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Dwu na ste po sie dze nie Se na tu od by ło się 30 paź dzier ni ka,
trzy na ste zaś 27 li sto pa da 2013 ro ku w Ko le gium Run ge -

go przy uli cy Woj ska Pol skie go 52. Pierw sze mu spo tka niu
prze wod ni czył JM pro rek tor ds. kadr i roz wo ju Uczel ni, prof.
dr hab. Cze sław Sza frań ski, dru gie mu – 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 XII po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe sor dr hab. Mał go rza cie Szu ma cher -Stra bel (Wy dział
Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt) wrę czo no gra tu la cje z oka zji
nada nia przez Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra.

� Pro fe so ro wi dr. hab. Cze sła wo wi Przy by le (Wy dział Me lio ra -
cji i In ży nie rii Śro do wi ska) wrę czo no mia no wa nie na sta no -
wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 1 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 21

w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 1 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 ski:

dzie ka na Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu o mia no wa nie prof. dr. hab. Krzysz to fa Mar kow skie go
na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go
dzie ka na Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu o mia no -
wa nie prof. dr. hab. Ja na Jesz ki na sta no wi sko pro fe so ra
zwy czaj ne go.

� 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 ski:

dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii w spra wie za -
trud nie nia dr. hab. Zbi gnie wa Dwo rec kie go, 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 In sty tu cie In ży nie rii Bio sys -
te mów
dzie ka na Wy dzia łu Le śne go w spra wie za trud nie nia dr.
hab. Ma cie ja Sko rup skie go, 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 Ło wiec twa i Ochro ny La su
dzie ka na Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na w spra wie za trud -
nie nia dr. hab. An drze ja Kraus sa, 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 Ob ra bia rek i Pod staw Kon struk -
cji Ma szyn.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 89 ust. 3 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat po sta -
no wił nadać me dal „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go w Po zna niu”:

na uczy cie lom aka de mic kim UP w Po zna niu: prof. dr. hab.
Zbi gnie wo wi Czar nec kie mu, prof. dr. hab. Pio tro wi Go liń -
skie mu (WTD), prof. dr. hab. Ada mo wi Krysz to fia ko wi,
prof. dr. hab. Ja nu szo wi No wac kie mu i prof. dr. hab. Cze -
sła wo wi Przy by le
pra cow ni ko wi nie bę dą ce mu na uczy cie lem: mgr. inż. Ja -
nu szo wi Ce gie le
in nym oso bom: mgr Ele ono rze Ru ciń skiej (eme ry to wa -
nej pra cow nicz ce UP w Po zna niu) i mgr. inż. Ja nu szo wi
Za le skie mu (Pod se kre ta rzo wi Sta nu w Mi ni ster stwie
Śro do wi ska).

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32 w związ ku z § 102 ust. 7 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat za twier -
dził wa run ki udzia łu w po stę po wa niu oraz kry te rium oce ny
ofert dla wy ło nie nia bie głe go re wi den ta do ba da nia spra -
woz da nia fi nan so we go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu i dzie się ciu przy na leż nych rol ni czych i le śnych za kła -
dów do świad czal nych za 2013 rok.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32 w związ ku z § 102 ust. 7 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat wska zał
na stę pu ją cych swo ich człon ków na kan dy da tów do skła du
ko mi sji prze tar go wej, po wo ły wa nej w ce lu wy ło nie nia bie -
głe go re wi den ta do ba da nia rocz ne go spra woz da nia fi nan -
so we go uni wer sy te tu za 2013 rok:

Z Senatu

Wręczenie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego 
prof. dr. hab. Czesławowi Przybyle



prof. dr hab. Zbi gniew So bek
prof. dr hab. Mi chał Sznaj der
dr inż. Ra do sław Mir ski
mgr Mo ni ka Ko ściu kie wicz
Ewa Urba no wicz.

� Nie wy ra żo no zgo dy na sprze daż pra wa wła sno ści dział ki
nr 10151/1 o po wierzch ni 3,6600 ha, po ło żo nej w Stob ni cy,
gmi na Obor ni ki, za bu do wa nej bu dyn ka mi Sta cji Te re no wej
w Stob ni cy. Se nac ka Ko mi sja ds. Stu diów na pod sta wie uzy -
ska nych in for ma cji stwier dzi ła, co na stę pu je: w chwi li obec -
nej Sta cja Te re no wa In sty tu tu Zoo lo gii w Stob ni cy nie peł ni
za dań dy dak tycz nych. Przed pod ję ciem de cy zji o sprze da ży
obiek tu na le ży jed nak do ko nać grun tow ne go ro ze zna nia co
do moż li wo ści za an ga żo wa nia w funk cjo no wa nie Sta cji
wszyst kich po ten cjal nych in te re sa riu szy we wnętrz nych i ze -
wnętrz nych. Za tak sfor mu ło wa ną opi nią w jaw nym gło so wa -
niu opo wie dzia ło się sied miu człon ków Ko mi sji, przy bra ku
gło sów prze ciw nych i wstrzy mu ją cych się. Z ko lei Se nac ka Ko -
mi sja ds. Bu dże tu i Fi nan sów stwier dzi ła: nie ma pod staw do
kwe stio no wa nia de cy zji Rek to ra i Ra dy Wy dzia łu i po zy tyw -
nie za opi nio wa ła uru cho mie nie sprze da ży praw wła sno ści
nie ru cho mo ści w Stob ni cy (wy nik gło so wa nia: pięć gło sów
„za”, ze ro „prze ciw”, je den głos „wstrzy mu ją cy”). Na to miast Se -
nac ka Ko mi sja ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju Uni wer sy te tu jed no -
myśl nie (sie dem gło sów „prze ciw”) ne ga tyw nie za opi nio wa -
ła wnio sek. Zda niem Ko mi sji nie wy ko rzy sta no wszyst kich
dróg do roz wią za nia te go trud ne go dla Wy dzia łu i In sty tu tu
pro ble mu. Uzna jąc wie le ar gu men tów ze stro ny Wy dzia łu, Ko -
mi sja uwa ża, że Sta cja Te re no wa Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu z sie dzi bą w Stob ni cy sta no wi waż ną war tość
wi ze run ko wą uczel ni i jest istot nym ele men tem jej mar ki. Dla -

te go w in te re sie uczel ni na le ży dą żyć do utrzy ma nia Sta cji
w stan dar dzie god nym tej mar ki. Po wy słu cha niu opi nii trzech
Ko mi sji Se na to ro wie za gło so wa li na stę pu ją co: na 43 oso by
„za” sprze da żą by ło 26 osób, trzy oso by gło so wa ły na „nie”,
a 14 „wstrzy ma ło się” od gło su. Pro rek tor Cze sław Sza frań ski
stwier dził, że w ta kim wy pad ku uchwa ła nie zo sta ła pod ję ta,
po nie waż (zgod nie z § 105 ust. 4 Sta tu tu) w spra wie sprze da -
ży nie ru cho mo ści uchwa ły po dej mo wa ne są więk szo ścią bez -
względ ną sta tu to we go skła du Se na tu, czy li mu sia ło by być
31 gło sów „za”.

� Na pod sta wie § 36 ust. 2 pkt. 3 i 4 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu oraz w związ ku z uchwa łą nr 96/2013
z dnia 25 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie prze kształ ce nia Stu -
dium Go spo dar stwa Do mo we go Se nat zmie nił uchwa łę
nr 9/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten spo sób,
że w związ ku z li kwi da cją Stu dium Go spo dar stwa Do mo we -
go z Ra dy ds. Ogól no uczel nia nych Jed no stek Dy dak tycz -
nych od wo łał mgr inż. Ro ma nę Choj nac ką i mgr Jo lan tę
Zdro jew ską; w związ ku ze zmia ną kie row ni ka Stu dium Ję -
zy ków Ob cych z Ra dy ds. Ogól no uczel nia nych Jed no stek
Dy dak tycz nych od wo łał mgr Zo fię Ła piń ską, a w to miej sce
po wo łał mgr Da nu tę Świt.

� Na pod sta wie § 28 ust. 3 i 5 pkt 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu, w związ ku z § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Re -
gu la mi nu Se nac kiej Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra cy z Za gra ni -
cą Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu Se nat zmie nił
uchwa łę nr 4/2012 z dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku w ten
spo sób, że w miej sce Bar to sza Mar chwac kie go na człon ka Se -
nac kiej Ko mi sji ds. Na uki i Współ pra cy z Za gra ni cą po wo łał
Zu zan nę Kor be lę.

Wieści Akademickie 3

Słowa podziękowania za życzenia i gratulacje z okazji nadania tytułu profesora wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel 
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Na XIII po sie dze niu Se na tu:

� Pro fe so ro wi dr. hab. Ja no wi Kry sza ko wi (Wy dział Rol nic twa
i Bio in ży nie rii) wrę czo no gra tu la cje z oka zji nada nia przez
Pre zy den ta RP ty tu łu pro fe so ra.

� Pro fe so ro wi dr. hab. Ja no wi Jesz ce (Wy dział Na uk o Żyw no -
ści i Ży wie niu) wrę czo no mia no wa nie na sta no wi sko pro fe -
so ra zwy czaj ne go.

� Dok to rom ha bi li to wa nym: Zbi gnie wo wi Dwo rec kie mu (Wy -
dział Rol nic twa i Bio in ży nie rii), An drze jo wi Kraus so wi (Wy -
dział Tech no lo gii Drew na) i Ma cie jo wi Sko rup skie mu (Wy -
dział Le śny) wrę czo no po wo ła nia na sta no wi sko pro fe so ra
nad zwy czaj ne go.

� Na pod sta wie art. 114 ust. 1 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 21
w związ ku z § 77 ust. 1 pkt 1 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 Eko no micz no -Spo łecz ne go
o mia no wa nie prof. dr hab. Wła dy sła wy Łucz ki -Ba ku ły na
sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go.

� 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 Ogrod nic twa

i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu w spra wie za trud nie nia dr hab.
Iwo ny Mor ku nas, 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 Fi zjo lo gii Ro ślin.

� 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 ski:

dzie ka na Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra -
zu o prze dłu że nie za trud nie nia dr. hab. Mar ka Si wul skie -
go 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 okres czte rech lat
dzie ka na Wy dzia łu Eko no micz no -Spo łecz ne go o prze dłu -
że nie za trud nie nia dr. hab. Zbi gnie wa Go ła sia 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 okres
czte rech lat.

� Na pod sta wie art. 132 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 § 27 ust. 1 pkt 32 w związ ku z § 80
ust. 6 Sta tu tu oraz § 6 ust. 1 uchwa ły nr 21/2012 Se na tu Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu z 21 li sto pa da 2012 ro -
ku w spra wie uczel nia ne go sys te mu za pew nie nia ja ko ści
kształ ce nia Se nat uchwa lił, że wzór an kiet do ty czą cych za jęć
dy dak tycz nych pro wa dzo nych przez na uczy cie la aka de mic -
kie go, prze zna czo nych do za się gnię cia oce ny stu den tów
i dok to ran tów o wy peł nia niu obo wiąz ków dy dak tycz nych
przez na uczy cie la aka de mic kie go i obo wią zu ją cych przy oce -

Od lewej stoją: prof. dr hab. Jan Jeszka (odebrał mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego); doktorzy habilitowani: Zbigniew Dworecki,
Andrzej Krauss i Maciej Skorupski (odebrali powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego) oraz prof. dr hab. Jan Kryszak (odebrał gratulacje
z okazji nadania tytułu profesora)



nie okre so wej, sta no wą an kie ty opra co wa ne przez Uczel nia -
ną Ko mi sję ds. Ja ko ści Kształ ce nia zgod nie z § 6 ust. 1 uchwa -
ły nr 21/2012 Se na tu.

� Za twier dzo no ar kusz oce ny okre so wej na uczy cie la aka de -
mic kie go.

� Na pod sta wie § 1 ust. 5 Re gu la mi nu przy zna wa nia na gro dy
im. prof. dr. hab. Je rze go Zwo liń skie go za naj lep szą pra cę ma -
gi ster ską, w związ ku z § 68 ust. 2 Sta tu tu Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go w Po zna niu Se nat usta no wił wy so kość na gród za
naj lep sze pra ce ma gi ster skie wy ko na ne w ro ku aka de mic -
kim 2012/2013 w na stę pu ją cych kwo tach brut to:

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

� Na pod sta wie art. 86 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 5 pkt
1 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.) i § 17
ust. 1-3 i 5 oraz § 27 ust. 1 pkt 18 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 utwo rze nie
Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu w for mie jed nost ki ogól no -
uczel nia nej. Jed no cze śnie na pod sta wie art. 86 ust. 3 pkt
1 i ust. 5 pkt 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo
o szkol nic twie wyż szym (tekst jedn. Dz. U. 2012 ro ku, poz.
572, z późn. zm.) Se nat za twier dził Re gu la min Cen trum In -
no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu.

� Na pod sta wie § 27 ust. 1 pkt 32, w związ ku z § 102 ust. 7 Sta -
tu tu Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i uwzględ nie -
niem wy ni ku po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz -
ne go pro wa dzo ne go w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go
Se nat wska zał, że ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz 10 przy na leż nych
rol ni czych i le śnych za kła dów do świad czal nych za rok 2013
prze pro wa dzi Wiel ko pol skie Cen trum Au dy tor sko -Księ go we
Spół ka z o.o., ul. Grun waldz ka 21, 60-783 Po znań.

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
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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

Wystąpienie prof. dr. hab. Jana Jeszki
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Okazją do spotkania było oficjalne
podsumowanie tegorocznych Dożynek
Prezydenckich w Spale, podczas którego
Pani Prezydentowa Anna Komorowska
podziękowała JM Rektorowi
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorzowi
Skrzypczakowi, za pomoc w organizacji
obrzędu dożynkowego w wykonaniu
uczelnianego zespołu folklorystycznego
„Łany”.

Ze spół Pie śni i Tań ca „Ła ny”, w obec no ści pa ry pre zy denc -
kiej i kil ku ty się cy wi dzów ze bra nych na sta dio nie spor to -

wym w Spa le oraz za po śred nic twem ka mer te le wi zyj nych
(bez po śred nia re la cja w pro gra mie pierw szym TVP), na oczach

ca łej Pol ski za pre zen to wał ce re mo niał do żyn ko wy, wy ko rzy -
stu jąc tra dy cje ob rzę do we z Wiel ko pol ski i in nych re gio nów
kra ju. 

Dnia 30 paź dzier ni ka 2013 ro ku w Sa li Ko lum no wej Pa ła cu
Pre zy denc kie go pod czas spo tka nia or ga ni za to rów te go rocz -
ne go Świę ta Plo nów w Spa le Pa ni Pre zy den to wa, w imie niu
Pre zy den ta RP, wrę czy ła li sty gra tu la cyj ne JM Rek to ro wi
i człon kom kie row nic twa Ze spo łu z po dzię ko wa niem za opra -
wę ar ty stycz ną ce re mo nia łu do żyn ko we go w wy ko na niu stu -
den tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i z na dzie -
ją na spo tka nie w trak cie Do ży nek Pre zy denc kich 2014.

Ze spół „Ła ny” za pre zen ta cję ar ty stycz ne go po zio mu kul ty -
wo wa nia folk lo ru i do cho wa nie tra dy cji do żyn ko wych otrzy -
mał z Kan ce la rii Pre zy den ta RP pro po zy cję udzia łu w przy szło -
rocz nych cen tral nych ob rzę dach w Spa le, co jest ogrom nym
uzna niem dla stu den tów – ar ty stów na szej uczel ni.

rzecz nik pra so wy Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go 
w Po zna niu

JM Rek tor go ściem 
Pa ni Pre zy den to wej RP
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Na zdjęciu Anna Komorowska, JM rektor Grzegorz Skrzypczak oraz Zenon Musiał, kierownik organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”
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Wystąpienie Anny Komorowskiej 
na uroczystości podziękowania 
za Dożynki Prezydenckie, Spała 2013

Sk
an

: p
er

fe
kt

 s
p.

 j.



Wieści Akademickie8 Listopad – Grudzień 2013

W1996 ro ku roz po czę to au to ma ty za cję bi blio tek na uko wych
mia sta Po zna nia. Po wsta ła Po znań ska Fun da cja Bi blio tek Na -

uko wych (PFBN), któ rej człon kiem za ło ży cie lem jest rów nież Bi blio -
te ka Głów na i Cen trum In for ma cji Na uko wej Aka de mii Rol ni czej.
Fun da cja Mel lo na, któ rej sys tem bi blio tecz ny HO RI ZON zo stał im -
ple men to wa ny w po znań skich bi blio te kach na uko wych w ra mach
PFBN, prze ka zał pew ną ilo ść kom pu te rów dla pra cow ni ków i użyt -
kow ni ków Bi blio te ki. W 1998 ro ku Bi blio te ka roz po czę ła wpro wa -
dza nie no we go zin te gro wa ne go opro gra mo wa nia bi blio tecz ne go
HO RI ZON. Pierw sze go paź dzier ni ka 2000 ro ku, po dwu let nich pra -
cach, za koń czo no wdra ża nie opro gra mo wa nia HO RI ZON, co na stą -
pi ło z chwi lą uru cho mie nia mo du łu „udo stęp nia nie” do ty czą ce go
Wy po ży czal ni i Czy tel ni. Dzia łal ność Bi blio te ki Głów nej w 2000 ro ku
obok bie żą cych za dań obej mo wa ła tak że re tro kon wer sję księ go -
zbio ru po le ga ją cą na wpro wa dze niu do sys te mu zbio rów zgro ma -
dzo nych przed ro kiem 2000.

W 2000 ro ku wpro wa dzo no w Czy tel ni wol ny do stęp do księ go -
zbio ru pod ręcz ne go, li czą ce go oko ło 10 ty się cy wo lu mi nów i uło -
żo ne go we dług dzia łów kla sy fi ka cji UKD. Bi blio te ka za pew nia
w Czy tel ni bez po śred ni do stęp do pod sta wo wych pod ręcz ni ków,
skryp tów, dzieł na uko wych, słow ni ków, bi blio gra fii, en cy klo pe dii
oraz naj waż niej szych cza so pism pol skich z dzie dzin re pre zen to wa -
nych przez uczel nię. Czy tel nia speł ni ła wy mo gi sta wia ne no wo cze -
snym bi blio te kom. Za ku pio no rów nież no wo cze sne za bez pie cze -
nie zbio rów w po sta ci pa sków elek tro nicz nych oraz bra mek, co
sku tecz nie za po bie ga wszel kim ewen tu al nym nie pra wi dło wo -
ściom wy ni ka ją cym z wol ne go do stę pu do zbio rów. W czy tel ni do
dys po zy cji użyt kow ni ków znaj du ją się kse ro gra fy umoż li wia ją ce
ko pio wa nie frag men tów róż nych wy daw nictw w ce lach na uko -
wych i dy dak tycz nych. Zbiór jest przez bi blio te ka rzy sys te ma tycz -
nie uzu peł nia ny no wo ścia mi uka zu ją cy mi się na ryn ku wy daw ni -

czym, jak i przez in dy wi du al ne wska za nia czy tel ni ków skła da ne
oso bi ście lub elek tro nicz nie przez stro nę www Bi blio te ki.

Książ ki wy po ży cza ne na ze wnątrz są sys te ma tycz nie ka ta lo go wa -
ne w for ma cie elek tro nicz nym. Do ko na no kon wer sji 27 ty się cy opi -
sów ka ta lo go wych ksią żek z opro gra mo wa nia CDS/ISIS do HO RI ZO -
NA. Pro gram kon wer sji zo stał sfi nan so wa ny przez Po znań ską
Fun da cję Bi blio tek Na uko wych. W 2001 ro ku, dzię ki do ta cji Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu na re tro kon wer sję zbio rów, do
sys te mu HO RI ZON wpro wa dzo no 15 000 wo lu mi nów ksią żek prze -
zna czo nych do wy po ży czeń. Sys te ma tycz nie bi blio te ka rze wpro wa -
dza ją za le głe za so by do ka ta lo gu kom pu te ro we go. 

Od 2003 ro ku, dzię ki przy stą pie niu do kon sor cjum El se vier oraz
EIFL -Eb sco, znacz nie zwięk szy ła się ofer ta in for ma cyj na Bi blio te ki
o sie cio we peł no tek sto we lub abs trak to we ba zy i cza so pi sma (bie -
żą ce i ar chi wal ne). W 2005 ro ku Bi blio te ka AR w Po zna niu uczest ni -
czy ła w kon sor cjach: EL SE VIER, EIFL -EB SCO, Blac kwell. 

W 2003 ro ku przy wró co no obo wiąz ko we za ję cia dy dak tycz ne
w Bi blio te ce dla stu den tów pierw sze go ro ku. Opra co wa no ma te ria -
ły dy dak tycz ne pre zen to wa ne przez wy kła dow ców w prze ka zie elek -
tro nicz nym. Przy go to wa no ćwi cze nia dla stu den tów, któ re by ły for -
mą za li cze nia wie dzy z przed mio tu „przy spo so bie nie bi blio tecz ne”.
Do cho dzą za ję cia dy dak tycz ne w ra mach przed mio tu „przy spo so -
bie nie bi blio tecz ne i in for ma cja na uko wa” dla Wy dzia łu Ho dow li
i Bio lo gii Zwie rząt – kie ru nek: bio lo gia.

Na po sie dze niu Za rzą du Od dzia łu SBP w Po zna niu w dniu 6 grud -
nia 2005 ro ku uchwa łą nr 2/2005 po wo ła no Ko ło Sto wa rzy sze nia
Bi blio te ka rzy Pol skich w Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu (re ak ty wa -
cja Ko ła). Ko ło pręż nie dzia ła, or ga ni zu jąc: wy kła dy, wy sta wy, spo -
tka nia z na ukow ca mi i stu den ta mi. Przy go to wu je cie ka we pro gra -
my na Ty dzień Bi blio tek. By ło tak że ini cja to rem i wy ko naw cą
po sa dze nia dę bów pa mię ci w ra mach ogól no pol skiej ak cji „Ka tyń
– oca lić od za po mnie nia” dla pra cow ni ków zwią za nych z Wy dzia -
łem Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go, po przed ni ka
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

Du żym suk ce sem w 2005 ro ku by ło opra co wa nie no wej stro ny
in ter ne to wej Bi blio te ki. W 2006 ro ku roz po czę to kom pu te ro wą re -
je stra cję pu bli ka cji pra cow ni ków Aka de mii Rol ni czej (Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go) w sys te mie Exper tus, do stęp ną obec nie w In ter ne -
cie. La ta 2003–2008 to okres wzmo żo ne go roz wo ju za wo do we go
pra cow ni ków. Na pod kre śle nie za słu gu je ak tyw ny udział bi blio te -
ka rzy w szko le niach, kon fe ren cjach i se mi na riach or ga ni zo wa nych
tak że przez SBP oraz na po lu pu bli ka cyj nym. W la tach 2002–2008
opu bli ko wa no 16 prac au tor skich pra cow ni ków Bi blio te ki Głów nej
(plus czte ry pra ce w dru ku). Uho no ro wa niem osią gnięć za wo do -
wych bi blio te ka rzy i dy rek to ra Bi blio te ki Głów nej jest nada nie: trzem
pra cow ni kom Bi blio te ki Srebr ne go Krzy ża Za słu gi, jed ne mu pra -
cow ni ko wi Brą zo we go Krzy ża Za słu gi oraz dwóm pra cow ni kom
i dy rek to ro wi Bi blio te ki Me da lu Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. W 2007
ro ku dwo je pra cow ni ków Bi blio te ki po wo ła no w skład Ko mi sji In for -
ma cji Na uko wej Od dzia łu Pol skiej Aka de mii Na uk w Po zna niu. 

Od ro ku 2008 Bi blio te ka uczest ni czy w pra cach or ga ni za cyj nych
i me ry to rycz nych w ra mach Cen trum Edu ka cji dla Zrów no wa żo ne -
go Roz wo ju.

Bi blio te ka Głów na i Cen trum In for ma cji
Na uko wej – hi sto ria in sty tu cji (część 2)

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej
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W 2008 ro ku, zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie dzia mi, uru cho -
mio no wer sję te sto wą ba zy Agro w In ter ne cie na plat for mie Bi blio -
te ki Wir tu al nej Na uki ICM Uni wer sy te tu War szaw skie go. W chwi li
obec nej jest do stęp na dla wszyst kich za in te re so wa nych. Bi blio te ka
pod ję ła pra ce nad po wia do mie niem wszyst kich po ten cjal nych użyt -
kow ni ków ba zy AGRO o jej nie od płat nej do stęp no ści. Ak tu ali za cja
ba zy Agro jest przy go to wy wa na na bie żą co i prze sy ła na eta pa mi na
ser wer ICM. 

W ro ku 2009 gru pa bi blio te ka rzy uczest ni czy ła w warsz ta tach
dla kan dy da tów na bi blio te ka rzy dy plo mo wa nych or ga ni zo wa -
nych przez Bi blio te kę Uni wer sy tec ką Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza. W li sto pa dzie 2009 ro ku je den z uczest ni ków przy stą pił
do eg za mi nu, któ ry zdał z wy ni kiem po zy tyw nym. Otwo rzy ło mu
to dro gę do sta no wi ska dy rek to ra jed nej z bi blio tek na uko wych
w Po zna niu. W ra mach pro gra mu ERA ZMUS dwóch pra cow ni ków
od by ło prak ty kę spe cja li stycz ną w Bi blio te ce Uni wer sy te tu Tech -
nicz ne go w Zvo le niu. Odnotowano wzmo żony udzia ł w prak ty -
kach spe cja li stycz nych bi blio te ka rzy i sta ży stów z in nych bi blio tek.
Bi blio te ka rze z na szej placówki kon ty nu ują lub uzu peł nia ją sta że
za wo do we w in nych bi blio te kach na uko wych. Bi blio te ce przy by -
wa ska ner dla czy tel ni ków. W tym że ro ku pla ców ka prze ję ła obo -
wiąz ki pro wa dze nia Mu zeum uczel nia ne go.

La ta 2010–2012 to in ten syw ny roz wój na każ dej płasz czyź nie pra -
cy bi blio tecz nej, a szcze gól nie dzia łal ność in for ma cyj na – to jed na
z naj waż niej szych ról, ja ką bi blio te ka mu si speł niać w śro do wi sku
aka de mic kim oraz w sys te mie kra jo wej i za gra nicz nej in for ma cji. Tak
więc dzia ła nia Bi blio te ki zmie rza ją do za pew nie nia czy tel ni kom jak
naj szer szej in for ma cji w po sta ci elek tro nicz nej. Bi blio te ka udo stęp -
nia 23 za gra nicz ne ba zy da nych peł no tek sto wych, abs trak to wych
i bi blio gra ficz nych z za kre su na uk rol ni czych i przy rod ni czych oraz
umoż li wia do stęp do cza so pism i ksią żek elek tro nicz nych. Dzię ki sys -
te mo wi HAN (Hid den Au to ma tic Na vi ga tor) – na rzę dziu po zwa la ją -
ce mu zdal nie łą czyć się z li cen cjo no wa ny mi sie cio wy mi źró dła mi in -
for ma cji – da je my pra cow ni kom, dok to ran tom oraz stu den tom
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu moż li wość ko rzy sta nia
z baz da nych i cza so pism elek tro nicz nych oraz ibu ków z kom pu te -
rów spo za sie ci uczel ni. Za pew ni my też sta ły do stęp do te stów no -
wych baz. Do bi blio te ki na le ży ad mi ni stra cja baz on -li ne i za rzą dza -
nie cza so pi sma mi elek tro nicz ny mi – li sta A -Z, do da wa nie ko lek cji
cza so pism, w tym rów nież z in nych źró deł, na przy kład ARIAN TA
– na uko wych i fa cho wych pol skich cza so pism elek tro nicz nych do -
stęp nych bez płat nie w sie ci, we ry fi ka cja ty tu łów na li ście, ak tu ali za -
cja do stę pu cza so pism, re kla ma cje dotyczące bra ku do stę pu, ko re -
spon den cja z wy daw ca mi, ak tu ali za cja ad re sów IP z wy daw ca mi,
pra ce zwią za ne z funk cjo no wa niem ser we ra HAN. 

W tym cza sie zo sta je pod ję ta de cy zja o wdro że niu no wej wer sji
sys te mu bi blio tecz ne go Ho ri zon – 7.3, przy sto so wa ne go do spe cy -
fi ki na szej Bi blio te ki. Wer sja ta umoż li wi ła włą cze nie opcji elek tro -
nicz ne go za ma wia nia ksią żek wy po ży cza nych na ze wnątrz z po zio -
mu In ter ne to we go Ka ta lo gu Bi blio te ki (HIP) oraz opcji elek tro nicz nej
prze dłu ża nia wy po ży czo nych po zy cji. Zo sta ło to przy ję te z za do wo -
le niem przez użyt kow ni ków wy po ży czal ni. W Bi blio te ce ist nie je do -
stęp do bez prze wo do we go In ter ne tu Wi Fi, co uła twia ko rzy sta nie
z wła sne go sprzę tu elek tro nicz ne go, na któ rym czy tel ni cy ma ją swój
warsz tat pra cy. Sys te ma tycz nie przy go to wy wa ne są ma te ria ły do ty -
czą ce za so bów bi blio tecz nych do akre dy ta cji kie run ków stu diów
oraz uczel ni (akre dy ta cja in sty tu cjo nal na).

Ofer ta dy dak tycz na Bi blio te ki obej mu je za ję cia z przy spo so bie nia
bi blio tecz ne go i in for ma cji na uko wej dla wszyst kich stu den tów
(w tym tak że dla za ocz nych) oraz z przed mio tu „in for ma cja na uko -
wa” dla wy bra nych kie run ków stu diów. Bi blio te ka rze pro wa dzą rów -

nież in dy wi du al ne szko le nia i po ka zy mul ti me dial ne o za so bach Bi -
blio te ki i za sa dach ko rzy sta nia z wy se lek cjo no wa nej in for ma cji na -
uko wej dla pra cow ni ków na uko wych, dok to ran tów, ma gi stran tów,
li cen cja tów. Bi blio te ka w dal szym cią gu or ga ni zu je sta że i prak ty ki
dla bi blio te ka rzy z kra ju i za gra ni cy.

Bi blio te ka pro wa dzi sta łą dzia łal ność wy sta wien ni czą. Są to wy -
sta wy ksią żek zna nych wy daw nictw na uko wych, wy sta wy oko -
licz no ścio we. Przy go to wu je wy sta wy pla ka tów na uko wych i baz
da nych (po ste ry). Or ga ni zu je wy kła dy, spo tka nia z na ukow ca mi
i stu den ta mi. Wspól nie z SBP przy go to wu je cie ka we pro gra my na
Ty dzień Bi blio tek.

Sta ła współ pra ca Bi blio te ki z Biu rem Pro mo cji i Współ pra cy
z Prak ty ką na uczel ni uła twia pro mo wa nie Bi blio te ki (ko mu ni ka ty
i ogło sze nia w for mie elek tro nicz nej o waż nych wy da rze niach zwią -
za nych z dzia łal no ścią Bi blio te ki na stro nie in ter ne to wej uczel ni
itd.). Bi blio te ka za ist nia ła na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce-
bo ok, gdzie pro mu je swo ją dzia łal ność. Na sza pla ców ka ocze ku je
na wpła to mat, któ ry ma uła twić użyt kow ni kom bi blio te ki uisz cza -
nie płat no ści bi blio tecz nych. Du żą pro mo cję SBP, je go ce lów i kół
oraz bi blio tek na le żą cych do Od dzia łu Po znań skie go SBP prze pro -
wa dzo no pod czas Dnia Or ga ni za cji Po za rzą do wych zor ga ni zo wa -
ne go przez Urząd Mia sta Po zna nia w dniu 14 wrze śnia 2013 ro ku.

Przy dzie le nie sprzę tu elek tro nicz ne go dla Mu zeum uczel nia ne go
na kła da na Bi blio te kę no we obo wiąz ki: stwo rze nie kom pu te ro we -
go ka ta lo gu za so bów mu ze al nych, od po wied nie za bez pie cze nie
i osy gno wa nie ko da mi pa sko wy mi oraz ich ska no wa nie.

W okre sie 2010–2012 „Me da lem za dłu go let nią służ bę” uho no ro -
wa no: czte rech pra cow ni ków zło tym i pię ciu srebr nym.

Udział Bi blio te ki Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu w pro ce sie roz wo ju bi blio te kar -
stwa pol skie go jest bez spor ny. Zmia ny, któ re za szły i za cho dzą w bi -
blio te kar stwie pol skim od „na ucza nia” do „ucze nia się”, no wych form
dy dak tycz nych, na ucza nia na od le głość i za rzą dza nia in for ma cją, wy -
mu si ły zmia nę ca łej or ga ni za cji pra cy w Bi blio te ce. Tak więc głów -
nym ce lem pla ców ki jest ob słu ga jej użyt kow ni ka dzię ki otwar te mu
i przy ja zne mu sys te mo wi bi blio tecz no -in for ma cyj ne mu, dzia ła niu
na po lu kul tu ry i oświa ty, peł nie niu funk cji edu ka cyj nej, kul tu ro twór -
czej i spo łecz nej. Ja ko in sty tu cja otwar ta, udo stęp nia my zbio ry ca -
łe mu spo łe czeń stwu. Po nie waż bi blio te ki nie są w sta nie, każ da
z osob na, spro stać za da niom w do bie dy na micz ne go roz wo ju tech -
no lo gii te le ko mu ni ka cyj nych i in for ma cyj nych, na sza Bi blio te ka ści -
śle współ pra cu je z in ny mi bi blio te ka mi róż nych sie ci i po zio mów.
Du żym wy róż nie niem dla Bi blio te ki jest udział jej przed sta wi cie la
w pra cach Ra dy Bi blio tecz nej Cen tral nej Bi blio te ki Rol ni czej im. Mi -
cha ła Ocza pow skie go w War sza wie. Naj now szym uho no ro wa niem
ca ło kształ tu do ko nań Bi blio te ki, rów nież na rzecz SBP, jest po wie rze -
nie Ko łu SBP i Bi blio te ce Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
or ga ni za cji Wal ne go Zjaz du Od dzia łu i Okrę gu SBP, wy bór przez de -
le ga tów prze wod ni czą ce go oraz se kre ta rza Za rzą du Od dzia łu Po -
znań skie go SBP człon ków Ko ła z na szej Bi blio te ki, a tak że wy bór
przed sta wi cie la Ko ła do Za rzą du Okrę gu. 

W li sto pa dzie 2013 ro ku, w Dniu Pa tro na Uczel ni, od by ła się uro -
czy stość uho no ro wa nia naj star sze go ży ją ce go pra cow ni ka Bi blio te -
ki Me da lem „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna -
niu”; me dal ten ode bra ła mgr Ele ono ra Ru ciń ska – eme ry to wa ny
kie row nik Od dzia łu Udo stęp nia nia Zbio rów. Pa ni Ru ciń ska jest ostat -
nią ży ją cą oso bą, któ ra uczest ni czy ła w two rze niu Bi blio te ki. Prze -
pra co wa ła w Bi blio te ce 40 lat (o jej wspo mnie niach z te go okre su
moż na prze czy tać w na ko lej nych stro nach „Wie ści Aka de mic kich”).

mgr Ma riusz Po lar czyk
mgr Elż bie ta Zey land

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Pierw sze go sierp nia 2013 ro ku mi nę ło 60 lat od ofi cjal ne go
otwar cia Bi blio te ki Głów nej Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po -

zna niu, ale po cząt ki bi blio te ki, jesz cze bez eta tów i no mi na cji,
sięgają jeszcze dalej. Chcia ła bym na pi sać pa rę słów o tym, po -
nie waż po za doc. Ma ria nem Wa chow skim by ły śmy z Kry sty ną
Gry nią pierw szy mi pra cow ni ka mi tej nie ist nie ją cej jesz cze ofi -
cjal nie Bi blio te ki Głów nej. 

Na pi szę jed nak na po czą tek pa rę słów o so bie. W 1947 ro ku
roz po czę łam stu dia ję zy ka an giel skie go na Uni wer sy te cie Po -
znań skim, któ re ukoń czy łam w grud niu 1951 ro ku, bro niąc pra -
cę ma gi ster ską i uzy sku jąc ty tuł ma gi stra an gli sty ki. Za raz też
za czę łam szu kać pra cy w po znań skim ku ra to rium szkol nym,
nie ste ty, nie by ło pra cy dla an gli stów, gdyż w ów cze snych cza -
sach nie uczo no w szko łach ję zy ka an giel skie go. Był to sty -
czeń 1952 ro ku i obie cy wa no mi, że mo że od wrze śnia bę dę

mo gła uczyć hi sto rii, któ rą zda wa łam na uni wer sy te cie ja ko tak
zwa ny przed miot uzu peł nia ją cy. Nie mo głam cze kać bez pra cy
do wrze śnia, po nie waż w 1951 ro ku zmarł mój oj ciec, a mnie
by ły po trzeb ne pie nią dze na dal szy po byt w Po zna niu. 

W tym cza sie do wie dzia łam się, że na Uni wer sy te cie Po -
znań skim od dzie lił się Wy dział Rol no -Le śny i two rzy się Wyż -
sza Szko ła Rol ni cza (WSR). Po my śla łam, że mo że tam znaj dę
za trud nie nie. Zgło si łam się do kadr ów cze sne go WSR. Tam
przy jął mnie życz li wie kie row nik Adam Zie miań ski i ku mo jej
ra do ści skie ro wał mnie do pra cy w Ka te drze Tech no lo gii Rol -
nej ja ko po moc bi blio tecz ną do pra cu ją cej już tam bi blio te -
kar ki Zo fii Jur kow skiej. Kie row ni kiem Ka te dry był prof. Jó zef
Ja nic ki, a w se kre ta ria cie pra co wa ła prze mi ła pa ni Ba sia No -
wa kow ska. Zo fia Jur kow ska przy ję ła mnie bar dzo ser decz nie
i z chę cią wpro wa dzi ła w wie dzę bi blio tecz ną. Ka te dra mia ła
w więk szo ści cza so pi sma i dzie ła na uko we w ję zy ku an giel -
skim. Bę dąc po an gli sty ce, do brze da wa łam so bie z ni mi ra dę.
Kie dy stu den ci pi szą cy pra ce ma gi ster skie do wie dzie li się, że
znam ję zyk an giel ski, czę sto ko rzy sta li z mo jej po mo cy przy
wy szu ki wa niu te ma ty ki i tłu ma cze niu ar ty ku łów na ję zyk pol -
ski. Po zna łam tam wie lu cie ka wych lu dzi, póź niej szych pro fe -
so rów, a na wet rek to rów uczel ni. Przy cho dził tam czę sto do
bi blio te ki doc. Ma rian Wa chow ski, któ ry sta rał się na uczel ni
o pra cę ja ko ewen tu al ny przy szły kie row nik bi blio te ki, któ ra
mia ła być utwo rzo na na po trze by pra cow ni ków i stu den tów.
Nie miał wów czas pra cy, bo w związ ku z ar ty ku ła mi, ja kie na -
pi sał przed wrze śniem 1939 ro ku (na te mat pra cy chło pów
i ro bot ni ków rol nych, gdzie wy ra ził się mię dzy in ny mi, że na
chło pa przy pra cy to trze ba ko nia z ba tem), po dru giej woj nie
świa to wej ode bra no mu pra wo wy kła da nia na uczel niach.
Szu kał więc pra cy w WSR. Tam w Ka te drze Tech no lo gii po znał
pa nią Jur kow ską i mnie. 

Do brze się czu łam w Ka te drze, du żo też na uczy łam się od
pa ni Jur kow skiej, ale kie dy zda rzy ła się oka zja pra cy w du żej
bi blio te ce – Bi blio te ce Ra czyń skich – to od 1 sierp nia 1952 ro -
ku prze szłam tam do pra cy do dzia łu Gro ma dze nia Zbio rów,
gdzie kie row ni kiem by ła mgr Ma ria Za błoc ka, póź niej sza wie -
lo let nia pra cow ni ca Bi blio te ki Głów nej WSR.

Nie ste ty, po pra co wa łam w tej bi blio te ce tyl ko dwa mie sią ce,
bo od na lazł mnie tam doc. Wa chow ski i za pro po no wał po wrót
do WSR, do two rzą cej się – na ra zie bez eta tów – Bi blio te ki
Głów nej WSR. W Bi blio te ce Ra czyń skich mia łam już sta ły etat
i pew ną po zy cję, a tu wszyst ko by ło jesz cze nie wia do me, ale po
pra cy w Ka te drze Tech no lo gii Rol nej mia łam już pe wien sen ty -
ment do tej uczel ni i So ła cza, zde cy do wa łam się więc wró cić.

Tu nie by ło jesz cze ani lo ka li, ani eta tów, po pro stu nic, tyl -
ko obie can ki, że bi blio te ka w przy szło ści za ist nie je. Jed no cze -
śnie ze mną za czę ła tam pra co wać Kry sty na Gry nia (zmar ła
w mar cu 2012 ro ku), tak więc je stem je dy nym ży ją cym jesz -
cze pra cow ni kiem bi blio te ki, któ ry roz po czął pra cę w la tach
1952–1953. 

Mo je wspo mnie nia
Czter�dzie�ści�lat�pra�cy�w Bi�blio�te�ce�Głów�nej�Wyż�szej�Szko�ły�Rol�ni�czej�
w Po�zna�niu�wspo�mi�na�ku�stosz�dy�plo�mo�wa�ny�mgr�Ele�ono�ra�Ru�ciń�ska,�
eme�ry�to�wa�na�kie�row�nicz�ka�Od�dzia�łu�Udo�stęp�nia�nia�Zbio�rów
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Pod pi sa ły śmy w ka drach umo wę na pła cę 3,50 zł za go dzi nę,
a pra co wa ły śmy sie dem go dzin dzien nie. Nie by ło jesz cze żad -
nych po miesz czeń dla bi blio te ki. Pro fe sor Wa chow ski, bo tak go
ty tu ło wa ły śmy, po sy łał nas do in sty tu tów, ka tedr i tam ka ta lo -
go wa ły śmy książ ki, two rząc ka ta lo gi al fa be tycz ne i te ma tycz ne.
Pra co wa ły śmy w Ka te drze Użyt ko wa nia La su, gdzie po zna ły -
śmy mgr. Wa cła wa So ko łow skie go; w Ka te drze Ho dow li Zwie -
rząt u pro fe so ra Wi tol da Fo le jew skie go; w Ka te drze Ro ślin Ole -
istych u pro fe so ra Fe li cja na Dem biń skie go; w Ka te drze Upra wy
Ro li i Ro ślin u pro fe so ra Ste fa na Bar bac kie go; w Ka te drze Ro ślin
Ozdob nych u pro fe so ra Wła dy sła wa Oszki ni sa i mo że jesz cze
w pa ru in nych, któ rych nazw już nie pa mię tam. 

W grud niu 1952 ro ku Bi blio te ka Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go (SGGW) w War sza wie zor ga ni zo wa ła trzy ty go -
dnio wy kurs do kształ ca nia bi blio te ka rzy i za po zna wa nia z pra -
cą du żych bi blio tek, na któ ry wy słał mnie prof. Wa chow ski.
Ów cze sny dy rek tor Bi blio te ki SGGW nie tyl ko szko lił nas w dzie -
dzi nie prac bi blio tecz nych, ale rów nież po ka zy wał nam od bu -
do wu ją cą się War sza wę i jej za byt ki. Pro wa dził nas do te atrów
i ope ry. Po trzech ty go dniach wró ci łam do Po zna nia, do Bi blio -
te ki WSR. Oka za ło się, że do sta li śmy po miesz cze nia w Ka te drze
Che mii Rol nej. Nie mie li śmy jesz cze żad nych pra cow ni ków fi -
zycz nych i sa me, to jest Kry sty na Gry nia i ja, sprzą ta ły śmy po -
ko iki, my ły śmy okna, pod ło gi, a kie dy przy wie zio no nam re ga -
ły, my ły śmy pół ki i ukła da ły śmy pierw sze książ ki, któ re pan
Wa chow ski otrzy my wał z ka tedr, za kła dów i in nych in sty tu cji.
By ły śmy wte dy bi blio te kar ka mi, ale rów nież pra cow ni ka mi fi -
zycz ny mi. Na dal nie by ło eta tów, na dal za go dzi nę pła co no
nam 3,5 zł, a od 1 stycz nia 1953 ro ku nie otrzy my wa ły śmy na -
wet i tej wy pła ty za go dzi ny. Cze ka ły śmy na eta ty i ofi cjal ne
otwar cie Bi blio te ki WSR, ale to cią gle nie na stę po wa ło. Nadal
cho dzi ły śmy do ka tedr, ale po nie waż po ja wi ły się pierw sze zdo -
by te przez prof. Wa chow skie go książ ki, za czę ły śmy je ka ta lo go -
wać; tak po wstał pierw szy ka ta log i in wen tarz przy byt ków.

Pro fe sor Wa chow ski dbał o mo je wy kształ ce nie bi blio tecz -
ne i wy słał mnie na dru gi kurs bi blio tecz ny or ga ni zo wa ny
przez Bi blio te kę Ja giel loń ską w Kra ko wie (jej dy rek to rem był
zna ny po eta i pi sarz Ju lian Przy boś). Był to trzy ty go dnio wy
kurs, gdzie za po zna wa no nas z ca łą or ga ni za cją pra cy bi blio -
te ki. Oprócz pra cy w bi blio te ce or ga ni zo wa no nam zwie dza -
nie Kra ko wa i je go za byt ków, wy pra wy do te atrów. Kurs za -

koń czył się eg za mi nem przed po waż ną ko mi sją z pro fe so rem
Przy bo siem na cze le, któ ry zda łam z wy ni kiem bar dzo do -
brym. Wró ci łam po trzech ty go dniach do na szej bi blio te ki,
gdzie na dal nie by ło ani no wych po miesz czeń, ani eta tów. 

Wresz cie 1 mar ca 1953 ro ku na de szła wia do mość z kadr, że
są eta ty li czo ne od stycz nia 1953 ro ku. Ra dość by ła ogrom na.
Pro fe sor Wa chow ski mógł przy jąć dwie do dat ko we oso by. Był
to ma ga zy nier (wresz cie nie mu sia ły śmy sa me dźwi gać sto -
sów cięż kich ksią żek) i se kre tar ka, któ ra za czę ła pro wa dzić
spra wy ad mi ni stra cyj ne. Z cza sem otrzy ma li śmy wię cej po -
miesz czeń w gma chu Che mii Rol nej, utwo rzo no tak że wy po -
ży czal nię, ma ga zy ny i se kre ta riat, któ ry od po cząt ku, aż do
eme ry tu ry, pro wa dzi ła pa ni Wan da Ja ne da. Pro fe sor Wa chow -
ski był bar dzo krót ko kie row ni kiem Bi blio te ki, cho ciaż to on ją
za kła dał i or ga ni zo wał od sa me go po cząt ku. 

W sierp niu 1953 ro ku kie row ni kiem bi blio te ki zo stał mgr Fe -
liks Róg -Ma zu rek, do tych cza so wy dy rek tor Bi blio te ki Ra czyń -
skich w Po zna niu. Pro fe sor Wa chow ski pra co wał jesz cze
do 1958 ro ku, ja ko wy kła dow ca, a po tem opu ścił Po znań i wy -
je chał na Za chód. 

Dy rek tor Róg -Ma zu rek za brał z Bi blio te ki Ra czyń skich mgr
Ma rię Za błoc ką, mgr An nę Sku pi no wą oraz Łu cję Da nie lew -
ską, póź niej szą wspa nia łą po et kę, któ ra już wów czas dru ko -
wa ła swo je wier sze w pra sie po znań skiej. Ode szła od nas po
kil ku la tach pra cy, ukoń czy ła stu dia i wy da ła wie le to mi ków
po ezji i opo wia dań. Otrzy ma ła du żo cen nych na gród, wy róż -
nień, me da li. Zmar ła w 2002 ro ku w wie ku 70 lat.

Rów nież w ro ku 1953 uzu peł ni łam wy kształ ce nie bi blio te -
kar skie, koń cząc rocz ny za ocz ny kurs bi blio te kar ski w War sza -
wie, uwień czo ny eg za mi nem przed Pań stwo wą Ko mi sją Eg za -
mi na cyj ną w Po zna niu 10 mar ca 1954 ro ku, któ ry zda łam
z wy ni kiem bar dzo do brym.

Wresz cie w 1965 ro ku otrzy ma li śmy po miesz cze nie w bu -
dyn ku po Ka te drze Ho dow li Zwie rząt, tam też zo sta ła utwo -
rzo na czy tel nia i ma ga zyn cza so pism. Dy rek tor Róg -Ma zu rek
kie ro wał bi blio te ką przez czte ry la ta. Czę sto nam opo wia dał,
jak pod czas dru giej woj ny świa to wej wę dro wał do Pol ski
z woj skiem pol skim i ar mią ra dziec ką (idą cą aż do Ber li na), jak
na ko niu wjeż dżał do lo ka lu w Po zna niu, w Par ku So łac kim, ja -
kie przy go dy prze ży wał w woj sku. Znał też bar dzo do brze wie -
le cy ta tów z dzieł Le ni na i Sta li na (wszyst kie to my ich dzieł sta -
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Eleonora Rucińska i Wacław Sokołowski na jednej z zabaw tanecznych w bibliotece
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Starszy magazynier Wojciech Fabisiak i kustosz dyplomowany Eleonora Rucińska na spotkaniu z pracownikami Biblioteki Głównej (9 maja 2007 roku)
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ły w je go ga bi ne cie). Kie dy ra zem gro ma dzi li śmy się tam na
ze bra niach, czę sto przy ta czał cy tat na se rio lub w żar tach ze
zło tych my śli tych wo dzów i mó wił na przy kład do mnie:
„Nosz czyń ska [by łam wte dy jesz cze pa nien ką], pro szę spraw -
dzić Dzie ła Le ni na (lub Sta li na), tom na przy kład V, stro na 53”
– i oka zy wa ło się, że rze czy wi ście tam by ła wy po wiedź przez
nie go przy to czo na. 

Róg -Ma zu rek był kie row ni kiem do ro ku 1957. Po nim kie row -
nic two ob jął mgr Ma rian Peł czyń ski (w 1961 ro ku obro nił pra cę
dok tor ską). Za je go kie row nic twa utwo rzo no czte ry od dzia ły bi -
blio te ki. Mnie w 1965 roku po wie rzo no kie row nic two Od dzia -
łu Udo stęp nia nia Zbio rów, do któ re go na le ża ła wy po ży czal nia,
czy tel nia oraz ma ga zy ny ksią żek i cza so pism. Był okres, kie dy
w mo im dzia le pra co wa ło 12 osób. Ukła dy z ni mi mia łam za -
wsze do bre, nie by ło kon flik tów ani skarg czy ża li. Dwa ra zy zle -
co no u mnie kon tro lę z ad mi ni stra cji uczel ni, nie by ło jed nak
żad nych za strze żeń. Wkrót ce też otrzy ma li śmy po miesz cze nie
w gma chu Ho dow li Zwie rząt. Tam zor ga ni zo wa no czy tel nię
i ma ga zy ny cza so pism. Ma ga zyn ksią żek oraz wy po ży czal nia
zo sta ły w bu dyn ku Che mii Rol nej. Z cza sem bu dy nek po Ho -
dow li Zwie rząt ca ły zo stał przy zna ny Bi blio te ce Głów nej. 

W 1965 ro ku dy rek tor dr Ma rian Peł czyń ski zo stał od wo ła ny
ze swo je go sta no wi ska, a na je go miej sce po wo ła no mgr. Wa -
cła wa So ko łow skie go, któ ry po odej ściu z Ka te dry Urzą dza nia
La su pra co wał w bi blio te ce ja ko kie row nik Od dzia łu In for ma cji
Na uko wej. Pa mię tam dzień, w któ rym przy szedł go niec z kadr
ze zwol nie niem ze sta no wi ska dy rek to ra bi blio te ki, dr. Ma ria na
Peł czyń skie go i z rów no cze sną no mi na cją na to sta no wi sko
mgr. Wa cła wa So ko łow skie go. Dy rek tor Peł czyń ski był bar dzo
za sko czo ny i prze żył to w ogrom nym stre sie. Za mknął się na
klucz w swo im po ko ju, ni ko go nie wpusz czał, nie od zy wał się
wca le i przez kil ka go dzin nie da wał oznak ży cia. Bar dzo to wszy -
scy prze ży wa li śmy, bo jąc się, czy nie doj dzie do ja kiejś tra ge dii,
ale po kil ku go dzi nach na sze mu ma ga zy nie ro wi Wojt ko wi So -
bi sia ko wi uda ło się wejść do ga bi ne tu i wszyst ko za koń czy ło się
do brze. Dok tor Peł czyń ski jesz cze do 1980 ro ku pra co wał w bi -
blio te ce. Ma gi ster So ko łow ski dy rek to ro wał nam do 1981 ro ku,
a po tem jesz cze pra co wał na eme ry tu rze do ro ku 1992.

W 1981 dy rek to rem bi blio te ki zo stał mgr Wło dzi mierz Go -
łąb, był to mój pią ty szef z ko lei. Za je go cza sów do bi blio te ki
wkro czy ły no we tech no lo gie in for ma cyj ne – za czę ła się jej
kom pu te ry za cja.

Od ro ku 1961 Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wyż sze go wpro wa -
dzi ło eg za mi ny na bi blio te ka rzy dy plo mo wa nych, czy li ku sto -
szy bi blio tek. Wów czas się oka za ło, że oso by, któ re ukoń czy ły
kurs bi blio tecz ny w Bi blio te ce Ja giel loń skiej w 1953 ro ku, zo -
sta ły uchwa łą Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go zwol nio ne z te go
eg za mi nu. Tak więc w ro ku 1982 zo sta łam mia no wa na przez mi -
ni stra, a na stęp nie rek to ra WSP star szym ku sto szem dy plo mo -
wa nym i otrzy ma łam sta no wi sko na uczy cie la aka de mic kie go,
co wią za ło się z obo wiąz kiem sze ścio go dzin nej pra cy i otrzy -
ma niem sze ścio ty go dnio we go urlo pu wy po czyn ko we go.

Bę dąc kie row ni kiem Od dzia łu Udo stęp nia nia Zbio rów, pro -
wa dzi łam „wy po ży cza nie mię dzy bi blio tecz ne”. By ło to bar dzo
przy dat ne w la tach PRL -u, kie dy ma ło do cie ra ło do Pol ski cza so -
pism za gra nicz nych, zwłasz cza z Za cho du. Spro wa dza łam za tem
z kra jów ka pi ta li stycz nych od bit ki róż nych waż nych ar ty ku łów
o no wo cze snych osią gnię ciach – na po trze by pra cow ni ków, ich
prac na uko wych i dok to ra tów, za co by li mi bar dzo wdzięcz ni.

W 1982 ro ku zo sta ło wpro wa dzo ne obo wiąz ko we przy spo -
so bie nie bi blio tecz ne dla stu den tów pierw sze go ro ku, z za li -

cze niem do in dek su. By ły to dwie go dzi ny za jęć dla każ dej gru -
py stu denc kiej. Pierw sza go dzi na był to wy kład o po cząt kach
bi blio te kar stwa w Pol sce, hi sto ria bi blio tek, rów nież na szej.
Dru ga go dzi na by ły to prak tycz ne ćwi cze nia z po szu ki wa nia
ksią żek w ka ta lo gu al fa be tycz nym i sys te ma tycz nym, uło żo -
nym we dług po szcze gól nych na uk. Nie by ło jesz cze wte dy
kom pu te ry za cji za so bów.

Zaj mu jąc się za in te re so wa nia mi stu den tów bi blio te ką i jej
za so ba mi, w 1972 ro ku na pod sta wie roz da nych an kiet opra -
co wa łam pu bli ka cję Przy dat ność pod ręcz ni ków i in nych po mo -
cy na uko wych w stu dio wa niu w świe tle wy po wie dzi stu den tów
Wy dzia łu Rol ni cze go w Po zna niu. Pra ca zo sta ła wy da na przez
mię dzy uczel nia ny ośro dek me to dycz ny WSR przy SGGW
w War sza wie w rocz ni kach „Stu dia Ma te ria ły In for ma cje”
w 1972 ro ku na stro nach 102–113. 

W cza sie mo jej pra cy wie lo krot nie by łam wy sy ła na na de le -
ga cje do in nych bi blio tek, aby za po znać się z ich pra cą i osiąg -
nię cia mi. By łam dwa ra zy w bi blio te kach: Ja giel loń skiej, SGGW
w War sza wie, Rol ni czej w Byd gosz czy. Wy mie nia li śmy swo je
do świad cze nia i osią gnię cia. W SGGW wy gło si łam re fe rat na
te mat wy po ży czeń mię dzy bi blio tecz nych. 

W 1987 ro ku skoń czy łam 60 lat i otrzy ma łam z kadr za wia -
do mie nie, że mu szę odejść na eme ry tu rę (pa rę lat póź niej nie
by ło już ta kie go obo wiąz ku i bi blio te ka rze po osią gnię ciu wie -
ku eme ry tal ne go mo gli pra co wać da lej). Dy rek tor Go łąb po -
sta rał się o prze dłu że nie mi pra cy na rok, a po tem przez kil ka
lat pra co wa łam jesz cze na pół eta tu. Ni gdy nie otrzy ma łam
żad nych or de rów ani od zna czeń*, ale pra wie co ro ku (do dzi -
siaj mam te pi sma) otrzy my wa łam na gro dy i pi sma gra tu la -
cyj ne od rek to rów z po dzię ko wa niem za ofiar ną i wy daj ną pra -
cę dla do bra bi blio te ki – to by ło i jest dla mnie naj więk szą
na gro dą, sa tys fak cją i ra do ścią.

ku stosz dypl. Ele ono ra Ru ciń ska

* To się zmie ni ło w tym ro ku: 22 li sto pa da, pod czas uro czy stych ob -
cho dów Dnia Pa tro na, pa ni Ele ono ra Ru ciń ska zo sta ła uho no ro wa na
na gro dą „Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu”.
Piszemy o tym na stronach 21–23 (przyp. red.).

Fo
t. 

W
ac

ła
w

 S
ok

oł
ow

sk
i

Odręczne życzenia dla mgr Eleonory Rucińskiej emerytowany już
wtedy kierownik Biblioteki, mgr Wacław Sokołowski, sporządził – jak
to bibliotekarz – na fiszce bibliotecznej (29 września 1982 roku)

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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W książkach znaleźć można stare mapy, wycinki z niemieckiej (okupacyjnej) prasy, odręczne notatki

Wy sta wę pod ta kim ty tu łem moż na oglą dać już od je sie -
ni 2013 ro ku w bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej przy uli cy

Wi to sa 45. Pre zen tu je ona rze czy po zo sta wio ne w książ kach
przez czy tel ni ków. Oprócz za su szo nych ro ślin czy ty po wych
za kła dek do ksią żek zo ba czyć na niej moż na zdję cia, frag men -
ty no ta tek, wy cin ki pra so we, pocz tów ki, znacz ki pocz to we, wi -
zy tów ki, ra chun ki ze skle pów, ręcz nie prze pi sa ne wier sze,
pocz tów kę dźwię ko wą (kto jesz cze pa mię ta, co to by ło ta kie -
go?), pi sma urzę do we, a na wet fisz kę ka ta lo go wą (nie wy peł -
nio ną), po cho dzą cą z cza sów nie miec kiej oku pa cji, kie dy to
Uni wer sy tet Po znań ski (z Wy dzia łem Rol ni czo -Le śnym) funk -
cjo no wał ja ko „Uni ver sität Po sen”, czy li z cza sów dru giej woj -
ny świa to wej. 

Wszyst kie te „skar by” zo sta ły od kry te w trak cie po rząd ko wa -
nia księ go zbio ru Bi blio te ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. Naj -
star sze „za byt ki” po cho dzą jesz cze z okre su dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go, ale naj wię cej śla dów po so bie zo sta wi li
czy tel ni cy w ciągu ostat nich kil ku dzie się ciu lat.

mgr Olim pia Ma łec ka
mgr Ewa Stryc ka

W książ kach zna le zio ne…

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej

Fiszka katalogowa z czasów drugiej wojny światowej
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Pocztówki, znaczki pocztowe, wizytówki, a w lewym dolnym rogu prawdziwy rarytas: pocztówka dźwiękowa!

Najwięcej w książkach zostawiamy jednak zakładek, zasuszonych roślin i zdjęć
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Hi sto ria

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych XX wie ku z ini cja ty wy prof.
dr. hab. dr h.c. Ste fa na Ale xan dro wi cza na ów cze snym Wy dzia -
le Ho dow li Zwie rząt na szej uczel ni roz po czę to ba da nia w dzie -
dzi nie im mu no ge ne ty ki. Po wsta ły wów czas trzy la bo ra to ria
pro wa dzą ce ba da nia nad gru pa mi krwi u by dła, trzo dy chlew -
nej i ko ni. Te pio nier skie, nie tyl ko w ska li kra ju, ba da nia pro -
wa dzi li pro fe so ro wie: An to ni Kacz ma rek, Igna cy Wia tro szak
i Je rzy Zwo liń ski. W ba da niach grup krwi ko ni uczest ni czy li
tak że: ów cze sny star szy asy stent Za kła du Ho dow li Ko ni Sta ni -
sław Siu dziń ski oraz pra cow nik na uko wo -tech nicz ny Grze gorz
Cho le wiń ski.

Ba da nia im mu no ge ne tycz ne za rów no u lu dzi, jak i u zwie -
rząt sta ły się fun da men tem ko lej nych eta pów ewo lu cji ge ne -
ty ki. Wie le ośrod ków ba daw czych na świe cie, pro wa dzą cych
dziś ba da nia ge no mów zwie rząt, roz po czy na ło swe pra ce wła -
śnie w la tach sześć dzie sią tych. 

Pra ce ba daw cze w la bo ra to riach kon cen tro wa ły się na po -
zy ski wa niu i opra co wy wa niu su ro wic te sto wych dla ozna cza -
nia grup krwi zwie rząt oraz wy ko rzy sty wa niu ich do ce lów 
na uko wych, ta kich jak cha rak te ry sty ki ge ne tycz ne ras czy po -
pu la cji oraz po szu ki wa nie związ ków tych mar ke rów z ce cha -
mi użyt ko wy mi i cho ro ba mi. Przez wie le lat dzię ki bar dzo do -
brym wy ni kom (wy so ko oce nia na spe cy ficz ność su ro wic
te sto wych w Mię dzy na ro do wych Te stach Po rów naw czych)
wszyst kie trzy la bo ra to ria za li cza ne by ły do naj lep szych na
świe cie. La bo ra to rium Ba dań Mar ke rów Ge ne tycz nych u Ko -
ni, zwa ne wów czas Pra cow nią Ba dań Grup Krwi u Ko ni, by ło
je dy ną te go ty pu pla ców ką w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.
La bo ra to rium to funk cjo nu je do chwi li obec nej.

Od po cząt ku ist nie nia La bo ra to rium na wią za ło i utrzy my -
wa ło współ pra cę z wio dą cy mi ośrod ka mi na uko wy mi, ta ki mi
jak In sty tut Pa steu ra w Pa ry żu. Pierw szą pu bli ka cją w dzie dzi -
nie ba dań grup krwi u ko ni by ła pra ca pt.: Les gro upes san gu -
ins des equ ides. Les che vaux de six ra ces de Po lo gne (Ann. Inst.
Pa steur 103: 943-949) au tor stwa L. Pod lia cho uk, A. Kacz mar ka 

Zespół Laboratorium (grudzień 2013); od lewej: dr inż. Grzegorz Cholewiński (kierownik), mgr inż. Daria Baum i techn. wet. Sławomir Stróżyk

Fo
t. 

Ja
ro

sł
aw

 S
os

no
w

sk
i

La bo ra to rium Ba dań Mar ke rów 
Ge ne tycz nych u Ko ni 1963–2013
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Międzynarodowy certyfikat pochodzenia konia
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Certyfikat ISAG dla Laboratorium za lata 2011–2012
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i J. Zwo liń skie go, wy da na przez In sty tut Pa steu ra w Pa ry żu już
w 1962 ro ku. Cho ciaż da ta pu bli ka cji wska zu je na wcze śniej -
szą dzia łal ność po znań skie go La bo ra to rium, to na are nie mię -
dzy na ro do wej za ist nia ło z chwi lą uzy ska nia w 1963 ro ku
człon ko stwa w Eu ro pe an Ani mal Blo od Gro up Re se arch (ak -
tu al nie In ter na tio nal So cie ty for Ani mal Ge ne tics – ISAG). Dziś
wśród 140 in sty tu cji człon kow skich ISAG -u tyl ko 13 mo że po -
szczy cić się 50-let nim sta żem w tej or ga ni za cji. 

W 1970 ro ku twór ca La bo ra to rium, prof. dr hab. Je rzy Zwo -
liń ski, pi sał: „Ba da nia grup krwi u ko ni – wpraw dzie żmud ne
i kło po tli we – mo gą jed nak mieć zna cze nie nie tyl ko teo re tycz -
ne, ale i prak tycz ne. Przede wszyst kim zna jo mość grup krwi oraz
praw rzą dzą cych ich dzie dzi cze niem mo że po zwo lić na uni ka -
nie przy pad ków cho ro by he mo li tycz nej u źre biąt. Umoż li wi
– w przy pad kach wąt pli wych – wy klu cze nie oj co stwa, co jest
szcze gól nie przy dat ne w eli tar nej ho dow li ko ni, zwłasz cza peł -
nej i czy stej krwi”. Wi zje Pro fe so ra zo sta ły zre ali zo wa ne.

La bo ra to rium dzi siaj

Dziś La bo ra to rium peł ni przede wszyst kim ro lę usłu go wą
dla ho dow li ko ni, jed nak po ten cjał za rów no apa ra tu ro wy, jak
i za bez pie czo ny ma te riał ba daw czy umoż li wia ją pro wa dze nie
ba dań na uko wych oraz słu żą ce lom dy dak tycz nym.

DY DAK TY KA

W La bo ra to rium wy ko na no po nad 40 prac ma gi ster skich,
z któ rych jed na otrzy ma ła na gro dę im. Pro fe so ra Zwo liń skie -
go w kon kur sie na naj lep szą pra cę dy plo mo wą w na szej uczel -
ni, oraz licz ne pra ce li cen cjac kie i in ży nier skie. La bo ra to rium
umoż li wia tak że pro wa dze nie za jęć dy dak tycz nych (ćwi cze -
nia la bo ra to ryj ne) dla stu den tów dwóch wy dzia łów Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

NA UKA

W La bo ra to rium zre ali zo wa no do tych czas pięć prac dok tor -
skich, w tym jed ną za gra nicz ną. Ja ko sta ży ści sty pen dy ści go -
ści li tu na ukow cy z róż nych kra jów. Pra cow ni cy La bo ra to rium
od by wa li tak że sta że w USA, Szwe cji, Niem czech, Ho lan dii
i Wło szech. Dok tor Grze gorz Cho le wiń ski peł nił ro lę kon sul -
tan ta w two rze niu la bo ra to rium im mu no ge ne ty ki w In sty tu -
cie Na uko wo -Ba daw czym Ho dow li Ko ni w Ryb no je (Ro sja) na
za pro sze nie tam tej sze go Mi ni ster stwa Rol nic twa.

W 1992 ro ku w La bo ra to rium od kry to nie zna ny do tąd układ
an ty ge nów ery tro cy tar nych u ko ni z czyn ni kiem ozna czo nym
ja ko PL/P 37.

Po zy tyw ne wy ni ki wie lo let niej pra cy La bo ra to rium zo sta ły
do ce nio ne przez ISAG: w 1995 ro ku zo sta li śmy za pro sze ni do
udzia łu w pra cach Mię dzy na ro do we go Pro jek tu Ma po wa nia
Ge no mu Ko nia. Na sze La bo ra to rium zna la zło się wśród 25 pla -
có wek na uko wych ini cju ją cych ten pro jekt. Efektem współ pra -
cy są pu bli ka cje w re no mo wa nych cza so pi smach na uko wych
(„Ani mal Ge ne tics” oraz „Cy to ge ne tic and Ge no me Re se arch”).
Wy ni ki prac pre zen to wa ne by ły tak że na licz nych mię dzy na -
ro do wych kon fe ren cjach.

Przez wie le lat jed nym z pro ble mów ba daw czych w La bo ra -
to rium by ło za gad nie nie ery tro li zy neo na tal nej, pro wa dzą cej
do śmier ci źre biąt wkrót ce po uro dze niu (kon flikt se ro lo gicz -
ny). Ba da nia na ten te mat pro wa dził dr Grze gorz Cho le wiń ski.

Ze bra ne do świad cze nia po zwo li ły włą czyć to ba da nie do ze -
sta wu ru ty no wych te stów ofe ro wa nych ho dow com ko ni.

BA DA NIA USŁU GO WE

La bo ra to rium przez dzie siąt ki lat – ja ko jed no z dwóch na świe -
cie – dys po no wa ło i dys po nu je na dal po nad trzy dzie sto ma wła -
sny mi, opra co wa ny mi su ro wi ca mi te sto wy mi dla ozna cza nia
grup krwi u ko ni. Mi mo wpro wa dze nia do kon tro li po cho dze nia
se kwen cji mi kro sa te li tar nych DNA, moż li wość wy ko na nia te stów
grup krwi na dal in te re su je ośrod ki na uko we, związ ki ho dow la ne
oraz ho dow ców, dla te go ba da nia ta kie wy ko nu je my bar dzo czę -
sto na zle ce nie kon tra hen tów tak kra jo wych, jak i za gra nicz nych.
Kil ka la bo ra to riów za gra nicz nych ko rzy sta na dal z su ro wic te sto -
wych wy pro du ko wa nych w na szym La bo ra to rium. 

Od 1988 ro ku, po cząt ko wo w opar ciu o po li mor fizm grup
krwi, bia łek i en zy mów, a na stęp nie po li mor fizm se kwen cji mi -
kro sa te li tar nych DNA, La bo ra to rium pro wa dzi ba da nia kon tro li
po cho dze nia ko ni ho dow la nych (po cząt ko wo ra sy czy stej krwi
arab skiej i peł nej krwi an giel skiej) wszyst kich ras pół krwi, ko ni
zim no krwi stych oraz ras za cho waw czych (ko nik pol ski i hu cuł).
Ce lem pro wa dzo nych ba dań jest we ry fi ka cja po cho dze nia oraz
iden ty fi ka cja ko ni na po trze by związ ków ho dow ców, in sty tu cji
han dlo wych, to rów wy ści go wych, a tak że są dow nic twa, czy -
niąc ho dow lę ko ni wia ry god ną w oczach po ten cjal nych kup -
ców i użyt kow ni ków. 

Po nie waż wciąż zwięk sza się za in te re so wa nie ho dow ców ba -
da nia mi kon tro li po cho dze nia u ko ni, rek tor w 1998 ro ku po -
wo łał do ży cia La bo ra to rium Ba dań Mar ke rów Ge ne tycz -
nych u Ko ni ja ko wy dzie lo ną jed nost kę Za kła du Ho dow li Ko ni
na Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. La bo ra to rium od po -
nad 40 lat uczest ni czy re gu lar nie w or ga ni zo wa nych przez ISAG
tzw. Mię dzy na ro do wych Te stach Po rów naw czych (Hor se Com -
pa ri son Test), oce nia ją cych ja kość pro wa dzo nych ba dań. Wy ni -
ki te stów lo ku ją na szą pla ców kę za wsze wśród naj lep szych. Po -
twier dze niem ja ko ści ba dań jest przy zna wa ny co dwa la ta
cer ty fi kat (fo to gra fia obok), któ ry upraw nia La bo ra to rium do
wy sta wia nia Mię dzy na ro do we go Cer ty fi ka tu Po cho dze nia Ko -
nia, ho no ro wa ne go na ca łym świe cie. 

Dys po nu je my kom pu te ro wą ba zą da nych oraz ma te ria łem
bio lo gicz nym (pró by krwi i wło sów) 38 000 ko ni, po nad 100 ras,
z któ re go ko rzy sta ją pra cow ni cy na uko wi i stu den ci oraz ho -
dow cy ko ni.

Ru ty no we ba da nia iden ty fi ka cyj ne i kon tro li po cho dze nia
wy ko nu je my za po mo cą au to ma tycz ne go se kwe na to ra DNA
(3130 Ge ne tic Ana ly zer), oce nia jąc po li mor fizm 15 mar ke rów
mi kro sa te li tar nych. W ra zie ko niecz no ści ze staw ten po sze rza -
my o do dat ko wy pa nel.

Po za kon tro lą po cho dze nia La bo ra to rium ofe ru je ho dow li
ba da nia iden ty fi ku ją ce ge ny umasz czeń (ASIP, MC1R, CRE AM, SI -
LVER, OVE RO i in ne) oraz nie któ rych cho rób uwa run ko wa nych
ge ne tycz nie. Wy ko nu je my ba da nia po zio mu prze ciw ciał an ty -
ery tro cy tar nych u cię żar nych kla czy oraz udzie la my po rad
w dzie dzi nie pro fi lak ty ki i po stę po wa nia lecz ni cze go w przy -
pad kach ery tro li zy neo na tal nej u źre biąt. Dziś z na szych ba dań
ko rzy sta ją ho dow cy pol scy i za gra nicz ni.

Ze spół La bo ra to rium (gru dzień 2013) two rzą: dr inż. Grze gorz
Cho le wiń ski (od 1967 ro ku), mgr inż. Da ria Baum (od 2008 ro -
ku) oraz techn. wet. Sła wo mir Stró żyk (od 1989 ro ku). 

dr inż. Grze gorz Cho le wiń ski
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Li sta od zna czo nych i na gro dzo nych
pod czas Dni Pa tro na Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu,
22 li sto pa da 2013 ro ku

Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma li:
� dr inż. Grze gorz CHO LE WIŃ SKI, star szy wy kła dow ca z Wy -

dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
� prof. dr hab. Zbi gniew KREJP CIO z Wy dzia łu Na uk o Żyw no -

ści i Ży wie niu.

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej po sta no wie niem z 27
sierp nia 2013 ro ku na wnio sek Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej od zna czył Me -
da la mi za Dłu go let nią Służ bę.

Me dal Zło ty otrzy ma li:
� pro fe sor Zbi gniew Sta ni sław BŁASZ KIE WICZ z Wy dzia łu Rol -

nic twa i Bio in ży nie rii
� inż. Mał go rza ta Ma ria BRA TEK z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� mgr inż. Ja nusz Ed mund CE GIE ŁA z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na
� dr inż. Fe liks Ma ria CZAR NO CIŃ SKI z Wy dzia łu Rol nic twa

i Bio in ży nie rii
� mgr inż. Sta ni sła wa DU DZIŃ SKA z Wy dzia łu Ho dow li i Bio -

lo gii Zwie rząt
� pro fe sor Ewa FA BI SIAK z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� dr Ele ono ra Ma ria FO REM SKA z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na

� pro fe sor An drzej GU RA NOW SKI z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -
in ży nie rii

� Da nu ta JUSZ CZAK z Dzia łu Ewi den cji Środ ków Ma te rial nych
� mgr inż. Bar ba ra KAR CZEW SKA -WA LE RYCH z Ad mi ni stra cji

Do mów Stu denc kich
� Ewa KOR CZEW SKA z Dzia łu Oso bo we go i Spraw So cjal nych
� Zbi gniew KOR CZEW SKI z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa -

trze nia
� inż. Jo lan ta Wir gi nia KU KU ŁA z Wy dzia łu Le śne go
� pro fe sor Ja ni na ŁĘC KA z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� dr inż. Ma riusz ŁO BO DA z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
� Sta ni sław MAŹ WA z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
� mgr inż. Alek san dra Ha li na MA JEW SKA z Wy dzia łu Tech no -

lo gii Drew na
� mgr Bar ba ra MIEL CARZ z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek -

tu ry Kra jo bra zu
� pro fe sor Ja cek Wik tor NO WAK z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści

i Ży wie niu
� Ry szard OL BOR SKI z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia
� pro fe sor Ju liusz PER KOW SKI z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� dr inż. Ry szard PLEN ZLER z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� Ma ria PSZCZO ŁA z Ad mi ni stra cji Do mów Stu denc kich
� Ro man RO JA NEK z Dzia łu Go spo dar cze go i Za opa trze nia
� Ma ria SY BI LA z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na

Wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej (od lewej: dr inż. Grzegorz Cholewiński i prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio)

Fo
t. 

4 
× 

Ew
a 

St
ry

ck
a



Wieści Akademickie22 Listopad – Grudzień 2013

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymał między innymi dr inż. Maciej G. Sydor (na pierwszym planie)

Medal Bibliotheca Magna Perennisque, przyznany naszej Bibliotece Głównej i Centrum Informacji Naukowej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, odebrał dyrektor mgr Mariusz Polarczyk (medal i dyplom okolicznościowy prezentujemy na stronach 8–11)
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� pro fe sor Ry szard SŁOM SKI z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -
nie rii

� mgr Do ro ta Ma ria WIATR z Dzia łu Oso bo we go i Spraw So -
cjal nych.

Me dal Srebr ny otrzy ma li:
� dr hab. Le szek JAN BED NORZ z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -

chi tek tu ry Kra jo bra zu
� dr Re na ta CE GIEL SKA -RA DZIE JEW SKA z Wy dzia łu Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu
� dr hab. Ja cek LE ŚNY z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii Śro do -

wi ska
� dr hab. Mał go rza ta He le na MA KOW SKA z Wy dzia łu Me lio ra -

cji i In ży nie rii Śro do wi ska
� inż. An na RA TAJ CZAK z Wy dzia łu Le śne go
� inż. Ar le ta ŚWIE TLIK z Wy dzia łu Le śne go
� dr inż. Woj ciech WA NIO REK z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -

nie rii
� mgr inż. Ra fał Piotr WE STER SKI z Wy dzia łu Tech no lo gii

Drew na.

Me dal Brą zo wy otrzy ma li:
� dr inż. Mi ro sław CZE CHLOW SKI z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -

in ży nie rii
� dr inż. To masz Hen ryk DYS ARZ z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży -

nie rii Śro do wi ska
� dr inż. Ka ta rzy na FI LI PIAK z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży nie rii
� dr inż. Alek san der JĘ DRUŚ z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio in ży -

nie rii
� dr inż. Wło dzi mierz Zyg munt KRZE SIŃ SKI z Wy dzia łu Ogrod -

nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
� dr inż. Ro man MA RE CIK z Wy dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży -

wie niu
� dr hab. Agniesz ka Ka ta rzy na PIO TROW SKA -CY PLIK z Wy -

dzia łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu
� dr inż. Elż bie ta RA DZIE JEW SKA -KUBZ DE LA z Wy dzia łu Na uk

o Żyw no ści i Ży wie niu
� dr inż. Ja ni na Ma ria RU DO WICZ -NA WROC KA z Wy dzia łu Rol -

nic twa i Bio in ży nie rii
� dr inż. Pa weł STRZE LIŃ SKI z Wy dzia łu Le śnic twa
� dr inż. Ma ciej Grze gorz SY DOR z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew -

na
� dr inż. Ka ta rzy na SZTU KOW SKA z Wy dzia łu Ogrod nic twa

i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
� dr Agniesz ka WAŚ KIE WICZ z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� dr inż. Jo an na He le na WI CHER -DYS ARZ z Wy dzia łu Me lio ra -

cji i In ży nie rii Śro do wi ska
� dr inż. Kon rad WIERZ BIC KI z Wy dzia łu Me lio ra cji i In ży nie rii

Śro do wi ska.

Se nat Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu uchwa łą
nr 111/2013 z 30 paź dzier ni ka 2013 ro ku w do wód uzna nia za
za słu gi na rzecz roz wo ju i po pu la ry za cji na szej uczel ni nadał
me dal Za słu żo ny dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu na uczy cie lom aka de mic kim, pra cow ni kom nie bę dą -
cym na uczy cie la mi aka de mic ki mi oraz oso bom za słu żo nym
spo za uczel ni. Na gro dy te otrzy ma li:
� prof. dr hab. Zbi gniew CZAR NEC KI z Wy dzia łu Na uk o Żyw -

no ści i Ży wie niu
� prof. dr hab. Piotr GO LIŃ SKI z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
� prof. dr hab. Adam KRYSZ TO FIAK z Wy dzia łu Rol nic twa i Bio -

in ży nie rii
� prof. dr hab. Ja nusz NO WAC KI z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar -

chi tek tu ry Kra jo bra zu
� prof. dr hab. Cze sław PRZY BY ŁA z Wy dzia łu Me lio ra cji i In -

ży nie rii Śro do wi ska
� mgr inż. Ja nusz CE GIE ŁA z Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na

� mgr Ele ono ra RU CIŃ SKA, eme ry to wa ny pra cow nik Bi blio te -
ki Głów nej

� mgr inż. Ja nusz ZA LE SKI, Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster -
stwie Śro do wi ska.

Ko lej ne wy róż nie nie – me dal Aca de mia Re rum Ru sti ca -
rum Po sna nien sis – przy zna ny przez rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu oso bom za słu żo nym dla roz wo -
ju uczel ni, re gio nu oraz pol skie go rol nic twa i le śnic twa, otrzy -
ma ły na stę pu ją ce oso by:
� prof. dr inż. Mie czy sław CZE KAL SKI, eme ry to wa ny pro fe sor

z Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
� Ma ria CZWOJ DRAK, pre zes Średz kiej Spół dziel ni Mle czar -

skiej „JA NA”
� inż. Sta ni sław KA LEM BA, Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
� Ewa NO WIC KA, dy rek tor Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw -

cze go w Po zna niu
� mgr inż. Jan SZRAM KA, za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go La -

sów Pań stwo wych
� mgr inż. Hen ryk ŚWIĘ CIC KI, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Ab -

sol wen tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
� prof. dr hab. Piotr TRY JA NOW SKI, dy rek tor In sty tu tu Zoo lo -

gii Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. 
Za rząd Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Przy -

rod ni cze go w Po zna niu z oka zji ob cho dów 50-le cia dzia łal no -
ści Sto wa rzy sze nia przy znał Srebr ny Me dal za osią gnię cia
w pra cy za wo do wej wy bit nym ab sol wen tom Uczel ni. Me -
dal ten otrzy ma li: 
� mgr inż. Zbi gniew AJ CHLER, pre zes Za rzą du, Rol ni cza Spół -

dziel nia Pro duk cyj na „ZDRO WIE” – Iz deb no
� mgr inż. Grze gorz HEM PO WICZ, pre zes Za rzą du, Wiel ko pol -

ska GIL DIA Rol no -Ogrod ni cza S.A. w Po zna niu
� dr inż. Je rzy MA ZUR, ad mi ni stra tor, Rol ni czo -Sa dow ni cze

Go spo dar stwo Do świad czal ne Przy bro da
� mgr inż. Ja nusz PAUL, pre zes za rzą du, PAUL PON Pol ska sp.

z o.o., Ja ro sła wiec
� mgr inż. Ma ciej PIE TRZAK, pre zes za rzą du, TOP FARMS WIEL -

KO POL SKA, Pio tro wo Pierw sze
� mgr inż. Sta ni sław ZY MON, wła ści ciel, Go spo dar stwo

Ogrod ni cze, Tło ki nia Wiel ka.

Za rząd Głów ny Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich przy znał
Bi blio te ce Głów nej i Cen trum In for ma cji Na uko wej Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu me dal Bi blio the ca Ma gna Pe ren -
ni sque. Me dal wrę czy ła He le na Bed nar ska, wi ce prze wod ni czą ca
Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich oraz
dy rek tor Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej i Cen trum Ani ma cji
Kul tu ry w Po zna niu, a ode brał go dy rek tor Bi blio te ki Głów nej
i Cen trum In for ma cji Na uko wej, mgr Ma riusz PO LAR CZYK.     (es)

Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrał pan Roman Rojanek 
z Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (tu: również w roli woźnego)
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Ju bi le usz 20-le cia dzia łal no ści 
za kła dów do świad czal nych

Ósme go li sto pa da 2013 ro ku wła dze uczel ni, dzie ka ni wy -
dzia łów, dy rek to rzy i ad mi ni stra to rzy za kła dów do świad -

czal nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz za pro sze ni go ście
wzię li udział w uro czy sto ści ju bi le uszu 20-le cia dzia łal no ści
trzech za kła dów do świad czal nych: Za kła du Do świad czal no -
-Dy dak tycz ne go Upra wy Ro li i Ro ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po -
zna niu, Za kła du Do świad czal ne go Ży wie nia Zwie rząt Go rzyń
oraz Za kła du Do świad czal ne go Tech no lo gii Pro duk cji Pasz
i Akwa kul tu ry w Mu cho ci nie. 

Za po zna nie się z dzia łal no ścią Za kła du Do świad czal ne go
Tech no lo gii Pro duk cji Pasz i Akwa kul tu ry (ZDTP PiA) w Mu cho -
ci nie roz po czę ło pro gram uro czy sto ści ju bi le uszo wych. Dy rek -
tor ZDTP PiA, dr hab. Jan Ma zur kie wicz, przed sta wił go ściom
hi sto rię i spe cy fi kę funk cjo no wa nia za kła du po wo ła ne go do

prac na uko wych i ba daw czych w za kre sie cho wu i ho dow li ryb
słod ko wod nych oraz akwa kul tu ry (do tej po ry je den z nie wie -
lu w Pol sce, a je dy ny w Wiel ko pol sce te go ty pu ośro dek na -
uko wo -ba daw czo -dy dak tycz ny). Go ście mo gli zo ba czyć ba se -
ny ze sta da mi tar ło wy mi ryb, zwie dzić ha lę akwa kul tu ry
z ba se na mi pod cho do wy mi i apa ra ta mi do in ku ba cji ikry ta -
kich ga tun ków, jak: sie ja, sie la wa, pstrąg po to ko wy czy troć
wę drow na, któ ry mi za ry bia ne są póź niej mię dzy chodz kie je -
zio ra oraz rze ki w Wiel ko pol sce. Dy rek tor Ma zur kie wicz po ka -
zał tak że ha lę wy twa rza nia pasz do świad czal nych, wy po sa żo -
ną w ma szy ny, urzą dze nia i spe cja li stycz ny sprzęt do pro duk cji
oraz udo sko na la nia upo sta cio wa nych pasz dla ryb i in nych or -
ga ni zmów wod nych. 

Na stęp nie go ście zwie dzi li Za kład Do świad czal ny Ży wie nia
Zwie rząt (ZDŻZ) Go rzyń po wsta ły w 1993 ro ku z prze kształ co -
nej Sta cji Do świad czal nej Ka te dry Ży wie nia Zwie rząt i Go spo -
dar ki Pa szo wej. Dy rek tor ZDŻZ Go rzyń – prof. dr hab. An drzej
Rut kow ski – przed sta wił za kres pro wa dzo nych w Za kła dzie
ba dań ży wie nio wych dro biu, trzo dy chlew nej, ba dań nad
uszla chet nia niem pasz dzię ki za sto so wa niu en zy mów pa szo -
wych i oce ny straw no ści je li to wej oraz ener gii me ta bo licz nej
dro biu i świń. W za kła dzie moż na by ło zo ba czyć wie le eg zo -
tycz nych i cie ka wych ga tun ków zwie rząt, mię dzy in ny mi by -
dło szkoc kie wy so ko gór skie, osły, emu, owce ka me ruń skie
oraz wie le ras dro biu grze bią ce go i wod ne go.

Trze ci ju bi lat, Za kład Do świad czal no -Dy dak tycz ny Upra wy
Ro li i Ro ślin Go rzyń z sie dzi bą w Po zna niu i fi lia mi w Bro dach,
Przy bro dzie, Go rzy niu, Swa dzi miu i Złot ni kach, kie ro wa ny
przez dr inż. Mo ni kę Bar tos -Spy cha łę, to za ple cze po lo we i la -
bo ra to ryj ne prac ba daw czych jed no stek uczel ni oraz dy dak -
tycz ne jej stu den tów. Pro wa dzi się tu tak że dzia łal ność wdro -
że nio wą, kon sul ta cyj ną i szko le nio wą dla bran żo wych firm

Powitanie w Zakładzie Doświadczalnym Źywienia Zwierząt w Gorzyniu

Kury w kurniku doświadczalnym (Gorzyń)
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kra jo wych oraz za gra nicz nych. Ba da nia do ty czą przede
wszyst kim upra wy ro ślin w pło do zmia nach oraz mo no kul tu -
rze, sto so wa nia her bi cy dów i fun gi cy dów, na sien nic twa ro ślin
rol ni czych i ogrod ni czych oraz desz czo wa nia ro ślin upraw -
nych (uni kal ne w kra ju). Dy rek tor Bar tos -Spy cha ła, opro wa -
dza jąc po po miesz cze niach fi lii za kła du w Go rzy niu, przed sta -
wi ła ze bra nym pro ce du ry i wa run ki pro wa dze nia ba dań
re je stro wych. 

Ma gni fi cen cja Rek tor zło żył dy rek to rom za kła dów ob cho -
dzą cych ju bi le usz ży cze nia dal szych suk ce sów w roz wo ju, po -
myśl nej dzia łal no ści do świad czal nej, ba daw czej i dy dak tycz -

nej oraz kon ty nu owa nia czy nio nych już in we sty cji. Rek tor
wraz z dy rek to rem ds. Za kła dów Do świad czal nych, mgr. inż.
Hen ry kiem Bryl lem, wrę czy li oko licz no ścio we dy plo my,
a przed sta wi cie le za kła dów do świad czal nych w Se na cie, mgr
inż. Edward Wa rych (dy rek tor Rol ni cze go Go spo dar stwa Do -
świad czal ne go Bro dy) wraz z dr. inż. Je rzym Ma zu rem (dy rek -
tor Rol ni czo -Sa dow ni cze go Go spo dar stwa Do świad czal ne go
Przy bro da) i inż. Ma ria nem Grodz kim (dy rek tor Za kła du Do -
świad czal no -Dy dak tycz ne go Ar bo re tum Le śne w Zie lon ce),
zło ży li na ich rę ce wią zan ki kwia tów.

mgr Ka mi la Bryll 

Zwiedzanie Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

W hali akwakultury (Muchocin)
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Okre śle nie „do bra prak ty ka ba dań na uko wych” obej mu je
szcze gó ło we, po wszech nie zro zu mia łe i moż li we do

wpro wa dze nia w po szcze gól nych jed nost kach na uko wych re -
gu ły rze tel ne go po stę po wa nia, od no szą ce się do pro wa dze -
nia, pre zen to wa nia i oce nia nia ba dań na uko wych, któ re ma ją
za pew nić speł nie nie etycz nych wy mo gów. Każ dy pra cow nik
na uko wy od po cząt ku swo jej ka rie ry po wi nien być świa do my
tych re guł i wie dzieć, ja kie kon se kwen cje przy no si ich na ru -
sze nie.

Od po wie dzial ność za pro mo wa nie i sto so wa nie do brych
prak tyk spo czy wa na spo łecz no ści na uko wej ja ko ca ło ści,
a więc na uczest ni kach pro ce su ba daw cze go (stu den ci, dok to -
ran ci, pra cow ni cy i kie row ni cy ze spo łów i in sty tu cji ba daw -
czych), na in sty tu cjach na uko wych (uczel nie, in sty tu ty, sto wa -
rzy sze nia i or ga ni za cje na uko we) oraz na agen dach rzą do wych
i po za rzą do wych dzia ła ją cych w ob sza rze na uki. Wy róż nia się
na stę pu ją ce ogól ne ka te go rie do brych prak tyk w na uce, któ re
okre śla ją za sa dy pro wa dze nia ba dań oraz pre zen ta cji ich wy -
ni ków: 

1) po stę po wa nie z da ny mi na uko wy mi

2) pro ce du ry ba daw cze

3) au tor stwo oraz pu bli ko wa nie wy ni ków ba dań

4) re cen zo wa nie

5) for mo wa nie mło dej ka dry

6) współ pra ca mię dzy na ro do wa

7) uni ka nie kon flik tu in te re sów.

Prak ty ki te mo gą pod le gać róż ni com kul tu ro wym: de fi ni cje,
tra dy cje, re gu la cje praw ne oraz prze pi sy in sty tu cjo nal ne mo -
gą róż nić się istot nie w po szcze gól nych dys cy pli nach na uko -
wych. Dla te go każ da jed nost ka na uko wa po win na, je śli za cho -
dzi te go po trze ba, zmo dy fi ko wać je al bo uzu peł nić w zgo dzie
ze swo imi wy mo ga mi praw ny mi lub tra dy cja mi, two rząc w ten
spo sób wła sny ze staw do brych prak tyk i wy ma gać ich sto so -
wa nia od swo ich pra cow ni ków. Do ty czy to rów nież in sty tu cji
spon so ru ją cych ba da nia, jak też wy daw nictw na uko wych.
Brak te go ro dza ju we wnętrz nych za sad po stę po wa nia ob ni ża
wia ry god ność in sty tu cji.

Prak ty ki do ty czą ce po stę po wa nia 
z da ny mi na uko wy mi

Wszyst kie ory gi nal ne da ne źró dło we, a więc pier wot ne wy -
ni ki ba dań, na któ rych zo sta ły lub zo sta ną opar te pu bli ka cje,

a w nie któ rych przy pad kach rów nież prób ki czy ma te ria ły po -
cho dzą ce z pro wa dzo nych ba dań, po win ny być skru pu lat nie
udo ku men to wa ne i bez piecz nie zar chi wi zo wa ne w spo sób
unie moż li wia ją cy ma ni pu lo wa nie ni mi i za pew nia ją cy po opu -
bli ko wa niu tych ba dań ich do stęp ność przez okres wła ści wy
dla da nej dys cy pli ny, ale nie krót szy niż sześć lat od za koń cze -
nia ba dań.

Prak ty ki do ty czą ce pro ce dur ba daw czych

1) Wszyst kie ba da nia po win ny być pro wa dzo ne skru pu lat -
nie, z za cho wa niem ko niecz nej ostroż no ści. Po win ny być
po prze dzo ne ana li zą to wa rzy szą ce go im ry zy ka oraz skut -
ków, ja kie wy ni ki ba dań wy wie rać mo gą na spo łe czeń -
stwo i śro do wi sko.

2) Pod czas ubie ga nia się o fun du sze na ba da nia po win no
się skła dać re al ne obiet ni ce i do kła dać wszel kich sta rań
dla zre ali zo wa nia de kla ro wa nych ce lów.

3) W przy pad ku ba dań pro wa dzo nych na lu dziach na le ży
dbać o za cho wa nie god no ści czło wie ka i oka zy wać im
sza cu nek, uwzględ nia jąc wiek, płeć, kul tu rę, re li gię, przy -
na leż ność et nicz ną czy po cho dze nie spo łecz ne.

4) Ba da nia z udzia łem czło wie ka na le ży pro wa dzić zgod nie
z przy ję ty mi za sa da mi De kla ra cji Hel siń skiej, Kar ty Praw
Pod sta wo wych Unii Eu ro pej skiej, Kon wen cji o Pra wach
Czło wie ka i Bio me dy cy nie Ra dy Eu ro py, a tak że z in ny mi
szcze gó ło wy mi wy tycz ny mi, jak na przy kład pra wa far -
ma ceu tycz ne go i dy rek ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty -
czą cej ba dań kli nicz nych.

5) Szcze gól ne obiek ty ba dań, ta kie jak or ga ni zmy ży we, do -
bra kul tu ry i śro do wi sko na tu ral ne, po win ny być trak to -
wa ne z na leż nym im po sza no wa niem i tro ską.

6) Zdro wie, bez pie czeń stwo oraz do bro za rów no współ pra -
cow ni ków, jak i in nych osób, nie zwią za nych z pro wa dzo -
ny mi ba da nia mi, nie mo gą być za gro żo ne.

7) Ba da cze po win ni być świa do mi po trze by wy wa żo ne go go -
spo da ro wa nia środ ka mi prze zna czo ny mi na ba da nia.
Ozna cza to efek tyw ne i oszczęd ne za rzą dza nie za so ba mi
(fi nan so wy mi i in ny mi) oraz mi ni ma li za cję od pa dów i strat.

8) Zle ce nio daw cy lub spon so rzy ba dań po win ni być uświa -
do mie ni o etycz nych i praw nych zo bo wią za niach, któ re
wią żą na ukow ców oraz wy ni ka ją cych z te go ewen tu al -
nych ogra ni czeń, jak rów nież o za sad ni czym zna cze niu
pu bli ko wa nia wy ni ków ba dań.

9) W szcze gól nych, uza sad nio nych in ny mi prze pi sa mi przy -
pad kach na uko wiec po wi nien usza no wać po uf ność da -

Ko deks ety ki pra cow ni ka na uko we go
Część 3: Do bre prak ty ki 
w ba da niach na uko wych
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nych lub wy ni ków ba dań, je śli ta kie wy ma ga nia sta wia -
ne są przez zle ce nio daw cę lub pra co daw cę.

Prak ty ki au tor skie i wy daw ni cze

1) Na ukow cy po win ni pu bli ko wać wy ni ki swo ich ba dań i ich
in ter pre ta cje rze tel nie, przej rzy ście oraz do kład nie, w ta -
ki spo sób, aby by ło moż li we po wtó rze nie ich lub zwe ry -
fi ko wa nie przez in nych ba da czy. Nie wol no ukry wać nie -
wy god nych wy ni ków ba dań, pod wa ża ją cych sta wia ne
hi po te zy ro bo cze, ani za ta jać al ter na tyw nych hi po tez
i spo so bów in ter pre ta cji.

2) Opóź nia nie pu bli ko wa nia wy ni ków ba dań mo że być
uspra wie dli wio ne ochro ną wła sno ści in te lek tu al nej lub
ko mer cyj nej (na przy kład uzy ska niem pa ten tu).

3) Pra ce po wią za ne po win ny być po praw nie cy to wa ne.

4) Au tor stwo pu bli ka cji na uko wej mu si opie rać się wy łącz -
nie na twór czym i istot nym wkła dzie w ba da nia, a więc
na zna czą cym udzia le w ini cjo wa niu idei na uko wej, two -
rze niu kon cep cji oraz pro jek to wa niu ba dań, na istot nym
udzia le w po zy ski wa niu da nych, w ana li zie i in ter pre ta cji
uzy ska nych wy ni ków oraz istot nym wkła dzie w szki co wa -
nie i pi sa nie ar ty ku łu lub je go kry tycz nym po pra wia niu
z punk tu wi dze nia za war to ści in te lek tu al nej.

5) Zdo by wa nie środ ków fi nan so wych, udo stęp nia nie apa -
ra tu ry i szko le nie w jej sto so wa niu, zbie ra nie da nych czy
też ogól ny nad zór nad gru pą ba daw czą – sa me z sie bie
nie sta no wią ty tu łu do współ au tor stwa. Przy zna nie au -
tor stwa oso bie nie speł nia ją cej wy mie nio nych kry te riów
oraz od stą pie nie au tor stwa in nej oso bie są nie do pusz -
czal ne. Wszy scy au to rzy po no szą peł ną od po wie dzial -
ność za pu bli ko wa ne tre ści, o ile nie okre ślo no te go ina -
czej (na przy kład że są od po wie dzial ni tyl ko za okre ślo ną
część ba dań w ob sza rze swo jej spe cjal no ści). Po żą da ne
jest, aby przy po da wa niu afi lia cji au to rów zo stał okre ślo -
ny cha rak ter ich wkła du.

6) Ko lej ność po da wa nia na zwisk po win na być zgod na ze
zwy cza jem obo wią zu ją cym w da nej dys cy pli nie na uko -
wej oraz zo stać za ak cep to wa na przez wszyst kich współ -
au to rów na wcze snym eta pie przy go to wy wa nia pu bli -
ka cji.

7) Wkład in te lek tu al ny in nych osób, ma ją cych istot ny
wpływ na pu bli ko wa ne ba da nia, po wi nien zo stać sto sow -
nie za zna czo ny.

8) Uzy ska ne wspar cie fi nan so we, jak rów nież in ne go ro dza -
ju po moc, po win no zo stać sto sow nie za zna czo ne.

9) Każ dy z au to rów po wi nien za wcza su ujaw nić po ten cjal -
ne kon flik ty in te re sów.

10) Pu bli ko wa nie tej sa mej pra cy (lub istot nych jej czę ści)
w wie lu cza so pi smach mo że zo stać za ak cep to wa ne tyl ko
za zgo dą ich re dak to rów i za wsze na le ży po dać od wo ła -
nie do pierw szej pu bli ka cji pra cy. Te go ty pu po wią za ne ze
so bą ar ty ku ły na le ży uwzględ niać w do rob ku au to ra ja ko
jed ną po zy cję.

11) W kon tak tach z ogó łem spo łe czeń stwa oraz me dia mi
obo wią zu ją te sa me stan dar dy uczci wo ści i pre cy zji, co
przy pu bli ko wa niu wy ni ków prac. Wy ol brzy mia nie zna -
cze nia wy ni ków ba dań i ich prak tycz nych za sto so wań jest
prak ty ką na gan ną. Złą prak ty ką jest też ogła sza nie wy ni -
ków w pu blicz nych me diach za nim zo sta ną one za ak cep -
to wa ne do dru ku we wła ści wych dla te ma ty ki pra cy pe -
rio dy kach na uko wych.

Prak ty ki do ty czą ce re cen zo wa nia i opi nio wa nia

1) Re cen zen ci i opi nio daw cy nie mo gą po dej mo wać się za -
da nia zwią za ne go z oce ną prac na uko wych, do rob ku na -
uko we go lub po my słów ba daw czych in nych na ukow -
ców, gdy wy kra cza ono po za za kres ich na uko we go
do świad cze nia i kom pe ten cji.

2) Re cen zen ci i opi nio daw cy bio rą cy udział w oce nie pro -
jek tów ba daw czych, pu bli ka cji, do rob ku na uko we go,
wnio sków o ob ję cie sta no wi ska w in sty tu cjach na uko -
wych bądź in nych form uzna nia, po win ni od mó wić udzia -
łu w pro ce sie oce nia nia we wszyst kich tych przy pad kach,
gdy wy stę pu je kon flikt in te re sów po mię dzy ni mi a oso -
bą oce nia ną.

3) Re cen zje i opi nie po win ny być skru pu lat ne, do kład ne
i obiek tyw ne, a oce ny uza sad nio ne. Nie uza sad nio ne re -
cen zje po zy tyw ne są rów nie na gan ne, jak nie uza sad nio -
ne re cen zje ne ga tyw ne.

4) Re cen zen ci pu bli ka cji na uko wych po win ni za cho wać
swo je opi nie w po uf no ści do chwi li uka za nia się tych pu -
bli ka cji w dru ku.

5) Za rów no re cen zen ci, jak i re dak to rzy prac na uko wych nie
mo gą bez zgo dy au to ra wy ko rzy sty wać da nych lub kon -
cep cji za war tych w do star czo nych im tek stach.

Ko mi sja ds. Ety ki w Na uce PAN

Część czwar ta i ostat nia Ko dek su w ko lej nym nu me rze
„Wie ści Aka de mic kich”
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Je sie nią 1883 ro ku Au gust Ciesz kow ski od by wał ku ra cję
w bel gij skim uzdro wi sku Spa. Tam do tar ła do nie go smut -

na wia do mość o śmier ci Hen ry ka Ciesz kow skie go (zm. 29
wrze śnia 1883 ro ku), bra ta żo ny fi lo zo fa. In for ma cja o tym tra -
fi ła rów nież do je go krew nej, Na ta lii z Bi spin gów Kic kiej (1808–
–1888), ku zyn ki, a za ra zem ciot ki Au gu sta. Ta skom pli ko wa na
re la cja ro dzin na po cho dzi ła stąd, że ich mat ki, Jó ze fa i Zo fia
Kic kie oraz mąż Na ta lii, Lu dwik Kic ki, by li ro dzeń stwem. 

Pi sa na w War sza wie 30 paź dzier ni ka 1883 ro ku od po wiedź
Na ta lii do tar ła bły ska wicz nie do prze by wa ją ce go w Spa Au -

gu sta. Ku zyn ka za kli na ła go, by nie pod da wał się smut ko wi,
a jed no cze śnie in for mo wa ła o po czy na niach je go sy nów,
Krzysz to fa i Au gu sta ju nio ra, któ rzy pla no wa li za jąć się rol nic -
twem. Już 1 li sto pa da fi lo zof mógł prze słać list Kic kiej do Kla -
ry Dem biń skiej w Wie rze ni cy. Na ostat niej, wol nej kar cie ko -
re spon den cji z War sza wy do dał swój do pi sek, w któ rym dał
wy raz swe mu za do wo le niu z doj rza łej po sta wy swo ich sy nów,
a tak że prze ka zał dys po zy cje do ty czą ce bie żą cych spraw wie -
rze nic kich.

[Na ta lia Kic ka do Au gu sta Ciesz kow skie go:]
30 8bra1 1883 War sza wa

Bra cie Ko cha ny,

List Twój ode bra łam i wy zna ję, że mnie zmar twił. Praw dzi -
wym skar bem, któ ren Ci Two ja Nie od ża ło wa na He le na zo sta -
wi ła są Two je dzie ci. Dziel ni chłop cy, peł ni ener gii, roz sąd ku
i ży cia. Wy zna ję że nad wiek doj rza li. Ro zum nie się krzą ta ją
bie da mi, któ re na ich bar ki spa dły z wo li Opatrz no ści. Po ma -
ga ją im Thie me i Wrot no[w]ski2. Twój szwa gier Zyg mun t3 przy -
je chał z nie mi i nie od stę pu je ich, te raz wszy scy trzej są w Łu -
ków cu. Kry ś4 ma na dzie ję tak urzą dzić in te re sa, że bę dzie
mógł wró cić w Po znań skie, że by się od dać prak ty ce umie jęt -
nej agro no mii etc., a je że li ta na dzie ja go za wie dzie, z od wa -
gą zo sta nie rol ni kiem na wła snej ski bie i mo gę Cię za rę czyć
Bra cie Ko cha ny, że fi zycz nie już czer stwiej wy glą da, od chwi li
jak wszedł w ży cie prak tycz ne. Au gu st5 mó wił mnie, że wró ci
do Xię stwa na prak ty kę w go spo dar stwie ja kim wzo ro wym.
Oto masz po bież ne zda nie spra wy o sy nach, na ja kie mnie
stać i za kli nam Cię przez sam wzgląd na Two je dzie ci, dźwi gaj
ser ce zbo la łe i gło wę. Wszak tak je steś nie zbęd nie po trzeb ny
sy nom Two im. By li u mnie za raz po przy by ciu do War sza wy
i od wie dzi li po wró ciw szy z Łu ków ca na na bo żeń stwo ża łob -
ne, któ re u ka pu cy nów ka za li od pra wić. Zmi łuj się Bra cie ko -
cha ny, niech Cię smu tek nie przy bi ja, nie daj się je mu gnę bić.
Ja Cię du szą i ser cem po le cam Mi ło sier dziu Bo skie mu i pro -
szę, że byś wszel kie mi si ła mi dźwi gał się. Ja od mie sią ca wró -
ci łam z za gra ni cy, ką pie le w Ga sta in6 wy war ły do bro czyn ny
wpływ na mo je zdro wie, lecz po mi mo te go zo sta ło jesz cze
mnie wie le do ży cze nia, po wta rzam więc co dzień, niech się
sta nie Wo la Two ja Bo że.

Dzia ło się 130 lat te mu…
Ko�re�spon�den�cja�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�
Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk�(rę�ko�pis 1873�k. 164–165)

Wieści o naszym patronie

1 Octo bra, tzn. paź dzier ni ka.
2 Thie me i Wrot now ski, człon ko wie Ko mi sji Le śnej To wa rzy stwa Kre -

dy to we go Ziem skie go w War sza wie.
3 Zyg munt Ciesz kow ski, młod szy brat żo ny fi lo zo fa.
4 Krzysz tof Ciesz kow ski (1859–1901), star szy syn fi lo zo fa.
5 Au gust Ciesz kow ski ju nior (1861–1932), młod szy syn fi lo zo fa.
6 Bad Ga ste in – uzdro wi sko w Au strii.

Akt zgonu Henryka Cieszkowskiego (zm. 29 września 1883 roku),
brata żony Augusta Cieszkowskiego
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Pro szę Cię, Bra cie Ko cha ny, pisz cza sem do mnie, je że li
chcesz, że by mnie nie spo koj ność o Cie bie nie tra pi ła i dzię ku -
ję, żeś list za bez pie czył re ko men da cyą, do sko na le i pręd ko do -
szedł rąk mo ich.

Że gnam Cię na dziś i Opie ce Pan ny Naj święt szej Ma ryi po -
le cam.

NKic ka

[Au gust Ciesz kow ski do Kla ry Dem biń skiej:]

Spa 1/11 [18]83

Ko cha nej Pa ni ko mu ni ku ję żyw cem dwa li sty dziś ode bra ne,
je den od po czci wej Pa ni Na ta lii, któ ry pew no Pa nią po cie szy
wia do mo ścią o zdro wiu, ener gii i roz sąd ku chłop ców przy ty -
lu zmar twie niach. Ony ż7 zaś od Tre sko wa8 z proś bą udzie le nia
go za raz Bra de mu9, bo mam na dzie ję, że mi bę dzie mógł za raz

od pi sać na wszyst kie do tknię te w nim punk ta, a przy tem przy -
słać zre da go wa ne już upo waż nie nie dla Tre sko wa do pod nie -
sie nia na leż nych sum pro win cjo nal nych pre mii za bu do wę szo -
sy, do cze go ja na tu ral nie żad ne go pra wa nie mam, bo on sam
ją bu do wał; po tem zaś za ko mu ni ko wa nia te go li stu Pa ni Po -
pliń skie j10, któ ra przy rze kła wy ło żyć 500 tal. (1500 ma rek) na
bu do wę tej szo sy, na któ rą to bu do wę tyl ko pod tym wa run -
kiem przy sta łem. Przy pusz czam, że jej wła śnie w tej chwi li, po
wy po sa że niu cór ki11 mniej to bę dzie mi łe niż kie dy in dziej, rad
bym wie dzieć, jak Bra de my śli? Mo że by Tre skow ode braw szy
pro win cjo nal ne pre mium po cze kał z te mi do ro ku przy szłe go?
Niech Bra de mi wprost tu od pi sze oraz do nie sie o swo im zdro -
wiu, któ re jest jed nym z cięż kich mo ich utra pień.

[Au gust Ciesz kow ski]

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

7 Tam ten.
8 Hu go von Tre skow, wła ści ciel Wie rzon ki.
9 Got tlieb Bra de (zm. 1884), se kre tarz i bi blio te karz w Wie rze ni cy.

10 Ce cy lia Po pliń ska dzier ża wi ła ma ją tek w Wie rze ni cy w la tach
1877–1889.

11 Bar ba ra Po pliń ska z Wie rze ni cy 28 paź dzier ni ka 1883 ro ku po ślu -
bi ła Ka zi mie rza Ró żań skie go z Gwiaz do wa.

Po prawej stronie początek listu Natalii z Bispingów Kickiej; po lewej dopisek Augusta Cieszkowskiego dla Klary Dembińskiej 
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W dniu 10 grud nia 2013 ro ku w Ko le gium Run ge go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ło się spo -

tka nie za ty tu ło wa ne „Do bre prak ty ki współ pra cy na uki z biz -
ne sem”, któ re go or ga ni za to ra mi by li: prof. dr hab. Jan Pi kul
– pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą i dr inż. Ur szu la
Moj siej – kie row nik Biu ra Pro mo cji i Współ pra cy z Prak ty ką
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Pro mo tor
Przed się bior czo ści Aka de mic kiej.

Uczest ni ka mi spo tka nia by li przed sta wi cie le Urzę du Mia sta
Po zna nia: dy rek tor Wy dzia łu Dzia łal no ści Go spo dar czej i Rol -
nic twa Urzę du Mia sta Po zna nia – Jo an na Ja jus, kie row nik Od -
dzia łu Wspie ra nia Przed się bior czo ści Urzę du Mia sta Po zna nia
– Ma ciej Do hnal, człon ko wie Wiel ko pol skie go Cen trum Kla -
ste rin gu z pre ze sem – dr An ną Po łczyń ską – na cze le, na ukow -
cy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz pro mo to -
rzy przed się bior czo ści aka de mic kiej z sze ściu wyż szych
uczel ni po znań skich. 

Go ści przy wi tał prof. dr hab. Jan Pi kul. Przed sta wił dzia ła nia,
ja kie są po dej mo wa ne przez pra cow ni ków uczel ni na rzecz

go spo dar ki: przy cho dy uczel ni z prac zle co nych przez Mi ni -
ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi oraz pod mio ty go spo dar -
cze, ta kie jak: KGHM Pol ska Miedź S.A. czy Me tal bud Sp. z o.o.
Pol ska, osią ga ją oko ło 6 mln zł śred nio rocz nie. 

Na stęp nym punk tem pro gra mu był film o Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu, w któ rym przed sta wi cie le po -
szcze gól nych wy dzia łów opo wia da li o dzia łal no ści na uko wo -
-ba daw czej. Osią gnię cia swo ich jed no stek za pre zen to wa li tak -
że: prof. dr hab. Je rzy Smar dzew ski z Ka te dry Me blar stwa
Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na, prof. dr hab. Wło dzi mierz Gra -
jek z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści Wy dzia -
łu Na uk o Żyw no ści i Ży wie niu oraz prof. dr hab. Jó zef Kor czak
z Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka.

Pro fe sor Smar dzew ski opo wie dział o pro jek tach re ali zo wa -
nych przez ka te drę wspól nie z fir ma mi z bran ży me blar skiej. Jed -
nym z nich był pro jekt mo der ni za cji za kła du w Sław nie dla AB
Wo od Sp. z o.o. Uczest ni cy mo gli się na ocz nie prze ko nać, jak wy -
glą da pro dukt fi nal ny jed ne go z pro jek tów – chwy to ta bli ca do
wspi nacz ki – zre ali zo wa ne go na zle ce nie in dy wi du al nej oso by.

Z ko lei prof. Gra jek przed sta wił róż ne for my współ pra cy Ka -
te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no ści z prze my słem
oraz za chę cił zgro ma dzo nych do pa ten to wa nia re zul ta tów
swo ich ba dań, któ re ma ją ogrom ny wpływ na roz wój pol skiej
go spo dar ki.

Ostat ni z pre le gen tów – prof. dr hab. Jó zef Kor czak – za po -
znał zgro ma dzo nych go ści z re ali zo wa nym w ra mach PO IG 1.1.2
pro jek tem Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka „No wa żyw -
ność bio ak tyw na o za pro gra mo wa nych wła ści wo ściach pro-
z dro wot nych”. Bu dżet pro jek tu opie wa na kwo tę 35 mln zł.

Spo tka nie pro mo wa ło rów nież Wiel ko pol ską Plat for mę In -
no wa cyj ną (WPI), któ ra za wie ra ofer ty współ pra cy dla biz ne -
su z sied miu wyż szych uczel ni po znań skich i czte rech in sty tu -
tów na uko wych. 

„Do bre prak ty ki współ pra cy na uki
z biz ne sem”
Spo�tka�nie�w Ko�le�gium�Run�ge�go
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Go ści przy wi tał prof. dr hab. Jan Pi kul, prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą

Goście mogli obejrzeć pro dukt fi nal ny jed ne go z pro jek tów –
– chwy to ta bli cę do wspi nacz ki
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Dok tor inż. Ar ka diusz Ka wa z Ka te dry Lo gi sty ki i Trans por tu
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu za de mon stro wał
dzia ła nia plat for my oraz jej wzra sta ją ce zna cze nie w two rze -
niu śro do wi ska przy ja zne go do współ pra cy na uki z biz ne sem.

Ostat nim punk tem pro gra mu by ło wy stą pie nie pre zes Wiel -
ko pol skie go Cen trum Kla ste rin gu – dr An ny Po łczyń skiej, któ -
ra w kil ku sło wach opo wie dzia ła o swo jej dzia łal no ści oraz po -
dzię ko wa ła za tak do brze zor ga ni zo wa ne spo tka nie. Na ko niec
go ście zwie dzi li Pi lo to wą Sta cję Bio tech no lo gii – jed ną z naj -
no wo cze śniej szych w Pol sce. Prze wod ni kiem, któ ry wpro wa -
dził wszyst kich w taj ni ki ba dań bio tech no lo gicz nych, był prof.
dr hab. To masz Jan kow ski z Ka te dry Bio tech no lo gii i Mi kro bio -
lo gii Żyw no ści Czło wie ka.

Mag da le na No wy
Profesor dr hab. Tomasz Jankowski oprowadzał gości po Pilotowej
Stacji Biotechnologii

Owoc na współ pra ca mię dzy Uni wer sy te tem Przy rod ni -
czym w Po zna niu a fir mą De Heus ko lej ny raz umoż li wi -

ła ab sol wen tom na szej uczel ni uczest nic two w dru giej edy cji
kon kur su na naj lep szą pra cę dy plo mo wą, zor ga ni zo wa nego
przez fir mę pa szo wą De Heus. Do 30 wrze śnia 2013 ro ku ab -
sol wen ci na szej uczel ni mo gli skła dać swo je pra ce dy plo mo -
we u opie ku na kon kur su, dr. hab. Ada ma Cie śla ka, prof. nadzw.
z Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt. Do kon kur su swo je pra -
ce nade sła li ab sol wen ci szkół rol ni czych z War sza wy, Olsz ty -
na, Kra ko wa oraz Wro cła wia.

Roz strzy gnię cie kon kur su od by ło się 22 li sto pa da. Ko mi sja skła -
da ją ca się z kie row ni ków pro duk tu i dzia łu HR fir my De Heus prze -
ana li zo wa ła dzie sięć wy ty po wa nych wcze śniej przez uczel nie
prac dy plo mo wych pod wzglę dem na stę pu ją cych kry te riów: ak -
tu al ność i waż ność po ru szo nej przez au to ra pro ble ma ty ki (mię -
dzy in ny mi wy ko rzy sta nie naj now szych źró deł), me ry to ry ka pra -
cy (po praw ność wnio sków, aspek ty tech nicz ne) oraz moż li wość
wy ko rzy sta nia w prak ty ce wy ni ków i wnio sków au to ra pra cy. Po
prze ana li zo wa niu na de sła nych prac ko mi sja po sta no wi ła przy -
znać jed ną na gro dę głów ną oraz jed no wy róż nie nie. Na gro dę
głów ną w wy so ko ści 2000 zł otrzy mał ab sol went Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go Ad rian Ko wal ski, któ ry w swo jej pra cy
zaj mo wał się „wpły wem nie kon wen cjo nal nie wzbo ga co nej sia ry
na roz wój ukła du po kar mo we go cie ląt”. Wy róż nie nie po wę dro -
wa ło zaś do ab sol wen ta 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, mgr. inż. Ro ma na Ci chow -
la sa za pra cę pod ty tu łem: „Okre śle nie moż li wo ści sto so wa nia
kra jo wych źró deł biał ka ro ślin ne go w ży wie niu kur cząt rzeź nych”.
Wy róż nio na pra ca dy plo mo wa zo sta ła zre ali zo wa na w Ka te drze
Ży wie nia Zwie rząt i Go spo dar ki Pa szo wej pod kie row nic twem
prof. dr. hab. An drze ja Rut kow skie go. Nasz ab sol went w swo ich
ba da niach wy ka zał moż li wość czę ścio we go za stą pie nia im por -
to wa nej po eks trak cyj nej śru ty so jo wej kra jo wy mi źró dła mi biał -
ka ro ślin ne go. Nie stwier dzo no ne ga tyw ne go wpły wu czyn ni ka
do świad czal ne go na pa ra me try pro duk cyj ne zwie rząt rzeź nych.
Ba da nia Ro ma na Ci chow la sa re ali zo wa ne by ły w ra mach pro gra -
mu wie lo let nie go „Ulep sza nie kra jo wych źró deł biał ka ro ślin ne -

go, ich pro duk cji, sys te mu ob ro tu i wy ko rzy sta nia w pa szach”,
w któ rym na sza uczel nia prze wod ni czy. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się 9 grud nia 2013 ro -
ku w sie dzi bie głów nej fir my De Heus w Łę czy cy, pod czas spo -
tka nia pod su mo wu ją ce go dwu let nią współ pra cę fir my De
Heus z uczel nia mi rol ni czy mi. Na uro czy stość wrę cze nia wy -
róż nień przy by li: pro dzie kan, dr hab. Ju sty na Wię cek, re pre -
zen tu ją ca Szko łę Głów ną Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza -
wie, prof. dr hab. Piotr Śló sarz z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu oraz lau re aci kon kur su. Ci ostat ni po za ode bra -
niem na gród dzie li li się swo imi spo strze że nia mi z otrzy ma -
nych wy ni ków pra cy oraz moż li wo ścia mi za sto so wa nia
w prak ty ce ho dow la nej. War to w tym miej scu do dać, że fir ma
De Heus w ra mach współ pra cy z uczel nia mi wyż szy mi w la -
tach ubie głych zre ali zo wa ła kil ka ini cja tyw, mię dzy in ny mi
„Dzień z De Heus”, „Tar gi Pra cy”, „Am ba sa dor De Heus” oraz
kon kurs na pra cę dy plo mo wą, o czym moż na by ło prze czy tać
w po przed nich nu me rach „Wie ści Aka de mic kich”.

Mar cin Hej dysz
Ani ta Za wor ska

Kolejny konkurs De Heus 
i wyróżnienie dla absolwenta
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
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Wyróżnienie trafiło do rąk Romana Cichowlasa, absolwenta
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu; na zdjęciu z prof. dr. hab. Piotrem Ślósarzem (od lewej) 
i przedstawicielem firmy De Heus
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Pro gram sta żo wo -szko le nio wy TOP 500 In no va tors: Scien ce,
Ma na ge ment, Com mer cia li za tion jest naj więk szym rzą do -

wym pro gra mem wspie ra nia in no wa cyj no ści w na uce po przez
fi nan so wa nie edu ka cji pol skich na ukow ców i pra cow ni ków
cen trów trans fe ru tech no lo gii w ośrod kach na uko wych i ba -
daw czych z czo łów ki ran kin gu szan ghaj skie go.

Dok tor hab. inż. An na Gram za -Mi cha łow ska, na uko wiec
z Ka te dry Tech no lo gii Ży wie nia Czło wie ka, pra cu ją ca na Wy -
dzia le Na uk o Ży wie niu i Żyw no ści na sze go uni wer sy te tu, zo -
sta ła jak do tąd je dy ną lau re at ką fla go we go pro gra mu MNiSW,
obej mu ją ce go za kres ko mer cja li za cji oraz in no wa cji dla roz -
wo ju na uki i współ pra cy z biz ne sem.

Te ma ty ka za in te re so wań ba daw czych dr hab. inż. An ny Gram -
za -Mi cha łow skiej sku pia się na re ali za cji ba dań pod sta wo wych
i sto so wa nych zwią za nych z po zy ski wa niem i wy ko rzy sta niem
no wych związ ków bio ak tyw nych w ży wo ści ja ko skład ni ków
prze dłu ża ją cych trwa łość pro duk tów. Za kres jej za in te re so wań
na uko wych obej mu je tak że pro jek to wa nie żyw no ści o ukie run -
ko wa nych wa lo rach zdro wot nych, sta no wią cych ele ment pro -
fi lak ty ki i le cze nia cho rób die to za leż nych.

Gru pa lau re atów pro gra mu TOP 500 In no va tors skła da ła się
z przed sta wi cie li na uk: o ży ciu, tech nicz nych, me dycz nych oraz
eko no micz nych. W skład ze spo łu wcho dzi li mię dzy in ny mi bio -
tech no lo dzy, che mi cy, tech no lo dzy żyw no ści, bio me cha ni cy,
na ukow cy z sek to ra IT oraz trans fe ru tech no lo gii. Dzie wię cio ty -
go dnio wy staż na jed nej z naj lep szych uczel ni świa ta – Uni ver -
si ty of Ca li for nia Ber ke ley, Ha as Scho ol of Bu si ness, obej mo wał
za ję cia teo re tycz ne i prak tycz ne de dy ko wa ne ko mer cja li za cji
wy ni ków ba dań oraz roz wo jo wi umie jęt no ści pra cy w gru pie.
Pod czas trwa nia pro gra mu zor ga ni zo wa no wi zy ty stu dyj ne
w ame ry kań skich fir mach, w tym Go ogle, McKes son, oDesk, Ci -
sco, Va sper Tech no lo gy, Au to desk, Splunk, YouTu be, QB3, Plug
nad Pa ly Cor po ra tion, In sti tu te for the Fu tu re, Pic ca ro, LBNL – Ad -
van ced Li ght So ur ce, LBNL – Mo le cu lar Fo un dry, Ra ven swo od
Qu ar ry Pro duc tion. W ra mach za jęć zor ga ni zo wa no wie le spo -
tkań z na ukow ca mi i wy kła dow ca mi UC Ber ke ley i UC Stan ford.
Kurs obej mo wał tak że staż w la bo ra to rium na Wy dzia le Bio in ży -
nie rii UC Ber ke ley pod kie run kiem prof. San jay Ku mar’a oraz prof.
Ting Xiu. 

Pro gram TOP 500 In no va tors zo stał ukie run ko wa ny na wie -
dzę obej mu ją cą sze ro ki za kres stra te gii in no wa cji, za rzą dza nia
ze spo ła mi skie ro wa ny mi swo im dzia ła niem na ko mer cja li za cję
wy ni ków i in no wa cyj nych po my słów, ście żek wpro wa dza nia
pro duk tu na ry nek oraz me cha ni zmów je go pro mo cji w prze -
my śle i funk cjo no wa nia eko sys te mu sprzy ja ją ce go współ pra cy
na uki z biz ne sem. Za ję cia obej mo wa ły kurs co achin gu in dy wi -
du al ne go i gru po we go, po zwa la ją ce go na prak tycz ne wy ko rzy -
sta nie tech nik roz wią zy wa nia po sta wio ne go pro ble mu z dzie -
dzi ny sze ro ko po ję tej ko mer cja li za cji oraz pra cy w ze spo le.
Wie dza zdo by ta pod czas za jęć po zwo li ła na głęb sze spoj rze nie
na ro lę przy wód cy, człon ka ze spo łu oraz ce chy cha rak te ru wpły -
wa ją ce na ko mu ni ka cję w ze spo le (T -sha pe le ader, mo de le ko -
mu ni ka cji, roz wią zy wa nia kon flik tów, kwe stie za ufa nia i kon tro -
li). Ogrom nym atu tem pro gra mu by ła moż li wość pod ję cia
pra cy w in ter dy scy pli nar nych ze spo łach oraz moż li wość ada -
pta cji zdo by tej wie dzy na grunt pol skiej rze czy wi sto ści. Szcze -
gól ny na cisk po ło żo no na roz wój ne twor kin gu, czy li na wią za -
nia kon tak tów za rów no w śro do wi sku przed się bior ców, jak
i w śro do wi sku na uko wym – w ce lu lep sze go dzia ła nia na ryn -
ku oraz efek tyw ne go po zy ski wa nia fi nan so wa nia pro jek tów. 

Uczest nic two w pro gra mie TOP 500 In no va tors da ło do sko -
na łe na rzę dzia lau re atom pro gra mu do po łą cze nia i wy ko rzy -
sta nia w swo jej dzia łal no ści ele men tów ce chu ją cych no wo -
cze sną go spo dar kę, czy li na ukę, za rzą dza nie i ko mer cja li za cję.

Na pod sta wie do star czo nych ma te ria łów  
opra co wa ła re dak cja

Suk ces ba dacz ki z Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu
An�na�Gram�za�-Mi�cha�łow�ska�lau�re�at�ką�trze�ciej�edy�cji�pre�sti�żo�we�go�rzą�do�we�go�
pro�gra�mu�sta�żo�wo�-szko�le�nio�we�go�TOP 500�In�no�va�tors:�Scien�ce,�Ma�na�ge�ment,
Com�mer�cia�li�za�tion,�re�ali�zo�wa�ne�go�przez�Mi�ni�ster�stwo�Na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go

Doktor Anna Gramza-Michałowska
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Certyfikat TOP 500
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Za trud nia nie no wych osób w na uce sta no wi nie la da pro -
blem ca łej pol skiej na uki. Tym cza sem In sty tut Zoo lo gii na

Wy dzia le Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt na szej uczel ni, kie ro wa -
ny przez prof. dr. hab. Pio tra Try ja now skie go, po więk szył się
ostat nio o trzy oso by, re ali zu ją ce swo je sta że po dok tor skie
w ra mach pre sti żo wych pro jek tów Na ro do we go Cen trum Na -
uki: FU GA I oraz FU GA II. Tro je no wych pra cow ni ków na uko -
wych pro wa dzi swo je pro jek ty w za kre sie na uk bio lo gicz nych,
w te ma tach obej mu ją cych sze ro ko ro zu mia ną bio lo gię ewo -
lu cyj ną i kon ser wa tor ską. Po ni żej pre zen tu je my każ dą z tych
osób pod ką tem te ma ty ki ba daw czej re ali zo wa nej w pro jek -
cie, przy czyn wy bo ru ośrod ka na uko we go oraz pla nów na -
uko wych na przy szłość.

Dok tor Ewa B. Śli wiń ska, te mat pro jek tu: 
„Wpływ za ka że nia grzy bem ro śli ny ży wi ciel skiej 
San gu isor ba of fi ci na lis na roz wój oraz 
im mu no kom pe ten cję mę skich i żeń skich gą sie nic 
mo drasz ka te le iu sa Ma cu li nea te le ius”

W ra mach mo je go pro jek tu zaj mu ję się za gad nie niem do -
ty czą cym in te rak cji w ukła dzie ro śli na – ro śli no żer ca w sy tu -
acji za ka że nia ro śli ny ży wi ciel skiej grzy bem. Sta ram się od po -
wie dzieć na py ta nie, jak zma ga nie się ro śli ny z in fek cją
grzy bi czą wpły wa na roz wój ro śli no żer ców, w tym wy pad ku
gą sie nic mo ty li. W szcze gól no ści pa trzę tu taj na efek ty że ro -
wa nia na za in fe ko wa nej ro śli nie, na ma sę oraz po ziom im mu -
no kom pe ten cji (zdol ność osob ni ka do od po wie dzi im mu no -
lo gicz nej na po da ny an ty gen) gą sie nic. In te re su je mnie tak że
kwe stia róż nic mię dzy pł cio wych, to zna czy sta ram się od po -
wie dzieć na py ta nie, czy obie płcie re agu ją na wspo mnia ną
in fek cję grzy bi czą ro śli ny ży wi ciel skiej w ta ki sam spo sób od -
no śnie do ba da nych cech (ma sa i im mu no kom pe ten cja), czy
też wy stę pu ją mię dzy ni mi róż ni ce w tych ce chach? Aby od -
po wie dzieć na te py ta nia, wy bra łam ja ko ga tu nek mo de lo wy
mo ty la mo drasz ka te le iu sa oraz je go ro śli nę ży wi ciel ską krwi -
ścią ga le kar skie go ata ko wa ne go przez grzy ba mącz nia ka wła -
ści we go. Sto sun ko wa pro sto ta te go sys te mu i mo je na uko we
za in te re so wa nie mo ty la mi mo drasz ka mi w du żej mie rze przy -
czy ni ły się do re ali za cji te go pro jek tu. 

Pra ca w ra mach mo je go pro jek tu po dzie lo na jest na kil ka
eta pów. Zajęcia w te re nie przy pa dają na sier pień. Wów czas
zbie ra ne są kwia to sta ny ro ślin ży wi ciel skich wraz z że ru ją cy -
mi w nich gą sie ni ca mi mo drasz ka te le iu sa. Jed no cze śnie każ -
de go dnia po ze bra niu ma te ria łu w te re nie wy ko ny wa na jest
pra ca la bo ra to ryj na – wa że nie gą sie nic oraz ba da nie ich im -
mu no kom pe ten cji. Po miar im mu no kom pe ten cji po le ga na
za ko twi cze niu w cie le gą sie ni cy ma lut kie go frag men tu prze -
zro czy stej ni ci ny lo no wej (peł ni ro lę an ty ge nu) na sześć go -
dzin. Na stęp nie po wy cią gnię ciu ni ci umiesz cza się ją na
szkieł ku i ro bi pre pa rat mi kro sko po wy. Po ziom od po wie dzi
im mu no lo gicz nej okre śla się na pod sta wie stop nia za ciem -
nie nia ni ci, któ ry wy ni ka z od kła da nia się na jej po wierzch ni
ko mó rek – me la no cy tów, bio rą cych udział w od po wie dzi im -
mu no lo gicz nej u owa dów. W okre sie je sien no -zi mo wym po -
dej mu ję pró by ozna cze nia płci ze bra nych gą sie nic – w tym
ce lu po szu ku ję od po wied nich mar ke rów ge ne tycz nych, któ -
re umoż li wią ozna cze nie płci na pod sta wie wy izo lo wa ne go
ma te ria łu DNA.

In sty tut Zoo lo gii wy bra łam na miej sce od by wa nia sta żu
przede wszyst kim ze wzglę du na wy so ki po ziom na uko wy, ja -
ki re pre zen tu je. Mój wy bór wią że się tak że bez po śred nio
z oso bą opie ku na na uko we go. At mos fe ra w In sty tut cie jest
jed no cze śnie przy ja zna, a za ra zem mo ty wu ją ca do pra cy na -
uko wej.

Mo je pla ny na uko we wią żą się głów nie z ba da nia mi im mu -
no kom pe ten cji owa dów, w szcze gól no ści mo ty li, na tle zmian
kli ma tycz nych. In te re su je mnie od po wiedź na py ta nie, jak kli -
mat mo że wpły wać na in te rak cje ro śli na – in fek cja grzy bo wa
oraz jak ta in te rak cja wpły wa z ko lei na róż ne aspek ty hi sto rii
ży cio wych oraz im mu no lo gii owa dów. (eś)

Tro je lau re atów kon kur su FU GA 
z Na ro do we go Cen trum Na uki 
na sta żach po dok tor skich w In sty tu cie
Zoo lo gii
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Doktor Ewa Śliwińska w trakcie wykonywania swoich prac
terenowych na łąkach w okolicach Jadownik Mokrych (Małopolska)
– jednym ze stanowisk występowania modraszka teleiusa
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Dok tor Ra fał Mar ty ka, te mat pro jek tu: 
„Zna cze nie mię dzy po ko le nio we go trans fe ru 
mat czy nych prze ciw ciał dla roz wo ju i funk cjo no wa nia 
od por no ści po tom stwa pta ków wy cho wy wa ne go 
w zmien nych wa run kach śro do wi ska”

W swo im pro jek cie za ją łem się za gad nie niem do ty czą cym
trans fe ru mat czy nych prze ciw ciał do jaj i ich wpły wu na funk -
cjo no wa nie od por no ści u po tom stwa w zmien nych wa run -
kach śro do wi ska. Ja ko obiekt ba daw czy wy bra łem si ko rę bo -
gat kę – po pu lar ny ga tu nek mo de lo wy w wie lu ba da niach
z dzie dzi ny eko lo gii i bio lo gii ewo lu cyj nej. Mo ja pra ca ma cha -
rak ter eks pe ry men tal ny. Wy ko nu ję eks pe ry men ty, w któ rych
ma ni pu lu ję za rów no trans fe rem mat czy nych prze ciw ciał do
jaj, jak i śro do wi skiem wy cho wa nia po tom stwa. Osią gam to
dzię ki im mu ni za cji sa mic przed roz po czę ciem lę gów od po -
wied nim an ty ge nem (ma ją cym na ce lu sty mu la cję od po wie -
dzi im mu no lo gicz nej i pro duk cję prze ciw ciał), co pro wa dzi do
prze ka zy wa nia prze ciw ciał do jaj. Z ko lei tuż po wy klu ciu się
pi skląt po więk szam po ło wę lę gów (każ dy lęg zwięk sza ny jest
o trzy pi sklę ta po cho dzą ce z in ne go gniaz da) i po zo sta wiam
dru gą po ło wę lę gów nie zmie nio nych (peł nią cych ro lę lę gów
kon tro l nych). Pra ce eks pe ry men tal ne prze pro wa dzam w cza -
sie wy pro wa dza nia lę gów przez bo gat ki, czy li wio sną, od
kwiet nia do czerw ca. Miej scem prze pro wa dza nych ba dań jest
do brze mi zna na Pusz cza Nie po ło mic ka. Pra ca w okre sie se -
zo nu lę go we go wy ma ga za an ga żo wa nia kil ku osób i nie mal
co dzien nych kon tro li bu dek, a tak że ob rącz ko wa nia pta ków
do ro słych i pi skląt, po mia rów sko ku i ma sy oraz po bie ra nia im
krwi w ce lu zba da nia po zio mu prze ciw ciał. W mi nio nym se zo -
nie w ra mach mo je go eks pe ry men tu ba da nia mi ob ję tych by -
ło 51 par bo gat ki gniaz du ją cych w bud kach lę go wych roz -

miesz czo nych na te re nie Uro czy ska Gro bel czyk we wspo mnia -
nej Pusz czy Nie po ło mic kiej. 

Ko lej nym eta pem mo ich ba dań jest pra ca la bo ra to ryj na po -
le ga ją ca na okre śle niu mia na prze ciw ciał pta ków do ro słych
i pi skląt za po mo cą me tod im mu no lo gicz nych, ta kich jak ELI -
SA, oraz mo le ku lar nym ozna cze niu płci pi skląt. Pra ca od by wa
się w okre sie je sien no -zi mo wym, gdy nie pro wa dzę już prac
te re no wych.

Do re ali za cji pro jek tu w cza sie mo je go sta żu po dok tor skie -
go wy bra łem In sty tut Zoo lo gii na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Po zna niu ze wzglę du na wy so kie no to wa nia In sty tu -
tu i je go po ten cjał ba daw czy, a tak że na przy ja zną at mos fe rę
pra cy. Od mo men tu pod ję cia re ali za cji pro jek tu otrzy mu ję du -
żą po moc i wspar cie ze stro ny pra cow ni ków In sty tu tu.

Mo je pla ny ba daw cze obej mu ją dal szy roz wój na uko wy
w dzie dzi nie eko im mu no lo gii, nie tyl ko pta ków, ale tak że owa -
dów. Chcia ła bym to po łą czyć z aspek ta mi ge ne tycz ny mi i epi -
ge ne tycz ny mi. Wią że się to ze spę dza niem więk szej ilo ści cza -
su w la bo ra to rium ge ne tycz nym, co nie na le ży do mo ich
ulu bio nych za jęć – zde cy do wa nie bar dziej pre fe ru ję pra cę te -
re no wą – ale to wy da je się nie unik nio ne w świe tle roz wo ju
mo ich za in te re so wań. (rm)

Dok tor Da wid Mo roń, te mat pro jek tu: 
„Wpływ za nie czysz cze nia śro do wi ska me ta la mi 
cięż ki mi na pro ces za py la nia ro ślin kwia to wych 
przez owa dy”

Za py la nie ro ślin przez zwie rzę ta jest klu czo wym pro ce sem
funk cjo no wa nia więk szo ści eko sys te mów lą do wych. Po śród
zwie rząt za py la ją cych stre fy umiar ko wa nej naj waż niej sze są
owa dy trzech grup: pszczo ły (Api dea), mo ty le (Le pi dop te ra)
oraz bzy gi (Syr phi dae). Owa dy za py la ją ce od gry wa ją pod sta -
wo wą ro lę w utrzy ma niu róż no rod no ści dzi ko wy stę pu ją cych
ro ślin kwia to wych, a ich świad cze nia eko sys te mo we, na przy -
kład za py lo ne ro śli ny upraw ne, w sa mej tyl ko Unii Eu ro pej skiej
war te są mi liar dy eu ro w ska li ro ku.

Ist nie je wie le po ten cjal nych czyn ni ków mo gą cych ne ga -
tyw nie od dzia ły wać na po pu la cje owa dów za py la ją cych. Jed -
nym z ta kich czyn ni ków stre so gen nych jest ska że nie śro do wi -
ska me ta la mi cięż ki mi, któ re do ty ka więk szość ob sza ru
Eu ro py. Mi mo ist nie nia ba dań wska zu ją cych, że na ob sza rach
ska żo nych me ta la mi cięż ki mi wy stę pu je ob ni żo na li czeb ność
i róż no rod ność owa dów za py la ją cych, nie ma ba dań spraw -
dza ją cych, czy na ta kich ob sza rach wy stę pu je rów nież ob ni -
że nie efek tyw no ści za py la nia (ang. pol len li mi ta tion). Dzia ła -
nie me ta li cięż kich na róż ne gru py or ga ni zmów nie jest
jed na ko we. Mo że się więc zda rzyć, że ga tun ki wraż liw sze zo -
sta ną za stą pio ne przez gru pę mniej wraż li wą (brak jed nak ta -
kich da nych do ty czą cych owa dów za py la ją cych), ni we lu jąc
ne ga tyw ny wpływ ska że nia śro do wi ska na pro ces za py la nia.
Nie moż na jed nak wy klu czyć, że wszyst kie gru py owa dów za -
py la ją cych są po dob nie wraż li we na za nie czysz cze nia, cho -
ciaż by ze wzglę du na spe cy ficz ne wy ma ga nia sie dli sko we
i po kar mo we, po wo du jąc za bu rze nia w pro ce sie za py la nia,
a w re zul ta cie rów nież w funk cjo no wa niu eko sys te mu. Wy ka -
za nie ta kie go me cha ni zmu wska za ło by na ist nie nie po śred -
nie go wpły wu me ta li cięż kich na ro śli ny przez owa dy za py la -
ją ce. Ce lem mo je go pro jek tu jest więc roz strzy gnię cie wy żej
wy mie nio nych wąt pli wo ści oraz po zna nie me cha ni zmów sto -
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Doktor Rafał Martyka podczas badań na terenie Uroczyska
Grobelczyk w Puszczy Niepołomickiej (Małopolska)
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ją cych za ewen tu al nym za bu rza ją cym wpły wem czyn ni ków
stre so gen nych, tu me ta li cięż kich, na pro ces za py la nia.

Swo je ba da nia pro wa dzę za rów no w te re nie (ob sza ry ska -
żo ne me ta la mi cięż ki mi w oko li cach Ol ku sza [ma ło pol skie]
oraz Gło go wa [dol no ślą skie]), jak i w wa run kach la bo ra to ryj -
nych. W pra cy te re no wej, w ukła dzie eks pe ry men tal nym, ob -
ser wu ję owa dy za py la ją ce ro śli ny kwia to we. Na to miast w pra -
cy la bo ra to ryj nej wy ko rzy stu ję spek to me trię ab sorp cyj ną do
ozna cza nia za war to ści me ta li cięż kich, a tak że tech ni ki GIS
(ang. Geo gra phic In for ma tion Sys tem) do uwzględ nie nia czyn -
ni ków ma ją cych zna cze nie w ska li kra jo bra zu.

Zde cy do wa łem się prze pro wa dzić pro jekt na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu (w ra mach sta ży po dok tor skich fi -
nan so wa nych przez Na ro do we Cen trum Na uki) z wie lu wzglę -
dów. Jed nak naj waż niej szym jest te ma ty ka, sze ro ko ro zu mia -
ne świad cze nia eko sys te mo we i wy so ki po ziom ba dań
prze pro wa dza nych w In sty tu cie Zoo lo gii przez ze spół ba daw -
czy prof. Pio tra Try ja now skie go. Uni wer sy tet Przy rod ni czy dys -

po nu je rów nież za ple czem la bo ra to ryj no -ba daw czym nie zbęd -
nym do prze pro wa dze nia pro jek tu. Za wsze też moż na li czyć na
cie ka we dys ku sje z pra cow ni ka mi Za kła du Ho dow li Owa dów
Użyt ko wych. Ko le żan kom i ko le gom bar dzo dzię ku ję!

Po za koń cze niu sta żu po dok tor skie go pla nu ję na dal zaj mo -
wać się okre śla niem czyn ni ków wpły wa ją cych na po pu la cje
owa dów za py la ją cych, ta kich jak in wa zyj ne ga tun ki ro ślin
bądź ska że nie śro do wi ska me ta la mi cięż ki mi oraz iden ty fi ka -
cją sie dlisk po cho dze nia an tro po ge nicz ne go, któ re mo gą
mieć zna cze nie w utrzy ma niu róż no rod no ści po pu la cji owa -
dów za py la ją cych. (dm)

Wszy scy cie szy my się z te go nie zwy kłe go spo tka nia na -
ukow ców z Ma ło pol ski w Wiel ko pol sce! 

dr Ewa B. Śli wiń ska
dr Ra fał Mar ty ka

dr Ra fał Mo roń

Doktor Dawid Moroń ze sztucznym gniazdem dla dziko żyjących pszczół podczas prac terenowych na obszarze silnego skażenia metalami
ciężkimi w okolicach Olkusza (Małopolska)
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Katedra Metod Matematycznych 
i Statystycznych 1963–2013

Choć moż na by po my śleć, że „trzy nast ka” w ro ku 2013 mo -
gła by przy nieść ma te ma ty kom pe cha, oka za ło się, że

umy sło wi ści słe mu licz by są nie strasz ne i na wet z trzy nast ka -
mi po tra fi so bie po ra dzić. Jed nym ze szcze gól nych wy da rzeń
w 2013 ro ku na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu był
ju bi le usz 50-le cia ist nie nia Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych
i Sta ty stycz nych na Wy dzia le Rol nic twa i Bio in ży nie rii. 

Pro fe sor Ste fan Bar bac ki utwo rzył w 1945 ro ku na Wy dzia le
Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go Ka te drę Do -
świad czal nic twa Rol ni cze go i Bio me trii. Za kres dzia łal no ści Ka -
te dry po sze rzo no i prze mia no wa no ją w 1951 ro ku na Ka te -
drę Ge ne ty ki i Ho dow li Ro ślin, w któ rej jed nym z dwóch
za kła dów był Za kład Do świad czal nic twa Rol ni cze go i Bio me -
trii. Du ży do ro bek na uko wy i dy dak tycz ny przy czy nił się do
te go, że w 1963 ro ku Za kład Do świad czal nic twa Rol ni cze go
i Bio me trii zo stał wy od ręb nio ny i prze kształ co ny w Ka te drę
Sta ty sty ki Ma te ma tycz nej na Wy dzia le Rol ni czym. Wła śnie tę
da tę wspo mi na my ja ko po czą tek ist nie nia obec nej Ka te dry
Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych. Kie row nic two ka te -
dry ob ję ła do cent Re gi na Elandt. Z jej ini cja ty wy zo sta ło uru -
cho mio ne se mi na rium ze sta ty sty ki ma te ma tycz nej i jej za sto -
so wań, któ re dzia ła nie prze rwa nie do dziś. Po wy jeź dzie prof.
Elandt do USA w 1964 ro ku ku ra to rem ka te dry był prof. Ste -
fan Bar bac ki, a w ro ku 1968 kie row ni kiem Ka te dry zo stał do -
cent Ta de usz Ca liń ski. 

Rok 1970 to re for ma struk tu ry or ga ni za cyj nej Wyż szej Szko -
ły Rol ni czej. Ka te dra zo sta ła roz wią za na, a pra cow ni cy prze -
szli do no wo po wo ła ne go In sty tu tu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che -
mii ja ko Ze spół Dy dak tycz ny Sta ty sty ki Ma te ma tycz nej.
Po mysł li kwi da cji Ka te dry oka zał się nie zbyt szczę śli wy. W wy -
ni ku sta rań ów cze sne go rek to ra Wyż szej Szko ły Rol ni czej,
prof. Zbysz ka Tu choł ki, w 1971 ro ku uczel nia wy ra zi ła zgo dę
na utwo rze nie sa mo dziel nej jed nost ki mię dzy wy dzia ło wej
pod le głej bez po śred nio rek to ro wi: Za kła du Me tod Ma te ma -
tycz nych i Sta ty stycz nych pod kie row nic twem do cen ta Ta de -
usza Ca liń skie go. Wy wo dzą cy się z In sty tu tu Ma te ma ty ki, Fi -
zy ki i Che mii Ze spół Dy dak tycz ny Ma te ma ty ki zo stał w ro ku
1976 włą czo ny do Za kła du Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty -
stycz nych. W swo jej dzia łal no ści za kład na wią zy wał do wie lo -
let niej tra dy cji za sto so wań ma te ma ty ki i sta ty sty ki ma te ma -
tycz nej w ba da niach rol ni czych, za po cząt ko wa nej w ośrod ku
po znań skim przez prof. Ste fa na Bar bac kie go. 

W 1984 ro ku funk cję kie row ni ka Ka te dry ob jął do cent Ra do -
sław Ka la, a w 1987 ro ku do cent Bro ni sław Ce ran ka. Od ro -
ku 2003 Ka te drą kie ru je prof. Ani ta Do bek. W 1988 ro ku Za kład
zo stał prze mia no wa ny na Ka te drę Me tod Ma te ma tycz nych
i Sta ty stycz nych, któ ra zrze sza lu dzi zaj mu ją cych się ba da nia mi
za sto so wa nia ma te ma ty ki, sta ty sty ki i in for ma ty ki w agro me te -
oro lo gii, den dro me trii, do świad czal nic twie rol ni czym i tech no -
lo gicz nym, ge ne ty ce, ho dow li ro ślin, ochro nie śro do wi ska, zoo -

Pracownicy Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych wraz z zaproszonymi gośćmi przed pałacem w Będlewie
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tech ni ce i geo sta ty sty ce. Pięć dzie siąt lat te mu w Ka te drze pra -
co wa ły trzy oso by. Dwu dzie sty pierw szy wiek to no we wy zwa -
nia dla Ka te dry. Chce im spro stać 37 osób sku pio nych w pię ciu
Za kła dach: Bio in for ma ty ki, Bio me trii, Bio sta ty sty ki, Do świad -
czal nic twa Rol ni cze go i Za sto so wań Ma te ma ty ki. 

W pięk ny sło necz ny dzień 21 czerw ca 2013 ro ku pra cow ni -
cy Ka te dry Me tod Ma te ma tycz nych i Sta ty stycz nych spo tka li
się wraz z za pro szo ny mi go ść mi, aby uczcić 50-le cie ist nie nia
swo jej ka te dry. Uro czy stość od by ła się w Ośrod ku Kon fe ren -
cyj nym In sty tu tu Ma te ma tycz ne go PAN w Bę dle wie. Na spo -
tka nie przy by ło wie lu zna ko mi tych go ści, bez któ rych ob cho -
dy nie by ły by ta kie mi łe. Go ści li śmy rek to ra Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. Grze go rza Skrzyp cza ka,
dzie ka na Wy dzia łu Rol nic twa i Bio inży nie rii, prof. Wie sła wa Ko -
zia rę, przed sta wi cie li za przy jaź nio nych ka tedr pro wa dzą cych
ba da nia sta ty stycz ne z War sza wy, Lu bli na, Wro cła wia, pra cow -
ni ków Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, pra -
cow ni ków PAN oraz eme ry to wa nych pra cow ni ków Ka te dry.
Wszyst kie za pro szo ne oso by po wi ta ła prof. Ani ta Do bek, która
również przy po mnia ła dzie je ka te dry. Hi sto ria to nie tyl ko su -
che fak ty, ale przede wszyst kim lu dzie, któ rzy ją two rzy li, i to
wła śnie im prof. Do bek po świę ci ła naj wię cej cza su. Oso by,
któ re two rzy ły na szą Ka te drę, wy ty czy ły kie run ki na szych ba -
dań, po ka za ły, że cięż ką pra cą moż na od nieść w ży ciu suk ces
i stwo rzyć coś wspa nia łe go. Na stęp nie rek tor, dzie kan i in ni
za pro sze ni go ście zło ży li gra tu la cje i ży cze nia dal sze go roz -

wo ju. Spo tka nie mia ło cha rak ter nie tyl ko to wa rzy ski, ale mi -
ni sym po zjum. Oma wia li śmy te ma ty kę ba dań na uko wych pro -
wa dzo nych pięć dzie siąt lat te mu i obec nie, za sta na wia li śmy
się, jak ona ewo lu uje i w ja kich kie run kach bę dzie my po dą żać
w przy szło ści.

Na na stęp ny punkt spo tka nia chy ba wszy scy cze ka li z nie -
cier pli wo ścią. Wznie sio no to ast za dal szy wspa nia ły roz wój Ka -
te dry. Go ście przy lamp ce szam pa na zło ży li so bie ży cze nia po -
myśl no ści i wspo mi na li daw ne cza sy… Każ dy spró bo wał też
pysz ne go tor tu. W mi łej at mos fe rze mie li śmy szan sę po wspo -
mi nać za rów no za słu żo ne oso by, bez któ rych nie by ło by na -
szej Ka te dry, jak rów nież śmiesz ne wy da rze nia i za baw ne sy -
tu acje. Pa mię ta li śmy rów nież o tych pra cow ni kach Ka te dry,
któ rzy w 2013 ro ku ob cho dzi li okrą głe rocz ni ce uro dzin. Jed -
nym z nich był prof. Ta de usz Ca liń ski, wie lo let ni kie row nik Ka -
te dry i twór ca po znań skiej szko ły sta ty sty ki i bio me trii. Póź niej
obej rze li śmy fil my o lu dziach zwią za nych z na szą Ka te drą. Gdy
na nie bie miej sce słoń ca za jął księ życ, wszy scy uczest ni cy spo -
tka nia usie dli do oko ła ogni ska. Śpiew prze pla tał się z opo wie -
ścia mi i wspo mnie nia mi. 

Uro czy ste spo tka nia, ta kie jak ten ju bi le usz, łą czą pra cow -
ni ków, do da ją si ły i da ją po czu cie przy na leż no ści. 

Pod czas uro czy sto ści spo tka ło się kil ka po ko leń sta ty sty -
ków, a prof. Ca liń ski miał oka zję po roz ma wiać ze swo imi na -
uko wy mi pra wnu ka mi. 

Mał go rza ta Gra czyk

Prze pisz my ręcz nie dzie ło Oj cze Nasz
Au gu sta hr. Ciesz kow skie go!

W 2014 ro ku bę dzie my świę to wać dwu set ną rocz ni cę uro -
dzin i sto dwu dzie stą rocz ni cę śmier ci wy bit ne go Wiel ko po la -
ni na, pa tro na na szej uczel ni, Au gu sta hra bie go Ciesz kow skie -
go. Po wstał spo łecz ny ko mi tet przy go to wu ją cy ob cho dy tych
uro czy sto ści, w któ re go skład wcho dzą rów nież oso by re pre -
zen tu ją ce na szą uczel nię. Jed ną z pod ję tych inicjatyw jest
ręcz ne prze pi sy wa nie naj bar dziej zna ne go dzie ła te go wy bit -
ne go fi lo zo fa – Oj cze Nasz. Chcie li by śmy za chę cić do udzia łu
w tym pro jek cie pra cow ni ków na szej uczel ni.

Każ dy uczest nik otrzy ma frag ment dzie ła Au gu sta hr. Ciesz -
kow skie go oraz kar ty, na któ rych bę dzie prze pi sy wał tekst. Po
skom ple to wa niu wszyst kich prze pi sa nych stron zo sta ną one
opra wio ne, w za łą cze niu znaj dzie się też li sta osób bio rą cych
udział w prze pi sy wa niu.

Ma my na dzie ję, że pro jekt spo tka się z du żym za in te re so -
wa niem, dzię ki cze mu wie le my śli fi lo zo fa i spo łecz ni ka z Wie -
rze ni cy na no wo za ist nie je w na szej rze czy wi sto ści.

Je go Ma gni fi cen cja rek tor, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp -
czak, wy ra ził zgo dę na prze pro wa dze nie tej ak cji na te re nie
na szej uczel ni.

Oso by za in te re so wa ne ak cją za pra sza my po ma te ria ły
i wszel kie in for ma cje do Han ny No wa kow skiej (po kój 418, Col -
le gium Ma xi mum) lub Do ro ty Pa pież (po kój 403, Col le gium
Ma xi mum) od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00–12.00. 

W imie niu osób za an ga żo wa nych w pra ce ko mi te tu
prof. dr hab. Krzysz tof Mo liń ski 
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August hr. Cieszkowski (1814–1894)
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Wy dział Le śny Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
w pięk nym ośrod ku po ło żo nym wśród la sów oko lic Do -

bie gnie wa zor ga ni zo wał mię dzy na ro do wą kon fe ren cję na te -
mat bio ma sy le śnej pod ty tu łem „Fo rest Bio mass Con fe ren ce”.
Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na pod au spi cja mi dwóch naj -
więk szych or ga ni za cji le śnych na świe cie: EFI (Eu ro pe an Fo rest
In sti tu te) oraz IU FRO (In ter na tio nal Union of Fo rest Re se arch
Or ga ni za tions).

Za kres kon fe ren cji obej mo wał sze ro kie spek trum te ma tów
zwią za nych z bio ma są le śną:
� czyn ni ki wpły wa ją ce na pro duk cję bio ma sy (kli mat, wa run -

ki sie dli sko we, pro wa dzo ne za bie gi ho dow la ne)
� me to dy sza co wa nia za so bów bio ma sy w la sach (po mia ry

na ziem ne, zdję cia lot ni cze, ob ra zy sa te li tar ne, ska ning la se -
ro wy i in ne)

� mo de lo wa nie wzro stu drzew i drze wo sta nów
� pro duk cja bio ma sy drzew nej na plan ta cjach
� tech ni ki po zy ska nia bio ma sy
� wy ko rzy sta nie bio ma sy le śnej na ce le ener ge tycz ne
� aku mu la cja dwu tlen ku wę gla
� aspek ty eko lo gicz ne, eko no micz ne i uwa run ko wa nia po li -

tycz ne pro duk cji bio ma sy w la sach.

Te ma ty ka kon fe ren cji wzbu dzi ła sze ro kie za in te re so wa nie.
Uczest ni czy ło w niej 80 osób z 17 kra jów świa ta, re pre zen tu -
ją cych pięć kon ty nen tów. Bio rąc pod uwa gę au to rów i współ -
au to rów zgło szo nych na kon fe ren cję abs trak tów, łącz nie by li
to re pre zen tan ci 31 państw. Naj licz niej przy by li uczest ni cy
z kra jów eu ro pej skich, ale by li też obec ni przed sta wi cie le tak
eg zo tycz nych państw, jak: Mau ri tius, Ma da ga skar, Ke nia, In -
die, Bra zy lia czy Chi le.

Pro gram kon fe ren cji był bar dzo na pię ty. W trak cie dwóch
dni ob rad wy gło szo no 45 re fe ra tów i za pre zen to wa no 11 po -
ste rów. Po za wy stą pie nia mi zgło szo ny mi przez uczest ni ków
by ło to pięć re fe ra tów wio dą cych, wy gło szo nych przez wy bit -
nych spe cja li stów w swo ich dzie dzi nach: prof. Ant ti Asi ka inen
(Fin lan dia), prof. Da niel B. Bot kin (USA), prof. Je an -Marc Gu ehl
(Fran cja), prof. Mar co Mar chet ti (Wło chy) oraz prof. Ja cek Olek -
syn (Pol ska). Na kon fe ren cję zo sta li za pro sze ni tak że: Ewa Le -
wocz ko (Wspól ny Se kre ta riat Tech nicz ny, Schwe rin) – aby
przed sta wić pro gram IN TER REG IV A; dr Jens Schröder (Lan -
de skom pe tenz zen trum Forst Eber swal de – LFE) – aby omó wić
pro jekt For se en PO ME RA NIA; prof. Jan Pi kul (pro rek tor Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu) – aby za pre zen to wać
uczel nię oraz Wi told Koss (dy rek tor Re gio nal nej Dy rek cji La -

Fo rest Bio mass Con fe ren ce
Pa�łac�Mie�rzę�cin, 7–9�paź�dzier�ni�ka 2013�ro�ku
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sów Pań stwo wych w Szcze ci nie) – aby scha rak te ry zo wać la sy
re gio nu. Kon fe ren cji prze wod ni czył prof. To masz Za wi ła -
-Niedź wiec ki (In sty tut Ba daw czy Le śnic twa). 

W trze cim dniu od by ła się se sja te re no wa w Pusz czy Bu ko -
wej ko ło Szcze ci na, zor ga ni zo wa na we współ pra cy z go spo -
da rza mi te re nu – Nad le śnic twem Gry fi no. Uczest ni cy mie li
moż li wość za po zna nia się z pro wa dzo ną na tym ob sza rze go -
spo dar ką le śną, ochro ną przy ro dy i edu ka cją przy rod ni czą.
W pro gra mie by ło tak że zwie dza nie Ar bo re tum w Glin nej oraz
re zer wa tu Krzy wy Las.

Na uwa gę za słu gu je wy so ki po ziom me ry to rycz ny wy stą -
pień oraz ich na uko wy cha rak ter, co czę sto by ło pod kre śla ne
przez uczest ni ków kon fe ren cji. Or ga ni za to rzy otrzy ma li wie le
wy ra zów uzna nia i po dzię ko wań za do brą or ga ni za cję im pre -
zy. Du żym wy róż nie niem by ło przy zna nie przez IU FRO na gród
w po sta ci li stów gra tu la cyj nych (Cer ti fi ca te of Ap pre cia tion) dla
dwóch człon ków ko mi te tu or ga ni za cyj ne go: An drze ja Wę gla
i Krzysz to fa Po lo we go.

Kon fe ren cja od by ła się w ra mach pol sko -nie miec kie go pro -
jek tu unij ne go „For se en PO ME RA NIA” re ali zo wa ne go w la -
tach 2011–2013 przez Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.
Ba da nia pro wa dzo ne w ra mach te go pro jek tu do ty czą sza co -
wa nia bio ma sy w la sach, z za sto so wa niem róż nych me tod te -

le de tek cyj nych. Pro jekt i kon fe ren cja zo sta ły do fi nan so wa ne
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go.

mgr Jo lan ta Wę giel

Na temat działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
opowiedział prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
prof. dr hab. Jan Pikul

Wystawa posterowa

Zwiedzanie Puszczy Bukowej
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Uczestnicy konferencji przed Pałacem Mierzęcin
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rząt Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. W ra mach tej stre -
fy przy go to wa no mi ni za gro dę ma łe go ho dow cy, w któ rej od by -
wa ły się warsz ta ty edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. Naj młod si
mo gli roz wi jać swo je umie jęt no ści pla stycz ne, ma lu jąc por tret gę -
si. Du żą atrak cją by ło rów nież ozda bia nie gę sich ob ry sów praw -
dzi wym gę sim pie rzem. 

W cza sie warsz ta tów dzie cię cych na do ro słych cze ka ły po ra dy
na te mat za let gę si ny oraz jej nie zwy kłych wa lo rów sma ko wych

i zdro wot nych. Na py ta nia po zna nia ków i przy by łych go ści od po -
wia da li na ukow cy z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu
oraz ho dow cy gę si ny. 

Or ga ni za to rzy są prze ko na ni, że „Gę si na na Imie ni nach” wpi sze
się na sta łe w pro gram świę to wa nia Dnia Nie pod le gło ści i imie -
nin uli cy Świę ty Mar cin, przy czy nia jąc się tym sa mym do po pu la -
ry za cji spo ży wa nia te go jak że zdro we go mię sa. 

Pa tro nat ho no ro wy nad ak cją ob jął JM rek tor Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. Grze gorz Skrzyp czak.

Bar ba ra Ste fań ska, Ani ta Za wor ska, Pa weł Ste fań ski

Gęsia parada przemaszerowała ulicami Poznania

Jak co ro ku w dniu 11 li sto pa da w Po zna niu świę to wa no od zy -
ska nie nie pod le gło ści oraz imie ni ny uli cy Świę ty Mar cin. Te go

dnia już tra dy cyj nie od był się po chód nie pod le gło ścio wy, pod -
czas któ re go gros po zna nia ków za ja da ło się lo kal nym po znań skim
pro duk tem – ro ga lem świę to mar ciń skim. No wo ścią w czasie te -
go rocz ne go świę to wa nia był wiel ki pro jekt pro mo cyj ny pod na -
zwą „Gę si na na Imie ni nach”. Głów nym ce lem im pre zy przy go to -
wa nej przez Sto wa rzy sze nie Rzeź ni ków i Wę dli nia rzy RP1 jest
przy wró ce nie tra dy cji spo ży wa nia mię sa gę sie go w dniu imie nin
św. Mar ci na i Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści. Jak gło si le gen -
da, po stać świę te go jest bar dzo zwią za na z gę sia mi2, a sa ma gę si -
na od wie ków wpi sa na jest w pol ską tra dy cję ku li nar ną – zwłasz -
cza na te re nie Wiel ko pol ski. 

Głów ną ideą przed się wzię cia „Gę si na na Imie ni nach” jest po pu -
la ry zo wa nie spo ży wa nia te go mię sa. War to pa mię tać, że Pol ska
jest je go naj więk szym pro du cen tem i eks por te rem, a po waż ny
udział w ho dow li tych pta ków i prze twór stwie ich mię sa ma nasz
re gion.

W wiel kiej stre fie zbu do wa nej pod Ra tu szem od by wa ły się rów -
no cze śnie wy stę py ar ty stycz ne, pre lek cje po pu lar no nau ko we oraz
pre zen ta cje ku li nar ne pro wa dzo ne przez za wo do wych ku cha rzy
i po łą czo ne z de gu sta cja mi oraz po czę stun kiem. Wiel ką atrak cją
tej czę ści im pre zy był ogrom ny „Ko cioł Ob fi to ści”, z któ re go ser -
wo wa no gę sią stra wę przy rzą dzo ną na ba zie po dro bów i ele men -
tów mię sa gę sie go. Opra wę mu zycz ną im pre zy za pew ni ło Ra dio
Gę -Ga w trans mi sji na ży wo, pro po nu jąc pu blicz no ści licz ne kon -
kur sy z na gro da mi. Oczy wi ście gę si nie za bra kło w po cho dzie
świę to mar ciń skim. Gę sie pie rze, któ re roz rzu ca ły „gą ski” ze spe -
cjal nej plat for my –„Gę siej Łą ki” – okry ło uli cę Świę ty Mar cin.

Wiel ką po pu lar no ścią cie szy ło się sto isko przy go to wa ne przez
dok to ran tów oraz stu den tów Wy dzia łu Ho dow li i Bio lo gii Zwie -

Uni wer sy tet Przy rod ni czy z gę si ną 
na imie ni nach uli cy Świę ty Mar cin
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Najmłodsi pod okiem studentów i doktorantów Wydziału Hodowli 
i Biologii Zwierząt naszego uniwersytetu mogli rozwijać swoje
umiejętności plastyczne, malując portret gęsi

1 Świę ty Mar cin jest pa tro nem mię dzy in ny mi wła śnie rzeź ni ków
(przyp. red.).

2 Le gen da mó wi, że Mar cin nie chciał przy jąć god no ści bi sku pa, któ -
rą mu ofe ro wa no (był bar dzo skrom nym czło wie kiem) i dla te go skrył
się w szo pie, gdzie prze trzy my wa no gę si. Te jed nak, za nie po ko jo ne,
pod nio sły alarm i w ten spo sób zdra dzi ły kry jów kę przy szłe go świę -
te go (przyp. red.).
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Tar no wo Pod gór ne w dniach 19–21 li sto pa da sta ło się miej -
scem sym po zjum szko le nio we go po świę co ne go re ali za cji

rzą do we go pro jek tu, gdzie za pre zen to wa no wy ni ki licz nych
ba dań i do świad czeń. Or ga ni za to rem spo tka nia na ukow ców
i prak ty ków jest głów ny be ne fi cjent pro jek tu – Uni wer sy tet
Przy rod ni czy w Po zna niu, a ce lem kon fe ren cji – po pu la ry za -
cja upra wy ro ślin strącz ko wych w ce lu mak sy mal ne go zwięk -
sze nia udzia łu biał ka kra jo we go w pro duk cji żyw no ści i pasz
oraz upo wszech nie nie wy ni ków ba dań na te mat do tych cza -
so wej re ali za cji pro gra mu wie lo let nie go Mi ni ster stwa Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi w la tach 2011–2015. Za ło że niem pro jek tu
jest stwo rze nie wa run ków do zmniej sze nia im por tu biał ka pa -
szo we go (PŚS) o oko ło 50% w wy ni ku zwięk sze nia war to ści
od żyw czej i użyt ko wej biał ka ro ślin ne go po cho dzą ce go z kra -
jo wych su row ców. 

Sym po zjum by ło kon ty nu acją wy mia ny do świad czeń
zmie rza ją cych do zwięk sze nia sta bil no ści i ja ko ści plo nu wy -
so ko biał ko wych ro ślin strącz ko wych, wpro wa dza nia no -
wych tren dów w agro tech ni ce tych ro ślin, a tym sa mym
spo so bów zwięk sza nia opła cal no ści upra wy oraz wy ko rzy -
sta nia ro dzi me go biał ka w ży wie niu zwie rząt mo no ga strycz -
nych.

Pierw sze go dnia ob rad pod ję to te ma ty kę przy sto so wa nia
od mian ro ślin strącz ko wych do upra wy i lep sze go wy ko rzy -
sta nia ich plo nów ja ko źró dła biał ka w pa szach. W ko lej nym
dniu pre zen to wa no badania do ty czą ce wpro wa dze nia no -
wych, udo sko na lo nych roz wią zań w agro tech ni ce ro ślin
strącz ko wych, pro wa dzą cych do zwięk szo ne go wy ko rzy sta -
nia ich po ten cja łu plo no twór cze go. Omó wio no rów nież
pro duk cję zbóż i ro ślin strącz ko wych w róż nych sys te mach
go spo da ro wa nia i upra wy ro li, do bór ga tun ków i od mian do
wa run ków sie dli sko wych. 

W ra mach se sji do ty czą cej udzia łu ro dzi me go biał ka w ży -
wie niu zwie rząt mo no ga strycz nych omó wio no ak tu al ną
war tość po kar mo wą i przy dat ność ży wie nio wą kra jo wych
na sion ro ślin strącz ko wych, pro duk tów rze pa ko wych oraz
su szo nych wy wa rów zbo żo wych. Przed sta wio no moż li wo -
ści opty mal ne go łą cze nia ich ze so bą w mie szan kach i daw -
kach po kar mo wych. Za pre zen to wa ne licz ne re zul ta ty do -
świad czeń na zwie rzę tach po zwo li ły po sze rzyć in for ma cje
na te mat wpły wu nie któ rych kra jo wych źró deł biał ka na fi -
zjo lo gicz ne funk cje prze wo du po kar mo we go, pro ce sy tra -
wien ne i fer men ta cyj ne oraz me cha ni zmy ogra ni cza ją ce
straw ność skład ni ków po kar mo wych. Osta tecz nie po zwo li -
ło to okre ślić po ziom sub sty tu cji biał ka po eks trak cyj nej śru -
ty so jo wej przez kra jo we źró dła biał ka za rów no w drob nych
go spo dar stwach rol nych, jak i na prze my sło wych fer mach
zwie rzę cych. 

Ostat nie go dnia ob rad pod ję to dys ku sję ple nar ną nad
bar dzo istot nym aspek tem, czyli opła cal no ścią upra wy kra -

jo wych źró deł biał ka. Śro do wi sko na ukow ców i prak ty ków
przed sta wi ło eko no micz ne uwa run ko wa nia roz wo ju pro -
duk cji, in fra struk tu ry ryn ku i sys te mu ob ro tu, a tak że opła -
cal no ści wy ko rzy sta nia biał ka ro ślin strącz ko wych na ce le
pa szo we. 

Kon fe ren cja by ła pod su mo wa niem pierw szych dwóch
i pół lat licz nych ba dań i do świad czeń w ra mach pro jek tu
pię cio let nie go. Ży wa dys ku sja śro do wi ska na uko we go,

przed sta wi cie li branż eko no micz nych i prze my sło wych, ho -
dow ców, a przede wszyst kim prak ty ków świad czy o ce lo wo -
ści or ga ni zo wa nych spo tkań. Wstęp ne wy ni ki, ja kie zo sta ły
za pre zen to wa ne przez pla ców ki na uko wo-ba daw cze z Pol -
ski zaj mu ją ce się za gad nie nia mi ge ne tycz ny mi, agro tech -
nicz ny mi, ży wie nio wy mi i eko no micz ny mi, na pa wa ją opty -
mi zmem. Zna cze nie stra te gicz ne, ja kim jest stwo rze nie
wa run ków do wzro stu bez pie czeń stwa biał ko we go kra ju
wy ni ka ją ce go z wy ko rzy sta nia ro dzi mych su row ców, po -
zwo li na roz wój zrów no wa żo ne go rol nic twa i zwiększy kon -
ku ren cyj ność kra ju.

mgr Ani ta Za wor ska

Konferencja zgromadziła środowisko naukowe, przedstawicieli branż
ekonomicznych i przemysłowych, hodowców, a przede wszystkim
praktyków

Ulep sza nie kra jo wych źró deł biał ka
ro ślin ne go, ich pro duk cji, sys te mu 
ob ro tu i wy ko rzy sta nia w pa szach
Pierw�sza�kon�fe�ren�cja�szko�le�nio�wa�w ra�mach�pro�gra�mu�wie�lo�let�nie�go
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Kon kurs „Zie lo ny Po znań” trwa już 20 lat i jest or ga ni zo wa -
ny przez Urząd Mia sta Po zna nia. Ka te dra Te re nów Zie le ni

i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu oraz Ka te dra Ro ślin Ozdob nych Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu bio rą w nim udział od
po cząt ku, czy li od 1993 ro ku. Kon kurs roz strzy ga ny jest w na -
stę pu ją cych ka te go riach: ogro dy przy do mo we, bal ko ny, zie -
leń ce i dział ki na te re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Kon kurs „Zie lo ny Po znań” ma na ce lu zwięk sze nie ak tyw no -
ści po zna nia ków na rzecz utrzy ma nia, ale przede wszyst kim
po wsta wa nia no wych te re nów zie le ni, co w znacz nym stop -
niu pod no si wa lo ry bio lo gicz ne i es te tycz ne otoczenia.

Oce nia się, że przez 20 lat ko lej nych edy cji kon kur su „Ziel ny
Po znań” (1993–2013) wzię ło udział oko ło 55 000 uczest ni ków.
Co rocz nie wzra sta licz ba miesz kań ców, in sty tu cji oraz pod mio -
tów go spo dar czych, któ re zgła sza ją do kon kur su swo je obiek -
ty: zie leń ce i kwiet ni ki, bal ko ny lub log gie, ogro dy przy do mo -
we oraz dział ki na te re nach Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

W dwu dzie stej edy cji kon kur su do ry wa li za cji zgło szo no
po nad 5000 obiek tów. Miej ska Ko mi sja Kon kur so wa, któ ra

skła da ła się z przed sta wi cie li: Urzę du Mia sta Po zna nia, Ogro -
du Bo ta nicz ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu, Ka te dry Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
oraz Ka te dry Ro ślin Ozdob nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go w Po zna niu, Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Po zna niu i To wa rzy stwa Mi ło śni ków Mia sta
Po zna nia, spo śród bli sko 100 obiek tów za kwa li fi ko wa nych do
dru gie go eta pu wy ło ni ła 12 lau re atów oraz przy zna ła czte ry
wy róż nie nia.

Dnia 6 li sto pa da 2013 ro ku w Sa li Bia łej Urzę du Mia sta przy
Pla cu Ko le giac kim od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród
i wy róż nień. Gra tu la cje zwy cięz com skła dał Pre zy dent Mia sta
Po zna nia – Ry szard Gro bel ny i Wi ce pre zy dent – To masz Ka iser.
Za rów no Ka te dra Te re nów Zie le ni i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu,
jak i Ka te dra Ro ślin Ozdob nych otrzy ma ły dy plom uzna nia za
wie lo let nią współ pra cę w re ali za cji Kon kur su „Zie lo ny Po znań”
oraz na gro dę w po sta ci książ ki.

dr hab. Piotr Urbań ski

Kon kurs „Zie lo ny Po znań”
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Od wie lu lat tra dy cje i zwy cza je pol skich my śli wych i le śni -
ków by ły ści śle zwią za ne z kul tem ich pa tro na – św. Hu -

ber ta. Do wo dem na to mo że być cy tat z zakończenia Księgi
trzeciej. Umizgi poematu Ada ma Mic kie wi cza Pan Ta de usz:

„[…] Do księ dza ple ba na
Dać znać – do dał pan Sę dzia – że by ju tro z ra na
Mszę miał w ka pli cy le śnej; kró ciuch na ofer ta
Za my śli wych, msza zwy kła świę te go Hu ber ta”.

Ja ko ko lej ne po twier dze nie mo że po słu żyć przy kład ak tu al -
ne go lo go Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, któ re prze sta wia
wie niec (po ro że) by ka je le nia z umiesz czo nym po środ ku wi ze -
run kiem pro mie niu ją ce go krzy ża. We dług le gen dy o św. Hu ber -
cie ta ki sam krzyż Hu bert uj rzał, gdy pro wa dząc roz wią złe ży cie
i za po mi na jąc o na ka zach bo żych, wy brał się na po lo wa nie
w Wiel ki Pią tek. W wień cu by ka je le nia, na któ re go Hu bert chciał
za po lo wać, po ja wił się świe tli sty krzyż, a Je zus Chry stus prze -
strzegł my śli we go sło wa mi: „Hu ber cie, dla cze go bez po trze by
wy nisz czasz zwie rzę ta i za po mi nasz o zba wie niu du szy?” Te sło -
wa spra wi ły, że Hu bert po rzu cił do cze sne ucie chy i od dał się ży -
ciu w wie rze, przez co zo stał uzna ny za świę te go. Nam, bez
wzglę du na wy zna nie, le gen da ta przy po mi na, że na le ży trak -
to wać przy ro dę z po ko rą i sza no wać wszyst kie jej pło dy. 

Pol ska tra dy cja Mszy Hu ber tow skiej

Aby po dzię ko wać Bo gu za mi nio ny rok i pro sić o ła ski w na -
stęp nym, my śli wi z ca łej Pol ski or ga ni zu ją na prze ło mie paź -
dzier ni ka i li sto pa da msze na cześć św. Hu ber ta. Są one for mą
naj bar dziej uro czy ste go zwy cza ju my śliw skie go o cha rak te -
rze re li gij nym. Nie ist nie je je den stan dar do wy sche mat prze -
bie gu ta kiej Mszy, co spra wia, że każ da z nich jest szcze gól na. 

Ko ściół de ko ro wa ny la sem

Do wy jąt ko wych uro czy stości te go ty pu z pew no ścią moż -
na za li czyć or ga ni zo wa ną rok rocz nie Mszę św. Hu ber tow ską
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
W 2013 ro ku od by ła się ona dnia 24 li sto pa da w ko ście le pw.
św. Ja na Vian neya i sta no wi ła nie ofi cjal ne za koń cze nie ob cho -
dów Dni Pa tro na Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Tra dy cyj nie ko ściół zo stał ude ko ro wa ny le śny mi ak cen ta mi.
Po za pach ną cy mi la sem świer ka mi na oł ta rzu zna la zły się tro -
fea my śliw skie, sty li zo wa ny wie niec by ka je le nia z umiesz czo -
nym po środ ku drew nia nym krzy żem i ob raz przed sta wia ją cy
sce nę ob ja wie nia św. Hu ber ta. Swo ją obec no ścią za szczy ci ły
nas wła dze uczel ni, jak rów nież licz ne gro no pra cow ni ków
i stu den tów uni wer sy te tu. 

Msza Świę ta in na niż wszyst kie

Ja ko że Msza św. Hu ber tow ska jest je dy ną Mszą, na któ rej
moż li wa jest obec ność zwie rząt w ko ście le, to i na po znań -

skim So ła czu nie mo gło za brak nąć na szych wier nych my śliw -
skich po moc ni ków. Ko le ga To masz Ło zow ski z ra mie nia Sek -
cji Ky no lo gii My śliw skiej dzia ła ją cej przy Ko le Le śni ków przy -
pro wa dził do ro słe go wy żła ra sy po in ter, a Mar cin Wir kus
z Sek cji My śliw skiej Ko ła Le śni ków szcze niacz ka ra sy jam nik
szorst ko wło sy, dla któ re go by ło to pierw sze te go ty pu prze -
ży cie. Ko le żan ka Ma ria Mą ka, człon ki ni Pol skie go Gniaz da So -
kol ni ków, za bra ła na Mszę do ro słą sa mi cę so ko ła wę drow ne -
go. Ptak był spo koj ny, mi mo że w cza sie ce re mo nii nie miał
za ło żo ne go kap tur ka ogra ni cza ją ce go je go zmy sły, a do oko -
ła by ło bar dzo du żo wier nych. Ce re mo nia roz po czę ła się prze -
mó wie niem ko le gi Mar ka Że liź nia ka, pre ze sa Ko ła Le śni ków,
po któ rym wpro wa dzo no dwa pocz ty sztan da ro we: Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu i Za rzą du Okrę go we go
Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go w Po zna niu. Pod czas Mszy
nie za bra kło da rów dla Ko ścio ła, a by ły to: lor net ka, sie kie ra,
śred ni co mierz i kacz ka. Da ry te sym bo li zo wa ły na sze proś by
do Bo ga, aby śmy mo gli Go wi dzieć, pra co wać pod Je go opie -
ką i zbie rać plo ny na szej pra cy. 

Tra dy cja świę te go Hu ber ta 
na Wy dzia le Le śnym

Kościół został udekorowany leśnymi akcentami
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Przy dźwię ku my śliw skich ro gów

Opra wę mu zycz ną ca łej Mszy za pew nił Ze spół Trę ba czy
My śliw skich „Ve na tor” Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu. Sy gna li ści pod kie row nic twem ar ty stycz nym Ta de -
usza Pian kow skie go wy ko na li utwo ry skom po no wa ne
przez wy bit ne go nie miec kie go kom po zy to ra Re inhol da
Stie fa. Po za koń cze niu ce re mo nii Mszy św. zgro ma dze ni
wier ni zo sta li za pro sze ni do wy słu cha nia uro czy ste go kon -
cer tu mu zy ki my śliw skiej. 

W swo im re per tu arze ze spół „Ve na tor” uwzględ nił naj now -
sze utwo ry, ta kie jak Hej nał Fe sti wa lo wy ogól no pol skie go
kon kur su o „Róg Woj skie go” Kra ków –Nie po ło mi ce 2013,
Marsz My śliw ski, Schloss Hof oraz utwór Le śna Przy go da, któ -
ry zo stał skom po no wa ny przez ko le żan kę Ka mi lę Soń tę – ab -
sol went kę Wy dzia łu Le śne go. Me lo die te wy ko na no pod czas
zwy cię skie go XVIII Ogól no pol skie go Kon kursu Sy gna li stów
My śliw skich o „Róg Woj skie go” Kra ków –Nie po ło mi ce 2013.
Po znań scy trę ba cze zdo by li wów czas po raz dzie sią ty w swo -
jej hi sto rii ty tuł Ze spo ło we go Mi strza Pol ski oraz na gro dę
prze chod nią, ja ką jest Róg Woj skie go. W re per tu arze Hu ber -
tow skie go kon cer tu nie mo gło za brak nąć utwo rów do brze
zna nych ze spo ło wi, ta kich jak: Wa id man n she il, Länder (wal -
czyk my śliw ski) czy też Echo Fan fa ra. 

Waż nym pun tem pro gra mu by ło wy ko na nie przez ko le -
gę Hu ber ta Szra mę Kon cer tu Woj skie go na zdo by tym w Kra -
ko wie ro gu ba wo lim oraz za pre zen to wa nie przez ca ły ze -
spół no wo skom po no wa nej Fan fa ry na Cześć JM Rek to ra

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Fan fa ra, po dob nie
jak utwór Le śna Przy go da, rów nież by ła dzie łem na szej ab -
sol went ki Ka mi li Soń ty. 

Dzię ku jąc go ściom za przy by cie…

Po Mszy i kon cer cie ze spo łu „Ve na tor” wszy scy or ga ni za -
to rzy i za pro sze ni go ście uda li się do Do mu Stu denc kie go
„Przy le sie”, gdzie cze kał na nich po czę stu nek w sa li kon fe -
ren cyj nej, zwa nej zwy cza jo wo „Du żą Dziu plą”. W trak cie 
ko la cji ze spół „Ve na tor” wrę czył oko licz no ścio we ta bli ce
z po dzię ko wa nia mi dla za słu żo nych człon ków ze spo łu, jak
rów nież in sty tu cji, któ re czyn nie wspie ra ją je go dzia łal ność.
Msza św. Hu ber tow ska Wy dzia łu Le śne go wpi sa ła się na sta -
łe w ka len darz naj waż niej szych wy da rzeń Wy dzia łu Le śne -
go. Z ro ku na rok ro śnie jej zna cze nie w ży ciu aka de mic kim
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Nie by ło by to
moż li we bez ogrom nej pra cy or ga ni za to rów, któ ry mi rów -
nież tra dy cyj nie są: Ze spół Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz Ko ło Le śni -
ków Wy dzia łu Le śne go wraz z dzia ła ją cą przy nim Sek cją Ło -
wiec ką. 

Wszyst kim za an ga żo wa nym stu den tom, jak rów nież
uczest ni kom Mszy, prze ka zu je my tra dy cyj ne le śne po zdro -
wie nie – „darz bór!”

Bar tosz Rot
kie row nik Ze spo łu Trę ba czy My śliw skich „Ve na tor”

Myśliwscy pomocnicy – wyżeł rasy pointer oraz sokół wędrowny
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Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” zapewnił oprawę muzyczną Mszy

Na Mszy obecne były sztandary Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu
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Ar chi tek tu ra kra jo bra zu jest kie run kiem wy ma ga ją cym od
stu den ta wie lo aspek to we go spoj rze nia – w szcze gól no -

ści skon cen tro wa ne go na for mie prze strze ni i jej ana li zie ry -
sun ko wej. Na tu ral nym roz wi nię ciem tej umie jęt no ści są ple -
ne ry ma lar sko -ry sun ko we or ga ni zo wa ne przez dr Syl wię
So snow ską (dy plom ma lar stwa szta lu go we go).

Pod su mo wa niem te go rocz ne go dwu ty go dnio we go wy jaz -
du był wer ni saż zor ga ni zo wa ny 7 li sto pa da 2013 ro ku w ho lu
Col le gium Ma xi mum, na którym zaprezentowano najlepsze
obrazy.

Wy so ki po ziom prac stu den tów i swo bo da w od da niu kraj -
o bra zu jest kon se kwen cją szko le nia warsz ta tu pod czas za jęć
do dat ko wych – nie tyl ko ple ne rowych, ale tak że w pra cow ni
ar ty stycz nej przy ul. Do żyn ko wej 9 G oraz pod czas pra cy po -
za bu dyn ka mi uczel ni.

Nie moż na po mi nąć po przed nich wy jaz dów ple ne ro wych
do Owiń sk, San do mie rza, Zdy ni. Na uwa gę za słu gu je to, że
wy jaz dy te nie są i ni gdy nie by ły obo wiąz ko we – lecz stu den -
ci, świa do mi moż li wo ści sa mo roz wo ju, za wsze wy bie ra li do -
dat ko wą dro gę do kształ ca nia.

Wy sta wę te go rocz ne go ma lar stwa po ple ne ro we go oglą dać
moż na by ło do 15 li sto pa da w Col le gium Ma xi mum, póź niej
zo sta ła prze nie sio na do Ko le gium Ze mba la przy uli cy Dą brow -
skie go na Ogro dach. 

Jo an na Ja nu szew ska
stu dent ka III ro ku ar chi tek tu ry kra jo bra zu

Wystawa w Collegium Maximum

Wy sta wa po ple ne ro wa prac stu den tów
ar chi tek tu ry kra jo bra zu

Główną organizatorką wyjazdu plenerowego, a potem wystawy,
była dr Sylwia Sosnowska, która tego dnia została przez swoich
studentów obdarowana piękną wiązanką kwiatów
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Wystawa została otwarta w Collegium Maximum, a po kilku tygodniach przeniesiono ją do Kolegium Zembala

Zaproszonych gości powitał dr hab. Piotr Urbański, kierownik Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu (od prawej)
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Pierw sza po pu lar na pol ska en cy klo pe dia le kar sko -przy rod -
ni cza O zio łach i mo cy ich zo sta ła wy da na w Kra ko wie

w 1534 ro ku. Au to rem tej książ ki był ży ją cy w XVI wie ku, a po -
cho dzą cy z Ru si, Ste fan Fa li mirz. Miesz kał on w Kra śni ku na
dwo rze Ja na Tę czyń skie go, wo je wo dy po dol skie go. Do opra -
co wa nia dzie ła O zio łach za chę cił Fa li mi rza kra kow ski dru karz
i wy daw ca Flo rian Ungle r1.

Pu bli ka cja sta no wi prze kład i kom pi la cję kil ku XV -wiecz -
nych ła ciń skich her ba riu szy, zwa nych ogro da mi zdro wia.
W przed mo wie uka za no na ukę sta ro żyt ną o czte rech ży wio -
łach: zie mi, ogniu, po wie trzu i wo dzie, a tak że opi sa no ich
czte ry ce chy: su chość, wil got ność, cie pło i zim no. Roz dział
pierw szy „O zio łach i mo cy ich”, któ re go na zwę obec nie przyj -
mu je się za ty tuł ca łe go dzie ła, po świę co no ro śli nom i ich wła -
ści wo ściom. Ko lej ne czę ści książ ki po sze rza ją wie dzę czy tel ni -
ka w dzie dzi nie zoo lo gii, geo lo gii oraz me dy cy ny (mię dzy
in ny mi roz dzia ły „O zwie rzę tach, o pta czech y o ry bach”, „O ka -
mie niu dro gim”, O na uce gwiaz decz ney”, „O ro dze niu dzia tek”,
„O le karz stwach do swiad czo nych na wie le nie mo czy”). Książ -
ka Fa li mi rza zo sta ła opa trzo na licz ny mi drze wo ry ta mi – w eg -
zem pla rzu z Bi blio te ki PTPN od ręcz nie po ko lo ro wa ny mi

– przed sta wia ją cy mi ro śli ny i zwie rzę ta oraz róż ne czyn no ści
i za bie gi me dycz ne. Nie któ re gra fi ki wy ko rzy sta no dwu - lub
trzy krot nie dla zi lu stro wa nia róż nych ro ślin. 

Cho ciaż Fa li mirz ze brał w swo im dzie le wia do mo ści z me -
dy cy ny i przy ro do znaw stwa roz po wszech nio ne w Eu ro pie już
wiek wcze śniej, w tym nie któ re na wią zu ją ce do le gend, trze -
ba uznać je go wy si łek przy prze kła dzie frag men tów dzieł ła -
ciń skich i przy sto so wa niu ich dla pol skie go czy tel ni ka. Nie wąt -
pli wie au tor mu siał bo ry kać się z trud no ścia mi ję zy ko wy mi
pod czas szu ka nia pol skich od po wied ni ków dla ła ciń skiej ter -
mi no lo gii przy rod ni czej i me dycz nej. Po ma ga li mu w tym in -
ni me dy cy, mię dzy in ny mi An drzej z Ko by li na, któ ry prze tłu -
ma czył roz dział o pusz cza niu krwi2.

In ne waż ne pol skie dzie ło trak tu ją ce o ro śli nach po wsta ło
w XVII wie ku. Na pi sał je le karz i przy rod nik, Szy mon Sy reń ski,
zwa ny też Sy re niu szem (ok. 1540–1611). Uro dził się w Oświę ci -
miu w ro dzi nie miesz czań skiej, stu dio wał na Aka de mii Kra kow -
skiej, a na stęp nie w In gol stadt i w Pa dwie. Sy re niusz od by wał
po dró że na uko we po Eu ro pie, za po zna jąc się z ogro da mi bo -

ta nicz ny mi w Niem czech i Szwaj ca rii. Pra co wał ja ko gu wer ner,
a na stęp nie ja ko le karz i wy kła dow ca Aka de mii Kra kow skiej. Był
twór cą dzie ła Ziel nik her ba rzem z ję zy ka ła ciń skie go zo wią, to iest
opi sa nie wła sne imion, kształ tu, przy ro dze nia, skut ków i mo cy ziół
wsze la kich… wy da ne go w Kra ko wie w 1613 ro ku. Ma te ria ły do
nie go Sy re niusz zbie rał w oko li cach Kra ko wa, na te re nie Po gó -
rza, Po ku cia, Po do la, Tatr, Be ski dów i na Wę grzech, uzu peł nia -
jąc je wie dzą po da ną przez au to rów sta ro żyt nych, śre dnio -
wiecz nych i re ne san so wych. Druk Ziel ni ka zo stał ukoń czo ny po
śmier ci au to ra przez je go ucznia Ga brie la Jo ani ce go, a wy da nie
książ ki do fi nan so wa ła An na Wa zów na3. Pu bli ka cja sta ła się po -

Naj star sze pol skie 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

Falimirz: ślimak

Falimirz: cebula

1 Daw ni pi sa rze pol scy od po cząt ków pi śmien nic twa do Mło dej Pol ski,
t. 1, A -H, War sza wa 2000, s. 280-281. 

1 Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. 6, Kra ków 1948, s. 354-355. Frag men -
ty dzie ła S. Fa li mi rza opu bli ko wa ne m.in. w: S. Vrtel -Wier czyń ski, Wy -
bór tek stów sta ro pol skich. Cza sy naj daw niej sze do ro ku 1543, Wyd. 3,
War sza wa 1963, s. 273-276.
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pu lar na w XVII wie ku, o czym świad czy jej wy stę po wa nie w licz -
nych ów cze snych księ go zbio rach. Bi blio te ka PTPN po sia da
obec nie trzy eg zem pla rze te go dzie ła, w tym je den z ręcz nie ko -
lo ro wa ny mi drze wo ry ta mi.

Ziel nik Sy re niu sza obej mu je 765 opi sów ro ślin, głów nie lecz -
ni czych, w więk szo ści na le żą cych do flo ry ro dzi mej. Po da no
tu in for ma cje do ty czą ce wła ści wo ści, miej sca wy stę po wa nia,
cza su zbio rów, dzia ła nia lecz ni cze go i spo so bu użyt ko wa nia
po szcze gól nych ga tun ków. Ca łość uzu peł nio no licz ny mi drze -
wo ry ta mi uka zu ją cy mi kwit ną ce ro śli ny wraz z ko rze niem, cza -
sem też z owo ca mi i na sio na mi. Dzie ło, któ re mu Sy re niusz po -
świę cił 30 lat ży cia, uzna je się za pierw szą w Pol sce syn te zę
wie dzy o ro śli nach i ich wy ko rzy sta niu. Nie któ re na zwy pol -
skie utwo rzo ne przez au to ra prze ję li póź niej bo ta ni cy i uży -
wa ne są do dziś, na przy kład: barszcz, dzie więć sił i ose t4. 

Tak uni ka to we obiek ty, jak ziel ni ki Fa li mi rza i Sy re niu sza,
bar dzo rzad ko są po ka zy wa ne szer szej pu blicz no ści. Naj bliż -
sza pre zen ta cja od bę dzie się pod czas No cy Mu ze ów w 2014
ro ku, przy oka zji wy sta wy „Za gu bie ni w ogro dach”. Te go wie -
czo ru eks po zy cja bę dzie po świę co na roz wo jo wi na uk przy -
rod ni czych oraz ogrod nic twu. Za pre zen to wa ne zo sta ną sta -
ro dru ki i in ne pu bli ka cje od XV do XIX wie ku, ozdo bio ne
ilu stra cja mi drze wo ry to wy mi i mie dzio ry to wy mi przed sta wia -

ją cy mi świat ro ślin. Po za tym 17 ma ja 2014 ro ku w Sa li Po sie -
dzeń Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk bę dzie moż -
na zo ba czyć rę ko pi sy, iko no gra fię i eks li bri sy o te ma ty ce bo -
ta nicz nej. Za pra sza my!

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

Falimirz: mandragora

Syreniusz: gwoździk indyjski

Syreniusz: dziewięćsił

Syreniusz: barszcz 

3 Daw ni pi sa rze…, t. 4, S -T, War sza wa 2003, s. 177-178.
4 Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. 46, War sza wa –Kra ków 2009-2010,

s. 279-281.
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1/100 se kun dy…
Wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�przy�rod�ni�czej�w bu�dyn�ku�Bi�blio�te�ki�Głów�nej

Zajmowanie się fotografią – jakąkolwiek
– reportażową, reklamową, produktową,
glamour, wymaga zaangażowania
i poświęcenia. Jednak żadna z wyżej
wymienionych dziedzin fotografii nie
daje takiej satysfakcji, jak fotografia
przyrodnicza. Obcowanie z naturą,
podpatrywanie i uwiecznianie jej
tajemnic i piękna jest wyjątkowym
przeżyciem. Wystawa była próbą
ukazania przyrody w sposób, jakiego
większość ludzi nie ma okazji zobaczyć.
Wczesne godziny wstawania,
niewygodne warunki robienia zdjęć oraz
trudno dostępny teren – skutecznie
zniechęcają do spędzania w ten sposób
wolnego czasu. Często bywa tak, że to
jedno ujęcie trzeba powtarzać przez
kilka dni lub nawet tygodni. Zdarza się,
że temat trzeba odłożyć do przyszłego
sezonu i lepiej się do niego przygotować.
A wykonanie zdjęcia trwa średnio 1/100
sekundy…

Wdniu 6 grud nia 2013 w Bi blio te ce Głów nej Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu zo sta ła otwar ta wy sta wa

fo to gra ficz na Ma cie ja Pie trza ka. Po wsta ła dzię ki uprzej mo -
ści dy rek to ra Bi blio te ki, mgr. Ma riu sza Po lar czy ka oraz spon -
so ra wy dru ków, Dru kar ni CGS.

Au tor za pre zen to wa nych zdjęć zaj mu je się fo to gra fią przy -
rod ni czą od 10 lat, od czte rech jest człon kiem Związ ku Pol skich
Fo to gra fów Przy ro dy. Na le ży do Okrę gu Wiel ko pol skie go (ZPFP
OW), gdzie peł ni funk cję wi ce pre ze sa. W ro ku 2011 za jął pierw -
sze i dru gie miej sce w kon kur sie „Fo to graf Ro ku” or ga ni zo wa -
nym przez ZPFP OW w ka te go riach: „Pej zaż” oraz „Ro śli ny, kwia -
ty i po ro sty”. Je go zdję cia bra ły rów nież udział w kon kur sach
ogól no pol skich. Jest po my sło daw cą i głów nym or ga ni za to rem
dwóch pierw szych edy cji Po znań skich Dni Fo to gra fii (w ro -
ku 2011 i 2012), gdzie pre zen tu je się po ka zy zdjęć i pre lek cje
za pro szo nych go ści. Je go pra ce pu bli ko wa ne są w prze wod ni -
kach, książ kach oraz cza so pi smach o te ma ty ce przy rod ni czej.
Jest współ au to rem licz nych wy staw zbio ro wych ZPFP. Pro wa -
dzi pre lek cje pro mu ją ce fo to gra fię przy rod ni czą, or ga ni zu je ple -
ne ry fo to gra ficz ne w róż nych re jo nach Pol ski. 

Szó ste go grud nia 2013 ro ku, w dniu otwar cia wy sta wy, nad
Po znań (a w za sa dzie nad ca łą Pol skę) nad cią gnął or kan na -
zwa ny imie niem „Ksa we ry”. Bar dzo sil ny wiatr po łą czo ny z za -
dym ką śnież ną nie któ rym za pro szo nym go ściom nie po zwo -
lił do je chać do na szej Bi blio te ki. Wie lu jed nak po sta no wi ło się
nie pod da wać: nie zwa ża jąc na nie sprzy ja ją cą au rę, po ko nu -
jąc kil ku go dzin ne nie kie dy kor ki lub po rzu ca jąc au ta na przy -

god nych par kin gach, do tar ło (czę sto pie szo) na miej sce.
Wśród za pro szo nych go ści by li mię dzy in ny mi mgr Ma riusz
Po lar czyk, przed sta wi cie le spon so ra oraz człon ko wie ZPFP
OW. Po po wi ta niu przez dy rek to ra głos za brał au tor pre zen to -
wa nych zdjęć, Ma ciej Pie trzak.

Na wy sta wę zło ży ło się 30 fo to gra fii zre ali zo wa nych w cią gu
ostat nich dwóch lat. Po dzie lo no je na trzy te ma ty: (1) „Ro śli ny”,
(2) „Ga dy i pła zy” oraz (3) „Pej zaż”. Au tor, oma wia jąc fo to gra fie,
opo wia dał o ku li sach ich po wsta wa nia, po cząw szy od po my -
słu na kadr, a skoń czyw szy na po ra dach do ty czą cych go dzin
i pór dnia, w ja kich naj le piej fo to gra fo wać kon kret ny te mat.
Mó wił o spo so bach ma sko wa nia swo jej obec no ści i wa bie nia
zwie rząt, gdyż na wet tak nie po zor ne stwo rze nia jak pła zy wy -
ma ga ją pod czas fo to gra fo wa nia cier pli wo ści, a po zna nie zwy -
cza jów poszczególnych ga tun ków jest klu czem do wy ko na nia
do bre go zdję cia. Pod czas pra wie każ de go wy jaz du przy tra fia -
ją się nie ocze ki wa ne spo tka nia ze zwie rzę ta mi lub róż ne go ro -

Maciej Pietrzak – autor zaprezentowanych fotografii
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dza ju zda rze nia, któ re cza sa mi – po mi mo po wa gi sy tu acji
– mo gą zo stać przed sta wio ne w za baw ny spo sób. 

Ma ciej Pie trzak zdra dził, ja ki mi dwo ma pod sta wo wy mi za -
sa da mi kie ru je się pod czas fo to gra fo wa nia: po pierw sze, naj -
waż niej sze jest wła sne bez pie czeń stwo, a po dru gie: żad ne
zdję cie, choć by naj wy bit niej sze, nie jest nic war te, je śli pod -
czas je go wy ko ny wa nia ucier pi sa ma przy ro da.

Na ko niec wer ni sa żu go ście zo sta li za pro sze ni do sa li au dio -
wi zu al nej Bi blio te ki, gdzie mie li oka zję obej rzeć dia po ra my, czy li

mul ti me dial ne po ka zy au tor stwa Ma cie ja Pie trza ka. Dia po ra my
to krót ka hi sto ria opo wie dzia na zdję cia mi i od po wied nio do bra -
ną mu zy ką. Wy sta wę można było oglądać do 17 stycz nia 2014
ro ku.

Joanna i Maciej Pietrzak
_______________

Na czwar tej stro nie okład ki pre zen tu je my fo to gra fię Ma cie ja Pie -
trza ka z cy klu „Pej zaż” (przyp. red.).

Fo
t. 

3 
× 

Ew
a 

St
ry

ck
a

Pierwsza część wystawy poświęcona roślinom

Jednym z głównych organizatorów wernisażu był dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Mariusz Polarczyk 
(na zdjęciu: kieruje słowa powitania do zaproszonych gości)
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Wra mach ak cji Wiel ko pol ska Przed się bior cza i Kre atyw -
na 26 li sto pa da 2013 ro ku od by ło się in spi ru ją ce spo -

tka nie z przed się bior ca mi z Wiel ko pol ski. Wy da rze nie zor ga -
ni zo wa ne przy współ pra cy z Biu rem Ka rier Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go przez Fun da cję Kształ ce nia Usta wicz ne go PE -
RI TIA w Po zna niu – zwa ne „Cy try na rium” – po zwo li ło prze ka -
zać wie le istot nych in for ma cji. Warsz ta ty od po wia da ły na py -
ta nia, jak prze kształ cić pa sję w biz nes oraz jak spra wić, by
ma rze nie sta ło się rzeczywistością. Ini cja ty wa ma słu żyć
zwięk sze niu kre atyw no ści mło dych lu dzi w Wiel ko pol sce oraz
przy czy nić się do sze rze nia per spek tyw przed się bior czo ści
wiel ko pol skich stu den tów i ab sol wen tów. 

W ra mach spo tka nia omó wio no Ini cja ty wę JE RE MIE, szan -
se zwią za ne z pro wa dze niem wła sne go biz ne su i spo so by je -
go fi nan so wa nia, zwłasz cza w kon tek ście wspar cia mi kro, ma -
kro i śred nich przed się biorstw – ja ko szan sę na re ali za cję

wła snych ma rzeń. Przed się bior cy z Wiel ko pol ski po dzie li li się
swo im do świad cze niem i w kil ku sło wach opo wie dzie li o tym,
jak swo ją pa sję, za in te re so wa nia i zwy kłą ob ser wa cję oto cze -
nia za mie ni li na in te res. 

Co istot ne, pre le gen ci pod kre śli li, że wła sny biz nes moż na
two rzyć od ze ra i nie na le ży się te go bać. Rów nież me ne dżer
in no wa cji ze Stu denc kie go Cen trum In no wa cji i Trans fe ru
Tech no lo gii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go opo wia dał o po -
my słach biz ne so wych oraz o tym, co zro bić, że by je zre ali zo -
wać. Usły szeć moż na by ło o prze szko dach, na ja kie stu den ci
na tra fia ją, a tak że o tym, jak je prze zwy cię żać i jak po sze rzyć
swo ją wie dzę z za kre su in no wa cyj nej przed się bior czo ści aka -
de mic kiej.

mgr Ani ta Za wor ska

„Cy try na rium” na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym – czy li 
za ję cia z przed się bior czo ści
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O pomysłach biznesowych oraz o tym, co zrobić, żeby je zrealizować, można się było dowiedzieć na warsztatach
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Sy gna li zo wa łem już, że trud no by ło by w„Wie ściach” za mie -
ścić opra co wa nie do ty czą ce pocz tó wek, któ rych te ma tem

jest most Chwa li szew ski, z uwa gi na bar dzo du żą licz bę róż -
no rod nych kar tek z tym mo ty wem. Ko niecz nych by ło by przy -
naj mniej kil ka od cin ków, ale kto na to przy sta nie? Nie moż na
jed nak te go mo stu zu peł nie po mi nąć z kil ku po wo dów, waż -
nych dla hy dro tech ni ków i nie tyl ko dla nich. Przede wszyst -
kim dla te go, że już w 1818 ro ku jesz cze przy mo ście drew nia -
nym roz po czę to pierw sze po mia ry sta nów wo dy, a od 1822
ro ku pro wa dzo no już ob ser wa cje sta łe. Że la zny most Chwa li -
szew ski (o kon struk cji sta lo wej) od da no do użyt ku na po cząt -
ku 1878 ro ku. Zajmuje ono szcze gól ne miejsce w pa mię ci po -
zna nia ków. Wie le osób do brze go jesz cze pa mię ta (au tor
tak że), na wet nim prze cho dzi li lub prze jeż dża li, choć nie ist -
nie je już od 1969 ro ku. 

Czę sto po ja wia ją się na to miast gło sy o ko niecz no ści re wi -
ta li za cji za ko la Chwa li szew skie go, o od ko pa niu te go od cin ka,
a więc i wy bu do wa niu no we go mo stu (lub przy naj mniej prze -
pu stu). W dys ku sjach wy ko rzy sty wa ne są sta re pocz tów ki,
rów nież au to ra1. Na na szym Wy dzia le pro wa dzo no na wet ana -
li zy2, jak ta kie do dat ko we ko ry to wpły nie na sta ny i prze pły -
wy w ko ry cie głów nym. Za ko le by ło miej scem na War cie ze
wszech miar szcze gól nym. Rze ka moc no skrę ca ła tu na za -
chód, przed sa mym mo stem (usy tu owa nym pra wie rów no leż -
ni ko wo) moc no na pół noc, a za raz za nim od chy la ła się jesz -
cze w kie run ku wschod nim. By ło to miej sce bar dzo trud ne dla
że glu gi, spra wia ją ce kło po ty nie tyl ko pod czas wez brań i po -
wo dzi, ale i przy sta nach ni skich (ła chy i mie li zny za mo stem,
przed i w ob rę bie por tu). Przy mo ście, w miej scu uj ścia za sy -
pa ne go za chod nie go ko ry ta War ty (Zgni ła War ta – prze bie ga -
ją ca mniej wię cej tam, gdzie obec nie ul. Mo sto wa), by ła przy -
stań bia łej flo ty. Wzdłuż za ko la roz cią ga ły się bul wa ry
spa ce ro we, wzdłuż ul. Mi qu ela (obec nie Ewan ge lic ka), a póź -
niej tak że od stro ny Chwa li sze wa, vis -à-vis por tu. To już nie
wró ci, rzecz dla mnie oczy wi sta. 

Po długim namyśle uzna łem, że ja kąś prób kę pocz tó wek
z mo stem Chwa li szew skim trze ba ko niecz nie po ka zać. Wy bór
padł na pocz tów ki ar ty stycz ne. Ter min ‘pocz tów ka ar ty stycz -
na’ ro zu miem iden tycz nie jak zde fi nio wał go Ja ro sław Mul -
czyń ski3 w opra co wa niu sta no wią cym ka ta log cie ka wej wy -
sta wy ta kich kar tek z wi do ka mi Po zna nia. Za ar ty stycz ne uznał
pocz tów ki wy ko na ne na pod sta wie ry sun ku lub szki cu, tech -
nik ma lar skich czy gra ficz nych. Ter min nie obej mu je pocz tó -
wek, któ rych pro duk cję opar to na fo to gra fii, nie do ty czy rów -

nież kart z ma lar ski mi czy ry sun ko wy mi zdo bie nia mi wo kół
pre zen to wa ne go wi do ku lub też fo to gra ficz nych wi do ków
pod ma lo wa nych ko lo rem. O uzna niu kart ki za „ar ty stycz ną”
nie de cy du ją tak że „wa lo ry stric te ar ty stycz ne, któ re są bar dzo
su biek tyw ne i trud no pod da ją się oce nie war to ściu ją cej”4.
Wśród pre zen to wa nych na wspo mnia nej wy sta wie pocz tó wek
ar ty stycz ny ch5 moż na by ło obej rzeć pew ną, nie zbyt licz ną co
praw da, gru pę kart wy da nych w la tach 1893–1939, zwią za -
nych wy raź nie z War tą i obiek ta mi nad nią po ło żo ny mi. Więk -
szość z nich jest w zbio rach au to ra, choć nie ste ty kil ku waż -
nych bra ku je. Na wy sta wie nie by ło jed nak kil ku cie ka wych
kart zwią za nych z tym te ma tem, znaj du ją cych się na to miast
w ko lek cji au to ra. 

Te mat war ciań skich pocz tó wek ar ty stycz nych jest tak że zde -
cy do wa nie zbyt ob szer ny, aby moż na go by ło w „Wie ściach” 
za mie ścić. Po zo stań my za tem przy te ma cie zde fi nio wa nym
w ty tu le. Ta kich pocz tó wek w zbio rach au to ra jest za le d wie
dzie sięć. Za in te re so wa nych in ny mi pocz tów ka mi do ty czą cy mi
te go mo stu od sy łam do do stęp nych pu bli ka cji. Wy mie nię tu
tyl ko dwie: spe cjal ny ze szyt kwar tal ni ka „Kro ni ka Mia sta Po zna -
nia” (KMP 1995 z. 1 pt.: „Chwa li sze wo”), a przede wszyst kim wy -
da ny nie daw no al bum Ja na Kacz mar ka6. Ma te riał ilu stra cyj ny
te go cie ka we go wy daw nic twa opar to w oko ło 30% na sta rych
pocz tów kach lub ob ra zach i zdję ciach tak że wy da nych ja ko
pocz tów ki (40 ilu stra cji ze 138), przy czym z okre su sprzed dru -
giej woj ny świa to wej jest ich po nad po ło wa. Ten al bum to
oczy wi ście ko lej ny, ewi dent ny do wód na wiel ką do ku men ta -
cyj ną ro lę sta rych pocz tó wek. 

Pre zen ta cję roz pocz nę od przy wo ła nia po ka za nej już w tym
cy klu (ja ko pierw szej pocz tów ki zresz tą) kart ki ar ty stycz nej
(barw na li to gra fia) z oko ło 1900 ro ku (WA 9-10/2011), przed -
sta wia ją cej ko pię naj star sze go per spek ty wicz ne go wi do ku Po -
zna nia, wi do ku od pół no cy (!), umiesz czo ne go w słyn nym
dzie le G. Brau na i F. Ho gen ber ge ra o mia stach świa ta – Ci vi ta -
tes Or bis Ter ra ru m7, wy da ne go w Ko lo nii w 1618 ro ku8. Most
Chwa li szew ski jest tam ła twy do iden ty fi ka cji w cią gu mo stów
na Trak cie Kró lew skim. W po ło wie wy so ko ści ob ra zu od le wej
stro ny wi dzi my ko lej no mo sty: mię dzy Śród ką a Tu mem (tyl -
ko frag ment), mię dzy Tu mem a Chwa li sze wem, in te re su ją cy
nas most Chwa li szew ski oraz most nad fo są przed mu ra mi
mia sta. War to tu taj po ka zać przy naj mniej frag ment (nie co po -
więk szo ny) tej pocz tów ki z owym cią giem mo stów, ob raz bar -

1 Np. wy wiad z prof. J.B. Le wan dow skim z na sze go Wy dzia łu: „Głos
Wiel ko pol ski” z 22 stycz nia 2010 ro ku, a tak że na czyn nej przez pe -
wien czas stro nie in ter ne to wej: http//za ko le chwa li szew skie. pl/ 

2 P. Za wadz ki, T. Ka łu ża, I. Laks, Hy drau licz ne uwa run ko wa nia od two -
rze nia Za ko la Chwa li szew skie go w ob rę bie po znań skie go wę zła wod ne -
go, „Na uka Przy ro da Tech no lo gie” 2009, t. 3, z. 3 (s. 1-9). 

3 J. Mul czyń ski, Pocz tów ki ar ty stycz ne z wi do ka mi Po zna nia w la -
tach 1893–1939. Część I: 1893–1918, Po znań 2001, s. 5.

4 Tam że, s. 6.
5 Część I: 1893–1918: Ra tusz – Sień Go tyc ka, kwie cień –czer -

wiec 2001 ro ku (oko ło 200 oka zów); część II: 1919–1939: Ra tusz – Sień
Go tyc ka, maj –czer wiec 2002 ro ku (tak że oko ło 200 pocz tó wek). 

6 J. Kacz ma rek, Chwa li sze wo. Po znań ska We ne cja, Po znań 2011.
7 M. War ko czew ska, Daw ny Po znań. Wi do ki i fo to gra fie mia sta

z lat 1618–1939, Po znań 1975, s. 4. 
8 Da ta „1510 rok” na kart ce mo że być rze czy wi stą da tą po wsta nia

wi do ku (w zbio rze map Po zna nia na pi sa no, że wi dok jest nie da to -
wa ny), być mo że w cza sie wy da nia pocz tów ki zna no wcze śniej sze
źró dła. 

Most Chwa li szew ski na sta rych 
pocz tów kach ar ty stycz nych

Stare warciańskie pocztówki
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dzo zbli żo ny do przed sta wio ne go na ory gi nal nym, ko lo ro wa -
nym mie dzio ry cie (ryc. 1). 

Ja ko na stęp ną chciał bym po ka zać bar dzo cie ka wą mo no -
chro ma tycz ną (oliw ko wą) kart kę opar tą na akwa re li J. Gra czyń -
skie go9 z 1898 ro ku (ryc. 2). Ob raz jest bar dzo zna ny z kil ku pocz -
tó wek wy da nych na prze ło mie XIX i XX wie ku przez fir mę C.F.W.
Nölte. W obie gu by ły tak że li to gra fie ko lo ro we (te są naj ład niej -
sze) wy pro du ko wa ne za rów no w nie miec kiej, jak i pol skiej (!)
wer sji ję zy ko wej. Są pocz tów ki z ob raz kiem zmniej szo nym
(wię cej wów czas miej sca na tekst, któ ry wte dy mógł się po ja -

wić tyl ko na awer sie). Przed sta wio na tu pocz tów ka na le ży nie -
wąt pli wie do naj star szych z te go cy klu, zo sta ła wy pro du ko wa -
na w ro ku da to wa nia akwa re li, a w obie gu pocz to wym by ła już
28.07.1898. W mo jej opi nii jest to chy ba rze czy wi ście pocz tów -
ka naj star sza, star sza od bliź nia czej, wy da nej z na pi sa mi pol -
ski mi: Po zdro wie nia z Po zna nia (w zbio rze au to ra, o.p. 22.08.98).
Obie zresz tą wy da no z tym sa mym nu me rem nada nym przez
wy daw cę (z błę dem w pi sow ni), obie dru ko wa ne by ły naj praw -
do po dob niej z te go sa me go ka mie nia li to gra ficz ne go. Na pre -
zen to wa nej tu pocz tów ce ob raz jest umiesz czo ny nie sy me -
trycz nie, co do dat ko wo mo że świad czyć o jej pierw szeń stwie,
jest po nad to in for ma cja o au to rze akwa re li. 

Pocz tów ka przed sta wia nad war ciań ski ob raz le wo brzeż ne go
mia sta. Od le wej wi dzi my bu dyn ki ga zow ni miej skiej (przy ul.
Gro bla) – wi docz ny du ży zbior nik ga zu, wy so ki ko min i ha la. Da -
lej, nie co w głę bi, cha rak te ry stycz na wie ża nad wej ściem do
kom plek su gma chów po je zu ic kich oraz oka za ły ko ściół (wów -
czas ewan ge lic ki) św. Krzy ża przy ul. Mo sto wej, z cha rak te ry -
stycz nym heł mem wie ży (dziś Ko ściół Wszyst kich Świę tych). Nad
sa mą War tą stoi jesz cze cie ka wa bu dow la Twier dzy Po znań (Ka -
po nie ra War cia na). Z pra wej zaś stro ny wi docz na jest kon struk -
cja mo stu Chwa li szew skie go na tle za bu do wań Sta re go Mia sta.
Sam most po ka za ny jest tyl ko frag men ta rycz nie, nie jest mo ty -
wem głów nym, za my ka ob raz z pra wej stro ny. Jed nak że je go
dość wy raź ne od wzo ro wa nie wska zu je, że jest to kra tow ni co -
wy most sta lo wy. Hy dro tech nicz ność ob ra zu (i sa mej pocz tów -
ki) pod kre śla tu ostro ga – bu dow la po ka za na wy raź nie na pierw -
szym pla nie przy pra wym brze gu rze ki (w gwa rze po znań skie
na zy wa na bo ną) – bu dow la pro sto pa dła do brze gu rze ki, zwy -
kle fa szy no wo -ka mien na, słu żą ca do kon cen tro wa nia nur tu rze -
ki i umoż li wia ją ca stop nio we za lą do wie nie ob sza ru mię dzy ko -
lej ny mi ostro ga mi (z uwa gi na mniej sze pręd ko ści i osa dza nie
tam nie sio ne go rze ką ru mo wi ska). 

Ko lej ne dwie pocz tów ki przed sta wia ją most wi dzia ny z Chwa -
li sze wa od stro ny dol nej wo dy, w kie run ku obec nej ul. Wiel kiej.
War to je obej rzeć i po rów nać. Pocz tów ki róż ni wie le! Przede
wszyst kim czas wy ko na nia ory gi na łów oraz sa mych pocz tó wek
– oko ło dwu dziestu lat. Pierw sza (ryc. 3) – mo no chro ma tycz na,
po wsta ła jesz cze przed pierw szą woj ną świa to wą, dru ga (ryc. 4)
– ko lo ro wa, wy pusz czo na w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym,
a kon kret nie w okre sie or ga ni zo wa nej w Po zna niu Po wszech nej
Wy sta wy Kra jo wej (1929 rok). Ory gi na ły zre ali zo wa no od mien -
ny mi tech ni ka mi; pierw szą na pod sta wie ry sun ku piór kiem, któ -

Stare warciańskie pocztówki

9 Jó zef Gra czyń ski – ma larz (ur. w 1866 ro ku w Czem pi niu, zm.
w 1939 w Po zna niu), współ za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Ar ty stów w Po -
zna niu, na le żał do To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk Pięk nych i Związ ku
Ar ty stów Ma la rzy, wy sta wiał w Po zna niu, Byd gosz czy, Kra ko wie, War -
sza wie (Za chę ta 1931), tak że w Ber li nie i w Pa ry żu. 

Ryc. 1. Mosty na Trakcie Królewskim na pocztówce z obrazem
Poznania z przełomu XVI/XVII wieku (fragment), wyd. C.F.W. Nölte,
Posen, ok. 1900, litografia barwna
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Ryc. 2. Widok lewobrzeżnego Poznania na podstawie akwareli 
J. Graczyńskiego (1898), most Chwaliszewski zamyka obraz z prawej
strony
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Ryc. 3. Most Chwaliszewski według rysunku piórkiem
P.E. Gabela (ok. 1910)
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re go twór cą jest P.E. Ga be l10, ar ty sta nie miec ki, a dru gą na pod -
sta wie akwa re li pol skie go ma la rza T. Ro żan kow skie go11. Obie
dość wier nie od da ją za rów no kon struk cję mo stu (dwa przę sła,
ka mien ny fi lar w środ ku, ustrój no śny z kra tow nic sta lo wych
z pa ra bo licz nym pa sem gór nym, jezd nia do łem itd.), jak i szcze -
gó ły ka mie nic na le wym brze gu rze ki oraz ra tusz na Sta rym Ryn -
ku. Cho ciaż nie któ rzy ko lek cjo ne rzy nie za miesz cza ją w swo ich
tech nicz nych tek stach ilu stra cji po cho dzą cych z pocz tó wek ar -
ty stycz ny ch12, to nie wy da je się to za wsze uza sad nio ne. Pre zen -
to wa ne tu wi do ków ki wska zu ją, że ob raz ar ty stycz ny mo że być
bar dzo re ali stycz ny, tak że w od nie sie niu do kwe stii tech nicz -
nych. Do pa trzyć się moż na wie lu szcze gó łów. Tu na przy kład wi -
dać do brze zej ście do po zio mu wo dy w rze ce po scho dach
umiesz czo nych w le wym przy czół ku mo stu. 

I wresz cie (ryc. 5) jesz cze jed na pocz tów ka mo no chro ma tycz -
na, tym ra zem opar ta na mie dzio ry cie, któ ry wy ko nał po znań -
ski ar ty sta W.L. Ru dy13. Most Chwa li szew ski wi dzi my tu w ca łej
oka za ło ści z po zio mu lu stra wo dy gór nej (za tem od po łu dnia).
Wi dać oba przę sła, po stro nie le wej po nad to na roż ne ka mie ni -
ce ul. Wiel kiej, a po pra wej frag ment za bu do wań Chwa li sze wa.
Kon struk cja mo stu jest dość wier nie od da na, za rów no krzy wi -

zna pa sa gór ne go, jak i licz ba skra to wań, choć ra zi nie co brak
sy me trii ukła du krzy żul ców wzglę dem osi po dłuż nej mo stu (in -
ne na chy le nia od stro ny wo dy gór nej – po praw ne, i od wrot nie,
te od stro ny wo dy dol nej – nie po praw ne), ale tak pew nie po -
strze gał to ar ty sta. Pod mo stem wi docz ny jest port po znań ski
(Prze ła dow nia), na brze że z kil ko ma żu ra wia mi, a na pierw szym
pla nie tak że łód ka z ry ba ka mi przy pra cy. To na praw dę bar dzo
cie ka wa, choć w tym od cin ku już ostat nia kart ka. 

Na za koń cze nie te go szki cu, na mar gi ne sie pre zen to wa nych
tu kil ku pocz tó wek ar ty stycz nych, war to chy ba przy to czyć
uwa gę sfor mu ło wa ną przez So phii Kem le in, oma wia ją cą pocz -
tów kę po ka za ną tu na ryc. 3, że już w zło tym okre sie pocz tów -
ki od bior cy skar ży li się (sic!) na złą ja kość wie lu kart, a„ar ty ści
są dzi li, że wpro wa dza jąc wła sne wzor ce, mo gą mieć wpływ na
od biór sztu ki wśród warstw mniej wy kształ co nych i uboż -
szych, któ re mo gły ku po wać tyl ko ta nie pocz tów ki”14. Uza sad -
nie nie te go po glą du mia ło waż ną pod sta wę, gdyż w owym
okre sie pocz tów ka by ła rze czy wi ście ma so wym środ kiem
prze ka zu15. Jed nak że jak czy ta my da lej, „suk ces pocz tó wek ar -

ty stycz nych w kon tek ście na dal pro du ko wa nych pro stych
pocz tó wek był nie wiel ki”. Dzi siaj na dal wy pusz cza się wie le
pocz tó wek mier nej ja ko ści, na szczę ście po ja wia się też spo ro
cie ka wych, a tak że kart ki ar ty stycz ne, choć dość jed nak rzad -
ko. Wpływ pocz tó wek na gu sta jest dzi siaj nie wiel ki. In ne me -
dia de cy du ją o tym w znacz nie więk szym stop niu. 

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. 

10 Paul Emil Ga bel – ma larz (ur. w 1875 ro ku w El blą gu, zm. w 1938
w Ham bur gu), uczęsz czał do Aka de mii Sztuk Pięk nych w Düssel dor fie,
uczest ni czył w róż nych wy sta wach, ma lo wał mię dzy in ny mi por tre ty
(np. uro dzo ne go w Po zna niu P. Hin den bur ga); z okre su przed pierw szą
woj ną świa to wą po cho dzą do ty czą ce Po zna nia ry sun ki piór kiem, z któ -
rych przy naj mniej dwa po ja wi ły się na pocz tów kach: po ka za ny most
Chwa li szew ski oraz bar dziej chy ba zna ny ry su nek przed sta wia ją cy front
wej ścia do obec nej Au li UAM. 

11 Teo dor Ro żan kow ski [Ró żan kow ski] – ma larz (1891–1970), zwią za -
ny z Po zna niem w la tach 1920–1925; wte dy po wsta ła du ża se ria akwa -
rel z wi do ka mi Po zna nia i wy bra ny mi frag men ta mi mia sta, w więk szo -
ści wy da na na pocz tów kach (por. J. Mul czyń ski, op. cit., cz. II, s. 6), po tem
w Pa ry żu, a od 1941 ro ku w USA; pre zen to wa na tu kart ka po cho dzi
z dru giej se rii nie nu me ro wa nych pocz tó wek po znań skich przy go to wa -
nych już pod czas po by tu w Pa ry żu. 

12 Por. np. R. Kro ma, Po znań ski wę zeł ko le jo wy na sta rej pocz tów ce, Po -
znań 2006, s. 5.

13 Wil helm Lu dwik Ru dy – na uczy ciel i ar ty sta (ur. w 1888 ro ku we
Lwo wie, za mor do wa ny w 1940 w Ka ty niu), ab sol went Aka de mii Sztuk
Pięk nych we Lwo wie; słu żył w kom pa nii szkol nej lot nic twa na Ła wi cy
(1918–1920), pod po rucz nik re zer wy od 1925 ro ku. 

14 Pocz tów ki opo wia da ją hi sto rię. Mia sto Po znań 1896–1918, pod red.
S. Kem le in, Lüne burg 1997, s. 52.

15 R. Ja wor ski w szki cu Pocz tów ki z pocz ty po lo wej Po zna nia, [w:] Pocz -
tów ki opo wia da ją hi sto rię…, s. 178 pi sze tak: „Spo śród ok. 16 mi lio nów
prze sy łek trans por to wa nych każ de go dnia przez wo jen ną nie miec ką
pocz tę po lo wą […] wię cej niż po ło wę sta no wi ły po zdro wie nia prze sy -
ła ne na pocz tów kach! W su mie sza cu je się, że sa mi tyl ko nie miec cy woj -
sko wi w cza sie woj ny wy sła li ok. 10 mi liar dów pocz tó wek. Nie moż na
więc nie do ce niać zna cze nia i wy mo wy środ ka ma so wej ko mu ni ka cji,
ja ki mi by ły pocz tów ki wła śnie w okre sie pierw szej woj ny świa to wej”.

Ryc. 4. Most Chwaliszewski według akwareli 
T. Rożankowskiego (ok. 1929)
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Ryc. 5. Most Chwaliszewski według miedziorytu W.L. Rudego (ok. 1928 r.) 
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Zchwi lą pod nie sie nia pierw sze go ka mie nia i za ostrze nia
pierw sze go ki ja, a na stęp nie ich wy ko rzy sta nia prze ciw ko

in ne mu czło wie ko wi, na si pra oj co wie za po cząt ko wa li wy ścig
zbroj ny. Przez dłu gi czas pro du ko wa na w re la tyw nie ma łych
ilo ściach broń tyl ko po śred nio od dzia ły wa ła na śro do wi sko na -
tu ral ne. Naj czę ściej wią za ło się to z wy do by ciem krusz ców,
dzię ki któ rym moż na by ło pro du ko wać broń i pro wa dzić kon -
flik ty zbroj ne. Przy kła do wo Gre cy dzię ki eks plo ata cji sre bra
w ko pal niach w Lau rio nie dys po no wa li środ ka mi na bu do wę
flo ty wo jen nej, co w kon se kwen cji umoż li wi ło Te mi sto kle so wi
po ko na nie Per sów pod Sa la mi ną w 480 ro ku p.n.e. Na stęp nie
te sa me ko pal nie prze ję li Ma ce doń czy cy, co sta no wi ło grunt
pod wy pra wy zdo bycz ne Alek san dra Wiel kie go. Po nich prze -
ję li je Rzy mia nie. To oni, roz sze rza jąc swo je im pe rium, po szu -
ki wa li no wych te re nów do star cza ją cych sre bra, zło ta, mie dzi
i cy ny. Do cie ra li do obec nej Ru mu nii, Hisz pa nii, Bry ta nii. Chcąc
szyb ko po zy skać po trzeb ne do utrzy ma nia woj ska zło to, wpro -
wa dzi li sys tem eks plo ata cji opar ty na za wa la niu, a na stęp nie
prze my wa niu wo dą ca łych frag men tów zbo czy gór skich. Przy -
kła do wo – jak po da je Ta de usz Mi koś* – w sa mym tyl ko okrę gu
Lu go w Ga li cji prze my to w ar ru giach 500 mln ton urob ku skal -
ne go. Nic więc dziw ne go, że ta ka eks plo ata cja pro wa dzi ła do
znisz cze nia ob sza rów rol ni czych, za mu le nia rzek i por tów –
czy li do ka ta strof eko lo gicz nych na du żą ska lę. Na dal jed nak
broń sa ma w so bie nie sta no wi ła po waż ne go za gro że nia dla
na tu ral nych eko sys te mów.

Prak tycz nie do pie ro re wo lu cja prze my sło wa spo wo do wa ła
ma so wą pro duk cję i wy ko rzy sty wa nie środ ków bo jo wych,
któ re skon cen tro wa ne na wy bra nym ob sza rze mo gły zna czą -
co wpły nąć na stan śro do wi ska. Ta ka sy tu acja mia ła miej sce
na nie spo ty ka ną do tych czas w hi sto rii ska lę pod czas pierw -
szej woj ny świa to wej. We dług sza cun ków w trak cie dzia łań
wo jen nych Fran cja, Wiel ka Bry ta nia i Niem cy wy strze li ły oko -
ło pół to ra mi liar da po ci sków ar ty le ryj skich. Ta ka licz ba prze -
kła da się na po nad 20 mi lio nów ton me ta li, ma te ria łów wy bu -
cho wych oraz sub stan cji che micz nych, któ ry mi te po ci ski
wy peł nia no. Skon cen tro wa nie zma so wa ne go ognia ar ty le ryj -
skie go na ma łym ob sza rze wo kół klu czo wych punk tów usta -
lo ne go fron tu mu sia ło więc skut ko wać sil nym na sy ce niem zie -
mi po zo sta ło ścia mi po ci sków. Po zo sta ło ści te, ko ro du jąc,
mo gą zwięk szać ilość me ta li cięż kich w gle bie, któ re w kon se -
kwen cji bę dą po bie ra ne przez ro śli ny upra wia ne na tych te re -
nach, osta tecz nie tra fia jąc do łań cu cha po kar mo we go czło -
wie ka. Wy cho dząc z ta kie go za ło że nia, bel gij scy na ukow cy
prze pro wa dzi li ba da nia na ob sza rze 625 km2 wo kół słyn ne go
Ypres. Bio rąc pod uwa gę, że w tam tym cza sie po cisk ar ty le ryj -
ski o ka li brze oko ło 8 cm wa żył w przy bli że niu 8 kg, w czym
na mo sięż ny za pal nik i mie dzia ne pier ście nie wio dą ce przy -
pa da ł 1 kg (oko ło 0,75 kg czy stej mie dzi), ba da cze za in te re so -
wa li się, ja ki wpływ wy war ło wy strze le nie wie lu mi lio nów ta -
kich po ci sków na ilość mie dzi w gle bie. Pod czas sa mych
tyl ko 15 dni po prze dza ją cych bry tyj ski atak 31 lip ca 1917 ro -
ku ar ty le ria wy strze li ła po nad 4 mln po ci sków. Ro ze rwa ne
pier ście nie wio dą ce oraz frag men ty za pal ni ków tra fi ły do zie -
mi na wie le lat i mi mo od zy sku su row ców w la tach dwu dzie -
stych i trzy dzie stych (śred nio na głę bo ko ści 0,5 m) więk szość

z nich na dal po zo sta je w zie mi. Po bra no 2786 pró bek gle by
w ca łej Flan drii i na pod sta wie ana liz che micz nych skła du oraz
me tod sta ty stycz nych okre ślo no, że na te re nach bez po śred -
nio ob ję tych wal ka mi stę że nie mie dzi w war stwie 0-0,5 m zie -
mi wy no si oko ło 18 mg/kg i jest śred nio o 6 mg/kg wyż sze niż
na te re nach nie ob ję tych dzia ła nia mi wo jen ny mi (12 mg/kg).
Po prze li cze niu po wierzch ni ob sza rów walk da je to oko ło 2800
ton mie dzi, któ ra prze do sta ła się z po zo sta łych frag men tów li -
te go me ta lu do zie mi w sa mej tyl ko war stwie do głę bo ko -
ści 0,5 me tra.

Ana lo gicz ne ba da nia wy ko na li nie miec cy na ukow cy na te -
re nach wo kół Ver dun, gdzie w la tach dwu dzie stych XX wie ku
nisz czo no po zo sta łą na nie miec kich po zy cjach amu ni cję wy -
peł nio ną bo jo wy mi środ ka mi che micz ny mi. Wy ni ki ana liz wy -
ka za ły obec ność w wierzch niej war stwie zie mi 17 mg/kg mie -
dzi, 26 mg/kg oło wiu, 133 mg/kg cyn ku i aż 176 mg/kg ar se nu.
Do dat ko we ana li zy po zo sta ło ści związ ków or ga nicz nych
w gle bie oraz frag men ty sko rup, szkla nych po jem ni ków i za -
pal ni ków po zwo li ły po wie lu la tach do kład nie okre ślić ty py
znisz czo nej amu ni cji. By ły to nie miec kie po ci ski wy peł nia ne
di fe ny lo chlo ro ar sy ną oraz di fe ny lo cy ja no ar sy ną. Związ ki te
wy wo łu ją ki cha nie, ka szel, śli nie nie, bó le gło wy i wy mio ty. Ja -
ko że fil try ów cze snych ma sek ga zo wych nie za trzy my wa ły
tych sub stan cji, żoł nie rze zdej mo wa li je podczas ataku kaszlu.
Po łą cze nie te go ro dza ju amu ni cji che micz nej ze środ ka mi du -
szą cy mi, na przy kład fos ge nem, prze są dza ło o lo sie za ata ko -
wa nych żoł nie rzy. Wart od no to wa nia jest fakt, że do dziś miej -
sca uty li za cji amu ni cji po zba wio ne są ro ślin no ści.

Po zo sta jąc w che micz nym kli ma cie, war to pod kre ślić, że
wszy scy miesz kań cy te re nów nad bał tyc kich są uczest ni ka mi
du że go eks pe ry men tu, któ ry za po cząt ko wa ło w la tach 1945–
–1948 za to pie nie prze ję tych przez alian tów za pa sów nie miec -
kiej bro ni che micz nej w Mo rzu Bał tyc kim. We dług ze bra nych
in for ma cji osza co wa no ilość środ ków che micz nych na oko -
ło 13 000 ton. Bry tyj czy cy i Ame ry ka nie za to pi li je den han dlo -
wiec wy peł nio ny amu ni cją che micz ną w Mo rzu Nor we skim
i oko ło 41–43 ta kich stat ków po obu stro nach Cie śni ny Ska -
ger rak. Stat ki te spo czę ły na głę bo ko ści od 600 do 200 m. Krót -
ko przed koń cem dru giej woj ny świa to wej sa mi Niem cy za to -
pi li w Cie śni nie Ma ły Bełt dwa stat ki wy peł nio ne amu ni cją
za wie ra ją cą ta bun. Cie ka wost ką mo że być in for ma cja, że
Niem cy pro du ko wa li ta bun i wy peł nia li nim po ci ski w za kła -
dach Anor ga na GmbH w Brze gu Dol nym. W la tach 1959–1960
wy do by to za war tość tych dwóch stat ków i po za la niu be to -
nem za to pio no po now nie na za chód od Za to ki Bi skaj skiej.
Z ko lei w la tach 1947–1948 żoł nie rze so wiec cy za to pi li 32 000
ton amu ni cji che micz nej (w tym rów nież Cy klon B) w ba se nie
born holm skim na głę bo ko ściach 70–105 m oraz oko ło 2000
ton w ba se nie go tlandz kim (70–120 m). W ro ku 1952 ma ry -
nar ka Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej na sku tek wie lu
błę dów do pro wa dzi ła do roz pro sze nia po ca łym Bał ty ku ko -
lej nych 200–300 ton środ ków che micz nych. Praw do po dob ne
jest jesz cze za to pie nie przez Bry tyj czy ków czte rech stat ków
z 15 000 ton bro ni che micz nej na po łu dnio wy za chód od
Born hol mu w 1946 ro ku. Więk szość nie zu ży tej amu ni cji ze
środ ka mi che micz ny mi pla no wa no pier wot nie za to pić na
Atlan ty ku na głę bo ko ści 4000 m, jed nak na sku tek wie lu błę -
dów po prze sta no na naj bliż szym i naj go rzej do bra nym pod
wzglę dem wa run ków oce ano gra ficz nych Bał ty ku. Po za sze ro -

Kon flik ty zbroj ne a śro do wi sko na tu ral ne

* T. Mi koś, Gór ni cze skar by prze szło ści. Od krusz cu do wy ro bu i za byt -
ko wej ko pal ni, Kra ków 2008.
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ko na gło śnio ny mi przy pad ka mi z lat pięć dzie sią tych, kie dy ry -
ba cy wy ła wia li sie cia mi bry ły ipe ry tu, więk szość środ ków bo -
jo wych po zo sta wa ła w uśpie niu przez sze reg lat. Do pie ro w la -
tach dzie więć dzie sią tych ba da nia na uko we po twier dzi ły, że
z po wo du dy na micz nych wa run ków przy dnie płyt kie go Mo -
rza Bał tyc kie go wy stę pu je tam sto sun ko wo du ża ilość tle nu,
któ ry po wo du je szyb kie rdze wie nie sko rup po ci sków, bomb
i min wy peł nio nych środ ka mi che micz ny mi. We dług sza cun ków
na ukow ców sto pień prze rdze wie nia ścia nek mo że miej sca mi
do cho dzić do 70–80% ich gru bo ści, a szko dli we sub stan cje mo -
gą wkrót ce prze do stać się do eko sys te mu mor skie go. Do dat -
ko wo Bał tyk jest mo rzem prak tycz nie zam knię tym, w któ rym
mniej niż 5% wo dy wy mie nia się rocz nie z wo da mi Mo rza Pół -
noc ne go, co prze kła da się na dłu gie prze trzy my wa nie za nie -
czysz czo nych wód. Dla te go na ukow cy z co raz więk szym nie -
po ko jem przy glą da ją się sy tu acji. Na szczę ście naj bar dziej
nie bez piecz ne środ ki, ta kie jak ta bun, fos gen czy cy klon B,
w śro do wi sku wod nym bar dzo szyb ko ule ga ją hy dro li zie i sta -
ją się nie szko dli we. Po zo sta łe środ ki, ta kie jak ipe ryt i di fe ny -
lo chlo ro ar sy na (CLARK I) oraz di fe ny lo cy ja no ar sy na (CLARK II),
w zim nych wo dach den nych Bał ty ku są bar dzo sła bo roz pusz -

czal ne, hy dro li zu ją bar dzo po wo li, a po wsta łe pro duk ty ule -
ga ją bar dzo ogra ni czo nej bio de gra da cji. Bio rąc pod uwa gę,
że CLARK I oraz II za wie ra ją ar sen, prze li czo no, że ca łość za to -
pio nych środ ków che micz nych mo że uwol nić oko ło 280 ton
ar se nu, co w prze li cze niu na ar sen obec ny już w wo dach Bał -
ty ku spo wo du je wzrost stę że nia te go pier wiast ka tyl ko o 1%.
W od róż nie niu od ra czej opty mi stycz nych pro gnoz za chod -
nich na ukow ców Ro sja nie, oprócz kwe stii efek tów tok sycz -
nych, po ru sza ją rów nież te mat efek tu ge ne tycz ne go, ja ki mo -
gą wy wo łać uwal nia ją ce się środ ki che micz ne.

Po twier dzo ne dzia ła nie mu ta gen ne jest nie ro ze rwal nie
zwią za ne z pro mie nio wa niem ra dio ak tyw nym. Po raz pierw -
szy w ce lach bo jo wych (i miej my na dzie ję ostat ni) bom by ato -
mo we zo sta ły zrzu co ne przez Ame ry ka nów. Szó ste go sierp -
nia 1945 ro ku ura no wa bom ba „Lit tle Boy” eks plo do wa ła 508
me trów nad Hi ro szi mą, a trzy dni póź niej bom ba „Fat Boy”
z oko ło 6,4 kg plu to nu zo sta ła zde to no wa na na wy so ko ści 469
me trów nad Na ga sa ki. Pół go dzi ny po tej dru giej eks plo zji na
Na ga sa ki spadł cięż ki, okre śla ny od swo je go ko lo ru „czar ny
deszcz”, któ ry we dług sza cun ków za wie rał du żą ilość pro duk -
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tów roz sz cze pie nia oraz oko ło 0,038 kg wyj ścio we go plu to -
nu 239Pu. Opad wy stą pił na ob szarze dys tryk tu Ni shiy ama, któ -
ry jest od le gły 3-5 km od epi cen trum wy bu chu. Od ro ku 1904
był on chro nio ny ze wzglę du na za so by wo dy pit nej. Od sa -
me go po cząt ku oba mia sta by ły i są na dal ana li zo wa ne pod
ką tem mi gra cji ra dio ak tyw nych izo to pów w śro do wi sku.
W przy pad ku Na ga sa ki po 45 la tach ba dań wy ka za no obec -
ność 90Sr, 137Cs oraz 239Pu i 240Pu w prób kach po bra nych aż do
głę bo ko ści 4,5 m, jed nak zde cy do wa na więk szość znaj do wa -
ła się na głę bo ko ści 30 cm od po wierzch ni (95% wy mie nio -
nych izo to pów). Oko ło 3% cał ko wi te go plu to nu mi gro wa ło
w zie mi szyb ciej i moż na by ło go od na leźć na głę bo ko ści 2 m.
Plu ton jest jed nym z naj bar dziej nie bez piecz nych pier wiast -
ków, któ ry na Zie mi do mo men tu wpro wa dze nia bro ni ją dro -
wej wy stę po wał w ilo ściach zni ko mych. Jest fa scy nu ją cy dla
che mi ków i fi zy ków, ale przy śred nim cza sie wy da la nia po ło -
wy po chło nię tej ilo ści przez or ga nizm czło wie ka rów nym 200
lat oraz emi sji pro mie nio wa nia al fa, be ta, gam ma i sa mej tok -
sycz no ści me ta lu – nie ma chy ba ni ko go, kto chciał by na ra -
żać się na kon takt z tym pier wiast kiem. Nie ste ty, w sku tek
dzia łań wo jen nych, a po tem wy ści gu zbro jeń, zna czą ce je go
ilo ści prze do sta ły się do at mos fe ry i w mia rę rów no mier nie
po kry ły ca łą ku lę ziem ską. Pod czas „zim nej woj ny” w 1961 ro -
ku Zwią zek Ra dziec ki zde to no wał naj więk szą w hi sto rii ludz -
ko ści bom bę ato mo wą, na zwa ną „car bom bą”, któ rej moc sza -
cu je się na oko ło 50 me ga ton. Ozna cza to, że si ła wy bu chu
by ła w przy bli że niu 2500 ra zy więk sza niż bomb zrzu co nych
na Ja po nię w 1945 ro ku. Trud no jed no znacz nie okre ślić, jak
wiel kie szko dy dla lu dzi i śro do wi ska wy wo ła ły ra dziec kie te -
sty ją dro we prze pro wa dzo ne na te re nach dzi siej sze go Ka -
zach sta nu i No wej Zie mi. Po dob ne pró by pro wa dzo ne by ły
rów nież wie lo krot nie przez Ame ry ka nów na wy spach Oce -
anu Spo koj ne go. W chwi li obec nej w wy ni ku nor mal ne go
dzia ła nia elek trow ni ato mo wych każ de go ro ku we dług sza -
cun ków pro du ku je się mię dzy 50 a 100 ton te go pier wiast ka,
któ ry wzbo ga ca zu ży te pa li wo ją dro we. W od róż nie niu jed -
nak od kon tro lo wa nych od pa dów, plu ton wpro wa dzo ny
w po sta ci opa dów ra dio ak tyw nych z punk tu wi dze nia cza su
trwa nia ludz kie go ży cia na za wsze po zo sta nie w eko sys te mie.
Czło wiek, zda jąc so bie spra wę z ogro mu i tok sycz no ści od pa -
dów z elek trow ni ato mo wych, roz po czy na bu do wę od po -
wied nich skła do wisk prze zna czo nych na te go ty pu sub stan -
cje. Skła do wi sko by ło by jed nak na zwą nie ty le nie pre cy zyj ną,
co nie traf ną. Wy gląd ta kie go miej sca naj le piej od da je sło wo
„schron”. Je den z pierw szych te go ty pu kom plek sów po wsta -
je obec nie w Fin lan dii. Zo stał usy tu owa ny głę bo ko pod po -
wierzch nią zie mi i po cał ko wi tym wy peł nie niu od pa da mi ra -
dio ak tyw ny mi, ma być za bez pie czo ny so lid ną war stwą
be to nu. Po je go zam knię ciu nikt nie bę dzie miał do nie go do -
stę pu – schron zo sta nie przy kry ty war stwą ni cze go nie świa -
do me go eko sys te mu. Je go za da niem jest prze trwa nie 100 000
lat. Mniej wię cej ty le cza su po trze ba, aby od pa dy prze sta ły być
nie bez piecz ne dla śro do wi ska.

Jed ny mi z naj bar dziej nie bez piecz nych związ ków, ja kie uda -
ło się czło wie ko wi zsyn te zo wać, a na stęp nie użyć – ku je go wła -
snej szko dzie – są diok sy ny. W eko sys te mach na dal istnieją du -
że ilo ści te go ty pu sub stan cji wcho dzą cych w skład de fo lian tów,
któ ry mi Ame ry ka nie opry ski wa li la sy i te re ny upraw ne w Wiet -
na mie w la tach 1961–1971. Z ze bra nych da nych wy ni ka, że łącz -
nie opry ska no 2,63 mln hek ta rów, w czym 1,68 mln środ ka mi
za wie ra ją cy mi kwas 2,4,5-tri chlo ro fe nok sy oc to wy ska żo ny
2,3,7,8-te tra chlo ro di ben zo -p -diok sy ną. Oprócz za kłó ce nia rów -
no wa gi eko lo gicz nej za sto so wa nie her bi cy dów do pro wa dzi ło
do ero zji gleb, wy gi nię cia wie lu ga tun ków zwie rząt oraz fa wo -
ry za cji ga tun ków ro ślin pio nier skich, ta kich jak bam bus czy in -
ne tra wy, wy ra sta ją cych w miej scu drzew. Do dzi siaj na te re -

nie 28 by łych ame ry kań skich baz woj sko wych, któ re roz dy spo -
no wy wa ły her bi cy dy, ozna cza się diok sy ny w ilo ściach na -
wet 350 ra zy więk szych niż do pusz czal ne po zio my usta lo ne
przez or ga ni za cje mię dzy na ro do we. Wszyst kie te środ ki przez
la ta ku mu lo wa ły się w śro do wi sku i przez łań cuch po kar mo wy
do sta wa ły się do or ga ni zmów ludz kich. Wiet nam skie or ga ni za -
cje sza cu ją licz bę lu dzi do tknię tych dzia ła niem her bi cy dów na
3-4,8 mln, w tym 400 000 ofiar śmier tel nych i 150–500 000 dzie -
ci z wa da mi wro dzo ny mi.

Rów nież ostat nie dzie się cio le cia przy no szą no we za gro że -
nia. Przy kła dem mo że być sto so wa nie po ci sków prze ciw pan -
cer nych z rdze niem wy ko na nym ze zu bo żo ne go izo to pu ura -
nu 238U pod czas kon flik tu w Za to ce Per skiej, a na stęp nie
w by łej Ju go sła wii. Zu bo żo ny uran 238U jest pro duk tem ubocz -
nym wy twa rza nia pa li wa ura no we go do elek trow ni ją dro -
wych. W przy ro dzie uran wy stę pu je głów nie w po sta ci dwóch
izo to pów 235U (0,7 %) i 238U (99,3 %). Przy ta kim sto sun ku po -
zy ska nie pa li wa, po le ga ją ce na wzbo ga ce niu wyj ścio we go
ura nu w izo top 235U, wią za ło się za wsze z nad pro duk cją ura -
nu 238U. Ten izo top jest sła bo ra dio ak tyw ny, a w po sta ci me ta -
licz nej od zna cza się du żą gę sto ścią (19,1 g/cm3). Pier wot nie
wy ko rzy sty wa ny był w me dy cy nie ja ko tar cze ochron ne przed
pro mie nio wa niem oraz ja ko prze ciw wa gi w sa mo lo tach (od
lat sześć dzie sią tych do osiem dzie sią tych Bo eing sto so wał
prze ciw wa gi o łącz nej ma sie 850 kg w sa mo lo tach se rii 747,
a McDon nell -Do uglas w se rii DC -10 wy ko rzy sty wał aż 1000 kg
zu bo żo ne go ura nu). Woj sko wi na ukow cy szyb ko do strze gli
moż li wość wy ko rzy sta nia ener gii ki ne tycz nej po ci sków wy -
strze li wa nych z du żą pręd ko ścią po cząt ko wą, wy ko na nych
z ma te ria łów o du żej gę sto ści, któ re prze bi ja ją pra wie wszyst -
kie pan ce rze współ cze snych czoł gów. Jed nak  w chwi li prze -
bi ja nia pan ce rza rdzeń ura no wy za mie nia się w drob ny pył
two rzą cy ae ro zol, któ ry po wo li osia da na znisz czo nym po jeź -
dzie oraz je go oko li cy. Pył ten mo że się do stać do or ga ni zmów
ludz kich, po wo du jąc dzia ła nie ne fro tok sycz ne oraz bez po -
śred nie na ra że nie na ma łe, ale cią głe daw ki pro mie nio wa nia.
Po ci ski, któ re chy bi ły ce lu, mo gą stop nio wo uwal niać uran,
któ ry bę dzie się prze do sta wać do wód pod po wierzch nio -
wych, a na stęp nie do sku pisk ludz kich. W cza sie woj ny w Za -
to ce Per skiej w 1991 ro ku zu ży to amu ni cję za wie ra ją cą w su -
mie oko ło 320 ton zu bo żo ne go ura nu, a pod czas kon flik tu
w Ira ku w ro ku 2003 za sto so wa no ją w ilo ściach po mię dzy
1000 a 2000 ton, w prze li cze niu na uran. Ze wzglę du na
ogrom ną sku tecz ność co raz wię cej państw bę dzie wy ko rzy -
sty wać, a przy naj mniej po sia dać w ma ga zy nach te go ro dza ju
broń. W dłuż szej per spek ty wie bę dzie ona wy wie rać co raz
więk szy wpływ na śro do wi sko na tu ral ne.

Nie ste ty, po stęp cy wi li za cyj ny jest nie roz łącz nie zwią za ny
z po stę pem w sfe rze mi li tar nej. W mia rę upły wu cza su ko lej -
ne kon flik ty zbroj ne przy czy nia ją się do uwal nia nia do eko sys -
te mów sub stan cji, któ re ni gdy wcze śniej w nich nie wy stę po -
wa ły lub były obecne tylko w śla do wych ilo ściach. Stąd też
za da niem na ukow ców jest śle dze nie, w ja ki spo sób opi sa ne
związ ki mi gru ją w śro do wi sku. Po zna nie za gro żeń mo że pro -
wa dzić do opra co wa nia tech no lo gii sku tecz ne go mi ni ma li zo -
wa nia ne ga tyw nych efek tów wcze śniej szej bez myśl no ści czło -
wie ka.

mgr Ma te usz Sy dow, dr hab. Łu kasz Chrza now ski
Po li tech ni ka Po znań ska

dr Ro man Ma re cik
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu
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Bow ling – pierw szy rzut

Klub Uczel nia ny AZS Wyż szej Szko ły Lo gi sty ki był go spo da -
rzem pierw sze go rzu tu bow lin gu, a za wo dy od by ły się w Cen -
trum Re kre acji Ni ku. W zma ga niach wy star to wa ło 27 za wod -
ni czek i 55 za wod ni ków. 

Spo śród ko biet re pre zen to wa ły nas: Mar ty na Wier nic ka,
Aga ta Kraw czyk, Jo an na Garst ka, Ka ro li na Do pie ra ła, Emi lia
Budź ko, a spo śród męż czyzn: Ja kub Stan kow ski, Ja kub Na lep -
ka, Sta ni sław Za bo row ski, Da riusz No wic ki, Pa weł Pa tan. Na
po dium sta nę ła Mar ty na Wier nic ka, któ ra w kla sy fi ka cji in dy -
wi du al nej za ję ła trze cie miej sce, zdo by wa jąc 403 punk ty. Za -
wod nicz ka by ła nie zmier nie za do wo lo na ze swo je go wy ni ku.
Gra tu lu je my.

Dru ży no wo ko bie ty za ję ły dru gie miej sce ze stra tą ośmiu
punk tów do pierw sze go miej sca – któ re zdo by ły za wod nicz ki
z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go. Męż czyź ni za koń czy li ry wa -
li za cję dru ży no wą na czwar tym miej scu, a naj wię cej punk tów
dla nas zdo był Ja kub Stan kow ski. W dru gim rzu cie za mie rza -
my po pra wić na sze wy ni ki. 

Wy ci ska nie sztan gi le żąc – pierw szy rzut

W dniu 23 li sto pa da 2013 ro ku w Cen trum Spor tu Po li tech -
ni ki Po znań skiej od by ły się za wo dy w wy ci ska niu sztan gi le -
żąc ko biet i męż czyzn. Or ga ni za to rem za wo dów był KU AZS
Wyż szej Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych. 

W dru ży nie ko biet re pre zen to wa ły nas trzy za wod nicz ki:
Do mi ni ka Ba dow ska, Ka mi la Gros smann i Mar ty na Wier nic ka,
a ry wa li za cję za koń czy ły na czwar tym miej scu dru ży no wo.
Naj lep szy wy nik uzy ska ła Do mi ni ka, któ ra in dy wi du al nie za -
ję ła dzie wią te miej sce.

Wspa nia le spi sa ła się mę ska re pre zen ta cja, któ ra dru ży no -
wo upla so wa ła się na dru giej po zy cji (na 10 skla sy fi ko wa nych
uczel ni). Re pre zen to wa li nas: Ar tur Kab za, Ar tur Ku rzaw ski,
Adam Mil cza rek, Le szek Du rzyń ski, Sta ni sław Za bo row ski.
Na 60 star tu ją cych za wod ni ków Ar tur Kab za za jął bar dzo do -
brą, szó stą lo ka tę, Ar tur Ku rzaw ski dwu na stą, Adam Mil cza rek
szes na stą, Le szek Du rzyń ski trzy dzie stą siód mą, a Sta ni sław
Za bo row ski pięć dzie sią tą trze cią.

Gra tu lu je my wy ni ków i ży czy my dal szych suk ce sów.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Akademickie Mistrzostwa
Wielkopolski 2013/2014

Po czą tek spor to wych roz gry wek w da nym ro ku aka de mic -
kim to tur nie je i ry wa li za cja stu den tów pierw sze go ro ku

w Aka de mic kich Mi strzo stwach Wiel ko pol ski. Re pre zen tan ci
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go wzię li udział w tych roz gryw -
kach i za koń czy li je z do bry mi wy ni ka mi. 

Ko szy kar ki Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w skła dzie: Mag -
da le na Ko per was, Aga ta Kraw czyk, Ol ga Grab ska, Da ria Zie -
lon ka, Car men Gło wac ka i Ju sty na Le śniew ska (tre ner ka Ka ro -
li na Do pie ra ła) za ję ły dru gie miej sce w tur nie ju ko szy ków ki
ko biet, ule ga jąc w fi na le po za cię tej wal ce tyl ko jed nym punk -
tem za wod nicz kom Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza.

W er go me trze wio ślar skim na dy stan sie 500 m Aga ta
Kraw czyk wy gra ła zma ga nia ko biet w wa dze lek kiej i tym sa -
mym za kwa li fi ko wa ła się do ogól no pol skich mi strzostw stu -
den tów pierw sze go ro ku, gdzie na dy stan sie 1000 m w wa dze
lek kiej za ję ła siód me miej sce.

Tur niej fut sa lu (tre ner: Klau diusz Hirsch) za wod ni cy za koń -
czy li na czwar tym miej scu. Skład: Mi chał Le bi ca, Da riusz Kar -

kut, Ka rol Da nek, Pa tryk Łu ka szew ski, Ma ciej Mar sza łek, Pa weł
Ha łas, Pa try Rau, Bła żej Rzep czyk, Bar tło miej By syn gier.

Stu den ci re pre zen tu ją cy nas w te ni sie sto ło wym (tre ner:
Piotr Jur) rów nież do sko na le so bie po ra dzi li, zaj mu jąc do bre
lo ka ty: dru gie miej sce za ję ła Ma rio la Ko wa lik i rów nież na dru -
giej po zy cji upla so wał się Hu bert No wak. Ma rek Ry fa za jął pią -
te miej sce, a Fi lip Dajk sler dzie sią te. Dru ży no wo Uni wer sy tet
Przy rod ni czy za koń czył ry wa li za cję na dru gim miej scu.

Siat ka rze za ję li trze cie miej sce, a siat kar ki czwar te (tre ner:
Sła wo mir Ju ry ta).

Bar dzo do brze spi sa li się rów nież człon ko wie sek cji pły wac -
kiej (tre ner: Ma te usz Ra do jew ski). W za wo dach pły wac kich stu -
den tów pierw sze go ro ku re pre zen to wa li nas: Bar tosz Krysz to -
fiak, Szy mon Kę dzio ra, Ja kub Tra czyk, Bar ba ra Wal czak,
We ro ni ka Bam ber, Ni ko la Mi chal kie wicz, Ewe li na Choj nac ka,
Aga ta Czer niak, Mag da le na Boj ko, To masz No wak. Na sze re pre -
zen tant ki czę sto go ści ły na po dium: We ro ni ka Bam ber za ję ła
dru gie miej sce na 100 m sty lem do wol nym, Bar ba ra Wa kać dru -

Mi strzo stwa stu den tów pierw sze go 
ro ku 2013/2014
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gie miej sce na 100 m sty lem kla sycz nym, Ni ko la Mi chal kie wicz
pierw sze miej sce na 50 m sty lem grzbie to wym, Mag da le na Boj -
ko dru gie miej sce na 50 m sty lem grzbie to wym, a We ro ni ka
Bam ber dru gie miej sce na 50 m sty lem mo tyl ko wym. Szta fe ta
4 × 50 m sty lem zmien nym ko biet za ję ła dru gie miej sce. W kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet za ję li śmy dru gie miej sce dru ży no wo,
a w kla sy fi ka cji ge ne ral nej męż czyzn pią te.

Spon so rem wszyst kich za wo dów był Dom Wy daw ni czy „Re -
bis”, dla te go też stu den ci mie li oka zję cie szyć się ze wspa nia -
łych na gród książ ko wych.

Gra tu lu je my wszyst kim stu den tom pierw sze go ro ku, któ rzy
re pre zen to wa li na szą uczel nię w roz gryw kach spor to wych
i ży czy my dal szych suk ce sów w Aka de mic kich Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski i Pol ski.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła

Turniej futsalu studentów pierwszego roku: stoją od lewej: Michał Lebica, Dariusz Karkut, Karol Danek, 
Patryk Łukaszewski, Klaudiusz Hirsch (trener); w dolnym rzędzie od lewej: Maciej Marszałek, Paweł Hałas, 
Patry Rau, Błażej Rzepczyk, Bartłomiej Bysyngier
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Reprezentantki naszej uczelni w wadze lekkiej; od lewej: Miriam Kocka, Marta Jankowska, Barbara Krzyśko

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu studentów
pierwszego roku; nasza zawodniczka Barbara Walczak po udanej
rywalizacji
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Dnia 22 li sto pa da 2013 ro ku w ha li Cen trum Kul tu ry Fi zycz -
nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go zor ga ni zo wa no tur niej

dla stu den tów pierw sze go ro ku na szej uczel ni. Fre kwen cja do -
pi sa ła za rów no wśród za wod ni ków, jak i ki bi cu ją cych – try bu -
ny by ły peł ne. Go rą cy do ping ko le ża nek i ko le gów za grze wał
za wod ni ków do wal ki. Ze spo ły o fan ta zyj nych na zwach przy -
stą pi ły do ry wa li za cji, któ ra mia ła wy ło nić naj lep szych. Jed nak
bez wzglę du na za ję te miej sce wszy scy ry wa li zo wa li za cię cie
o jak naj lep sze lo ka ty i świet nie się przy tym ba wi li – oczy wi -
ście w du chu spor to wej wal ki fa ir play.

Na stę pu ją ce ze spo ły przy stą pi ły do tur nie ju:

Gru pa A

� The Na tu rat
� FC Le min gi
� Vic to ria Po raż ka
� AC Ma te ra ce
� Mon gol scy Prze myt ni cy Rze żu chy.

Gru pa B

� Tech no lo gia Drew na
� Po zdro 600
� Żu bry
� Po piesz cze ni Tra wą 
� Żu ki

Gru pa C

� TRIL 
� Hu sa ria
� „Chó ra gan” Eko no mia
� Tor res Te am.

Nad prze bie giem tur nie ju czu wa li Klau diusz Hirsch (tre ner
żeń skiej i mę skiej sek cji pił ki noż nej Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go) oraz Ka ro li na Do pie ra ła. Tre ner Hirsch miał nie ła twe za -
da nie, gdyż pod jął się rów nież sę dzio wa nia w ca łym tur nie ju.
Za wod ni cy otrzy ma li pięk ne książ ki, któ re za spon so ro wał
Dom Wy daw ni czy „Re bis”, dzię ki któ re mu wszyst kie spor to we
im pre zy aka de mic kie w Wiel ko pol sce mo gą ob da ro wać stu -
den tów cie ka wy mi na gro da mi.

Awans do dru giej fa zy tur nie ju uzy ska ły po dwie naj lep sze
dru ży ny z grup:

� The Na tu ra t
� AC Ma te ra ce
� Po zdro 600

� Tor res Te am
� Hu sa ria
� Żubry.

W wiel kim fi na le za gra li: Po zdro 600 w skła dzie: Fi lip Le wic -
ki, Pa weł Ha łas, Bar tło miej By syn gier, Da mian Miel ca rek, Ja kub
Ję drzej czak, Ka mil Fa bian, Ma te usz Wró blew ski, oraz  Żu -
bry w skła dzie: Ma riusz Grzel czak, Bar tło miej Jan kow ski, Woj -
ciech Si wek, Mak sy mi lian Bie dziak, Pa tryk Ziół kow ski, Mi ko łaj
Bar to szek, Ja kub Kie rzek, Ma ciej Mar sza łek, Adam Try buś. Żu -
bry wy gra ły w fi na le 2:0, zdo by wa jąc ty tuł mi strza UP w fut sa -
lu stu den tów pierw sze go ro ku. Naj lep szym bram ka rzem tur -
nie ju zo stał Woj ciech Si wek z ze spo łu Żu bry, kró lem strzel ców
(z ośmio ma go la mi) Pa weł Ha łas, a MVP tur nie ju Bła żej Rzep -
czyk z Tor res Te am. W tur nie ju łącz nie wzię ło udział stu pię ciu
za wod ni ków, ro ze gra no 39 me czów, strze lo no 58 go li.

Gra tu lu je my wszyst kim za wod ni kom oraz dzię ku je my ki bi -
com, dzię ki nim na ha li by ło na praw dę go rą co. Za pra sza my do
udzia łu w ko lej nych tur nie jach or ga ni zo wa nych przez Cen trum
Kul tu ry Fi zycz nej Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

mgr Ka ro li na Do pie ra ła
mgr Klau diusz Hrsch

Tur niej fut sa lu stu den tów pierw sze go
ro ku Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go

Uczestnicy turnieju futsalu studentów pierwszego roku z dyplomami
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Wieści z koła PTTK

W re la cji z pierw sze go ty go dnia wę dró wek be skidz ko -są -
dec kich wspo mnia łem, że na szą ba zą w dru gim ty go dniu

obo zu by ła Kry ni ca. Jest to – jak za pew ne wszy scy wie dzą –
naj więk sze uzdro wi sko w Pol sce. Dzia łal ność uzdro wi sko wa roz -
po czę ła się tu już w XVIII wie ku, ale roz wój i sła wę za wdzię cza
Kry ni ca pro fe so ro wi Jó ze fo wi Die tlo wi (dru ga po ło wa XIX wie -
ku). Tam te la ta pa mię ta sta ra drew nia na za bu do wa uzdro wi ska,
bar dzo za nie dba na w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią -
tych XX wie ku, kie dy po sta wio no na no wo cze sną za bu do wę.
Ostat nio pod ję to dzia ła nia re no wa cyj ne, ale przy by wa rów nież
no wych obiek tów (cho ciaż jed no cze śnie jest jesz cze spo ro bu -
dyn ków w sta nie „smęt nym” – okre śle nie uży te przez Bog da na
Mo ścic kie go w prze wod ni ku, któ ry był dla mnie naj waż niej szą
lek tu rą te go rocz nych wa ka cji). 

Spo ro miej sca za ję ło by wy mie nia nie tyl ko naj bar dziej zna -
nych pi sa rzy, po etów, ma la rzy, rzeź bia rzy, ak to rów, śpie wa -
ków, po li ty ków i in nych „wiel kich” od wie dza ją cych kry nic kie
zdro je. Wspo mnę tyl ko o Ja nie Kie pu rze, któ ry przy czy nił się
do po pu lar no ści uzdro wi ska (i na dal po śred nio to ro bi przez
or ga ni zo wa ny co rocz nie Fe sti wal Arii i Pie śni im. Kie pu ry,
a przy go to wa nia do ko lej ne go fe sti wa lu mo gli śmy ob ser wo -
wać, spa ce ru jąc po kry nic kim dep ta ku). 

Miesz ka li śmy w Do mu Wcza so wym „Gwa rek” po ło żo nym
nie co na ubo czu, ale w po bli żu cen trum i par ku zdro jo we go.
Po go da nas nie roz piesz cza ła – na dal by ło bar dzo upal nie. Nie
prze szko dzi ło to nam jed nak w pokonaniu sze ściu ład nych –
cho ciaż cza sem tro chę skró co nych – tras o zróż ni co wa nych
wa lo rach kra jo znaw czych. Więk szość tych tras pro wa dzi ła
przez wschod nią część Pa sma Ja wo rzy ny Kry nic kiej. 

W po nie dzia łek (5 sierp nia) wę dro wa li śmy okręż ną tra są
wo kół Kry ni cy przez grzbiet Hu za rów i in ne nie wy so kie (do
oko ło 900 m) i na ogół za le sio ne wznie sie nia z bar dzo po żą -
da nym cie niem, ale jed no cze śnie z licz ny mi miej sca mi wi do -
ko wy mi. W po ło wie tra sy by ła też moż li wość uga sze nia pra -
gnie nia w przy droż nym za jeź dzie. 

Na stęp ne go dnia (wto rek, 6 sierp nia) cie ni stych od cin ków
by ło zde cy do wa nie mniej. Po je cha li śmy au to bu sem do
Szczaw ni ka (du ża wieś z drew nia ną cer kwią z po ło wy XIX
wie ku pod we zwa niem św. Dy mi tra, zwa ne go też De me triu -
szem), skąd wy ru szy li śmy na pięk ny wi do ko wy grzbiet Pu stej
Wiel kiej. Mi ja jąc ład nie usy tu owa ne ka plicz ki, do tar li śmy do
schro ni ska PTTK na zy wa ne go Ba ców ką nad Wier chom lą (wi -
dok na Ta try!). Po za słu żo nym od po czyn ku we szli śmy na głów -
ny grzbiet Pa sma Ja wo rzy ny, aby zdo być naj wyż szy je go

W Be ski dzie Są dec kim (część 2) 
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szczyt, od któ re go wy wo dzi się na zwa, czy li Ja wo rzy nę Kry -
nic ką (1114 m). Pa mię tam Ja wo rzy nę ja ko miej sce pu ste i od -
lud ne, ale z roz le głym do okol nym wi do kiem. Zna ne i bar dzo
kie dyś po pu lar ne schro ni sko zbu do wa no w okre sie mię dzy -
wo jen nym w pew nym od da le niu od wierz choł ka i jest z nie -
go nie wi docz ne. Te raz jed nak wra że nia są dia me tral nie róż ne.
Jak pi sze wspo mnia ny już Mo ścic ki, gó ra „zo sta ła zło żo na ja -
ko ofia ra w in ten cji do cho dów Kry ni cy” i w 1997 ro ku uru cho -
mio no bar dzo wy daj ną ko lej gon do lo wą, a wo kół jej gór nej
sta cji wy ro sły licz ne obiek ty, nie tyl ko ga stro no micz ne. 
Ze wzglę du na pa nu ją cy upał wierz cho łek opu ści li śmy, ko rzy -
sta jąc z gon do li i za si la jąc w ten spo sób do dat ko wo bu dżet
Kry ni cy. 

W śro do wy po ra nek (7 sierp nia) po je cha li śmy naj pierw do
Mu szy ny. Jest to mia stecz ko ma low ni czo po ło żo ne u stóp po -
zo sta ło ści zam ku strze gą ce go nie gdyś gra ni cy pol sko -wę gier -
skiej i trak tu han dlo we go na Po pra dzie w miej scu, gdzie do Po -
pra du wpa da pły ną ca od Ty li cza i Mu szyn ki rzecz ka Mu szyn ka.
Po zwie dze niu oko lic ryn ku oraz po ło żo ne go za mia stem sta -
re go cmen ta rza ży dow skie go po szli śmy w Gó ry Le lu chow -
skie. Jest to nie wiel kie pa smo gór skie za li cza ne przez nie któ -
rych geo gra fów już do Gór Czer chow skich. Po nie wiel kim, ale
bar dzo na sło necz nio nym po dej ściu z przy jem no ścią po dzi wia -
li śmy roz le gły wi dok z grzbie tu Mal ni ka (oko ło 700 m). Dal sza
tra sa – już w więk szo ści przez las – spro wa dzi ła nas do Po wroź -
ni ka. Naj waż niej szym obiek tem w tej roz le głej osa dzie jest po -
cho dzą ca z 1604 ro ku, bar dzo zna na nie tyl ko w Pol sce drew -
nia na cer kiew łem kow ska. Uda ło się nam zwie dzić rów nież
wnę trze tej re no mo wa nej świą ty ni. Mi mo upa łu część gru py
zde cy do wa ła się kon ty nu ować tra sę pie szą przez gó rę o ta jem -
ni czej na zwie Sza lo ne (832 m) do Kry ni cy. Oczy wi ście na zwa
szczy tu wy wo ła ła „dziw ne” ko men ta rze ze stro ny tych, któ rzy
wra ca li au to bu sem. 

Pro gno za po go dy na czwar tek (8 sierp nia) uła twi ła nam
pod ję cie de cy zji: na Ja wo rzy nę Kry nic ką nie pie szo, tyl ko
gon do la mi (zno wu za si le nie kry nic kie go bu dże tu). Dzię ki te -

mu wy go spo da ro wa li śmy tro chę wię cej cza su na od wie dze -
nie dwóch atrak cji po ło żo nych w pew nym od da le niu od
szczy tu: wy chod ni pia skow ca w kształ cie skal ne go grzy ba
(na zwa Dia bel ski Ka mień przy po mi na, że ska łą tą dia beł
chciał nie gdyś za tkać kry nic kie zdro je) oraz wspo mnia ne go
wy żej schro ni ska PTTK. Dal sza tra sa spro wa dza ła – na ogół
ła god nie – naj pierw przez las, po tem wi do ko wym grzbie tem
na po łu dnie do Mu szy ny. Przy szla ku w miej sco wo ści Złoc -
kie (ad mi ni stra cyj nie jest to już dziel ni ca Mu szy ny) obej rze -
li śmy (tyl ko z ze wnątrz) ko lej ną cer kiew z dru giej po ło -
wy XIX wie ku. 

Przed ostat nia w tym ro ku tra sa (pią tek, 9 sierp nia) pro wa -
dzi ła w znacz nej czę ści przez są sia du ją cy z Be ski dem Są dec -
kim Be skid Ni ski. Z przy stan ku au to bu so we go w Mu szyn ce
(to ma ła przy gra nicz na wieś jesz cze za Ty li czem) wy szli śmy
(zno wu w upal nym słoń cu) na gra nicz ny grzbiet, któ rym przez
Po lan kę (726 m) do tar li śmy na Dzie lec (792 m). Spo ro by ło
wi do ków, szcze gól nie na sło wac ką stro nę Be ski du Ni skie go,
z mo nu men tal ny mi i naj wyż szy mi w tej czę ści Be ski dów gó -
ra mi: gra nicz ną Lac ko wą i cał ko wi cie sło wac kim Bušovem na
pierw szym pla nie. Bar dzo stro me po dej ście na Lac ko wą na le -
ży do „naj ho nor niej szych” dróg w Be ski dach, ale nie pod ję li -
śmy te go wy zwa nia ze wzglę du na upał i skom pli ko wa ny po -
wrót do Kry ni cy. Tak więc na Dziel cu opu ści li śmy gra ni cę
i prze ci na jąc do li nę Moch nacz ki, wró ci li śmy przez Hu za ry
(864 m) do ba zy. 

Na so bo tę (10 sierp nia), czy li ostat ni dzień po by tu w gó rach,
za po wia da no przej ście fron tu chłod ne go z opa da mi bu rzo wy -
mi. Tra sę za pla no wa łem więc ostroż nie, z moż li wo ścią szyb kie -
go od wro tu. Po je cha li śmy zno wu do Mu szyn ki, aby zwie dzić
re zer wat Oko py Kon fe de rac kie. Są to naj le piej za cho wa ne
po zo sta ło ści jed ne go z ca łe go cią gu ufor ty fi ko wa nych obo zów
za ło żo nych przez kon fe de ra tów bar skich wzdłuż gra ni cy z Au -
strią. Za cho wał się wy raź ny za rys szań ca z ro wem i wa łem
ochron nym. Nie co po wy żej re zer wa tu bie gnie gra ni ca pań -
stwa, wzdłuż któ rej po szli śmy przez Prze łęcz Ty lic ką (do god -
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ne przej ście gra nicz ne na sło wac ką stro nę) do po zna nej po -
przed nie go dnia Po lan ki (726 m), za któ rą wi docz ne na ho ry -
zon cie chmu ry to wa rzy szą ce za po wia da ne mu fron to wi at mos -
fe rycz ne mu skło ni ły nas do zej ścia do Ty li cza i zwie dze nia te go
sta re go mia stecz ka. Po nie waż bu rze osta tecz nie omi nę ły Zie -
mią Są dec ką, mo gli śmy spo koj nie zwie dzić cer kiew z po ło -
wy XVIII wie ku, jesz cze star szy drew nia ny ko ściół rzym sko -ka -
to lic ki i no wy – bar dzo oka za ły jak na nie du żą miej sco wość
– ko ściół mu ro wa ny. Z ra cji nie pew nej po go dy nie by ło już
chęt nych do pie sze go po wro tu do Kry ni cy. 

A na za jutrz – w nie dziel ny po ra nek – po śnia da niu ma ły mi
grup ka mi opusz cza li śmy Kry ni cę, naj czę ściej w kie run ku Po -
zna nia. Dwa na ście uda nych – mi mo upa łów – tras gór skich za -
owo co wa ło zdo by ciem po oko ło 220–240 punk tów do gór -
skiej od zna ki tu ry stycz nej, czy li nie co po nad 20 punk tów
dzien nie (do ty czy to gru py naj wy tr wal szych wę drow ców). Ale
sło wa uzna nia za am bit ną po sta wę i jed no cze śnie roz sąd ne
za cho wa nie w dość trud nych wa run kach po go do wych prze -
ka zu ję wszyst kim uczest ni kom obo zu. 

Ko lej ne la to już wkrót ce. Do zo ba cze nia w gó rach! 

Je rzy Świ goń
Diabelski Kamień
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W drodze na grzbiet Huzarów Krynica z Góry Krzyżowej

Na horyzoncie Pusta Wielka Tatry!

Dziewięćsiły Przydrożna kapliczka 




