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Czter na ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 18 grud nia 2013
ro ku, pięt na ste zaś 29 stycz nia 2014 ro ku w Ko le gium Run -

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

Na XIV po sie dze niu Se na tu:

� Gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łów
pro fe sor skich wrę czo no prof. dr hab. Ka ta rzy nie Cza czyk,
prof. dr hab. Da nu cie Gó rec kiej oraz prof. dr. hab. An to nie -
mu Ry niec kie mu (wszy scy z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -
wie niu).

� Mia no wa nie na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go wrę czo -
no prof. dr hab. Wła dy sła wie Łucz ce -Ba ku le (z Wy dzia łu Eko -
no micz no -Spo łecz ne go).

� Po wo ła nie na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go wrę -
czo no dr hab. Iwo nie Mor ku nas (z Wy dzia łu Ogrod nic twa
i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu). 

� Na gro dy i wy róż nie nia za rok aka de mic ki 2012/2013 wrę -
czo no stu den tom.

� Na pod sta wie art. 132 ust. 2 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn. Dz. U. 2012,
poz. 572 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 32 w związ ku z § 80
ust. 8 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
uchwa lił wzór „ar ku sza okre so wej oce ny na uczy cie la aka de -
mic kie go”, któ ry obo wią zu je na uczy cie li aka de mic kich od
1 stycz nia 2014 ro ku. 

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 5 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu na stu diach dru gie go stop nia na kie run -
ku: zoo tech ni ka zo sta nie utwo rzo na an glo ję zycz na spe cjal -
ność: „ani mal pro duc tion ma na ge ment”, z re ali za cją w try bie
sta cjo nar nym. Re kru ta cja na no wo utwo rzo ną spe cjal ność

na se mestr let ni ro ku aka de mic kie go 2013/2014 bę dzie pro -
wa dzo na zgod nie z uchwa łą nr 352/2012 Se na tu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z dnia 23 ma ja 2012 ro ku
w spra wie wa run ków i try bu re kru ta cji na sta cjo nar ne i nie -
sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia na rok aka de mic -
ki 2013/2014, przy czym kan dy da ci do dat ko wo bę dą zo bo -
wią za ni po twier dzić zna jo mość ję zy ka an giel skie go na
po zio mie co naj mniej B2. We ry fi ka cja zna jo mo ści ję zy ka an -
giel skie go na tym po zio mie po le gać bę dzie na przed ło że -
niu przez kan dy da ta cer ty fi ka tu ję zy ko we go lub za świad -
cze nia po twier dza ją ce go za li cze nie w trak cie stu diów
pierw sze go stop nia lek to ra tu.

� Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), art. 68
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
(tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
i § 27 ust. 1 pkt 16 w związ ku z § 105 ust. 1 i 4 oraz § 27 ust.
1 pkt 31 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 na by cie od Mia sta Po znań – z 99% bo -
ni fi ka tą – nie ru cho mo ści po ło żo nych w Po zna niu przy ul.
Go lę ciń skiej 9, skła da ją cych się z na stę pu ją cych dzia łek:
14/69, 14/54, 14/70, część 14/55, 14/56, 14/57, 14/58, 14/60,

Profesor dr hab. Antoni Ryniecki podziękował za gratulacje
odebrane z rąk JM rektora z okazji nadania przez Prezydenta RP
tytułu profesora (18 grudnia 2013 roku)

Profesor dr hab. Katarzyna Czaczyk i prof. dr hab. Danuta Górecka 
z listami gratulacyjnymi od JM rektora (18 grudnia 2013 roku)

Z Senatu



14/61, 14/63, 14/67, 14/62, 14/65, 14/66, 14/68, 15/1, 15/2,
część 20, ar kusz ma py 15, ob ręb Go lę cin, na któ rych re ali -
zo wa ne są funk cje oświa to we. W związ ku z tym Se nat wy -
ra ził też zgo dę na ob cią że nie przed mio to wych nie ru cho -
mo ści hi po te ką na okres dzie się ciu lat od dnia na by cia
nie ru cho mo ści w wy so ko ści war to ści ryn ko wej nie ru cho -
mo ści, po mniej szo nej o kwo tę za pła co ną przez Uni wer sy -
tet Przy rod ni czy w Po zna niu oraz po zy tyw nie za opi nio wał
pod ję cie przez JM rek to ra dzia łań zmie rza ją cych do zło że -
nia wnio sku o udzie le nie ze zwo le nia na za ło że nie szko ły po -
nad gim na zjal nej, bę dą cej kon ty nu acją Tech ni kum In ży nie -
rii Śro do wi ska i Agro biz ne su, w for mie szko ły pu blicz nej
wraz z in ter na tem, sta no wią cym in te gral ną część szko ły
dzia ła ją cej na nie ru cho mo ściach, o któ rych mo wa po wy żej.

� Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat stwier dził wy ga śnię cie man -
da tu dr. inż. Ra do sła wa Mir skie go i w związ ku z tym zle cił Wy -
dzia ło wej Ko mi sji Wy bor czej na Wy dzia le Tech no lo gii Drew -
na prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia ją cych w ter mi nie
do 18 stycz nia 2014 ro ku. Na pod sta wie § 122 ust. 1 pkt 4
i ust. 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat
stwier dził też wy ga śnię cie man da tu człon ka Se na tu Jo an ny
Drza zgi (Wy dział Le śny) i rów no cze śnie zwró cił się do Sa mo -
rzą du Stu denc kie go o prze pro wa dze nie wy bo rów uzu peł nia -
ją cych w ter mi nie do 18 stycz nia 2014 ro ku.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 3, 6 i 7 Sta tu -
tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił
uchwa łę nr 39/2012 z dnia 19 grud nia 2012 ro ku w ten spo -
sób, że na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Stu den tów

Se nat po wo łał: w miej sce Grze go rza Brdą ka ły – Mi ko ła ja Ga -
łę zew skie go; w miej sce Iza be li Paw lic kiej – Aga tę Ma ter nę;
w miej sce Mi cha ła Ry ba ka – Ane tę Ko niecz ną; oraz: Ka ro li -
nę Da bu lis, Lu izę Da wi do wicz, Pio tra Ka sper kie wi cza, Bar -
tło mie ja Pi jew skie go i Mi cha ła So ko łow skie go.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 3, 6, 7 i 9 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił
uchwa łę nr 40/2012 z dnia 19 grud nia 2012 ro ku w ten spo -
sób, że na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej
dla Stu den tów po wo łał: w miej sce Alek san dra Po ja ska
– Ewe li nę An drze jew ską; w miej sce Ma rian ny Wa rań skiej

– Woj cie cha Ra fiń skie go; oraz: Kry stia na Brzę ka, Mał go rza -
tę Frąc ko wiak, Prze my sła wa Olej ni ka, Elż bie tę Ste fa no wicz,
Ma riu sza Ty lic kie go i Mar le nę Woj now ską.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 4, 6 i 7 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie -
nił uchwa łę nr 41/2012 z dnia 19 grud nia 2012 ro ku w ten
spo sób, że na człon ków Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Dok to -
ran tów po wo łał: w miej sce mgr inż. Mał go rza ty Dal ke -Świ -
der skiej – mgr. inż. Ja ku ba Ja ku bow skie go; w miej sce mgr
Mag dy For me li – mgr inż. Agniesz kę Kup ską; w miej sce
mgr. inż. Da nie la Ge ble ra – mgr. inż. Se ba stia na Ku ja wia -
ka; w miej sce mgr inż. Na ta lii Mio du szew skiej – mgr inż.

Wieści Akademickie 3

Doktor hab. Iwona Morkunas podziękowała za mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego (18 grudnia 2013 roku)

Profesor dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła podziękowała 
za mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego (18 grudnia
2013 roku)

Na XIV posiedzeniu Senatu nagrody i wyróżnienia za rok akademicki
2012/2013 odebrali studenci



Wieści Akademickie4 Styczeń – Luty 2014

Wio le tę Kot; w miej sce mgr. inż. Ma riu sza Pa cyń skie go –
mgr inż. Pau li nę Worsz ty no wicz; w miej sce mgr inż. Aga ty
Paw lic kiej – mgr inż. Han nę Du kie wicz; oraz mgr inż. Ani -
tę Za wor ską.

� Na pod sta wie § 71 ust. 2, w związ ku z § 71 ust. 4, 6, 7 i 9 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił
uchwa łę nr 42/2012 z dnia 19 grud nia 2012 ro ku w ten spo -
sób, że na człon ków Od wo ław czej Ko mi sji Dys cy pli nar nej
dla Dok to ran tów po wo łał: w miej sce mgr. inż. Ma riu sza
Miot ke – mgr inż. San drę Wajch man; w miej sce mgr inż. Ewy
Osuch – mgr. inż. Ma te usza Plu tę; w miej sce mgr. inż. Wal -
de ma ra Per do cha – mgr inż. An nę Ślę zak; w miej sce mgr inż.

Ka ta rzy ny Rze wu skiej – mgr inż. Bar ba rę Ste fań ską; w miej -
sce mgr. inż. An drze ja Si do ra – mgr inż. Pau li nę Gó rec ką;
w miej sce mgr inż. Ma rii Ulczyc kiej – mgr. inż. Mar ka Pod -
sie dli ka; oraz mgr. Pio tra Szcze pań skie go.

Na XV po sie dze niu Se na tu:

� Gra tu la cje z oka zji nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro -
fe so ra wrę czo no prof. dr. hab. Idzie mu Siat kow skie mu
(z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii).

Profesor dr hab. Idzi Siatkowski złożył podziękowania za gratulacje,
które otrzymał z rąk JM rektora z okazji nadania tytułu profesora 
(29 stycznia 2014 roku)

Nagrody im. prof. Jerzego Zwolińskiego otrzymali absolwenci, a listy
gratulacyjne opiekunowie ich prac (29 stycznia 2014 roku)

Absolwentom wręczono medale „Za osiągnięcia w studiach”, a studentom i doktorantom dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/2014 (29 stycznia 2014 roku)



� Na gro dy im. prof. Je rze go Zwo liń skie go wrę czo no ab sol wen -
tom, a li sty gra tu la cyj ne opie ku nom prac ma gi ster skich. Po -
nad to ab sol wen tom wrę czo no me da le „Za osią gnię cia w stu -
diach”, a stu den tom i dok to ran tom – dy plo my po twier dza ją ce
przy zna nie sty pen diów Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go za wy bit ne osią gnię cia (na rok aka de mic ki 2013/2014).

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 27
lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn.
Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio -
sek dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na w spra wie za -
trud nie nia dr. hab. Wie sła wa Ol ka na pod sta wie umo wy
o pra cę na czas okre ślo ny, na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go w Ka te drze Me cha ni ki i Tech ni ki Ciepl nej.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 2 i art. 118 ust. 1 i 2 usta wy z dnia
27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn.
Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 22
w związ ku z § 124 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu Se nat po zy tyw nie za opi nio wał wnio sek dzie ka na
Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt o prze dłu że nie, na
okres czte rech lat, za trud nie nia dr. hab. To ma sza Stra bla na
pod sta wie umo wy o pra cę na sta no wi sku pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

� Na pod sta wie art. 11 ust. 3 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro -
ku Pra wo o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn. Dz. U. 2012,
poz. 572 z późn. zm.) oraz de cy zji Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go na da ją cej Wy dzia ło wi Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt upraw nie nie do pro wa dze nia stu diów dru gie go
stop nia o pro fi lu ogól no aka de mic kim na kie run ku: tu ry sty -
ka przy rod ni cza, a tak że § 27 ust. 1 pkt 5 Sta tu tu Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po sta no wił, że na
tym że Wy dzia le zo sta nie po wo ła ny wy żej wy mie nio ny kie -
ru nek na po zio mie stu diów dru gie go stop nia o pro fi lu
ogól no aka de mic kim, w for mie stu diów sta cjo nar nych i nie -
sta cjo nar nych.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 13 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go w Po zna niu Se nat – po za po zna niu się z przed sta wio -
nym pro jek tem do ku men tu oraz po prze pro wa dzo nej dys -
ku sji – po zy tyw nie za opi nio wał przed ło żo ne „Pro wi zo rium
bu dże to we 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 2014”.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re -
gu la mi nu Se nac kiej Ko mi sji ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił uchwa łę
nr 6/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób, że
w miej sce Jo an ny Drza zgi na człon ka Se nac kiej Ko mi sji ds.
Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu po wo łał Ma riu sza Ty lic -
kie go.

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

Wieści Akademickie 5

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

Magister inż. A. Łukowski złożył serdeczne podziękowania w imieniu
nagrodzonych i wyróżnionych absolwentów
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Otwar cie no wych po miesz czeń 
In sty tu tu We te ry na rii Wy dzia łu Ho dow li 
i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu
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Przecięcie wstęgi: rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak i dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
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Wdniu 28 stycz nia 2014 ro ku od by ło się ofi cjal ne otwar -
cie no wych po miesz czeń In sty tu tu We te ry na rii Wy -

dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu. Uro czy ste go prze cię cia wstę gi do ko na li
rek tor uczel ni, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak oraz dzie -
kan Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt, prof. dr hab. Mał -
go rza ta Szu ma cher -Stra bel. Swo ją obec no ścią uświet ni li je
pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. dr hab. Cze sław Sza -
frań ski, pro rek tor ds. Stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska,
pro rek tor ds. na uki, prof. dr hab. Jan Pi kul, kwe stor, mgr Bar -
ba ra Gier szew ska -Szraj ber oraz kanc lerz, mgr Ma rek Kli mec ki
wraz z wi ce kanc le rzem, mgr. Ro ber tem Fa biań skim. Na spo -
tka nie za pro szo no rów nież pa nią mgr Ewę Stryc ką, re dak tor
na czel ną „Wie ści Aka de mic kich” oraz mgr. Je rze go Lo ry cha,
rzecz ni ka na sze go uni wer sy te tu. Ca łość spo tka nia mia ła wy -
bit nie ka me ral ny cha rak ter. U pro gu In sty tu tu przy by łych go -
ści po wi tał szpa ler stu den tów III ro ku we te ry na rii odzia nych
w no we, bia łe far tu chy la bo ra to ryj ne, z umiesz czo nym na pier -
si lo go kie run ku, za twier dzo nym nie daw no przez Se nat Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Go ście zwie dzi li po -
miesz cze nia prze zna czo ne dla pra cow ni ków na uko wych oraz
du mę In sty tu tu – pięk nie od no wio ne la bo ra to ria dy dak tycz -
ne. Na stęp nie w sa li se mi na ryj nej, po ofi cjal nych prze mó wie -
niach i po dzię ko wa niach dla władz na szej uczel ni, go ście ho -
no ro wi otrzy ma li kwia ty oraz nie wiel kie upo min ki, w tym
„ma gicz ny ku be czek” zmie nia ją cy swo je za bar wie nia pod
wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry na le wa ne go doń pły nu
i ujaw nia ją cy ukry tą apli ka cję. Pod czas prze mó wień przy po -
mnia no krót ką hi sto rię na szej we te ry na rii, któ ra ze sto sun ko -
wo nie wiel kiej Ka te dry We te ry na rii Rol ni czej prze mie ni ła się
po cząt ko wo w Ka te drę We te ry na rii, 22 lu te go ubie głe go ro ku
zaś Ra da Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt pod nio sła ją do
ran gi In sty tu tu We te ry na rii. In sty tut li czy obec nie sied miu sa -
mo dziel nych kie run ko wych pra cow ni ków na uko wych oraz ty -

leż sa mo dok to rów na uk we te ry na ryj nych. Nie za leż nie od
zmian for mal nych wła dze uczel ni pro wa dzi ły kon se kwent ne
dzia ła nia na rzecz prze ka za nia In sty tu to wi no wych po miesz -
czeń w bu dyn ku zwal nia nym przez Ka te drę Bio tech no lo gii
Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii przy ul. Wo łyń skiej 35. Po
re mon cie pro wa dzo nym si ła mi wła sny mi uni wer sy te tu pierw -
si pra cow ni cy do od no wio nych po miesz czeń prze nie śli się
z zaj mo wa ne go do tych czas, bar dzo już cia sne go, choć ro man -
tycz ne go Ko le gium Run ge go, pod ko niec kwiet nia ubie głe go
ro ku. Po zo sta li do łą czy li w dniu 20 sierp nia, za tem krót ko
przed uro czy stym wmu ro wa niem ka mie nia wę giel ne go bu -
do wa nej w są siedz twie Kli ni ki Du żych i Ma łych Zwie rząt. Ta
ostat nia we spół z In sty tu tem two rzyć bę dzie już w nie od le -
głej przy szło ści za sad ni czy trzon po znań skiej we te ry na rii.
W tym miej scu war to raz jesz cze szcze gól nie po dzię ko wać
wła dzom uni wer sy te tu, pod kre ślić ja sną wi zję przy szło ści, od -
wa gę i że la zną kon se kwen cję jej re ali za cji. Mi mo licz nych prób
two rze nia we te ry na rii w prze szło ści, mi mo obec no ści na na -
szym uni wer sy te cie nie tu zin ko wych po sta ci na uk we te ry na -
ryj nych, to ak tu al nym wła dzom uni wer sy te tu, nie in nym, za -
wdzię cza my to, co oka zy wa ło się nie moż li we w prze szło ści.
Po mogła w tym ogrom na ro la spraw cza osób przy chyl nych
kon cep cji utwo rze nia we te ry na rii, po zo sta ją cych we wła dzach
Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt lub wspie ra ją cych po -
wyż sze sta ra nia swym au to ry te tem na uko wym. 

Ko rzy sta jąc z oka zji, raz jesz cze chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim tym, któ rzy uświet ni li uro czy ste otwar cie In sty tu tu
We te ry na rii, wła dzom uni wer sy te tu, wła dzom Wy dzia łu Ho -
dow li i Bio lo gii Zwie rząt, za pro szo nym go ściom, pra cow ni kom
In sty tu tu oraz stu denc kiej bra ci.

prof. dr hab. Ję drzej M. Jaś kow ski
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Profesor dr hab. Jędrzej Jaśkowski, dyrektor Instytutu Weterynarii, oprowadza gości po nowym obiekcie
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Me da le „La bor Omnia Vin cit”

Ubie gły, 2013 rok mi nął mię dzy in ny mi pod zna kiem ob -
cho dów Ro ku Hi po li ta Ce giel skie go, usta no wio ne go

z oka zji 200. rocz ni cy uro dzin te go wiel kie go Po la ka, Wiel ko -
po la ni na, rzecz ni ka pra cy or ga nicz nej.

Na za koń cze nie ob cho dów Ro ku Ce giel skie go i 15-le cia To -
wa rzy stwa im. Hi po li ta Ce giel skie go zo stał wy bi ty oko licz no -
ścio wy me dal „La bor Omnia Vi ncit” (‘pra ca wszyst ko zwy cię -
ży”). Do gro na wy bit nych oso bi sto ści, któ re sze rzą i wcie la ją
w ży cie idee pra cy or ga nicz nej, Ka pi tu ła Me da lu włą czy ła JM
rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr.
hab. Grze go rza Skrzyp cza ka.

Srebr ne me da le, rów nież wy bi te z tej oka zji, Ka pi tu ła przy -
zna ła pro rek to rom na szej uczel ni – prof. dr. hab. Ja no wi Pi ku -
lo wi i prof. dr. hab. Cze sła wo wi Sza frań skie mu.

Dnia 19 lu te go 2014 ro ku pod czas uro czy ste go spo tka nia
w Sa li Se na tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (z udzia łem dzie ka -
nów) dr Ma rian Król, pre zy dent To wa rzy stwa, wrę czył me da le
kie row nic twu uczel ni. Po dob ne wy róż nie nie, lecz wcze śniej,
otrzy ma ła tak że pro rek tor, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska.

To wa rzy stwo im. Hi po li ta Ce giel skie go swoją dzia łal ność za -
po cząt ko wa ło w 1998 ro ku i od tej po ry zmie rza ku przy po mi -
na niu oraz utrwa la niu le gen dy te go wy bit ne go Wiel ko po la ni na,
zwłasz cza wśród mło dzie ży, któ rą włą cza w ak tyw ne zro zu mie -
nie eto su pra cy or ga nicz nej i po staw pa trio tycz nych. „Du żą ro lę
edu ka cyj ną i na uko wą ma ją do speł nie nia w tym za kre sie wyż -
sze uczel nie” – po wie dział na za koń cze nie dr Ma rian Król.

Rzecz nik pra so wy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu
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Wręczenie medali „Labor Omnia Vincit” w Sali Senatu



Wieści Akademickie 9

Nie rze tel ność w na uce sta no wią prze wi nie nia prze ciw ko
obo wią zu ją cym w śro do wi sku na uko wym za sa dom

etycz nym i przy ję tym do brym prak ty kom.

Ra żą ce prze wi nie nia

Do naj po waż niej szych prze wi nień, szcze gól nie go dzą cych
w etos ba dań na uko wych, na le żą fa bry ko wa nie i fał szo wa -
nie wy ni ków ba dań, któ re sta no wią ra żą ce na ru sze nie pod -
sta wo wych za sad upra wia nia na uki, a tak że pla gia to wa nie,
bę dą ce nie do pusz czal ną for mą prze wi nie nia prze ciw ko in -
nym ba da czom.

1). Fa bry ko wa nie wy ni ków po le ga na zmy śla niu wy ni ków
ba dań i przed sta wia niu ich ja ko praw dzi wych.

2). Fał szo wa nie po le ga na zmie nia niu lub po mi ja niu nie wy -
god nych da nych, przez co wy ni ki ba dań nie zo sta ją praw dzi -
wie za pre zen to wa ne.

3). Pla gia to wa nie po le ga na przy własz cze niu cu dzych idei,
wy ni ków ba dań lub słów bez po praw ne go po da nia źró dła, co
sta no wi na ru sze nie praw wła sno ści in te lek tu al nej.

Prze wi nie nia te (tzw. FPP) mo gą po ja wić się za rów no na eta -
pie skła da nia pro po zy cji ba daw czej i apli ko wa nia o fun du sze,
pod czas pro wa dze nia i re cen zo wa nia ba dań na uko wych, jak
i pod czas pre zen to wa nia ich wy ni ków w mo men cie pu bli ko -
wa nia, przy przy ta cza niu wy ni ków ba dań in nych ba da czy,
w przy go to wy wa niu eks per tyz oraz w po pu la ry zo wa niu na -
uki. Po peł nie nie tych prze wi nień mo że przy czy nić się do dys -
kwa li fi ka cji ich spraw cy ja ko na ukow ca. Ich ujaw nie nie mu si
więc bez względ nie pro wa dzić do wsz czę cia po stę po wa nia
dys cy pli nar ne go.

Do szcze gól nie ra żą cych na ru szeń rze tel no ści na le ży wy sta -
wie nie fał szy wej re cen zji roz praw dok tor skich, ha bi li ta cyj nych,
wnio sków o ty tu ły pro fe sor skie i wszel kich wnio sków o za trud -
nie nie w in sty tu cjach na uko wych, a tak że pro jek tów ba daw -
czych oraz uchy la nie się od wy ra że nia opi nii lub jej od mo wa,
w przy pad ku gdy oce na, zda niem opi niu ją ce go, po win na być
ne ga tyw na.

Na ru sze nia za sad ety ki po peł nio ne przez stu den tów lub
mło dych na ukow ców po win ny zo stać bez zwłocz nie sko ry go -
wa ne i spo tkać się z re pry men dą ze stro ny kie row ni ków lub
opie ku nów na uko wych. Gdy po mi mo te go stwier dzi się ich po -
wta rza nie, spra wa wy ma ga pod ję cia dzia łań dys cy pli nar nych.

In ne nie wła ści we za cho wa nia

Oprócz ra żą cych na ru szeń rze tel no ści w na uce (FPP) wy -
stę pu je wie le in nych nie wła ści wych za cho wań po ja wia ją cych
się w ba da niach na uko wych. Na le ży do nich nie sto so wa nie

się do do brych prak tyk pra cy na uko wej, a w szcze gól no ści
nie dba łe pro wa dze nie ba dań i ana li zy ich wy ni ków oraz nie -
chluj ność ob cho dze nia się z da ny mi, nie wła ści we prak ty ki
przy pi sy wa nia au tor stwa oraz za nie dba nia ze stro ny re cen -
zen tów i re dak to rów. Rów nie na gan ne są wszyst kie for my
prze śla do wa nia i dys kry mi na cji uczniów czy współ pra cow ni -
ków, nie wła ści we wy ko rzy sty wa nie fun du szów na ba da nia
oraz nie ujaw nia nie kon flik tów in te re su.

Ogól ne za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku 
wy kry cia nie rze tel no ści

Głów na od po wie dzial ność za po stę po wa nie z ujaw nio ny mi
przy pad ka mi nad użyć spa da na pra co daw ców za trud nia ją -
cych na ukow ców, a więc uczel nie, in sty tu ty na uko we oraz pu -
blicz ne i nie pu blicz ne cen tra ba daw cze.

Wszyst kie za rzu ty o nie rze tel ność w pro wa dze niu ba dań
na uko wych mu szą zo stać wła ści wie wy ja śnio ne, zaś w przy -
pad ku po twier dze nia ich za sad no ści – za ist nia łe fak ty i oko -
licz no ści po win ny zo stać szcze gó ło wo zba da ne dla pod ję -
cia od po wied nich dzia łań na praw czych i dys cy pli nar nych,
w opar ciu o obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne. Na le ży za dbać,
aby w po stę po wa niu bra ły też udział oso by ma ją ce du że do -
świad cze nie w dzie dzi nie na uki, z któ rą wią że się wy kry te
nad uży cie.

Re ak cja na za cho wa nia nie zgod ne z ety ką w na uce po win -
na za le żeć od wa gi nad uży cia, od te go, czy zo sta ło ono po peł -
nio ne ce lo wo, od je go skut ków oraz in nych oko licz no ści ob -
cią ża ją cych bądź ła go dzą cych.

Nie wła ści we pro ce do wa nie w przy pad kach ujaw nie nia nie -
rze tel no ści, ta kie jak: nie zgło sze nie za ob ser wo wa ne go fak tu
prze wi nie nia, pró by za tu szo wa nia spra wy, od wet na de ma -
ska to rach czy też na ru sze nie wła ści wych pro ce dur – mo że zo -
stać rów nież skla sy fi ko wa ne ja ko ra żą ce na ru sze nie pod sta -
wo wych za sad ety ki w ba da niach na uko wych.

Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go
Część 4 (ostat nia): Nie rze tel ność 
w ba da niach na uko wych
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Nowy profesor

Pro fe sor dr hab. Da nu ta Gó rec ka stu dia wyż sze od by ła w la -
tach 1975–1980 na Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści Aka -

de mii Rol ni czej w Po zna niu i uzy ska ła sto pień ma gi stra in ży -
nie ra tech no lo gii żyw no ści na pod sta wie pra cy dy plo mo wej:
„Wpływ sub stan cji ba la sto wych na swo iście dy na micz ne dzia -
ła nie po kar mu”, wy ko na nej pod kie run kiem prof. dr. hab. Ja -
na Ga węc kie go. Bez po śred nio po stu diach, któ re ukoń czy ła
z wy róż nie niem, pod ję ła pra cę w Aka de mii Rol ni czej w Po zna -
niu w In sty tu cie Ży wie nia Czło wie ka ja ko asy stent sta ży sta. Po
sied mio mie sięcz nym sta żu po zo sta ła w ma cie rzy stej uczel ni,
zaj mu jąc ko lej no sta no wi ska: asy sten ta (1980), star sze go asy -
sten ta (1983), ad iunk ta (1989), ad iunk ta z ha bi li ta cją (2004)
i pro fe so ra nad zwy czaj ne go (2009).

Sto pień dok to ra na uk rol ni czych tech no lo gii żyw no ści nada -
ła jej w 1989 ro ku Ra da Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści Aka de -
mii Rol ni czej w Po zna niu na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej:
„Wpływ źró dła błon ni ka i je go skła du frak cyj ne go na pro ce sy
tra wie nia i wchła nia nia skład ni ków od żyw czych w prze wo dzie
po kar mo wym szczu ra”, któ rej pro mo to rem był prof. dr hab. Jan
Ga węc ki. W 2004 ro ku otrzy ma ła ty tuł dok to ra ha bi li to wa ne -
go na uk rol ni czych w dzie dzi nie tech no lo gii żyw no ści i ży wie -
nia – ży wie nie czło wie ka – na pod sta wie roz pra wy ha bi li ta cyj -
nej: „Za bie gi tech no lo gicz ne ja ko czyn ni ki de ter mi nu ją ce
wła ści wo ści funk cjo nal ne włók na po kar mo we go”. 

Na do ro bek na uko wy Pro fe sor Da nu ty Gó rec kiej skła da
się 131 ory gi nal nych prac twór czych, w tym 22 z li sty IF, 135
ko mu ni ka tów na uko wych, 20 ar ty ku łów po pu lar no nau ko -
wych. Jest rów nież au to rem pod ręcz ni ków, skryp tów i opra co -
wań książ ko wych. Do jej do rob ku na uko we go za li czyć na le ży
nie pu bli ko wa ne spra woz da nia z prac na uko wo -ba daw czych
i z kie ro wa nych przez nią gran tów oraz licz ne re cen zje wy daw -
ni cze. Jest au to rem opra co wań sta no wią cych ma te ria ły szko -
le nio we dla na uczy cie li. Te ma ty ka jej prac ba daw czych sku pia -
ła się głów nie wo kół te ma ty ki błon ni ka po kar mo we go i je go
prze mian za cho dzą cych pod czas pro ce sów tech no lo gicz nych,
a tak że pro jek to wa nia żyw no ści proz dro wot nej z udzia łem
skład ni ków bio ak tyw nych i oce ny bio lo gicz ne go od dzia ły wa -
nia tych skład ni ków w ukła dzie mo de lo wym.

Pro fe sor dr hab. Da nu ta Gó rec ka jest do świad czo nym i ak -
tyw nym dy dak ty kiem. Pro wa dzi za ję cia na wszyst kich stop -
niach kształ ce nia: in ży nier skim, li cen cjac kim, ma gi ster skim
i dok to ranc kim, a tak że we wszyst kich for mach kształ ce nia (na
stu diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych). Wy pro mo wa ła
77 ma gi strów, 35 in ży nie rów oraz by ła opie ku nem 40 prac
dy plo mo wych słu cha czy Stu dium Po dy plo mo we go z die te -
ty ki. By ła pro mo to rem dwóch prac dok tor skich, a obec nie
pod jej na uko wą opie ką przygotowy wa na jest ko lej na pra ca
dok tor ska. 

Pro fe sor dr hab. Da nu ta Gó rec ka

Profesor dr hab. Danuta Górecka w Pałacu Prezydenckim
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Pro fe sor dr hab. Ewa Fla czyk jest Wiel ko po lan ką. Uro dzi ła
się w Ja ro ci nie, szko łę śred nią (III Li ceum Ogól no kształ cą -

ce) ukoń czy ła w Ostro wie Wiel ko pol skim, po czym dal szą edu -
ka cję kon ty nu owa ła na Wy dzia le Tech no lo gii Rol no -Spo żyw -
czej w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu, gdzie w 1970 ro ku
uzy ska ła ty tuł ma gi stra in ży nie ra tech no lo ga żyw no ści. Bez -
po śred nio po ukoń cze niu stu diów od by ła rocz ny staż w Po -
znań skich Za kła dach Kon cen tra tów Spo żyw czych Amino,
a ko lej ny rok prze pra co wa ła w Cen tral nym La bo ra to rium Kon -
cen tra tów Spo żyw czych w Po zna niu. W 1972 ro ku po wró ci ła
na uczel nię, roz po czy na jąc sta cjo nar ne stu dia dok to ranc kie
na ów cze snym Wy dzia le Tech no lo gii Żyw no ści i jed no cze śnie
swo ją przy go dę z na uką. Od grud nia 1977 ro ku jest za trud nio -
na na na szej uczel ni, po cząt ko wo ja ko star szy asy stent,
a od 1981 ro ku ja ko ad iunkt w ów cze snym In sty tu cie Ży wie -
nia Czło wie ka, prze kształ co nym póź niej w Ka te drę Tech no lo -
gii Ży wie nia Czło wie ka. Od 2008 ro ku do chwi li obec nej pra -
cu je na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go. 

Za in te re so wa nia na uko we Pro fe sor po cząt ko wo do ty czy ły
za gad nień zwią za nych z bio che mią żyw no ści, w tym udzia łem
kwa su pan ga mo we go (B15) w two rze niu me tio ni ny, a na stęp -
nie, w od po wie dzi na ów cze sne za po trze bo wa nie prze my słu
spo żyw cze go, nad spo so bem po zy ski wa nia en zy mów pro te -
oli tycz nych ze zbóż. Ko lej ne ba da nia do ty czy ły opra co wa nia
tech no lo gii po traw z na sion ro ślin strącz ko wych ja ko ścio wo
lep szych i o więk szej war to ści od żyw czej. Opra co wy wa nie re -
cep tur po traw o lep szej war to ści od żyw czej w po rów na niu

Pro fe sor dr hab. 
Ewa Flaczyk

Profesor dr hab. Ewa Flaczyk
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Dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na prof. dr hab. Da nu ty Gó -
rec kiej zo sta ła uho no ro wa na licz ny mi na gro da mi i od zna cze -
nia mi, wśród któ rych war to mię dzy in ny mi wy mie nić: Na gro -
dę Ze spo ło wą dru gie go stop nia JM rek to ra za dzia łal ność
dy dak tycz no -na uko wą oraz pu bli ka cyj ną, Srebr ny Krzyż Za -
słu gi, Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Me dal Zło ty za dłu -
go let nią służ bę.

W dniu 22 li sto pa da 2013 ro ku Pre zy dent RP Bro ni sław Ko -
mo row ski wrę czył jej no mi na cję pro fe sor ską.

W pra cy na uko wej prof. dr hab. Da nu ty Gó rec kiej god na
pod kre śle nia jest umie jęt ność współ pra cy z róż ny mi ze spo ła -
mi oraz du ża wartość prak tycz na wy ni ków jej prac ba daw -
czych, o czym świad czy pięć opra co wa nych opi nii do ty czą -
cych róż nych pro duk tów spo żyw czych. 

Wy ra zem uzna nia śro do wi ska aka de mic kie go ma cie rzy stej
uczel ni dla jej zdol no ści or ga ni za cyj nych by ło po wie rze nie jej
ta kich funk cji, jak: człon ko stwo w Se nac kiej Ko mi sji ds. Bu dże -
tu i Fi nan sów, Se nac kiej Ko mi sji Dys cy pli nar nej dla Na uczy cie -
li, Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Roz wo ju Kadr Na uko wych, Wy dzia -
ło wej Ko mi sji ds. Na gród, a tak że człon ko stwo w Uczel nia nej
Ko mi sji Oce nia ją cej ds. Ogól no uczel nia nych Jed no stek Dy dak -
tycz nych. Po nad to w la tach 2008–2012 peł ni ła funk cję pro dzie -

ka na ds. stu diów nie sta cjo nar nych, a od ro ku 2012 jest pro dzie -
ka nem ds. stu diów dla kie run ku „die te ty ka i to wa ro znaw stwo”.
Od ro ku 2011 jest człon kiem Ra dy Pro gra mo wej cza so pi sma
„Prze mysł Spo żyw czy”. W ostat nich la tach (2011–2012) bra ła
bar dzo czyn ny udział w pra cach nad do sto so wa niem pro gra -
mu stu diów we dług za sad KRK na kie run kach: „tech no lo gia
żyw no ści i ży wie nie czło wie ka” oraz „die te ty ka”. 

Przed sta wio na po wy żej syl wet ka prof. dr hab. Da nu ty Gó -
rec kiej opi su je jej nie kwe stio no wa ne osią gnię cia na uko we,
któ re do pro wa dzi ły ją do ty tu łu pro fe sor skie go. Na le ży do dać,
że pro fe sor jest oso bą nie zwy kle skrom ną, ob da rzo ną wy so -
ką kul tu rą oso bi stą i tak tem. Na jej po moc ne ra dy i do bre sło -
wo za wsze mo gą li czyć pra cow ni cy Wy dzia łu. Dzie kan Gó rec -
ką ce nią stu den ci, dla któ rych w pro ble ma tycz nych sy tu acjach
za wsze znaj du je czas i sta ra się zna leźć naj lep sze roz wią za nia.
Jest oso bą nie zwy kle su mien ną, a w swo ich dzia ła niach kon -
se kwent ną, za wsze etycz ną, dla te go wia ry god ną. Zdo by ty ty -
tuł na uko wy to bez wąt pie nia efekt jej bar dzo do bre go zor ga -
ni zo wa nia po łą czo ne go z nie zwy kłą pra co wi to ścią. 

Na pod sta wie prze ka za nych do ku men tów opra co wa ła 
Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska
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Nowy profesor

Pro fe sor dr hab. An to ni Ry niec ki uro dził się 18 paź dzier ni -
ka 1952 ro ku w Koń skich. Stu dio wał na Po li tech ni ce War -

szaw skiej, gdzie w 1979 ro ku uzy skał sto pień ma gi stra in ży -
nie ra elek try ka o spe cjal no ści: au to ma ty ka i me tro lo gia
elek trycz na. W tym sa mym ro ku roz po czął pra cę na na szej
uczel ni. Sto pień dok to ra na uk tech nicz nych i dok to ra ha bi li -
to wa ne go na uk rol ni czych nada ła mu od po wied nio w 1985
i 1994 ro ku Ra da Wy dzia łu Tech no lo gii Żyw no ści Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu na pod sta wie roz pra wy dok tor skiej: „Za -
sto so wa nie mo de lo wa nia i sy mu la cji kom pu te ro wej w ana li -
zie ste ro wa ne go ni sko tem pe ra tu ro we go pro ce su su sze nia
ziar na psze ni cy” i roz pra wy ha bi li ta cyj nej: „Opty ma li za cja sys -
te mów ste ro wa nia pro ce sem su sze nia ziar na psze ni cy w tem -
pe ra tu rze bli skiej tem pe ra tu rze oto cze nia”. Waż ną ro lę u po -

cząt ków je go pra cy na uko wej od gry wa ło re gu lar ne uczest nic -
two w Szko łach In ży nie rii Sys te mów Rol nic twa, or ga ni zo wa -
nych przez prof. dr. hab. Sta ni sła wa Pa bi sa, a póź niej pię ć sta -
ży na uko wych: w Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dzie i USA, któ re trwa ły
w su mie trzy la ta i sie dem mie się cy. Od 2007 ro ku pra cu je na
sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go. 

Do ro bek pu bli ka cyj ny prof. dr. hab. An to nie go Ry niec kie -
go obej mu je ogó łem 108 prac, w tym ory gi nal nych prac na -
uko wych 38, z któ rych 14 opu bli ko wał w cza so pi smach z li -
sty fi la del fij skiej (łącz ny IF wy no si 21,28). Z ko lei licz ba
cy to wań je go pu bli ka cji we dług Web of Scien ce wy no si 53,
z uwzględ nie niem pu bli ka cji pol sko ję zycz nych we dług scho -
lar. go ogle. pl – 115, przy in dek sie „h” rów nym od po wied nio
5 i 7 [18.10.2012]. Jest też au to rem opra co wań książ ko wych

Pro fe sor dr hab. An to ni Ry niec ki

z po tra wa mi stan dar do wy mi i re cep tur po traw die te tycz nych
by ło kon ty nu acją tych za in te re so wań na uko wych. Pro fe sor zaj -
mo wa ła się tak że oce ną ja ko ści wy bra nych pro duk tów spo żyw -
czych, a w szcze gól no ści oli wy i ole ju rze pa ko we go. Do jej naj -
waż niej szych osią gnięć na le żą wy ni ki ba dań nad hy dro li za ta mi
biał ko wy mi, ich otrzy my wa niem, cha rak te ry sty ką i od dzia ły wa -
niem na prze mia ny li pi dów w przy spie szo nych te stach sta bil -
no ści tłusz czów, w ukła dach mo de lo wych i pro duk tach spo żyw -
czych. Wy ni ki tych ba dań w istot ny spo sób po sze rzy ły wie dzę
do ty czą cą ak tyw no ści prze ciw u tle nia ją cej hy dro li za tów biał ko -
wych, po zy ska nych z ubocz nych su row ców mię snych, w sto -
sun ku do li pi dów i cho le ste ro lu. W ostat nich la tach Pro fe sor ma
du że osią gnię cia w po zy ski wa niu na tu ral nych prze ciw u tle nia -
czy z li ści ro ślin, cha rak te ry sty ce ich skład ni ków bio ak tyw nych
i wy ko rzy sta niu do sta bi li za cji li pi dów, w tym cho le ste ro lu, oraz
w za sto so wa niu ich w pro duk cji żyw no ści proz dro wot nej. 

Ko lej ną dzie dzi ną za in te re so wań Pro fe sor Ewy Fla czyk są
ba da nia sze ro ko ro zu mia nych zwy cza jów i pre fe ren cji ży wie -
nio wych dzie ci, mło dzie ży, stu den tów, osób z cho ro ba mi cy -
wi li za cyj ny mi i osób star szych oraz ich wie dzy ży wie nio wej
i po staw wzglę dem róż nych ro dza jów żyw no ści, w tym żyw -
no ści tra dy cyj nej i re gio nal nej, a tak że czę sto tli wo ści spo ży cia
róż nych grup pro duk tów żyw no ścio wych. 

Pro fe sor Ewa Fla czyk swo je osią gnię cia na uko we pu bli ku je
w cza so pi smach o uzna nej ran dze i mię dzy na ro do wym za się -
gu, nie wy łą cza jąc tych kie ro wa nych do pro du cen tów żyw no -
ści. Z du żym za an ga żo wa niem po pu la ry zu je wy ni ki ba dań
i wie dzę, bio rąc udział w na uko wych kon fe ren cjach, sym po -
zjach i se mi na riach. Do ro bek na uko wy Pro fe sor jest ob szer ny
i li czy po nad 300 po zy cji, w tym: 80 opu bli ko wa nych prac twór -
czych, au tor stwo lub współ au tor stwo 36 opra co wań w for mie
roz dzia łów w książ kach i pod ręcz ni ków, osiem ar ty ku łów na -
uko wych i po pu lar no nau ko wych, 172 ko mu ni ka ty i re fe ra ty na -
uko we przed sta wio ne na kon fe ren cjach na uko wych kra jo wych
i za gra nicz nych oraz licz ne eks per ty zy, re cen zje wy daw ni cze,
wnio ski o do fi nan so wa nie ba dań, spra woz da nia z gran tów itp. 

W cha rak te ry sty ce dzia łal no ści dy dak tycz nej i wy cho waw czej
Pro fe sor Ewy Fla czyk na le ży pod kre ślić, że jest uzna nym na uczy -
cie lem aka de mic kim, z dłu go let nim sta żem dy dak tycz no -wy -
cho waw czym. Pro wa dzi za ję cia dy dak tycz ne z przed mio tów

obej mu ją cych to wa ro znaw stwo i tech no lo gię po traw na trzech
kie run kach stu diów re ali zo wa nych na Wy dzia le Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu. Jest pro mo to rem dwóch dy ser ta cji dok tor skich
i jed nej bę dą cej w to ku, jest tak że pro mo to rem 97 prac ma gi -
ster skich, 30 prac in ży nier skich oraz 40 po dy plo mo wych. 

Dzia łal ność na uko wa, dy dak tycz na i or ga ni za cyj na prof. dr
hab. Ewy Fla czyk zo sta ła uho no ro wa na licz ny mi na gro da mi
i od zna cze nia mi, wśród któ rych war to mię dzy in ny mi wy mie -
nić: Zło ty Krzyż Za słu gi, Ho no ro wą Od zna kę za Za słu gi w Roz -
wo ju Wo je wódz twa Po znań skie go, Ho no ro wą Od zna kę Mia -
sta Po zna nia, trzy na ście ra zy też ode bra ła na gro dy JM rek to ra
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W dniu 17 czerw -
ca 2013 ro ku z rąk Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go
ode bra ła no mi na cję pro fe sor ską.

Wy ra zem uzna nia śro do wi ska aka de mic kie go i zdol no ści or -
ga ni za cyj nych, a tak że wa lo rów oso bo wych by ło po wie rze nie
jej funk cji prze wod ni czą cej Od dzia łu Po znań skie go Pol skie go
To wa rzy stwa Na uk Ży wie nio wych i człon ka Za rzą du Głów ne go
Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ży wie nio wych. W prze szło ści by -
ła człon kiem Za rzą du Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go To -
wa rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści i prze wod ni czą cą Ko mi sji
Re wi zyj nej Od dzia łu Wiel ko pol skie go Pol skie go To wa rzy stwa
Tech no lo gów Żyw no ści. Jest prze wod ni czą cą i człon kiem kil ku
ko mi sji Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. 

Na pod kre śle nie za słu gu je wy jąt ko wo zna czą ce za an ga żo -
wa nie i od da nie Pro fe sor Ewy Fla czyk podczas prowadzenia
prac róż nych ko mi sji, za rów no w ra mach uczel ni, jak i po za nią.
Mó wiąc o syl wet ce Pro fe sor, nie moż na po mi nąć jej szcze gól -
ne go za an ga żo wa nia w pra ce zwią za ne z peł nie niem funk cji
prze wod ni czą cej Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ży wie nio wych
– Od dział Po znań ski, a tak że bar dzo ak tyw nego udziału w wie -
lu kon fe ren cjach za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz nych. 

Ży czy my Pa ni Pro fe sor du żo zdro wia i sił w re ali za cji dal -
szych za mie rzeń na uko wych i oso bi stych, a tak że te go, by na -
dal dzia ła ła dla do bra na szych stu den tów oraz Uczel ni.

Współ pra cow ni cy z Ka te dry Tech no lo gii 
Ży wie nia Czło wie ka
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i skryp tów. Kie ro wał sied mio ma pro jek ta mi ba daw czy mi
(jed nym pro jek tem w ra mach pol sko -bry tyj skiej współ pra cy
na uko wej, czte re ma gran ta mi Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go i Ko mi te tu Ba dań Na uko wych oraz dwo ma te -
ma ta mi ba dań sta tu to wych). 

Te ma ty ka je go prac ba daw czych sku pia ła się na trzech
na stę pu ją cych za gad nie niach: (a) mo de lo wa niu ma te ma -
tycz nym i sy mu la cji kom pu te ro wej bio sys te mów i ope ra cji
jed nost ko wych pro duk cji żyw no ści, (b) opty ma li za cji i au -
to ma tycz nym ste ro wa niu pro ce sów pro duk cyj nych, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem pro ce sów su sze nia bio -su -
row ców oraz (c) na au to ma tycz nym mo ni to ro wa niu sta nów
bio lo gicz nych i bio che micz nych żyw no ści. 

Dzia łal ność dy dak tycz no -wy cho waw cza zaj mu je w je go
pra cy za wo do wej bar dzo waż ne miej sce. Do przed mio tu
„pod sta wy au to ma ty za cji pro ce sów pro duk cyj nych w prze -
my śle spo żyw czym” zbu do wał pra cow nię oraz na pi sał
skrypt. W ostat nich la tach pro wa dził wy kła dy i ćwi cze nia na
kie run kach „tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka”, „to -
wa ro znaw stwo” i „ochro na śro do wi ska” w ra mach ta kich
przed mio tów, jak: „in ży nie ryj ne pod sta wy pro ce sów pro -
duk cyj nych”, „in ży nie ria pro ce so wa”, „apa ra tu ra i in ży nie ria
pro ce sów pro duk cyj nych”, „współ cze sne tren dy w na uce
o żyw no ści i ży wie niu – in ży nie ria w pro duk cji żyw no ści”
oraz wy kła dy w ję zy ku an giel skim w ra mach pro gra mu ERA -
SMUS: „Com pu te ri zed Con trol Sys tems in Fo od Tech no lo gy”.
Do wy mie nio nych przed mio tów w ostat nich la tach opra co -
wał kil ka skryp tów i prze wod ni ków do ćwi czeń, któ re za po -
cząt ko wa ły cykl wy daw ni czy „In ży nie ria Pro ce so wa Bio su -
row ców”.

Jest pro mo torem dwóch prze wo dów dok tor skich (jed ne -
go ukoń czo ne go i jed ne go z otwar tym prze wo dem dok tor -
skim). Je go wie dza i do świad cze nie zo sta ły do ce nio ne przez
zle ca nie mu ocen 28 wnio sków gran to wych o fi nan so wa nie
pro jek tów ba daw czych KBN i MNiSzW, re cen zji wie lu ma nu -
skryp tów do mię dzy na ro do wych pism po sia da ją cych IF oraz
re cen zji dwóch roz praw ha bi li ta cyj nych. 

An to ni Ry niec ki od 1998 ro ku peł ni funk cję kie row ni ka Za -
kła du In ży nie rii i Apa ra tu ry Prze my słu Spo żyw cze go,
od 2008 ro ku prze wod ni czy Rek tor skiej Ko mi sji ds. Apa ra tu -
ry oraz od 1998 ro ku Wy dzia ło wej Ko mi sji ds. Utrzy ma nia Ba -
zy Tech nicz nej Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu. W la -
tach 2002–2005 był człon kiem Se nac kiej Ko mi sji ds. Kadr.
Po za dzia łal no ścią na uczel ni współ pra cu je z Ośrod ka mi Do -
radz twa Rol ni cze go, pro wa dząc za ma wia ne wy kła dy w ra -
mach swo ich kom pe ten cji, a tak że dzia ła ja ko bie gły są do wy
w dzie dzi nie kon ser wa cji su row ców rol ni czych. Na le ży pod -
kre ślić tak że je go umie jęt ność współ pra cy z fir ma mi i pro du -
cen ta mi pol ski mi, duń ski mi i ukra iń ski mi w kwe stii tech ni ki
rol ni czej, gdzie do pro wa dził do roz po wszech nie nia w prak -
ty ce wy ni ków swo ich ba dań, wy da jąc i wpro wa dza jąc do wy -
ko rzy sta nia swo je książ ki i po rad ni ki. Przez wie le lat był
człon kiem z po le ce nia w Ame ri can So cie ty of Agri cul tu ral En -
gi ne ers – The So cie ty for En gi ne ering in Agri cul tu ral, Fo od,
and Bio lo gi cal Sys tems. Jest też człon kiem Pol skie go To wa -
rzy stwa Tech no lo gów Żyw no ści. 

Re cen zen ci je go do rob ku zgod nie stwier dzi li, że osią gnął
spe cja li za cję na uko wą da ją cą ugrun to wa ną po zy cję w śro -
do wi sku na uki i prak ty ki, sta jąc się eks per tem i uzna nym au -
to ry te tem w swo jej dzie dzi nie. Je den z re cen zen tów wy zna -
czo nych przez Cen tral ną Ko mi sję ds. Stop ni i Ty tu łów

stwier dził, że: „An to ni Ry niec ki jest twór cą szko ły na uko wej
z za kre su su sze nia ni sko tem pe ra tu ro we go su row ców i pro -
duk tów spo żyw czych”. 

Otrzy mał mię dzy in ny mi na stę pu ją ce wy róż nie nia: sty pen -
dia na uko we: Bri tish Co un cil, UK (1987–1988), ka na dyj skie -
go Uni wer sy te tu Ma ni to ba w Win ni peg (1990–1992) oraz
Ful bri gh ta w USA (1995), jak rów nież ho no ro wą od zna kę Mi -
ni stra Rol nic twa i Go spo dar ki Żyw no ścio wej „Za słu żo ny dla
rol nic twa” (1997), wy róż nie nie w ogól no pol skim kon kur sie
o ty tuł „ZŁO TY IN ŻY NIER 2000” w ka te go rii „Na uka” z imien -
nym li stem gra tu la cyj nym Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej (2001), Srebr ny Krzyż Za słu gi (2003) oraz kil ka na gród
rek to ra na szej uczel ni. 

W dniu 22 li sto pa da 2013 ro ku Pre zy dent RP Bro ni sław Ko -
mo row ski wrę czył mu no mi na cję pro fe sor ską.

Pro fe sor Ry niec ki jest ob da rzo ny du żą kul tu rą oso bi stą, to
bar dzo spo koj ny i upo rząd ko wa ny na uko wiec. W bu dyn ku
przy ul. Ma zo wiec kiej 48, gdzie ra zem pra cu je my, dba o do -
bre wa run ki pra cy współ pra cow ni ków i stu den tów, a swo je
za mie rze nia bar dzo kon se kwent nie re ali zu je, nie zwa ża jąc
na po ja wia ją ce się trud no ści. W ży ciu pry wat nym wraz z żo -
ną Elż bie tą wy cho wa li dwóch sy nów, Mi ło sza i Ja ku ba (dziś
już sa mo dziel nych, ma ją cych wła sne ro dzi ny) i wy cho wu ją
kil ku na sto let nią cór kę Ka ta rzy nę.

Na pod sta wie prze ka za nych do ku men tów opra co wa ła 
Do ro ta Pia sec ka -Kwiat kow ska

Profesor dr hab. Antoni Ryniecki
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Dnia 26 lu te go 2014 ro ku mi nę ła dru ga rocz ni ca śmier ci śp.
Pro fe sor Mi ro sła wy Ma cie jew skiej*, z któ rą do ostat nich

chwil ży cia spo ty ka li śmy się w Ka te drze Fi zjo lo gii i Bio che mii
Zwie rząt i na Ra dach Wy dzia łu. 

Pa ni Pro fe sor uro dzi ła się i kształ ci ła w Po zna niu. W 1952 ro ku
uzy ska ła ty tuł ma gi stra fi lo zo fii w za kre sie che mii na Wy dzia le
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza. Przy go dę z na uką roz po czę ła w 1953 ro ku, kie dy to zo sta ła
za trud nio na ja ko asy stent w do pie ro co po wsta łej Ka te drze Bio -
che mii i Fi zjo lo gii Zwie rząt (obec nie Ka te dra Fi zjo lo gii i Bio che -
mii Zwie rząt), któ rą prak tycz nie od po cząt ku współ two rzy ła.
W 1961 ro ku uzy ska ła dok to rat, a w 1966 ha bi li to wa ła się w dzie -
dzi nie bio che mii zwie rząt i uzy ska ła sta no wi sko do cen ta. Uko -
ro no wa niem pra cy na uko wej by ło otrzy ma nie w 1979 ro ku ty -
tu łu pro fe so ra na uk przy rod ni czych.

Pa ni Pro fe sor na peł nym eta cie pra co wa ła nie prze rwa nie
przez 40 lat, a po przej ściu na eme ry tu rę jesz cze przez 10 lat pro -
wa dzi ła wy kła dy. W cza sie pra cy na uczel ni by ła p.o. kie row ni ka
(1967–1970) i kie row ni ka Ka te dry (1970–1981), wi ce dy rek to ra
In sty tu tu Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej (1970–1981),
pro dzie ka na ds. mło dzie ży (1972–1974) i pro dzie ka na ds. na uki
(1990–1993). By ła wie lo let nim człon kiem Se na tu i licz nych ko -
mi sji se nac kich, a na fo rum kra jo wym człon kiem Ko mi sji Dys cy -
pli nar nej dla Na uczy cie li Aka de mic kich w Mi ni ster stwie Szkol -
nic twa Wyż sze go przy Ra dzie Głów nej (1990–1993).

Funk cje or ga ni za cyj ne sta no wi ły tu do da tek do te go, co lu bi -
ła naj bar dziej – pra cy na uko wej i dy dak tycz nej, któ rym po świę -
ca ła ser ce i więk szość cza su.

By ła doskonałym na uczy cie lem bio che mii i fi zjo lo gii zwie rząt.
W ro ku aka de mic kim 1968/1969 otrzy ma ła wy róż nie nie „Naj lep -
szy Wy kła dow ca” w ple bi scy cie mło dzie ży Wy dzia łu Zoo tech -
nicz ne go.

Ja ko na uczy ciel aka de mic ki by ła współ au to rem pię ciu wy dań
pod ręcz ni ka Fi zjo lo gia zwie rząt oraz skryp tów do ćwi czeń z bio -
che mii i fi zjo lo gii zwie rząt, na podstawie których kształ ci ły się
po ko le nia stu den tów. W trak cie pra cy na uczel ni wy pro mo wa -
ła 30 ma gi strów. Za ca ło kształt pra cy dy dak tycz nej zo sta ła uho -
no ro wa na Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1985).

Na uko we za in te re so wa nia Pa ni Pro fe sor sku pia ły się po cząt -
ko wo wo kół te ma tu he te ro gen no ści ke ra tyn, a póź niej wo kół re -
gu la cji funk cjo no wa nia trzust ki en do kryn nej i cu krzy cy. Te wąt -
ki ba daw cze głę bo ko za ko rze niły się w dzia łal no ści na uko wej
Ka te dry i są obec ne do dzi siaj. Pa ni Pro fe sor nie ustan nie sku pia -
ła swo ją uwa gę na no wych i cie ka wych pro ble mach fi zjo lo gicz -
nych, in spi ru jąc nas do po dej mo wa nia ba dań na te mat cu krzy -
cy do świad czal nej, funk cjo no wa nia trzust ki i re cep to rów
hor mo nal nych. Nie któ re my śli i kon cep cje na uko we Pa ni Pro fe -
sor wy prze dza ły o wie le lat pod ję te póź niej ba da nia na świe cie
i są do dziś kon ty nu owa ne w na szej Ka te drze. Owo ca mi Jej wy -
trwa łej pra cy na uko wej jest oko ło 50 ory gi nal nych prac twór -
czych i dzie siąt ki prac kon fe ren cyj nych oraz ko mu ni ka tów zjaz -
do wych.

W za kre sie dzia łal no ści na uko wej Pa ni Pro fe sor utrzy my wa ła
licz ne kon tak ty w Pol sce i za gra ni cą. Od by ła wi zy ty na uko we we
Fran cji i na Wę grzech, a w Pol sce in ten syw nie współ pra co wa ła
z ośrod kiem kra kow skim oraz uczest ni czy ła pod czas two rze nia
na uk fi zjo lo gicz nych na Wy dzia le Zoo tech nicz nym Wyż szej Szko -
ły Rol ni czej w Byd gosz czy. Przez wie le lat by ła ak tyw nym człon -
kiem licz nych to wa rzystw na uko wych (Pol skie go To wa rzy stwa
Bio che micz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Fi zjo lo gicz ne go, Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk). Wy pro mo wa ła czte -
rech dok to rów, a Jej pod opiecz ni są dzi siaj pro fe so ra mi. Za pra -
cę or ga ni za cyj ną, pra cę na rzecz na uki i pra cę dy dak tycz ną
– oprócz Me da lu Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej – Pa ni Pro fe sor
otrzy ma ła Zło ty Krzyż Za słu gi (1973), Krzyż Ka wa ler ski Or de ru
Od ro dze nia Pol ski (1980) oraz by ła wy róż nia na licz ny mi na gro -
da mi mi ni stra i rek to ra. 

W ży ciu pry wat nym Pa ni Pro fe sor ni gdy nie przy kła da ła nad -
mier nej wa gi do war to ści ma te rial nych i fa scy na cji do bro by tem.
To, co się li czy ło – oprócz na uki i na ucza nia – to przede wszyst -
kim po dró że, wę drów ki gór skie, te atr, li te ra tu ra i hi sto ria.

W pra cy by ła praw dzi wym i ener gicz nym sze fem, któ re go
wszy scy mło dzi się ba li i sza no wa li. Pry wat nie by ła ko bie tą
o wiel kim ser cu, ko bie tą pięk ną, ko bie tą z kla są, w stu pro cen -
tach da mą ob da rzo ną wiel ką in te li gen cją i dow ci pem. By ła czu -
ła na los lu dzi i za wsze in te re so wa ła się ży ciem współ pra cow ni -
ków i ich ro dzin.

Pa ni Pro fe sor poświęci ła wie le ser ca Ka te drze i Uczel ni i ta ką
po zo sta nie w na szej pa mię ci. 

Pa weł Mać ko wiak

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

Wspomnienia

Profesor Mirosława Maciejewska
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* Wspo mnie nia o prof. dr hab. Mi ro sła wie Ma cie jew skiej na ła mach
„Wie ści Aka de mic kich” pu bli ko wa li już prof. dr hab. Le szek No gow ski
oraz prof. dr hab. Sta ni sław Ko złow ski w nu me rze 1-2 (172-173)/2013
(przyp. red.).



Ko mi tet ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin Au gu sta Ciesz kow -
skie go z sie dzi bą w Wie rze ni cy ukon sty tu ował się już na po -

cząt ku 2013 ro ku, ale ofi cjal nie roz po czął funk cjo no wa nie od
spo tka nia zorganizowane go 15 kwiet nia 2013 ro ku na za pro sze -
nie ks. Prze my sła wa Komp fa z Pa ra fii Wie rze ni ca. 

Ko lej ne spo tka nia od by ły się: 3 czerw ca 2013 ro ku w Ośrod -
ku Kul tu ry w Swa rzę dzu (na za pro sze nie An ny To mic kiej, bur -
mistrz Mia sta i Gmi ny Swa rzędz), 16 paź dzier ni ka 2013 ro ku we
Dwo rze Au gu sta Ciesz kow skie go w Wie rze ni cy (na za pro sze nie
Wi tol da Kun dze wi cza, je go wła ści cie la) oraz 20 stycz nia 2014 ro -
ku w Sa li Se na tu Col le gium Ma xi mum Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu (na za pro sze nie JM rek to ra, prof. Grze go rza
Skrzyp cza ka). 

W spo tka niach za zwy czaj uczest ni czą oso by re pre zen tu ją ce:
Pa ra fię Wie rze ni ca, Ze spół re dak cyj ny pi sma „Wie rze ni cze nia”,
Urząd Mia sta i Gmi ny Swa rzędz, Dwór Au gu sta Ciesz kow skie go
w Wie rze ni cy, Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk (wzię ło
udział tyl ko w pierw szym po sie dze niu), Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu, Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no -Oświa to we Fo rum
Lu boń skie im. A. Ciesz kow skie go, Ra dę Miej ską i Urząd Mia sta
Lu bo nia, Szko łę Pod sta wo wą im. Au gu sta hr. Ciesz kow skie go
w Lu bo niu, Szko łę Pod sta wo wą im. Au gu sta Ciesz kow skie go
w Ki ci nie, Szko łę Pod sta wo wą w Wie rzon ce oraz Sto wa rzy sze nie
Po mo cy Ro dzi nie im. A. Ciesz kow skie go.

Ce lem pierw sze go spo tka nia by ło wza jem ne po zna nie się,
przed sta wie nie za mia rów re pre zen to wa nych śro do wisk i in sty -
tu cji, omó wie nie form współ pra cy. W trak cie na stęp nych przed -
sta wia no to, co się uda ło (lub nie) zre ali zo wać. Pla no wa no na
przy kład wy dać oko licz no ścio wą mo ne tę, kart kę pocz to wą no -
mi na ło wą, wnio sko wać o to, by Sejm usta no wił rok 2014 Ro kiem
Au gu sta Ciesz kow skie go. Po ja wia ły się no we po my sły dzia łań
bądź form ich re ali za cji. 

Naj waż niej sze re ali zo wa ne dzia ła nia (stan na dzień ostat nie -
go po sie dze nia ko mi te tu, któ re od by ło się 20 stycz nia 2014 ro -
ku), to: od no wie nie kryp ty Ciesz kow skich, bu do wa wia ty ma -
ją cej słu żyć wier nym i tu ry stom (w Wie rze ni cy) oraz re mont
Ko le gium Ciesz kow skich na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym
w Po zna niu. W trak cie re ali za cji by ły też: or ga ni za cja oko licz -
no ścio wej wy sta wy; wy da nie kart ki pocz to wej bez no mi na ło -
wej, ulot ki i spe cjal ne go wy da nia „Wie rze ni czeń” oraz „Wie ści
Aka de mic kich”; utwo rze nie stro ny in ter ne to wej; opu bli ko wa -
nie wy daw nic twa al bu mo wo -in for ma cyj ne go o Au gu ście
Ciesz kow skim, an to lo gii z wier sza mi pod ro bo czym ty tu łem:
Au gust Ciesz kow ski i zie mia wie rze nic ka w po ezji oraz ko lej nej
pu bli ka cji na te mat ży cia i dzia łal no ści au to ra Oj cze nasz (dwie

ostat nie po wsta ją we współ pra cy Wy daw nic twa Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i Klu bu Pro fe so rów „Wie rze ni -
ca” z Byd gosz czy). Prze wi dzia no rów nież nada nie wy róż nie nia
„Przy ja ciel Wie rze ni cy”, uro czy ste otwar cie wia ty, wy stą pie nie
w Sej mie i oko licz no ścio wą uchwa łę oraz kon cert w ra mach
No cy Ko ścio łów Drew nia nych. 

Naj waż niej sze uro czy sto ści od bę dą się: 16 mar ca 2014 ro ku
– Msza św. w Wie rze ni cy pod prze wod nic twem JE ar cy bi sku pa
me tro po li ty po znań skie go Sta ni sła wa Gą dec kie go (bę dzie to ofi -

cjal na in au gu ra cja ob cho dów), 18 mar ca – oko licz no ścio wa se -
sja Ra dy Po wia tu Po znań skie go, 3 ma ja – od da nie do użyt ku
wia ty tu ry stycz nej oraz nada nie ty tu łu „Przy ja cie la Wie rze ni -
cy”, 13 wrze śnia – kul mi na cja ob cho dów i ich za koń cze nie
w dniach 21–23 li sto pa da w ra mach ob cho dów Dnia Pa tro na
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Wło dzi mierz Bu czyń ski
se kre tarz ko mi te tu

Ko mi tet ob cho dów 200-le cia uro dzin
i 120-le cia śmier ci 
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go
Spra�woz�da�nie�z do�tych�cza�so�wej�dzia�łal�no�ści
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Komitet obchodów 200-lecia urodzin i 120-lecia śmierci 
Augusta hr. Cieszkowskiego na posiedzeniu w Sali Senatu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 20 stycznia 2014 roku;
spotkaniu przewodniczył JM rektor, prof. dr hab. Grzegorz
Skrzypczak, obecni byli też przedstawiciele uczelni będący
członkami komitetu: dr hab. Cezary Beker, prof. dr hab. Stanisław
Kozłowski, mgr Anna Zielińska-Krybus i mgr Ewa Strycka
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Zna ko mi ta ję zy ko wo, po to czy sta ga wę da Bar ba ry Wa cho -
wicz Su cha Au gu sta Ciesz kow skie go i Mar ka Kwiat kow skie -

go znaj du je się w pierw szym to mie ob szer nej, bo ga to ilu stro -
wa nej książ ki Sie�dzi�by� wiel�kich� Po�la�ków.� Od� Re�ja� do
Kra�szew�skie�go. Chy ba tyl ko zło śli wość przed mio tów mar -
twych spra wi ła, że w za pi sie ła ciń skiej sen ten cji nad wej ściem
do dwo ru w Su chej: „Sub ve te ri tec tu sed pa ren te li”, zgu bi ło się
„tec tu”. Wszyst ko in ne jest bar dzo me ry to rycz ne. Po czy na jąc
od opi su po wsta nia dwo ru, przez wi ze run ki Au gu sta wraz
z krew ny mi oraz je go do ko na nia. Zna ko mi cie osa dzo ne na tle
hi sto rycz nym. W dru giej czę ści roz dzia łu opi sa ne są dzia ła nia
prof. Mar ka Kwiat kow skie go na rzecz ura to wa nia i od ro dze nia
dwo ru – miej sca na ro dzin Au gu sta. Ca łość po łą czo na z wąt -
ka mi oso bi sty mi, bo Su cha to tak że fragment ro dzin nej hi sto -
rii au tor ki. Nie za po mi na ona też o współ cze snym wi dze niu
miej sca dla po sta ci hra bie go Au gu sta: pi sze mię dzy in ny mi
o„[…] Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu, któ ry po wi -
nien od zy skać imię Au gu sta Ciesz kow skie go”. W roz dzia le Opi -
no gó ra – ro man tycz na sie dzi ba Kra siń skich moż na prze czy tać
o gro bie pa ni de la Haye, przy któ rym sia dy wa li Zyg munt Kra -
siń ski z Au gu stem Ciesz kow skim, i o fo te li ku pod sta rym mo -
drze wiem, zwa nym „fo te li kiem Ciesz kow skie go”. 

Mar le na Gi życ ka i To masz M. So ba lak są au to ra mi prze wod -
ni ka Śla�da�mi�wia�ry�po�Pusz�czy�Zie�lon�ka. Wśród drew nia nych
świą tyń po cze sne miej sce zaj mu je Wie rze ni ca z ka pli cą mau -
zo leum Ciesz kow skich. 

Ze spół Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni cze go (ZSCKR)
w Sien ni cy Ró ża nej ubie ga się o nada nie imie nia Au gu sta
Ciesz kow skie go. Jesz cze na eta pie wy bo ru spo śród sze ściu
kan dy da tów Mo ni ka Na gow ska – bi blio te kar ka w ZSCKR
– opra co wa ła fol der Au�gust�Ciesz�kow�ski pre zen tu ją cy je go
po stać. W su mie jest to osiem stron za wie ra ją cych naj istot niej -
sze, przed sta wio ne w zwię złej for mie in for ma cje o Ciesz kow -
skim. Tekst umie jęt nie wzbo ga co no kil ko ma ilu stra cja mi; znaj -
dzie my tu wi ze ru nek mło de go Au gu sta Ciesz kow skie go, je go
po pier sie ja ko pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, dwór
w Sur ho wie, okład ki kil ku poświęconych mu pu bli ka cji. 

Mo ni ka Na gow ska po pu la ry zu je Au gu sta Ciesz kow skie go na
zie mi kra sno staw skiej. W cza so pi śmie ar ty stycz nym „Ne stor”,
uka zu ją cym się w Kra snym sta wie, opu bli ko wa ła dwa ar ty ku ły.

Ukazało się drukiem o Auguście
Cieszkowskim w 2013 roku

Wieści o naszym patronie
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Pierw szy to Au�gust�Ciesz�kow�ski�– ju�bi�lat�ro�ku 2014. Na wstę -
pie au tor ka przed sta wia związ ki Ciesz kow skie go z zie mią kra -
sno staw ską. Da lej czy tel ni cy po zna ją go ja ko pa trio tę, spo łecz -
ni ka, re for ma to ra rol nic twa i pra co wi te go Eu ro pej czy ka. Ob raz
je go po sta ci uzu peł nia ob szer ne ka len da rium ży cia i dzia łal no -
ści. W dru gim ar ty ku le –Czło�wiek�czy�nu – znaj du je się re cen zja
książ ki Wie sła wy Saj dek Pol ski So kra tes. Po ję cie czy nu w fi lo zo fii
Au gu sta Ciesz kow skie go.

Po pię ciu la tach od wy da nia książ ki Po stęp bez roz bo ju…
Wie sła wa Saj dek z Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go
pu bli ka cją za ty tu ło wa ną Pol�ski�So�kra�tes. Po�ję�cie�czy�nu�w fi�-
lo�zo�fii�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go stwo rzy ła naj ob szer niej szą
z ubie gło rocz nych po zy cję po świę co ną je go po sta ci. Przed -
mio tem ana li zy jest przede wszyst kim tekst Oj cze nasz, ale
też in ne je go dzie ła fi lo zo ficz ne. Książ ka uwzględ  nia tak że
po ję cie czy nu w my śli Ada ma Mic kie wi cza i Zyg mun ta Kra -
siń skie go oraz to, co łą czy świa to po gląd oraz po sta wę So kra -
te sa i Ciesz kow skie go. Zna ko mi tym pod su mo wa niem usta -
leń au tor ki są sło wa: „W wy mia rze spo łecz nym czyn był
ocze ki wa ny przez Ciesz kow skie go, Kra siń ski się go oba wiał,
a Mic kie wicz go rą co do czy nu za chę cał”. Jest to książ ka fi lo -
zo ficz na, stąd dla wie lu czy tel ni ków nie ła twa w od bio rze.
Jed nak jak bar dzo traf nie uję ła to Mon ika Na gow ska z Sien -
ni cy Ró ża nej w re cen zji tej pu bli ka cji w pi śmie „Ne stor” – „[…
] mi mo na uko we go ję zy ka książ ki, war to po nią się gnąć
choć by w ge ście sym pa tii dla daw ne go miesz kań ca re gio nu,
któ ry – choć fi lo zof – po chy lał się z uwa gą nad ludz ką co -
dzien no ścią”. Utrwa lo ne my śle nie o Kra siń skim i Ciesz kow -
skim ja ko hra biach spra wi ło, że au tor ka błęd nie przy pi sa ła
Au gu sto wi odzie dzi cze nie te go ty tu łu. Nie miał go jesz cze
w 1848 ro ku, stąd nie mógł się go wte dy jesz cze zrzec. Nie
ma też szczę ścia Wie rze ni ca: z jed nej stro ny Au gust zo sta je
po wią za ny nią od 1843 ro ku (za miast 1842), z dru giej jest
ona po da na ja ko miej sce je go śmier ci (a zmarł w Po zna niu).
Te spo strze że nia nie umniej sza ją ogro mu in te re su ją cych
ocen, spo strze żeń i od nie sień do na szych cza sów. Przy kła -
dem przy wo ła ne sło wa Ciesz kow skie go, choć od no szą ce się
do „spra wy pol skiej”, jak że i dziś ak tu al ne: „Lu dzie skąd inąd
do brej wo li, ale na le żą cy do róż nych stron nictw po li tycz nych
[…] lżą się o nie uczci wość […] słu żą za śle pe na rzę dzie tym,
któ rzy tyl ko swe go szu ka jąc, wza jem nie jed nych przez dru -
gich oszu ku ją”.



Wieści Akademickie18 Styczeń – Luty 2014

Wie�rze�nic�kie�ka�te�che�zy�do�mo�weks. Prze my sła wa Komp fa, wy -
da ne w kie szon ko wym for ma cie przez Wy daw nic two Iko na z Szy -
dłow ca, ma ją tra fić ja ko jed na z trzech pro po zy cji lek tur na przy -
szły rok dusz pa ster ski do wszyst kich pa ra fii w Pol sce. Ksią żecz ka
zo sta ła zi lu stro wa na gra fi ka mi Al brech ta Düre ra, do bra ny mi przez
Ma cie ja Do mi ni kow skie go – re dak to ra od po wie dzial ne go „Wie -
rze ni czeń”. We wstę pie ks. Kompf na wią zu je do swo ich czter na stu
lat pra cy w pa ra fii. Przy po mi na, że pierw sze wy da nie „Ka te chez”
(z lu te go 2013 ro ku) uka za ło się na kła dem „Wie rze ni czeń”. Wy ja -
śnia czy tel ni kom ge ne zę ich na zwy, pi sze też o miej scu ich 
po wsta nia – Wie rze ni cy – ma łej wsi z pięk nym drew nia nym XVI -
-wiecz nym ko ścio łem, wspo mi na też o po sta ci Au gu sta Ciesz kow -
skie go, czło wie ka nie zwy kle mą dre go i po boż ne go. 

W książ ce Nie�tyl�ko�orę�żem.�Bo�ha�te�ro�wie�wiel�ko�pol�skiej
dro�gi�do�nie�pod�le�gło�ści Ma rek Re zler nie po mi nął po sta ci Au -
gu sta Ciesz kow skie go. Rze tel nie i prag ma tycz nie przed sta wił
je go do ko na nia w róż nych dzie dzi nach, pod kre ślił je go uni wer -
sa lizm i fa scy na cję po stę pem. Wy eks po no wał to, że w Pro le go -
me nach do hi sto rio zo fii i O sko ja rze niu dą żeń i prac umy sło wych
w W.[iel kim] Księ stwie Po znań skiem stwo rzył pod sta wy ide olo -
gicz ne i fi lo zo ficz ne pra cy or ga nicz nej. Bar dzo ład nie pod su mo -
wał do ko na nia Au gu sta: „W mia rę upły wu lat A. Ciesz kow ski co -
raz bar dziej sta wał się ży wym, sę dzi wym sym bo lem, oto czo nym
po wszech nym sza cun kiem i uzna niem nie tyl ko w za bo rze pru -
skim, ale i w Ga li cji”. Uważ ny czy tel nik „Wie ści Aka de mic kich”
jed nak bez tru du do strze że kil ka błęd nych da to wań w pu bli ka -
cji Mar ka Re zle ra. I tak: w 1839 ro ku przy jaźń z Zyg mun tem Kra -
siń skim zo sta ła od no wio na, a nie za po cząt ko wa na; z Wiel ko pol -
ską w dzi siej szych gra ni cach wo je wódz twa zwią zał się już
w 1841 ro ku, a z Wie rze ni cą – w 1842 ro ku; ma jęt ność we Fran -
cji na był nie pod ko niec XIX wie ku, a u schył ku je go pierw szej
po ło wy. Cze ski błąd spra wił, że bo ha ter roz dzia łu fi gu ru je ja ko
pa tron dzi siej sze go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go już w 1969
ro ku, pod czas gdy jest nim od ro ku 1996. 

W Kro ni ce Po wia tu Po znań skie go (nr 4/2013) rów nież znaj -
dzie my in for ma cje zwią za ne z Au gu stem Ciesz kow skim. Ko�-
ścio�ły�drew�nia�ne�w po�wie�cie�po�znań�skim�opi sał Zbi gniew
Szmidt. Wie rze ni ca zo sta ła ob szer nie przed sta wio na i bar dzo
ład nie zi lu stro wa na. Szko da tyl ko, że au tor oparł się na zde cy -
do wa nie star szych niż współ cze sne źró dłach, stąd in for ma cja,
że ka pli ca gro bo wa Ciesz kow skich po wsta ła w 1870 ro ku i że
zo sta ła prze bu do wa na w la tach 1930–1932 (w tych la tach zo -
sta ła wy bu do wa na kryp ta, w 1936 ro ku po kry to ją drew nia -
nym za da sze niem).

W „Wie ściach Aka de mic kich” (cza so pi śmie Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu), naj czę ściej w ra mach dzia łu „Wie -
ści o na szym pa tro nie”, tra dy cyj nie uka za ło się kil ka ar ty ku łów
zwią za nych z Au gu stem Ciesz kow skim. W nu me rze 3-4 (ma -
rzec –kwie cień) Rocz ni co wa msza – o mszy od pra wio nej w 119.
rocz ni cę śmier ci hra bie go Ciesz kow skie go na pi sał Wło dzi -
mierz Bu czyń ski. W nu me rze spe cjal nym na „Drzwi Otwar -
te 2013” Ewa Stryc ka opu bli ko wa ła zak tu ali zo wa ną wer sję ar -
ty ku łu Au gust Ciesz kow ski (1814–1894) me ce nas edu ka cji
rol ni czej. Ko lej ne tek sty au tor stwa ni żej pod pi sa nych:Wier�sze
o Ciesz�kow�skim�w Wie�rze�ni�cy�i ko�lej�ne�sta�tu�et�ki; Wię�zień
Au�gust�Ciesz�kow�ski; Uli�ca�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�w Po�-
zna�niu�– znaj dą czy tel ni cy w ko lej nych nu me rach po znań skie -
go cza so pi sma – od ma ja –czerw ca do wrze śnia –paź dzier ni ka.

Jak za wsze ma my świa do mość, że mo gli śmy nie tra fić na
wszyst kie ubie gło rocz ne pu bli ka cje w róż nym stop niu zwią -
za ne z Au gu stem Ciesz kow skim. 

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
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Au gust hr. Ciesz kow ski 
uho no ro wa ny
Upamiętnienie�dwusetnej�rocznicy�urodzin�patrona�
naszej�uczelni�w�województwie�wielkopolskim

Au gust hr. Ciesz kow ski (1814–1894)
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Zoka zji 90-le cia Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go (PZŁ) sta -
ra niem La sów Pań stwo wych, Pol skie go To wa rzy stwa 

Le śne go i PZŁ w mu rach na szej uczel ni (Ko le gium Run ge -
go) 12 grud nia 2013 ro ku od by ła się kon fe ren cja za ty tu ło wa -
na „Ro la zie miań stwa wiel ko pol skie go w hi sto rii pol skiej go -
spo dar ki le śnej i ło wiec kiej”. Spo tka nie uro czy ście otwo rzył
prof. Le sław Ła budz ki, prze wod ni czą cy Wiel ko pol skie go Sej -
mi ku Ło wiec kie go.

Pierw szą se sję re fe ra to wą po pro wa dził prof. Wła dy sław Cha -
łup ka (In sty tut Den dro lo gii PAN w Kór ni ku). Swo je wy stą pie -
nia za pre zen to wa ło wów czas czte rech pre le gen tów: prof. Wi -

told Mo lik opo wie dział
o „Zie miań stwie wiel ko -
pol skim w XIX i na po cząt -
ku XX wie ku”; dr To masz
So ba lak przed sta wił syl -
wet kę Wła dy sła wa Jan ta -
-Po łczyń skie go, „oj ca wiel ko pol skie go ło wiec twa”; Mi łosz Ko -
ściel niak -Mar szał za po znał słu cha czy z pra wem ło wiec kim
obo wią zu ją cym w cza sie pa no wa nia Miesz ka III Sta re go, a Mi -
ro sław Kwie ciń ski przy po mniał dzia łal ność ło wiec ką w ma jąt -
kach hr. Wła dy sła wa Za moy skie go z Kór ni ka w re fe ra cie za ty -
tu ło wa nym „Rze tel nie, acz bez pa sji…”. Nie ste ty, z po wo du
cho ro by nie do je chał An drzej Ski biń ski z opo wie ścią o„Ło wi -
skach zie mian z Do li ny Obrzań skiej”.

Dru gą część kon fe ren cji po pro wa dził dr Ro bert Ka mie niarz
(Ka te dra Ło wiec twa i Ochro ny La su). Tym ra zem wy słu cha li -
śmy sied miu re fe ra tów: prof. Wła dy sła wa Cha łup ki: „Krót ka hi -
sto ria go spo dar ki le śnej w daw nej Wiel ko pol sce”, Sta ni sła wa
Za rad ne go: „Księ stwo Kro to szyń skie we wła da niu ksią żąt
Thun -Ta xis”, Je rze go Tar kow skie go: „Go spo dar ka le śna i ło wiec -
ka w ma jąt kach Smo gu lec i Jak to ro wo”, dr. Cze sła wa Kieł czyń -
skie go: „Swi nar scy her bu Po raj”, Ma ria na Przy byl skie go: „Ta de -
usz Met zig (1876–1948)”, An drze ja An tow skie go: „Za rys
go spo dar ki le śnej i ło wiec kiej w do brach Mi ło sław skich ro dzi -
ny Miel żyń skich i Ko ściel skich” oraz Sła wo mi ra Ja ro sze wi cza
i An to nie go Przy byl skie go: „Le śnic two i ło wiec two w okre sie
mię dzy wo jen nym, upa dek zie miań stwa”. (es)

Ro la zie miań stwa wiel ko pol skie go
w hi sto rii pol skiej go spo dar ki 
le śnej i ło wiec kiej

Na konferencję przybyło wielu leśników i myśliwych; Kolegium
Rungego było wypełnione do ostatniego miejsca 

Uczestnicy seminarium, od prawej: dr inż. Tomasz Sobalak, prof. dr hab. Władysław Chałupka, prof. dr hab. Janusz Nowacki, prof. dr hab. Jacek
Michalski oraz Zbigniew Zieliński, przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Łowiectwa w Poznaniu
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ły wy gło szo ne. Uwa żam, że re fe ra ty są bar dzo cie ka we; wspo -
mnę ta kie ty tu ły, jak: „Pa ła ce i dwo ry my śliw skie – no śni ka mi tra -
dy cji my śliw skiej” – au tor stwa dr T. Bohm’a; „Ło wi ska zie mian
Do li ny Obrzań skiej” – A. Ski biń skie go; „Ro la zie miań stwa wiel -
ko pol skie go w hi sto rii pol skie go le śnic twa i ło wiec twa na wy -
bra nych przy kła dach” – dr B. Roz miar ka; „Ta cza now scy her bu Ja -
strzę biec z Ta cza no wa” – J. Ru dy; „Dwór w Ob je zie rzu i je go
miesz kań cy” – K. Na par te go; „Go raj skie do bra Hoch ber gów” –
P. Suł kow skie go. 

WK: Kie dy uka że się ta po zy cja?
TS: W pierw szym pół ro czu 2014 ro ku, na co ma my za gwa -

ran to wa ne środ ki.
WK: Co bę dzie da lej?
TS: Coś zo sta ło roz po czę te. My ślę, że za pa rę lat war to bę -

dzie wró cić do te go te ma tu. Na le ży przy po mnieć, że wspo -
mnia na kon fe ren cja mia ła już wcze śniej sze od nie sie nie, bo
przed la ty, pod czas otwar cia Mu zeum Ło wiec twa w Uza rze -
wie, zor ga ni zo wa no po dob ne przed się wzię cie. Tak więc pod -
trzy mu jąc tra dy cję, prze ka zu je my da lej hi sto rię na szych
przod ków. 

WK: Kon fe ren cja uzmy sło wi ła, że or ga ni za cja ło wiec twa
w Pol sce ma po nad 90 lat.

TS: Tak, ale ja w to nie wni kam, od te go są hi sto ry cy. Cie szę
się, że te ma ty ka kon fe ren cji od no si ła się do sze ro ko po ję te go
ło wiec twa, zie miań stwa i le śnic twa, łą cząc sym bo licz nie te po -
ję cia. Do dat ko wo więk szość z nas zna czą co wzbo ga ci ła swo -
ją wie dzę o go spo dar ce le śnej. 

Z dr. inż. To ma szem So ba la kiem roz ma wiał 
dr hab. Wła dy sław Ku siak, 

re dak tor na czel ny „Prze glą du Le śni cze go”

Pier wo druk: „Prze gląd Le śni czy” nr 11 (269) z li sto pa da 2013 ro ku
(przyp. red.).

Wła dy sław Ku siak, „Prze gląd Le śni czy”: Skąd wziął się
po mysł zor ga ni zo wa nia tej kon fe ren cji?

To masz So ba lak: Dwa la ta te mu Wal de mar Chu dzik, przed -
się bior ca drzew ny i obec ny wła ści ciel Red gosz czy, le śnik z wy -
kształ ce nia, ab sol went Tech ni kum Le śne go w Go ra ju, po pro -
sił mnie o na pi sa nie krót kiej hi sto rii (ulot ki) do ty czą cej pa ła cu
i je go miesz kań ców. Ten po mysł był mi bli ski, gdyż już znacz -
nie wcze śniej za mie rza łem przy bli żyć syl wet kę Wła dy sła wa
Jan ta -Po łczyń skie go, wła ści cie la ma jąt ku Red goszcz, po ło żo -
ne go kil ka ki lo me trów na wschód od Wą grow ca. Do dam, że
Wła dy sław Jan ta -Po łczyń ski uczęsz czał do tej sa mej szko ły, co
ja, czy li do Gim na zjum św. Ma rii Mag da le ny („Ma ryn ki”), któ -
re za mo ich cza sów na zy wa ło się LO im. Dą brów ki. Ko lej nym
po wo dem pod ję cia te ma tu był pa trio tyzm lo kal ny, bo miesz -
kam w Sko kach, a więc nie da le ko po sia dło ści Jan ta -Po łczyń -
skie go.

Za po zna jąc się z ma te ria ła mi do bio gra fii wła ści cie la Red -
gosz czy, do wie dzia łem się, że ta ro dzi na mia ła dwie ga łę zie
– tu chol ską i wą gro wiec ką, któ rej ostat nim przed sta wi cie lem
był wła śnie Wła dy sław. Pod czas zbie ra nia da nych bar dzo po -
mógł mi Mi chał Fo le ga – stu dent pra wa po cho dzą cy z Ra cią -
ża. Wie le cie ka wych in for ma cji i in spi ra cji do star czy ła mi lek tu -
ra cza so pism ło wiec kich z prze ło mu wie ków. Za miesz czo ny
w cza so pi śmie „Prze gląd My śliw ski i Ło wiec two Pol skie” z 1924
ro ku ar ty kuł Jed ność my śliw ska w Pol sce uświa do mił mi, że war -
to po ka zać i po kre ślić ro lę zie miań stwa wiel ko pol skie go w od -
nie sie niu do ło wiec twa. Do dat ko wo w te go rocz nym „Łow cu
Pol skim” (nr 6/2013) uka zał się ar ty kuł Z. Ma słow skie go: Wspól -
ną dro gą, w któ rym au tor na pi sał, że Wła dy sław Jan ta -Po łczyń -
ski był twór cą Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go. Ten splot 
wy da rzeń zdo pin go wał mnie, by w ro ku 90-le cia PZŁ zor ga ni -
zo wać ta ką kon fe ren cję.

WK: Na zwi sko Wła dy sław Jan ta -Po łczyń ski nie jest ob -
ce, ale o tej po sta ci nie wie my du żo.

TS: Tak, jest zna ny, ale nie wie le o nim pi sa no, bo w cza sach
mi nio nych nie po do bał się dzia ła czom war szaw skim, a to był
gi gant, któ ry mo men ta mi wy prze dzał epo kę, w któ rej żył.

WK: To też po stać kon tro wer syj na.
TS: Tak, ale o pew nych kwe stiach po pro stu nie wy pa da pi -

sać. Zna na jest cho ciaż by je go bez kom pro mi so wa po le mi ka
z tu za mi na uki pol skiej, na przy kład z prof. Wła dy sła wem Sza -
fe rem.

WK: Jak moż na oce nić kon fe ren cję?
TS: My ślę, że się uda ła. Przy by ło wie lu le śni ków, my śli wych

oraz zie mian. Za suk ces uzna ję to, że uda ło się na kło nić do wy -
gło sze nia re fe ra tów kil ka osób, któ re ma ją fan ta stycz ną wie dzę,
ale nie miały dotąd oka zji, by ją za pre zen to wać. My ślę tu taj na
przy kład o Sta ni sła wie Za rad nym czy Je rzym Tar kow skim. Cie -
szę się, że wy stą pił prof. Wi told Mo lik – je dy ny na uko wiec z Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, któ ry ma nie -
zwy kle sze ro ką wie dzę wła śnie w tej dzie dzi nie. 

WK: Czy ma te ria ły zo sta ną wy dru ko wa ne?
TS: Oczy wi ście. Ogó łem na kon fe ren cję zgło szo no 19 re fe ra -

tów i wszyst kie zo sta ną opu bli ko wa ne, tak że te, któ re nie zo sta -

Pod trzy mu je my tra dy cję 
i prze ka zu je my ją da lej
Roz�mo�wa�z dr.�inż.�To�ma�szem�So�ba�la�kiem,�ini�cja�to�rem�zor�ga�ni�zo�wa�nia�
kon�fe�ren�cji�„Ro�la�zie�miań�stwa�wiel�ko�pol�skie�go�w hi�sto�rii�pol�skiej�go�spo�dar�ki�
le�śnej�i ło�wiec�kiej”

Wykład dr. inż. Tomasza Sobalaka na temat Władysława Janta-
Połczyńskiego
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Jak co ro ku gru dzień i sty czeń upły wa ją nam pod zna kiem
licz nych spo tkań oko licz no ścio wych zwią za nych ze Świę -

ta mi Bo że go Na ro dze nia i No wym Ro kiem. Nie ina czej by ło tej
zi my. 

Już 16 grud nia 2013 ro ku swo je spo tka nie opłat ko we w Ko -
le gium Run ge go zor ga ni zo wał Kon went Sa mo rzą du Stu denc -
kie go (ob szer niej szą re la cję z te go spo tka nia pió ra Lu izy Da -
wi do wicz za miesz cza my na stro nie 25). Z ko lei 17 grud nia
w sa li kon cer to wej przy uli cy Do żyn ko wej swo ją Wi gi lię ob -
cho dził Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny”. Oprócz tra dy cyj nych ko -
lęd i ła ma nia się opłat kiem mo gli śmy po dzi wiać wy stę py mło -
dziut kich, ale bar dzo uta len to wa nych tan ce rek ze szko ły
ba le to wej. Po kaz gim na stycz no -ta necz nych moż li wo ści ar ty -
stek wzbu dził du że za in te re so wa nie za rów no wśród tan ce rzy
„Ła nów”, jak i za pro szo nych go ści. Dwa dni póź niej, 19 grud -
nia, w na szej prze stron nej sto łów ce aka de mic kiej od by ło się
uro czy ste spo tka nie pra cow ni ków ad mi ni stra cji z wła dza mi
na szej uczel ni. 

Rów nież w stycz niu nie za bra kło oka zji do spo tkań. Uro -
czy ste spo tka nie no wo rocz ne od by ło się 10 stycz nia w sa li
Ko le gium Run ge go. Go ścin nie wy stą pi li na nim mło dzi ar ty -
ści z na sze go Cen trum Kul tu ry Stu denc kiej (CKS), pre zen tu -
jąc kil ka ko lęd i zi mo wych pio se nek: za śpie wa ła je Mag da le -
na Przy był (so list ka Te atru Puls – sce ny mu zycz no -te atral nej
CKS i jed no cze śnie tan cer ka Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ny”),
a to wa rzy szył jej na for te pia nie Da wid Kru pa. Dzień póź niej
wy stę py Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Ła ni ki” wy peł ni ły część ar ty -

stycz ną spo tka nia eme ry to wa nych pra cow ni ków Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go z wła dza mi uczel ni. Rów nież w stycz niu
od by ło się spo tka nie no wo rocz no -spra woz daw cze na szych
dok to ran tów (o któ rym na stro nie 24 sze rzej pi szą mgr mgr
Ani ta Za wor ska i Dag ma ra Le śniak z Uczel nia nej Ra dy Sa mo -
rzą du Dok to ran tów).

Uko ro no wa niem zi mo wych spo tkań świą tecz no -no wo -
rocz nych by ła uro czy sta Msza św. od pra wio na w so łac kim
ko ście le pw. św. Ja na Vian neya, po łą czo na z ła ma niem się
opłat kiem, zor ga ni zo wa na dla wszyst kich pra cow ni ków Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Go ścin nie wy stą pił
wów czas nasz aka de mic ki chór „Co ro Da Ca me ra” (wię cej in -
for ma cji na te mat dzia łal no ści chó ru Czy tel ni cy znaj dą w ar -
ty ku le na stro nie 30). (es)

Zimowe spotkania

Noworoczny toast w Kolegium Rungego (10 stycznia 2014)

Spotkanie wigilijne władz uczelni z pracownikami administracji 
(19 grudnia 2013)

Zi mo we spo tka nia
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Wigilijne spotkanie  „Łanów" (17 grudnia 2013)

Artyści z Centrum Kultury Studenckiej podczas występu 
na spotkaniu noworocznym (10 stycznia 2014)

Życzenia dla byłego rektora, prof. dr. hab. Kazimierza Szebiotko…
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… i dla Eleonory Gollnisch (na zdjęciu: z różami w dłoniach) z Działu
Osobowego i Spraw Socjalnych, jednej z organizatorek spotkania
dla naszych emerytów

Zespół Pieśni i Tańca „Łaniki” umilił spotkanie opłatkowe 
z emerytowanymi pracownikami naszej uczelni (11 stycznia 2014)
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Spo tka nie no wo rocz ne sa mo rzą du
dok to ran tów

Zpo cząt kiem stycz nia Uczel nia na Ra da Sa mo rzą du Dok to -
ran tów (URSD) zor ga ni zo wa ła w Ko le gium Run ge go spo -

tka nie no wo rocz no -spra woz daw cze. Przy by li na nie dok to ran -
ci Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz za pro sze ni go ście, w tym:
wła dze uczel ni, dzie ka ni, kie row ni cy stu diów dok to ranc kich,
przed sta wi cie le kie row nic twa ad mi ni stra cji oraz dok to ran ci
z za przy jaź nio nych po znań skich uczel ni. 

Te go rocz ną uro czy stość roz po czął swo im prze mó wie niem
JM rek tor, prof. Grze gorz Skrzyp czak, któ ry w imie niu gre mium
rek tor skie go gra tu lo wał dok to ran tom do tych cza so wych osią -
gnięć, po dzię ko wał za za an ga żo wa nie na rzecz uni wer sy te tu
oraz zło żył ży cze nia no wo rocz ne. Po ży cze niach JM rek to ra
pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof. Cze sław Sza frań ski,
pod su mo wał po przed ni rok dzia łań dok to ran tów oraz przed -

sta wił zmia ny, ja kie za szły i bę dą za cho dzić w ra mach mo de -
lu funk cjo no wa nia stu diów dok to ranc kich. W imie niu uczel -
nia nej ra dy i dok to ran tów ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej
głos za bra ła prze wod ni czą ca URSD, mgr inż. Dag ma ra Le śniak,
któ ra ze bra nym go ściom prze ka za ła ży cze nia no wo rocz ne
oraz po dzię ko wa ła za po moc i życz li wość oka za ną sa mo rzą -
do wi dok to ran tów. W ra mach spo tka nia no wo rocz no -spra -
woz daw cze go przed sta wi ła też do ko na nia na uko we, po pu lar -
no nau ko we i or ga ni za cyj ne dok to ran tów Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu w 2013 ro ku. Spo tka nie umi lił wy -
stęp Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”, któ ry za pre zen -
to wał swo je naj now sze utwo ry.

mgr inż. Ani ta Za wor ska
mgr inż. Dag ma ra Le śniak

Zimowe spotkania

Przewodnicząca URSD, mgr inż. Dagmara Leśniak, podczas składania życzeń
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Spo tka nie wi gi lij ne Kon wen tu 
Sa mo rzą du Stu denc kie go

Tra dy cyj ne co rocz ne spo tka nie wi gi lij ne Kon wen tu Sa mo -
rzą du Stu denc kie go na sze go uni wer sy te tu z wła dza mi

uczel ni oraz za pro szo ny mi go ść mi od by ło się w po nie dzia -
łek 16 grud nia 2013 ro ku w Ko le gium Run ge go. Uro czy stość
roz po czę ła prze wod ni czą ca kon wen tu Mał go rza ta Frąc ko -
wiak, któ ra w imie niu or ga ni za to rów po wi ta ła wła dze rek tor -
skie, dzie kań skie, pra cow ni ków ad mi ni stra cji, wszyst kich za -
pro szo nych go ści, człon ków sa mo rzą du i przed sta wi cie li kół
na uko wych oraz zło ży ła wszyst kim świą tecz no -no wo rocz ne
ży cze nia. Po dzię ko wa ła rów nież kie row nic twu uczel ni za życz -
li wość i wspar cie oka za ne na sze mu kon wen to wi. 

Na stęp nie JM rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak, po -
dzię ko wał sa mo rzą dow com i człon kom kół na uko wych za do -
tych cza so wą współ pra cę oraz za an ga żo wa nie w dzia łal ność
na rzecz uczel ni, zło żył rów nież wszyst kim przy by łym świą -
tecz ne i no wo rocz ne ży cze nia. Do ży czeń do łą czy li się tak że
pro rek tor ds. stu diów, prof. dr hab. Mo ni ka Ko złow ska, pro rek -
tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą, prof. dr hab. Jan Pi kul
oraz kanc lerz, mgr inż. Ma rek Kli mec ki. 

Po świą tecz nych prze mó wie niach uczest ni cy spo tka nia
mie li przy jem ność wy słu cha nia kon cer tu du etu „Po nad Chmu -
ra mi”. W re per tu arze zna la zły się naj pięk niej sze pol skie ko lę -
dy oraz pio sen ki świą tecz ne, któ re zo sta ły za śpie wa ne wraz
z ar ty sta mi. Za raz po wy stę pie od by ła się tra dy cyj na część spo -
tka nia, czy li dzie le nie się opłat kiem oraz uro czy sta Wi gi lia bo -
żo na ro dze nio wa – wszyst ko 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, ta kie jak
barszcz z uszka mi, karp, pie ro gi. Wszy scy zo sta li ob da ro wa ni
przez or ga ni za to rów drob ny mi upo min ka mi – wła sno ręcz nie
upie czo ny mi świą tecz ny mi pier ni ka mi z do łą czo ny mi ży cze -
nia mi. 

Człon ko wie Kon wen tu 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 spo tka nie wi gi lij ne za rok.

Lu iza Da wi do wicz

Wigilia Konwentu Samorządu Studenckiego (16 grudnia 2013 roku)
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Se mi na rium „Spek tro me tria mas
w ana li zie żyw no ści”

W dniach 24–25 paź dzier ni ka 2013 ro ku wszy scy za in te re -
so wa ni ana li zą żyw no ści i no wy mi tech ni ka mi wy ko rzy -

sty wa ny mi w tej dzie dzi nie ba dań mie li moż li wość po głę bie nia
swo jej wie dzy. W Ko le gium Run ge go od by ło się w tych dniach
se mi na rium zor ga ni zo wa ne przez Za kład Kon cen tra tów Spo -
żyw czych Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu pod pa tro na -
tem Sek cji Ana li zy Żyw no ści Ko mi te tu Na uk o Żyw no ści PAN.
Se mi na rium ob ję ło dwa dni wy kła dów, po zwo li ło też za po znać
się z naj no wo cze śniej szym sprzę tem la bo ra to ryj nym. 

Spek tro me tria mas jest co raz po wszech niej sto so wa ną tech ni -
ką iden ty fi ka cji związ ków or ga nicz nych, a w po łą cze niu z tech ni -
ka mi se pa ra cyj ny mi, ta ki mi jak chro ma to gra fia ga zo wa czy cie czo -
wa two rzy gru pę tech nik łą czo nych (sprzę żo nych), bę dą cych
w chwi li obec nej naj po tęż niej szym na rzę dziem w roz dzia le, iden -
ty fi ka cji i kwan ty fi ka cji skład ni ków żyw no ści obec nych w niej
w stę że niach na wet rzę du pg i fg/kg. Tech ni ki łą czo ne są w tej chwi -
li naj bar dziej ele ganc kim na rzę dziem w ana li ty ce pe sty cy dów, mi -
ko tok syn, kse no bio ty ków, związ ków za pa cho wych i in nych sub -
stan cji wy stę pu ją cych w żyw no ści w śla do wych ilo ściach. Sta no wią
też pod sta wę in stru men tal ną me ta bo lo mi ki i pro te omi ki. 

W ostat nich la tach na uczel niach i w in sty tu tach po ja wia się
co raz wię cej te go ty pu sprzę tu, jed nak zda rza się, że jest on nie
w peł ni wy ko rzy sty wa ny, a użyt kow ni cy ma ją ma ło oka zji, by
wy mie nić się do świad cze nia mi ana li tycz ny mi i po dzie lić swo -
imi wy ni ka mi oraz pro ble ma mi. Se mi na rium we dług nas mia ło
być – jak to na pi sa li śmy w ulot ce – „ad re so wa ne głów nie do
osób za czy na ją cych swo ją przy go dę z tech ni ka mi sprzę żo ny mi,
jak i do tych bar dziej do świad czo nych. [Mia ło] być w za my śle
or ga ni za to rów cy klicz nym fo rum wy mia ny do świad czeń mię -
dzy na ukow ca mi z róż nych ob sza rów ana li zy żyw no ści, róż nych
ośrod ków i po ko leń”.

Li czy li śmy na przy jazd oko ło 50 uczest ni ków. Oka za ło się, że 
fre kwen cja prze ro sła na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia i licz ba uczest -
ni ków za mknę ła się cy frą 126 osób przy by łych z róż nych ośrod ków
aka de mic kich, la bo ra to riów ana li tycz nych i kon tro l nych. 

Se mi na rium spon so ro wa ła fir ma Ther mo Scien ti fic, je den
z głów nych pro du cen tów spek tro me trów mas i je dy ny pro du cent
ana li za to rów w tech no lo gii Or bi trap po zwa la ją cej na osią gnię cie
zdol no ści roz dziel czej rzę du 140 000–240 000. Dzię ki wspar ciu
spon so rów (Ther mo Scien ti fic i dys try bu tor na Pol skę – An chem)

moż li we by ło zor ga ni zo wa nie dwu dnio we go se mi na rium, w cza -
sie któ re go od by ło się 14 wy kła dów przy mi ni mal nych kosz tach
uczest nic twa. Pierw szy dzień se mi na rium po świę co ny był prze -
glą do wi tech nik MS w apli ka cjach z za kre su żyw no ści i me ta bo li -
tów ro ślin, dru gi – wy so ko roz dziel czej spek tro me trii mas.

Pro gram na uko wy obej mo wał wy kła dy wpro wa dza ją ce do
spek tro me trii mas (prof. Hen ryk Je leń, Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy, Po znań) i ana li zy me ta bo lo mu ro ślin (prof. Ma ciej Sto biec -
ki, In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej, Po znań). Mło dzi pra cow ni cy
z róż nych ośrod ków przed sta wi li ba da nia z kil ku dzie dzin, w któ -
rych wy ko rzy sty wa na jest spek tro me tria mas – za nie czysz czeń
żyw no ści (dr. Mag da le na Sur ma, UR Kra ków), po zo sta ło ści pe -
sty cy dów (dr hab. Sta ni sław Wa lor czyk, In sty tut Ochro ny Ro ślin,
Po znań), he te ro cy klicz nych amin aro ma tycz nych (dr Ar ka diusz
Szterk, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go, War sza wa), mi -
ko tok syn, (dr Agniesz ka Waś kie wicz, Uni wer sy tet Przy rod ni czy,
Po znań), związ ków za pa cho wych (dr Mał go rza ta Maj cher, Uni -
wer sy tet Przy rod ni czy, Po znań). Po po łu dniu za in te re so wa ni
mo gli od wie dzić la bo ra to ria Za kła du Kon cen tra tów Spo żyw -
czych i za po znać się z uni ka to wym w ska li kra jo wej sprzę tem
(GCxGC -MS, GC -MS/MS, LCMS, DART -MS), wie czo rem zaś od by -
ła się uro czy sta ko la cja w re stau ra cji Me ri dian. 

Dru gi dzień po świę co ny był spek tro me trii mas wy so kiej roz -
dziel czo ści. Wy kła dy obej mo wa ły tech no lo gię Or bi trap (Ma ciej
Bro mir ski, Ther mo, Bre men), wy ko rzy sta nie wy so ko roz dziel czej
spek tro me trii mas w ana li zie żyw no ści (dr Lasz lo Hol lo si, Ther mo,
Bre men), ana li zę po zo sta ło ści le ków we te ry na ryj nych (dr Su san
Eh lers, CVUA -MEL, Münster), wy ko rzy sta nie jo ni za cji DE SI i LE SA
w ana li zie bia łek mię sa (dr Mag da le na Mon tow ska, Not tin gham
Uni ver si ty), kwa su chlo ro ge no we go (dr Pa weł Ho du rek, PWSZ Kro -
sno) i wy ko rzy sta nie HRMS w ana li zie gli ko zy dów związ ków za pa -
cho wych (dr Ma riusz Dzia das, UP Po znań). Ofer tę tech nik se pa ra -
cyj nych i łą czo nych fir my An chem przed sta wił pan Ja cek Loth.

W opi nii za rów no na szej, jak i uczest ni ków spo tka nia te go ty -
pu słu żą wy mia nie do świad czeń, kon tak tów, in te gra cji i są na -
sze mu śro do wi sku po trzeb ne. Zgod nie z de kla ra cją przed sta -
wio ną uczest ni kom pla nu je my, by se mi na rium sta ło się
wy da rze niem cy klicz nym, or ga ni zo wa nym w na szym ośrod ku
co dwa la ta. 

prof. dr hab. Hen ryk Je leń

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem
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Stu den ci le śnic twa na Ka ra ibach

Wydział Le śny roz po czął pro jekt za ty tu ło wa ny La sy Świa ta.
Jest to cykl wy jaz dów na uko wych or ga ni zo wa nych w róż -

ne re gio ny geo gra ficz ne, tak aby uczest ni cy mo gli po znać roz -
ma ite for ma cje le śne, spo so by ich funk cjo no wa nia, in sty tu cje i or -
ga ni za cje zaj mu ją ce się go spo da ro wa niem i ochro ną la sów,
ba da nia mi na uko wy mi oraz kształ ce niem kadr dla le śnic twa.

W ra mach pro jek tu re ali zo wa ny jest sys tem sty pen dial ny
dla stu den tów, któ ry jest na gro dą za ak tyw ną dzia łal ność na
rzecz uczel ni i spo łecz no ści aka de mic kiej. W pierw szej edy cji
„La sów Świa ta” fun da to ra mi sty pen diów zo sta ły fir my: Stel -
met – pro du cent drew nia nej ar chi tek tu ry ogro do wej, Fo rest
Con sul ting Cen ter – kon cen tru ją cy się na dzia łal no ści szko -
le nio wej oraz dzie kan Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. Ro man Gor no wicz.

W dniach 6-19 lu te go 2014 roku gru pa stu den tów i pra cow -
ni ków Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu wy ru szy ła na wy pra wę na uko wą, któ rej ce lem by ła ka -
ra ib ska wy spa Do mi ni ka. Wy bór miej sca był nie przy pad ko wy.
Do mi ni ka to gó rzy sta wy spa, na któ rej la sy sta no wią po -
nad 60%, z cze go więk szość ma cha rak ter pier wot nej dżun gli.

Po prze by ciu około 8,5 tys. km ósmego lu te go, tuż przed za -
cho dem słoń ca, do tar li śmy na miej sce prze zna cze nia, któ rym
by ła sta cja ba daw cza Spring field. Sam do jazd do niej był już
wy zwa niem: ruch le wo stron ny, dro gi krę te i stro me, bra wu ro -
wy styl jaz dy miej sco wych kie row ców… 

Za to miej sce po by tu urze kło nas już od pierw sze go wej rze -
nia. Za bu do wa nia sta cji znaj du ją się w do li nie gór skiej, we -
wnątrz la su tro pi kal ne go, w oto cze niu pół dzi kie go ogro du. Po -
dzi wia li śmy za chód słoń ca, a by ła do pie ro godzina 18.00
W oko li cach rów ni ka dzień i noc trwa po 12 go dzin, co na po -

cząt ku wy da je się dziw ne, bo je ste śmy przy zwy cza je ni, że la -
tem dni są dłu gie. Kie dy za czął za pa dać zmrok, z róż nych za ka -
mar ków za bu do wań wy la ty wa ły nie to pe rze, a wo kół sły chać
by ło naj dziw niej sze gło sy (głów nie żab). 

Sta cja ba daw cza sta ła się na dzie sięć dni na szym ka ra ib skim
do mem. To z niej co dzien nie o ósmej ra no wy ru sza li śmy na
pod bój wy spy.

Nasz pro gram wy pra wy był bar dzo bo ga ty: eks plo ra cja la -
sów, wyj ścia w gó ry, wrzą ce je zio ro, gej ze ry, ra fa ko ra lo wa, rejs
po rze ce, del fi ny na Mo rzu Ka ra ib skim, ty sią ce nie to pe rzy w ja -
ski ni, ko li bry, pa pu gi, plan ta cje owo ców tro pi kal nych, kli fy,
rze ki, wo do spa dy... Co dzien nie wra ca li śmy do sta cji peł ni wra -
żeń, szczę śli wi i po twor nie zmę cze ni. 

Szyb ko przy wy kli śmy do te go, że desz cze na Do mi ni ce są
co dzien no ścią, szcze gól nie w głę bi wy spy. Ma ją one bar dzo
lo kal ny cha rak ter i czę sto obej mu ją jed ną do li nę. Dzien nie
„za li cza li śmy” kil ka desz czy, po któ rych za wsze po ja wia ło się
słoń ce. Tak jak nie prze ży li śmy dnia bez desz czu, tak nie by ło
dnia bez ko li bra. Ży cie tych prze sym pa tycz nych pta ków to -
czy się co naj mniej tysiąckrot nie szyb ciej niż wszyst ko wo kół.
Na Do mi ni ce wy stę pują cztery ga tun ki ko li brów spo śród
328 zna nych obec nie na uce, my mie li śmy szczę ście spo tkać
wszyst kie.

Naj więk szą po wierzch nię wy spy zaj mu je wie lo ga tun ko wy,
wie lo pię tro wy las desz czo wy, w któ rym drze wa gó ru ją ce osią -
ga ją po wy żej 40 m wy so ko ści. Zwie dza jąc go, czu li śmy się jak
w świą ty ni. Nie mo gli śmy so bie od mó wić przy jem no ści zro -
bie nia wspól ne go zdję cia przy jed nym z wie lu ol brzy mich
drzew. Na sza dziewięciooso bo wa gru pa zmie ści ła się z ła two -
ścią pod je go pniem.

Uczestnicy wyprawy na Dominikę
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Do przemieszczania po drogach służyły samochody 4 × 4

Na przylądku Scots Head

Miejsce pobytu – stacja badawcza Springfield

Wielki krab rzeczny Tereny rolnicze – uprawa bananów pod osłoną palm kokosowych

Wspinaczka po klifie

Koliber w trakcie swojego śniadania

Rejs po rzece z lokalnym przewodnikiem Erykiem
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Nad wrzącym jeziorem, drugim co do wielkości na świecie

Obserwacja delfinów na Morzu Karaibskim

W dolinie gejzerów i gorących strumieni

Przygotowania do karnawału w Roseau, stolicy kraju

Do nie zwy kło ści tej wy spy przy czy nia się nie tyl ko jej pięk -
na przy ro da, ale też nie zwy kła go ścin ność miesz kań ców, z któ -
rą spo ty ka li śmy się na co dzień. To wszyst ko spra wi ło, że bar -
dzo trud no by ło nam opusz czać Do mi ni kę. Gdy po dziesięciu
dniach po by tu na wy spie przy szedł czas wy jaz du, wszy scy
uczest ni cy wy pra wy po sta no wi li so bie, że wró cą tu na pew -
no. Być mo że z ja kimś pro jek tem ba daw czym. Bo na wy spie
jest jesz cze du żo przy rod ni czych za gad nień do od kry cia.

Już dziś pla nu je my ko lej ną wy pra wę, tym ra zem na Bor neo.
Obec nie po szu ku je my fun da to rów, któ rzy chcie li by wes przeć
ak tyw nych stu den tów. Wię cej in for ma cji o wy je dzie:

http://www.up.po znan.pl/la sy swia ta/
„Wie ści Aka de mic kie” są pa tro nem me dial nym pro jek tu 

„La sy Świa ta”.

An drzej i Jo lan ta Wę giel
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W dżungli niektóre drzewa osiągają naprawdę imponujące rozmiary
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Aka de mic ki chór „Co ro Da Ca me ra” po uro czy stych ob cho -
dach ju bi le uszu 20-le cia dzia łal no ści je sie nią 2013 ro ku nie

spo czął na lau rach. Już 19 grud nia wy stą pił z kon cer tem ko lęd
dla fir my Kre isel w ho te lu „Ilonn” w Po zna niu. Trzy na ste go
stycz nia 2014 ro ku z po dob nym re per tu arem za pre zen to wał
się pod czas Mszy św. po łą czo nej ze spo tka niem opłat ko wym
dla pra cow ni ków Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w ko ście le św.
Ja na Vian neya na po znań skim So ła czu. Tra dy cyj nie też za śpie -
wał w Ogro dzie Zi mo wym dla pa cjen tów Wiel ko pol skie go
Cen trum On ko lo gii (16 stycz nia). List z po dzię ko wa nia mi za ten
wy stęp pu bli ku je my na stro nie 31.

Trzy dni póź niej (19 stycz nia) człon ko wie chó ru wzię li udział
w szó stej edy cji Fe sti wa lu Chó rów Aka de mic kich „Aka de mic kie
Ko lę do wa nie” w Byd gosz czy zor ga ni zo wa ne go przez miej sco -

wy Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go. Wy stą pi li tam dwu krot -
nie: na kon cer cie to wa rzy szą cym pod czas Mszy św. w ko ście le
Naj święt szej Ma rii Pan ny z Gó ry Kar mel oraz na kon cer cie fe sti -
wa lo wym w Ba zy li ce Mniej szej św. Win cen te go à Pau lo w Byd -
gosz czy. Dy plom upa mięt nia ją cy udział „Co ro Da Ca me ra” w tej
im pre zie kul tu ral nej pu bli ku je my na dru giej stro nie okład ki.

W chwi li obec nej chór pod ba tu tą Bar ba ry Dą brow skiej -Sil -
skiej bar dzo in ten syw nie ćwi czy na pró bach, przy go to wu jąc
no wy re per tu ar. W pla nach ma wy stę py za rów no na uczel ni,
jak i po za jej mu ra mi. Nie śmia ło li czy na to, że uda się mu wziąć
udział w jed nym z te go rocz nych eu ro pej skich fe sti wa li chó -
ral nych, ale na ra zie nie chce o tym zbyt gło śno i szcze gó ło wo
mó wić – do pó ki nie bę dzie miał stu pro cen to wej pew no ści, że
wy stęp ten doj dzie do skut ku. (es)

Zi mo we wy stę py chó ru aka de mic kie go
„Co ro Da Ca me ra” 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 O
bi

ał
a

Akademicki chór „Coro Da Camera” podczas występów na festiwalu w Bydgoszczy (19 stycznia 2014 roku)
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Na te go rocz ny bal Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do wi -
ska dzie kan Wy dzia łu, prof. dr hab. Jo lan ta Ko mi sa rek, za -

pro si ła go ści 24 stycz nia. Mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy wszy -
scy do tar li na czas, przy no sząc ze so bą wspa nia ły hu mor
i ser decz ną at mos fe rę. Mie li śmy przy jem ność go ścić przed sta -
wi cie li władz uczel ni oraz ad mi ni stra cji, na szych by łych pra -
cow ni ków, któ rzy wie le lat prze pra co wa li na uczel ni, a te raz
chęt nie tu wra ca ją, pra cow ni ków eme ry to wa nych, jak i tych,
któ rzy obec nie two rzą ka drę Wy dzia łu. W tym ro ku do dat ko -
wą nie spo dzian ką był gość z za gra ni cy, prof. Iri na Ko zyr z Uni -
wer sy te tu Przy ro dy w Mo skwie, któ ra na co dzień zaj mu je się
mo de lo wa niem hy dro dy na micz nym, a tym ra zem chęt nie
pod da ła się dy na micz nej za ba wie w na szym gro nie. Wszyst -
kich przy by łych ser decz nie po wi ta ła dzie kan, a po zwy cza jo -
wym otwar ciu ba lu, tym ra zem przez prof. dr. hab. Cze sła wa
Sza frań skie go, pro rek to ra ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, wznie śli -
śmy wszy scy to ast, ży cząc so bie na wza jem po myśl no ści w No -
wym Ro ku. 

W związ ku z tym, że był to osiem na sty bal, or ga ni za to rzy
po zwo li li so bie na drob ny żart, za pra sza jąc wszyst kich do
wspól nej za ba wy na „osiem na st ce”. Go ście za opa trze ni we
wspa nia łe hu mo ry pod da li się su ge stii i ru szy li do tań ca, przy -

po mi na jąc so bie nie tak daw ne sza lo ne la ta, kie dy to mia ło się
„…na ście” lat.

Ale mu zy ka, tań ce oraz smacz ny po czę stu nek to nie wszyst -
ko, co cze ka ło na uczest ni ków za ba wy. W tym ro ku te ma tem
prze wod nim ba lu by ła „wo da”. Ele men ty zwią za ne z wo dą,
a na wet jej szum, moż na by ło zna leźć w de ko ra cji oraz w lo te -
ryj ce fan to wej „Szczę śli wa kro pel ka”, któ ra by ła atrak cją wie -
czo ru. Każ dy z uczest ni ków miał szan sę wy lo so wać fant, któ -
ry swo ją for mą na wią zy wał mię dzy in ny mi do opa dów,
na wil ża nia lub użyź nia nia. Moż na by ło wy grać na przy kład ko -
new kę, na wil żacz lub pa ra sol. Ależ by ły emo cje, a przy tym du -
żo śmie chu i we so łych ko men ta rzy. Na szczę ście wszech obec -
na wo da mia ła cha rak ter żar to bli wy, a nie do słow ny, dzię ki
cze mu su chą sto pą do tań czy li śmy ostat nie tak ty za gra ne
przez nasz za przy jaź nio ny ze spół mu zycz ny „AKT”. 

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją prof. dr. hab. Zbi gnie wo -
wi Mły nar ko wi za po moc w przy go to wa niach, Ur szu li Mar ci -
niak za wspa nia łe wy pie ki do mo we oraz wszyst kim uczest ni -
kom za fan ta stycz ną at mos fe rę, któ rą stwo rzy li.

No cóż, jak zwy kle trud no się nam by ło roz stać, choć to tyl -
ko na rok. Do zo ba cze nia!

Emi lia Wy ty kow ska -Sro ka

„Osiem nast ka” na Wy dzia le Me lio ra cji
i In ży nie rii Śro do wi ska

Otwarcie balu
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Sympatyczne spotkanie

Tańce… tańce…

Urocza kadra profesorska
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Wspólna zabawa

Nasi mili goście
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Świa to wy Dzień Ko ta z Wy dzia łem
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt

„Szu kam cię w mięk kim fu trze ko ta…” na pi sa ła o kimś bar -
dzo wy cze ki wa nym po et ka Ha li na Po świa tow ska. Kot

jest dys kret nym świad kiem na szych co dzien nych emo cji i sam
przy cią ga uczu cia za rów no uro dą, jak i nie zgłę bio ną ta jem ni -
cą swe go cha rak te ru. Z oka zji Świa to we go Dnia Ko ta Wy dział
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu 16 lu te go 2014 ro ku w no wo cze snym bu dyn ku
Bio cen trum zor ga ni zo wał po kaz ko tów ra so wych i se mi na -
rium fe li no lo gicz ne.

Ho dow cy sto wa rzy sze ni w klu bie „Fe lis Po sna nia” wy sta wi li
oko ło 80 swo ich naj pięk niej szych pod opiecz nych i po dzie lili
się swo ją wie dzą o ko tach z go ść mi po ka zu. Do wie dzie li śmy

się, że du że ma ine co ony wy róż nia ją się przy wią za niem do
czło wie ka, a eg zo tycz ne bez wło se sfink sy po tra fią udo wod -
nić, że nie fu tro zdo bi ko ta. Zor ga ni zo wa ne ani ma cje przy nio -
sły do dat ko wą ra dość dzie ciom, któ re pod czas spo tka nia ze
zdy stan so wa ny mi ko ta mi mia ły i tak mnó stwo wra żeń. 

Ho dow la ko tów to tak że przed się wzię cie biz ne so we. Pod czas
gdy do sko na le nie ge ne tycz ne ga tun ków go spo dar skich jest
czę sto zmo no po li zo wa ne przez kon cer ny o świa to wym za się -
gu, ho dow la ko tów i in nych zwie rząt to wa rzy szą cych po zo sta je
w rę kach in dy wi du al nych ho dow ców. To wła śnie oni oraz le ka -
rze we te ry na rii by li słu cha cza mi se mi na rium fe li no lo gicz ne go,
któ re od by ło się rów no le gle do po ka zu. W sied miu cie ka wych
pre lek cjach omó wio no za gad nie nia pro fi lak ty ki cho rób za kaź -
nych, skut ków cho wu w po kre wień stwie, ka te go rie i kla sy wy -
sta wo we Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Fe li no lo gicz nej oraz za sa -
dy pro wa dze nia do ku men ta cji ho dow la nej.

Zgro ma dze ni słu cha cze mie li oka zję za po znać się ze współ -
cze sną wie dzą o ge ne ty ce ko ta i cho ro bach dzie dzicz nych, któ -
rą cie ka wie na kre ślił prof. dr hab. Ma rek Świ toń ski, kie row nik
Ka te dry Ge ne ty ki i Pod staw Ho dow li Zwie rząt. Z ko lei dok to -

ran ci Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej – Bar -
tosz Kie roń czyk i Ma te usz Raw ski – w kla row nej i zwię złej pre -
lek cji przed sta wi li naj waż niej sze za gad nie nia zwią za ne
z ży wie niem i kar mą dla ko tów. Ho dow cy ko tów do wie dzie li
się mię dzy in ny mi, jak ro zu mieć in for ma cje wy dru ko wa ne na
opa ko wa niach kar my. By ło mnó stwo py tań od słu cha czy. Ile
jest mię sa w kar mie? Jak rze tel ne są in for ma cje po da wa ne
przez pro du cen tów? Dłu ga dys ku sja po pre lek cjach wska zu je,
że ist nie je ogrom ne za po trze bo wa nie na wie dzę pod sta wo wą
i spe cja li stycz ną z za kre su ho dow li i ży wie nia ko tów.

Ta jed no dnio wa po dróż po ta jem ni czym ży ciu ko tów cie szy -
ła się spo rym za in te re so wa niem. Wy dział Ho dow li i Bio lo gii
Zwie rząt na sze go uni wer sy te tu z pew no ścią bę dzie ją kon ty -
nu ował przy oka zji współ or ga ni zo wa nia ko lej nych Świa to wych
Dni Ko ta. 

Ma ciej Szy dłow ski

Jolanta Marek z Działu Płac i Stypendiów wybrała się na pokaz 
w Biocentrum wraz z synową Karoliną i wnuczką Kają; brat pani
Jolanty – Marian Kulas – prezentuje dorodną kotkę Walmę z własnej
hodowli
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Na towarzyszącym pokazowi seminarium felinologicznym 
Mateusz Rawski (z lewej) i Bartosz Kierończyk, doktoranci 
z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, wygłosili
prelekcję o żywieniu kotów, podając przy tym mnóstwo
praktycznych informacji dla hodowców

Podczas spotkania z tym okazem należy być ostrożnym: mały Alan
sprawdza, jak blisko może podejść…
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W kuch ni sta ro pol skiej kró lo wa ła dzi czy zna, drób i ry by.
Rzecz ja sna by ła to kuch nia ma gna te rii i szlach ty, ob fi -

tu ją ca w przy pra wy ko rzen ne, ta kie jak im bir, gał ka musz ka -
to ło wa, cy na mon, sza fran, pieprz. Do ma ry no wa nia i go to wa -
nia do da wa no ob fi cie wi no, ocet czy li mo nię. Ów cze sne sma ki

na le żą do chlub nej prze szło ści sta ro pol skiej kuch ni. Wy dział
Le śny na szej uczel ni roz po czął w tym ro ku cykl warsz ta tów
pro mu ją cych tra dy cyj ną kuch nię sta ro pol ską. Warsz ta ty skła -
da ją się za wsze z czę ści prak tycz nej, w któ rej pod okiem do -
świad czo nych ku cha rzy uczest ni cy uczą się przy rzą dzać po -
tra wy, oraz z czę ści teo re tycz nej, na któ rej uczest ni kom
przy bli ża się te ma ty kę ło wiec ką.

W lu to wy week end 21–23 lu te go 2014 ro ku w pa ła cu w Syp -
nie wie od by ły się warsz ta ty in au gu ra cyj ne. Przez trzy dni
w pa ła co wej kuch ni uczest ni cy mie li oka zję przy go to wy wać
po tra wy z: ła ni, sar ny, da nie la i dzi ka. Waż nym ele men tem
warsz ta tów by ło po ka za nie, jak do brze wy ko rzy stać ca łość
tusz ki. 

Te ma ty kę ło wiec ką przy bli żył słu cha czom dr hab. Ma ciej Sko -
rup ski wy kła dem „O ło wiec twie słów kil ka…”. Wy stą pie nie wy -
wo ła ło bar dzo oży wio ną dys ku sję na te ma ty ło wiec kie, któ ra
trwa ła po nad go dzi nę. Dzię ki prze pięk nej wio sen nej po go dzie
ostat ni wspól ny po si łek uczest ni cy zjed li na dwo rze. Ser wo wa -
no bi gos z ogni ska i świe żo uwę dzo ne wę dli ny. 

Już dziś za pra szam za rok na ko lej ne warsz ta ty kuch ni my -
śliw skiej.

Jo lan ta Wę giel

Po wrót dzi czy zny na pol skie sto ły
Warsz�ta�ty�Wy�dzia�łu�Le�śne�go
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Uczestnicy warsztatów „Dziczyzna na polskich stołach”

Ekspert kulinarny, Piotr Lenart, przyrządza zaprawę do mięsa
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Chri stian Got t fried Da niel Ne es von Esen beck uro dził się
14 lu te go 1776 ro ku w Re ichen ber gu. Stu dio wał na Wy -

dzia le Me dycz nym Uni wer sy te tu w Je nie, a jed no cze śnie zgłę -
biał tam na uki przy rod ni cze. Po uzy ska niu dok to ra tu roz po -
czął pry wat ną prak ty kę me dycz ną w ro dzin nym mie ście.
W 1802 ro ku za miesz kał w ma jąt ku żo ny w Sic ker shau sen ko -
ło Kit zin gen, gdzie od da wał się mię dzy in y mi ko lek cjo no wa -
niu oka zów przy rod ni czych, głów nie pta ków i owa dów. 

Pod czas woj ny z Fran cją po sia dłość Ne esa von Esen bec ka
zo sta ła znisz czo na. Zmu szo ny do wstą pie nia na służ bę pań -
stwo wą, w 1817 ro ku ob jął po sa dę pro fe so ra bo ta ni ki w Er lan -
gen, a w 1818 ro ku otrzy mał ka te drę w no wo utwo rzo nym
Uni wer sy te cie w Bonn. W 1830 ro ku zo stał przez wła dze pru -
skie prze nie sio ny do Wro cła wia, gdzie przez 22 la ta kie ro wał
uni we r sy tec ką ka te drą bo ta ni ki oraz był dy rek to rem Ogro du
Bo ta nicz ne go. W swej pra cy na uko wej po cząt ko wo zaj mo wał
się ba da niem glo nów, póź niej opi sy wał też grzy by, msza ki
i wą tro bow ce. Je go za in te re so wa niem cie szy ły się astry, je ży -
ny i waw rzy no wa te, ba dał tak że eg zo tycz ną flo rę – ro śli ny za -
rod ni ko we z Ja wy i Bra zy lii oraz bra zy lij skie tra wy.

W póź niej szych la tach Chri stian Ne es von Esen beck po wo li
od cho dził od ba dań na uko wych na rzecz dzia łal no ści po li tycz -
nej, spo łecz nej i re li gij nej. Pro wa dził mię dzy in ny mi wy kła dy
uni wer sy tec kie z fi lo zo fii spe ku la tyw nej i po li ty ki so cjal nej
oraz pu bli ko wał ar ty ku ły na te ma ty re li gij ne. Za ło żył ka sę cho -
rych dla ubo giej lud no ści Wro cła wia, a od 1848 ro ku był po -
słem do Land ta gu z ra mie nia le wi cy. Po wyż sza dzia łal ność
spro wa dzi ła na nie go nie ła skę władz pru skich, któ re na po -
cząt ku 1851 ro ku za wie si ły go w czyn no ściach, a w czerw cu
1852 ro ku zwol ni ły z po sa dy na uczel ni bez pra wa do eme ry -
tu ry, mi mo wsta wien nic twa Se na tu i gro na pro fe so rów Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go. Po zo sta jąc bez środ ków do utrzy -
ma nia, Ne es von Esen beck zmu szo ny był sprze dać swo ją
bi blio te kę oraz li czą cy oko ło 80 ty się cy ar ku szy ziel nik. Zmarł
we Wro cła wiu w mar cu 1858 ro ku. Na je go po grze bie zja wi ły
się tłu my miesz kań ców Wro cła wia, wdzięcz nych „oj co wi 
Ne eso wi” za je go wspar cie dla naj uboż szych. 

Chri stian Ne es von Esen beck opu bli ko wał wie le prac na uko -
wych. Mo no gra fie po je dyn czych ro ślin i ca łych grup sys te ma -
tycz nych w dzie łach sa mo ist nych, licz ne ar ty ku ły w pe rio dy -
kach na uko wych (w tym w re da go wa nym prze zeń cza so pi śmie
„No va Ac ta Aca de miae Ca esa re ae Le opol di no -Ca ro li nae na tu -
rae cu rio sum”) oraz re cen zje przy nio sły mu uzna nie w śro do -
wi sku na uko wym pierw szej po ło wy XIX wie ku. Za li cza no go
do naj wy bit niej szych sys te ma ty ków te go okre su. Za owo co wa -
ło to przy na leż no ścią Ne esa von Esen bec ka do 77 to wa rzystw
na uko wych, otrzy ma niem wie lu od zna czeń oraz uwiecz nie -
niem je go na zwi ska w na zew nic twie sze re gu ga tun ków ro ślin. 

Pu bli ka cje Ne esa von Esen bec ka by ły wy da wa ne na der sta -
ran nie, opa try wa ne do kład nym opi sem na uko wym oraz ko lo -
ro wy mi li to gra fia mi. Jed ną z naj pięk niej wy da nych ksią żek jest
kil ku to mo wy atlas ro ślin lecz ni czych i użyt ko wych Plan tae of -
fi ci na les oder Sam m lung of fi zi nel ler Pflan zen, Düssel dorf 1828–
–1833 (nie któ re to my za ty tu ło wa no: Plan tae me di ci na les). Przy
edy cji te go dzie ła Chri stian współ pra co wał ze swym młod -
szym bra tem The odo rem Frie dri chem Lu dwi giem. Kil ka set
barw nych li to gra fii przed sta wia ją cych roz ma ite ga tun ki ro ślin
w róż nych sta diach kwit nie nia i owo co wa nia ze bra no w trzech
to mach. Ko lej ne trzy czę ści książ ki za wie ra ją ich opi sy. Eg zem -
plarz Plan tae of fi ci na les, któ ry znaj du je się obec nie w zbio rach
Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, tra fił do
Po zna nia przed 1836 ro kiem. Książ ka by ła wła sno ścią ro dzi ny

Chri stian Got t fried Da niel Ne es 
von Esen beck (1776–1858) 
i je go dzie ła przy rod ni cze
Ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk

Strona tytułowa Plantae Medicinales

Egzemplarz Plantae Medicinales, którym dziś dysponuje Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pochodzi z księgozbioru
poznańskiego aptekarza Augustyna Kolskiego
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po znań skie go ap te ka rza Au gu sty na Kol skie go (zm. 1835),
o czym za świad cza na pis wy tło czo ny na przed nich okła dzi -
nach wszyst kich to mów. Pod czas naj bliż szej No cy Mu ze ów –
17 ma ja 2014 ro ku – dzie ło zo sta nie za pre zen to wa ne na wy -
sta wie „Za gu bie ni w ogro dach”, po świę co nej roz wo jo wi na uk
przy rod ni czych oraz ogrod nic twu. Bę dzie to nie po wta rzal na
oka zja, by obej rzeć pięk ne barw ne li to gra fie z dzie ła Ne esa
von Esen bec ka. Po za tym po ka za ne zo sta ną sta ro dru ki
od XV do XVIII wie ku, rę ko pi sy, iko no gra fia i eks li bri sy o te ma -
ty ce bo ta nicz nej. Za pra sza my na Noc Mu ze ów do Sa li Po sie -
dzeń Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.

Źró dła: Neue deut sche Bio gra phie, Bd. 19, Ber lin 1999, s. 26-28;
M. Sy nia wa, Bio gra ficz ny słow nik przy rod ni ków ślą skich. Cz. 1.
Ka to wi ce 2000, s. 137-139 (Ma te ria ły. Opra co wa nia. Cen trum
Dzie dzic twa Przy ro dy Gór ne go Ślą ska. T. 1, cz. 3).

Ilu stra cje po cho dzą z dzie ła: Plan tae me di ci na les oder Sam -
m lung of fi zi nel ler Pflan zen. Bd. 2, [Tl. 1], Düssel dorf 1828. 

Jo an na Pie tro wicz
Bi blio te ka Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk

Plamy widoczne na kartach, to plamy żelazowe, które wynikają ze słabej jakości papieru z tamtego okresu
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WSie ni Go tyc kiej Ra tu sza na prze ło mie 1996 i 1997 ro ku
pre zen to wa na by ła wy sta wa o mo stach po znań skich,

bar dzo bo ga to ilu stro wa na pocz tów ka mi. Jej ku ra to rem był
Wal de mar Ka rol czak z Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia. War -
to tu od ra zu za zna czyć, że na 18 ilu stra cji za miesz czo nych
w ka ta lo gu wy sta wy1, aż 15 to pocz tów ki bądź zdję cia i szty chy
wy da ne tak że ja ko pocz tów ki, co nie wąt pli wie świad czy o do -
ku men ta cyj nych wa lo rach sta rych pocz tó wek. Wy sta wę po -
świę co no przede wszyst kim czte rem mo stom dro go wym
(Chwa li szew ski, św. Ro cha, Chro bre go oraz Cy biń ski) już prze -
ze mnie opi sy wa nym w uprzed nich szki cach, choć ten pierw -
szy wy łącz nie po przez pocz tów ki ar ty stycz ne. Nie wiel ką, ale
wy od ręb nio ną gru pę ma te ria łów iko no gra ficz nych na wy sta -
wie sta no wi ły mo sty ko le jo we na War cie i Cy bi nie, w tym tak że
ob ra zy mo stów na bocz ni cach ko le jo wych. Mi mo to upraw nio -
ne jest, jak są dzę, twier dze nie, że mo sty ko le jo we w iko no gra -
fii Po zna nia i w do stęp nych opra co wa niach trak to wa ne są zde -
cy do wa nie po ma co sze mu2. Nie są bo wiem tak spek ta ku lar ne,
jak te waż ne i zna ne od wie ków prze pra wy dro go we. Oglą da -
my je zwy kle z okien ja dą ce go po cią gu (nie wie le wów czas wi -
dać) lub z du żej od le gło ści (przez most ko le jo wy nie ma na ogół
przej ścia dla pie szych). A prze cież one rów nież za słu gu ją na
uwa gę, z róż nych zresz tą po wo dów (na przy kład nie któ re ma -
ją spo ro po nad sto lat). 

Głów ne ko ry to War ty w Po zna niu prze ci na ją obec nie trzy
mo sty ko le jo we. Naj cie kaw szy z nich to oczy wi ście most Dę -
biń ski, usy tu owa ny mię dzy Dę bi ną a Sta ro łę ką, i je mu wła śnie
po świę co ny jest pre zen to wa ny szkic. W ob rę bie Sta re go Mia -
sta ma my jesz cze most mię dzy sta cją Po znań -Wschód a Po -
znań -Gar ba ry, zna ny tak że z kil ku pocz tó wek oraz trze ci, naj -
młod szy, usy tu owa ny naj bar dziej na pół no cy, na ko le jo wej
ob wod ni cy Po zna nia w Ko zie gło wach. Ten ostat ni dłu go był
trak to wa ny ja ko „obiekt taj ny”, nie po ja wiał się na pla nach mia -
sta, a pocz tów ki z je go wi do kiem chy ba nie ist nie ją. 

Wróć my za tem do ty tu ło we go bo ha te ra. Most po wstał
w okre sie, gdy pocz tów ki do pie ro wpro wa dza no do świa to -
we go obie gu, a był szcze gól nie waż nym i oka za łym obiek tem,
mu siał się za tem po ja wić na wcze snych kart kach po znań skich.
Au to ro wi zna nych jest oko ło 15 za sad ni czo róż nią cych się mię -
dzy so bą ob ra zów mo stu utrwa lo nych na stu let nich i star szych
pocz tów kach. Nie wszyst kie z nich (a szko da) są w zbio rze au -
to ra, za wie ra on obec nie tyl ko osiem kart z mo stem Dę biń -
skim (wśród nie co po nad 30 oka zów po znań skich mo stów ko -
le jo wych na War cie i do pły wach). Cy to wa ny da lej kil ku krot nie
al bum Ro ber ta Kro my3 za wie ra pocz tó wek dzie sięć, w tym

przy naj mniej trzy szcze gól nie war to ścio we, Ja kub Sku tec ki4

zaś w zbio rach Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza przy ta -
cza tyl ko pięć. Praw do po dob nie jed nak u pry wat nych ko lek -
cjo ne rów zna leźć moż na jesz cze pocz tów ki ni gdzie do tąd nie -
pu bli ko wa ne. 

Most Dę biń ski wy bu do wa ło5 To wa rzy stwo Ko lei Po znań -
sko -Klucz bor skiej. Jed no to ro wa wów czas li nia zo sta ła otwar -
ta w grud niu 1875 ro ku. Ten pię cio przę sło wy most, o bli sko
dwu stu me tro wej cał ko wi tej roz pię to ści, ma bar dzo in te re su -
ją cą kon struk cję kra tow ni co wą. Opie ra się na czte rech wy so -
kich fi la rach ce gla nych i dwóch, tak że wy so kich i tak że ce gla -
nych przy czół kach. Dwa fi la ry, te od stro ny wschod niej (od
Sta ro łę ki) wznie sio no w nur cie rze ki, po zo sta łe w ko ry cie wiel -
kiej wo dy. Na fi la rach opie ra ją się dwie du że kra tow ni ce tra -
pe zo we o pa sach rów no le głych, ale ze spo ry mi wspor ni ka mi
po obu stro nach. Na tych kra tow ni cach i na przy czół kach opie -
ra ją się prze gu bo wo pod par te trzy znacz nie mniej sze kra tow -
ni ce o pa sie gór nym pa ra bo licz nym. Środ ko wa kra tow ni ca łu -
ko wa opie ra się na wspor ni kach obu dol nych kra tow nic
tra pe zo wych, a skraj ne na tych że oraz na przy czół kach. W ten
spo sób ma my de fac to układ kra tow nic po łą czo nych prze gu -
bo wo, sta no wią cych swo istą kra tow ni co wą bel kę cią głą ger -
be row ską. To ry usy tu owa no na pa sach gór nych kra tow nic tra -
pe zo wych („jaz da gó rą”) i pa sach dol nych kra tow nic łu ko wych
(z „jaz dą do łem”). Przy czół ki i fi la ry za pro jek to wa no i wy ko na -
no, pla nu jąc do ce lo wo roz bu do wę li nii na dwu to ro wą. Dru gi,
bliź nia czy most do bu do wa no po stro nie po łu dnio wej do pie -
ro po pra wie czter dzie stu la tach (w 1914 ro ku). 

Przy pa trz my się cie ka wej pocz tów ce (świa tło druk ko lo ro wa -
ny) po ka za nej na ry ci nie 1. Przed sta wia in te re su ją cy nas most
od stro ny Dę bi ny, od stro ny wo dy dol nej. Li nia ko le jo wa jest
jesz cze jed no to ro wa, na fi la rach po zo sta wio no bo wiem miej -
sce na dru gą nit kę. Na pocz tów ce jest za le d wie po ło wa mo stu,
wi dać za to dość wy raź nie wschod nią kra tow ni cę tra pe zo wą,
skraj ną kra tow ni cę łu ko wą oraz część środ ko wej. Moż na do -
brze ro ze znać siat kę prę tów (wy zna czo ną przez słup ki i ry gle)
oraz prze bieg pa sów dol nych i gór nych tych kra tow nic. Rze ka
nie wy da je się tu ure gu lo wa na, brze gi są na tu ral ne, czę ścio wo
piasz czy ste, miej sca mi po ro śnię te ro ślin no ścią, tak że spo ry mi
drze wa mi. Jed nak że na in nych pocz tów kach wi docz na jest za -
bu do wa rze ki ostro ga mi za rów no od stro ny wo dy gór nej, jak
i dol nej. 

Na pocz tów ce jest już po tęż ny ele wa tor zbo żo wy Ra if fei -
se na wy bu do wa ny oko ło 1901 ro ku. Bio rąc pod uwa gę po -

1 Wal de mar Ka rol czak, Mo sty w daw nym Po zna niu (do 1939), Mu -
zeum Na ro do we w Po zna niu 1996. 

2 Na przy kład cy to wa na czę sto w po przed nich szki cach książ ka An -
drze ja Ry żyń skie go: 750 lat po znań skich mo stów, Po znań 2003, nie za -
wie ra żad nych opi sów mo stów ko le jo wych. 

3 Ro bert Kro ma, Po znań ski wę zeł ko le jo wy na sta rej pocz tów ce, Po -
znań 2006.

4 Ja kub Sku tec ki, Po znań na wi do ków kach z lat 1893–1918, Po -
znań 2000.

5 Ro bert Kro ma, op. cit., s. 65.

Dę biń ski most ko le jo wy 
na sta rych pocz tów kach

Stare warciańskie pocztówki profesora
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zio my okien, na li czyć w nim moż na przy naj mniej dzie więć
kon dy gna cji (dwie w przy zie miu, pięć głów nych od po zio mu
to rów oraz dwie w czę ści da cho wej). Do ele wa to ra do pro wa -
dzo na jest bocz ni ca ko le jo wa (mię dzy to ra mi li nii ko le jo wej
a bu dyn kiem), sto ją tam wa go ny do za - bądź roz ła dun ku. Naj -
cie kaw szym z hy dro tech nicz ne go punk tu wi dze nia obiek tem
jest na to miast pro wa dzą cy do sa mej rze ki po most (es ta ka da)
z ryn no wy mi zsy pa mi. Po most słu żył tam głów nie do za ła -
dun ku na bar ki, choć pew ne moż li wo ści wy ła dow cze chy ba
tak że ist nia ły. Na po mo ście (po je go pół noc nej stro nie) moż -
na się bo wiem do pa trzyć ma łe go kra nu. Jest na tej kart ce
jesz cze coś cie ka we go! Od stro ny gór nej wo dy, przed mo stem
na pra wym brze gu rze ki wi dać dość wy raź nie kon struk cję sta -
lo wej ram py za - i wy ła dow czej, wy bu do wa nej do ob słu gi
mły nów bra ci Brum mer. Ram pa mia ła dłu gość 230 m, a pro -
wa dzi ły do niej to ry ko lej ki wą sko to ro wej (o prze świ cie to -
rów 600 mm). 

Pocz tów ka jest in te re su ją ca tak że z mi li tar ne go punk tu
wi dze nia. Był to bo wiem naj więk szy most Twier dzy Po znań
i obron ny6. Dla je go obro ny na obu przy czół kach po bu do -
wa no ce gla ne blok hau zy – wa row nie, na przy czół ku od
stro ny Sta ro łę ki po stro nie po łu dnio wej (w gó rę rze ki), a na
tym od stro ny Dę bi ny po stro nie pół noc nej. Wjaz dy na most

by ły chro nio ne mu ra mi flan ku ją cy mi i że la zny mi wro ta mi.
Mu ry ozdo bio no wie życz ka mi, a blok hau zy mu rem z kre ne -
la żem. 

Cie ka wost ką pre zen to wa ne go tu oka zu ko lek cjo ner skie -
go, wy sła ne go pocz tą po lo wą (z pie czę cią jed nost ki, ale bez
znacz ka), jest za miesz czo na na re wer sie ko re spon den cja (po
nie miec ku), trud na jed nak do od czy ta nia, gdyż za sad ni czą
jej część za pi sa no zna ka mi (skró ta mi) ste no gra ficz ny mi!

War to tu na tych miast zwró cić uwa gę, że moż na zna leźć
pocz tów ko we do wo dy moż li wo ści roz ła dun ku z wa go nów
na bar ki, wła śnie po ni żej mo stu Dę biń skie go, jesz cze za nim
wy bu do wa no przy nim ele wa tor (na przy kład w zbio rach
au to ra ko lo ro wa li to gra fia wy da na przez C.F.W. Nölte, z o.p.
już 24.03.98, czy pocz tów ka te goż wy daw cy w al bu mie Ro -
ber ta Kro my na stro nie 66, da to wa na na 1899 rok). Istot nie,
po most ta ki, wraz z ma łym żu ra wiem, umoż li wiał prze ła du -
nek z wa go nów wprost na bar ki już od 1881 ro ku. Ro bert
Kro ma7 pi sze na wet, że po wy bu do wa niu ele wa to ra „utwo -
rzo no po most do prze ła dun ku to wa rów na bar ki” i kon klu -
du je, że „by ło to trze cie urzą dze nie prze ła dun ko we na bar -
ki w tym re jo nie”, a da lej, że urzą dze nia te prze trwa ły do
po cząt ku dru giej woj ny świa to wej. Ta kie stwier dze nie su ge -
ro wa ło by, że przez dłuż szy czas w bli skim są siedz twie by ły

Bogdana J. Wosiewicza

Ryc. 1. Stalowy most kolejowy przez Wartę między Dębiną a Starołęką; widok z około 1910 roku
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6 Ja cek Bie siad ka, An drzej Gaw lak, Szy mon Ku char ski, Ma riusz Woj -
cie chow ski, Twier dza Po znań, Po znań 2006. 7 Ro bert Kro ma, op. cit., s. 47. 
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dwa po mo sty pro wa dzą ce do rze ki po stro nie pół noc nej
mo stu. Ze zna nych au to ro wi pocz tó wek (i in nych ob ra zów)
nic takiego jednak nie wynika. Nie uda ło się zna leźć na to
do wo du. Ra czej na le ży przy pusz czać, że po zbu do wa niu
ele wa to ra do tych cza so wy po most wy re mon to wa no lub na -
wet prze bu do wa no, aby mógł ob słu gi wać za ła du nek na bar -
ki za rów no z wa go nów, jak i z ele wa to ra. Świad czyć o tym
mo że wi docz ny na po ka za nej pocz tów ce (ryc. 1) ja sny zsyp
(ryn no wy) z wa go nów na po most. Wy ja śnie nia te go szcze -
gó łu na le ży ra czej po szu ki wać w in nych źró dłach. Moż na na -
to miast stwier dzić, że na Sta ro łę ce przez kil ka dzie siąt pierw -
szych lat XX wie ku ist nia ła moż li wość za ła dun ku na bar ki
bez po śred nio z wa go nów ko le jo wych na bocz ni cy, z sa me -
go ele wa to ra Ra if fe ise na, a tak że przez sta lo wą ram pę zwią -
za ną z ob słu gą wy mie nio nych mły nów. 

Na ogół na pocz tów kach po ka zy wa na jest tyl ko część te -
go pięk ne go mo stu: al bo ta od stro ny Sta ro łę ki (jak na ry ci -
nie 1), al bo od stro ny Dę bi ny. Ist nie ją jed nak pocz tów ki,
gdzie wi docz ny jest most w ca łości. Jed ną z ta kich kart
przed sta wia ry ci na 2. Kart ka jest tak że ko lo ro wa (au to ty pia
ko lo ro wa), nie znacz nie tyl ko młod sza, jed nak że o wy raź nie
gor szej ja ko ści wy ko na nia. Jest dość po pu lar na, wy stę pu je
w licz nych zbio rach. 

Co cie ka we go wi dzi my na tej pocz tów ce? Przede wszyst -
kim li nia ko le jo wa jest już nie wąt pli wie dwu to ro wa. Kon -
struk cje obu mo stów są bliź nia cze. Wi dać do brze obie kra -
tow ni ce tra pe zo we oraz trzy opar te na nich i na przy czół kach

kra tow ni ce łu ko we. Przez most w kie run ku mia sta prze jeż -
dża po ciąg oso bo wy (pa ro wóz z ten drem i czte ry wa go ny).
Po stro nie pół noc nej mo stu, pod kra tow ni ca mi, wi docz na
jest wy so ka kon struk cja wspo mi na ne go wcze śniej po mo stu
za ła dow cze go. Na pierw szym pla nie pocz tów ki zaś, na pra -
wym brze gu, wi dzi my sa mot ny ka mien ny po ler słu żą cy
z pew no ścią do cu mo wa nia ba rek. Dwie rów no le głe do brze -
gu rze ki li nie to być mo że śla dy to rów wspo mnia nej już ko -
lej ki wą sko to ro wej do mły na Baum me rów. War ta jest dość
sze ro ko roz la na, wy glą da tu taj bar dziej jak je zio ro. Na wo -
dzie po ka za no ło dzie wio ślar skie, ża glów kę i ka jak. Naj praw -
do po dob niej to jed nak szta faż, po dob nie jak dym z pa ro wo -
zu i chmu ry na nie bie. 

Da lej pre zen tu ję jesz cze jed ną pocz tów kę z tym cie ka wym
mo stem (ryc. 3). Jest nie wąt pli wie naj star sza z tu po ka za nych,
wy da na w Ber li nie kil ka lat przed koń cem wie ku XIX. Jest to
wie lo barw na li to gra fia z ob ra za mi trzech od mien nych obiek -
tów znaj du ją cych się na Dę bi nie, umiesz czo nych w ram kach
po łą czo nych ozdob nym bu kie tem ro ślin nym. W bu kie cie są li -
ście dę bu (a jak że!), lecz rów nież igla ki. Na pocz tów ce jest tak -
że sy gna tu ra wy ko naw cy li to gra fii, choć nie czy tel na. To nie -
wąt pli wie pięk na i sta ra kart ka li to gra ficz na, zwa na
„grus sów ką” (za wie ra ją ca nie miec ki tekst „po zdro wie nia z”), ze
zło te go okre su pocz tó wek, wy ko na na z ozdo ba mi ty po wy mi

Stare warciańskie pocztówki profesora

8 Ja cek Bie siad ka i in., op. cit., s. 238. 
9 „Ga ze ta Wy bor cza” z 2 stycz nia 2014 ro ku, s. 4. 

Ryc. 2. Most Dębiński ma już dwie nitki; widok od strony południowej z około 1915 roku
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Bogdana J. Wosiewicza

dla se ce sji wła śnie. Pocz tów ka nie wąt pli wie mia ła pro pa go wać
miej sca war te od wie dze nia na Dę bi nie, re stau ra cję Dę bi na
(Eichwald -Re stau rant), zna ną z kil ku in nych kar tek z te go okre -
su, po nad to roz ryw ko we ogród ki z pa wi lo na mi ze sce na mi, jak
ten na dru gim ob raz ku, ale nie wąt pli wą atrak cją Dę bi ny był
wła śnie most ko le jo wy przez do li nę War ty. 

Co jesz cze cie ka we go z hy dro tech nicz ne go punk tu wi dze nia
moż na zna leźć na in nych kart kach, tak że tych w zbio rach au to -
ra? Za cie ka wić mo że, że pod ty tu ło wym mo stem sta wał i cu -
mo wał naj więk szy kur su ją cy War tą w Po zna niu pa ro sta tek
„Obe rbur ger me ister Wit ting”. W zbio rach au to ra jest pocz tów -
ka wie lo obraz ko wa (wyd. J. The mal, o. p. 20.5.02), na któ rej
umiesz czo no ob raz cu mu ją ce go pod mo stem, na le wym brze -
gu War ty, pa ro stat ku. Spe cjal ne po sto je luk su so we go pa ro stat -
ku to nie wąt pli wy do wód na za in te re so wa nie „to wa rzy stwa”
tym waż nym dla mia sta obiek tem. Do cie ka wych z bran żo we -
go punk tu wi dze nia na le ży tak że wi dok na most z pra we go wy -
so kie go brze gu przez staw kar pio wy w ogro dzie Kemp fa (wyd.
W. Ja rosz z Po zna nia, ok. 1915). W zbio rach au to ra jest nie ste ty
tyl ko kart ka w wer sji z nie miec ki mi na pi sa mi, i to bez obie gu
pocz to we go. Od no to wać war to jesz cze, że nie są au to ro wi zna -
ne pocz tów ki te go mo stu z okre su mię dzy wo jen ne go. Być mo -
że jed nak by ły? Mo że po mo gły by wy ja śnić nie któ re kwe stie,
choć by spra wę po mo stu (lub dwóch) do za ła dun ku na bar ki? 

Most Dę biń ski zo stał w 1939 ro ku wy sa dzo ny, pod czas woj -
ny od bu do wa ny na dal ja ko dwu to ro wy, w du żej czę ści z ory -
gi nal nych kra tow nic (po zo sta łe wspar to na bla chow ni cach).

W 1945 ro ku zo stał po now nie wy sa dzo ny, a po woj nie „dość
zgrab nie od bu do wa ny”8, wpierw nit ka po łu dnio wa o kon struk -
cji zbli żo nej do ory gi nal nej, a póź niej pół noc na o kon struk cji
skrzy nio wej. 

Most na dal pi sze swo ją hi sto rię. Jest wy so ko po ło żo ny, łą -
czy wy so ki pra wy brzeg rze ki z wy so kim na sy pem ko le jo wym
uło żo nym w po przek do li ny War ty. Ła two nań wejść, ist nie je
kład ka dla pie szych. Obiekt ten za chę ca do róż no rod nych wy -
zwań spor to wych, na przy kład do wspi nacz ki po fi la rach lub
ćwi cze nia zjaz dów na li nach gło wą w dół. Ku si tak że de spe ra -
tów, oso by za mie rza ją ce sko kiem z mo stu roz wią zać wszyst -
kie swe pro ble my. Ta ki wy pa dek za no to wa no na przy kład póź -
nym po po łu dniem ostat nie go dnia ro ku 2013, w Syl we stra9.
Za alar mo wa na przez przy pad ko we go świad ka gru pa ra tow -
nic twa wod no -nur ko we go szyb ko od na la zła w wo dzie męż -
czy znę, któ re go nie uda ło się już jed nak ura to wać. Trwa usta -
la nie oko licz no ści te go wy pad ku. 

Bog dan J. Wo sie wicz

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

Ryc. 3. Dziewiętnastowieczne pozdrowienia z Dębiny, z trzema wartymi odwiedzin miejscami 
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Wro ku aka de mic kim 2012/2013 ko bie ty re pre zen tu ją ce
nas w bad min to nie od nio sły ogrom ny suk ces, zdo by wa -

jąc po dwóch rzu tach pierw sze miej sce pod czas Aka de mic -
kich Mi strzostw Wiel ko pol ski. Na po znań skich uczel niach
w chwi li obec nej stu diu je du żo za wod ni czek, któ re tre nu ją tę
dys cy pli nę, dla te go kon ku ren cja jest nie ma ła. W tym ro ku
pierw szy rzut nie co roz wiał na sze oba wy, gdyż dziew czy ny po -
twier dzi ły swą for mę i znów za ję ły dru ży no wo pierw sze miej -
sce. Wiem, że nie wszyst kie by ły za do wo lo ne ze swo ich wy ni -
ków in dy wi du al nych, ale to tyl ko świad czy o pro fe sjo na li zmie
na szych za wod ni czek. 

In dy wi du al nie dru ży na żeń ska w bad min to nie za ję ła na stę -
pu ją ce lo ka ty w pierw szym rzu cie Aka de mic kich Mi strzo stw
Wiel ko pol ski w bad min to nie:

� III miej sce – An na Daj czak
� V miej sce – Alek san dra Ma li now ska
� V miej sce – Ka ta rzy na Ki stow ska
� XVII miej sce – Alek san dra Si miń ska.

W za wo dach wy star to wa ło 25 za wod ni czek, gdzie na sze re -
pre zen tant ki z 62 punk ta mi za ję ły pierw sze miej sce, przed za -
wod nicz ka mi z Uni wer sy te tu im. Adam Mic kie wi cza (52 pkt.)
i z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go (47,5 pkt.).

Męż czyź ni za ję li szó ste miej sce na dzie sięć star tu ją cych ze -
spo łów. Nie ste ty, nie wszy scy na si za wod ni cy mo gli wy stą pić
w tych za wo dach. Re pre zen to wa li nas Da riusz No wic ki oraz
Adam Mil cza rek.

Dru ży na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go (ko bie ty i męż czyź -
ni) przy go to wu je się do star tu w pół fi na le stre fy A Aka de mic -
kich Mi strzostw Pol ski. 

Je że li ktoś ze stu den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go tre -
no wał lub tre nu je bad min to na i chciał by przy łą czyć się do re -
pre zen ta cji, to pro szę o kon takt: ka ro li na@do pie ra la.com.pl.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Aka de mic kie Mi strzo stwa 
Wiel ko pol ski 2013/2014 w bad min to nie
ko biet i męż czyzn

Centrum Kultury Fizycznej

Na pierwszym planie Anna Dajczak – III miejsce indywidualnie 
w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w badmintonie

Dariusz Nowicki – Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 
w badmintonie
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Zespół Pieśni i Tańca „Łany” 
już 39 lat na scenie

Mi nął ko lej ny rok dzia łal no ści ze spo łu. Wkrót ce okrą gły
ju bi le usz. Spo śród róż no rod nych przed się wzięć po dej -

mo wa nych w 2013 roku war to przy po mnieć naj istot niej sze
wy da rze nia, w któ rych ze spół uczest ni czył.

Już w pierw szych dniach stycz nia wy stą pił dla eme ry to wa -
nych pra cow ni ków pod czas do rocz ne go spo tka nia no wo -
rocz ne go z wła dza mi na szej uczel ni. W sło necz ną mar co wą
nie dzie lę na Sta rym Ryn ku w Po zna niu za pre zen to wał się
przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz no ścią, któ ra przy by ła na
tra dy cyj ne Ka ziu ki or ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo Mi łoś -
ni ków Wil na i Zie mi Wi leń skiej. Dnia 7 kwiet nia tań cem i śpie -
wem po wi tał uczest ni ków fi na ło wej ga li kon kur su „Wiel ko -
pol ski Rol nik Ro ku” w Sa li Zie mi na te re nie MTP, a 10 ma ja
kon cer to wał pod czas Wiel ko pol skie go Fo rum Rol ni cze go –
rów nież w tej sa mej sa li. W kwiet niu i ma ju od by ły się tak że
kon cer ty edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. 

Na prze ło mie ma ja i czerw ca „Ła ny” uczest ni czy ły w 30. 
ju bi le uszo wym Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mło dych
w Saltz kot ten i We wels bur gu ko ło Pa der born w Niem czech.
Wzię ło w nim udział oko ło 650 uczest ni ków. Oprócz je de na -
stu grup nie miec kich by ły ze spo ły z Ir lan dii, Włoch, Es to nii,
Szwaj ca rii, Fin lan dii, Hisz pa nii i z Pol ski. Fe sti wal ten nie był
kon kur so wy. Pre cy zyj na nie miec ka or ga ni za cja za pew nia ła
uczest ni kom do bre wa run ki pre zen ta cji sce nicz nych, do sko -
na łą za ba wę i moż li wość in te gra cji mło dzie ży z ca łej Eu ro py
dzię ki zbli że niu kul tur bez ry wa li za cji. Człon ko wie wszyst -
kich ze spo łów roz lo ko wa ni zo sta li u miej sco wych ro dzin, co
po zwo li ło po znać ich zwy cza je i na wią zać sym pa tycz ne kon -
tak ty. Przez ca ły czas trwa nia im pre zy na si stu den ci wie dli
prym za rów no na sce nie, jak i w za ba wie. Tak się zło ży ło, że
w tym cza sie trzy pierw sze miej sca za osią gnię cia na uko we
na uczel ni – Stu denc kie No ble – przy pa dły wła śnie tan ce -
rzom z „Ła nów” (Mo ni ka Jan kow ska, Da niel Bocz nie wicz,
Woj ciech Bo rzysz kow ski). Po po wro cie, w cza sie czerw co wej
wzmo żo nej ak tyw no ści na uko wej i ar ty stycz nej, zre ali zo wa -
no dwa kon cer ty oraz dwa wi do wi ska ob rzę do we: 21 czerw -
ca „Noc Ku pa ły” w Po zna niu nad War tą (w cza sie trwa nia tej
im pre zy pod ję to pró bę po bi cia re kor du Gui nes sa w liczbie
pusz czo nych do nie ba lam pio nów) oraz 22 czerw ca nad je -
zio rem w Bosz ko wie. 

W ostat nim ty go dniu czerw ca „Ła ny” uczest ni czy ły w 14.
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ry stycz nym w Gal lia te na
pół noc y Wło ch. W ra mach pro gra mu tej im pre zy ze spół od -
wie dził kil ka miej sco wo ści, mię dzy in ny mi Me dio lan, No va rę
i Tu ryn. Dnia 17 sierp nia wziął udział w kon cer cie fi na ło wym
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru w Gro dzi sku Wiel ko -
pol skim „Gro na lia 2013”, a 31 sierp nia kon cer to wał na Po -
znań skim Świę cie Plo nów w musz li kon cer to wej Par ku Wil -
so na w Po zna niu. 

Siód me go wrze śnia ze spół zre ali zo wał kon cert i opra wę
ar ty stycz ną Do ży nek po wia tu wą gro wiec kie go w Sza mo ci -
nie, a 15 wrze śnia na za pro sze nie Kan ce la rii Pre zy den ta RP
pre zen to wał ce re mo niał do żyn ko wy na Do żyn kach Pre zy -
denc kich w Cen tral nym Ośrod ku Spor tu w Spa le. Dla stu den -
tów pierw szych lat „Ła ny” za tań czy ły 15 paź dzier ni ka, a dla
osób nie peł no spraw nych w Te atrze Ani ma cji 18 li sto pa da.
Tra dy cyj ne ze spo ło we spo tka nie wi gi lij ne od by ło się 17 grud -
nia 2013 ro ku w sa li wi do wi sko wej przy uli cy Do żyn ko wej. 

Ze non Mu siał Występ na Dożynkach Prezydenckich w Spale
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Podczas 14. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Galliate

„Łany" w Mediolanie



Kłosy zbóż to nieodłączny atrybut dożynek

Noc Kupały 2013 nad Wartą w Poznaniu (podczas próby bicia rekordu Guinnessa w liczbie puszczonych do nieba lampionów)




