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Akademicka uroczystość
W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów. Zasłużeni pracownicy Uczelni
otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Wykład pt. „Bezpieczeństwo genetycznie
modyfikowanej żywności i pasz” wygłosiła dr hab. Iwona Kosieradzka.

Wystąpienie JM Rektora
prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego
Wielce Szanowni Państwo!
Droga Społeczności
Akademicka!
Bardzo serdecznie witam Państwa
w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie na doniosłej
i miłej dla nas wszystkich uroczystości
wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym, promocji doktorów oraz
wręczenia odznaczeń państwowych
i resortowych.
W dniu dzisiejszym dyplom doktora habilitowanego otrzyma 14 osób,
wśród których 12 to pracownicy SGGW.
Będziemy też świadkami promocji
57 doktorów, w tym 22 pracowników naszej Uczelni. Medal Złoty za Długoletnią
Służbę otrzyma 38 pracowników SGGW,

srebrny – 17 osób, brązowy – 2 osoby;
12 osób otrzyma Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest to więc wyjątkowa
uroczystość, wieńcząca ciężką pracę
i wysiłek wielu osób.
Szanowni doktorzy
i doktorzy habilitowani!
Serdecznie gratuluję Państwu sukcesu. Gorące podziękowania kieruję do
promotorów prac doktorskich i wszystkich pracowników, którzy Państwa
wspomagali. Gratuluję Państwa rodzicom, współmałżonkom, bliskim, którzy
są współautorami tego sukcesu.
Być naukowcem to wielki zaszczyt
i odpowiedzialność. Należycie Państwo
do grupy cieszącej się szczególnym
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społecznym uznaniem i zaufaniem,
a to wielka odpowiedzialność. Nauka
przynosi rozwój i dobro, ale źle pojmowana, źle wykorzystana może stać się
siłą niszczycielską. Od Państwa wiedzy,
umiejętności, ale też rzetelności, etyki,
wierności prawdzie zależy przyszły rozwój badań naukowych, poziom kształcenia i rozwój gospodarczy, przyszłość
kraju i świata.
Serdecznie życzę wszystkim Państwu, byście mogli zawsze sięgać po
to, co dla ludzkości najszczytniejsze,
by już na zawsze towarzyszyły Państwu
umiłowanie nauki i prawdy oraz twórczy
zapał.
Szanowni Państwo!
Są dzisiaj z nami ci, bez których
rozwój SGGW nie byłby możliwy.
Dlatego też szczególnie ciepłe słowa
kieruję – w imieniu władz SGGW i całej
społeczności akademickiej – do osób
wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Dziękuję Państwu
serdecznie za wszystkie lata pracy, za
wielką troskę o rozwój SGGW i jej godne
reprezentowanie w kraju i za granicą.
Dzisiejszy wizerunek SGGW to również
Państwa dzieło.
Szanowni Państwo!
Rozwój SGGW i jej wysoka pozycja
w świecie nauki i gospodarki nie byłyby
możliwe, gdyby nie wyjątkowa kadra
naukowo-badawcza i zarządzająca, jaka
od lat pracuje w naszej Uczelni. W ostatnich latach cieszymy się intensywnym
rozwojem uniwersyteckiego kampusu
w Ursynowie. Niezmiernie cieszymy
się z faktu, że SGGW zajmuje czwarte
miejsce wśród najpopularniejszych
uczelni Warszawy. To zobowiązuje do
dalszych działań na rzecz doskonalenia
badań naukowych, jakości kształcenia
i dobrego przygotowania absolwentów
SGGW do pracy zawodowej.
Od dwóch lat priorytetowym zadaniem Uczelni jest modernizacja
i budowa nowej infrastruktury badawczej, dorównującej tej, jaką dysponują
najlepsze uniwersytety Europy i świata,
umożliwiającej prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych,
stymulujących rozwój dydaktyki i powoływanie unikalnych kierunków studiów. Chcemy, żeby przepływ wyników
badań do praktyki był w SGGW rzeczą
powszechnie stosowaną.
W tę politykę wpisuje się nowo wybudowany obiekt: Centrum Naukowo-Dydaktyczne – Centrum Wodne Wydziału
Inżynierii i Kształtowania Środowiska.
Oficjalne otwarcie Centrum nastąpi
16 czerwca br. Już dzisiaj serdecznie
Państwa zapraszam na tę uroczystość.
W Centrum będzie prowadzić działal-
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ność 19 wyposażonych w nowoczesną
aparaturę naukowo-badawczą specjalistycznych pracowni. Liczymy, że
w niedługim czasie ich praca przyniesie
wymierne efekty w postaci liczby przeprowadzanych analiz, a przede wszystkim ich jakości. Posłuży też lepszemu
kształceniu studentów i doktorantów.
Chciałbym również poinformować
Państwa, że złożyliśmy już do oceny
projekty na kolejne centra naukowe
– Centrum Żywności i Żywienia oraz
Centrum Biologii Stosowanej.
Szanowni Państwo!
Uczelnia jest ważnym partnerem
w pracach badawczych, w tym na rzecz
rozwoju gospodarki żywnościowej.
Wiodącymi projektami finansowanymi ze środków unijnych są obecnie
„Optymalizacja produkcji wołowiny
w Polsce” oraz „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Trwają prace nad
projektem „Optymalizacja produkcji
żywności pochodzenia roślinnego
o wysokich walorach prozdrowotnych”,
w który jest zaangażowanych 7 wydziałów SGGW.
Korzystając z funduszy norweskich,
SGGW uczestniczy także w wielu
projektach, które obejmują wyłącznie
zagadnienia środowiskowe, takie jak
ochrona środowiska i przyjazny środowisku rozwój gospodarczy kraju.
Wspomniana wcześniej modernizacja i rozwój aparatury badawczej
dotyczy wielu laboratoriów, w tym
w szczególności wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, Inżynierii
i Kształtowania Środowiska, oraz Centrum Analitycznego SGGW.
Ważnym elementem obecnej strategii rozwoju Uczelni jest też unowocześnienie zakładów doświadczalnych
SGGW i ich dostosowanie do bieżących

potrzeb w zakresie kształcenia studentów i doktorantów.
Prowadzone są prace modernizacyjne obiektów gospodarczych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym
Wilanów-Obory, gdzie powstają silosy
do przechowywania zbóż, przechowalnia ziemniaków i silosy paszowe.
Ukończyliśmy projekt i mamy pozwolenie na budowę nowego pawilonu
dydaktycznego w Leśnym Zakładzie
Doświadczalnym w Rogowie, który
ma służyć studentom kilku wydziałów
naszej Uczelni.
Przygotowany jest projekt modernizacji stawów rybnych w Jaktorowie jako
baza badawczo-dydaktyczna Wydziału
Nauk o Zwierzętach, szczególnie Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa.
Planowana jest modernizacja ośrodka w Kociszewie, uwzględniająca pełnienie przez ten obiekt zadań agroturystycznych, w tym kształcenie studentów
w obszarze agropilotażu.
Od jesieni ubiegłego roku prowadzi
działalność Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SGGW w Kirach
k. Zakopanego. Jest to doskonała baza
szkoleniowa dla studentów SGGW oraz
piękne miejsce do organizacji konferencji i seminariów, a także wypoczynku.
Jak więc Państwo widzą, w SGGW
wiele dobrego się dzieje, a rozwój
Uczelni trwa.
Szanowni Państwo
doktorzy habilitowani i doktorzy!
Szanowni odznaczeni!
Życzę wszystkim Państwu, by dzisiejszy dzień był początkiem tego, co
w Państwa życiu najlepsze. Życzę wiele
pomyślności w życiu naukowym i osobistym oraz wytrwałości w dalszej pracy
dla dobra polskiej nauki i SGGW.

Bardzo wszystkim Państwu dziękuję.
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Doktorzy habilitowani
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Grażyna Maria TOPOLSKA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Jacek BOROWSKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Zbigniew Michał KARACZUN
Bogumiła Joanna PAWLUŚKIEWICZ

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
Iwona Teresa KOSIERADZKA
Elżbieta Małgorzata MARTYNIUK

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Joanna KISIELIŃSKA
Maria Łucja PARLIŃSKA
Jan ZWOLAK

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI
Sławomir BAKIER
Ewa DOMIAN
Małgorzata Jolanta ZIARNO

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI
Małgorzata Ewa DRYWIEŃ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Jacek KLONOWSKI
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Nowo promowani doktorzy
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII
Karolina Maria GRABOWSKA
Urszula Elżbieta KRASUSKA
Anna Maria PRĘDECKA
Monika Anna SADOWSKA
Urszula Marta SZAWŁOWSKA
Artur ZAGAJEWSKI

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Anna Maria BADOWSKA-KOZAKIEWICZ
Barbara Małgorzata FOJUT-PAŁKA
Danuta GRONO
Agnieszka JACKOWSKA-TRACZ
Michał JARZĄBKOWSKI
Michał Stanisław KACZOROWSKI
Olga Wiktoria KALISIAK
Alicja Monika KRUTKIEWICZ
Magdalena KRÓL
Olga Dorota KULESZA
Jacek Jarosław MICUŃ
Bartosz PAWLIŃSKI
Michał Robert TRACZ
Agnieszka Maria TUROWSKA

WYDZIAŁ LEŚNY
Andrzej CHOROMAŃSKI
Jakub Benedykt GRYZ
Agnieszka HAMERA
Dagny Natalia KRAUZE
Andrzej Grzegorz MATYSIAK
Edyta NOWICKA
Piotr Adam SEWERNIAK

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Maja Karolina BOCZKOWSKA
Joanna DĄBROWSKA
Magdalena Barbara GĄSOWSKA
Arkadiusz PRZYBYSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Agnieszka Joanna HEJDUK
Anna Ewa MAKSYMIUK-DZIUBAN
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WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
Maciej Grzegorz KAMASZEWSKI
Olga Anna POLESZCZUK
Dominik Jerzy POPIELARCZYK

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Krzysztof BECZEK
Edyta BOMBIAK
Marzena CHMIELEWSKA
Piotr CYREK
Nina DREJERSKA
Anna FABISIAK
Sebastian JARZĘBOWSKI
Marcin RATAJCZAK
Aldona STANDAR

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI
Aneta Małgorzata ARCISZEWSKA
Anna Maria BZDUCHA-WRÓBEL
Anna Magdalena FABISIAK
Antoni Henryk MIECZNIKOWSKI
Małgorzata Anna RZĄCA
Arkadiusz Paweł SZTERK
Magdalena WIRKOWSKA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
I KONSUMPCJI
Mariusz Jacek GUŁAJ
Aleksandra Małgorzata SZYDŁOWSKA
Katarzyna ŚWIĄDER

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Wojciech Mieczysław KOSSOWSKI
Tomasz ŻELAZIŃSKI
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Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr Paweł BUKOWSKI
dr hab. Danuta CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA,
prof. nadzw. SGGW
dr hab. Albert DUDEK, prof. nadzw. SGGW
Marzena FILIPCZUK
dr inż. Andrzej GASIK
Grażyna GAWRON
inż. Maria HANKUS
Elżbieta JASZUŃSKA
dr inż. Maria JEZNACH
dr Bożena KĄCKA-RUTKOWSKA
dr Jadwiga KOŚCIANEK-KUKACKA
prof. dr hab. Hanna LEONTOWICZ
dr Maria LEONTOWICZ
dr Krzysztof LESZCZYŃSKI
Irena ŁOJEK
dr Władysław MATUSIEWICZ
inż. Sylwia MISIURA
dr hab. Marta MITEK, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Jerzy MOZGAWA

prof. dr hab. Wiesław NAGÓRKO
dr hab. Krystyna NAJDER-STEFANIAK
dr hab. Teresa NAŁĘCZ-TARWACKA, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Danuta NICEWICZ
prof. dr hab. Heronim OLENDEREK
Dorota PANKOWSKA-MIERZEJEWSKA
dr hab. Stefan PIETKIEWICZ, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Lech PŁOTKOWSKI, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Zygmunt PRZYCHODZEŃ
dr Henryk RASZKIEWICZ
Magdalena RYCEMBEL
dr hab. Kazimierz ŚCIESIŃSKI, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Monika WĄGROWSKA, prof. nadzw. SGGW
mgr inż. Barbara WIĄCEK
dr Ewa WIĘCKOWSKA-BRYŁKA
Iwona WOLSKA
dr hab. Jerzy WYSOCKI, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Stefan ZAJĄCZKOWSKI
Teresa ZYGMANOWSKA
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Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw. SGGW
mgr inż. Jan CEGIEŁKA
dr hab. Elżbieta DŁUŻEWSKA
mgr Janusz DUCKI
dr hab. Marek GALANTY, prof. nadzw. SGGW
dr Barbara GOŁĘBIEWSKA
dr Andrzej JAWŁOWSKI
dr Mariusz KOSIERADZKI
Grażyna PIERZ
Elżbieta PIOTROWSKA
dr Barbara POST
dr inż. Witold RANT
dr Jan SZATYŁOWICZ
mgr inż. Grażyna URBAŃSKA-SŁOMKA
dr hab. Mirosław WASILEWSKI, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Bożena WASZKIEWICZ-ROBAK,
prof. nadzw. SGGW
Jolanta WĘGRZYN

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
dr hab. Bogumiła PAWLUŚKIEWICZ
dr Dariusz WŁODAREK

Medal Komisji Edukacji Narodowej

prof. dr hab. Kazimierz BANASIK
prof. dr hab. Bogdan DĘBSKI
dr hab. Piotr HEWELKE,
prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Stefan IGNAR
dr hab. Tadeusz KALETA,
prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Bolesław KOWALSKI
prof. dr hab. Jan NIEMIEC
prof. dr hab. Elżbieta PODSIADŁO
dr Ada SCHOLLENBERGER
dr hab. Janusz SKALSKI
dr Irma SPOHR-CESPEDES
dr inż. Stanisław ŻAKOWICZ
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Z prac
Senatu Akademickiego
30 listopada 2009 roku
odbyło się trzecie posiedzenie Senatu Akademickiego.
Senat minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 15 listopada
2009 roku prof. dr. hab. Tadeusza Sławińskiego – emerytowanego nauczyciela akademickiego SGGW, światowej
klasy specjalisty z zakresu genetyki i hodowli zwierząt
laboratoryjnych, wieloletniego kierownika Katedry Genetyki
i Ogólnej Hodowli Zwierząt, sekretarza Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN, sekretarza Komisji Genetycznej
Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, przewodniczącego
Sekcji Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych przy SITR NOT,
wieloletniego członka Koleżeńskiego Sądu Honorowego oraz
Komisji Etycznej SGGW, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką
Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, Srebrną Odznaką NOT.
Informacje Rektora prof. A. Szymańskiego
– 25 września – dr Stanisław Mariusz Karpiński uzyskał tytuł
profesora nauk biologicznych;
– prof. Elżbieta Biernacka została wyróżniona statuetką
„Laur Wydziału V PAN” za wybitny wkład w rozwój nauk
rolniczych;
– 29 października – XXVII spotkanie Międzyuczelnianego
Klubu Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi”. Referat nt.
„Kontrowersje wokół kryzysu finansowego i teorii kryzysów” przedstawił prof. Jesus Huerta de Soto Bellester
– wykładowca na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa
w Madrycie, autor książki „Pieniądz, kredyt bankowy i cykle
koniunkturalne”;
– 5–6 listopada – konferencja naukowa pt. „Współczesne koncepcje marketingowe” zorganizowana przez Katedrę Polityki
Agrarnej i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych;
– 16–18 listopada – 23. międzynarodowa konferencja „Drewno – materiał XXI wieku” zorganizowana przez Wydział
Technologii Drewna.
Następnie Senat m.in.:
– podjął uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej
w roku 2010;
– podjął uchwałę w sprawie rozliczania kosztów pośrednich
w roku 2010;
– zmienił § 18 ust. 1 Statutu SGGW;
– podjął uchwały w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Leśnego oraz Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji z dniem 1 stycznia 2010 roku;
– zapoznał się z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju
Wydziału Inżynierii Produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem bazy laboratoryjnej;

– przyjął informację o działalności Wydawnictwa SGGW;
– poparł wnioski dziekanów o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego doktorów habilitowanych:
na czas nieokreślony – Barbary Żarskiej i Sławomira
Juszczyka, na czas określony – Leszka Chmielewskiego
i Zygmunta Zawistowskiego.

21 grudnia 2009 roku
odbyło się czwarte posiedzenie Senatu Akademickiego.
Informacje Rektora prof. A. Szymańskiego
– 28 listopada – X konferencja nt. „Biologia molekularna
w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” zorganizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej;
– 3 grudnia – międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Makroekonomia a sektor rolno-żywnościowy” zorganizowana
przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału
Nauk Ekonomicznych;
– 4 grudnia – konferencja naukowa pt. „Ochrona lasów wyzwaniem cywilizacyjnym XXI wieku” zorganizowana przez
Katedrę Ochrony Lasu i Ekologii Wydziału Leśnego z okazji
jubileuszu 80. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Szujeckiego,
doktora honoris causa SGGW, prorektora SGGW w latach
1975–1981, b. dziekana Wydziału Leśnego;
– 4 grudnia – XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych
zorganizowany przez Koło Naukowe Leśników oraz
I Konkurs Studenckich Projektów Naukowych zorganizowany przez Komisję ds. Dydaktyki Samorządu
Studentów SGGW;
– 10 grudnia – spotkanie z cyklu „Bliscy znani i… nieznani”
pod tytułem „Tajemnice i barwy przyrody”. Gościem spotkania był prof. dr hab. Tomasz Motyl, kierownik Katedry
Nauk Fizjologicznych i prodziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej SGGW. Podczas spotkania odbyła się
promocja książki profesora pt. „Ze strzelbą i z kredką”;
– 11 grudnia – konferencja naukowa nt. „Uwarunkowania
ekonomiczne produkcji mleka w Polsce – stan obecny
i przewidywane zmiany” zorganizowana przez Katedrę
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk
Ekonomicznych;
– 12 grudnia – Dzień Seniora w SGGW – świąteczno-noworoczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami
Uczelni;
– 15 grudnia – uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą powstanie „Solidarności” w SGGW i stłumienie strajku pracowników protestujących przeciwko
wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
AGRICOLA
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Następnie Senat m.in.:
– zatwierdził prowizorium budżetowe na rok
2010;
– podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu
planu rzeczowo-finansowego na rok 2010;
– przyjął uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia za czas choroby dla pracowników
SGGW;
– zatwierdził zmiany w Regulaminie Wydawnictwa
SGGW;
– dokonał zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału
Nauk Ekonomicznych;
– zapoznał się z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych;
– przyjął informację o działalności Centrum Organizacji Badań i Szkoleń;
– podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris
causa SGGW prof. dr. hab. Włodzimierzowi
Klucińskiemu;
– poparł wnioski dziekanów o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony doktorów habilitowanych: Romana Kowalczyka, Zbigniewa Pałachy, Bożeny
Waszkiewicz-Robak, Agnieszki Wierzbickiej i Ewarysta
Wierzbickiego.

25 stycznia 2010 roku
odbyło się piąte posiedzenie Senatu Akademickiego.
Pierwszą część obrad poświęcono pamięci zmarłego
26 grudnia 2009 roku prof. dr. hab. Bohdana Drzazgi – emerytowanego nauczyciela akademickiego SGGW, w latach
1981–1984 prodziekana Wydziału Technologii Żywności, w latach 1990–1996 dziekana Wydziału, długoletniego kierownika
Zakładu Technologii Owoców i Warzyw, autora licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, wybitnego
specjalisty w dziedzinie technologii żywności.
Profesor był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi
dla SGGW”, Złotą Odznaką ZNP.
Senat minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 13 stycznia
2010 roku prof. dr. hab. Janusza Gilla – w latach 1965–1968
kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW, honorowego członka Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego, wybitnego naukowca i autorytet w dziedzinie
fizjologii zwierząt, współtwórcy warszawskiej szkoły fizjologii
zwierząt.
Rektor prof. A. Szymański wręczył dyplomy potwierdzające stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
osiągnięcia w nauce studentom: Rafałowi Gutakerowi z Międzywydziałowego Studium Biotechnologii, Kamili Artymko
i Aleksandrze Artymko z Wydziału Nauk Ekonomicznych, oraz
dyplomy potwierdzające stypendia za osiągnięcia sportowe
studentom: Dorocie Gadzinie z Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji oraz Iwonie Brzezińskiej z Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej.
Informacje Rektora prof. A. Szymańskiego
– 15 grudnia – wybory do Rady Uczelnianej Samorządu
Studentów SGGW. W skład Prezydium weszli:
Michał Kiljan (Wydział Leśny) – przewodniczący Rady
Uczelnianej,
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–

–

–

–

–

Łukasz Nowakowski (Wydział Nauk Humanistycznych)
– zastępca przewodniczącego,
Maria Cyzman (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji) – członek,
Magdalena Filipecka (Międzywydziałowe Studium Biotechnologii) – członek,
Bartłomiej Pokojski (Wydział Inżynierii Produkcji)
– członek;
21 grudnia – ogólnouczelniane spotkanie opłatkowe
pracowników i studentów SGGW w Auli Kryształowej
z udziałem JE Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa
i Arcybiskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Henryka
Hosera;
21 grudnia – Koncert Galowy Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” pt. „Hej kolęda, kolęda” w Teatrze
Polskim;
12 stycznia – udział rektora, dziekanów, pracowników i studentów SGGW w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym
przez Metropolitę Warszawskiego Arcybiskupa Kazimierza
Nycza;
15–16 stycznia – VI Międzynarodowe Targi Agrotechniki
Sadowniczej zorganizowane przez Katedrę Sadownictwa
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu;
18 stycznia – XXVIII spotkanie Międzyuczelnianego Klubu
Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi”. Prelegentem był prof.
dr hab. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej
w Warszawie, który przedstawił referat „Homo Homini Res
Sacra (Człowiek człowiekowi rzeczą świętą)”.

Następnie Senat m.in.:
– przyjął informację o działalności administracji centralnej;
– zmienił uchwałę dotyczącą systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w SGGW;
– zapoznał się z informacją o działalności Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu;
– przyjął informację nt. aktualnego stanu i perspektyw rozwoju Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki;
– podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa
SGGW prof. dr. Desmondowi E. Wallingowi;
– poparł wnioski dziekanów o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony doktorów habilitowanych: Katarzyny Grzelkowskiej-Kowalczyk,
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29 marca 2010 roku
odbyło się siódme posiedzenie Senatu Akademickiego.

Ewy Dobrowolskiej, Piotra Zielonki oraz prof. dr. Stanisława Karpińskiego.

22 lutego 2010 roku
odbyło się szóste posiedzenie Senatu Akademickiego.
Informacje Rektora prof. A. Szymańskiego
– tytuł naukowy profesora otrzymali: dr hab. Adam Krajewski, dr hab. Zbigniew Laudański i dr hab. Wiesław
Nagórko;
– 10 lutego – uroczysta konferencja z okazji 90-lecia Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Nauk o Zwierzętach;
– 18 lutego – Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła
wybory uzupełniające do Senatu spośród doktorantów
i studentów. Przedstawicielem doktorantów w Senacie
został mgr inż. Jakub Gawron z Wydziału Technologii
Drewna. Przedstawicielami studentów zostali wybrani
Magdalena Filipecka z Międzywydziałowego Studium
Biotechnologii i Łukasz Kulesza z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Następnie Senat m.in.:
– przyjął plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok
2010;
– zatwierdził wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego;
– przyjął informację nt. prac związanych z opracowaniem
strategii rozwoju SGGW;
– podjął uchwałę o zmianie uchwały dotyczącej zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011;
– wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy międzynarodowej SGGW z:
a) Kazachskim Uniwersytetem Agrotechnicznym w dziedzinie edukacji, nauki i kultury,
b) HOPS Labour Solutions w Wielkiej Brytanii – w ramach
studenckich praktyk;
– przyjął informację o działalności Centrum Informatycznego;
– zapoznał się z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju
Międzywydziałowego Studium Biotechnologii.

Informacje Rektora prof. A. Szymańskiego
– 20–25 lutego – wystawa pt. „Storczyki
wczoraj, dziś i jutro” promująca studia
podyplomowe „Życie wśród kwiatów”,
zorganizowana przez Katedrę Roślin
Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu;
– 15 marca – wernisaż wystawy „Mamy
Cię!” zorganizowanej przez Zespół
Redakcyjny„Okiem Studenta”, Muzeum
SGGW oraz Samorząd Studentów
SGGW;
– 16 marca – XXIX spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego „Dla
Rolnictwa i Wsi”. Referat pt. „Polityka
dotycząca gospodarki mieniem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem majątku uczelni” przedstawił Adam
Leszkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu;
– 16 marca – udział władz rektorskich w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów NSZZ „Solidarność” SGGW. Przewodniczącą ponownie została wybrana
dr Maria Wesołowska;
– 22 marca – w SGGW konferencja pt. „GMO jednym z czynników prorozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich – prawda o szansach i zagrożeniach genetycznej
modyfikacji roślin i zwierząt” zorganizowana pod patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego;
– 22 marca – finał konkursu „Jak zreformować gospodarstwo
mojego ojca”, będącego wspólnym przedsięwzięciem
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konkurs adresowany jest
do wszystkich uczniów klas maturalnych szkół o profilu
rolniczym oraz szkół z terenów wiejskich. Nagrodami dla
laureatów są indeksy wybranej przez nich uczelni biorącej
udział w programie.
Następnie Senat m.in.:
– wyróżnił Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”
15 osób;
– przyjął sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych w roku 2009;
– podjął uchwałę w sprawie zmian zasad gospodarki finansowej w 2010 roku;
– dokonał oceny warunków socjalno-bytowych oraz zdrowotnych pracowników i studentów oraz oceny warunków
bhp i ppoż.;
– wyraził zgodę na zawarcie porozumienia określającego
ramy współpracy pomiędzy siedmioma europejskimi
uczelniami przyrodniczymi i rolniczymi, tworzącymi sieć
„EUROLIGA” oraz na zawarcie umowy między SGGW, Uniwersytetem w Hohenheim i Uniwersytetem Przyrodniczym
BOKU w Wiedniu o realizacji studiów II stopnia „Organic
Agriculture and Food Systems”;
– dokonał oceny kadry naukowo-dydaktycznej;
– przyjął informację o działalności Firmy Konsultingowej
KURS-AR Sp. z o.o.;
– zapoznał się z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju
Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.
mgr Irena Mioduszewska
Sekretarz Uczelni
AGRICOLA
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Concórdia res parvae crescunt,
discórdia vel máximae dilabuntur
(Sallustius)

Zgodą rosną małe sprawy,
niezgodą choćby największe upadają

1

Społeczne
Stowarzyszenie
„Koprówka”

.

Światowej sławy naukowiec
prof. dr Hilary Koprowski,
doktor honoris causa SGGW
i wielu innych uniwersytetów,
kawaler przyznanego przez dzieci
„Orderu Uśmiechu”, obywatel
honorowy m.st. Warszawy
i gminy Celestynów k. Otwocka,
ponad 50 lat temu ofiarodawca
dzieciom w Polsce 9 milionów
dawek szczepionki antypolio,
co pozwoliło zlikwidować w naszym kraju chorobę Heinego-Medina, został
po II wojnie światowej pozbawiony posiadłości w Celestynowie k. Otwocka,
którą w latach 60. XX wieku przejął Skarb Państwa. Teren ten (przedwojenna
nazwa „Kolonia Hilarów”) został następnie częściowo zabudowany
przez różne instytucje, częściowo zdegradowany, a budynek rodzinny
prof. dr. Hilarego Koprowskiego stopniowo rozebrany.
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W

ostatnich latach społeczność Celestynowa, reprezentowana przez wójta gminy Celestynów mgr. inż.
Stefana Traczyka (absolwenta Wydziału Leśnego
SGGW), sołtysa Celestynowa panią Izę Filipowicz-Żaroń
i księdza Stanisława Wawrzyniaka, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Celestynowie, postanowiła
odbudować budynek z przeznaczeniem dla dzieci oraz na
prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej. Przyczynić
ma się do tego również odrestaurowanie części dawnego
parku. Ideę tę wspiera gorąco Komitet Mikrobiologii Wydziału
II Nauk Biologicznych PAN.
W tym celu w piątek 6 listopada 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie k. Otwocka
zostało zawiązane Społeczne Stowarzyszenie „Koprówka”.
Inicjatywę tę poparł m.in. prof. dr hab. Tomasz Borecki
(dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji,
b. rektor SGGW), który został wybrany prezesem Stowarzyszenia (a niżej podpisany – wiceprezesem). Sekretarzem
została dr Bogusława Filipowicz, a skarbnikiem pani Janina
Skrzypiec-Nowak (dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionu
„Zośka” w Celestynowie). W skład Stowarzyszenia weszli ponadto: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński (b. rektor SGGW),
harcmistrz Danuta Rosner (wicekanclerz międzynarodowej
kapituły „Orderu Uśmiechu”), poetka lek. med. Aldona
Kraus, mgr Maciej Śliwerski (wójt gminy Jaktorów), redaktor
Wiesław J. Muszyński, pani Maria Grochowska (Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy) i pani Lucyna Rutkowska. Opieki architektonicznej podjął się znakomity architekt warszawski mgr
inż. Jerzy A. Nowakowski, a ideę odbudowy ww. posiadłości
i działalność Stowarzyszenia obiecał wspierać wiarą, gorącym słowem i serdeczną opieką ksiądz proboszcz Stanisław
Wawrzyniak.
W czwartek 28 stycznia 2010 roku, w pięknej zimowej
scenerii, na zaproszenie wójta mgr. inż. Stefana Traczyka
wizytę w Urzędzie Gminy w Celestynowie złożył prof. dr Hilary
Koprowski, który został serdecznie przywitany przez wójta,

prezesa Stowarzyszenia prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego,
prof. dr. hab. Włodzimierza Klucińskiego, sołtysa Celestynowa panią Izę Filipowicz-Żaroń, jak również przez liczne
grono zaproszonych gości. Po toczących się w bardzo miłej
atmosferze, owocnych obradach przenieśliśmy się do Szkoły
Podstawowej, gdzie celestynowskie dzieci entuzjastycznie
przywitały dostojnego gościa śpiewem i tańcem. W wyniku
przeprowadzonych rozmów postanowiono kontynuować
podjęte prace, głęboko wierząc, że odbudowa „ojcowizny”
prof. dr. Hilarego Koprowskiego, z przeznaczeniem na
potrzeby nie tylko lokalnej społeczności, ale i całego kraju,
przysłuży się dobrze odbudowie zaufania do tak ważnych,
uniwersalnych i pięknych słów, jak „wiara” (w człowieka, naukę
i nas, Polaków), „nadzieja” (na uczciwość i sukces naszego
przedsięwzięcia) i „miłość” (do posłannictwa i prawdy). Jestem przekonany, że za jakiś, oby niedługi, czas będziemy
mogli powiedzieć Panu Profesorowi Hilaremu Koprowskiemu
z poczuciem dobrze wykonanej misji: Acti labores iucundi
(Przyjemnie jest mieć pracę zakończoną).
prof. dr hab. Marek Niemiałtowski
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
przewodniczący Komitetu Mikrobiologii PAN
wiceprezes Społecznego Stowarzyszenia „Koprówka”

AGRICOLA
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Spotkanie członków Klubu Seniora
i zaproszonych gości (17.03.2010 r.)
Od lewej siedzą: prof. prof. Daniela
Ostrowska, Zofia Starck, Bronisław
Gej, Alicja Gawrońska. Od lewej
stoją: prof. Zygmunt Brogowski, prof.
Jan Siuta, prof. Stanisław Mercik,
dr Henryk Goźliński, prof. Zygmunt
Wojtaszek, inż. Henryk Talarek, prof.
Maria Kalinowska-Zdun, dr Henryk
Grześkiewicz, prof. Roman Starck,
prof. Adolf Horubała
Na tym spotkaniu pięcioro członków
Klubu było nieobecnych.

Aktywni seniorzy
W dniu 26 stycznia 2006 roku w czasie koleżeńskiego spotkania, z inicjatywy prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskiego i prof.
dr. hab. Bronisława Geja, powołano do działania tzw. miniklub
emerytowanych profesorów, członków honorowych (seniorów)
Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie.
Celem działalności klubu jest organizowanie na Wydziale
zebrań towarzyskich, które podtrzymują i umacniają więzi
koleżeńskie oraz integrują społecznie członków – profesorów
w okresie emerytalnym.
Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd klubu w osobach:
prof. dr hab. Zygmunt Brogowski – prezes i prof. dr hab. Bronisław Gej – pełniący rolę sekretarza, który opracował regulamin wewnętrzny klubu i prowadził kronikę jego działalności.
O powstaniu tego klubu powiadomiono oficjalnie ówczesnego
dziekana Wydziału, prof. dr. hab. Jana Łabętowicza, a kierownik
Zakładu Gleboznawstwa udzielił zgody na spotykanie się członków klubu w lokalu Zakładu w trzecią środę lub trzeci czwartek
każdego miesiąca (z wyjątkiem wakacji i ferii świątecznych).
Podstawą przynależności do klubu była lista 18 członków
honorowych (seniorów) Rady Wydziału. Z listy tej, ze względów
osobistych lub zdrowotnych, wycofało się 3 profesorów. Ponadto 3 profesorów zmarło: Emil Nalborczyk (zm. 20.03.2006 r.),
Ryszard Kołpak (zm. 21.09.2007 r.) i Stanisław Moskal (zm.
21.09.2008 r.). Cześć Ich pamięci!
W okresie 26.01.2006–30.09.2009 zorganizowano 26 zebrań. Zgodnie z przyjętym regulaminem, na każdym spotkaniu
jeden z członków klubu lub zaproszony gość wygłaszał referat na uzgodniony wcześniej temat, kończący się dyskusją,
nieraz bardzo ożywioną. W zebraniach klubu bardzo często
aktywny udział brali profesorowie-seniorzy z innych wydziałów
naszej Uczelni.
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Referentami gościnnie
występującymi w klubie
byli: prof. dr hab. Adolf
Horubała, prof. dr hab.
Edward Bartman, prof. dr
hab. Olgierd Nowosielski
i prof. dr hab. Jan Szyszko.
Ten ostatni wygłosił referat
na aktualny temat, związany z obowiązkiem obniżenia emisji CO2 w Polsce.
Referat ten wzbudził szczególne zainteresowanie i żywą
dyskusję zebranych.
Dwa zebrania klubu odbyły się poza Ursynowem, a mianowicie:
26.04.2006 roku członkowie klubu wzięli udział w sesji
zdjęciowej przy realizacji filmu pt. „100-lecie Wydziału Rolnictwa i Biologii (1906–2006)”. Sesja ta odbyła się w pięknej
scenerii Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie;
30.01.2008 roku wizytowano nowe budynki Wydziałowej
Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach i zapoznano się
z jej historią.
Na zebraniu w dniu 17.06.2009 roku prof. dr hab. Bronisław
Gej zrezygnował ze względów zdrowotnych z dalszej pracy
w zarządzie. Na jego miejsce wybrano – jako sekretarza – prof.
dr hab. Alicję Gawrońską-Kuleszę.
Dotychczasową działalność klubu członkowie ocenili
bardzo pozytywnie, uznali wszystkie zebrania za udane,
byli zadowoleni ze spotkań w klubie i poparli potrzebę jego
dalszej działalności.
prof. dr hab. Bronisław Gej

JUBILEUSZE

W dniach 24–25 września 2009 roku Katedra
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie zorganizowała międzynarodową
konferencję naukową nt. „Przedsiębiorstwa agrobiznesu
– dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju”
z okazji 100-lecia swojego istnienia.

100-lecie Katedry Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw
O

twarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Henryk
Runowski – kierownik Katedry, który przedstawił cele
konferencji i przywitał wszystkich gości, m.in. JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego, dziekana
Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego, kanclerza SGGW dr. Władysława Skarżyńskiego,
doktorów honoris causa SGGW: prof. Erwina Reischa, prof.
Güntera Steffena i prof. dr. hab. Jana Góreckiego, a także
gości zagranicznych: prof. Grahama Daltona z Dalton Associates w Szkocji, prof. Wilhelma Heijmana z Uniwersytetu
Wageningen w Holandii, prof. Andrasa Nabradi z Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech oraz dr. Stephana Pfefferli
– przedstawiciela Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa Szwajcarii. Wśród zaproszonych i przybyłych gości nie zabrakło
przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki rolniczej.
W części wstępnej konferencji głos zabrali: JM Rektor
SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, dziekan Wydziału
Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof.
Andras Nabradi, JM Rektor UR w Krakowie prof. dr hab. inż.
Janusz Żmija, dyrektor IERiGŻ prof. dr hab. Andrzej Kowalski,
kierownik Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW (od
1 stycznia 2010 r. Katedra Polityki Europejskiej, Finansów
Publicznych i Marketingu – przyp. red.) prof. dr hab. Marian
Podstawka oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju

Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mieczysław Paradowski, którzy złożyli pracownikom Katedry
życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu.
W dalszej części pierwszego dnia konferencji prof. dr
hab. Wojciech Ziętara przedstawił referat okolicznościowy pt.
„100 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw”,
w którym zamieścił rys historyczny, przedstawił także obecne
i byłe władze Katedry, najważniejsze kierunki badań, publikacje
i ośrodki współpracy zagranicznej. Na koniec wystąpienia prof.
W. Ziętara wymienił nieżyjących profesorów Katedry, których
pamięć uczczona została przez zebranych minutą ciszy.
Obrady pierwszego dnia konferencji pod hasłem „Modele
rozwoju rolnictwa” prowadził prof. dr hab. Edward Majewski.
Z prezentacjami wystąpili:
– prof. Graham Dalton: Lessons from a life time – past reflections/future visions,
– prof. Wilhelm Heijman: Economic Impact of Multifunctional
Agriculture,
– dr Stephan Pfefferli: Development paths of Swiss farms,
– prof. Andras Nabradi: “Developments” in the Hungarian
Agriculture. Is it the next generation perspective?,
– prof. dr hab. Henryk Runowski: Modele rolnictwa polskiego
(referat przygotowany wraz z prof. dr hab. Wojciechem
Ziętarą).
AGRICOLA
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Po prezentacji referatów nastąpiła dyskusja, podczas której
głos zabrali: prof. dr hab. Wojciech Ziętara, dr Stephan Pfefferli, prof. Günther Steffen, prof. dr hab. Henryk Runowski, prof.
dr hab. Edward Majewski, prof. Wilhelm Heijman, prof. Erwin
Reisch, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Włodzimierz
Rembisz, prof. Graham Dalton, dr hab. Sławomir Juszczyk,
prof. SGGW oraz dr Czesław Siekierski. W początkowej fazie
dyskusji goście zadawali referentom pytania mające na celu
wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Potem poruszono m.in.
kwestie warunków dla istnienia małych i średnich gospodarstw
rodzinnych. Dyskutowano o tym, kto powinien decydować
o kierunku rozwoju rolnictwa i gospodarstw – sami rolnicy
czy też politycy i państwo. Wskazano, iż państwo powinno
ingerować bardzo ostrożnie, a główny ciężar decyzji należy
do rolników. Podjęto także problem wspólnej polityki rolnej
i w ogóle polityki rolnej w każdym kraju członkowskim Unii
Europejskiej, a mianowicie kierunku, w jakim powinna się
rozwijać. Zebrani goście zgodzili się, iż zniesienie wspólnej
polityki rolnej nie jest wskazane. Złożono propozycję, aby
obejmowała ona swoim działaniem gospodarstwa towarowe,
natomiast gospodarstwa nietowarowe (socjalne) powinny
zostać objęte polityką socjalną.
Drugiego dnia konferencji obrady prowadził prof. dr hab.
Wojciech Ziętara. Referaty zgłoszone na konferencję (opublikowane w Rocznikach Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3
oraz w Zeszytach Naukowych SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75) zebrano w 7 grup.
Zostały one zaprezentowane przez 7 speakerów:
– Otoczenie przedsiębiorstwa – dr Ludwik Wicki,
– Trwały rozwój – dr Mariusz Maciejczak,
– Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych – dr Paweł
Kasztelan,
– Efektywność przedsiębiorstw wielkoobszarowych – prof.
dr hab. Michał Świtłyk,
– Ekonomika gospodarstw i produkcji mleka – mgr Jacek
Prochorowicz,
– Organizacja i ekonomika sektora żywnościowego – dr Katarzyna Boratyńska,
– Finanse przedsiębiorstw – dr hab. Sławomir Juszczyk, prof.
SGGW.
Referaty w liczbie 49 zostały zgłoszone przez pracowników różnych ośrodków naukowo-badawczych. Najwięcej
pochodziło ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poza
tym referaty były przygotowane
przez pracowników z Agencji Nieruchomości Rolnych, Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Melioracji
i Użytków Zielonych w Falentach,
Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Akademii
Podlaskiej w Siedlcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
Po prezentacji referatów ich
autorzy mogli uzupełnić treści
przedstawione przez speakerów.
Z możliwości tej skorzystali: dr Dariusz Kusz, dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska, dr Renata Marks-
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-Bielska, dr Justyna Franc-Dąbrowska oraz dr hab. Joanna
Paliszkiewicz.
Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: prof.
Günter Steffen, prof. dr hab. Michał Świtłyk, prof. dr hab.
Henryk Jasiorowski, prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz,
Abbas Mohammed Rashid, prof. dr hab. Wojciech Ziętara,
dr Tadeusz Liziński, prof. dr hab. Janusz Kosicki oraz dr hab.
Wacław Laskowski, prof. SGGW. W dyskusji wskazano, że
prezentowane wyniki badań dotyczyły głównie przeszłości,
natomiast od pracowników nauki oczekuje się wskazania
drogi, jaką badane zjawiska będą podążać w przyszłości.
Zwrócono także uwagę na złą sytuację finansową uczelni
wyższych i wynikający z tego brak wystarczających środków na badania. Ponownie powrócono do tematu podziału
gospodarstw na towarowe i socjalne. Dyskutowano nad
zasadnością takiego podziału oraz nad kwestią objęcia tych
drugich polityką socjalną zamiast rolną. Zgodzono się co do
kwestii, że sytuacja polskiego rolnictwa jest trudna, ale będzie
się poprawiać. Wskazano jednak, iż będzie to proces powolny.
Złożono propozycję zmiany systemu oceny gospodarstw
rolnych – odejścia od oceny czysto ekonomicznej na rzecz
ekonomiczno-ekologiczno-socjalnej, co pozwoliłoby na ocenę
wszystkich aspektów działalności.
Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Henryk
Runowski, który sformułował kilka wniosków płynących
z przedstawionych referatów i dyskusji:
– Rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Ekonomiści
zdają sobie z tego sprawę, lecz nie znaleźli jeszcze dobrych metod jej pomiaru.
– Funkcjonujemy w świecie globalnym. Rynki, w tym rynek
produktów rolnych, nie są już rynkami lokalnymi ani
krajowymi, lecz międzynarodowymi. Rolnictwo całej Unii
Europejskiej i każdego spośród krajów członkowskich
musi się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z tego
faktu. WTO będzie nalegać na znoszenie wszelkich barier
w obrocie międzynarodowym.
– Nauka częściej niż dotychczas musi podejmować problemy w sposób interdyscyplinarny. Należy stosować
podejście systemowe, gdyż całość to coś więcej niż tylko
suma jej części składowych.
– Nauka i naukowcy powinni skupiać się nie tylko na opisie
przeszłości, lecz także na przewidywaniu przyszłości.
mgr Edyta Spaltabaka
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
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Od genetyki w Morach
do sekwencji genomu ogórka
90 lat genetyki w SGGW
Początki obecnej Katedry Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin sięgają lat 1916–
–1919, kiedy powstała Stacja Doświadczalna
w Morach, a jej kierownikiem został
prof. Edmund Malinowski. Wówczas
ze swoją asystentką (późniejszą profesor)
M. Skalińską prowadził doświadczenia
genetyczne z roślinami warzywnymi
i ozdobnymi i był to pierwszy zespół badawczy
z zakresu genetyki w Polsce. Późniejsze prace
teoretyczne prof. E. Malinowskiego z zakresu
genetyki (szczególnie badania nad zjawiskiem
heterozji) wydatnie przyczyniły się do rozwoju
hodowli roślin, a E. Malinowski wychował
wiele znakomitości w naukach biologicznych
i rolniczych. Profesor Bogusław Kubicki, jeden
z ostatnich uczniów E. Malinowskiego, wiedzę
tę w znakomity sposób pogłębił i wykorzystał
w praktyce, wprowadzając do hodowli odmian
heterozyjnych ogórka, szpinaku i żyta nowe
rozwiązania metodyczne. Sprawiły one,
że poziom hodowli ogórka w Polsce do dzisiaj
nie ustępuje poziomowi światowemu.

P

race prof. Malinowskiego prowadzone na stacji w Morach
przypadały na początek rozwoju genetyki w ogóle i swoim
poziomem nie odbiegały od ówczesnych standardów
światowych. Obchodzimy zatem 90-lecie obecności genetyki
na SGGW i w Polsce jednocześnie. Właśnie w tym tle dnia
24 listopada 2009 roku na Polu Doświadczalnym Katedry
Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w Wolicy odbyło
się spotkanie o charakterze pikniku naukowego, zatytułowane
„Zderzenie z genomem ogórka i coś jeszcze”. Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością władze Szkoły i władze Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, obecni byli kierownicy
katedr tegoż wydziału oraz zaproszeni goście, razem około
70 osób. Spotkanie było poświęcone głównie przybliżeniu
osiągnięcia naukowego polegającego na zsekwencjonowaniu
genomu ogórka przez zespół pracowników naszej katedry
kierowany przez prof. dr. hab. Zbigniewa Przybeckiego, a przy
okazji także wspomnieniu sędziwego wieku katedry.
Genom jest to zapis informacji genetycznej, charakterystyczny dla każdego organizmu, a zsekwencjonowanie jest
odczytaniem tego zapisu. Ów zapis decyduje o tym, jakim
organizm jest, jakie ma walory i jakie słabości, jak będzie
reagował na określone czynniki środowiska i wiele innych
właściwości. Jego odczytanie ma zatem nie tylko znaczenie
poznawcze, ale otwiera pole do wielu różnych zastosowań.
W tym kontekście warto przypomnieć, że zaledwie w 2000
roku szefowie dwóch potężnych krajów – Bill Clinton i Tony
Blair – na specjalnej konferencji ogłosili odczytanie sekwencji
genomu człowieka, pierwszego organizmu eukariotycznego wyższego. Zsekwencjonowanie genomu ludzkiego
było ogromnie złożonym i kosztownym przedsięwzięciem,
realizowanym w ciągu kilkunastu lat przez konsorcjum kilkudziesięciu zespołów badawczych z wielu krajów. Warto w tym
miejscu przytoczyć kilka danych, które pozwolą zrozumieć,
z czego wynika złożoność takiego przedsięwzięcia. Otóż
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genom człowieka składa się z 3,5
miliarda znaków (nukleotydów) tworzących DNA każdej komórki, które
ułożone liniowo dadzą długość 1 metra i do ich zapisania trzeba by zużyć
3500 ksiąg – każda o 1000 stronach.
Gdyby wziąć natomiast DNA całego
naszego organizmu, wówczas rozplotłoby się na długość 300 bilionów
kilometrów! Budżet konsorcjum sekwencjonowania genomu człowieka
przekroczył 3,5 mld dolarów, a jego
realizacja spowodowała wielki przełom w medycynie i wyznaczyła zupełnie nowy poziom jakościowy w sferze
nauk o życiu. Niemal codziennie
jesteśmy przez środki masowego
przekazu informowani o fascynujących nowościach technologicznych
dotyczących zdrowia człowieka, co
nie byłoby możliwe bez zsekwencjonowania naszego genomu. Od 2000
roku nastąpił ogromny postęp w metodyce sekwencjonowania genomów. Ów postęp wyraża się głównie we wprowadzeniu nowej generacji urządzeń (co ogromnie obniżyło
koszty) oraz w opracowaniu zaawansowanych programów
bioinformatycznych, co przyspieszyło składanie sekwencji.
Te nowe urządzenia do sekwencjonowania pojawiły się
pod koniec 2008 roku i prof. Z. Przybecki wykorzystał tę
sytuację do przyspieszenia prac nad poznaniem genomu
ogórka. To ważne w Polsce warzywo jest głównym obiektem
prowadzonych przez nas badań od czasu objęcia katedry
przez prof. B. Kubickiego, czyli 30 lat.

S

potkanie składało się z dwóch części – wprowadzenia
przez kierownika katedry, wystąpienia dr. hab. Grzegorza
Bartoszewskiego (przewodniczącego Konsorcjum Polskiego Sekwencjonowania Genomu Ogórka) zatytułowanego
„Czy musiało dojść do zderzenia” oraz dyskusji połączonej
z degustacją potraw przygotowanych przez grupę pracowników katedry pod okiem pani Doroty Pankowskiej-Mierzejewskiej. G. Bartoszewski pokazał, że podjęcie sekwencjonowania
było niejako konsekwencją dotychczasowych naszych badań
nad ogórkiem. Wyniki tych badań, w szczególności – unikalne kolekcje genetyczne, tysiące markerów molekularnych,

biblioteki subtrakcyjne, biblioteki genomowe oraz kilka tysięcy sekwencji
nukleotydowych zamieszczonych
w międzynarodowych bazach danych
– stały się bardzo cennym kapitałem.
Przypomniał także, iż na ten kapitał
złożyło się także osiągnięcie sprzed
pięciu lat innego pracownika katedry,
dr. hab. Wojciecha Plądera, który zsekwencjonował genom chloroplastowy
ogórka i że była to ta sama odmiana
(Borszczagowski), której sekwencję
jądrową ustalił zespół prof. Z. Przybeckiego. Mamy zatem w Polsce nie tylko
pierwszy organizm z zsekwencjonowanym genomem jądrowym w ogóle, ale
także pierwszą polską odmianę z odczytanymi genomami. G. Bartoszewski pokazał także, do jakich badań
i innowacji zamierzamy wykorzystać
fakt zsekwencjonowania. Podkreślił,
że przede wszystkim zrobimy swoisty
remanent zapisu genetycznego ogórka, aby poznać przyczyny walorów i słabości tego warzywa, a to będzie kluczem do
postępu nad hodowlą nowych odmian.
Według G. Bartoszewskiego, osiągnięcie to ma jeszcze
inną wartość. Dokonane przez niewielki zespół badawczy,
wskazuje na rozpoczęcie w genetyce i biotechnologii nowego
okresu, w którym pojedyncze zespoły badawcze są zdolne
zrealizować przedsięwzięcie zupełnie nierealne jeszcze na
początku obecnej dekady. Efektem sekwencjonowania genomów jest powstanie nowego działu nauk o życiu, zwanego
genomiką. Genomika fascynuje ze względu na możliwość
poznania tajemnic życia wynikających z faktu oddziaływań
między genomami, podczas gdy genetyka była dotychczas
skoncentrowana na badaniu efektów pojedynczych genów.
G. Bartoszewski podał także kilka szczegółów o sekwencjonowaniu genomów, w których brały udział zespoły polskie.
Były to zespoły z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, które uczestniczyły w dużych międzynarodowych
konsorcjach i sekwencjonowały pojedyncze chromosomy
drożdży i ziemniaka.
Przed dyskusją JM Rektorowi został wręczony egzemplarz
podręcznika akademickiego „Biotechnologia roślin” pod
redakcją naukową prof. S. Malepszego, wydanego przez
PWN w listopadzie 2009 roku, z życzeniami pamiętania o biotechnologii
na SGGW.

W

arto dodać, że w pracy nad
zsekwencjonowaniem genomu
ogórka wielką rolę odegrały
zaangażowanie i umiejętności (szczególnie w zakresie zaawansowanych
metod informatycznych) mgr. inż. Rafała
Wóycickiego, doktoranta prof. Z. Przybeckiego. Rafał jest wnukiem znanej
postaci w zakresu roślin ozdobnych,
profesora Stanisława Wóycickiego,
wieloletniego kierownika Katedry Roślin
Ozdobnych w naszej Uczelni, i zamierza
kontynuować chlubne tradycje rodzinne. Czyż nie pięknie ułożyła się historia
genetyki na SGGW?
Stefan Malepszy
Katedra Genetyki, Hodowli
i Biotechnlogii Roślin SGGW
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Wszystko co jest,
Wyrasta z tego,
Co było

Ćwiczenia terenowe z geodezji leśnej przed wojną

George Berkeley

Od miernictwa
do geomatyki
i gospodarki
przestrzennej
90 lat geodezji na Wydziale Leśnym SGGW
prof. Zbigniew
Łabęcki

Struktura i pracownicy
Początki obecnego Zakładu Geomatyki i Gospodarki
Przestrzennej sięgają 1920 r., kiedy na Wydziale Leśnym
SGGW powstał Zakład Inżynierii Leśnej i Geodezji. Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Marceli Marcichowski
(od października 1920 r. do lipca 1926 r.); po jego śmierci
– prof. Stefan Biedrzycki, a w latach 1929/1930–1936/1937
kierował Zakładem dr inż. Witold Wierzbicki. Wykłady
z geodezji prowadzili wtedy inż. Stanisław Jachimowski
i prof. Politechniki Warszawskiej inż. Jan Piotrowski. W roku
akademickim 1937/1938 kierownictwo Zakładu objął zastępca
profesora dr inż. Stanisław Jachimowski.
Wypadki wojenne zniszczyły wieloletni dorobek Zakładu, działalność została ograniczona do tajnego nauczania,
w którym brali udział doc. dr inż. Stanisław Jachimowski oraz
adiunkt inż. Zbigniew Łabęcki.
W 1945 r. inż. Zbigniew Łabęcki rozpoczął organizowanie
Zakładu, obejmując kierownictwo zleconych wykładów i ćwiczeń z geometrii wykreślnej i kreśleń technicznych, geodezji
oraz encyklopedii miernictwa. Ogólną opiekę nad Zakładem
sprawował w tym czasie ówczesny kierownik Zakładu Urządzania Lasu prof. dr Wacław Niedziałkowski.
W 1952 r. Zakład Inżynierii Leśnej i Geodezji został przemianowany na Katedrę Inżynierii Leśnej z dwoma zakładami:
Inżynierii Leśnej oraz Miernictwa. Kierownictwo obydwu zakładów sprawował w dalszym ciągu adiunkt inż. Z. Łabęcki,
który w 1955 r. otrzymał stanowisko docenta.
Z dniem 1.09.1956 r. Rada Wydziału Leśnego powołała
na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Inżynierii Leśnej
doc. Celestyna Steckiewicza, kierownikiem Zakładu Miernictwa pozostał doc. Z. Łabęcki. W 1967 r. wyłączono z Katedry
Samodzielny Zakład Geodezji Leśnej i Fotogrametrii. Kierował
nim w dalszym ciągu doc. Z. Łabęcki, który w 1972 r. uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych.
W 1970 r. Zakład Geodezji Leśnej i Fotogrametrii wszedł
w skład Instytutu Organizacji Gospodarstwa Leśnego, jako
Zespół Geodezji Leśnej, którego kierownikiem do czasu

mgr inż. Czesław Baczewski

prof. Stanisław
Jachimowski

przejścia na emeryturę w październiku 1975 r. pozostał
prof. Z. Łabęcki. W styczniu 1977 r. Zespół Geodezji Leśnej
przekształcono w Zakład Geodezji i Fotogrametrii Leśnej,
którego kuratorem został prof. dr Bolesław Szymkiewicz
(do października 1977 r.). Od sierpnia 1982 r. Zakład Geodezji
i Fotogrametrii Leśnej działał w ramach Katedry Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej.
Od czasu przejścia prof. Z. Łabęckiego na emeryturę
Zespołem, a później Zakładem, kierował dr inż. Heronim
Olenderek. Oficjalną nominację na p.o. kierownika Zakładu
otrzymał w styczniu 1978 r., a na kierownika Zakładu 1 września 1985 r., po uzyskaniu stanowiska docenta.
1 stycznia 1994 r. Zakład Geodezji i Fotogrametrii Leśnej
zmienił nazwę na Zakład Systemów Informacji Przestrzennej
i Geodezji Leśnej, funkcjonując w dalszym ciągu w Katedrze
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a od 1 stycznia 2000 r., po
kolejnej reorganizacji Wydziału Leśnego, w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Od 1.01.2003 r.
do dnia dzisiejszego Zakładem kieruje dr inż. Grażyna
Kamińska.
We wrześniu 2003 r. Zakład, wraz z całym Wydziałem
Leśnym, zmienił siedzibę z ul. Rakowieckiej 26/30 na ul. Nowoursynowską 159 – budynek 34. Kolejna zmiana nazwy Zakładu
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na Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej (w tej samej
Katedrze) nastąpiła z dniem 1 stycznia 2010 r.
Obecny personel Zakładu stanowią nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Heronim Olenderek, prof. dr hab. Jerzy
Mozgawa, dr inż. Grażyna Kamińska, dr inż. Dariusz Korpetta,
dr hab. Krzysztof Będkowski, dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz, dr Tomasz Olenderek, dr inż. Wiktor Tracz, dr Joanna
Adamczyk, dr inż. Michał Brach, mgr inż. Jarosław Świeżak,
oraz pracownik inżynieryjno-techniczny Robert Zawadka.
Prof. H. Olenderek w latach 1985–1993 był prodziekanem,
w latach 1993–1999 oraz 2002–2008 dziekanem Wydziału
Leśnego, a w latach 2000–2002 kierował Zamiejscowym
Ośrodkiem Dydaktycznym Międzywydziałowego Studium
Gospodarki Przestrzennej w Przasnyszu.
Prof. J. Mozgawa w latach 1999–2002 był dziekanem
Wydziału Leśnego.
Dr D. Korpetta w latach 1997–2008 kierował Międzywydziałowym Studium Gospodarki Przestrzennej.
Dr T. Olenderek w latach 2002–2005 kierował Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Międzywydziałowego
Studium Gospodarki Przestrzennej w Przasnyszu.
Dr E. Piekarski w latach 1994–1996 pełnił funkcję kierownika Katedry Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Personel zatrudniony w przeszłości (po II wojnie światowej)
stanowili m.in.:
nauczyciele akademiccy:
prof. mgr inż. Zbigniew Łabęcki, mgr inż. Czesław Baczewski, mgr inż. Jan Kieś, doc. mgr inż. Stanisław Dmochowski,
prof. dr hab. Wiesław Kosiński, dr inż. Edward Piekarski, dr inż.
Zbigniew Suski, mgr inż. Andrzej Lubański, mgr inż. Zbigniew
Kowalski, mgr inż. Olga Zaborowska, mgr inż. Jan Małysza,
mgr inż. Arkadiusz Nowicki, mgr inż. Marek Czajko,

pracownicy inżynieryjno-techniczni:
Edmund Skalski, Ryszard Kwapiński, Bronisław Korzeniowski, Marek Jaworski, mgr inż. Krzysztof Wiśniewski, Bogusława
Krajewska, Janina Koc.

Dydaktyka
Zakres zadań dydaktycznych Zakładu w okresie 90 lat
działalności ulegał częstym zmianom, wynikającym z uruchamiania nowych kierunków studiów oraz ze zmian form
studiów, a także ze zmian w planach studiów i programach
nauczania.
Przed drugą wojną światową pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia z geodezji (miernictwa), rysunku technicznego,
geometrii wykreślnej, nomografii, przede wszystkim na
wydziałach: Leśnym, Rolniczym i Ogrodniczym SGGW, ale
także w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im.
Wawelberga i Państwowej Szkole Przemysłowo-Chemicznej
(S. Jachimowski).
W czasie drugiej wojny światowej Z. Łabęcki kontynuował
pracę dydaktyczną w ścisłym kontakcie z działającymi w zakonspirowaniu władzami Uczelni. Od maja 1942 r. do sierpnia
1944 r. prowadził zajęcia w Państwowej Szkole Budownictwa
Lądowego i Wodnego.
Wraz z rozwojem Uczelni, wzrostem liczby studentów
i powstawaniem nowych kierunków studiów tworzono nowe
przedmioty i zwiększał się zakres obowiązków pracowników
Zakładu. Pracownicy prowadzili i najczęściej prowadzą zajęcia
z szeroko rozumianej geomatyki (geodezja, fotogrametria
i teledetekcja, kartografia, systemy informacji przestrzennej,
kataster), podstaw informatyki, przedmiotów związanych
z gospodarką przestrzenną (samorząd terytorialny, podstawy
prawne gospodarki przestrzennej, podstawy prawne gospo-

Pracownicy Zakładu – marzec 2010 r. Od lewej: R. Zawadka, T. Olenderek, M. Brach, D. Korpetta, G. Kamińska, W. Tracz, J. Adamczyk,
W. Karaszkiewicz, H. Olenderek, J. Mozgawa, J. Świeżak, Ł. Kwaśny (doktorant). K. Będkowski na prawym zdjęciu powyżej
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darki nieruchomościami, teorie gospodarki przestrzennej,
techniki legislacji w planowaniu przestrzennym, rysunek
techniczny i grafika komputerowa) na różnych kierunkach
studiów: leśnictwo, architektura krajobrazu, gospodarka
przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja,
informatyka, technika rolnicza i leśna.
Zakład prowadzi od 2002 r. Studium Podyplomowe „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
i ochronie przyrody” (kierownik: dr hab. K. Będkowski). Do
31 grudnia 2009 r. w Zakładzie wykonano 416 prac magisterskich, 219 prac inżynierskich i 19 prac licencjackich.

Badania naukowe
Badania naukowe Zakładu, od chwili jego powstania,
dotyczyły przede wszystkim dostosowania różnych metod
pomiarowych do potrzeb leśnictwa. Już przed II wojną światową prowadzono badania nad osnowami geodezyjnymi na
terenach leśnych. Po wojnie rozpoczęto zbieranie materiałów
naukowych oraz pomiary doświadczalne na terenie nadleśnictw Rogów i Kadyny. Tematyka prac dotyczyła w dalszym
ciągu metod pomiarowych na terenach leśnych.
Drugi kierunek badań dotyczy przydatności fotomapy
do celów geodezyjno-leśnych. Badania te, których wyniki
opublikowano w 1965 r., były początkiem badań fotogrametrycznych w Zakładzie.
Rezultaty badań prowadzonych przez prof. Z. Łabęckiego
lub pod jego kierownictwem zostały wykorzystane w fundamentalnym podręczniku „Geodezja leśna”, za który autor
uzyskał nagrodę I stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego (1978 r., wyd. II).
Znaczącą pozycją w działalności naukowej Zakładu są
prowadzone od 1975 r. badania nad metodami oceny stanu
i inwentaryzacji parków zabytkowych. Są to badania o dużym
znaczeniu społecznym. Istniała i nadal istnieje pilna potrzeba

ratowania drzewostanów parków zabytkowych na terenie
całego kraju. Zakład opracował i wdrożył wiele metod inwentaryzacji i oceny stanu parków. Wykonano opracowania dla
94 parków na terenie całego kraju.
Ostatnie dwadzieścia pięć lat w historii naukowej Zakładu
to rozwój metod numerycznych; należy tu wymienić takie technologie, jak: fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji
przestrzennej z numerycznym modelem terenu, kartografia
komputerowa, system pozycjonowania globalnego (GPS).
Tworzą one nową dyscyplinę, nazywaną w niektórych środowiskach geomatyką.
Publikowany dorobek naukowy Zakładu obejmuje ponad
600 pozycji. W ostatnich 30 latach zrealizowano 66 tematów
badawczych, w tym 8 koordynowanych centralnie i 15 grantów KBN lub MNiSzW. Przygotowano w Zakładzie 18 rozpraw
doktorskich i 4 rozprawy habilitacyjne.
Świat nam nie uciekł, a wprost przeciwnie, Lasy Państwowe
stały się przodującą organizacją w Europie w zakresie wdrażania systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania
informacji o lesie i można powiedzieć, iż duża w tym jest zasługa Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji
Leśnej Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki
Leśnictwa.
Opracowanie koncepcji mapy numerycznej i systemu
informacji przestrzennej dla nadleśnictwa oraz koncepcji
wykonania i wykorzystania analiz przestrzennych na różnych
poziomach zarządzania, łącznie z metodami pozyskiwania
informacji ze zdjęć lotniczych i satelitarnych, a także jej prezentacji w postaci map, uważam za najważniejsze osiągnięcie
Zakładu w ostatnich latach. Podkreślić również należy ogromną pracę wykonaną na rzecz ochrony parków zabytkowych
(tematy badawcze, wdrożeniowe, dokumentacje).
Heronim Olenderek
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„Miałam w Afryce farmę u stóp
gór Ngong” – tak Karen Blixen
zaczyna swoją autobiograficzną
opowieść o Czarnym Lądzie.
Opowieść romantyczną,
malowaną bogatą paletą barw
afrykańskiej przyrody, której
ekranizacja w wydaniu Sidneya
Pollacka została wyróżniona
wieloma Oscarami i do dziś
budzi zachwyt swoim epickim
rozmachem. Na końcu powieści
ogień strawił całe zbiory kawy
i farmę Karen, a ona – tak
jak stała – wróciła do Danii,
by żyć wspomnieniami.
Polskie „Pożegnanie z Afryką”
było zgoła odmienne.

Klasa
w szkole polskiej
10 XI 1944

Pożegnanie z Afryką po polsku
Z

dzieciństwa najmocniej utkwiło
mi, kiedy moja Babcia – Maria Skibińska – rozpoczynała opowieść
o jej Afryce. Przez wiele lat myślałam,
że są to babcine historyjki stworzone
naprędce dla zajęcia rozbrykanych wnucząt. Moją ulubioną opowiastką była
ta o wężu, co oplótł się wokół garnka
z ciastem na naleśniki, i ta o krokodylu,
co chciał zjeść moją ciocię Lusię, i ta
o lamparcie, co prawie upolował moją
Babcię, ale w ostatniej chwili został
oślepiony światłem latarki i przepłoszo-

Babcia
Maria
Skibińska
w obozie
uchodźców
w 1944 r.
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ny. Kiedy dorosłam, to z zaskoczeniem
odkryłam, że te historie są prawdziwe.
A było to tak…
Wszystko zaczęło się w Białostockiem przed II wojną światową, gdzie
mój dziadek – Mieczysław Skibiński
– mieszkał z rodziną i pracował jako
dyrektor szkoły. Raz dotkliwie ukarał
jednego z uczniów za obcięcie włosów
koleżance. Winowajca karę tę odczuł na
tyle głęboko, że wydał dyrektora szkoły
czerwonoarmistom, którzy we wrześniu 1939 r. weszli na ziemie polskie.

Powód uwięzienia Dziadka? Wyzysk
ludu pracującego. Na tym się jednak
nie skończyło, pod koniec czerwca
1940 r. moja Babcia dostała nakaz
natychmiastowego spakowania się.
Tylko parę najpotrzebniejszych rzeczy.
Babcia zdążyła wziąć trochę ubrań, kilka
bochenków świeżo upieczonego chleba
od zaprzyjaźnionej gospodyni i została
wywieziona wraz z ośmioletnią córką
do Białegostoku. Tam zapakowano ich
z innymi rodzinami do towarowych wagonów i powieziono w nieznane. Pierw-

Boże Ciało w obozie uchodźców w 1944 r.
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szy przystanek w Żedni, który po latach
Babcia wspominała jako zmarnowaną
szansę na ucieczkę. Potem w Wilnie,
gdzie polska młodzież wrzucała do
wagonów jedzenie. Kolejny przystanek
nad Wołgą, ten postój to była prawdziwa
męka. Przez dwa dni patrzyli na wielką
rzekę, ale pomimo próśb nie dostali ani
kropli wody. W końcu trafili na Syberię,
niedaleko rzeki Irtysz. Tu los zadrwił
sobie z mojej Babci, gdyż trafiła do miejscowości, gdzie jako dziecko przebywała wraz z rodzicami w czasie rewolucji
październikowej. Po opuszczeniu wagonu Babcia przeleżała dwa dni w gorączce przy torach, wyczerpana, z córką
u boku. Dopiero potem miejscowi ludzie
przenieśli ją do jakiegoś kołchozowego
baraku. Przywiezione ubrania udało się
wymienić na jedzenie. Babcia dostała
nakaz pracy w polu i karczowania tajgi.
Wspominała, że racje żywnościowe były
znikome, a uprawianych warzyw nie
wolno było brać z pola. W dodatku, co
kilka dni Babcię wzywano na całonocną „jawkę”. Musiała stać lub siedzieć
w zimnym pomieszczeniu do rana. Po
jakimś czasie dopiero dowiedziała się,
ze została zesłana na pięć lat przymusowej pracy.
koszmaru wyrwał ją układ podpisany 30 lipca 1941 r. przez
Sikorskiego i Majskiego, na mocy
którego postanowiono o uwolnieniu Polaków z łagrów. Wkrótce też, 14 sierpnia 1941 r., został podpisany układ
wojskowy, dzięki któremu zaczęła się
tworzyć polska armia na terenie ZSRR.
Babcia słyszała, że część mężczyzn
z więzień pędzono piechotą na Syberię i liczyła na odnalezienie Dziadka.
Wystarała się o pozwolenie na wyjazd
z kołchozu i wraz z córką ruszyły na
poszukiwania. Pojechały pociągiem do
Taszkientu, jednego z głównych miejsc
koncentracji Armii Andersa. W czasie
podróży przeżyły napad uzbeckich
bandytów, którego koszmar prześladował je przez wiele lat. Napastnicy
wymordowali większość pasażerów.
Z całego wagonu ocalał tylko jeden
przedział broniony przez polskich jeńców wojskowych – przedział, w którym
jechały. Po dotarciu na miejsce ocaleni
pasażerowie złożyli skargę do NKWD.
Funkcjonariusze nie zareagowali, mimo
że napastnicy zostali łatwo zidentyfikowani w Taszkiencie.
Mojej Babci udało się załatwić rozmowę z generałem Szyszko-Bohuszem.
Dzięki zachowanym dokumentom, jako
żona chorążego WP, dostała przydział
do Pomocniczej Służby Kobiecej. Niedługo potem Armia Andersa została
ewakuowana do Pahlevi w Iranie. Córkę
na czas przekroczenia granicy z Iranem
umieszczono w sierocińcu. Obie trafiły

Cmentarz polski
w Tengeru
– listopad 2009

Z

wkrótce do angielskiego obozu w Teheranie. Wynędzniali Polacy zostali tam
suto ugoszczeni. Ci co nie wiedzieli, jak
groźny jest obfity posiłek po miesiącach
głodu, przypłacili to śmiercią. Babcia
znalazła pracę w księgarni rosyjskiej,
prowadzonej przez rodzinę carską, ale
na wieść o tworzeniu polskich oddziałów w Afryce zdecydowała się opuścić
Teheran. Wraz z nią wyjechało około
5 tysięcy polskich uchodźców skuszonych opowiadaniami o Tanganice,
której płaskowyż o łagodnym, ciepłym
klimacie przedstawiano jako istny raj
na ziemi.
odróż statkiem do Mombasy* trwała tydzień. Warunki były fatalne, na
czas podróży miała do jedzenia
jednego śledzia i kubek wody. Za to po
dotarciu na miejsce odbyła się huczna
i wystawna kolacja zorganizowana
przez gościnnych Brytyjczyków. I znów
powtórzyła się tragedia z Teheranu,
wielu uchodźców wycieńczonych

P

podróżą zmarło wkrótce
po przybyciu. Mombasa
była miejscem wyjściowym,
z którego uchodźców kierowano do jednego z 5 obozów w środkowo-wschodniej Afryce. Babcia trafiła do
obozu w Kampali ulokowanego na północnym brzegu
jeziora Wiktorii. Pracując
jako pielęgniarka, spędziła
w Afryce około 5 lat. W tym
czasie opiekowała się nie
tylko polskimi uchodźcami,
ale również ludnością miejscową, często podróżując
do okolicznych wiosek. Jej córka w tym
czasie uczyła się w polskiej szkole. Ludność miejscowa okazała się przyjaźnie
nastawiona do polskich uchodźców,
którzy zmagali się z kolejnymi przeciwnościami losu. Klimat zaiste okazał
się wspaniały, a ziemia urodzajna, byle
tylko woda była, ale największą plagą
okazały się malaria i inne choroby tropikalne, na które Europejczycy chorowali
i marli całymi rodzinami.
bie bohaterki przetrwały, a do
Polski zdecydowały się wrócić
jednym z pierwszych transportów**. Na polskiej granicy czekała
jeszcze jedna przykra niespodzianka,
rewizja rzeczy osobistych i zarekwirowanie zdjęć i wszystkich innych pamiątek wieloletniej tułaczki. Babci udało się
jednak przewieźć trochę skarbów, kilka
spłowiałych zdjęć, no i krokodyla z kości słoniowej, którego jej córka dostała
od miejscowych po dramatycznej przygodzie z prawdziwym krokodylem. Tak

O
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więc po 9-letniej rozłące cała Rodzina
była znowu razem w 1949 r., a w 1951 r.
przyszła na świat moja Mama.
Trudno do takiej historii dopisać
epilog. Pomógł w tym przypadek. Jak
widać, pomaga on nie tylko w pisaniu
historii. Zupełnym przypadkiem było to,
że zaraz po powrocie z misji*** w Livestock Training Institute (LITI) w Tengeru
pokazałem koleżance z Katedry zdjęcia
z wyjazdu, które uruchomiły wspomnienia z dzieciństwa i lawinę skojarzeń.
Pomiędzy blisko dwoma tysiącami zdjęć
Instytutu, parków Ngorongoro i Arusha
i innych miejsc w Tanzanii miałem
kilkanaście zrobionych na cmentarzu
polskich uchodźców w Tengeru. Zdjęć
zrobionych wieczorem, w skromnym
świetle, ale przejmujących.
małej, afrykańskiej wiosce,
ponad 6 tysięcy km od domu,
polski cmentarz. Na głównej
ulicy, z tysiącem dziur powybijanych
kołami terenówek, stoi duża, świeżo odmalowana biało-czerwona tablica z napisem „CEMETERY OF POLISH WAR
REFUGEES, TENGERU, 1942, 1952,
1 km” i strzałką wskazującą na równie
dziurawą dróżkę w bok. Z współuczestnikiem misji, profesorem Henrykiem
Grodzkim, wybraliśmy się późnym popołudniem 12 listopada we wskazanym
strzałką kierunku. Po około kilometrze
ślizgania się po błotnistej leśnej dróżce
prowadzącej pod górę dołączył do nas
strażnik z Instytutu. Biegiem. Mocno
zdyszany, w przydużych gumowcach,
nic nie mówiąc wcisnął nam karteczkę
do ręki. Wynikało z niej, że wysłał go
w ślad za nami dyrektor Instytutu pan
Kapinga nieco zaniepokojony naszą
wyprawą. Strażnik okazał się sympatycznym, chociaż niemówiącym po
angielsku, niezwykle cennym towarzyszem wyprawy. Ścieżka miała co kilkadziesiąt metrów jakieś rozwidlenia, a ten

W

Kościana zabawka ofiarowana
na pamiątkę spotkania
z prawdziwym
krokodylem

1 kilometr z tablicy w rzeczywistości
przypominał raczej milę polską. Tylko
dzięki niemu bezbłędnie trafiliśmy do
celu. Wyszliśmy z tropikalnego lasu,
przeplatanego plantacjami bananowców, na płaski kawałek odkrytego terenu i tu spotkało nas wielkie zaskoczenie.
Pamiętając dziurawe uliczki Tengeru
z niezbyt malowniczymi domostwami,
trafiliśmy na ogród pięknie skomponowany z warzyw i roślin ozdobnych,
z misternie ułożonymi żwirowymi ścieżkami i ozdobnie przyciętymi drzewami.
A nieco dalej na maleńki domek i tuż
za nim wysoki mur. W murze brama
zamknięta na kłódkę i nikogo wokół.
Jednak wmurowana tablica upewniła
nas, że dobrze trafiliśmy, a przez bramę było widać bielejące świeżą farbą
równiutkie szeregi pomników****. Po
chwili podeszła do nas młodziutka
dziewczyna i przedstawiła się jako córka
opiekuna cmentarza, otworzyła kłódkę
na ciężkiej bramie i wpuściła nas do
środka. Rozglądając się znajdujemy
niewielką polsko-angielską tablicę.
Czytamy, choć gardło coś ściska: W 70.
rocznicę wybuchu tragicznej dla
ludzkości II wojny światowej składamy hołd Polakom, których los po
okropieństwach Syberii przywiódł na
gościnną ziemię Afryki. PAMIĘTAMY!
Uczestnicy wyprawy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizowanej pod hasłem „Z mrozów Syberii
pod słońce Afryki”, podpisy i data
19 października – 09 listopada 2009.
To zaledwie parę dni temu. W równych
szeregach groby, dziesiątki grobów

różnie datowanych z krzyżem, niewiele
mniej prawosławnych z przekreślonym
krzyżem, a w jednym końcu cmentarza
kilka płyt z gwiazdą Dawida. Ale co rzuca się w oczy to daty, nie tyle urodzenia,
co zgonu: 43, 42, 44, 43, i następny 43,
i następny. Takich większość. Czy kogoś
z nich mogła spotkać na swojej drodze
Babcia Aśki? Na Syberii, w Teheranie,
a może w Mombasie… Wycieńczeni
długą wędrówką umierali całymi rodzinami w raju Tanganiki. Osłabione
organizmy dosięgała malaria. I jeszcze
inne tablice: ur. 1943, zm. 1943. Z jednej strony cmentarza jeszcze groby
potomków polskich uchodźców, którzy
zostali w Tanzanii i Kenii i po śmierci
wrócili tutaj, do swoich. Ostatnia płyta
datowana 2007.
powrotnej drodze spotykamy
ojca naszej ślicznej przewodniczki po cmentarzu, pana
Simona Josepha, chwilę rozmawiamy.
Jego ojciec, Andrea Joseph, na tyle
zaprzyjaźnił się z kilkoma rodzinami polskich uchodźców, że kiedy ci poumierali, a ich potomkowie wyjechali, zajął się
opieką nad cmentarzem. Utrzymanie
cmentarza zapewniają polski konsulat
oraz organizacje pozarządowe polskie
i zagraniczne. Instytut w Tengeru ma
także w tym swój wkład, bo pamięć
o polskich uchodźcach jest wciąż
żywa w Instytucie. Wszak oni w latach
1943–1949 założyli jego podwaliny,
prowadząc gospodarstwa rolne uczyli
mieszkańców hodowli bydła i uprawy,
zakładali stawy rybne i plantacje kawy.
Ślady ich działalności, budynki gospodarstw i betonowe baseny do płukania
kawy, pozostały do dzisiaj. W 1952 r. na
tych zrębach powstała, jeszcze pod brytyjskim kierownictwem, szkoła (School
of Natural Resources) dla adeptów rolnictwa. Od 1981 r. Instytut nosi obecną
nazwę (LITI-Tengeru) i szkoli doradców
rolnictwa i felczerów weterynarii.

W

dr Joanna Bierła, prof. Romuald Zabielski
Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
* Do kolonii brytyjskich w Afryce, do Ugandy, Kenii, Tanganiki (dziś Tanzania), Rodezji Północnej (Zambia), Rodezji Południowej (Zimbabwe)
i Związku Południowej Afryki (RPA) trafiło około 18 tys. osób uratowanych z sowieckiego piekła. Ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież.
W sumie powstały 22 polskie osiedla, w tym liczne sierocińce. Osiedle w Tengeru (wcześniejsza nazwa – Duluti) było najliczniejsze (około
6000 osób, w tym około 400 wyznania prawosławnego). We wszystkich miejscach tranzytowych szpitale były przepełnione chorymi na
gruźlicę, tyfus, czerwonkę, jaglicę, anemię, szkorbut, reumatyzm, spowodowane głodem, mrozami i nadludzko ciężką pracą. Śmiertelność
była ogromna. W samym Teheranie w listopadzie 1942 roku na polskim cmentarzu pochowano przeszło 1 tysiąc osób (http://www.sybiracy.
wroc.pl/DZS_hist_afryka.htm).
** W latach 1947–1948 do Polski powróciło około 3 tysięcy osób. Wiele z nich było szykanowanych, a nawet represjonowanych, gdyż często
powracających utożsamiano z agentami obcych wywiadów i uważano za wrogów PRL. Na przykład wielu mężczyzn musiało odbyć służbę
wojskową w karnych batalionach – zatrudnionych w kopalniach węgla. Często też odmawiano im wydania tzw. Świadectwa Moralności za
czas pobytu za granicami PRL, co powodowało niedopuszczenie na wyższe uczelnie (http://www.sybiracy.wroc.pl/DZS_hist_afryka.htm).
*** W ramach programu „Polish Aid”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w 2009 roku Instytut w Tengeru otrzymał
wsparcie dla poprawy jakości nauczania. Projekt koordynuje dr Wiesław Ptach z Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW.
Projekt jest realizowany przy wydatnej pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (http://www.pcpm.org.pl/pomoc_w_
zakresie_rolnictwa_tanzania).
**** Gwałtowna burza zniszczyła w 2008 roku wiele pomników. Cmentarz został odnowiony na przełomie października i listopada 2009
roku przez 6-osobową ekspedycję historyczną z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierowaną przez dr. Huberta Chudzio.
Zinwentaryzowano 149 grobów i wyremontowano około 20 zniszczonych nagrobków (http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/
1,81048,7293358,Historycy_odnowili_i_zinwentaryzowali_polskie_groby.html).
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Stypendia Fundacji Anatola Dekabana
W 1982 r. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban
założyli fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom
uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.
Od tego momentu fundacja ułatwia wymianę specjalistów z dziedzin rolnictwa,
ekonomii oraz inżynierii między Polską a Kanadą i USA. Przez wymiany osobowe
fundacja dba o podnoszenie jakości polskiej nauki i dydaktyki.
Historia życia doktora Anatola Dekabana mogłaby posłużyć jako scenariusz filmu. Urodzony w Polsce w 1914 r.,
ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego
w 1939 r. Podczas okupacji pracował jako lekarz w podziemiu
i brał udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. Po wojnie
przez klika lat pracował w zawodzie, ale pod koniec lat 40.,
zagrożony aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa,
opuścił Polskę. Wyjechał do Kanady, gdzie uzyskał stopień
doktora w 1952 r. w Uniwersytecie McGill. Studiował także
w Columbia University oraz w Instytucie Neurologii w Londynie. W Anglii poznał i poślubił Pamelę Liddle. Pracował
w wielu instytucjach, m.in. w University of British Columbia
(UBC) oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia jako kierownik
działu Neurologii Dziecięcej.
Doktor Anatol Dekaban poświęcał się pracy i nawet po
przejściu na emeryturę udzielał konsultacji w University of
Washington Medical School. Zmarł w 2001 r. w wieku 87 lat.
Pozostawił po sobie ponad 100 publikacji naukowych oraz
dwa podręczniki z dziedziny nauk medycznych dotyczące
neurologii pediatrycznej.
Podczas jednej z wizyt w Polsce Państwo A. i P. Dekaban
zdecydowali, że problemy, które są w ukochanym kraju
doktora, mogą zostać rozwiązane tylko przez podniesienie
jakości polskiej nauki. Na początku lat 80., kiedy w Polsce
sytuacja gospodarcza była trudna, Państwo A. i P. Dekaban
sfinansowali wymiany pracowników naukowych mające na
celu poprawę polskiego rolnictwa przez umożliwienie naukowcom odbywania staży w Kanadzie. Z inicjatywy doktora
powstały za granicą trzy fundacje, które udostępniają polskim
pracownikom uniwersyteckim nowe zdobycze naukowe
i technologiczne z całego świata.

Biblioteka
University
of British
Columbia

Dr Anatol Dekaban

Dokonania doktora Dekabana dla polskiej nauki zostały
docenione. W 1996 r. otrzymał on Medal Komisji Edukacji
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty, a Senat Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwałą
z dnia 22 czerwca 1998 r. nadał dr. Anatolowi Dekabanowi
tytuł doktora honoris causa SGGW.

Udział SGGW
w procesie wymian stypendystów
Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British
Columbia w Vancouver, który został wybrany przez Państwo
A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych
i przyrodniczych. Na mocy tego porozumienia rolę przewodnią
i nadzór nad procesem kwalifikacyjnym kandydatów przyjęła
SGGW.
Początkowo ufundowano dwa stypendia rocznie dla młodych naukowców z 6 polskich uczelni rolniczych. Zostało
również ufundowane jedno stypendium krótkoterminowe dla
polskiego profesora oraz jedno dla profesora z UBC. Podczas
pobytu w Vancouver stypendyści, oprócz pracy naukowej na
uniwersytecie, mieli możliwość zwiedzenia wielu ośrodków
rolniczych oraz brania udziału w sympozjach i warsztatach
odbywających się w Kanadzie.
W 1994 r. porozumienie między uczelniami dotyczące wymiany naukowej uległo znaczącym zmianom. Zamiast dwóch
rocznych stypendiów ufundowano cztery pięciomiesięczne,
a zamiast dwóch krótkoterminowych – cztery. Dzięki temu
większa liczba pracowników miała możliwość skorzystania

Wydział Nauk
o Żywności
na Uniwersytecie
w Vancouver
(Fot. D. Wojtasik)
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„Stypendium zrealizowałem w pierwszej połowie 2006 roku, pod opieką dr Christine Scaman.
Skorzystałem z wyjazdu z różnych powodów:
– Ściśle naukowego, gdyż miałem styczność
z nauką na wysokim poziomie; poza tym
w wyniku naszej pracy udało się nam opublikować przeglądowy artykuł w prestiżowym
czasopiśmie Journal of the Science of Food and
Agriculture.
– Językowego, gdyż miałem bezpośrednią
styczność z j. angielskim przez 5 miesięcy,
a ponadto miałem możliwość uczęszczania na
kurs języka angielskiego dla obcojęzycznych
pracowników University of British Columbia.
– Kulturowego i turystycznego, gdyż miałem
możliwość poznania wielokulturowego społeczeństwa Vancouver oraz zwiedzenia różnych
pięknych miejsc w okolicach Vancouer, a także
w Górach Skalistych.
Wyjazdu nie jestem w stanie inaczej ocenić, jako
fantastycznego pod każdym względem i gorąco
polecałbym go każdemu.”

Vancouver, Ogrody Stanley Park

ze stypendium i łącznie do 2008 r. z SGGW wyjechało ponad
20 osób. Przewodniczącym Polskiego Komitetu Fundacji od
wielu lat jest prof. Edward Pierzgalski, Kanadyjskiemu Komitetowi Fundacji zaś przewodniczył od początku istnienia
Fundacji prof. Victor Runeckles, którego później zastąpił prof.
Josef Leichter. Od 2005 r. funkcję tę sprawuje prof. Mahesh
K. Upadhyaya.

Opinie stypendystów
Staż w Uniwersytecie British Columbia może być niezapomnianym przeżyciem naukowym i nie tylko, o czym świadczą
opinie „dekabandystów”1. Jeden ze stypendystów dr Dariusz
Wojtasik podkreślał, że pobyt w Kanadzie pozwolił mu m.in. na
zaznajomienie się z innowacyjnymi rozwiązaniami. Ponadto,
uaktywnił większą samodzielność, przedsiębiorczość, a także kreatywne myślenie. Zdobyte umiejętności mógł później
wykorzystać w Polsce.
Współpraca zapoczątkowana na stażu może owocować
również po jego zakończeniu. Tak się stało m.in. w przypadku dwóch polskich naukowców: dr. Dariusza Piotrowskiego
z SGGW oraz dr. Adama Figla z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy kontynuują w swoich uczelniach
w Polsce badania zapoczątkowane w Kanadzie. Badania te,
z zakresu suszenia metodą mikrofalowo-podciśnieniową,
są prowadzone bardzo intensywnie także we współpracy
z ośrodkami naukowymi w Hiszpanii i Malezji. Nawiązanie
takiej współpracy było możliwe dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pobytu w UBC.
Dr hab. Marcin Kozak miał natomiast możliwość spotkania
się ze swoją kanadyjską opiekunką, która w ramach stypendium Fundacji Państwa A. i P. Dekaban skorzystała z możliwości przyjazdu do Polski w celu odbycia stażu naukowego.

Procedura aplikacyjna
Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca
przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok
akademicki. W każdym roku lista tematów priorytetowych,
w których mogą być realizowane stypendia jest inna. W 2009 r.

24

AGRICOLA

Dr hab. Marcin Kozak
SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii,
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

było to aż 30 tematów. Dotyczyły one m.in.: integracji rynków
pracy (rolniczego oraz miejskiego), biologicznej aktywności
grzybów, roślin jako źródła metali ciężkich czy hodowli krów
mlecznych.
Oferta jest rozsyłana na wydziały SGGW oraz do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uniwersytetów przyrodniczych
w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu oraz do Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Każda z uczelni zgłasza 2 kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Rocznie na
stypendium wyjeżdżają cztery osoby: 2 na semestr zimowy
oraz 2 na semestr letni. Formularz oraz dodatkowe informacje
można uzyskać w SGGW u Katarzyny Kruszewskiej, w Biurze
Współpracy Międzynarodowej (bud. 8, pok. 106). Informacje
w formie elektronicznej rozsyłane są do dziekanów oraz pełnomocników ds. współpracy międzynarodowej na wydziałach
na przełomie czerwca i lipca.
Spośród zgłoszonych osób Polski Komitet Fundacji wyłania
około 10–12 kandydatów. Lista wstępnie zakwalifikowanych
w ujęciu rankingowym przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która nominuje 4 kandydatów, po dwóch w każdym
semestrze.
mgr Katarzyna Kruszewska
Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW
Składam serdeczne podziękowania: prof. Edwardowi
Pierzgalskiemu, dr. Dariuszowi Piotrowskiemu, dr. hab. Marcinowi Kozakowi, dr. Dariuszowi Wojtasikowi, dr. Adamowi
Figlowi oraz Pani Dominice A. Stecule z „Piast Institute” za
pomoc w przygotowaniu artykułu.
W publikacji wykorzystano fotografie pochodzące z książki
D. Leightona, Greater Vancouver, Wyd. Altitude Publishing Canada Ltd, 2004 r. oraz prywatnej dokumentacji fotograficznej
stypendystów Fundacji A.S. Dekabana.

1

Pojęcie wprowadzone przez dr. Dariusza Piotrowskiego; Agricola
nr 58, 2004 r.
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Mikrobiologia w XXI wieku
Prof. dr hab. Zbigniew M.
Szynkiewicz (1926–1999)

– wyzwania i nadzieje

W

sobotę 20 listopada 2009 roku odbyła się w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
konferencja naukowa Komitetu Mikrobiologii PAN
(KM PAN) pod tytułem „Biologia molekularna w diagnostyce
chorób zakaźnych i biotechnologii”. Patronat honorowy nad
konferencją objęli JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy
Szymański i przewodniczący Wydziału II Nauk Biologicznych
PAN prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, dr h.c. SGGW, a obrady
otworzyli prorektor SGGW prof. dr hab. Jan Niemiec oraz
dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW prof.
dr hab. Marian Binek. Było to kolejne spotkanie mikrobiologów
z różnych krajowych instytucji naukowo-edukacyjnych, którzy
zebrali się w celu upamiętnienia zasług dla rozwoju mikrobiologii w Polsce w 10. rocznicę śmierci prof. dr. hab. Zbigniewa
M. Szynkiewicza (1926–1999), b. prodziekana Wydziału Weterynaryjnego SGGW i wieloletniego b. kierownika Katedry
Mikrobiologii na tym wydziale oraz b. członka KM PAN.
Podczas konferencji wręczono nagrodę naukową im. prof.
Kazimierza Bassalika oraz wyróżnienia KM PAN. Nagrodę za
najlepszą publikację ogłoszoną drukiem w 2008 roku, a która
opisywała badania wykonane w kraju przez polskich mikroWręczenie prof. dr. hab. Igorowi Koniecznemu
nagrody Komitetu Mikrobiologii PAN im. prof. Kazimierza Bassalika. Od lewej: prof. dr hab. Mirosława
Włodarczyk, prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab.
Marek Niemiałtowski

biologów, otrzymał zespół prof. dr. hab. Igora Koniecznego
(Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii w Gdańsku oraz
Uniwersytet Gdański – Gdański Uniwersytet Medyczny; tytuł
czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), a dwa równorzędne
wyróżnienia zespoły: (1) dr. hab. Dariusza Bartosika, prof.
nadzw. UW (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; Journal of Bacteriology) oraz (2) prof. dr. hab. Józefa
Kura (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Journal
of Bacteriology).
Następnie był wykład laureata prof. dr. hab. Igora Koniecznego oraz odbyła się sesja plenarna, w której referaty
wygłosili prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki)
i prof. dr Teresa Lagergård (Uniwersytet w Göteborgu).
Podczas konferencji młodzi mikrobiolodzy, w tym uczestnicy
studiów doktoranckich, przedstawili w 4 sesjach tematycznych
(bakteriologia, wirusologia, immunologia zakażeń, genetyka)
liczne plakaty z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii. Przesłaniem dla władz kraju, płynącym nie tylko z tej konferencji,
jest stwierdzenie, że mikrobiolodzy w Polsce, pomimo znikomego finansowania nauki i edukacji, reprezentują wysoki
poziom merytoryczny, który powinien być lepiej
wykorzystywany dla dobra kraju.
prof. dr hab. Marek Niemiałtowski
SGGW w Warszawie
przewodniczący Komitetu Mikrobiologii PAN

Od lewej: prof. dr hab. Marian Binek (dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW), dr Małgorzata Biegańska (córka prof. dr. hab.
Zbigniewa M. Szynkiewicza), prof. dr hab. Jan Niemiec (prorektor SGGW), prof. dr hab. Marek Niemiałtowski, prof. dr hab. Felicja Meisel-Mikołajczyk (członek honorowy KM PAN), prof. dr hab., dr h.c. mult. Marian Truszczyński (członek rzeczywisty PAN; członek honorowy KM
PAN), prof. dr hab., dr h.c. Jerzy Kita
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Czynniki rozwoju rolnictwa
W dniu 27 listopada 2009 roku w Sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Czynniki rozwoju
rolnictwa”, która została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych,
Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Komitet Ekonomiki Rolnictwa
Polskiej Akademii Nauk oraz Redakcję „Roczników Nauk Rolniczych, Seria G
– Ekonomika Rolnictwa” z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin
prof. dr. hab. Zygmunta Wojtaszka.

P

rofesor Zygmunt Wojtaszek został uhonorowany jako
wieloletni pracownik naukowy i kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (obecnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw) oraz Zakładu
Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej (obecnie Zakład
Ekonomiki Produkcji i Logistyki) SGGW w Warszawie, a także
wieloletni redaktor naczelny „Roczników Nauk Rolniczych,
Seria G – Ekonomika Rolnictwa”, redaktor działowy „Zeszytów Naukowych SGGW”, członek kolegium redakcyjnego
„Zagadnień Ekonomiki Rolnej”, członek Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa PAN oraz wielu komisji i rad naukowych uczelni,
instytutów, ministerstw oraz organizacji rolniczych i spółdzielczych, w których pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, za
zasługi w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych i w kształceniu kadry naukowej oraz specjalistów dla rolnictwa w Polsce,
a także jako ekspert FAO również za granicą.
Konferencję uroczyście otworzył kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw prof. dr hab. Henryk Runowski,
witając licznie przybyłych uczestników konferencji, władze
uczelni, rodzinę i przyjaciół Jubilata, współpracowników
i wychowanków. Jego Magnificencję Rektora SGGW prof.
dr. hab. Alojzego Szymańskiego reprezentowali prof. dr hab.
Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Prorektor ds. Dydaktyki. Rozpoczynając
konferencję profesor Henryk Runowski przekazał uroczyście
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profesorowi Zygmuntowi Wojtaszkowi numer „Roczników
Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa” (T. 96,
z. 4), w którym zamieszczono artykuły przygotowane z okazji 80. urodzin Jubilata przez autorów – byłych i obecnych
współpracowników i wychowanków.
imieniu władz Uczelni i społeczności akademickiej
SGGW prof. dr hab. Jan Niemiec złożył gratulacje
i życzenia Jubilatowi, podkreślając wielostronną działalność profesora Zygmunta Wojtaszka zarówno w środowisku
Uczelni, jak i poza nią. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż Jubilat był wychowawcą profesorów, samodzielnych pracowników
nauki i doktorów oraz że zawsze dawał przykład wzorowej
postawy i pracy naukowo-dydaktycznej, wychowawczej
i społecznej. Pan prorektor odczytał także list gratulacyjny
Rektora SGGW skierowany do Jubilata, a następnie przekazał
uczestnikom konferencji życzenia owocnych obrad i miłego
pobytu w murach SGGW. W imieniu Dziekana i władz Wydziału
Nauk Ekonomicznych prodziekan prof. Jan Wołoszyn przekazał Jubilatowi list gratulacyjny i podziękowanie za długoletnią
pracę na rzecz wydziału i środowiska ekonomistów rolnych.
Gratulacje i życzenia od całej społeczności akademickiej
i władz uczelni przekazał Jubilatowi prof. dr hab. Stanisław
Zaborniak – Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okolicznościowe gratulacje i życzenia przekazało również wiele osób zarówno ze
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środowiska SGGW, jak i wielu uczelni oraz instytutów z całej
Polski, m.in. profesorowie z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutu Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa PAN, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uniwersytetów przyrodniczych we Wrocławiu i w Lublinie.
Następnie prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek podzielił
się z uczestnikami konferencji wspomnieniami, refleksjami
i przemyśleniami ze swojego życia. Wskazał główne etapy
w trudnej, ale jakże satysfakcjonującej swojej drodze od
syna chłopskiego z lubelskiej wsi do profesora tytularnego,
pracownika naukowego w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
kolejnym punkcie obrad przedstawiono bogaty wielowątkowy dorobek naukowy profesora Zygmunta Wojtaszka na podstawie opracowania przygotowanego
przez prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego.
Część merytoryczna konferencji składała się z czterech
referatów, traktowanych jako wprowadzenia do dyskusji, wyodrębnionych na podstawie głównych obszarów badawczych
profesora Zygmunta Wojtaszka.
Prof. dr hab., dr h.c. Wojciech Ziętara przedstawił istotę
planowania w przedsiębiorstwach rolniczych, przesłanki oraz
przeszkody w planowaniu długo- i krótkookresowym, wskazał
także, iż intensywne zmiany zachodzące w otoczeniu wywołują potrzebę dostosowywania, a planowanie jest właśnie
skutecznym narzędziem w tym procesie.
Porównania „specjalizacja gospodarstw a trwały rozwój
rolnictwa” dokonał prof. dr hab. Edward Majewski. W swoim
wystąpieniu wskazał, iż trwały rozwój (Sustainable Development) oznacza działalność, która jest ekonomicznie żywotna,
ekologicznie bezpieczna oraz społecznie akceptowalna,
a podstawowe wyróżniki gospodarstw wyspecjalizowanych,
czyli większa produkcja z 1 ha, powiększanie obszaru, dobre
wyposażenie, młodsi i lepiej wykształceni kierownicy, bardziej
intensywna produkcja, uproszczona organizacja, współpraca
z sąsiadami, oraz mniejsze wahania w wielkości produkcji,
wpisują się korzystnie w aspekt ekonomiczny, a także w większości w aspekt społeczny trwałego rozwoju.
olejny obszar zainteresowań badawczych Jubilata, obejmujący problemy gospodarowania rolniczego na glebach lekkich, zaprezentował dr Ludwik Wicki. Przedstawił on porównanie wyników gospodarowania na tych glebach
w ostatnich trzydziestu latach oraz zakres i skutki obecnego
wsparcia dla gospodarujących na glebach lekkich. Wskazał
iż, w tych gospodarstwach nie ma możliwości zwiększenia
dochodu przez wzrost intensywności produkcji ani przez
zmiany w strukturze produkcji, a osiąganie dochodów pozwalających na utrzymanie rodziny wymaga znacznie większego
niż przeciętny obszaru gospodarstwa. Ponadto, ze względu na
trudności w odtwarzaniu majątku, rozwój gospodarstw może
być utrudniony, a więc znaczne obszary gleb najsłabszych
powinny być wyłączone z produkcji rolniczej.
Prof. dr hab. Henryk Runowski przedstawił problem
„infrastruktura a rozwój rolnictwa”. Na podstawie poglądów
profesora Zygmunta Wojtaszka, który podkreślał, iż wysoki
poziom rozwoju infrastruktury nie sprzyja rozwojowi rolnictwa,
referent wskazał także na fakt, iż w miarę rozwoju gospodarczego różnice regionalne poziomu rozwoju infrastruktury
pogłębiają się. Programy rozwoju obszarów wiejskich realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej nie prowadzą do
zmniejszania się różnic regionalnych w poziomie rozwoju
infrastruktury, a wręcz przeciwnie – różnice te narastają:
wszyscy się bogacą, ale biedni wolniej niż bogaci. Regiony
o wyższym poziomie infrastruktury cechują się wyższym
poziomem rozwoju rolnictwa, jednak prawdopodobnie nie
jest to zależność prostoliniowa, a w odniesieniu do warunków
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lokalnych kształtuje się ona według odwróconej litery „U”.
Oznacza to, że rozwój infrastruktury do pewnego poziomu
sprzyja rozwojowi rolnictwa, a po jego przekroczeniu obserwuje się zależność odwrotną.
ystąpienia referentów stały się podstawą pytań
i ożywionej, wielowątkowej dyskusji. Poruszano
przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomiki
gospodarstw w aspekcie zmian wspólnej polityki rolnej Unii
Europejskiej, dotyczące gospodarowania na obszarach
o niekorzystnych warunkach (ONW), w szczególności
o niskiej jakości gleb. Ponadto w dyskusji podnoszono
problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego
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(aspekty przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne), ale także
zagadnienia zmniejszania rzeczywistej liczby gospodarstw
(formalnie funkcjonujących dla uzyskania dopłat) oraz znaczenia i wpływu dopłat na organizację i metody produkcji
wprowadzane przez rolników. U części dyskutantów pojawiły
się także – inspirowane jubileuszem – wątki i rozważania
natury filozoficznej dotyczące znaczenia ekonomii i ekonomiki rolnictwa, ekonomistów, etosu pracy na polskiej wsi
(a właściwie jego zaniku). Jednym z ciekawszych głosów
w tym wątku dyskusji było wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Wilkina, który poszukiwał odpowiedzi na pytanie: „Czy
ekonomista rolny może być zbawiony?”. Dyskutant wskazał
trzy główne grzechy popełniane przez ekonomistów, w tym
i ekonomistów rolnych, a mianowicie: grzech pychy, grzech
sprzedajności i zaniechania oraz grzech metodologiczny.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi profesor Wilkin
stwierdził, że ekonomista rolny ma większe szanse zbawienia w porównaniu z ekonomistą ogólnym, gdyż wprawdzie
popełnia grzechy w stosunku do ludzi, ziemi i środowiska,
ale jednocześnie jest bliżej życia, ziemi i człowieka.
Miłym akcentem doceniającym aktywność społeczną
Jubilata było – zaintonowane przez profesora Tadeusza Barszczaka – odśpiewanie hymnu ZMW „Wici” do słów Stanisława
Młodożeńca, którego pierwsza zwrotka brzmi:
Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi,
Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni...
Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata.
Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać...
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odsumowując konferencję profesor Henryk Runowski
zwrócił uwagę na fakt, iż w dyskusji poruszono wiele
wątków ekonomicznych, społecznych, a nawet filozoficznych. Wielowątkowość ożywionej dyskusji oznacza, że nadal
w ekonomii istnieją zjawiska, o których wiemy nie wszystko, co
chcielibyśmy wiedzieć. Jednocześnie dalsze ich poznawanie
wymaga od badaczy pokory dla złożoności ich natury. Taką
pokorą zawsze wykazywał się profesor Zygmunt Wojtaszek,
co przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu, który mieliśmy
okazję świętować. Szanowny Panie Profesorze – kontynuował
prof. H. Runowski – składam Panu w imieniu wszystkich
osób obecnych na konferencji i własnym życzenia zdrowia,
pogody ducha i … do następnego jubileuszu. Wszystkiego
najlepszego!!!
dr inż. Anna Grontkowska
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
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Uczestnicy i profesorowie
– szkoła letnia, Wageningen

Podróże
naukowe
z ELLS
Euroleague for Life Sciences jest organizacją zrzeszającą wiodące uczelnie
rolniczo-przyrodnicze w Europie: Wageningen University – Holandia, University
of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu – Austria, Czech University
of Life Sciences w Pradze – Czechy, University of Hohenheim – Niemcy,
Swedish University of Agricultural Sciences – Szwecja, University of Copenhagen
– Dania oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
które współpracują w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych
i leśnych, nauk przyrodniczych, nauk weterynaryjnych, nauk o żywieniu i żywności
oraz nauk o środowisku naturalnym.

C

elem ELLS jest przygotowywanie i prowadzenie wspólnych programów badawczych i dydaktycznych, ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli akademickich
przez uproszczenie stosowanych procedur oraz zapewnienie
wysokiej jakości nauczania.
Programy dydaktyczne oferowane przez uczelnie sieci
ELLS obejmują obecnie realizowane w tych uczelniach programy magisterskie uwzględniające dwustronną uznawalność
przedmiotów i system ECTS-ów oraz wspólne programy krótkoterminowe realizowane w ramach tzw. szkół letnich.
Od 2007 r. w dziedzinie „nauki ekonomiczne i zarządzanie” odbyły się trzy spotkania w ramach szkoły letniej,
w których uczestniczyli również studenci i doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Spotkania poświęcone
Wystąpienia doktorantów
– szkoła letnia, Wageningen

były tematyce dotyczącej rozwoju i dywersyfikacji terenów
wiejskich na świecie (rural development).
Uczestników pierwszej szkoły letniej (2007 r.) gościła
w swoich murach SGGW (opiekun naukowy dr hab. Maria
Parlińska). Pobyt w Warszawie obejmował cykl spotkań z naukowcami, prezentacje studentów oraz realizację projektów
badawczych. Uczestnicy zrealizowali studium przypadku
na podstawie gospodarstwa agroturystycznego w Podkampinosie. Poznali też uroki okolic naszej stolicy, zwiedzając
między innymi Żelazową Wolę i uczestnicząc w koncercie
chopinowskim.
odczas szkoły letniej w Pradze w 2008 r. (opiekun naukowy prof. Michał Lostak) studenci i doktoranci z Austrii,
Czech, Holandii, Polski (SGGW), Brazylii, Meksyku,
Etiopii, Indii, Tajlandii oraz Nepalu mieli
okazję do zaprezentowania wyników
swoich badań. Była także okazja do
zwiedzenia wielu unikalnych miejsc
(Karlstein, Nenacovice, Św. Jan pod
Skałą, Pilzno), gdzie zapoznano się
z funkcjonowaniem fabryki szkła,
browaru Pilsner Urquell, czeskiego
gospodarstwa rolnego. Studenci odwiedzili również miejscowość Hostetin,
która jest przykładem wdrażania idei
tworzenia gospodarstw ekologicznych
zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Spotkania z przedsiębiorcami
i lokalnymi liderami, a także zebrane
informacje na temat miejsc i wizytowanych obiektów były podstawą pracy
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Wyjazd terenowy do huty szkła
– szkoła letnia, Praga

nad wspólnymi projektami dotyczącymi wizji rozwoju owych
obszarów, przedsiębiorstw czy gospodarstw rolnych.
2009 r. organizatorem szkoły letniej był Uniwersytet
w Wageningen (opiekun naukowy prof. Wim Heijman). Uczestnicy z różnych krajów świata (Palestyna,
Indonezja, Mongolia, Czechy, Rosja, Polska, Holandia) prezentowali tradycyjnie tematykę swoich rozpraw doktorskich
i prac magisterskich oraz dzielili się przemyśleniami na każde
z prezentowanych zagadnień, a dotyczyły one między innymi
szansy rozwoju terenów wiejskich dzięki dywersyfikacji, zachowań konsumentów na rynku spożywczym, problematyki
ograniczenia rolnictwa w Palestynie oraz skrajnie trudnych
warunków życia dzieci w Indonezji.
Ciekawym doświadczeniem były projekty przygotowane
przez studentów na temat przeciwdziałania ekspansji terenów silnie zurbanizowanych na bardzo cenne przyrodniczo
i kulturowo obszary wiejskie wschodniej części Holandii
(Twekkelo). Uczestnicy spotkali się ze społecznością lokalną
pragnącą zachować unikalność terenu, a pod koniec szkoły
letniej przedstawili możliwości działania dla zachowania tak
wartościowego miejsca.
W każdej edycji szkoły letniej uczestniczyli przedstawiciele jednostek badawczo-naukowych z uniwersytetów
partnerskich: dr hab. Maria Parlińska (Warszawa), prof. Wim
Heijman (Wageningen), prof. Michał Lostak (Praga) oraz prof.
Hans-Karl Wytrzens (Wiedeń), którzy corocznie wygłaszali
interesujące wykłady, słuchali wystąpień uczestników oraz
udzielali cennych rad i wskazówek, dotyczących rozwoju
dalszych badań naukowych.
zkoły letnie to nie tylko tydzień zajęć na uniwersytecie
w jednym z krajów europejskich, ale przede wszystkim
możliwość dyskusji i uzyskania cennych uwag od profesorów na temat własnej pracy badawczej oraz możliwość
poznania niezapomnianych osób z różnych zakątków świata,
ich kultury i zwyczajów. Wyjazdy studyjne w ramach zajęć są
okazją do poznania ciekawych miejsc i nawiązania kontaktów
z mieszkańcami goszczącego kraju.
Serdecznie zachęcamy studentów studiów magisterskich
oraz doktorantów do zapoznania się z ideą szkół letnich
i już dziś aplikowania na „podróże naukowe po Europie”.
W 2010 r. w ramach szkoły letniej planowane jest spotkanie
w Wiedniu. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronach http://www.euroleague-study.org/ oraz www.sggw.
pl w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.
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dr hab. Maria Parlińska, mgr Aleksandra Górecka,
mgr Dorota Klembowska, mgr Joanna Chudzian
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
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Partie
i ruchy ludowe
w Polsce,
Europie Środkowej
i Wschodniej
w latach
1989–2009
W dniach 19–20 listopada 2009 roku
z inicjatywy Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego oraz Wydziału Nauk
Humanistycznych SGGW w Bibliotece
Głównej im. Władysława Grabskiego
odbyła się konferencja naukowa
poświęcona działalności partii i ruchów
ludowych na terenie Europy Środkowej
i Wschodniej. Wzięło w niej udział
wielu krajowych znawców tematyki
zarówno z ośrodków akademickich, jak
również przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej. W konferencji
uczestniczyli także prorektor SGGW
prof. Krystyna Gutkowska, dziekan
Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. Franciszek Kampka oraz liczne
grono doktorantów i studentów.
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potkanie ze względu na znaczną liczbę referatów i duże
zainteresowanie zostało podzielone na dwa dni. W pierwszym dniu konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali: prof. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski),
dr Grzegorz Nieć (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu), mgr Małgorzata Białczak (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), prof. Stanisław Stępka i dr Piotr
Swacha (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), a także
dr Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński). Referaty odnosiły się w głównej mierze do relacji między partiami
i ruchami ludowymi w Polsce a aparatem państwowym przed
1989 rokiem, jak również do czasów późniejszych reform
ustrojowych. W tej części spotkania zaprezentowano polski
ruch ludowy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Oprócz tego dokonano podsumowania działalności
partii ludowych w ciągu tych lat, uwzględniając zarówno ich
osiągnięcia, jak również niedociągnięcia i braki w działalności politycznej, gospodarczej i społecznej. Zainteresowanie
wśród słuchaczy wzbudził zwłaszcza referat dr. Grzegorza
Niecia poświęcony próbie bilansu ZSL jako partii sojuszniczej
w systemie autorytarnym.
Po wystąpieniach uczestnicy dość szczegółowo pytali
prelegentów o dane statystyczne zaprezentowane w referacie
poświęconym referendum z 1987 roku, a także o kwestie
relacji ludowców ze strukturami Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Drugi dzień konferencji został poświęcony analizie bieżącego funkcjonowania partii i ruchów ludowych zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Swoje wystąpienia w tym dniu prezentowali: mgr Piotr Grządkowski (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), dr Ewelina
Podgajna, dr Tomasz Blichta, dr Eleonora Kirwiel (Uniwersytet
im. Marii Curie-Skłodowskiej), dr Tomasz Koziełło (Uniwersytet
Rzeszowski), dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego), dr Adam Romejko (Uniwersytet Gdański),
dr Rafał Pęksa, dr Arkadiusz Indraszczyk (Akademia Podlaska
w Siedlcach), prof. Jerzy Jackowicz (WSPPTW Warszawa)
oraz dr Stanisław Sorys (Małopolski Urząd Wojewódzki).
W wystąpieniach tych dokonano próby przekrojowej analizy
funkcjonowania partii ludowej w Polsce za rządów Kazimierza
Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a także całościowego bilansu funkcjonowania PSL-u w ostatnim dwudziestoleciu
jego działalności.
Największym zainteresowaniem audytorium cieszył się
jednak drugi blok konferencji, poświęcony działalności partii

ludowych w krajach postkomunistycznych, takich jak Bułgaria, Ukraina i Rosja, a także w kraju wysoko rozwiniętym,
z długą historią demokracji i pluralizmu politycznego, jakim
jest Austria. Podkreślano tutaj głównie kwestie reorganizacji
partii ludowych, ich słabnącej pozycji na arenie politycznej,
jak również zmniejszania się liczby docelowych wyborców.
Najwyrazistszym przykładem przedstawiającym podniesione przez prelegentów kwestie był referat dr Eleonory
Kirwiel prezentujący Agrarną Partię Rosji, która w wyniku
słabnącego poparcia wyborczego przeprowadziła całkowitą
reorganizację struktur, przystępując do monopolistycznej
partii Jedna Rosja.
We wszystkich referatach podkreślono zwłaszcza element
dynamizacji zmian w szeregach partii ludowych, a także ich
trudną sytuację na tle przemian w strukturach społeczno-zawodowych społeczeństw. Wysuwano również tezy pozytywnego oddziaływania partii ludowych na sytuację gospodarczą
i kulturową wyżej przedstawionych krajów, akcentując wkład
tych partii w obronę interesów warstw chłopskich i ich dziedzictwa.
podsumowanie konferencji mogą służyć słowa byłego
wicemarszałka Sejmu i działacza PSL-u Franciszka
Stefaniuka, który w swoim wystąpieniu stwierdził, iż
„Polskie Stronnictwo Ludowe to ważny czynnik kształtujący
współczesną scenę polityczną, ale często zapominany i pomijany przy walce o władzę i wpływy polityczne. Pomimo
zmniejszającej się liczby obywateli zatrudnionych w rolnictwie,
obecnie w Polsce na wsi mieszka około 40% ludności, której
reprezentantem jest właśnie ruch ludowy. Podobną sytuację
mają także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, co powoduje, że pomimo trudności ruchów ludowych pozostaje
ona znaczną siłą oddziałującą na wyborców”.
Konferencja wniosła istotny głos do dyskusji nad problemem miejsca i roli partii chłopskich i ludowych w Europie
Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Spotkanie to było nie
tylko okazją do dyskusji i polemiki na temat sytuacji ludowców,
ale także stanowiło doskonałe źródło historii dla uczestniczących w konferencji studentów. Dzięki udziałowi w spotkaniu
ludzi nauki, jak również przedstawicieli władz oraz weteranów
ruchu ludowego można było dokonać rzetelnej i wielowymiarowej oceny działalności tego nurtu na współczesnej scenie
politycznej.

Za

Kamila Wójciak
studentka IV roku socjologii SGGW
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II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pamiętajcie o ogrodach”
Dnia 11 grudnia 2009 roku została rozstrzygnięta druga już edycja konkursu,
którego organizatorem jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, działające
pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

O

gólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” przeznaczony jest dla utalentowanej młodzieży
szkół plastycznych. To jedyne w kraju przedsięwzięcie
artystyczno-organizacyjne o takiej tematyce i zasięgu terytorialnym. Inspiruje młodych twórców w kierunku doskonalenia

umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym
temacie, służy wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli liceów plastycznych w skali ogólnopolskiej. Zachęca
licealistów do zmierzenia się w przyszłości akademickiej,
a także zawodowej, z problematyką niezwykle dziś atrakcyjną, jak choćby waloryzacja krajobrazu kulturowego i jej
wykorzystanie w projekcie zagospodarowania przestrzennego, restauracja publicznej przestrzeni parkowej i ogrodowej, okolicznościowa dekoracja w przestrzeni wiejskiej
i miejskiej, oprawa wizualna i ekspozycja produktów
wystaw ogrodniczych, rolniczych i leśnych, projektowanie
ogrodu we wnętrzu ogólnodostępnym, komponowanie
ogrodów na powierzchniach architektonicznych.

Komisja II Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”:
mgr Małgorzata Mroczkowska,
prof. dr hab. Barbara Szubińska,
prof. Jacek Dyrzyński, prof. dr hab. Jan Rylke
(fot. mgr Marek Mroczkowski)
Mgr Małgorzata Mroczkowska, dr hab. Janusz Skalski, laureat
Grand Prix Janek Frączek, artysta plastyk Maja Wojnarowska

Sala wystawowa I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Nagrodze- Laureat Grand Prix Janek Frączek – Zespół Państwowych Szkół
ni twórcy, na pierwszym planie Laureat Grand Prix Janek Frączek
Plastycznych w Krakowie i jego praca „Planty krakowskie”
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Grand Prix: Janek Frączek

Inicjatorem konkursu jest
działające pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP środowisko
artystyczno-oświatowe, skupione wokół organizatora – I Prywatnego Liceum Plastycznego
w Płocku, będącego ważnym
ośrodkiem na mapie edukacyjnej
Polski, którego uczniowie zdobywają nagrody w konkursach
plastycznych krajowych i międzynarodowych. Pomysł konkursu
wsparł ówczesny JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Borecki, który
poprosił o współpracę Katedrę Sztuki Krajobrazu Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Jego następca JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański tradycję
tę podtrzymał.
W skład Komisji Konkursu, powołanej przez Dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej MKiDN RP dr. Zdzisława Bujanowskiego, weszli wybitni warszawscy naukowcy i artyści:
przewodniczący prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry
Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW oraz członkowie prof. dr hab. Barbara Szubińska
– Dziekan Wydziału Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk
i prof. Jacek Dyrzyński – b. Prorektor, a obecnie senator
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
dee tego pięknego konkursu, jak również wysoki poziom
organizacyjny, dydaktyczny i artystyczny wsparli patronatem honorowym oraz fundując nagrody Panowie: Bogdan
Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, prof. dr hab. Alojzy
Szymański – JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Mirosław Milewski – Prezydent Miasta
Płocka. Wsparcia medialnego konkursu i wernisażu wystawy
udzieliły m.in. TVP Warszawa, Telewizja TeleTop, Katolickie
Radio Płock, Sygnały Płockie, Tygodnik Płocki, Wydawnictwo
SGGW oraz Poczta Polska, Partner Premium, Art Equipment,
Policor, Via-Art., LOGOS Sp. z o.o.
W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie
o ogrodach” uczestniczyły 364 prace malarskie i rysunkowe

I

I nagroda w kategorii malarstwa:
Aleksandra Modzelewska

II nagroda w kategorii malarstwa: Justyna Liska

III nagroda w kategorii malarstwa: Urszula Dorman

Wyróżnienie w kategorii malarstwa: Paulina Marzec

Wyróżnienie w kategorii malarstwa: Kamil Kwiatkowski
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W

z 22 liceów plastycznych z całej
Polski. W wyniku prac Komisji
Grand Prix zdobył Janek Frączek – Zespół Państwowych
Szkół Plastycznych w Krakowie.
Nagrody I–III w kategorii malarstwa otrzymali: Aleksandra
Modzelewska – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie, Justyna Liska – Zespół
Szkół Plastycznych im. Artura
Grottgera w Tarnowie, Urszula
Dorman – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Wyróżnieni zostali: Paulina Marzec – I Prywatne Liceum
Plastyczne w Płocku i Kamil Kwiatkowski – Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. W kategorii rysunku nagrody I–III uzyskali: Mateusz Rak – Liceum
Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu, Aleksandra
Strzelecka – Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Rafał Badan – Zespół
Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, wyróżniono
Ewę Spiak – Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu. Warto podkreślić, że licea artystyczne z Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Płocka,
Wrocławia i Zamościa uzyskały laury po raz drugi.

szystkie prace nadesłane przez uczniów wzbudziły
zainteresowanie i żywą dyskusję jurorów. Uznano,
że poziom wielu prac przewyższa ubiegłoroczny,
a realizacja tematu pod względem formy i treści jest często
oryginalna. Uczniowie wykazali duże umiejętności rysunkowe
i malarskie oraz nadzwyczajną wrażliwość estetyczną. Przez
stulecia pejzaż działał inspirująco na wyobraźnię artystów.
Ogród jako ważny element życia odkrywał przed malarzami
i rysownikami o każdej porze dnia i roku niezliczone możliwości duchowej inspiracji, artystycznej interpretacji, twórczej
ekspresji i osobistej satysfakcji. Wielu młodych pejzażystów,
którzy nadesłali prace konkursowe, potraktowało temat nie
jako proste odwzorowanie krajobrazu, lecz jako autorską wizję, którą zapragnęli utrwalić na płótnie czy papierze. Wśród
nagrodzonych prac uwagę przykuwały zarówno kolorystyczne, jak i rysunkowe impresje, często z motywami melancholii,
metafizyki, czy nawet surrealizmu. Sprzyjał temu refleksyjny
temat, który sprowokował uczniów szkół artystycznych do
osobistego spojrzenia na zagadnienie kompozycji pejzażu,
grę świateł i barw, czerń kreski w powietrznej mgle.
W wernisażu wystawy pokonkursowej uczestniczyli nagrodzeni młodzi twórcy i ich licealni opiekunowie z całego kraju.
W sali wystawowej można było podziwiać dzieła laureatów oraz
te, które zdaniem kuratora artysty plastyka mgr Mai Wojnarowskiej zasłużyły na pokazanie z racji nieprzeciętnego poziomu
artystycznej, często bardzo osobistej refleksji. Jak podkreśliła
mgr Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum
Plastycznego, udział w konkursie umożliwił wypracowanie
i prezentację w ujęciu ogólnopolskim wysokiego poziomu
artystycznego dzieł, a wystawa dobrze ukazała autorską
wrażliwość na piękno natury i estetyczną różnorodność form
malarskich i rysunkowych młodego pokolenia twórców.
Wystawa pokonkursowa pokazana była także w Ratuszu
Miasta Płocka oraz w Bibliotece Głównej im. Władysława
Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dotychczasowy dorobek konkursu upoważnia organizatorów do podjęcia starań, których celem jest uzyskanie
w kolejnych edycjach nagród w postaci indeksów na wybrane
kierunki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Europejskiej Akademii Sztuk i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Tym samym konkurs staje się ciekawym sposobem prezentowania wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej młodzieży,
a jego program i realizacja podkreśla rolę Płocka, Warszawy
i Mazowsza w promowaniu na skalę krajową najbardziej
uzdolnionych młodych artystów z całej Polski.
mgr Marek Mroczkowski
Zdjęcia: mgr inż. art. fot. Tomasz Gałązka

III nagroda w kategorii rysunku: Rafał Badan

Wyróżnienie w kategorii rysunku: Ewa Spiak

I nagroda w kategorii rysunku:
Mateusz Rak
II nagroda w kategorii rysunku:
Aleksandra Strzelecka
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Unia Europejska
dla zachowania
różnorodności biologicznej
polskich lasów

C

entrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie jest corocznie organizatorem dwóch ogólnopolskich konferencji pod hasłem „Współczesne
zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa”. Jedna odbywa się wiosną,
w tym roku obradowano w dniach 23–24 marca. Druga z kolei jest zaplanowana
na grudzień i będzie to piętnaste już spotkanie na ten temat.
Tematem przewodnim tegorocznego marcowego spotkania było pozyskiwanie środków finansowych. Temat konferencji brzmiał: „Unia Europejska dla
zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów”. W ten sposób Leśny
Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie włączył się w obchody Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności.
Konferencja zgromadziła 150 uczestników. Byli to przedstawiciele różnych
środowisk, m.in. nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, uczelni wyższych, średnich szkół leśnych,
dyrekcji ochrony środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, starostw powiatowych, parków narodowych, biur urządzania lasu, zakładów urządzania lasu. Wśród nich byli obecni oraz potencjalni
beneficjenci – osoby, które potrafią lub chcą w przyszłości korzystać z instrumentów unijnych wspierających ochronę
przyrody w lasach. Wszystkie te osoby spotkały się po to, aby dokonać wymiany poglądów i doświadczeń.
Intencją organizatorów było zachęcenie większej grupy leśników, urzędników i przyrodników do przygotowywania
wspólnych wniosków o tematyce leśnej oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne dzięki opiece i pomocy instytucji
wdrażających.
Wnioski z konferencji przedstawiono na stronie http://cepl.sggw.waw.pl.
Hanna Będkowska
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
Fot. Dariusz Anderwald
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Mój Paryż nad Wisłą
Od osiemnastego wieku
Paryż uznawany jest
za ogólnoeuropejskie centrum
kulturowe, a język francuski na
ponad trzy stulecia stał się językiem
elity intelektualnej i towarzyskiej
całej Europy. Francja i jej stolica
pozostają wciąż przestrzenią bliską
sercu niejednego Europejczyka,
który może oglądać także dziś
najprawdziwszą wieżę „Dzwonnika
z Notre Dame”, zamek, w którym
więziono „Żelazną maskę”,
przemierzać tę samą drogę,
którą pędzili do Calais „Trzej
muszkieterowie”. Udając się
do Francji, przeglądamy się
w tych samych zwierciadłach Sali
Lustrzanej Wersalu, w których
oglądali swe odbicia kolejni
królowie, patrzymy przez to samo
okno, z którego na łany zbóż
patrzył po raz ostatni Napoleon
przed odesłaniem go na Wyspę
Świętej Heleny, a w naszych
uszach dźwięczy owo „merde”,
wypowiedziane przez marszałka
Cambronne’a pod Waterloo.
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dam Mickiewicz napisał: „Co
Francuz wymyśli, to Polak polubi”. I chociaż w twierdzeniu tym
kryje się złośliwość, oddaje ono trafnie
tę prostą prawdę, że bez kultury francuskiej nie można było żyć, nie tylko na
Litwie zresztą, ale i w bardziej odległym
od Paryża Sankt Petersburgu. Dzisiaj
Francuzi ustąpili pola Anglosasom, ale
zainteresowani zgodzą się z pewnością,
że wytworność McDonalda i Coco Chanel to zdecydowanie nie to samo. Język
francuski, będący przez wieki w dyplomacji czymś oczywistym i naturalnym,
dziś, mimo wszechwładnie królującego
angielskiego, zaczyna przeżywać swój
renesans, także w środowisku ludzi młodych, którzy coraz częściej interesują
się językiem, literaturą, historią oraz kulturą Francji. Studenci I roku pedagogiki
studiów stacjonarnych SGGW stali się
inicjatorami ciekawego przedsięwzięcia,

za które uznać należy konferencję „Mój
Paryż nad Wisłą”, zorganizowaną przez
Katedrę Edukacji i Kultury Wydziału
Nauk Humanistycznych SGGW 4 marca
br., pod patronatem i z udziałem Jego
Magnificencji prof. dr. hab. Alojzego
Szymańskiego, rektora naszej Uczelni.
Myślę, że każdy z jej uczestników znalazł w programie tego sympozjum coś
dla siebie.
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W

Auli Kryształowej spotkali się
reprezentanci trzech pokoleń
– studenci i profesorowie, byli
dyplomaci oraz żołnierze walczący
w czasie II wojny światowej na polach
Francji (obecny był m.in. Włodzimierz
Cieszkowski, prezes Związku b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
kawaler Legii Honorowej*), współpracujący z Katedrą Edukacji i Kultury od
momentu jej powstania.
W kulturze francuskiej galanteria
nadawała ton kontaktom międzyludzkim, życiu towarzyskiemu oraz intelektualnemu. Taka też atmosfera udzieliła
się uczestnikom i gościom konferencji,
licznie zgromadzonym w Auli Kryształowej, najbardziej reprezentacyjnej sali
naszej Uczelni, którzy wymieniali myśli
i spostrzeżenia w żywej konwersacji,
wciągającej do rozmowy wszystkich

tam obecnych. Teatralne szepty, stroje
według najnowszej mody, muzyka,
dyskretny zapach wytwornych perfum
wprost z Paryża… W pierwszym rzędzie
zasiadły trzy wytworne „paryżanki”.
Powiało wielkim światem!

limat rozbudzonych dyskusji
uświetnili swą obecnością goście.
Byli wśród nich m.in. Corinne
Baylac, attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i dyrektor Francuskiego
Ośrodka Kultury przy Uniwersytecie
Warszawskim, prorektorzy uczelni – profesorowie: Krystyna Gutkowska, Wiesław
Bielawski, Jan Niemiec oraz jej kanclerz
– dr Władysław W. Skarżyński, w stronę
których skierowano podziękowania za
umożliwienie organizacji tego typu spotkań, które przyczyniają się do integracji
środowiska akademickiego, mającego
tworzyć, w myśl kilkuwiekowej tradycji,
wspólnotę. Zebranych w paryskie klimaty wprowadził recital Doroty Całek, pracownicy SGGW, śpiewaczki operowej,
absolwentki Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, której
towarzyszyli muzycy współpracujący
z Ludowym Zespołem Artystycznym
„Promni”, jakim z powodzeniem kieruje, obecny także tego dnia, Radosław
Puszyło.
Podczas konferencji zaprezentowano kilka referatów. „Gdy myślę Paryż…”,
wspominała i rozmarzała się Anna Żuchowska, przedstawiająca treść referatu
z iście paryską lekkością i galanterią,
bogato ilustrowanego slajdami Paryża –
tego znanego z turystycznych przewodników i folderów, ale także i tego mniej
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znanego, a równie uroczego, drzemiącego gdzieś w zaciszu malowniczych
zakątków architektonicznych, żyjących
od wieków w symbiozie z naturą. W pamięć i serca uczestników sympozjum
zapadły: Chimera niezmiennie strzegąca tajemnic Notre Dame i, oczywiście,
wieża Eiffla, symbol Paryża bardziej
rozpoznawalny niż katedra Notre Dame,
najsłynniejsze wcielenie odwiecznych
marzeń człowieka o wznoszeniu się
do nieba. Ta „Żelazna Dama”, dzieło
Gustave’a Eiffela, architekta-marzyciela,
zbudowana w Paryżu z okazji wystawy
światowej w 1889 roku, ukończyła
właśnie 120 lat, lecz mimo to cieszy
się nienaganną urodą i niesłabnącym
zainteresowaniem. Teresa Kobryner,
przez wiele lat pozostająca w polskiej
służbie dyplomatycznej, przypomniała
„Maksymy” Księcia François de Rochefoucaulda (1613–1680), wskazując
także na ich „wieczną młodość”. Autor
zawarł tu zwięzłe i trafne spostrzeżenia
na temat natury i świata człowieka, które
są tak niezmienne, jak on sam. Marta
Cywińska z Katedry Edukacji i Kultury
mówiła o obecności Fryderyka Chopina
w poezji polskiej, a niżej podpisana,
zgodnie z obszarem swoich badań
naukowych, o Gimnazjum i Liceum im.
Cypriana Norwida w Villard-de-Lans
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1940–1946, czyli o wolnej szkole
polskiej w okupowanej Francji.
Interesująco zaprezentowała swój
temat Agnieszka Mazur, która przedmiotem swych rozważań uczyniła
problem, jakiemu od stuleci poświęcano wiele uwagi w całej Europie.
Mówiła o krawiectwie na wysokim
poziomie, czyli o modzie francuskiej
od epoki nowożytnej do współczesności. Uświetniła też konferencję
wystawą strojów damskich z epoki
i, co godne podkreślenia, uszytych własnoręcznie. Ta miniekspozycja wzbudziła dużą ciekawość zebranych.
spaniałym rezultatem zbiorowego wysiłku była sztuka „Cafe
Le Petit Prince”, na motywach
„Małego księcia” Antoiné’a Saint-Exupéry’ego, wystawiona przez studentów
I roku pedagogiki SGGW. Jej wykonawcami byli: Maciej Forysiak, Natalia
Kiersnowska, Aleksandra Malejczyk,
Oliwia Rogulska, Anna Sierakowska, Katarzyna Wysmolińska. Wyrazy
uznania należą się utalentowanym
studentom, ale także ich opiekunkom
– mgr Karmenie Żardeckiej, lektorce
języka francuskiego na SGGW, która
z radością przyjęła studencką inicjatywę
i pomogła aktorom „rozwinąć skrzydła”,
oraz dr Marcie Cywińskiej, romanistce

W

często, że warto byłoby się zastanowić, czy aby nie wyśpiewała tu
już dla siebie Honorowego Indeksu
(wydział do wyboru), chociaż ten
aż nadto jest czytelny, gdyż od lat
wielbi pieśnią „wszelkie stworzenia
– małe i duże”!
obradujących spoglądała z góry Chimera, która tego dnia skutecznie
umknęła Bellerofontowi. Przyjaznym
spojrzeniem ogarniała zebranych,
a także logo konferencji zobrazowane
własnoręcznie na płótnie przez jego
pomysłodawczynię, Katarzynę Wysmolińską (I rok pedagogiki). Obraz przedstawiający złotą wieżę Eiffla wpisaną
w barwną polską wycinankę autorka
w symbolicznym geście przekazała
Jego Magnificencji prof. dr. hab. Alojzemu Szymańskiemu, rektorowi SGGW,
wszak każdy z nas, żyjących tu, nad
Wisłą, nosi w sercu swój Paryż.

Na

z Katedry Edukacji i Kultury, pod której
czujnymi okiem i uchem (konsultacja
językowa) odbyli dziesiątki prób.
Gorącymi brawami uczestnicy konferencji nagrodzili występ Rewii Tańca SGGW (m.in. „Lady Marmalade”
i oczywiście nieśmiertelny kankan), za
co wyrazy wdzięczności kieruję pod
adresem Anny Wolnomiejskiej i jej utalentowanego zespołu.
onferencję „Mój Paryż nad Wisłą”
uświetnił koncert „La fontaine
endormie” („Uśpiona fontanna”)
w wykonaniu znakomitej (jak zawsze!)
Sławy Przybylskiej, którą niezawodnie
wspomagali: Janusz Tylman (fortepian),
Jan Krzyżanowski (narracja) oraz Mirosław Ruszkowski (światło i dźwięk).
Warto podkreślić, iż w murach naszej
Uczelni, w ciągu ostatnich dwóch lat,
Sława Przybylska koncertowała na tyle

K

Teresa Zaniewska
Katedra Edukacji i Kultury SGGW

* Order Legii Honorowej jest najwyższym
francuskim odznaczeniem, nadawanym
wybitnym i zasłużonym osobistościom – zarówno wojskowym, jak i cywilom. Ustanowił
go Napoleon Bonaparte w 1802 roku.
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Mieszka
we mnie
Polak
i Tatar
T

atarzy, którzy przez
wieki tak pięknie Rzeczypospolitej służyli
mądrą radą i swą walecznością, są po dziś dzień
cenną złotą nicią w polskim arrasie. Nie tylko wzbudzają
piękno i podziw, ale przede wszystkim zmuszają do głębszej
refleksji nad biegiem dziejów, spotkaniem narodów i kultur,
wiar i języków w budowaniu ludzkiej wspólnoty.
Kultura polska żyła od wieków „osmozą”, spotkaniami,
wymianą wartości. To pluralistyczne spektrum stanowiło o jej
atrakcyjności i sile. W metalurgii pierwiastki zawsze zyskują
na wymieszaniu. I zawsze brąz jest szlachetniejszy od miedzi
i cyny, które się wrzuca do tygla. Podobne prawa obowiązują we wspólnotach wielonarodowych i różnoetnicznych.

W preambule Związku Tatarów
Polskich, reaktywowanego
21 kwietnia 1992 roku, czytamy:
„W IMIĘ BOGA MIŁOŚCIWEGO
i LITOŚCIWEGO ku upamiętnieniu
i kontynuowaniu dziejów tatarskich
i muzułmańskich Przodków naszych,
których przed sześciu wiekami
Najjaśniejsza Rzeczpospolita do
Łona swego przytuliła, ziemią
i szlachectwem obdarowała,
wolność wyznania i pełnię praw
obywatelskich zapewniła, a w zamian
nasze umiłowanie uzyskawszy
– OJCZYZNĄ naszą została.
Zawsze jej wierni – Tatarzy Polscy
– służby swe ku pomnożeniu
Jej chwały ofiarowawszy,
nie tylko w rzemiośle wojskowym,
lecz we wszystkich dziedzinach
życia narodu, od nauki i dyplomacji
poczynając, a na rzemiośle
i rolnictwie kończąc, sił swych
nie szczędzili, wzorem patriotyzmu
i uczciwości będąc.
Wierni pamięci Ojców naszych,
ich czynów i umiłowania tej Ziemi
dziś Związek Tatarów Polskich
restytuujemy, by te chwalebne
tradycje kontynuować, by siły
i zdolności nasze i naszych
potomnych dla umiłowanego kraju
spożytkować pod sztandarem
zielonym PROROKA i biało-czerwonym RZECZYPOSPOLITEJ.
Niech Bóg błogosławi poczynaniom
naszym. ALLAHU AKBAR!”
To właśnie dzięki skrzyżowaniom i spotkaniom, aliażom i zawęźleniom na
przestrzeni wieków tyle wspaniałych
osobowości, obdarowanych najróżniejszymi talentami wyrosło na ziemiach
kulturowego pogranicza. Twórcy o zróżnicowanym rodowodzie, o podwójnej tożsamości, odznaczają się zazwyczaj
bogactwem myśli i doznań, pogłębioną duchowością, większą
wrażliwością, skłonnością do myślenia mitycznego.
Na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, we wzajemnym
przenikaniu się pierwiastków orientalnych i okcydentalnych,
kształtowały się historia oraz kultura polska. Usytuowanie
Polski na skrzyżowaniu wielkich szlaków cywilizacyjnych od
wieków sprzyjało jej szybszemu i owocniejszemu rozwojowi.
To „pomiędzy stepem a ruiną Rzymu, czerwoną kwitnie Polska
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jarzębiną” (Marek Skwarnicki, Zmierzch). Wśród wartości kultury polskiej pozostały
do dziś znaki i świadectwa twórczej obecności polskich Tatarów.
oczątki osadnictwa tatarskiego sięgają roku 1397, kiedy to wraz z Wielkim Księciem Witoldem przybyły na tereny Rzeczypospolitej cztery tysiące osadników
tatarskich. Połowa z nich osiadła na Litwie nad Waką, opodal Kowna, pozostali
zostali odesłani do Krakowa, do króla Władysława Jagiełły. Tatarom osiadłym na
Litwie, w zamian za służbę wojskową i obronę granic, książę Witold zagwarantował
swobodę wyznania i obdarzył ich ziemią, zezwalając na budowę świątyń muzułmańskich oraz pielęgnowanie tradycji muzułmańsko-tatarskich. Niebawem więc
wyrosły meczety i mizary, które istnieją do dziś, trwale wpisane w polski, głównie zaś
podlaski (Bohoniki, Kruszyniany) krajobraz. Do dziś nad kruszyniańską strzechą złoci
się księżyc, a pogrążonym
w mizarowym śnie tatarskim przodkom nie cyprysy,
lecz polskie sosny rzucają
koronkowy cień i opierając
się wiatrom, szumią o tym,
że: z Janem III Sobieskim
pod Wiedniem, że Tadeusz
Kościuszko i Józef Bielak, że
Ułan… I tak mknie jeździec
tatarski przez sześć wieków
wspólnej historii.
Nie dziwi zatem tytuł
kolejnego spotkania, zorganizowanego przez Katedrę
Edukacji i Kultury Wydziału
Nauk Humanistycznych
SGGW z cyklu „Bliscy, znani
i… nieznani” – „Mieszka we
mnie Polak i Tatar”, które
odbyło się w wypełnionej
po brzegi Auli Kryształowej
25 lutego br.
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aszymi gośćmi byli: Halina Szahidewicz, od wielu lat przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku, opiekunka tatarskiego zespołu
dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk”, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Tatarskiego” oraz „Pamięci i Trwania”, Selim Chazbijewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poeta i eseista, w latach 1994–2007
redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich”, oraz Musa Czachorowski, były
żołnierz zawodowy, dziennikarz i poeta, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd
Tatarski”. Obecni byli również przedstawiciele Ambasady Indonezji, przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasz
Miśkiewicz wraz z małżonką oraz wieloletnia przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy
Wyznaniowej w Gdańsku, córka ostatniego imama wileńskiego meczetu, Dżemila
Smajkiewicz-Murman.
Wszyscy interesująco opowiadali o historii i dniu codziennym polskich Tatarów.
Dyskusję prowadziły: Anna Żuchowska i Teresa Zaniewska, które, podobnie jak i Jego Magnificencja, prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, na znak solidarności
z tatarską wspólnotą, przywdziały tatarskie czapeczki (krymki i tiubitiejki). Spotkaniu
towarzyszyła promocja antologii poezji tatarskiej (pierwszej od 600 lat!) „Oto moje
dziedzictwo” pod redakcją Haliny Szahidewicz i Musy Czachorowskiego.
Uczestnicy tej uroczystości mieli możliwość nie tylko obejrzenia filmu „Kuchnia
tatarska”, komentowanego przez Dżanetę Bogdanowicz, ale również degustacji
wykonanych przez nią potraw. Jej „Tatarska jurta” prowadzona w Kruszynianach od
kilku lat pęka w szwach pod naporem turystów złaknionych orientalnych smaków.
Ostatnio gościem Dżanety Bogdanowicz był sam książę Karol, następca brytyjskiego
tronu. Ale były też przysmaki przygotowane przez Marię Radecką z Sokółki.
Jan Połczyński z Grupy Rekonstrukcyjnej „Czambulik”, kultywującej tradycje
wojskowe XVII-wiecznych Tatarów polskich, prezentując po mistrzowsku pokaz
strzelania z łuku, udowodnił, iż Tatarzy cnoty waleczności do dziś nie stracili.
Wielkie zainteresowanie zebranych wzbudziły występy zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk” (istniejącego od 1999 roku), który liczy 28 osób.
Tego dnia zaprezentowali swe talenty wokalne i taneczne: Felicja Aleksandrowicz,
Kamila Iljasiewicz, Michał Michajłow, Dżeneta Miśkiewicz, Elwira Miśkiewicz, Emil
Miśkiewicz, Aleksandra Półtorzycka, Elwira Szehidewicz, Stefan Szehidewicz
i siedmioletnia Emilka Ewa Mucharska, prawdziwa gwiazda tego zespołu, która już
dziś oświadczyła, że zamierza studiować na SGGW weterynarię. Życzymy jej tego
szczerze i wierzymy, że zrealizuje te marzenia, podobnie jak taniec w zespole, do
którego zgłosiła swój akces mając lat niespełna cztery. I od tej pory nie opuściła
ani jednej próby!
Tego wieczoru w Auli Kryształowej spotkał się z Zachodem Wschód. Wschodni
wiatr przyniósł zapachy Orientu. Przyświecał nam półksiężyc złoty i sprzyjała
szczęśliwa gwiazda.
Teresa Zaniewska
Katedra Edukacji i Kultury SGGW
Fotografie: Zofia Trębińska
Ursynowski Uniwersytet III Wieku
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STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SGGW

Z bieżącej działalności

KRONIKA WYDARZEŃ

Od grudnia 2009 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu. Głównymi tematami zebrań
były:
– przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
– sprawy związane ze zorganizowaniem Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z okazji 50-lecia jego istnienia,
– sprawa lokalizacji na terenie kampusu w Ursynowie głazu-obelisku poświęconego
ks. Stanisławowi Staszicowi,
– przygotowanie zebrań okolicznościowych.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 20.03.2010 roku. Głównym
celem zebrania było podsumowanie 3-letniej kadencji Zarządu (2007–2010) oraz wybranie organów statutowych Stowarzyszenia (omówienie tego Zebrania przedstawimy
w specjalnym komunikacie Zarządu). Walne Zebranie nadało tytuł Honorowego Członka
Stowarzyszenia Panu mgr. inż. Janowi Kiryjowowi – dyrektorowi Wydawnictwa SGGW – za
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia w zakresie naszej działalności wydawniczej.
Z dużym zadowoleniem stwierdzamy zasadniczy postęp w sprawie ustawienia
głazu-obelisku ks. S. Staszica, który został usunięty z dotychczasowego miejsca przy
ul. Senatorskiej w Warszawie. Po trzech latach usilnych starań, po uzyskaniu zgody
władz m. st. Warszawy, zgody spadkobierców praw autorskich do obelisku i zgody władz
Uczelni, obelisk stanie na terenie kampusu w Ursynowie. JM Rektor SGGW zobowiązał
służby administracyjne Uczelni do podjęcia intensywnych działań, tak aby obelisk został
odsłonięty 26 czerwca 2010 roku.
Tradycyjnie odbyły się dwa spotkania okolicznościowe Zarządu – w poszerzonym gronie z okazji bożonarodzeniowego „opłatka” z udziałem zaproszonych gości – ks. Bogdana
Bartołda (b. Rektora Kościoła Akademickiego Św. Anny) i przedstawicieli władz Uczelni,
oraz wielkanocne „jajeczko” w gronie nowych władz statutowych Stowarzyszenia.
Przypominamy i informujemy, że 26 czerwca 2010 roku z okazji 50-lecia istnienia
Stowarzyszenia Wychowanków SGGW odbędzie się Jubileuszowy Zjazd jego członków
i sympatyków. Zjazd rozpocznie się nabożeństwem w kościele Św. Andrzeja Boboli przy
ul. Rakowieckiej, po czym w „Starym Gmachu” (pawilon I) w Auli I im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego nastąpi uroczyste otwarcie Zjazdu. Następnie jego uczestnicy udadzą
się na Ursynów, gdzie będzie wspólny obiad i zwiedzanie Muzeum, okolicznościowej
wystawy i kampusu uczelnianego. Zjazd zakończymy wieczornym piknikiem na tarasach
Pałacu Rektorskiego, uświetnionym koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.
Szczegółowy program Zjazdu oraz sposoby zgłaszania uczestnictwa zostaną przesłane do Koleżanek i Kolegów w połowie maja w przygotowywanym komunikacie. Mamy
nadzieję na liczne uczestnictwo i miłe czerwcowe spotkanie.
W minionym okresie (od grudnia 2009 r.) w poczet członków Stowarzyszenia przyjęto
7 osób: 2 absolwentów Wydziału Rolniczego, 2 – Wydziału Zootechnicznego, 1 – Wydziału
Technologii Drewna, 1 – Wydziału Weterynaryjnego, 1 – Wydziału Melioracji Wodnych.

Akademicka uroczystość ....................................... 1

Opracowali: Stanisław Olkuśnik, Józef Rzewuski

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pamiętajcie o ogrodach” ....................................... 32

W dniach 27–29 listopada 2009 roku odbyło się 30. spotkanie absolwentów IV grupy
pierwszego rocznika Wydziału Zootechnicznego (1951–1955). Organizatorem i gospodarzem spotkania był kolega Tadeusz Głoskowski, były długoletni dyrektor Stadniny
Koni w Skrzydlowie, absolwent tego Wydziału.
Z nieukrywanym smutkiem spoglądaliśmy na popadające – po sprywatyzowaniu
– w zupełną ruinę wszystkie obiekty hodowlane tego wyróżniającego się kiedyś gospodarstwa.
Zwiedziliśmy wspólnie Częstochowę oraz ruiny okolicznych zamków i sanktuariów.
Opracował Janusz Czyż
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