w Uni wer sy -
te cie Przy rod ni czym w Po zna niu”.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu Se nat po wo łał: Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla
Stu den tów, Od wo ław czą Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Stu -
den tów, Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Dok to ran tów oraz Od -
wo ław czą Ko mi sję Dys cy pli nar ną dla Dok to ran tów.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 w związ ku z art. 100 ust. 2 usta -
wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13
w związ ku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu, a tak że art. 52 ust. 2 i 3 usta wy z dnia 27
sierp nia 2009 ro ku o fi nan sach pu blicz nych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) i § 2 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 22 grud nia 2006 ro ku w spra wie szcze gó ło wych za -
sad go spo dar ki fi nan so wej uczel ni pu blicz nych (Dz. U.
Nr 246, poz. 1796) Se nat zmie nił Plan rze czo wo -fi nan so wy
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu wraz z za kła da mi
do świad czal ny mi na rok 2012. Jed no cze śnie upo waż nił JM
rek to ra do do ko na nia i za twier dze nia ak tu ali za cji, na
dzień 31 grud nia 2012 ro ku, Pla nu rze czo wo -fi nan so we go
Uczel ni wraz z za kła da mi do świad czal ny mi na rok 2012, w ob -
rę bie za twier dzo nych uchwa łą Se na tu zmian pla nu przy -
cho dów i kosz tów, w ra mach po szcze gól nych dzia łów.

� W czę ści koń co wej po sie dze nia Se na tu JM rek tor Grze gorz
Skrzyp czak za pre zen to wał oraz szcze gó ło wo omó wił kil ka -
na ście zdjęć dwóch wy re mon to wa nych i jed ne go no wo wy -
bu do wa ne go obiek tu. By ły to:

Dwór Ustro nie – bę dą cy w ge stii Le śne go Za kła du Do -
świad czal ne go Sie mia ni ce
za byt ko wy pa łac w Przy bro dzie – bę dą cy w ge stii Rol ni -
czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go
Przy bro da (kosz ty re mon tu do fi nan so wa ło Sta ro stwo Po -
wia tu Po znań skie go)
bu dy nek no wej sto łów ki aka de mic kiej, któ ra zo sta ła uro -
czy ście otwar ta 22 lu te go 2013 ro ku2 (z po cząt kiem no -
we go se me stru).

� Pro rek tor Jan Pi kul po in for mo wał, że prof. dr hab. Krzysz tof
No wak zo stał po wo ła ny do Na ro do we go Cen trum Na uki,
a prof. dr hab. Piotr Try ja now ski i dr inż. Gniew ko Nie dba ła
z In sty tu tu In ży nie rii Rol ni czej – do Ra dy Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju. Po nad to pro rek tor Jan Pi kul po in for -
mo wał, że Pa ni Mi ni ster po wo ła ła Ra dę Fun da cji na rzecz
Na uki Pol skiej. Człon kiem sied mio oso bo wej Ra dy (na la -
ta 2012–2016) zo stał prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski.

� Pro rek tor Mo ni ka Ko złow ska po in for mo wa ła, że na obec ny
rok aka de mic ki z na szej uczel ni prze ka za no do Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go 22 wnio ski o sty pen dium Mi -
ni stra. Na tej pod sta wie pię cio ro stu den tów ta kie sty pen -
dium uzy ska ło. W tej gru pie jest czwo ro stu den tów kie run -
ku bio tech no lo gia: Alek san dra Bia łas, Mar ta Cie ślik, Mi chał
Lech i Aga ta Sta cho wiak oraz Łu kasz Ty lew ski z kie run ku
bio lo gia.

Ob szer ne frag men ty pro to ko łu spo rzą dzo ne go 
przez Woj cie cha Grot te la 

cy to wa ła Ewa Stryc ka

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

Sie dzi ba: ul. Woj ska Pol skie go 28, 60-637 Po znań

NIP: 7811874400

Re gon: 630287933

KRS: 0000020962

Kon to ban ko we: 
PKO BP II Od dział w Po zna niu: 61 1020 4027 0000 1002 0973 5319

Tel. 061 846 67 52

ma il: fun da cja@up.po znan.pl

Pre zes Za rzą du: prof. dr hab. Ja nusz No wac ki

2 Re la cja z otwar cia no wej sto łów ki uka że się w ko lej nym nu me rze
„Wie ści Aka de mic kich”.



Wieści Akademickie 7

Ju bi le usz 50-le cia to do sko na ła oka zja do przy po mnie nia
spo łecz no ści aka de mic kiej na szej uczel ni oraz jej sym pa ty -

kom hi sto rii po wsta nia i roz wo ju wy dzia łu, a tak że do re flek sji
nad ro lą, ja ką od gry wał on w kształ ce niu kadr na uko wych oraz
spe cja li stów pra cu ją cych w bran ży me lio ra cyj nej, go spo dar ki
wod nej i in ży nie rii śro do wi ska.

Hi sto rię wy dzia łu w skró to wej for mie przed sta wia po niż sze
ka len da rium. 
� 1962 – Po wo ła nie Od dzia łu Me lio ra cji Wod nych na Wy dzia -

le Rol ni czym. W je go skład we szły czte ry Ka te dry: Me te oro -
lo gii, Geo de zji, Me lio ra cji Rol nych, Eko lo gii Ro ślin.

� 1964/1965 – Po wo ła nie trzech no wych Ka tedr: Bu dow nic -
twa Wod ne go, Grun to znaw stwa i Bu dow nic twa Ziem ne go
oraz Me cha ni ki Bu dow li i Kon struk cji Bu dow la nych.

� 1970, 1 wrze śnia – Po wsta nie Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych
utwo rzo ne go z Od dzia łu Me lio ra cji Wod nych. W miej sce ist -
nie ją cych ka tedr wpro wa dzo no dwa In sty tu ty: Me lio ra cji Rol -
nych i Le śnych oraz Bu dow nic twa Wod no -Me lio ra cyj ne go.

� 1972 – Zmia na na zwy uczel ni z Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu na Aka de mię Rol ni czą w Po zna niu.

� 1974 – Od da nie do użyt ku gma chu Col le gium Ma xi mum
przy ul. Woj ska Pol skie go 28, w któ rym ma sie dzi bę dzie ka -
nat wy dzia łu.

� 1981 – Zmia na struk tu ry or ga ni za cyj nej – roz wią za nie in -
sty tu tów i po wo ła nie Ka tedr: Bu dow nic twa Wod ne go, Geo -

de zji, Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go, Me lio -
ra cji oraz Za kła dów: Agro me te oro lo gii, Geo tech ni ki, Gle bo -
znaw stwa i Tor fo znaw stwa. 

� 1983 – Od da nie do użyt ku pa wi lo nu przy ul. Woj ska Pol -
skie go 71, prze zna czo ne go na dzia łal ność dy dak tycz ną
i na uko wą.

� 1986 – Prze kształ ce nie Za kła du Gle bo znaw stwa i Tor fo -
znaw stwa w Ka te drę Gle bo znaw stwa Me lio ra cyj ne go.

� 1990 – Po wsta nie Ka te dry Re kul ty wa cji z sie dzi bą w Ko ni -
nie. Prze kształ ce nie Wy dzia łu Me lio ra cji Wod nych w Wy -
dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

� 1991 – No we li za cja kie run ku stu diów: me lio ra cje wod ne
prze kształ co no w no wo zde fi nio wa ny kie ru nek – in ży nie ria
śro do wi ska.

� 1993 – 1. Po wo ła nie w Ka te drze Me cha ni ki Bu dow li i Bu -
dow nic twa Rol ni cze go za kła dów: Kon struk cji In ży nier skich
i Bu dow nic twa Rol ni cze go oraz Me cha ni ki i Me tod Kom pu -
te ro wych. 2. Po wo ła nie Za kła du Za opa trze nia w Wo dę i Sa -
ni ta cji Wsi w Ka te drze Bu dow nic twa Wod ne go.

� 1994 – Prze kształ ce nie Ka te dry Eko lo gii i Rol ni czych Pod -
staw Me lio ra cji w Ka te drę Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska
Rol ni cze go.

� 1996 – 1. Uru cho mie nie stu diów nie sta cjo nar nych na kie -
run ku in ży nie ria śro do wi ska. 2. Prze kształ ce nie Ka te dry Me -
lio ra cji Rol nych i Le śnych w Ka te drę Me lio ra cji i Kształ to wa -
nia Śro do wi ska.

Ju bi le usz 50-le cia stu diów na Wy dzia le
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska

Uroczystego otwarcia Jubileuszu dokonał JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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� 2000 – 1. Od da nie do użyt ku obiek tu na uko wo -dy dak tycz -
ne go przy ul. Piąt kow skiej 94 i prze zna cze nie na do ce lo wą
sie dzi bę Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska. 2. Po -
wo ła nie Za kła du In ży nie rii Wod nej w Ka te drze Bu dow nic -
twa Rol ni cze go.

� 2001 – Od da nie do użyt ku Ka te drze Geo de zji po miesz czeń
w bu dyn ku Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska przy
ul. Piąt kow skiej 94. 

� 2001 – Wpro wa dze nie stu diów za miej sco wych w Po wo do -
wie k. Wolsz ty na.

� 2002 – 1. Utwo rze nie w Ka te drze Me lio ra cji i Kształ to wa nia
Śro do wi ska trzech Za kła dów: Go spo da ro wa nia Wo dą i Eko -
no mi ki In ży nie rii Śro do wi ska, Hy dro lo gii i Za so bów Wod -
nych oraz Kształ to wa nia Śro do wi ska. 2. Po zy ska nie po -
miesz czeń przy ul. Piąt kow skiej 94 dla Ka te dry Re kul ty wa cji.

� 2002 – Ob cho dy ju bi le uszu 40-le cia dzia łal no ści Wy dzia łu
Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska.

� 2003 – 1. Re or ga ni za cja.
Ka te dra Me lio ra cji i Kształ to wa nia Śro do wi ska oraz Ka te -
dra Geo de zji łą czą się w Ka te drę Me lio ra cji, Kształ to wa -
nia Śro do wi ska i Geo de zji; po wsta je Za kład Geo de zji i Kar -
to gra fii Śro do wi ska.
Ka te dra Gle bo znaw stwa Me lio ra cyj ne go oraz Ka te dra Re -
kul ty wa cji łą czą się w Ka te drę Gle bo znaw stwa i Re kul ty -
wa cji, w któ rej utwo rzo no dwa Za kła dy, Gle bo znaw stwa
Me lio ra cyj ne go oraz Re kul ty wa cji.

2. Uzy ska nie peł nych praw aka de mic kich – do nada wa nia
stop ni i wsz czy na nia po stę po wań o nada nie ty tu łu.
� 2004 – 1. Utwo rze nie Stu dium Dok to ranc kie go. 2. Prze nie -

sie nie Ka te dry Agro me te oro lo gii do no wych po miesz czeń
przy ul. Piąt kow skiej 94.

� 2007 – Prze nie sie nie Ka te dry Bu dow nic twa Wod ne go z ul.
Woj ska Pol skie go do no wych po miesz czeń przy ul. Piąt kow -
skiej 94.

� 2008 – 1. Zmia na na zwy uczel ni z Aka de mii Rol ni czej im. Au -
gu sta Ciesz kow skie go w Po zna niu na Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy w Po zna niu. 2. Uru cho mie nie no we go kie run ku stu -
diów – go spo dar ka prze strzen na.

� 2010 – 1. Zmia na na zwy Ka te dry Agro me te oro lo gii na Ka -
te drę Me te oro lo gii. 2. Zmia na na zwy Ka te dry Bu dow nic twa
Wod ne go na Ka te drę In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej. 3. Zmia -
na na zwy Za kła du Gle bo znaw stwa Me lio ra cyj ne go na Za -
kład Gle bo znaw stwa i Kształ to wa nia Za so bów Gle bo wych. 

� 2012 – 1. Po zy ska nie no wej sie dzi by w Ko ni nie dla Za kła du
Re kul ty wa cji. 2. Pod ję cie uchwa ły o uru cho mie niu w ro ku
aka de mic kim 2013/2014 no we go kie run ku stu diów – in ży -
nie ria i go spo dar ka wod na. 

Na szcze gól ne pod kre śle nie w 50-let niej hi sto rii wy dzia łu
za słu gu ją po niż sze fak ty.

W 1962 ro ku, po ak cep ta cji Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go
do ty czą cej po wsta nia Od dzia łu Me lio ra cji Wod nych, funk cję
or ga ni za to ra od dzia łu, a na stęp nie pierw sze go pro dzie ka na,
rek tor po wie rzył doc. dr. Eu ge niu szo wi Ma tu sie wi czo wi.

Ka drę na uko wo -dy dak tycz ną do no wo utwo rzo ne go Od -
dzia łu Me lio ra cji Wod nych w ro ku aka de mic kim 1962/1963
wy ło nio no z Wy dzia łów Rol ni cze go i Le śne go. Two rzy ła ją gru -
pa 10 osób za trud nio nych w czte rech Ka te drach:
� Eko lo gii Ro ślin – doc. dr Eu ge niusz Ma tu sie wicz i mgr Jan

Ol szew ski
� Geo de zji – mgr inż. Ste fan Butd kie wicz, mgr inż. Ja nusz Go -

ła ski, mgr inż. Jó zef Pia sta i mgr inż. Sta ni sław Li sie wicz
� Me lio ra cji Rol nych – dr inż. An drzej Ko stur kie wicz i mgr inż.

Fran ci szek Stry jew ski
� Me te oro lo gii – doc. dr Ma rian Moł ga i mgr Ma riusz Kar liń ski.

W na stęp nym ro ku aka de mic kim ka dra pra cow ni ków na -

Kilka słów o historii Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska wygłosiła dziekan, prof. dr hab. Jolanta Komisarek



uko wo -dy dak tycz nych po więk szy ła się o gru pę na uczy cie li
po zy ska nych z Po li tech ni ki Gdań skiej, co po zwo li ło na utwo -
rze nie trzech no wych ka tedr:
� Bu dow nic twa Wod ne go, w któ rej zo sta li za trud nie ni: dr inż.

J. Bo gu mił Le wan dow ski i mgr inż. Jan Bo row ski
� Grun to znaw stwa i Bu dow nic twa Ziem ne go z doc. dr Sta ni -

sła wem Rzą są (z Wy dzia łu Rol ni cze go) i mgr inż. Zbi gnie -
wem Mły nar kiem

� Me cha ni ki Bu dow li i Kon struk cji Bu dow la nych, w któ rej za -
trud nio no: dr. inż. Ry szar da Ga no wi cza, dr. inż. Hen ry ka Mi -
ko łaj cza ka i mgr. inż. Je rze go Go ła sia, a w 1965 ro ku – mgr.
inż. Wło dzi mie rza Łęc kie go.

Od 1990 ro ku roz po czy na się no wy etap w roz wo ju ka tedr
na uko wych. Wy dział uzy skał upraw nie nia do nada wa nia stop -
nia dok to ra na uk rol ni czych w za kre sie me lio ra cji wod nych
(kształ to wa nie śro do wi ska od 1991 ro ku, ochro na i kształ to -
wa nie śro do wi ska od 2011 ro ku).

We wrze śniu 2000 ro ku, dzię ki przy chyl no ści i de ter mi na cji
Rek to ra, prof. dr. hab. Je rze go Pu deł ko, wy dział otrzy mał no -
wą sie dzi bę przy ul. Piąt kow skiej 94. Po wsta ła ona w wy ni ku
prze bu do wy i ada pta cji na po trze by na uko wo -ba daw cze i dy -
dak tycz ne kom plek su bu dyn ków po by łym ZOZ -ie.

W 2003 ro ku wy dział otrzy mał upraw nie nia do nada wa nia
stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie na uk rol ni czych,
w dys cy pli nie kształ to wa nie śro do wi ska.

Obec nie wy dział two rzy sie dem ka tedr wraz z za kła da mi:
� Ka te dra Eko lo gii i Ochro ny Śro do wi ska (KE iOŚ), kie ro wa na

przez prof. dr. hab. inż. Krzysz to fa Szosz kie wicza.
� Ka te dra Geo tech ni ki (KGt), kie ro wa na przez dr. hab. inż.

Woj cie cha Tschu sch ke.
� Ka te dra Gle bo znaw stwa i Re kul ty wa cji (KGiR), kie ro wa na

przez prof. dr hab. inż. Jo lan tę Ko mi sa rek. W ka te drze dzia -

ła ją dwa za kła dy: Za kład Gle bo znaw stwa i Kształ to wa nia Za -
so bów Gle bo wych, kie ro wa ny przez prof. dr hab. inż. Jo lan -
tę Ko mi sa rek oraz Za kład Re kul ty wa cji, kie ro wa ny przez
prof. dr hab. inż. Mi ro sła wę Gi lew ską. 

� Ka te dra In ży nie rii Wod nej i Sa ni tar nej (KI WiS), kie ro wa na
przez prof. dr. hab. inż. Ry szar da Bła że jew skie go. W ka te -
drze funk cjo nu ją dwa za kła dy: Za kład In ży nie rii Wod nej kie -
ro wa ny przez dr. hab. inż. To ma sza Ka łu żę oraz Za kład Za -
opa trze nia w Wo dę i Sa ni ta cji Wsi, kie ro wa ny przez prof. dr.
hab. inż. Ry szar da Bła że jew skie go.

� Ka te dra Me cha ni ki Bu dow li i Bu dow nic twa Rol ni cze go
(KMBiBR), któ rej kie row ni kiem jest prof. dr hab. inż. Bog dan
J. Wo sie wicz. W ka te drze dzia ła ją dwa za kła dy: Za kład Kon -
struk cji In ży nier skich i Bu dow nic twa Rol ni cze go, kie ro wa -
ny przez prof. dr. hab. inż. Wie sła wa Bucz kow skie go i Za kład
Me cha ni ki i Me tod Kom pu te ro wych, kie ro wa ny przez prof.
dr. hab. inż. Bog da na J. Wo sie wi cza

� Ka te dra Me lio ra cji, Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji
(KMK ŚiG), kie ro wa na przez prof. dr. hab. inż. Cze sła wa Sza -
frań skie go. W ka te drze dzia ła ją: Za kład Go spo da ro wa nia
Wo dą i Eko no mi ki In ży nie rii Śro do wi ska, kie ro wa ny przez
prof. dr. hab. inż. Cze sła wa Przy by łę, Za kład Hy dro lo gii i Za -
so bów Wod nych, kie ro wa ny przez prof. dr hab. inż. Sa dżi -
de Mu rat -Bła że jew ską, Za kład Kształ to wa nia Śro do wi ska,
kie ro wa ny przez prof. dr. hab. inż. Cze sła wa Sza frań skie go
i Za kład Geo de zji i Kar to gra fii Śro do wi ska, va cat.

� Ka te dra Me te oro lo gii (KM), kie ro wa na przez prof. dr. hab.
inż. Ja nu sza Olej ni ka.

Obec nie na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska jest
za trud nio nych: 11 pro fe so rów ty tu lar nych, w tym pię ciu na
sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go i sze ściu na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a tak że 10 dok to rów ha bi li to wa -
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Profesor dr hab. Czesław Szafrański, kierownik Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, a zarazem prorektor ds. kadr i rozwoju
Uczelni, odbiera medal pamiątkowy „Za zasługi dla Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska”
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nych, 43 dok to rów – ad iunk tów, czte rech asy sten tów, trzech
wy kła dow ców oraz 28 pra cow ni ków ad mi ni stra cji na uko wo -
-tech nicz nych i ob słu gi.

Na Wy dzia le Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska do 1992 ro -
ku re ali zo wa ny był kie ru nek stu diów: „me lio ra cje wod ne”,
prze kształ co ny na stęp nie w kie ru nek: „in ży nie ria śro do wi ska”.
W 2007 ro ku pod ję to de cy zję o utwo rze niu dru gie go kie run -
ku stu diów: „go spo dar ka prze strzen na”. Od ro ku aka de mic -
kie go 2013/2014 bę dzie rów nież re ali zo wa ny trze ci kie ru nek:
„in ży nie ria i go spo dar ka wod na”.

Licz bę stu den tów stu diu ją cych na na szym wy dzia le ob ra -
zu je po niż sze ze sta wie nie.

Licz ba stu den tów Wy dzia łu Me lio ra cji 
i In ży nie rii Śro do wi ska i uczest ni ków stu diów dok to ranc kich

(we dług sta nu na 25.11.2011)

For ma Licz ba Licz ba uczest ni ków
kształ ce nia stu den tów stu diów dok to ranc kich 

Stu dia sta cjo nar ne 886 14 
Stu dia nie sta cjo nar ne 540 6 

Ra zem 1426 20 

Grun tow ne wy kształ ce nie rze szy ab sol wen tów i przy go to wa -
nie ich do pra cy w te re nie oraz sze ro ko ro zu mia nym je go oto -
cze niu na le ży za li czyć do naj waż niej szych osią gnięć wy dzia łu
w cią gu je go ist nie nia. Dy plom ukoń cze nia stu diów na kie run -
ku: me lio ra cje wod ne otrzy ma ło 786 ab sol wen tów (w tym 711
ma gi stra in ży nie ra i 75 in ży nie ra). Na kie run ku: in ży nie ria śro do -
wi ska dy plom in ży nie ra śro do wi ska uzy ska ło 1669 ab sol wen -
tów, a ma gi stra in ży nie ra – 1535, na kie run ku go spo dar ka prze -
strzen na zaś 56 ab sol wen tów otrzy ma ło dy plom in ży nie ra
go spo dar ki prze strzen nej i 93 – dy plom li cen cja ta. 

Głów ne uro czy sto ści ju bi le uszo we od by ły się 16 li sto pa -
da 2012 ro ku w Bio cen trum – naj now szym bu dyn ku Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ob cho dach ju bi le uszo -
wych uczest ni czy ły wła dze uczel ni z Ma gni fi cen cją Rek to rem,
prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem na cze le. Obec ni by li
pro rek to rzy, dzie ka ni wy dzia łów na szej uczel ni, kanc lerz, kwe -
stor, a tak że by li rek to rzy: prof. Je rzy Pu deł ko oraz prof. Er win
Wą so wicz.

Uro czy stość za szczy ci li swo ją obec no ścią zna ko mi ci go ście,
wśród któ rych by li mię dzy in ny mi: wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go Woj ciech Jan ko wiak, ko men dant Wo je -
wódz kiej Stra ży Po żar nej, nad bry ga dier Woj ciech Men de lak, dy -
rek tor Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska UM w Po zna niu Le szek
Ku rek, dy rek tor Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa An drzej Bo row ski, pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu Han na
Grunt, pre zes Wiel ko pol skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa Je rzy Stroń ski, pre zes Kra jo we go Za rzą du Go spo -
dar ki Wod nej Ja nusz Wi śniew ski, dy rek to rzy Wo je wódz kich Za -
rzą dów Me lio ra cji Wod nych: z Po zna nia Ar ka diusz Bło cho wiak
oraz z Ło dzi Bo gu mił Ka zu lak, dy rek tor Re gio nal ne go Za rzą du
Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu Da riusz Krzy żań ski, Ce za ry Si -
niec ki – pre zes Od dzia łu Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni -
ków Wod no -Me lio ra cyj nych, Jan Le mań ski – pre zes Od dzia łu
Po znań skie go Zrze sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Sa ni tar nych,
Je rzy Wit czak – Wiel ko pol ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru
Bu dow la ne go, dzie ka ni brat nich wy dzia łów „in ży nie rii śro do -
wi ska” z War sza wy: prof. Je rzy Je znach, z Wro cła wia: prof. Ber -
nard Kont ny, z Kra ko wa: prof. Krzysz tof Ostrow ski. Po li tech ni kę
Po znań ską w imie niu dzie ka na re pre zen to wał prof. Jó zef Ja si -

czak – dy rek tor In sty tu tu Kon struk cji Bu dow la nych. Był rów nież
obec ny pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me lio ra cyj ne go z Ko ni -
na Ze non Si wiń ski, a także pra cow ni cy ad mi ni stra cji uczel ni,
spo łecz ność na sze go wy dzia łu oraz na si ab sol wen ci. Ogó łem
na sa li w bu dyn ku Bio cen trum gościło po nad 350 osób. 

Po po wi ta niu go ści przez dzie ka na, prof. Jo lan tę Ko mi sa rek,
uro czy ste go otwar cia uro czy sto ści do ko nał JM rek tor, prof. Grze -
gorz Skrzyp czak, któ ry w swo im wy stą pie niu wska zał na osią -
gnię cia wy dzia łu, zło żył gra tu la cje i ży cze nia dal szych suk ce sów. 

Po tym wy stą pie niu głos za bra ła dzie kan, któ ra przed sta wi -
ła hi sto rię wy dzia łu, osią gnię cia pra cow ni ków oraz na kre śli ła
per spek ty wę dal sze go roz wo ju.

Roz wój kie run ków stu diów na prze strze ni 50-le cia omó wił
prof. Bog dan Wo sie wicz.

Wy kład pt. „Otwar te in no wa cje – dziś i ju tro part ner stwa na -
uki z prze my słem” wy gło sił dr inż. Ja cek Mły na rek, ab sol went
na sze go wy dzia łu, od 1987 ro ku miesz ka ją cy w Ka na dzie, peł -
nią cy funk cję dy rek to ra Cen trum No wych Tech no lo gii Tek sty -
liów Tech nicz nych, Geo syn te ty ków i Ma te ria łów Tech nicz nych.
Wy kład ten zro bił ol brzy mie wra że nie na słu cha czach i był
jesz cze dłu go ko men to wa ny po wy stą pie niu.

Z oka zji Ju bi le uszu 50-le cia WMiIŚ wy bi ty zo stał me dal pa -
miąt ko wy „Za za słu gi dla Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska”. Pierw szy me dal z rąk dzie ka na otrzy mał JM rek tor,
prof. Grze gorz Skrzyp czak, któ ry na stęp nie – ra zem z prof. Jo -
lan tą Ko mi sa rek – wrę czył po zo sta łych 29 me da li. 

Po wrę cze niu me da li przy szedł czas na wy stą pie nia go ści
przy by łych na uro czy stość, któ rzy w bar dzo cie płych sło wach
pod kre śla li za słu gi wy dzia łu oraz dzię ko wa li za wie lo let nią
współ pra cę i wy ra ża li na dzie ję na jej dal sze kon ty nu owa nie.

Koń co wym ak cen tem uro czy sto ści był wy stęp kwar te tu „Ar -
tu’s”, któ ry był pew ne go ro dza ju nie spo dzian ką za pew nio ną
przez prof. Zbi gnie wa Mły nar ka. Kwar tet smycz ko wy zło żo ny
z ab sol wen tek i stu den tek Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu
wy ko nał w prze pięk ny spo sób na stę pu ją ce utwo ry: 
1. Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta: Eine kle ine Na cht mu sic

– cz. 1
2. Jo ha ne sa Brahm sa – V Ta niec wę gier ski
3. Ara ma Cha cza tu ria na – Ta niec z sza bla mi z ba le tu Ga ja ne
4. Wal de ma ra Ka za nec kie go – Walc Bar ba ry z fil mu No ce i dnie
5. Mi ki sa The odo ra ki sa – Ta niec Zor by z fil mu Grek Zor ba.

Po wy słu cha niu kon cer tu pro wa dzą cy uro czy sto ści ju bi le -
uszo we prof. Wie sław Bucz kow ski po dzię ko wał w imie niu
dzie ka na, jak i swo im wła snym, wszyst kim uczest ni kom przy -
by łym na uro czy stość, a tak że wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do przy go to wa nia ob cho dów ju bi le uszo wych i za pew nie nia
im od po wied niej opra wy. Po opusz cze niu sa li, w ho lu, od by -
ło się spo tka nie oko licz no ścio we, pod czas któ re go przy lamp -
ce wi na Ma gni fi cen cja Rek tor wy gło sił sto sow ny to ast.

Zwień cze niem ob cho dów ju bi le uszo wych był zjazd ab sol -
wen tów, któ ry od był się w go dzi nach wie czor nych w sa lach
ho te lu „Ikar”. Oko ło 330 je go uczest ni ków otrzy ma ło wy da ne
z tej oka zji Księ gi ju bi le uszo we oraz pa miąt ko we me da le wy bi -
te na tę oko licz ność. Za ba wa, w któ rej oprócz ab sol wen tów
uczest ni czy li rów nież pra cow ni cy wy dzia łu, z pa nią dzie kan
na cze le, trwa ła do bia łe go ra na. 

prof. dr hab. inż. Wie sław Bucz kow ski
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Dzie sią te go grud nia 2012 ro ku w szczel nie wy peł nio nej
sa li Ko le gium Run ge go po znań skie go Uni wer sy te tu

Przy rod ni cze go od by ło się uro czy ste po sie dze nie Ra dy Wy -
dzia łu Le śne go, zor ga ni zo wa ne z oka zji 50-le cia nada nia stop -
nia na uko we go dok to ra prof. dr. hab. inż. Ka zi mie rzo wi
Urbań skie mu i prof. dr. hab. inż. Jac ko wi Mi chal skie mu. Spo -
tka nie otwo rzył prof. dr hab. Ro man Gor no wicz, któ ry ser -
decz nie po wi tał obec nych, w tym wła dze uczel ni, obec nych
dok to rów h.c. prof.: An drze ja Grzy wa cza, Kon ra da Ma gnu skie -
go i Wło dzi mie rza Prą dzyń skie go, wie lu le śni ków, pra cow ni -
ków Wy dzia łu, a szcze gól nie cie pło – świę tu ją cych Pro fe so -
rów i ich Ro dzi ny.

W kli mat „ro ku dok to ra tów” słowami zawartymi w tytule
artykułu wpro wa dzi li ze bra nych dr Ja cek Zien tar ski i dr Ja -
nusz Szmyt, wy ko rzy stu jąc do te go pre zen ta cję mul ti me dial -
ną i wy ka zu jąc się nie ma łym kunsz tem nar ra cji. Go ściom więc
przy po mnia no, że w 1962 ro ku świat był in ny, gdyż w ZSRR
sil ną rę ką rzą dził I Se kre tarz KC KPZR Ni ki ta Chrusz czow,
a w USA we so ło rzą dy spra wo wał John Ken ne dy. Pa pie żem
był Jan XXIII, a Fran cji prze wo dził gen. Char les de Gaul le, Wiel -
ką Bry ta nią rzą dził Ha rold Mac mil lan, a w Pol sce I Se kre ta rzem
KC PZPR był Wła dy sław Go muł ka. Urząd rek to ra ów cze snej

Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu spra wo wał prof. dr hab.
Wła dy sław Wę go rek, a dzie ka na mi Wy dzia łu Le śne go by li:
doc. Ta de usz Pu chal ski – eko no mi sta (ka den cja 1961/1962)
i prof. dr hab. Ka mil Ro ga liń ski (ka den cja 1962/1963). Trze cie -
go stycz nia pa pież eks ko mu ni ko wał Fi de la Ca stro za prze wo -
dze nie ko mu ni stycz nej or ga ni za cji i za an ty ko ściel ną po li ty -
kę na Ku bie; 8 stycz nia do Ame ry ki za wi tał po raz pierw szy
ob raz Mo na Li sa Le onar da da Vin cie go; 14 stycz nia Ra da Mi -
ni strów EWG przy ję ła pierw sze za sa dy Wspól nej Po li ty ki Rol -
nej; 7 lu te go Sta ny Zjed no czo ne na ło ży ły em bar go na han -
del z Ku bą; 22 lu te go uru cho mio no ru ro ciąg „Przy jaźń”
o dłu go ści oko ło 4000 km – naj dłuż szy na świe cie sys tem ru -
ro cią gów naf to wych; 19 ma ja pre zy dent USA – J. F. Ken ne dy
ob cho dził 45. uro dzi ny, a Ma ri lyn Mon roe wy ko na ła spe cjal -
nie dla nie go Hap py bir th day to You…; 11 czerw ca, ze słyn ne -
go wię zie nia o za ostrzo nym ry go rze z Al ca traz ucie kło trzech
więź niów; 2 lip ca Sam Wal ton za ło żył pierw szy sklep, któ ry
dał po czą tek sie ci su per mar ke tów „Wal -Mart” – naj więk sze -
go sprze daw cy na świe cie; 12 lip ca od był się pierw szy pu -
blicz ny wy stęp ze spo łu The Rol ling Sto nes; 5 sierp nia zmar ła
Nor ma Je an Mor ten son -Ba ker (Ma ri lyn Mon roe); 8 wrze śnia
Ro sja nie roz lo ko wa li ra kie ty ba li stycz ne śred nie go za się gu na
Ku bie; 5 paź dzier ni ka od by ła się pre mie ra fil mu Do ctor No

„Jest Rok Pań ski 1962…” 
Od�no�wie�nie�dok�to�ra�tu�pro�fe�so�rów�Ka�zi�mie�rza�Urbań�skie�go�
i Jac�ka�Mi�chal�skie�go

Wyraźnie wzruszeni „Doktoranci”
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z agen tem Ja me sem Bon dem; 11 paź dzier ni ka roz po czął ob -
ra dy So bór Wa ty kań ski, w któ rym brał udział kard. Ste fan Wy -
szyń ski, abp. Ka rol Woj ty ła i abp. Bo le sław Ko mi nek; 15–28
paź dzier ni ka roz po czął się kry zys ku bań ski; 20 li sto pa da usu -
nię to z Ku by ra dziec kie ra kie ty, a USA znio sły blo ka dę wy -
spy; 29 li sto pa da pod pi sa no fran cu sko -bry tyj ską umo wę
o bu do wie sa mo lo tu nad dźwię ko we go „Con cor de”, do któ -
re go na le ży re kord prze lo tu nad Atlan ty kiem; 30 li sto pa da
bir mań ski po li tyk U -Thant zo stał wy bra ny na Se kre ta rza 
Ge ne ral ne go ONZ. W tym samym ro ku nie pod le głość uzy -
ska ły na stę pu ją ce kra je: Sa moa Za chod nie, Bu run di, Rwan -
da, Al gie ria, Ja maj ka, Try ni dad i To ba go, Ugan da. A w Pol -
sce: 15 lu te go Sejm uchwa lił usta wę o oby wa tel stwie,
wpro wa dza jąc za kaz po sia da nia po dwój ne go oby wa tel stwa,
znie sio no tak że oby wa tel stwo pol skie emi gran tom; 9 mar ca
film Nóż w wo dzie Ro ma na Po lań skie go był no mi no wa ny do
Oska ra, a 1 kwiet nia za in au gu ro wał emi sję Pro gram III Pol -
skie go Ra dia. 

Szó ste go czerw ca 1962 ro ku w Po zna niu sto pień dok to -
ra na uk rol ni czo -le śnych uzy skał mgr inż. Ka zi mierz Urbań -
ski. Od po wiedź War sza wy by ła bły ska wicz na i jesz cze w tym
sa mym dniu otwar to pierw szy w Pol sce wiel ko po wierzch nio -
wy sklep „Su per sam”; 2 paź dzier ni ka uka zał się pierw szy od ci -
nek kul to wej do bra noc ki Ja cek i Agat ka; 12 li sto pa da od by ła się
pre mie ra fil mu O dwóch ta kich, co ukra dli księ życ w re ży se rii Ja -
na Ba to re go, w któ rym po sta cie Jac ka i Plac ka za gra li bra cia
– śp. Lech Ka czyń ski i Ja ro sław Ka czyń ski. 

Dwu dzie ste go grud nia 1962 ro ku, czy li 18 253 dni te -
mu, mgr inż. Ja cek Mi chal ski uzy skał sto pień na uko wy
dok to ra na uk le śnych. W tym sa mym ro ku Na gro dę No bla
z me dy cy ny otrzy ma li Fran cis Crick, Ja mes Wat son i Mau ri ce
Wil kins, z li te ra tu ry John Ste in beck, a na gro dę po ko jo wą: 
Li nus Pau ling.

Po tym bra wu ro wym wstę pie – gdyż bo ga ta w treść i dow -
cip na w for mie pre zen ta cja po zo sta wi ła u słu cha czy bar dzo
po zy tyw ne wra że nie – ko lej ne wy stą pie nia by ły au tor stwa kie -
row ni ków ka tedr, w któ rych re ali zo wa no dok to ra ty obec nych
Dok to rów Ju bi la tów.

Pro fe sor Wła dy sław Barz dajn, kie row nik Ka te dry Ho dow li
La su, skró to wo przy po mniał pra cę dok tor ską obec ne go pro -
fe so ra Ka zi mie rza Urbań skie go: „Me to dy cha rak te ry zo wa nia
sie dli sko wych ty pów la su na przy kła dzie Nad le śnic twa Do -
świad czal ne go WSR La ski”. Na wstę pie opo wie dział o do mi -
nu ją cych w tam tych la tach teo riach Ły sen ki i Mi czu ri na, po
czym prze szedł do me ri tum: przed sześć dzie się ciu la ty siat ka
ty po lo gicz na sie dlisk le śnych na ni żu nie by ła skom pli ko wa -
na i obej mo wa ła pod wzglę dem wil got no ści czte ry gru py sie -
dlisk: su che, świe że, wil got ne i ba gien ne, a pod wzglę dem ży -
zno ści trzy gru py: bo ry, bo ry i la sy mie sza ne oraz la sy li ścia ste;
dziś jest ich znacz nie wię cej. Cha rak te ry zu jąc dok to rat prof.
Ka zi mie rza Urbań skie go, po wie dział, że ce lem pra cy by ło okre -
śle nie stop nia przy dat no ści kry te riów sie dli sko wych i fi to so -
cjo lo gicz nych do wy róż nie nia ty pów sie dli sko wych la su.

Treść odnowionych dyplomów doktorskich odczytuje dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz
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Po dzię ko wa nia
Czu je my się obaj w obo wiąz ku wy ra zić swą wdzięcz ność dzie ka no wi,

prof. Ro ma no wi Gor no wi czo wi, pro dzie ka nom i człon kom Ra dy Wy -
dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – za pa mięć,
obec ność i zor ga ni zo wa nie pięk nej uro czy sto ści pięć dzie się cio le cia otrzy -
ma nia przez nas dok to ra tów. Urzą dza nie róż nych rocz nic za słu żo nym pra -
cow ni kom sta ły się tra dy cją Wy dzia łu Le śne go, wcho dząc na sta łe do je -
go hi sto rii.

Uro czy stość w imie niu JM rek to ra, prof. Grze go rza Skrzyp cza ka, któ ry
z przy czyn nie za leż nych nie mógł uczest ni czyć w spo tka niu, za szczy ci ła
swą obec no ścią pro rek tor ds. stu diów, prof. Mo ni ka Ko złow ska, skła da -
jąc nam w cie płych i mi łych sło wach gra tu la cje. Od Je go Ma gni fi cen cji
i jed no cze śnie tak że od sie bie ser decz ne i uj mu ją ce gra tu la cje wraz z wy -
ra za mi uzna nia i li stem oko licz no ścio wym wrę czył nam dzie kan Wy dzia -
łu Le śne go.

Po sie dze nie roz po czął dzie kan – prof. Ro man Gor no wicz – na wią zu jąc
do lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku i zwią za nych z tym okre sem cha -
rak te ry stycz nych zwro tów uży tych w na szych dy plo mach dok tor skich;
cy to wał więc: „oby wa tel […] na pod sta wie przed ło żo nej pra cy dok tor -
skiej […] i zło żo nych eg za mi nów dok tor skich z głów nych za gad nień fi -
lo zo fii oraz ho dow li la su [Ka zi mierz Urbań ski], en to mo lo gii le śnej [Ja cek
Mi chal ski] oraz speł nie nia wszyst kich wa run ków wy mie nio nych prze pi -
sa mi” tych sa mych ustaw i roz po rzą dzeń Ka zi mierz Urbań ski otrzy mał ty -
tuł dok to ra na uk rol no -le śnych w dniu 6 czerw ca 1962 ro ku, nr dy plo -
mu 33, a Ja cek Mi chal ski – ty tuł dok to ra na uk le śnych w dniu 20 grud nia
te goż ro ku, nr dy plo mu 39 (cy ta ty usta wy i roz po rzą dze nia iden tycz ne).
Pol ska Lu do wa róż ne mie wa ła za wi łe i za gma twa ne doj ścia do praw dy,
choć by to, że dy plo my dok tor skie otrzy ma li śmy do pie ro po trzech la tach,
w tym sa mym dniu – 10 sierp nia 1965 ro ku. Po nie waż do szły nas słu chy
po Ju bi le uszu, że nie po da no na zwisk na szych pro mo to rów, prze ka zu je -
my chro no lo gicz nie: prof. dr inż. Le on Mrocz kie wicz, dr h.c. i prof. dr hab.
inż. Boh dan Kieł czew ski, dr h.c.

Po za pre zen to wa niu cie ka wych fak tów do ty czą cych na szych dok to ra -
tów dr. dr. Ja cek Zien tar ski i Ja nusz Szmyt z Ka te dry Ho dow li La su prze -
nie śli wszyst kich uczest ni ków po sie dze nia w cza sy od le głe – do 1962 ro -
ku. Po ka za li go bar dzo barw nie i dow cip nie, ilu stru jąc to wie lo ma
zdję cia mi: opo wie dzie li więc, co się wów czas dzia ło, jak się ży ło i do ja -
kich po li tycz nych, spo łecz nych i kul tu ral nych zmian do cho dzi ło.

Po wy słu cha niu tej cie ka wej hi sto rii z ubie głe go wie ku dzie kan po pro -
sił prof. prof. Wła dy sła wa Barz daj na i Igna ce go Kor czyń skie go o przed -
sta wie nie wy ni ków i osią gnięć za war tych w pra cach dok tor skich obu Ju -
bi la tów. Po ob szer nym przed sta wie niu efek tów prac dzie kan, prof.
Ro man Gor no wicz, za chę cił ze bra nych go ści do skła da nia gra tu la cji.
Pierw szy wy stą pił prof. dr hab. inż. An drzej Grzy wacz, dr h.c. – prze wod -
ni czą cy Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go, w obec no -
ści prof. Mał go rza ty Mań ki i mgr inż. Je rze go Fli sy kow skie go, któ ry w nad
wy raz cie płych, mi łych i ser decz nych sło wach ży czył nam, człon kom ho -
no ro wym PTL, wszyst kie go do bre go, zdro wia i wie lu lat ży cia. 

Na stęp ne gra tu la cje prze ka zał mgr inż. Jan Szram ka, za stęp ca dy rek to -
ra Ge ne ral nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych, wy cho wa nek na sze go Wy -
dzia łu Le śne go. Prze ka zał nam ży cze nia za rów no od sie bie, jak i od Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych w War sza wie – mgr. inż. Ada ma
Wa sia ka. Obec ni też by li dy rek to rzy lub ich za stęp cy re gio nal nych dy rek -
cji La sów Pań stwo wych: Po zna nia, Gdań ska, Pi ły, Szcze cin ka, Szcze ci na
i Wro cła wia, któ rzy po za ad re sa mi gra tu la cyj ny mi i ży cze nia mi wrę czy li
wie le pre zen tów i kwia tów. Dy rek to rzy RDLP Bia ły stok, Ra dom, Zie lo na
Gó ra i Lu blin oraz dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie, a tak że
pro fe so ro wie: Je rzy R. Sta rzyk z Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Rol ni cze -
go w Kra ko wie i Woj ciech Grodz ki z In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa
w Kra ko wie, na de sła li prze mi łe i ser decz ne gra tu la cje na ad res dzie ka na -
tu Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Za pro szo -
ny na Ju bi le usz po seł, prof. dr hab. inż. Jan Szysz ko, dr h.c., ze wzglę du na
nie spo dzie wa ne, na głe zwo ła nie po sie dze nia Sej mu RP nie mógł przy być,
ale otrzy ma li śmy od nie go pięk ne bu kie ty róż z gra tu la cja mi. Li sty z ży cze -
nia mi i szcze ry mi gra tu la cja mi na de sła li też dy rek to rzy par ków na ro do -
wych: gor czań skie go i kar ko no skie go, od dy rek to ra Par ku Gór Sto ło wych
zaś przy był wy de le go wa ny na tę uro czy stość pra cow nik z pre zen tem. 

Spe cjal ne po dzię ko wa nie za obec ność i ży cze nia kie ru je my do prof.
Cze sła wa Ja nic kie go (zmarł, nie ste ty, 29 grud nia 2012 ro ku), by łe go wi -
ce pre mie ra, Mi ni stra Rol nic twa RP. Za ży cze nia i oko licz no ścio we ad re sy
dzię ku je my: kwe stor na szej uczel ni – mgr Bar ba rze Gier szew skiej -Szraj -
ber, dy rek to ro wi i je go za stęp cy z In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni ku
– prof. Jac ko wi Olek sy no wi i prof. Ada mo wi Bo ra tyń skie mu; prof. Wło dzi -
mie rzo wi Prą dzyń skie mu, dr h. c., by łe mu dzie ka no wi Wy dzia łu Tech no -
lo gii Drew na oraz pro rek to ro wi ds. współ pra cy z za gra ni cą, prof. Sła wo -
mi ro wi Kacz mar ko wi z Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy.
Prze pięk ny, dłu gi, cie pły i ser decz ny ad res otrzy ma li śmy od za rzą du,
człon ków i pra cow ni ków Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
– wrę czył go nam wi ce pre zes, prof. dr hab. n. med. Zyg munt Adam ski.
Gra tu la cje zło ży li też: prze wod ni czą cy Za rzą du Okrę go we go Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go w Po zna niu – inż. Zbi gniew Zie liń ski oraz by ły dzie -
kan Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu – dr hab. Piotr
Urbań ski. Mi ły list z ser decz ny mi gra tu la cja mi na de słał pre zes Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej w Swa rzę dzu, mgr Pa weł Paw łow ski.

Otrzy ma li śmy też ży cze nia i gra tu la cje z Czech od Ing. Mi loša Knižka Ph. D.
z Fo re stry and Ga me Me na ge ment Re se arch In sti tu te Ji lo vi ste – Str nady 
Pra ha 5 – Zbra slav CZ 15004, któ ry nam ser decz nie gra tu lo wał i jed no cze -
śnie ża ło wał, że nie był w sta nie zja wić się w Po zna niu, po nie waż za pro sze -
nie na uro czy stość do tar ło do nie go na dwa dni przed spo tka niem.

Szcze gól nie mi łym wy róż nie niem by ło nada nie nam srebr ne go me da -
lu „50-le cia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu”, z wi ze run kiem pa tro na, hr. Au gu sta Ciesz kow skie go; me dal
wraz z gra tu la cja mi wrę czył nam pre zes, mgr inż. Bo le sław Mać ko wiak. 

Ży cze nia e -ma il otrzy ma li śmy od prof. Mi cha ła Mie rze jew skie go – człon -
ka Ra dy Na uko wej Par ku Na ro do we go Gór Sto ło wych, a te le fo nicz ne od
prze wod ni czą ce go tej że ra dy, prof. Ste fa na Ca co nia. List gra tu la cyj ny nad -
szedł od prof. dr. hab. Pio tra Pas cha lis -Ja ku bo wi cza – prze wod ni czą ce go
Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Le śnic twa
i Drzew nic twa oraz kie row ni ka Ka te dry Użyt ko wa nia La su na Wy dzia le Leś -
nym SGGW w War sza wie, a tak że od dr. inż. Sta ni sła wa Dy by z Ka te dry Ge -
ne ty ki i Ho dow li Ro ślin Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Ode bra -
li śmy wie le li stów od na szych dy plo man tów, by łych stu den tów, przy ja ciół
i zna jo mych, za co rów nież skła da my po dzię ko wa nia. 

Pra gnie my wy mie nić wie le in nych osób, któ re uczest ni czy ły w uro czy -
sto ści, bę dą cych na szy mi przy ja ciół mi, młod szy mi ko le żan ka mi i ko le ga -
mi, dok to ran ta mi, dy plo man ta mi i stu den ta mi, ser decz ny mi zna jo my mi,
od któ rych usły sze li śmy wie le mi łych słów, a mia no wi cie: ks. ka no ni ka
Ma ria na Mi ko łaj cza ka, by łe go pro bosz cza ko ścio ła św. Ja na Vian neya,
prof. Kry sty nę Przy byl ską z kra kow skie go Wy dzia łu Le śne go, prof. Kry sty -
nę Bo ra tyń ską, prof. Wła dy sła wa Cha łup kę, prof. Sta ni sła wa Ba ła ze go,
prof. Mar ka To ma la ka, prof. Hen ry ka Ma tu sie wi cza, prof. dr. hab. n. med.
An drze ja Oko, dr. Jac ka Lu lę, dr. Ber nar da Kon cę z Wro cła wia, dr. inż. Sta -
ni sła wa Czo po ra, re dak tor Ewę Stryc ką, re dak to ra Ada ma Ko cha now skie -
go, dy rek to ra LZD Mu ro wa na Go śli na mgr inż. Woj cie cha Śli wę, kie row -
ni ka ZOL we Wro cła wiu, inż. Ja ro sła wa Gó ra la, mgr. inż. Zbi gnie wa
Sze lą ga, Nad le śni cze go Nad le śnic twa Ło pu chów ko, mgr. mgr.: Ja dwi gę
i Ta de usza Pa sty ków. Dzię ku je my cie pło i mi le za obec ność i ży cze nia,
pre zen ty i kwia ty pra cow ni kom ka tedr, z któ rych się wy wo dzi my. 

Dzię ku je my ser decz nie człon kom Ze spo łu „Ve na tor” za ode gra nie
w cza sie uro czy sto ści po wi ta nia i wie lu in nych utwo rów. Po dzię ko wa nia
skła da my dr. hab. Wła dy sła wo wi Ku sia ko wi, re dak to ro wi „Prze glą du Leś -
ni cze go”, dr. hab. Wła dy sła wo wi Da nie le wi czo wi i dr. inż. Paw ło wi Strze -
liń skie mu za wy ko na nie pięk nych fo to gra fii. Dzię ku je my też tym wszyst -
kim, któ rzy ob da rzy li nas pre zen ta mi i ol brzy mią ilo ścią kwia tów.

Koń cząc, pra gnie my wy ra zić szcze re po dzię ko wa nia ro dzi nom, cór -
kom, sy nom, sy no wym, wnucz kom, wnu kom i pra wnu kom, wszyst kim
bli skim nas oby dwu, a przede wszyst kim na szym żo nom, któ re stwa rza -
ły od po wied ni kli mat, a nie kie dy i po magały w przy go to wa niu i póź niej
w pi sa niu prac dok tor skich.

Ka zi mierz Urbań ski
Ja cek Mi chal ski

eme ry to wa ni pro fe so ro wie
24 stycz nia 2013 ro ku



W pra cy wy ka za no wy stę po wa nie wy so kie go współ czyn ni ka
aso cja cji ty pów sie dli sko wych la su z po zio mem wo dy grun to -
wej (0,556), z po cho dze niem geo lo gicz nym gle by (0,484), z ga -
tun kiem gle by (0,400), z ro ślin no ścią dna la su (0,336), z bo ni -
ta cją wzro sto wą so sny (0,316). Na to miast za uwa żal nie
mniej szy był on w od nie sie niu do for my próch ni cy (0,107), ty -
pów i pod ty pów gle by (0,071), wy sy ce nia próch ni cy (0,056)
i pH w po zio mie A1 (0,045). Wnio skiem pra cy by ło stwier dze -
nie, że w znie kształ co nych la sach za go spo da ro wa nych,
w drze wo sta nach młod szych oraz na grun tach prze zna czo -
nych do za le sie nia kry te rium ro ślin no ści rze czy wi stej mu si
ustą pić mniej zmien nym kry te riom gle bo wym.

Dok to rat prof. Jac ka Mi chal skie go przed sta wił prof. Igna cy
Kor czyń ski, kie row nik Ka te dry En to mo lo gii Le śnej. Je go pra ca
dok tor ska mia ła ty tuł: „Bio lo gia ga tun ku Sco ly tus (Sco ly to che -
lus) en si fer Eichh. (Co le op te ra, Sco ly ti dae)”, co tłu ma cząc na ję -
zyk zro zu mia ły brzmi: „O ży ciu ogłod ka mie czo no śne go
(chrząsz cze, kor ni ko wa te)”. Ce lem pra cy by ło po sze rze nie wie -
dzy o ogłod ku mie czo no śnym, o je go roz miesz cze niu w Pol -
sce oraz po zna nie zna cze nia go spo dar cze go te go ga tun ku.
Pro wa dząc ob ser wa cje i eks pe ry men ty te re no we oraz ba da nia
la bo ra to ryj ne, au tor do szedł w pra cy do wnio sku, że w Pol sce
znaj du je się pół noc na gra ni ca je go za się gu geo gra ficz ne go
i nie jest to ga tu nek rzad ki, cho ciaż nie wszę dzie zo stał wy ka -
za ny. Miej scem roz wo ju ogłod ka mie czo no śne go są wią zy i tar -
ni na, a roz wi ja się on na ga łę ziach o gru bo ści od 1 do 5 cm i za -
sie dla usy cha ją ce ga łę zie. Pod wzglę dem wy glą du że ro wisk

wy róż nio no trzy ty py: z jed nym chod ni kiem ma cie rzy stym
(50%), z dwo ma chod ni ka mi ma cie rzy sty mi (40%), a po zo sta -
łe 10% przy pa da ło na że ro wi ska z trze ma chod ni ka mi ma cie -
rzy sty mi. Ba da jąc wro gów na tu ral nych, usta lo no, że li czeb ność
ogłod ka mie czo no śne go naj bar dziej ogra ni cza ły błon ków ki,
któ rych wy mie nio no aż 19 ga tun ków, w tym przy oka zji sie -
dem błon kó wek wy ka za no po raz pierw szy w Pol sce.

Po tych trzech wy stą pie niach głos za bra ła pro rek tor Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go – prof. Mo ni ka Ko złow ska, któ ra z uzna -
niem od nio sła się do cha rak te ru spo tka nia oraz prze ka za ła
Pro fe so rom w imie niu władz uczel ni li sty gra tu la cyj ne. Na stęp -
nie po dzię ko wa nie za zor ga ni zo wa nie tej uro czy sto ści i przy -
by cie tak wie lu osób zło ży li wy raź nie wzru sze ni „Dok to ran ci”. 

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści, któ rą piękną grą ubo ga cił
Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, Pro fe so rom zło żo no in -
dy wi du al nie ży cze nia, a po nich miał miej sce „skrom ny, ad -
wen to wy, po znań ski po czę stu nek” z lamp ką wi na.

Do ko nu jąc kró ciut kie go pod su mo wa nia, na le ży pod kre ślić,
że pod czas te go wy da rze nia bar dzo har mo nij nie po łą czo no
aspek ty na uko we i hi sto rycz ne z in te gra cyj nym i ar ty stycz nym
prze sła niem. 

Wła dy sław Ku siak

Pier wo druk: „Prze gląd Le śni czy” 11 (257) / 2012.
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Władze uczelni reprezentuje prorektor, prof. dr hab. Monika Kozłowska (pierwsza od lewej); obok niej zacne grono  zaproszonych gości 
oraz profesorów
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Sta ni sław Pro siń ski uro dził się 16 li sto pa da 1912 ro ku w Su -
wał kach. Był sy nem Grze go rza – rze mieśl ni ka i kup ca (aresz -

to wa ne go i zmar łe go w 1940 ro ku w Mau thau sen -Gu sen) i Zo -
fii z Jan kow skich. Po cząt ko wo uczył się w War sza wie, a w 1922
ro ku wstą pił na kie ru nek ma te ma tycz no -przy rod ni czy gim na -
zjum im. Ja na Ka spro wi cza w Ino wro cła wiu, gdzie w 1930 ro -
ku uzy skał ma tu rę. W la tach 1931–1932 od by wał służ bę woj -
sko wą w Szko le Pod cho rą żych Re zer wy we Wło dzi mie rzu
Wo łyń skim. W la tach 1932–1936 stu dio wał che mię na Wy dzia -
le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Pra cę ma gi ster ską wy ko nał pod kie run kiem pro fe so ra Je rze go
Susz ki. W la tach 1936–1937 pra co wał w prze my śle cu krow ni -
czym w Szpa no wie, po wiat Rów ne. Od 1 stycz nia 1938 ro ku był
asy sten tem na Wy dzia le Che micz nym Pań stwo wej Szko ły Prze -
my sło wej w Byd gosz czy, gdzie wraz z Ja nem Czaj kow skim pro -
wa dził ba da nia nad pro duk ta mi roz kła do wej de sty la cji drew -
na i wę gla.

W kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro ku uczest ni czył ja ko ofi -
cer 15. puł ku ar ty le rii lek kiej Ar mii „Po mo rze”, uczest ni cząc
w wal kach: pod Kut nem, nad Bzu rą, w Pusz czy Kam pi no skiej
i w koń co wej fa zie obro ny War sza wy, gdzie do stał się do nie -
wo li. 

W cza sie woj ny prze by wał w obo zie je niec kim w Wol den -
ber gu – obec nie Do bie gniew – w woj. lu bu skim, pow. strze -
lec ko -drez de nec ki. Był to je den z nie licz nych obo zów Wer -
mach tu, gdzie nie do szło do na gmin ne go ła ma nia kon wen cji
o trak to wa niu jeń ców. W obo zie tym był współ or ga ni za to rem
(z prof. L. Ka miń skim) kur sów che micz nych.

Po po wro cie z obo zu w la tach 1945–1946 prze by wał w Ino -
wro cła wiu, gdzie or ga ni zo wał la bo ra to rium prze my słu che -
micz ne go oraz był na uczy cie lem fi zy ki i che mii w miej sco wym
gim na zjum. Dnia 1 lu te go 1947 ro ku zo stał za trud nio ny przez
pro fe so ra Sta ni sła wa Gli xel le go w Ka te drze Che mii Ogól nej
Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go na
eta cie ad iunk ta. Pra cę dok tor ską pt. „Stu dia nad przy dat no -
ścią drew na to po li czar nej i bia łej ja ko su row ca ce lu lo zo we -
go” obro nił w grud niu 1949 ro ku. Je go pro mo to rem był pro -
fe sor Je rzy Susz ko.

W 1954 ro ku Sta ni sław Pro siń ski zo stał pro fe so rem nad zwy -
czaj nym, w 1963 ro ku pro fe so rem zwy czaj nym, a w 1971 ro ku
człon kiem ko re spon den tem PAN. Był au to rem lub współ au to -
rem 83 pu bli ka cji, 53 do ku men ta cji na uko wo -ba daw czych, pię -
ciu skryp tów, jed ne go pod ręcz ni ka aka de mic kie go oraz 12 pa -
ten tów.

Pro fe sor Pro siń ski był or ga ni za to rem ży cia na uko we go na
Wy dzia le Tech no lo gii Drew na, dla te go je go ro la w hi sto rii wy -
dzia łu by ła ol brzy mia. Od 1951 ro ku był kie row ni kiem ka te -
dry, a od 1970 ro ku dy rek to rem In sty tu tu Che micz nej Tech -
no lo gii Drew na. Przez trzy la ta (1951–1954) był pro dzie ka nem
Wy dzia łu Le śne go, a przez ko lej nych osiem lat (1954–1962)
dzie ka nem no wo utwo rzo ne go Wy dzia łu Tech no lo gii Drew -
na. Wy pro mo wał 23 dok to rów, a 11 je go uczniów uzy ska ło
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go.

Te ma ty ka ba daw cza re ali zo wa na pod kie run kiem Pro fe so -
ra w la tach 1950–1970 obej mo wa ła na stę pu ją ce za gad nie nia:
ba da nie skła du che micz ne go drew na róż nych ga tun ków; ter -
micz ny roz kład drew na, ana li ty ka i wy ko rzy sta nie smół drzew -
nych; ba da nia zwięk sza ją ce od por ność drew na na dro dze je -
go na sy ca nia związ ka mi or ga nicz ny mi i nie orga nicz ny mi;
mo dy fi ka cja drew na i ce lu lo zy; roz twa rza nie drew na róż nych
ga tun ków; uszla chet nia nie płyt pil śnio wych i paź dzie rzo wych;
ba da nie ży wi cy na tu ral nej, ka la fo nii i ter pen ty ny. Wy ty czo ne
przez Pro fe so ra kie run ki ba daw cze re ali zo wa ne by ły przez co -
raz licz niej szą ka drę po cząt ko wo ka te dry, a na stęp nie in sty tu -
tu z ukie run ko wa ny mi ba daw czo za kła da mi: che mii drew na,
che micz nej tech no lo gii drew na, tech no lo gii ce lu lo zy i pa pie -
ru, ochro ny i kon ser wa cji drew na, tech no lo gii le śnych pro duk -
tów ubocz nych. Twór czą pod wa li ną tej struk tu ry or ga ni za cyj -
nej by ła owa bo ga ta, wie lo kie run ko wa te ma ty ka ba daw cza
wy wo dzą ca się z prze my śleń Pro fe so ra.

Pro fe sor Pro siń ski dzia łał w róż nych in sty tu cjach i to wa rzy -
stwach na uko wych. Był mię dzy in ny mi prze wod ni czą cym Ko -
mi te tu Tech no lo gii Drew na PAN, człon kiem Pre zy dium Wy dzia -
łu PAN, człon kiem Ko mi te tu Re dak cyj ne go „Fo lia Fo re sta lia
Po lo ni ca”, prze wod ni czą cym Ra dy Na uko wej In sty tu tu Tech no -
lo gii Drew na w Po zna niu, człon kiem zwy czaj nym Wy dzia łu Na -
uk Rol ni czych i Le śnych Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół
Na uk, prze wod ni czą cym (w la tach 1969–1973) Ra dy Na uko wej
Mi ni ster stwa Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go.

Pro fe sor Sta ni sław Pro siń ski od two rzył i roz wi nął ba da nia
z che mii drew na, za ini cjo wa ne przed dru gą woj ną świa to wą
przez prof. Ja na Wier te la ka (1900–1940). W la tach 1953 i 1954
uka za ły się czte ry skryp ty prof. Pro siń skie go i je go ze spo łu do
„wy kła dów” i „ćwi czeń” z „che mii drew na” i „che micz nej tech -
no lo gii drew na”. Skryp ty te (łącz nie 918 stron), jak i bie żą ca
dzia łal ność na uko wa sta ły się pod sta wą do utwo rze nia na Wy -
dzia le Tech no lo gii Drew na w 1955 ro ku je dy nej w Pol sce spe -

Sta ni sław Pro siń ski (1912–1975)
W set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin

Profesor Stanisław Prosiński (1912–1975)
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cjal no ści che micz nej tech no lo gii drew na. Od dziel ny na bór
stu den tów na tę spe cjal ność trwał do 2003 ro ku, to jest 49 lat.
Du że zna cze nie dy dak tycz ne miał też na pi sa ny przez Nie go
roz dział pt. Che micz ny prze rób drew na (56 stron) w pra cy zbio -
ro wej Tech no lo gia che micz na or ga nicz na (1957) oraz skrypt
Hy dro li za drew na (96 stron) (1962).

Wśród pu bli ka cji z udzia łem pro fe so ra Ste fa na Pro siń skie -
go wy mie nić na le ży: Z ba dań nad skła dem che micz nym nie któ -
rych drzew kra jo wych (1951), Na sy ca nie drew na so sno we go roz -
two rem flu or ku so du (1959), Ba da nia nad wy ko rzy sta niem
kon den sa tu ter mo li zy drew na li ścia ste go ja ko spo iw rdze nio -
wych w od lew nic twie (1966), Ba da nia nad ter micz nym roz kła -
dem po eks trak cyj nej, czę ścio wo zhy dro li zo wa nej struż ki dę bo -
wej (1971).

Naj więk szym osią gnię ciem Pro fe so ra był je go pod ręcz nik
Che mia drew na wy da ny w 1969 ro ku, obej mu ją cy 487 stron
i 887 po zy cji bi blio gra ficz nych. Wy da nie dru gie Che mii Drew -
na, po pra wio ne przez współ pra cow ni ków i uczniów Pro fe so -
ra: Ze fi ry na Adam skie go, Zdzi sła wa Cze chow skie go, Ka zi mie -
rza Lu tom skie go, An to nie go Przy by la ka, Ja nu sza Sur miń skie go
i An drze ja Kwa śniew skie go, uka za ło się w 1984 ro ku.

Pro fe sor Sta ni sław Pro siń ski brał udział w wie lu kon fe ren -
cjach na uko wych w kra ju i za gra ni cą, mię dzy in ny mi w Bu da -
pesz cie (1958), Pra dze (1961), Bra ty sła wie (1963) oraz wy jeż -
dżał za gra ni cę w ce lach na uko wych do Nie miec kiej Re pu bli ki
De mo kra tycz nej, do Związ ku Ra dziec kie go, na Wę gry, do Cze -
cho sło wa cji.

Pro fe sor brał czyn ny udział w II Kon gre sie Na uki Pol skiej
w 1973 ro ku. W te zach na ten kon gres do ty czą cych drzew nic -
twa na pi sał mię dzy in ny mi: „Jed nak w po rów na niu z kra ja mi
przo du ją cy mi jesz cze bar dzo ma ły jest udział prac pod sta wo -
wych, a w związ ku z tym ma ło jest ory gi nal nych roz wią zań.

Szcze gól nie du że bra ki wy stę pu ją w dzie dzi nie ba dań nad
che mią li gni ny i he mi ce lu loz. W tym za kre sie dy stans mię dzy
przo du ją cy mi la bo ra to ria mi świa ta a na mi jest jesz cze więk -
szy. W ostat nim cza sie roz po czę to do pie ro ukie run ko wa ne ba -
da nia w tej dzie dzi nie. Bez kom plek so wych, opar tych na no -
wo cze snych me to dach ba dań w che mii ce lu lo zy, he mi ce lu loz
i li gni ny, nie ma mo wy o wła snych, ory gi nal nych pro ce sach
tech no lo gicz nych”. Przy wo ła ne tu sło wa to swo isty te sta ment
du cho wy Pro fe so ra.

Sta ni sław Pro siń ski był od zna czo ny mię dzy in ny mi Zło tym
Krzy żem Za słu gi, Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Zmarł w Po -
zna niu 14 grud nia 1975 ro ku. Zo stał po cho wa ny na cmen ta -
rzu so łac kim. Był oże nio ny z Ma rią z do mu Grzą bek.

Alek san der Dziu rzyń ski
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3. Alek san der Dziu rzyń ski, Pa mię ci Pro fe so ra Sta ni sła wa Pro siń skie go
w trzy dzie stą rocz ni cę śmier ci, „Wie ści Aka de mic kie” 2006, nr 2-3

4. Bo le sław Go net, Pro siń ski Sta ni sław (1912–1975), „Słow nik Bio gra -
ficz ny Tech ni ków Pol skich” 1989, z. 1

5. Ka rol Mań ka, Sta ni sław Pro siń ski, Bo le sław Za biel ski, Do tych cza so -
we osią gnię cia i per spek ty wy roz wo ju na uk le śnych. II Kon gres Na uki
Pol skiej, Sek cja na uk rol ni czych i le śnych, pod sek cja na uk le śnych, Po -
znań 1973

Dnia 17 paź dzier ni ka 2012 ro ku w Ko le gium Run ge go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ło się se mi na rium
z oka zji uczcze nia pa mię ci set nej rocz ni cy uro dzin pro fe so ra
Sta ni sła wa Pro siń skie go, twór cy i or ga ni za to ra Ka te dry, obec -
nie In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na oraz pierw sze -
go dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na. W spo tka niu
uczest ni czy li licz nie zgro ma dze ni go ście, przed sta wi cie le Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz in nych jed no stek
na uko wych z ca łe go kra ju. 

W pierw szej czę ści spo tka nia, po świę co nej wspo mnie niom
wy cho wan ków Pro fe so ra, głos za bra li JM rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak, oraz dzie kan Wy dzia łu Tech no lo gii
Drew na, dr hab. Bar tło miej Ma ze la, prof. nadzw. Dok tor hab.
Alek san der Dziu rzyń ski przy po mniał syl wet kę Pro fe so ra, au -
to ra oko ło 150 po zy cji na uko wych, pro mo to ra 23 dok to rów
i po nad 150 prac ma gi stran tów, z któ rych je de na stu uzy ska ło
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a dzie wię ciu ty tuł pro fe so ra.
Swo imi wspo mnie nia mi o pro fe so rze Pro siń skim po dzie li li się
współ pra cow ni cy, wy cho wan ko wie i kon ty nu ato rzy my śli na -
uko wej Pro fe so ra: prof. Wło dzi mierz Prą dzyń ski, prof. Ro man
Za krzew ski, dr inż. To masz Ga węc ki, prof. Sta ni sław Pro szyk,
dr inż. Ma rek Kieł czew ski, dr hab. An drzej Fo ju tow ski oraz dr
hab. Ja nusz Za wadz ki. 

W czę ści dru giej se mi na rium, po świę co nej kon ty nu acji idei
na uko wych Pro fe so ra, wy gło szo no re fe ra ty, któ rych te ma ty -
ka jest ści śle zwią za na z pre kur sor ski mi ba da nia mi re ali zo wa -
ny mi przez twór cę In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na.
Pro fe sor dr hab. Do na ta Kru tul ze Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie w re fe ra cie „Pro fe sor Sta ni sław
Pro siń ski (1912–1975), dzia łal ność na uko wo -ba daw cza w za -
kre sie che mii drew na i che micz nej tech no lo gii drew na” przy -
po mnia ła te ma ty kę ba daw czą z za kre su che mii drew na re ali -
zo wa ną przez Pro fe so ra i pod kre śli ła jej istot ny wpływ na
dzi siej szy stan wie dzy na te mat che micz nej tech no lo gii drew -
na. Wy kład „Środ ki ochro ny i za bez pie cza nie drew na wczo raj
i dzi siaj” wy gło szo ny przez dr. hab. An drze ja Fo ju tow ski go,
prof. In sty tu tu Tech no lo gii Drew na, przy bli żył uczest ni kom se -
mi na rium pro ble ma ty kę ba daw czą zwią za ną z wy ko rzy sta -
niem środ ków ochro ny drew na, któ rej pre kur so rem na Wy -
dzia le Tech no lo gii Drew na był rów nież pro fe sor Sta ni sław
Pro siń ski. W krę gu za in te re so wań Pro fe so ra znaj do wa ły się po -
nad to za gad nie nia zwią za ne z tech no lo gią ce lu lo zy i pa pie ru,
stąd w ko lej nym re fe ra cie, wy gło szo nym przez dr. hab. Ada -
ma Wój cia ka z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu:
„Tech no lo gia ce lu lo zy i pa pie ru – kon ty nu acja dzia łal no ści ba -
daw czej prof. Sta ni sła wa Pro siń skie go”, uczest ni kom se mi na -

Se mi na rium po świę co ne pa mię ci uro dzin
pro fe so ra Sta ni sła wa Pro siń skie go
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rium przy bli żo no hi sto rię oraz te ma ty kę ba daw czą re ali zo wa -
ną w Za kła dzie Tech no lo gii Ce lu lo zy i Pa pie ru w prze szło ści
i w dniu dzi siej szym. W ostat nim re fe ra cie: „Wę gle ak tyw ne
z na tu ral nych bio po li me rów do no wo cze snych sys te mów gro -
ma dze nia ener gii”, dr Da wid Ja na siak z Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu przed sta wił naj now sze tren dy do ty czą ce
moż li wo ści wy ko rzy sta nia pro duk tów wy twa rza nych z ma te -
ria łów li gno ce lu lo zo wych. Przed sta wio ne pod czas pre zen ta -
cji naj now sze apli ka cje bio po li me rów świad czą o ak tu al no ści

ba dań za po cząt ko wa nych przez pro fe so ra Sta ni sła wa Pro siń -
skie go i potwierdzają, że należy je kon ty nu ować. 

Dy rek tor In sty tu tu Che micz nej Tech no lo gii Drew na, prof. dr
hab. Ro man Za krzew ski, w pod su mo wa niu po dzię ko wał go -
ściom se mi na rium za licz ne przy by cie i upa mięt nie nie wy bit -
nej po sta ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, ja ką był pro fe sor
Sta ni sław Pro siń ski.

Mag da le na Zbo row ska
Iza be la Mo dze lew ska

Dyskusje w kuluarach; od lewej: dr hab. Barbara Waliszewska, prof. dr hab. Ewa Dobrowolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie) i dr hab. Ewa Fabisiak, prof. nadzw.
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� Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej na wnio sek Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go za za słu gi w dzia łal no ści na
rzecz roz wo ju na uki od zna czył Zło tym Krzy żem Za słu gi
prof. dr hab. Mał go rza tę Mań kę z Wy dzia łu Le śne go. 

� Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uchwa łą
nr 16/2012 z 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w do wód uzna nia
za za słu gi na rzecz roz wo ju i po pu la ry za cji na szej uczel ni
nadał me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu” prof. dr. hab. An drze jo wi Czy żew skie mu
z Ka te dry Ma kro eko no mii i Go spo dar ki Żyw no ścio wej Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu.

� Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej po sta no wie nia mi
z 24 wrze śnia 2012 ro ku na wnio sek Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy -
ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej
od zna czył pra cow ni ków uczel ni Me da la mi za Dłu go let nią
Służ bę. 

Me da lem Zło tym za Dłu go let nią Służ bę zo sta li od zna cze ni:

❍ Wan da Bed na rek z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
❍ Zbi gniew Bit t ner z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
❍ pro fe sor Piotr Bo niec ki z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -

nie rii
❍ dr inż. Ma ria Choj nac ka z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -

chi tek tu ry Kra jo bra zu
❍ dr inż. Ewa Dan kow ska z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -

tek tu ry Kra jo bra zu
❍ dr hab. Zbi gniew Dwo rec ki z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -

in ży nie rii
❍ dr hab. Alek san der Dziu rzyń ski z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na
❍ inż. Mi ro sła wa Frąt czak z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi -

tek tu ry Kra jo bra zu
❍ Ma rek Gier szew ski z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia
❍ pro fe sor Da nu ta Gó rec ka z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści

i Ży wie niu
❍ Mał go rza ta Ja ku bow ska z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -

chi tek tu ry Kra jo bra zu
❍ mgr inż. Piotr Ko ło dziej czyk z Wy dzia łu Na uk o Żyw no -

ści i Ży wie niu
❍ Ire na Ma cha ła z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry

Kra jo bra zu
❍ Bo że na Ma tel ska z Dzia łu Oso bo we go i Spraw So cjal -

nych
❍ Sta ni sław Maź wa z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
❍ mgr inż. An na Mel ler z Dzia łu Apa ra tu ry Na uko wo -Ba -

daw czej i Dy dak tycz nej
❍ mgr An to ni No wac ki z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa -

trze nia
❍ Ire na Owcza rek z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia
❍ Mał go rza ta Pa tyń ska z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ Wie sław Ro go wicz z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ Da nu ta Rzy ska z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu

❍ Krzysz tof Słom ski z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska

❍ Ewa Sta cho wiak z Dzia łu In wen ta ry za cji
❍ mgr An na Sto lar czyk z In spek to ra tu BHP i OP
❍ pro fe sor Hu bert Szram ka z Wy dzia łu Le śne go
❍ Ta de usz Wilk z In spek to ra tu BHP i OP
❍ dr inż. Mał go rza ta Wy rzy kie wicz -Ra szew ska z Wy dzia -

łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
❍ inż. An drzej Zbier ski z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu.

Me da lem Srebr nym za Dłu go let nią Służ bę zo sta li od zna -
cze ni:

❍ dr inż. Ja cek Anio ła z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu

❍ Kry sty na Bur czyk z Dzie ka na tu Wy dzia łu Le śne go
❍ Ro bert Fi las Gór ski z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze -

nia
❍ Mag da le na Gwiaz do wicz z Wy dzia łu Le śne go
❍ dr hab. To masz Ka łu ża z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii

Śro do wi ska
❍ dr inż. To masz Ma liń ski z Wy dzia łu Le śne go
❍ mgr inż. Sta ni sław Praw ni czak z Wy dzia łu Rol nic twa

i Bio in ży nie rii
❍ inż. An na Ra taj czak z Wy dzia łu Le śne go
❍ mgr inż. An na Rut kow ska z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ inż. Ar le ta Świe tlik z Wy dzia łu Le śne go
❍ dr inż. Pa weł Za wadz ki z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii

Śro do wi ska.

Me da lem Brą zo wym za Dłu go let nią Służ bę zo sta li od zna -
cze ni:

❍ dr hab. Grze gorz Co fta z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ dr inż. Pa weł Cy plik z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu
❍ dr hab. Be ata Do cze kal ska z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na
❍ dr inż. Ka ta rzy na Fi li piak z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in -

ży nie rii
❍ dr inż. Grze gorz Gó rec ki z Wy dzia łu Le śne go
❍ dr inż. Krzysz tof Gó rec ki z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -

chi tek tu ry Kra jo bra zu
❍ dr inż. Woj ciech Grześ ko wiak z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na
❍ dr inż. Ma rzan na Hęś z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu
❍ dr inż. An na Ję dru sek -Go liń ska z Wy dzia łu Na uk o Żyw -

no ści i Ży wie niu
❍ dr inż. Ro bert Kłos z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ mgr inż. To masz Kunz z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii

Śro do wi ska
❍ dr inż. Mał go rza ta La sik -Kur dyś z Wy dzia łu Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu
❍ mgr inż. Agniesz ka Sie radz ka z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na
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Od zna cze ni na uro czy sto ści pro mo cyj nej
w dniu 23 li sto pa da 2012 ro ku
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❍ dr inż. Ka ta rzy na Sztu kow ska z Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❍ dr inż. Do ro ta Wal ko wiak -Tom czak z Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu

❍ inż. Ka ta rzy na Wasz ko wiak z Wy dzia łu Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu

❍ dr inż. Mał go rza ta Woź nie wicz z Wy dzia łu Na uk o Żyw -
no ści i Ży wie niu.

� Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uchwa łą
nr 16/2012 z 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w do wód uzna nia
za za słu gi na rzecz roz wo ju i po pu la ry za cji na szej uczel ni
nadał me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu” na uczy cie lom aka de mic kim, pra cow ni kom nie -
bę dą cym na uczy cie la mi aka de mic ki mi oraz oso bom za słu -
żo nym spo za uczel ni. Me da le te otrzy ma li:

❍ prof. dr hab. Wło dzi mierz Do la ta z Wy dzia łu Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu

❍ prof. Ry szard Gu zen da z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
❍ Elż bie ta Lis za stęp ca Kwe sto ra Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go w Po zna niu
❍ prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka z Wy dzia łu Le śne go
❍ prof. dr hab. Zbi gniew Mły na rek z Wy dzia łu Me lio ra cji

i In ży nie rii Śro do wi ska
❍ prof. dr hab. Ry szard Słom ski z Wy dzia łu Rol nic twa

i Bio in ży nie rii

❍ prof. dr hab. Kry sty na Tyl kow ska z Wy dzia łu Ogrod nic -
twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❍ prof. dr hab. Zdzi sław Wil ka niec z Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt.

� Me da lem „Aca de mia Re rum Ru sti ca rum Po sna nien sis” przy -
zna nym przez Rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oso -
bom za słu żo nym dla roz wo ju uczel ni, re gio nu oraz pol skie -
go rol nic twa i le śnic twa zo sta li od zna cze ni:

❍ prof. dr hab. Ma rian Ga piń ski, eme ry to wa ny pro fe sor
z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❍ inż. Ka zi mierz Ko wal ski, Pre zes Przed się bior stwa Ro bót
Bu dow la nych i Me lio ra cyj nych HY DRO WAT w Ko ni nie

❍ mgr inż. Ze non Mi chaś, Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Mle -
czar skiej LA ZUR w No wych Skal mie rzy cach

❍ prof. dr hab. Eu ge niusz Pa cho lak z Wy dzia łu Ogrod nic -
twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu

❍ dr An na Pasz kie wicz z Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych w Szcze cin ku

❍ dr inż. Ta de usz Paw łow ski, Dy rek tor Na czel ny Prze my -
sło we go In sty tu tu Ma szyn Rol ni czych w Po zna niu

❍ dr na uk we te ry na ryj nych Le sław Sza błoń ski, Wo je -
wódz ki In spek tor We te ry na rii

❍ prof. dr hab. Woj ciech Świę cic ki, kie row nik Pra cow ni Ana -
li zy Ge no mu In sty tu tu Ge ne ty ki Ro ślin PAN w Po zna niu.

Dział Oso bo wy i Spraw So cjal nych

Panu mgr. inż.

Michałowi Sójce

pierwszemu Redaktorowi Naczelnemu „Wieści Akademickich” 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI  I  TEŚCIOWEJ

składa 
redakcja „Wieści Akademickich”
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Wdniu 11 grud nia 2012 ro ku w Rol ni czo -Sa dow ni czym
Go spo dar stwie Do świad czal nym (R -SGD) Przy bro da na -

stą pi ło sym bo licz ne otwar cie pa ła cu po grun tow nym je go re -
mon cie i re no wa cji. W uro czy stym prze cię ciu wstę gi wzię li
udział: Sta ro sta Po znań ski – Jan Grab kow ski, JM rek tor Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu – prof. dr hab. Grze gorz
Skrzyp czak oraz go spo darz ad mi ni stra tor R -SGD Przy bro da
– dr Je rzy Ma zur. Wśród za pro szo nych go ści by li człon ko wie
Ko le gium Rek tor skie go; pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab.
Mo ni ka Ko złow ska; pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof.
dr hab. Cze sław Sza frań ski; kwe stor, mgr Bar ba ra Gier szew ska -
-Szraj ber; kanc lerz, mgr inż. Ma rek Kli mec ki, a tak że prze wod -
ni czą cy Ra dy ds. Za kła dów Do świad czal nych, prof. dr hab. Ze -
non Woź ni ca i dy rek tor ds. Za kła dów Do świad czal nych, mgr
inż. Hen ryk Bryll. Po nad to w spo tka niu uczest ni czył Bar tosz
De rech – wójt gmi ny Ro kiet ni ca oraz Re na ta Ciur lik – Skarb -
nik Po wia tu Po znań skie go.

Po obej rze niu od re stau ro wa ne go pa ła cu z ze wnątrz dr Je -
rzy Ma zur za pro sił go ści do środ ka, do od no wio nej sa li kon fe -
ren cyj nej, w któ rej pod czas pre zen ta cji wi zu al nej omó wił krót -
ko po szcze gól ne eta py re mon tu i re no wa cji.

Pierw szym eta pem re mon tu roz po czę te go je sie nią 2011 ro -
ku by ła re no wa cja sa li kon fe ren cyj nej, któ ra obej mo wa ła de -
mon taż ist nie ją cej bo aze rii ze ścian i su fi tu, sta rej in sta la cji
elek trycz nej oraz sta rych par kie tów, okien i drzwi. Dal sze pra -
ce po le ga ły na sku ciu tyn ków oraz od two rze niu ist nie ją cych
pier wot nie dwóch otwo rów drzwio wych. Na stęp nie po ło żo -
no no wą in sta la cję elek trycz ną, wpra wio no no we okna, drzwi,
po ło żo no no we tyn ki, par kiet oraz przy wró co no daw ną ko lo -
ry sty kę sa li. Przy oka zji re no wa cji sa li kon fe ren cyj nej do dat ko -
wo wy mie nio no pod ło gi, od no wio no po miesz cze nia biu ro we
oraz hol wej ścio wy do pa ła cu i sa ni ta ria ty. 

Pa łac w Przy bro dzie 
od zy skał daw ną świet ność

Przecięcie wstęgi; od prawej: JM rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; Starosta Poznański, 
Jan Grabkowski oraz administrator Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego, dr inż. Jerzy Mazur



Wieści Akademickie 21

Ko lej nym eta pem re mon tu, prze pro wa dzo nym la tem 2012
ro ku, by ła wy mia na po zo sta łych okien: sta re drew nia ne
skrzyn ko we za stą pio no okna mi drew nia ny mi ze spo lo ny mi,
z za cho wa niem pier wot ne go wy glą du i cha rak te ry stycz ne go
po dzia łu. 

Trze cią fa zą re no wa cji, bę dą cą bez po śred nią kon ty nu acją
dru gie go eta pu, by ła wy mia na ele wa cji ze wnętrz nej, obej -
mu ją ca cał ko wi te sku cie za wil go co nych, od spo jo nych tyn -
ków ze wnętrz nych, wy ko na nie no wych tyn ków, ob ra mo wań
okien nych, na pra wy gzym sów z ma lo wa niem ca ło ści ele wa -
cji oraz kon ser wa cji ele men tów drew nia nych. Po nad to
oczysz czo no co kół bu dyn ku wy ko na ny z ce gły ce ra micz nej,
wy mie nio no uszko dzo ne kształt ki oraz fu gi z im pre gna cją ca -
ło ści co ko łu, sta re ob rób ki bla char skie, ryn ny i ru ry spu sto we
wy mie nio no na no we, wy ko na ne z bla chy ty tan -cynk, prze -
pro wa dzo no tak że re mon ty bal ko nów, ba lu strad, scho dów
oraz oświe tle nia ze wnętrz ne go. Wszyst kie te po praw ki spra -
wi ły, że pa łac w Przy bro dzie od zy skał daw ny blask, w trak cie
re no wa cji bo wiem wy eks po no wa no ar chi tek to nicz ne de ta -
le, wró cił też pier wot ny ko lor ele wa cji. Po nie waż dwór w Przy -
bro dzie jest obiek tem za byt ko wym, ca łość prac re stau ra tor -
skich by ła pro wa dzo na pod nad zo rem Po wia to we go
Kon ser wa to ra Za byt ków. 

Na le ży pod kre ślić, że kosz ty re mon tu pa ła cu w 50% po kry ło
Rol ni czo -Sa dow ni cze Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy bro -
da, po zo sta ła część środ ków zaś po cho dzi ła z po mo cy fi nan -
so wej Po wia tu Po znań skie go (25%) i Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu (25%).

mgr inż. Fi lip Ma zur

Tak pałac wygląda dziś...

Odnowiona sala konferencyjna
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... a tak wyglądał przed remontem (wrzesień 2010 roku) 
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Dnia 29 grud nia 2012 ro ku na gła śmierć za bra ła z na sze go
gro na śp. prof. dr. hab. Cze sła wa Ja nic kie go – eme ry to wa -

ne go pro fe so ra Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, pro rek -
to ra Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu (1984–1985) oraz pro dzie -
ka na ds. stu diów Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go (1979–1984),
wi ce dy rek to ra ds. dy dak tycz nych In sty tu tu Ho dow li i Tech no -
lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej (1979–1982) i kie row ni ka Ka te dry
Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt (1981–1989). Dzia łal ność
śp. Pro fe so ra Cze sła wa Ja nic kie go da le ce wy kra cza ła po za mu -
ry na szej uczel ni. W la tach 1989–1990 był wi ce pre mie rem i mi -
ni strem rol nic twa, le śnic twa i go spo dar ki żyw no ścio wej w rzą -
dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go oraz po słem na Sejm X ka den cji
(1989–1991).

Pro fe sor dr hab. Cze sław Ja nic ki uro dził się 19 lip ca 1926 ro -
ku w Ko ryt ni cy (pow. Ostrów Wlkp.). Szko łę po wszech ną ukoń -
czył w 1939 ro ku. W cza sie woj ny pra co wał naj pierw w go spo -
dar stwie ro dzi ców (do 1942 ro ku), a po tem – po wy sie dle niu
przez oku pan ta nie miec kie go – w go spo dar stwie krew nych

(pod Kro to szy nem). W lip cu 1944 ro ku zo stał uwię zio ny przez
hi tle row ców w obo zie kon cen tra cyj nym w Ża bi ko wie. 

Po woj nie pod jął na ukę w Pań stwo wej Szko le Rol ni czej
w Bo ja no wie i zdał ma tu rę w 1947 ro ku. Na stęp nie pra co wał
ja ko na uczy ciel i kie row nik go spo dar stwa w Szko le Rol ni czej
w Psa rach (pow. Ostrów Wlkp.), a po tem w Koź miń cu (pow.
Kro to szyn). Bez pod staw nie po są dzo ny o sa bo taż, od kwiet -
nia 1950 do mar ca 1951 ro ku prze by wał w aresz cie Po wia to -
we go Urzę du Bez pie czeń stwa w Kro to szy nie. Po uwol nie niu
po wró cił do pra cy w szkol nic twie rol ni czym, naj pierw w Li -
ceum Rol ni czym w Wolsz ty nie (1951–1955), a na stęp nie
w Tech ni kum Rol ni czym w Koź mi nie (1955–1969). 

W la tach 1952–1956 w sys te mie nie sta cjo nar nym od był stu -
dia in ży nier skie w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie. Sto pień ma gi stra zoo tech ni ki uzy skał w Wyż szej
Szko le Rol ni czej (WSR) w Po zna niu w 1964 ro ku. Nie speł na trzy
la ta póź niej, na pod sta wie dy ser ta cji pt. „Zmien ność pod sta wo -
wych skład ni ków mle ka u by dła bi sku piń skie go w chłop skich
obo rach za ro do wych”, wy ko na nej pod kie run kiem prof. Wi tol -
da Fo le jew skie go, Ra da Wy dzia łu Zoo tech nicz ne go WSR w Po -
zna niu nada ła mgr. Cze sła wo wi Ja nic kie mu sto pień dok to ra na -
uk rol ni czych. 

W paź dzier ni ku 1969 ro ku zo stał za trud nio ny na sta no wi -
sku ad iunk ta w Ka te drze Ogól nej Ho dow li Zwie rząt, a pro po -
zy cję ob ję cia te go sta no wi ska uzy skał od kie row ni ka ka te dry
– prof. Wi tol da Fo le jew skie go, któ ry zmarł na gle w sierp niu te -
goż ro ku. 

W cią gu pię ciu lat od za trud nie nia na sta no wi sku na uko wo -
-dy dak tycz nym uzy skał sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa -
ne go na uk rol ni czych (1974) na pod sta wie roz pra wy pt. „Zwią -
zek be ta -lak to glo bu lin z nie któ ry mi ce cha mi użyt ko wo ści
mlecz nej krów”. W 1987 ro ku uzy skał ty tuł na uko wy pro fe so ra
nad zwy czaj ne go na uk rol ni czych. 

Do głów nych ob sza rów ba daw czych Pro fe so ra za li cza ły się:
ge ne za ho dow li by dła ni zin ne go czar no -bia łe go w Wiel ko pol -
sce; po ziom i zmien ność biał ka w mle ku krów czar no - i czer wo -
no -bia łych; ge ne tycz ne wa rian ty bia łek mle ka krów; zna cze nie
by dła holsz tyń sko -fry zyj skie go w do sko na le niu ro dzi me go by -
dła czar no -bia łe go oraz czyn ni ki ge ne tycz ne i śro do wi sko we
zwią za ne z wy stę po wa niem bia łacz ki i za pa le nia gru czo łu mle -
ko we go (ma sti tis) krów. Ce niąc pra ce na uko we o cha rak te rze
pod sta wo wym, za wsze sta rał się po dej mo wać ba da nia, któ re
mo gły mieć za sto so wa nie prak tycz ne. Du żą wa gę przy wią zy -
wał do sto so wa nia naj no wo cze śniej szych me tod za rów no
w swo ich ba da niach, jak i w ba da niach pro wa dzo nych przez
współ pra cow ni ków. Pra ce Pro fe so ra do ty czą ce krzy żo wa nia
krów ra sy ro dzi mej ra sy ni zin no -czar no bia łej z bu ha ja mi ra sy
holsz tyń sko -fry zyj skiej za chę ca ły ho dow ców do in ten sy fi ka cji

Wspomnienia

Wspo mnie nie o śp. Pro fe so rze 
Cze sła wie Ja nic kim

Profesor Czeslaw Janicki (1926–2012)
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wpro wa dza ne go krzy żo wa nia wy pie ra ją ce go. Pro fe sor do ra -
dzał rów nież, ja kie po win no być pra wi dło we utrzy ma nie i ży -
wie nie krów tej no wej ra sy. Z wiel kim za an ga żo wa niem uczest -
ni czył w re ali za cji no we go pro gra mu ho dow la ne go, pro wa dząc
licz ne wy kła dy szko le nio we. Waż ną czę ścią tej dzia łal no ści po -
pu la ry za tor skiej były za ję cia na Uni wer sy te cie Lu do wym, co
speł nia ło ma rze nia Pro fe so ra o bez po śred nim do tar ciu z no wo -
cze sną wie dzą rol ni czą do ho dow ców. 

Pro fe sor jest au to rem po nad 50 ory gi nal nych prac twór czych.
Był pro mo to rem czte rech prac dok tor skich oraz re cen zen tem
pię ciu prac dok tor skich i czte rech ha bi li ta cyj nych. Dwóch spo -
śród wy pro mo wa nych dok to rów (prof. dr hab. Zbi gniew So bek
i prof. dr hab. To masz Szwacz kow ski) to obec ni pro fe so ro wie
w ma cie rzy stej Ka te drze Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt. 

Pa sją Pro fe so ra by ły za ję cia ze stu den ta mi. Pro wa dził wy kła -
dy, se mi na ria i ćwi cze nia z za kre su me tod ho dow li i pod staw
pro duk cji zwie rzę cej. Był pro mo to rem po nad 110 prac ma gi -
ster skich. Wy so kie uzna nie zdo był ja ko pro dzie kan ds. stu denc -
kich (1978–1984), a na stęp nie ja ko pro rek tor ds. stu diów (1984–
1985). Po no we li za cji usta wy o szkol nic twie wyż szym mi ni ster
od wo łał – z po bu dek ustro jo wych – do cen ta Cze sła wa Ja nic -

kie go z zaj mo wa ne go sta no wi ska („ja ko nie na da ją ce go się do
so cja li stycz ne go wy cho wa nia stu den tów”). Po dob ny los spo -
tkał w tym cza sie w Pol sce kil ka dzie siąt osób peł nią cych funk -
cje we wła dzach rek tor skich i dzie kań skich. 

W 1981 ro ku na Wy dzia le Zoo tech nicz nym przy wró co no ka -
te dry ja ko pod sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj ne. Z In sty tu tu Ho -
dow li i Tech no lo gii Pro duk cji Zwie rzę cej wy od ręb ni ła się wów -
czas mię dzy in ny mi Ka te dra Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li
Zwie rząt, któ rej kie row ni kiem zo stał śp. Pro fe sor Ja nic ki. Ka te -
dra ta jest kon ty nu ator ką funk cjo nu ją cej do 1970 ro ku Ka te dry
Ogól nej Ho dow li Zwie rząt, w któ rej Pro fe sor pra cę pod jął
w 1969 ro ku. Funk cję kie row ni ka ka te dry peł nił do la ta 1989 ro -
ku, czy li do chwi li po wo ła nia go na sta no wi sko wi ce pre mie ra
i mi ni stra w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go. 

Dzię ki po par ciu Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” (bę -
dąc człon kiem ów cze sne go Zjed no czo ne go Stron nic twa Lu do -
we go) w 1989 ro ku uzy skał man dat po sła na Sejm. We wrze śniu
te goż ro ku zo stał po wo ła ny na sta no wi sko wi ce pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów oraz Mi ni stra Rol nic twa, Le śnic twa i Go spo dar ki Żyw no -
ścio wej w pierw szym nie ko mu ni stycz nym rzą dzie kie ro wa nym
przez Ta de usza Ma zo wiec kie go. Pod ko niec ka den cji (do 1991 ro -
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Profesor Czesław Janicki z Małżonką w swoim ogrodzie 
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ku) na le żał do Par la men tar ne go Klu bu Chrze ści jań sko -Lu do we -
go, zwią za ne go z Pol skim Fo rum Lu do wo -Chrze ści jań skim. Ja ko
po seł pra co wał mię dzy in ny mi w Ko mi sji Łącz no ści z Po la ka mi za
Gra ni cą oraz dwóch ko mi sjach nad zwy czaj nych. 

Po za koń cze niu pra cy w rzą dzie i Sej mie RP, z dniem 1 stycz -
nia 1991 ro ku prze szedł na eme ry tu rę. Pod jął wów czas pra cę
ja ko kon sul tant na uko wy w fir mie Ni ka He alth Pro ducts Sp.
z o.o. pro wa dzą cej ba da nia no we go le ku, któ re go czyn nym
skład ni kiem jest di mer li zo zy mu. 

Pro wa dząc dzia łal ność spo łecz ną, w 1991 ro ku zo stał pre ze -
sem Wiel ko pol skie go Ka to lic kie go To wa rzy stwa Uni wer sy te tów
Lu do wych, któ re go głów nym ce lem by ło pro wa dze nie szko leń
przy sto so wu ją cych pol skich rol ni ków do wej ścia w struk tu ry
Unii Eu ro pej skiej. Do koń ca po zo sta wał ak tyw nym człon kiem
Dusz pa ster stwa Pra cow ni ków Na uki dzia ła ją cym przy klasz to -
rze Oj ców Do mi ni ka nów w Po zna niu, a tak że Dusz pa ster stwa
Pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy
ko ście le św. Ja na Vian neya. 

Nie za leż nie od no wo po dej mo wa nych licz nych obo wiąz ków
nie tra cił z po la wi dze nia na sze go uni wer sy te tu, wy dzia łu i ka -
te dry. W ma cie rzy stej ka te drze mie li śmy nie od par te wra że nie,
że je ste śmy Pro fe so ro wi szcze gól nie bli scy. Śle dził ka rie ry na -
uko we wszyst kich pra cow ni ków, uczest ni czył w obro nach prac
dok tor skich i za wsze cie szył się każ dym na szym suk ce sem. Pro -
fe sor czę sto od wie dzał nas w ka te drze, a 20 lip ca każ de go ro ku
by li śmy za pra sza ni przez Nie go na imie ni no we śnia da nie. Za -
zwy czaj po go da by ła pięk na i za sia da li śmy w ogro dzie, w cie -

niu drzew owo co wych, a na sto le by ły przy go to wa ne przez Mał -
żon kę pysz ne ka nap ki i ser nik. Oczy wi ście by ła też lamp ka
szam pa na lub wi na. Był to za wsze czas swo bod nej, ra do snej
roz mo wy i wspo mnień. 

Za osią gnię cia na uko we, dy dak tycz ne i spo łecz ne śp. Pro fe -
sor otrzy mał wie le na gród i od zna czeń. W dniu Świę ta Na ro -
do we go 11 li sto pa da 2012 ro ku Pre zy dent RP uho no ro wał Pro -
fe so ra Ko man dor skim Krzy żem Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
Wcze śniej był od zna czo ny: Zło tym Krzy żem Za słu gi, Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Krzy żem Ofi cer skim,
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Me da lem „Za słu żo ny
dla Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go”, Me da lem „Za słu żo ny dla
Mia sta Po zna nia”, Me da lem „Za słu żo ny dla Rol nic twa”, a tak -
że Od zna ką Ho no ro wą Pol skie go To wa rzy stwa Zoo tech nicz -
ne go, któ re rów nież nada ło pro fe so ro wi w 2011 ro ku god ność
człon ka ho no ro we go te goż To wa rzy stwa. Pro fe sor bar dzo ce -
nił sta tu et kę Zło te go Hi po li ta i to wa rzy szą cy jej ty tuł Wy bit nej
Oso bi sto ści Pra cy Or ga nicz nej, któ rą przy zna ło Mu w 2007 ro -
ku Po znań skie To wa rzy stwo im. Hi po li ta Ce giel skie go. 

Ży cie śp. Pro fe so ra Cze sła wa Ja nic kie go wy peł nio ne by ło do
ostat niej chwi li pra cą oraz tro ską o ma cie rzy stą uczel nię, wy -
dział i ka te drę. Bę dzie nam bar dzo bra ko wa ło śp. Pro fe so ra, Je -
go opty mi zmu, ser decz no ści, do bro ci i go to wo ści nie sie nia po -
mo cy in nym.

Ma rek Świ toń ski
To masz Szwacz kow ski

Zbi gniew So bek
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ści, jak: Szre nia wa, Ro sno wo, Pu dlisz ki, Pa miąt ko wo, Lu bosz,
Ostro róg, Strzel ce Kra jeń skie, od le głe na za chód Perzy ce
ozna cza ły du że, no wo cze sne, wie lo hek ta ro we sa dy, a dla
nas, re ali za to rów te go pro jek tu, by ły to ty sią ce po sa dzo nych
i plo nu ją cych drzew. W pra ce te za an ga żo wa ny był bez resz -
ty rów nież Me dard – czło wiek o spe cy ficz nym hu mo rze, z ty -
po wy mi dla nie go po wie dze nia mi, jak na przy kład: „a psiap -
siuł ka” al bo „kła niam się do pa sa i po ni żej”. Nie roz sta wał się
ze swo im no te sem, na zy wa nym przez ko le gów „kan tycz ką”,
w któ rym pod od po wied nią licz bą gwiaz dek kry ły się mniej
lub bar dziej cen zu ral ne ka wa ły, racząc nas nimi w chwi lach
zwąt pie nia. Był za wsze du szą to wa rzy stwa, nie tyl ko na wy -
jaz dach do sa dze nia sa dów, ale rów nież ba wił wszyst kich na
na szych ko le żeń skich zjaz dach, któ re nie zmor do wa na na sza
ko le żan ka, dr Ma ria Ciem niew ska, co pięć lat lub czę ściej or -
ga ni zo wa ła od za koń cze nia stu diów do 50 rocz ni cy ich ukoń -
cze nia, kie dy to JM rek tor, prof. dr hab. Je rzy Pu deł ko, wrę -
czył nam od no wio ne, uho no ro wa ne „ku pa mię ci” dy plo my.

W dniu 20 stycz nia 2012 ro ku na cmen ta rzu mi ło -
sto wskim od był się po grzeb prof. dr. hab. Me dar da
Mać ko wia ka. Prze mó wie nie nad trum ną wy gło sił
m.in. prof. dr hab. Ta de usz Ho łu bo wicz. Nie mal w ca -
ło ści pu bli ku je my je po ni żej. (jp, es)

Ze bra ła się dziś na po grze bie na sze go ko le gi z ro ku gru pa
osób, aby od pro wa dzić Go na miej sce wiecz ne go spo czyn ku. 

Od cho dzi od nas na za wsze wy so kiej kla sy wszech stron ny
spe cja li sta sa dow nic twa i szkół kar stwa, teo re tyk, prak tyk,
a przede wszyst kim pe da gog i wy cho waw ca wie lu po ko leń
stu den tów, któ rzy za wsze mo gli w po trze bie li czyć na Je go
do bro dusz ność i po moc.

Był wy so kiej kla sy teo re ty kiem, bo chciał i umiał wy ko rzy -
stać wie dzę swo ich pro fe so rów – mi strzów, z któ ry mi da ne mu
by ło przez wie le lat współ pra co wać, a by li to: prof. Jan Śla ski,
prof. Je rzy Wier szył łow ski oraz prof. Bo le sław Sę kow ski. 

Tech nicz nych umie jęt no ści, jak po stę po wać z drze wa mi
owo co wy mi, uczył się od zna nych w śro do wi sku sa dow ni ków
prak ty ków, mię dzy in ny mi od inż. Sta ni sła wa Gier czyń skie go,
inż. An ny Przy był czy mgr Mał go rza ty Kan to ro wicz -Bąk oraz
tech ni ków ogrod ni ków: pa nów: Fran cisz ka Sza fra na, Ja na
Stęp nia ka czy Je rze go Men dla, na to miast wie dzę ad mi ni stra -
cyj ną w za kre sie za rzą dza nia go spo dar stwem i sa dem ob ser -
wo wał na co dzień we współ pra cy z mgr Han ną Ga liń ską i mgr
Ja dwi gą Bor kow ską, kie row ni ka mi sa du i dzia łu do świad czal -
ne go, jak rów nież od dy rek to ra Przy bro dy, mgr Wła dy sła wa
Da ru la, wiel kie go zwo len ni ka sa du w Przy bro dzie.

Ze spół tych wła śnie naj star szych pra cow ni ków Przy bro dy
był za ło ży cie lem sa du i pre kur so rem dzi siej sze go sa dow nic -
twa w Wiel ko pol sce.

Na le ży rów nież pa mię tać, że w men tal no ści prze cięt ne go
miesz kań ca re gio nu Wiel ko pol ski w la tach pięć dzie sią tych ak -
cep to wa ny był je dy ny po gląd, że re gion ten jest naj lep szy do
upra wy ro ślin zbo żo wych, bu ra ków cu kro wych, ro ślin mo tyl -
ko wych, a szcze gól nie łu bi nów oraz sa dze nia ków ziem nia ka.
W tym wła śnie ty po wo rol ni czym re gio nie prof. Je rzy Wier szył -
łow ski umy ślił so bie pro jekt zbu do wa nia wo kół Po zna nia pier -
ście nia no wo cze snych sa dów, któ re zmie nią ten re gion kra ju
z im por te ra w eks por te ra owo ców.

Trud no so bie dziś wy obra zić, ja ką pra cę upo wszech nie nio -
wo -pro pa gan do wą na le ża ło prze pro wa dzić, aby ten nie wy -
obra żal ny wtedy pro jekt zre ali zo wać. By li śmy wów czas wszy -
scy za an ga żo wa ni du szą i cia łem w re ali za cję te go pro jek tu,
od pro fe so ra do stu den tów Ko ła Na uko we go Sa dow ni ków.
Wy gra li śmy i zre ali zo wa li śmy pro jekt, po za koń cze niu któ re -
go na zie mi wiel ko pol skiej i za chod niej czę ści Pol ski ro sło
i plo no wa ło oko ło 2000 ha no wo cze snych sa dów. Dla prze -
cięt ne go miesz kań ca Wiel ko pol ski na zwy ta kich miej sco wo -

Ostat nie po że gna nie 
prof. dr. hab. Me dar da Mać ko wia ka
W pierw�szą�rocz�ni�cę�śmier�ci

Profesor Gerard Maćkowiak (1927–2012)
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Pro fe sor dr hab. Me dard Mać ko wiak na le żał rów nież do po -
ko le nia tych śmiał ków, któ rzy od wa ży li się wy ho do wać w Wyż -
szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu i „wpu ścić” do pol skie go do -
bo ru czte ry ory gi nal ne od mia ny ja bło ni, z któ rych jed na
–„De li ka tes” – mi mo po nu rych pro gnoz czę ści śro do wi ska sta -
ła się czo ło wą, je sien ną od mia ną ja bło ni nie tyl ko w Wiel ko -
pol sce, ale w ca łej na szej oj czyź nie. On rów nież wy ho do wał
trzy od mia ny wi śni, któ re pod trzy ma ły sta rą tra dy cję upra wy
„So ków ki No wo to my skiej”. Jed na z tych od mian zo sta ła na -
zwa na przez ho dow cę „Dra dem”, co by ło dla wie lu dziw ną na -
zwą, do pó ki nie od czy ta li jej „wspak” – ja ko Me dard. U schył -
ku swe go ży cia za jął się pod kład ka mi i ro śli na mi ozdob ny mi,
o któ rych mó wio no już wcze śniej.

Od cho dzisz, Me dar dzie, dziś od nas na za wsze. Że gnaj, Ko -
le go, bę dzie Cię nam bar dzo bra ko wa ło, ale wie rzy my rów -
nież, że po zo sta niesz w na szej pa mię ci ja ko je den z czo ło wych
bu dow ni czych wiel ko pol skie go sa dow nic twa. Za pi sa łeś się
du ży mi, zło ty mi li te ra mi w hi sto rii je go po wsta nia, wsłu chaj
się więc do brze w szum wie ją ce go wia tru, któ ry przy no si Ci
„ukłon do pa sa i po ni żej”, po że gnal ne wes tchnie nie od ty się -
cy wy sa dzo nych drzew w wiel ko pol skich sa dach.

Niech Ci ta zie mia lek ką bę dzie.
Od po czy waj w spo ko ju.

Ta de usz Ho łu bo wicz
ko le ga z ro ku; kie row nik Ka te dry Sa dow nic twa 

w la tach 1972–1997
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To już rok od cza su odej ścia Pa ni Pro fe sor. Jej śmierć by ła
du żym za sko cze niem, mi mo że prze cież zda wa li śmy so bie

spra wę z nie uchron no ści praw bio lo gii. Choć już wie le lat by ła
na eme ry tu rze, to za wsze sta ra ła się być obec na w ży ciu ka te -
dry. Lo sy Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt, a tak że mo ja
for ma cja na uko wa i dy dak tycz na by ły nie roz łącz nie zwią za ne
z Jej Oso bą. Pro fe sor Ma cie jew ska „wy ło wi ła” mnie już na dru -
gim ro ku stu diów i włą czy ła w pra cę na uko wą, a na ostat nim
ro ku tak że dy dak tycz ną. By ła opie ku nem mo jej pra cy ma gi -
ster skiej, pro mo to rem pra cy dok tor skiej, prze wod ni kiem do
ha bi li ta cji. Chy ba do brze zna łem Pa nią Pro fe sor. 

By ła oso bą nie zwy kłą. Mia ła sta łe za sa dy mo ral ne, któ ry mi
kie ro wa ła się za rów no w ży ciu oso bi stym, jak i za wo do wym.
Za sad tych ni gdy nie zła ma ła. Per fek cyj ność, rze tel ność w pra -
cy do świad czal nej, bez kom pro mi so wość – to ce chy, któ re sta -
ra ła się za szcze pić mło dym adep tom na uki. Mi mo że z nie któ -
ry mi Jej po le ce nia mi do koń ca wte dy się nie zga dza li śmy, to
dal sze la ta wy ka zy wa ły nie zmien nie, że za wsze mia ła ra cję. 

Pa ni Pro fe sor by ła jed nym z twór ców ka te dry, bo roz po czę -
ła pra cę za le d wie pół to ra ro ku po jej po wsta niu i dzi siej szy po -
ziom na uko wy oraz dy dak tycz ny ka te dra za wdzię cza głów nie
Jej. Bar dzo sil nie in spi ro wa ła mło dych lu dzi pod wzglę dem na -
uko wym. Na po cząt ku ka rie ry na uko wej zaj mo wa ła się po li -
mor fi zmem ke ra tyn, ale po dłu go ter mi no wym po by cie we
Fran cji zo sta ła za in spi ro wa na ba da nia mi nad in su li ną, cu krzy -
cą, nad czyn ni ka mi, któ re są za an ga żo wa ne w wy dzie la nie in -
su li ny. Ja aku rat tra fi łem do ka te dry mniej wię cej w tym okre -
sie, kie dy za czę ły się roz wi jać te go ro dza ju ba da nia. Pod
wzglę dem pro fi lu na uko we go, wy ty cza nia ścież ki na uko wej
Pa ni Pro fe sor by ła kon se kwent na i kie dy pró bo wa li śmy na ten
te mat dys ku to wać, to za wsze by ła bar dzo sta now cza i upie ra -

Wspo mnie nie o pro fe sor 
Mi ro sła wie Ma cie jew skiej w pierw szą
rocz ni cę śmier ci

Profesor Mirosława Maciejewska
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Nie ba wem mi nie rok, odkąd na szą aka de mic ką spo łecz -
ność opu ści ła na za wsze śp. pro fe sor Mi ro sła wa Ma cie -

jew ska. Ode szła na gle, w dzień swo ich imie nin – 26 lu te go,
w nie dziel ny po ra nek. By ła czło wie kiem na uki. I by ła na uczy -
cie lem aka de mic kim. Wspa nia łym i ory gi nal nym.

„Śpiesz my się ko chać lu dzi – tak szyb ko od cho dzą” – na uczał
w jed nym ze swych wier szy ksiądz po eta. Stwier dze nie to nie
jest jed nak w peł ni ade kwat ne wo bec Pro fe sor Mi ro sła wy. Ob -
da ro wa na zo sta ła dłu gim ży ciem, jed nak że Jej odej ście by ło
zbyt wcze sne i nie spo dzia ne. 

Te go dnia w umy słach i ser cach uczel nia nych przy ja ciół
i współ pra cow ni ków Pa ni Pro fe sor kry sta li zo wa ły się tre ści
imie ni no wych ży czeń, któ rych mia ła być od bior cą. Ży czeń ory -
gi nal nych w for mie i tre ści. Płyt kość tre ści i ba nal ne sło wa nie
by ły w ce nie u tej nie zwy kłej so le ni zant ki. Ona sa ma by ła te -
go naj lep szym do wo dem. Każ de wy po wia da ne przez Nią ży -
cze nia by ły nie sza blo no we, je dy ne w swo im ro dza ju. Sta ran -
nie do bra ne sło wa, do brze do bra ny upo mi nek i kwia tek. Pa ni
Pro fe sor dłu go my śla ła o każ dym ob da ro wy wa nym so le ni zan -
cie, o każ dym z nas! To by ło pięk ne i god ne na śla do wa nia.
Dzię ku je my Pa ni za uka za nie ta kie go sty lu ży cia!

Ży cze niom skła da nym przez Pa nią Pro fe sor to wa rzy szył
uśmiech. Z tru dem to le ro wa ła mal kon ten tów i po nu ra ków.
Czę sto py ta ła: „Dla cze go pan jest ta ki smut ny? Czy pro fe sor

mo że być smut ny? Ksiądz się nie uśmie cha! Dla cze go?” Szko -
da, że na na szej uczel ni nie usta no wi ła Or de ru Uśmie chu…
Za pew ne otrzy ma ła by go ja ko pierw sza. A z upły wem lat zy -
skał by on ty tuł „Or der Uśmie chu im. Mi ro sła wy Ma cie jew -
skiej”. Dzię ku je my Pa ni, bar dzo dzię ku je my za każ dy skie -
ro wa ny do nas uśmiech!

By ła ra do snym pro fe so rem, ra do snym czło wie kiem. Ale ta
ra dość nie by ła u Niej po wierz chow nym i ta nim blich trem.
Mia ła głę bo kie pod ło że. Nie wąt pli wie był to re zul tat uspo so -
bie nia, ale przede wszyst kim wy raz do brze wy ko na nej pra cy,
ja snych po glą dów, czy sto ści ser ca i po go dy du cha. Ta ką ra do -
ścią ob da ro wy wa ła swo ich roz mów ców. Na wet przy pad ko -
wych. Pa ni Pro fe sor Prze mi ła! Dzię ku je my za każ dą odro -
bi nę ra do ści, któ rą Pa ni nas ob da ro wa ła! Ale ośmie la my
się też Pa nią za py tać – czy to praw da, że Bóg Oj ciec jest
bar dzo po waż ny i po sęp ny?

Moż na Ją na zwać mi strzem roz mo wy, mi strzem dia lo gu.
Tak tow na, in te li gent na, oczy ta na, bę dą ca na bie żą co we
wszyst kich ak tu al nych spra wach wiel kiej i ma łej wa gi, z uczel -
ni, z kra ju i ze świa ta – po dej mo wa ła każ dy te mat i w każ dym
to wa rzy stwie. Pre fe ro wa ła jed nak roz mów ców mło dych i mę -
skich. Ucie ka ła od wie ko wych smęt ków, nie ustan nie na rze ka -
ją cych. Po tra fi ła od kry wać w czło wie ku pięk no – zwłasz cza to
du cho we, in te lek tu al ne. Do strze gać pięk no oso bo wo ści czło -

Na uka plus ele gan cja 
plus uśmiech plus… czy li pro fe sor 
Mi ro sła wa Ma cie jew ska

ła się, aby te ba da nia kon ty nu ować. Nie by ło to ła twe, po nie -
waż tak że w śro do wi sku na uko wym, wśród zna jo mych pro fe -
so rów fi zjo lo gii, pro po zy cja tych ba dań spo ty ka ła się z lek kim
nie do wie rza niem i pew ną nie wia rą w to, że mo gą się udać.
My ślę, że dzię ki Pa ni Pro fe sor wie lu z nas osią gnę ło pod wzglę -
dem na uko wym to, co dzi siaj re pre zen tu je my, po nie waż wła -
śnie te ba da nia sta ły się in spi ra cją do te ma ty ki ba daw czej na -
szej ka te dry do dziś.

Pa ni Pro fe sor by ła nie zwy kłym dy dak ty kiem. Kie dy roz ma -
wia my z ab sol wen ta mi róż nych rocz ni ków, kie dy py ta my o na -
uczy cie li, któ rzy utkwi li im w pa mię ci, to za wsze pa da na zwi -
sko Pa ni prof. Ma cie jew skiej. Wy kła da ła przed mio ty trud ne:
bio che mię, fi zjo lo gię. Szcze gól nie bio che mia spra wia ła i do
dziś spra wia wie lu stu den tom trud no ści, ale spo sób, w ja ki Pa -
ni Pro fe sor pro wa dzi ła wy kła dy, sys te ma tycz ność i umie jęt -
ność wy tłu ma cze nia trud nych za gad nień spra wia ła, że każ dy
stu dent, któ ry pra co wał, przez bio che mię „prze szedł”. Nie by -
ło to wca le ła twe, bo Pa ni Pro fe sor by ła bar dzo wy ma ga ją ca.
Po pro stu trze ba by ło umieć.

Pa ni Pro fe sor by ła ko bie tą nie zwy kle ele ganc ką, atrak cyj ną,
świet nie się ubie ra ła. Był to do dat ko wy ar gu ment, któ ry przy -

cią gał na Jej wy kła dy szcze gól nie mę ską część spo łecz no ści
stu denc kiej. 

Ja ko sze fo wa by ła dość su ro wa, wy ma ga ją ca, bar dzo sta -
now cza, ale po za ka te drą, po za pra cą sta wa ła się zu peł nie in -
nym czło wie kiem. By ła oso bą nie zwy kle to wa rzy ską, lu bią cą
się ba wić. Mo gli śmy się o tym prze ko nać, uczest ni cząc z Nią
w wie lu zjaz dach, szcze gól nie To wa rzy stwa Fi zjo lo gicz ne go
czy Bio che micz ne go, gdzie za zwy czaj na ko niec or ga ni zo wa -
no uro czy ste spo tka nia. Pa ni Pro fe sor za wsze by ła pierw szą
da mą do roz mo wy, do żar tów i tak że do tań ca. 

Bar dzo in te re so wa ła się lo sa mi ro dzin ny mi swo ich pra cow -
ni ków. Ko cha ła dzie ci. Nie mia ła swo ich, ale bar dzo lu bi ła, kie -
dy do ka te dry przy cho dzi ły na sze. 

Zwy kle wspo mi na jąc zmar łych uczo nych, wspo mi na my ich
twór czość na uko wą, dy dak tycz ną, osią gnię cia na uko we, pu bli -
ka cje. Tych Pa ni Pro fe sor mia ła wie le. Wszyst kie te spra wy, choć
waż ne, z cza sem jed nak zo sta ją za stą pio ne przez no we od kry -
cia. Na szczę ście w pa mię ci ludz kiej po zo sta je czło wiek, je go ce -
chy cha rak te ru, to, ja ki był w co dzien nym ży ciu. Ta ką Pa nią, ja -
ko nie zwy kłą oso bo wość, bę dzie my za wsze wspo mi nać. 

Le szek No gow ski



wie ka… Każ de go czło wie ka. Pięk na Pa ni Mi ro sła wo – dzię -
ku je my za pięk no, któ re Pa ni w nas do strze ga ła! 

Du żą wa gę przy wią zy wa ła do stro ju. Sa ma sta no wi ła wzór
ele gan cji w daw nym, do brym sty lu. W Jej stro ju wszyst ko by -
ło sta ran nie do bra ne, prze my śla ne, ory gi nal nie wkom po no -
wa ne. (Przed wy stę pem pro fe sor skie go chó ru pod czas ga lo -
we go kon cer tu na Fe sti wa lu Kul tu ry Kre so wej w Mrą go wie
dys kret nie za py ta ła jed ne go z chó rzy stów: „Czy mo że mi pan
po ży czyć ten swój kra wat, bo on naj bar dziej pa su je do mo jej
kre acji? Wiem, że Pan ma jesz cze in ny na wy stęp, praw da?”
Oczy wi ście od po wiedź mo gła być tyl ko po zy tyw na…) Z chwi -
lą odej ścia pro fe sor Mi ro sła wy Ma cie jew skiej nasz uni wer sy -
tet stał się jak by uboż szy, mniej ele ganc ki. Wkra da się do nie -
go mo no to nia i sza rzy zna. Ale ro dzi się tę sk no ta i po ja wia ją
się wspo mnie nia o… ele ganc kiej Pa ni z ele ganc kiej ka te dry.
By ła wy zwa niem rzu co nym w aka de mic ką prze strzeń co dzien -
no ści i za pew ne chcia ła swój ślad oca lić od za po mnie nia…
Prze mi ła Pa ni Pro fe sor! Chy ba aniel skie kre acje są te raz
jesz cze bar dziej ele ganc kie? 

Pro fe sor Mi ro sła wa Ma cie jew ska by ła bar dzo przy wią za na
do swo jej uczel ni. Ko cha ła uni wer sy tet, któ ry był jej pra co -
daw cą. Tu osią gnę ła na uko we stop nie i ty tu ły. Szcze gól nie
dro ga i bli ska Jej by ła Ka te dra Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie rząt.

Stwo rzo na przez pro fe so ra Le cha Dzia ło szyń skie go sa mo -
dziel na pla ców ka na uko wo -dy dak tycz na sta ła się oczkiem
w gło wie je go na stęp czy ni, czy li pro fe sor Mi ro sła wy Ma cie -
jew skiej. W roz wój tej ka te dry wło ży ła wszyst kie swo je si ły,
ca ły umysł i ser ce. Moc no prze ży wa ła jej znisz cze nie spo wo -
do wa ne po ża rem wy wo ła nym przez nie zna nych spraw ców
w nie zna nych oko licz no ściach. Prze ży wa ła tym bar dziej bo -
le śnie, że ów cze sne wła dze uczel ni ni gdy nie pod ję ły dzia łań
w ce lu wy ja śnie nia ta jem ni cy po ża ru tej i in nych ka tedr Aka -
de mii Rol ni czej. Ze zgliszcz ka te dral nych wy nio sła oca la łe ra -
my spa lo ne go ob ra zu. Prze cho wy wa ła je w swo im do mu, wy -
peł nia jąc przy rod ni czy mi zdo bie nia mi, jak by chcia ła tchnąć
w nie no we ży cie. 

Roz wój oso bo wy ka te dry był dla Niej ra do ścią i du mą. Ty le
cie pła za wsze za wie ra ły Jej sło wa o współ pra cow ni kach. In te -
re so wa ła się lo sa mi ka te dry do koń ca swych dni. Da wa ła licz -
ne do wo dy pa mię ci o pla ców ce, o wszyst kich jej pra cow ni -
kach, o dok to ran tach. Czy pa mięć by ła od wza jem nia na?
Gło śno ni gdy nie po sta wi ła ta kie go py ta nia i nie ocze ki wa ła
od po wie dzi – zbyt moc no ko cha ła bo wiem ka te drę. Nie mniej
jed nak ono w Niej tkwi ło, choć by ło głę bo ko skry wa ne. Ta jem -
ni ca ser ca Pa ni Pro fe sor… Dro ga Pa ni Pro fe sor! Dzię ku je my
za po zo sta wie nie nam wzo ru sza cun ku do miej sca pra cy!
Wzo ru god ne go na śla do wa nia…

Pro fe sor Mi ro sła wa Ma cie jew ska by ła pra cow ni kiem na uki.
Uczo ną, dla któ rej na uka by ła wiel ką war to ścią. Wy tę ża ła nie -
ustan nie swój umysł i ser ce, aby zgłę bić ta jem ni ce fi zjo lo gii
i bio che mii zwie rząt. W tych dys cy pli nach wy ry ła swój trwa ły,
wła sny ślad. Na uką in te re so wa ła się nie ustan nie, zwłasz cza tą,
któ ra by ła two rzo na przez Jej ka te drę i ma cie rzy stą uczel nię.
Ce ni ła dzia łal ność Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na -
uk. I w tej sfe rze jest Pa ni dla nas wzo rem!

Ko cha ła stu diu ją cą mło dzież. Wo bec stu den tów by ła wy ro -
zu mia ła i to le ran cyj na, ale da le ka od ta nie go po kla sku. Wy ma -
ga ła wie dzy, my śle nia, ale tak że od po wied nie go, wręcz ele -
ganc kie go ubio ru na czas eg za mi nu. Jej zda niem eg za min był
naj pięk niej szą i szcze gól nie mi łą for mą spo tka nia pro fe so ra ze
stu den tem. Po wi nien sta no wić moc ne prze ży cie dla oby dwu
stron. Nie ustan nie wy ka zy wa ła po sta wę wy ma ga ją ce go na -
uczy cie la aka de mic kie go. Naj bar dziej wy ma ga ła jed nak od
sie bie i współ pra cow ni ków. W imie niu wszyst kich eg za mi -
no wa nych stu den tów ser decz nie Pa ni dzię ku ję za oka zy -
wa ne ser ce!

Pra gnie nie po zna wa nia, zwłasz cza kra ju, by ło w niej moc -
no ugrun to wa ne. By ła ory gi nal ną tu ryst ką. Każ dą wy pra wę
roz pra co wy wa ła w naj drob niej szych szcze gó łach. Or ga ni za -
to rom wy jaz dów i prze wod ni kom za da wa ła wie le py tań, nie -
kie dy trud nych. Wcze śniej przy go to wa na, wy ka zy wa ła się du -
żą wie dzą na te mat zwie dza nych obiek tów, za wsze jed nak
z wy jaz du pra gnę ła wy nieść jak naj wię cej wia do mo ści. Ko cha -
ła Pol skę i Wiel ko pol skę, bo ga ty hi sto rią Po znań. By ła ocza ro -
wa na Fran cją, zwłasz cza jej kul tu rą. Cią gle czy ta ła ksiaż ki, i to
o zróż ni co wa nej te ma ty ce. Nie stro ni ła od współ cze snych au -
to rów. Pa ni Pro fe sor w peł ni przez nas nie roz po zna na
– dzię ku je my!

Wy trwa le i do koń ca swych dni uczest ni czy ła w ży ciu uczel -
ni – chęt nie przyj mo wa ła za pro sze nia na po sie dze nia Ra dy
Wy dzia łu, na sym po zja, oko licz no ścio we spo tka nia, by ła wier -
nym uczest ni kiem spo tkań pro wa dzo nych przez Dusz pa ster -
stwo Pra cow ni ków na sze go uni wer sy te tu. To był pięk ny styl,
któ ry Pa ni so bą pre zen to wa ła…
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By ła czło wie kiem wia ry. W ostat nich la tach pra wie co dzien -
nie uczest ni czy ła we Mszy Świę tej. Ko cha ła Ko ściół – wspie ra -
ła go pra cą, do świad cze niem, sło wem, mo dli twą i czy nem.
W krę gu Jej przy ja ciół by ło wie lu ka pła nów. Nie za wsze by ła
po ko rą bo ga ta – nie kie dy sta wia ła twar de i kło po tli we py ta -
nia w sfe rze wia ry i na ucza nia Ko ścio ła. Pra gnę ła Ko ścio ła
otwar te go na dia log, ra do sne go. Dzię ku je my Pa ni za świa -
dec two ży cia wia rą!

Pro fe sor Mi ro sła wa Ma cie jew ska by ła mo im na uczy cie lem.
Mia łem to szczę ście uczest ni czyć w za ję ciach, któ re pro wa dzi -
ła. Ćwi cze nia z bio che mii i fi zjo lo gii zwie rząt by ły za wsze sta -
ran nie przy go to wa ne, z wy raź nym wska za niem ce lu i spo so -
bu je go osią gnię cia. Wy pro wa dza nie wnio sków na le ża ło do
stu den ta. Pra ce la bo ra to ryj ne by ły wy ko ny wa ne w ze spo łach
i ze spo ko jem. Nie by ło po śpie chu. Je że li ze spo łem by ła pa ra
za ko cha nych, to znaj do wa ła czas na wet na mi ło sne spoj rze -
nia. Pa ni Mi ra, bo tak ją na zy wa li śmy, za wsze w lśnią co bia łym,
wy kroch ma lo nym i wy pra so wa nym far tu chu (na sze ki tle wy -
raź nie w tym wzglę dzie się od róż nia ły), a przede wszyst kim
z uśmie chem na twa rzy. Czy wi dzia ła za cho wa nie każ de go
stu den ta? Lu bi łem te za ję cia i lu bi łem te przed mio ty. I lu bi łem
Pa nią Mi rę. Oce na na za li cze nie przed mio tu by ła obiek tyw na.
Stu den ci stro nią cy od pi sem nej for my eg za mi nu mie li spo sob -
ność uczest ni cze nia w ust nym oraz w ko lo kwium. Był to ra do -
sny ce re mo niał. Ta ka at mos fe ra i ta kie po dej ście pa no wa ły

w ka te drze pro fe so ra Dzia ło szyń skie go i Pa ni Mi ry. No si łem się
więc z za mia rem re ali za cji tu pra cy ma gi ster skiej, ale po zwo -
li łem się uwieść łą kom i tra wom. To wła śnie w tej ka te drze po
raz pierw szy w ży ciu uczest ni czy łem w obro nie pra cy dok tor -
skiej (a dok to rant ką by ła sym pa tycz na asy stent ka Ur szu la Wi -
ta szek). We spół z ko le ga mi i ko le żan ka mi mia łem do te go
miej sca sen ty ment tak że ze wzglę du na sak so fo nicz ne uzdol -
nie nia in ne go jej asy sten ta, ma gi stra An drze ja Fro eli cha i je -
go wy stę py w stu denc kim klu bie „Od no wa”. Czy on też gra
w ka te drze i dla Pa ni Mi ry? – py ta li śmy sie bie.

Z mi łym wspo mnie niem Ka te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii Zwie -
rząt oraz Pa ni Mi ry, czy li Pro fe sor Mi ro sła wy Ma cie jew skiej,
prze ży łem wie le lat. Na gle, w spo sób zu peł nie przy pad ko wy,
zna la złem się w krę gu przy ja ciół Pa ni Pro fe sor. Na uczy ciel
i uczeń sta ją się przy ja ciół mi… Prze dziw ne do świad cze nie…

Ko cha na Pa ni Pro fe sor! Ser cem ca łym dzię ku ję za
wszyst ko, cze go od Pa ni do świad czy łem na stu diach – za
prze ka za ną wie dzę i za uka za nie ory gi nal ne go sty lu funk -
cjo no wa nia ka te dry. Dzię ku ję za przy jaźń, któ rą mnie
i mo ją żo nę Jo lan tę Pa ni ob da ro wa ła! I dzię ku ję za
uśmiech. Wie rzę, że to wa rzy szy on Pa ni Pro fe sor w dal -
szym cią gu, w nie biań skiej ka te drze ra do sne go Bo ga. 

Sta ni sław Ko złow ski
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Zwiel kim ża lem przy ję li śmy wia do mość o na głej śmier ci
– 30 grud nia 2012 ro ku – na sze go ce nio ne go ko le gi, pro -

fe so ra Wal de ma ra Masz ta le rza.

Pan Pro fe sor uro dził się 2 czerw ca 1960 ro ku w Po zna niu.
W 1987 ro ku ukoń czył stu dia na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Wnętrz
i Wzor nic twa Prze my sło we go Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Sztuk Pla stycz nych w Po zna niu, póź niej szej Aka de mii Sztuk
Pięk nych (obec nie Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go). Ka rie ra za -
wo do wa i roz wój ar ty stycz ny prof. Wal de ma ra Masz ta le rza by -
ły ści śle zwią za ne z tą uczel nią, w któ rej był za trud nio ny
od 1987 ro ku ko lej no na sta no wi skach: asy sten ta (1987), star -
sze go asy sten ta (1990), ad iunk ta (1995) i pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go (2005). W 1995 ro ku uzy skał kwa li fi ka cje pierw sze -
go stop nia w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych w za kre sie gra fi ki
na Wy dzia le Ma lar stwa, Gra fi ki i Rzeź by. Kwa li fi ka cje dru gie go
stop nia w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych w za kre sie dys cy pli -
ny ar ty stycz nej: gra fi ka uzy skał na Wy dzia le Gra fi ki. 

W ro ku 2008 zo stał za trud nio ny na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go w Ka te drze Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W sierp niu 2012 ro -
ku otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra sztuk pla stycz nych. 

Do rob kiem pu bli ka cyj nym prof. dr. hab. Wal de ma ra Masz -
ta le rza są Je go ob ra zy. Li sta wy staw, na któ rych pre zen to wał
swo je osią gnię cia i licz ne pra ce, się ga 100 do ko nań. Nie zwy -
kle in ten syw na dzia łal ność ar ty stycz na Pro fe so ra (ry su nek)
przy czy ni ła się do roz wo ju sztu ki w Pol sce, jak rów nież do pro -
mo wa nia ro dzi mej kul tu ry na świe cie. Wy sta wy Pro fe so ra po -
ja wi ły się w waż nych ga le riach Po zna nia i Wiel ko pol ski, ale tak -
że w War sza wie, Ra do miu, Kra ko wie, Gdań sku, Ka to wi cach
i Za ko pa nem. Ry sun ki Ar ty sty moż na by ło oglą dać w Szwe cji,
Ho lan dii, Niem czech, Sło wa cji i Nor we gii. Wie lo krot nie był za
nie wy róż nia ny na gro da mi in dy wi du al ny mi i ze spo ło wy mi.
Współ pra co wał na uko wo z Uni wer sy te tem w Linz (Au stria)
i Bie le feld (Niem cy). 

Ja ko przed miot swo jej dzia łal no ści ar ty stycz nej Pro fe sor wy -
brał ry su nek w kla sycz nej for mie. W oce nie świa ta ar ty stycz -
ne go stał się mi strzem te go wszyst kie go, co mo że zda rzyć się
mię dzy czer nią a bie lą. Stał się też mi strzem stop nio wa nia sza -
ro ści. Je go dzia łal ność ar ty stycz ną okre śla no na stę pu ją co:
„Prof. dr hab. Wal de mar Masz ta lerz był ma la rzem, któ ry za -
miast pędz la i farb wy brał tusz i piór ko. Za każ dym ra zem mo -
zol nie, ty sią ca mi kre sek, po kry wał po ła cie pa pie ru, aby uzy -
skać ocze ki wa ne gra dien ty sza ro ści”.

Pro fe sor Wal de mar Masz ta lerz uwa żał, że „sztu ka mo że nas
wy pro wa dzić na sze ro kie po le in ter pre ta cji i od czu cia nie skoń -
czo nej prze strze ni […] al bo spra wi, że utkwi my w la bi ryn cie
rze czy wi sto ści”.

W swo ich do ko na niach spe cjal nie uni kał ty tu ło wa nia dzie -
ła lub sto so wał okre śle nia ogól ne, jak: pej zaż, po le, dro ga, bra -
ma czy la bi rynt. Kon se kwent ne uni ka nie ty tu łów by ło Je go
świa do mym za mie rze niem, ma ją cym wy zwo lić w ob ser wa to -
rze wy obraź nię, ale tak że za cho wać ta jem ni cę au to ra dzie ła
i po zo sta wić nas w na pię ciu wo bec nie zna ne go świa ta. Je go
ob ra zy mia ły nas in spi ro wać do in dy wi du al ne go od czy ty wa -
nia, bo – jak wy jąt ko wo żar to bli wie okre ślił to in ny ar ty sta,
prof. dr hab. Sta ni sław Zbi gniew Ka miń ski – „nie o to cho dzi,
by zło wić kró licz ka, ale by go nić go”. 

Pan Pro fe sor był kil ka krot nie pro mo to rem czę ści ar ty stycz -
nej prac ma gi ster skich dy plo man tów Wy dzia łu Edu ka cji Ar -
ty stycz nej i Wy dzia łu Ma lar stwa. Na Wy dzia le Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu przez ostat nie czte ry la ta był pro -
mo to rem 14 prac in ży nier skich i sze ściu ma gi ster skich. Pod
kie run kiem Pro fe so ra wy ko na no dwie pra ce dok tor skie (w la -
tach 2010 i 2012).

Na Wy dzia le Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu zor ga -
ni zo wał Pra cow nię Ry sun ku, Ma lar stwa i Rzeź by przy ul. Do -
żyn ko wej, w blo ku G. Na po wierzch ni oko ło 300 m2 stu den ci
kie run ków: ar chi tek tu ra kra jo bra zu oraz: ogrod nic two, w spe -
cjal no ści: kształ to wa nie te re nów zie le ni, mo gą re ali zo wać swo -
je pa sje ar ty stycz ne. W pra cy or ga ni za cyj nej i ar ty stycz nej Pro -
fe sor za wsze po wie rzał wie le do ko nań swo jej asy stent ce
i dok to rant ce – dr Syl wii So snow skiej. 

Wspomnienia

Wal de mar Masz ta lerz (1960–2012)

Profesor Waldemar Masztalerz (1960–2012)
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Pro fe sor z ze spo łem na szej ka te dry co rocz nie prze pro wa -
dzał eg za min z ry sun ku od ręcz ne go dla osób apli ku ją cych na
pierw szy rok ar chi tek tu ry kra jo bra zu. Rów nie czę sto or ga ni -
zo wał ple ne ry ma lar skie dla na szych stu den tów; by ły to kil ku -
na sto dnio we wy jaz dy do miejsc, jak je okre ślał Pro fe sor
– szcze gól nych: obiek tów hi sto rycz nych oto czo nych zie le nią,
ide al nie po zwa la ją cych na roz wi ja nie pa sji ry sun ko wych i ma -
lar skich. Był po my sło daw cą i or ga ni za to rem co rocz nych wy -
staw ar ty stycz nych prac na szych stu den tów. Zwie dza ły je wła -
dze na szej uczel ni i wie lu pra cow ni ków. 

Ta bu dzą ca sza cu nek dzia łal ność ar ty stycz na i pe da go gicz -
na, a tak że or ga ni za cyj na pro fe so ra Wal de ma ra Masz ta le rza
zo sta ła do ce nio na przez śro do wi sko aka de mic kie i opi nię spo -
łecz ną, cze go wy ra zem jest osiem na gród rek tor skich oraz
uzy ska nie w ro ku 2010 Me da lu za Dłu go let nią Służ bę.

Był czło wie kiem nie zwy kłym, po nie waż re pre zen to wał in ną
niż na sza dzie dzi nę i dys cy pli nę na uko wą – na uczył nas pa trzeć
ina czej na przy ro dę. Dla Nie go nie by ło rze czy nie moż li wych
– za wsze uży wał słów: „nie ma spra wy, to jest do za ła twie nia”.
Dla stu den tów na sze go wy dzia łu był za wsze ce nio nym, uzna -
nym au to ry te tem wy cho waw czym i przy ja cie lem, dla nas zaś
– czło wie kiem bar dzo życz li wym, uśmiech nię tym i po moc nym.

Bę dzie nam Go bar dzo bra ko wa ło. Cy tu jąc Wi sła wę Szym -
bor ską: „Umar łych wiecz ność do tąd trwa, do kąd pa mię cią im
się pła ci”.

Nie za po mni my o na szym Pro fe so rze.
Cześć Je go pa mię ci!

dr hab. Piotr Urbań ski
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Bez tytułu, 1997, pióro/tusz/karton, 70 x 100

PIRAMIDY, 1993, pióro/tusz/karton, 69 x 99
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Dziś mo źemy je dy nie za pre zen to wać
Czy tel ni kom „Wie ści” dwa przy kła do we
ry sun ki zmar łe go Pro fe so ra. Za pew ne są
wśród nas oso by, któ re nie zdą ży ły się
za po znać z do ko na nia mi Wal de ma ra
Masz ta le rza – ar ty sty, nie tyl ko na ukow -
ca, dy dak ty ka, pra cow ni ka Wy dzia łu
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu. (pu, es)

Pro fe sor Wal de mar Masz ta lerz oprócz
ta len tu ma lar skie go miał tak że uzdol -
nie nia li te rac kie. „Ma lek kie pió ro” – tak
się o Nim wy ra ża no. Wła śnie na dniach
miał roz po cząć re da go wa nie wła sne go,
ar ty stycz ne go ką ci ka w„Wie ściach Aka -
de mic kich”. By li śmy już wstęp nie umó -
wie ni na pierw sze szki ce… 

Nie zdą ży li śmy…



Wieści Akademickie32 Styczeń – Luty

Pro fe sor dr hab. He le na Kru czyń ska z do mu Pa sier bo wicz
uro dzi ła się w Nie drzwi cy Ko ściel nej (woj. lu bel skie) 25 ma -

ja 1945 ro ku. Wy kształ ce nie śred nie zdo by ła w Tech ni kum Mle -
czar skim we Wrze śni (woj. wiel ko pol skie). W la tach 1964–1965
od by ła prak ty ki w Spół dziel ni Mle czar skiej w Obor ni kach.

Stu dia pierw sze go stop nia roz po czę ła w Wyż szej Szko le Rol -
ni czej (WSR) w Po zna niu, gdzie w ro ku 1968 uzy ska ła sto pień
in ży nie ra. Stu dia wyż sze dru gie go stop nia kon ty nu owa ła na
Wy dzia le Zoo tech nicz nym, gdzie w 1970 ro ku uzy ska ła dy -
plom ma gi stra zoo tech ni ki, od by wa jąc w trak cie staż w Pań -
stwo wym Ośrod ku Ho dow li Za ro do wej w Kłodz ku. Pra cę za -
wo do wą na Wy dzia le Zoo tech nicz nym WSR roz po czę ła 1
paź dzier ni ka 1970 ro ku ja ko asy stent w In sty tu cie Ży wie nia
Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej (IŻ ZiGP). Od 1 paź dzier ni -
ka 1971 ro ku by ła człon kiem ze spo łu uczel nia no -prze my sło -
we go po mię dzy PO LFĄ w Kut nie a IŻ ZiGP WSR. Trzy let nie stu -
dium dok to ranc kie na kie run ku: bio lo gia sto so wa na od by ła

w la tach 1973–1975 na Wy dzia le Zoo tech nicz nym. Pierw sze -
go stycz nia 1976 ro ku zo sta ła za trud nio na na sta no wi sku star -
sze go asy sten ta. Sto pień na uko wy dok to ra na uk rol ni czych
uzy ska ła po obro nie roz pra wy dok tor skiej 9 kwiet nia 1976 ro -
ku. Po nie speł na trzech mie sią cach 1 lip ca zo sta ła za trud nio -
na w IŻ ZiGP na sta no wi sku ad iunk ta. 

Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni czych
z za kre su zoo tech ni ki uzy ska ła w 1993 ro ku na pod sta wie roz -
pra wy ha bi li ta cyj nej „Efek tyw ność ży wie nia mi ne ral ne go krów
i cie ląt w wa run kach Wiel ko pol ski”. W 1999 ro ku uzy ska ła ty -
tuł na uko wy pro fe so ra Aka de mii Rol ni czej, 1 kwiet nia 2004
– pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 2006 – pro fe so ra na uk rol -
ni czych.

Dzia łal ność na uko wa pro fe sor Kru czyń skiej w ca łym okre -
sie za trud nie nia na uczel ni obej mo wa ła na stę pu ją ce kie run ki
ba daw cze: skład ni ki mi ne ral ne w aspek cie za sob no ści pasz,
wy stą pie nia nie do bo rów u by dła i spo so bów ich uzu peł nia -
nia; war tość po kar mo wa pasz z ro ślin in ten syw nie na wo żo -
nych azo tem mi ne ral nym i gno jo wi cą; ży wie nie krów w okre -
sie oko ło po ro do wym i cie ląt w pierw szym okre sie ży cia;
prze mia ny w żwa czu; oce na pasz na zwie rzę tach prze to ro wa -
nych; opty ma li za cja ży wie nia krów wy so ko wy daj nych.

W ostat nim okre sie pra cy pro fe sor Kru czyń ska zaj mo wa ła się
te ma ty ką ży wie nia krów wy so ko wy daj nych, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem dzia łań pro fi lak tycz nych w od nie sie niu do
cho rób me ta bo licz nych, ta kich jak ke to za, stłusz cze nie wą tro -
by i hi po kal ce mia, a te ma ty ba daw cze, ja kie po dej mo wa ła, to:
� wpływ me la to ni ny na wskaź ni ki prze mia ny ener ge tycz nej

u prze żu wa czy 
� za sto so wa nie do dat ku ziar na ku ku ry dzy i gli ko lu pro py le -

no we go dla zmniej sze nia de fi cy tu ener gii u krów po po ro -
dzie

� róż ni ca ka tio no wo -anio no wa pasz i da wek po kar mo wych
sto so wa nych w okre sie za su sze nia krów a po po ro do wa hi -
po kal ce mia.

Ca łość do rob ku pro fe sor He le ny Kru czyń skiej w dzie dzi nie
ba dań na uko wych obej mu je współ au tor stwo dwóch ksią żek,
po nad 55 ory gi nal nych prac twór czych (w tym 11 z IF) opu bli -
ko wa nych w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych, je den
ar ty kuł na uko wy z IF, 53 pra ce i stresz cze nia kon fe ren cyj ne
(w tym czte ry re fe ra ty na kon fe ren cjach za gra nicz nych), 107
ar ty ku łów po pu lar no nau ko wych, czte ry wdro że nia, współ au -
tor ka jed ne go skryp tu Ćwi cze nia z ży wie nia zwie rząt i pa szo -
znaw stwa. 

Pro fe sor Kru czyń ska w swo jej pra cy aka de mic kiej pro wa -
dzi ła wy kła dy i ćwi cze nia z przed mio tów: „ży wie nie zwie rząt
i go spo dar ka pa szo wa”, „tech no lo gia pro duk cji mie sza nek
prze my sło wych”, „spe cja li stycz na ana li ty ka che micz na pasz

Wspomnienia

He le na Kru czyń ska (1945–2012)
W pierw�szą�rocz�ni�cę�śmier�ci

Profesor Helena Kruczyńska (1945–2012)

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 ro
dz

in
ne



Wieści Akademickie 33

oraz tech no lo gia kon ser wa cji pasz ob ję to ścio wych”, „rol ni cza
pro duk cja zwie rzę ca”, „ży wie nie zwie rząt i tech no lo gia pro -
duk cji i kon ser wa cji pasz”, „ży wie nie by dła” oraz przed mio -
tów fa kul ta tyw nych i se mi na riów dy plo mo wych. By ła pro -
mo to rem 65 prac ma gi ster skich i dwóch dok to ra tów,
re cen zen tem wie lu prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych. Od by -
ła sta że na uko we w Lip sku (1977), NRD (1978), RFN (1981)
oraz w Uz be ki sta nie (1990). Wnio sko daw ca i wy ko naw ca
wie lu pro jek tów i gran tów. Kie row nik pro jek tów: „Skład che -
micz ny i war tość po kar mo wa ki szon ki z ku ku ry dzy w za leż -
no ści od od mia ny i wy so ko ści cię cia przy zbio rze” oraz pro -
jek tu „Wy ko rzy sta nie róż ni cy ka tio no wo -anio no wej da wek
okre su za su sza nia w pro fi lak ty ce po ra że nia po po ro do we go
u krów mlecz nych”. 

Po za obo wiąz ka mi dy dak tycz ny mi i ba daw czy mi pro fe sor
Kru czyń ska peł ni ła na uczel ni funk cje or ga ni za cyj ne i ad mi ni -
stra cyj ne. W la tach 1976–1978 by ła kie row ni kiem Stu diów Po -
dy plo mo wych „Pro duk cja Zwie rzę ca”, w ro ku 1994 głów ną or -
ga ni za tor ką I Kon fe ren cji Na uko wej „Związ ki mi ne ral ne

w ży wie niu zwie rząt”, w la tach 1993–1996 człon kiem Wy dzia -
ło wej Ko mi sji ds. Stu diów, a w la tach 2005–2008 peł ni ła funk -
cję wi ce prze wod ni czą cej Uczel nia nej Ko mi sji Wy bor czej. 

Za swo ją dzia łal ność spo łecz ną i na uko wą pię cio krot nie wy -
róż nia na i na gra dza na przez rek to ra Aka de mii Rol ni czej i Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Zmar ła 25 lu te go 2012 ro ku w wie ku 66 lat, po he ro icz nej
wal ce z nie ule czal ną cho ro bą. Po cho wa na zo sta ła 1 mar -
ca 2012 ro ku na cmen ta rzu pa ra fial nym przy ul. Lu tyc kiej
w Po zna niu. W oso bie Pa ni Pro fe sor uczel nia stra ci ła uczo ne -
go, wy cho waw cę i od da ne go na uczy cie la wie lu po ko leń stu -
den tów. 

Źró dło: Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Dzie je Aka de mic -
kich Stu diów w Po zna niu 1951-2011, pod red. To ma sza Szwacz -
kow skie go, Po znań 2011

mgr inż. Ani ta Za wor ska

Wspo tka niu uczest ni czy ło po nad 60 osób re pre zen tu ją -
cych śro do wi sko go spo dar cze, or ga ni za cje oto cze nia

biz ne su, in sty tu cje aka de mic kie, jed nost ki ba daw cze oraz ad -
mi ni stra cję pań stwo wą i re gio nal ną. Wśród go ści by li przed -
sta wi cie le 19 kla stró wi funk cjo nu ją cych w wo je wódz twie wiel -

ko pol skim, re pre zen tu ją cych róż ne bran że (mię dzy in ny mi:
lot ni czą, au to ma ty ki prze my sło wej, grzew czą, tu ry stycz ną, in -
for ma tycz ną i te le in for ma tycz ną, po li gra ficz ną i re kla mo wą,
spo żyw czą i bio tech no lo gicz ną, lo gi stycz ną, ko le jo wą, bu -
dow la ną i edu ka cyj ną), przed sta wi cie le trzech jed no stek na -
uko wych (Uni wer sy tet Przy rod ni czy, Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza i Uni wer sy tet Eko no micz ny – wszyst kie z Po zna -
nia), dzie sięć jed no stek oto cze nia biz ne su (fun da cji, par ków
na uko wo -tech no lo gicz nych, cen trów za awan so wa nych tech -
no lo gii, izb, cen trów biz ne su, firm do rad czych) oraz przed sta -
wi cie le sied miu jed no stek ba daw czych. 

Na szą uczel nię re pre zen to wa li: prof. dr hab. Jan Pi kul
– pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, dr hab. Zbi -
gniew Ka ro lew ski – pro dzie kan ds. na uki Wy dzia łu Ogrod -
nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu i dr inż. Ur szu la Moj siej
– kie row nik Biu ra Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką.

Pod czas spo tka nia uczest ni cy za po zna li się z ce la mi, za ło -
że nia mi i pla na mi Wiel ko pol skie go Cen trum Kla ste rin gu oraz
do bry mi prak ty ka mi w dzie dzi nie eko sys te mów kla stro wych
in nych re gio nów.

An na Po łczyń ska – ko or dy na tor Wiel ko pol skie go Cen trum
Kla ste rin gu (WCK), kie row nik Punk tu Kon tak to we go WCK,

Po wo ła nie Wiel ko pol skie go Cen trum
Kla ste rin gu
Pod�pi�sa�nie�li�stu�in�ten�cyj�ne�go: 22�li�sto�pa�da 2012�ro�ku,�
In�sty�tut�Lo�gi�sty�ki�i Ma�ga�zy�no�wa�nia�w Po�zna�niu
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pra cow nik In sty tu tu Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia – po rów na -
ła stan śro do wi ska kla stro we go za rów no w Pol sce, jak i w wo -
je wódz twie wiel ko pol skim. Przed sta wi ła sche mat funk cjo no -
wa nia kla strów w Wiel ko pol sce, w któ rym naj waż niej szym
ele men tem są fir my je two rzą ce. Przed sta wi ła po ten cjał WCK
skła da ją cy się z 39 człon ków, bę dą cych re pre zen tan ta mi po -
wią zań ko ope ra cyj nych, ini cja tyw kla stro wych, uczel ni wyż -
szych, in sty tu tów ba daw czych, par ków i cen trów tech no lo -
gicz nych, izb, fun da cji, firm kon sul tin go wych, cen trów
biz ne su, klu bów, part ne rów ze wnętrz nych i eks per tów. Omó -
wi ła pra ce zwią za ne z bro ke rem tech no lo gicz nym, wspól ne
dzia ła nia w pro ce sach pro mo cji, in ter na cjo na li za cji i pod no -
sze nia kom pe ten cji li de rów, stwo rze nie ośrod ka wy mia ny
wie dzy, in te gra cję li de rów śro do wi ska, czy wresz cie wy pra -
co wa nie ma py kom pe ten cji za so bów ludz kich, know -how, in -
fra struk tu ry i pro jek tów, któ re bę dą naj bliż szy mi ce la mi dla
WCK w nad cho dzą cym, 2013 ro ku.

Jo an na Pod gór ska, dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju Przed -
się bior czo ści i In no wa cyj no ści Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed -
się bior czo ści (PARP) za po zna ła uczest ni ków spo tka nia z re ko -
men da cja mi gru py ro bo czej ds. po li ty ki kla stro wej od no śnie
do kie run ków i za ło żeń po li ty ki kla stro wej w Pol sce do 2020
ro ku. Przed sta wi ła ce le, za sa dy i re ko men da cje dla przy szłej
po li ty ki kla stro wej oraz pro ces se lek cji i wspar cia kra jo wych
kla strów klu czo wych.

Da niel Szcze chow ski, spe cja li sta De par ta men tu Za rzą dza -
nia Pro gra ma mi Kon ku ren cyj no ści i In no wa cyj no ści Mi ni ster -
stwa Roz wo ju Re gio nal ne go przed sta wił wspar cie roz wo ju
in no wa cyj no ści i przed się bior czo ści ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach per spek ty wy fi nan so wej 2014–2020. Zwró cił
uwa gę na uwa run ko wa nia stra te gicz ne i przy go to wa nia do
no wej per spek ty wy fi nan so wej. Waż nym aspek tem oka za ły
się głów ne kie run ki re for my do ty czą ce po li ty ki spój no ści oraz
do ku ment opi su ją cy stra te gię wy ko rzy sta nia środ ków unij -

nych do re ali za cji ce lów roz wo jo wych kra ju w po sta ci „umo -
wy part ner stwa”.

Be ata Jo an na Ło ziń ska – dy rek tor De par ta men tu Go spo dar -
ki Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w Po zna niu oraz Mi chał Pta szyń ski za pre zen to wa li sys te mo -
we dzia ła nie na rzecz pod no sze nia ja ko ści współ pra cy po -
szcze gól nych pod mio tów re gio nal ne go sys te mu in no wa cji
oraz wska za li na kla stry ja ko struk tu ry przy sto so wa ne do
wspar cia roz wo ju go spo dar ki opar tej na wie dzy. 

Uczest ni cy spo tka nia mo gli za po znać się z dzia ła nia mi sa -
mo rzą du re gio nal ne go, któ ry od 2008 ro ku pro wa dzi wie le
dzia łań in for ma cyj nych i pro mo cyj nych, pro pa gu ją cych ideę
kla ste rin gu, w kon tek ście współ pra cy wiel ko pol skich przed -
się biorstw i jed no stek na uko wo -ba daw czych. Przed sta wi li
obec nie pro wa dzo ne, do tych czas zre ali zo wa ne i przy szłe dzia -
ła nia na rzecz śro do wi ska kla stro we go Wiel ko pol ski.

Po za koń cze niu wy stą pień od był się pa nel dys ku syj ny
z udzia łem za pro szo nych go ści. Zwień cze niem spo tka nia by -
ło uro czy ste pod pi sa nie li stu in ten cyj ne go po wo łu ją ce go
Wiel ko pol skie Cen trum Kla ste rin gu. Je go sy gna ta riu sza mi
zo sta ło 37 jed no stek (wśród nich nasz Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu) re pre zen tu ją cych wiel ko pol skie śro do wi sko
spo łecz ne, na uko we i go spo dar cze, któ re ma ją współ dzia łać
na rzecz zrze szo nych człon ków.

dr inż. Ur szu la Moj siej

i Kla ster – sku pi sko po wią za nych ze so bą firm lub in sty tu cji na uko wo -
-ba daw czych o okre ślo nym pro fi lu, dzia ła ją cych na ja kimś te re nie (za:
Słow nik ję zy ka pol skie go PWN, wy da nie in ter ne to we [do stęp: 14.02.2013])
(przyp. red.).

Stu den ci z Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków od 7 do 9 grud -
nia 2012 ro ku uczest ni czy li w warsz ta tach edu ka cyj nych

w Ośrod ku Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie. Te ma ty ka za jęć do -
ty czy ła tre ści i form edu ka cji przy rod ni czo -le śnej róż nych grup
wie ko wych, mie li śmy tak że moż li wość za po zna nia się z wy -
daw nic twa mi Ośrod ka z te go za kre su.

Oczy wi ście jak na warsz ta ty praw dzi wych le śni ków przy sta -
ło, nie mo gło się o być bez za jęć te re no wych, dzię ki cze mu mo -
gli śmy na wła snej skó rze się prze ko nać, że lek cja w te re nie jest
bar dzo do brą for mą edu ka cji.

Ob fi te opa dy śnie gu i ujem na tem pe ra tu ra na dwo rze nie
znie chę ci ły nas do te go, aby „Szu kać den dro lo gicz nych skar -
bów” z dr inż. Bar ba rą Czoł nik. Mi mo zi mo wej au ry ra zem
z mgr Ali cją An to no wicz pro wa dzi li śmy „Je sien ne ob ser wa cje”

i stwier dzi li śmy, że „Wio sna bu dzi za pa cha mi i ko lo ra mi”. Oczy -
wi ście to tyl ko nie któ re z te ma tów na szych za jęć. 

Do dat ko wym punk tem pro gra mu by ło zwie dza nie wy staw
w Po wo zow ni, Owczar ni i Ofi cy nie, po któ rym jed no znacz nie
stwier dzi li śmy, że wi zy ta w go łu chow skim ośrod ku po win na
być po ży tecz nym i mi łym obo wiąz kiem każ de go stu den ta Wy -
dzia łu Le śne go.

Chcie li by śmy ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim oso bom,
dzię ki któ rym mo gli śmy wziąć udział w tym wy jeź dzie,
a w szcze gól no ści pra cow ni kom Ośrod ka Kul tu ry Le śnej w Go -
łu cho wie za po świę co ny nam czas i po dzie le nie się cen nym
do świad cze niem. 

Mar ta Resz czyń ska
Ko ło Le śni ków

Stu denc kie warsz ta ty edu ka cyj ne
w Ośrod ku Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie
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Tra dy cją sta ło się już, że w ma ju stu den ci pre zen tu ją wy ni -
ki prac ba daw czych, któ re po wsta ły w bie żą cym ro ku aka -

de mic kim w ra mach dzia łal no ści stu denc kie go ru chu na uko -
we go. Miej scem spo tka nia li de rów tej for my na uko wej
ak tyw no ści stu den tów, po dob nie jak rok wcze śniej, by ła au la
w Ko le gium Run ge go. Te go rocz ną Uczel nia ną Se sję Stu denc -
kich Kół Na uko wych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu, któ ra od by ła się 8 ma ja, otwo rzył JM rek tor, prof. dr hab.
Grze gorz Skrzyp czak. 

Ob ra dy od by wa ły się w sek cjach: przy rod ni czej, na uk po zo -
sta łych i tech nicz nych, na uk eko no micz no -spo łecz nych oraz
se sji po ste ro wej.

Na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym dzia ła 14 Stu denc kich Kół
Na uko wych, któ re pre zen to wa ły swój do ro bek. Naj wię cej, bo
dzie więć pre zen ta cji przed sta wio no na se sji na uk po zo sta łych
i tech nicz nych; na se sji przy rod ni czej za pre zen to wa no ich
osiem, a na uk eko no micz no -spo łecz nych – czte ry. W se sji po -
ste ro wej wy ni ki ba dań po ka za no na 23 pla ka tach. 

Wszyst kie pre zen ta cje wni kli we oce nia ło ju ry, w któ re go
skład we szli przed sta wi cie le wszyst kich wy dzia łów na sze go
uni wer sy te tu:

� dr hab. Mo ni ka Ja ku bas – Wy dział Rol nic twa i Bio in ży -
nie rii

� dr inż. Grze gorz Ga liń ski – Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu

� dr Sła wo mir Sza ła ta – Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska

� dr inż. Bar tosz Pa łu bic ki – Wy dział Tech no lo gii Drew na
� dr inż. Jo lan ta Ko mi sa rek – Wy dział Ho dow li i Bio lo gii

Zwie rząt

� dr inż. Be ata Ja now ska – Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu

� dr inż. Ma riusz Bę be nek – Wy dział Le śny
� dr inż. Elż bie ta Mi ko łaj czak – Wy dział Eko no micz no -Spo -

łecz ny.

Po dob nie jak w po przed nich la tach, utrzy ma no bar dzo wy -
so ki po ziom na uko wy pre zen ta cji, któ re – co na le ży pod kre -
ślić – by ły przy go to wa ne sta ran nie, a oso by lub ze spo ły je wy -
gła sza ją ce po tra fi ły wy ni ki swo ich ba dań prze ka zać czę sto
w spo sób ory gi nal ny. 

Se sje cie szy ły się du żym za in te re so wa niem, o czym świad -
czy ła wy peł nio na przez rze czo wo dys ku tu ją cych uczest ni ków
au la w Ko le gium Run ge go.

Po za koń cze niu pre zen ta cji od by ły się ob ra dy ju ry, po któ -
rych prze wod ni czą cy ogło sił wy ni ki. Ko mi sja oce nia ją ca usta -
li ła na stę pu ją cy ran king lau re atów:

SEK CJA PRZY ROD NI CZA 

I miej sce
Mar ta Cie ślik, Mar cin Szym czak, Mał go rza ta Fu ty ma oraz

Ad rian Grzem ski z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo gów
– Sek cja Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo gii
Prze wo du Po kar mo we go (opie ku no wie na uko wi: dr hab.
Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, prof.
nadzw.) za pre zen ta cję „Ore ga no ja ko su ple ment daw ki dla
prze żu wa czy a pro ces me ta no ge ne zy w żwa czu – ba da nia in
vi tro”. 

Se sja Uczel nia na Kół Na uko wych 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Studenci różnych wydziałów – jeden cel: sesja kół naukowych
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II miej sce
Ma ciej Je rzy Ber nac ki, Ka ta rzy na Bycz kow ska, Ra do sław Ma -

ri now, Alek san dra Wal da z Ko ła Na uko we go Ochro ny Śro do -
wi ska (opie kun na uko wy: dr inż. Piotr Le wan dow ski) za pre -
zen ta cję „Ana li za sta nu mi kro bio lo gicz ne go po znań skich
pia skow nic”.

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

ni ków (opie kun na uko wy: dr inż. Ane ta Czar na) za pre zen ta -
cję „Bu do wa i struk tu ra owo ca ja ko no wa ce cha tak so no micz -
na ro ślin z ro dza ju Ara bis, Ara bi dop sis i Car da mi ni nop sis?”

SEK CJA NA UKI PO ZO STA ŁE I TECH NICZ NE

I miej sce
Mar cin Kacz ma rek, Ro man Kacz ma rek i Krzysz tof No wac ki

z Ko ła Na uko we go Go spo dar ki Prze strzen nej (opie kun na uko -
wy: dr Ma riusz Soj ka) za pra cę „Kro plą drą żąc pla ny. Pro gno -
za skut ków wpro wa dze nia miej sco wych pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go w od nie sie niu do za go spo da ro wa nia
wód opa do wych, na przy kła dzie gmi ny Lu boń, z wy ko rzy sta -
niem tech no lo gii GIS”.

II miej sce 
Mag da le na Dem bek, Mał go rza ta Ma got, Mał gorza ta Zmy -

ślo na, Ja kub Pań czak, Ża kli na Woj dy ło, Ka ja Pest, Do ro ta Kacz -
ma rek, Ka ta rzy na Wa ła szyk ze Stu denc kie go Ko ła Na uko we -
go Tech no lo gów Żyw no ści (opie kun na uko wy: dr inż. Jo an na
Ko bus-Ci sow ska) za pre zen ta cję „Wpływ do dat ku inu li ny do
pącz ków se ro wych na ich war tość od żyw czą”.

III miej sce
An na Ko wal ska i Lu iza Da wi do wicz z Ko ła Na uko we go

Ogrod ni ków (opie kun na uko wy: dr. inż. Mi chał Szklarz) za pre -
zen ta cję „Pro jekt ogro du dla Szko ły Spe cjal nej nr 105 w Po -
zna niu”.

IV miej sce
Do ro ta Kacz ma rek, Piotr Gry giel, Prze my sław Gum per, Jo -

an na Ję dra sie wicz, Kin ga Kie loch, Prze my sław Ko wal czew ski,
Dia na Za jąc z Ko ła Na uko we go Tech no lo gów Żyw no ści (opie -
ku no wie na uko wi: dr inż. Elż bie ta Ra dzie jew ska -Kubz de la, dr
inż. Ró ża Bie gań ska -Ma re cik) za pra cę „Oce na za war to ści
skład ni ków o zna cze niu proz dro wot nym oraz ich zdol no ści
an ty ok sy da cyj nych w so ku oraz smo othies na ba zie so ku jabł -
ko we go”.

SEK CJA NA UK EKO NO MICZ NO -SPO ŁECZ NYCH
I TECH NICZ NYCH

Przy zna no tyl ko jed ną na gro dę: I miej sce
Ro man Kacz ma rek, Mar cin Kacz ma rek, Sta ni sław Świ tek,

Aga ta Bat czak, Jo an na Mit t mann Mar ta Li siak z Ko ła Na uko we -
go Go spo dar ki Prze strzen nej (opie kun na uko wy: dr Ma riusz
Soj ka) za pre zen ta cję „Do sta łem, prze czy ta łem, na pi sa łem. Ma -
ga zyn Stu denc ki „GP Ac tion” przy kła dem po pu la ry za cji na uki
i ak ty wi za cji śro do wi ska stu denc kie go”.

SE SJA PO STE RO WA

I miej sce
Prze my sław Olej nik i Mał go rza ta Fu ty ma z Ko ła Na uko we -

go Bio tech no lo gów „Ope ron” (opie kun na uko wy: dr Piotr Dul -
lin) za po ster „Wy so ko pro cen to we droż dże. Pró by uzy ska nia
szcze pów Sac cha ro my ces ce re vi sae o zwięk szo nej to le ran cji na
al ko hol”.

II miej sce
Mag da le na Dem bek, Piotr Gry giel, Ma rian na Ra czyk, Mag -

da le na Chel czyń ska, Alek san dra Ka nia, Ka ta rzy na Wa lasz czyk,
Ża kli na Woj dy ło, Dia na Za jąc, Mał go rza ta Zmy ślo na z Ko ła Na -
uko we go Tech no lo gów Żyw no ści (opie ku no wie na uko wi: dr
inż. Elż bie ta Ra dzie jew ska -Kubz de la, dr inż. Ró ża Bie gań ska -
-Ma re cik) za po ster „Oce na za war to ści skład ni ków proz dro -
wot nych w chle bie z do dat kiem wy sło dzin jęcz mien nych”.

III miej sce
Mar cin Szym czak, Mar ta Cie ślik, Do mi ni ka Ga lus, Łu kasz Dy -

lew ski, Agniesz ka Woź niak, Be ata Bu daj, Ad rian Grzem ski oraz
Mał go rza ta Fu ty ma z Ko ła Na uko we go Zoo tech ni ków i Bio lo -
gów – Sek cja Ży wie nia Zwie rząt Prze żu wa ją cych i Mi kro bio lo -
gii Prze wo du Po kar mo we go (opie ku no wie na uko wi: dr hab.
Adam Cie ślak, dr hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel, prof. UP)
za pre zen ta cję „Mi kro or ga ni zmy by tu ją ce w prze wo dzie po -
kar mo wym sło ni afry kań skich (Lo xo don ta Afri ca na) za miesz -
ku ją cych ogród zoo lo gicz ny w Po zna niu”. 

Wszy scy uczest ni cy te go rocz nej uczel nia nej se sji kół na uko -
wych otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne pod pi sa ne przez pro rek tor
ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską i wrę czo ne przez
peł no moc ni ka rek to ra ds. stu denc kich kół na uko wych, dr. hab.
Hie ro ni ma Frąc ko wia ka, a lau re aci do dat ko wą gra ty fi ka cję
– uro czy ste wrę cze nie na gród, któ re od by ło się w trak cie spo -
tka nia w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Se sje Kół Na uko wych za koń czy ło już tra dy cyj nie ogni sko na
dzie dziń cu Do mu Stu denc kie go „Przy le sie”.

Stu denc ki ruch na uko wy jest ota cza ny szcze gól ną tro ską przez
wła dze rek tor skie re pre zen to wa ne przez pro rek tor ds. stu diów,
prof. dr hab. Mo ni kę Ko złow ską, któ ra oso bi ście in te re su je się
przy go to wa nia mi, jak też sa mym prze bie giem se sji. Te go rocz na
edy cja po raz ko lej ny do wio dła, że jest świę tem stu denc kie go ru -
chu na uko we go. Du ży wkład w or ga ni za cję wnie śli przed sta wi -
cie le stu denc kie go ko mi te tu or ga ni za cyj ne go, a nad spraw nym
prze bie giem se sji czu wa li pro wa dzą cy stu den ci: Alek san dra Wal -
da, Ju sty na Schne ider, Ka mi la Wierz bic ka oraz Piotr Saj na. Po nad -
to za wy kra cza ją ce po za obo wiąz ki służ bo we za an ga żo wa nie
sło wa po dzię ko wa nia na le żą się Ka ro li nie Ma rek z Dzia łu Stu -
denc kich Spraw By to wych oraz ko or dy na to ro wi ca łe go przed -
się wzię cia, dr. hab. Hie ro ni mo wi Frąc ko wia ko wi.

Tro ska władz uczel ni i władz wy dzia łów o roz wój stu denc -
kie go ru chu na uko we go – mi mo ogra ni czo nych środ ków fi -
nan so wych – do brze ro ku je i po zwa la mieć na dzie ję, że zgod -
nie z tra dy cją za rok od bę dzie się ko lej na se sja. 

Ja ro sław So snow ski, Hie ro nim Frąc ko wiak
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Koło Naukowe Technologów Żywności
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Owoc na współ pra ca mię dzy Uni wer sy te tem Przy rod ni -
czym w Po zna niu a fir mą De Heus umoż li wi ła ab sol wen -

tom na szej uczel ni uczest nic two w pierw szej edy cji kon kur su
na naj lep szą pra cę ma gi ster ską, li cen cjac ką lub in ży nier ską,
zor ga ni zo wa nego przez fir mę pa szo wą De Heus. Do 6 paź -
dzier ni ka 2012 ro ku ab sol wen ci mo gli skła dać swo je pra ce dy -
plo mo we u opie ku na kon kur su, dr. hab. Ada ma Cie śla ka, prof.
nadzw. z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. W kon kur sie
uczest ni czy li rów nież ab sol wen ci Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie. Dzie dzi ny, w ja kich roz pa try wa -
no pra ce, do ty czy ły: by dła, dro biu oraz trzo dy chlew nej.

Roz strzy gnię cie kon kur su od by ło się 17 li sto pa da. We
wszyst kich trzech dzie dzi nach głów ne na gro dy otrzy ma li ab -
sol wen ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Ko mi sja skła da ją ca się

z kie row ni ków Pro duk tu i Dzia łu HR Fir my De Heus za naj lep -
szą pod wzglę dem me ry to rycz nym i tech ni czym oraz za ak tu -
al ność pro ble ma ty ki i przy dat ność dla prak ty ki rol ni czej we
wszyst kich trzech dzie dzi nach oce ni ła pra cę ab sol wen ta Wy -
dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt – mgr. inż. Mar ci na Hej dy -
sza – za ty tu ło wa ną: „Wpływ róż nych ole jów po cho dze nia ro -
ślin ne go na wy ni ki od cho wu kur cząt rzeź nych”. Ba da nia
zo sta ły zre ali zo wa ne w Ka te drze Ży wie nia Zwie rząt i Go spo -
dar ki Pa szo wej, a opie kę na uko wą nad nimi spra wo wał dr inż.
Da mian Jó ze fiak. Nasz ab sol went w swo ich ba da niach wy ka -
zał zna czą cy wpływ ro dza ju ole ju ro ślin ne go na zróż ni co wa -
nie wy ni ków pro duk cyj nych kur cząt rzeź nych. W po zo sta łych
dwóch dzie dzi nach (by dło, trzo da chlew na) przy zna no wy róż -
nie nia. Pierw sze otrzy mał mgr inż. Woj ciech Ko wal ski za pra -

Ab sol wen ci Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt lau re ata mi kon kur su
De Heus na naj lep szą pra cę dy plo mo wą

Laureat głównej nagrody: Marcin Hejdysz 
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cę pod ty tu łem: „Opty ma li za cja ży wie nia krów mlecz nych
w aspek cie ob ni że nia kosz tów pro duk cji mle ka w go spo dar -
stwie Pa na Hi po li ta Ko wal skie go” – re ali zo wa ną pod kie run -
kiem dr. hab. Ada ma Cie śla ka, prof. nadzw. W wy róż nio nej
pra cy uda ło się ob ni żyć kosz ty zwią za ne z ży wie niem by dła
mlecz ne go dzię ki zwięk sze niu za war to ści w daw kach pasz ob -
ję to ścio wych i przy zmniej sze niu udzia łu pasz tre ści wych, bez
ne ga tyw ne go wpły wu na pro duk cję mle ka. Dru gie wy róż nie -
nie otrzy mał mgr inż. To masz Sza gun za pra cę pod ty tu łem:
„Wpływ skar mia nia w daw kach ki szo ne go ziar na ku ku ry dzy na
wy ni ki od cho wu pro siąt” – opie ku nem pra cy był prof. dr hab.
An drzej Fran kie wicz. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się w pią tek, 7 grud -
nia 2012 ro ku w sie dzi bie głów nej fir my De Heus w Łę czy cy,
pod czas spo tka nia pod su mo wu ją ce go rocz ną współ pra cę fir -
my z uczel nia mi rol ni czy mi. Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li
mię dzy in ny mi: dy rek tor ge ne ral ny, Wi told Obi dziń ski; dy rek -
tor Pio nu Sprze da ży, Adam Za le ski oraz kie row ni cy Pro duk tu
ds. Dro biu, By dła i Trzo dy Chlew nej. Na uro czy sto ści Wy dział
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt re pre zen to wa ła dzie kan, prof. dr

hab. Mał go rza ta Szu ma cher -Stra bel oraz opie kun kon kur su,
dr hab. Adam Cie ślak, prof. nadzw., Szko łę Głów ną Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie zaś dr hab. Ju sty na Wię cek. Fir -
ma De Heus w ra mach współ pra cy z uczel nia mi wyż szy mi re -
ali zu je kil ka ini cja tyw, mię dzy in ny mi „Dzień z De Heus”, „Tar gi
pra cy”, „Am ba sa dor De Heus” oraz kon kurs na pra cę dy plo mo -
wą, któ rego ko lej na edy cja już w tym ro ku. 

mgr inż. Ani ta Za wor ska
mgr inz. Mar cin Hej dysz
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Wyróżnienie otrzymał mgr inż. Tomasz Szagun… 
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Słowa uznania oraz gratulacje dla laureatów od dziekan 
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzaty
Schumacher-Strabel
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… oraz mgr inż. Wojciech Kowalski
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Wse mi na rium na uko wym „Te le de tek cyj ne me to dy sza -
co wa nia bio ma sy w la sach” wzię li udział in ży nie ran ci,

ma gi stran ci, dok to ran ci i pra cow ni cy Wy dzia łu Le śne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu za an ga żo wa ni w mię -
dzy na ro do wy pro jekt „Opra co wa nie trans gra nicz ne go sys te -
mu wspo ma ga nia pro ce sów de cy zyj nych dla zdal nej
i mo de lo wej oce ny bio ma sy drzew nej w la sach ob sza ru
wspar cia Po me ra nia (For se en Po me ra nia)”. Ce lem se mi na -
rium by ło pod su mo wa nie prac wy ko na nych w ra mach pro -
jek tu For se en Po me ra nia. W trak cie spo tka nia wy gło szo no
dzie sięć re fe ra tów, któ re przed sta wia ły me to dy kę, stan za -
awan so wa nia i uzy ska ne już wy ni ki w re ali zo wa nych w ra -
mach pro jek tu pra cach in ży nier skich i ma gi ster skich, oraz in -
ne in te re su ją ce te ma ty. Za pre zen to wa na zo sta ła tak że
fo to re la cja z let nich mię dzy na ro do wych obo zów na uko wych
i pla ny obo zo we na rok 2013. 

Pro jekt For se en Po me ra nia jest współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ce lu 3 „Eu ro pej ska Współ pra ca
Te ry to rial na” – „Współ pra ca Trans gra nicz na” Kra jów Me klem -
bur gia – Po mo rze Przed nie/Bran den bur gia i Rzecz po spo li tej
Pol skiej (wo je wódz two za chod nio po mor skie) 2007–2013.

Se mi na rium by ło oka zją do dys ku sji, za rów no w cza sie se sji
re fe ra to wej, jak i pod czas wie czor ne go spo tka nia to wa rzy skie -
go, przy smacz nych po tra wach i wy stro ju w kli ma cie świą tecz -
nym. Do dat ko wą atrak cją dla uczest ni ków był ku lig po za śnie -
żo nych dro gach Nad le śnic twa Tucz no.

An drzej Wę giel

Re fe ra ty wy gło szo ne w trak cie se mi na rium:
� An drzej Wę giel – „Ak tu al ny stan re ali za cji za dań pro -

jek tu For se en Po me ra nia”
� Ka mil Kon drac ki –„Mię dzy na ro do we obo zy na uko we

For se en Po me ra nia Camp 2012”
� Ar tur Pi rzew ski, Alek san der Twar dziak, Ur szu la Tu rek

–„Wpływ za gęsz cze nia drze wo sta nów so sno wych na
wa dy, któ re w nich wy stę pu ją”

� Ma rek Ku tar ba – „Wzrost dę bów szy puł ko wych Qu er -
cus ro bur L. w do świad cze niu pro we nien cyj no -ro do -
wym w Nad le śnic twie Na my słów”

� Ma rek Biardz ki – „Sprze daż drew na na przy kła dzie
Nad le śnic twa Lwó wek Ślą ski”

� Elż bie ta Pa stwik – „Ba da nia obie gu wy bra nych pier -
wiast ków w eko sys te mie le śnym wo kół ist nie ją cej sta -
cji po mia ro wej w Tucz nie”

� An drzej Pia sta – „Grzy by pa to ge nicz ne i sa pro tro ficz -
ne na ko rze niach sie wek drzew le śnych na szkół ce
w Chro śnie – Nad le śnic two Kut no”

� Agniesz ka Wo łosz –„In dy wi du al ny tok stu diów – mo -
ja dro ga do suk ce su”

� Łu kasz So wiń ski – „Mo ni to ring bio ma sy w nad le śnic -
twie Draw no”

� Jo an na Sko niecz na – „Alo ka cja skład ni ków mi ne ral -
nych w drze wo sta nie so sno wym na te re nie Nad le śnic -
twa Draw no”

Zdjęcie hemisferyczne „rybie oko”

Se mi na rium na uko we w pro jek cie 
For se en Po me ra nia
15-16�grud�nia 2012�ro�ku,�Pa�łac�Wrzo�sy�ko�ło�Tucz�na
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Nie daw no uka za ła się po wieść po dróż ni cza Gwi nea w ukry -
wa nej ka me rze au tor stwa prof. dr. hab. Mi cha ła Sznaj de -

ra – kie row ni ka Ka te dry Ryn ku i Mar ke tin gu na sze go uni wer -
sy te tu. Jest to nie tyl ko re por taż z po dró ży do eg zo tycz ne go
kra ju, lecz tak że pod sta wo we kom pen dium wie dzy o geo gra -
fii, hi sto rii, re li gii, sto sun kach spo łecz nych, eko no mii i rol nic -
twie Gwi nei. Książ kę czy ta się z wiel kim za in te re so wa niem, jest
pa sjo nu ją ca i dy na micz na. Do dat ko wą jej war tość sta no wi nie -
sza blo no wa gra fi ka. Gwi nea w ukry wa nej ka me rze li czy 271
stron i wy da na zo sta ła na kła dem wła snym au to ra. Do stęp na
jest na stro nie: www.gwi nea.ho ry zont.biz. 

Z oka zji wy da nia książ ki prze pro wa dzi li śmy z jej au to rem
krót ki wy wiad.

Pa nie pro fe so rze, u schył ku swo jej pra cy na uko wej opu -
bli ko wał pan pierw szą po wieść – Gwi�nea�w ukry�wa�nej�ka�-
me�rze. Czy to nie jest za póź no na de biut li te rac ki?

Za wsze ma rzy łem o tym, aby wie dzę na uko wą prze ka zy wać
w for mie przy stęp nej jak naj szer sze mu krę go wi od bior ców.
Pi sa łem róż ne tek sty, któ re na stęp nie wy gła sza łem, lecz ich ży -
wot był bar dzo krót ki. Mo ja szu fla da peł na jest wy gło szo nych
i go to wych tek stów, któ re cze ka ją na ani ma cję. Nie ste ty, nad -
cho dzą bar dzo trud ne cza sy dla sło wa pi sa ne go. Ry nek ksią -
żek kur czy się w za stra sza ją cym tem pie. Po szu ku jąc bar dziej
efek tyw nych dróg prze ka zy wa nia wie dzy, się gną łem po no -
we for my prze ka zu – to jest po film i po wieść po dróż ni czą. Po -
zwa la ją one poszerzyć krąg od bior ców i da ją du żą sa tys fak cję

twór cy. Jed nak że jest to tyl ko drob ny krok w kie run ku po żyt -
ko wa nia com pu ting clo ud tech no lo gy, któ ra re wo lu cjo ni zu je
prze pływ in for ma cji. Mi mo wie ku po pró bu ję swo ich sił z no -
wo cze sny mi me to da mi prze ka zu. 

Pre zen to wał pan przy róż nych oka zjach swo je fil my po -
dróż ni cze…

Gdy uda ję się w po dróż, za gra ni cę czy po Pol sce, za wsze na
po do rę dziu mam ka me rę fil mo wą. W po dró ży fil mu ję pra wie
nie ustan nie. W jed nym rę ku trzy mam ka me rę, a w dru gim ba -
gaż. In ni po dzi wia ją od wie dza ne miej sce, pę dzą sta le do przo -
du, a ja „ka me ru ję”. Przez to nie co ma ru dzę, bo każ dy klip
to 10–15 se kund spóź nie nia. Wie lu od wo dzi mnie od krę ce -
nia wła śnie w tym mo men cie: „Zo staw to, tam bę dą lep sze wa -
run ki do se sji zdję cio wej”. Ja na to miast wiem, że al bo scen kę
na krę cę te raz, al bo w ogó le jej nie bę dzie. W ten spo sób do -
pra co wa łem się ol brzy mie go ma te ria łu fil mo we go, nad któ -
rym sys te ma tycz nie pra cu ję. Co pe wien czas do ko lek cji fil -
mów do cho dzi ko lej ny. Dzi siaj li czy już ona 20 fil mów.
Za zwy czaj trwa ją one 15–30 mi nut. Po ka zu ją róż ne aspek ty
an tro po lo gicz ne i przy rod ni cze od wie dza ne go miej sca. Pra ca
nad sce na riu szem to po waż ne stu dium li te ra tu ro we. Na gro -
ma dzi łem ma te riał fil mo wy na wie le lat pra cy. Stu den ci wie -
lo krot nie do po mi na ją się o pre zen ta cję fil mów, dla te go na
YouTu be otwo rzy łem wła sny ka nał, na któ rym sys te ma tycz -
nie za miesz czam swo je fil my po dróż ni cze. Ża łu ję, że fil my, któ -
re pro du ku ję, nie są od po wied nio ho no ro wa ne w sys te mie
punk ta cji przy oce nie pa ra me trycz nej wy dzia łu…

Gwi nea w ukry wa nej ka me rze
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Książka o Gwinei, której autorem jest Michał J. Sznajder, kierownik Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu



Czy po wieść Gwi�nea�w ukry�wa�nej�ka�me�rze po dzie li los
pań skich fil mów w oce nie pa ra me trycz nej wy dzia łu?

Je stem szczę ścia rzem. Te raz wresz cie mo gę two rzyć, nie ba -
cząc na punk ty. Two rze nie jest pa sją ży cia, zdo by wa nie punk -
tów nie. Ide al nie by ło by, gdy by uda ło się zsyn chro ni zo wać
twór czość z wy mo ga mi for mal ny mi. Tro chę szko da – bo nie -
stan dar do we dzie ła i dzia ła nia po trzeb ne są uni wer sy te to wi.
Punk ty w mo im wie ku już nie ma ją mo cy mo ty wa cyj nej, twór -
czość nie stan dar do wa – tak. Do pin gu je mnie myśl, że cza su
mam co raz mniej, a za mia rów i pla nów twór czych ja koś dziw -
nie przy by wa.

O czym więc jest pań ska po wieść?
Przy pa dek w mo im ży cio ry sie to re gu ła. Nie ro zu miem, dla -

cze go. Ja kaś si ła nim kie ru je. Chciał bym wie dzieć ja ka. Dość
przy pad ko wo los po wią zał mnie z Gwi neą po przez mo je go
dok to ran ta. La ta roz mów na te mat te go kra ju za owo co wa ły
wie dzą geo gra ficz ną, hi sto rycz ną, eko no micz ną, re li gij ną, spo -
łecz ną, przy rod ni czą, rol ni czą itd., któ rą zdo by łem przed wy -
jaz dem do Gwi nei. Wie dza ta nie ja ko w na tu ral ny spo sób pre -
dys po no wa ła mnie do na pi sa nia tej książ ki, a po byt w Gwi nei
do star czył wie le no wych in for ma cji. Są dzę, że książ ka Gwi nea
w ukry wa nej ka me rze jest je dy ną po zy cją li te ra tu ro wą w Pol -
sce kom pe tent nie opi su ją cą ten kraj. W ma sę zdo by tych in -
for ma cji wplo tłem nar ra cję po dróż ni czą, co po wo du je, że
książ ka jest ła two od bie ra na przez czy tel ni ka ja ko re por taż
z po dró ży. W ostat nim pod roz dzia le za war łem wnio ski w for -

mie 13 tez, któ re są istot ne dla roz wo ju Gwi nei. Książ ka ma wy -
raź ne od nie sie nia do na sze go uni wer sy te tu. Roz pra wia się
z wie lo ma ste reo ty pa mi do ty czą cy mi Afry ki i dla te go śmia ło
po dej mu je tak że te ma ty, któ re nie są po li tycz nie po praw ne. 

Czy na pół kach księ gar skich jest miej sce na po wieść na -
uko wą z wąt kiem do ty czą cym na sze go uni wer sy te tu?

Dla cze góż by nie? Mi mo że pra ca na uni wer sy te cie ta kim,
jak nasz, gdzie eks pe ry ment jest pod sta wą suk ce su na uko we -
go, nie sprzy ja twór czo ści li te rac kiej. Jed nak że lo sy ludz kie, ich
osią gnię cia, po raż ki i za wo dy – to do sko na ły ma te riał do nie -
jed nej nar ra cji. W pol skiej li te ra tu rze istnieją pa sjo nu ją ce po -
wie ści o twór czo ści na uko wej. Do dzi siaj pa mię tam książ kę Lu -
dwi ka Hirsz fel da Hi sto ria jed ne go ży cia*, któ rą prze czy ta łem
bo daj że u schył ku lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Ona
to la ta mi mnie in spi ro wa ła (i chy ba nie tyl ko mnie) do pra cy
na uko wej. Jej war tość by ła i jest nie do wy ce nie nia. Po wie ści
na uko we po win ny po wsta wać, po nie waż to one in spi ru ją
mło dych adep tów na uki do rze tel nej i uczci wej pra cy dla do -
bra wspól ne go.

Roz ma wiał An drzej Kusz te lak,
kie row nik Ka te dry Pe da go gi ki 

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

* Ostat nie wy da nie uka za ło się w 2001 ro ku na kła dem Wy daw nic -
twa Li te rac kie go. 
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Profesor dr hab. Michał J. Sznajder (od prawej) podczas rozmowy z dr. hab. Andrzejem Kusztelakiem
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Po cząt ki de bat oks fordz kich na Wy dzia le Le śnym w Po zna -
niu się ga ją ro ku 2004, kie dy po raz pierw szy – z ini cja ty wy

pro wa dzą cych za ję cia z przed mio tu: dia log i ne go cja cje oraz
le śnic two w Unii Eu ro pej skiej dy rek to ra Piotr Gry gie ra oraz na -
czel nik Ma rii Sze ląg z Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo -
wych w Po zna niu – pod ję to nie ła twy te mat: „Kształ ce nie le śni -
ków dla Eu ro py – czy ist nie je po trze ba zmian w pro gra mie
stu diów le śnych AR w Po zna niu?”

Z per spek ty wy lat moż na stwier dzić, że by ła to bar dzo uda -
na de ba ta, bo i pa da ły cie ka we ar gu men ty, i ze swa dą pro wa -
dził ją mar sza łek Mar cin Ze ga. Rok póź niej pod ję to dys ku sję
nad za gad nie niem: „Czy war to stu dio wać le śnic two? Per spek -
ty wy za wo do we wy kształ co nych Eu ro pej czy ków”. I tak w ko -
lej nych la tach no we rocz ni ki mie rzy ły się z ko lej ny mi te ma ta -
mi: „Pra ca w Pol sce czy za gra ni cą?” (2006), „Tra dy cje ro dzin ne
w za wo dzie le śni ka są ogra ni cze niem roz wo ju za wo do we go”
(2007), „Etat czy wła sna fir ma” (2008 i w 2010), „La sy – pry wat -
ne czy pań stwo we? (2009)”.

W ro ku 2011 prze ła ma no tra dy cję dys ku to wa nia we wła -
snym gro nie, czy li tyl ko wśród le śni ków, i w de ba cie wzię li
udział po znań scy adep ci le śnic twa oraz drzew nic twa, a te mat
brzmiał: „Stu dia le śno -drzew ne, stu dia le śne, stu dia drzew ne”.
W tym ro ku za pro szo no do tej „upo rząd ko wa nej dys ku sji” stu -
den tów Wy dzia łu Bio lo gii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza (UAM) w Po zna niu, by zmie rzyć się z za gad nie niem: „Ło -
wiec two – eko lo gicz na po trze ba czy ludz ka fa na be ria?”

De ba ta od by ła się 4 grud nia 2012 ro ku, a głów ny mi mów -
ca mi stro ny tzw. pro po zy cji, a więc opo wia da ją cy mi się za
upra wia niem ło wiec twa, by li stu den ci le śnic twa (w ko lej no -
ści): Aga ta Ko zu baj, Le szek Ko liń ski, Prze my sław Men de ra i Ad -
rian Ko coń, a opie ku nem – dr inż. Ro bert Ka mie niarz z Za kła -
du Ło wiec twa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Mów ca mi stro ny
opo zy cji by li człon ko wie Ko ła Na uko we go Przy rod ni ków
z UAM: Na ta lia Kró li kow ska, Jan Kacz ma rek, Mi ko łaj Kacz mar -
ski oraz Alek san dra Ja ku bow ska, a ich opie ku nem – dr Mar cin
Ant czak z Za kła du Eko lo gii Be ha wio ral nej Wy dzia łu Bio lo gii
UAM. 

Po szcze gól ni mów cy wy stę po wa li na prze mian, przy czym
ja ko pierw si głos za ję li le śni cy, czy li stro na opo wia da ją ca się
za eko lo gicz ną po trze bą upra wia nia ło wiec twa. Po zde fi nio -
wa niu ło wiec twa ja ko go spo dar ki i jed no cze śnie ochro ny
wska za li na brak wy stę po wa nia w przy ro dzie me cha ni zmów
sa mo re gu la cji, zwłasz cza wo bec du żych zwie rząt (je le ni, sa -
ren czy dzi ków). Pod nie sio no też kwe stię od na wial no ści za so -
bów przy rod ni czych i wska za no na wa lo ry dzi czy zny. Nie ba -
ga tel ną ro lą my śli wych jest to, że pro wa dzą edu ka cję,
a w spo łe czeń stwie wie dza o przy ro dzie nie jest du ża. Kon ty -
nu ując ar gu men ta cję prze ma wia ją cą za po lo wa niem, ko lej ni
mów cy zwró ci li uwa gę na prze gęsz cze nie po pu la cji nie któ -
rych zwie rząt i ko niecz ność jej re gu la cji, cze go do ma ga ją się,
ze wzglę du na du że szko dy w upra wach, za rów no rol ni cy, jak
i le śni cy. Po lo wa nie jest też nie zbęd ne ze wzglę du na wy stę -
po wa nie ga tun ków in wa zyj nych, bar dzo szko dli wie od dzia ły -

Ło wiec two – eko lo gicz na po trze ba 
czy ludz ka fa na be ria?
Ko�lej�na�de�ba�ta�oks�fordz�ka�w Po�zna�niu

Uczestnicy debaty oksfordzkiej zebrani w sali chemii ogólnej

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 „P
rz

eg
lą

du
 L

eś
ni

cz
eg

o”



Wieści Akademickie 43

wa ją cych na ro dzi mą fau nę. O ochro niar skiej ak tyw no ści my -
śli wych świad czy pro wa dze nie re sty tu cji bo bra, żu bra, so ko ła
czy też re ali zo wa nie pro gra mów ty pu „Oży wić po la”. My śli wi
za da nia te re ali zu ją swo im kosz tem, cze go po twier dze niem
jest ist nie nie Sta cji Ba daw czej Pol skie go Związ ku Ło wiec kie -
go w Czem pi niu. Z wy po wie dzi opo wia da ją cych się za ło wiec -
twem do wie dzie li śmy się też, że ludz ka śmierć bu dzi obec nie
mniej emo cji niż strze la nie do zwie rzy ny, i to zgod nie z pra -
wem oraz z pro pa go wa niem za sa dy sza cun ku dla dzi kie go
zwie rza, po twier dzo ne go uży wa niem od po wied nich sy gna -
łów ło wiec kich, wkła da niem w pysk za strze lo nej zwie rzy ny
„ostat nie go kę sa” czy pre pa ro wa niem tro fe ów.

Opo zy cja swo je wy stą pie nie za czę ła od zde fi nio wa nia po -
ję cia „eko lo gia”. Jej zda niem ło wiec two bar dziej ja wi się ja ko
ele ment kul tu ro wy niż eko lo gicz ny, a my śli wi nie spraw dza ją
się w ro li re gu la to rów, cze go do wo dem jest per ma nent ne
prze gęsz czanie sta nów zwie rzy ny gru bej. Nie wy ba czal nym
błę dem my śli wych jest pro mo wa nie ga tun ków in tro du ko wa -
nych, jak da niel, mu flon czy je leń si ka. „Spójrz my na ba żan ta
– mó wi li – bez in ge ren cji czło wie ka nie prze trwał by”. Skry ty -
ko wa li do kar mia nie zwie rzy ny oraz strze la nie do ptac twa –
gę si i ka czek. „Po co po lo wać na pta ki, sko ro czy nią nie wiel kie
szko dy, do dat ko wo za nie czysz cza jąc śro do wi sko szko dli wym
oło wiem?” – py ta li. W pod su mo wa niu opo zy cja stwier dzi ła, że
gdy by po zo sta wić po pu la cję je le nia bez in ge ren cji czło wie ka,
to ona sa ma „do szła by” do od po wied nie go po zio mu. Zda niem
przy rod ni ków my śli wi nie ra dzą so bie ja ko re gu la to rzy z prze -
gęsz cze niem nie któ rych ga tun ków zwie rząt, a po lu jąc na pta -
ki, na przy kład na ja rząb ka czy słon kę, nie wpi su ją się w ich za -
cho wa nie. Ich zda niem od strzał po trzeb ny jest ze wzglę dów
go spo dar czych, a nie eko lo gicz nych.

Pod su mo wu jąc de ba tę, dzie kan Wy dzia łu Le śne go – prof.
dr hab. Ro man Gor no wicz – stwier dził, że by ło to dzie ło ce lo -
we, po ży tecz ne i bar dzo owoc ne, a dys ku sja, w któ rej sły sze li -
śmy cel ne ri po sty, da ła wie le do my śle nia. Na pod sta wie te go -
rocz nej dys ku sji za pro po no wał, by mo że za jąć się de ba tą
„Le śnic two – po trze ba go spo dar cza czy ludz ka fa na be ria?”

Re pre zen tu ją cy bio lo gów przed sta wi ciel Wy dzia łu Bio lo gii
UAM z po dzi wem od niósł się do spo so bu pro wa dze nia de ba -
ty i po twier dził, że by ła bar dzo po trzeb na, przy czym naj waż -
niej sze są fak ty. Z uzna niem po dzie lił się swo imi po zy tyw ny -
mi do świad cze nia mi wy ni ka ją cy mi ze współ pra cy z le śni ka mi
nad le śnictw Go łąb ki i Mi radz.

Za za pro sze nie po dzię ko wa ła na czel nik Ma ria Sze ląg, któ -
ra bar dzo po zy tyw nie ode bra ła kon ty nu owa nie idei de bat
i po ru sza nie trud nych oraz kon tro wer syj nych te ma tów. Pod -
kre śli ła upo rząd ko wa ny cha rak ter tej dys ku sji oraz uży wa nie
me ry to rycz nych ar gu men tów, co wy ma ga wcze śniej sze go
przy go to wa nia. Sa ma opo wie dzia ła się za upra wia niem ło -
wiec twa, bo ma w pa mię ci sy tu ację sprzed lat, kie dy by ła jesz -
cze le śni czym, jak sym pa tycz na sa ren ka nisz czy ła jej upra wy
le śne.

Za my ka jąc spo tka nie, dr inż. Jó zef Gro dec ki stwier dził, że
de ba ta mia ła sens, bo po zna li śmy na wza jem sie bie i swo je sta -
no wi ska. Na le ży jesz cze wspo mnieć, że prze pro wa dzo na
w tym ro ku de ba ta nie by ła, jak to wcze śniej prak ty ko wa no,
zwień cze niem za jęć dy dak tycz nych, ale do dat ko wym przed -
się wzię ciem stu den tów, dlatego or ga ni za to rom na le żą się du -
że sło wa uzna nia. Bu dzi uzna nie chęć kon ty nu owa nia przez
stu den tów roz po czę te go przed dzie wię cio ma la ty przed się -
wzię cia, du że za in te re so wa nie de ba ty, po twier dzo ne wy peł -
nio ną po brze gi sa lą che mii ogól nej, roz bu dze nie dys ku sji, cie -
ka we wy stą pie nia mów ców.

Za mi nus uwa ża my odej ście od wcze śniej wy pra co wa ne go
sche ma tu de ba ty (czy li zgo dę mar szał ka na wy dłu że nie cza -
su wy po wie dzi dla chęt nych z sa li – „gło sy z try bu ny lu du”),
brak stro jów uro czy stych (co wcze śniej by ło za wsze za le ca ne),
brak wy stą pie nia opie ku na ja ko czwar te go mów cy (co le piej
po zwa la ło pod su mo wać po przed nie wy stą pie nia), jed na ko -
wy czas wy stą pień po szcze gól nych mów ców (któ ry we wcze -
śniej szych de ba tach był stop nio wo skra ca ny tak, że ostat ni
mów ca wy stę po wał naj kró cej). Ma ło też by ło w tym ro ku
obec nych na uczy cie li aka de mic kich – szko da.

Prze ła my wa nie ba rier i za pro sze nie do de ba to wa nia stu -
den tów in nej uczel ni, a w tym wy pad ku bar dzo re no mo wa -
ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, by ło cie ka wym
po my słem, świad czą cym o ak tyw no ści or ga ni za to rów. Z prze -
li czo nych gło sów wy ni ka, że przed roz po czę ciem de ba ty
„prze ciw” ło wiec twu by ło 49 osób, „za”104, na to miast po dys -
ku sji „za” ło wiec twem opo wie dzia ło się 122 obec nych, a„prze -
ciw” 33. Licz by te ob ra zu ją też mniej wię cej pro por cje uczest -
ni czą cych w de ba cie stu den tów obu wy dzia łów.

An na Dy mek -Ku siak
Wła dy sław Ku siak

Za pro sze nie

Wra mach ha sła: „Nie tyl ko na uką ży je pro fe sor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu” przy go to wy wa na jest
wy sta wa fi la te li stycz na uka zu ją ca wy bra ne ko lek cje znacz ków pocz to wych ze zbio rów JM Rek to ra, prof. dr.

hab. Grze go rza Skrzyp cza ka oraz kie row ni ka Ka te dry Pe da go gi ki, dr hab. An drze ja Kusz te la ka, prof. nadzw. 

Wy sta wa zo sta nie za pre zen to wa na pod czas kwiet nio we go po sie dze nia Se na tu UP w Ko le gium Run ge go. Wkrót -
ce po tem zo sta nie za pre zen to wa na po zo sta łej czę ści spo łecz no ści uczel ni w ga blo tach znaj du ją cych się w ho lu Col -
le gium Ma xi mum. (ak)
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Dnia 3 grud nia 2012 ro ku o godz. 17: 00 w Mu zeum Re gio -
nal nym w Mię dzy cho dzie na stą pi ło uro czy ste otwar cie

wy sta wy dr inż. Ewy Dan kow skiej z Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na szej uczel ni. Wy sta wę za ty tu ło wa -
no: „Śli ma ki – mo je hob by i pra ca”, a zor ga ni zo wa no ją dzię ki
współ pra cy z Sej mi kiem Kul tu ry, Bi blio te ką Pu blicz ną i Klu bem
In te gra cji Spo łecz nej w Mię dzy cho dzie. Zwie dza nie po prze -
dzo ne by ło mul ti me dial ną pre zen ta cją: „Po ru szam się wol no
po świe cie i do mek swój no szę na grzbie cie”, w któ rej dr inż.
Ewa Dan kow ska sta ra ła się przy bli żyć licz nie zgro ma dzo nym
świat tych ma łych i nie przez wszyst kich lu bia nych brzu cho -
no gów. Nad opra wą ar ty stycz ną wer ni sa żu czu wa ła mgr Kry -
sty na Ci chosz. To ona wy bra ła i z ucznia mi mię dzy chodz kich
szkół przy go to wa ła wier sze i pio sen ki o śli ma kach. 

Po czę ści ar ty stycz nej i na uko wej au tor ka wy sta wy za pro -
si ła go ści do obej rze nia ży wych oka zów śli ma ków i swo jej
bar dzo bo ga tej ko lek cji „śli ma ko wych” fi gu rek przy wo żo nych
z licz nych po dró ży po kra ju i po świe cie. Cze go tam nie ma.
Są śli ma ki w kształ cie zszy wa cza, ma sel nicz ki, mi se czek na jaj -
ka, kub ków, do ni czek, dzban ka do ka wy, puz der ka na pier -
ścio nek, se pa ra to ra uży wa ne go do ma lo wa nia pa znok ci, był
też śli mak z mar ce pa nu, cze ko la dy, przy tu lan ka itp. Jak do -
wie dzia łem się od wła ści ciel ki, ko lek cja li czy już oko ło 1000
eg zem pla rzy i cią gle się po więk sza, czę sto za spra wą przy ja -

ciół i zna jo mych, któ rzy rów nież za ra że ni zo sta li tą pa sją i roz -
glą da ją się za ko lej nym oka zem. Ja sam nie omiesz ka łem po -
da ro wać „ol brzy mie go” śli ma ka ogro do we go. 

Wy sta wa w Mię dzy cho dzie trwa ła do po ło wy stycz nia 2013
ro ku.

dr hab. Jó zef Pi róg

Śli ma ki w Mię dzy cho dzie
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Doktor inż. Ewa Dankowska w trakcie prezentacji

Nowy gatunek ślimaka – fortepianowy
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Prze łom grud nia i stycz nia jest na na szej uczel ni już tra dy -
cyj nie cza sem wie lu spo tkań zwią za nych ze zbli ża ją cy mi

się Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia oraz nad cho dzą cym No wym
Ro kiem. Świą tecz ne dzie le nie się opłat kiem zor ga ni zo wa no
za rów no na wy dzia łach, jak i w in nych jed nost kach ogól no -
uczel nia nych. 

Wi gi lij ne spo tka nie władz rek tor skich z pra cow ni ka mi ad -
mi ni stra cji Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, któ re
od by ło się 21 grud nia 2012 ro ku, zgro ma dzi ło – jak za wsze –
spo re gro no osób. Nie za bra kło cie płych ży czeń i ser decz nych
ge stów, a tak że ko lęd śpie wa nych naj pierw so lo przez mgr inż.
Ane tę Go łę biew ską z Dzia łu Na uki, a po tem już wspól nie –
przez wszyst kich.

Sie dem na ste go grud nia bo żo na ro dze nio we spo tka nie zor -
ga ni zo wał Kon went Sa mo rzą du Stu denc kie go na szej uczel -
ni. Przy by li na nie za rów no stu den ci Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go, jak i za pro sze ni go ście: przed sta wi cie le sa mo rzą dów
stu denc kich za przy jaź nio nych uczel ni po znań skich, by li
człon ko wie i prze wod ni czą cy oraz oczy wi ście wła dze na sze -
go uni wer sy te tu, dzie ka ni, pro dzie ka ni, przed sta wi cie le kie -
row nic twa ad mi ni stra cji oraz me dia (w tym rów nież „Wie ści
Aka de mic kie”). Sze rzej o tym spo tka niu opo wie Lu iza Da wi -
do wicz, stu dent ka IV ro ku kie run ku: ogrod nic two ogól ne, na
stro nie 48.

No wy Rok sym bo licz nie po wi ta li śmy 4 stycz nia lamp ką
szam pa na na spo tka niu w Ko le gium Run ge go. Spo tka nie zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne w nie co in nej niż do tych czas for mu le:
to wa rzy szy ła mu bo wiem pre zen ta cja mul ti me dial na, w któ -
rej JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, na licz nych
zdję ciach przed sta wił pod su mo wa nie do ko nań w mi nio nym
ro ku. Zwra ca jąc się do za pro szo nych go ści, po wie dział mię -
dzy in ny mi: „Wszyst kie suk ce sy i do ko na nia mi ja ją ce go ro ku
są przede wszyst kim suk ce sa mi na szych pra cow ni ków. Wy -
ni ka ją ze zbio ro we go wy sił ku wszyst kich grup pra cow ni -
czych sta no wią cych spo łecz ność aka de mic ką na szej Al ma
Ma ter. Za za an ga żo wa nie i ca ło rocz ny trud pra cy ser decz nie
dzię ku ję pro rek to rom, dzie ka nom i pro dzie ka nom obu ka -
den cji oraz kie row ni kom jed no stek or ga ni za cyj nych, wszyst -
kim pra cow ni kom na uko wo -dy dak tycz nym, tech nicz nym
i ob słu gi, a tak że ad mi ni stra cji z kanc le rzem i kwe sto rem
uczel ni na cze le. Przed na mi ko lej ny rok ży cia, ko lej ny rok
pra cy, re ali za cji pla nów i za mie rzeń. Niech ra do sne Glo ria,
któ re roz brzmie wa ło przy świą tecz nym sto le, sta nie się za -
po wie dzią szczę śli we go No we go Ro ku, niech bę dzie on pe -
łen suk ce sów dla nas wszyst kich, przy nie sie po myśl ność i sa -
tys fak cję z pra cy i roz wo ju na szej Uczel ni. Na uczy cie lom
aka de mic kim ży czę, aby znaj do wa li praw dzi we po wo ła nie,
ra dość i pa sję w pra cy na uko wej, na ucza niu mło dzie ży aka -

Świąteczno-noworoczne spotkania

Świą tecz no -no wo rocz ne spo tka nia

Studenci na spotkaniu wigilijnym (17 grudnia 2012)



Wieści Akademickie46 Styczeń – Luty

de mic kiej i wy sił kach nad kształ ce niem i wy cho wa niem swo -
ich na stęp ców”. 

Czte ry dni póź niej w ko ście le św. Ja na Vian neya dla spo łecz -
no ści aka de mic kiej na szej uczel ni zo sta ła od pra wio na msza
świę ta z udzia łem księ dza ar cy bi sku pa, po łą czo na z dzie le -
niem się opłat kiem.

Po czą tek stycz nia to oczy wi ście spo tka nie z eme ry to wa ny -
mi pra cow ni ka mi Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Kil ka słów na ten te mat skre śli ła dla „Wie ści Aka de mic kich”
mgr Do ro ta Wiatr, kie row nik Dzia łu Oso bo we go i Spraw So -
cjal nych, któ ry owo spo tka nie przy go to wał. Jej ar ty kuł pre zen -
tu je my na stro nie 47, a ma ły fo to re por taż (okiem „Wie ści Aka -
de mic kich”) – na dru giej stro nie okład ki.

Uko ro no wa niem świą tecz no -no wo rocz ne go cza su by ły licz -
ne ba le za rów no wy dzia ło we, jak i stu denc kie (re la cję Emi lii
Wy ty kow skiej -Sro ki z Ba lu Me lio ran ta za miesz cza my na stro -
nach 54–55 te go nu me ru na sze go cza so pi sma, a re la cję
z pierw sze go Ba lu Przy rod ni ka (z uwa gi na brak miej sca) w ko -
lej nym nu me rze „Wie ści Aka de mic kich”).

Ewa Stryc ka

Na przedświąteczne spotkania zawsze przybywa wielu gości

Aneta Gołębiewska śpiewa, a mec. Jacek Nowak gra kolędy

Spotkanie wigilijne z pracownikami administracji
(21 grudnia 2012)
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Studentów i zaproszonych gości wita prorektor ds. studiów, 
prof. dr hab. Monika Kozłowska (17 grudnia 2012)
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Tra dy cyj ne no wo rocz ne spo tka nie władz uczel ni z na szy mi
eme ry to wa ny mi pra cow ni ka mi i ren ci sta mi od by ło się

5 stycz nia 2013 ro ku w sa li wi do wi sko wej przy ul. Do żyn ko -
wej. Ład na po go da sprzy ja ła du żej fre kwen cji. 

W spo tka niu uczest ni czy ło po nad trzy stu by łych pra cow ni -
ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Otwo rzył je wy -
ko na niem dwóch ko lęd Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny”. Na stęp nie
wy stą pił JM rek tor, któ ry po wi tał wszyst kich i prze sta wił osią -
gnię cia mi nio ne go ro ku, zło żył ży cze nia no wo rocz ne i ob da -
ro wał „na szych eme ry tów” pły tą z ko lę da mi i pa sto rał ka mi
w wy ko na niu Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, chó ru
„Co ro Da Ca me ra” oraz Ze spo łów Pie śni i Tań ca „Ła ny” i„Ła ni ki”. 

Spo tka nie uświet ni ło przed sta wie nie za ty tu ło wa ne „La ta
dwu dzie ste, la ta trzy dzie ste” w wy ko na niu Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Ła ny”, któ re zo sta ło przy ję te bar dzo cie pło. Ży cze nia
związ ko we prze ka za li: inż. Ja dwi ga Woj ta siak i prof. Jan Za biel -
ski, a spra woz da nie z dzia łal no ści Ko ła Se nio ra zło żył je go pre -
zes, prof. Mie czy sław Ra tajsz czak. Jak za wsze moc okla sków
ze bra ło też krót kie prze mó wie nie by łe go rek to ra na szej uczel -
ni, prof. Ka zi mie rza Sze biot ko.

mgr Do ro ta Wiatr

Spo tka nie no wo rocz ne z eme ry to wa ny mi
pra cow ni ka mi na szej uczel ni

Ciekawe rozmowy...
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... w zaprzyjaźnionych gronachWystęp Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”

Kilka ciepłych słów do emerytowanych pracowników uczelni
skierował prof. dr hab. Kazimierz Szebiotko, rektor w kadencji 
1984-1987

Świąteczno-noworoczne spotkania
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Co rocz ne spo tka nie wi gi lij ne Sa mo rzą du Stu denc kie go
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go z wła dza mi uczel ni oraz za -

pro szo ny mi go ść mi od by ło się 17 grud nia 2012 ro ku w sa li Ko -
le gium Run ge go. Tra dy cyj nie uro czy stość roz po czął swo im
prze mó wie niem Je go Ma gni fi cen cja Rek tor, prof. dr hab. Grze -
gorz Skrzyp czak, któ ry po dzię ko wał sa mo rzą dow com za do -
tych cza so wą współ pra cę oraz za an ga żo wa nie w dzia łal ność
na rzecz uczel ni, jak rów nież zło żył wszyst kim przy by łym świą -
tecz ne i no wo rocz ne ży cze nia. Do ży czeń do łą czy li się rów nież
pań stwo rek to rzy: prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska oraz prof.
dr hab. Jan Pi kul. W imie niu or ga ni za to rów, spo łecz no ści stu -
denc kiej oraz za pro szo nych przed sta wi cie li in nych or ga ni za -
cji stu denc kich za bra ła głos prze wod ni czą ca Sa mo rzą du Stu -
denc kie go, Mał go rza ta Frąc ko wiak, któ ra po wi ta ła wła dze
rek tor skie, dzie ka nów, pra cow ni ków ad mi ni stra cji, wszyst kich
za pro szo nych go ści i człon ków sa mo rzą du oraz zło ży ła świą -

tecz no -no wo rocz ne ży cze nia. Jed no cze śnie po dzię ko wa ła kie -
row nic twu uczel ni i na uczy cie lom aka de mic kim za ca ło rocz -
ny trud zwią za ny z kształ ce niem, życz li wość i po moc oka za ną
sa mo rzą do wi oraz wszyst kim or ga ni za cjom stu denc kim dzia -
ła ją cym na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym. Za raz po tym na stą -
pi ła tra dy cyj na część spo tka nia, a mia no wi cie dzie le nie się
opłat kiem oraz uro czy sta wi gi lia bo żo na ro dze nio wa w nie -
zwy kle sym pa tycz nej at mos fe rze. Na sto łach za go ści ły świą -
tecz ne po tra wy, a czas umi la ły ko lę dy. Człon ko wie Sa mo rzą -
du Stu denc kie go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go ser decz nie
dzię ku ją wszyst kim za przy by cie i li czą na rów nie uda ne ko -
lej ne spo tka nie wi gi lij ne.

Lu iza Da wi do wicz
Sa mo rząd Stu denc ki

Świąteczno-noworoczne spotkania

Spotkanie wigilijne Samorządu
Studenckiego

Wspólne dzielenie się opłatkiem
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Autorka artykułu (pierwsza z prawej) podczas składania życzeń

Początek spotkania... ... i rozmowy przy wigilijnym stole
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Zgod nie z kil ku let nią tra dy cją 17 grud nia 2012 ro ku w ma -
je sta tycz nej sa li Ko le gium Run ge go od by ło się spo tka nie

wi gi lij ne człon ków Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go To -
wa rzy stwa Le śne go (PTL) oraz licz nie przy by łych go ści. Spo -
tka nie otwo rzył i przy wi tał ze bra nych Je rzy Fli sy kow ski
– prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu. 

Pierw szym punk tem spo tka nia by ło wrę cze nie kwia tów
prof. dr. hab. Kon ra do wi Ma gnu skie mu, Człon ko wi Ho no ro we -
mu PTL, z oka zji otrzy ma nia dok to ra tu ho no ris cau sa Uni wer -
sy te tu Rol ni cze go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie. Na stęp -
nie prof. dr hab. An drzej Grzy wacz – prze wod ni czą cy Za rzą du
Głów ne go PTL – wrę czył od zna cze nia przy zna ne pod czas
Zjaz du De le ga tów w Spa le. Za szczyt ny ty tuł Człon ka Ho no ro -
we go ode brał dr. inż. Jan Ce itel, wie lo let ni ak tyw ny dzia łacz
To wa rzy stwa i ce nio ny na uko wiec. Zło tą Od zna kę Ho no ro wą
ode brał dr. Ję drzej Ka sprzak, le śnik z wy kształ ce nia, drze wiarz
z wy bo ru. Ko lej nym punk tem by ło uro czy ste wrę cze nie le gi -
ty ma cji człon kow skich no wo przy ję tym w po czet To wa rzy -
stwa. Ostat nim ak cen tem tej ofi cjal nej czę ści by ło wrę cze nie
Woj cie cho wi Bo rzysz kow skie mu na gro dy „Stu dent Ro ku” Wy -
dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Na -
gro dę usta no wio ną przez Od dział Wiel ko pol ski przy zna je co -
rocz nie Ka pi tu ła Na gro dy. Je rzy Fli sy kow ski po dzię ko wał za
zna ko mi tą współ pra cę prof. dr. hab. Ro ma no wi Gor no wi czo -
wi – dzie ka no wi Wy dzia łu Le śne go i Pio tro wi Gry gie ro wi – dy -
rek to ro wi Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych. Drob ny
upo mi nek zgod nie z wie lo let nią tra dy cją otrzy mał pro fe sor
An drzej Grzy wacz.

W dru giej czę ści spo tka nia, pro wa dzo nej przez prof. dr hab.
Mał go rza tę Mań kę – wi ce prze wod ni czą cą Za rzą du Od dzia łu,
wy słu cha no trzech re fe ra tów. Mar le na Ko wal kow ska przed -
sta wi ła spra woz da nie z te go rocz ne go Zjaz du De le ga tów PTL,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem głów ne go te ma tu, ja kim by -
ła wi zja la sów Pol ski. W ko lej nym wy stą pie niu ni żej pod pi sa -
ny, se kre tarz Za rzą du Od dzia łu Wiel ko pol skie go, za po znał ze -
bra nych z dzia łal no ścią Od dzia łu w 2012 ro ku. Zwień cze niem
se sji był tra dy cyj ny re fe rat prof. dr. hab. Wła dy sła wa Cha łup ki,
któ ry przy bli żył po stać wy bit ne go Wiel ko po la ni na, Wła dy sła -
wa hr. Za moy skie go. Oka zją do przy po mnie nia do ko nań hra -
bie go jest przy pa da ją ca w 2013 ro ku 160. rocz ni ca uro dzin
i zwią za ne z tym uro czy sto ści, któ re bę dą się od by wać w Za -
ko pa nem i Kór ni ku. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił chór Gim na zjum i I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu
„Can ti cum No vum” pod dy rek cją Sła wo mi ry Ra czyń skiej. Opra -
wę mu zycz ną pod czas wrę cza nia od zna czeń za pew nił Ze spół
Trę ba czy My śliw skich Wy dzia łu Le śne go „Ve na tor”. Na za koń -

cze nie spo tka no się przy skrom nym po sił ku, któ ry po prze dzi -
ły barw ne i emo cjo nal ne ży cze nia mi świą tecz no -no wo rocz ne
wy gło szo ne przez dr. An to nie go Sien kie wi cza.

Woj ciech Ko wal kow ski

Spo tka nie wi gi lij ne 
Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go 
To wa rzy stwa Le śne go

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 W
oj

ci
ec

ha
 K

ow
al

ko
w

sk
ie

go

Wykład prof. dr. hab. Władysława Chałupki
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Je de na ste go grud nia 2012 ro ku w Ko le gium Ciesz kow skich
od by ło się uro czy ste otwar cie wy sta wy za ty tu ło wa nej: 

„By łem stu den tem le śnic twa w cza sie sta nu wo jen ne go”. Wy -
sta wa by ła wspól nym przed się wzię ciem trzech Wy dzia łów
Leś nych: z Po zna nia, Kra ko wa i War sza wy. Jej uro czy ste go
otwar cia do ko nał JM prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak oraz
dzie kan na sze go Wy dzia łu Le śne go, prof. dr hab. Ro man Gor -
no wicz. Wśród go ści by li prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, prof.
dr hab. Ja cek Mi chal ski, pro dzie ka ni: prof. dr hab. An drzej Czer -
niak i dr hab. Ce za ry Be ker oraz dzia ła cze z lat osiem dzie sią -
tych: Je rzy Fi jas, Iwo Ga łec ki, Pa weł Ka łu żyń ski i in ni wy kła -
dow cy oraz stu den ci na szej uczel ni.

Hi sto ria po wsta nia wy sta wy

Od mo men tu po wsta nia po my słu do otwar cia wy sta wy mi -
nął rok. Po mysł jej zor ga ni zo wa nia za kieł ko wał w mo jej gło -
wie pod czas luź nej roz mo wy ze stu den ta mi le śnic twa. Uwiel -
biam roz mo wy z mło dzie żą aka de mic ką, bo one za wsze mnie
in spi ru ją do dzia ła nia. Jed nak ta tro chę mnie za smu ci ła. Stu -
den ci za czę li na rze kać na to, w jak trud nych cza sach przy szło
im stu dio wać i jak trud no dziś za pla no wać swo ją ka rie rę za -
wo do wą. Wte dy za czę łam im opo wia dać o la tach osiem dzie -
sią tych XX wie ku, w któ rych też by ło nie ła two, a jed nak du cha
opty mi zmu i dzia ła nia wśród mło dych nie bra ko wa ło. W okre -
sie sta nu wo jen ne go nie by łam stu den tem, lecz uczniem tech -
ni kum, ale dwój ka mo je go ro dzeń stwa stu dio wa ła wów czas
na Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Bar dzo do brze pa mię tam
czy ta nie pod ziem nych cza so pism przy wie zio nych przez sio -
strę z uczel ni. Zde ner wo wa nie ro dzi ców, w cza sie gdy bra ła
udział w straj ku. Pa mię tam za pa ko wa ne w sło iki pasz te ty, sal -
ce so ny, któ re do star cza łam do aka de mi ka. Barw ne go syl we -
stra spę dzo ne go na „Przy le siu”. A tak że raj dy stu denc kie, na
któ re uda ło mi się wkrę cić po zna jo mo ści. Pa mię tam, jak trud -
no by ło zdo być pasz port i ja ką ra dość spra wia ła moż li wość
wy je cha nia choć by do NRD. Pa mię tam po że gna nie ko le żan ki
sio stry, któ ra wy la ty wa ła do USA z bi le tem w jed ną stro nę.

Te raz wszy scy mo że my po dró żo wać. Mło dzi mo gą zdo by wać
wy kształ ce nie za rów no u nas w kra ju, jak i za gra ni cą. Te moż li -
wo ści do ty czą tak że pra cy. Wy kształ ce nie le śne, któ re da je na -
sza uczel nia, ofe ru je na praw dę du że moż li wo ści, tak że za wo do -
we. Trze ba tyl ko od waż nie po dą żać za swo imi ma rze nia mi. 

I tak oto roz mo wa sprzed ro ku przy czy ni ła się do przed sta wie -
nia trud ne go okre su lat osiem dzie sią tych w for mie wy sta wy.

Pa tro nat

Wy sta wa zo sta ła ob ję ta pa tro na tem Mar szał ka Se na tu Bog -
da na Bo ru se wi cza oraz dy rek to ra Dy rek cji Ge ne ral nej La sów
Pań stwo wych, Ada ma Wa sia ka. Pan Bog dan Bo ru se wicz
z ogrom ną sym pa tią od niósł się do tej ini cja ty wy. Miał na wet
uczest ni czyć w otwar ciu wy sta wy, jed nak nie uda ło mu się to
ze wzglę du na obo wiąz ki służ bo we.

Wy sta wa by nie po wsta ła, gdy by nie ogrom ne za an ga -
żo wa nie wie lu osób. 

Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu dzie ka na, prof. Ro ma -
na Gor no wi cza, uda ło się za pro sić do or ga ni za cji wy sta wy
brat nie Wy dzia ły Le śne z War sza wy i Kra ko wa. Dzię ki te mu stu -
den ci tych wy dzia łów mo gli oglą dać wy sta wę o sta nie wo jen -
nym w swo ich ma cie rzy stych uczel niach.

Ogrom ną po moc w roz po wszech nia niu in for ma cji na te mat
zbie ra nia do ku men tów do wy sta wy okazały Re gio nal ne Dy -
rek cje La sów Pań stwo wych, któ re ro ze sła ły in for ma cje o wy -
sta wie do wszyst kich nad le śnictw w ca łej Pol sce.

Wy sta wa po wsta ła dzię ki ar chi wal nym ma te ria łom przy sła -
nym mi przez: Ada ma Cze kan skie go, Je rze go Fi ja sa, Ja ro sła wa
Gał ka, Iwa Ga łec kie go, Paw ła Ka łu żyń skie go, Wła dy sła wa Ku -
sia ka oraz ar chi wum rocz ni ka 1982–1987. 

Wszyst kim, któ rzy po mo gli w przy go to wa niu wy sta wy,
i tym, któ rzy ją obej rze li – ser decz nie dzię ku ję.

Jo lan ta Wę giel

„By łem stu den tem le śnic twa 
w cza sie sta nu wo jen ne go”

Otwarcie wystawy: od lewej JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak; dr hab. Cezary Beker z Katedry Urządzania Lasu 
i dziekan Wydziału Leśnego, prof. dr hab. Roman Gornowicz
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Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem
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Wieści z Działu Wydawnictw

Sto wa rzy sze nie Wy daw ców Szkół Wyż szych tra dy cyj nie co
ro ku or ga ni zu je w jed nej ze sto lic eu ro pej skich wy sta wę

pre zen tu ją cą do ro bek ofi cyn wy daw ni czych pol skich uczel -
ni. W ostat nich la tach wy sta wy od by ły się mię dzy in ny mi na
uni wer sy te tach w Wa ty ka nie i Ma dry cie, w sie dzi bach Pol skiej
Aka de mii Na uk w Wied niu i Pa ry żu oraz w hi sto rycz nej sie dzi -
bie Po lo nii bry tyj skiej w Lon dy nie. Po za koń cze niu każ dej wy -
sta wy książ ki są prze ka zy wa ne ja ko dar bi blio te kom róż nych
uczel ni lub in sty tu cji na uko wych, słu żąc w ten spo sób mło -
dym Po la kom stu diu ją cym lub miesz ka ją cym za gra ni cą.

Ubie gło rocz na wy sta wa od by ła się w jed nej z naj więk szych
eu ro pej skich bi blio tek – Bay eri sche Sta ats bi blio thek w Mo -
na chium, za ło żo nej w XVI wie ku. Tyl ko dział obej mu ją cy książ -
ki z kra jów Eu ro py Wschod niej (wraz z Ro sją) li czy pra wie mi -
lion to mów. W czy tel ni te goż dzia łu przed sta wi cie le pol skich
uczel ni obec ni w Mo na chium przy go to wa li eks po zy cję i wzię -
li udział w jej otwar ciu. W obec no ści kon su la ge ne ral ne go
Rzecz po spo li tej Pol skiej – Alek san dra Ko ry bu ta -Wo ro niec kie -
go; dy rek to ra ge ne ral ne go mo na chij skiej bi blio te ki – Rol fa
Grie be la oraz pro fe so rów: Ja na Pi ku la, pro rek to ra 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 i Ja nu sza Ostoi -Za gór skie go, rek to ra Uni wer sy te tu Ka -
zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy, za pre zen to wa no do ro -
bek 35 wy daw nictw aka de mic kich. W wy sta wie wziął tak że
udział Piotr Do bro łęc ki, re pre zen tu ją cy naj bar dziej opi nio -
twór czy w śro do wi sku „Ry nek Książ ki”.

Dziś już wia do mo, że wy sta wa cie szy ła się bar dzo du żym
po wo dze niem, jak za wsze z nu tą zdzi wie nia, że pu bli ka cje
wy da wa ne w ra mach uczel ni pre zen tu ją tak wy so ki po ziom
edy tor ski. Pi sał o tym rek tor Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na

Wy szyń skie go, współ or ga ni za tor wy sta wy, ks. dr hab. Sta ni -
sław Dzie koń ski w li ście z dnia 6 lu te go 2013 ro ku do 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: „W zgod nej opi nii uczest ni ków i go ści ta -
ka pro mo cja pol skiej na uki jest dziś nie zwy kle po trzeb na”. 

Or ga ni za to ra mi wy sta wy by li: Kon su lat Ge ne ral ny RP
w Mo na chium, Bay eri sche Sta ats bi blio thek w Mo na chium,
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go i Sto wa rzy sze -
nie Wy daw ców Szkół Wyż szych, a pa tro na tem ho no ro wym
ob ję ła ją prof. Ire na Li pow ska – rzecz nik praw oby wa tel skich.

An na Zie liń ska -Kry bus

Polska Książka Naukowa
Wystawa�w�Bawarskiej�Bibliotece�Państwowej,�Monachium�11–28�grudnia�2012�roku
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Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul
oraz kierownik Działu Wydawnictw naszej uczelni, Anna Zielińska-
-Krybus – na targach w Monachium
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Wystawa w Bayerische Staatsbibliothek
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Wdniach 8-10 li sto pa da 2012 ro ku po raz siód my od by ło
się Mię dzy na ro do we Stu denc kie Sym po zjum Na uko we

„Mię dzy Bio tech no lo gią a Ochro ną Śro do wi ska” – In ter dy scy -
pli nar ne Spo tka nie Mło dych Przy rod ni ków, któ re zo sta ło zor -
ga ni zo wa ne przez Ko ło Na uko we Bio lo gów oraz Ogród Bo ta -
nicz ny Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go.

Stu den ci zrze sze ni w Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków
dzia ła ją cej na Wy dzia le Le śnym Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu w skła dzie: Woj ciech Bo rzysz kow ski, Mar cin
Dy der ski, An na Gdu la, Ka mil Gę si kie wicz, Krzysz tof Po lań ski,
Ma te usz Raw lik, Mar ta Resz czyń ska, Mar ta Skwier czyń ska
oraz Prze my sław Zie lon ka, bra li czyn ny udział w sym po zjum,
pre zen tu jąc pięć re fe ra tów do ty czą cych bo ta ni ki, eko lo gii,
ochro ny przy ro dy oraz edu ka cji przy rod ni czo -le śnej. Ko mi -
sja oce nia ją ca wy stą pie nia w po szcze gól nych pa ne lach te -
ma tycz nych na gro dzi ła wszyst kie re fe ra ty stu den tów Wy -
dzia łu Le śne go. Po ni żej przed sta wio ne są te ma ty i lo ka ty
po szcze gól nych pre zen ta cji:

SEK CJA BO TA NI KA:

II MIEJ SCE:

Woj ciech J. Bo rzysz kow ski, Mar ta Skwier czyń ska, Prze my -
sław Zie lon ka, Ka rol Bo row ski, Mar cin Dy der ski, An na Gdu la,
Ka mil Gę si kie wicz, Do ro ta La skow ska, Pau li na Pła żew ska, Ma -
te usz Raw lik, Bar tło miej Wojt ko wiak, Ka mil Zdun

THE STRUC TU RE OF STANDS ARO UND THE RU SAŁ KA
LA KE (PO ZNAŃ)

SEK CJA EKO LO GIA:

I MIEJ SCE:

Ma te usz Raw lik, Ka mil Gę si kie wicz, Woj ciech J. Bo rzysz kow -
ski, An na Ba ry cza, Mar cin Dy der ski, An na Gdu la, Bar tosz Ku la -
wi nek, Krzysz tof Po lań ski, Mar ta Resz czyń ska, Mar ta Skwier -
czyń ska, Bar tło miej Wojt ko wiak, Prze my sław Zie lon ka

NA TU RAL RE GE NE RA TION OF Pru�nus� se�ro�ti�na L.
AND Cor�nus al�ter�ni�fo�lia EHRH. IN THE RO GóW AR BO -
RE TUM

II MIEJ SCE:

Mar cin Dy der ski, An na Gdu la, Woj ciech J. Bo rzysz kow ski 

VE GE TA TION AND ITS AN TH RO PO GE NIC CHAN GES OF
AREA ARO UND THE RU SAŁ KA LA KE IN PO ZNAŃ

SEK CJA OCHRO NA ŚRO DO WI SKA:

II MIEJ SCE:

Mar cin Dy der ski, An na Gdu la

CHAN GES OF THE PLANT CO VER AND ITS AN TH RO PO -
GE NIC CAU SES OF THE TRANS I TIO NAL AND RA ISED PE AT
IN THE „MSZAR BO DA NIEC” NA TU RE RE SE RVE

WY RÓŻ NIE NIE:

Woj ciech J. Bo rzysz kow ski, Mar ta Resz czyń ska, Krzysz tof Po -
lań ski, Mag da le na Re dzim ska, Ka mil Gę si kie wicz, Do mi ni ka
Bucz ma

THE RO LE OF NA TU RE AND FO REST EDU CA TION IN SHA -
PING THE RI GHT AT TI TU DES OF CHIL DREN TO WARDS NA -
TU RE

Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać ko le gom i ko le żan kom
z Sek cji Bo ta nicz nej Ko ła Le śni ków za po moc w ba da niach te -
re no wych oraz opra co wy wa niu da nych, któ re umoż li wi ły wy -
jazd na se mi na rium. Dzię ku ję rów nież opie ku nom Sek cji Bo -
ta nicz nej Ko ła Le śni ków: dr Do ro cie Wroń skiej -Pi la rek oraz dr.
An drze jo wi M. Ja go dziń skie mu za opie kę na uko wą i me ry to -
rycz ną.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję tak że do or ga ni za to rów
se mi na rium: Kin gi Ja ku bow skiej oraz dr Kry sty ny Wa liń skiej
z Wy dzia łu Na uk Bio lo gicz nych Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie -
go za pro fe sjo nal ną or ga ni za cję i prze pro wa dze nie ca ło ści
spo tka nia oraz mi łą at mos fe rę, któ rą po znań scy le śni cy za pa -
mię ta ją na dłu go.

Woj ciech Bo rzysz kow ski
Sek cja Bo ta nicz na Ko ła Le śni ków

Ko lej ny suk ces stu den tów 
Ko ła Le śni ków
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Uczestnicy seminarium w Zielonej Górze
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Prodziekan, dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw.

Perspektywy zawodowe absolwentów
Wydziału Leśnego
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Obecni na spotkaniu studenci leśnictwa Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Dnia 12 grud nia 2012 ro ku od by ła się na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu kon fe ren cja „Per spek ty wy za -

wo do we ab sol wen tów Wy dzia łu Le śne go”. Po my sło daw cą
i or ga ni za to rem kon fe ren cji by ła gru pa stu den tów stu diów
ma gi ster skich le śnic twa. Głów nym ce lem by ło uka za nie
obec nym stu den tom róż no rod nych miejsc pra cy, ja kie cze ka -
ją na nich już po za koń cze niu edu ka cji na Wy dzia le Le śnym.
Za pro sze ni pre le gen ci – ab sol wen ci le śnic twa – wy ja śnia li, ja -
kie szan se cze ka ją na nas na ryn ku pra cy. Pro gram kon fe ren -
cji obej mo wał wy stą pie nia pra co daw ców z sek to ra pań stwo -
we go oraz pry wat ne go. 

Obec ni na sa li Ko le gium Run ge go stu den ci ja ko pierw sze -
go mo gli wy słu chać wy stą pie nia dr. inż. Krzysz to fa Choj nac -
kie go – na czel ni ka Wy dzia łu Or ga ni za cji i Kadr z Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Po zna niu, któ ry sku pił się
głów nie na omó wie niu sta żu w jed nost kach Pań stwo wych
Go spo darstw Le śnych „La sy Pań stwo we” (PGL LP). Zgod nie
z prze pi sa mi ab sol went le śnic twa ma czas na pod ję cie rocz -
ne go sta żu w cią gu 24 mie się cy od da ty zło że nia eg za mi nu
dy plo mo we go. W naj bliż szych la tach w PGL LP prze wi du je
się wzrost za trud nie nia zwią za ny z fa lą przejść na eme ry tu -
rę znacz nej ilo ści pra cow ni ków, co dla nas  – ja ko ab sol wen -
tów – jest szan są na zna le zie nie pra cy.

Na stęp nie głos za brał dy rek tor Kar ko no skie go Par ku Na ro -
do we go – dr inż. An drzej Raj. Omó wił on per spek ty wy pra cy
w sek to rze ochro ny przy ro dy na przy kła dzie pra cy w par ku
na ro do wym. Głów nym atu tem pra cy w ta kim miej scu jest sta -
bil ność za trud nie nia i moż li wość po łą cze nia pra cy z re ali za -
cją swo ich pa sji.

Adam Krzyś ków – pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej z Olsz ty na – w bar dzo
cie ka wy spo sób przed sta wił prze bieg swojej ka rie ry i udzie -
lił bar dzo cen nych rad, w ja ki spo sób mo żna pod nieść swo ją
war tość w oczach pra co daw cy.

O moż li wo ści zo sta nia na ukow cem mó wił dr inż. An drzej Ja -
go dziń ski – wi ce dy rek tor In sty tu tu Den dro lo gii PAN w Kór ni -
ku i rów no cze śnie pra cow nik na uko wy Ka te dry Ło wiec twa
i Ochro ny La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Dzię ki przy ję ciu „ak tyw nej po sta wy” pod czas stu diów, czy li
bra niu udzia łu w prak ty kach, sta żach, ba da niach, a przede
wszyst kim dzię ki wła snej rze tel nej pra cy mo że my zre ali zo wać
się ja ko na ukow cy i nie ko niecz nie „kle pać przy tym bie dę”.

Le śni cy mo gą zna leźć pra cę rów nież w or ga ni za cjach po -
za rzą do wych, co sta ra ła się nam przy bli żyć Ju lia Koń czak re -
pre zen tu ją ca Pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy „Sa la -
man dra”.

Na stęp nie swo je pre zen ta cje wy gło si li pra co daw cy z sek -
to ra pry wat ne go. Dr Jó zef Gro dec ki – pre zes Przed się bior stwa
Usług Le śnych „La stech” pod kre ślił na po cząt ku, że sek tor pry -
wat ny w le śnic twie po wstał w ce lu re struk tu ry za cji za trud nie -
nia i pod nie sie nia efek tyw no ści za go spo da ro wa nia. Wska zał
też, że w te go ty pu przed się bior stwie waż na jest wie dza, lecz
jesz cze waż niej sze umie jęt no ści. Da riusz Rut kow ski – pre zes

fir my Fo rest Con sul ting Cen ter – na ma wiał mło dych lu dzi do
wy ko rzy sty wa nia moż li wo ści, ja kie stwa rza Unia Eu ro pej ska
oraz In ter net, po dej mo wa nia od waż nych de cy zji i kon se -
kwen cji w dzia ła niu. Han na Mar ku czak, re pre zen tu ją ca Za -
kład Kształ to wa nia Zie le ni „Gar dens”, ja ko re cep tę na suk ces
po stu diach wska za ła na in we sto wa nie w swo je moc ne stro -
ny oraz przy ję cie po sta wy „nie cze kaj – dzia łaj!”

Zwień cze niem kon fe ren cji by ło od czy ta nie przez Aga tę Ko -
zu baj pre zen ta cji na te mat per spek tyw pra cy zwią za nych
z „zie lo ny mi za wo da mi”, przy go to wa nej przez pra cow ni ków
por ta lu „gre en jobs. pl” oraz dzien ni ka „La sy Pol skie. pl”. Zie lo -
ne za wo dy zwią za ne są z od na wial ny mi źró dła mi ener gii,
w przy szło ści ma ją mieć co raz więk sze zna cze nie w go spo -
dar ce.

Ali cja Mu siał
stu dent ka II ro ku le śnic twa
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Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska wszedł w No wy
Rok ta necz nym kro kiem, or ga ni zu jąc na po cząt ku kar -

na wa łu Bal Me lio ran tów, któ ry od był się 11 stycz nia już po raz
sie dem na sty. Te go rocz ny bal na le żał do bar dzo uda nych, choć
spo tka li śmy się w mniej szym gro nie, po nie waż sza le ją ca gry -
pa zdzie siąt ko wa ła po ten cjal nych uczest ni ków. Na po cząt ku
mo gli śmy usły szeć kil ka cie płych słów oraz ży cze nia no wo -
rocz ne od pa ni dzie kan, prof. Jo lan ty Ko mi sa rek oraz rek to -
rów: prof. Cze sła wa Sza frań skie go i JM prof. Grze go rza Skrzyp -
cza ka, któ ry nie co się spóź nił z po wo du obo wiąz ków
służ bo wych, ale jak zwy kle z uśmie chem i hu mo rem rów nież
do łą czył do ży czeń.

Po wspól nym to a ście przy stą pi li śmy do de gu sta cji wspa nia -
łych sma ko ły ków, by na brać sił do dal szej za ba wy. Te go rocz -
ną nie spo dzian ką by ło pach ną ce do mo we cia sto przy go to wa -
ne przez pa nią Ur szu lę Mar ci niak z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Lu bo cze śni cy. Do gro na za przy jaź nio nych spon so rów do łą -

czył rów nież prof. Zbi gniew Mły na rek. Dzię ki te mu za dba no
o to, by po sza lo nych tań cach by ło czym uga sić pra gnie nie.
A by ło co ga sić, po nie waż gra ją cy ze spół nie da wał ba lo wi -
czom wy tchnie nia.

Na to miast Ci, któ rzy nie do koń ca są z tań cem za przy jaź nie -
ni, sko rzy sta li z oka zji, by wdać się w mi łe po ga węd ki z na szy -
mi go ść mi. Rzad ko bo wiem ma my oka zję, że by nie tyl ko
o spra wach służ bo wych móc po roz ma wiać z wła dza mi uczel -
ni oraz z przed sta wi cie la mi ad mi ni stra cji, któ rzy co ro ku chęt -
nie nas od wie dza ją. 

Mi ła at mos fe ra po łą czo na z nie odzow nym hu mo rem
uczest ni ków wspól nej za ba wy to wa rzy szy ła nam do póź nych
go dzin noc nych. Or ga ni za to rzy, dzię ku jąc wszyst kim za sło wa
uzna nia, za pra sza ją na ba lo wą „osiem nast kę” w przy szłym ro -
ku. Do zo ba cze nia.

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

Noworoczne życzenia od prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr. hab. Czesława Szafrańskiego i dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii
Środowiska, prof. dr hab. Jolanty Komisarek

Sie dem na sty Bal Me lio ran tów 
za na mi…
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Rektorski czas relaksu
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Nasi mili goście

Może pogawędka, a może przekąska

Mmm…niam

Tańce trwały do późnej nocy
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Stare warciańskie pocztówki profesora

Pi sa łem wie lo krot nie, że mo sty po znań skie są do brze udo -
ku men to wa ne pocz tów ka mi. Stwier dze nie to do ty czy

szcze gól nie mo stu Chwa li szew skie go, rów nież Tum skie go oraz
Ro cha, a tak że prze pra wy przez Cy bi nę. Ich hi sto rię rze czy wi -
ście „moż na pi sać pocz tów ka mi”. O dwóch z nich już zresz tą pi -
sa łem, o Tum skim w „Go spo dar ce Wod nej” (nr 4/2012), o mo -
ście Ro cha zaś na ła mach na szych „Wie ści” (9-10/2011).
Na pi sa nie o mo ście Chwa li szew skim w tak krót kim tek ście, na -
wet zu peł nie bez ilu stra cji, nie wy da je mi się moż li we. Je stem
bo wiem prze ko na ny, że istot nie róż nych sta rych pocz tó wek je -
go do ty czą cych (w sen sie uję cia, wer sji, tech ni ki wy ko na nia,
róż nych wy daw ców itd., itp.) jest znacz nie wię cej niż sto, i to
kar tek na praw dę sta rych, war tych przed sta wie nia i re flek sji.
Z tej wy li czan ki po zo stał most przez Cy bi nę. W zbio rze au to ra
jest ćwierć set ki pocz tó wek, któ re moż na zwią zać z tą prze pra -
wą, choć spo ra część z nich (20%) to jed nak pocz tów ki młod -
sze niż pięć dzie się cio let nie. 

Jak wła ści wie na zwa no prze pra wę mię dzy Śród ką a Ostro -
wem Tum skim? Otóż na pol skich pla nach, po dzie le Ja na Rze -
pec kie go z 1728 ro ku, gdzie most jest już wy raź nie od wzo ro -
wa ny, choć jesz cze nie na zwa ny, wy stę po wa ła za wsze na zwa
most Cy biń ski (z wy jąt kiem naj now szych, gdy otrzy mał on już
ofi cjal ną na zwę – most bp. Jor da na). Na pla nach nie miec kich
zaś do mi no wa ła na zwa Schrod ka Brücke, choć na pla nie
z 1890 ro ku1 po ja wia się tak że Cy bi na Brücke. Na to miast na
pocz tów kach, wów czas gdy na zwa mo stu się po ja wia2, za rów -
no pol skich, jak i nie miec kich, wy stę pu je most Cy biń ski (Cy bi -
na Brücke)3. Świad czy to wy raź nie, że w po tocz nym na zew nic -
twie uży wa no okre śle nia most Cy biń ski. W opi sach mo stu
w do stęp nej iko no gra fii, a tak że na czę ści pocz tó wek, po ja wia
się tak że fra za „most na Cy bi nie”. 

Mo gło by się wy da wać, że hi sto ria mo stu Cy biń skie go zo sta -
ła już na do bre za pi sa na (czy taj: skoń czo na!). Je śli jed nak my -
śli my o prze pra wie przez Cy bi nę, to tak zde cy do wa nie nie jest.
Zmie nia się kon struk cja ko lej nych mo stów, to oczy wi ste, zmie -
nia się ich na zwa, i to moż na wy tłu ma czyć, po więk sza się tak -
że wie dza o je go po cząt kach, dzie je współ cze sne zaś śle dzi -
my na bie żą co. Ta prze pra wa ma się dzi siaj do sko na le,
po ja wia ją się no we pocz tów ki, two rzą się rów nież no we zwy -
cza je z mo stem zwią za ne4. War to się nim prze spa ce ro wać i sa -
me mu zo ba czyć. 

Dzie je prze pra wy (do koń ca XX wie ku) opi su je prof. An drzej
Ry żyń ski5 w swo jej hi sto rii dro go wych mo stów po znań skich,

któ rą przy ana li zie te ma tu i pi sa niu te go szki cu zno wu wy ko -
rzy sty wa łem. Ko rzy sta łem tak że z ka ta lo gu wy sta wy6 Wal de -
ma ra Ka rol cza ka o mo stach po znań skich. Obie pra ce za wie ra -
ją oczy wi ście ilu stra cje opar te na sta rych pocz tów kach
(wszyst kie w zbio rach au to ra). 

Prze pra wa przez Cy bi nę na Ostrów Tum ski ist nia ła „od za -
wsze”, to prze cież dro ga z Gnie zna i Led ni cy do Po zna nia. Most
(na wet mo sty) na Cy bi nie są udo ku men to wa ne w źró dłach hi -
sto rycz nych. Na przy kład na zna nym szty chu z 1618 ro ku (mie -
dzio ryt w dzie le G. Brau na i F. Ho gen ber ge ra o mia stach świa -
ta – Ci vi ta tes Or bis Ter ra rum) wi dać do brze frag ment mo stu
z so lid ną bra mą od stro ny Ostro wa Tum skie go. Sztych był pre -
zen to wa ny na pocz tów kach, a jed na z prze ło mu XIX i XX wie -
ku by ła już w tym cy klu po ka zy wa na (WA, 9-10/2011, ryc. 1).
An drzej Ry żyń ski7 su ge ru je, że z te go pla nu wy ni ka, iż miał
wów czas „pro stą kon struk cję le ża jo wą … i oko ło 50 m dłu go -
ści”. Ist nie nie sta rych mo stów po twier dzi ły ba da nia ar che olo -
gicz ne, pro wa dzo ne odkąd za pa dła de cy zja o prze nie sie niu
kon struk cji z mo stu Ro cha i osa dze niu jej mię dzy Śród ką a Tu -
mem. Ar ty ku ły mó wi ły na wet o od ko pa niu mo stu, być mo że
na wet z cza sów Miesz ka Pierw sze go8. 

W pre zen to wa nym szki cu in te re su je nas głów nie okres,
w któ rym po ja wi ły się już pocz tów ki i mo gły ilu stro wać hi sto -
rię prze pra wy, a więc do pie ro od koń ca XIX wie ku. Pocz tó wek
z ów cze sną drew nia ną kon struk cją mo stu chy ba nie by ło,
w każ dym ra zie au to ro wi nie są zna ne. Jest on na to miast zna -
ny ze zdjęć, w tym ze szcze gól nie waż ne go, z wiel kiej po wo -
dzi w 1888 ro ku. Do kład niej szy opis kon struk cji nie jest też
zna ny, na wet Ry żyń ski pi sze wy mi ja ją co9, że był „z ob ra bia -
nych w tar ta ku be lek, kra wę dzia ków i de sek, zbu do wa ny od -
po wied nio do XIX -wiecz nej sztu ki cie siel skiej”. 

Pod czas ko lej nych po wo dzi most Cy biń ski był do świad cza -
ny przez spię trzo ne wo dy, po nad to, jak w każ dym drew nia -
nym, i tak co oko ło 25 lat kon struk cja mu sia ła być od na wia na.
Ewen tu al ne na pra wy, re mon ty i prze bu do wy wy mu sza ły dłu -
gie i uciąż li we ob jaz dy. Ruch przez most sta wał się co raz więk -
szy, choć na dal po bie ra no my to; le żał wów czas tak że na waż -
nej tra sie ko mu ni ka cyj nej. Pod ko niec 1902 ro ku przez kil ka
dni ba da no na tę że nie ru chu. W dni po wsze dnie od no to wa -
no10 9060–10 970 prze chod niów, 950–1275 wo zów oraz
67–124 cy kli stów, ale w nie dzie lę (2 li sto pa da 1902 ro ku) aż
28 970 prze chod niów i 227 cy kli stów, za to wo zów oczy wi ście
du żo mniej. Wo bec tak in ten syw ne go ru chu bu do wa no we -
go mo stu sta ła się ko niecz na. De cy zja za pa dła w 1903 ro ku,

Prze pra wa przez Cy bi nę na pocz tów kach
(część 1)

1 Por. frag ment pla nu po ka za ny w WA, 11–12/2011, ryc. 1.
2 Tyl ko w opi sach 2/5 kar tek zbio ru jest ja kieś od nie sie nie do mo -

stu, w po zo sta łych po ja wia się na wią za nie do wi docz nej na pocz tów -
ce ka te dry (Tum lub Dom).

3 Na jed nej ewi dent nie błęd na na zwa: most Tum ski (fo to gra ficz na,
sprzed 1930), zaś na naj now szej już most bp. Jor da na.

4 Por. np. tekst N. Ma zur: Mi łość za klu czo na na Śród ce, „Ga ze ta Wy -
bor cza” (Po znań) z 18 li sto pa da 2009 ro ku.

5A. Ry żyń ski: 750 lat po znań skich mo stów, Po znań 2003.

6 W. Ka rol czak: Mo sty w daw nym Po zna niu (do 1939 ro ku), Mu zeum
Na ro do we w Po zna niu, 1996.

7 A. Ry żyń ski, op. cit., s. 99.
8 Por. np.: P. Bo jar ski: Czy to most Miesz ka I, „Ga ze ta Wy bor cza” (Po -

znań) z 16–17 czerw ca 2007 ro ku.
9 A. Ry żyń ski: op. cit., s. 100.
10 W. Ka rol czak: Ży cie co dzien ne miesz kań ców Śród ki w XIX i na po -

cząt ku XX wie ku, „Kro ni ka Mia sta Po zna nia” 1977 (1), s. 177.
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ale ca ły rok trwa ły uzgod nie nia, na le ża ło bo wiem przy czó łek
mo stu od stro ny ka te dry wbu do wać w for ty fi ka cje, a na czas
bu do wy za pew nić ruch przez most na Ślu zie Tum skiej. 

Bu do wę mo stu, już o kon struk cji sta lo we j11, roz po czę to
w lip cu 1904 ro ku, a po 12 mie sią cach od da no go do użyt ku.
Most wy bu do wa ła gdań ska fir ma Alex Frey Hoch – und Tief
Ak tien ge sel schaft. Kon struk cja mia ła 64,4 m dłu go ści (62,8 m
w świe tle pod pór) i 13,0 m sze ro ko ści, w tym jezd nia 8,0 m
i obu stron ne chod ni ki po 2,5 m każ dy. 

Most jest do brze zna ny z kil ku pocz tó wek. W zbio rze au to -
ra jest pięć kar tek, wszyst kie po ka zu ją go z pra we go brze gu,
nie co od stro ny wo dy gór nej, za wsze z wi do kiem na ka te drę.
Przy naj mniej trzy po ja wia ły się w róż nych pu bli ka cjach
(zwłasz cza ko lo ro wa, wy da na przez Mi cha eli sa i Kan to ro wi cza
z Po zna nia, z oko ło 1907 ro ku). Ry ci na 1 przed sta wia kart kę
praw do po dob nie ni gdzie do tąd niepu bli ko wa ną, z dość cie -
ka wym ob ra zem. Kon struk cja mo stu jest na pocz tów kach do -
brze od wzo ro wa na. Wi dać jed no znacz nie, że był to most jed -
no przę sło wy, z jezd nią do łem, wspar ty na dwóch ni to wa nych
kra tow ni cach, z pa sem gór nym pa ra bo licz nym, a dol nym po -
zio mym. Kon struk cja by ła sy me trycz na, wi dać wy so kie, dość

W
 z

bi
or

ac
h 

au
to

ra
; o

ko
ło

 1
90

5 
ro

ku
, b

. w
yd

. (
Tx

 1
73

), 
b.

o.
p.

Ryc. 1. Most Cybiński w 1905 roku, widoczna katedra i mury fortyfikacji Ostrowa Tumskiego

Bogdana J. Wosiewicza

de li kat ne słup ki (dwu te owe) oraz krzy żul ce (każ dy z dwóch
kształ tow ni ków, po chy lo ne na ze wnątrz, po pięć w każ dą stro -
nę). Wi dać na wet prze wiąz ki na krzy żul cach i na pa sie gór nym.
Obie głów ne kra tow ni ce po łą czo ne by ły gó rą przez dość wy -
myśl ne i ra czej szpe cą ce skra to wa nia. Ca łość wspar to na so -
lid nych przy czół kach. 

Na po ka za nej pocz tów ce (ryc. 1) od stro ny wo dy gór nej wi -
dzi my do brze izbi ce, po zo sta łość po wcze śniej szym mo ście
drew nia nym. Póź niej zo sta ły usu nię te i na in nych pocz tów kach
już ich nie ma. Na obu przy czół kach brak ga zo we go oświe tle -
nia, któ re jest już na in nych kart kach. Mógł by to być za tem je -
den z naj star szych ob ra zów te go mo stu utrwa lo ny na pocz -
tów kach. Na mo ście wi dzi my tram waj o nu me rze 52. Nie jest
to jed nak nu mer li nii, na Śród kę po tym mo ście pro wa dzi ła li -
nia nr 6, praw do po dob nie za tem to szta faż. Za to pie ni w roz -
mo wie pa no wie w ka pe lu szach (cy lin der i me lo nik) sto ją zbyt
bli sko szyn, to tak że pew nie szta faż. Dziś po wie dzie li by śmy, że
ma my tu do czy nie nia z wi zu ali za cją sy tu acji po uru cho mie niu
li nii tram wa jo wej. I jesz cze jed no, kształt wschod nie go przy -
czół ka (od stro ny Tu mu) jest zde cy do wa nie od mien ny od zna -
ne go z fo to gra fii i póź niej szych pocz tó wek (brak cha rak te ry -
stycz ne go wy okrą gle nia od stro ny wo dy gór nej pod sa mą
kon struk cją). Praw do po dob nie nie wszyst kie pra ce przy mo -
ście zo sta ły już wte dy za koń czo ne. 

Pierw szy sta lo wy most Cy biń ski był eks plo ato wa ny bar dzo
krót ko, na wet nie osiem lat, nie osią gnął bo wiem wy ma ga nej
no śno ści i pod czas prze jaz du cięż szych po jaz dów nie któ re
ści ska ne prę ty kra tow nic tra ci ły sta tecz ność (ule ga ły wy bo -

11  W cy to wa nych pra cach Ry żyń skie go oraz Ka rol cza ka, a tak że
w in nych tek stach mo wa o „mo stach że la znych”, jed nak że ele men ty
kra tow nic tych mo stów by ły nie wąt pli wie pod da wa ne w hu cie ob rób -
ce pla stycz nej (przede wszyst kim wal co wa niu), a dzi siaj ta kie kon -
struk cje na zy wa my jed no znacz nie sta lo wy mi.
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cze niu). Wpro wa dza ne ogra ni cze nia w ru chu trud no by ło wy -
eg ze kwo wać, szyb ko za tem zde cy do wa no most ro ze brać
i zbu do wać so lid niej szy. 

W 1912 ro ku przy stą pio no do przy go to wa nia pro jek tu no -
we go mo stu. Wy ko nał go bu dow ni czy rzą do wy Schlüssel burg
(pod nad zo rem miej skie go rad cy bu dow la ne go H. Schult za),
on też był kie row ni kiem bu do wy12. Bu do wę roz po czę to
w czerw cu 1913 ro ku, prze bu do wu jąc wpierw nie co przy czó -
łek od stro ny Śród ki, aby wpro wa dzić ruch wprost na ul. Ostró -
wek. Po ro ze bra niu sta rej za mon to wa no no wą kon struk cję
o cie ka wym, mod nym wów czas kształ cie dźwi ga rów głów -
nych, wzo ro wa nym – jak pi sa no – „na ka pe lu szu na po le oń -
skim”, tak że kra to wą i ni to wa ną, o wy raź nie jed nak so lid niej -
szych prę tach, co zresz tą do brze wi dać na pocz tów kach.
Kon struk cję do star czy ła i mon taż zre ali zo wa ła fir ma Gol l now
i Syn ze Szcze ci na. Most od da no do użyt ku w li sto pa dzie 2013
ro ku. Jezd nia mo stu, z drew nia nym bru kiem, mia ła 7 m sze ro -
ko ści, a obu stron ne chod ni ki po 3 m, któ rych część zaj mo wa -
ły zno wu wbu do wa ne ele men ty kra tow nic. 

Tak że on ma swo ją iko no gra fię pocz tów ko wą. W zbio rze au -
to ra jest dzie sięć oka zów, ale rze czy wi ście róż nych ujęć le d -
wie po ło wa (po zo sta łe to róż ne wer sje wy daw ni cze tych lub
bar dzo po dob nych wi do ków). Zde cy do wa nie do mi nu je uję -
cie z pra we go brze gu, ale tym ra zem od stro ny wo dy dol nej,
sta no wią ce ko pię zna nej wy sta wo wej fo to gra fii R.S. Ula tow -
skie go, z frag men tem mo stu i ka te drą, oświe tlo ny mi peł nym
słoń cem dość wy so ko, na po łu dnio wo -wschod nim nie bie (aby
cie nie by ły do brze wi docz ne). Na trzech kart kach wi docz na
jest ca ła (lub pra wie ca ła) kon struk cja, na dwóch przed sta wio -
no na to miast wi do ki wzdłuż mo stu (na jed nej do sko na le wi -
dać de ta le kon struk cji). Na wszyst kich znajduje się ka te dra,
i ona de fac to sta no wi głów ny mo tyw więk szo ści tych pocz tó -
wek. Jed ną z ta kich kar tek już zresz tą prezentowa łem w tek -

ście o bu dow lach Twier dzy Po znań (WA, 7-8/2012, ryc. 5),
a uważ ni czy tel ni cy pew nie ją pa mię ta ją. Tu taj na ry ci nie 2 po -
ka zu ję pocz tów kę dość wy jąt ko wą, na niej to bo wiem most
jest obiek tem naj waż niej szym (choć i ka te dra wi docz na), opar -
tą tak że na zdję ciu wy mie nio ne go fo to gra fi ka. 

Co cie ka we go z tych pocz tó wek wy ni ka i czym róż nił się ten
most od wcze śniej sze go? Że był to most jed no przę sło wy
o kon struk cji ni to wa nej, wspar ty na tych sa mych przy czół kach
z jezd nią do łem, to pra wie oczy wi ste. Kon struk cja pre zen to -
wa ła się jed nak znacz nie le piej niż po przed ni ka. Pas gór ny wy -
kształ co no w kształ cie od cin ka wy dłu żo nej si nu so idy. Dol ne -
mu nada no tak że pew ną krzy wi znę, o czym nie wspo mi na
na wet Ry żyń ski, znaw ca te ma tu, a wy ni ka to wy raź nie z pocz -
tó wek. 

Na kart kach wi dzi my tak że bar dzo so lid ne krzy żul ce, wy raź -
nie sztyw niej sze od po śred nich słup ków, od wrot nie niż w po -
przed niej. Skraj ne słup ki są tak że o ma łej smu kło ści (ni skie
i krę pe). Na pocz tów kach do strze że my za wie szo ne za si la nie
dla tram wa jów oraz po zo sta wio ne po za mo stem ga zo we
oświe tle nie. 

Tak że ten most nie prze trwał dłu go, zo stał sku tecz nie wy -
sa dzo ny w po wie trze we wrze śniu 1939 ro ku przez wy co fu ją -
ce się woj ska pol skie i nie nada wał się już do na pra wy. W je go
miej sce Niem cy zbu do wa li most drew nia ny, któ ry stał tyl ko
do lu te go 1945 ro ku. Au to ro wi nie są zna ne pocz tów ki (ani
zdję cia) te go mo stu. W zbio rze au to ra są na to miast wy sy ła ne
w okre sie woj ny fo to gra ficz ne pocz tów ki przed wo jen ne z uję -
ciem wzo ro wa nym na wspo mnia nym już zdję ciu Ula tow skie -
go. Prze sy ła no je za rów no z na pi sa mi nie miec ki mi (Po sen
– Dom), jak i pol ski mi (Po znań – Ka te dra), ale wów czas po ja -
wiał się na cjo na li stycz ny na druk (pie częć) – „Po sen wie der
deutsch!”13

12 W. Ka rol czak, op. cit., s. 29. 13  Na przy kład pocz tów ka w zbio rze au to ra, o. p. 22.11.1939. 
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Ryc. 2. Drugi most stalowy przez Cybinę, przysłaniający nieco katedrę 
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„Wdro dze na uni wer sy tet” – to pro jekt współ fi nan so wa -
ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, Pro gra mu Ope ra cyj -

ne go Ka pi tał Ludz ki. Je go ini cja to rem jest by ła ab sol went ka
na szej uczel ni – Be ata No wa kow ska – dy rek tor Ze spo łu Szkół
w Ostro ro gu. Za da nie „Pierw sze kro ki na wyż szej uczel ni” skie -
ro wa ne by ło do szcze gól nie uzdol nio nych gim na zja li stów,
osią ga ją cych bar dzo do bre wy ni ki w na uce i szczy cą cych się
wzo ro wym za cho wa niem. W ra mach te go za da nia przez dwa
la ta (od stycz nia 2011 do grud nia 2012 ro ku) raz w mie sią cu
od by wa ły się za ję cia na na szym uni wer sy te cie. Łącz nie zor ga -
ni zo wa no 128 go dzin, w tym 80 w na szych no wo cze snych,
zmo der ni zo wa nych ze środ ków unij nych la bo ra to riach i sa -
lach dy dak tycz nych.

Pro gram i sce na riu sze za jęć do sto so wa ne by ły do po zio mu
wie dzy i umie jęt no ści gim na zja li stów. Ucznio wie uczest ni czy li
w za ję ciach che micz nych: wy ko na li oce nę to wa ro znaw czą owo -
ców po łu dnio wych, te sty na dal to nizm sma ko wy, za pa cho wy
oraz wzro ko wy. Od wie dzi li nasz Ogród Den dro lo gicz ny, gdzie
pod czas za jęć te re no wych za po zna li się z naj cie kaw szy mi ro śli -
na mi drze wia sty mi. Wszyst kie omó wio ne wów czas za gad nie -
nia pod su mo wa no przy zor ga ni zo wa nym na za koń cze nie zjaz -
du ogni sku. W ma ju ucznio wie od wie dzi li Rol ni czo -Sa dow ni cze
Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy bro da, gdzie nie tyl ko za po -
zna li się z funk cjo no wa niem sa me go go spo dar stwa, spró bo wa li
rów nież na tu ral nie męt ne go so ku jabł ko we go, wy pro du ko wa -
ne go me to dą tło cze nia z miej sco wych owo ców.

Mło dzież wy ko na ła do świad cze nia dotyczące fi zjo lo gii ro -
ślin, do wia du jąc się mię dzy in ny mi, „czym się ży wią” al bo „dla -

cze go pła czą” ro śli ny. Nie wąt pli wie w pa mię ci uczniów utkwi -
ły za ję cia, pod czas któ rych z du żym za an ga żo wa niem i za cie -
ka wie niem uczest ni czy li w sek cji zwłok szczu ra.

Po za tym gim na zja li ści za po zna li się z za sa da mi pro jek to wa -
nia te re nów zie le ni oraz sa mo dziel nie wy ko na li pro jek ty swo -
ich wy ma rzo nych ogród ków. Uczestniczyli w za ję ciach z za kre -
su cy to ge ne ty ki i cho rób chro mo so mo wych, ob ser wo wa li pod
mi kro sko pem drob no ustro je: za rów no te po ży tecz ne, jak i nie -
po żą da ne w żyw no ści. Pod czas wi zy ty w no wo cze snym bu -
dyn ku Bio cen trum roz po zna wa li na sio na zbóż, w la bo ra to rium
nauczyli się wy dzie lać glu ten, a na wet spróbo wa li sa łat ki przy -
go to wa nej z mnisz ka po spo li te go. Sa mo dziel nie wy ko na li ka -
stra cję ro ślin i ich kon tro lo wa ne za py le nie oraz izo la cję ma te -
ria łu ge ne tycz ne go DNA, prze pro wa dzi li tak że frak cjo no wa nie
ma te ria łu ge ne tycz ne go i bia łek z za sto so wa niem elek tro fo re -
zy w że la zach aga ro zo wych. Or ga no lep tycz nie spraw dzi li róż -
ni ce od mia no we ro ślin kon sump cyj nych, de gu stu jąc fryt ki, sa -
łat ki ziem nia cza ne czy pra żo ny po pcorn.

Łącz nie w zjaz dach uczest ni czy ło po nad 60 uczniów. Licz na
gru pa pro wa dzą cych za wsze z du żym za an ga żo wa niem i cie ka -
wy mi po my sła mi in spi ro wa ła gim na zja li stów. Za ca łość dzia łań
zwią za nych z re ali za cją pro jek tu z ra mie nia uczel ni od po wie -
dzial ne by ło Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go. Pod su mo wu -
jąc dwu let nie dzia ła nia, na le ży stwier dzić, że ta kie ini cja ty wy są
nie wąt pli wie naj lep szą pro mo cją wśród po ten cjal nych kan dy -
da tów na stu dia.

Jo an na Kę dra

W dro dze na uni wer sy tet

„W drodze na uniwersytet” zdolne gimnazjalistki prezentują preparaty samodzielnie wykonane w Katedrze Chemii
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…w bow lin gu

W Cen trum Re kre acji NI KU po raz ko lej ny od by ły się Aka de -
mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w bow lin gu. Za wo dy od
dwóch lat cie szą się co raz więk szą po pu lar no ścią, dla te go
w pierw szym rzu cie (któ ry od był się 17 li sto pa da 2012 ro ku)
wy star to wa ło 29 ko biet oraz 54 męż czyzn z wiel ko pol skich
uczel ni.

Uni wer sy tet Przy rod ni czy re pre zen to wa li: Da nu ta Mi cha lak,
An na Daj czak, Na ta lia Zu brzyc ka, Ada Woź niak, Emi lia Budź -
ko, Ka ro li na Do pie ra ła, Oskar Naj dek, Ja kub Stan kow ski. Naj -
lep szy wy stęp po now nie za no to wa ła Dan ka Mi cha lak, któ ra
za ję ła szó ste miej sce z do rob kiem 315 punk tów. Wy ni ki na -
szych re pre zen tan tek za pew ni ły im trze cie miej sce na dzie sięć
skla sy fi ko wa nych dru żyn ko bie cych. 

Pa no wie wy stą pi li w nie co mniej szym skła dzie i na trzy na -
ście dru żyn za ję li je de na ste miej sce. W dru gim rzu cie bę dzie -
my się sta rać o utrzy ma nie do bre go miej sca w ka te go rii ko -
biet i z pew no ścią po pra wi my re zul tat w ka te go rii męż czyzn.

Trze ba też przy znać, że po za spor to wą ry wa li za cją za wo dy
do star czy ły nam wspa nia łej roz ryw ki i za ba wy.

…na er go me trze wio ślar skim

Dnia 21 li sto pa da 2012 ro ku w ha li spor to wej Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go od by ły się Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko -
pol ski na er go me trze wio ślar skim. Za wod ni cy star to wa li na
dy stan sie 500 m. Dla ko biet by ły dwie ka te go rie: wa ga lek ka
do 61,5 kg i ka te go ria open; dla męż czyzn: wa ga lek ka do 75 kg
i ka te go ria open. W su mie wy star to wa ło 110 za wod ni ków

Centrum Kultury Fizycznej

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski: 
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oboj ga płci. Ha la wy peł nio na by ła spor tow ca mi oraz ki bi ca mi,
któ rzy licz nie przy by li, aby do pin go wać za wod ni ków. Im pre -
za uda ła się pod wzglę dem or ga ni za cyj nym, a nad mie nić trze -
ba, że po raz pierw szy by li śmy go spo da rzem za wo dów na er -
go me trze wio ślar skim.

Re pre zen to wa ło nas 21 osób, któ re dziel nie wal czy ły o każ -
dy punkt dla uczel ni: We ro ni ka Ry bar czyk, Syl wia Szcze pań -
ska, Na ta lia Zu brzyc ka, Ma te usz Wiel go, Ka mil Szar ła ta, Mo -
ni ka Szaj kow ska, Da nu ta Mi cha lak, Do mi ni ka Ba dow ska, Ada
Woź niak, Aga ta Kwie cień, Za błoc ki Bar tosz, Da wid Gra bow -
ski, Adam Ma rzec, To masz Ra chwał, Kac per Nie brzy dow ski,
Oskar Naj dek, Da riusz No wic ki, Ja cek Gwóźdź, Ar tur Ku rzaw -
ski, Ja kub Stan kow ski, Ma te usz Wie czo rek. Za wod ni cy Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go od nie śli wie le in dy wi du al nych suk -
ce sów. W wa dze lek kiej ko biet We ro ni ka Ry bar czyk za ję ła
pią te miej sce z cza sem 1:55,9. W wa dze open męż czyzn Bar -
tosz Za błoc ki wy grał z cza sem 1: 16,9, Da wid Gra bow ski był
dru gi z wy ni kiem 1:17,4, Adam Ma rzec czwar ty: 1:21,0, To -
masz Ra chwał szó sty: 1:21,3, Kac per Nie brzy dow ski za jął dzie -
sią tą lo ka tę 1:24,2, a Oskar Naj dek był trzy na sty: 1:27,3. Wspa -
nia łe wy ni ki męż czyzn da ły im pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji
dru ży no wej Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski na er go -
me trze wio ślar skim. Ko bie ty za ję ły pią te miej sce w kla sy fi ka -
cji dru ży no wej.

…w wy ci ska niu sztan gi le żąc

Pierw szy rzut Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski w wy -
ci ska niu sztan gi ko biet i męż czyzn od był się trzy dni póź -
niej: 24 li sto pa da. Re pre zen to wa ło nas trzech za wod ni ków:
Ma te usz Wie czo rek, Kac per Nie brzy dow ski, Le szek Du szyń ski,
któ rzy łącz nie uzy ska li 117 punk tów, co da ło im szó stą lo ka tę
na dzie sięć skla sy fi ko wa nych dru żyn uczel nia nych.

… w uni ho ke ju męż czyzn

Tra dy cyj nie już Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
wspól nie z Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po zna niu
zor ga ni zo wał Aka de mic kie Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w uni -
ho ke ju. Z przy jem no ścią in for mu je my, że 30 li sto pa da na sza
dru ży na męż czyzn za ję ła dru gie miej sce. O wy so kie miej sce
na po dium wal czy li: Al bert Miś ko i To masz Wa cho wiak (obaj
z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na), Bła żej Fi li piak i Da riusz Adam -
czyk (Wy dział Rol nic twa i Bio tech no lo gii), Bła żej Jan kow ski
(Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska), To masz Bie la (Wy -
dział Le śny), Mi ko łaj Ant ko wiak (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu), Mi chał Sto ja now ski i An to nii Ret man (Wy -
dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi ska), Mi ko łaj Lu la (Wy dział
Le śny). Tym ra zem w emo cjo nu ją cym fi na le re pre zen tan ci Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go ule gli za wod ni kom Uni wer sy te tu
Me dycz ne go, koń cząc mecz z wy ni kiem 1:3. Trze cie miej sce
wy wal czy ła dru ży na Po li tech ni ki Po znań skiej, po ko nu jąc Aka -
de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne go 2:1.

Pierw szy rzut Aka de mic kich Mi strzostw Wiel ko pol ski zgro -
ma dził sie dem dru żyn z po znań skich uczel ni wyż szych.
Wszyst kie me cze ro ze gra no na wy so kim po zio mie, a to wa rzy -
szy ło im spo ro emo cji. Wal czą cym dru ży nom dzię ku je my za

udział w za wo dach, a naj lep szym re pre zen ta cjom ser decz nie
gra tu lu je my.

… w uni ho ke ju ko biet

Z ko lei w so bo tę 1 grud nia 2012 ro ku w ha li spor to wej przy
uli cy Do jazd 7 ro ze gra no pierw szy rzut Aka de mic kich Mi -
strzostw Wiel ko pol ski w uni ho ke ju ko biet. Na sze za wod nicz -
ki w skła dzie: Ju sty na Smo ła (Wy dział Me lio ra cji i In ży nie rii Śro -
do wi ska), Edy ta An dra szew ska (Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt), Pau li na Aga ciak (Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek -
tu ry Kra jo bra zu), Agniesz ka Gór czak, Be ata Wil czyń ska i Mar -
ta Ku char ska (Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny), Re gi na Su ro -
wiec ka (Wy dział Tech no lo gii Drew na), Ju sty na Nie bo rak
(Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny), Do mi ni ka Tur bań ska (Wy -
dział Tech no lo gii Drew na), Ka ro li na Pie czyń ska (Wy dział Na uk
o Żyw no ści i Ży wie niu) wy wal czy ły trze cie miej sce, wy gry wa -
jąc z ze spo łem Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu 2:1. W emo cjo nu ją cym fi na le o pierw sze miej sce ry wa li zo -
wa ły re pre zen tant ki Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go oraz
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu. Fi na ło wy mecz za koń -
czył się re mi sem 1:1 i do pie ro w rzu tach kar nych wy nik zo stał
roz strzy gnię ty na ko rzyść AWF 2:1. Gra tu la cje dla na szych
dziel nych dziew czyn!

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
dr Alek san dra No wak
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W Pie ni nach Wła ści wych

Po kil ku dniach spę dzo nych w Pie ni nach Spi skich (WA 11–
–12/2012) opu ści li śmy ba zę w Nie dzi cy, prze no sząc się do

Szczaw ni cy. Uzna łem, że ta ma low ni czo po ło żo na w do li nie
Graj car ka (pra wy do pływ Du naj ca) miej sco wość uzdro wi sko -
wa bę dzie do brym punk tem wy pa do wym w cen tral ną część
Pie nin, na zy wa ną Pie ni na mi Wła ści wy mi. Pod sta wą tej de cy -
zji by ły przede wszyst kim do god ne po łą cze nia au to bu so we
do po ten cjal nych punk tów wyj ścio wych na szla ki, a tak że
atrak cyj ne po ło że nie i ko rzyst na ofer ta pen sjo na tu „Hor wa -
tów ka”. 

Pie ni ny Wła ści we jest to naj cie kaw sza i naj bar dziej uroz -
ma ico na część ca łe go pa sma, nie tyl ko pod wzglę dem kra jo -
bra zo wym, ale rów nież (a mo że przede wszyst kim) przy rod -
ni czym. Dla te go więk szość tych te re nów ob ję to ochro ną,
two rząc par ki na ro do we – pol ski i sło wac ki. Cen tral nie po ło -
żo ny jest ma syw Trzech Ko ron (982 m), z któ rym od za cho du
są sia du ją Pie ni ny Czorsz tyń skie, a od pół noc ne go wscho du
Pie nin ki. Te trzy gru py opa da ją na po łu dnie do Du naj ca, któ -
ry w czę ści wschod niej pły nie tu wspa nia łym prze ło mem
(zwa nym Pie niń skim Prze ło mem Du naj ca), ogra ni czo nym na
pra wym brze gu sło wac ką czę ścią Pie nin Wła ści wych. 

Zgod nie z po wyż szym po dzia łem na zwie dze nie tej czę ści
Pie nin prze wi dzia łem pięć dni. W Pie ni ny Czorsz tyń skie po -
szli śmy jesz cze z Nie dzi cy (26 lip ca). Prze pra wiw szy się wte dy
stat kiem przez Je zio ro Czorsz tyń skie, zwie dzi li śmy naj pierw

za kon ser wo wa ne i czę ścio wo zre kon stru owa ne ru iny zam ku
w Czorsz ty nie – pol ski od po wied nik wę gier skie go zam ku
w Nie dzi cy na prze ciw nym brze gu Du naj ca. Ani go dzi ny spę -
dzo ne na zam ku, ani pró by za kli na nia po go dy w ka wiar ni
w cen trum Czorsz ty na (na Nadzam czu) nie przy czy ni ły się do
roz pę dze nia ciem nych chmur zaj mu ją cych ca łą prze strzeń po -
wietrz ną nad Pie ni na mi. Mi mo to gru pa opty mi stów wy ru szy -
ła na tra sę pro wa dzą cą głów nym grzbie tem Pie nin Czorsz tyń -
skich. Opty mizm oka zał się uza sad nio ny – na gro dą by ły co raz
szer sze i dal sze wi do ki, ze sło necz nym po po łu dniem włącz nie.
Opusz cza jąc w od po wied nim miej scu (za wierz choł kiem Ma -
ce la ka, 857 m) grzbiet, ze szli śmy do Ką tów nad Du naj cem
(wró ci my tu za kil ka dni, aby roz po cząć spływ tra twa mi), a da -
lej przez Sro mow ce Wy żne i za po rę na Du naj cu two rzą cą Je -
zio ro Sro mo wiec kie wró ci li śmy do Nie dzi cy. 

Na stęp na tra sa (już z ba zy szczaw nic kiej) w so bo tę (28 lip ca)
pro wa dzi ła przez Pie nin ki. Wy ru szy li śmy z Kro ścien ka, miej -
sco wo ści o cha rak te rze let ni sko wym, pró bu ją cej kon ku ro wać
z są sied nią, znacz nie więk szą Szczaw ni cą. W tu tej szym go tyc -
kim ko ście le od kry to po woj nie do brze za cho wa ne po li chro -
mie po cho dzą ce z XVI wie ku. Pie nin ki to bar dzo ma low ni cze,
choć nie du że pa smo ze sław nym (choć nie naj wyż szym) szczy -
tem So ko li cy (747 m), z któ re go roz po ście ra się wspa nia ły wi -
dok na prze łom Du naj ca. Tuż przy wierz choł ku ja kimś cu dem
utrzy mu je się w ska le naj czę ściej fo to gra fo wa na so sna w Pol -
sce. Szlak pro wa dzą cy grzbie tem Pie ni nek uwa ża ny jest za naj -
pięk niej szy i naj bar dziej uroz ma ico ny w Pie ni nach, a mo że na -
wet i w Pol sce. Słusz nie! Już nad Kro ścien kiem – jesz cze przed
wej ściem na grzbiet – uj rze li śmy wspa nia ły wi dok na oto cze -
nie mia stecz ka i le żą ce w głę bi szczy ty Gor ców oraz Be ski du Są -
dec kie go. Da lej tra sa pro wa dzi ła przez ukwie co ne po la ny, z któ -
rych tak że roz po ście ra ły się uroz ma ico ne wi do ki. Ale naj wię cej
emo cji by ło już na gra ni Pie ni nek, gdzie kil ka krot nie sta wa li -
śmy przy pio no wych urwi skach za bez pie czo nych ba rier ka mi,
z wi do ka mi na róż ne par tie Pie nin i ota cza ją cych je in nych
pasm gór skich. Dro gę po wrot ną re ali zo wa li śmy w dwóch wa -
rian tach: pierw szy pro wa dził bez po śred nio do Szczaw ni cy
(z prze pra wą ło dzią przez Du na jec), a dru gi do Kro ścien ka, ze
zwie dza niem ko ścio ła. 

W nie dzie lę (29 lip ca) na szym ce lem był naj wyż szy w Pie ni -
nach Wła ści wych i po wszech nie zna ny szczyt Trzy Ko ro ny
(982 m). Szli śmy ze Sro mo wiec Niż nych szla kiem pro wa dzą -
cym przez Wą wóz Szop czań ski (po rów ny wa ny z ta trzań ską
Do li ną Ko ście li ską, cho ciaż oczy wi ście znacz nie krót szy)
i prze łęcz Szop ka z ład ną po la ną i wi do kiem na Ta try. We
wrze śniu 1939 ro ku tę dy prze szły woj ska nie miec kie. Obec nie
jest to naj więk szy wę zeł szla ków w Pie ni nach. Na Trzech Ko -
ro nach ruch był – jak na lip co wą nie dzie lę – nie wiel ki. Uda ło
się wejść na plat for mę wi do ko wą nie mal bez ocze ki wa nia
w ko lej ce. Na pa trzyw szy się na Ta try (i nie tyl ko na Ta try), prze -
cze ka li śmy pod szczy tem prze lot ny desz czyk i po szli śmy do
po ło żo nych nie da le ko ru in zam ku pie niń skie go – naj wy żej
usy tu owa ne go zam ku w Pol sce. Jak z każ dym zam kiem, wią -
żą się z nim licz ne le gen dy. W Pie ni nach do ty czą one oczy wi -
ście uciecz ki księż nicz ki Kin gi przed Ta ta ra mi (pi sał o tym już
Dłu gosz w swej kro ni ce). Jak wia do mo, Kin ga zo sta ła w 1999Zamek w Niedzicy przez czorsztyńskie okno
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Przed wejściem do Pienińskiego Parku Narodowego
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ro ku ka no ni zo wa na w Sta rym Są czu przez Ja na Paw ła II. Ale
jest w hi sto rii zam ku rów nież wą tek po znań ski. Przed la ty
w chat ce przy wej ściu na te re ny zam ko we miesz kał pu stel nik,
bę dą cy zresz tą jed ną z atrak cji dla zwie dza ją cych to miej sce.
Gdy chat kę spa lił pio run, jej miesz ka niec po rzu cił ży cie pu stel -
ni cze, prze niósł się do Na ra mo wic i tu miesz kał aż do śmier ci.
Zwie dza nie oto cze nia ru in zam ko wych mu sie li śmy nie co skró -
cić, bo bu rza „wi sia ła w po wie trzu”. 

Po nie dzia łek (30 lip ca) ze wzglę du na nie pew ną po go dę był
dniem wy po czyn ko wym, ale był to wy po czy nek „w pięk nych
oko licz no ściach przy ro dy”, a do kład niej – na tra twach pły ną -
cych „przez je den z naj ład niej szych prze ło mów rzecz nych

w Eu ro pie” (Jó zef Ny ka). By ła więc oka zja, aby spoj rzeć z do łu
na miej sca od wie dzo ne w po przed nich dniach, a szcze gól nie
na Trzy Ko ro ny i im po nu ją ce (po nad 300 m wy so ko ści) urwi sko
So ko li cy. Wprost z koń co wej przy sta ni w Szczaw ni cy zde cy do -
wa li śmy się jesz cze na spo koj ny spa cer na Sło wa cję – w gó rę
Du naj ca, a po tem wzdłuż Le śnic kie go Po to ku, któ ry przed uj -
ściem do Du naj ca pły nie ma low ni czym wą wo zem skal nym. 

Na stęp ny dzień (wto rek, 31 lip ca) nie mal w ca ło ści spę dzi li -
śmy po stro nie sło wac kiej. Po wyj ściu z au to bu su w Sro mow -
cach Niż nych prze szli śmy no wą kład ką przez Du na jec (wcze -
śniej tu ry ści mo gli tu prze kra czać gra ni cę w bród – chy ba
je dy ne te go ro dza ju przej ście w Pol sce). Po sło wac kiej stro nie
po ło żo ny jest Czer wo ny Klasz tor, zna ny od XIV wie ku. Naj -
sław niej szym je go miesz kań cem był brat Cy prian, opie ku ją cy
się w XVIII wie ku klasz tor ną ap te ką. Zo stał po nim ziel nik z ro -
śli na mi pie niń ski mi i ta trzań ski mi oraz le gen da, ja ko by „la ta -
ją cą ma chi ną” prze le ciał z Trzech Ko ron w Ta try. 

Po zwie dze niu obiek tów po klasz tor nych (go tyc ki ko ściół po
re no wa cji, po zo sta ło ści dom ków ere mic kich, mu zeum) wy szli -
śmy na głów ny szlak w tym re jo nie, pro wa dzą cy – z licz ny mi
punk ta mi wi do ko wy mi – w ma syw naj wyż szej w oko li cy Pła -
śni (889 m), za któ rą ze szli śmy do do li ny po zna ne go po przed -
nie go dnia Le śnic kie go Po to ku. Do Szczaw ni cy po wró ci li śmy
jed nak nie zna ną już dro gą nad Du naj cem, lecz am bit niej szą
tra są przez na le żą cy już do Ma łych Pie nin grzbiet gra nicz ny
w re jo nie Sza fra nów ki. 

O wy ciecz kach w tę naj bar dziej na wschód wy su nię tą część
Pie nin na pi szę w ko lej nej, ostat niej już czę ści re la cji.
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Sromowce Niżne nad Dunajcem z Trzech Koron

Czerwony Klasztor z Trzech Koron

Na granicy

Czerwony Klasztor – fragment ekspozycji

Fo
t. 

W
ie

sł
aw

 O
le

k

Wieści  z  koła PTTK



Bliskie spotkanie z pienińską fauną

Na szczycie Sokolicy Cel dnia – Trzy Korony

Ujście Leśnickiego Potoku do Dunajca

Tratwy na Dunajcu (z grani Pieninek)




