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↓Wstępniak

CZY  
SYNERGIA 
NAUKI 
I BIZNESU 
TO TYLKO 
OKSYMORON?

Ewaluacja to coś, co spędza sen z powiek władzom większości szkół wyższych. Przeprowadza-
na po raz pierwszy na nowych zasadach jest dla wszystkich pewną niewiadomą. Obejmie lata 
2017–2021, a uzyskanie kategorii niższej niż B+ zaważy na statusie i uprawnieniach uczelni, 

a w konsekwencji na finansach. Jednym z trzech kryteriów ewaluacji będzie wpływ działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (III kryterium), oceniany na podstawie 
opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochro-
ną zdrowia oraz kulturą. Budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
staje się więc kluczowe w działalności uczelni, tym bardziej że współdziałanie biznesu z uczel-
niami, uwzględniające potrzeby i możliwości obu stron, jest również jednym z najważniejszych 
wyzwań innowacyjnej gospodarki. A my w Polsce niestety nadal jesteśmy w ogonie Europy i cią-
gle czekamy na sukcesy w tym obszarze. Dlaczego?

W zasadzie na jednym wdechu jako powody takiego stanu rzeczy wymieniane są: brak kapita-
łu na badania naukowe i wdrożenia, uwarunkowania systemowe oraz bariery mentalne. Czy mo-
żemy jakoś temu zaradzić? Jakie działania mogą zwiększyć szansę na komercjalizację wyników 
prac badawczych? Właśnie te tematy poruszamy w najnowszym numerze „Wieści Akademickich”. 
Nasi rozmówcy starają się wskazywać rozwiązania, które mogą ułatwiać współpracę naukowców 
i przedsiębiorców. Prezentują dobre praktyki związane z technologiami, które zostały skomercja-
lizowane i wdrożone na rynku przez naukowców z naszej Uczelni. Może przedstawione „historie 
sukcesu” staną się inspiracją do działania i skutecznie zmotywują tych, którzy chcą, aby ich ba-
dania miały zastosowanie w praktyce społeczno-gospodarczej.

Ale nie samym biznesem żyje człowiek… Na naszej Uczelni wiele się dzieje. Piszemy o ważnym 
dla wszystkich temacie prac nad federacją uczelni poznańskich. Razem z naukowcami odkrywa-
my przyrodę na naszym kampusie. Piszemy o zmianach klimatycznych zachodzących w lasach. 
Rozmawiamy ze studentami i opiekunami, co przekłada się na zaangażowanie w działalność kół 
naukowych. I stawiamy pytanie, czy warto studiować. Jak zwykle w numerze znajdą Państwo fak-
ty z życia Uczelni, sukcesy i osiągnięcia, a miłośników historii z pewnością zainteresuje efekt po-
szukiwań Państwa Buczyńskich… 

Życząc miłej lektury, jak zwykle zachęcam do przesyłania na adres redakcji  wiesci@up.poznan.pl 
własnych artykułów i propozycji tematów, które chcieliby Państwo znaleźć w naszym kwartalniku.

Twórzmy własne historie sukcesu! 

Iwona Cieślik 
Redaktorka naczelna

mailto:wiesci@up.poznan.pl


Co w numerze?Co w numerze?

Z ŻYCIA UCZELNI NAUKA I BADANIA

WYWIAD NUMERU 

GŁOSEM EKSPERTA

Z KART HISTORII 

s. 4 s. 24

s. 18

s. 44

s. 52

Trwają prace nad federacją uczelni pu-
blicznych miasta Poznania. O tym jakie 
są oczekiwania, trudności i zamierze-
nia przeczytamy w materiale KILKA 
SŁÓW O FEDERACJI skiero-
wanych do społeczności akademickiej 
publicznych uczelni miasta Poznania 
przez Radę ds. Integracji Poznańskiego 
Środowiska Akademickiego przy Kole-
gium Rektorów Miasta Poznania. 

O komercjalizacji badań, korzyściach 
płynących z kooperacji nauki i biznesu, 
a także o tym czy polska nauka potra-
fi współpracować z otoczeniem gospo-
darczym rozmawiamy z Jackiem Waw-
rzynowiczem, dyrektorem Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii UPP 
oraz prof. dr. hab. Damianem Józefia-
kiem, kierownikiem Katedry Żywienia 
Zwierząt Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

UJAWNIENIE 
WYNALA ZKU PRZED 
ZGŁOSZENIEM 
W URZĘDZIE 
PATENTOWYM – 
PROBLEM, KTÓREGO 
MOŻNA UNIKNĄĆ 
O problemach na tle ochrony własności 
intelektualnej w wymiarze wewnętrz-
nym i w relacjach uczelni z innymi 
podmiotami, w szczególności przedsię-
biorcami, a także o tym jakie zasady obo-
wiązują i na co zwrócić uwagę w pro-
cesie upowszechniania wyników prac 
badawczych przed ich zgłoszeniem do 
urzędów patentowych pisze mgr inż. 
Bartłomiej Fijałkowski, rzecznik pa-
tentowy. 

Upamiętnianie medalami wyjątkowych 
osobistości i znaczących wydarzeń ma 
wielowiekową tradycję. Pierwsze me-
dale epoki nowożytnej pochodzą z XIV-
-wiecznych Włoch. August Cieszkow-
ski należał do grona wybitnych, świa-
towej sławy uczonych XIX wieku, zatem 
i jego postać znalazła swoje miejsce na 
medalach, najczęściej upowszechnia-
nych w Wielkopolsce, o czym przeczytać 
można w artykule O AUGUŚCIE 
CIESZKOWSKIM MEDALE 
I MEDALIONY.

HISTORIE  SUKCESU 
TECHNOLOGIE  
WDROŻONE NA RYNEK
Na wyobraźnię nie tylko naukowców do-
skonale działają tzw. historie sukcesów 
dotyczące innowacji, które powstały na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu i znalazły zastosowanie w gospo-
darce. Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii przedstawia cztery różne 
przykłady wdrożenia rozwiązań opra-
cowanych na UPP, które trafiły na rynek. 

LASY I LEŚNICTWO 
W POLSCE 
W KONTEKŚCIE ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH

Zmiany w systemie klimatycznym pla-
nety będą dotykały każdego ekosyste-
mu występującego na naszej planecie. 
Ekosystem leśny cały czas jest pod 
wpływem zmieniających się warunków 
środowiska, także tych wynikających ze 
zmian klimatu. Nie jest to ani nic no-
wego, ani nienaturalnego. W jaki spo-
sób obserwowane zmiany klimatyczne 
mogą zmieniać nasze lasy?

PRZYRODA  
NA KAMPUSIE UPP
Przykłady z zagranicznych ośrodków 
naukowych, zwłaszcza z krajów anglo-
saskich, gdzie tradycja nieco wyizolo-
wanych kampusów uniwersyteckich 
ma długą tradycję, są jednoznaczne: 
badania na kampusie oszczędzają czas 
i środki. Oczywiście, nie wszystko da 
się badać tuż pod oknami gabinetu, ale 
warto próbować.
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ści przynosi angażowanie się w działal-
ność studenckich kół naukowych? Oto 
zapytaliśmy studentów i opiekunów 
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WYDARZENIA
WIRTUALNE DRZWI OTWARTE NA UPP 

W trudnym dla wszystkich oraz wymagającym wielu 
zmian i nowych rozwiązań czasie, 19 marca br. zorganizo-
wano Wirtualne Drzwi Otwarte UPP 2021, po raz pierw-
szy w formule online. Na odwiedzających czekał pełen pa-
kiet informacji o Uczelni oraz jej ofercie w formie materia-
łów wideo i prezentacji. Zainteresowani mogli zapoznać 
się z kierunkami studiów prowadzonymi na UPP, a tych 
w ofercie jest aż 25 (I i II stopień). Co najważniejsze – są to 
kierunki nowoczesne, poszukiwane i doskonale przygoto-
wujące do zawodów przyszłości. Ochrona środowiska, od-
nawialne źródła energii, zarządzanie danymi i sztuczną in-
teligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych – 
to nasza przyszłość.

Kandydaci mogli zapoznać się też z przebiegiem proce-
su rekrutacji oraz planowania własnej ścieżki rozwoju za-
wodowego i osobistego, z wykorzystaniem swoich atutów, 

W dniu 23 marca 2021 r. na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i Inżynierii Mechanicznej odbyła się tradycyj-
na sesja naukowo-techniczna z okazji Światowego Dnia 
Wody. Organizatorami wydarzenia były: Katedra Melio-
racji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzen-
nej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP oraz To-
warzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Ob-
chody zorganizowano pod patronatem Rektora UPP, prof. 
dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komitetu Inżynie-
rii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Z uwagi na aktu-

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

kompetencji i możliwości na rynku pracy, a także doświad-
czenia zdobytego podczas wyjazdów zagranicznych. Przy-
szli studenci mieli okazję poznać organizacje uczelniane, 
dzięki którym można rozwijać swoje pasje badawcze, na-
ukowe, sportowe czy artystyczne. Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, co daje nadzieję, że z niektóry-
mi spośród odwiedzających spotkamy się już w paździer-
niku. Nagranie z Wirtualnych Drzwi Otwartych UPP 2021 
jest dostępne na uczelnianym kanale YouTube.

alną sytuację pandemiczną tegoroczna edycja wydarze-
nia pod hasłem: „Woda i zmiany klimatyczne. Czym woda 
jest dla Ciebie?” odbyła się w formie online. Wydarzenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Lista uczestni-
ków obejmowała aż 400 osób, z czego 213 sta no wili studen-
ci Wydziału, natomiast pozostałą część uczniowie szkół 
średnich, przedstawiciele ośrodków akademickich, urzę-
dów oraz firm związanych z inżynierią wodną. Transmi-
sję z wydarzenia na kanale YouTube obserwowało ponad 
1700 uczestników.

https://www.youtube.com/channel/UC1e5ncI1NjaqeyCgGl6JLIA
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„Dzień Współpracy” już po raz szósty został zorganizo-
wany 26 marca 2021 r. na Wydziale Ekonomicznym Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez ostatnie 
pięć lat Wydział gościł w tym dniu w murach Uniwersy-
tetu dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz 
uczniów szkół partnerskich. W tym roku, ze względu na 
sytuację epidemiczną, wydarzenie to zrealizowano w for-
mie zdalnej.

Przedsięwzięcie spotkało się z  dużym zaintereso-
waniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Do udziału 
w „Dniu Współpracy” zaproszono 30 szkół partnerskich, 
z którymi Wydział stale współpracuje. Wydarzenie zorga-
nizowano „na żywo” na platformie edukacyjnej MS Teams 
oraz na wydziałowym kanale YouTube. Nagranie w pierw-
szej dobie odtworzono około 1500 razy, a w momencie 

Prawie 130 uczniów wzięło udział w tegorocznych eli-
minacjach okręgowych XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych (OWiUR) 2020/2021 dla uczniów szkół 
średnich, które przeprowadzono 23 kwietnia 2021 r. na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W otwarciu 
Olimpiady online uczestniczył Prorektor ds. Studiów, prof. 
dr hab. Piotr Ślósarz. Eliminacje, po rocznej przerwie zwią-
zanej z pandemią koronawirusa, przeprowadzone zostały 
w dziewięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, 
produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, mechani-
zacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, tech-
nologia żywności, gastronomia, leśnictwo i weterynaria. 
W zmaganiach ostatecznie wzięło udział 128 uczniów (ze 
177 zakwalifikowanych) z 38 szkół średnich z sześciu wo-
jewództw. Podczas tegorocznej edycji wyłoniono 38 fina-
listów Olimpiady Centralnej. 

DZIEŃ WSPÓŁPRACY NA WYDZIALE 
EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU 
PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

transmisji na żywo obecnych było blisko 500 osób. Pod-
czas wydarzenia dostępny był również czat, umożliwia-
jący uczestnikom zadawanie pytań i uzyskanie odpowie-
dzi od pracowników i studentów Wydziału. Wydarzenie 
było moderowane przez mgr Jagodę Zmyśloną i dr. Micha-
ła Gazdeckiego.

ELIMINACJE OKRĘGOWE OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 
NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI  
NORTHWEST AGRICULTURE & FORESTRY UNIVERSITY W YANGLING

W dniu 7 maja odbyło się spotkanie przedsta wicieli 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z władzami 
i specjalistami jednego z największych chińskich ośrod-
ków akademickich o profilu rolniczym – Northwest Agri-
culture & Forestry University w Yangling. Wydarzenie 
w formie telekonferencji online zostało zorganizowane 
przez prof. Romana Hołubowicza, Pełnomocnika Rektora 
ds. Współpracy z Uczelniami Chińskiej Republiki Ludowej. 
Podczas spotkania podjęto m.in. temat wspólnych przed-
sięwzięć dydaktycznych oraz badań naukowych, w tym 
realizacji projektów. Obszar ten omówiony został w wy-
stąpieniu prof. Piotra Golińskiego, który przedstawił moż-
liwe źródła finansowania badań w ramach aktualnie do-
stępnych programów grantowych, oraz prof. Luo Jun, któ-
ry zaprezentował ofertę strony chińskiej.
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Na pięciu budynkach (Collegium Maximum, Biocen-
trum, Centrum Kultury Fizycznej, budynki Wydziału Nauk 
o Żywności i Żywieniu oraz Wydziału Leśnego i Technolo-
gii Drewna) i trzech akademikach Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu („Jurand”, „Danuśka” i „Maćko”) zainsta-
lowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Planowana in-
westycja obejmie instalację 
dachowych modułów foto-
woltaicznych, a także – po 
raz pierwszy w Poznaniu – 
modułów dachowych sa-
moodśnieżających, świe-
tlików fotowoltaicznych 
oraz lameli fotowoltaicz-
nych szkło-szkło montowa-
nych jako żaluzje zewnętrz-
ne. Inwestycja, której koszt 
wyniesie niemal 6 mln zło-
tych, ma zostać zrealizo-
wana do 15 października 
2021 r. Przetarg na wykona-
nie instalacji fotowoltaicz-
nych na budynkach Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu wygrała firma 

ML System S.A. Produkowana energia zostanie wykorzy-
stana wyłącznie na użytek obiektów Uczelni. 

Inwestycja ta, poza oczywistymi korzyściami finan-
sowymi i środowiskowymi, ma również promować tego 
typu ekologiczne rozwiązania. „W czasach, kiedy priory-
tetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka 

na środowisko, bardzo waż-
nym jest wdrażanie inno-
wacyjnych metod pozyski-
wania energii przez duże 
podmioty jak nasz Uni-
wersytet” – mówi Robert 
Fabiański, Kanclerz Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. 

Projekt pt. „Budowa in-
stalacji fotowoltaicznej na 
budynkach należących do 
Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu” dofinan-
sowany jest w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014–2020.

ZIELONA ENERGIA NA KAMPUSIE

Marek Klimecki, zastępca Kanclerza ds. tech-
nicznych UPP: „Instalacja fotowoltaiczna zosta-
nie tak zaprojektowana, aby inteligentnie zarzą-
dzać energią poprzez system, który koordynuje 
pracę modułów oraz falowników fotowoltaicz-
nych. Dzięki temu rocznie uda się wyproduko-
wać około 428,80 MWh, co po zwoli zaoszczędzić 
w tym okresie 360,82 t ekwiwalentu CO2. Na każ-
dym z budynków z zainstalowanymi modułami 
znajdą się monitory, na których można będzie zo-
baczyć ilość energii produkowanej w danej chwi-
li, wyprodukowanej w całości oraz oszczędno-
ści CO2”.

Zdjęcie: Katarzyna Lesińska
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19 maja 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska, Polska 
Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych, w tym Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu, podpisali list intencyjny 
o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służą-
cych zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. Sygnatariu-
szem listu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu był prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej. Współpraca w ramach po-

rozumienia obejmować będzie współdziałanie w obsza-
rze wykorzystania wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz 
wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego. Waż-
nym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i in-
nowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służą-
cym ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów 
wodnych w kraju.

W uzupełnieniu artykułu „Pełnomocnicy Rektora UPP 
w kadencji 2020–2024”, który ukazał się w poprzednim nu-
merze „Wieści Akademickich”, przedstawiamy jeszcze Peł-
nomocnika rektora ds. otwartego dostępu na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Poznaniu, którego funkcję od lutego 
2020 r. pełni prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak. 

Transmitowanie rozgrywek na żywo w Internecie jest 
możliwe dzięki nowemu sprzętowi, w jaki wyposażyło się 
CKF UPP. „Wzbogaciliśmy się o profesjonalny studyjny 
transmiter audio/wideo oraz kamerę o wysokiej rozdziel-
czości dedykowaną dla wydarzeń sportowych” – mówi Sła-
womir Juryta, Kierownik Centrum Kultury Fizycznej Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Dzięki temu nasi 
kibice będą mogli śledzić transmisje na żywo ze wszyst-
kich zawodów w naszych obiektach. Należy tutaj wspo-
mnieć, że w CKF co roku odbywa się wiele imprez spor-
towych – na hali, kortach, a także boiskach do siatkówki 

plażowej. Wszystkie te wydarzenia skupiają studentów, 
którzy rywalizują w ramach mistrzostw na poziomie wo-
jewódzkim i ogólnopolskim, a pytania o transmisje poja-
wiają się niemal zawsze. Dlatego cieszy nas fakt, że od te-
raz będziemy mogli sprostać oczekiwaniom wszystkich 
zainteresowanych” – tłumaczy Sławomir Juryta. Pierw-
sze transmisje można było oglądać na uczelnianym kana-
le YouTube 31 maja i 1 czerwca w ramach turnieju Akade-
mickich Mistrzostw Wielkopolski i Poznania w siatków-
ce plażowej kobiet i mężczyzn.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ  
NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA SUSZY

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OTWARTEGO DOSTĘPU NA UNIWERSYTECIE 
PRZYRODNICZYM W POZNANIU

ROZGRYWKI W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UPP Z TRANSMISJAMI NA ŻYWO

Zadania: koordynacja prac związanych z tworzeniem, 
utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego do-
stępu na UPP, organizacja szkoleń w zakresie najlepszych 
praktyk, monitorowanie oraz publikowanie raportu z re-
alizacji Polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu. 

Zdjęcie: Katarzyna Lesińska

https://puls.edu.pl/pelnomocnicy-rektora
https://puls.edu.pl/pelnomocnicy-rektora
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INTRANET UPP 
JAKO PLATFORMA 
KOMUNIKACJI 
WEWNĘTRZNEJ 
I WSPARCIE PROCESÓW OPERACYJNYCH

ROBERT FABIAŃSKI, 
KANCLERZ UPP 

Po co nam intranet, czyli jak  
poprawiamy komunikację 
wewnętrzną?  

Zacznijmy może od zdefiniowania, czym jest intranet. Mianowicie jest to 
rodzaj niepublicznej sieci, do której dostęp mają wyłącznie uprawnione oso-
by. W tym przypadku są to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Jest to zatem nasza wewnętrzna platforma służąca do wymiany informa-
cji, w której wyłącznie my projektujemy, zamieszczamy i tym samym kontrolu-
jemy publikowane treści. Należy podkreślić, że jest to narzędzie zapewniające 
wysoki poziom bezpieczeństwa danych, a systemy logowania i zabezpiecze-
nia ograniczają dostęp do zamieszczanych materiałów osobom postronnym.

W poprzednim wywiadzie wskazywałem, że moje główne cele to poprawa 
komunikacji oraz optymalizacja i upraszczanie procedur, a docelowo wpro-
wadzenie elektronicznego obiegu dokumentów na Uczelni. Obecnie jesteśmy 
na etapie, w którym dysponujemy podstawową wersją intranetu, czyli narzę-
dzia usprawniającego organizację pracy i komunikację.

Chciałbym stopniowo wprowadzać korzystanie z technologii, które będą 
ułatwiały pracownikom UPP realizację codziennych zadań. Intranet to wirtual-
na przestrzeń, w której udostępniane i na bieżąco aktualizowane będą wszyst-
kie kluczowe dokumenty, formularze czy informacje dla pracowników. Baza 
wiedzy jest przechowywana w zakładkach uporządkowanych tematycznie, 
dzięki czemu każdy pracownik, po zalogowaniu się, szybko odnajdzie to, czego 
szuka – od dokumentów kadrowych po obowiązujące zarządzenia czy proce-
dury. Mam nadzieję, że dzięki intranetowi będziemy mogli jeszcze skuteczniej 
i efektywniej działać na rzecz dalszego usprawniania komunikacji wewnętrz-
nej, a dostęp do niego zapewni nam przede wszystkim możliwość korzystania 
z bazy aktualnych treści i ujednoliconych dokumentów. 

Intranet stanowi zestaw narzędzi realizujących funkcje informacyjne, komunikacyjne oraz organizacyjne. Łatwa 
w obsłudze platforma wspiera codzienną pracę, usprawnia współpracę oraz zapewnia dostęp do dokumentów, 
informacji i innych systemów, co docelowo przyczynia się do wzrostu efektywności pracy.  
O funkcjonowanie tego narzędzia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zapytaliśmy osoby zaangażowane 
w powstanie platformy. 
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DR GRAŻYNA 
ADAMCZYK, KIEROWNIK 
DZIAŁU MARKETINGU 
I KOMUNIKACJI

 JAROSŁAW 
SIERSZCHULSKI, 
ZASTĘPCA KANCLERZA 
DS. ADMINISTRACYJNYCH 
I ORGANIZACJI UCZELNI

Co znajdziemy na stronie  
dla pracowników?

W każdej organizacji istotną rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna pomię-
dzy pracownikami oraz różnymi pionami w strukturze organizacyjnej, która 
pozwala na szybką wymianę informacji, łatwy dostęp do firmowych dokumen-
tów, bieżących komunikatów czy najważniejszych wydarzeń. 

Nasza wewnętrzna sieć składa się z trzech części: podstrony, wpisów oraz 
odwołań do istniejących stron internetowych. Nawigując po podstronie, można 
przejść do intranetu oraz ogólnodostępnych treści, np. e-UPP, Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, Centrum Wsparcia i Rozwoju, ochrony danych czy własno-
ści intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań w UPP. Z poziomu dru-
giego komponentu intranetu – postów – pracownicy mogą przejść do dokumen-
tów dostępnych tylko dla tej grupy odbiorców, np. repozytorium, dokumentów 
jednostek organizacyjnych UPP, regulaminów, uchwał senatu, zarządzeń rek-
tora, procedur i instrukcji stosowanych w uczelni.

Dzięki prostej konstrukcji, intuicyjnej nawigacji i przyjaznej architekturze 
podstrony intranet spełniać będzie funkcję podstawowej platformy, pozwa-
lającej na zarządzanie informacjami, kolekcjonowanie dokumentów w jednej 
przestrzeni, przekazywanie najważniejszych komunikatów kierowanych do 
pracowników, a także motywującej do bieżącej aktualizacji dokumentów i ak-
tów prawnych wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

Jak docelowo zamierzamy  
wykorzystać intranet? 

Aktualnie udostępniony intranet jest wersją podstawową, umożliwiającą 
zarządzanie informacjami przez gromadzenie i udostępnianie dokumentów, 
regulaminów, druków, aktów prawnych adresowanych do pracowników UPP.

Baza ta będzie się oczywiście powiększać z upływem czasu i wraz z defi-
niowaniem nowych potrzeb. Dzięki informacjom zwrotnym przekazywanym 
przez użytkowników nasza wewnętrzna sieć będzie sukcesywnie udoskonalana. 

Obecnie intranet pozwala na sprawowanie kontroli nad zamieszczanymi 
treściami i zapewnia bezpieczeństwo dokumentów tworzonych przez jednost-
ki UPP oraz umożliwia ich bieżącą i sprawną aktualizację. Ponadto pozwala na 
zarządzanie informacjami na poziomie poszczególnych jednostek Uczelni, dzię-
ki czemu możliwe jest uporządkowanie informacji czy usług skierowanych do 
wszystkich pracowników Uczelni. Integralną częścią intranetu jest moduł in-
formacyjny zawierający ogłoszenia ogólne, pracownicze, komunikaty oraz ka-
lendarium wydarzeń organizowanych czy współorganizowanych przez jednost-
ki organizacyjne UPP. Narzędzie to służy również do kształtowania kultury or-
ganizacyjnej. Skuteczna komunikacja ma zawsze pozytywny wpływ na zmianę 
mentalności i sposób postrzegania pracodawcy.

Docelowo chcemy, aby wszelkie firmowe dokumenty były spójne wizual-
nie, i aby wszyscy pracownicy identyfikowali się z marką Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Chcemy realizować w intranecie większość procesów 
pracowniczych, a więc stopniowo będziemy przenosić procedury administra-
cyjne do przestrzeni wirtualnej. Będziemy optymalizować procesy również po-
przez udostępnianie formularzy umożliwiających zgłaszanie problemów tech-
nicznych czy informatycznych, w których użytkownicy będą mogli na bieżąco 
monitorować postępy w realizacji swoich zgłoszeń.

Korzystanie z wewnętrznej sieci daje również możliwość pracy zdalnej 
w bezpiecznym środowisku, co jest koniecznością i standardem w nowoczes-
nych organizacjach.  

Obecną formę naszego intranetu należy traktować jako przejściową, jesz-
cze niedoskonałą i niekompletną, dlatego zachęcam całą wspólnotę akademic-
ką do testowania i zgłaszania uwag.
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Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu na kadencję 2021–2024 do 21.05.2021 r. 
odbyła sześć posiedzeń, podczas których  
podjęto osiem uchwał dotyczących:

� regulaminu pracy Rady,
� kwestii osobowych,
� kalendarza pracy Rady,
� gospodarstwa Gorzyń,
� służebności drogowej w Zielonce,
� Statutu UPP,
� prowizorium budżetowego UPP na rok 2021,
�  prefinansowania projektów ze środków pochodzących  

ze sprzedaży nieruchomości.

Ponadto w czasie posiedzeń Rady  
poruszane były następujące tematy:

� funkcjonowanie zakładów doświadczalnych,
�  toczące się rozmowy w zakresie utworzenia Federacji Poznańskich  Uczelni 

Publicznych,
� ochrona danych osobowych w UPP,
� inwestycje realizowane i planowane do zrealizowania,
�  nieruchomości planowane do sprzedaży, w tym takie, do których sprzeda-

ży nie jest wymagana zgoda Rady.

Kolejne posiedzenie, zaplanowane na 28 maja, poświęcone będzie ponownie 
funkcjonowaniu zakładów doświadczalnych, a także zasadom realizacji i roz-
liczania projektów w UPP. W spotkaniach Rady jako zaproszeni goście wielo-
krotnie uczestniczyli: rektor, kanclerz, kwestor, a także osoby odpowiedzial-
ne za realizację zadań omawianych w czasie tych posiedzeń.

Warto zaznaczyć fakt, że średnia frekwencja ze wspomnianych sześciu spo-
tkań wynosi niemal 100% (zaledwie jednorazowa nieobecność jednej z osób).

Z prac 
Rady Uczelni
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Kilka słów 
o FEDERACJI 

skierowanych do społeczności 
akademickiej publicznych 
uczelni miasta Poznania 
przez Radę ds. Integracji 
Poznańskiego Środowiska 
Akademickiego przy Kolegium 
Rektorów Miasta Poznania

Warto sobie zadać pytanie, czy my poznańczycy z naszym potencjałem inte-
lektualnym w Polsce i Europie, jesteśmy wystarczająco dobrze zorganizowani, 
by osiągać wartościowe wyniki naukowe rozwiązujące istotne problemy spo-
łeczne i oferować usługi edukacyjne na najwyższym poziomie. Odpowiedź na 
tak postawione pytanie nie jest łatwa i wymaga analizy wielu wątków. Spró-
bujmy zatem zastanowić się, co przy naszych – znanych nam – ograniczeniach 
możemy zrobić, by w wielu sytuacjach mało nas satysfakcjonujących, doko-
nać poprawy, a może i wykonać zasadniczy krok dający szansę na jakościowy 
skok naszej działalności.

Sądzimy, że słowami kluczowymi pozwalającymi wynieść nasze środowi-
sko akademickie na wyższy poziom są JEDNOŚĆ i SYNERGIA. Całe nasze śro-
dowisko udowodniło już niejednokrotnie, że w wielu ważnych dla nas i presti-
żowych w kraju działaniach, potrafiliśmy się zjednoczyć i osiągnąć spodzie-
wane cele. Niech dobrymi przykładami będą wspólna Poznańska Inauguracja 
Akademicka roku 2013/2014, która odbyła się w Sali Ziemi na MTP, inwesty-
cje środowiskowe takie jak Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Techno-
logii i Centrum NanoBioMedyczne oraz wspólnie prowadzone kierunki stu-
diów łączące potencjały naukowe z partnerskich uczelni. Od 25 lat z sukcesa-
mi działa Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Międzyuczelniane 
Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Karta biblioteczna każdej 
poznańskiej uczelni otwiera dostęp do pozostałych bibliotek. Podsumowując 
można powiedzieć, że są już pierwsze zwiastuny możliwości zjednoczenia wy-
siłków naszych uczelni do osiągnięcia zamierzonych celów.

Co możemy zatem zrobić, by uznanie i pozycja naszego środowiska nauko-
wego była adekwatna do rzeczywistego potencjału? 

Pewną możliwość formalno-prawną dają zapisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dział IV (art. 165–176) dotyczy 
tworzenia federacji uczelni skłaniającej do wspólnego podejmowania dzia-
łań w zakresie: 

1/ prowadzenia działalności naukowej,
2/ kształcenia doktorantów,
3/ nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki,
4/ komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how zwią-

zanego z tymi wynikami, przy zachowaniu niezależności każdej ze sfedero-
wanych instytucji. Jak się domyślamy, rozstrzygnięcie wielu szczegółowych 

Federcja  
(łac. foederatio 
„przymierze”)

Z prac 
Rady Uczelni
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 kwestii z tym związanych jest zadaniem zdecydowanie 
trudnym, a bywa i niewdzięcznym.

Kolegium Rektorów Miasta Poznania poprzedniej ka-
dencji podjęło już wstępne prace desygnując do stosow-
nej komisji prorektorów uczelni. Działania te zakończyły 
się wartościowymi opracowaniami, które stanowią bardzo 
cenny materiał do dalszych analiz. Działalność ta została 
zaaprobowana przez senaty sześciu uczelni, które wska-
zały potrzebę kontynuacji dyskusji o utworzeniu możli-
wej federacji poznańskich uczelni publicznych. Kolegium 
Rektorów Miasta Poznania powołało więc Radę ds. Inte-
gracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego w skła-
dzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, rektor poprzedniej 
kadencji - przewodniczący (UAM), prof. dr hab. Jan Celi-
chowski (AWF), prof. dr hab. Karolina Komasa (UAP), prof. 
dr hab. Piotr Goliński (UPP), prof. dr hab. Elżbieta Gołata 
(UEP), prof. dr hab. Michał Nowicki (UMP), prof. PP dr hab. 
inż. Wojciech Sumelka (PP), prof. dr hab. Mikołaj Rykowski 
(AMuz) oraz  rektorzy poprzedniej kadencji prof. dr hab. 
inż. Tomasz Łodygowski (PP) i prof. dr hab. Jan Pikul (UPP).

Po rozpatrzeniu wielu trudności i ograniczeń oraz ana-
lizie stosownych interpretacji ministerialnych planuje się 
podjęcie decyzji o sfederowaniu od 1. stycznia 2023 roku, 
kiedy będą już znane wyniki ewaluacji zapowiadanej przez 
Ministerstwo na rok 2022. Jak wiadomo, jedną z ważniej-
szych spraw do rozstrzygnięcia będzie przyjęcie wspól-
nych kryteriów ocen pracowników dla każdej z dyscyplin 
w ramach sfederowanego uniwersytetu. Tak pomyślana 
sfederowana jednostka byłaby ewaluowana we wszyst-
kich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach na-
ukowych. Miałaby ponad stutysięczną rzeszę studentów 
i zdecydowanie byłaby największym ośrodkiem akademic-
kim w Polsce.

Z tych faktów wynikają niektóre z poniżej wymienio-
nych korzyści dla poznańskiego środowiska naukowego:
� wzrost prestiżu naukowego w Polsce i za granicą,
� wzrost pozycji międzynarodowej oraz rozpoznawalno-

ści wynikający z istotnego zwiększenia potencjału ba-
dawczego – lepiej wykorzystywanego,

� ułatwienie współpracy wewnątrz uniwersytetu fede-
racyjnego w prowadzeniu badań naukowych i wspól-
nych interdyscyplinarnych kierunków studiów,

� nowe, zwiększone szanse na uzyskiwanie środków na 
badania naukowe ze źródeł krajowych i międzynaro-
dowych,

� ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i bo-
gatych wspólnych baz literaturowych,

� zwiększenie możliwości komercjalizacji wyników 
badań,

� możliwość prowadzenia wspólnych, międzynarodo-
wych szkół doktorskich.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że tożsamość i dorobek 
żadnej z naszych uczelni nie zostanie pominięty i zagu-
biony, gdyż podmioty federacji zachowują swoją odręb-
ność finansową i organizacyjną.

Jest wiele istotnych problemów do rozwiązania, któ-
rych członkowie powołanej Rady mają pełną świadomość. 
Przyświeca nam jednak myśl, że jeśli któreś środowisko 
w Polsce ma być wzorem, jak tworzy się jedność i zgodę 

dla dobra nauki i społeczeństwa, to niech będzie to wła-
śnie tutaj, na ziemi Piastowskiej.

Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akade-
mickiego pracuje bardzo intensywnie i jest otwarta na 
wskazane przez społeczność akademicką Poznania pro-
pozycje, odnośnie wyzwań i sposobów ich pokonania. 
Jedno jest pewne, panuje zgoda, iż żadna z Uczelni nie 
chciałaby pozostać osamotniona, gdyby idea Poznańskie-
go Uniwersytetu Federacyjnego miała stać się faktem. 

Prof. dr hab. Jan Celichowski
Prorektor ds. Nauki
Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Goliński
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Karolina Komasa
Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości 
działalności naukowej 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
były rektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Łodygowski
były rektor, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Michał Nowicki 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Pikul
były rektor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Dr hab. Mikołaj Rykowski
Prorektor ds. do spraw projektów badawczych, 
promocji i ewaluacji uczelni
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu

Prof. PP dr hab. inż. Wojciech Sumelka 
Prorektor ds. Nauki, Politechnika Poznańska 

Bieżące informacje dotyczące prac nad tworzeniem fe-
deracji poznańskich uczelni publicznych oraz aktualno-
ści związane z funkcjonowaniem poznańskiego środowi-
ska akademickiego publikowane będą na nowej stronie in-
ternetowej Kolegium Rektorów Miasta Poznania (KRMP) 
krmp.edu.pl.

https://krmp.edu.pl/
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W ostatnim dziesięcioleciu integra-
cja środowiska akademickiego uczelni 
poznańskich przybierała różne formy 
i zakres. Nowy impuls do tych działań 
dała uchwalona 20 lipca 2018 r. ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
W art. 165 znajduje się zapis umożliwia-
jący utworzenie federacji w celu wspól-
nej realizacji zadań podmiotów zwanych dalej „jednost-
kami uczestniczącymi”. Kluczowy jest punkt stanowiący, 
że utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statu-
tu przez organy jednostek uczestniczących właściwe do 
uchwalenia ich statutów. 

W poprzedniej kadencji władz rektorskich zapocząt-
kowano działania nad utworzeniem federacji. Uczelnie 
publiczne miasta Poznania przyjęły deklarację utworze-
nia federacji w formie uchwały Senatu. W dniu 24 czerw-
ca 2020 r. Senat UPP przyjął uchwałę, w której uroczyście 
potwierdził wolę przystąpienia do prac na rzecz powoła-
nia federacji uczelni poznańskich. Wyrażono tam przeko-
nanie, że forma federacji poznańskich publicznych uczel-
ni po zwoli zachować ich odrębność i tradycję, a jednocześ-
nie przyczyni się do rozwoju poznańskiego środowiska 
naukowego i podniesienia jego rangi, potwierdzając wy-
soką pozycję Poznania jako uznanego ośrodka naukowe-
go, cenionego w kraju i na świecie. Innym istotnym zapi-
sem uchwały jest wskazanie, że najwłaściwszym momen-
tem rozpoczęcia działalności federacji jest dzień 1 stycznia 
2023 r., po przeprowadzeniu ewaluacji w ramach dyscyplin 
naukowych reprezentowanych na uczelniach. 

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji władz rektor-
skich Kolegium Rektorów Miasta Poznania wznowiło pra-
ce. 8 marca 2021 r. KRMP powołało Radę ds. Integracji Po-
znańskiego Środowiska Akademickiego pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Lesickiego (UAM). W pierwszej kolejności, 
oprócz ukonstytuowania się, Rada ta przyjęła tekst arty-
kułu upowszechniającego cele jej prac, który prezentuje-
my w bieżącym numerze „Wieści Akademickich”. 

Istotą funkcjonowania federacji jest działalność nauko-
wa, dlatego z inicjatywy Rady jeszcze w marcu powołano 
międzyuczelniane komisje ds. dyscyplin naukowych, szkół 
doktorskich i systemów informacji naukowej. Szczególnie 
ważne dla federacji są relacje między naukowcami upra-
wiającymi tę samą dyscyplinę naukową w dwóch uczel-
niach poznańskich lub więcej. Z perspektywy Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu są to:
� inżynieria mechaniczna, jako wiodąca także na Poli-

technice Poznańskiej,
� inżynieria środowiska, górnictwo i  energetyka 

– analogicznie, 
� ekonomia i finanse – wiodąca na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Poznaniu,
� nauki biologiczne – uprawiana na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z ramienia UPP w pracach komisji międzyuczelnia-
nych uczestniczą:

� inżynieria mechaniczna – prof. 
UPP dr hab. Maciej Zaborowicz, prof. 
dr hab. Klaudia Borowiak i dr inż. Mi-
rosław Czechlowski,
� inżynieria środowiska, górnic-
two i energetyka – prof. dr hab. Mariusz 
Sojka, prof. dr hab. Klaudia Borowiak 
i dr inż. Anna Szymczak-Graczyk,

� ekonomia i finanse – prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak 
i prof. dr hab. Walenty Poczta,

� nauki biologiczne – prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska, 
prof. dr hab. Izabela Szczerbal i dr Paweł Kołodziejski.
Ponadto utworzono komisję międzyuczelnianą w dys-

cyplinie technologia żywności i żywienia, ponieważ oprócz 
naszego Uniwersytetu, na którym jest ona dyscypliną wio-
dącą, na dwóch innych uczelniach poznańskich (Uniwer-
sytet Ekonomiczny i Uniwersytet Medyczny) są zatrudnie-
ni pracownicy badawczo-dydaktyczni, którzy zadeklaro-
wali do ewaluacji tę dyscyplinę. Z ramienia naszej Uczelni 
w pracach tej komisji biorą udział prof. dr hab. Magdalena 
Rudzińska i prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk.

Łącznie powołano 14 komisji międzyuczelnianych, któ-
re dyskutują na temat problemów dotyczących:
� dorobku naukowego pracowników (publikacje, granty, 

finansowanie badań itd.) w ramach tej samej dyscypli-
ny na różnych uczelniach,

� porównania kryteriów ocen okresowych pracowników 
dyscypliny na poszczególnych uczelniach,

� możliwej organizacji rady dyscypliny naukowej 
w federacji.
Zgromadzony w  ten sposób obszerny materiał bę-

dzie następnie – w formie raportów – przedmiotem dal-
szej analizy Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska 
Akademickiego. 

Niezależnie działają powołane komisje ds. szkół dok-
torskich i systemów informacji naukowej. W pracach tych 
komisji z ramienia UPP biorą udział odpowiednio – prof. 
dr hab. Roman Gornowicz i prof. dr hab. Janusz Olejnik 
oraz mgr inż. Olimpia Małecka i dr inż. Krzysztof Przybył.

Na tym etapie trudno przesądzać o dalszych losach fe-
deracji uczelni publicznych miasta Poznania. Wiele kwe-
stii wymaga oczywiście pogłębionej dyskusji i analizy. Klu-
czowym dokumentem będzie statut federacji, który muszą 
przyjąć senaty wszystkich uczelni tworzących federację. 
Statut federacji musi spełniać wymogi prawne, powinien 
łączyć interesy wszystkich uczelni oraz stwarzać warun-
ki dobrej współpracy i rozwoju, jakich nie można byłoby 
osiągnąć bez federacji. Nie ulega wątpliwości, że wartością 
dodaną trwających prac jest dalsze integrowanie się środo-
wiska akademickiego miasta Poznania przez wymianę in-
formacji, poglądów i doświadczeń oraz wzajemne pozna-
wanie się w obrębie dyscyplin naukowych uprawianych 
na różnych uczelniach. W interesie Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu jest bowiem zacieśnianie współpra-
cy z poznańskimi uczelniami na rzecz rozwoju przodują-
cego ośrodka akademickiego w Polsce. 

Komentarz  
prof. dr. hab. Piotra 

Golińskiego, Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej UPP

TRWAJĄ PRACE NAD FEDERACJĄ UCZELNI PUBLICZNYCH MIASTA POZNANIA
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w Ogrodzie Dendrologicznym – 
komentarz

W kwietniu rozeszła się wiadomość o atrakcji, jakiej w Poznaniu jeszcze 
nie było. Ogród Dendrologiczny Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP 
od listopada ma rozbłysnąć jak nigdy wcześniej. Powstanie w nim pełen atrak-
cji „Magiczny las”, malowany iluminacjami, nastrojową muzyką i niesamo-
witymi botanicznymi opowieściami. Iluminacyjny spektakl ma podkreślić 
piękno Ogrodu Dendrologicznego, przyciągnąć najmłodszych bajkowym kli-
matem, a wszystkim zwiedzającym przybliżyć przyrodę w wyjątkowo atrak-
cyjny sposób. Gdy tylko informacja ta pojawiła się na profilu FB prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka, natychmiast rozgorzała dyskusja. Pojawiły się 
głosy krytykujące pomysł i zarzucające jego szkodliwość dla przyrody. O ko-
mentarz w tej sprawie poprosiliśmy kierownika Ogrodu Dendrologicznego, 
dr. inż. Tomasza Malińskiego.

Ogród Dendrologiczny jest obecnie samodzielną jednostką o charakterze 
dydaktycznym. Powstał w okresie międzywojennym, a w czasie drugiej woj-
ny światowej został niemal całkowicie zniszczony. Do końca lat 50. ubiegłego 
wieku nie miał ogrodzenia i traktowany był raczej jako park miejski niż ogród 
botaniczny. Po opłotowaniu w 1963 r. zawierał niespełna 120 gatunków drzew 
i krzewów. Ponownym urządzaniem zajęli się pracownicy Katedry Botaniki 
Leśnej. W kolejnych dekadach, do początku lat 90. liczba taksonów  zwiększyła 

„Magiczny las”
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się do około 400. Nowy etap działalności Ogrodu rozpoczął 
się w 1992 r., gdy ówczesny kierownik Katedry Botaniki 
Leśnej, dr inż. Władysław Danielewicz postanowił nadać 
mu charakter jednostki naukowej i dydaktycznej. Rozpo-
częto prace przebudowujące 4-hektarowy wówczas ogród 
i wprowadzono liczne nowe taksony, pochodzące głównie 
z Arboretum Leśnego w Rogowie i Arboretum PAN w Kór-
niku, tak że wkrótce było ich już prawie 1000. W 1996 r. 
zgodnie z zarządzeniem rektora Akademii Rolniczej w Po-
znaniu Ogród Dendrologiczny uzyskał status samodziel-
nej placówki o charakterze dydaktycznym na ówczesnym 
Wydziale Leśnym.

Od tej pory Ogród zaczął się bardzo dynamicznie roz-
wijać, a jego powierzchnia zwiększyła się do ponad 20 ha. 
Już prawie dwie dekady kieruje nim adiunkt w Katedrze 
Botaniki Leśnej, dr inż. Tomasz Maliński. Dzięki ciężkiej 
pracy niewielki zespół, złożony z pięciu wysoko wykwalifi-
kowanych specjalistów, i przy niewielkich jak na taką jed-
nostkę nakładach finansowych w ciągu kilkunastu lat zbu-
dował Leśną Polanę Edukacyjną i stworzył liczne ścieżki 
oraz programy edukacyjne. Dzięki temu Ogród Dendrolo-
giczny stał się rozpoznawalną w Poznaniu i okolicach jed-
nostką promującą naszą Uczelnię.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to okres pandemii, zamk-
niętych szkół i wielogodzinnych zajęć przed komputera-
mi. W tym właśnie czasie powstał projekt unikalnego kom-
pleksu iluminacji „Magiczny las”, który ma przyciągnąć 

odwiedzających w okresie zimowym, gdy większość ogro-
dów bywa zamknięta.

Po kilku tygodniach analiz i ciężkiej pracy udało się 
podpisać umowę w sprawie realizacji projektu na terenie 
naszego Ogrodu Dendrologicznego. Upublicznienie tej in-
formacji w mediach ogólnopolskich i społecznościowych 
wywołało dużą falę emocji, zarówno pozytywnych, jak 
i krytycznych.

Projekt zebrał bardzo wiele przychylnych opinii nie tyl-
ko wśród mieszkańców Poznania, ale i w całej Polsce. Wiele 
osób chwaliło nas za pomysł i zaangażowanie, jednak po-
jawiły się także wątpliwości dotyczące szkodliwego wpły-
wu takiej atrakcji na przyrodę, niepotrzebnego wydatko-
wania środków oraz kwestii estetyki – a raczej kiczowato-
ści tego przedsięwzięcia.

Co do obaw o dobro przyrody – takie głosy bardzo nas 
cieszą, ponieważ świadczą o coraz większej społecznej 
wrażliwości i świadomości. Trzeba zatem wyjaśnić, że ilu-
minacje będą działać tylko od listopada do lutego w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych (16:00–21:00) na oko-
ło jednej piątej powierzchni Ogrodu (4 ha). „Magiczny las” 
stworzy nastrojowe podświetlenie roślin i zabytkowych 
budynków kolegium Cieszkowskich (nie będzie żadnego 
ostrego światła reflektorów) połączone z łagodną muzyką 
(nie ma mowy o hałasie). Oświetlenie to będzie w większo-
ści obejmowało dolne partie, a nie korony drzew, podobnie 
jak ozdoby świąteczne wieszane na drzewkach w ogrodach 
czy na ulicach. Ponieważ jesteśmy ogrodem naukowym, 
zbadamy przy okazji, czy tego typu naświetlanie wywie-
ra jakikolwiek wpływ na rośliny. Co do sposobu montażu 
instalacji będziemy ściśle współpracować z wykonawcą 
projektu, ponieważ kolekcje drzew i krzewów są naszym 
najcenniejszych dobrem. 

Jeśli chodzi o ptaki, to projekt realizowany będzie poza 
sezonem lęgowym. Warto też pamiętać, że Ogród sąsiaduje 
z ruchliwą i mocno oświetloną ulicą Niestachowską, a pta-
ki zimujące w środowisku miejskim są przyzwyczajone do 
takich warunków. Większych zwierząt jest w Ogrodzie nie-
wiele, a ponieważ większość powierzchni nie będzie obję-
ta iluminacjami, pozostanie cichy i ciemny. 

Parki iluminacji to coraz popularniejsza na świecie for-
ma zimowej atrakcji, organizowanej głównie w ogrodach 
botanicznych i dendrologicznych, które na zimę zwykle za-
mykano. Podobne przedsięwzięcia od lat są organizowane 
np. w wielu amerykańskich ogrodach botanicznych i pro-
wadzony jest nawet ranking najpiękniejszych rozwiązań. 
W Europie od lat można było oglądać takie atrakcje w ogro-
dach Berlina czy Edynburga. W Polsce od kilku lat ogrom-
ną popularnością cieszą się Królewskie Ogrody Światła 
w Wilanowie. Partnerem Uniwersytetu jest wrocławska fir-
ma Topacz Investments, która zorganizowała w tym roku 
z ogromnym sukcesem park iluminacji na zamku Topacz 
pod Wrocławiem. 

Czym będzie „Magiczny las”? Ponieważ Ogród należy 
do Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, zależało nam, 
aby opowieść malowana światłem dotyczyła tematyki leś-
nej i miała walor edukacyjny.

Jeszcze za wcześnie na konkrety, bo projekt jest w trak-
cie realizacji, ale na tym etapie można już podać kilka da-
nych: ponad 100 dni unikalnej atrakcji na świeżym powie-
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trzu, blisko 2000 metrów iluminowanych spacerowych 
ścieżek, kilkadziesiąt ledowych rzeźb, kilkaset tysięcy 
energooszczędnych punktów świetlnych. Atmosferę przy-
gody kreować będzie narracja opowiedziana światłem, 
muzyką i efektami dźwiękowymi. Atrakcje iluminacyjne 
być może będą uzupełnione o dodatkowe aktywności, jak 
choćby nocne strzelanie z łuku przygotowane przez Sek-
cję Łuczniczą Koła Leśników UPP, a do tego smaczne zi-
mowe posiłki i gorące napoje. Pobór energii elektrycznej 
wyniesie około 30 kW – czyli tyle, co dwa piece do pizzy!

Zwiedzanie będzie indywidualne i samodzielne, spacer 
wśród iluminacji przewidziano na około godziny, ale bio-
rąc pod uwagę wszystkie przygotowane atrakcje, w Ogro-
dzie można będzie ciekawie spędzić nawet 2-3 godziny. 

Co do zarzutów o kiczowatość – to sprawa gustu. Trud-
no oceniać przedsięwzięcie, które jest dopiero na etapie 
projektowania. Dołożymy wszelkich starań, żeby ilumi-
nacja w Ogrodzie Dendrologicznym była jak najwyższej 
jakości, ale na pewno nie wszystkim będzie się podobać.

Na koniec chcę jeszcze podjąć kwestię finansową, po-
nieważ i miastu, i naszej Uczelni zarzucano, że to zbęd-
ny wydatek. Otóż inwestorem oraz wykonawcą przed-
sięwzięcia jest Lumina Park sp. z  o.o. Jest to wspólne 

 przedsięwzięcie spółki giełdowej ATM (to największy pol-
ski prywatny producent telewizyjny) oraz firmy Topacz 
Investments (właściciela kompleksu hotelowego Zamek 
Topacz pod Wrocławiem). To profesjonalna firma, gwaran-
tująca wykonanie projektu na bardzo wysokim poziomie. 
Wstęp będzie biletowany i płatny, co pozwoli Ogrodowi nie 
tylko nie wydawać pieniędzy, ale i na tym zarobić. Poza 
okresem funkcjonowania parku iluminacji wstęp do na-
szego Ogrodu jest i będzie bezpłatny. Utrzymanie go i cią-
gły jego rozwój są możliwe tylko dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i pasji niewielkiej załogi.

Wrocławski przykład pokazał, jak wielka była skala za-
interesowania parkiem iluminacji. Trudny czas pandemii 
ujawnił, że ludzie są spragnieni możliwości bezpiecznego 
wyjścia z domu, na spacer, na świeże powietrze. Oby i nam 
udało się przyciągnąć odwiedzających w jesienno-zimowej 
aurze, nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież. 
Już dziś zapraszamy!

dr inż. Ewa Jerzak
dr inż. Tomasz Maliński
Kierownictwo Ogrodu Dendrologicznego  
Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP
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Centra transferu 
technologii

Rozmowa z Jackiem Wawrzynowiczem, 
dyrektorem Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii UPP 

działają po to,  
aby wyniki badań  
pracowników naukowych  
trafiały na rynek

Pojęcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych nie 
wszystkim jest znane. Czym zatem jest komercjalizacja?
Komercjalizacja wyników B+R to nic innego jak sprzedaż lub udzielenie 

prawa do korzystania z tych wyników podmiotom zewnętrznym, najczęściej 
przedsiębiorcom. Jest to zjawisko bardzo pożądane i korzystne zarówno dla 
uniwersytetu i pracowników naukowych, jak i dla podmiotów gospodarczych 
oraz konsumentów, którzy finalnie korzystają ze skomercjalizowanych tech-
nologii wdrożonych do praktyki gospodarczej. Zrozumienie zasad i całej filo-
zofii komercjalizacji z punktu widzenia pracowników naukowych i przedsię-
biorców następuje wówczas, gdy taki proces z nimi przepracujemy. Z reguły 
dopiero wtedy staje się dla nich zrozumiały i potrzebny, a przede wszystkim 
zachęca do realizacji kolejnych badań, których efekty też mogą trafić na rynek.

Jakie są podstawowe korzyści płynące ze współpracy nauki i biznesu?
Efektywna współpraca naszego Uniwersytetu z gospodarką przynosi ko-

rzyści co najmniej w trzech wymiarach. Najważniejsze są te związane z wpro-
wadzaniem nowych rozwiązań na rynek przez przedsiębiorców, ponieważ ko-
rzysta z nich społeczeństwo, czyli konsumenci. Z kolei uczelnie poza dwiema 
kluczowymi misjami – czyli dydaktyką i nauką – realizują także trzecią misję, 
czyli działalność innowacyjno-wdrożeniową. Odpowiedzialność uczelni za roz-
wój społeczno-gospodarczy należy rozumieć zarówno jako odpowiedź uczel-
ni na oczekiwania otoczenia, jak i zdolność do komercjalizacji opracowanych 
osiągnięć naukowych. Efektywność realizacji trzeciej misji  weryfikuje się na 
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podstawie przychodów uczelni pocho-
dzących z gospodarki, tj. ze sprzeda-
ży technologii, licencji czy badań zle-
conych, liczby patentów, liczby firm 
typu spin-off czy doktoratów wdro-
żeniowych rozwiązujących konkretne 
problemy w przedsiębiorstwie. Twór-
cy skomercjalizowanych technologii 
również zyskują, bo trafia do nich po-
łowa przychodów uzyskanych w wy-
niku sprzedaży praw lub udzielenia 
licencji. Wreszcie współpraca uczel-
ni z gospodarką przynosi punkty za 
przychody z  komercjalizacji wyni-
ków B+R uwidocznione w ramach II 
kryterium ewaluacji jakości działal-
ności naukowej. Są to też korzyści fi-
nansowe dla uniwersytetu i pod tym 
względem zyskują zarówno uczelnia, 
jak i instytut czy katedra.

Jakie cechy powinien mieć nauko-
wiec, a jakie biznesmen, aby współ-
praca była efektywna i przyniosła ko-
rzyści obu stronom? 
Z doświadczenia mogę powiedzieć, 

że w przypadku naukowców nie cho-
dzi o  cechy sensu stricto, a  bardziej 

o  realizowanie badań przydatnych 
z  punktu widzenia gospodarki, czy-
li wpisywanie się w aktualne trendy 
technologiczne. Mam tu na myśli pro-
wadzenie badań nad zagadnieniami, 
które są aktualnie wyzwaniem lub 
problemem czy to w skali mikro (na 
poziomie danego przedsiębiorstwa), 
czy makro (jak np. problem smo-
gu, odnawialnych źródeł energii czy 
zdrowia). Centra transferu technolo-
gii działają po to, aby w pełni obsłu-
giwać pracownika naukowego, zatem 
nie musi on mieć szerokiej wiedzy na 
temat procesów komercjalizacji. Dla 
efektywnej współpracy warto jed-
nak postawić na otwartość, brak ste-
reotypowego i  sceptycznego podej-
ścia do współpracy z  przemysłem 
oraz komunikatywność. W przypad-
ku naukowców niezwykle ważne jest 
też branie odpowiedzialności za ja-
kość wyników prowadzonych badań 
i udzielanie merytorycznego wspar-
cia Centrum w  procesie ich komer-
cjalizacji. W przypadku przedsiębior-
ców na pewno istotna jest skłonność 
do ponoszenia ryzyka inwestowania 

w nowe technologie i – analogicznie 
jak w przypadku naukowców – opty-
mistyczne podejście do współpracy 
z  uczelnią oraz wiara w  możliwość 
kreowania interesujących i przydat-
nych rozwiązań na uczelni.

Na początku grudnia ukazała się 
Pana książka Vademecum transfe-
ru technologii, poświęcona istotnym 
aspektom teoretycznym i praktycz-
nym związanym z procesem genero-
wania innowacji w relacji uczelnia – 
przedsiębiorca. Dla kogo powstała 
ta publikacja i dlaczego warto po nią 
sięgnąć? 
Zapewne każdy autor chce, aby 

jego publikacje były komuś potrzeb-
ne i pomocne, po to przecież pisze się 
książki. Vademecum transferu techno-
logii zostało przygotowane dla wielu 
grup odbiorców, lecz przede wszyst-
kim dla przedsiębiorców i  pracow-
ników naukowych – twórców, tak 
aby mogli z dwóch perspektyw spoj-
rzeć na proces komercjalizacji wyni-
ków B+R oraz ich wdrażania do prak-
tyki. Sięgają po nią również brokerzy 

681
zawartych 
umów

91
patentów

77umów 
licencyjnych

> 1 mln zł
przychodów 
z komercjalizacji

zł

zł8
wdrożeń 
technologii

106
umów sprzedaży 
technologii

397
sublicencji

technologii
w portfolio

~200
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 innowacji czy pracownicy innych cen-
trów transferu technologii, chcący do-
skonalić swój warsztat pracy. Myślę, 
że publikacja wypełnia dotychczaso-
wą lukę w zakresie kompleksowego 
zaprezentowania procesu transferu 
technologii w naszych uwarunkowa-
niach akademickich i prawnych. Czy 
warto po nią sięgnąć? Na to pytanie 
musieliby odpowiedzieć sami czytel-
nicy, mogę jednak zdradzić, że otrzy-
maliśmy wiele listów gratulacyjnych 
podkreślających unikatowość i przy-
datność publikacji z  innych uczel-
ni, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej czy Ministerstwa Rozwoju, Pra-
cy i Technologii.

Co doradziłby Pan młodym naukow-
com, którzy dopiero wchodzą w świat 
komercjalizacji wyników B+R? 
Drogowskazem dla młodych na-

ukowców, którzy dopiero rozpoczyna-
ją swoją drogę realizacji badań przy-
datnych dla gospodarki, środowiska 
czy w ostatecznym rozrachunku spo-
łeczeństwa, jest podstawowa wiedza 
w zakresie komercjalizacji. Ważne, aby 
kreatorzy innowacji, czyli naukowcy, 
odrzucili fałszywe stereotypy, że ko-
mercjalizacja to „droga przez mękę”, 

która nie zapewnia naukowcom żad-
nych korzyści. Druga istotna kwestia 
to właściwy wybór tematów badaw-
czych – takich, które są odpowiedzią 
na potrzeby przedsiębiorców. Daw-
no temu skończyła się era realizo-
wania „badań dla badań”. Mam tu na 
myśli przypadki realizowania „serii 
projektów w  jednym obszarze”, któ-
re nie przynoszą efektów, nie rozwią-
zują problemów praktycznych i nie 
znajdują zainteresowania odbior-
ców. Trzeci fundament realizacji ba-
dań, które trafią na rynek, to takie ich 
planowanie, które jako produkt – wy-
nik badań pozwala na opracowanie 
technologii możliwej do wdrożenia. 
Chodzi o to, żeby realizować badania 

w   maksymalnym zakresie, uzysku-
jąc jak najwyższy poziom gotowości 
technologii do wdrożenia na rynek 
przez przedsiębiorców.

Jak ocenia Pan komercjalizację wyni-
ków B+R na naszym Uniwersytecie? 
Uważam, że nie powinniśmy mieć 

kompleksów, porównując się z inny-
mi uczelniami przyrodniczymi czy 
nawet technicznymi pod względem 
skomercjalizowanych technologii, 
przychodów z komercjalizacji czy dy-
namiki wzrostu liczby praw ochron-
nych. Nie zamierzamy też spoczywać 
na laurach, bo zawsze przecież może 
być lepiej. Chcielibyśmy między inny-
mi, aby pracownicy zgłaszali więcej 
ciekawych wyników badań do Cen-
trum (czyli zwiększali liczbę badań 
o praktycznym charakterze) oraz do 
ochrony prawnej, a także planowali 
swoje projekty i badania, rozpoczy-
nając od stopnia oceny ich później-
szej przydatności w gospodarce. 

Centrum aktywnie pozyskuje rów-
nież różnego typu projekty. W jakim 
celu i czy jest to łatwe?
Rzeczywiście Centrum bardzo ak-

tywnie pozyskuje i realizuje projekty, 
wspierając czy nawet  umożliwiając 
komercjalizację wyników B+R opra-
cowanych na naszym Uniwersytecie. 

W ciągu sześciu lat pozyskaliśmy dla 
Uczelni siedem projektów na kwo-
tę blisko 20 mln zł, z czego Centrum 
zrealizowało bądź realizuje projek-
ty w  zakresie finansowania proce-
sów komercjalizacji o  wartości po-
nad 8 mln zł. Szkolimy pracowników, 
doktorantów i studentów, opracowu-
jemy nowe technologie, finansujemy 
procesy komercjalizacji w zakresie 
kosztów ochrony patentowej czy wy-
ceny technologii, a także opracowu-
jemy oprogramowanie czy wydaje-
my publikacje tematyczne. Bez tych 
projektów rozwój Centrum, a przede 
wszystkim doskonalenie i realizowa-
nie procesów komercjalizacji nie by-
łyby możliwe w tak szerokim  zakre-

sie. Aplikowanie o środki zewnętrzne 
na dofinansowanie projektów nigdy 
nie jest łatwe, chociażby ze względu 
na stale rosnącą konkurencję ze stro-
ny innych jednostek naukowych. 

Dosłownie kilka tygodni temu Mi-
nisterstwo Rozwoju Pracy i Techno-
logii przyznało Uniwersytetowi jedy-
ny w skali kraju projekt pilotażowy 

„Strefa Pomysłodawcy – wsparcie 4.0”, 
który będzie realizowany przez kon-
sorcjum „Innowatorzy 2021”, w skład 
którego wchodzą: Puławski Park Na-
ukowo-Technologiczny Sp. z  o.o. (li-
der konsorcjum), Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu (reprezentowa-
ny przez Centrum) oraz Krakowskie 
Centrum Innowacyjnych Technolo-
gii INNOAGH Sp. z o.o. (spółka celowa 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie). Projekt uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości 5 000 000,00 zło-
tych, z czego Uniwersytet zrealizuje 
zadania na kwotę: 1 250 000,00 zł. Pi-
lotaż programu „Strefa Pomysłodaw-
cy” zostanie zrealizowany w ramach 
POIR 2014–2020, Priorytet 2: Wspar-
cie otoczenia i  potencjału przedsię-
biorstw do prowadzenia działalno-
ści B+R+I, Działanie 2.4: Współpraca 
w  ramach krajowego systemu inno-
wacji PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_
LAB – Centrum analiz i pilotaży no-
wych instrumentów.

„Strefa Pomysłodawcy” to pilotażo-
wy projekt skierowany do osób fizycz-
nych – kreatywnych i pomysłowych 
autorów innowacyjnych rozwiązań, 
innowatorów, wynalazców, wizjone-
rów, studentów, doktorantów, bada-
czy, osób zainteresowanych postępem 
technologicznym. Wsparcie w formie 
doradztwa mogą uzyskać osoby, które 
opracowały wynalazek/koncepcję i są 
ich wyłącznymi właścicielami.

Rozmawiała
Iwona Cieślik 

WAŻNE, ABY KREATORZY INNOWACJI, CZYLI NAUKOWCY, 
ODRZUCILI FAŁSZYWE STEREOTYPY, ŻE KOMERCJALIZACJA 
TO „DROGA PRZEZ MĘKĘ”, KTÓRA NIE ZAPEWNIA 
NAUKOWCOM ŻADNYCH KORZYŚCI
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Czy polska nauka 
jest gotowa na 
komercjalizację?

 
Rozmowa z prof. dr. hab. Damianem Józefiakiem, 

kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 

o Zwierzętach UPP, prezesem, pomysłodawcą 
i współzałożycielem firmy HiProMine, Dyrektorem 
Działu Badań i Rozwoju w Grupie Wytwórnie Pasz 
„Piast”, który ma na swoim koncie liczne patenty 

oraz wdrożenia przemysłowe.

Współpraca z gospodarką i wdrażanie wyników badań naukowych tak, aby po-
wstawały nowe produkty i innowacyjne technologie, to jedno z podstawowych 
zadań naukowców. Czy faktycznie tak się dzieje, czy polska nauka potrafi współ-
pracować z otoczeniem gospodarczym? 
Przez wiele lat Polska jako kraj była konsumentem, a nie producentem tech-

nologii praktycznie w każdym obszarze gospodarki i życia. W rolnictwie czy 
różnych branżach przemysłu spożywczego często szczycimy się dużą produk-
cją np. drobiu czy owoców, natomiast rozpoczynając od genetyki, przez wiele 
maszyn, automatykę itd. – nic nie zostało opracowane w Polsce. Bardzo rzad-
ko się zdarza, że końcowe produkty powstają na podstawie wiedzy i doświad-
czenia polskich uczelni i przedsiębiorców. Ponadto często w oczach środowi-
ska naukowego współpraca z przemysłem jest czymś złym i niestosownym, 
traktowana jak kolaboracja z wrogiem, który rozpatruje naukę przez różne 
mierniki ekonomiczne i wynik finansowy. W mojej ocenie dopiero od kilku lat 
rozpoczął się powolny proces nawiązywania współpracy polskich jednostek 
badawczych z przemysłem, szczególnie w aspekcie tworzenia nowych techno-
logii. Natomiast opracowanie i wdrożenie innowacyjnego procesu wymaga nie 
tylko ogromu pracy, kompetencji wielu osób, ale także dużego dofinansowa-
nia – i tutaj niestety pojawiają się problemy. Niewiele rodzimych podmiotów 
gospodarczych może zaryzykować znaczące, często milionowe kwoty, na ba-
dania i rozwój. Zwykle jest to inwestycja długoterminowa, która zacznie przy-
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nosić zyski za 5, może 10 lat. Ponadto 
same uczelnie i naukowcy nie są go-
towi do współpracy z otoczeniem go-
spodarczym, które wymaga elastycz-
ności, a  jednocześnie szybkiego po-
dejmowania decyzji i  konkretnych 
rozwiązań, które mogą być sprawnie 
komercjalizowane. 

Mówił Pan, że polska nauka pod wie-
loma aspektami nie jest gotowa na 
komercjalizację. Niewielu naukow-
ców zdaje sobie sprawę, że ich ba-
dania muszą mieć proste przełoże-
nie na gospodarkę. Jest wiele świet-
nych pomysłów, które po prostu nie 
generują przychodu. A model bizne-
sowy musi być oparty na mocnych 
podstawach ekonomicznych. Jak po-
winna wyglądać komercjalizacja na-
uki w praktyce? 
Jest wiele dróg, które mogą prowa-

dzić do komercjalizacji i tak napraw-
dę wszystko zależy chyba od rodzaju 
wynalazku i  zapotrzebowania ryn-
ku. Pierwszym pytaniem, które trze-
ba sobie zadać, to czy przemysł potrze-
buje naszego rozwiązania? Często się 
zdarza, że sam pomysł może być jesz-
cze zbyt nieoczywisty czy pionierski. 
Natomiast podjęcie rozmów z  oto-
czeniem gospodarczym w  aspekcie 

 potrzeb rynku albo zachodzących na 
nim zmian jest jednym z kluczowych 
elementów w procesie komercjalizacji. 
Jako przykład podam powstanie spin-

-off: HiProMine S.A. W 2013 r. uczest-
niczyłem w międzynarodowej konfe-
rencji naukowej, na której pojawił się 
temat wykorzystania białka owadów 
w żywieniu drobiu. Większość obec-
nych osób zareagowała z  niedowie-
rzaniem i politowaniem. Nawet dziś 
dla świata naukowego produkcja prze-
mysłowa białka owadów często brzmi 
jak scenariusz kiepskiego filmu scien-
ce fiction. Choć często ci sami badacze 
zapominają, że owady są naturalnym 
pokarmem wielu zwierząt, np. łoso-
sia czy indyka, a poekstrakcyjna śru-

ta sojowa czy mączka rybna tak na-
prawdę są zamiennikami i białkami 
alternatywnymi.

W 2015 r. w ramach programu Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju 
BridgeAlfa i współpracy ze  StartHub 
Poland (fundusz venture capital typu 
seed) powstało HiProMine S.A., roz-
poczynając długi proces tworzenia 
technologii – od  rozrodu przez od-
chów, a  skończywszy na przetwór-
stwie biomasy owadów na cele pasz-
owe. Dziś trwa komercjalizacja pomy-
słu, który pojawił się na konferencji 
i został zbudowany na podstawie po-
wszechnie dostępnej wiedzy o żywie-
niu zwierząt, ale bez udziału specjali-
stów z wielu dziedzin – od entomologii 
przez genetykę, automatykę przemy-
słową i konstrukcję maszyn – nie by-
łoby możliwe skalowanie technologii. 
W  tym przypadku mamy do czynie-
nia z  dużą kompleksowością, która 
w wielu przypadkach stanowi jeden 
z największych problemów w procesie 
technologicznym. Należy pamiętać, że 
proces komercjalizacji to często skom-
plikowane działania, szczególnie gdy 
nie odbywa się przez proste licencjo-
nowanie czy sprzedanie IP, ale rozwój 
w formie spin-offu. Bardzo ważny jest 
też szeroko rozumiany aspekt prawny, 

szczególnie gdy wymaga to współpra-
cy z podmiotami typu venture capital 
czy business angel i podpisania różne-
go typu umów w formie porozumienia 
inwestycyjnego. Uczelnie niestety nie 
są gotowe do obsługi prawnej takich 
procesów ani od strony administracyj-
nej, ani finansowej. 

Jakie cechy powinien mieć nauko-
wiec, a jakie biznesmen, aby współ-
praca była efektywna i przyniosła ko-
rzyści obu stronom? 
Pewnie można by wymienić wie-

le takich cech, ale do najważniejszych 
należą wytrwałość i  wzajemne zro-
zumienie. Często brak zdefiniowanej 

perspektywy czasowej może prowa-
dzić do wielu nieporozumień. Inaczej 
tworzy się jedną aplikację soft ware, 
a  zupełnie odmiennie technologię, 
która zawiera nie tylko oprogramowa-
nie, ale również wiele urządzeń. 

Uczelnie nie mają środków, by pono-
sić koszty wdrożenia produktu/wy-
ników badań, a  przemysł, jak sam 
Pan powiedział, nie chce ryzykować 
strat finansowych. Czy jest jakiś me-
chanizm, który rozwiązałby ten pro-
blem? Co uczelnia czy władze mogły-
by zrobić, aby mieć wpływ na sukces 
komercyjny powstających na UPP 
rozwiązań/innowacji?
Obecnie na rynku istnieje wiele in-

strumentów upraszczających współ-
pracę Uczelni z przemysłem. Narodo-
we Centrum Badań i  Rozwoju oraz 
Grupa Polskiego Funduszu Rozwo-
ju realizują liczne projekty, w  któ-
rych mogą być tworzone konsorcja. 
Niestety, często dochodzi do konflik-
tu interesów między jednostką na-
ukową i przedsiębiorcą, szczególnie 
w obszarze zarządzania własnością 
IP. Z całą pewnością dobrą drogą jest 
powoływanie spółek typu spin-off 
czy  spin-out, które na etapie począt-
kowym nie wymagają dużych nakła-

dów finansowych, a raczej przychyl-
ności i ograniczenia biurokracji. Dla 
wielu przedsiębiorców procesy ad-
ministracyjne wynikające chociażby 
z zapisów prawa o zamówieniach pu-
blicznych są zbyt skomplikowane i od-
straszają od potencjalnej współpracy. 
Zupełnie innym zagadnieniem jest ob-
sługa podmiotów typu venture capi-
tal – tu pozostaje bardzo dużo pracy do 
wykonania po stronie Uczelni, szcze-
gólnie w aspekcie obsługi prawnej pro-
cesu inwestycyjnego. 

Rozmawiała
Iwona Cieślik 

W OCZACH ŚRODOWISKA NAUKOWEGO WSPÓŁPRACA 
Z PRZEMYSŁEM JEST CZYMŚ ZŁYM I NIESTOSOWNYM, 
TRAKTOWANA JAK KOLABORACJA Z WROGIEM, KTÓRY 
ROZPATRUJE NAUKĘ PRZEZ RÓŻNE MIERNIKI EKONOMICZNE 
I WYNIK FINANSOWY
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20
W MAJU ROZSTRZYGNIĘTO KOLEJNE EDYCJE 

KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.  
GRANTY OTRZYMAŁY TRZY PROJEKTY 

REALIZOWANE PRZEZ BADACZY  
Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO 

W POZNANIU.

Grant w konkursie OPUS 20 otrzymał 
projekt prof. dr. hab. Damiana Józefia-
ka z Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej i Nauk o Zwierzętach: „Rola tłusz-
czu pozyskanego z larw Hermetia illu-
cens w żywieniu drobiu – od wartości 
pokarmowej do statusu zdrowotnego 
kurcząt rzeźnych” (przyznane środki 
to 1 893 640 zł).

Granty w konkursie PRELUDIUM BIS 
uzyskały projekty: prof. UPP dr hab. 
Joanny Nowackiej-Woszuk z Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach: „Dodatek pieprzycy pe-
ruwiańskiej (Lepidium meyenii) w ży-
wieniu świń i jej wpływ na gospodarkę 
lipidową – badanie nutrigenomiczne” 
(przyznane środki to 541 360 zł) oraz 
prof. dr hab. inż.  Radosława  Juszczaka 

z  Wydziału Inżynierii Środowiska 
i  Inżynierii Mechanicznej: „Wpływ 
fal upałów i susz, wahań poziomów 
wody i dostępności nutrientów na flu-
orescencję chlorofilu (SIF), fotosynte-
zę, parametry spektralne i biofizycz-
ne roślinności torfowiska na gradien-
cie zmian poziomu wód i składników 
pokarmowych” (przyznane środki to 
541 680 zł).

Opus / Preludium BisOpus / Preludium Bis

↓Nauka i badania 
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Na wyobraźnię nie tylko naukowców dosko-
nale działają tzw. historie sukcesów doty-
czące innowacji, które powstały na  uczelni, 
a   finalnie znalazły zastosowanie w gospo-
darce. Centrum Innowacji i Transferu Tech-

nologii UPP chce przedstawić cztery zupełnie różne przy-
kłady wdrożenia rozwiązań opracowanych na naszym Uni-
wersytecie, które trafiły na rynek. Historia tych rozwiązań 
pokazuje, że przebycie drogi z laboratorium do klienta koń-
cowego jest możliwe zarówno dla rozwiązań, które powsta-
ły w ramach projektów naukowych, jak i dla efektów ko-
operacji studentów i promotorów.

Pierwszy przypadek to klasyczny przykład wdrożenia 
wyników badań finansowanych ze środków statutowych 
Uniwersytetu. Mowa o probiotycznym szczepie bakterii 
Carnobacterium divergens S1 wdrożonym przez przed-
siębiorstwo JHJ Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej 
w 2014 r. Technologia ta, opracowana przez interdyscypli-
narny zespół naukowców, trafiła na rynek i corocznie przy-
nosi przychody finansowe zarówno Uniwersytetowi, jak 
i w konsekwencji twórcom. Preparat probiotyczny oparty 
na skomercjalizowanym szczepie bakterii funkcjonuje na 
rynku pod nazwą Lavipan w różnych wersjach, przezna-
czonych dla trzody chlewnej oraz drobiu. Część  zespołu 

naukowców zaangażowanych w prace nad wyżej wska-
zanym szczepem uczestniczyła również w opracowaniu 
pięciu technologii, obejmujących trzy preparaty i 10 szcze-
pów bakterii priobiotycznych, które chronią zwierzęta go-
spodarskie przed chorobotwórczymi bakteriami Escheri-
chia coli i Clostridium perfringens. Prawa do komercyjne-
go korzystania z pięciu technologii w 2019 r. nabyła firma 
Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k., a obecnie realizowany przez nią 
projekt finansowany ze środków zewnętrznych ma w efek-
cie doprowadzić do wdrożenia nowych preparatów pro-
biotycznych na rynek.

Kolejne wdrożenie jest efektem potrzeby zoptymali-
zowania usług świadczonych w ramach badań zleconych 
na rzecz podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Program BIOGAZ+ 2.0 powstał w celu ułatwienia nadzoru 
technologicznego Uniwersytetu nad biogazowniami. Opro-
gramowanie to stanowi platformę internetową do kontroli 
podstawowych parametrów procesowych, produkcyjnych 
i finansowych biogazowni, umożliwiając przedstawienie 
całości wyników w kompleksowej i przejrzystej formie. 
Program powstał jako komplementarna część usług nad-
zoru technologicznego świadczonego w ramach badań zle-
conych przez naukowców z Katedry Inżynierii Biosyste-
mów. Od października 2018 r., kiedy to pierwsza wersja 

HISTORIE 
SUKCESU
technologie wdrożone 
na rynek

Piotr Sajna 
Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii

↓ Nauka i badania 
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oprogramowania pojawiła się w ofercie technologii Uni-
wersytetu, zawarto już 15 umów licencyjnych z biogazow-
niami z całej Polski. Aplikacja Biogaz+ powstała w ramach 
projektu Inkubator Innowacyjności+, a w ramach kolejnej 
edycji tego projektu ją udoskonalono. 

Szczególnym przykładem wdrożonej technologii jest 
wzór przemysłowy pn. „Mebel wielofunkcyjny do spania, 
przechowywania i pracy”, który powstał we współpracy 
promotora i studentki w ramach pracy inżynierskiej reali-
zowanej na naszym Uniwersytecie. Ten przypadek mógł-
by zostać wskazany jako modelowa droga komercjalizacji 
rozwiązań, które powstały w ramach współpracy pracow-
ników naukowych i studentów. Mebel wielofunkcyjny jako 
technologia stanowi współwłasność Uniwersytetu i stu-
dentki, co wiąże się z proporcjonalnym ponoszeniem kosz-
tów związanych z jego ochroną prawną i procesem komer-
cjalizacji, lecz przychody z komercjalizacji także są podzie-
lone w tej samej proporcji. W 2018 r. po podpisaniu umowy 
licencyjnej z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową 
Roman Idźczak Idźczak-Meble studentka (współautorka 
wzoru przemysłowego) odbyła staż u licencjobiorcy. Prze-
prowadzone wówczas prace przedwdrożeniowe umożli-
wiły wprowadzenie mebla do oferty handlowej przedsię-
biorcy, a jednocześnie na ich  podstawie powstała praca 

 magisterska. Warto podkreślić, że mebel wielofunkcyjny 
SMART zdobył już trzy nagrody branżowe; nagrodzono 
również pracę magisterską zrealizowaną przez studentkę.

Nieszablonowym przypadkiem wdrożonych z sukce-
sem technologii jest oprogramowanie IP_PULS – narzędzie 
komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością inte-
lektualną i procesami komercjalizacji, opracowane przez 
zespół pracowników Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii niebędących pracownikami naukowymi. Aplika-
cja ta służy do usprawnienia obsługi procesu komercja-
lizacji i ochrony własności intelektualnej w ramach jed-
nostek naukowych. Technologię tę wdrożono nie tylko na 
naszej Uczelni, lecz także na Uniwersytecie Gdańskim oraz 
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a obecnie ko-
lejnym licencjobiorcą został Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

Podsumowując, Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii prowadzi procesy komercjalizacji, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom pracowników naszego Uniwersy-
tetu, studentów i doktorantów, a jednocześnie pozostaje 
otwarte na różne modele współpracy proponowane przez 
przedsiębiorców.

↓Nauka i badania 
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„Inkubator  
Innowacyjności 4.0”

wsparcie, promocja 
i komercjalizacja  
badań naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znajduje się w gronie 34 pod-
miotów realizujących od lipca 2020 r. projekt: „Inkubator Innowa-
cyjności 4.0” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
(dawniej MNiSW). Nasza Uczelnia już trzeci raz z rzędu została be-
neficjentem tego programu, realizując również wcześniejsze jego 

edycje – „Inkubator Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”. 
Działania projektowe z ramienia Uniwersytetu koordynuje Centrum In-

nowacji i Transferu Technologii, a jednym z głównych zadań przewidzianych 
do realizacji jest prowadzenie przez zespoły naukowe prac przedwdrożenio-
wych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych i/lub czynności związanych 
z dostosowaniem wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W wy-
niku przeprowadzonego konkursu, na mocy decyzji podjętych przez projek-
tową Radę Inwestycyjną, w obecnym wydaniu „Inkubatora Innowacyjności” 
spośród 33 zgłoszeń do dofinansowania skierowano 22 projekty prac przed-
wdrożeniowych. Poniżej zamieszczamy krótkie opisy zwycięskich projek-
tów (kolejność alfabetyczna wg nazwisk kierowników/koordynatorów prac 
przedwdrożeniowych).

PROJEKT

↓ Nauka i badania 
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Precyzyjna aplikacja nawozów 
organicznych o konsystencji stałej
Celem zespołu jest opracowanie 

rozwiązania polegającego na zaada-
ptowaniu metody optycznej do okre-
ślania zawartości makroskładników 
w  nawozach organicznych o  kon-
systencji stałej bezpośrednio podczas 
ich aplikacji na polu za pomocą roz-
rzutnika obornika. Umożliwi to zmia-
nę podejścia do nawożenia organicz-
nego nawozami stałymi, w  którym 
obecnie określa się dawki nawozowe 
w tonach nawozu na 1 ha, zamiast ope-
rowania kilogramami czystego skład-

nika (N, P, K) na 1  ha. Uzyskiwane 
w czasie rzeczywistym dane o zasob-
ności nawozu pozwolą na zmianę kon-
cepcji sterowania dawkowaniem sta-
łych nawozów organicznych na precy-
zyjne utrzymanie zakładanych dawek 
nawozowych. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku nawożenia azotowe-
go i konieczności ograniczenia prze-
kraczania maksymalnych dawek azo-
tu wynikających z dyrektywy azotano-
wej (91/676/EWG).

Proekologiczna płyta przeznaczona  
dla meblarstwa (Opti_e_board)
W wyniku przeprowadzonych prac 

opracowana zostanie technologia wy-
twarzania materiałów na bazie czą-
stek lignocelulozowych, przeznaczo-
nych do użycia w szeroko pojętym me-
blarstwie. Wcześniejsze badania ze-
społu wykazały, że w przypadku ma-
teriałów wytworzonych z cząstek czy 
włókien lignocelulozowych średniej 

gęstości z powodzeniem można wy-
twarzać płyty przeznaczone dla me-
blarstwa, a nawet budownictwa. Za-
stosowanie w obecnym projekcie kle-
jów na bazie środków pochodzenia 
naturalnego, w  tym wykorzystywa-
nych w branży spożywczej, pozwoli 
osiągnąć zadowalające wyniki nawet 
w przypadku bardzo lekkich płyt.

Opracowanie technologii wytwarzania 
i ocena biofunkcjonalności nowej linii 
naturalnych kosmetyków do włosów

Celem projektu jest opracowanie 
technologii wytwarzania innowacyj-
nej linii organicznych produktów ko-
smetycznych do włosów dedykowa-
nych osobom z osłabioną łuską włosa 
i dysfunkcjami w składzie mikroflory 
skóry głowy. W efekcie przeprowadzo-
nych prac badawczych powstanie in-
nowacyjna linia dermokosmetyków 

zawierających wiele substancji aktyw-
nych pochodzenia organicznego (roś-
linnego). Technologia produkcji opar-
ta będzie na założeniach green tech-
nology i zero waste (stosowanie proce-
sów niskotemperaturowych oraz wy-
eliminowanie konieczności stosowa-
nia toksycznych rozpuszczalników).

DR INŻ.  
MIROSŁAW  
CZECHLOWSKI 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej,  
Katedra Inżynierii Biosystemów

DR INŻ.  
ADAM DERKOWSKI 
Wydział Leśny i Technologii  
Drewna, Katedra Tworzyw 
Drzewnych

DR INŻ.  
AGNIESZKA 
DROŻDŻYŃSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności

↓Nauka i badania 
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Opracowanie nowej linii napojów 
energetyzujących na bazie soków 
i kofeiny z wykorzystaniem procesu 
mikrokapsułkowania

W wyniku realizacji projektu po-
wstanie linia energetyzujących pro-
duktów pasteryzowanych – napojów 
i/lub shotów, które mają poprawiać 
zdolności poznawcze, wspomagać 
uwagę, koncentrację i  nastrój użyt-
kowników. Napoje dedykowane będą 
studentom oraz osobom, których pra-
ca wymaga intensywnego wysiłku 

psychicznego i intelektualnego. Opra-
cowane produkty mają wspomagać 
aktywność kognitywną oraz zmniej-
szać uczucie zmęczenia. W porówna-
niu do dostępnych na rynku napojów 
energetyzujących nie będą one zawie-
rały „landrynkowych” aromatów ma-
skujących gorzki smak, dodatku cu-
kru ani substancji zapachowych.

Innowacyjna linia żywności wzbogaconej 
w wysokobłonnikowy nośnik związków 
prozdrowotnych

Zaplanowane do wykonania w ra-
mach projektu prace mają na celu 
przygotowanie do komercjalizacji in-
nowacyjnej linii produktowej z dodat-
kiem makuchów roślinnych wzboga-
conych w związki o charakterze pro-
zdrowotnym. Cel ogólny zostanie osią-
gnięty przez udoskonalenie receptur 
i procesów technologicznych wybra-
nych produktów spożywczych z do-

datkiem materiału roślinnego wzbo-
gaconego w soki owocowe/warzywne. 
Dodatkowo planuje się przeprowadze-
nie wybranych analiz fizykochemicz-
nych wzbogaconego materiału roślin-
nego wraz z  opracowaniem propo-
zycji etykiety produktu oraz poten-
cjalnych oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych.

Technologia produkcji innowacyjnych 
produktów roślinnych o określonych 
cechach prozdrowotnych

Głównym celem projektu jest opra-
cowanie innowacyjnego produktu 
w formie batonów i wafli z wykorzy-
staniem nasion roślin strączkowych. 
Dotychczasowe prace przeprowadzo-
ne przez zespół dowiodły, że pierw-
szym i zarazem niezbędnym etapem 
w przypadku wykorzystania tego ro-
dzaju surowca jest zamaskowanie nie-
zbyt tolerowanego smaku „fasolowe-

go”. W tym celu, bazując na wcześniej-
szych doświadczeniach, zdecydowano 
o zastosowaniu obróbki nasion w pro-
cesie fermentacji mlekowej. Dodat-
kowo, aby zachować wysoką wartość 
żywieniową wytworzonego surowca 
(związaną z wysoką zawartością poli-
fenoli), przeprowadzone zostaną pra-
ce związane z jego utrwaleniem w pro-
cesie liofilizacji.

MGR INŻ. MARCIN 
DZIEDZIŃSKI,  
 
PROF. UPP DR HAB. 
JOANNA KOBUS- 
-CISOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej

PROF. DR HAB.  
ANNA GRAMZA- 

-MICHAŁOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej

PROF. UPP DR HAB. 
MAŁGORZATA GUMIENNA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Żywności Pochodzenia Roślinnego

↓ Nauka i badania 
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Nowa linia suplementów  
diety z wapniem
Wynikiem realizowanych prac 

przedwdrożeniowych będzie stwo-
rzenie technologii produkcji linii su-
plementów diety dla trzech grup wie-
kowych, o zróżnicowanym zapotrze-
bowaniu na wapń i pozostałe składni-
ki mineralne. Standardowo używany 
w tego typu aplikacjach węglan wap-
nia zostanie zastąpiony w tym przy-

padku naturalnymi surowcami typu 
skorupy i/lub muszle. W projekcie zo-
stanie opracowany ilościowo-jako-
ściowy skład suplementów wraz z pro-
pozycją oświadczeń zdrowotnych, co 
pozwoli na uzyskanie suplementu de-
dykowanego dla określonych grup od-
biorców, zaspokajając ich zapotrzebo-
wanie na biodostępny wapń.

Linia produktów spożywczych  
dla e-sportowców
W toku realizacji projektu opraco-

wana zostanie linia produktów spo-
żywczych w postaci przekąsek dedy-
kowanych e-sportowcom i graczom 
komputerowym. W  szczególności 
przewiduje się, że będą to baton, cze-
kolada, chrupki i  ciastka kruche za-
wierające składniki mineralne oraz 

pochodzenia roślinnego wpływające 
na poziom koncentracji organizmu 
i funkcje poznawcze mózgu. Zakłada 
się przy tym wykorzystanie m.in. ko-
feiny, kreatyny, ekstraktów z guarany 
oraz innych substancji pochodzenia 
roślinnego oraz mineralnego.

Zastosowanie białka ziemniaczanego  
do opracowania roślinnego zastępnika 
sera typu gouda

Głównym założeniem projektu jest 
wypełnienie niszy na polskim rynku 
produktów stanowiących zamienni-
ki żywności pochodzenia zwierzęce-
go dla osób, które z niej zrezygnowały 
bądź ograniczyły jej spożycie. W szcze-
gólności opracowana zostanie recep-
tura pełnowartościowego zastępnika 

dla sera żółtego typu gouda wytwa-
rzanego na bazie surowców roślin-
nych, w tym białka ziemniaczanego. 
Końcowym etapem realizacji projek-
tu będzie przygotowanie otrzymane-
go produktu do procesu komercjaliza-
cji i wdrożenia na rynek.

PROF. UPP DR HAB. 
JOANNA KOBUS- 
-CISOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej

DR INŻ. 
PRZEMYSŁAW 
KOWALCZEWSKI 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Żywności Pochodzenia Roślinnego

Innowacyjna linia przekąsek z dodatkiem 
buraka jako nośnika substancji 
prozdrowotnych

Prace zaplanowane do wykona-
nia w ramach projektu mają na celu 
przygotowanie do procesu komercja-
lizacji innowacyjnej linii produkto-
wej z dodatkiem buraków kiszonych 
wzbogaconych w związki o charakte-
rze prozdrowotnym. W toku prac pla-

nuje się przeprowadzenie wybranych 
analiz fizykochemicznych materiału 
roślinnego, a także opracowanie pro-
pozycji etykiety produktu oraz poten-
cjalnych oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych. 

DR BARTOSZ 
KULCZYŃSKI 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej
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Doniczki pęczniejące na bazie 
odnawialnych surowców 
lignocelulozowych (Opti_s_pots)

Celem projektu jest opracowanie 
technologii produkcji tzw. doniczek 
pęczniejących na bazie lub ze znacz-
nym udziałem surowców alternatyw-
nych do torfu. Materiały te można do-
datkowo wzbogacić składnikami mi-
neralnymi, przez co uzyska się podob-
ne właściwości jak w przypadku doni-
czek torfowych. Należy zwrócić uwagę, 

że wydobycie torfu to nie tylko degra-
dacja środowiska w wyniku osuszania 
bagien (co skutkuje uwalnianiem du-
żych ilości CO2), ale równocześnie ist-
niejące zasoby tego cennego surowca 
bardzo szybko się kurczą i w najbliż-
szych latach należy spodziewać się 
znacznego wzrostu jego ceny.

Układ do redukcji emisji siarkowodoru 
w biogazowni poprzez regulację 
potencjału redox

Celem projektu jest opracowanie 
układu do mikroaeracji fermentującej 
pulpy w biogazowni, mającego przy-
czynić się do redukcji emisji siarkowo-
doru w produkowanym biogazie. Efek-
tem prac będzie w szczególności wy-
tworzenie specjalistycznego układu 
(system napowietrzania, głowica po-
miarowa redox oraz sterownik z pro-

gramatorem). Ponieważ napowietrza-
nie stoi w sprzeczności z procesem 
beztlenowej fermentacji metanowej, 
musi być bardzo dokładnie kontrolo-
wane, aby nie zatrzymać fermentacji. 
Wynikiem prac będzie więc jednocześ-
nie technologia, jak i sama aparatura 
wykonawcza.

Linia produktów zbożowych 
o podwyższonych właściwościach 
prozdrowotnych z udziałem 
nietradycyjnych surowców

Projekt służy opracowaniu linii 
półproduktów (zakwasy i  mąki fer-
mentowane), jak i produktów (pieczy-
wo tradycyjne i bezglutenowe) o pod-
wyższonych właściwościach prozdro-
wotnych. Do tego celu wykorzystane 
zostaną niekonwencjonalne surowce, 
takie jak makuchy lniane oraz mąka 
łubinowa. Pieczywo z ich udziałem bę-

dzie charakteryzowało się powolniej-
szym czerstwieniem z uwagi na obec-
ność błonnika o dużej zdolności wią-
zania wody. Zwiększona zawartość 
błonnika w porównaniu z produkta-
mi tradycyjnymi może też wpłynąć 
na spowolnienie uwalniania glukozy 
i umożliwić obniżenie indeksu glike-
micznego (IG) produktu.

PROF. UPP DR HAB. 
RADOSŁAW MIRSKI 
Wydział Leśny i Technologii 
Drewna, Katedra Tworzyw 
Drzewnych

DR INŻ.  
ANDRZEJ LEWICKI 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej, Katedra 
Inżynierii Biosystemów

DR INŻ.  
AGNIESZKA MAKOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Żywności Pochodzenia Roślinnego

↓ Nauka i badania 
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System mapowania plonu oparty  
o pracę prasy rolującej
Efektem przeprowadzonych prac 

przedwdrożeniowych będzie wy-
pracowanie technologii, na podsta-
wie której powstaną nowe produkty – 
rozwiązania technologiczne sposobu 
opomiarowania prasy zbierającej dla 
celów mapowania plonu. Dodatkowo 
powstanie autorska aplikacja do two-

rzenia mapy plonu na podstawie in-
formacji pozyskanych z zainstalowa-
nych czujników oraz danych dotyczą-
cych trasy przejazdu prasy i informa-
cji o położeniu poszczególnych bel sło-
my. Badania zostaną przeprowadzone 
na dwóch rodzajach pras rolujących: 
stało- i zmiennokomorowej.

Program inżynierski do wymiarowania 
obiektów retencyjnych i infiltracyjnych 
dla wód opadowych

Wynikiem prowadzonych prac 
będzie opracowanie programu kom-
puterowego dla systemu operacyjne-
go Windows, wspierającego projek-
towanie urządzeń retencyjnych i in-
filtracyjnych. Zastosowanie nowo-
czesnych metod obliczeniowych hy-
drauliki wód gruntowych umożliwi 

łączenie ich z danymi hydrologiczny-
mi. Projektanci zyskają doskonałe na-
rzędzie inżynierskie, które umożliwi 
im dobór wielkości urządzeń infiltra-
cyjnych oraz pozwoli zweryfikować 
przyjęte rozwiązanie z rozwiązania-
mi opisanymi w normie niemieckiej 
i brytyjskiej.

DR INŻ.  
MICHAŁ NAPIERAŁA 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej, 
Katedra Melioracji, Kształtowania 
Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej

DR INŻ. JAKUB NIEĆ 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Inżynierii Mechanicznej, 
Katedra Inżynierii Wodnej 
i Sanitarnej

Szybki test do oznaczania  
białka w piwie
Projekt ma na celu opracowanie 

prostego, kasetkowego testu „ ProtBeer” 
w formacie Lab-on-a-chip służącego 
do ilościowej, screeningowej oceny za-
wartości białka w brzeczce oraz piwie 
metodą kolorymetryczną. Sam test bę-
dzie umożliwiał uzyskanie wiarygod-
nych jednoznacznych wyników, a jed-

nocześnie jego przeprowadzenie nie 
będzie wymagało specjalistycznych 
umiejętności laboratoryjnych. Będzie 
można wykonać go poza laboratorium, 
np. bezpośrednio na terenie kraftowe-
go browaru. Pomiar stężenia białka bę-
dzie odbywał się przy minimalnym za-
angażowaniu użytkownika/piwowara.

PROF. UPP DR HAB. 
DOROTA PIASECKA- 

-KWIATKOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Biochemii 
i Analizy Żywności

↓Nauka i badania 
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Polikonfiguracyjna kuchenna  
zabudowa meblarska
Tematyka projektu odpowiada 

na potrzebę umożliwienia aktywne-
go „zarządzania przestrzenią” w zabu-
dowie meblarskiej. Planowany rezul-
tat ma umożliwić kolejno: wytworze-
nie prototypu zabudowy meblarskiej, 
a następnie komercjalizację i wdroże-
nie rozwiązania. Główną zaletą opi-
sywanej zabudowy meblarskiej jest 

możliwość wielokrotnych zmian po-
działu przestrzeni wewnętrznych (ob-
jętości szafek). Dodatkowe zalety to: 
podatność na seryjne wielowarianto-
we wytwarzanie (wykorzystanie ist-
niejących systemów produkcyjnych, 
technologiczność) oraz zmniejszenie 
grubości zastosowanych płyt meblo-
wych z 16–18 mm do 10–12 mm.

Linia koncentratów i przekąsek 
warzywno-owocowych o wysokich 
właściwościach prozdrowotnych, 
w szczególności dla osób  
z hiperglikemią i cukrzycą

Celem projektu jest zaprojektowa-
nie linii wytwarzania nowych koncen-
tratów i nowych przekąsek warzywno-

-owocowych o  wysokich właściwo-
ściach prozdrowotnych, których skład 
będzie szczególnie korzystny dla osób 
borykających się z hiperglikemią i cu-
krzycą. Etapy realizacji projektu obej-
mują skomponowanie innowacyjnej 
receptury 3–5 przekąsek i/lub koncen-
tratów spożywczych z  wykorzysta-

niem odpowiednich, dopuszczonych 
prawnie elementów morfologicznych 
surowców roślinnych, w tym morwy 
białej. Produkty te będą finalnie cha-
rakteryzować się możliwie najlepszy-
mi parametrami żywieniowymi, inno-
wacyjną formą i składem. Matrycę do 
ich wytworzenia stanowić będą wa-
rzywa i owoce w zróżnicowanej for-
mie – stałej, liofilizatu, suszonej czy 
przecieru.

Opracowanie preparatu 
na bazie ekstraktów roślinnych 
i mikrobiologicznych  
o charakterze nawozowym

Wynikiem realizacji projektu ma 
być preparat wspomagający uprawy 
rolnicze i ogrodnicze. Produkt final-
ny będzie mieszaniną ekstraktów roś-
linnych i mikrobiologicznych. Dodat-
kowo zakłada się opracowanie dwóch 
wariantów postaci preparatu – płyn-
nej oraz stałej (proszku). Ostateczna 
kompozycja składników aktywnych 

preparatu (ekstraktów) ustalona zo-
stanie w  toku prowadzenia testów 
w uprawach rolniczych na pszenicy 
(Triticum L.) i jęczmieniu (Hordeum L.) 

– w tym jęczmieniu browarnym, wraz 
z badaniem wpływu otrzymanych pre-
paratów na: szybkość wzrostu roślin, 
przyrost biomasy korzenia, odporność 
roślin na stres wywołany suszą.

DR HAB. INŻ.  
MACIEJ SYDOR 
Wydział Leśny i Technologii 
Drewna, Katedra Obrabiarek 
i Podstaw Konstrukcji Maszyn

DR INŻ.  
MONIKA PRZEOR 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej

PROF. UPP DR HAB. 
ZUZANNA SAWINSKA 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa 
i Bioinżynierii, Katedra Agronomii

↓ Nauka i badania 
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Nowa linia produktów na bazie soków 
owocowych o skoncentrowanej wartości 
odżywczej i małej objętości typu shot 
dedykowanych dla dzieci

Wynikiem przeprowadzonych 
prac przedwdrożeniowych będzie 
gotowa linia napojów funkcjonal-
nych typu shot (o małej objętości 70–
100 g) dedykowanych dzieciom. Bazą 
tych napojów będą naturalnie męt-
ne soki, np. jabłkowy, gruszkowy, wi-
nogronowy, dyniowy i ekstrakty/soki 
z nietypowych w technologii żywno-
ści surowców, takich jak owoce ber-
berysu zwyczajnego, derenia jadalne-

go oraz śliwy tarniny. W ramach prac 
uwzględnione zostaną różne surow-
ce dostępne na rynku, z których w wa-
runkach przemysłowych pozyskuje 
się koncentraty soków lub ekstrakty 
i można zastosować je do wytwarza-
nia shotów, tak aby poprawić wartość 
odżywczą opracowanych produktów 
w kierunku udokumentowanego dzia-
łania prozdrowotnego.

Opracowanie technologii wytwarzania 
i ocena biofunkcjonalności 
innowacyjnego nutraceutyku 
o właściwościach immunomodulujących 
i immunostymulujących układ 
odpornościowy

Wynikiem prac będzie opracowa-
nie technologii wytwarzania innowa-
cyjnego nutraceutyku w postaci table-
tek, zalecanego osobom z obniżoną ak-
tywnością układu immunologicznego. 
Unikatowy na polskim rynku skład 
preparatu będzie bazować na synergi-
stycznym działaniu dwóch surowców 
roślinnych – korzenia traganka błonia-
stego oraz korzenia tarczycy bajkal-
skiej. Preparat charakteryzował się 

będzie wielokierunkowym mechani-
zmem działania, w tym m.in. pobudza-
niem syntezy przeciwciał IgA, których 
fizjologiczna funkcja jest związana ze 
zwalczaniem wirusów i drobnoustro-
jów patogennych. Rozwiązania zawar-
te w opisywanym projekcie mają cha-
rakter innowacji produktowej, a sama 
technologia otrzymywania nutraceu-
tyku będzie oparta na założeniach 
green technology i zero waste.

MGR INŻ.  
OSKAR SZCZEPANIAK,  
 
PROF. UPP DR HAB. 
JOANNA KOBUS- 
-CISOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Technologii 
Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej

PROF. UPP DR HAB. 
DARIA SZYMANOWSKA 
Wydział Nauk o Żywności 
i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności

Projekt mebla do kształtowania 
domowego biura w małej przestrzeni
W wyniku realizacji prac przed-

wdrożeniowch powstanie projekt 
mebla kształtującego domowe biuro 
w małej przestrzeni. Osiągnięcie tak 
postawionego celu wymaga określe-
nia skonkretyzowanych potrzeb gru-
py docelowej i wytycznych projekto-
wych, opracowania wstępnej koncep-
cji wizualnej oraz finalnej konstruk-

cji mebla. Kluczowym etapem anali-
zy konstrukcji będzie przeprowadze-
nie analiz numerycznych MES i badań 
laboratoryjnych określających ergono-
mię użytkowania oraz wytrzymałość 
kluczowych połączeń konstrukcyj-
nych wraz z doborem odpowiednich 
okuć i akcesoriów. 

DR INŻ.  
KRZYSZTOF WIADEREK 
Wydział Leśny i Technologii 
Drewna, Katedra Meblarstwa

Mariusz Lesiecki  
broker innowacji

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowany jest ze środków finan-
sowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania ba-
daniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4). 

↓Nauka i badania 
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Jednym z instrumentów mających ułatwiać współpracę biznesu i na-
uki jest program „Doktorat wdrożeniowy”, umożliwiający doktoran-
tom kształcenie i rozwój we współpracy z zatrudniającym ich przed-
siębiorstwem. Doktorat wdrożeniowy jest w zasadzie sformalizowa-
nym na stopniu ministerialnym programem pracy dualnej doktoranta. 

Osoba ta jest odpowiedzialna za rozwiązanie konkretnego problemu technolo-
gicznego, pracując jednocześnie w przedsiębiorstwie i odpowiedniej jednost-
ce naukowej (uczelnia, instytut badawczy), pozostając pod nadzorem opieku-
na pomocniczego z ramienia przedsiębiorcy i promotora naukowego z Uczelni.

Program „Doktorat wdrożeniowy” realizowany jest na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu od samego początku istnienia, czyli od 2017 r. Począt-
kowo przez pierwsze trzy jego edycje doktoraty zgłaszane były tylko z Wydzia-
łu Nauk o Żywności i Żywieniu/dyscypliny technologia żywności i żywienia. 
Natomiast od IV ubiegłorocznej edycji przystąpiły do niego również dyscypli-
ny naukowe: rolnictwo i ogrodnictwo oraz nauki leśne.

Aktualnie we wszystkich czterech edycjach realizowanych na UPP, począt-
kowo w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich na WNoŻiŻ (I i II edycja 
programu), a od III–IV edycji w szkole doktorskiej – doktoraty wdrożeniowe 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizuje łącznie 20 doktorantów.

DOKTORAT 
WDROŻENIOWY

na UPP

Prof. dr hab. inż. 
Agnieszka Piotrowska-Cyplik, 

uczelniany koordynator programu 
„Doktorat wdrożeniowy” na UPP

↓ Nauka i badania 
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I EDYCJA
W pierwszej, historycznej 

już odsłonie projektu „Dok-
torat wdrożeniowy” wzięło 
udział 385 doktorantów i 239 
przedsiębiorstw. Na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym w Poznaniu uzyskano finansowanie 
na 9 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów 
wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach I edy-
cji programu MNiSW pn. „Doktorat wdrożeniowy”, w wy-
sokości ogółem 1 455 300 zł. W trakcie I edycji programu 
dwóch doktorantów zrezygnowało. Uczestniczyły w niej 
Zakłady „SOKOŁÓW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne w Jaro-
sławiu; Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o., Bydgoszcz; Fir-
ma SemCo Sp. z o.o. Sp. k. Smiłowa, Szamotuły; firma ATP 
Eko Serwis Sp. z o.o., Firma Luminex Corporation, Austin 
w USA; Zakłady GoodMills Polska sp. z o.o. We wrześniu 
2021 r. I edycję powinno ukończyć siedmiu doktorantów.

II EDYCJA
Kolejna odsłona programu nie różni się specjalnie 

od I edycji, pozostawiając najważniejsze zasady niezmie-
nione. W  ramach konkursu nadal można ubiegać się 
o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych stu-
diów doktoranckich rozpoczynających się w roku akade-
mickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywa-
ło się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

W 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzys-
kał finansowanie na  sześć stypendiów doktoranckich 
i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktu-
ry badawczej w  wysokości 970 200,00 zł. Przed rozpo-
częciem II edycji programu, podobnie jak w przypadku 
pierwszej, dwóch doktorantów zrezygnowało. W drugiej 
edycji uczestniczą takie przedsiębiorstwa jak: Firma IN-
TERMAG Sp. z o.o., Firma Ima Polska S.A., Przedsiębior-
stwo Living Food Sp. z o.o. Obecnie II edycję realizują czte-
ry doktorantki.

III EDYCJA
Rok 2019 wypada skromnie, gdyż finansowanie uzys-

kało jedno stypendium doktoranckie i dofinansowanie 
kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w wy-

sokości ogółem 309 522,32 zł. 
W trzeciej edycji uczestniczy 
Colian sp. z o.o. 

IV EDYCJA
W 2020 r. dziewięć stypendiów uzyskało finansowanie 

i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury 
badawczej w wysokości ogółem 2 785 701,04. 

Wśród doktorantów jest: jeden stypendysta w dyscypli-
nie naukowej technologia żywności i żywienie, sześciu sty-
pendystów w dyscyplinie naukowej nauki leśne oraz jeden 
stypendysta w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrod-
nictwo. W sumie dla ośmiu stypendystów (jedna dokto-
rantka zrezygnowała jeszcze przed rozpoczęciem studiów 
w szkole doktorskiej) w trzech dyscyplinach naukowych. 
W czwartej edycji uczestniczą firmy: Kubara sp. z o.o., Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Zap 
Sznajder Batterien S.A., Euroline sp. z o.o., Borne Furnitu-
re sp. z o.o., Pph Ekodarpol Zbigniew Zubala.

V EDYCJA
Obecnie trwa rekrutacja do V edycji programu, do któ-

rej wstępnie zgłosiło się ośmioro kandydatów: czterech 
w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, trzech 
w dyscyplinie nauki leśne i jeden w dyscyplinie nauko-
wej zootechnika i rybactwo. Termin przesyłania wnio-
sków upłynął 31 maja br. Ile ze zgłoszonych kandydatów 
doprowadzi jednak sprawę wysłania wniosku do końca – 
nie wiemy, ponieważ w tym roku w V edycji MEiN zmie-
niło formę składania wniosków zbiorowych z jednostki 
(Uniwersytetu lub Wydziału/dyscypliny naukowej) na in-
dywidualne wnioskowanie każdego z tematu pracy dok-
torskiej w systemie osf.

Z pewnością program „Doktorat wdrożeniowy” w ogól-
nym zamyśle ministerstwa stanowi pomost między typo-
wą działalnością naukową a potrzebami przedsiębiorców. 
Jednak realia wyglądają nieco odmiennie. Z pewnością 
warto wziąć udział w programie, ale trzeba przygotować 
się na podwójną i trudniejszą drogę realizacji doktoratu, 
jednocześnie pracując na pełen etat w przedsiębiorstwie/
firmie i realizując program doktoratu w szkole doktorskiej. 

na UPP

↓Nauka i badania 
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ŻYCIE W CIENIU ZMIAN

Zmian w systemie klimatycznym planety doświadcza każdy z nas. Środ-
ki masowego przekazu niemal każdego dnia przypominają, że obserwowane 
zmiany klimatyczne, skutkujące zmianami w otaczającym nas środowisku, 
mają charakter katastrofy, a ich tempo jest absolutnie bezprecedensowe. Nie-
zależnie od tego, czy chodzi o nagłe nadejście zimy czy o falę upałów, wszyst-
ko zrzuca się na karb zmian klimatycznych. W latach 70. XX wieku straszono 
świat zbliżającą się epoką lodowcową, potem ekstremalnym ociepleniem kli-
matu, by wreszcie twierdzić, że zmiany klimatyczne prowadzą prosto do kata-
strofy na Ziemi. Co zastanawiające, zarówno epoka lodowcowa, ocieplenie kli-
matu, jak i współcześnie obserwowane bezprecedensowe zmiany klimatycz-
ne głoszone były i są przez te same agencje oraz instytucje.

Panująca wokół klimatu atmosfera medialna wydaje się potwierdzać twier-
dzenie Sir Johna Houghtona (jednego z pierwszych współprzewodniczących 
panelu IPCC i tzw. autora wiodącego trzech pierwszych raportów IPCC), że je-
śli chcemy dobrej polityki środowiskowej (klimatycznej) w przyszłości, to trze-
ba ogłosić katastrofę. Słuchając mediów, można odnieść wrażenie, że właśnie 
z taką retoryką mamy do czynienia od wielu lat. 

Klimat od zawsze ulegał zmianom, zmienia się i nadal będzie, niezależnie 
od tego, czy będziemy – jak to się medialnie podkreśla – „walczyć ze zmianami 

w Polsce w kontekście  
zmian klimatycznych

LASY 
I LEŚNICTWO 
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klimatycznymi” czy też nie. Nikt, nawet klimatyczni scep-
tycy, nie kwestionuje, że współcześnie jest cieplej niż we 
wcześniejszych okresach życia na naszej planecie. Kwestią 
sporną jest nadal przyczyna obserwowanych zmian, ich 
tempo i trwałość. Tempo współcześnie obserwowanych 
zmian klimatycznych uznaje się często za bezprecedenso-
we w historii Ziemi, stąd zapewne katastroficzna retoryka 
w mediach i niektórych środowiskach naukowych. Każdy 
aspekt życia człowieka był i nadal będzie w cieniu zmie-
niającego się środowiska. 

JAK ZMIANY KLIMATYCZNE 
WPŁYNĄ NA LASY?

Zmiany będą dotykały każdego ekosystemu występują-
cego na naszej planecie. Ekosystem leśny cały czas jest pod 
wpływem zmieniających się warunków środowiska, tak-
że tych wynikających ze zmian klimatu. Nie jest to ani nic 
nowego, ani nienaturalnego. W jaki sposób obserwowane 
zmiany klimatyczne mogą zmieniać nasze lasy? Jak wska-
zują badania, ich wpływ będzie wieloaspektowy i wielokie-
runkowy, począwszy od wpływu na procesy fizjo logiczne 
drzew, przez modyfikowanie zależności między poszcze-
gólnymi elementami ekosystemu, wpływ na skład gatun-
kowy lasów (pod względem jakościowym i ilościowym), 
a skończywszy na wpływie na produkcyjność lasów czy 
ich wartość ekonomiczną. Widać tutaj zarówno aspekt 
ekologiczny, jak i ekonomiczny obserwowanych zmian 
klimatycznych. 

Wielu badaczy wskazuje, że wpływ zmian klimatycz-
nych będzie zasadniczo negatywny, chociaż pozytywny 
aspekt także można zauważyć i już jest on obserwowany 
przez leśników, np. przez większy przyrost drzewostanów. 
Często akcentowanym wpływem zmian klimatycznych 
na lasy jest projektowana zmiana zasięgu gatunków la-
sotwórczych oraz udziału tych gatunków. Pierwszy pro-
ces jest z pewnością długotrwały, drugi może zachodzić 
znacznie szybciej.

Zmieniające się warunki środowiskowe i parametry 
klimatyczne, np. wzrost średniej temperatury i zmiana 
reżimu opadów, dla jednych gatunków będzie czynnikiem 
ograniczającym ich występowanie w naszych lasach, dla 
innych zaś mogą być korzystne dla powiększenia swojego 
areału występowania lub udziału w lasach.

Czy taki scenariusz jest prawdopodobny? I tak, i nie. Je-
śli tempo zmian w środowisku spowodowanych oddziały-
waniem klimatu będzie miało charakter trwały, za kilka-
set lat szata roślinna naszych lasów z pewnością będzie 
zupełnie inna. Współcześnie występujące gatunki laso-
twórcze raczej nie znikną w kilkudziesięciu najbliższych 
latach, chociaż niczego nie można wykluczyć. Należy spo-
dziewać się zmian udziału różnych współcześnie wystę-
pujących gatunków drzew leśnych. 

Czy w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat pojawią 
się w naszych lasach gatunki współcześnie obce, np. dęby 
z regionu śródziemnomorskiego? W sposób naturalny, 
a więc na skutek naturalnej migracji, jest to mało praw-
dopodobne, gdyż proces ten jest długotrwały i przekracza 
skalę czasową jakichkolwiek racjonalnych analiz. Koloni-
zowanie przez buk współczesnych miejsc jego występowa-

nia po ostatnim zlodowaceniu zajęło ok. 7000 lat. By przy-
spieszyć ten proces, można zastosować tzw. wspomaga-
ną migrację, tj. człowiek może „przenieść” dany gatunek 
w miejsca, w których prawdopodobnie znajdzie on swoje 
optima ekologiczne. Wydaje się, że w Polsce zwolenników 
takiej migracji jest niewielu. Zmianie musiałyby ulec tak-
że niektóre przepisy regulujące możliwość przenoszenia 
materiału sadzeniowego (nasiennego), a nawet przepisy 
określające możliwość wykorzystania gatunków obcych. 

Zmiany w składzie gatunkowym naszych lasów i udzia-
le poszczególnych gatunków będą generowały konkretne 
problemy związane z gospodarką leśną. Z jednej strony bę-
dzie to niemałym wyzwaniem dla polskiego – ale i europej-
skiego – leśnictwa, z drugiej natomiast leśnicy już od dzie-
sięcioleci stosują np. przebudowę lasów w kierunku ich 
większej naturalności. Składy gatunkowe naszych lasów 
ulegają zmianie w kierunku wykorzystania gatunków naj-
lepiej zaadaptowanych do danych warunków siedlisko-
wych. Oczywiście spadek udziału np. sosny czy świerka 
w naszych lasach odbije się również na całym sektorze 
leśno-drzewnym.

ZDARZENIA  
EKSTREMALNE A LASY

Zmiany klimatyczne będą prawdopodobnie genero-
wać częstsze występowanie tzw. zdarzeń (zaburzeń) eks-

↓Nauka i badania 



WIEŚCI AKADEMICKIE38

tremalnych. Ich cechą charakterystyczną jest zniszczenie 
struktury ekosystemu, populacji itd., jak również zmia-
na dostępności do zasobów i zmiany parametrów fizycz-
nych środowiska. Przykładami takich zaburzeń są poża-
ry czy huraganowe wiatry wywalające, ale i długotrwałe 
susze czy powodzie. Leśnicy wydają się obeznani z tego 
rodzaju zaburzeniami naturalnymi, jednak wielkość pro-
blemów wynika z ich skali. Każde wielkopowierzchnio-
we zaburzenie będzie generowało większe problemy niż 
drobnoskalowe, do których leśnicy są już przyzwyczajeni. 
W Polsce doświadczyliśmy już zarówno wielkopowierzch-
niowych pożarów (np. w 1992 r. w Nadleśnictwie Rudy Ra-
ciborskie, w Nadleśnictwie Potrzebowice), jak i wielkopo-
wierzchniowych wiatrowałów i wiatrołomów (np. w 2002 r. 
Nadleśnictwie Pisz czy w 2017 r. w północnej Polsce). Po-
nieważ wielkopowierzchniowe zaburzenia rzadko powta-
rzają się w tym samym miejscu, brakuje wypracowanych 
na podstawie doświadczenia procedur postępowania po 
wystąpieniu takiego zaburzenia. Działania miały najczę-
ściej charakter awaryjny, a jako takie były mało efektywne 
i kosztochłonne. W nowej sytuacji należy kłaść nacisk na 
działania prewencyjne, związane np. z monitorowaniem 
ryzyka wystąpienia zaburzenia. Regeneracja lasu po za-
burzeniu wielkopowierzchniowym winna być oparta na 
naturalnych procesach sukcesyjnych z jak najszerszym 
wykorzystaniem naturalnego odnowienia. Nie oznacza to 
jednak rezygnacji z rozwoju bazy szkółkarskiej, której pro-
dukcja winna być na takim poziomie, by w razie potrzeby 
wspomóc działania leśników. Również występowanie gra-
dacji szkodliwych gospodarczo owadów jest przykładem 
wielkopowierzchniowego zaburzenia, które następuje czę-
sto na skutek zaburzenia pierwotnego, tj. np. huraganów 
powodujących wiatrowały i wiatrołomy.

SKORO GATUNKI 
POZOSTANĄ, JAK MOŻNA 
ADAPTOWAĆ NASZE LASY 
DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

Innym – poza różnicowaniem składu gatunkowego na-
szych lasów – działaniem leśników sprzyjającym adapta-
cji w kontekście zmian klimatycznych są przede wszyst-
kim działania hodowlane, zmierzające do kształtowania 
lasów o zróżnicowanej strukturze i budowie. Wynika to 
z licznych badań potwierdzających, że lasy silnie zróżni-
cowane strukturalnie są bardziej odporne na działanie nie-
korzystnych czynników natury ożywionej i nieożywionej. 
Leś nicy mają wiele narzędzi do kształtowania zróżnico-
wanej struktury lasu, mają też niezbędne doświadczenie 
i wiedzę.

Wykorzystanie odnowień naturalnych w regeneracji 
i odnowieniu lasu jest jednym z przykładów działań o cha-
rakterze adaptacyjnym, sprzyjającym różnicowaniu puli 
genowej naszych lasów. Nie ma jednak potrzeby całkowi-
tej rezygnacji z odnowienia sztucznego, w ramach którego 
można wykorzystać odpowiednie np. proweniencje gatun-
ków o najlepszych cechach adaptacyjnych. Ważnym dzia-
łaniem hodowlanym kształtującym budowę i strukturę 
lasu są prace pielęgnacyjne. Badania wskazują, że bardziej 

intensywne zabiegi pielęgnacyjne (np. trzebieże) prowa-
dzone w drzewostanie sprzyjają zwiększeniu odporności 
drzewostanu na susze, co będzie miało dość istotne zna-
czenie dla zdrowotności, a więc i trwałości naszych lasów 
wobec zmieniającego się klimatu.

JAKI BĘDZIE PRZYSZŁY 
CEL DZIAŁAŃ LEŚNIKÓW 
I LEŚNICTWA W KONTEKŚCIE 
ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

Cel działań leśników i cel leśnictwa wielofunkcyjne-
go – bo z takim mamy do czynienia w Polsce – raczej się 
nie zmieni. Ogólnym celem będzie zapewnienie społe-
czeństwu korzyści (dóbr i usług) płynących z lasu, a jest 
to możliwe pod warunkiem zapewnienia trwałości lasu. 
Celem będzie kształtowanie takich lasów, które w sposób 
optymalny realizują naturalne swoje funkcje (zarówno 
produkcyjne, jak i pozaprodukcyjne). Zmieni się jednak 
sposób gospodarowania, w jaki leśnicy będą mogli tę wie-
lofunkcyjność zapewnić. Wydaje się, że głównym wyzwa-
niem dla leśników i leśnictwa będzie zapewnienie trwało-
ści lasów w nowych i jednak nieznanych nam warunkach 
środowiska. Jeżeli trwałość lasu nie będzie zapewniona, 
nie będzie możliwe także jego trwałe użytkowanie – ro-
zumiane w kontekście korzystania z surowca drzewnego 
i z usług środowiskowych czy społecznych. Leśnicy dosko-
nale o tym wiedzą. 

W mojej ocenie możemy być spokojni o przyszłość na-
szych lasów, a wszelkie katastroficzne wizje medialne nie 
są potrzebne. Wielokrotnie doświadczyliśmy fachowości 
leśników, którzy są przecież jednocześnie ekologami i pa-
trzą na las szerzej niż przez pryzmat funkcji produkcyj-
nej (produkcji drewna). Doskonale zdają sobie sprawę, że 
tylko zapewnienie trwałości lasu w warunkach zmian kli-
matycznych będzie im umożliwiało realizację pozostałych 
funkcji lasu, także tej związanej z ochroną przyrody i bio-
różnorodności. Optymizmem powinien napawać fakt, że 
większością naszych lasów zarządza jedna firma, która 
sama finansuje swoją działalność, co w kontekście zmian 
klimatycznych i konieczności podjęcia działań adaptacyj-
nych (często kosztownych) jest niezmiernie ważne. Niech 
nas nie zwiedzie narracja w mediach, często wskazująca 
na zagrożenie naszych lasów płynące właśnie ze strony 
leśników i prowadzonej przez nich gospodarki leśnej. Hi-
storia leśnictwa i ochrony przyrody w Polsce pokazuje, że 
kompetencje naszych leśników zarówno w prowadzeniu 
gospodarki leśnej, jak i w ochronie przyrody w naszych la-
sach są naprawdę wysokie.

Prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt 
Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP,
Katedra Hodowli Lasu

zdjęcia: autor tekstu
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Uniwersytet Przyrodniczy w  Po-
znaniu stał się bogatszy o kolejnego 
profesora belwederskiego. Prof. UPP 
dr hab. Piotr Szulc otrzymał 22 marca 
2021 r. tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych.

Działalność naukowa prof. dr. 
hab. Piotra Szulca z  Katedry Agro-
nomii Wydziału Rolnictwa, Ogrod-
nictwa i Bioinżynierii UPP związana 
jest głównie z problematyką uprawy 
kukurydzy, a w szczególności z oce-
ną wpływu takich czynników agro-
technicznych jak nawożenie, dobór 
odmian czy termin siewu na wzrost, 
rozwój, plonowanie oraz skład che-
miczny tej rośliny. W ostatnich latach 
ważne miejsce w badaniach prof. dr. 
hab. Piotra Szulca zajmują zagadnie-
nia dotyczące  charakterystyki i oceny 

właściwości pro zdrowotnych surow-
ców roślinnych.

Wyniki tych badań zamieszczone 
zostały w licznych publikacjach kra-
jowych oraz zagranicznych, monogra-
fiach tematycznych, a także zaprezen-
towane w formie referatów i posterów 
na wielu konferencjach i sympozjach 
naukowych. 

Profesor jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Agronomicznego oraz 
Polskiego Związku Producentów Ku-
kurydzy, a  także konsultantem bia-
łoruskiego i ukraińskiego wydawnic-
twa w dziedzinie uprawy roli i roślin. 
W zeszłym roku otrzymał nagrodę Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wy-
bitne osiągnięcia w zakresie wdraża-
nia postępu w rolnictwie.

NOMINACJENOMINACJE    
PROFESORSKIEPROFESORSKIE

 
Prof. UPP dr hab. Piotr Szulc 
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↓ Przyroda na kampusie UPP

Ornitolodzy – ptasi specjaliści pracujący na na-
szym, ale i na innych uniwersytetach – najczę-
ściej słyszą dwa zawodowe pytania. Pierwsze: 
co to był za ptak? Po czym następuje opis, któ-
ry w zasadzie nie przypomina żadnego znane-

go gatunku. A jeśli niespecjalista próbuje dokonać tran-
skrypcji usłyszanej piosenki, to w zasadzie odpowiedź 
może być jedna. Nic tutaj po ornitologu. Jest i pytanie dru-
gie, bardziej praktyczne. Jak pozbyć się gołębi z balkonu 
czy parapetu. I tutaj także niewiele zdziałamy – nie tym 
się zajmujemy, a gołębie nawet lubimy. Praca ornitologa, 
co zresztą potwierdzi chyba każdy przyrodnik, nie składa 
się wyłącznie z obserwacji ptaków. Znacznie więcej czasu 
zajmuje proza naukowego życia. By podołać sprawozda-
niom, analizom, pisaniu projektów i publikacji, a przy tym 
pozostać w stanie jako takiego zdrowia psychicznego, po 

prostu warto wyjść z lornetką i pospacerować. W tym celu 
zieleń naszego uniwersyteckiego kampusu bywa niezastą-
piona. Zwłaszcza gdy ktoś ma szczęście pracować na najda-
lej wysuniętej na zachód placówce UPP, tuż przy wspania-
łym Ogrodzie Dendrologicznym. Czasem wystarczy rzut 
oka przez okno, by wiedzieć, co tam w przyrodzie słychać. 
Jakie gatunki wiosną wróciły, a na które jeszcze czekamy. 
Jest ich tam całkiem sporo, co zaskoczy nie tylko początku-
jących ptasiarzy, ale i tych całkiem zaawansowanych. Z wy-
liczeniem siedemdziesięciu gatunków spotykanych na te-
renie naszego kampusu nie powinno być problemu, choć 
dla laika wymienienie dwudziestu pewnie stanowiłoby 
nie lada wyzwanie. Stwierdzono tu gniazdowanie aż 37 ga-
tunków. Dzięki licznym skrzynkom lęgowym wiszącym na 
terenie Ogrodu od 45 lat bardzo licznie gniazduje tutaj si-
kora modra, zwana też modraszką. Ozdobą jest też niewąt-

PTAKI
na kampusie

Zniczek
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pliwie nasz najmniejszy (!) krajowy ga-
tunek – zniczek, najbliższy krewny my-
sikrólika, który podręcznikowo wciąż 
uchodzi za wyjątkowe maleństwo na-
szej awifauny. Dla odmiany, z drugie-
go spektrum wielkości, kilka razy za-
gościł także jeden z naszych najwięk-
szych ptaków – orzeł bielik. Staw 
w Ogrodzie to także najprawdopodob-
niej jedyne poznańskie miejsce gniaz-
dowania pliszki górskiej. Natomiast 
zdecydowanie częściej na parkingach 
czy na świeżo koszonych trawnikach 
spotkać możemy zadziornie potrząsa-
jące ogonkami pliszki siwe. Odwiedza-
jący nas koledzy z angielskich uniwer-
sytetów najbardziej zazdroszczą nam 
jednak obecności wilgi i słowika rdza-
wego. Zaskoczeni bywają tym, że na-
sze poczciwe kosy rozłupują ślimaki 
w sposób podobny do drozdów śpie-
waków, znanych chyba każdemu, kto 
przeglądał podręczniki biologii ewolu-
cyjnej. Znajdzie się i coś dla miłośni-
ków nocnego życia. Kampus odwie-
dzają bowiem regularnie dwa gatun-
ki sów – puszczyk i uszatka.

Na budynku rektoratu w specjal-
nie zawieszonych skrzynkach lęgo-
wych gniazdują sokoły pustułki, nie-
kiedy nawet dwie pary. Na zachodniej 
elewacji zawiesiliśmy też skrzynki dla 
mistrzów podniebnych ewolucji – je-
rzyków. Tuż nad wejściem do Colle-
gium Maximum gniazduje kawka. 
Największa kolonia kawek znajduje 
się natomiast w budynku Technologii 
Żywności. To wspaniałe, niezwykle in-
teligentne i wierne ptaki. Z kolei budy-
nek Biocentrum jest miejscem gniaz-
dowania – zanikających w Poznaniu 
dramatycznie szybko – jaskółek oknó-
wek. Na innych budynkach mamy spo-
ro gołębi miejskich, ale tuż przy nich 

żerują gołębie grzywacze i sierpówki. W szczelinach bu-
dynków, za rynnami spotkać możemy stale wróble domo-
we, a ich krewniacy – mazurki, chętnie zajmują wywieszo-
ne skrzynki lęgowe. W budkach spotkamy także sikory bo-
gatki i modraszki, a w tych nieco większych, powieszonych 
w Ogrodzie Dendrologicznym, powstała całkiem spora ko-
lonia szpaków. Przyglądamy się im bardzo chętnie. Pasja 
badawcza bywa bowiem na tyle silna, że wpływa nawet na 
realizowane hobby, podglądanie ptaków właśnie. I vice ver-
sa! Stąd niech nikogo nie zaskakuje obecność ptasiej infra-
struktury: karmników, pojników i budek. Zwykle właśnie 
tutaj testujemy nowe metody, ustalamy szczegóły ekspe-
rymentów czy też po prostu zbieramy dane. Teren kampu-
su to także miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych. Stu-
denci doskonalą swoje umiejętności podczas ćwiczeń te-
renowych połączonych nie tylko z obserwacją ptaków, ale 
również z ich odłowami w specjalne sieci ornitologiczne, 

kiedy to mogą zapoznać się z morfologią i anatomią wybra-
nych gatunków. W prowadzeniu prac badawczych i edu-
kacyjnych z radością pomagają nam studenci działający 
w Sekcji Ornitologicznej Koła Leśników.

Przykłady z  zagranicznych ośrodków naukowych, 
zwłaszcza z krajów anglosaskich, gdzie tradycja nieco 
wyizolowanych kampusów uniwersyteckich ma długą tra-
dycję, są jednoznaczne: badania na kampusie oszczędza-
ją czas i środki. Oczywiście, nie wszystko da się badać tuż 
pod oknami gabinetu, ale warto próbować. Procesy urba-
nizacyjne, sposoby ukrywania gniazd w warunkach zwięk-
szonej antropopresji, reakcje ptaków na pieszych, szyb-
kość odnajdywania nowych źródeł pokarmu, korzystanie 
z przypadkowych, spontanicznych miejsc gromadzenia 
wody. To tylko niektóre przykłady tematów prac już opu-
blikowanych, jak i tych, do których stale gromadzimy dane.

Ptaki na kampusie dostarczają wspaniałych przeżyć 
estetycznych, a w czasie pandemii wskazywały pewien 
naturalny cykl i niezmienność zasad przyrody. Nic tylko 
zabrać lornetkę, atlas ptaków i pospacerować. Siadają na 
drzewach, krzewach i budynkach, a wiele z nich zbiera po-
karm tuż przy naszych nogach. Trzeba tylko szeroko otwo-
rzyć oczy. Będą Państwo naprawdę zaskoczeni, ile dooko-
ła nas ciekawych gatunków. Kto raz przyjrzy się bystrym 
oczom kawki, zobaczy charakterystyczne zawisanie pu-
stułki, posłucha śpiewu kosa, odkryje troskę rodzicielską 
wróbli i pomysłowość grzywaczy, ten pewnie będzie chciał 
częściej obserwować ptaki. I na szczęście nie trzeba wy-
jeżdżać daleko, bo one zawsze są wśród nas. Asekurancko 
dodamy, że dalekie podróże bywają fantastyczne, a przez 
kontrast raz jeszcze wywołują na chwilkę zadumy. Cudze 
chwalicie, swego nie znacie…

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Prof. UPP dr hab. inż. Tadeusz Mizera
Katedra Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierzętach UPP

zdjęcia: Piotr Kicinski

Muchołówka w Ogrodzie
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Pogoda tej wiosny pozostawiała wiele do życze-
nia. Łatwo jest w takiej sytuacji prześcigać się 
w narzekaniu na kolejne ochłodzenia, burze 
i przelotne deszcze. Nie powinniśmy jednak za-
pominać, że to typowa wiosenna aura, a co wię-

cej – takie opady to ewenement na tle ostatnich lat. Defi-
cyt wody jest poważnym problemem w Wielkopolsce i ca-
łym kraju; obniża się poziom wód gruntowych, a zbiorniki 
wodne coraz szybciej znikają z krajobrazu. Od lat obserwo-
wany jest w naszym regionie niekorzystny bilans wodny – 
opady są poniżej średniej wieloletniej. Ze względu na de-
ficyt wody płazy, jako zwierzęta amfibiotyczne, cierpią na 
tym najbardziej. Zmagają się już z wieloma innymi zagro-
żeniami (śmiertelność drogowa spowodowana przez ruch 
samochodowy, wałęsające się koty domowe czy pandemia 
chytrydomikozy wywoływana grzybem wykrytym rów-
nież w Poznaniu), ale utrata siedlisk, w których przebie-
ga rozród, czyli proces kluczowy dla przetrwania popula-
cji, może być najgroźniejsza. 

Na terenie kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego, 
mimo teoretycznie sprzyjającego usytuowania między 
doliną Bogdanki a Wierzbakiem, do niedawna płazy moż-
na było spotkać jedynie w paru lokalizacjach. Są to cztery 
zbiorniki wodne rozsiane po kampusie: Staw  Golęciński, 

wciśnięty między ulicę Warmińską a  Wojska Polskie-
go, oczko wodne w Ogrodzie Dendrologicznym oraz dwa 
sztuczne zbiorniki na terenie Ogrodu Dydaktycznego, tuż 
za Collegium Maximum.

Z jedenastu gatunków płazów, których obecność 
stwierdzono w dolinie Bogdanki w Poznaniu, nasz kam-
pus jest domem dla przynajmniej czterech. Staw Golęciń-
ski wyróżnia się na tle pozostałych zbiorników. Jest nie 
tylko największy, ale od wielu lat odbywają się tam maso-
we gody ropuchy szarej (Bufo bufo). Jej populacji na tym 
obszarze sprzyja stosunkowo naturalne otoczenie, stąd 
nie dziwi, że właśnie tutaj nadal bardzo licznie wystę-
puje. Choć ropucha szara to gatunek powszechnie uzna-
wany za pospolity, obserwuje się jego masowe zanikanie 
w wielu rejonach Europy, również w naszym kraju. Przy-
czyną tego niepokojącego trendu jest najprawdopodob-
niej postępująca urbanizacja i intensyfikacja produkcji 
rolnej i leśnej. Ropucha szara jest także najczęstszą ofia-
rą śmiertelności drogowej w Europie. W przeciwieństwie 
do żab, które potrafią pokonać ulicę w paru susach, by jak 
najszybciej ukryć się wśród roślinności, trujące dla dra-
pieżników ropuchy powoli kroczą przed siebie, a tym sa-
mym padają ofiarą samochodów czy rozpędzonych rowe-
rzystów. Poza tym samice są nie tylko wypełnione jajami, 

BATRACHOFAUNA
naszego kampusu

Śpiewający samiec ropuchy zielonej
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ale czasem noszą ze sobą dodatkowy balast – samca (lub 
samce!) w uścisku godowym, czyli tak zwanym amplek-
susie. Ropuch w trakcie migracji można wypatrywać na 
przełomie marca i kwietnia, dokładny początek tego zja-
wiska zależy w dużej mierze od temperatury i wilgotności 
powietrza. Składane przez ropuchy pakiety jaj, nazywane 
skrzekiem, występują pod postacią charakterystycznych 
parometrowych sznurów i zawierają nawet do 10 000 ko-
mórek jajowych. Po ich złożeniu zarówno samce, jak i sa-
mice muszą przeprawić się jeszcze raz przez ulicę War-
mińską i tory kolejowe, w kierunku lasów i łąk w otocze-
niu Rusałki, w których jako gatunek ściśle lądowy czują się 
zdecydowanie lepiej niż w wodzie. Nieliczne osobniki po-
zostają na stałe w Ogrodzie Dendrologicznym i na kampu-
sie Cieszkowskich, gdzie regularnie spotykane są wieczo-
rami po intensywnych opadach deszczu. Kijanki wyklute 
ze skrzeku rozwijają się i oczyszczają wodę z materii orga-
nicznej, po czym przeobrażają się i opuszczają staw mniej 
więcej od połowy czerwca.

Niecodziennym mieszkańcem oczka wodnego w Ogro-
dzie Dendrologicznym i Stawu Golęcińskiego jest żaba mo-
czarowa (Rana arvalis) należąca do tzw. żab brunatnych. 
Na przełomie marca i kwietnia samce tego gatunku przy-
bierają nietypowe barwy godowe. Samce zazwyczaj przy-
bywają do zbiorników wodnych jako pierwsze, gdzie deli-
katnymi pomrukami nawołują samice. Staw przez kilka 
dni będzie wtedy wypełniony intensywnie niebieskimi 
samcami i ich śpiewem. Co ciekawe, pogoda ma wpływ na 
odcień szaty godowej – im jest cieplej, tym może być ja-
śniejszy. Poza sezonem godowym żaba moczarowa woli 
przebywać na podmokłych łąkach, polach uprawnych 
i w lasach. Niestety, gatunek ten w ostatnich latach stał 
się bardzo rzadki w skali całego miasta, a widok dużych 
grup godujących samców to już przeszłość także na na-
szym kampusie.

Oprócz żab moczarowych w okolicy stawu możemy też 
natrafić na żaby zielone, czyli grupę płazów szczególnie 
związaną z Poznaniem za sprawą kariery naukowej pro-
fesora Leszka Bergera. Wśród żab zielonych występują-
cych w Polsce wyróżniamy dwa gatunki rodzime oraz żabę 
wodną (Pelophylax kl. esculentus) będącą kleptonem, czyli 
płodnym mieszańcem żaby jeziorkowej (Pelophylax lesso-
nae) i żaby śmieszki (Pelophylax ridibundus). Razem two-

rzą tak zwany kompleks żab zielonych. W obrębie tej gru-
py może dochodzić do krzyżowania się wszystkich trzech 
taksonów. Odkrycie i opisanie tej specyficznej relacji za-
wdzięczamy właśnie profesorowi Bergerowi. Od wielu lat 
na terenie kampusu możemy usłyszeć głośny rechot żab: 
śmieszki oraz wodnej, które to właśnie najczęściej tworzą 
populacje mieszane. W przeciwieństwie do ropuch, pakie-
ty skrzeku żab zielonych są kuliste. Wszystkie żaby zielone 
są silnie związane z wodą i przebywają w niej chętnie na-
wet po okresie rozrodczym. Część osobników opuszcza to 
środowisko dopiero w październiku, udając się na sen zi-
mowy, część zimuje w osadach dennych zbiorników i rzek. 

Jeszcze kilkanaście lat temu w dwóch ozdobnych zbior-
nikach Ogrodu Dydaktycznego można było spotkać licz-
ne ropuchy zielone (Bufotes viridis). Te pięknie ubarwione, 
zielono-beżowe płazy, przez niektórych uznawane za gatu-
nek synantropijny, preferują płytkie i zarośnięte zbiorniki 
jako idealne miejsce do godów. Samce siedzą wtedy blisko 
brzegu, nawołując samice dudniącym śpiewem. Niestety, 
stawy przy Collegium Maximum są obecnie trwale zary-
bione gatunkami ozdobnymi, zagrażającymi larwom pła-
zów. Tym samym ropuchy zielone nie podejmują już go-
dów, w tym wiosennych koncertów na naszym kampusie. 
Obecnie miłośnicy płazów mogą je nadal spotkać i usły-
szeć po zmroku w zbiorniku wodnym w Rosarium, w Par-
ku Cytadela. Potencjalnymi mieszkańcami Stawu Golę-
cińskiego i oczka w Ogrodzie Dendrologicznym są trasz-
ki zwyczajne (Lissotriton vulgaris), jednak ze względu na 
obecność ryb coraz trudniej je wykryć, a ich populacja jest 
na skraju wymarcia. 

Płazy to globalnie zagrożona grupa kręgowców, a wg 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ponad 41% zna-
nych gatunków narażonych jest na wyginięcie. Chociaż 
idea ochrony płazów zatacza coraz szersze kręgi w świado-
mości ludzi spoza środowiska akademickiego, większość 
populacji tych zwierząt boryka się z lokalnymi problema-
mi, tak jak nasze ropuchy ze Stawu Golęcińskiego. Na spa-
dek populacji płazów składa się działanie wielu czynni-
ków, w większości związanych z działalnością człowieka. 
Na szczęście z roku na rok obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie tą grupą zwierząt, w tym ogólnomiej-
ską Akcją Płotek organizowaną przez herpetologów z Ka-
tedry Zoologii. Obecnie zabezpieczenie tras migracji pła-
zów w Poznaniu, w tym ulicy Warmińskiej, gdzie masowo 
giną ropuchy szare, zależy głównie od dobrej woli wolonta-
riuszy. W tym roku uratowaliśmy tutaj ponad 400 osobni-
ków wędrujących na gody. Za chwilę, już w czerwcu, młode 
ropuchy szare będą przekraczać po raz pierwszy w swoim 
życiu ten niebezpieczny dla nich fragment jezdni. Dlate-
go spacerując w najbliższym czasie wzdłuż Stawu Golęciń-
skiego, warto spojrzeć pod nogi – nie wiadomo, czy wró-
cą tu za rok!

Borys Lyskov
student IV roku weterynarii,  
od kilku lat zaangażowany w Akcję Płotek
Mikołaj Kaczmarski
herpetolog pracujący jako asystent w Katedrze  
Zoologii, od lat zaangażowany w ochronę płazów 
w Poznaniu

BATRACHOFAUNA

Charakterystycznie ubarwione czarne kijanki ropuch szarych 
zjadające opadły liść klonu
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Poza prestiżem oraz wynikającym z przy-
znanego patentu monopolem patenty na 
wynalazki, a także zgłoszenia wynalazków, 
wzorów użytkowych i innych praw własno-
ści przemysłowej do ochrony są nośnikiem 
cennych punktów podczas ewaluacji uczel-
ni w ramach kryterium pierwszego. Często 
stanowią także wskaźniki, których spełnienie 
warunkuje możliwość skutecznego rozlicze-
nia dotacji lub grantów ze środków innych niż 
pochodzące z budżetu uczelni. Dlatego ubie-
ganie się o patenty na wynalazki powinno być 
działaniem rutynowym podczas prac nauko-
wo-badawczych oraz starań o dofinansowa-
nie i realizację projektów z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych.

Ujawnienie 
wynalazku  
przed zgłoszeniem 
w urzędzie 
patentowym  
– problem, którego 
można uniknąć 

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski,  
rzecznik patentowy

↓ Głosem eksperta
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Niezależnie od wybranego trybu zgłoszenia, tj. kra-
jowego (Urząd Patentowy RP), regionalnego (Europejski 
Urząd Patentowy) czy międzynarodowego (Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej), wynalazek musi 
spełnić trzy warunki, aby został objęty ochroną. Podsta-
wowym z tych warunków jest nowość, czyli brak ujaw-
nienia istoty wynalazku w jakiejkolwiek formie i przez 
jakikolwiek podmiot – w tym także twórców.

Wielokrotnie jako zarzuty niweczące nowość wyna-
lazku urzędy patentowe wskazują publikacje naukowe, 
których autorami albo współautorami są twórcy. Z takim 
argumentem bardzo trudno dyskutować, gdyż publikacje 
najczęściej ujawniają dokładnie to, co jest przedmiotem 
zgłoszenia. Dlatego podczas opracowywania zgłoszenia 
wynalazku pytanie o ewentualne ujawnienia pada kilka-
krotnie, niejako dla sprawdzenia i upewniania się, czy na 
pewno do tego nie doszło.

W odniesieniu do nowości i wcześniejszego ujaw-
nienia wynalazku należy powiedzieć także o publika-
cjach lub ujawnieniach dokonanych przez inne podmio-
ty. Sytuacją najbardziej pierwotną jest publikacja przez 
inny podmiot, który równolegle albo wcześniej opra-
cował dane rozwiązanie. Wówczas przeciwstawieniem 
są najczęściej publikacje innych, wcześniejszych zgło-
szeń patentowych lub wzorów użytkowych, choć zda-
rzają się także artykuły prasowe czy treści odnalezio-
ne przez Urząd w Internecie albo udostępniane co jakiś 
czas raporty publikowane przez instytucje finansujące 
np. NCBiR. Takie „obce” publikacje najczęściej nie pokry-
wają się całkowicie z przedmiotem zgłoszenia, pozosta-
wiając mniejszy lub większy margines do ewentualnych 
poprawek zgłoszenia.

Co istotne, część takich przeciwstawień można prze-
widzieć i przygotować się na obronę albo niejako „mylić 
tropy” i przez powołanie ich w opisie patentowym pró-
bować wykazywać istotne różnice, które nie wpływają 
na możliwość uzyskania ochrony prawnej rozwiązania. 
Najprostszą drogą do unikania takich problematycznych 
sytuacji jest wykonanie poszukiwania w stanie techni-
ki – co najmniej przed dokonaniem zgłoszenia patento-
wego, czyli podczas przygotowywania opisu patentowe-
go. Zalecane jest także wykonanie takiego poszukiwania 
już na etapie opracowywania założeń do projektu, które-
go wynalazek i patent ma być wynikiem. Przy czym w jed-
nym i drugim przypadku konieczne jest określenie tech-
nicznych uwarunkowań wynalazku: konstrukcji, składu, 
sposobu prowadzenia i warunków procesu.

Znacznie trudniejsze do obrony są zgłoszenia, w któ-
rych przeciwstawieniem są publikacje lub ujawnienia do-
konane przez podmioty trzecie, które brały udział w jego 
tworzeniu lub współpracowały np. jako wykonawcy na 
etapie tworzenia prototypów lub certyfikacji. Takie przy-
padkowe lub nieprzypadkowe ujawnienia, zwłaszcza 
w odniesieniu do rozwiązań konstrukcyjnych, pokazu-
ją przedmiot zgłoszenia we wszystkich istotnych szcze-
gółach i szanse obrony zgłoszenia są bardzo nikłe. W tym 
przypadku rozwiązaniem jest zawieranie z wykonawca-
mi umów o zachowaniu poufności, w których wskazana 
będzie odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy.

Ze współpracy z podmiotami trzecimi wynikają cza-
sami także problemy inne niż związane z ujawnieniem 

wynalazku przed zgłoszeniem. Przykładowo zlecenie za-
kładowi ślusarskiemu, aby wykonał detal prototypu lub 
nawet cały prototyp według dostarczonych szkiców lub 
rysunku technicznego, zwykle nie rodzi problemów, ale 
zlecenie wykonania detalu lub prototypu jedynie na pod-
stawie ogólnych wytycznych i założeń może powodować 
roszczenia wykonawcy dotyczące praw do samego roz-
wiązania. Pretensje twórców, którzy wówczas wskazują, 
że „pomysł był mój”, z prawnego punktu widzenia są bez 
większego znaczenia, gdyż systemy praw własności prze-
mysłowej i intelektualnej nie przewidują ochrony dla po-
mysłów lub idei. Te muszą być choćby w minimalnym stop-
niu skonkretyzowane, aby można było mówić o jakiejkol-
wiek ochronie z prawnego punktu widzenia. Co jednak 
zrobić, aby uniknąć roszczeń takiego wykonawcy i jedno-
cześnie dysponować prawami do prototypu oraz zastoso-

wanych w nim rozwiązań? Najskuteczniejszym sposobem 
jest w tym przypadku także zawarcie umowy dotyczącej 
wykonania prototypu z jednoczesnym przeniesieniem 
praw do powstałych przy tym rozwiązań intelektualnych, 
które mogą stanowić przedmiot ochrony, oraz własności 
samego prototypu (rzeczy). 

Jak widać, podstawową przesłankę odmowy udziele-
nia ochrony dla wynalazku lub wzoru użytkowego moż-
na przewidzieć albo minimalizować ryzyko jej wystąpie-
nia czy to przez odpowiednio wcześnie wykonane poszu-
kiwanie stanu techniki, informowanie współpracowników 
o  potrzebie zachowania tajemnicy czy przez zawarcie 
z podmiotami biorącymi udział w tworzeniu rozwiąza-
nia lub jego prototypu odpowiednich umów chroniących 
nasze prawa.  

↓Głosem eksperta
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EWALUACJA,  
czyli dlaczego  
UPP musi 
współpracować  
z gospodarką

Zanim odpowiem na to pytanie – kilka słów na temat 
okoliczności prawnych, w jakich uczelnie przygotowują 
się do ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 
2017–2021. Konstytucja dla nauki i rozporządzenie w spra-
wie dyscyplin naukowych zaczęły obowiązywać od paź-
dziernika 2018 r., rozporządzenie w sprawie ewaluacji zo-
stało wydane w lutym 2019 r., a rozporządzenie w sprawie 
 POL-on – w marcu 2019 r., ostatni raz rozporządzenia te 
zmieniono natomiast w styczniu 2021! Można oczywiście 
w tym miejscu wiele powiedzieć na temat zasady lex retro 
non agit (prawo nie działa wstecz), ale … dura lex, sed lex 
(twarde prawo, ale prawo). Teraz możemy już wrócić do 
pytania zasadniczego: dlaczego uczelnie powinny współ-
pracować z przedsiębiorcami? Oczywiście dlatego, że to się 
po prostu opłaca, a korzyści mają wiele wymiarów. A po-
nieważ trzecia misja uczelni (współpraca nauki z otocze-
niem społeczno-gospodarczym) została wyrażona w Kon-
stytucji dla nauki, nie sposób pominąć przede wszystkim 
korzyści finansowych z transferu wiedzy na drodze badań 
zlecanych czy komercjalizacji. Ale mówiąc o korzyściach 
ze współpracy uczelni z gospodarką, zwrócić należy uwa-
gę także na korzyści pozafinansowe wiodące nas wprost 
do ewaluacji, która w ostatecznym rozrachunku znów za-
prowadzi nas do… pieniędzy (subwencja).

Kij w mrowisko to cykl felietonów, w którym przedstawiać 
będziemy różnorodność Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Inspirować, intrygować i prowokować do dyskusji. Wy-
rażanych w tych tekstach poglądów nie należy traktować 
jako stanowiska władz ani większości członków wspólnoty 
akademickiej, choć nie wykluczamy, że tak może być…

dr Izabela Pietrzak-Abucewicz, 
zastępca dyrektora Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii UPP
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Wracając do ewaluacji jakości działalności naukowej, 
w każdym z trzech kryteriów ewaluacji można odnaleźć 
współpracę z gospodarką, choć niewątpliwie nie jest to 
zdarzenie ewaluacyjnie szczególnie premiowane np. w po-
równaniu do publikacji naukowych. Kryterium pierwsze 
pozwala na uwzględnienie w ramach oceny poziomu na-
ukowego prowadzonej działalności naukowej, przyzna-
nych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzo-
ry użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian 
roślin. Z kolei kryterium drugie w ramach oceny efektów 
finansowych działalności naukowej umożliwia przedsta-
wienie nie tylko przychodów z komercjalizacji i usług ba-
dawczych, ale także uwzględnienie środków finansowych 
przyznanych na realizację projektów z udziałem przedsię-
biorców. No i wreszcie kryterium trzecie – wpływ działal-

ności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i go-
spodarki, które w ramach opisów wpływu ma eksponować 
współpracę nauki z gospodarką w ramach poszczególnych 
dyscyplin naukowych. Nie jest wielkim odkryciem stwier-
dzenie, iż kryterium trzecie jest trudne (żeby nie powie-
dzieć wręcz bolesne) przede wszystkim dlatego, że ocena 
w tym zakresie bazuje na subiektywnej opinii ekspertów. 
Dodajmy do tego jeszcze wynikający z przepisów termin 
30 czerwca 2021 r. jako termin końcowy na zamieszczenie 
opisów wpływu w systemie  POL-on, „przedłużony” (?) ko-
munikatem na stronie POL-on do dnia 15 stycznia 2022 r. 
Mając na uwadze tylko te dwie okoliczności, można już za-
cząć się zastanawiać, czy przygotowania do ewaluacji za 
okres 2017–2021 nie należałoby potraktować jako „poletka 
doświadczalnego” na potrzeby następnej ewaluacji, choć 
z drugiej strony więcej czasu na dyskusje zwykle zwięk-
sza ryzyko popełnienia większej liczby błędów…

A jak wygląda przygotowanie naszego Uniwersytetu do 
ewaluacji poszczególnych dyscyplin naukowych w zakre-

sie kryterium trzeciego? Działania organizacyjne trwały 
już od jesieni 2020 r. i obejmowały m.in. ustalenie proce-
dury wewnętrznej w ramach Rady Naukowej Uniwersyte-
tu pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej prof. dr hab. Piotra Golińskiego. Proce-
dura ta znalazła odzwierciedlenie w prawie wewnętrz-
nym Uniwersytetu, na potrzeby której Centrum Innowa-
cji i Transferu Technologii (CIiTT) przygotowało instrukcję 
Ewaluacja UPP 2017–2021. Instrukcja w zakresie kryterium 
III. Następnie odbył się cykl spotkań członków Rad Na-
ukowych poszczególnych dyscyplin z pracownikami CIiTT, 
który obejmował dyskusje na temat potencjalnych opisów 
wpływu, których efektem końcowym było przekazanie do 
31 marca 2021 r. przez koordynatorów dyscyplin propozycji 
takich opisów Przewodniczącemu Rady Naukowej Uniwer-

sytetu (łącznie 27 opisów na 21 opisów obowiązkowych). 
W dalszej kolejności CIiTT do 23 kwietnia 2021 r. przygoto-
wało opinie co do przedstawionych propozycji opisów, co 
ma umożliwić Radom Naukowym dyscyplin podjęcie de-
cyzji w sprawie wyboru opisów. W przypadku dyscyplin, 
w których dokonano już wyboru, od 4 maja 2021 r. odby-
wają się spotkania pracowników CIiTT z zespołami przy-
gotowującymi wybrane opisy wpływu, których efektem 
ma być przygotowanie w ramach dyscyplin ostatecznych 
wersji opisów.

Patrząc z perspektywy kilku ostatnich miesięcy przy-
gotowań Uniwersytetu do oceny w  ramach kryterium 
trzeciego ewaluacji, za bardzo dobre rozwiązanie nale-
ży uznać włączenie do procedury jednostki ogólnouczel-
nianej (CIiTT), co umożliwiło zebranie i przeanalizowa-
nie przez jedną jednostkę doświadczeń dziewięciu dys-
cyplin we współpracy z gospodarką. Powyższe z kolei nie 
tylko uwidoczniło specyfikę takiej współpracy w różnych 
dyscyplinach, ale przede wszystkim pozwoliło dzięki kil-

„Wszystko powinno 
być tak proste, jak 
to tylko możliwe. 
Ale nie prostsze”…



↓

WIEŚCI AKADEMICKIE 49

↓Kij w mrowisko 

kudziesięciu godzinom rozmów z naukowcami Uniwersy-
tetu na stworzenie ogólnych zasad dokumentowania wpły-
wu różnych ścieżek transferu wiedzy z uczelni do gospo-
darki (z korzyścią dla wszystkich dyscyplin). Tu rodzi się 
ogromna pokusa, żeby jednak ponarzekać, że skoro pilotaż, 
którego celem było przetestowanie procedur związanych 
z kryterium trzecim w warunkach zbliżonych do rzeczywi-
stych, zakończył się wydaniem w czerwcu 2020 r. raportu 
końcowego, w którym wskazano na konieczność wydania 
podręcznika dla ewaluowanych podmiotów, to dlaczego 
takiego poradnika jeszcze nie ma? Niestety, choć z proto-
kołów posiedzeń Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) wynika, 
że KEN widzi potrzebę opracowania wytycznych dla ewa-
luowanych podmiotów w zakresie oceny opisów wpływu 
i prace nad takim podręcznikiem są na ukończeniu (do we-
wnętrznej konsultacji KEN podręcznik miał trafić w poło-
wie stycznia 2021 r.), to wytyczne nie zostały dotychczas 
udostępnione. Do tego dodać należy nieoficjalne informa-
cje na temat bardziej szczegółowych (żeby nie powiedzieć 
wręcz „wyśrubowanych”) wymogów dla dokumentowania 
wpływu nauki na społeczeństwo i gospodarkę w ramach 
kryterium trzeciego ewaluacji. 

A teraz zaprezentuję kilka „pułapek” ewaluacyjnych, 
z których część zawarta jest wprost w przepisach i ujaw-
nia się w sposób wyrazisty na etapie przygotowania opi-
sów wpływu, a niektóre wynikają po prostu z braku oficjal-
nego poradnika dla ewaluowanych podmiotów, informują-
cego o tym, jak dokumentować wpływ nauki na otoczenie 
społeczno-gospodarcze. Do grupy „pułapek” pierwszego ro-
dzaju należy iluzoryczna w praktyce możliwość przywo-
łania wyników działalności naukowej powstałych nawet 
w 1997 r. (wynika z przepisów), skoro wpływ takich wyni-
ków powinien zasadniczo zaistnieć najwcześniej w 2017 r. 
(jak wynika z nieoficjalnych informacji). Innym przykła-
dem „pułapki” zawartej wprost w przepisach jest rozumie-
nie „dowodu wpływu” – w przepisach sprowadzone właści-
wie do określenia formatu danych i wielkości jednego pli-
ku; na dzień dzisiejszy brak jednoznacznej odpowiedzi na 
kluczowe pytanie: czy jeden dowód wpływu = jeden doku-
ment? Niestety, wątpliwości pojawiających się na tle prze-
pisów związanych z ewaluacją w zakresie kryterium trze-
ciego jest więcej, zasygnalizować należy w tym miejscu je-
dynie przykładowo np. rozumienie „interdyscyplinarności” 
czy „zasięgu” i „znaczenia” wpływu. Na koniec jeszcze parę 
słów na temat „pułapki”, której w przepisach nie odnajdzie-
my, ale która w praktyce sprawia wiele problemów na eta-
pie przygotowania opisów wpływu, czyli jak dokumento-
wać wpływ dla różnych ścieżek transferu wiedzy do go-
spodarki? Stosunkowo najprostszą dla udokumentowania 
wpływu wydaje się ścieżka badań zleconych czy komercja-
lizacji, ale skoro mamy udowodnić wprowadzenie produk-
tu/usługi na rynek, musimy niestety częstokroć sięgać do 
owianych złą sławą dokumentów niesamoistnych, w po-
staci oświadczeń wystawianych przez przedsiębiorców. 
Dużo trudniejsze jest udokumentowanie wpływu związa-
nego z działalnością popularyzatorską naukowców (zda-
rzenia takie jak konferencje z udziałem praktyków, publi-
kacje popularnonaukowe, warsztaty/szkolenia grup doce-
lowych itp.), które wymaga prawdziwie detektywistycznej 
pracy zespołów przygotowujących opisy wpływu. 

Skoro już wiemy, czego nie wiemy, czas na krótkie pod-
sumowanie tego, co jednak na pewno wiemy: przywoła-
ne w opisach wpływu wyniki działalności naukowej mu-
szą pochodzić z okresu 1997–2021, wpływ działalności na-
ukowej na społeczeństwo i gospodarkę musiał zaistnieć 
(czas przeszły dokonany) w okresie 2017–2021, wpływ mu-
szą dokumentować dowody wpływu pochodzące z okre-
su 2017–2021. Zważywszy jednak na wyżej przedstawio-
ne i nie napawające zbytnim optymizmem zagadnienia 
problemowe, w pełni zrozumiałe jest ujawniające się cza-
sami niezadowolenie zespołów przygotowujących opisy 
wpływu – szczególnie związane z rekomendacjami CIiTT 
w zakresie konieczności zmian opisów i gromadzenia do-
wodów wpływu. Niemniej w przekonaniu CIiTT koniecz-
ne jest przygotowanie opisów wpływu i dowodów wpły-
wu w wersji „maksimum” – tj. dla przypadku rozstrzygnię-
cia zaistniałych wątpliwości prawnych i praktycznych na 

„niekorzyść” podmiotów ewaluowanych, nawet jeśli ozna-
cza to, że w praktyce część poniesionego przez naukowców 
wysiłku może okazać się nieprzydatna. Ale skoro o wysiłku 
mowa, to należy zwrócić uwagę na ogromny wkład pracy 
już włożony przez pracowników Uniwersytetu przygoto-
wujących opisy wpływu, wymagający nie tylko zaangażo-
wania czasowego, ale także pomysłowości i skrupulatno-
ści w tropieniu dowodów wpływu.

Optymizmem napawają jednak korzyści wynikające 
już z samego przygotowywania Uniwersytetu do ewaluacji 
w ramach kryterium trzeciego. Przygotowanie pozwoliło 
niewątpliwie podnieść świadomość całej wspólnoty aka-
demickiej co do znaczenia trzeciej misji uczelni (współpra-
ca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym), i choć 
kryterium trzecie w następnym okresie ewaluacji może 
ulec zmianie, nie można się łudzić, że ocena wpływu dzia-
łalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę zniknie 
z kryteriów ewaluacji. Z przygotowania wyniknęła także 
ogólna refleksja w zakresie maksymalizacji korzyści zwią-
zanych z transferem wiedzy do gospodarki, że współpra-
ca taka poza bezpośrednimi korzyściami finansowymi 
i przy odpowiednim jej ukształtowaniu może przynieść 
także inne korzyści – na etapie ewaluacji (co wymaga jed-
nak okresowego monitorowania wpływu tego transferu na 
społeczeństwo i gospodarkę). Warto w tym miejscu zwró-
cić uwagę na niewykorzystany jeszcze potencjał drzemią-
cy w pracach dyplomowych, które przecież mogą stać się 
doskonałym narzędziem właśnie dla dokumentowania 
wpływu – głównie działalności popularyzatorskiej pro-
wadzonej przez naszych naukowców. Natomiast z punk-
tu widzenia CIiTT zaangażowanie naszej jednostki w przy-
gotowanie Uniwersytetu do ewaluacji w ramach kryterium 
trzeciego pozwoliło nie tylko na zacieśnienie współpracy 
z naukowcami, których technologie już są przedmiotem 
komercjalizacji, ale także nawiązanie nowych „znajomo-
ści”, które – w co wierzymy – zaowocują w przyszłości ko-
lejnymi procesami komercjalizacji.

A teraz można już tylko oddać się pogłębionej reflek-
sji, jak do kryterium trzeciego ewaluacji odnieść zawartą 
w przewodniku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Ewaluacja jakości działalności naukowej myśl Alber-
ta Einsteina: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tyl-
ko możliwe. Ale nie prostsze”…
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przede wszystkim ludzie, których spotkałam. To oni zara-
zili mnie pasjami, pokazali nowe możliwości, poszerzyli 
moje horyzonty. To fantastyczne przyjaźnie, które trwają 
do dziś, ale także relacje zawodowe, ponieważ ponad 50% 
osób z mojego roku pracuje w zawodzie związanym z Rol-
nictwem, czyli kierunkiem studiów, który ukończyliśmy. 
Dla mnie studia były preludium, przygrywką do mojego 
pasjonującego życia zawodowego. 

Anna Wawdysz,  pełnomocnicz-
ka prezydenta miasta Poznania ds. 
młodzieży i współpracy akademickiej 

Czy warto studiować? Na pewno 
warto inwestować w siebie, a studia 
to właśnie inwestycja – przede wszyst-
kim czasu i energii, ale także finanso-

wa. Tak ważną decyzję trzeba oczywiście przemyśleć. Kon-

Prof. UPP dr hab.  Zuzanna 
Sawinska
Prodziekan ds. studiów, Wydział Rol-
nictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Odpowiedź na to pytanie wcale 
nie należy do najłatwiejszych, ja od-
powiem na nie zdecydowanie: TAK, 

warto studiować. Jednak osobiście zadałabym je nieco 
inaczej – dlaczego warto studiować? Po co idziesz na stu-
dia? Wybór studiów zazwyczaj nie do końca jest motywo-
wany tym, jaki zawód chce się wykonywać w przyszłości. 
O tym decyduje wiele czynników, a tylko jednym z nich są 
ukończone studia. Uczelnia dała mi podstawy ponadcza-
sowej wiedzy, ale nie ukrywajmy, że specjalizację nabywa-
my w trakcie naszego życia zawodowego. Studia to oczywi-
ście nie tylko podręczniki, notatki, ćwiczenia, laboratoria 
i wykłady – wiedza to zaledwie jeden element. Dla mnie to 
był najciekawszy i najbarwniejszy okres w moim życiu. To 
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sekwencje wyboru (na plus i na minus) odczujemy na róż-
nych etapach i w różnych momentach życia.

Decyzję o studiowaniu podejmuje się bardzo często 
pod kątem przyszłej pracy. Wiemy jednak, że wiele zawo-
dów, które będziemy wykonywać za 5 lub 10 lat, jeszcze nie 
istnieje. Czy zatem studia są w stanie przygotować nas do 
znalezienia pracy marzeń? Biorąc pod uwagę, jak szybko 
zmienia się świat wokół nas, myślę, że warto wybrać stu-
dia, które nauczą nas elastyczności i samodzielności (w 
uczeniu się, wyszukiwaniu informacji, zdobywaniu no-
wej wiedzy i umiejętności). Warto studiować, aby nauczyć 
się krytycznego myślenia i stawiania pytań. Warto studio-
wać, aby ciągle się rozwijać.

Czas studiów to taki etap w życiu, kiedy zawieramy 
najwięcej nowych znajomości i najtrwalszych przyjaźni, 
a często znajdujemy także miłość. Wszystkie osoby, które 
spotkamy w trakcie studiów w różnych okolicznościach, 
mogą nas zainspirować do niesamowitych rzeczy. A wie-
le pomysłów ma szansę przerodzić się w ciekawe projek-
ty. Tych kilku lat spędzonych na uczelni nie zapomnimy 
nigdy. Warto zatem studiować, aby tworzyć fantastyczne 
wspomnienia. I dla tych wszystkich barwnych anegdot, 
które będziemy opowiadać po latach! 

Sebastian Szczęsny,  redak-
tor portalu Studia.pl 

Jestem absolwentem historii. Ni-
gdy nie pracowałem „w  zawodzie”, 
bo swoją karierę związałem z dzien-
nikarstwem, PR, marketingiem, con-
sultingiem i  szkoleniami. Ale i  tak 

uważam swoje studia za wartościowe, bo przydają mi się 
kształtowane tam kompetencje, np. weryfikacja wiarygod-
ności źródeł, myślenie przyczynowo-skutkowe, czytanie ze 
zrozumieniem i wyciąganie właściwych wniosków. Stu-
dia wspierały też „kompetencje miękkie”, takie jak umie-
jętność budowania relacji międzyludzkich czy efektywna 
praca pod presją czasu. Polecam też podjęcie pracy już na 
pierwszym roku – ja dostałem się na staż do gazety i przez 
pięć lat godziłem studia z pracą jako dziennikarz, a potem 
rzecznik prasowy. Moim zdaniem jest sens studiować, na-
wet jeśli nie wybieramy kierunku kształcącego do konkret-
nego zawodu. Warto też studiować to, co się lubi, do cze-
go mamy predyspozycje. Dzięki temu nie będzie to czas 
stracony. Warto też szukać najlepszych studiów dla siebie. 
Poza historią studiowałem też przez pół roku prawo, przez 
rok filozofię, a wcześniej nie dostałem się na historię sztu-
ki i polonistykę. Wyciągałem wnioski z porażek oraz suk-
cesów na studiach i szukałem dalej. Teraz w swojej pracy 
w portalu Studia.pl pomagam kandydatom wybierać stu-
dia i radzę im: „najlepiej studiuj to, co kochasz – wtedy ni-
gdy nie będziesz bezrobotnym absolwentem”.

Robert Czechorowski , dy-
rektor Domu Kultury w Powidzu, ab-
solwent UPP

Oczywiście, że warto! Studia to 
nie tylko wiedza, dzięki której mo-
żemy osiągnąć wymarzone cele ży-
ciowe, ale przede wszystkim ludzie – 

nowi znajomi, przyjaźnie na długie lata i kadra nauczycieli 
akademickich, którzy przez przekazywanie swojej wiedzy 
chcą pomóc w rozwoju naszej kariery zawodowej. 

Swoją przygodę studencką na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu wspominam bardzo dobrze, często 
wracając myślami do tego okresu. Przypominam sobie 
wspaniałe studenckie imprezy ze znajomymi, wykładow-
ców, którzy z pasją i prostudenckim podejściem wykony-
wali swoją pracę, a także tych, przez których kilka nocek 
podczas sesji było nieprzespanych. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwił mi 
również odbycie interesującego stażu w Parlamencie Eu-
ropejskim w Brukseli, który w znacznym stopniu posze-
rzył moje horyzonty i pomógł w rozwoju obecnej karie-
ry zawodowej. 

Jeśli zatem masz wątpliwości, czy studiować, czy nie – 
zaryzykuj i sprawdź, czy studia to coś dla ciebie. W każdej 
chwili można przecież zrezygnować, a jak mówi powiedze-
nie „kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”.

Mateusz Hetman , student V 
roku weterynarii 

Aby odpowiedzieć na tytułowe 
pytanie, należy zastanowić się, na 
czym właściwie polega studiowa-
nie? Wszak czynność ta kojarzy się 
powszechnie ze zdobywaniem wie-

dzy i tytułów otwierających ścieżkę do kariery zawodo-
wej. Pojęcie to jest znacznie szersze i czasami zapominane 
w ferworze pogoni za ambicjami i wymaganiami stawiany-
mi przez społeczeństwo. Za SJP: studiować to gruntownie 
poznawać jak również zapoznawać się z czymś, przygląda-
jąc się uważnie lub czytając. Sięgając głębiej, ku etymolo-
gii słowa, studeo znaczy „interesować, poświęcać się cze-
muś”. Zatem studiując daną dziedzinę, powinniśmy czytać 
literaturę tematyczną, myśleć o niej i poszerzać swoje ho-
ryzonty, najlepiej dyskutując z kolegami i kadrą naukową. 

Studiując na uniwersytecie, łatwo popaść w rutynę na-
uki. Codzienne powtarzanie materiału – choć jak  mawiali 
starożytni, repetitio est mater studiorum – może dopro-
wadzić do znużenia. Student powoli, zamiast studiować, 
odhacza kolejne przedmioty do zaliczenia, szybko zapomi-
nając, czego dotyczyły. Na tym etapie warto spróbować roz-
budzić w sobie ponownie pasję do studiowanego tematu 
przez dołączenie np. do sekcji koła naukowego. 

Zatem czy warto studiować? Bez wątpienia! Studiuj-
my zawsze, najlepiej przez całe życie. Czy warto pójść 
na studia? Na to pytanie każdy powinien znaleźć swoją 
odpowiedź.
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O AUGUŚCIE 
CIESZKOWSKIM
MEDALE I MEDALIONY

Upamiętnianie medalami wyjątkowych osobistości i znaczących wyda-
rzeń ma wielowiekową tradycję. Pierwsze medale epoki nowożytnej pocho-
dzą z  XIV-wiecznych Włoch. August Cieszkowski należał do grona wybitnych, 
światowej sławy uczonych XIX wieku, zatem i jego postać znalazła swoje miej-
sce na medalach, najczęściej upowszechnianych w Wielkopolsce.

Medale z Augustem Cieszkowskim są bardziej popularne niż medaliony 
z jego podobizną. Przypomnijmy w tym miejscu, czym różni się medal od me-
dalionu. Ten pierwszy jest dwustronny, a drugi jednostronny. Najbardziej zna-
ny medal z wizerunkiem Cieszkowskiego na awersie był nagrodą Uniwersy-
tetu Poznańskiego, po raz pierwszy wręczoną 90 lat temu – w 1931 r. Wykona-
ny z brązu, dwustronny, o średnicy 56 mm i wadze około 75 g (parametry i rok 
powstania – 1936 według danych domu aukcyjnego).

Jego autor, Jan Wysocki, urodzony w Mysłowicach w 1873 r. rzeźbiarz, me-
dalier i malarz, studiował malarstwo w Monachium. Był profesorem m.in. 

 Tablica z portretami Zygmunta Krasińskiego i Augusta Cieszkowskiego
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w poznańskim Instytucie Sztuk Pla-
stycznych. Jego dorobek artystyczny 
obejmuje ponad 150 lanych  medali, 
medalionów i  plakiet. Medale z  po-
dobizną Augusta Cieszkowskiego są 
wzorowane na portrecie Marcelego 
Krajewskiego i innych wizerunkach 
z tamtego czasu.

Awers medalu przedstawia gło-
wę – lewy profil, poniżej znajduje się 
sygnatura J. Wysocki i napis w otoku 
AVGVST CIESZKOWSKI *1814 +1894, 
a na rewersie nagi chłopiec – czy za-
leżnie od opisu postać męska – wspi-
nający się na skałę ze Sfinksem sym-
bolizującym to, co nieodgadnione, 
nieodkryte. Na skale w dwóch wier-
szach poziomy napis PER ASPERA 
AD ASTRA (łac. przez trudy/trudno-
ści do gwiazd), u dołu pod listewką 
napis VNIVERSITATIS POSNANIEN-
SIS PRAEMIVM. Egzemplarz tego me-
dalu w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (MNP), datowany na rok 
1924, zgodny jest z zapisem w książ-
ce dr Joanny Eck hardt – Jan Wysoc-
ki, jego rzeźby i medale, Poznań 1939. 

Do tego momentu wszystko zdaje 
się układać w logiczną całość i moż-
na to podsumować stwierdzeniem, że 
medal ten był – tu pojawia się pierw-
sza dość trudna do rozstrzygnięcia 
wątpliwość odnośnie do techniki wy-
konania – bity lub lany w 1924 i 1936 r. 
Przysłowiowe schody zaczynają się, 
kiedy okazuje się, że w Muzeum Na-
rodowym w  Warszawie (MNW) jest 
druga wersja tego medalu. Według 
MNW powstał przypuszczalnie w la-
tach 1928–1936. Przy tej samej średni-
cy waży więcej (około 84 g), technikę 
określono jako bicie stemplem. Awers 
jest taki sam, a na rewersie u dołu znaj-
duje się identyczny napis – VNIVER-
SITATIS POSNANIENSIS PRAEMIVM, 
nie ma natomiast słów PER ASPERA 
AD ASTRA. Powyżej zwrócony w lewo 
nagi chłopiec pijący nabraną dłońmi 
wodę – można upatrywać w tym wy-
obrażeniu źródła mądrości. Inny opis 
to postać nagiego młodzieńca pijące-
go wodę ze zdroju skalnego. Ten sam 
awers i dwa różniące się obrazy, z jed-
nolitym napisem u dołu na rewersie. 
Na dodatek pojawia się trzecia data – 
1928 r., tak jest w katalogu opracowa-
nym przez Wiesławę Kowalczyk – Me-
dale Mennicy Państwowej, Warszawa 
1969, gdzie w 1928 r. figuruje medal ze 
Sfinksem.

Najpopularniejszy katalog medali 
od początku XX wieku do 1944 r. – Jac-
ka Strzałkowskiego – Medale polskie 
1901–1944, Warszawa 1981, potwier-
dza lata 1928 i 1936 – ze Sfinksem na 
rewersie. Jednak w  przypadku me-
dalu z 1928 r. podaje średnicę 60 mm. 
Jako posiadające go muzea wskazuje 
MNP i Muzeum Sztuki Medalierskiej 
we Wrocławiu (MSzM). Podaje też, że 
medale te wykonane są z brązu. Oba 
muzea mają tylko medale o średnicy 
55,8 mm, a w MSzM jeden z trzech eg-
zemplarzy wykonany jest ze srebra – 
wersji z tego metalu nie ma w kata-
logu Strzałkowskiego. W książce nie 
zamieszczono zdjęć awersów meda-
li z Cieszkowskim, ale w tabeli 49 są 
zdjęcia obu opisanych rewersów z po-
daną średnicą 110 mm, a  więc dwu-
krotnie większą, i rokiem 1930. Inny-
mi słowy, medale z Cieszkowskim po-
wstawały w dwóch wersjach rewersu 
i mogły mieć dwie wielkości. Nie uda-
ło się natrafić na medal o  średnicy 
110 mm, który odnotowała z kolei Jo-
anna Eckhardt, ale Muzeum w Chorzo-
wie ma medalion z podobizną jak na 
awersach o średnicy 116 mm. Nie jest 
on ujęty w przywołanej książce. Być 
może te medale i  medalion o  więk-
szej średnicy artysta wykonał na swo-
je potrzeby jako wzornik. Ten sam co 
na medalu z Cieszkowskim rewers – 
chłopiec pijący nabraną dłońmi wodę – 
jest na jednej z dwóch wersji medalu 
Wysockiego upamiętniającego Helio-
dora Święcickiego, pierwszego rektora 
Uniwersytetu Poznańskiego, datowa-
nej przez Strzałkowskiego na rok 1923.

Poproszona o opinię na temat re-
wersów medali Danuta Miehle, ku-
stosz Gabinetu Monet i Medali MNW, 
napisała: „W sztuce medalierskiej zna-
ne są różne przypadki zestawiania 
awersów i  rewersów. Trudno w  tej 
chwili stwierdzić, jaka była przyczy-
na tego. […] Jest to w  każdym razie 
rzadkość, a nie zasada często spotyka-
na. Robiono tak niekiedy przy meda-
lach nagrodowych z wystaw, ale to już 
inna kwestia”. Zatem wszystko zdaje 
się przemawiać za tym, że wersja me-
dalu z chłopcem pijącym wodę była 
pierwsza (1924). Rok ten nie jest w peł-
ni jednoznacznie potwierdzony w żad-
nym ze źródeł pisanych, do których 
udało się nam dotrzeć. Do naszych 
ustaleń przychylają się muzealnicy: 
Danuta Miehle – MNW, Józef Dembi-

Awers medalu według projektu  
Jana Wysockiego – nagroda Uniwersytetu 
Poznańskiego

Rewers medalu Jana Wysockiego

Druga wersja rewersu medalu  
Jana Wysockiego
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niok –  kierownik Działu Numizmatyki 
i Medalierstwa Muzeum w Chorzowie 
i Barbara Kozarska-Orzeszek – kierow-
nik MSzM, którzy bardzo życzliwie 
konsultowali nasze ustalenia i wspo-
magali nas swoimi informacjami, za 
co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

Medal z Augustem Cieszkowskim 
przyznawany był po decyzji Senatu 
Uniwersytetu Poznańskiego. Podczas 
posiedzenia Senatu uczelni 23 marca 
1928 r. poruszono kwestię utworze-
nia medali z  wizerunkami Heliodo-
ra Święcickiego i Augusta Cieszkow-
skiego autorstwa Jana Wysockiego. 
W teczce poświęconej przyznawaniu 
medali dla studentów i absolwentów 
Wydziału Rolniczo-Leśnego UP obej-
mującej lata 1928–1938 jest informa-
cja o  przyznawaniu medalu z  wize-
runkiem Cieszkowskiego. Na podsta-
wie uchwały z 23 marca 1928 r. srebrny 
medal przyznany przez Radę Wydzia-
łu Rolniczo-Leśnego otrzymał 25 paź-
dziernika 1931 r. dr Felicjan Dembiń-
ski. Później, jako jeden z  czterech 
adop towanych synów Augusta Adol-
fa „Gugi” Cieszkowskiego, używał na-
zwiska Cieszkowski-Dembiński. Czy 
był to medal z Cieszkowskim czy Świę-
cickim? Profesor Andrzej Dubas, któ-
ry kształcił się pod kierunkiem prof. 
Dembińskiego, mówi, że jego mistrz 
dwa razy pokazywał mu ten medal, 
z Cieszkowskim na awersie.

W Kronice Uniwersytetu Poznań-
skiego za rok szkolny 1931/32… Po-
znań 1933, zapisano, że 25 październi-
ka 1931 r., co ciekawe była to niedziela, 
podczas inauguracji roku szkolnego 
1931/32 nowy rektor, prof. Jan Sajdak 

powiedział: „Uniwersytet Poznański 
postanowił, by w czasie inauguracji 
nagradzać medalami tych wycho-
wanków, którzy napisali najlepsze 
prace naukowe w ubiegłym roku aka-
demickim. W tym roku nagradzamy 
tych, którzy w czasie od założenia Uni-
wersytetu byli naszymi luminarzami. 
[…] Szczęśliwym się czuję, że jestem 
pierwszym rektorem, który ma za-
szczyt nagradzać medalami za pilność, 
za pracę, za piękne postępy u nauce. 
[…] Pozwolicie Państwo, że przedsta-
wię Wam tych, którzy w czasie stud-
jów uniwersyteckich poka zali, że po-
trafią iść Per aspera ad astra”. Dwie 
osoby pośmiertnie otrzymały medal 
złoty, przeznaczone dla nich medale 
i dyplomy pozostały w archiwum Uni-
wersytetu. Medal srebrny otrzymało 
17 osób, a  brązowy 54 osoby. Kroni-
ka Uniwersytetu Poznańskiego za rok 
szkolny 1932/33 jednoznacznie wy-
jaśnia kwestie medali – z Cieszkow-
skim czy Święcickim. „Medal złoty. 
Mg.[magister] Jerzy Schimmel z Wy-
działu prawno-ekonomicznego med.
[al] Cieszkowskiego”. Zostały też roz-
dane medale srebrne i brązowe. Spo-
śród tych z Cieszkowskim był jeden 
srebrny i siedem brązowych, a ze Świę-
cickim cztery srebrne i 15 brązowych. 
Po kilku latach informacje o przyzna-
nych medalach, w znacznie mniejszej 
ich liczbie, pojawiały się tylko w spra-
wozdaniach niektórych wydziałów.

Pytania, na które nie udało się 
nam znaleźć jednoznacznej odpo-
wiedzi, to kryterium przyznawania 
medalu z Cieszkowskim lub Święcic-
kim. W przypadku medali wręczonych 

Nieznany medalion Jana WysockiegoDatowany na rok 1844 medalion 
Władysława Oleszczyńskiego

Medalion z brązu, z połowy XIX w., 
przypisywany Wojciechowi Święcickiemu
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8 października 1933 r. rysuje się po-
dział według wydziałów, nagrodze-
ni z  prawno-ekonomicznego i  hu-
manistycznego otrzymywali medal 
Cieszkowskiego, a z lekarskiego, ma-
tematyczno-przyrodniczego i rolni-
czo-leśnego – ze Święcickim. Drugie 
dotyczy rewersu wręczanego medalu 
Cieszkowskiego. Wersja ze Sfinksem 
jest częstsza i od czasu do czasu poja-
wia się na aukcjach; w katalogach fi-
guruje jako rzadka lub bardzo rzadka. 
Słowa rektora Sajdaka: „potrafią iść 
Per aspera ad astra” sugerują, że to 
ona była wersją nagrodową. Ta z pi-
jącym wodę jest wyjątkowo rzadka. 
Nie sposób zatem określić, ile medali 
z wizerunkiem Cieszkowskiego stwo-
rzył Wysocki, ani z jakich metali. 

W 1959 r. Wyższa Szkoła Rolnicza 
w Poznaniu upamiętniła jubileusz 
40-lecia akademickich studiów rol-
niczych i leśnych medalem. Na rewer-
sie wizerunek Cieszkowskiego jest 
prawie zgodny z przedwojennym me-
dalem Wysockiego, jednak bez sygna-
tury artysty. Na awersie w otoku na-
pis: CZTERDZIESTOLECIE STUDIÓW 
AKAD. ROLNICZYCH I LEŚNYCH. Pod 
listewką 1919–1959 POZNAŃ, nad nią 
liść dębu i kłos, a pomiędzy nimi po-
chodnia. Jak twierdzi prof. Jerzy Wiś-
niewski, te medale też przyznawano 
jako brązowe, srebrne i złote. Przy-
najmniej częściowo kruszec medalu 
wiązał się z osiągnięciem stopnia na-
ukowego. Taki medal był w posiada-
niu prof. Felicjana Cieszkowskiego-

-Dembińskiego. Nie udało się ustalić, 
kto go wykonał. Czy może Wysocki, 
a jeśli nie, to czy odbyło się to za jego 
zgodą, zmarł bowiem rok później, 
w 1960 r. Tu również brak wiadomo-
ści o liczbie powstałych egzemplarzy.

Na współczesnym medalu postać 
Augusta Cieszkowskiego też znajdu-
je się na rewersie. To medal 100-lecia 
AKADEMICKICH STUDIÓW ROLNI-
CZO-LEŚNYCH 1919–2019, o czym in-
formuje napis na awersie. Popier-
sie Cieszkowskiego wzorowane jest 
na przywołanym już portrecie Kra-
jewskiego i fotografiach z epoki, ale 
frontem, a nie bokiem. Napisy w oto-
ku, u góry UNIWERSYTET PRZYROD-
NICZY W POZNANIU, u dołu AUGUST 
HRABIA CIESZKOWSKI PATRON 
UCZELNI. Ma średnicę 70 mm, waży 
około 95 g. Powstał w firmie Techni-
ka/Aerotechnika Jerzy Domicz we-
dług projektu Agnieszki Domasze-

wicz z Uniwersytetu Przyrodniczego. 
W tym przypadku wiemy, że wykona-
no 100 egzemplarzy.

Jak widać, medale z  Augustem 
Cieszkowskim przyznawane były 
przez Uniwersytet Poznański i  wy-
wodzące się z niego uczelnie o profi-
lu rolniczo-leśnym, sięgające swoimi 
korzeniami Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. Haliny w Żabikowie.

*  *  *
Wszystkie znane nam meda-

le z  wizerunkiem Augusta Ciesz-
kowskiego powstały po jego śmier-
ci, natomiast na medalionach (szer-
sze zainteresowanie nimi datuje się 
od pierwszej połowy XIX wieku) zo-
stał uwieczniony już za życia.

Najbardziej znany i  najczęściej 
spotykany medalion z  Augustem 
Cieszkowskim pochodzi z warszaw-
skiej fabryki Minterów założonej 
w  1828 r., gdzie obok innych wyro-
bów wytwarzano cieszące się ogrom-
ną popularnością medale, medalio-
ny, plakietki i statuetki wybitnych 
polskich postaci historycznych i ży-
jących znanych Polaków. Wykonany 
z brązu, o średnicy 127 mm, z uszkiem, 
datowany jest na około 1850 lub po 
1857 r. Głowa została przedstawiona 
z lewego profilu, jak na innych wize-
runkach Augusta, z brodą i wąsem, 
ale odsłoniętym podbródkiem. Tro-
chę przypomina zatem jeden z rysun-
ków Cypriana Kamila Norwida, któ-
ry powstał po 1841 r. W prawym otoku 
widnieje napis AUG: CIESZKOWSKI, 
u dołu: ODLEW FABRYKI MINTERA. 
Autorstwo medalionu przypisywa-
ne jest Wojciechowi Święcickiemu. 
Nie sposób określić, ile medalionów 
z Cieszkowskim wyprodukowała fa-
bryka Minterów. 

Z kolei na miano zupełnie nie-
znanego zasługuje, wspomniany już 
przy medalach, medalion o średnicy 
116 mm znajdujący się w  Muzeum 
w  Chorzowie. W  tym miejscu skła-
damy podziękowania Józefowi Dem-
biniokowi z tegoż muzeum za wspo-
magające nas wnikliwe poszukiwa-
nia w zbiorach i literaturze. Autorem 
tego medalionu jest Jan Wysocki. 

Na stronie fbc.pionier.net.pl co 
jakiś czas zdarza się nam znaleźć 
coś dotąd nieznanego. Tak też było 
w pierwszej dekadzie października 
2019 r., kiedy natrafiliśmy na francu-
ską fotografię medalionów Władysła-

Medalion przypisywany Stefanowi Bellowowi
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wa Oleszczyńskiego, datowaną na oko-
ło 1862 r. Pierwszy z sześciu, sądząc po 
barwie, gipsowych odlewów przedsta-
wia Augusta Cieszkowskiego. U dołu 
rok 1844, w prawym otoku napis AU-
GUSTE CIESZKOWSKI, w lewym – OY-
CZE NASZ! Poniżej monogram autora, 
u góry O, u dołu W. Medal Wysockie-
go pojawia się na aukcjach, a meda-
lion Święcickiego ma kilka muzeów, 
ale nigdzie nie udało się nam natrafić 
na medalion Oleszczyńskiego, który 
pod wieloma względami jest najbar-
dziej interesujący. Po pierwsze, rysu-
nek twarzy. Głowa zwrócona w lewo, 
czyli widzimy prawy profil młodego 
mężczyzny z brodą, krótką bujną fry-
zurą, z mocno zarysowanym podbród-
kiem, małym nosem i głęboko osadzo-
nymi oczami. Druga – czas powstania, 
czyli rok 1844. Skoro tak, jest to być 
może najstarszy wizerunek dorosłe-
go Augusta Cieszkowskiego. Wresz-
cie napis OYCZE NASZ! Na pierwszy 
rzut oka wszystko się zgadza, wszak 
Ojcze nasz to największe dzieło filozo-
ficzne Cieszkowskiego. Jednak rzecz 
w tym, że jego pierwsze wydanie (tom 
pierwszy Wstęp) ukazało się anonimo-
wo w Paryżu w 1848 r. Choć nie mamy 
bezpośredniego dowodu pisanego na 
znajomość autora i portretowanego, 
jest ona niemal pewna. Wynika z jed-
nej strony z pozycji Oleszczyńskiego 
w Paryżu; sławę i uznanie przyniosły 
mu: „wielkie konne posągi Napoleona 
I, przeznaczone do miast południowej 
Francyi, i figury grobowca pierwszego 
cesarza do kościoła Inwalidów”. Z dru-
giej strony powiązaniem z  kręgiem 
przyjaciół Augusta, w tym z Zygmun-
tem Krasińskim i Konstantym Gaszyń-
skim. Jeśli nawet nie ujawniono Olesz-
czyńskiemu zamiaru publikacji Ojcze 
nasz, to spotykając się z Cieszkowskim 
i kręgiem jego przyjaciół, musiał sły-
szeć o ogromnej fascynacji Augusta 
Modlitwą Pańską. 

W książce Franciszka Jaworskiego 
z 1910 r. Medaliony polskie. Zbiór rodzi-
ny Przybysławskich ze Lwowa zostały 

opisane trzy medaliony przedstawia-
jące Augusta Cieszkowskiego. Jeden 
z nich to inna w stosunku do gipsowej 
wersja medalu Oleszczyńskiego z 1844 
r. Dwa pozostałe to medalion pocho-
dzący z wytwórni Minterów, jego eg-
zemplarze znajdują się w muzeach w: 
Warszawie, Chorzowie, Lublinie i ko-
lekcji prywatnej (w 2019 r. pojawił się 
na aukcji Allegro), i medalion o śred-
nicy 240 mm przypisywany Stefano-
wi Bellowowi.

Ksiądz Edmund Majkowski w „Kro-
nice Miasta Poznania” nr 3 z 1936 r. pi-
sał, że plakieta portretowa hr. Augu-
sta Cieszkowskiego sygnowana nazwi-
skiem STEFAN BELOW nie jest jego 
dziełem: „Autorem tej plakiety, bar-
dzo zresztą rozpowszechnionej — była 
bowiem Premium członkowskiem To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Poznaniu — jest Władysław Marcin-
kowski” (wielkopolski rzeźbiarz o eu-
ropejskiej sławie). 

Autorstwo Marcinkowskiego 
w przy padku ostatniego medalionu 
nie budzi już żadnych wątpliwości. 
Powstał w 1898 r., być może na zamó-
wienie synów hrabiego Cieszkowskie-
go. To brązowy medalion o średnicy 
45 cm umieszczony na tablicy obok 
medalionu Zygmunta Krasińskiego, 
też dzieła Marcinkowskiego. Można 
je obejrzeć, wchodząc na dziedziniec 
gmachu Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Tablica zawisła z oka-
zji setnej rocznicy urodzin Krasińskie-
go w 1912 r. Nad medalionami wyryte 
są daty narodzin i śmierci; ta pierwsza 
w przypadku Augusta jest błędna – 14 
zamiast 12 września (czternastego zo-
stały zgłoszone jego narodziny w pa-
rafii Kopcie). 

Dziękujemy za pomoc w  groma-
dzeniu materiałów, oprócz osób wy-
mienionych w tekście, państwu Danu-
cie i prof. Janowi Michniewiczom oraz 
pani prof. Małgorzacie Mańce. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Plakieta zaprojektowana przez  
Władysława Marcinkowskiego
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126 numerów „Wieści 
Akademickich”, 
m i e s i ę c z n i k a 
Akademii Rolni-

czej w Poznaniu, które przez ponad 
10  lat jednoosobowo redagowałem, 

„korektorowałem”1 i częściowo dystry-
buowałem, leżało spokojnie do mar-
ca tego roku w archiwalnym kartonie. 
Jednak artykuł prof. Bogdana J. Wosie-
wicza O początkach „Wieści Akademic-
kich” i nie tylko w 261 numerze z mar-
ca br. zmusił mnie do rozłożenia na 
biurku wszystkich roczników, przej-
rzenia ich i przypomnienia, jakie były 

naprawdę początki uczelnia-
nego periodyku. Nawiasem 
mówiąc, 7-letnia wnuczka 
na widok takiej masy „czy-
tadeł” zapytała: „Dziadku, ty 
to wszystko sam przeczy-
tałeś?” Ba, i  to wielokrot-
nie, a mimo to, jak sam te-
raz widzę, nie ustrzegłem 
się błędów, zwłaszcza 
na początku wydawa-
nia czasopisma. Są one 
w zasadzie nieuchron-
ne, szczególnie przy 
tworzeniu czegoś no-
wego. Zawsze łatwiej 
przyjść „na gotowe”, 
a choćby i zmieniać, 
ale mając „coś” do 
zmiany! 

Te właśnie po-
czątki przywo-
łuje  między in-
nymi prof. B.J. 
 Wosiewicz w swo-

im artykule. Zastanawiałem się, jak 
by tu odpowiedzieć, nie narażając się 
na śmieszność drobiazgowym wyja-
śnianiem pewnych fragmentów odno-
szących się do „moich” „Wieści…”. Po-
stanowiłem jednak nie utrzymywać 
czytelników artykułu prof. B.J. Wosie-
wicza w „mylnym błędzie” co do obję-
tości i zawartości uczelnianego czaso-
pisma w tych ponad 10 latach. 

Rzeczywiście, kiedy mój kolega 
z liceum, ówczesny dyrektor admini-
stracyjny AR Ludwik Młodziejowski, 
dał mi „cynk”, że rektor prof. Jerzy 
Pudełko chciałby zatrudnić rzeczni-
ka prasowego, z radością udałem się 
na rozmowę kwalifikacyjną do mojej 
Uczelni, którą przecież ukończyłem 
w 1973 r. Późniejsza asystentura w Za-
kładzie Upowszechniania Postępu 
w Rolnictwie AR dała mi możność po-
znania Uczelni „od środka”, a dzienni-
karstwo w „Poradniku Gospodarskim” 
i TVP Poznań uprawniało do starania 
się o  tę funkcję. Po zaaprobowaniu 
mojej kandydatury na rzecznika rek-
tor dorzucił jeszcze obowiązek stwo-
rzenia od podstaw i poprowadzenia 
jako redaktor czasopisma uczelniane-
go. Spośród zaproponowanych przeze 
mnie, rektor wybrał tytuł „Wieści Aka-
demickie”, natomiast resztę pozosta-
wił już całkowicie mojej inwencji. I tu 
muszę powiedzieć, że przez wszystkie 
kadencje rektorskie zarówno prof. Je-
rzego Pudełki, jak i następcy, prof. Er-
wina Wąsowicza, miałem całkowi-
cie wolną rękę w prowadzeniu czaso-
pisma uczelnianego. Sądzę, że był to 
ewenement wśród krajowych czaso-

O POCZĄTKACH

I NIE TYLKO…
„Wieści Akademickich”

Subiektywnie
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pism akademickich… Do tego stopnia, że rektor zapytał mnie, którego z prorek-
torów chciałbym mieć jako przewodniczącego Rady Programowej „Wieści…”. 
Poprosiłem o prof. Erwina Wąsowicza, ówczesnego prorektora ds. nauki. Szef 
się zgodził, ale był chyba zaskoczony moim „bezczelnym” wyborem, spodzie-
wając się, być może, że odpowiem: „ależ nie, panie rektorze, proszę samemu 
wybrać…”, bo później, kilka razy, z naciskiem powtarzał w różnych sytuacjach: 

„no, skoro Pan sam wybrał…”. I tak już zostało. I, jak słusznie zauważył prof. B.J. 
Wosiewicz, wszyscy kolejni prorektorzy ds. nauki, niejako „z urzędu” przewod-
niczący Rady Programowej „Wieści…”, zostawali rektorami! Obecny przewod-
niczący, prorektor prof. Piotr Goliński, rektorstwo ma właściwie w kieszeni…

Layout czasopisma (projekt układu graficznego) zaproponowało Studio 
Scan Krzysztofa Michalskiego, które robiło też skład i łamanie; później prze-
jęła to firma Perfect s.c. Pierwszy numer „Wieści Akademickich” ukazał się 
w październiku 1997 r., w nakładzie 1000 egzemplarzy2 i o objętości 16 stron. 
Zawsze wliczałem okładki do liczby stron, ponieważ były maksymalnie wyko-
rzystywane do prezentacji tekstów i fotografii (w kolorze). Uważałem, że Uczel-
ni nie stać na finansowanie prawie pustych okładek, z jakimiś tylko esami-flo-
resami! Wszystko kosztuje, a jeżeli nie ma się materiału, żeby „obłożyć” każdą 
stronę z okładkami włącznie, to trzeba albo ograniczyć objętość czasopisma, 
albo… uaktywnić potencjalnych autorów! Kolejne numery „Wieści…” miały już 
znacznie więcej stron! Zanim ukształtowała się stała objętość 4+24, ewoluowa-
ła od 4+20 do nawet 4+40! Przypominam, że cały czas był to miesięcznik! Na 
tle innych czasopism akademickich nasze „Wieści…” wyróżniały się ogromną 
liczbą fotografii. Jako były dziennikarz telewizyjny przy komponowaniu kolej-
nych numerów „myślałem obrazem”, maksymalnie wykorzystując dostarcza-
ny w coraz większej ilości materiał zdjęciowy. Było to tym łatwiejsze, że wów-
czas zdjęcia były robione profesjonalnymi aparatami, a do druku szły już wy-
wołane. Rekordowy pod tym względem numer „WA” zawierał ich ponad 120! 
Dzięki dobrej jakości fotografii najlepsze można było dać na okładkę, wzmac-
niając jeszcze obraz krótkim tekstem, nierzadko wierszem… Bardzo dobry, kre-
dowy papier, używany przez nasz uczelniany zakład poligraficzny, który per-
fekcyjnie drukował „Wieści…”, pozwalał uzyskać doskonały efekt! Dlatego też 
okładki naszego miesięcznika wyróżniały się zawsze in plus na tle wychodzą-
cych wówczas w kraju ponad 120 tytułów prasy akademickiej!

Każdy numer zaczynał się „wstępniakiem”3, który zawierał przeważnie ja-
kąś aktualną refleksję, a nie, jak to często bywa w artykułach wstępnych – omó-
wienie zawartości bieżącego numeru. Uważam, że do szybkiego zapoznania 
się z numerem wystarczy spis treści. „Wstępniak” powinien być minifelieto-
nem, a nie jeszcze jedną informacją.

Dalej szły sprawy Uczelni i w ogóle szkolnictwa wyższego, od najważniej-
szych, jak np. relacje z posiedzeń Senatu, działalności władz AR, KBN czy Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, inauguracji roku akademickiego, oddawania 
nowych inwestycji, gospodarowania naszych zakładów doświadczalnych, mia-
nowań profesorskich, absolutoriów, prezentacje katedr czy dorobku Wydaw-
nictwa uczelnianego itd., do „lekkich” – pracowniczych i studenckich, jak tu-
rystyka, pasje pozazawodowe czy sport akademicki i kultura studencka, gdzie 
brylował (zawsze w kolorze!) nasz zespół „Łany”. W numerze 51, podsumowu-
jąc pięćdziesiąt dotychczas wydanych numerów „WA”, zanotowano: na 1400 
stronach ukazało się ok. 1330 materiałów i blisko 2600 zdjęć. Przedstawiono 
też aktywność na łamach „WA” poszczególnych jednostek Uczelni i wymienie-
ni zostali najaktywniejsi autorzy. 

Większość z tych materiałów wychodziła daleko poza li tylko informa-
cję i była tak różnorodna, jak różnorodne jest życie uczelni wyższej! Dlatego 
z prawdziwym zdumieniem przeczytałem w artykule prof. B.J. Wosiewicza 
następujący passus podsumowujący przy okazji okres mojego redaktorowa-
nia, a będący omówieniem następnego okresu w historii „WA”: „Redaktor Ewa 
Strycka nie była rzecznikiem Uczelni, miała przeto nieco inne spojrzenie na 
czasopismo i jego rolę: nie tylko informacja, ale bardziej różnorodne teksty, 
o szerszej tematyce związanej z Uczelnią, szeroko rozumianą nauką, kształce-
niem i z życiem akademickim. Pojawiły się na stałe pewne rubryki: (…) o dzia-
łalności turystycznej, o wycieczkach seniorów, o działalności pozanaukowej 
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pracowników i studentów, eskapadach, o sukcesach sportowych, o hobby pra-
cowników itd. Z czasem wyraźnie poprawiła się estetyka pisma – okładka była 
bardziej efektowna, lepszy papier i jakość ilustracji, większa liczba stron. Po-
jawiały się artykuły publicystyczne czy dyskusyjne (…)”.

Ależ to jest właśnie, wypisz wymaluj, charakterystyka tych „moich” 123 nu-
merów „Wieści…”, które tak właśnie rozwijały się, zgodnie z nabywanym do-
świadczeniem, zapotrzebowaniem czytelników i… aktywnością autorów! Gdy-
by tekst napisał mniej uważny czytelnik, ale prof. B.J. Wosiewicz należał do 
najwnikliwszych, no i sam był, jak wynika z jego artykułu, jednym z czołowych 
autorów „WA”! Dlatego jestem zdumiony, że tak sformułował swoje opinie, że 
czytelnik może mniemać, iż przez te ponad 10 lat „WA” ukazywały się w obję-
tości 12 stron wyłącznie z informacjami, a dopiero kolejna redaktor naczelna 
wprowadziła wszystkie wymienione przez prof. B.J. Wosiewicza działy! Nie, 
ta tematyka i te działy już istniały, a nowa szefowa czasopisma zmieniła jedy-
nie pewne proporcje i, oczywiście, dodała wiele nowych pomysłów. 

Tak to wszystko wygląda w mojej – subiektywnej, podobnie jak uwagi prof. 
B.J. Wosiewicza – opinii. Jest ona może nieco przydługa, ale myślę, że wyjaśnia 
pewne zasadnicze – w moim odczuciu – niedomówienia. Oczywiście, jestem 
wdzięczny Profesorowi, że aż cztery razy wspomniał o mnie w swoim tekście, 
jak również za jego ówczesną, ponad 10-letnią, intensywną współpracę przy 
współtworzeniu czasopisma! Także za poruszenie tematu początków „Wie-
ści Akademickich” na łamach obecnych, dzięki czemu mogłem, z nieukrywa-
nym wzruszeniem, pochylić się nad historycznymi już kartami moich uko-
chanych „Wieści…”.

Ps. Spotkany przypadkowo po latach prof. Jerzy Pudełko, po krótkiej roz-
mowie, zmienił nagle temat, jak to miał w zwyczaju, i rzekł: „Dobrze mi się 
z panem pracowało!” Powiem tak – i vice versa! Był to największy komplement, 
jaki spotkał mnie w czasie 42 lat pracy zawodowej w 10 instytucjach! Rektor 
prof. J. Pudełko stawiał bowiem, jak to się mówi, bardzo wysoko poprzeczkę 
nie tylko sobie, ale i swoim współpracownikom. Potem nastały niezapomnia-
ne kadencje rektorskie prof. Erwina Wąsowicza, w czasie których przewodni-
czącym rady programowej „WA” był prorektor prof. Grzegorz Skrzypczak, nie-
zwykle życzliwie nastawiony do czasopisma i jego redaktora! Ale to już histo-
ria na inne opowiadanie! 

Michał Sójka
Rzecznik prasowy i redaktor naczelny „Wieści Akademickich”  
Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1997-2007

1 Około 100 numerów poza Uczelnię i do jed-
nostek w budynku Rektoratu, gros jednak 
rozsyłała na Uczelni kancelaria. 

2  Od 2006 r. 500 egz. po pojawieniu się wer-
sji elektronicznej. 

3 Podobno rektor J. Pudełko zawsze zaczy-
nał lekturę „WA” od „wstępniaka”…
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„Geomatyka 
w aktywności 
studenckich kół 
naukowych” 

↓ Młody uniwersytet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
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W dniach 26–27 marca 2021 r., w trybie hybrydowym, na 
terenie kampusu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogól-
nopolska Konferencja Naukowa „Geomatyka w aktywności 
studenckich kół naukowych”. Została zorganizowana przez 
Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Sekcję Geoma-
tyczną Koła Leśników UPP. W wydarzeniu wzięło udział 
60 uczestników pochodzących z wielu ośrodków nauko-
wych z całej Polski. Konferencja została dofinansowana 
z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Edukacji.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. 
Krzysztof Szoszkiewicz, Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych, dr inż. Andrzej Konieczny i Dyrektor Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, dr inż. Janusz Dawi-
dziuk, natomiast patronat medialny drewno.pl, geofo-
rum.pl oraz „Wieści Akademickie”. Na zaproszenie odpo-
wiedziały również firmy: Esri Polska Sp. z o.o., Gispro Sp. 
z o.o., TAXUS IT Sp. z o.o. oraz TPI Sp. z o.o., które zostały 
partnerami Konferencji.

Główną przyczyną podjęcia się organizacji wydarze-
nia było to, że wcześniej nie przeprowadzano konferencji 
ogólnokrajowych z zakresu geomatyki w działalności stu-
denckich kół naukowych. Nie było również możliwości in-
tegracji środowiska, wymiany doświadczeń, nawiązania 
współpracy pomiędzy studentami, doktorantami oraz fir-
mami branżowymi na tak dużą skalę. Konferencję adreso-
wano do studentów oraz doktorantów, którzy w swoich 
badaniach wykorzystują szeroko pojęte narzędzia geoin-
formatyczne. Dyskusja skupiała się na dotychczasowych 
sukcesach uczestników w ich pracy naukowej oraz spoj-
rzeniu na współczesne trendy rozwoju w dziedzinie geo-
matyki, geodezji, teledetekcji i fotogrametrii, a także wy-
korzystywanych w tej sferze technologiach.

Konferencję rozpoczął przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego, mgr inż. Adrian Kasztelan, witając gości 
i wprowadzając uczestników w tematykę wydarzenia. Głos 
zabrał również dr inż. Paweł Strzeliński, mówiąc o tym, jak 

ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami 
naukowymi, że warto organizować tego typu spotkania, 
które w przyszłości mogą zaowocować obozami naukowy-
mi. O zabranie głosu został poproszony opiekun Koła Le-
śników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. 
UPP dr hab. Jarosław Szaban, który zwrócił uwagę na pręż-
ną działalność studentów Sekcji Geomatycznej. Konfe-
rencję otworzył przewodniczący Komitetu Naukowego, 
Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna prof. dr 
hab. Piotr Łakomy, podkreślając, że mimo trudnej sytuacji 
pandemicznej organizatorzy stanęli na wysokości zada-
nia i wydarzenie mogło się odbyć. Wykład inauguracyjny 
Nikt nie uwierzy, że tak było… – prehistoria geomatyki wy-
głosił prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Autorem 
drugiej prelekcji Wykorzystanie bezzałogowych systemów 
latających do pozyskiwania informacji pomiarowych był dr 
inż. Grzegorz Stępień.

W pierwszym dniu otwarto sesje referatowe oraz po-
sterową, które realizowano w pierwszym dniu wydarze-
nia. Drugi dzień konferencji to warsztaty przeprowadzo-
ne przez pracowników naszego Wydziału oraz firmy part-
nerskie. Wręczono wtedy również nagrody za pierwsze trzy 
miejsca w kategorii referaty i postery. Do najciekawszych 
należały wystąpienia Przemysława Mamuszki i Jakuba Mi-
szczyszyna z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie: Analizy lokalizacji zalegania pokrywy 
śnieżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 roku 
na podstawie niekomercyjnych zobrazowań satelitarnych 
Sentinel-2 oraz Landsat-8, a także Dominiki Michałowskiej 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 
Inwentaryzacja zbiorników wodnych w lasach na przykła-
dzie Nadleśnictwa Grodziec.

Jako organizatorzy chcemy podziękować wszystkim 
za doskonałą współpracę oraz nieoceniony wkład meryto-
ryczny i intelektualny w Ogólnopolską Konferencję Nauko-
wą „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych” 
oraz zapraszamy do dalszej owocnej współpracy przy ko-
lejnych edycjach. 

mgr inż. Adrian Kasztelan
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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Sesja 
Studenckich  
Kół Naukowych 
2021

W tym roku Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu, pod patronatem  Prorektora 
ds. studiów, prof. dr. hab. Piotra Ślósarza, jak większość obec-
nie odbywających się wydarzeń, przyjęła formę dwudniowej 
transmisji (20-21 maja 2021 r.), podczas której mogliśmy za-
poznać się z efektami prac studentów działających w uczel-
nianych kołach naukowych. Do zalet tegorocznej Sesji SKN 
należał szeroki przekrój prezentowanych tematów świadczą-
cy o różnorodnych zainteresowaniach naukowych studen-
tów UPP. Podczas Sesji wygłoszono w sumie 30 referatów 
przygotowanych przez studentów reprezentujących 15 kół 
naukowych. Wystąpienia podzielone były na trzy bloki tema-
tyczne: przyrodniczy, nauk ekonomicznych i społecznych 
oraz techniczny.
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Sekcja przyrodnicza

I MIEJSCE 
SKN Zootechników i Biologów 
 Porównanie przydatności różnych 

części liści paulownia clon  
in vitro 112 w żywieniu bydła 

Autorzy: Anna Łuniewicz, Julia Pu-
chalska, Sylwia Inglot 

II MIEJSCE 
SKN Leśników 
Pseudogymnoascus destructans na 

zimowisku w Poznaniu i grzyby 
mu towarzyszące

Autorzy: Katarzyna Sycz, Woj-
ciech Olma, Michalina Witkow-
ska, Damian Cichoń, Radosław 
 Roszak, Natalia Kartawik,  Jolanta 
Behnke -Borowczyk, Witold 
Grzywiński 

III MIEJSCE 
KN Studentów Biotechnologii 

„OPERON” 
Fitoremediacja jako narzędzie do 

oczyszczania środowiska wykorzy-
stanie grzybów trichoderma jako 
czynników wspomagających rośli-
ny – badania pilotażowe 

Autorzy: Katarzyna Wojtyniak, Aneta 
Basińska-Barczak, Katarzyna Mi-
kołajczak, Lidia Błaszczyk 

WYRÓŻNIENIE 
SKN Miłośników Chemii Stosowanej 
Porównanie wartości odżywczych 

i prozdrowotnych grzybów po-
chodzenia azjatyckiego względem 
grzybów pochodzenia lokalnego 

Autorzy: Julia Małgorzata Szcze-
śniak, Przemysław Grzegorz 
Gawrysiak 

SKN Rolników 
O rolnictwie w internecie 
Autor: Michał Chamier Gliszczyński 

SKN Ochrony Środowiska 
Jeże w „symbiozie” z poznańską PST 
Autorzy: Oliwia Deik, Anastazja 

Kupiec 

Sekcja nauk  
ekonomicznych  
i społecznych  

I MIEJSCE 
SKN Młodych Menedżerów 
Świadomość finansowa wśród stu-

dentów poznańskich uczelni 
Autor: Justyna Kopeć 

II MIEJSCE 
SKN Młodych Księgowych 

i Finansistów 
Wpływ pandemii Covid-19 na aktyw-

ność zawodową i sytuację finanso-
wą studentów poznańskich uczel-
ni wyższych 

Autorzy: Zofia Koralewska, Michali-
na Ciemniewska, Piotr Dudziński 

III MIEJSCE 
SKN Myśli Gospodarczej 
Zachowania konsumentów na rynku 

herbaty 
Autor: Jagoda Ławniczak 

WYRÓŻNIENIE 
SKN Myśli Gospodarczej 
Zmienność cen wybranych produktów 

rolnych w czasach kryzysu 
Autorzy: Mateusz Cielecki, Emilian 

Rusiniak 

SKN Młodych Menedżerów 
Wpływ pandemii na zakup żywności 

ekologicznej w Polsce 
Autorzy: Justyna Strojek, Weronika 

Urbaniak  

Sekcja techniczna 

I MIEJSCE 
SKN Inżynierii Rolniczej 
Porównanie ciągników rolniczych wy-

posażonych w zespoły jezdne gą-
sienicowe i kołowe na przykładzie 
maszyn Claas axion 960 terra trac 
oraz Axion 960 

Autorzy: Piotr Krzewina, Łu-
kasz Grzelewski, Arkadiusz 
Zwierzchowski 

II MIEJSCE 
SKN Technologów Drewna 
Czy w 2077 roku będziemy tankować 

samochody liśćmi? 
Autorzy: Michał Krupka, Filip 

Tarkowski 

III MIEJSCE 
SKN Technologów Żywności 
Produkcja domowego wina z wybra-

nych nektarów i soków dostępnych 
na polskim rynku 

Autorzy: inż. Adrian Ciołek, inż. 
Krzysztof Smarzyński 

WYRÓŻNIENIE 
SKN Projektantów Mebli 
Projekt cat cafe – specjalistycznej ga-

bloty przeznaczonej dla kotów 
Autor: Małgorzata Ziobro
Nad przebiegiem tegorocznej Sesji 

Studenckich Kół Naukowych czu-
wał komitet naukowy w składzie:

prof. dr hab. Piotr Szulc – Pełnomoc-
nik rektora ds. kół naukowych

dr inż. Krzysztof Rutkowski (Wy-
dział Rolnictwa, Ogrodnictwa 
i Bioinżynierii)

prof. UPP dr hab. Małgorzata Gu-
mienna (Wydział Nauk o Żywno-
ści i Żywieniu)

dr inż. Andrzej Osuch (Wydział In-
żynierii Środowiska i Inżynierii 
Mechanicznej)

dr inż. Jacek Kamczyc (Wydział Leś-
ny i Technologii Drewna)

dr Kinga Skieresz-Szewczyk (Wydział 
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach)

dr Maciej Sassek (Wydział Medy-
cyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach)

prof. UPP dr hab. Roma Ryś-Jurek 
(Wydział Ekonomiczny)
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sujących osób, a także pozwalają nawiązać pierwsze kon-
takty biznesowe. Myślę, że dla młodych osób, już za mo-
ment wchodzących na rynek pracy, jest to bardzo istotne. 
W moim przypadku znajomości zawarte w Kole pozwoliły 
na otwarcie kariery w audycie finansowym. Dodatkowa ak-
tywność na studiach w postaci pracy w kole naukowym to 
dla mnie definicja poszerzania horyzontów i sieci kontak-
tów oraz samorozwój i motywacja do dalszego działania.

d r  A g n i e sz k a  Koz e r a , 
opiekun SKN Młodych Księgowych 
i Finansistów

Jestem jednym z opiekunów Stu-
denckiego Koła Naukowego Młodych 
Księgowych i Finansistów, działające-
go na Wydziale Ekonomicznym. Stu-

denci na Wydziale, który reprezentuję, mają możliwość roz-
wijania swoich pasji i zainteresowań w ramach kilku pręż-
nie działających kół naukowych. Kilka lat temu, razem z dr 
Małgorzatą Węgrzyńską, dostrzegłyśmy jednak lukę w ich 
działalności, czyli brak organizacji studenckiej specjali-
zującej się w zakresie finansów i rachunkowości. Dlate-
go też byłyśmy inicjatorami założenia Studenckiego Koła 

Dlaczego warto 
angażować się 
w działalność  
kół naukowych? 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  
MŁODYCH KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW 

Katarzyna Bosacka, stu-
dentka III roku kierunku finanse i ra-
chunkowość, wiceprezes SKN Mło-
dych Księgowych i Finansistów

Uważam, że warto angażować się 
w  działalność kół naukowych, po-
nieważ koła naukowe to przestrzeń, 

w której otrzymujemy możliwość rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań. Moje pierwsze zetknięcie się z pracą ba-
dawczą miało miejsce jeszcze w szkole średniej, kiedy to 
wzięłam udział w I edycji konkursu „Zostań Ekonomistą”, 
organizowanego przez Wydział Ekonomiczny UPP. To do-
świadczenie przyczyniło się do tego, że już na pierwszym 
roku studiów podjęłam decyzję o wstąpieniu do SKN Mło-
dych Księgowych i Finansistów działającego na Wydziale 
Ekonomicznym. Jako członkowie Koła zajmujemy się nie 
tylko badaniami naukowymi i ich prezentacją, ale również 
organizujemy wykłady i warsztaty tematyczne oraz bie-
rzemy udział w spotkaniach ze specjalistami i praktykami. 
Takie spotkania umożliwiają poznawanie nowych, intere-

Czy warto podejmować dodatkową aktywność podczas studiów? 
Jakie korzyści przynosi angażowanie się w działalność studenc-
kich kół naukowych? Zapytaliśmy o to studentów i opiekunów kół, 
którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. 
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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI 

Inż. Krzysztof Smarzyń-
ski,  student kierunku technologia 
żywności i żywienie człowieka, pre-
zes Koła Naukowego Technologów 
Żywności 

Działalność w kole naukowym po-
zwala na rozwój zainteresowań oraz 

praktyczne zdobywanie wiedzy. Nasze Koło działa na Wy-
dziale Nauk o Żywności i Żywieniu, więc zajmujemy się 
przetwórstwem żywności, towaroznawstwem, nowocze-
snymi technologiami czy biotechnologią. Tak szeroki wa-
chlarz możliwości sprawia, że każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Dodatkowe działania owocują zdobyciem cennego do-
świadczenia w laboratorium oraz umiejętności miękkich, 
co sprzyja późniejszemu poszukiwaniu pracy. Zrealizowa-
ne projekty prezentowane podczas konferencji naukowych 
mogą otworzyć ścieżkę przyszłej kariery. Poza nauką KNTŻ 
to również wspaniała przygoda i mile spędzony czas wśród 
osób o podobnych zainteresowaniach. 

Naukowego Młodych Księgowych i Finansistów, którego 
jesteśmy opiekunami. 

Z moich obserwacji wynika, że dodatkowa aktywność 
na studiach pozwala studentom na rozwój interpersonal-
ny, naukowy, a także przekłada się na rozwój ich kariery za-
wodowej. Po pierwsze, członkowie kół naukowych wzboga-
ceni są o specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Po drugie, 
koła naukowe pomagają w rozwoju umiejętności interper-
sonalnych, pracy w grupie, dobrej organizacji czasu i odpo-
wiedzialności, co może okazać się niezwykle przydatne na 
konkurencyjnym rynku pracy. I po trzecie wreszcie, koła 
naukowe stwarzają swoim uczestnikom możliwość wyróż-
nienia się spośród ogółu studentów, otwierają przed nimi 
ścieżkę dalszej kariery, edukacji i rozwoju. Członkowie kół 
naukowych prowadzą ciekawe prace badawcze, przedsta-
wiają wyniki badań na konferencjach krajowych i między-
narodowych, a także publikują swoje pierwsze artykuły na-
ukowe. Uczestnictwo w kole naukowym może więc ułatwić 
zdobycie stypendium naukowego czy też dostanie się do 
szkoły doktorskiej. Na koniec warto również wspomnieć, 
że uczestnictwo w kołach naukowych to także spędzanie 
czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach, celach 
i pasjach, co skutkuje trwałymi przyjaźniami na lata. 
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Dr inż. Przemysław Ko-
wa lcz e ws k i ,  opiekun SKN 
Technologów Żywności

Studia to wyjątkowy czas, już do-
rośli, ale jednak jeszcze bez nadmia-
ru obowiązków. Warto wykorzystać 
go jak najlepiej i czerpać z życia stu-

denckiego pełnymi garściami. Jedną z takich dodatkowych, 
ciekawych działalności jest uczestnictwo w pracach stu-
denckiego koła naukowego. Ta organizacja zrzesza studen-
tów wszystkich lat, zatem można nawiązać ciekawe zna-
jomości, a nawet przyjaźnie.

Korzyści z  działania w  SKN jest wiele, należy tu-
taj wspomnieć o dodatkowym samodzielnym doświad-
czeniu w pracach laboratoryjnych. Zajęcia praktyczne pro-
wadzone w ramach toku studiów zazwyczaj nie pozwala-
ją dotknąć i skorzystać z każdego urządzenia, które jest 
prezentowane. W kole naukowym trzeba wykonać zapla-
nowane badania samodzielnie, co niewątpliwie pomaga 
rozwinąć umiejętności pracy analitycznej. Co ważne, pro-
jekty koła naukowego są często inicjowane przez samych 
studentów. Proszę ich o przygotowanie się do danego te-
matu, sprawdzenie danych literaturowych, czyli de facto 
przygotowuję ich do samodzielnego działania, także pro-
jektowego, dzięki czemu w pracy zawodowej łatwiej będzie 
im sprostać stawianym zadaniom. Ponadto wiele z tych 
projektów kończy się opublikowaniem wyników badań 
w czasopismach naukowych, a także prezentowaniem ich 
na konferencjach. To bardzo ważny element szkoleniowy 
umiejętności miękkich. Sztuka prezentacji na konferen-
cjach często przydaje się w rozmowach rekrutacyjnych, 
gdzie prezentujemy nie wyniki, lecz siebie. 

Wielu studentów, którzy działali aktywnie w kole na-
ukowym, kontynuowało swoją przygodę z nauką, robiąc 
doktorat, czego sam jestem przykładem, a dzięki sukce-
som na konferencjach i publikacjom naukowym łatwiej 
im zdobyć pracę. Spora liczba osób, które działały w KNTŻ, 
pracuje obecnie w ciekawych miejscach, często właśnie 
w działach R&D. Kilkakrotnie dzwoniono do mnie, pro-
sząc o opinię na temat byłego studenta, który wskazał swo-
ją aktywność w KNTŻ w swoim cv. Po zasięgnięciu opi-
nii w każdym wypadku udało się absolwentowi pożąda-
ną posadę zdobyć. 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  
ZOOTECHNIKÓW I BIOLOGÓW 

Inż. Joanna Kowalska , stu-
dentka kierunku żywienie zwierząt 
(studia dualne), II rok, II stopień

Udzielając się w Studenckim Kole 
Naukowym Zootechników i Biologów, 
poznałam ludzi, którzy mają szeroką 
wiedzę z zakresu szczególnie mnie in-

teresującego. Dzięki temu mogłam uczestniczyć w pracach 
badawczych skupionych na gatunkach, z którymi wiążę 
swoją przyszłość. Przełożyło się to na nabycie wiedzy oraz 
umiejętności przydatnych w przyszłej wymarzonej pra-
cy zawodowej. Przede wszystkim nauczyłam się prezen-
tować efekty swojej pracy. Ponadto dowiedziałam się, jak 

analizować dostępne dane oraz gdzie szukać rzetelnych 
informacji. Wydaje mi się, że są to umiejętności szczegól-
nie cenione przez potencjalnych pracodawców. Jeszcze 
przed wejściem na rynek pracy wiedziałam, z jakimi pro-
blemami muszą zmierzyć się osoby, których codziennym 
obowiązkiem jest żywienie zwierząt monogastrycznych. 
Dzięki temu poznałam odpowiedź na jedno z najważniej-
szych moim zdaniem pytań zawodowych: w którym kie-
runku chcę się dalej rozwijać, a z czym na pewno nie będę 
wiązać swojej przyszłości.

Inż. Roksana Wachowiak , 
studentka kierunku zootechnika, 
II rok, II stopień

Studia to nie tylko zajęcia i  eg-
zaminy, to również studenckie koła 
naukowe. Dzięki działalności w jed-
nym z nich mogłam zdobyć wiedzę 

na temat zwierząt egzotycznych, z którymi wcześniej nie 
miałam do czynienia. Oprócz poszerzenia wiedzy teore-
tycznej mogłam zdobyć umiejętności praktyczne, uczest-
nicząc w pracach badawczych. Działalność w kole nauko-
wym umożliwiła mi reprezentowanie naszych prac na 
większym forum. Dzięki temu nabyłam umiejętności spo-
łeczne, nauczyłam się pracy w zespole, a przede wszyst-
kim zawarłam wiele ciekawych znajomości. Koła nauko-
we stwarzają okazję do pogłębienia wiedzy w określonej 
dziedzinie. Można poznać wiele różnych aspektów pracy 
w wybranym zawodzie i zdobyć cenne umiejętności, które 
mogą się przydać w przyszłym życiu zawodowym.

Dr inż. Bartosz Kieroń-
czyk , opiekun SKN Zootechników 
i Biologów 

Jako uczestnik jednej z  Sekcji 
w czasach studenckich, później jako 
jej współopiekun, a obecnie opiekun 
SKN Zootechników i Biologów z całą 

pewnością mogę stwierdzić, że największym atutem jest 
możliwość poznania nowych osób zarówno w murach 
Uczelni, jak i w innych jednostkach naukowych w Pol-
sce. Podczas uczestnictwa w konferencjach naukowych 
czy prowadzenia wspólnych prac projektowych zawiązują 
się bowiem liczne przyjaźnie i znajomości, które są warto-
ścią samą w sobie. Aktywne uczestnictwo w SKN to najle-
piej zwracająca się inwestycja w samego siebie. Ta dodat-
kowa działalność pozwala zdobywać nowe doświadcze-
nia, umiejętności, kontakty ze środowiskiem naukowym, 
jak również niejednokrotnie z przyszłymi pracodawcami. 
Historia SKN Zootechników i Biologów zdecydowanie po-
twierdza, że angażowanie się w ruchy studenckie stanowi 
kartę przetargową na rozmowach kwalifikacyjnych o pra-
cę czy pomaga w rozbudowywaniu cv. Co równie ważne, 
realizowanie pomysłów badawczych w ramach działalno-
ści SKN zwiększa szansę w zdobywaniu nagród czy sty-
pendium naukowego.



Doktorantka Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierzętach, wy-
różniona w konkursie Fa-
meLab POLAND

FameLab to międzynarodowy 
konkurs dla badaczy i badaczek, któ-
rzy na scenie przedstawiają wybra-
ne zagadnienie naukowe tak, by za-
ciekawić publiczność. W tym roku fi-
nał polskiej edycji konkursu odbył się 
w niedzielę 25 kwietnia online. Swo-
je wystąpienia miało 10 finalistów, 
wśród których znalazła się Natalia 
Leciejewska, doktorantka, zatrudnio-
na od października 2020 r. na stano-
wisku asystenta w Katedrze Fizjolo-
gii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt 
(Zespół Fizjologii i Biochemii Zwie-
rząt). Otrzymała nagrodę Stowarzy-
szenia Rzeczników Nauki za prezen-
tację „Nieprzebadane, nielegalne i… 
niebezpieczne?”. Laureatka w pracy 
naukowej bada wpływ substancji za-
bronionych w sporcie na funkcjono-
wanie organizmu.

W 10-letniej historii  konkursu 
Famelab finalistami było trzech na-
ukowców z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. 

Sukcesy studentów z Koła 
Naukowego Technologów 
Żywności oraz Koła Nauko-
wego Zootechników i Biolo-
gów

Podczas Międzynarodowego Sym-
pozjum Studenckich Kół Naukowych 
„Środowisko-Roślina-Zwierzę-Pro-
dukt” zorganizowanego 15 kwietnia 
2021 r. na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Lublinie inż. Joanna Ko-
walska otrzymała I  nagrodę (sesja 
referatowa) za wygłoszenie refera-
tu Określenie optymalnego momentu 
rozpoczęcia eksploatacji hodo wli wa-
zonkowca białego (Enchytraeus al-
bidus). Autorzy: Joanna Kowalska, 
Roksana Wachowiak, Katarzyna Het-
mańczyk, Małgorzata Badura, Mar-
celina Chudyk SKN ZiB, Sekcja Ży-
wienia Zwierząt Monogastrycznych 
i Amatorskich.

W sesji posterowej inż. Roksana 
Wachowiak zajęła I miejsce za prezen-
tację pracy Ocena mikrobiologiczna ja-
kości pełnotłustych mączek z owadów. 
Autorzy: Roksana Wachowiak, Zuzan-
na Mikołajczak, Joanna Kowalska, Ja-
kub Ziarnik, Małgorzata Badura, Mar-
celina Chudyk. SKN ZiB, Sekcja Ży-
wienia Zwierząt Monogastrycznych 
i Amatorskich.

I miejsce w kategorii Nauk o Żyw-
ności i  Biotechnologii za prelekcję 
Wartość odżywcza i aktywność biolo-
giczna chleba  bezglutenowego wzboga-
conego w mączkę ze świerszczy – zdo-
była inż. Paulina Sarbak.

Prezes KNTŻ, inż. Krzysztof Sma-
rzyński, otrzymał pierwszą nagrodę 
od Polskiego Towarzystwa Technolo-
gów Żywności za prelekcję Właściwo-
ści odżywcze i fizykochemiczne ciastek 
kruchych z mączki ze świerszczy.

Cztery stypendia Ministra 
Edukacji i Nauki dla studen-
tów Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu

Stypendia Ministra Edukacji i Na-
uki za znaczące osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe przyznano 
362 studentom. Kandydatury studen-
tów z całej Polski oceniał zespół eks-
pertów reprezentujących różne dzie-
dziny nauki i sztuki. Do MEiN wpły-
nęło 890 wniosków w  tej sprawie, 
w tym siedem z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w  Poznaniu. Laureaci 
otrzymają wyróżnienie finansowe 
w wysokości 17 tys. zł.

W sumie przyznano 362 stypen-
dia (285 stypendiów za osiągnięcia 
naukowe, 42 za sportowe i 35 za arty-
styczne), a wśród laureatów znalazło 
się czworo studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu:

• Martyna Frątczak 
kierunek weterynaria

• Maria Gorczyca 
kierunek biotechnologia

• Mateusz Hetman 
kierunek weterynaria

• Tomasz Uzar 
kierunek weterynaria.

OSIĄGNIĘCIA
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https://puls.edu.pl/sites/default/files/page/galeria/2_1.png
https://www.facebook.com/krzysztof.smarzynski?__cft__%5b0%5d=AZXRsyYQRNH2pmtj53r2vK5f4Ax1g1L0dyBKKjPEGayWZRd5LSkXsE5IkV_WuehWjLxWybpCCf1BaI9nnUl3wPZLpkqDf_Ac2HA3SWGYLOjvc5pJruLsbE2YVRqXUeiX_1LiKc6H5eZl--dUd1BB_WhOm29eZFWG43r7EyYXgkWIXA&__tn__=-%5dK-y-R
https://puls.edu.pl/sites/default/files/page/galeria/2_1.png


WIEŚCI AKADEMICKIE68

„Łany” –
 jak przetrwać 
w czasie pandemii

↓↓ Wieści kulturalne



↓

WIEŚCI AKADEMICKIE 69

↓Wieści kulturalne

Trudne, a  zarazem bardzo 
aktualne pytanie, o  któ-
rym nikt z nas wcześniej 
nawet by nie pomyślał. 
Gdyby ktoś zapytał o  to 

w roku 2019, pewnie niejedna osoba 
by się zaśmiała, inna zbeształa za za-
dawanie głupich pytań, a kolejna za-
częłaby odnosić się do licznych filmów 
i seriali katastroficznych lub horrorów 
z cyklu The walking dead. Wtedy te-
mat wszechobecnego wirusa był czy-
stą abstrakcją.

Rok 2020 upłynął pod hasłem pan-
demii, dotkliwych obostrzeń, ograni-
czeń i dystansu społecznego.  Odbiło 
się to na każdym z osobna, jak również 
na sposobie funkcjonowania Uczelni 
i różnych form aktywności studenc-
kiej. Był to bardzo trudny czas dla 
społeczności Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łany”, który dodatkowo po jubile-
uszu 45-lecia działalności pracował 
nad uzupełnieniem pierwszego skła-
du. Tradycyjnie co pięć lat, po każdym 
galowym koncercie jubileuszowym, 
z zespołu odchodzi liczna grupa wie-
loletnich i doświadczonych tancerzy. 
Po wcześniejszych jubileuszach nasta-
wał czas intensywnych prób, na któ-
rych najmłodsi członkowie zespołu 
w trybie przyspieszonym poznawali 
cały program i zajmowali miejsce od-
chodzących koleżanek i kolegów. Na-
stępowała dosłownie wymiana poko-
leń w składzie koncertowym. Nieste-
ty, w 2020 r. los pokrzyżował „Łanom” 
plany. Z wielu organizowanych kon-
certów udało się zrealizować tylko je-
den – 12 lutego 2020 r., w Hotelu Po-
znań na 60 Sesji naukowej Instytutu 
Ochrony Roślin. 

Ostatnia próba w  „normalnych” 
czasach odbyła się 10 marca ubiegłego 
roku. Początkowo mówiło się o prze-
rwie kilkutygodniowej, może mie-
sięcznej. Nikt jednak nie spodziewał 
się scenariusza, który nastąpił potem. 
Przyrost zachorowań wymusił wpro-
wadzenie kolejnych drastycznych re-
strykcji, które wywróciły nasze życie 
do góry nogami. Wcześ niej planowa-
ne wyjazdy do Indonezji i Niemiec ze 
względu na trwającą pandemię wiru-
sa SARS-CoV-2 nie doszły do skutku. 
Mimo takich trudności Regionalne 
Centrum Animacji Kultury w Zielonej 
Górze 17–20 września 2020 r. zorgani-
zowało Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru „Oblicza tradycji” w nowej 
formule online. Dzięki temu festiwal 

przeniósł się na telebimy w mieście 
i do sieci. Było więc inaczej, bo wirtu-
alnie, ale nie mniej tanecznie i kolo-
rowo. Uczestniczyły w nim wybrane 
zespoły z 16 regionów Polski i osiem 
zagranicznych. Wielkopolskę repre-
zentowały „Łany”, które zostały wy-
różnione przez Radę Artystyczną Fe-
stiwalu za wysoki poziom artystyczny 
prezentowanego na filmie programu 
muzyczno-tanecznego.

Z miesiąca na miesiąc wszyscy 
z utęsknieniem wyczekiwali jakichś 
pozytywnych informacji o poprawie 
sytuacji i zniesieniu obostrzeń. Do-
piero w  nowym roku akademickim 
pojawiła się iskierka nadziei! Kadra 
zespołu rozesłała wieści o przywró-
ceniu prób w październiku, oczywi-
ście przy zachowaniu wszelkich środ-
ków ostrożności, zastosowaniu zale-
ceń przeciwcovidowych i  podziału 
na mniejsze grupy. Jaka była radość 
wszystkich, gdy mogli się spotkać, po-
rozmawiać, wspólnie pośpiewać, za-
tańczyć i ruszyć zastałe przez ostatnie 
miesiące mięśnie i stawy. Ból wywoła-
ny zakwasami nie dawał jeszcze nigdy 
takiej satysfakcji jak wtedy. Wszyst-
kim brakowało prób, które były lekar-
stwem zarówno dla ciała, jak i duszy. 
Niestety, nie potrwało to zbyt długo, 
ponieważ odbyły się AŻ dwa zajęcia 
– 6 i 8 października. Po czym władze 
naszego Uniwersytetu ponownie zmu-
szone były wstrzymać wszelkie formy 
aktywności studenckiej. Reszta roku 
kalendarzowego dłużyła się każdemu. 
Część z nas liczyła, że może uda się 
zorganizować spotkanie świąteczne 
w siedzibie ZPiT „Łany” przy Dożynko-
wej. Myśl o tym, że tradycyjna Łanowa 
Wigilia miałby się nie odbyć, dla wie-
lu była wręcz nie do przyjęcia. Z uwa-
gi na bezpieczeństwo i zdrowie człon-
ków zespołu oraz ich rodzin nie było 
to jednak możliwe do zrealizowania. 
Święta Bożego Narodzenia 2020 były 
dla wielu najsmutniejszymi świętami 
w życiu. Miejmy nadzieję, że takich już 
nigdy więcej nie będzie.

Mało pozytywne nastroje na po-
czątku roku 2021 potęgowała zimo-
wa chandra, z którą wiele osób mu-
siało samotnie toczyć nierówną wal-
kę. Na szczęście nadzieja odrodziła się 
pod koniec lutego, gdy władze Uczel-
ni ponownie dały zielone światło dla 
wznowienia prób. Wróciliśmy na salę 
taneczną po prawie rocznej przerwie. 
Kadra, żeby zachować jak najwyż-
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sze standardy bezpieczeństwa, usta-
liła precyzyjne zasady, do których 
wszyscy zobligowani byli się stoso-
wać. Trudne, ale konieczne wymogi 
były przestrzegane. Wszystkim zale-
żało na tym, aby powrót do zajęć nie 
był krótkim epizodem kilku prób, jak 
w  październiku. Stopniowo zespół 
rozpoczął procedurę „rewitalizacji”, 
zaczynając od samych kroków i figur, 
poprzez przywrócenie zaniedbanej 
kondycji, a kończąc na stawianiu ła-
nowych układów. Duch w „Łanowym 
narodzie” zaczął się odradzać niczym 

feniks z  popiołów! Ostatnio nawet, 
w ramach dodatkowych zajęć, zorgani-
zowane zostało spotkanie z panią Kry-
styną Frąckowiak – instruktorką tań-
ca Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
w Poznaniu. Pozwoliło to tancerzom 
zobaczyć taniec klasyczny z innej per-
spektywy i poznać nieznane wcześniej 
triki, co z pewnością przełoży się na 
dalszy rozwój umiejętności. 

Z nadejściem wiosny zaczęła się 
poprawiać nie tylko pogoda, którą 
notabene wykorzystaliśmy do naj-
nowszej sesji zdjęciowej na poznań-

skiej Cytadeli, lecz także nastroje spo-
łeczne i samopoczucie każdego z nas. 
Rozszerzany stopniowo zakres szcze-
pień wpływa na spadek liczby zaka-
żeń, dzięki czemu znoszone są kolejne 
obostrzenia, co daje nadzieję powrotu 
normalności sprzed pandemii, na co 
wszyscy czekamy z niecierpliwością!

Oby nastał wyczekiwany koniec 
pandemii!

Krzysztof Dzierżewski

zdjęcia: Andrzej Tarnowski
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Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski 
w kolarstwie górskim podobnie jak w minionym roku od-
były się w Wągrowcu. Zawody akademickie były imprezą 
towarzyszącą Mistrzostwom Wielkopolski w kolarstwie 
górskim w cross country, dzięki czemu na starcie stanęło 
wielu znakomitych zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych. To spore wyzwanie dla studentów, bo w zasa-
dzie walczą oni w dwóch kategoriach: akademickiej i open. 
Po długiej przerwie wyraźnie widać było głód rywalizacji, 
tym bardziej że zawodnicy w większości zachowali dosko-
nałą formę.

W minionym roku akademickim zarówno drużyna 
żeńska, jak i męska UPP wygrała klasyfikację drużynową, 
a oprócz tego zawodnicy odnieśli wiele sukcesów indywi-
dualnych. Tegoroczne wyzwanie było więc ogromne. Sek-
cję kolarstwa górskiego UPP reprezentowali: Sandra Samo-
lewska, Adrianna Owczarek, Daria Tomaszewska, Aleksan-
dra Brzózka, Adam Deska, Maciej Mogiłka, Igor Jędrusik, 
Sebastian Grześkowiak, Maciej Łopatka, Wiktor Jędrusik 
i Karolina Dopierała (trener sekcji). W tak licznym gronie 
zawodnicy byli bardzo zdeterminowani do walki o jak naj-
lepsze wyniki drużynowe.

Wyścig kobiet zarówno w klasyfikacji open, jak i aka-
demickiej – podobnie jak w ubiegłym roku – zdominowała 
zawodniczka UPP Sandra Samolewska, a na drugim stop-
niu podium stanęła również reprezentantka UPP Adrian-
na Owczarek. Świetna forma pozostałych zawodniczek za-
pewniła ponownie 1 miejsce dla Uniwersytetu Przyrod-
niczego w klasyfikacji kobiet. Wyścig męski był równie 
pasjonujący i walka o trzy pierwsze lokaty rozstrzygała się 

do samego końca. Ostatecznie 2 miejsce zajął Adam Deska, 
a 3 – Maciej Mogiłka. Wspaniały start pozostałych zawod-
ników dał męskiej drużynie UPP również 1 miejsce. Tym 
samym ubiegłoroczne tytuły udało się obronić.

Kolejnym etapem akademickich zmagań był start 
w Akademickich Mistrzostwach Polski w Spytkowicach. 
W minionym roku kobiety z UPP zdobyły złoty medal, 
a podobne wyniki indywidualne w tym roku dały 4 miej-
sce w klasyfikacji generalnej. To bardzo dobry wynik, bio-
rąc pod uwagę konkurencję i nazwiska na liście startowej, 
tym bardziej że do brązowego medalu zabrakło zaledwie 
trzech punktów. Drużyna męska uplasowała się na 7 miej-
scu w klasyfikacji generalnej na 17 startujących Uczelni, 
co też jest bardzo dobrym wynikiem. W Akademickich Mi-
strzostwach Polski w kolarstwie górskim w składzie re-
prezentacji UPP startowali: Sandra Samolewska, Adrian-
na Owczarek, Karolina Dopierała, Patrycja Loksztejn, Daria 
Tomaszewska, Aleksandra Brzózka, Adam Deska, Maciej 
Mogiłka, Igor Jędrusik, Sebastian Grześkowiak, Wiktor 
Jędrusik, Jakub Guziak, Mateusz Żylicz i Marcin Gałązka.

Sekcję kolarską czeka jeszcze wiele startów w tym se-
zonie, dlatego zawodnicy cały czas trenują, by jak najlepiej 
wypaść podczas kolejnych zawodów.

SUKCESY SPORTOWE ZAWODNIKÓW 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA 
POZNANIA I WIELKOPOLSKI 
ORAZ AKADEMICKIE 
MISTRZOSTWA POLSKI 
W KOLARSTWIE GÓRSKIM 2021
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W SIATKÓWCE 
PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

W dniach 31.05-1.06.2021 r. Klub Uczelniany AZS Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był organizatorem 
Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski w siat-
kówce plażowej kobiet i mężczyzn. Turniej odbywał się 
na naszych boiskach zewnętrznych do siatkówki plażowej.

UPP reprezentowały trzy pary żeńskie i jedna męska: 
Julia Pszonka/Sandra Jankowska, Katarzyna Widerska/
Weronika Pawlak, Nikola Olchowik/Oliwia Łabuda, Kamil 
Radzikowski/Aleksander Poznański. Kamil Radzikowski 
i Aleksander Poznański okazali się bezkonkurencyjni i za-
jęli 1 miejsce. Wygrana dała zawodnikom awans do półfi-
nału A Akademickich Mistrzostw Polski w Szczecinie (tre-
ner sekcji: Sławomir Juryta). 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W SQUASHU

Organizatorem tegorocznych Akademickich Mi-
strzostw Poznania i Wielkopolski w squashu było Colle-
gium da Vinci. Zostały one rozegrane w dwóch rzutach. 
W pierwszym – 13.12.2020 r. – UPP reprezentowali: Joan-
na Radzymińska, Bartosz Stępniewski i Tomasz Białas. 
W klasyfikacji generalnej zarówno kobiet, jak i mężczyzn 
obie drużyny uplasowały się na 3 miejscu. Podczas drugie-
go rzutu – 16.05.2021 r. – Jankowska, Pawlak i Białas  zajęli 
w klasyfikacji generalnej odpowiednio 2 miejsce w kate-
gorii kobiet i 3 miejsce wśród mężczyzn. Po dwóch rzu-
tach obie drużyny UPP znalazły się na podium, zajmując 
3 miejsce.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 
I WIELKOPOLSKI W TENISIE STOŁOWYM

Zawody odbyły się w trzech rzutach: dwa drużynowe 
i jeden indywidualny. Gospodarzem zawodów drużyno-
wych był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nato-
miast indywidualny zorganizowało Collegium da Vinci. 
Drużyna kobiet Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
w pierwszym rzucie zajęła 3 pozycję, w drugim – 2, nato-
miast męska ekipa odpowiednio 2 i 1 miejsce. Ostatni rzut 
zakończył się następującymi wynikami: Joanna Pokrzyw-
ka – 5 miejsce, Jan Kuźniarek – 4 miejsce, Wojciech Masta-
lerz – 9 miejsce, Dominik Mancweld – 10 miejsce. Trzeci 
rzut zawodów zakończył się zdobyciem 3 miejsca druży-
nowo zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Druży-
na UPP wzięła też udział w Akademickich Mistrzostwach 
Polski w tenisie stołowym Półfinał A w Gdańsku. 
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MISTRZOWIE 
LUB O DOSTOJEŃSTWIE 
UNIWERSYTETU

Gdy w 1933 r. prof. Kazimierz Twardowski odbie-
rając tytuł doktora honorowego Uniwersytetu 
Poznańskiego, wygłosił wykład o dostojeństwie 
uniwersytetu, nie przypuszczał pewnie, jak czę-

sto na jego słowa będą powoływały się kolejne pokolenia. 
Dostojeństwa autor upatrywał nie tylko z racji wielowie-
kowej tradycji, lecz przede wszystkim w samej idei, według 
której: „zadaniem Uniwersytetu jest zdobywanie prawd 
i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umie-
jętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy uni-
wersyteckiej jest tedy twórczość naukowa zarówno pod 
względem merytorycznym, jak pod względem metodycz-
nym. Z tych wysiłków wyrasta gmach wiedzy obiektywnej 
(…), która nie przyjmuje rozkazów od żadnych czynników 
zewnętrznych i nie chce służyć żadnym względom ubocz-
nym, lecz za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie 
i rozumowanie”. Z kolei: „Działanie wychowawcze Uniwer-
sytetu polega na budzeniu i pogłębianiu w młodych umys-
łach zrozumienia olbrzymiej doniosłości, którą posiada 
prawda obiektywna i praca około jej zdobywania (…). Temi 
więc dwoma drogami, nauczaniem młodzieży i ogłasza-
niem prac naukowych, Uniwersytet promieniuje na całe 
społeczeństwo”. Słowa prof. Twardowskiego wielokrot-
nie cytowane, zwłaszcza w roku jubileuszu stulecia stu-
diów uniwersyteckich w Poznaniu, nasunęły mi pomysł 
na przypomnienie paru postaci – profesorów, którzy swo-
im życiem, postawą i poglądami znakomicie wpisują się 
w powyższą ideę.

Wszystko zaczęło się w 2003 r., gdy z okazji uroczysto-
ści w 50 rocznicę śmierci prof. Stanisława Izydora Rungego 
powstała książka prezentująca życie i działalność nauko-
wą Profesora. Krótki czas na przygotowanie i opracowanie 
materiałów spowodował, że zdecydowaliśmy się na nie-
wielki format, pozwalający jednak na pokazanie dostęp-

nych wówczas dokumentów i zdjęć. Stanisław I. Runge, 
rektor Uniwersytetu Poznańskiego, był wybitnym uczo-
nym, autorytetem w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. 
Kilka lat temu ukazała się biografia Profesora opublikowa-
na przez Wydawnictwo Naukowe UAM, myślę jednak, że 
pozostało jeszcze wiele kart z jego bogatego życia wartych 
przypomnienia. Być może uda się to jeszcze zrealizować.

Formuła książeczki okazała się atrakcyjna i dwa lata 
później wydaliśmy wspomnienia o prof. Stefanie Alexan-
drowiczu. Doktor h.c. uczelni w Szczecinie, Wrocławiu 
i Poznaniu, wybitny specjalista i znawca nauk o zwierzę-
tach. Był także wspaniałym dydaktykiem i wychowawcą 
młodzieży. Nauczyciel i przyjaciel – jak pisał jeden z jego 
wychowanków.

W 2010 r., w 20 rocznicę śmierci, ukazała się książka 
poświęcona prof. Wacławowi Pytkowskiemu, wybitnemu 
znawcy zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych gospo-
darstw rolniczych. „Wielu wspomina profesora jako czło-
wieka, który w trudnych czasach powojennych i później-
szych miał odwagę głosić odrębne poglądy, odważnego 
i bezkompromisowego”, tak pisał prof. Witold Wielicki, pod 
którego redakcją została wydana publikacja.

Profesorowie Jerzy Wiśniewski i Dariusz J. Gwiazdo-
wicz są autorami następnych czterech biografii. Pierwszą 
z nich poświęcili mistrzowi i nauczycielowi, prof. Bohda-
nowi Kiełczewskiemu. W kolejnych latach ukazały się pu-
blikacje o profesorach leśnikach: Wiesławie Szczerbińskim, 
Aleksandrze Kozikowskim, a w tym roku – o Ludwiku Si-
towskim. Otrzymaliśmy portrety wybitnych uczonych, 
znakomitych nauczycieli, ludzi niepospolitego charakteru 
i zasad, ciekawych, bogatych osobowości. Liczne ilustracje 
wzbogacają opowieść, ukazując bohaterów książek pod-
czas pracy i w życiu rodzinnym, miejsca z nimi związane, 
ich dzieła, a bogata bibliografia pozwala dotrzeć zaintere-
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sowanym i dociekliwym do źródeł. Autorzy bowiem często 
uzupełniali bądź prostowali wiele powielanych wcześ niej, 
niesprawdzonych bądź nawet nieprawdziwych informa-
cji przenoszonych do kolejnych okolicznościowych i ju-
bileuszowych opracowań. Tu jedyne źródło stanowią do-
kumenty. Drugim niezaprzeczalnym walorem książek są 
przytaczane anegdoty i wspomnienia bliskich, przyjaciół 
lub uczniów.

Portret Bohdana Kiełczewskiego został wzbogacony 
tekstami Honoraty Korpikiewicz i Jana Nawrota, by zilu-
strować różnorodność zainteresowań i osiągnięć Profesora. 
Entomolog i ekolog, twórca polskiej szkoły akarologii leś-
nej, ale także nauki o kulturotwórczej roli lasu. Wspólnie 
z prof. J. Wiśniewskim stworzyli jej podstawy rozwinię-
te później w kilku wydaniach bogato ilustrowanego pod-
ręcznika. Zapoczątkował oryginalną problematykę badaw-
czą – biometeorologię sportu. Zajmował się między innymi 
także wpływem kosmosu na biosferę. Gdy z okazji 90-le-
cia studiów leśnych w Poznaniu „Przegląd Leśniczy” ogło-
sił konkurs na największe osobowości wśród profesorów, 
pierwsze miejsce wraz z prof. Józefem Rivolim przypadło 
Bohdanowi Kiełczewskiemu.

W przedmowie do książki o prof. Wiesławie Szczerbiń-
skim autorzy piszą o nim jako o postaci nieco zapomnia-
nej. Niesłusznie zapomnianej, bowiem nie tylko stworzył 
on model współczesnego łowiectwa oparty na rzetelnej 
wiedzy, podstawach prawnych i zasadach etyki. Był także 
pionierem wiedzy ekologicznej wykorzystywanej w pro-
wadzeniu gospodarki łowieckiej. Jego nowatorskie wte-
dy poglądy nie spotykały się z akceptacją współczesnych 
mu. Portret Profesora wzbogacają wspomnienia studen-
tów i współpracowników; wszyscy oni wyrażają się ciepło 
i z sympatią, przytaczając wiele anegdot świadczących, jak 
bardzo niebanalną postacią był prof. Szczerbiński.

Wydane ostatnio dwie najobszerniejsze monografie 
zostały poświęcone profesorom z tego samego pokolenia, 
niemal rówieśnikom. W jubileuszowym 2019 roku uka-
zała się książka o prof. Aleksandrze Kozikowskim, wpi-
sując się w historię tworzenia studiów leśnych na Uni-
wersytecie Poznańskim. W latach międzywojennych był 
profesorem Politechniki Lwowskiej i dziekanem tamtej-
szego Wydziału Rolniczo-Lasowego. Jego głos w sprawie 
studiów leśnych wymagających gruntownego wykształ-
cenia uniwersyteckiego wywarł znaczący wpływ na ich 
powołanie na Uniwersytecie Poznańskim. Do Poznania 
przyjechał w 1945 r., gdzie zajął się organizacją Katedry 

Ochrony Lasu. „Ze względu na rzekome błędy ideologicz-
no-polityczne został odsunięty od kontaktów z młodzie-
żą akademicką”. Jego rehabilitacja nastąpiła już po śmier-
ci, w 1956 r. Profesor Kozikowski to autor ponad 100 prac 
z entomologii, ochrony lasu, przyrody, pszczelnictwa, sza-
cowania lasu, łowiectwa, doświadczalnictwa leśnego. Za-
liczany jest do twórców polskiej szkoły entomologów, był 
współzałożycielem Polskiego Związku (dziś Towarzystwa) 
Entomologicznego.

Ostatnia z wydanych, ale nie ostatnia z serii biografia 
ukazała się niedawno w naszym Wydawnictwie. Jej boha-
terem jest prof. Ludwik Sitowski, podobnie jak prof. Run-
ge jeden z rektorów Uniwersytetu Poznańskiego. Wybit-
ny biolog, którego zainteresowania obejmowały niemal 
wszystkie dziedziny zoologii. Światową sławę przynios ły 
mu badania z dziedziny biologicznej walki ze szkodnika-
mi drzewostanów. Znany i cytowany, przede wszystkim 
w USA. Ulubionym terenem jego badań były Pieniny; nale-
żał do inicjatorów utworzenia Pienińskiego Parku Narodo-
wego. Doceniano też jego umiejętności organizacyjne. Za-
szczytną funkcję rektora pełnił w latach 1925/26, w trud-
nych i burzliwych czasach recesji, walki o utrzymanie 
studiów leśnych i lekarskich oraz politycznych wydarzeń 
maja 1926 r. Sylwetkę Profesora uzupełniają bogato cyto-
wane wspomnienia wnuczki, Krystyny Górskiej, ukazując 
go jako człowieka pełnego optymizmu, z ogromnym poczu-
ciem humoru, życzliwego i wyrozumiałego. We wspomnie-
niach o nim jest tekst prof. Kazimierza Simma:

Jako profesor – pełen życzliwości dla uczniów,
Jako naukowiec – skromny i uznający wartość innych,
Jako zwierzchnik – pełen wyrozumiałości dla 

podwładnych,
Jako człowiek – zawsze uznający godność każdego 

człowieka.

Myślę, że słowa te, podsumowujące wyjątkowość 
prof. Sitowskiego, odnoszą się do wszystkich zaprezento-
wanych tu osób – znakomitych uczonych i ludzi niezwy-
czajnych – mistrzów po prostu.

Anna Krybus



Organizatorami przedsięwzięcia „Poznań-
skie Dywany Kwiatowe 2021” jest Stowarzysze-
nie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techni-
ków Ogrodnictwa oraz Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Poznaniu. Jak co roku w realizację przedsię-
wzięcia zaangażowane było Koło Naukowe Ar-
chitektury Krajobrazu (KNAK) Wydziału Rol-
nictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Za ułożenie 
tegorocznego dywanu kwiatowego odpowiada-
ło ośmioro studentów UPP: Agata Walczak, We-
ronika Falkowska, Weronika Czeska, Agata Zyg-
munt, Igor Mihułka, Oliwia Michalczak, Angeli-
ka Gryglewicz oraz Karolina Olejniczak. Projekt 
VIII Poznańskich Dywanów Kwiatowych stwo-
rzyła inż. arch. kraj. Agata Walczak, Wiceprezes 
KNAK oraz Przewodnicząca Samorządu Stu-
denckiego WROiB, która była również odpowie-
dzialna za realizację dywanu. „To symboliczny 
gest pamięci, solidarności i szacunku dla ofiar 
pandemii oraz ich bliskich, a także wszystkich 
tych, którzy walczyli o zdrowie i życie chorych” – 
podsumowują organizatorzy.

Studenci UPP  
ułożyli z kwiatów 
wielkie serce  
dla ofiar COVID 
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