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Szanowni Państwo!

W 2018 roku świętowaliśmy setną rocznicę jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju – jubileusz 
odzyskania niepodległości. Był to dla każdego Polaka rok 
szczególny. Przypominaliśmy ważne w historii Polski wyda-
rzenia i dziękowaliśmy poprzednim pokoleniom za zaanga-
żowanie i ofiarę, którą złożyli, walcząc o suwerenną ojczy-
znę. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jako uczelnia 
z tradycjami patriotycznymi czynnie włączyła się w obcho-
dy tego święta. Z tej okazji na terenie uczelni organizowane 
były liczne wystawy, konferencje, koncerty i sympozja, któ-
rych motywem przewodnim była „Niepodległa” i jej droga 
do wolności. 

Szczególną uwagę poświęciliśmy upamiętnieniu sylwetek 
pracowników i studentów naszej Alma Mater, którzy w go-
dzinie próby stanęli do walki w obronie kraju. Nie zapo-
mnieliśmy również o wybitnych przedstawicielach naszej 
społeczności, którzy odegrali znaczącą rolę w odbudowie 
niepodległego państwa polskiego. Dbaliśmy, by wydarzenia 
te miały podniosły charakter, udowadniając tym samym, iż 
jesteśmy pełni uznania i szacunku dla starań i wkładu po-
przednich pokoleń w odzyskanie suwerenności oraz rozwój 
silnej i niezależnej Polski.

W SGGW czerpiemy […] wzory z przeszłości, choć w gwiazdę 
przyszłości wpatrzeni. Dokładamy więc wszelkich starań, by 
nie tylko kształcić najlepszych specjalistów w dziedzinach 
związanych z gospodarką narodową, ale przede wszystkim 
wychowywać młode pokolenia w duchu konsolidacji, ucząc 
je odpowiedzialności za losy kraju oraz szacunku dla trady-
cji. Zwracamy również uwagę na to, że współczesnym prze-
jawem patriotyzmu jest budowanie silnej pozycji kraju. I tyl-
ko praca ponad podziałami na rzecz wspólnego celu, jakim 
jest silna i autonomiczna ojczyzna, może zagwarantować jej 
stabilną sytuację i przyczynić się do szybkiego rozwoju.

Kwietniowy numer „Agricoli” dokumentuje wydarzenia or-
ganizowane w SGGW w ramach obchodów stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. A zebrane w nim ma-
teriały obrazują zaangażowanie, z jakim nasza społeczność 
włączyła się w ogólnopolskie obchody tej ważnej rocznicy.
 
Zachęcam Państwa do lektury naszej publikacji. Przenieśmy 
się jeszcze raz w klimat jubileuszowych uroczystości.

Wiesław Bielawski
Rektor SGGW
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Jubileuszowy 2018 rok sprawił, że bardziej wsłuchiwano się w dzieje Polski, stawiając pytania, 
jakie są nasze historyczna wiedza i wrażliwość, czym są dla nas, współcześnie żyjących, niepod-
ległość i wolność, ile wiemy o dokonaniach poprzednich pokoleń i ich poświęceniu dla ojczyzny, 
czy pamiętamy i czy potrafimy tę pamięć przekazać młodszym pracownikom oraz studentom 
naszej uczelni.
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8 listopada

Polskie środowisko akademickie wspólnie uczciło stulecie 
niepodległości podczas uroczystej ogólnopolskiej inau-
guracji roku akademickiego 2018/2019, która odbyła się 
30 września 2018 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Na 
zaproszenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosła-
wa Gowina w uroczystości wzięło udział 150 rektorów pol-
skich uczelni, a także premier Mateusz Morawiecki, minister 
finansów Teresa Czerwińska, minister przedsiębiorczości 
i technologii Jadwiga Emilewicz. Ponad 500 przedstawicieli 
świata nauki uczestniczyło w uroczystym przemarszu Kra-
kowskim Przedmieściem. 

Inaugurację zorganizowano w przeddzień wejścia w życie 
nowego prawa – Konstytucji dla Nauki, otwierającej nowy, 
niezwykle ważny dla przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego rozdział. Uroczystość poprzedziła msza święta 
w bazylice św. Krzyża, podczas której homilię wygłosił kar-
dynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. 
Kardynał życzył zebranym, aby całe wielkie przedsięwzięcie 
nowego roku akademickiego było w służbie myślenia i prawdy. 

W wydarzeniach tych Szkołę Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego reprezentowali: rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław 
Bielawski, dr inż. Jacek Bujko (przedstawiciel pracowników) 
i mgr inż. Anna Onopiuk (przedstawicielka doktorantów). 
Obecny był poczet sztandarowy uczelni w składzie: Kacper 
Burczaniuk, Jagoda Kucharska, Aleksandra Ziętek. 

Obchody stulecia  
niepodległości

Środowisko akademickie w hołdzie Niepodległej

11 listopada 2018 roku minęło dokładnie 100 lat od kiedy 
Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. 
Narodowe obchody tego wielkiego jubileuszu zostały 
zainaugurowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego 5 grud-
nia 2017 roku, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Rocznicowe obchody tego wielkie-
go święta stały się wyzwaniem i zobowiązaniem także dla 
całej społeczności akademickiej. W Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego uczciliśmy tę historyczną rocznicę 
i złożyliśmy hołd tym, którzy walczyli o wolną i suwerenną 
ojczyznę. 

 W
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100-lecie Niepodległej, 100-lecie SGGW

Społeczność akademicka SGGW z wielkim zaangażowa-
niem i sercem włączyła się w rocznicowe obchody. Jubile-
usz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
był dla naszej społeczności tym bardziej wyjątkowy, że wraz 
z nim uczelnia świętowała stulecie swej nazwy. 

Upamiętniając ten fakt, przypomniano jednocześnie, że 
17 września 1918 r. została powołana Królewsko-Polska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Uczelnia powstała w wyniku przekształcenia działającej od 
1916 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, ale w przeciwieństwie do 
niej i poprzedzających ją instytucji szkolnictwa rolniczego 
ustanowiły ją władze polskie (Rada Regencyjna). Gdy Polska 
odrodziła się jako republika, co stwierdzał dekret o najwyż-
szej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej zatwierdzo-
ny 22 listopada 1918 r. przez naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego, Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego otrzymała nazwę Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nasza społeczność jest świadoma swej tożsamości i zna 
genezę powstania uczelni – począwszy od Instytutu Agro-
nomicznego w Marymoncie utworzonego w 1816 r., po-
przez kolejne stadia ewolucyjne, po współczesną Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tę histo-
ryczną ciągłość potwierdził Senat SGGW swymi uchwałami 
w 1978 r., a następnie 2016 r. Treści wystąpień i referatów 
podczas organizowanych w 2018 r. sympozjów również są 
tego świadectwem. 

SGGW w hołdzie Niepodległej

W 2018 r. zorganizowano w SGGW sympozja, wystawy, 
koncerty i konferencje z udziałem przedstawicieli świata na-
uki, w tym wybitnych historyków. Wiele z organizowanych 
wydarzeń odbyło się pod patronatem programu „Niepod-
legła” jako projekt realizowany w ramach ogólnopolskich 
obchodów stulecia odzyskania nieodległości. 

• Obchody rocznicowe zainaugurowano 23 marca 2018 r. 
sympozjum Władysław Grabski w służbie Niepodległej* zor-
ganizowanym przez Muzeum SGGW w 80. rocznicę śmier-
ci tego wybitnego męża stanu, premiera, twórcy polskiej 
waluty, rektora SGGW w latach 1926–1928. Uroczystość 
otworzył rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. 
Referat Wkład Władysława Grabskiego do polskiej kultury 
gospodarczej i politycznej wygłosił prof. dr hab. Marian M. 
Drozdowski. O Władysławie Grabskim jako orędowniku 
przemian polskiej wsi mówił prof. dr hab. Tomasz Borecki. 
Wśród uczestników sympozjum byli: Grzegorz Grabski – 
potomek rodu Grabskich, prof. dr hab. Leszek Żukowski – 
prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz 
rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. dr hab. Jan 
Górecki, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. dr hab. 
Tomasz Borecki, prof. dr hab. Alojzy Szymański.

• 8 maja w kościele akademickim św. Anny przy Krakow-
skim Przedmieściu odprawiono mszę świętą w intencji 
studentów poległych za ojczyznę w latach 1918–1920. 
Uczestniczyły w niej władze SGGW, członkowie Stowarzy-
szenia Wychowanków SGGW, pracownicy i studenci. 

• 12 maja pod patronatem rektora SGGW prof. dr. hab. 
W. Bielawskiego odbył się koncert z okazji jubileuszu 45. 
rocznicy założenia Ludowego Zespołu Artystycznego 
„Promni” im. Zofii Solarzowej* obrazujący wkład zespołu 
w dziedzictwo kultury ludowej i narodowej. Uczestniczyły 
w nim władze SGGW na czele z rektorem W. Bielawskim, 
który uroczyście otworzył koncert. Gośćmi gali byli m.in. 

W
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rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. dr hab. Wło-
dzimierz Kluciński i prof. dr hab. Alojzy Szymański; Jarosław 
Kalinowski – eurodeputowany, były członek zespołu „Prom-
ni”; Wojciech i Andrzej Solarzowie – synowie patronki ze-
społu; prof. dr hab. Jan Rozbicki, Stanisław Kolbusz i Leszek 
Kołodziejczyk – kierownicy zespołu poprzednich kadencji; 
przedstawiciele Państwowego Zespołu Pieśni i  Tańca „Ma-
zowsze”. Władze dzielnicy Ursynów reprezentował wice-
burmistrz Łukasz Ciołko. Koncert w hali widowiskowej 
UCSiR Arena Ursynów obejrzało ponad 2 tys. osób. 

• 18 maja odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu SGGW 
inaugurujące Dni SGGW 2019. Otwierając uroczystość, 
rektor W. Bielawski przypomniał, że pierwsza inauguracja 
roku akademickiego w powojennej Warszawie odbyła się 
15 maja 1945 r. właśnie w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, w gmachu przy ul. Rakowieckiej. Nawiązując 
do stulecia niepodległości, rektor powiedział: Wracamy dziś 
myślami do wydarzeń z maja 1945 r., by podkreślić, jak ważna 
dla naszej społeczności jest historia. Przez dziesięciolecia pisały 
ją kolejne pokolenia, kontynuując dzieło rozwoju szkoły. I my, 
korzystając z doświadczeń przeszłości, budujemy przyszłość 
naszej uczelni. Jak głosi hymn SGGW:
To tutaj uczymy się życia,
Śladami swych mistrzów kroczymy.
Kłaniamy się tym, co swą wiedzą
I ludziom chcą służyć, i ziemi.

• 24 maja odbył się w SGGW recital Chopinowski  
w wykonaniu Wojciecha Kruczka. Koncert zorganizowa-
ło Muzeum SGGW we współpracy z Uniwersytetem Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Patronat nad 
wydarzeniem objął Wydział Nauk Społecznych. W roli kon-
feransjerów wystąpili studenci: Dominika Dziwulska i Filip 
Dębowski.

• 28 września, podczas uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego 2018/2019, rektor W. Bielawski podkreślił wkład 
uczelni w walkę o niepodległość i odbudowę państwa, roz-
wój nauki i szkolnictwa wyższego, kształcenie potrzebnych 
gospodarce specjalistów, któremu towarzyszyła zawsze 
wielka dbałość o wychowanie młodych pokoleń w duchu 
patriotyzmu i wierności wartościom akademickim. Inau-
guracyjny wykład pt. Niemożliwe stało się możliwe – odro-
dzenie Polski w 1918 roku wygłosił prof. dr hab. Wojciech 
Roszkowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Aka-
demii Nauk, wybitny historyk i ekonomista, profesor nauk 
humanistycznych, autor podręczników i publikacji z zakresu 
historii Polski. 

• 30 września w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej na Służewie odprawiono mszę świętą in-
augurującą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie rok akademicki 2018/2019. Koncelebrowali 
ją: ks. proboszcz Wojciech Gnidziński, ks. prof. Waldemar 
Cisło oraz ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego, który wygłosił homilię. O działal-
ności SGGW z uznaniem i w ciepłych słowach mówił ks. 
proboszcz W. Gnidziński, życząc uczelni, jej pracownikom 
i studentom Bożego błogosławieństwa i pomyślności na ko-
lejne stulecia. Uroczysty charakter mszy podkreśliła obec-
ność pocztu sztandarowego SGGW oraz występ Chóru 
Akademickiego SGGW pod dyrekcją dr. Michała Dąbrow-
skiego. 

• 16 października odbył się w Muzeum SGGW wernisaż 
wystawy Pierwsi wśród równych. Udział środowiska akade-
mickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–
1921*. Ekspozycję przygotowało Muzeum SGGW na pod-
stawie materiałów historycznych opracowanych przez prof. 
dr. hab. Sławomira Podlaskiego. Autorką scenariusza wysta-
wy jest kustosz Karolina Grobelska. Wystawę otworzył rek-
tor W. Bielawski. Zaprezentował ją S. Podlaski, podkreśla-
jąc wymowę tytułu ekspozycji, który odzwierciedla wkład 
pracowników i studentów w odrodzenie państwa polskiego.
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• W październiku ukazała się nakładem Wydawnictwa 
SGGW publikacja W 100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości 1918–2018*. Autorami opracowania są: Jan Ła-
bętowicz, Sławomir Podlaski, Andrzej Radecki.

• 26 października w kościele akademickim pw. św. Anny 
odprawiono z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków 
SGGW i władz uczelni mszę świętą w intencji poległych 
i zmarłych członków społeczności SGGW. Złożono rów-
nież kwiaty w kaplicy Loretańskiej, pod tablicą poświęconą 
studentom poległym za ojczyznę w latach 1918–1920.

• 8 listopada odbyła się w SGGW centralna uroczystość 
obchodów stulecia niepodległości. Narodowe Święto Nie-
podległości jest uroczyście obchodzone w SGGW każdego 
roku. Tegoroczne miało jednak wyjątkowy charakter, było 
szczególnym hołdem i podziękowaniem dla poprzednich 
pokoleń pracowników i studentów uczelni. Tego dnia odby-
ły się trzy wydarzenia: sympozjum SGGW w stulecie niepod-

ległości, koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez 
Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej 
pod kierownictwem Radosława Puszyły oraz apel poległych 
członków społeczności akademickiej SGGW zorganizowa-
ny z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. 

• 6 grudnia odbyła się w SGGW pod patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy międzyna-
rodowa konferencja naukowa pt. Uniwersytet jako ośrodek 
kultury intelektualnej narodu*. Konferencję współorganizo-
wały Wydział Nauk Społecznych SGGW i Wydział Nauk Hi-
storycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Partnerem konferencji było Narodowe Cen-
trum Kultury, a gośćmi honorowymi: prof. Andrzej Waśko, 
doradca Prezydenta RP; dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH 
PAN, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego; dr 
hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego 
Centrum Kultury; Wojciech Kirejczyk, zastępca dyrektora 
Biura Programu „Niepodległa”. Władze Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała prorektor ds. 
studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW. 
W imieniu rektora SGGW konferencję otworzył prorektor 
ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Za-
sada. 

100 lat Legii Akademickiej

Przedstawiciele SGGW wzięli ponadto udział w obchodach 
setnej rocznicy utworzenia Legii Akademickiej zorganizo-
wanych: 

• 6 listopada na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem 
władz rektorskich, pocztów sztandarowych i społeczności 
czterech założycielskich uczelni: Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Han-
dlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. SGGW 
reprezentowały władze w składzie: rektor prof. dr hab. 
Wiesław Bielawski, prorektorzy: prof. dr hab. Kazimierz Ba-
nasik, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Michał 
Zasada, kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński. O two-
rzeniu Legii Akademickiej i jej losach oraz roli młodzieży 
akademickiej w walkach o niepodległość i granice Rzeczy-
pospolitej mówili w swych wystąpieniach dr Tadeusz Rut-
kowski z Wydziału Historycznego UW oraz prof. Sławomir 
Podlaski z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. 
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• 15 listopada na Politechnice Warszawskiej. W uroczystym 
posiedzeniu Senatu PW połączonym ze złożeniem wieńców 
pod tablicą pamiątkową Legii Akademickiej władze SGGW 
reprezentowali: prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazi-
mierz Tomala i prorektor ds. współpracy międzynarodowej 
prof. dr hab. Michał Zasada. 

O Kasztance i nie tylko…

W jubileuszowym 2018 r. pracownicy i studenci współorga-
nizowali i uczestniczyli także w wielu uroczystościach poza 
kampusem SGGW. Z inicjatywy prof. dr. hab. Włodzimie-
rza Klucińskiego, rektora SGGW w latach 1996–2002, zor-
ganizowano trzy wydarzenia poświęcone wspomnieniom 
o Kasztance, ulubionej klaczy bojowej marszałka Józefa Pił-
sudskiego oraz o lekarzach weterynarii, Konradzie Millaku 
i Józefie Kulczyckim, którzy od 1918 r. organizowali woj-
skową i cywilną służbę weterynaryjną w odradzającej się 
Polsce: 

• 23 października w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz-
tofa Kluka w Ciechanowcu zorganizowano seminarium 
pt. Koń w obronności i kulturze Polski połączone z wysta-
wą pt. Zbiory hipologiczne Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu. Patronat nad seminarium objął rektor SGGW  
Wiesław Bielawski i prezes Zarządu Głównego PTNW Iwo-
na Markowska-Daniel.

• 23 listopada na terenie kampusu SGGW, przed Kliniką 
Małych Zwierząt odsłonięto obelisk z podobizną Kasztan-
ki oraz zamieszczono na nim tablice upamiętniające lekarzy 
weterynarii płk. dr. Konrada Millaka i prof. dr. hab. Józefa 
Kulczyckiego, którzy opiekowali się nią po tragicznym upad-
ku. Twórcą obelisku jest Piotr Banasik. Uczestników uroczy-
stości powitał dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
prof. dr hab. Marcin Bańbura. Byli wśród nich członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Władze SGGW reprezentował prorektor ds. nauki prof. dr 
hab. Marian Binek, który podkreślił znaczenie działalności 
wybitnych naukowców, jakimi byli K. Millak i J. Kulczycki 
dla budowy podwalin współczesnego Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej.

• W dniach 22–23 września odbyła się w Mińsku Mazo-
wieckim konferencja pt. O Kasztance i nie tylko… oraz finał 
ogólnopolskiego konkursu na najpiękniejszą klacz maści 
kasztanowej. Patronat nad nią objęli: rektor SGGW prof. 
dr hab. Wiesław Bielawski, prezes Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych prof. dr hab. 
Iwona Markowska-Daniel oraz prezes Warszawskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marek Mastalerek. Pod-
czas konferencji w imieniu rektora SGGW wystąpił prof. dr 
hab. Marian Binek, prorektor ds. nauki. Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej reprezentował jego dziekan, prof. dr hab. 
Marcin Bańbura. 

Podczas uroczystości 2018 r. przedstawiono wiele faktów 
oraz osobistych świadectw potwierdzających rolę i hero-
iczną postawę społeczności SGGW w czasach wojen, po-
wstań narodowych, barbarzyństwa i terroru. Przybliżono 
także sylwetki i zasługi tych spośród członków społecz-
ności SGGW, których praca przyczyniła się do odbudowy 
i rozwoju kraju oraz prestiżu naszej uczelni. Zgodnie pod-
kreślano, że SGGW ma powody do dumy ze swoich wycho-
wanków. Mówcy zwracali uwagę, że niepodległość i wol-
ność nie są dane raz na zawsze, ale są odpowiedzialnymi 
zadaniami dla przyszłych pokoleń, których powinnością 
jest dbałość o historyczną pamięć, o to, by nie zmarnować 
ofiary i wysiłku poprzedników, by nie sprzeniewierzyć się 
ideałom i wartościom, którym społeczność naszej uczelni 
była zawsze wierna. Jak powiedział prof. W. Roszkowski: 
Od historii nie uciekniemy, a jeśli będziemy próbować o niej za-
pomnieć, powstanie próżnia, w którą wkraść się mogą demony.

Relacje filmowe z wydarzeń są dostępne na 
stronie uczelni (www.sggw.pl)

Anna Żuchowska
Biuro Promocji 

* Wydarzenie organizowane pod patronatem programu „Niepodległa”
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23 marca 2018 roku w Muzeum SGGW odbyło się sympozjum zorganizowane w stulecie odzyskania niepodle-
głości i 80. rocznicę śmierci Władysława Grabskiego, wybitnego polityka, męża stanu, uczonego, ekonomisty 
i rektora SGGW w latach 1926–1928. Wydarzenie odbyło się pod patronatem programu „Niepodległa” jako 
projekt realizowany w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania nieodległości. 
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Sympozjum zainaugurowało uczelniane obchody tej roczni-
cy, a jego uroczystego otwarcia dokonał rektor SGGW prof. 
dr hab. Wiesław Bielawski. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz uczelni: prof. dr hab. Marian Binek, 
prorektor ds. nauki oraz prof. dr hab. Kazimierz Banasik, 
prorektor ds. rozwoju, a także kanclerz dr inż Władysław 
Skarżyński. Wśród gości obecni byli Grzegorz Grabski, po-
tomek rodu Grabskich oraz rektorzy poprzednich kadencji: 
prof. Jan Górecki, prof. Włodzimierz Kluciński, prof. Alojzy 
Szymański oraz prof. Tomasz Borecki, który był również 
autorem jednego z wystąpień. Autorem innego referatu 
był prof. dr hab. Marian M. Drozdowski, profesor Instytutu 
Historii PAN i biograf W. Grabskiego. Spotkanie zaszczy-
cił obecnością także prof. Leszek Żukowski, emerytowany 
pracownik Wydziału Technologii Drewna SGGW, uczestnik 
powstania warszawskiego, więzień hitlerowskiego obozu, 
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oraz członek Ko-
mitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przy Prezydencie RP. 

W przemówieniu otwierającym sympozjum rektor W. Bie-
lawski podkreślił znaczenie obchodów setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości i przypomniał, że rocz-
nica ta zbiega się ze stuleciem nadania uczelni nazwy Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Fakt po-
łączenia dwóch tak ważnych rocznic ma dla społeczności 
akademickiej SGGW symboliczne znaczenie. Rektor zwrócił 
również uwagę na zasługi Władysława Grabskiego, rektora 
SGGW w latach 1926–1929, dla umocnienia pozycji uczelni 
w świecie nauk ekonomicznych i społecznych dzięki powo-
łaniu pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka badań 
i kształcenia w dziedzinie socjologii wsi. Przypomniał, że na 
wniosek Senatu Akademickiego SGGW Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej ustanowił rok 2004 Rokiem Władysława Grab-
skiego. Odbyło się wówczas wiele ważnych wydarzeń. Jed-
nym z nich było nadanie Bibliotece Głównej SGGW imienia 
Władysława Grabskiego. 

Podczas spotkania wygłoszone zostały referaty, które skon-
centrowane były na przedstawieniu roli, jaką W. Grabski 
odegrał w rozwoju niepodległego państwa polskiego. Refe-
rat prof. T. Boreckiego zatytułowany Władysław Grabski jako 
orędownik przemian polskiej wsi ukazał wizjonerską działal-
ność i znaczenie tego polityka dla polskiej wsi. Wystąpienie 
prof. M.M. Drozdowskiego zatytułowane Wkład Władysła-

Inauguracja uczelnianych obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości w Muzeum SGGW

wa Grabskiego do polskiej kultury gospodarczej i politycznej 
ukazało dokonania W. Grabskiego z perspektywy historyka 
dwudziestolecia międzywojennego i autora jego biografii. 

W trakcie sympozjum odbył się pokaz filmu dokumentalne-
go z 1923 r. Prezydent Wojciechowski w Gdyni, którego jed-
na z sekwencji pokazuje nagranie z konferencji Stanisława 
Wojciechowskiego z prezesem ministrów Władysławem 
Sikorskim oraz ministrami Władysławem Grabskim i Ludwi-
kiem Zagórnym-Marynowskim. To jedyne zachowane ujęcia 
z udziałem W. Grabskiego. Obejrzenie kilkuminutowego na-
grania możliwe było dzięki uprzejmości Filmoteki Narodo-
wej – Instytutu Audiowizualnego. Goście docenili również 
muzykę towarzyszącą filmowi, która specjalnie na potrzeby 
tego pokazu została skomponowana przez Konrada Sławiń-
skiego, absolwenta kierunku budownictwo na Wydziale Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały pochodzą-
ce z Archiwum Grabskiego przechowywanego w zasobach 
Archiwum Akt Nowych, wśród których wymienić należy 
korespondencję W. Grabskiego z rodzeństwem oraz do-
kumenty z konferencji pokojowej w Paryżu. Szczególnie 
interesujący okazał się list przesłany W. Grabskiemu przez 
poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę, która jako świadek rela-
cjonowała mu okoliczności zamachu na życie prezydenta 
Gabriela Narutowicza. 

Uwagę gości zwróciła także prezentacja wzorów polskich 
banknotów wyemitowanych w 1924 r. w związku z reformą 
walutową, które w formie kopii udostępnione zostały dzięki 
uprzejmości Narodowego Banku Polskiego. 

Sympozjum zakończyła ceremonia złożenia kwiatów pod 
obeliskiem Władysława Grabskiego przed budynkiem Bi-
blioteki Głównej jego imienia, w której uczestniczyły wła-
dze uczelni oraz zaproszeni na uroczystość goście. 

Karolina Grobelska i Anna Rudnicka
Muzeum SGGW

 23 m
arca
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Profesor Władysław Grabski wyróżniał się wśród polityków 
II Rzeczypospolitej gruntownym wykształceniem socjolo-
gicznym, historycznym, ekonomicznym i rolniczym. Nie-
stety, w burzliwym okresie walki o niepodległość, o kształt 
granic i o miejsce Polski w powojennej Europie, to nie wy-
kształcenie i doświadczenie gospodarcze, ale umiejętność 
sterowania ludźmi decydowała o miejscu polityka w elicie 
władzy. Sto lat później problem braku fachowego wykształ-
cenia i doświadczenia u wpływowych polityków wciąż 
zresztą jest aktualny.

W. Grabski był przedstawicielem realistyczno-pozytywi-
stycznego modelu uprawiania polityki. Podobnie jak An-
drzej Zamoyski, Roman Dmowski i Zygmunt Balicki słabość 
polskiego charakteru narodowego widział w ociężałości 
intelektualnej, braku dyscypliny społecznej i solidarności 
w społecznym działaniu, lenistwie i spychaniu na drugie-
go człowieka własnych obowiązków, braku: punktualności, 
obowiązkowości, poczucia odpowiedzialności za najdrob-
niejsze czyny i karności.

Krytycznie oceniając zachowanie Niemców wobec Pola-
ków, miał jednocześnie ogromny dla nich szacunek za ener-
gię, karność, zdolności organizacyjne, a przede wszystkim 
konsekwencję w działaniu. Biorąc pod uwagę osiągnięty 
przez Niemców poziom cywilizacyjno-kulturalny, główną 
groźbę dla niepodległościowych aspiracji rodaków widział 
ze strony zachodniego sąsiada. W energii Niemców i ich 
konsekwentnych działaniach obliczonych na dłuższą metę 
widział przyczyny utraty przez Polskę Pomorza, Śląska, 
Warmii i Mazur.

W czasie rewolucji 1905–1907 (która wbrew opiniom mark-
sistowskich historyków miała ogólnonarodowy charakter) 
W. Grabski był współorganizatorem pochodu narodowe-
go w Warszawie. Odbył się on 5 listopada 1905 r. i wzięło 
w nim udział ok. 150 tys. osób. Pochód przyjmował noblista 
Henryk Sienkiewicz. Powiedział wówczas: Pamiętajmy, że 

wolność dając prawa, nakłada też obowiązki. Pamiętajmy, że 
po narodowych świętach powinny i muszą nadejść powszednie 
dni pracy dla Ojczyzny. Grabski uważał, że nadszedł czas na 
wysunięcie żądania autonomii Królestwa Polskiego, kon-
stytuanty, spolszczenia sądów, szkół i urzędów oraz wpro-
wadzenia samorządu terytorialnego, przede wszystkim sa-
morządu gminnego. W Materiałach w sprawie włościańskiej, 
opracowanych w 1907 r., domagał się m.in. przyspieszenia 
procesów parcelacyjnych i upowszechnienia oświaty na wsi.

W lipcu 1910 r. jako poseł do Rosyjskiej Dumy Państwowej 
i członek Towarzystwa Naukowo-Warszawskiego W. Grab-
ski uczestniczył w krakowskich obchodach grunwaldzkich 
organizowanych przez Romana Dmowskiego i Ignacego 
Paderewskiego. W twórczości Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kasprowicza, Wacława Berenta, Władysława Reymonta, 
Stefana Żeromskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leopol-
da Staffa widział wielką siłę oddziaływania na zachowania 
obywatelskie rodaków. Przez całe aktywne życie, przede 
wszystkim jako dwukrotny premier RP i rektor SGGW, 
kładł nacisk na pielęgnowanie i upowszechnianie kultury 
narodowej przez media oraz aparat państwowy i samorzą-
dowy. Stąd wyrastał jego patronat nad twórczością Wła-

Wkład Władysława Grabskiego do polskiej kultury 
gospodarczej i politycznej
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Nie straciło aktualności przemówienie premiera W. Grab-
skiego z 28 kwietnia 1924 r. podczas uroczystości otwar-
cia Banku Polskiego: Nie wolno nam od niej [polskiej waluty] 
wymagać tego, czego waluta nie może dać społeczeństwu, nie 
wolno wymagać od niej bogactw, bo bogactwo daje tylko praca 
ludzka. Nie ona nas będzie wyręczała, jeśli za mało pracować 
będziemy. Ona nie stworzy bogactw. O ile byśmy chcieli jej nad-
użyć w tym względzie, natychmiast jak poprzednio obróci się na 
zło społeczeństwa, zacznie się chwiać i przestanie oddziaływać 
dobroczynnie w tym zakresie, w jakim się od niej spodziewamy. 
A spodziewamy się, ażeby ona dała spokój całemu społeczeń-
stwu, równe pomiędzy wszystkich rozpromieniła swoje ciepło 
– równomiernie, jednakowo dla wszystkich. A więc powiedzmy 
sobie, że ta nowa waluta tylko jednemu zadaniu służyć będzie: 
równej mierze wartości (pracy) ludzkiej. Nie tworzeniu nowych 
wartości, które byłyby pozorne, a tylko mierze wartości, bo ta 
miara jest wielkim dobrodziejstwem, bo ta miara sama przez 
się już daje spokój wszystkim, daje możność pracować uczciwie 
i pracą dorabiać się bogactwa. 

Mniej natomiast znane są osiągnięcia W. Grabskiego w za-
kresie normalizacji statusu kościoła katolickiego (konkordat) 
i innych wyznań chrześcijańskich oraz poprawy stosunków 
z mniejszością żydowską (umowa lipcowa z 1925 r.), ukraiń-
ską, białoruską, czeską.

3 sierpnia 1925 r. wszedł w życie konkordat, jednostron-
nie wypowiedziany przez komunistów 12 września 1945 r. 
Harmonizował on interesy państwa polskiego z interesami 
Kościoła katolickiego. Umacniał, przez powołanie nowych 
metropolii i diecezji, kształt terytorialny II Rzeczypospolitej, 
szczególnie na Górnym Śląsku; dawał władzom państwo-
wym, przy uszanowaniu swobody działania Kościoła, możli-
wość wpływania na wybór ordynariuszy.

Pragnę w tym miejscu podkreślić więź W. Grabskiego z ka-
tolicką nauką społeczną. Polityk został powołany do utwo-
rzonej w 1933 r. Rady Społecznej przy prymasie Polski. 
Rada ta, przy jego aktywnym udziale, opracowała cztery 
programowe deklaracje:
• w 1934 r. odezwę propagującą cele Rady,
• w 1935 r. wytyczne w sprawie organizacji zawodowej 

społeczeństwa,
• w 1937 r. deklarację w sprawie stanu społeczno-gospo-

darczego wsi polskiej,
• w 1938 r. deklarację w sprawie uwłaszczenia pracy.

Myślą przewodnią wymienionych dokumentów była wi-
zja przebudowy ustroju Rzeczypospolitej w duchu korpo-
racjonizmu chrześcijańskiego. W ramach Rady W. Grabski 
współpracował m.in. z rektorem Katolickiego Uniwersytetu 

dysława Reymonta i Stefana Żeromskiego. Za jego rządów 
ustanowiono państwowe nagrody literackie, odsłonięto 
Grób Nieznanego Żołnierza, otwarto nowy gmach Teatru 
Narodowego i staranne celebrowano wielkie rocznice na-
rodowe. W latach I wojny światowej W. Grabski jako wi-
ceprzewodniczący Centralnego Komitetu Obywatelskiego, 
organizator Biura Pracy Społecznej, redaktor „Rocznika Sta-
tystycznego Królestwa Polskiego” był żywym przykładem 
chrześcijańskiego caritas, niosąc skuteczną pomoc charyta-
tywną setkom tysięcy polskich uchodźców rozproszonych 
po bezkresnych obszarach Rosji najpierw carskiej, a później 
bolszewickiej. 

We współczesnej polskiej historiografii, w mediach, w pod-
ręcznikach uniwersyteckich i szkolnych wciąż nie docenia 
się roli W. Grabskiego – trzeciego delegata Polski na konfe-
rencję pokojową w Wersalu – w negocjacjach ze zwycięski-
mi państwami. Dzięki jego inteligencji i zdolnościom dyplo-
matycznym udało się Polsce, jako terytorialnej sukcesorce 
Niemiec i Austro-Węgier, uniknąć poniesienia znaczących 
kosztów ekonomicznych wojny, które chciał nam narzucić 
brytyjski premier David Lloyd George.

Dzięki W. Grabskiemu, premierowi i ministrowi skarbu w la-
tach 1920–1921, udało się przeforsować ustawę o reformie 
rolnej, której służyć miał Państwowy Bank Rolny, powołać 
Radę Obrony Państwa, uruchomić wielką akcję społecz-
ną na rzecz Armii Ochotniczej i zorganizować efektywną 
pomoc Kościoła katolickiego i innych wyznań religijnych, 
w tym wyznania mojżeszowego, dla obrony kraju przed 
agresją sowiecką. 

W imię ratowania podstawowych interesów społeczeństwa 
W. Grabski wykazał się wielką odwagą, podejmując niepo-
pularne decyzje i biorąc na siebie odpowiedzialność za usta-
lenia konferencji w Spa w sprawach polskich. Jako minister 
skarbu w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa 
potrafił – w kraju zdewastowanym przez wojnę – zgroma-
dzić środki na sfinansowanie wysiłków działań milionowej 
armii.

24 listopada 1920 r. W. Grabski opracował Projekt programu 
polityki ekonomicznej i finansowej Polski po wojnie, żądając ra-
dykalnego zmniejszenia wydatków wojskowych, urealnienia 
cen żywności, uruchomienia w walce z rozbudowanym eta-
tyzmem i interwencjonizmem państwowym mechanizmów 
gospodarki rynkowej. Żądał przede wszystkim energicznej 
walki z upowszechnioną w latach wojny korupcją i biesiad-
nym stosunkiem do życia, a przede wszystkim z tolerancją 
dla alkoholików. 

Powszechnie znane są dokonania drugiego gabinetu 
W. Grabskiego: gabinetu wielkiej reformy walutowej do-
konanej kosztem warstw społecznych wzbogaconych na 
inflacji (progresywny podatek majątkowy), gabinetu, który 
powołał Bank Polski i jego niezależną radę oraz wprowadził 
do obiegu wymienialną złotówkę opartą na złotym stan-
dardzie, opracował nową ustawę o reformie rolnej, a także 
rozbudował ustawodawstwo społeczne, w tym wprowadził 
ubezpieczenia dla bezrobotnych. Historyczną zasługą dru-
giego gabinetu W. Grabskiego było faktyczne rozpoczęcie 
budowy miasta i portu Gdyni, budowy magistrali węglowej 
Śląsk–Gdynia oraz zwycięstwo w wojnie celnej niemiecko-
-polskiej.

 23 m
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Lubelskiego ks. Antonim Szymańskim, wybitnym lwowskim 
ekonomistą Leopoldem Carą, biskupem Teodorem Kubiną, 
swoim uczniem Czesławem Strzeszewskim i młodym sekre-
tarzem Rady księdzem Stefanem Wyszyńskim.

Swoisty testament polityczny zawarł W. Grabski w studium 
Idea Polski napisanym po śmierci Józefa Piłsudskiego. Trze-
cie wydanie ukazało się w 1998 r. w opracowaniu moim 
i mojej żony, dzięki pomocy finansowej Narodowego Ban-
ku Polskiego, a konkretnie prof. Hanny 
Gronkiewicz-Waltz.

Daleki od hagiografii marszałka Piłsud-
skiego Grabski, polemizując z opozycją 
antypiłsudczykowską, widział jego za-
sługi w przełamywaniu inercji aparatu 
biurokratycznego w ważnych sprawach 
państwowych, w umacnianiu wiary Pola-
ków we własne siły w okresach kryzysów 
państwowych (agresji sowieckiej), w au-
torstwie zwycięskich bitew warszawskiej 
i niemeńskiej 1920 r. Jako istotne błędy 
rządów marszałka wskazywał stosowa-
nie ostrych podziałów na ludzi swoich 
i nie swoich, aresztowanie przywódców 
opozycji w 1930 r., pacyfikację Małopol-
ski Wschodniej i powołanie obozu dla in-
ternowanych w Berezie Kartuskiej. Nie-
bezpieczna, zdaniem Grabskiego, była 
koncepcja Polska to my, która doprowa-
dziła do budowy przepaści pomiędzy 
obozem rządowym a partiami opozycji 
demokratycznej: Polskiej Partii Socja-
listycznej (PPS), Stronnictwa Ludowe-
go (SL), Stronnictwa Narodowego (SN), 
Chrześcijańskiej Demokracji (ChD), Na-
rodowej Partii Robotniczej (NPR) i partii 
mniejszości narodowych.

Grabski zdobył się także na krytykę par-
tii opozycyjnych za lansowanie przez nie 
interesów warstwowych w postaci kon-
cepcji Polski ludowej (PPS, SL), Polski 
narodowej (SN, ONR, ChD), Polski pań-
stwowej (piłsudczycy) i Polski ziemiań-
skiej (konserwatyści).

Zaniedbania cywilizacyjne kraju, jego 
położenie geopolityczne, groźba agre-
sji ze strony III Rzeszy i ZSRR, egoizm 
mocarstw zachodnich wymagały jego zdaniem syntezy 
wszystkich tych wizji, wzajemnych ustępstw podejmowa-
nych w imię racji ogólnonarodowych i państwowych. Polska 
respektująca zasady demokracji parlamentarnej winna mieć 
za to silną prezydenturę dbającą o sprawne rządy i urzędy 
publiczne szanujące interesy obywateli i państwa.

Uważał, że polityka krajowa nie może być podporządko-
wana interesom państw obcych i organizacjom między-
narodowym. Musimy chronić nasz kraj przed politycznym 
wykorzystywaniem przez Niemcy ich gospodarczej prze-
wagi. Imperialnej polityce Rosji musimy przeciwstawić 
politykę przezorną w trosce o bezpieczeństwo narodowe. 
Nie możemy dopuścić do porozumienia niemiecko-rosyj-

skiego naszym kosztem i kosztem całej Europy Środkowej 
i Południowej. Ważne jest zachowanie przyjaznych stosun-
ków z Czechosłowacją, Francją, Wielką Brytanią, Stanami 
Zjednoczonymi i poprawnych stosunków gospodarczych ze 
Związkiem Sowieckim. 

Widząc niepewność, brak inicjatywy i niezaradność roda-
ków w czasach kryzysowych podkreślał: Pragniemy wszyscy 
mierzyć się z Zachodem. Jest to nie tylko cel naszej ambicji, lecz 

nasza konieczność dziejowa. Ale duchowo 
zanadto tkwimy w zakorzenionych nawy-
kach Wschodu. Dla ogromnej większości 
ludu ideałem życiowym jest, aby spokojnie 
przeżyć, czyli wegetować przy ograniczeniu 
potrzeb do minimum. Widział, że dużo jest 
u nas „narodowego mazgajstwa”, liczenia 
na pomoc z zewnątrz, a za mało dzielno-
ści, wzajemnej życzliwości, wytrwałości, 
solidarnego wysiłku we wspólnym li-
kwidowaniu wielowiekowych zaniedbań 
cywilizacyjnych. Olbrzymią energię po-
święcamy na walkę ze sobą nawzajem.

Czy te myśli W. Grabskiego mają tylko 
historyczno-muzealny charakter? Dla-
czego nie przypominają ich nasi politycy 
walczący o szeroki elektorat?

Jako biograf W. Grabskiego i autor Archi-
wum Politycznego W. Grabskiego, książki 
wydanej przez SGGW, pragnę podkre-
ślić historyczne zasługi uczelni, a przede 
wszystkim jej rektora w latach 2002–
2008, prof. dr hab. Tomasza Boreckiego, 
w podtrzymaniu pamięci o Grabskim: 
wystąpienie w imieniu SGGW do Sejmu 
RP z inicjatywą ustanowienia Roku Wła-
dysława Grabskiego i uzyskanie dla niej 
poparcia innych uczelni, instytucji, towa-
rzystw naukowych i parlamentarzystów, 
co zaowocowało podjęciem przez Sejm 
RP uchwały o ustanowieniu 2004 r. Ro-
kiem Władysława Grabskiego, wydanie 
kilku znaczących publikacji o dokona-
niach W. Grabskiego, zorganizowanie 
licznych sesji naukowych, a także wystą-
pienie z inicjatywą umieszczenia tablicy 
pamiątkowej ku czci W. Grabskiego w ba-
zylice archikatedralnej św. Jana w War-
szawie. Jedyna smutna refleksja, która mi 

towarzyszy, to obojętność większości polskich mediów 
na historyczny wkład prof. Władysława Grabskiego w pol-
ską kulturę gospodarczą i polityczną.

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – em. profesor 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 

Opolskiego, przewodniczący Komisji Biografistyki i Studiów 
Krytycznych Towarzystwa Miłośników Historii
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Władysław Grabski to postać wielkiego formatu. Przez wiele lat był zapomniany i nieznany szerokim rzeszom społe-
czeństwa, a jego cenne myśli nie były rozpowszechniane. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1989 roku 
odżyła również pamięć o jego wielkości i zasługach na rzecz polskiego społeczeństwa. W sposób szczególny przyczy-
niło się do tego ogłoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2004 Rokiem Władysława Grabskiego. Wniosek 
o uczczenie w ten sposób 130. rocznicy jego urodzin i 80. rocznicy powołania jego gabinetu został złożony do Prezy-
dium Sejmu RP przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na mocy Uchwały Senatu Akademickiego 
SGGW z 24 lutego 2003 roku. Pomysłodawcą był współpracujący z uczelnią prof. Marek Marian Drozdowski z Instytutu 
Historycznego Polskiej Akademii Nauk. 

Liczne konferencje, spotkania okolicznościowe i wystawy, 
które zorganizowano w 2004 r., przybliżyły polskiemu spo-
łeczeństwu postać W. Grabskiego jako prawego człowieka, 
bezinteresownego polityka i szlachetnego działacza spo-
łecznego oraz społecznie zaangażowanego uczonego.

Kalendarium obchodów Roku Władysława Grabskiego:

• 11 marca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w War-
szawie zorganizowano spotkanie naukowe pt.: Wkład 
Władysława Grabskiego do polskiej kultury gospodarczej 
i politycznej;

• 12 marca SGGW zainaugurowała oficjalne obchody 
Roku Władysława Grabskiego, uroczyście otwierając 
wystawę Profesor Władysław Grabski – patronem Biblio-
teki Głównej SGGW w Warszawie. Wystawa była później 
udostępniana różnym ośrodkom w całej Polsce;

Władysław Grabski – orędownik przemian polskiej wsi 

• 21 kwietnia Narodowy Bank Polski zorganizował kon-
cert galowy ku czci Władysława Grabskiego; 

• 22 kwietnia z inicjatywy prezesa Międzyszkolnego Klubu 
Europejskiego w Płocku Marka Mroczkowskiego odbyła 
się sesja naukowa Władysław Grabski – wybitny polityk, 
ekonomista, historyk połączona z otwarciem wystawy  
Władysław Grabski i jego dzieło;

• 17 czerwca komisje uczelni warszawskich NSZZ „Soli-
darność” zorganizowały w SGGW sesję Społeczny wy-
miar reform Władysława Grabskiego; 

• 25 czerwca SGGW zorganizowała konferencję nauko-
wą pt. Władysław Grabski jako uczony i mąż stanu. Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała na 
konferencji prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz;

• 7 lipca z inicjatywy Cezarego Dzierżka, starosty łowic-
kiego, zorganizowano w Łowiczu piknik z okazji urodzin 
Władysława Grabskiego oraz odsłonięto jego pomnik. 
Wcześniej w powiecie został przeprowadzony konkurs 
wiedzy na temat W. Grabskiego;

• W jubileuszowe obchody w szczególny sposób wpi-
sała się inauguracja roku akademickiego 2003/2004 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, która odbyła się 30 września 2003 r. Jako ów-
czesnemu rektorowi przypadło mi w udziale wygłosze-
nie inauguracyjnego przemówienia, które poświęciłem 
życiu i osiągnięciom W. Grabskiego. Wykład inaugura-
cyjny pt. Pieniądz i rozwój wygłosił wówczas ówczesny 
prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Bal-
cerowicz;

• W dniach 7–8 października Narodowy Bank Polski zor-
ganizował międzynarodową konferencję naukową po-
święconą tematyce bankowości centralnej;

 23 m
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• 5 listopada konferencję naukową poświęconą W. Grab-
skiemu zorganizował Instytut Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego;

• 11 listopada, po mszy świętej w intencji ojczyzny 
w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odsło-
nięto z inicjatywy SGGW tablicę pamiątkową ku czci 
W. Grabskiego. Tablicę poświęcił ks. kardynał Józef 
Glemp, prymas Polski;

• 10 grudnia konferencję pt. Władysław Grabski – uczo-
ny, działacz społeczny i polityczny zorganizował Katolicki 
Uniwersytet Lubelski;

• Przez cały 2004 r. odbywały się uroczystości i sympozja 
historyczne w warszawskim Ośrodku Kultury „Arsus”, 
których inicjatorką i koordynatorką była Małgorzata 
Ustaborowicz;

• 21 stycznia 2005 r. seminarium nt. działalności W. Grab-
skiego zorganizowały Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie oraz kwartalnik „e-Finanse”. 

Inne inicjatywy i wydarzenia Roku Władysława Grabskiego:

• Na szczególne podkreślenie zasługują inicjatywy szkół 
noszących imię Władysława Grabskiego:
• W marcu Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu 

ogłosił konkurs dla młodzieży pt. Władysław Grabski 
– reformator polskiej waluty; 

• We wrześniu Zespół Szkół Ekonomiczno-Admini-
stracyjnych im. Władysława i Stanisława Grabskich 
w Kole zorganizował Dzień Patronów, wieńczący 
wiele wcześniejszych uroczystości i konkursów;

• W ramach obchodów Roku Władysława Grabskiego 
dwóm szkołom nadano jego imię: 30 marca Zespołowi 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, 13 kwietnia 
Zespołowi Szkół nr 3 w Kutnie;

• 11 listopada TVP Polonia wyemitowała godzinny film 
biograficzny o prof. Władysławie Grabskim;

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uruchomiła 
stronę internetową poświęconą obchodom 2004 r.

Obchody rocznicowe były impulsem do powstania i wydania 
kilku publikacji. Na polu wydawniczym szczególnie zasłu-
żył się prof. Marek Marian Drozdowski, który jest autorem 
opracowania nowego wydania książki W. Grabskiego Dwa 
lata u podstaw państwowości naszej (Wydawnictwo SGGW 
i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie), a także autorem biografii Władysław Grabski 
(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie), wraz z Kazimierzem Korabem Archiwum po-
litycznego Władysława Grabskiego (Wydawnictwo SGGW) 
oraz wyboru i opracowania Wspomnień i relacji o reformach 
Władysława Grabskiego (Wydawnictwo SGGW). Nakładem 
Wydawnictwa SGGW ukazały się także trzy opracowania 
autorstwa K. Koraba: Władysław Grabski jako socjolog wsi, 
Prace socjologiczne, Historia wsi w Polsce. 

Władysław Grabski – orędownik przemian polskiej wsi

Na postawę i aktywność życiową W. Grabskiego wielki 
wpływ miał jego dom rodzinny. Urodził się 7 lipca 1874 r. 
w Borowie w powiecie łowickim, w rodzinie ziemiańskiej 
o bogatych tradycjach patriotycznych, znanej z szerzenia 
postępu społecznego i gospodarczego na wsi. Szczególną 
rolę w kształtowaniu jego osobowości miał ojciec Feliks 
Grabski (1829–1897), absolwent gimnazjum we Włocław-
ku, wielbiciel tradycji wolnościowo-powstańczych, znako-
mity agronom i postępowy gospodarz. To, co zapewne było 
istotne w świadomości W. Grabskiego, to fakt, że w 1859 r. 
ojciec z własnej inicjatywy uwłaszczył chłopów i przepro-
wadził reformę rolną w swym majątku w Borowie. W jej 
wyniku wszystkim ordynariuszom, którzy przepracowali co 
najmniej 10 lat i chcieli samodzielnie gospodarować, Feliks 
Grabski odstąpił na własność 10 mórg ziemi, a przez pierw-
sze lata udzielał także pomocy materialnej. Uwłaszczenie 
chłopów z Borowa zmieniło ich mentalność, co znalazło wy-
raz w ich postawie podczas powstania styczniowego, kiedy 
to pomagali powstańcom i ukrywali ich przed Rosjanami.

Był to początek długiej drogi w kształtowaniu tradycji wol-
nej wsi polskiej. Działalność ojca i jego poglądy zaszczepiły 
zarówno u Władysława, jak i u jego rodzeństwa przekona-
nie o konieczności pozytywistycznej pracy na rzecz polskiej 
wsi. Jak twierdzi prof. Marek Marian Drozdowski: Feliks 
Grabski zaszczepił swoim synom i córkom miłość do wsi pol-
skiej i próbował tak pokierować ich rozwojem intelektualnym 
i wrażliwością moralną, aby byli wolni od kastowych uprzedzeń 
i czerpali wiedzę o sprawie włościańskiej i wsi z rzetelnie prowa-
dzonych badań naukowych. 

Matka Władysława Grabskiego Stanisława z Mittelstaed-
tów Grabska wywodziła się z patriotycznej rodziny, która 
walczyła w powstaniu wielkopolskim w 1848 r. Wierna ro-
dzinnym tradycjom prowadziła tajną placówkę oświatową, 
gdzie uczyła chłopskie dzieci pisać, czytać, podstaw rachun-
ków oraz języków obcych. W szkole tej nauczano także ka-
techizmu i historii Polski. 
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Ze swojego domu rodzinnego W. Grabski wyniósł szacunek 
dla edukacji i przekonanie o kluczowej roli wykształcenia 
obywateli w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju. 
Sam był człowiekiem niezwykle wykształconym: w 1894 r. 
ukończył z wyróżnieniem Szkołę Nauk Politycznych w Pa-
ryżu, jednocześnie do 1895 r. studiował na Sorbonie, 
w 1895 r., ze względu na chorobę ojca, zmuszony był jednak 
przerwać studia. Wrócił do Borowa i zajął się rolnictwem. 
Rok później rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie 
w Halle (1896–1897). Jednak i te studia musiał przerwać 
– tym razem ze względu na śmierć ojca. Niemniej jednak 
dwa lata nauki dobrze przygotowały go do administrowania 
majątkiem ziemskim.

Kontynuując dzieło ojca, zmodernizował folwark w Boro-
wie. Był prekursorem uprawy buraków cukrowych, zajął się 
selekcją bydła (sprowadził do gospodarstwa buhaje w celu 
uszlachetnienia pogłowia krów), zmeliorował łąki i założył 
na 80 ha rybne stawy hodowlane. Ta aktywność w dzia-
łalności na rzecz wsi uświadomiła mu, jak wielkie są braki 
w wytwarzaniu rolniczym i jak źle zorganizowani są polscy 
rolnicy. Pracę w rodzinnym majątku zaczął łączyć z działal-
nością społeczną i polityczną. 

W 1899 r. założył w Kutnie Stację Rolnictwa Doświadczal-
nego, w 1901 r. założył pod Kutnem fabrykę drenów oraz 
spółdzielnię dla rolników „Spójnia”, w 1904 r. utworzył To-
warzystwo Melioracyjne w Warszawie, w tym samym roku 
powołał do życia chłopskie kółko rolnicze i mleczarnię spół-
dzielczą w Bocheniu w powiecie łowickim. W latach 1901–
1906 był sekretarzem Sekcji Rolnej, a następnie wicepre-
zesem (1913–1914) Centralnego Towarzystwa Rolniczego 
zrzeszającego właścicieli ziemskich i bogatych chłopów.

Działalność W. Grabskiego obejmowała coraz większy 
zasięg terytorialny, daleko wykraczając poza granice ro-
dzimego majątku. Wzbudziła też zainteresowanie władz 
rosyjskich. Ich niechęć wzmogła się, gdy poseł W. Grabski 
wykazał na forum Dumy, jak niesprawiedliwie w kwestiach 
podatkowych jest traktowane Królestwo Polskie w porów-
naniu z Rosją.

Uświadamiał, że uwłaszczenie chłopów w 1863 r. nie było 
aktem dobrodziejstwa, lecz wiązało się z uzyskaniem przez 
rząd carski korzyści finansowych. Udział w pracach posel-
skich (w latach 1905–1912) pozwolił mu na zgłoszenie 
i doprowadzenie do przegłosowania propozycji wielu ulg, 
ustępstw prawnych i dotacji na korzyść rolnictwa Kongre-
sówki. Były to m.in. dotacje na działalność Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego, podniesienie poziomu rolnictwa, 
rozwój mleczarni spółdzielczych czy scalanie gruntów. 

W postawie życiowej W. Grabskiego uwidaczniały się wy-
niesiony z domu negatywny stosunek do poddaństwa oraz 
szacunek dla ludności chłopskiej i troska o jej przyszłość. 
Jak wspomina jego syn, Jan Grabski: Tatuś słynął z tego,  
że podobno jako pierwszy dziedzic podawał swoim chłopom 
rękę na powitanie. Z jego wspomnień dowiadujemy się rów-
nież, że na imieniny Władysława zjeżdżało bardzo dużo 
włościan z okolicznych wsi, głównie łowickich. Przed dwo-
rem na klombie rozstawiano stoły i ławy i obficie goszczono 
przybyłych, a Władysław Grabski wraz ze swoją służbą oso-
biście ich obsługiwał. 

Niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu Władysława 
było małżeństwo z wszechstronnie wykształconą Katarzy-
ną Lewandowską. Kontynuując tradycje rodzinne, wspólnie 
z żoną utrzymywał nielegalną szkołę w majątku w Borowie. 
Uznanie, które W. Grabski zdobył, sprawiło, że trzykrotnie 
został wybrany posłem do Dumy (w latach 1906–1912), 
gdzie między innymi orędował na rzecz rozwoju polskich 
stowarzyszeń i kółek rolniczych. W 1914 r. był zmuszony 
wyjechać do Rosji. W 1915 r. założył Centralny Komitet 
Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji i stanął na jego 
czele. Po wybuchu rewolucji październikowej wrócił do kra-
ju. Został aresztowany przez władze niemieckie i osadzo-
ny w twierdzy Modlin. W latach 1919–1925 poświęcił się 
aktywnej działalności politycznej i ekonomiczno-finanso-
wej, w tym okresie był posłem do Sejmu Ustawodawczego, 
wielokrotnie ministrem finansów oraz prezesem rady mini-
strów. 

Jak podaje Józef Wojnarowski, jeden ze współczesnych bio-
grafów Władysława Grabskiego: Jego wszechstronna dzia-
łalność była podporządkowana dwóm generalnie sprzężonym 
ze sobą celom, które jednocześnie stanowiły fundamentalne, 
najważniejsze problemy do rozwiązania dla naszego narodu, 
a mianowicie: odbudowanie suwerennego, nie marionetkowe-
go państwa oraz uczynienie z chłopów obywateli kraju i pocią-
gnięcie ich na wyższy poziom materialny i kulturalny.

W artykule z 1 grudnia 1931 r. opublikowanym w „Gospo-
darce Narodowej” W. Grabski tak mówił o przemianach pol-
skiej wsi: 

Póki będziem krajem, w którym na jednostkę ludności rolniczej 
przypada najmniejsza ilość wyprodukowanego zboża czy mię-
sa, jak to jest obecnie, póty przeludnienie rolnicze niczem się 
nie da usunąć: ani emigracją, ani reformą agrarną. Podniesienie 
zaś tej wydajności daje zupełnie pewny i niezawodny sposób na 
nasze główne niedomagania ekonomiczne, zarówno na wsi, jak 
w miastach. Na tym środku jeszcze żadne społeczeństwo się nie 
zawiodło. Idzie tylko o to, by umieć go zastosować powszechnie 
i skutecznie.

Jeżeli świadomi jesteśmy wielkiej wagi tego, żeby podnieść wy-
dajność wsi polskiej, to należy uznać konieczność obmyślenia 
i szerokiego stosowania wszystkich potrzebnych w tym celu 
środków. Środki te dają się ułożyć w dwa szeregi: jedne to od-
działywanie na ludzi, danie im potrzebnych wiadomości, wyro-
bienie w nich sposobu myślenia i usposobienia woli tak, by stali 
się oni dzielniejszym czynnikiem produkcji niż obecnie. Wiemy 
jak wielką rolę odgrywa wśród różnych społeczeństw stopień 
ich uzdolnień w zakresie życia gospodarczego. Dlatego też 
wszystko co zmierza do tego, by lud nasz oświecić i wzbudzić 
w nim dążenie i uzdolnienie do ulepszania swoich metod pracy, 
ma pierwszorzędne znaczenie. 

Drugi szereg środków oddziaływania na kulturę wsi i wydajność 
tej pracy jest to tworzenie materialnych podstaw dla wzmożo-
nej energii i pracy ludzkiej, a więc wszystko to, co ulepsza same 
środki techniczne produkcji, narzędzia i nawozy, stan komuni-
kacji, budownictwa, położenia gruntów (usunięcie szachownic) 
i melioracji. 

W tym drugim szeregu środków bardzo aktualną sprawą staje 
się obecnie akcja zwana inwestycyjną. 
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W. Grabski bardzo ubolewał nad brakiem środków potrzeb-
nych na rozbudowę infrastruktury wiejskiej, w szczególno-
ści dróg i budynków użyteczności publicznej, oraz na prze-
prowadzenie niezbędnych prac melioracyjnych. Uważał, że 
inwestycje wiejskie są sprawą państwową, dotyczą bowiem 
szerokich mas społecznych. Jednocześnie był przekonany, 
że pewnym rozwiązaniem tego problemu może być realiza-
cja inwestycji wspólnym wysiłkiem – ale wymaga to zrze-
szania się chłopów. Stąd wspomniana wcześniej działalność 
na rzecz organizacji chłopskich kółek rolniczych, ale też 
działalność w zrzeszeniu właścicieli ziemskich i bogatych 
chłopów – Centralnym Towarzystwie Rolniczym.

Prawdziwą pasją W. Grabskiego były inwestycje meliora-
cyjne, które miały uregulować gospodarkę wodną kraju, 
zabezpieczyć ją zarówno przed nadmiarem wody, jak i jej 
brakiem. Jak wiemy, problem ten wciąż nie został w naszym 
kraju rozwiązany, a zaniedbania w tym obszarze – zwłasz-
cza w kontekście coraz częstszych anomalii pogodowych – 
czynią go wyjątkowo uciążliwym. 

Cenne było też jego stanowisko w sprawie planowania in-
westycji na obszarach wiejskich, które wyraził między innymi 
w artykule opublikowanym 1 grudnia 1936 r. w „Gospodar-
ce Narodowej”. Kładł w nim nacisk na racjonalne planowa-
nie, na preferencje dla budownictwa szkolnego, rozbudowę 
sieci kolejowej, dróg lokalnych i meliorację. W inwestycjach 
wiejskich domagał się współpracy ogniw administracji pań-
stwowej z samorządem terytorialnym, który najlepiej zna 
lokalne potrzeby. Zagadnieniem, które bardzo go intere-
sowało, było budownictwo ogniotrwałe na wsi (uważał, że 
wyroby cementowe i betonowe oraz dachówki wypalane 
z gliny powinny znaleźć na wsi szersze zastosowanie). 

Sądzę, że z wielu przemian, jakie nastąpiły na polskiej wsi, 
W. Grabski byłby dziś zadowolony, ale z wielką dezaprobatą 
patrzyłby z pewnością na obecny stan infrastruktury me-
lioracyjnej, wciąż słabą samoorganizację rolników oraz brak 
strategicznego działania. 

Jak wcześniej wspomniano, W. Grabski przywiązywał wielką 
wagę do edukacji rolniczej, zarówno na poziomie średnim, jak 
i wyższym. Wspierał finansowo szkoły rolnicze w Pszczelinie 
i Mieczysławowie. W opublikowanym w „Gazecie Rolniczej” 
w 1936 r. memoriale W sprawie praktycznego przygotowania 
słuchaczów akademickich uczelni rolniczych pisał: Bliższa obser-
wacja naszej młodzieży kończącej wyższe uczelnie akademickie 
rolnicze w Polsce, jej przygotowania bądź do pracy w warszta-
tach rolniczych, bądź w organizacjach czy urzędach, dotyczą-
cych rolnictwa, jak również i opinja samych wychowawców tych 
uczelni – doprowadzają do przeświadczenia, że dotychczasowe 
przygotowanie tej młodzieży jest niekompletne z powodu niedo-
statecznego powiązania przy obecnym systemie nauczania wie-
dzy teoretycznej z praktyką rolniczą.

Jesteśmy dalecy od poglądów, że kto kończy uczelnię rolniczą na 
poziomie akademickim, powinien być już dostatecznie przygoto-
wany do samodzielnej administracji rolnej czy do organizowania 
wsi, czy do pracy biurowej w zakresie zagadnień rolniczych. Ta-
kie zadania wybiegają poza możliwości i obowiązki uczelni. Od 
uczelni możemy wymagać, ażeby wpajała w umysły młodego 
pokolenia wiadomości fachowe, uczyła myśleć samodzielnie 
i posługiwać się metodami pracy przyjętemi w racjonalnem rol-
nictwie. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że praktyczne przygoto-
wanie studentów jest w Polsce źle postawione, co mści się fatal-
nie na interesach rolnictwa polskiego.

Przygotowanie praktyczne może być dwojakiego rodzaju: jed-
no, które ma na celu lepsze wykorzystanie środków dydaktycz-
nych uczelni, drugie wprowadza młodzież w życie zawodowe. 

Bardzo podobne treści znajdziemy w wypowiedziach wielu 
współczesnych nam rektorów uczelni rolniczych. W ostatnich 
dwudziestu latach, w dobie powszechnego kształcenia mło-
dzieży polskiej bardzo zaniedbaliśmy w programach studiów 
nauczanie przedmiotów podstawowych, a przede wszystkim 
nauczanie studentów kierunków rolniczych praktycznych 
umiejętności. Ma to niewątpliwie negatywny wpływ na po-
ziom ich wykształcenia i jakość zawodowych kompetencji. 
Tymczasem już W. Grabski twierdził, że poważny błąd pol-
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Inauguracja roku akademickiego 1926/1927, NAC
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skich uczelni rolniczych polega na niewykorzystywaniu w na-
uczaniu istotnego środka dydaktycznego, jakim jest poznanie 
warsztatu rolniczego, metod pracy, specyfiki pracy w rolnic-
twie. Był przekonany, że praktyki zawodowe są ważne za-
równo w trakcie studiów, jak i po ich ukończeniu. Dlatego 
żaden kandydat do pracy nie powinien, jego zdaniem, otrzy-
mać posady na stanowisku kierowniczym bez okazania świa-
dectwa odbycia po zakończeniu studiów paroletniej praktyki 
i zdania z niej egzaminu:

Praktyka chłopska (czyli w gospodarstwie) pozatem uczy nie-
zmiernie wiele. Nikt nie oszuka w robocie tego, kto sam przepra-
cował. Jest to wielka pomoc przy wydawaniu rozporządzeń, gdy 
się wie, czego można wymagać. A dodajmy jeszcze dla uzupeł-
nienia obrazu, że praktyka chłopska rozwija siły fizyczne i hartuje 
ducha. Praktyka w środowisku drobnorolniczem powinna być 
obowiązkowa dla tych, którzy chcą pracować w organizacjach 
i instytucjach rolniczych, gdyż tylko w ten sposób zapoznają się 
ze środowiskiem.

W swojej działalności naukowej i administracyjnej W. Grab-
ski skupiał się na pracy na rzecz szeroko rozumianych obsza-
rów wiejskich. W 1923 r. SGGW powołała go na stanowisko 
profesora polityki ekonomicznej. W latach 1926–1928 był 
rektorem, a w 1929 r. prorektorem uczelni. To dzięki jego 
staraniom wybudowano i oddano do użytku pawilon pierw-
szy siedziby SGGW przy ul. Rakowieckiej oraz uruchomiono 
linię tramwajową zapewniającą dobrą komunikację uczelni 
z centrum Warszawy. 

Na zakończenie chciałbym odwołać się do dwóch cytatów 
z dzieł W. Grabskiego, który starał się jednoczyć przeciw-
stawne grupy i obozy polityczne w imię skuteczniejszej pra-
cy na rzecz dobra Polski. W książce Idea Polski, swoistym 
testamencie politycznym z 1935 r., pisał: My, Polacy, bardzo 
dużo czasu i energii poświęcamy na walkę z sobą, nie potrafimy 
solidarnie, ponad podziałami politycznymi i ideowymi współ-
pracować dla rozwiązywania trudnych problemów wynikają-
cych z naszego cywilizacyjnego opóźnienia. 

Od 1926 r. był kierownikiem Zakładu Polityki Ekonomicznej 
na Wydziale Leśnym. W 1936 r. na jego wniosek powoła-
no w SGGW Instytut Socjologii Wsi, którym kierował aż do 
swojej śmierci w 1938 r. Dzięki W. Grabskiemu w nauce pol-
skiej powstała nowa dyscyplina – socjologia wsi. 

W. Grabski żądał od swoich studentów postawy krytycznej 
wobec realizowanej przez niego polityki ekonomicznej. Sam 
był bardzo krytyczny w stosunku do swojej działalności po-
litycznej. W obecnej rzeczywistości polskiej polityki jakże 
trudno znaleźć takie postawy. Jego stosunek do uczniów 
cechowała bezpośredniość. Swoim współpracownikom 
i studentom wpajał potrzebę samodzielności oraz krytycy-
zmu w pracy naukowej i w życiu. Obce były mu niechęć, za-
zdrość czy protekcjonalna pobłażliwość. Taka postawa wy-
nikała z przekonania o konieczności pełnienia roli służebnej 
w społeczeństwie, gdyż od ludzi piastujących wysokie sta-
nowiska powinno się jej wymagać. 

Druga wypowiedź niech nam posłuży za motto i inspirację 
do kontynuacji w przyszłości badań dotyczących W. Grab-
skiego. Znalazła się ona na tablicy pamiątkowej umiesz-
czonej w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie: Idea Polski, oparta o głębsze podstawy ducha 
człowieka, wyzbyta z przekomarzań się o błędy lub zasługi 
przeszłości, a zapatrzona w przyszłość naszą – da nam wizję 
Polski, która na szereg pokoleń stać się winna bodźcem do 
zgodnej i twórczej pracy najlepszych czynnych sił narodu. 

Odbudowa Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
nie była łatwa, wymagała pokonywania wielu barier: bra-
kowało środków, budżet był pusty, społeczeństwo cecho-
wały niski poziom edukacji i liczne podziały. Jednocześnie 
w tej międzywojennej Polsce w stosunkowo krótkim czasie 
dokonano bardzo wiele. W. Grabski w jednym ze swoich 
artykułów, zauważając mankamenty życia społeczno-go-
spodarczego, bardzo pozytywnie oceniał rozwój Polski po 
1918 r. Moim zdaniem rozwój ten jest wielką zasługą wy-
bitnych synów naszej ojczyzny, do których niewątpliwie 
zaliczyć należy Władysława Grabskiego. 

prof. dr hab. Tomasz Borecki
Wydział Leśny

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Bibliografia: 
• Z kart historii wsi i postępu w rolnictwie, tom 3,  

Warszawa 2004.
• Archiwum polityczne Władysława Grabskiego, tom 2: Aneks 

1935–1938, Warszawa 2008. 
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Koncerty „Promnych” to zawsze niezwykłe widowiska. Polski folklor i ludowe tradycje przed-
stawiają w sposób uniwersalny i profesjonalny, a zarazem wierny i piękny. Swoimi występami 
uświetnili także narodowe świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W 2018 r. obchodzili swoje 45. urodziny.

Ludowy Zespół Artystyczny
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45 lat Ludowego Zespołu Artystycznego 
„Promni” im. Zofii Solarzowej
12 maja 2018 roku Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie obchodził 45. rocznicę założenia. Uroczystość pod patronatem rektora SGGW prof. 
dr. hab. Wiesława Bielawskiego odbyła się w Hali Widowiskowej UCSiR Arena Ursynów. Na scenie wystąpili 
obecni i byli członkowie zespołu z kapelą, Chór Kameralny SGGW oraz gościnnie Kapela Niwińskich.

Przemówienie rektora SGGW (fragment)
Szanowni Państwo! Drodzy Artyści! Bardzo się cieszymy, że 
tak liczne grono przyjaciół „Promnych” i Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego jest dziś z nami, by wspólnie święto-
wać ten doniosły jubileusz. Obchody 45-lecia to doskonała 
okazja, by wrócić myślami do początków zespołu, pokłonić 
się jego twórcom i podziękować wszystkim, którzy w ciągu 
minionych lat przyczyniali się do jego rozkwitu. Byli wśród 
nich: założycielka i patronka Zofia Solarzowa; kolejni kierow-
nicy: Stanisław Kolbusz, Jan Rozbicki, Leszek Kołodziejczyk; 
choreografowie: Barbara Brandt-Weber i Zofia Marcinek. To 
oni stworzyli ten fantastyczny zespół, w którym występują 
kolejne już pokolenia zafascynowanej folklorem młodzieży. 
Ich dzieło kontynuują: obecny kierownik Radosław Puszyło, 
choreografowie Agnieszka Nagnajewicz i Andrzej Wołosz 
oraz kierownik muzyczny Aleksander Romański. Nie sposób 
nie wyrazić słów uznania moim poprzednikom na stanowi-
sku rektora SGGW. To dzięki nim możliwy był tak wspaniały 
rozwój artystyczny zespołu. Chciałbym wspomnieć także 
osobę Bohdana Połotnickiego, kwestora uczelni, który był 
opiekunem „Promnych” przez blisko 30 lat. Pamiętajmy też 
o wszystkich innych osobach blisko związanych z zespołem, 
o tych, których już nie ma z nami, o tych, którzy odeszli.

Drodzy Państwo!
Siła Zespołu „Promni” to przede wszystkim jego członko-
wie: studenci SGGW i innych uczelni warszawskich, którzy 
tańcem i śpiewem sławią piękno ojczystej kultury. Repertu-
ar obejmuje tańce, pieśni i melodie 16 regionów centralnej, 
południowej i południowo-wschodniej Polski oraz tańce na-
rodowe. Każdy ich koncert to porywające przedstawienie. 
To obraz polskiej wsi malowany ludową nutą i oszałamia-
jącą barwą kostiumów, ujęty w ramy profesjonalizmu, sub-
telności i młodzieńczej radości wykonawców. Działalność 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” w uniwersalny 
sposób promuje polski folklor i ludowe tradycje. Przypo-
mina, jak niepowtarzalna i pełna uroku jest nasza kultura. 
Jego występy spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem 

pod każdą szerokością geograficzną – piękno polskiego 
folkloru mogła podziwiać i nagradzać publiczność Europy, 
Azji i Ameryki. Śmiało możemy nazwać nasz zespół ambasa-
dorem narodowej kultury. Powtórzę za wybitnym noblistą: 
Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczaro-
wanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdzi-
wej sztuki i prawdziwej nauki.

Jesteśmy dumni z tego, że ten fantastycznie działający ze-
spół jest wizytówką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie – uczelni, w której poszanowanie tra-
dycji jest równie ważne jak nauka, innowacyjność i rozwój. 
Za to poczucie dumy narodowej, za zachwyt i wzruszenia, 
za profesjonalizm, wierność i piękno przekazu serdecznie 
dziękujemy wszystkim wychowankom zespołu. Dziękuje-
my za przygotowywane z wielkim rozmachem spektakle, za 
uświetnianie uczelnianych uroczystości wyjątkowymi wy-
stępami i za uwrażliwianie nas na piękno.

Szanowni Państwo!
Bogactwem każdego narodu jest jego kultura i tradycja. 
Dbając o to, by kolejne pokolenia były wychowywane 
w poczuciu poszanowania historii, przekazujemy wartości, 
które stanowią o naszej tożsamości narodowej. Szczególnie 
teraz, w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jesteśmy ogromnie wdzięczni i dziękujemy 
Państwu za te 45 lat działań dla Rzeczypospolitej, dla trady-
cji ludowej, dla polskiej kultury. Niech „Promni” na zawsze 
zachowają radość i młodzieńczą energię, którą dzielą się 
z nami podczas swych występów, i niech będą naszą dumą 
przez kolejne dziesięciolecia! Życzę wszystkim Państwu, ca-
łej rodzinie „Promnych” wielu kolejnych sukcesów, wielkiej 
radości z tworzenia i przekazywania najpiękniejszych pereł 
kultury ludowej. Do zobaczenia na kolejnych koncertach 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” imienia Zo-
fii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie!

45 lat minęło
Na widowni jubileuszowego koncertu galowego gościło 
ponad 2 tysiące osób, w tym przedstawiciele władz naszej 
Alma Mater z rektorem prof. dr. hab. Wiesławem Bielaw-
skim na czele oraz byłymi rektorami SGGW: prof. dr. hab. 
Włodzimierzem Klucińskim i prof. dr. hab. Alojzym Szymań-
skim. Dzielnicę Ursynów reprezentował wiceburmistrz Łu-
kasz Ciołko. Obecni byli również eurodeputowany Jarosław 
Kalinowski – były członek „Promnych”, synowie patronki 
zespołu – bracia Wojciech i Andrzej Solarzowie, poprzedni 
kierownicy: prof. dr hab. Jan Rozbicki, Stanisław Kolbusz, 

Leszek Kołodziejczyk, a także choreografowie: Barbara 
Brandt-Weber i Zofia Marcinek. Zaszczytem była również 
obecność delegacji Państwowego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze” oraz delegacji zaprzyjaźnionych zespołów 
studenckich i młodzieżowych z całej Polski. W programie 
koncertu znalazły się tańce i pieśni wielu regionów Polski 
w wykonaniu obecnych oraz byłych członków Zespołu oraz 
widowisko pt. Wesele łowickie, które po raz pierwszy zostało 
wykonane w nowej aranżacji wspólnie z Chórem Kameral-
nym SGGW.
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Jak to się zaczęło…
Zofia Solarzowa to wielka popularyzatorka kultury ludowej, 
dla której podstawą działań artystycznych były pieśń, przy-
śpiewka i opowieść ludowa. Była człowiekiem nieprzecięt-
nym i społecznie zaangażowanym. Wspólnie z mężem Igna-
cym Solarzem realizowała ideę Oświata dla ludu, tworząc 
uniwersytety ludowe. Jakkolwiek patetycznie nie brzmiała-
by jej biografia, dla „Promnych” Zofia Solarzowa była i jest 
po prostu... Babulą. Najważniejszy jest jednak fakt, że to ona 
45 lat temu wraz z grupą studentów dała początek Ludowe-
mu Zespołowi Artystycznemu „Promni”, którego patronką 
jest po dziś dzień. 19 października 1972 r. Babula spotkała 
się ze studentami SGGW, aby przygotować przedstawienie 
z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia przez Bataliony Chłopskie 
walk z hitlerowskim okupantem. Pierwszy koncert odbył 
się 1 marca 1973 r. i tak, przy wsparciu i zaangażowaniu 
wielu osób, powstali „Promni”. Zespół liczył wówczas 30 
członków, jego nazwę zaproponowała sama założycielka, 
a oznaczała ona w gwarze chłopskiej „pierwsi, przedni, wy-
borni”. Założeniem zespołu od samego początku było, aby 
zamiast przedstawiać wybrane pieśni i tańce, odzwiercie-
dlić różnorodność i bogactwo kultury ludowej, w pełni za-
chowując oryginalność, tradycję i treści, jakie ona ze sobą 
niesie. 15 października 1980 r. zespół zaskoczył wielu ob-
serwatorów polskiej sceny folklorystycznej, zdobywając 
nagrodę główną III Ogólnopolskiego Festiwalu Studenc-

kich Zespołów Pieśni i Tańca „Katowice–Sosnowiec ‘80”, 
a ówczesny kierownik Stanisław Kolbusz tak wspomina ten 
okres: Opracowanie Wesela łowickiego w formie widowiska 
spełniło życzenie Babuli i nasze. Promni jako pierwsi odważnie 
i oryginalnie jak na owe czasy zaprezentowali tradycje polskiej 
wsi we współczesnym wydaniu. Był to spektakl odwołujący się 
do samorodnego teatru ludowego we współczesnej formie sce-
nicznej, którego Babula wspólnie z nami poszukiwała. W du-
chu tej myśli, dzięki wsparciu SGGW oraz dzięki wytężonej 
pracy kadry i studentów, następował dalszy rozwój grupy. 
Powstawały nowe choreografie i widowiska, powiększa-
ły się grupy koncertowe. Zespół podróżował i brał udział 
w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Był 
laureatem kolejnych nagród i wyróżnień również na arenie 
międzynarodowej, m.in. „Złota Artemida” Festiwalu Folklo-
rystycznego w Efezie (Turcja 1981) oraz nagroda publicz-
ności Światowego Festiwalu Folklorystycznego w Dijon 
(Francja 1983). „Promni” stali się dumą uczelni – nie tylko 
uczą tańczyć, ale rozwijają charakter i osobowość studen-
tów, budują świadomość, poczucie własnej wartości i tożsa-
mości, uczą pracowitości, szacunku do ziemi, przyrody, tra-
dycji, kultury, samodzielności i solidarności społecznej. Dla 
wielu studentów „Promni” są także „artystycznym oknem 
na świat”, dającym możliwość podróżowania i koncertowa-
nia na największych scenach w kraju i za granicą. 
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Nagrody i wyróżnienia
Zespół „Promni” przez lata działalności zjednał sobie wiele 
osób. Wypracował także rzeszę fanów, którzy co roku za-
szczycają swoją obecnością koncerty galowe i wypełniają 
po brzegi sale koncertowe na terenie Warszawy. W ocenie 
znawców „Promni” są jednym z wiodących studenckich ze-
społów folklorystycznych w kraju. Za swoją działalność ze-
spół jest często nagradzany. Najważniejsze wyróżnienia to:

• I miejsce w kategorii zespołów studenckich na VII 
Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 
„O kujawski wianek” – Włocławek (2017),

• Grand Prix dla najlepszego zespołu zagranicznego 
oraz „Złote Pasmo” – najwyższa nota sędziowska na 
XL Międzynarodowym Akademickim Festiwalu Zespo-
łów Folklorystycznych „Akademicka Nitra” – Słowacja 
(2016),

• „Gwiozda Łowicko” – nagroda w kategorii upowszech-
niania i ochrony dóbr kultury ludowej – Łowicz (2014),

• Medal Pamiątkowy Pro Masovia – za krzewienie kultu-
ry ludowej na Mazowszu (2013),

• Główna nagroda na III Ogólnopolskich Spotkaniach 
Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” (2004),

• Nagroda Publiczności Światowego Festiwalu Folklory-
stycznego w Dijon – Francja (2003),

• Nagroda Główna na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki 
i Pieśni Ludowej Jasło (1987) – nagroda dla kapeli,

• Złota Odznaka „Za Zasługi dla SGGW” (1985),
• Nagroda Publiczności Światowego Festiwalu Folklory-

stycznego w Dijon – Francja (1983),
• Medal XXVI Światowego Festiwalu Folklorystycznego 

w Confolens – Francja (1983),
• „Złota Artemida” Festiwalu Folklorystycznego w Efezie 

– Turcja (1981),
• Nagroda Główna Festiwalu Studenckich Zespołów Pie-

śni i Tańca – Katowice–Sosnowiec (1980),
• Dyplom Rektora SGGW (1978), Dyplom Ministra Kul-

tury i Sztuki (1978).

Nie tylko w kraju
Zespół od chwili powstania wystąpił w 40 krajach na trzech 
kontynentach. Aby nie wymieniać wszystkich, wspomnę, 
że od ostatniego jubileuszu 40-lecia, który odbył się w Sali 
Kongresowej PKiN w Warszawie w 2013 r., koncertował 
m.in. w Chinach, Kanadzie, na Azorach, w Kazachstanie, 
Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Rosji, Portugalii i na Słowacji. 
Szczególnie miejsce w kronikach zespołu zajmują spotkania 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Takich audiencji było 
kilka, najbardziej uroczysta odbyła się 11 stycznia 2002 r. 
w Watykanie, podczas której w obecności władz SGGW 
z rektorem prof. dr. hab. Włodzimierzem Klucińskim na czele 
wręczono papieżowi dyplom doktora honoris causa SGGW. 
„Promni” mieli okazję wystąpić przed Janem Pawłem II, do-
stąpili także zaszczytu prywatnej rozmowy. Spotkanie mia-
ło charakter oficjalny, jednocześnie odbyło się w niezwykle 
ciepłej atmosferze. Rektor W. Kluciński wspomina: Bardzo 
często powracam pamięcią do wspólnego zdjęcia Ojca Świę-
tego z Zespołem Promni, kiedy to Jan Paweł II, widząc stroje 
łowickie, zaśpiewał fragment ludowej piosenki zaczynającej 
się od słów Łowiczanka jestem. Po zakończeniu uroczystości, 
przy wychodzeniu Ojca Świętego serdecznie żegnanego przez 
wszystkich uczestników, Promni zaśpiewali Góralu, czy Ci nie 
żal, co wywołało jeszcze większe wzruszenie. Miałem wrażenie, 
że ta pieśń odzwierciedlała nasze uczucia – żal z powodu koń-
czącego się doniosłego spotkania.
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„Promni” dziś
Dzisiejsza pozycja i sukces „Promnych” są nie tylko owocem 
pracy wielu pokoleń studentów i pracowników przepełnio-
nych pasją do zachowania i promowania polskiej kultury 
ludowej, lecz także trafnych decyzji władz SGGW. Należy 
podkreślić determinację i odwagę kolejnych rektorów naszej 
uczelni w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu arty-
stycznego i stymulowania jego dalszego rozwoju. To dzięki 
wsparciu władz rektorskich kolejnych kadencji w osobach 
profesorów: Zbigniewa Muszyńskiego, Henryka Jasiorow-
skiego, Wiesława Bareja, Jana Góreckiego, Włodzimierza 
Klucińskiego, Tomasza Boreckiego, Alojzego Szymańskiego 
oraz obecnego rektora prof. Wiesława Bielawskiego, zespół 
mógł zadomowić się i rozwijać w siedzibie Alma Mater, zo-
stał wsparty dotacją pozwalającą na sprawne funkcjonowa-
nie i zatrudnienie specjalistów, a także stworzenie pierwszej 
zawodowej kapeli w studenckim zespole folklorystycznym. 
W 2013 r. w ramach poszerzenia działalności utworzono 
przy „Promnych” Chór Kameralny SGGW i zespół tańca no-
woczesnego SQER Dance. W tym miejscu należy również 
wspomnieć osobę dr. inż. Władysława W. Skarżyńskiego 
– kanclerza SGGW, który niezmiennie od wielu lat wspiera 
zespół oraz pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji i we 
wdrażaniu najlepszych pomysłów dotyczących dalszego 
rozwoju. 

Trudno wskazać uroczystości uczelniane, które odbywają 
się bez udziału „Promnych”: czy to w dostojnych kontuszach 
i mundurach, czy w barwnych i kolorowych strojach łowic-
kich. Śpiewem i tańcem „Promni” uatrakcyjniają uroczyste 
inauguracje roku akademickiego, spotkania opłatkowe, 
bankiety, wręczanie nagród i tytułów naukowych, występu-
ją dla międzynarodowych delegacji. Czy wyobrażają sobie 
Państwo Bal Rektorski bez mazura czy walca w wykonaniu 
tancerzy? Dni SGGW bez koncertu w pełnym repertuarze? 
„Promni” nie wyobrażają sobie, że mogliby w tych wyda-
rzeniach nie uczestniczyć i zawsze zajmują one szczególne 
miejsce w kalendarzu każdego z członków.

Ważna jest również współpraca z jednostkami spoza uczel-
ni. Każdego roku tancerze prowadzą warsztaty polskich 
tańców ludowych i narodowych dla zagranicznych stu-
dentów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. 
Współpracują także z Centrum Europejskim Natolin, a wy-
stęp na Charytatywnym Balu Oficerskim Policji stał się już 
tradycją. „Promni” są też zapraszani do opraw artystycznych 
wielu ważnych wydarzeń, m.in. Dożynek Prezydenckich 
w Spale czy międzynarodowych wystaw EXPO. Samodziel-
nie dają co roku około 50 koncertów w kraju i za granicą. 
Dziś „Promni” to swoista instytucja zrzeszająca około 200 
studentów i 15 pracowników. Zofia Solarzowa stworzyła 
wielką rodzinę, która nieustannie się powiększa.

Radosław Puszyło 
Kierownik LZA „Promni”
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29 września 2018 r.
Warszawski Korowód Poloneza

Warszawski Korowód Poloneza to wydarzenie organizo-
wane przez m.st. Warszawa przy współpracy z Orkiestrą 
Sinfonia Varsovia i LZA. Zespół „Promni” zapewnił oprawę 
artystyczną uroczystego koncertu w Teatrze Wielkim Ope-
rze Narodowej. Jego choreografka Agnieszka Nagnajewicz 
przeprowadziła z mieszkańcami stolicy warsztaty taneczne 
na placu Teatralnym. Tancerze poprowadzili ulicami Warsza-
wy liczący około kilkaset osób korowód; u ich boku stanęli 
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektor orkie-
stry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski. Na zakończenie 
na scenie plenerowej przy Teatrze Wielkim „Promni” zatań-
czyli poloneza w choreografii Agnieszki Nagnajewicz do 
muzyki Hugo Alfvéna Festspel op. 25.

8 listopada 2018 r.
Koncert pieśni patriotycznych w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Muzycy LZA „Promni” i Chór Kameralny SGGW pod dyrek-
cją Pawła Choiny odśpiewali pieśni patriotyczne w przygo-
towanych specjalnie na tę okazję aranżacjach Jaremy Jaro-
sińskiego. Partie solowe wykonali: Małgorzata Markiewicz, 
Dariusz Pecyna oraz Grzegorz Duszak. Scenariusz i reżyse-
ria koncertu: Radosław Puszyło. Kostiumy: Janusz Kaspryk. 
Prowadzenie: Grzegorz Jach.

W ramach narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ludowy 
Zespół Artystyczny „Promni” zaangażował się w następujące projekty artystyczne:

100-lecie niepodległości 
z „Promnymi”

6 listopada 2018 r.
Koncert w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zespół „Promni” wykonał koncert patriotyczny w Muzeum 
Żydów Polskich POLIN, podczas którego zaprezentował 
swój bogaty dorobek artystyczny – tańce narodowe i ludo-
we. Na scenie zabrzmiały także pieśni patriotyczne w wyko-
naniu Chóru Kameralnego SGGW i solistów LZA „Promni” 
pod dyrekcją Pawła Choiny. 

fot. Ewelina Lach

fot. Filip Klimaszewski

fot. SGGW

12 m
aja



24 AGRICOLA MAJ 2019

8 
lis

to
pa

da

24 AGRICOLA KWIECIEŃ 2019

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 rektor W. Bielawski podkreślił 
wkład uczelni w walkę o niepodległość i odbudowę państwa. Inauguracyjny wykład pt. Niemoż-
liwe stało się możliwe – odrodzenie Polski w 1918 roku wygłosił prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.
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Fragment przemówienia rektora  
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

Święto Niepodległości ma dla naszej społeczności szcze-
gólny wymiar. Nasza uczelnia wniosła swój istotny wkład 
zarówno w walkę o niepodległość, jak i odbudowę państwa. 
Przez 200 lat funkcjonowania Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego nie tylko kształciła specjalistów z zakresu 
szeroko rozumianego rolnictwa, ale przede wszystkim wy-
chowywała patriotów. Studenci SGGW wielokrotnie w go-
dzinie próby stawali ramię w ramię ze swoimi nauczycielami, 
by wspólnie przeciwstawić się najeźdźcom. Czynnie uczest-
niczyli również w odbudowie kraju z wojennej pożogi, każ-
dego dnia udowadniając, że patriotyzm to nie tylko heroizm 
walki wręcz, lecz także codzienna rzetelna i ciężka praca. 
W działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści zaangażowani byli również przedstawiciele kadry profe-
sorskiej, którzy wiedzą i doświadczeniem wspierali rozwój 
kraju. Wiedzieli bowiem, że tylko mądre i wykształcone 
społeczeństwo może zbudować silne i niezależne państwo. 
Dzięki takim postawom, które powinny być wzorem dla ko-
lejnych pokoleń, możemy dziś cieszyć się wolną i suwerenną 
ojczyzną.

Przykład ich życia, które przypadło na historycznie burzli-
we lata, niech będzie dla nas przestrogą. Pamiętajmy – wol-
ności nie dostaliśmy na zawsze! Ten cenny dar wywalczyły 
dla nas poprzednie pokolenia, a naszym obowiązkiem jest 
dbać, by już nikt nigdy nam go nie odebrał. Byśmy zapisali 
się w annałach historii jako wdzięczni spadkobiercy i gorliwi 
obrońcy pokoju na świecie, nie zaś pokolenie, które tę bez-
cenną spuściznę roztrwoniło. 

Dlatego tak ważna jest dla nas obecność na dzisiejszej uro-
czystości Leszka Żukowskiego – żołnierza Szarych Szere-

gów i Armii Krajowej, więźnia obozów koncentracyjnych 
Flossenbürg i Dachau, prezesa Zarządu Głównego Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, emerytowanego 
profesora naszej SGGW. 

Drodzy Państwo!

Rok 2018 jest dla społeczności naszej uczelni wyjątkowy ze 
względu na jeszcze jeden ważny jubileusz. Dekretem zatwier-
dzonym 22 listopada 1918 r. przez naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego otrzymała nazwę Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Świętujemy więc setną 
rocznicę nadania naszej uczelni obecnej nazwy. 

Szanowni Goście!
Droga Społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego!

Pozwolą Państwo, że na zakończenie zacytuję naszego no-
blistę – Władysława Reymonta, który powiedział, że: Żyć to 
działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie, wiedzę, 
pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. 

Niech ten inaugurowany rok akademicki będzie dla Pań-
stwa takim właśnie czasem – przepełnionym optymizmem 
i obfitującym tylko w dobre wydarzenia. Życzę Państwu en-
tuzjazmu i sił do realizacji planów i zamierzeń oraz spełnia-
nia marzeń.

Nie zapominajmy, że jako spadkobiercy tradycji jesteśmy 
również architektami przyszłości. Niech Wasze starania 
przynoszą efekty, które posłużą nie tylko Wam i Waszym 
najbliższym, ale pozostawią po sobie trwały ślad dla przy-
szłych pokoleń.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
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Wczesną wiosną 1914 r. mieszkańcy polskich miast i mia-
steczek nie wyobrażali sobie nawet, że za niecałe pięć lat 
będą budzić się w niepodległej Polsce. Przez ponad sto lat 
ich wyobraźnię kształtowały bowiem marzenia i lęki tak 
świetnie oddane w wierszu Edwarda Słońskiego:

O Polsko, święte twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych 
Szeptano w ojcach mych domu.
Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie 
Mówiono, że jesteś święta 
Mówiono, że leżysz w grobie.

Czasem w jednej chwili zmienia się niewiele,
a czasem – bardzo dużo. Niewielu Polaków potrafiło prze-
widzieć, jak potoczą się wydarzenia wojenne zapoczątko-
wane w sierpniu 1914 r. Nie udało się to nawet Józefowi 
Piłsudskiemu, który jeszcze wiosną tamtego roku podczas 
swojego odczytu w Paryżu stwierdził, że Polska może odzy-
skać niepodległość jedynie, jeśli państwa centralne pokona-
ją Rosję, a następnie ulegną państwom Ententy na Zacho-
dzie. A jednak tak się stało.

Gdy latem 1914 r. lawina wojenna ruszyła, sprawa polska 
wyglądała nadal bardzo mgliście. Gdyby wojnę wygrała Ro-
sja, można byłoby liczyć co najwyżej na rozszerzenie zaboru 
rosyjskiego aż po Odrę – i to bez wysiedlenia ludności nie-
mieckiej. Gdyby triumfowały państwa centralne, podzieliłyby 
zapewne ziemie zaboru rosyjskiego. Wobec faktu, że koalicji 
przewodzili Niemcy, trudno byłoby liczyć na awans Galicji 
do roli współgospodarza cesarstwa habsburskiego, tak jak 
marzyło się to galicyjskim zwolennikom trializmu. Operacja  
I Kompanii Kadrowej Piłsudskiego, mająca na celu doprowa-
dzenie do wybuchu antyrosyjskiego powstania w Królestwie 
Kongresowym, była przedwczesna i zawiodła, choć stała 
się pierwszym krokiem do stworzenia polskich legionów
u boku armii austro-węgierskiej. Póki co jednak setki tysię-
cy Polaków wcielonych do armii rosyjskiej, niemieckiej i au-
stro-węgierskiej walczyły przeciw sobie i ginęły w walkach, 
nierzadko na polskiej ziemi.

Przez dwa pierwsze lata wojny sprawa polska nie ruszała 
z miejsca. Dopiero w 1916 r., gdy państwa centralne zajęły 
Królestwo Kongresowe i zaczęły odczuwać brak świeżego 
rekruta, dwaj cesarze wydali Akt 5 listopada obiecujący 
stworzenie z ziem Królestwa państewka polskiego istnie-
jącego w ścisłym związku z państwami centralnymi. Choć 
było to zbyt mało, by wzbudzić ducha bojowego Polaków 
z zaboru rosyjskiego, sprawa polska została umiędzyna-
rodowiona przez zaborców po raz pierwszy od stu lat. 

Co więcej, u boku administracji państw centralnych na zie-
miach centralnej Polski zaczęły powstawać zalążki polskiej 
administracji. Rozbudowano legiony polskie walczące z po-
wodzeniem u boku armii austro-węgierskiej. W ślad za pań-
stwami centralnymi do licytacji o względy Polaków stanęła 
carska Rosja, choć w mniejszym stopniu i z mniejszym efek-
tem, gdyż w marcu 1917 r. carat został usunięty przez rewo-
lucję lutową. Niemniej Rady Delegatów i Rząd Tymczasowy 
musieli poprzeć aspiracje Polaków, a sojusznicy Rosji na 
Zachodzie przestać uznawać sprawę polską za wewnętrzny 
problem. W Paryżu powstał Komitet Narodowy Polski będą-
cy reprezentacją polskich interesów u boku państw Ententy. 
Główną rolę odgrywali w nim narodowi demokraci Romana 
Dmowskiego. W Rosji zaczęły powstawać polskie korpusy 
wojskowe, a działający na tym terytorium oficerowie i żoł-
nierze przedostawali się do Francji, by tu wraz z ochotnika-
mi z Polonii amerykańskiej oraz kanadyjskiej tworzyć zalążki 
polskiej armii. Jej dowództwo objął wkrótce przybyły z Rosji 
gen. Józef Haller.

Kiedy w kwietniu 1917 r. do wojny weszły Stany Zjed-
noczone, Piłsudski zrozumiał, że dalsze stawianie na 
państwa centralne traci sens. W lipcu tegoż roku odmó-
wił złożenia przysięgi na wierność Niemcom i Austro-
-Węgrom, w konsekwencji czego został internowany 
w Magdeburgu. Gdy na początku listopada 1917 r. re-
wolucja bolszewicka zmiotła rosyjski Rząd Tymczaso-
wy, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone ujrzały 
w Polakach sojusznika w walce o przywrócenie białej Rosji 
i tym bardziej zaczęły popierać postulat odtworzenia pań-
stwa polskiego. Prezydent USA, Woodrow Wilson dał temu 
wyraz dwukrotnie: w przemówieniach ze stycznia 1917 r. 
i stycznia 1918 r. Ta ostatnia mowa, zawierająca 14 postu-
latów pokojowych, obejmowała też punkt 13. dotyczący 
niepodległości Polski. Problem polegał jednak na tym, że 
przywrócenie w Rosji rządów białych byłoby dla Polski ka-

Niemożliwe stało się 
możliwe – odrodzenie 
Polski w 1918 roku
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tastrofalne, bo formacja ta była przeciwna polskim planom 
niepodległościowym.

Przez rok i kilka miesięcy internowania Piłsudski tylko cze-
kał, aż państwa centralne ulegną. Doczekał się na początku 
listopada 1918 r., gdy władze niemieckie uznały, że jest on 
jedyną osobą, która z pomocą Rady Regencyjnej jest w sta-
nie uratować niemieckie wpływy w Polsce, a gdyby się to 
nie udało – ułatwić wycofanie się wojsk niemieckich. Kiedy 
10 listopada 1918 r. Piłsudski przybył do Warszawy, sytuacja, 
którą zastał, była niesłychanie skomplikowana: Polacy goto-
wi byli rozbrajać Niemców, ale nie było jasne, z jaką odpo-
wiedzią spotkają się ich działania. Nastroje społeczne szyb-
ko ewoluowały w kierunku rewolucyjnym, choć w miastach 
silne były też wpływy zachowawczej Narodowej Demokra-
cji. Krajowi zagrażały fale rewolucji ze wschodu, zachodu 
i południa, wisiała nad nim także groźba wojny domowej. 
Co więcej, w Krakowie i Lublinie zawiązały się zalążki władz 
państwowych (Polska Komisja Likwidacyjna i rząd Igna-
cego Daszyńskiego). Lokalne władze polskie powstały też 
w Przemyślu i na Śląsku Cieszyńskim, a rewolucję zapowia-
dały radykalne ruchy chłopskie i komuniści.
 
Przejąwszy z rąk Rady Regencyjnej władzę nad tworzącym 
się wojskiem polskim, Piłsudski doszedł do porozumienia ze 
zbuntowanymi żołnierzami niemieckimi i doprowadził do ich 
pokojowego rozbrojenia. Mianując socjalistyczno-ludowy 
rząd Jędrzeja Moraczewskiego i patronując jego manifesto-
wi zapowiadającemu radykalne reformy społeczne, Piłsud-
ski uspokoił zrewoltowaną ulicę. Jako niedawny socjalista 
i zwolennik państw centralnych nie był jednak mile widzia-
ny w stolicach Ententy, która 11 listopada 1918 r. wymusi-
ła na Niemcach rozejm na froncie zachodnim. Zapowiedź 
wyborów powszechnych skłoniła bardziej umiarkowanych 
socjalistów polskich do uznania ustroju demokratycznego 
i odciągnęła od nich socjalistów bardziej radykalnych. 

Narastały jednak problemy z opozycją prawicową. Naro-
dowcy oskarżali rząd w Warszawie o bolszewizm, co mo-
gło się okazać katastrofalne w skutkach, zważywszy na 
zwycięstwo Ententy na froncie zachodnim. Na początku 
stycznia 1919 r. Piłsudski dopuścił do kontrolowanego za-
machu prawicowego. Skompromitowawszy prawicę, mia-
nował niezwykle popularnego w krajach Ententy Ignacego 
Paderewskiego premierem, czym zyskał dla Polski uznanie 
w stolicach zachodnich. Wybory z końca stycznia 1919 r. 
okazały się sukcesem: wzięło w nich udział ponad 70% 
uprawnionych. Nowo wybrany sejm ustawodawczy skła-
dał się po równo z przedstawicieli lewicy, centrum i prawi-
cy. Radykalne reformy odłożono na półkę. Gdy 10 lutego 
1919 r. Piłsudski otwierał obrady sejmu, mógł z satysfakcją 
stwierdzić, że misja odtworzenia państwa dobiegła końca. 

Strategiczna gra Piłsudskiego zakończyła się sukcesem. 
Nie był to jednak koniec procesu kształtowania i umac-
niania państwa. Podczas konferencji pokojowej w Paryżu 
w czerwcu 1919 r. ustalono, że granice Polski zostaną okre-
ślone z uwzględnieniem wyników plebiscytów na Górnym 
Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. I o ile wynik pierwszego 
(1921 r.) był względnie korzystny dla odrodzonego państwa, 
o tyle wynik drugiego (1920 r.) okazał się się porażką. Przez 
następne dwa lata trwała walka zbrojna o ostateczny kształt 
terytorium Polski i utrzymanie niepodległości w obliczu in-
wazji bolszewickiej. Zwycięska bitwa warszawska z sierpnia 

1920 r., którą lord d’Abernon określił mianem osiemnastej 
decydującej bitwy w dziejach świata, zapobiegła sowiety-
zacji Polski na 19 lat i obroniła Europę przed rewolucją bol-
szewicką. 

Nowe państwo przezwyciężało ogromne trudności zwią-
zane ze zniszczeniami wojennymi i tworzeniem organizmu 
gospodarczego w nowych granicach. Ceną procesu odbu-
dowy była inflacja, która w 1923 r. zmieniła się w hiperin-
flację. Dzięki reformie skarbowo-walutowej Władysława 
Grabskiego udało się ją ugasić bez żadnej pomocy zagra-
nicznej. Państwo okrzepło jednak nie na długo – w 1925 r. 
uchwalono pakiety gwarancyjne w Locarno, a w 1926 r. 
podpisano umowę niemiecko-sowiecką. Oba te akty zrewi-
dowały ustalenia traktatu wersalskiego i stały się pierwszy-
mi symptomami nowego układu sił w Europie. Koniunktura 
międzynarodowa, którą dramatycznie zmienił wielki kryzys 
gospodarczy z lat 1929–1935, znów zaczęła się zmieniać 
na niekorzyść Polski. Mimo zawarcia w 1934 r. układów 
o nieagresji z Niemcami oraz ZSRR zaledwie pięć lat później 
Polska została zniszczona przez oba te państwa. 

***

Niepodległość jest dla narodu tym, czym wolność dla oso-
by. Tę banalną prawdę warto sobie uświadomić, gdy świę-
tujemy stulecie zakończenia I wojny światowej i odzyskanie 
lub uzyskanie niepodległości przez Polskę i inne państwa 
Europy Środkowej i Wschodniej, które w większości są dziś 
członkami Unii Europejskiej. Trzeba o tym wspomnieć tak-
że dlatego, że w państwach będących europejskimi mocar-
stwami nikła jest na ogół świadomość tego, czym była i jest 
niepodległość dla narodów kiedyś jej pozbawionych. Do-
świadczenie Polski, która nie istniała na mapach przez cały 
XIX wiek i której losy w historii najnowszej określały w dużej 
mierze Niemcy i Rosja, jest nieco odmienne od doświadcze-
nia Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, państw bałtyckich czy 
bałkańskich, ale dostrzec tu można wspólny mianownik – 
dążenie do odtworzenia lub utworzenia własnego państwa. 
Można to dążenie nazwać pragnieniem wolności. Chodzi 
jednak nie o wolność anarchiczną, będącą zagrożeniem dla 
porządku międzynarodowego, ale o „wolność do” – pra-
gnienie, by wziąć swoje losy we własne ręce i uczestniczyć 
w kształtowaniu bardziej sprawiedliwych stosunków mię-
dzynarodowych.

Pamięć w dużej mierze określa priorytety narodowe. To, że 
jest ona tak różna w różnych krajach, nakłada na nas dziś, 
po stu latach od zakończenia I wojny światowej, obowią-
zek szczególnej troski o wyważanie racji. Od historii nie 
uciekniemy, a jeśli będziemy próbować o niej zapomnieć, 
powstanie próżnia, w którą wkraść się mogą demony. Nie 
możemy ulegać narodowym stereotypom i jedynym słusz-
nym interpretacjom historii. Unia Europejska stanowi szan-
sę pogodzenia różnych racji historycznych, pod warunkiem 
jednak, że wszyscy będziemy działać według zasady „Nie 
rób drugiemu, co tobie niemiłe”.

Wykład wygłoszony podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2018/2019, 

28 września 2018 r. 
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16 października odbył się w Muzeum SGGW wernisaż wystawy Pierwsi wśród równych. Udział 
środowiska akademickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–1921. Zorganizowano 
ją w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości jako projekt Wieloletniego Ogólno-
polskiego Programu „Niepodległa”. 
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Lata 1918–1921 były szczególnie ważne dla historii Polski, ale 
też dla naszej Uczelni. To wtedy, po 123 latach bezpaństwowo-
ści, odzyskaliśmy tożsamość i rozpoczęliśmy tworzenie struk-
tur odrodzonego państwa polskiego. W dzieło to wielki wkład 
wniosła także społeczność SGGW, jej pracownicy, studenci 
i wychowankowie. To oni, wspólnie z kolegami z Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej 
Handlowej, utworzyli 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej. 
Razem walczyli o Lwów i Śląsk, bronili Warszawy. 

Wydarzenia tego niezwykle burzliwego w dziejach Polski okre-
su odcisnęły wielkie piętno na życiu naszych absolwentów 
i w znaczący sposób wpłynęły na ich dalsze losy.

Widoczne dziś na głowach naszych studentów tzw. maciejówki 
są nie tylko elementem ubioru pierwszych adeptów Instytutu 
Agronomicznego w Marymoncie czy słuchaczy Kursów Prze-
mysłowo-Rolniczych, nie tylko częścią umundurowania na-
szych żołnierzy-studentów w latach 1918–1921, ale przede 
wszystkim są symbolem łączności pokoleniowej i hołdu, który 
oddajemy poprzednim pokoleniom.

Wystawę zaprezentował prof. dr hab. Sławomir Podlaski. 
Podkreślił on wymowę jej tytułu: Pierwsi wśród równych. 
Udział środowiska akademickiego SGGW w walkach o nie-
podległość w latach 1918–1921, który doskonale odzwier-
ciedla wkład pracowników i studentów w odrodzenie pań-
stwa polskiego. Osią ekspozycji były biogramy studentów 
SGGW, kawalerów Orderu Virtuti Militari, obrońców Lwo-
wa, uczestników wojny polsko-bolszewickiej i powstań ślą-
skich. S. Podlaski podkreślił, że aż 51 studentów otrzymało 
za zasługi bojowe ordery – to aż 7% całej ówczesnej spo-
łeczności SGGW.

Nawiązując do setnej rocznicy utworzenia Legii Akademic-
kiej, S. Podlaski przypomniał, że ponad 2 tys. studentów 
(w tym wielu z SGGW) walczyło także w innych formacjach 
wojskowych. W początkach II Rzeczypospolitej ponad 40% 
naszych studentów stanowili synowie ziemian (2-3% na 
Uniwersytecie Warszawskim). Skład społeczny determino-
wał wybór wojska. Studenci SGGW preferowali kawalerię: 
pułki ułanów, szwoleżerów, strzelców konnych, artylerię 
konną, która towarzyszyła kawalerii w walkach. Tę ostatnią 
zasiliło 78% studentów Wydziału Rolniczego. Większość 
studentów Wydziału Leśnego wstąpiła do piechoty lub ar-
tylerii. 

Z wojny nie wróciło 48 studentów SGGW, czyli około 6,3% 
społeczności studenckiej, 102 studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego (1,5%), 80 studentów Politechniki War-
szawskiej (2,1%) i około 90 studentów Politechniki Lwow-
skiej (4,8%). SGGW poniosła zatem największe straty oso-
bowe w stosunku do całkowitej liczby studentów. Liczby te 
potwierdzają, że tytuł wystawy nawiązujący do łacińskiego 
określenia Primus inter pares jest jak najbardziej zasadny. 
Powinniśmy być z tego dumni i te fakty podkreślać. 

Wystawa w Muzeum SGGW
Ekspozycję Pierwsi wśród równych. Udział środowiska akade-
mickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–
1921 przygotowało Muzeum SGGW w oparciu o materia-
ły historyczne opracowane przez prof. dr. hab. Sławomira 
Podlaskiego. Autorką scenariusza jest Karolina Grobelska, 
kustosz Muzeum SGGW. Prezentowane materiały i obiek-
ty pochodziły ze zbiorów: Archiwum Centralnego SGGW, 
Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego, licznych bibliotek instytucjonalnych, a także 
ze zbiorów udostępnionych przez osoby prywatne: Annę 
Komorowską, Michała Ossowskiego, Józefa Rzewuskiego, 
Jana Tropiłę, Andrzeja Wasia. 

Wernisaż
Gości wernisażu powitała kustosz Muzeum SGGW Karolina 
Grobelska.

Wystawę otworzył rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski. 
W swoim przemówieniu przypomniał m.in. o przypadają-
cej 2018 r. setnej rocznicy utworzenia Legii Akademickiej 
i udziale w jej szeregach pracowników, studentów i wycho-
wanków SGGW. 

16 października
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Historyczne eksponaty
Na wystawie zaprezentowano plansze z życiorysami ponad 
30 studentów Wydziału Rolniczego i Wydziału Leśnego 
SGGW, którzy uczestniczyli w walkach o niepodległość 
i otrzymali najwyższe odznaczenia bojowe za zasługi na 
polu walki, tj. Order Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych. 
Plansze uzupełniono zachowanymi dokumentami należą-
cymi m. in. do studenta leśnictwa, kawalera Orderu Virtuti 
Militari Władysława Barańskiego, wśród których obejrzeć 
można było m.in. jego indeks studencki wraz ze świadec-
twami zaliczeniowymi ze studiów w SGGW. 

Ze zbiorów Archiwum Centralnego SGGW

Urodzony w 1894 r. w Niechcicach, woj. łódzkie
Wykształcenie:
słuchacz Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie
immatrykulowany na Wydziale Rolniczym SGGW w 1925 r. 
dyplom inżyniera rolnika SGGW otrzymał w 1926 r.
Stopień wojskowy: 
ułan
Przydział: 
4 Dywizjon Artylerii Konnej, 13 Kresowy Pułk Artylerii Polowej
Udział w walkach: 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; brał udział  w bitwie pod Mikołajowem 
i Antoninem
Odznaczenia: 
Order Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych 

Aresztowany przez NKWD w 1939 r., więzień obozu w Starobielsku. 
Zamordowany przez sowietów w Charkowie w 1940 r.  

TADEUSZ 
JASKULSKI

Wśród obiektów zaprezentowana została oryginalna od-
znaka 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, z umieszczo-
nym na jednym z ramion krzyża godłem SGGW oraz Order 
Virtuti Militari w formie z 1919 r. Odznaczenia zostały wy-
pożyczone ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego.

Wśród odznaczeń pokazano również Krzyż Walecznych na-
dany profesorowi Witoldowi Pruskiemu, absolwentowi Wy-
działu Rolniczego SGGW, wybitnemu hodowcy koni, który 
w 1917 r. uczestniczył w walkach o niepodległość, a po 
zwolnieniu z wojska podjął studia w SGGW. Odznaczenie 
to wraz z innymi pamiątkami po profesorze jest nadal prze-
chowywane w zbiorach Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, 
znajdującej się pod opieką Wydziału Nauk o Zwierzętach 
SGGW. 

Ważnym elementem wystawy były XIX-wieczne fotografie 
pochodzące z archiwum rodzinnego pułkownika Konrada 
Millaka, lekarza weterynarii i historyka weterynarii, który 
stworzył w Polsce pionierski ośrodek Historii Medycyny 
Weterynaryjnej, początkowo związany z Uniwersytetem 
Warszawskim, a następnie z SGGW. Płk. K. Millak wywodził 
się z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych, uczestni-
czył w wojnie polsko–bolszewickiej, a od 1923 r. zajmował 
stanowisko lekarza weterynarii dla inspekcji sekcji wete-
rynaryjnej Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Był 
wśród specjalistów, którym powierzona została opieka we-
terynaryjna słynnej Kasztanki, ulubionego konia marszałka 
J. Piłsudskiego. Prezentowane fotografie pochodzą z ob-
szernego zbioru przekazanego do Muzeum SGGW przez 
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Projekt planszy: dr Tomasz Gałązka

Szyman Patro Muzeum Wojska Polskiego
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profesora Jana Tropiłę, wieloletniego kierownika Ośrodka 
Historii Weterynarii i Deontologii Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej SGGW, który kontynuował prace historyczne 
zainicjowane przez płk. K. Millaka. 

Cennym uzupełnieniem wystawy stały się pamiątki i foto-
grafie rodziny Rzewuskich, właścicieli majątku ziemskiego 
w Woli Sławińskiej pod Lublinem. Zgodnie z rodzinną trady-
cją studia rolnicze i leśne w SGGW podejmowali przedstawi-
ciele kolejnych pokoleń tej ziemiańskiej rodziny. Na fotogra-
fiach przedstawiony został Henryk Rzewuski w mundurze 
17. Pułku Ułanów, który uzyskał dyplom inżyniera rolnika 
SGGW w 1925 r. oraz Stanisław Rzewuski, który podjął stu-
dia rolnicze w SGGW w 1923 r. Rodzinną tradycję konty-
nuował syn Henryka, Wacław Rzewuski, a następnie Józef 
Adam Rzewuski, syn Stanisława, absolwent Wydziału Rol-
niczego, a obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Wychowan-
ków SGGW. Wśród pamiątek, udostępnionych na wernisaż, 
znalazł się kindżał z czasów odsieczy wiedeńskiej przecho-
wywany w tej rodzinie od pokoleń, a także obraz Matki Bo-
skiej w formie ryngrafu, namalowany na mosiężnej blasze, 
i szpicruta należąca do Stanisława Rzewuskiego. 

W nawiązaniu do wyposażenia wnętrz polskich dworów 
ziemiańskich zaprezentowano także zabytkowy kilim z lat 
20. XX wieku pochodzący z majątku Janów, podarowany 
Muzeum SGGW przez absolwenta uczelni Michała Ossow-
skiego. Kilim ozdobiły dwie zabytkowe szable, wypożyczo-
ne na wystawę z prywatnych zbiorów Anny Komorowskiej 
i Andrzeja Wasia. 

Klimat całości dopełniły obrazy ze scenami batalistycznymi 
z wojny polsko-bolszewickiej, które udostępnione zostały 
przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Karolina Grobelska
Anna Żuchowska

16 października

Odznaka 36. pp Legii Akademickiej z herbami warszawskich uczelni
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8 listopada odbyła się w SGGW centralna uroczystość obchodów stulecia niepodległości.  
Narodowe Święto Niepodległości jest uroczyście obchodzone w SGGW każdego roku.  
Tegoroczne miało jednak wyjątkowy charakter, było szczególnym hołdem i podziękowaniem dla 
poprzednich pokoleń pracowników i studentów uczelni.
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Główne obchody 100-lecia niepodległości  
w SGGW
Największa liczba wydarzeń związanych z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości odbyła się w listopadzie. W tym czasie także społeczność SGGW, łącząc się ze wszystkimi  
Polakami, wyraziła swą radość z życia w wolnym, suwerennym państwie i oddała hołd wszystkim tym,  
którym zawdzięczamy niepodległą ojczyznę. 

Główna uroczystość w SGGW odbyła się 8 listopada 
2018 r. i obejmowała trzy wydarzenia: sympozjum SGGW 
w stulecie niepodległości, koncert pieśni patriotycznych 
przygotowany przez Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” 
im. Zofii Solarzowej oraz apel poległych członków społecz-
ności akademickiej. 

Sympozjum 
Sympozjum SGGW w stulecie odzyskania niepodległości 
otworzył rektor W. Bielawski. Wzięła w nim udział wielo-
pokoleniowa społeczność akademicka SGGW. Obecni byli: 
prof. dr hab. Marian Binek, prorektor ds. nauki; prof. dr hab. 
Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki; prof. dr hab. 
Aleksander Lisowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy 
z gospodarką. Na uroczystość przybyli członkowie Senatu 
SGGW, a także rektorzy poprzednich kadencji oraz dokto-
rzy honoris causa: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, prof. 
dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Alojzy Szymański, prof. 
dr hab. Andrzej Pisula i prof. dr hab. Jerzy Kita. Honorowymi 
gośćmi byli przedstawiciele Zarządu Głównego Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prezes prof. dr hab. 
Leszek Żukowski; zastępca prezesa Hanna Stadnik oraz 
prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir 
Pocztarski. Gośćmi uczelni byli tego dnia również przed-
stawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz 
dzielnicy Ursynów, stołecznej policji i duchowieństwa. Na 
szczególną uwagę zasługuje udział w uroczystościach płk. 
Zbigniewa Zielińskiego, żołnierza Armii Krajowej, pierw-
szego kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych oraz Jana Skrabka, absolwenta pierw-
szego powojennego rocznika Wydziału Leśnego SGGW.  

Podczas sympozjum referaty wygłosili:
• prof. dr hab. Marek Drozdowski, profesor Instytutu 

Historii Polskiej Akademii Nauk, biograf Władysława 
Grabskiego, autor wielu publikacji poświęconych hi-
storii SGGW. Tytuł referatu: Rola Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w czasach narodzin niepodległości 
w 1918 roku;

• prof. dr hab. Tomasz Borecki, doktor honoris causa 
SGGW, rektor SGGW w latach 2002–2008, dyrektor 
międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współcze-
snej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Tytuł referatu: 
Budowniczowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie;

• prof. dr hab. Sławomir Podlaski, profesor Wydziału 
Rolnictwa i Biologii SGGW, autor opracowań z zakresu 
historii SGGW. Tytuł referatu: Wkład pracowników i stu-
dentów w odzyskanie i budowę niepodległej Polski, lata 
1914–1921;

• prof. dr hab. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Główne-
go Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, czło-
nek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Prezydencie RP, przez dwie kadencje dziekan Wy-
działu Technologii Drewna SGGW. Tytuł referatu: Za-
angażowanie SGGW w walce o niepodległość. Świadectwo 
historycznych wydarzeń. 

Anna Żuchowska
Biuro Promocji

Koordynatorka uroczystości

W hołdzie poprzednim pokoleniom
Rektor SGGW W. Bielawski wraz z przedstawicielami spo-
łeczności akademickiej rocznicowe uroczystości rozpoczęli 
od złożenia kwiatów pod pomnikiem hr. Edwarda Raczyń-
skiego, ofiarodawcy dóbr ursynowskich na cele edukacyjne. 
Następnie władze uczelni oraz delegacje Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem 
prof. dr. hab. Leszkiem Żukowskim, Stowarzyszenia Wy-
chowanków SGGW z prezes Grażyną Skalmierską, Komisji 
Uczelnianej NSZZ „Solidarność“ z przewodniczącym dr. inż. 
Jackiem Bujką, Związku Nauczycielstwa Polskiego z prze-
wodniczącą dr Mieczysławą Flachową, Wydziału Nauk Spo-
łecznych z dziekan prof. Joanną Wyleżałek oraz Samorządu 
Studentów SGGW udali się do holu Auli Kryształowej, gdzie 
złożyli kwiaty pod historycznymi tablicami z nazwiskami 
pracowników i wychowanków poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1945. 

8 listopada
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Szanowni Państwo!
Zgromadziliśmy się dziś, by uczcić szczególny dla każdego 
Polaka jubileusz – setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po 123 latach niewoli wysiłek pokoleń na-
szych rodaków walczących o kraj został zwieńczony po-
wrotem Polski na mapę Europy i możliwością odbudowy 
struktur państwa. Skończył się dla narodu polskiego czas 
bezpaństwowości. Polacy mogli wreszcie stanowić o sobie 
i rozpocząć nowy rozdział w historii odradzającej się ojczy-
zny. 

Sto lat niepodległego państwa polskiego było zarówno cza-
sem stabilizowania sytuacji wewnętrznej kraju, jak i kolej-
nych dziejowych zawieruch. Czasem upokarzania i niszcze-
nia na oczach świata, ale także historią odradzania, zrzucania 
jarzma okupantów i dumnego podnoszenia głowy. Ważnym 
okresem, w którym jako prekursorzy zmian geopolitycznych 
w Europie budowaliśmy silną pozycję naszej ojczyzny i po 
raz kolejny wywalczyliśmy prawo do samostanowienia i de-
cydowania o losach kraju. 

Ignacy Jan Paderewski w przemówieniu inaugurującym ob-
rady Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej powiedział: 
Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków 
w potędze i chwale – dla Was, dla nas i dla całej ludzkości.

Szanowni Państwo!
Burzliwa historia naszej ojczyzny miała znaczący wpływ na 
losy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Gdy kraj popadał w ruinę, również uczelnia traciła niezależ-
ność i gromadzone często z wielkim trudem zasoby mate-
rialne. Ale nigdy nie zaginęły wśród jej studentów i pracow-
ników hart ducha i świadomość narodowej przynależności. 
Powołana w 1816 r. jako Instytut Agronomiczny w Mary-
moncie przez dwa wieki budowała i umacniała swoją po-
zycję. Przez te lata, na skutek zawirowań historycznych, 
wielokrotnie była zamykana. Wybitni naukowcy i przedsta-
wiciele swoich czasów dbali jednak o to, by każdorazowo 
się odradzała – często pod nowymi nazwami i w nowych 
lokalizacjach – wiedzieli bowiem, że tylko wykształcone 
społeczeństwo jest gwarantem rozwoju państwa. Dzięki 
ich staraniom uczelnię rozbudowywano, poszerzając także 
ofertę dydaktyczną. 

22 listopada 1918 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski  
zatwierdził dekret, na mocy którego Królewsko-Polska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
otrzymała nazwę Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Pod tą nazwą wykształciła rzesze młodych 
ludzi, którzy mieli wpływ na kierunek rozwoju Polski i któ-
rzy w okolicznościach wojen, powstań i zaborów stawali  
w obronie niepodległości i wolności ojczyzny. 

W chwili odzyskania przez nasz kraj niepodległości na uczel-
ni funkcjonowały dwa wydziały: Rolniczy i Leśny. W 1921 r. 
utworzono Wydział Ogrodniczy i taka struktura obowiązy-
wała do wybuchu drugiej wojny światowej. W maju 1945 r., 
po pierwszej w powojennej historii inauguracji roku aka-
demickiego, uczelnia wznowiła działalność w zniszczonych 
pawilonach przy ulicy Rakowieckiej. Rozpoczął się dla spo-
łeczności SGGW czas odbudowy i rozwoju.

Wystąpienie JM Rektora SGGW  
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego  
podczas sympozjum SGGW w stulecie 
niepodległości Polski

 Mimo początkowych trudności lokalowych ówczesne wła-
dze SGGW dokładały starań, by zapewnić społeczności 
akademickiej należyte warunki do nauki i pracy. Tworzono 
nowe wydziały: w pierwszym powojennym dziesięcioleciu 
na uczelni działało już osiem wydziałów, a w roku 1977 – 
jedenaście. Sukcesywnie rosła także liczba studiujących. 
Wzrastało więc zapotrzebowanie na laboratoria, sale wy-
kładowe i zaplecze socjalne. 
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W 1956 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przeka-
zano na rzecz rozbudowy uczelni grunty na Ursynowie,  
co pozwoliło podjąć decyzję o lokalizacji SGGW na tym te-
renie. Marzeniem wszystkich było bowiem, by Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego w przyszłości miała tu swoją 
siedzibę. Kolejne lata były więc okresem dalszej rozbudowy 
bazy naukowo-dydaktycznej w nowym miejscu.

Powstała w latach 60. ubiegłego wieku wizja nowo-
czesnego kampusu zaczęła nabierać realnego kształtu  
w roku 1997, kiedy to nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
na koncepcję przestrzennego zagospodarowania. Zwycięski 
projekt zakładał stworzenie kompleksu budynków dydak-
tyczno-naukowych, domów studenckich oraz bazy sporto-
wo-rekreacyjnej.

Dzięki determinacji kolejnych władz uczelni i wielu niejed-
nokrotnie trudnym decyzjom wydziały przeniesiono na te-
ren Ursynowa już w 2003 r. i od tego czasu możemy praco-
wać i studiować, korzystając z udogodnień zintegrowanego 
kampusu.

Na przestrzeni ostatnich stu lat ewaluowała także działal-
ność naukowo-badawcza i dydaktyczna, którą systematycz-
nie unowocześniano i dostosowywano do potrzeb społecz-
no-gospodarczych kraju. Dla przedstawicieli naszej szkoły 
niezwykle istotna była bowiem troska o rozwój rolnictwa, 
leśnictwa i gospodarki żywnościowej.

Wyniki szeregu prowadzonych w SGGW badań przyczyniły 
się do postępu w gospodarce, a wielu spośród blisko 140 
tys. absolwentów unowocześniało polską wieś i miało zna-
czący wpływ na losy naszego kraju.

Nasza Alma Mater to dzieło pokoleń mądrych i odważnych 
Polaków, którzy lata niepodległości wykorzystali na pracę 
na rzecz intensywnego rozwoju Szkoły i realizację misji, 
którą jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualne-
mu polskiego społeczeństwa […] oraz prowadzenie na najwyż-
szym poziomie badań naukowych, kształcenia oraz działalności 
wdrożeniowej.

Dzięki temu dzisiejsza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, na któ-
rym na trzynastu wydziałach, trzydziestu ośmiu kierunkach 
studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach 
podyplomowych i doktoranckich kształci się blisko 21 tys. 
studentów. Współpraca z zagranicą oraz internacjonaliza-
cja badań i kształcenia zaowocowały kontaktami z blisko 
trzystoma zagranicznymi uczelniami i instytucjami z ponad 
pięćdziesięciu krajów, miejscem w pierwszej setce najlep-
szych światowych uczelni w dziedzinie rolnictwa i leśnic-
twa, a także członkostwem w wielu międzynarodowych 
sieciach oraz stowarzyszeniach.

Dziś w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego funk-
cjonują nowoczesne centra naukowo-badawcze: Centrum 
Wodne, Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Ba-
dań Biomedycznych, w fazie realizacji są już Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia, Innowacyjne 
Centrum Nauk Żywieniowych oraz Centrum Medycyny Re-
generacyjnej.
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Do dyspozycji pracowników i studentów naszej uczelni po-
zostają ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: w Kociszewie 
oraz „Marymont” w Kirach. Społeczność Szkoły oraz miesz-
kańcy Ursynowa mogą korzystać z usług nowoczesnych 
placówek działających przy SGGW: Niepublicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznego Przedszkola 
SGGW, a studenci i doktoranci – z czterech tysięcy miejsc 
w modernizowanych domach studenckich, kilkunastu sto-
łówek studenckich, nowoczesnych obiektów sportowych 
oraz doskonale wyposażonej Biblioteki Głównej.

Dzięki staraniom kilku pokoleń pracowników, kampus na-
szej SGGW to dziś doskonała infrastruktura, nowocześnie 
wyposażone laboratoria i centra badawcze, leśny i rolnicze 
zakłady doświadczalne oraz dobrze rozwinięta baza socjal-
na. A kadra naukowa to grono ekspertów z różnych dzie-
dzin, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gospo-
darczego naszej ojczyzny i do postępu cywilizacyjnego. 

Szanowni Państwo!
Budowanie silnej pozycji kraju poprzez działania na rzecz 
rozwoju gospodarki, zwracanie uwagi na ważną rolę nauki 
w życiu narodu czy dbałość o pozytywny wizerunek ojczy-
zny to współczesne formy patriotyzmu. Działania te muszą 
być podejmowane w duchu konsolidacji, poszanowania 
prawdy i drugiego człowieka oraz uznaniu wyższości dobra 
wspólnoty nad partykularnym. Tylko praca ponad podzia-
łami i wspólny zbiorowy wysiłek w dążeniu do celu, jakim 
jest silna i autonomiczna ojczyzna mogą zagwarantować 
stabilną sytuację w kraju i przyczyniać się do jego szybkiego 
rozwoju.

Przez ostatnie lata skupialiśmy się na działaniach, których 
efektem miała być silna pozycja naszego kraju na arenie 
międzynarodowej. Czy jednak uda nam się wypracowany 
szacunek utrzymać? Czy pozostaniemy dla Europy i świata 
wiarygodnym partnerem? To wszystko zależy od nas, spad-
kobierców tradycji wolnościowych, oraz od kolejnych poko-
leń, którym te zasady przekazujemy, by ponieśli je w przy-
szłość i przyczyniali się do świetności kraju.

Szanowni Państwo!
Kończąc swoje wystąpienie, przytoczę słowa ofiarodawcy 
dóbr ursynowskich Edwarda Raczyńskiego, widniejące na 
jego nagrobku w świątynnej krypcie w Rogalinie: Nie zmar-
nujcie niepodległości! Dziś, w setną rocznicę odrodzenia 
państwa polskiego, powtórzę to przesłanie, by wybrzmiało 
dostatecznie głośno: Drodzy Państwo, nie zmarnujmy nie-
podległości!
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Rola SGGW w czasach narodzin 
niepodległości w 1918 roku
Postanowienie Antoniego Ponikowskiego, ministra wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego w podległym Radzie 
Regencyjnej rządzie Jana Kucharzewskiego, z dnia 17 wrze-
śnia 1918 r. o upaństwowieniu Wyższej Szkoły Rolniczej 
oraz przejściu jej z dniem 1 października 1918 r. na etat 
państwowy pod nazwą Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miała, moim zda-
niem, następujący sens polityczny: My, królewska władza 
polska w postaci trójosobowej regencji (książę Zdzisław 
Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski, arcybiskup Aleksander 
Kakowski) jako suwerenna władza polska podejmujemy de-
cyzję o powołaniu nowej polskiej uczelni państwowej. 

Ta władza, niegdyś powołana przez władze okupacyjne, 
od początku 1918 r. zaczęła stopniowo uniezależniać się 
od swych okupacyjnych protektorów. Swoją niezależność 
Rada Regencyjna zamanifestowała 7 października 1918 r. 
w Orędziu do Narodu Polskiego. Czytamy w nim: Wielka go-
dzina, na którą cały naród czekał z upragnieniem, już wybiła. 
Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnio-
nych dążeń narodu polskiego do niepodległości. W tej godzinie 
wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna. 
Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy 
na podstawie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez 
prezydenta Stanów Zjednoczonych [w orędziu prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Thomasa Woodrowa Wil-
sona z 8 stycznia 1918 r., pkt. 13, zaakceptowanym przez 
Ententę i mocarstwa centralne], a obecnie przyjętych przez 
świat cały, jako podstawa do urządzenia nowego współżycia 
narodów. W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utwo-

rzenia niepodległego państwa obejmującego wszystkie ziemie 
polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą nie-
zawisłością, jak też z terytorialną nienaruszalnością, co przez 
traktaty międzynarodowe zagwarantowanem będzie. Aby ten 
program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden i wy-
tężyć wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana 
przez świat cały. 

W tym celu stanowimy: 
1. Radę Stanu rozwiązać,
2. Powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych 
warstw narodu i kierunków politycznych,
3. Włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania wspólnie 
z przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej do 
sejmu polskiego, opartej na szerokich zasadach demokratycz-
nych, i ustawę tę najpóźniej w ciągu miesiąca do zatwierdzenia 
i ogłoszenia Radzie Regencyjnej przedstawić,
4. Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postanowie-
niu dalsze urządzenie władzy zwierzchniej państwowej, w któ-
rej ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze złożoną przysięgą, władzę 
swoją ma złożyć.

Ten program narodzin II Rzeczypospolitej – akceptowany 
w zasadzie przez wszystkie główne polskie siły polityczne 
przełomu 1918 i 1919 r. oraz kościół katolicki – został zre-
alizowany. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu władzę nad odradzającym się Woj-
skiem Polskim, a 14 listopada 1918 r. – pełnię władzy poli-
tycznej, pod warunkiem, że ogłosi wybory do Sejmu Usta-
wodawczego. Dzięki temu narodziny naszej niepodległości 
nie były aktem rewolucyjnym czy powstania narodowego. 
Charakter wszystkich reform przeprowadzonych w pierw-
szych dniach niepodległości był zgodny z zasadami demo-
kratycznego, republikańskiego i parlamentarnego państwa. 
Zrezygnowano z radykalnych eksperymentów społecznych 
sugerowanych przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej Ignacego Daszyńskiego i gabinet Jędrzeja Mora-
czewskiego, co zapobiegło konfliktom ze zwycięskimi pań-
stwami Ententy i Stanami Zjednoczonymi.
 
Talent polityczny J. Piłsudskiego oraz jego władza oparta 
o potężny ruch społeczny, jakim stała się Polska Organiza-
cja Wojskowa, ułatwiły pokojowe wyjście niemieckich gar-
nizonów z Warszawy, Łodzi i innych miast. Chodziło m.in. 
o 30 tys. żołnierzy garnizonu niemieckiego w Warszawie 
oraz 80 tys. żołnierzy pozostałych garnizonów stacjonują-
cych na terenie Królestwa Polskiego, którzy złożyli broń na 
granicy polsko-niemieckiej. 

Tłem dla wspomnianych wydarzeń była rewolucyjna retory-
ka zapoczątkowana we wrześniu 1918 r. podczas XIV zjazdu 
Polskiej Partii Socjalistycznej w Warszawie. Jego uczestnicy 
opowiedzieli się jednoznacznie przeciwko Radzie Regencyj-
nej, popierali postulat wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
i wyrażali nadzieję, że ten przyczyni się do realizacji progra-
mu socjalistycznego. 

Straty polskie w I wojnie światowej 
We wrześniu 1918 r. wstępnie podsumowano straty pol-
skie w I wojnie światowej. W wyniku działań wojennych 
zniszczeniu uległy połowa mostów i parowozowni, 63% 
dworców, 18% budynków mieszkalnych. Do niewolniczej 
pracy w Niemczech wywieziono 300 tys. robotników. Do-
prowadzono do całkowitego unieruchomienia hutnictwa, 
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zniszczenia 40% zakładów włókienniczych. Pod koniec 
wojny odłogi obejmowały 4,5 mln hektarów. Straty żywe-
go inwentarza sięgały: 37,5% w przypadku bydła, 47% koni, 
52% trzody chlewnej i przeszło 60% owiec. Na znacznych 
obszarach kraju panował głód. W armiach państw zabor-
czych zginęło 450 tys. Polaków, głównie synów chłopskich. 
Rany odniosło 900 tys. żołnierzy. Nieznana jest liczba ofiar 
wśród ludności cywilnej, przeżywającej w warunkach głodu 
epidemię gruźlicy, tyfusu i nowej odmiany grypy potocznie 
zwanej hiszpanką. Niepodległość witaliśmy z bardzo wyso-
kim wskaźnikiem śmiertelności i z milionami rodzin rozbi-
tych przez wojenne mobilizacje i migracje. 

Wydarzenia polityczne i militarne 1918 r. 
Autorytet prezydenta Woodrowa Wilsona i pozycję USA na 
arenie międzynarodowej wzmocnił przyjazd do Francji ame-
rykańskiego korpusu ekspedycyjnego pod dowództwem 
gen. Johna Pershinga. Pierwszą wygraną bitwę Amerykanie 
stoczyli w maju 1918 r. 

We wrześniu 1918 r., amerykański korpus ekspedycyjny, 
walcząc pod dowództwem gen. Ferdynanda Focha, koordy-
natora Sił Sprzymierzonych Ententy, doprowadził do gene-
ralnego złamania Niemiec na froncie zachodnim.

To, że USA szybko staną się głównym rozgrywającym na 
światowej arenie, zrozumieli wcześniej przywódcy Komi-
tetu Narodowego Polskiego: Roman Dmowski i Ignacy Pa-
derewski. Podczas swojej wizyty w Białym Domu we wrze-
śniu 1918 r. domagali się od prezydenta Wilsona uznania 
praw Polski do Górnego i Cieszyńskiego Śląska, Wielkopol-
ski, Gdańska i Pomorza Gdańskiego. Te żądania powtórzył 
w październiku tego samego roku w swoim memorandum 
Roman Dmowski. 

5 października 1918 r. Niemcy, Austro-Węgry i Imperium 
Osmańskie zwróciły się do zwycięskiej koalicji z prośbą 
o rozejm. Uruchomiło to spiralę kolejnych działań i wyda-
rzeń politycznych. 7 października 1918 r. Rada Regencyjna 
wydała cytowane wcześniej Orędzie do Narodu Polskiego. 
W podniosłej atmosferze 12 października 1918 r. w sali 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Poprzedziła ją modlitwa w kościele pw. 
św. Anny, którego rektorem od 1911 r. był ks. Henryk Fia-
towski, a głównym kapelanem akademickim ks. prof. Anto-
ni Władysław Szlagowski, znakomity mówca i kaznodzieja, 
późniejszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 14–16 października 1918 r. w Warszawie i in-
nych miastach Królestwa Polskiego trwał strajk polityczny 
zorganizowany przez PPS. Działacze i zwolennicy tej partii, 
a wraz z nimi warszawscy studenci, strajkowali przeciwko 
niemieckiemu okupantowi i Radzie Regencyjnej, którą siłą 
inercji – wbrew jej rzeczywistej roli – traktowano nadal jako 
konserwatywne narzędzie władzy okupacyjnej. Strajkujący 
domagali się zwolnienia z Magdeburga Józefa Piłsudskiego 
i Kazimierza Sosnkowskiego.

W czasie trwania strajku posłowie polscy do parlamentu 
wiedeńskiego zadeklarowali, że uważają się od tej chwili za 
obywateli państwa polskiego. Do Warszawy przybyła ich 
delegacja w składzie: Ignacy Daszyński, Stanisław Głąbiń-
ski, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Witos. Przedstawiła 

ona warszawskim ugrupowaniom politycznym propozycję 
utworzenia rządu międzypartyjnego, ogólnodzielnicowego. 
Stronnictwa lewicy niepodległościowej (PPS, PSL „Wyzwo-
lenie”) oświadczyły, że nie wezmą w nim udziału.
 
19 października 1918 r., w obliczu rozkładu monarchii au-
stro-węgierskiej, powstało we Lwowie Ukraińskie Zgroma-
dzenie Konstytucyjne, które ogłosiło utworzenie Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej. Fakt ten wywołał duży niepokój 
wśród części profesorów SGGW, pracujących wcześniej 
w Akademii Rolniczej w Dublanach pod Lwowem. Do nich 
należał przede wszystkim pierwszy rektor SGGW prof. Józef 
Mikułowski-Pomorski, były dyrektor dublańskiej uczelni.

19 października powstała również Narodowa Rada Księ-
stwa Cieszyńskiego, złożona z przedstawicieli wszystkich 
polskich stronnictw politycznych. Jej przewodniczącym zo-
stał ks. Józef Londzin, zaprzyjaźniony z rodziną Władysława 
Grabskiego, późniejszego rektora SGGW. Rada domagała 
się bezwarunkowej przynależności Zaolzia do Polski. Wy-
sunięcie tych żądań poprzedziła seria wieców w tej sprawie 
w Cieszynie, Orłowej i Boguminie. 

20 października odbyła się manifestacja polskiej ludności 
Wilna na rzecz przyłączenia terenów byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego do Polski w myśl warunków pokojo-
wych prezydenta W. Wilsona. Została ona brutalnie spacy-
fikowana przez niemieckich żołnierzy. 

23 października Rada Regencyjna powołała gabinet Józefa 
Świeżyńskiego, działacza Towarzystwa Rolniczego, jednego 
z przywódców Narodowej Demokracji, posła z listy tej partii 
do I, III i IV Dumy Rosyjskiej, przewodniczącego Międzypar-
tyjnego Koła Politycznego. Stanowisko ministra rolnictwa 
i dóbr koronnych objął zwolniony z twierdzy modlińskiej 
Władysław Grabski, późniejszy rektor SGGW. Na stano-
wisko ministra spraw wojskowych powołano – bez zgody 
samego zainteresowanego – Józefa Piłsudskiego, o uwol-
nienie którego z Magdeburga Świeżyński bezskutecznie 
się ubiegał. Nowy premier zapowiadał w swym programie 
zapewnienie ładu i porządku publicznego, zwołanie Sejmu 
Ustawodawczego, rozbudowę polskiego wojska, przygoto-
wanie reformy rolnej i rozpisanie pożyczki wewnętrznej dla 
zdobycia środków na odbudowę kraju. 

25 października podczas debaty w parlamencie Rzeszy Nie-
mieckiej Wojciech Korfanty zażądał w imieniu polskich po-
słów odłączenia wszystkich ziem polskich od Niemiec. 

Członkowie Rady Regencyjnej, NAC
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28 października proklamowano w Pradze powstanie nie-
podległej Czechosłowacji. W tym samym dniu w wyniku 
porozumienia międzypartyjnego powstała w Krakowie Pol-
ska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem, 
Ignacym Daszyńskim i hr. Aleksandrem Skarbkiem. Profe-
sura i studenci SGGW korzystający z dorobku Studium Rol-
niczego Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęli ten fakt z en-
tuzjazmem, popierając program Komisji (objęcie w swoje 
ręce służby żywnościowej kraju, wycofanie obcych wojsk, 
uwolnienie żołnierzy aresztowanych za dezercję, w tym 
wielu legionistów, zapewnienie pełni praw obywatelskich). 
PKL nie uznawała jednak Rady Regencyjnej, a to rodziło 
trudności w kontaktach powołanych przez tę Radę władz 
SGGW z Uniwersytetem Jagiellońskim i Krakowską Akade-
mią Umiejętności.

Wydarzenia listopada 1918 r. 
Wydarzeń listopada 1918 r. nie można zamknąć w twier-
dzeniu powtarzanym przez wielu publicystów: Polska wybu-
chła – pierwsze dni wolności. Na wieść o samotnych walkach 
o Lwów, Przemyśl i inne miasta Galicji Wschodniej i zajęciu 
Dublan przez oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych 
studenci warszawskich uczelni zorganizowali 6 listopada 
wiece, podczas których żądali umożliwienia im wstąpienia 
do Wojska Polskiego dla obrony granic Rzeczpospolitej. 

Rada Profesorów młodej uczelni, jaką była SGGW, zmu-
szona była ulec tym postulatom i jeszcze tego samego dnia 
podjęła uchwałę o zawieszeniu zajęć.

Walki o Lwów wybuchły na trzy dni przed zawieszeniem 
broni między Austrią a koalicją. W ich trakcie, 7 listopada 
1918 r. powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego z radykalnym pro-
gramem społecznym, który „zmroził” większość profesorów 
SGGW. Zapowiadał likwidację Rady Regencyjnej jako szko-
dnika narodowego, upaństwowienie wszystkich donacji, 
majoratów i lasów, zniesienie średniej własności ziemskiej 
i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwa, 
upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg 
komunikacyjnych oraz innych działów przemysłu, rozbu-
dowę ochrony pracy wraz z ubezpieczeniem na wypadek 
bezrobocia, wyprowadzenie religii ze szkół, odbudowę pań-
stwa litewskiego w dawnych historycznych granicach, wiarę 
w propolskie nastawienie rewolucji niemieckiej. W tym sa-
mym czasie Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, 
Polska Partia Socjalistyczna „Lewica” i Bund powoływały 
Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich.

Często nie doceniamy konsekwencji rewolucji niemiec-
kiej, która zmusiła Wilhelma II do abdykacji i udania się na 
wygnanie do Holandii, sparaliżowała funkcjonowanie oku-
pacyjnej armii niemieckiej i pozwoliła korzystać ze swo-
bód demokratycznych ludności polskiej zaboru pruskiego, 
Górnego Śląska, Królestwa i Kresów Wschodnich zajętych 
przez armię niemiecką. Dzięki niej J. Piłsudski i K. Sosnkow-
ski 10 listopada 1918 r. wrócili do kraju z Magdeburga. Kilka 
dni później J. Piłsudski przejął władzę wojskową i polityczną 
z rąk Rady Regencyjnej, a 12 listopada Rada Warszawy i jej 
magistrat nadali mu honorowe obywatelstwo stolicy.

Rola rewolucji niemieckiej w procesie narodzin II Rzeczypo-
spolitej jest nie do przecenienia, w ocenie całego procesu 
nie można jednak pominąć roli, jaką odegrało w nim zwycię-

stwo nad Państwami Centralnymi państw Ententy i stowa-
rzyszonych z nimi Stanów Zjednoczonych. Zwieńczeniem 
tego zwycięstwa była konwencja rozejmowa z Niemca-
mi podpisana 11 listopada 1918 r. w Rethondes. Zgodnie 
z jej postanowieniami Niemcy zmuszone były rozpocząć 
niezwłocznie ewakuację swych wojsk, agentów cywilnych 
i wojskowych instruktorów, zgodzić się na anulowanie trak-
tatów brzeskich, zaprzestać wszystkich rekwizycji, zajęć 
i środków przymusu w stosunku do ludności terenów oku-
powanych. Konwencję podpisał przewodniczący delegacji 
niemieckiej wicekanclerz Niemiec, przywódca Partii Cen-
trum, minister finansów Matthias Erzberger. Za podpisanie 
tej konwencji i traktatu wersalskiego został zamordowany 
w 1921 r.

Międzynarodowe uznanie Polski
W początkach II Rzeczypospolitej sytuacja Polski na arenie 
międzynarodowej była niezwykle skomplikowana. De facto 
od 11 listopada 1918 r., a więc od powrotu do kraju J. Pił-
sudskiego mieliśmy do czynienia z dwuwładztwem. Zwycię-
skie mocarstwa za jedynego prawowitego przedstawiciela 
Polski uznawały Komitet Narodowy Polski w Paryżu, które-
go pozycję wzmacniała dodatkowo podległa mu i walcząca 
po stronie Ententy armia gen. Józefa Hallera. J. Piłsudski, 
któremu Rada Regencyjna przekazała 11 listopada władzę 
w kraju, wspierany siłą legionistów i Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, był postrzegany jako socjalista i niedawny 
sprzymierzeniec Austro-Węgier i Niemiec.

Proces narodzin Rzeczpospolitej był niezwykle skompliko-
wany. Uczestniczyło w nim wiele podmiotów, w tym re-
gionalne ośrodki władzy. Wydawało się, że władzę w kra-
ju przejmą socjaliści, którzy podczas wielkiej demonstracji 
przeciwko Radzie Regencyjnej 13 listopada 1918 r. pod 
wodzą Ignacego Daszyńskiego zawiesili czerwony sztan-
dar na Zamku Królewskim. 14 listopada J. Piłsudski powie-
rzył I. Daszyńskiemu misję sformowania rządu. Akceptując 
zawarte w programie rządu lubelskiego idee demokracji 
i parlamentarnych wyborów, J. Piłsudski nie akceptował 
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jednak radykalnego programu społecznego, którego reali-
zacja wywołałaby konflikt z Francją, Wielką Brytanią, Sta-
nami Zjednoczonymi. Wiedział, że musi zawierać kompro-
misy, integrować społeczeństwo, które nie jest czerwone: 
jest biało-czerwone i hołduje różnym opcjom politycznym. 
I. Daszyński nie uzyskał większościowego poparcia i po 
trzech dniach podał się do dymisji. Nowy gabinet utworzył 
uznawany przez inne partie polityczne Jędrzej Moraczew-
ski. To on metodą dekretów naczelnika państwa prowadził 
postępową politykę socjalną: wprowadził 8-godzinny dzień 
pracy, 46-godzinny tydzień pracy, inspekcję pracy, ubezpie-
czenia chorobowe, prawo wyborcze dla kobiet, zagwaran-
tował legalność związków zawodowych. Nasze ówczesne 
ustawodawstwo było nowocześniejsze niż bogatych krajów 
Zachodu, a wprowadzono je w szerokim zakresie po to, by 
postawić tamę ekspansji rewolucji socjalnej.

16 stycznia 1919 r. doszło ostatecznie do powołania 
bezpartyjnego, uznanego przez wszystkie rządy lokalne ga-
binetu Ignacego Jana Paderewskiego. Rząd ten został uzna-
ny przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Stany 
Zjednoczone. Polska stała się podmiotem prawa międzyna-
rodowego, a armia polska – armią sojuszniczą. Zostało to 
później potwierdzone w traktacie wersalskim.

Należy przypomnieć w tym miejscu o często niedocenianej 
bądź zapomnianej roli, jaką odegrał Ignacy Jan Paderew-
ski. Korzystając z pomocy Stanisława Grabskiego – brata 
Władysława – doprowadził m.in. do pojednania przywódcy 
ruchu narodowo-demokratycznego R. Dmowskiego z J. Pił-
sudskim. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent 
W. Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym 
podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 

13. punkt dotyczący suwerenności Polski. Wymógł na J. Pił-
sudskim zgodę na to, by Polskę na konferencji pokojowej 
reprezentował on sam (jako przewodniczący), R. Dmowski 
(jako osoba najlepiej przygotowana do tej roli) oraz prof. 
Władysław Grabski, który jako delegat ds. odszkodowań 
wojennych i likwidacyjnych starał się, żeby koszty podej-
mowanych decyzji nie obciążały zbytnio Polski. Wspierał go 
w tym Andrzej Wierzbicki, prezes Lewiatana.

I.J. Paderewski doprowadził do powrotu do Polski wiosną 
1919 r. 67 700 żołnierzy armii generała Hallera, w tym 1400 
doświadczonych w wojnie oficerów dysponujących czołga-
mi, samolotami, nowoczesnymi środkami komunikacji, i co 
ważne, pozostających wciąż na etacie francuskim. W czasie, 
gdy Polska była zmuszona walczyć o swoje granice, do kraju 
przybyły tysiące przedstawicieli francuskiej misji, w tym ka-
pitan Charles de Gaulle.

I.J. Paderewski sprowadził do Polski także American Re-
lief Administration – Amerykańską Administrację Pomocy, 
której działalność obejmowała dostarczanie do krajów do-
świadczonych przez wojnę pomocy żywnościowej, a także 
wsparcie ze strony amerykańskich ekspertów sanitarnych 
w okresie epidemii. Paderewski doprowadził również do 
tego, że polskich robotników w odbudowie kraju wspierały 
amerykańskie lokomotywy, a dostawy amerykańskiej ba-
wełny pozwoliły uruchomić zakłady włókiennicze. 

Pierwsze władze i statut SGGW
26 stycznia 1919 r. odbyły się w Polsce wybory parlamen-
tarne. Wygrał je Związek Ludowo-Narodowy, czyli dawne 
Międzypartyjne Koło Polityczne (endecy), uzyskując na te-
renie byłego Królestwa Polskiego 41% (54% głosów w War-
szawie). Socjaliści otrzymali zaledwie 9% głosów. Był to jed-
nocześnie wielki sukces kandydujących w tych wyborach 
Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Lista, z której obaj kandydowali, miała oficjalne poparcie 
hierarchów kościoła katolickiego i zdecydowanej większo-
ści profesury SGGW, której politycznym liderem był prof. 
Witold Staniszkis (1880–1941), jeden z przywódców Mię-
dzypartyjnego Koła Politycznego, wykładowca uprawy roli 
i roślin. Wspólnie z Antonim Sempołowskim, Stefanem 
Moszczeńskim i Józefem Mikułowskim-Pomorskim pro-
wadził zajęcia na Wydziale Rolniczym przy Towarzystwie 
Kursów Naukowych. Moszczyński z kolei prowadził w listo-
padzie 1918 r. rozmowy z J. Piłsudskim w sprawie powo-
łania rządu międzydzielnicowego, ogólnonarodowego. Był 
jednym z przywódców Stronnictwa Narodowego i organi-
zatorem podziemnych struktur państwa polskiego. Został 
zamordowany przez Niemców w 1941 r. w Auschwitz. 

Statut uczelni uchwalono dopiero po powołaniu rządu 
porozumienia narodowego I.J. Paderewskiego. Został on 
podpisany przez tymczasowego naczelnika państwa J. Pił-
sudskiego 7 lutego 1919 r., a ogłoszony w Dzienniku Praw 
nr 14, poz. 148 dzień później. Statut przewidywał powoła-
nie urzędu rektora, rady profesorów i kuratorium szkoły – 
organu złożonego z czterech osób mianowanych przez mi-
nistra wyznań religijnych i oświecenia publicznego na sześć 
lat (funkcję tę pełnił wówczas Jan Łukaszewicz), w tym rek-
tora SGGW oraz przedstawicieli Ministerstwa i Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa.Ig
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1 kwietnia 1919 roku naczelnik państwa oficjalnie powo-
łał na pierwszego rektora SGGW prof. J. Mikułowskiego-
-Pomorskiego. Miał sprawować urząd w roku akademickim 
1918/1919. Pismo w tej sprawie minister wystosował do-
piero 17 maja 1919 r.

27 września 1919 r. rektor J. Mikułowski-Pomorski poin-
formował Radę Profesorów SGGW o przyznaniu uczelni 
11 ha gruntu na Mokotowie. Decyzję podpisał ówczesny 
prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki, wybitny inżynier 
konstruktor, były przewodniczący Towarzystwa Kursów 
Naukowych, organizator Wolnej Wszechnicy Polskiej, 
z którym J. Mikułowski-Pomorski był w dobrych relacjach. 
Podjęto więc starania w Urzędzie Regulacji Miasta o zapro-
jektowanie ulic i zatwierdzenie zarysu planu budowy stałej 
siedziby SGGW. Dotychczasowa sytuacja lokalowa uczelni 
była trudna: w oficynie domu przy ulicy Hożej 74 stłoczone 
były audytoria i zakłady Wydziału Leśnego, rektorat z se-
kretariatem, kwestura i dziekanaty przeniesione z budyn-
ku przy ul. Miodowej. Wyrazem troski władz państwowych 
i prywatnych darczyńców były m.in. przekazanie w 1919 r. 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych fol-
warku Skierniewice wraz z Osadą Pałacową i parkiem (po-
wierzchna 267,7 ha), a także 10 tys. ha lasów Nadleśnictwa 
Skierniewice. W 1921 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
przekazało uczelni folwark Chylice, użytkowany jako gospo-
darstwo dochodowe. Nastąpiło to na warunkach zaakcep-
towanych przez hr. Michała Sobańskiego, który w 1914 r. 
przekazał pieniądze na zakup majątku dla Wyższej Szkoły 
Rolniczej, której SGGW była bezpośrednią kontynuatorką. 
Moim zdaniem żadna polska uczelnia początków II RP nie 
korzystała z takich donacji jak SGGW.

O rozwój kształcenia rolniczego na poziomie akademickim, 
ale również średnim, w sposób szczególny zabiegały dwie 

posłanki do Sejmu Ustawodawczego z listy PSL „Wyzwo-
lenia”: współpracująca z Władysławem Grabskim Jadwiga 
Dziubińska (1874–1937), delegatka Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach 1915–1918, i Irena 
Kosmowska (1879–1945), zasłużona działaczka Polskiego 
Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Wspólnie przeforsowały 
w sejmie 19 maja 1920 r. uchwałę o szkolnictwie rolniczym 
w Polsce. Zapaliła ona zielone światło dla rozwoju szkolnic-
twa rolniczego w kraju, dlatego bardzo często powoływali 
się na nią rektorzy SGGW. 

Działacze ludowi czasów II Rzeczypospolitej ubolewali 
tymczasem, że zdominowana przez młodzież ziemiańską   
i inteligencką Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w nikłym stopniu kształci młodzież chłopską, której nie 
stać na opłacenie czesnego. Bliskie było im za to Semina-
rium Nauczycieli Ludowych, zorganizowane przez funda-
cję hr. Adama Krasińskiego w jego pałacu i sąsiadujących 
z nim budynkach, dzisiejszej siedzibie SGGW na Ursynowie.  
W seminarium kładziono nacisk na pracę kulturalno-oświa-
tową i obywatelskie wychowanie studentów, którzy wsła-
wili się bohaterstwem podczas walk o granice odrodzonej 
Polski, szczególnie w miesiącach letnich 1920 r., w czasie 
agresji Armii Czerwonej na etniczne ziemie polskie. Trady-
cja Seminarium, które kształciło nauczycieli w budynkach, 
które dziś są częścią tzw. starego kampusu SGGW, jest god-
na przypomnienia. Tym bardziej, że problem chłopski przez 
cały okres II Rzeczypospolitej nie został rozwiązany.

Podsumowanie 
Niniejszy szkic pokazuje różne drogi, które doprowadziły 
do tego, że wraz z II Rzeczpospolitą narodziła się też Szko-
ła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prym 
w odrodzeniu państwa polskiego wiodła droga politycznego 
umiaru, którą po ewolucji poglądów reprezentowali książę 
Zdzisław Lubomirski i jego zastępca, pierwszy prezydent 
niepodległej Warszawy Piotr Drzewiecki, przede wszystkim 
jednak główny autor przejściowego pojednania Romana 
Dmowskiego z Józefem Piłsudskim, genialny pianista Igna-
cy Jan Paderewski, który zdobył dla Polski międzynarodowe 
uznanie, oraz socjaliści i ludowcy, którzy chroniąc Polskę 
przed anarchią bolszewicką, zdobyli się na rezygnację ze 
swych radykalnych postulatów w imię interesów ogólnona-
rodowych i ogólnopaństwowych.

W takich warunkach politycznych wchodziła na arenę dzie-
jów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. 

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – em. profesor 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 

Opolskiego, przewodniczący Komisji Biografistyki i Studiów 
Krytycznych Towarzystwa Miłośników Historii
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Budowniczowie Szkoły 
Głównej Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie

Przyszła znowu na swe miejsce Polska. 
Nie zamienili Moskale klasztoru Świętej Katarzyny na kosza-
ry konnicy, jak to było w ich planie, i nie przyłożył Austryjak 

siekiery do korzeni lasów
Stefan Żeromski, Puszcza Jodłowa

Od początku XX wieku rodziła się wolna Polska. Jeszcze 
przed oficjalną datą odzyskania niepodległości, 11 listo-
pada 1918 r., wolność małymi krokami wkraczała do wie-
lu obszarów życia gospodarczego i naukowego polskiego 
społeczeństwa. Bardzo ważne dla odradzającej się niepod-
ległości były nauka i szkolnictwo wyższe. Polska budziła 
się w różnych „małych ojczyznach”. Na długo przed rokiem 
1918 rozpoczął się proces narodzin obecnej Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. Przedstawiciele polskiej  
inteligencji już po rewolucji 1905 r. planowali utworzenie  
w Warszawie polskiej uczelni rolniczej. Rozumieli bowiem, 
jak istotne znaczenie dla rozwoju ziem polskich mają rol-
nictwo i leśnictwo oraz przeobrażanie obszarów wiejskich.
 

W 1906 r. przy Towarzystwie Kursów Naukowych powoła-
no Wydział Rolniczy, który po pięciu latach przekształcono 
w Kursy Przemysłowo-Rolnicze przy Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. Ich organizację zatwierdzono na posiedzeniu 
Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 9 czerwca 1911 r. 
Pierwszym kierownikiem został prof. Józef Mikułowski-Po-
morski. Ten wybitny uczony i znakomity organizator dzięki 
doświadczeniu zdobytemu w Akademii Dublańskiej bardzo 
szybko opracował szczegółowy program nauczania. Począt-
kowo siedzibą Kursów była kamienica barona K. Lessera 
przy ulicy Miodowej 17. Wykłady odbywały się także w lo-
kalu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przed-
mieściu. Przez krótki okres korzystano z pola doświad-
czalnego na gruncie wydzierżawionym od hr. Ksawerego 
Branickiego w Wilanowie. W 1913 r. hr. Michał Sobański 
ofiarował Muzeum 140 tys. rubli na zakup majątku Chylice 
pod Jaktorowem, a prezes Rady Finansowo-Gospodarczej 
Kursów Władysław Kiślański przekazał 100 tys. rubli na bu-
dowę nowego budynku. 

Dzięki aktywności i wysiłkom prof. J. Mikułowskiego-Po-
morskiego w 1916 r. Wydział Oświecenia Królestwa Pol-
skiego zatwierdził przekształcenie Kursów w Wyższą Szko-
łę Rolniczą – pierwszą polską uczelnię rolniczą w Królestwie 
Polskim. Rosnąca rola organizującego się społeczeństwa 
polskiego oraz autorytet profesora, dyrektora Rady Nauko-
wej doprowadziły do upaństwowienia Szkoły i powstania 
17 września 1918 r. Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z chwilą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości uczelnia otrzymała nazwę 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

W okresie II Rzeczypospolitej SGGW odegrała bardzo 
istotną rolę: dla odrodzonej Polski niezwykle ważne było 
wykształcenie kadr zdolnych zarówno kształtować prze-
strzeń geograficzno-przyrodniczą, jak i stymulować rozwój 
gospodarczy. Nie sposób wymienić wszystkich wybitnych 
naukowców i nauczycieli akademickich zaangażowanych 
w życie uczelni i rozumiejących potrzeby ojczyzny. Dość 
przywołać nazwiska (w kolejności alfabetycznej): Stefana 
Biedrzyckiego, Ryszarda Biehlera, Władysława Grabskiego, 
Mariana Górskiego, Piotra Hosera, Edmunda Jankowskiego, 
Władysława Jedlińskiego, Zdzisława Ludkiewicza, Jana Mi-
klaszewskiego, Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego, Fran-
ciszka Staffa, Witolda Staniszkisa.

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1906–1911, NAC
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Józef Mikułowski-Pomorski
Urodził się 1 lipca 1868 r. w Malicach w powiecie sando-
mierskim, w rodzinie ziemiańskiej; był synem Władysława 
i Julii z Horochów. Szkołę realną w Warszawie ukończył 
w 1884 r. i jako zaledwie szesnastolatek rozpoczął studia 
na Politechnice Ryskiej (utworzonej w 1862 r. pierwszej po-
litechnicznej uczelni wyższej w Imperium Rosyjskim), gdzie 
dał się poznać jako aktywny członek polskiej korporacji Ar-
konia. Szybko też zwrócił na siebie uwagę profesorów du-
żymi zdolnościami i pracowitością. Przez dwa lata był asy-
stentem botaniki u prof. Bretfelda, a przez rok asystentem 
w stacji doświadczalnej chemiczno-rolniczej u prof. Thoma-
sa. Praca w tym ostatnim miejscu ukierunkowała jego zain-
teresowania na całe życie. Studia zakończył z odznaczeniem 
w 1888 r. W ciągu następnych czterech lat gospodarował 
w majątku rodzinnym w Leszczykowie.

W 1893 r. – wraz z powołaniem na stanowisko asystenta 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach – w życiu J. Mi-
kułowskiego-Pomorskiego rozpoczął się okres dublański. 
W związku z nową pracą postanowił poszerzyć swoją wie-
dzę: w latach 1894–95 studiował w Lipsku oraz pracował 
u chemika rolnego Wilhelma Ostwalda i fizjologa roślin Wil-
helma Pfeffera. Po powrocie zorganizował w Dublanach no-
woczesną doświadczalną stację chemiczno-rolniczą, która 
z biegiem lat stała się jedną z najlepszych placówek tego 
typu w regionie. Jako jej kierownik uważał, że powinna ona 
pracować w ścisłym kontakcie z organizacjami rolniczymi 
i służyć przede wszystkim praktyce rolniczej. W 1900 r. 
J. Mikułowski-Pomorski został mianowany profesorem che-
mii rolnej i rolnictwa; wykładał też nauki o żyzności gleby, 
nawożeniu, gleboznawstwie i wstęp do rolnictwa. Profesor 
wyjątkowo starannie przygotowywał się do prowadzonych 
wykładów i ćwiczeń. Zajęcia te cieszyły się dużym uznaniem 
wśród studentów, czego dowodem była niemal stuprocen-
towa frekwencja. Do studentów odnosił się podobnie jak 
do swoich współpracowników – życzliwie, ciepło i serdecz-
nie, a jednocześnie z szacunkiem. Wychowankowie mogli 

liczyć na jego pomoc i radę również po ukończeniu studiów. 
W 1906 r. został powołany na dyrektora Akademii Rolni-
czej w Dublanach (dawniej Wyższa Szkoła Rolnicza w Du-
blanach). Tak naprawdę dopiero pod jego kierownictwem 
stała się ona poważnym ośrodkiem badawczym i uzyskała 
poziom uniwersytecki.

J. Mikułowski-Pomorski był orędownikiem współpracy 
nauki i praktyki rolniczej. Współpracował z Galicyjskim 
Towarzystwem Gospodarskim we Lwowie (kierownik sek-
cji rolnej) oraz z Towarzystwem Kółek Rolniczych (wice-
prezes). Był aktywnym propagatorem doświadczalnictwa 
oraz nowoczesnych metod uprawy ziemi i hodowli w go-
spodarstwach chłopskich. W 1910 r. został powołany na 
członka Państwowej Rady Rolniczej przy ministrze rolnic-
twa w Wiedniu oraz Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
szkół rolniczych. Mimo wielu osiągnięć w pracy naukowej 
i organizacyjnej w Dublanach J. Mikułowski-Pomorski 
w 1911 r. zdecydował się przenieść do Warszawy, gdzie 
został powołany na stanowisko organizatora i dyrektora 
Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie. Postawił sobie za cel utworze-
nie polskiej wyższej szkoły rolniczej. Dzięki jego staraniom 
2 października 1916 r. Wydział Oświecenia zatwierdził 
przekształcenie Kursów Przemysłowo-Rolniczych w Wyż-
szą Szkołę Rolniczą.

W czasie pierwszej wojny światowej J. Mikułowski-Pomor-
ski zaangażował się w organizację Komitetu Obywatelskie-
go m. Warszawy, a później Centralnego Komitetu Obywa-
telskiego, w którym pełnił funkcję kierownika Wydziału 
Oświecenia, organizując szkolnictwo powszechne, średnie 
i zawodowe. Prace te kontynuował w 1917 r. jako wicemar-
szałek Tymczasowej Rady Stanu i dyrektor Departamentu 
Wyznań Religijnych i Oświecenia. W Polsce niepodległej 
J. Mikułowski-Pomorski piastował teki: ministra rolnictwa, 
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (dwu-
krotnie), dyrektora Departamentu Nauki i Szkół Wyższych 
i wiceprezesa Rady Ministrów. 

W 1915 r. w Warszawie wznowiły swoją działalność uni-
wersytet i politechnika, a profesor był jednym z organiza-
torów wskrzeszonych uczelni. W 1916 r. został powołany 
na profesora Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uni-
wersytetu Warszawskiego i jednocześnie Wydziału Che-
micznego i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszaw-
skiej, gdzie był dziekanem, a także na rektora Politechniki 
Warszawskiej (tej nominacji nie zatwierdził jednak generał 
gubernator niemiecki Hans Beseler). 

Przewidując rychłe odrodzenie państwa polskiego, czyniono 
starania, by Wyższa Szkoła Rolnicza została upaństwowio-
na, co pozwoliłoby na utrzymanie stabilności finansowej. 
17 września 1918 r. przekształcono ją w Królewsko-Polską 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w skład której 
wchodziły dwa wydziały – Rolny i Leśny. J. Mikułowski-Po-
morski opuścił Uniwersytet Warszawski i Politechnikę War-
szawską i związał się całkowicie z SGGW. W 1918 r. został 
powołany na stanowisko profesora chemii rolnej, a następ-
nie wybrany pierwszym rektorem uczelni. Urząd piastował 
w kadencjach: 1918–1919, 1919–1920, 1928–1929. Dzię-
ki jego staraniom uczelnia uzyskała folwark skierniewicki 
wraz z parkiem i pałacem, co pozwoliło na zorganizowanie 
tam dużego pola doświadczalnego.
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W 1925 r. J. Mikułowski-Pomorski otrzymał stypendium 
Rockefellera i wyjechał do USA. Głównym celem podróży 
było zapoznanie się ze stanem szkolnictwa i oświaty rol-
niczej oraz doświadczalnictwa i nauki rolniczej. Profesora 
bardzo interesował transfer wiedzy z uniwersytetów do 
praktyki. Po powrocie chciał upowszechnić w Polsce wy-
pracowane w Ameryce zasady współpracy nauki z praktyką 
rolniczą. 

W 1929 r., w uznaniu zasług, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, a następnie Uniwersytet Poznański nadały pro-
fesorowi tytuł doktora honoris causa. 

Profesor Józef Mikułowski-Pomorski zmarł 4 maja 1935 r. 
Prof. Zygmunt Pietruszczyński, jeden z jego licznych wy-
chowanków, w mowie pogrzebowej powiedział o zmarłym 
następujące słowa: Ubytek tak wybitnego intelektu pozostawi 
głęboki ślad w życiu naszego społeczeństwa. Zmarły był czło-
wiekiem o wielkiej kulturze duchowej, nieskazitelnego cha-
rakteru, miłujący nade wszystko prawdę. Każdy, kto się z nim 
w swej pracy zetknął, doznawał dziwnego spokoju wypływają-
cego z atmosfery równowagi, którą zawsze potrafił wytworzyć, 
a która wypływała z jego nadzwyczajnej dobroci, delikatności 
i zacności charakteru. W stosunkach z ludźmi zawsze taktowny 
i umiejący dać z siebie przykład, jak najlepszy w postępowaniu. 
Zawsze lojalny, pełen opanowania i równowagi we wszystkich 
okolicznościach.

nie zdobywał na Wydziale Chemii Politechniki Ryskiej (dwa 
semestry) oraz w Akademii Rolniczej w Dublanach, którą 
ukończył w 1905 r. (dyplom 1910 r.). W latach 1911–1912 
studiował ekonomię polityczną i ekonomikę rolnictwa na 
Uniwersytecie w Lipsku. Działalność zawodową rozpoczął 
w 1908 r. jako inspektor kółek rolniczych i kontynuował na-
stępnie jako sekretarz Wileńskiego Towarzystwa Rolnicze-
go i redaktor „Tygodnika Rolniczego” w latach 1911–1915. 
Jesienią 1915 r. przybył do Warszawy, gdzie od 1 kwiet-
nia 1916 r. do 1 września 1917 r. pracował jako asystent 
w Wyższej Szkole Rolniczej. W tym okresie intensywnie 
zajmował się organizacją przyszłych władz rolnych państwa 
polskiego oraz zagadnieniami spółdzielczości rolniczej. Był 
organizatorem i pierwszym dyrektorem Związku Rewizyj-
nego Polskich Spółdzielni Rolniczych i Kasy Centralnej Sto-
warzyszeń Pożyczkowych w Warszawie. W końcu 1917 r. 
objął stanowisko dyrektora Wydziału Reform Agrarnych 
Tymczasowej Rady Stanu. Przygotowywał w tym czasie or-
ganizację przyszłych urzędów ziemskich, zainicjował zało-
żenie Państwowego Banku Rolnego oraz brał czynny udział 
w organizacji komasacji gruntów. W grudniu 1918 r. został 
powołany na stanowisko profesora Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. W okresie od 19 lutego 1923 r. do 
3 lipca 1924 r. był ministrem reform rolnych w gabinecie 
Władysława Grabskiego. W roku akademickim 1924/1925 
piastował funkcję rektora SGGW. 

Z. Ludkiewicz odniósł wiele sukcesów w pracy społecznej 
i politycznej. Wynikały one z jego szerokiej wiedzy zdoby-
tej w trakcie studiów i pracy naukowej. Już w 1910 r. opu-
blikował pracę pod tytułem „Kwestia rolna w Galicji”. Jego 
działalność naukowa przyczyniła się do naświetlenia szere-
gu istotnych dla rolnictwa zagadnień i wskazania dróg do 
usunięcia wielu bolączek polskiej wsi. Szczególnie ważną 
dla nauki polskiej zasługą Z. Ludkiewicza było spopulary-
zowanie i umocnienie polityki agrarnej jako samodzielnej 
dyscypliny. Podręcznik do polityki agrarnej jego autorstwa 
doczekał się szeregu wydań. Do najważniejszych prac pro-
fesora należą m.in.: Komasacja gruntów wiejskich (1917), 
Zadania naszej polityki agrarnej (1917), W sprawie przyszłej 
naszej polityki leśnej (1917), Sprawa rolna w Polsce (1920), 
Zagadnienia programu agrarnego a emigracja (1929), Podręcz-
nik polityki agrarnej (ostatnie wydanie 1930). 

W ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny świato-
wej Z. Ludkiewicz wiele uwagi poświęcił zagadnieniom po-
lityki leśnej (Sprawa naszych lasów, 1930). Podczas okupacji 
współpracował z urzędującym rektorem Janem Miklaszew-
skim w organizacji tajnego nauczania. Zmarł 18 lipca 1942 r. 
w Zalesiu pod Warszawą.

Władysław Grabski
Władysław Grabski to postać wielkiego formatu. Przez wie-
le lat był zapomniany i nieznany szerokim rzeszom społe-
czeństwa, a jego cenne myśli nie były rozpowszechniane. 
Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1989 r. 
odżyła również pamięć o jego wielkości i zasługach na rzecz 
polskiego społeczeństwa. W sposób szczególny przyczyniło 
się do tego ogłoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
roku 2004 Rokiem Władysława Grabskiego. Współcześnie 
W. Grabski jest wzorem prawego człowieka, bezinteresow-
nego polityka i szlachetnego działacza społecznego oraz 
społecznie zaangażowanego uczonego.

Zdzisław Antoni Ludkiewicz
Urodził się 17 stycznia 1883 r. w Poniewieżu na Litwie. Był 
synem Feliksa, właściciela ziemskiego i Antoniny z Bukow-
skich. Szkołę średnią ukończył w Libawie w 1901 r. Praktykę 
rolniczą odbył w 1902 r. na Pokuciu. Znakomite wykształce-
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Na jego postawę i aktywność życiową wielki wpływ miał 
dom rodzinny. W. Grabski urodził się 7 lipca 1874 r. w Bo-
rowie w powiecie łowickim, w rodzinie ziemiańskiej o bo-
gatych tradycjach patriotycznych, znanej z szerzenia po-
stępu społecznego i gospodarczego na wsi. Szczególną rolę 
w kształtowaniu jego osobowości miał ojciec Feliks Grabski 
(1829–1897), absolwent gimnazjum we Włocławku, wiel-
biciel tradycji wolnościowo-powstańczych, znakomity agro-
nom i postępowy gospodarz. To, co zapewne było istotne 
w świadomości W. Grabskiego, to fakt, że w 1859 r. ojciec 
z własnej inicjatywy uwłaszczył chłopów i przeprowadził 
reformę rolną w swym majątku w Borowie. W jej wyniku 
wszystkim ordynariuszom, którzy przepracowali co naj-
mniej 10 lat i chcieli samodzielnie gospodarować, Feliks 
Grabski odstąpił na własność 10 mórg ziemi, a przez pierw-
sze lata udzielał także pomocy materialnej. Był to początek 
długiej drogi w kształtowaniu tradycji wolnej wsi polskiej. 
Działalność ojca i jego poglądy zaszczepiły zarówno u Wła-
dysława, jak i u jego rodzeństwa przekonanie o konieczno-
ści pozytywistycznej pracy na rzecz polskiej wsi. Jak twier-
dzi prof. Marek Marian Drozdowski: Feliks Grabski zaszczepił 
swoim synom i córkom miłość do wsi polskiej i próbował tak 
pokierować ich rozwojem intelektualnym i wrażliwością mo-
ralną, aby byli wolni od kastowych uprzedzeń i czerpali wiedzę 
o sprawie włościańskiej i wsi z rzetelnie prowadzonych badań 
naukowych. Uwłaszczenie przez F. Grabskiego chłopów 
z Borowa pozwoliło im na odzyskanie obywatelstwa i zmia-
nę mentalności. 

Ze swojego domu rodzinnego W. Grabski wyniósł szacunek 
dla edukacji i przekonanie o kluczowej roli wykształcenia 
obywateli w kształtowaniu rozwoju gospodarczego kraju. 
Został przygotowany do dorosłego życia na studiach wyż-

szych w Paryżu, gdzie w 1894 r. ukończył z wyróżnieniem 
Szkołę Nauk Politycznych. Jednocześnie do 1895 r. studio-
wał na Sorbonie. Po zakończeniu nauki w Paryżu poświę-
cił się rolnictwu, a następnie rozpoczął studia rolnicze na 
Uniwersytecie w Halle, gdzie przez dwa lata uczył się pod 
kierunkiem prof. Maerkera (1896–1897). Studia te musiał 
przerwać ze względu na śmierć ojca. Znakomite przygoto-
wanie do pracy bardzo szybko dało efekty. W. Grabski zmo-
dernizował rodzinny folwark Borów, był prekursorem upra-
wy buraków cukrowych, zajął się selekcją bydła (sprowadził 
do gospodarstwa buhaje w celu uszlachetnienia pogłowia 
krów), założył też stawy rybne. Ta aktywność w działalności 
na rzecz wsi uświadomiła mu, jak wielkie są braki w wytwa-
rzaniu rolniczym i jak źle zorganizowani są polscy rolnicy. 
Pracę w rodzinnym majątku zaczął łączyć z działalnością 
społeczną i polityczną. Jego postępowanie było nacecho-
wane wielkim szacunkiem dla ludności chłopskiej oraz 
troską o jej przyszłość. Kontynuując to, co zaobserwował 
w domu rodzinnym, szerzył oświatę wśród włościan. 

W. Grabskiego cechowała wielka pracowitość i aktywność 
społeczna. W 1899 r. założył Stację Rolnictwa Doświad-
czalnego w Kutnie, w 1901 r. założył pod Kutnem fabrykę 
drenów oraz spółdzielnię dla rolników „Spójnia”, w 1904 r. 
utworzył Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie, w tym 
samym roku powołał do życia chłopskie kółko rolnicze 
i mleczarnię spółdzielczą w Bocheniu w powiecie łowickim. 
W latach 1901–1906 był sekretarzem Sekcji Rolnej, a na-
stępnie wiceprezesem (1913–1914) Centralnego Towarzy-
stwa Rolniczego zrzeszającego właścicieli ziemskich i boga-
tych chłopów.

Uznanie, które W. Grabski zdobył dzięki swojej działalno-
ści społecznej, sprawiło, że trzykrotnie został wybrany po-
słem do Dumy (w latach 1906–1912), gdzie orędował na 
rzecz rozwoju polskich stowarzyszeń i kółek rolniczych. 
W 1914 r. był zmuszony wyjechać do Rosji. W 1915 r. za-
łożył Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego 
w Rosji i stanął na jego czele. Po wybuchu rewolucji paź-
dziernikowej wrócił do kraju. Został aresztowany przez 
władze niemieckie i osadzony w twierdzy Modlin. W latach 
1919–1925 poświęcił się aktywnej działalności politycznej 
i ekonomiczno-finansowej, w tym okresie był wielokrotnie 
ministrem finansów oraz prezesem rady ministrów.
 
W swojej działalności jako profesor, a później rektor Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W. Grabski pracował na 
rzecz szeroko rozumianych obszarów wiejskich. W 1923 r. 
SGGW powołała go na stanowisko profesora polityki eko-
nomicznej. W latach 1926–1928 był rektorem, a w 1929 r. 
prorektorem uczelni. To dzięki jego staraniom wybudowa-
no i oddano do użytku pawilon pierwszy siedziby SGGW 
przy ul. Rakowieckiej oraz uruchomiono linię tramwajową 
zapewniającą dobrą komunikację uczelni z centrum War-
szawy. 

Od 1926 r. był kierownikiem Zakładu Polityki Ekonomicz-
nej na Wydziale Leśnym. W 1936 r. na jego wniosek powo-
łano w SGGW Instytut Socjologii Wsi, którym kierował aż 
do swojej śmierci w 1938 r. Dzięki W. Grabskiemu w nauce 
polskiej powstała nowa dyscyplina – socjologia wsi. 

W. Grabski żądał od swoich studentów postawy krytycznej 
wobec realizowanej przez niego polityki ekonomicznej. Sam 

W
ła

dy
sła

w
 G

ra
bs

ki,
 N

AC



46 AGRICOLA MAJ 2019

8 
lis

to
pa

da

był bardzo krytyczny w stosunku do swojej działalności po-
litycznej. W obecnej rzeczywistości polskiej polityki jakże 
trudno znaleźć takie postawy. Jego stosunek do uczniów 
cechowała bezpośredniość. Swoim współpracownikom 
i uczniom wpajał potrzebę samodzielności oraz krytycyzmu 
w pracy naukowej i w życiu. Obce były mu niechęć, za-
zdrość czy protekcjonalna pobłażliwość. Taka postawa wy-
nikała z przekonania o konieczności pełnienia roli służebnej 
w społeczeństwie, gdyż od ludzi piastujących wysokie sta-
nowiska powinno się jej wymagać. 

Na zakończenie chciałbym odwołać się do dwóch cytatów 
z dzieł W. Grabskiego, który starał się jednoczyć przeciw-
stawne grupy i obozy polityczne w imię skuteczniejszej pra-
cy na rzecz wspólnego dobra Polski. W książce Idea Polski, 
swoistym testamencie politycznym z 1935 r., pisał: My, Po-
lacy, bardzo dużo czasu i energii poświęcamy na walkę z sobą, 
nie potrafimy solidarnie, ponad podziałami politycznymi i ide-
owymi współpracować dla rozwiązywania trudnych problemów 
wynikających z naszego cywilizacyjnego opóźnienia. 

Druga wypowiedź niech nam posłuży za motto i inspirację 
do kontynuacji w przyszłości badań dotyczących W. Grab-
skiego. Znalazła się ona na tablicy pamiątkowej umiesz-
czonej w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie: Idea Polski, oparta o głębsze podstawy ducha 
człowieka, wyzbyta z przekomarzań się o błędy lub zasługi 
przeszłości, a zapatrzona w przyszłość naszą – da nam wizję 
Polski, która na szereg pokoleń stać się winna bodźcem do 
zgodnej i twórczej pracy najlepszych czynnych sił narodu. 

Odbudowa Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
nie była łatwa, wymagała pokonywania wielu barier: bra-
kowało środków, budżet był pusty, społeczeństwo cecho-
wały niski poziom edukacji i liczne podziały. Jednocześnie 
w tej międzywojennej Polsce w stosunkowo krótkim czasie 
dokonano bardzo wiele. W. Grabski w jednym ze swoich 
artykułów, zauważając też mankamenty życia społeczno-
-gospodarczego, bardzo pozytywnie oceniał rozwój Polski 
po 1918 r. Moim zdaniem rozwój ten jest wielką zasługą 
wybitnych synów naszej ojczyzny, do których niewątpliwie 
zaliczyć należy Władysława Grabskiego.

Jan Miklaszewski
Urodził się w 1874 r. w Łowiczu, był synem Antoniego, 
urzędnika kolejowego, oraz Konstancji. W 1894 r. ukończył 
Szkołę Realną, a w 1898 r. Instytut Leśny w Petersburgu. 
W czasie studiów był członkiem polskiego koła młodzie-
ży socjalistycznej, a po ich ukończeniu objął posadę prak-
tykanta leśnego w Zarządzie Dóbr Cesarskich w Spale. 
Aresztowany we wrześniu 1899 r., został przewieziony do 
Petersburga, gdzie przez trzy miesiące przebywał w więzie-
niu. Po zwolnieniu pozostał pod nadzorem policyjnym. Po 
powrocie do Warszawy był bardzo aktywnym działaczem 
PPS-u (m.in. rozwoził ulotki). 1 czerwca 1900 r. otrzymał 
posadę kontrolera lasów Ordynacji Zamojskiej i zamieszkał 
w Majdanie Księżopolskim położonym blisko granicy au-
striackiej. Korzystając ze swobody poruszania się leśników 
w terenie nadgranicznym, zorganizował punkt przerzutu 
literatury i ludzi przez granicę na rzece Tanew. Przez ten 
punkt w 1901 r. przeprowadził Józefa Piłsudskiego po jego 
ucieczce ze szpitala w Petersburgu. 

J. Miklaszewski został aresztowany i osadzony w X Pawilo-
nie Cytadeli Warszawskiej 15 marca 1902 r. Po czteromie-
sięcznym pobycie w więzieniu zwolniony za kaucją wrócił 
do dawnej pracy. W 1903 r. skazano go na trzyletnie ze-
słanie do guberni archangielskiej, przed którym schronił 
się w Galicji, podejmując pracę jako nadleśniczy w Lasach 
Krasiczyńskich należących do księcia Władysława Sapiehy. 
Po ogłoszeniu w listopadzie 1905 r. amnestii dla więźniów 
politycznych wrócił do Królestwa Polskiego na dawne sta-
nowisko kontrolera lasów w Ordynacji Zamojskiej w Zwie-
rzyńcu, gdzie pracował do października 1918 r.

J. Miklaszewski był bardzo aktywny w organizowaniu leśni-
ków polskich. Na pierwszym Ogólnym Zjeździe Leśników 
Polskich w Krakowie w 1907 r. wygłosił obszerny referat 
o rozwoju leśnictwa w XIX wieku w Królestwie Polskim. 
Współpracował z „Sylwanem” i „Leśnikiem Polskim”, gdzie 
publikował prace o charakterze historycznym i historycz-
no-statystycznym, poświęcając wiele uwagi zagadnieniom 
ekologiczno-leśnym i ustawodawstwu leśnemu. Podczas 
pierwszej wojny światowej należał do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. W październiku 1918 r. powołano go na sta-
nowisko szefa Sekcji Lasów Głównego Zarządu Dóbr Pań-
stwowych. W 1921 r. został pierwszym dyrektorem nowo 
utworzonego Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, któremu podlegały spra-
wy lasów zarówno państwowych, jak i prywatnych. Na tym 
stanowisku pozostawał przez 10 lat, budując trwałe funda-
menty organizacyjne polskiego leśnictwa.

Po przejściu w stan spoczynku rozpoczął pracę naukowo-
-dydaktyczną. W 1928 r. ukazał się pierwszy tom jego dzie-
ła pt. Lasy i leśnictwo w Polsce, będącego bogatym źródłem 
wiedzy o lasach i gospodarstwie leśnym Polski. Praca ta zo-
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stała w 1929 r. zaliczona przez Międzynarodowy Instytut 
Współpracy Intelektualnej w Paryżu do najlepszych na świe-
cie dzieł literatury naukowej. W 1934 r. Senat Akademicki 
SGGW przyznał J. Miklaszewskiemu za nią nagrodę. Od 
1931 r. aż do końca życia J. Miklaszewski był bezpośrednio 
związany z SGGW. Na Wydziale Leśnym wykładał politykę 
leśną oraz administrację i rachunkowość leśną. W 1932 r. 
uzyskał habilitację jako docent administracji i polityki leśnej. 
Po śmierci prof. Władysława Jedlińskiego (1934 r.) wykładał 
urządzanie lasu i statystykę leśną. W 1936 r. został wybrany 
rektorem SGGW na trzyletnią kadencję. W 1939 r. wybrano 
go ponownie i jako rektor tajnej SGGW piastował tę god-
ność w okresie okupacji. W roku akademickim 1936/1937 
studia na Wydziale Rolniczym SGGW podjęła córka Józefa 
Piłsudskiego, Wanda Piłsudska. Niewątpliwie świadczyło to 
o wysokiej randze i prestiżu uczelni w ówczesnej w Polsce.

W czasie kadencji rektorskiej J. Miklaszewskiego, tuż przed 
wybuchem wojny w 1939 r., został wybudowany i oddany 
do użytku nowy budynek SGGW przy ul. Rakowieckiej (tzw. 
drugi pawilon). Znaczące polepszenie warunków lokalo-
wych uczelni umożliwiło przeniesienie do niego zakładów 
i pracowni Wydziału Leśnego z ul. Miodowej oraz tworze-
nie nowych katedr. W tym czasie postawiono również nowy 
budynek w lasach szkolnych w Rogowie (przeznaczony na 
pracownię naukową Wydziału Leśnego) oraz drewnianą 
bursę dla studentów odbywających ćwiczenia terenowe 
w  Lasach Rogowskich.
 
Jako rektor uczelni działającej w konspiracji J. Miklaszewski 
troszczył się o pomoc dydaktyczno-naukową dla studentów, 
chcąc umożliwić im ukończenie studiów pomimo trudnych 
wojennych warunków. Opieką otaczał także personel, któ-
ry przez cały czas okupacji otrzymywał pomoc materialną. 
J. Miklaszewski należał do grupy pięciu osób stojących na 
czele organizacji tajnej oświaty w Polsce. Bardzo aktywnie 
pracował również jako profesor i kierownik Zakładu Urzą-
dzania Lasu podziemnej SGGW. Pomimo wielu obowiąz-
ków i prześladowań ze strony gestapo znajdował jeszcze 
czas, by prowadzić pracę naukowo-badawczą. Zajmował się 
między innymi charakterystyką leśnictwa i łowiectwa pol-
skiego w okresie międzywojennym oraz oceną szkód i strat 
wyrządzonych naszemu leśnictwu przez wojnę i okupację. 
Jedno z tych opracowań pt. Rzut oka na dzieje i stan leśnic-
twa polskiego w okresie 1918–1939 zostało opublikowane 
w pierwszym powojennym numerze „Sylwana” w 1947 r. 
Poszukiwany przez gestapo Jan Miklaszewski ukrywał się 
pod fałszywym nazwiskiem jako Władysław Baranowski. 
Zmarł nagle w Warszawie 5 lutego 1944 r. 

Franciszek Staff
Ten wybitny polski uczony urodził się we Lwowie 5 sierpnia 
1885 r. w rodzinie o niemieckich korzeniach. Był synem cu-
kiernika Franciszka Cyryla Staffa i Leopoldyny Fuhrerr. Jego 
młodszymi braćmi byli: Leopold, uznany poeta, dramaturg 
i tłumacz, oraz Ludwik Maria, prozaik i poeta. W 1904 r. 
Franciszek Staff ukończył gimnazjum we Lwowie. W latach 
1905–1909 studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie 
Lwowskim u prof. Józefa Nusbauma-Hilarowicza. W latach 
1905–1907 i 1908–1909 odbył studia uzupełniające na 
Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie uzyskał doktorat z filozo-
fii w zakresie zoologii. F. Staff był znakomicie przygotowany 
do pracy naukowej. Praktykował między innymi w zakresie 
biologii wód i ichtiologii w stacji zoologicznej w Trieście. 

W Królewskiej Bawarskiej Biologicznej Stacji dla Rybactwa 
w Monachium skończył studia specjalistyczne z rybactwa 
śródlądowego i hodowli ryb w sztucznych stawach (1909–
1910). Jednocześnie studiował w Zakładzie Protozoologii 
i Zakładzie Bakteriologii na Uniwersytecie Monachijskim. 
W latach 1910–1911 pracował w Królewsko-Pruskim In-
stytucie Rybactwa Śródlądowego koło Berlina. Po powrocie 
do kraju w 1911 r. prowadził wykłady z biologii i hodow-
li ryb w Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, zorganizował też naukową Pracownię Rybacką 
UJ w Mydlnikach. W tym samym roku utworzył z ramienia 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego pierwszą w Polsce 
Biologiczną Stację Doświadczalną Rybacką w Rudzie Male-
nieckiej. Z powodu działań wojennych w 1915 r. przeniósł 
się do Warszawy, gdzie pracował nad histologią i patologią 
nowotworów u ryb w Laboratorium Zoologicznym Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego. Jeszcze w tym samym 
roku został wysiedlony w głąb Rosji, skąd powrócił dopie-
ro po zakończeniu wojny. W 1918 r. zorganizował Wydział 
Rybacki przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym w War-
szawie, opracował program organizacji rybactwa w Polsce, 
uzyskał też docenturę stałą rybactwa w Królewsko-Polskiej 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie w 1920 r. 
zorganizował Zakład Ichtiologii i Rybactwa, pierwszą w Pol-
sce akademicką placówkę w zakresie rybactwa.

W wojnie 1920 r. jako żołnierz ochotnik walczył w oddzia-
łach artylerii lotniczej. W listopadzie tego samego roku zo-
stał mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1928 r. 
– profesorem zwyczajnym SGGW. W latach 1921–1922 
i 1926–1928 pełnił funkcję dziekana Wydziału Rolniczego. 
Od 1921 r. był docentem Politechniki Warszawskiej, gdzie 
wykładał rybactwo na Wydziale Inżynierii Wodnej. W la-
tach 1925–1926, dzięki wsparciu finansowemu Instytutu 
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Rockefellera, odbył długą podróż naukową do Stanów Zjed-
noczonych, Norwegii, Anglii, Szkocji, Francji i Danii. Mini-
ster rolnictwa powołał go jako konsultanta do współpracy 
w dziedzinie organizacji rybactwa słodkowodnego. Efektem 
tej współpracy była m.in. Ustawa o Rybołówstwie z 1932 r. 
Od 1936 r. był docentem Wydziału Weterynaryjnego na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jako konsultant pracował dla 
wielu instytucji. Od momentu wybuchu drugiej wojny świa-
towej przebywał w Warszawie, gdzie stanął na czele Związ-
ku Organizacji Rybackich. Zorganizował, założył i prowadził 
Szkołę Rybacką w Tatarze w powiecie rawskim oraz Prywat-
ną Szkołę Rybacką II stopnia dr. Franciszka Staffa – dwuletnie 
liceum rybackie w Warszawie. Liceum to było jednocześnie 
placówką tajnego nauczania SGGW oraz zaczątkiem powo-
jennego Studium Rybackiego SGGW. Przez okres czterech 
lat pod oficjalnym szyldem organizacji Związków Rybackich 
F. Staff prowadził tajne wydawnictwo podręczników akade-
mickich. Ukazała się w nim bogato ilustrowana monografia 
pt. Ryby słodkowodne Polski, która jest pierwszym polskim 
przeglądem systematyki i biologii ichtiofauny Polski. Tuż po 
zakończeniu wojny F. Staff został wybrany rektorem SGGW 
na lata 1945–1947. Dzięki jego determinacji i zdolnościom 
organizacyjnym SGGW jako pierwsza uczelnia w Warszawie 
zainaugurowała rok akademicki – było to 15 maja 1945 r. 
W swoim przemówieniu inauguracyjnym F. Staff oddał hołd 
bohaterskim polskim żołnierzom walczącym na frontach, 
całemu narodowi polskiemu, cichym i bezsilnym więźniom 
obozów koncentracyjnych oraz żołnierzom podziemia.

Przemówienie było pełne wiary w lepszą przyszłość i od-
budowę Polski. Zwracając się do młodzieży, rektor prze-
konywał ją, że dzięki hartowi ducha i samozaparciu odbu-
dują ojczyznę. Głęboko wierzył – i wiarę tę przekazywał 
społeczności akademickiej – że teraz nadejdą lepsze czasy. 
Taką samą wiarę wyrażał jego młodszy brat Leopold, który 
w dedykowanym żonie wierszu pt. Pierwsza przechadzka pi-
sał: 

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 
Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu. 
Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach, 
i dalej: 
Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu
i zapomnimy o ranach i szkodach… 
Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 
Będziemy stąpać po swych własnych schodach.

Jakże prorocze były to słowa. Smutne i ciężkie dni prze-
minęły, mamy dzisiaj wolną, rozwijającą się Polskę, która 
współpracuje z krajami Europy i całego świata. Polska mło-
dzież kształci się na licznych uczelniach krajowych, a także 
zagranicznych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
jest piękną, funkcjonalną uczelnią z nowoczesną infrastruk-
turą. Mamy swój własny dom, przestronny, bogaty i przy-
jazny dla wszystkich. To, jaka będzie Polska za 100 lat, jaka 
będzie nasza SGGW, tak naprawdę zależy od nas samych, 
od naszego zaangażowania i twórczego działania. 

prof. dr hab. Tomasz Borecki
Wydział Leśny

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji  

Pod koniec XIX i na początku XX wieku w Europie narasta-
ły konflikty pomiędzy największymi państwami. Przegrana 
Francji w wojnie z Prusami (1870–1871), kryzysy marokań-
skie, wojna na Bałkanach, gdzie o strefy wpływów walczyły 
Rosja i Austro-Węgry, walki o kolonie – wszystko to spowo-
dowało, że Polacy zaczęli poważnie rozważać, jak zachować 
się w perspektywie nadchodzącej wojny.

Część polskich elit uważała, że Polska powinna być przede 
wszystkim przeciwko Niemcom, Piłsudski chciał oprzeć się 
na najsłabszym i najbardziej liberalnym z zaborców – Au-
stro-Węgrzech, endecja na czele z Romanem Dmowskim 
postawiła na Rosję.

Dla nikogo natomiast nie ulegało wątpliwości, że polska siła 
zbrojna walcząca na froncie prędzej czy później stanie się 
faktem, jeśli nie o znaczeniu militarnym, to przynajmniej po-
litycznym. Zgodnie z tą koncepcją przystąpiono w zaborze 
austriackim do tworzenia struktur wojskowych przyszłego 
polskiego wojska, które, jak zakładano, miało po wkrocze-
niu do Kongresówki wywołać powstanie narodowe prze-
ciwko Rosji. 

Wkład pracowników i stu-
dentów SGGW w odzyska-
nie i budowę niepodległej 
Polski, lata 1914–1921
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W 1908 r. aktywność Organizacji Bojowej Polskiej Partii 
Socjalistycznej (OB PPS) zaczęła wyraźnie słabnąć. Akcje 
prowadzone przez nią coraz częściej koncentrowały się na 
zdobywaniu pieniędzy, a nie uzyskaniu określonych korzy-
ści politycznych czy społecznych. W tej sytuacji Kazimierz 
Sosnkowski 18 czerwca 1908 r. utworzył we Lwowie Zwią-
zek Walki Czynnej (ZWC) – bezpartyjną, tajną organizację 
wojskową, której zadaniem było przygotowanie kadr ofi-
cerskich dla przyszłego państwa polskiego. W 1910 r. ZWC 
stała się podstawą do stworzenia Związku Strzeleckiego we 
Lwowie (23 kwietnia) i Strzelca w Krakowie (1 grudnia).

W przededniu pierwszej wojny światowej (w czerwcu 
1914 r.) istniało już 248 organizacji strzeleckich, w których 
działało 8290 strzelców. Oprócz Strzelca powstały Druży-
ny Strzeleckie (Drużyniacy), Drużyny Bartoszowe, Polowe 
Drużyny Sokole, Drużyny Podhalańskie. Historycy oceniają, 
że do tych organizacji należało w sumie ponad 26 tys. mło-
dych ludzi.

28 lipca 1914 r. wybuchła wielka wojna oznaczająca kres 
la belle époque. Wołanie Adama Mickiewicza o wojnę po-
wszechną, o wojnę ludów stało się faktem. Polacy nie mieli 
jednak złudzeń. Wiedzieli, że wojna będzie się toczyć na 
ziemiach polskich i będą musieli strzelać do siebie nawza-
jem. W latach 1914–1918 zaborcy zmobilizowali ponad 
trzy miliony Polaków, z których w armii austriackiej poległo 
220 tys., w niemieckiej 110 tys., w rosyjskiej 55 tys. W su-
mie zginęło 400 tys. rodaków ubranych w różne mundury.

Dla Piłsudskiego i galicyjskich organizacji paramilitarnych 
wojna była okazją do pokazania swojego znaczenia poli-
tycznego i militarnego. Piłsudski wmawiał Austriakom, że 
wkroczenie polskich formacji do Królestwa Polskiego wy-
woła powstanie narodowe. 6 sierpnia Pierwsza Kompania 
Kadrowa wkroczyła do Kongresówki. Niestety, ten czyn 
zbrojny nie spotkał się z odzewem społeczeństwa. W Kiel-
cach Piłsudczyków powitał trzask zamykanych okiennic. 
16 sierpnia Kompania została wyparta do Galicji. Przegrana 
była oczywista. 

Warto przypomnieć, że społeczeństwo polskie po przegra-
nym powstaniu styczniowym żyło w traumie. Żywa była 
pamięć o stratach, o represjach, a ponadto w jakimś sen-
sie identyfikowano się z państwami zaborczymi. Zjawisko 
to występowało przede wszystkim w zaborach austriackim 
i rosyjskim. Ponadto duża część społeczeństwa polskiego 
od czasu klęski powstania styczniowego z wyraźną nie-
chęcią odnosiła się do idei własnego wojska. Polacy służyli 
w armiach zaborczych, robili tam mniejsze lub większe ka-
riery i to póki co wystarczało.

W Kompanii Kadrowej 25% stanowili absolwenci uczelni, 
studenci, uczniowie lub przyszli studenci. Najmłodszy żoł-
nierz miał 15 lat, najstarszy - 39. Wśród nich byli także stu-
denci i absolwenci SGGW: Leon Bąkowski ps. Kirkor, Bole-
sław Pągowski ps. Orwicz, Tadeusz Głodowski ps. Boruta, 
Stanisław (Jan? Wiktor?) Jankowski ps. Ziemowit i rotmistrz 
Eugeniusz Chrościcki. Brali oni udział m.in. w toczących się 
w latach 1918–1921 walkach o granice. Poniżej przedsta-
wiono ich krótkie biogramy. 

Leon Stanisław Bąkowski ps. Kirkor (1894–1954) przydział 
służbowy: 4. Pluton, 1. Brygada Legionów, ranny, następnie 
w POW; od 11 listopada 1918 r. w WP; uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej; w 1924 r. przeniesiony do rezerwy; 
absolwent Wydziału Rolnictwa SGGW; urzędnik Minister-
stwa Rolnictwa; obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r., 
a następnie w konspiracji niepodległościowej (Korpus Bez-
pieczeństwa); od lipca 1944 r. do stycznia 1946 r. w LWP 
(m. in. dowódca Szkoły Oficerskiej 2 Armii WP w Kąkolew-
nicy); więzień UB.

Bolesław Pągowski ps. Orwicz; ur. 1894 r., członek taj-
nego skautingu, przydział: 3. Pułk Piechoty; internowany 
w Szczypiornie i Łomży; od listopada 1918 r. do lutego 
1922 r. w WP, kpt., uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; 
absolwent Wydziału Leśnego SGGW; inż. leśnik; nadleśni-
czy w Białowieży. Aresztowany przez Rosjan, zaginął bez 
wieści.

Tadeusz Głodowski ps. Boruta (1895–1975); absolwent 
warszawskiego gimnazjum humanistycznego im. W. Gór-
skiego (1913); w czasie nauki należał do Związku Młodzieży 
Polskiej i Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościo-
wej, członek uczniowskiej sekcji Związku Walki Czynnej 
(ZWC); w 1913 r. rozpoczął studia w warszawskiej Wyższej 
Szkole Ogrodniczej; przydział wojskowy: 3. Pluton; po zaję-
ciu Kielc odesłany na tyły (choroba); spółdzielca, redaktor; 
w latach 1922–1926 na emigracji zarobkowej w Brazylii; po 
powrocie do kraju pracownik administracyjny w Mogielnicy 
i w Warszawie; powstaniec warszawski (Żoliborz); po dru-
giej wojnie światowej pracownik i redaktor naczelny Wy-
dawnictw Instytutu Ekonomii i Organizacji Przemysłu. 

Stanisław Wiktor Jankowski ps. Ziemowit; ur. 1891 r.; syn 
Wiktora i Marii z d. Nowickiej; po maturze (1912) rozpoczął 
studia w Oksfordzie (filologia klasyczna); członek Związku 
Strzeleckiego; uczestnik letniego kursu strzeleckiego w Ole-
andrach (1914); przydział: 1. Pluton (sekcyjny); uczestniczył 
w walkach oddziału kadrowego do października 1914 r.; 
dwa miesiące później zwolniony z Legionów (choroba); w la-
tach 1916–1918 studiował na Uniwersytecie Warszawskim 
i w SGGW; uczestniczył w rozbrajaniu Niemców; od 11 li-
stopada 1918 r. w Legii Akademickiej; później w 36. Pułku 
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Piechoty, w którym ukończył szkołę podoficerską; ranny 
w okresie wojny z bolszewikami; zbiegł z sowieckiej niewo-
li; w lipcu 1921 r. powrócił do macierzystego pułku, miesiąc 
później został przeniesiony do rezerwy (porucznik); praco-
wał jako urzędnik w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecz-
nej, potem w dyplomacji (konsulat w Brukseli do 1938 r.).

Eugeniusz Chrościcki; ur. 1894 r., syn Wincentego i Fran-
ciszki z Rudzkich; Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari numer 3658 z 1920 r., uhonorowany Krzyżem Wa-
lecznych; absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego; od 1914 r. w Legionach Polskich 
– 1. Pułk Ułanów Władysława Beliny-Prażmowskiego; do 
1917 r. brał udział we wszystkich bitwach; w 1917 r. ukoń-
czył Szkołę Oficerską 1. Pułku Ułanów 1. Brygady Legionów 
w Ostrołęce; od 1918 r. porucznik. w 1. Pułku Szwoleżerów; 
po 1921 r. w rezerwie 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Prużanie; administrator dóbr księcia Włodzimierza Cze-
twertyńskiego w Rudzieńcu (powiat Parczew), prezes Straży 
Ogniowej; we wrześniu 1939 r. w niewoli Armii Czerwonej, 
jeniec w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany 
wiosną 1940 r. w Charkowie, ZSRR.

Fiasko koncepcji powstania narodowego wykazało słabość 
J. Piłsudskiego i sprawiło, że Austriacy zaczęli dążyć do li-
kwidacji oddziałów strzeleckich. Na szczęście utworzony 
w Krakowie 16 sierpnia 1914 r. Naczelny Komitet Naro-
dowy, grupujący polskie stronnictwa polityczne, uzyskał 
w Wiedniu zgodę na tworzenie Legionów Polskich jako for-
macji pomocniczej w ramach armii austriackiej. J. Piłsudski 
nie miał wyboru i był zmuszony tę koncepcję zaakceptować. 
Nie był on twórcą Legionów; związał się z tą jednostką pod 
przymusem faktów, jednak potrafił z tego uczynić politycz-
ny użytek i na budowanym micie legionowym wykreował 
swoją popularność i wyjątkowość. Chcąc zachować nieza-
leżność w sprawach związanych z niepodległością Polski, 
w sierpniu 1914 r. utworzył w Warszawie konspiracyjną 
Polską Organizację Wojskową.

Już w końcu 1914 r. Legiony liczyły 11 tys. żołnierzy, 
a w szczytowym okresie ich rozwoju liczba sięgnęła 20 tys. 
Ocenia się, że całkowite straty osobowe tej formacji wy-
nosiły około 3 tys. żołnierzy poległych, zmarłych z ran czy 
zaginionych.

Nie ulega wątpliwości, że czyn zbrojny Legionów Polskich 
dał impuls wydarzeniom, które po blisko pięćdziesięciu la-
tach, jakie upłynęły od powstania styczniowego, ponownie 
wprowadziły sprawę polską na arenę polityki międzynaro-
dowej.

Wysokie morale żołnierza legionowego, bohaterstwo i od-
waga wykazana w wielu bitwach na froncie rosyjskim, zamiar 
skorzystania z polskiego rekruta z terenów Kongresówki, 
straty osobowe wojsk niemieckich i austriackich, koncep-
cja budowy „Mitteleuropy” pod protektoratem Niemiec – 
wszystko to spowodowało, że okupanci zaczęli oddawać 
coraz więcej działów administracji państwowej w polskie 
ręce. Pierwszą próbą przejęcia przez Polaków części wła-
dzy na ziemiach zaboru rosyjskiego, było utworzenie komi-
tetów obywatelskich, które powołały między innymi straże 
(milicje) obywatelskie z zamiarem zapewnienia porządku po 
wybuchu wojny i wycofaniu się Rosjan. Była to więc próba 
stworzenia podwalin polskiej policji i sądownictwa.

Wszyscy studenci ówczesnych Kursów Przemysłowo-Rol-
niczych wstąpili do Straży Obywatelskiej, a późniejszy rek-
tor SGGW Stefan Biedrzycki został komisarzem Straży w XI 
komisariacie na Mokotowie.

5 sierpnia 1915 r. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy 
powołał Wydział Oświecenia z przewodniczącym Józefem 
Mikułowskim-Pomorskim na czele. Długofalowym celem 
było przekształcenie tej instytucji w rodzaj ministerstwa 
oświaty dla terenów okupowanych wcześniej przez Rosję. 
Wydział odpowiadał na terenie Warszawy za szkolnictwo 
od poziomu podstawowego po wyższe. 

J. Mikułowski-Pomorski podjął negocjacje z Niemcami 
w sprawie polskiej edukacji. Rozmowy ułatwiał fakt, że 
jego partnerem w rozmowach był kapitan Georg von Tha-
er, prawnuk profesora agronomii Albrechta Thaera, twórcy 
teorii próchnicznej odżywiania roślin. Tym samym istniała 
płaszczyzna porozumienia. Ponadto J. Mikułowski-Pomor-
ski ukończył studia w Niemczech, znał realia niemieckie 
i doskonale potrafił prowadzić negocjacje jako równorzędny 
partner. Dzięki temu uzyskał zgodę na otwarcie Politechni-
ki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Dla naszej 
uczelni niezwykle ważne było wydanie uchwały z 28 paź-
dziernika 1915 r., w której Wydział Oświecenia uznał, że 
Kursy Przemysłowo-Rolnicze i Kursy Handlowe (SGH) mia-
ły charakter wyższego kształcenia akademickiego. Uchwała 
Wydziału Oświecenia została zatwierdzona przez okupa-
cyjne władze niemieckie. Jest to pierwszy w historii SGGW 
dokument stwierdzający, że posiadała ona status szkoły 
wyższej.

W końcu 1916 r. historia zdecydowanie przyspieszyła. Akt 
dwóch cesarzy z 5 listopada umożliwił tworzenie podstaw 
władzy cywilnej. Powstała Tymczasowa Rada Stanu (TRS), 
której wiceprzewodniczącym został J. Mikułowski-Pomor-
ski, a następnie Rada Regencyjna (RR). W ręce polskiej ad-
ministracji oddawano kolejne segmenty państwa. W opar-W

 śr
od

ku
 Ta

de
us

z 
de

 N
isa

u,
 I 

Br
yg

ad
a 

Le
gi

on
ów

, N
AC



AGRICOLA MAJ 2019 51

8 listopada

ciu o TRS i RR budowano Polską Siłę Zbrojną, również przy 
wsparciu Piłsudskiego, który był członkiem Tymczasowej 
Rady Stanu. 

Kolejnym aktem pozwalającym budować niepodległą Pol-
skę było orędzie prezydenta USA Woodrowa Wilsona 
z 22 stycznia 1917 r., w którym mówi on o konieczności po-
wstania „zjednoczonej, niezawisłej i autonomicznej Polski”. 
W powstaniu i ogłoszeniu orędzia kluczową rolę odegrał 
Ignacy Jan Paderewski.

W tym samym roku (1917) Rada Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich, Rząd Tymczasowy Rosji, Rady Komisarzy 
Ludowych ogłosiły deklarację o prawie Polski do niepod-
ległości. W podobnym duchu była Deklaracja Wersalska 
z 3 czerwca 1918 r. głosząca, że przywrócenie do życia pań-
stwa polskiego jest jednym z warunków zapanowania po-
koju na świecie. W żadnym jednak z wymienionych aktów 
i deklaracji nie określono, jaki ma być ostatecznie kształt 
polskich granic. Musieliśmy je wywalczyć lub uzyskać me-
todą faktów dokonanych.

Oprócz działań jawnych, podejmowanych przez polskie eli-
ty społeczne i polityczne, rozwijana była działalność konspi-
racyjna, głównie z udziałem młodzieży. 

Zygmunt Pietruszczyński, późniejszy profesor Uniwersytetu 
Poznańskiego, w następujący sposób opisywał stan ducha 
studentów Wydziału Rolniczego, Kursów Przemysłowo-
-Rolniczych w 1914 r.: My młodzi rwaliśmy się do czynu, pra-
gnęliśmy walczyć o niepodległość Polski, więc wstępowaliśmy 
do tajnych organizacji, przede wszystkim Polskiej Organizacji 
Wojskowej.

Komendantem X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Łomży i drużynowym tamtejszej I Drużyny Harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki był student Wyższej Szkoły Rolni-
czej w Warszawie Leon Kaliwoda. W kwietniu 1917 r. ukoń-
czył on kurs oficerski POW i jako 20-letni student został 
skierowany do Łomży. Zginął 11 listopada 1918 r. podczas 
rozbrajania niemieckiego oddziału żandarmów; pośmiertnie 
został odznaczony Orderem Srebrnym Virtuti Militari. Kilka 
miesięcy później nad grobem L. Kaliwody zastrzeliła się jego 
narzeczona, Halinka Jarnuszkiewicz.

Leon Kaliwoda urodził się w grud-
niu 1897 r. w miejscowości Tiumeń 
na Syberii jako trzecie dziecko w ro-
dzinie robotniczej. Jego ojciec, z po-
chodzenia Czech, był pracownikiem 
fabryki zajmującej się budową 
obiektów przemysłowych na tere-
nie Rosji. Matka (córka powstańca 
styczniowego) zajmowała się wy-
chowywaniem dzieci; przechowy-
wała w domu pamiątki po swoim 

ojcu. Jego rodzina wróciła do Polski w 1900 r. i zamieszkała 
w Warszawie. Wychowywany w duchu patriotyzmu inte-
resował się harcerstwem. Ukończył kurs oficerski i wstąpił 
do Polskiej Organizacji Wojskowej. W kwietniu 1917 r. Ko-
menda Główna POW skierowała zaledwie 20-letniego war-
szawiaka do pełnienia obowiązków komendanta X Okręgu 
POW w Łomży.

11 listopada 1918 r. wczesnym popołudniem L. Kaliwoda 
organizował odprawę podkomendnych z POW gotowych 
do rozbrajania Niemców. Uzbrojeni przeszli przed siedzibę 
sztabu niemieckiej policji. Z przeciwka maszerował kilku-
nastoosobowy oddział niemieckich żandarmów. Kaliwoda 
wezwał ich do zatrzymania i poddania się. Niemcy jednak 
złożyli się do strzału. Posypały się kule. Jedna z pierwszych 
ugodziła w szyję polskiego dowódcę. Zmarł prawdopodob-
nie jeszcze zanim przyjaciele wnieśli go do piwnicy w ka-
mienicy Śledziewskich.

W końcu grudnia 1917 r. PPS utworzyła Pogotowie Bojo-
we – tajną organizację, która jako pierwsza podjęła walkę 
zbrojną z okupantem niemieckim i austriackim. Celem orga-
nizacji było przeprowadzanie akcji dywersyjnych, wysadza-
nie torów i mostów, wykonywanie wyroków na zdrajcach 
i konfidentach, urzędnikach aparatu represyjnego, ochrona 
demonstracji i konfiskata rządowych pieniędzy. Członkowie 
PB PPS brali czynny udział w rozbrajaniu Niemców i tworzy-
li Milicję Ludową.

W 1918 r. na terenie Królewsko-Pol-
skiej SGGW działała tzw. szóstka 
organizacyjna Pogotowia Bojowego 
PPS. Do grupy tej należeli studen-
ci Wydziału Rolniczego: Stanisław 
Machnicki (ps. Pelo, Roman, Maj-
cher), Kazimierz Kuszell (ps. Kazi-
mierz, Tur) i Tadeusz de Nisau oraz 
student Wydziału Leśnego, Henryk 
Krukowski (późniejszy major Wojska 
Polskiego). Dowódcą był S. Machnic-

ki, absolwent II kursu instruktorskiego prowadzonego przez 
PPS, na którym uczono zasad konspiracji i dywersji, w tym 
wytwarzania bomb i granatów oraz prowadzenia walk ulicz-
nych.

Jedną z udanych akcji „szóstki” (latem 1918 r.) było wykra-
dzenie ze Szpitala Dzieciątka Jezus rannego bojowca PPS 
o nazwisku Nowakowski, który został skazany przez oku-
panta na śmierć za posiadanie w mieszkaniu broni. W od-
biciu skazanego uczestniczyli S. Machnicki oraz K. Kuszell.

Pod koniec października 1918 r. stało się jasne, że polskie 
interesy terytorialne zderzą się z interesami narodowymi 
Ukraińców na wschodzie, Litwinów na północy, Niemców 
w Wielkopolsce i na Śląsku oraz Czechów na Śląsku Cie-
szyńskim. Zdawano sobie też sprawę z tego, że decydującą 
rolę odegra w tej sytuacji siła militarna.

Zaskoczeniem okazały się jednak działania wojsk ukraiń-
skich, które zajęły Lwów, wyparły polskie wojska za rzekę 
San, opanowały miejscowość Stryj i zajęły zagłębie nafto-
we. 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację i apele o pomoc, 6 li-
stopada 1918 r. odbyły się w szkołach wyższych wiece na-
wołujące młodzież akademicką do wstępowania do wojska. 
Zapowiadało to konieczność zamknięcia uczelni. 

W Królewsko-Polskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie również odbył się wiec studencki. 
Miał on jednak zdecydowanie inny przebieg od tych orga-
nizowanych na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie 
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Warszawskim. Ówczesny „Kurjer Warszawski” tak opisywał 
jego przebieg: Uchwała wiecu akademickiego zapadła szybko, 
jednogłośnie, brzmiała krótko, niby pobudka, co też wpłynęło 
w owym pamiętnym dniu listopadowym, roku 1918, na przy-
śpieszenie decyzji akademików innych uczelni wyższych, wiecu-
jących przez godziny całe, nad tą tak prostą sprawą. Jednolita 
narodowo i ideowo, masa studentów Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego mogła stanąć i stanęła wtedy solidarnie 
w szeregach wojska, a jej poryw szlachetny nie pozostał bez 
wpływu na całą akcję rozbrojenia Niemców [...]. W czasach, gdy 
wszystkie uczelnie polskie opustoszały […], jedną z pierwszych 
uczelni, która była opuszczona przez idącą na front młodzież 
akademicką, była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W tym samym dniu (6.11.1918 r.) senaty Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Rada Profeso-
rów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego deklarowa-
ły, że: senaty akademickie witają doniosły czyn patriotyczny, 
z którym się w całości solidaryzują i postanawiają zawiesić wy-
kłady i zajęcia. Decyzja ta została potwierdzona przez Mini-
sterstwo Oświecenia.

Sytuację w SGGW na przełomie października i listopada 
tak opisywał jej rektor prof. Tadeusz Miłobędzki, później-
szy dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej: Na 
jesieni 1918, kiedy w Warszawie nie śniło się jeszcze o Legii 
Akademickiej, już nasi chłopcy wszyscy bili się pod Lwowem, na 
skutek czego wykłady w Szkole zostały zawieszone.

Dnia 7 listopada 1918 r. Rada Profesorów Królewsko-Pol-
skiej SGGW uchwaliła: Stwierdzając, że wskutek gremialnego 
wstąpienia do wojska młodzieży akademickiej, praca dydak-

tyczna uległa zawieszeniu, stawiamy się do rozporządzenia 
Rządu Państwa Polskiego, gotowi w każdej chwili objąć wyzna-
czone posterunki.

Dwa lata później (6–8 lipca 1920 r.) podobną deklarację 
ogłosili rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwer-
sytetu Lubelskiego, wydając odezwy głoszące, że cała spo-
łeczność akademicka tych uczelni oddaje się do dyspozycji 
władz wojskowych.

Po kampanii ukraińskiej, w okresie pewnej ciszy na fron-
tach, część studentów wróciła na uniwersytety, część zo-
stała w jednostkach liniowych, inni uczyli się w szkołach 
oficerskich. W kwietniu 1920 r. Armia Polska uderzyła na 
Kijów dla wyprzedzenia ofensywy radzieckiej szykowanej 
od wiosny 1920 r. W czerwcu 1. Armia Konna Budionnego 
przełamała polską obronę na Ukrainie i Wojsko Polskie za-
częło się cofać. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień, po-
nieważ Armia Czerwona wyprowadziła również natarcie od 
strony Bramy Smoleńskiej. Żołnierze polscy byli zmęczeni 
i zdemoralizowani ciągłym odwrotem.

Ze względu na trudną sytuację militarną Sejm RP na wniosek 
premiera Władysława Grabskiego powołał 1 lipca 1920 r. 
Radę Obrony Państwa, która 7 lipca wydała rozporządzenie 
o tworzeniu Armii Ochotniczej pod dowództwem generała 
Józefa Hallera. 

15 lipca 1920 r. ukazał się dekret o reformie rolnej. Cel był 
oczywisty – zachęcić chłopów do wstępowania do woj-
ska, co dotychczas czynili dość niechętnie. W międzycza-
sie upadł rząd Władysława Grabskiego, a 24 lipca 1920 r. 
powstał koalicyjny Rząd Obrony Narodowej, którego pre-
mierem został Wincenty Witos. 30 lipca W. Witos wydał 
odezwę popierającą rząd i nawołującą chłopów do wstę-
powania do armii: Od was, bracia włościanie, zależy czy Pol-
ska będzie wolnym państwem ludowym, w którym lud będzie 
rządził i żył szczęśliwie, czy stanie się niewolnicą Moskwy. 
Odezwę poparło duchowieństwo różnych wyznań i związki 
wyznaniowe, w tym żydowskie.

Generał Józef Haller zaczął intensywnie organizować Armię 
Ochotniczą, nawołując: Kto ma u siebie broń, kto ma konia i 
siodło, niechaj stanie z tem, co ma.

Odzew na apele partii, organizacji, kościołów był ogromny. 
Od 1 lipca do 20 sierpnia 1920 r. do Armii Ochotniczej gen. 
Hallera zgłosiło się ponad 77 tys. ochotników, z czego po-
nad 20 tys. pochodziło z Warszawskiego Okręgu General-
nego. Znaczną część ochotników stanowili harcerze. Był to 
wynik odezwy Ojczyzna w niebezpieczeństwie z 5 sierpnia, 
którą rozesłano do wszystkich drużyn harcerskich. 13 sierp-
nia Główna Kwatera ZHP ogłosiła oficjalny rozkaz mobiliza-
cji harcerzy z nakazem wstępowania do Armii Ochotniczej. 
Do wojska wstępowała również młodzież szkół średnich 
i studenci, w tym pochodzenia żydowskiego, których do 
walki wzywała Rada Naczelna Zjednoczenia Polaków Wy-
znania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich.

Jak podaje sprawozdanie z funkcjonowania Armii Ochotni-
czej, w Okręgu Generalnym Warszawskim, wśród ochotni-
ków przeważali mężczyźni w wieku 13–35 lat. Odnotowa-
no przypadek, że za zgodą gen. Hallera do szeregu wstąpił 
65-letni ojciec, którego trzej synowie byli już w wojsku. Śl
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Największy był jednak w niej udział uczniów szkół średnich 
i studentów. Większość żołnierzy Armii Ochotniczej służy-
ła w jednostkach piechoty - ponad 52 tys. (49,8%), około 
10 tys. (8,9%) – w kawalerii. Studenci Politechniki wysyłani 
byli do Komendy Miasta z zadaniem przydziału do wojsk 
technicznych. Studenci Wydziału Rolniczego SGGW wal-
czyli głównie w kawalerii (78%), co wynikało z faktu, że 40–
60% z nich miało pochodzenie ziemiańskie i z umiejętnością 
jazdy konnej, władania szablą i strzelania zaznajomieni byli 
od dziecka. A bycie ułanem nobilitowało. Warto przypo-
mnieć, że już na początku listopada 1918 r. studenci SGGW 
utworzyli na terenie Galicji II Pułk Strzelców Konnych, dają-
cy początek 9. Pułkowi Ułanów.

W gorących dniach sierpnia 1920 r. wytworzyła się ogrom-
na presja społeczna na wstępowanie młodych ludzi do 
wojska. Szesnastoletni Witold Gombrowicz wspominał, jak 
było mu nieprzyjemnie, kiedy znajome i nieznajome pan-
ny, pytały dlaczego nie jest w mundurze i kiedy zamierza 
wstąpić do wojska. W tym czasie jego klasa, w której do-
minowali 16-letni uczniowie, gremialnie wstąpiła do Armii 
Ochotniczej. 

Żołnierze Armii Ochotniczej nosili biało-czerwone rozety 
przypięte do czapek i bluz mundurowych. Wyróżniali się 
również wysokim morale, odwagą i męstwem w bojach. Ten 
fakt spowodował, że zostali szybko zaakceptowani przez 
zawodowych wojskowych, którzy początkowo powątpie-
wali w ich wartość żołnierską.

Do 30 września 1920 r. do Armii Ochotniczej wstąpiło po-
nad 105 tys. ochotników. Dzieliło ich często wiele – status 
społeczny, majątkowy, wyznanie, poglądy polityczne, wiek. 
Jednoczyła gotowość poświęceń dla śmiertelnie zagrożonej 
ojczyzny.

W początkach II Rzeczypospolitej terenem zapalnym był 
również Śląsk, gdzie krzyżowały się bardzo ważne interesy 
przemysłowe i ekonomiczne Polski i Niemiec. Dwa kolej-
ne, w dużym stopniu spontaniczne (z inicjatywy Ślązaków) 
powstania (1919 r. i 1920 r.) nie przyniosły rozstrzygnięcia. 
Jednocześnie Polska ze względu na obowiązujący ją Traktat 
Wersalski nie mogła oficjalnie wystąpić z poparciem wojsk 
powstańczych. Biorąc te fakty pod uwagę, polski Sztab Ge-
neralny rozpoczął niejawną operację wsparcia Ślązaków 
przez Wojsko Polskie. W najtrudniejszym momencie, kiedy 
Armia Czerwona podchodziła pod Warszawę, Sztab Gene-
ralny wydał rozkaz wycofania Ślązaków z frontu i skierowa-
nia ich w pobliże granicy polsko-niemieckiej.

Jednocześnie na terenie Śląska rozbudowywano siły Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, która w kwietniu 1921 r. liczy-
ła 40 tys. zaprzysiężonych członków uzbrojonych w 30 tys. 
karabinów ręcznych i maszynowych. 

Na początku trzeciej dekady kwietnia 1921 r. Dowództwo 
Obrony Plebiscytu, odpowiedzialne za zagwarantowanie 
polskich interesów na Śląsku, posiadało gotowy plan ope-
racyjny trzeciego powstania. O przygotowaniach do nie-
go i planach wiedzieli Francuzi, którzy w niejawny sposób 
sprzyjali Polsce. Zakładały one, by metodą faktów dokona-
nych zagwarantować korzystniejszy niż proponowany przez 
aliantów przebieg granicy, głównie na terenach przemysło-
wych.

3 maja 1921 r. wybuchło trzecie powstanie śląskie. Poprze-
dziły je działania ochotniczych oddziałów dywersyjnych 
tzw. Grupy Wawelberga kierowanej przez studenta Szkoły 
Wawelberga kpt. Tadeusza Puszczyńskiego, ps. Konrad Wa-
welberg. T. Puszczyński, analizując dotychczasowe działa-
nia niemieckie i przebieg dwóch wcześniejszych powstań, 
założył, że szanse sukcesu zwiększą się, jeżeli zostaną wy-
sadzone mosty na Odrze i jej najważniejszych dopływach 
oraz zostanie przerwana łączność telegraficzna na terenie 
Śląska. Miało to uniemożliwić przerzucenie posiłków nie-
mieckich zza Odry.

W skład Grupy Wawelberga wchodzili przyszli studenci 
SGGW, porucznicy: Stanisław Machnicki, Henryk Krukow-
ski i Kazimierz Kuszell (drugi w historii SGGW doktor, które-
go promotorem był późniejszy rektor prof. Zdzisław Ludkie-
wicz). Wszyscy oni wchodzili w skład grupy związanej z PPS, 
złożonej ze studentów warszawskich uczelni – Politechniki, 
Uniwersytetu, SGGW i Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. w kierunku wyznaczonych 
i rozpoznanych obiektów komunikacyjnych wyruszyło pięć 
grup dywersyjnych liczących po 5–7 żołnierzy. W ten spo-
sób zaczęła się akcja „Mosty”. Wysadzono siedem mostów, 
dwa odcinki torów i zniszczono łączność telegraficzną na 
dużym obszarze Śląska. Uszkodzono w sumie dziewięć li-
nii kolejowych oraz dwa niemieckie pociągi towarowe, pa-
raliżując tym samym ruch kolejowy. Stanisław Machnicki 
i Henryk Krukowski zostali mianowani dowódcami oddzia-
łów dywersyjnych w podgrupach Południe i Północ wojsk 
powstańczych.
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Za okazane męstwo i odwagę co trzeci student SGGW 
otrzymał najwyższe odznaczenie bojowe: Order Virtu-
ti Militari i/lub Krzyż Walecznych. 51 kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari stanowiło 7% ogólnej liczby ów-
czesnych studentów uczelni (w jednostkach liniowych WP 
współczynnik ten wynosił 1–2%). Żadna inna uczelnia nie 
uzyskała tylu odznaczeń.

W walce o niepodległość zasłużyli się również pracownicy 
uczelni. 40% profesorów, 60% docentów, 100% adiunktów, 
70% wykładowców to byli ochotnicy w Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, Legionach Polskich i Wojsku Polskim. Przy-
kładem świadczącym o zaangażowaniu kadry akademickiej 
jest m.in. pismo ówczesnego rektora SGGW prof. Tadeusza 
Miłobędzkiego do Dowództwa Baterii Szkolnej Artylerii Ze-
nitowej z prośbą o udzielenie kanonierowi, ochotnikowi dr. 
Franciszkowi Staffowi 40-dniowego urlopu. F. Staff pełnił 
w tym czasie funkcję kierownika Instytutu Ichtiologicznego 
i jego obecność na uczelni była niezbędna dla prawidłowe-
go funkcjonowania tej jednostki. 

Niestety, krzyżom wręczanym na polu bitwy za męstwo to-
warzyszą zazwyczaj krzyże drewniane na mogiłach. 48 na-
szych studentów poległo. W stosunku do innych uczelni 
SGGW poniosła najwyższe straty osobowe (6,3% ogółu 
studentów). W przypadku Politechniki Lwowskiej, Politech-
niki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego liczby po-
ległych wynosiły odpowiednio 4,8%, 1,9% i 1,5%.

Mówiąc o męstwie i odwadze pracowników oraz studen-
tów SGGW, chciałbym zwrócić uwagę również na rolę na-
szej uczelni w powstaniu styczniowym, z której nie w pełni 
zdajemy sobie sprawę. Nie upamiętniamy tego wydarzenia, 
a przecież absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskie-
go i Leśnictwa w Marymoncie w nim uczestniczyli i pełnili 
ważne funkcje. Byli wśród nich: Karol Majewski – przewod-
niczący Rządu Narodowego w dniach 14.06–17.09.1863; 
członkowie Rządu Narodowego we wrześniu 1863: Adam 
Asnyk i Adolf Hennel; pułkownicy: Józef Jankowski ps. 
Szydłowski (stracony na Cytadeli Warszawskiej), Kajetan 
Cieszkowski ps. Ćwiek; Józef Oxiński; Władysław Cichorski 
ps. Zameczek; książę Makary Drohomirecki; rotmistrz Zyg-
munt Napoleon Rzewuski ps. Krzywda; Karol Świdziński, 
ppłk Komuny Paryskiej; Hipolit Wawelberg. Prawie wszy-
scy z 422 zapisanych studentów Instytutu Politechnicznego 
i Rolniczo-Leśnego przystąpili do powstania. Dodatkowo, 
ich oddział został wsparty przez 100 włościan z „siół oko-
licznych”. Uzbrojenie oddziału składało się z trzech dubeltó-
wek, dwóch pistoletów i pałasza; reszta powstańców miała 
kije, kosy i siekiery. 

Do weteranów powstania styczniowego, studentów Insty-
tutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (IGWiL) w Mary-
moncie oraz Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego 
w Puławach (IPiPRL) należeli:

Ludomir Benedyktowicz (1844–1926): student IGWiL 
(1861–1862) w Marymoncie i IPiRL (1862–1863) w Pu-
ławach. W powstaniu walczył w oddziałach Władysława 
Cichowskiego „Zameczka” i Wilkoszewskiego „Wirona”. 
W walkach stracił obie dłonie. Poeta, malarz, malował ob-
razy o tematyce powstańczej i pejzażowej, przyczepiając 
pędzle do kikutów ramion. Kawaler Orderu Virtuti Militari. 

Ocenia się, że w trzecim powstaniu śląskim walczyło około 
45–60 tys. powstańców, w tym 5–8 tys. ochotników spo-
za Śląska. Wielu z nich zostało skierowanych przez Wojsko 
Polskie. Wśród ochotników było około 7 tys. szeregowców, 
800 oficerów, podoficerów i kadetów, w tym nieletni kade-
ci ze szkół wojskowych we Lwowie i w Modlinie, z których 
120 uciekło, aby walczyć na Śląsku. Do Grupy Wawelberga 
przydzielono 12 z nich, w tym Piotra Humnickiego, absol-
wenta Wydziału Rolniczego SGGW z 1930 r. W oddzia-
łach destrukcyjnych walczył również kadet Henryk Szilagyi, 
przyszły dyrektor Instytutu Rolnictwa i Leśnictwa Krajów 
Tropikalnych i Subtropikalnych Akademii Rolniczej w Kra-
kowie.

W wyniku trzeciego powstania śląskiego Polsce przypadło 
tylko około 29% spornego obszaru plebiscytowego za-
mieszkanego przez 46% ludności, ale na tym terenie znaj-
dowało się aż 76% wszystkich kopalń węgla kamiennego, 
67% kopalń rud cynku i ołowiu, 100% kopalń rud żelaza 
i 56% hut żelaza. Eksport z ówczesnego najmniejszego 
w Polsce autonomicznego województwa śląskiego stanowił 
80% eksportu II Rzeczpospolitej. 

Podsumowując, należy podkreślić, że studenci SGGW z wy-
jątkowym zaangażowaniem walczyli o granice II RP. Świad-
czy o tym ich liczny udział w walkach o Kresy Wschodnie 
i Zachodnie, duża liczba poległych w stosunku do ogółu 
studentów, długa lista odznaczonych. Co istotne, w imię 
wolności i niepodległości walczyli oni z różnych pozycji ide-
owych – zarówno konserwatywno-ziemiańskich, jak i socja-
listycznych (Grupa Wawelberga), a nawet komunistycznych 
(Bogdan de Nisau).
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Gracjan Chmielewski (1844–1924): student IPiRL w Pu-
ławach, Wydział Rolniczy. Walczył w oddziałach Frankow-
skiego, Langiewicza i Wagnera. Brał udział we wszystkich 
większych bitwach Lubelszczyzny. Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari.

Ignacy Kinel: student IPRiL w Puławach. Walczył w stopniu 
porucznika w oddziałach Frankowskiego, Cieszkowskiego 
i Oksińskiego. Następnie dowodził własnym oddziałem na 
Ziemi Kaliskiej. Dwukrotnie ranny. Budowniczy budynków, 
dróg i mostów w Galicji. Wykładowca Politechniki Lwow-
skiej.

Leon Przanowski: syn legionisty napoleońskiego odznaczo-
nego przez ks. J Poniatowskiego Orderem Virtuti Militari. 
Student IGWiL w Marymoncie i IPiRL w Puławach. Walczył 
w oddziałach Zakrzewskiego, Lelewela i Czachowskiego. Za 
odwagę awansowany do stopnia porucznika na polu walki. 
Ukończył studia w Belgii. Po powrocie do Polski działał spo-
łecznie w różnych organizacjach rolniczych. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari.

Szanowni Państwo!

Studentom, absolwentom i pracownikom SGGW oraz 
uczelni i instytucji, z których wyrosła i których jest konty-
nuatorką, jesteśmy winni cześć i szacunek za wkład w walkę 
o niepodległość Polski i kształt jej granic.

To z ich poświęcenia, odwagi, siły woli i charakteru wyku-
wał się w II Rzeczypospolitej etos Żołnierzy Niepodległości 
tak pięknie ujawniający się w różnych miejscach i na róż-
nych frontach w okresie drugiej wojny światowej i okupacji, 
a szczególnie w Powstaniu Warszawskim. 

Studenci SGGW byli zawsze pierwsi wśród przystępującej 
do walki młodzieży akademickiej. Biorąc pod uwagę licz-
bę ówczesnych studentów, uzyskali oni wyjątkowo dużo 
najwyższych odznaczeń bojowych. Niestety, bardzo wielu 
z nich poległo na polu walki. 

prof. dr hab. Sławomir Podlaski 
Wydział Rolnictwa i Biologii

Weterani Powstania Styczniowego (L. Benedyktowicz, G. Chmielewski, I. Kinel, 
L. Perzanowski), NAC
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WOLNOŚĆ to pojęcie wieloznaczne. W przypadku obywa-
tela jest ona rozumiana jako wolność słowa, myśli i czynu, 
zaś w przypadku państwa – niezależność lub niepodległość.

Parafrazując Jana Kochanowskiego: Wolności, ile cię trzeba 
cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Nie są to tylko sło-
wa. Prawdę tę potwierdzają ludzie, którzy przeżyli więzie-
nia, obozy koncentracyjne lub zesłania na nieludzką ziemię. 
Cenę wolności znają też uczestnicy wszystkich naszych po-
wstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego, 
warszawskiego, wielkopolskiego czy śląskich. Mimo że za 
każdym razem ponosiliśmy w nich ogromne straty i mieli-
śmy świadomość możliwości utraty także własnego życia, 
wciąż podejmowaliśmy walkę. 

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. nie zakończyło trud-
nej historii naszego narodu. Byłem świadkiem jak przez kil-
kadziesiąt lat także członkowie społeczności Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego walczyli o niepodległość, 
niezależność, a także wolność słowa, myśli i czynu. Szczycę 
się tym, że od 70 lat jestem związany z tą uczelnią – rozpo-
cząłem studia w 1947 r., a zakończyłem w 1952 r.; byłem 
pracownikiem SGGW w latach 1979–1995. Jako świadek 
historii, nie historyk a tylko technolog drewna, który może 
nie powinien podejmować się przedstawiania wkładu „jed-
nostek” w wielkość i sławę SGGW, chciałbym jednak przy-
pomnieć kilka postaci i wydarzeń z dziejów naszej Alma 

Mater. Nie można nie zauważyć, że uczelnia to nie tylko 
zabudowania i tradycja, ale przede wszystkim ludzie, któ-
rzy tworzą atmosferę kształtującą charaktery. Ta zaś zależy 
przede wszystkim od rektora. 

Jako nie historyk, nie podejmuję się przedstawienia kadry 
naukowej, która tak ukształtowała charaktery studentów 
SGGW, że w 1920 r. wraz ze studentami Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głów-
nej Handlowej wstąpili do Legii Akademickiej i w 36. Pułku 
Piechoty walczyli na przedpolach Warszawy. 

W gmachu uczelni (w pawilonie I przy ulicy Rakowieckiej), 
na tablicy pamiątkowej przy wejściu do biblioteki, „pod ze-
garem”, zamieszczono nazwiska studentów i pracowników 
SGGW poległych na froncie polsko-ukraińskim w 1919 r. 
i w Bitwie Warszawskiej. Na początku lat 50. XX wieku gor-
liwi członkowie PZPR zamierzali tę tablicę usunąć i znisz-
czyć. Na szczęście udało się „wyprzedzająco” zdjąć ją i prze-
chować w kościele akademickim św. Anny.

W książce pt. Księga poległych za Ojczyznę z SGGW 1939–
1945 (zeszyt 2) w słowie wstępnym prof. Witold Dzbeński 
podaje, że łącznie, wśród 453 osób poległych, znalazło się:
• 57 uczestników kampanii wrześniowej (w tym czterech 

adiunktów i asystentów oraz dwóch innych pracowni-
ków);

• 65 ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych (w tym 
czterech profesorów);

• 63 ofiary więzień hitlerowskich, egzekucji ulicznych itp. 
(w tym jeden profesor, trzech adiunktów i asystentów, 
jeden spośród innych pracowników);

• 152 ofiary stalinowskiej eksterminacji Polaków za-
mieszkujących Kresy Wschodnie i wziętych do niewoli 
żołnierzy z oddziałów Wojska Polskiego, które pod na-
porem Niemców dotarły do wschodniej granicy (w tym 
66 osób zginęło w Katyniu);

• 58 uczestników powstania warszawskiego (w tym czte-
rech profesorów, po jednym adiunkcie i asystencie, je-
den spośród innych pracowników);

• 58 osób (przede wszystkim wychowanków) zginęło 
w innych miejscach.

Tajne dokumenty ukryte w szafie
W grudniu 2008 r. studenci specjalności konserwacja drew-
na zabytkowego w Katedrze Technologii, Organizacji i Za-
rządzania w Przemyśle Drzewnym na Wydziale Technologii 
Drewna SGGW rozebrali drewnianą szafę biurową pocho-
dzącą z gabinetu rektora w dawnej siedzibie władz SGGW 
przy ulicy Rakowieckiej, a przeznaczoną wówczas do reno-
wacji i przekazania do zbiorów Muzeum SGGW.

Zaangażowanie SGGW w walce 
o niepodległość. Świadectwo 
historycznych wydarzeń
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W dwóch skrytkach szafy znaleziono teczki z tajnymi do-
kumentami. W marcu 2009 r. zbiory zostały przekazane do 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Z Oddziału In-
formacji Naukowej i Udostępniania Zasobu AAN otrzyma-
łem informacje na temat zawartości skrytki. Na podstawie 
rachunku znalezionego w szafie ustalono, że zakupiono ją 
w Warszawie 29 kwietnia 1944 r. Odkryte dokumenty sta-
nowią archiwum Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych 
z lat 1942–1944 (najstarsze z 1 stycznia 1942 r., ostatnie 
z 1 sierpnia 1944 r.). Zbiór liczy ponad 4,5 tys. stron, z czego 
2425 stron dokumentów, a pozostałe to opracowania, bro-
szury, ulotki i wycinki prasowe.

Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej wybudowano 
w 1929 r.; pawilon II – w 1939 r., tuż przed wybuchem II 
wojny światowej Rektorem SGGW w latach 1936–1945 r. 
był prof. Jan Miklaszewski (zm. 5 lutego 1945 r.). Po nim sta-
nowisko objął prof. Franciszek Staff (przed wojną profesor 
i dziekan Wydziału Rolnego SGGW). Uczelnia zlokalizowa-
na była w owym czasie na skraju miasta, w sąsiedztwie Pola 
Mokotowskiego, na którym jeszcze do niedawna było lotni-
sko wojskowe. Nic więc dziwnego, że Niemcy zajęli obydwa 
należące do uczelni pawilony na koszary dla swego wojska.
Umieszczenie archiwum Narodowych Sił Zbrojnych w ga-
binecie rektora, czyli praktycznie na terenie koszar wojska 
niemieckiego, można uznać za pomysłowe i bezpieczne – 
dla dokumentów, mniej dla ludzi.

Kto wiedział o ukrytych w szafie dokumentach? Czy był to 
rektor J. Miklaszewski czy może rektor F. Staff?
Kolejne pytanie: czy ten, kto ukrył dokumenty w szafie, był 
tylko osobą zaprzyjaźnioną, czy też pełniącą odpowiedzial-
ną, wysoką funkcję w organizacji podziemnej? 
Na te pytania nie ma odpowiedzi. Tajemnica konspiracji. 

Tajne nauczanie
Zarekwirowanie gmachów SGGW na koszary niemieckie 
i zamknięcie SGGW przez władze okupacyjne 10 listopada 
1939 r. sprowokowało władze uczelni do rozpoczęcia tajne-
go nauczania uniwersyteckiego. Odbywało się ono między 
innymi pod szyldem otwieranych za zgodą okupanta śred-
nich szkół zawodowych: Miejskiej Szkoły Ogrodniczo-Rol-
niczej przy ul. Opaczewskiej prowadzonej przez profesora 
Jana Rostafińskiego, Prywatnej Szkoły Rybackiej II stopnia 
dr. Franciszka Staffa przy ul. Siennej 16, Prywatnej Szko-
ły Rolniczej II stopnia inż. Stanisława Wiśniewskiego przy 
ul. Pankiewicza 3 i w Szkole Ogrodniczej na Ursynowie. 
Właśnie w Szkole Rybackiej firmowanej przez prof. Fran-
ciszka Staffa jako nauczyciele działali następujący członko-
wie ZWZ–AK: Kazimierz Stegman, Stefan Częścik, Sergiusz 
Dowhyluk, Bolesław Sakowicz i Tadeusz Backiel.

Natomiast w Szkole Ogrodniczej na Ursynowie, firmowa-
nej przez mgr. inż. (późniejszego prof. dr.) Alfonsa Zielonkę, 
działała tajna Szkoła Podchorążych Komendy Obwodu 6B 
Okręgu II Batalionów Chłopskich Powiatu Warszawskiego, 
w której zajęcia prowadzili oficerowie Armii Krajowej. Do-
wódcą kursu rocznika 1943/1944 był kpt. Zenon Marczak. 
Zajęcia te prowadzone były w grupach nie większych niż 10 
osób i odbywały się w mieszkaniach: Jerzego Kuncewicza – 
pracownika Szkoły Ogrodniczej i kpt. Stefana Owczarczyka 
ps. Łoś – instruktora w Szkole Ogrodniczej.

„Tarcza” i „Uprawa”
W niektórych biogramach studentów SGGW, którzy polegli 
w czasie powstania warszawskiego, można znaleźć przyna-
leżność organizacyjną „Uprawa”.

Nazwa ta nie jest powszechnie znana z konkretnego po-
wodu. Zacznę od definicji. „Uprawa”, później „Tarcza” – to 
nazwy polskiej konspiracyjnej organizacji o charakterze 
paramilitarnym i społecznym, składającej się w większości 
z ziemian i przemysłowców działająca od jesieni 1941 r. na 
obszarze całego Generalnego Gubernatorstwa. Ponieważ 
dobra ziemian i przemysłowców były od 1945 r. upaństwa-
wiane, ich zasługi wolano przemilczeć.

Do zadań „Uprawy” (nazwę nadał Rząd Polski na Uchodźc-
twie) należało:

• zbieranie funduszy na potrzeby podziemia;
• utrzymywanie stałej łączności z władzami wojskowy-

mi – wypełnianie otrzymywanych zleceń, dostarczanie 
potrzebnych wiadomości z terenu, zakup i przewoże-
nie broni (przy każdym dowództwie okręgu AK działał 
przedstawiciel „Uprawy”, który współpracował bez-
pośrednio z komendantem okręgu lub jego kwatermi-
strzem. Podwładni okręgowych przedstawicieli „Upra-
wy” posiadali odpowiednio kontakty z dowódcami 
inspektoratów i obwodów AK);

• melinowanie „spalonych” członków organizacji pod-
ziemnej, dostarczanie im środków do życia, odzieży  
i pieniędzy;

• organizowanie kursów sanitarnych, dostarczanie po-
trzebnego sprzętu sanitarnego, tworzenie punktów sa-
nitarnych, szpitalnych i aptecznych;

• prowadzenie tajnego szkolnictwa.

Po wojnie gen. Tadeusz Komorowski ps. Bór ocenił działal-
ność „Uprawy” następująco: Gdyby nie Uprawa – Tarcza – 
Armia Krajowa nie mogłaby była spełnić wielu swoich zasadni-
czych zadań. Opieka Tarczy uchroniła od głodu, demoralizacji 
i rabunku wiele oddziałów partyzanckich.

W Krakowie na budynku przy ul. św. Jana 3 znajduje się 
tablica takiej treści: W hołdzie ziemianom polskim, bohaterom 
walk o niepodległość, członkom ZWZ–AK i Uprawy – Tarczy 
– wiernym Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, prześladowanym  
i pomordowanym przez Niemców, Sowietów i władze komuni-
styczne w Polsce – Rodacy.

Rolniczy charakter SGGW i bezpośrednie kontakty z zie-
miaństwem nasuwają naturalne sugestie realizacji zadań 
„Uprawy”. 

Sz
ko

ła
 R

yb
ac

ka
 S

ta
ffa

, 1
94

1-
19

43
 N

AC



58 AGRICOLA MAJ 2019

8 
lis

to
pa

da

Rektorzy SGGW i inni członkowie uczelnianej społeczności
Powróćmy do rektorów. Oczywiście, nie będę wymieniał 
wszystkich, ale… 

Prof. dr hab. Zbigniew Muszyński
Rektor SGGW w latach 1969–1972 i 1972–1975. Urodził 
się 18 stycznia 1912 r. w Dominikowicach, pow. Gorlice. 
Zmarł 2 stycznia 1992 r. w Warszawie. Został pochowany 
na Cmentarzu Parafialnym w Milanówku.

Był konstruktorem pierwszych polskich szybowców i współ-
autorem konstrukcji „Łosia”, jedynego polskiego bombowca.
W czasie okupacji niemieckiej działał w stopniu majora 
w wywiadzie Armii Krajowej.

Dla studentów niekwestionowany autorytet. Bezpośredni, 
życzliwy i wzór do naśladowania.

Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska
Rektor SGGW w latach 1981–1984 i 1984–1987. Pierw-
sza w Polsce kobieta-rektor wyższej uczelni. Urodziła się 
9 grudnia 1925 r. w Warszawie, zmarła 23 czerwca 2012 r. 
Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie. 

Po maturze (tajnej) w 1942 r. wyjechała z Warszawy do ma-
jątku dziadków w Grzmiącej nad Pilicą. Tam już w styczniu 
1941 r. został zorganizowany oddział dywersyjno-sabotażo-
wy w strukturach ZWZ–AK. Grzmiąca umiejscowiona była 
w placówce „Radzanów”, która wchodziła w skład podob-
wodu „Białobrzegi”, obwodu Radom, okręgu Radom–Kielce 
„Jodła” Armii Krajowej. M. J. Radomska została zaprzysię-
żona w listopadzie 1942 r. w placówce „Radzanów”, przy-
jęła pseudonim „Ibis” i rozpoczęła działalność w wywiadzie 
i kolportażu prasy jako „Peowiaczka”. Jej działalność zosta-
ła dostrzeżona, o czym świadczą odznaczenia: Krzyż Armii 
Krajowej i Krzyż Walecznych.

W 1950 r. ukończyła studia na Wydziale Rolniczym SGGW 
i podjęła pracę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 

w Siejniku koło Olecka na Mazurach. Kolejne miejsca pra-
cy to: Zakład Hodowli Doświadczalnej Zwierząt Polskiej 
Akademii Nauk (doktorat 1958 r.), Zakład Hodowli Owiec 
SGGW (stopień docenta 1964 r.), Zakład Genetyki Populacji 
w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt, Instytut Biologicz-
nych Podstaw Hodowli Zwierząt SGGW, przez rok Instytut 
Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W 1972 r. 
doc. M. J. Radomska została mianowana profesorem zwy-
czajnym. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała 
w 1979 r.

Po 30 sierpnia 1980 r. i po podpisaniu porozumień sierp-
niowych uczestniczyła w tworzeniu Solidarności w SGGW. 
Była jednym z pierwszych członków-założycieli Solidarno-
ści SGGW i propagatorką utworzenia Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, działaczką opozycyjną w PRL. Należała 
do warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W listopa-
dzie 1980 r. została członkinią Towarzystwa Kursów Nauko-
wych, a w latach 1985–1989 była członkinią Prymasowskiej 
Rady Społecznej. Została odznaczona Komandorią z Gwiaz-
dą Orderu Świętego Sylwestra Papieża nadaną przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Dla studentów była jak matka, a ci poszliby za nią w ogień. 
Dowód? Kiedy w 1981 r. podczas strajku okupacyjnego 
podjętego na uczelni w proteście przeciwko wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego służba bezpieczeństwa wkro-
czyła w nocy do gmachu SGGW przy ulicy Rakowieckiej 
i aresztowała 38 pracowników, rektor za pośrednictwem 
„wszystkich świętych” i prymasa Polski Józefa Glempa wy-
broniła i doprowadziła do zwolnienia z aresztu wszystkich, 
dowodząc, że pilnowali uczelni. Innym razem zdobywała 
kaucje na wykupienie aresztowanych podczas manifestacji 
studentów. To tylko nieliczne przykłady wpływu zachowa-
nia pedagoga na postawę młodszego pokolenia.
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Prof. Julia Bartkiewicz-Jabłońska 
Urodziła się 22 stycznia 1906 r. w Uszaczu, w powiecie Le-
pel na Witebszczyźnie. Ukończyła studia chemiczne na Uni-
wersytecie Warszawskim. Pracę w SGGW podjęła w 1928 r.

Byłem studentem Pani Profesor w latach 1948–1950. Wy-
kładała chemię drewna i chemiczną technologię drewna. 
Imponowała wiedzą i wychowywała nas swoją postawą. 
Krótki przykład. W tamtym okresie nie było sesji egzamina-
cyjnej, tylko obowiązywały maksima i minima przedmiotów, 
które należało zdać, i ćwiczeń, które trzeba było zaliczyć, 
aby uzyskać zapis na następny semestr. Student, jeśli uwa-
żał, że opanował zakres wiedzy danego przedmiotu, uma-
wiał się z profesorem na egzamin. Po umówieniu się z Panią 
Profesor i zgłoszeniu w uzgodnionym terminie, student pu-
kał do drzwi. Pani Profesor wychodziła z pokoju i zapraszała 
do wejścia. Ten krótki moment wystarczał, aby zrozumieć, 
jak należy się zachować.

Wiedzieliśmy, że Pani Profesor bardzo często stała przed 
więzieniem na ulicy Rakowieckiej, aby uzyskać zgodę i ter-
min widzenia z mężem Bolesławem, uwięzionym za dzia-
łalność w AK. W ankiecie personalnej, którą wszyscy wy-
pełniali, Pani Profesor napisała (zgodnie z prawdą), że była 
w AK od 1940 r. Spowodowało to później szereg ograni-
czeń. W 1950 r. jej mąż dostał wyrok skazujący na dzie-
więć lat ciężkiego więzienia. W 1951 r. podczas jej wizyty 
na jednym z uzyskanych widzeń z mężem w więzieniu na 
Rakowieckiej „przypadkowo” wypalił pistolet. Nikt już nigdy 
później nie widział ani Pani Profesor, ani jej ciała.

Stanisław Jastrzębski ps. Kopeć
Urodził się 10 listopada 1920 r. w Warszawie. Zmarł 
13 kwietnia 2000 r., został pochowany na Cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie. Od 1934 r. był harcerzem 
w 4. Warszawskiej Drużynie Harcerskiej. W konspiracji 
działał od listopada 1939 r., od lipca 1942 r. – w Grupie 
Szturmowej Szarych Szeregów pod dowództwem Tade-
usza Zawadzkiego „Zośki”. Ukończył Szkołę Podchorążych, 
kurs Wielkiej Dywersji i Kurs Dowódców Kompanii. Uczest-
niczył w Akcji pod Arsenałem przeprowadzonej 26 marca 

1943 r. w celu odbicia Janka Bytnara „Rudego” i 20 innych 
więźniów z rąk gestapo. W 1943 r. przeszedł do oddziału 
specjalnego „Agat”, przekształconego w batalion „Parasol”. 
Był uczestnikiem wielu akcji zbrojnych. 24 września 1943 r. 
dowodził akcją likwidacji SS-Hauptscharfführera Augusta 
Kretschmanna, zastępcy komendanta obozu karnego przy 
ulicy Gęsiej (znanego z literatury jako „Konzentrationslager 
Warschau”). W czasie powstania warszawskiego walczył na 
Woli w Zgrupowaniu „Radosław”. 3 sierpnia 1944 r. dowo-
dził 2. kompanią Batalionu „Parasol”. 6 sierpnia 1944 r. zo-
stał ciężko ranny podczas obrony cmentarza kalwińskiego. 
Pod koniec sierpnia przeszedł kanałami ze Starego Miasta 
do Śródmieścia. 1 października 1944 r. ponownie został 
ranny, a po kapitulacji Warszawy wywieziono go do obo-
zu-szpitala jeńców wojennych pod Drezno, a później do 
Oflagu II D Gross Born. Do Warszawy wrócił w lutym 1945 
r. Wiosną 1946 r. podjął studia na I roku Oddziału Techno-
logii Drewna Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, gdzie 
w 1950 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera. 23 paździer-
nika 1950 r. został aresztowany i skazany wyrokiem Rejo-
nowego Sądu Wojskowego za „usiłowanie obalenia ustroju 
Rzeczypospolitej Polskiej” na karę 10 lat więzienia, zmniej-
szoną w drugiej instancji do 7 lat, a po zastosowaniu amne-
stii o połowę. Z więzienia wyszedł w październiku 1953 r. 
Podjął pracę jako robotnik budowlany. Został zatrudniony 
w Wytwórni Mebli Artystycznych w Henrykowie na stano-
wisku kierownika zakładu. Odwołano go jednak na skutek 
represji politycznych. Od 1955 r. pracował w Biurze Projek-
tów Przemysłu Drzewnego. Przez 12 lat był przewodniczą-
cym Środowiska Byłych Żołnierzy Batalionu „Parasol”. 

Drodzy młodsi Przyjaciele! 
W części wstępnej zastrzegłem, że nie jestem history-
kiem z wykształcenia. Jednak jestem „świadkiem historii”. 
Wszystko, co zrobicie dla Polski za swego życia, już dla Wa-
szych dzieci będzie historią. Patriotyczna atmosfera uczelni, 
którą chłoną nie tylko studenci, tak kształtuje obywateli, by 
w trudnych dla ojczyzny chwilach umieli zachować się „jak 
trzeba”.

prof. dr hab. Leszek Żukowski, 
em. profesor Wydziału Technologii Drewna
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Ceremonię rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru SGGW 
w asyście studentów w historycznych czapkach, tzw. ma-
ciejówkach. Dowódcą pocztu sztandarowego była Jagoda 
Kucharska (Wydział Nauk Ekonomicznych), chorążym Kamil 
Zając (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), asy-
stowała Aleksandra Ziętek (Wydział Nauk o Zwierzętach). 

Na posterunku honorowym przy tablicy pamiątkowej war-
tę pełnili: Alicja Stodulska (Wydział Rolnictwa i Biologii) 
i Marek Długosz (Wydział Leśny). Zmianę posterunku za-
pewniała Patrycja Krzyżanowska (Wydział Leśny). Asystę 
sprawowali studenci dwóch najstarszych wydziałów SGGW 
– Rolnictwa i Biologii: Szymon Domagała, Robert Cirocki, 
Łukasz Łuniewski, Bartłomiej Skarżyński, Przemysław Wno-
rowski oraz Leśnego: Mateusz Dawert. Opiekunem oficjal-
nych delegacji był Maciej Jacuniak (Wydział Leśny). W or-
ganizację uroczystości niepodległościowych zaangażowane 
były studentki Wydziału Rolnictwa i Biologii: Marta Lubiń-
ska, Natalia Sokołowska oraz Wydziału Leśnego: Adrianna 
Adamczuk i Sylwia Gołasiewicz.

W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW przy-
byłych powitał jego wiceprezes, mgr inż. Józef Rzewuski. 
W przemówieniu przypomniał o tradycji apelu poległych 
w SGGW oraz realizowanej przez stowarzyszenie misji upa-
miętniania dziejów uczelni oraz pracowników i wychowan-
ków z nią związanych. 

Apel poległych
Od ponad dwudziestu lat Stowarzyszenie Wychowanków SGGW organizuje apel poległych członków naszej 
społeczności akademickiej. W tym roku był on częścią uroczystości zorganizowanych z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel odbył się 8 listopada przy tablicy poświęconej pracownikom, 
studentom i wychowankom SGGW poległym i pomordowanym w latach 1918–1920 oraz 1939–1945. Wzię-
ła w nim udział wielopokoleniowa społeczność uczelni. Uroczystość miała podniosły i wzruszający charakter.
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Przy poruszających dźwiękach sygnałów wojskowych 
i werbla treść apelu poległych odczytał Robert Cirocki, stu-
dent Wydziału Rolnictwa i Biologii. W setną rocznicę odzy-
skania niepodległości wezwał on do apelu wszystkich, któ-
rzy złożyli ofiarę własnego życia dla odzyskania i utrwalenia 
wolności ojczyzny, w tym:

• 48 studentów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 
w latach 1918–1920;

• 453 pracowników, wychowanków i studentów po-
ległych na frontach kampanii wrześniowej 1939 r., 
poległych i zamordowanych w czasie drugiej wojny 
światowej, zakatowanych w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych, zamęczonych, zaginionych i roz-
strzelanych przez NKWD w ławrach Gułagu, podczas 
wywózek na Daleki Wschód, w Katyniu, Miednoje, 
Ostaszkowie i Charkowie, poległych w Powstaniu War-
szawskim, zamęczonych i rozstrzelanych w egzekucjach 
ulicznych przez hitlerowskiego okupanta, a także po-
ległych za wolność ojczyzny w innych dramatycznych 
okolicznościach.

Przed tablicą poświęconą poległym i pomordowanym kwia-
ty złożyły delegacje:

• władz SGGW na czele z rektorem prof. dr. hab. Wiesła-
wem Bielawskim; 

• Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej na czele z prezesem prof. dr. hab. Leszkiem 
Żukowskim; 

• Stowarzyszenia Wychowanków SGGW na czele z pre-
zes inż. Grażyną Skalmierską;

• Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na czele z prze-
wodniczącym dr. Jackiem Bujką;

• Związku Nauczycielstwa Polskiego SGGW na czele 
z przewodniczącą dr Mieczysławą Flachową;

• Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW.

Wcześniej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem hr. 
Edwarda Raczyńskiego, darczyńcy dóbr ursynowskich na 
cele edukacyjne, oraz pod historycznymi tablicami w holu 
Auli Kryształowej upamiętniającymi poległych i pomor-
dowanych członków społeczności SGGW w latach 1918–
1920.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili członkowie Or-
kiestry Reprezentacyjnej SGGW: Łukasz Borkowski, stu-
dent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (werblista) 
i Mariusz Milczarek, absolwent Międzywydziałowego Stu-
dium Gospodarki Przestrzennej SGGW (sygnalista). Uroczy-
stość zwieńczyło wystąpienie rektora SGGW prof. dr. hab. 
Wiesława Bielawskiego.

Anna Żuchowska
Biuro Promocji



Wystąpienie wiceprezesa Stowarzyszenia 
Wychowanków SGGW mgr. inż. Józefa 
Rzewuskiego
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Szanowni Państwo,
reprezentuję Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego, które przed dwudziestoma 
laty podjęło inicjatywę organizacji apelu poległych i pomor-
dowanych członków społeczności akademickiej SGGW, da-
jąc w ten sposób początek pięknej tradycji w naszej uczelni. 
Chociaż osobiście bardziej jestem skłonny używać nazwy 
„apel pamięci”, bowiem podczas tej uroczystości myślami 
obejmujemy też tych wszystkich, którzy w codziennym tru-
dzie budowali historię, prestiż i wielkość Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Możliwość uczestniczenia w apelu poległych w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ze wspa-
niałą oprawą, z udziałem pocztu sztandarowego SGGW, 
muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW, licznej rzeszy 
pracowników i studentów nas, wychowanków SGGW, na-
pawa wielką dumą i wzruszeniem. Dziękujemy za to organi-
zatorom i rektorowi. Mamy nadzieję, że będą to odtąd stałe 
elementy kolejnych uroczystości. 

Chciałbym serdecznie podziękować studentom, którzy są 
dzisiaj z nami i tak pięknie prezentują się w historycznych 
czapkach studentów SGGW. Myślę, że możecie być dumni 
z tego, że poświęciliście czas, by uczestniczyć w uroczysto-
ści, która jest bardzo ważna dla tożsamości naszej społecz-
ności i każdego z nas tu obecnych. Dziękuję!

W sposób szczególny chciałbym podkreślić udział w dzisiej-
szej uroczystości kolegi seniora Jana Skrabka, który przez 
wiele lat prowadził apel poległych, a następnie przekazał 
mi pełnienie tej zaszczytnej roli. Organizując apele, Sto-
warzyszenie Wychowanków SGGW kontynuuje działania 
swoich poprzedników, dzięki którym pięćdziesiąt lat temu 
(1967–1970) wykonano z piaskowca pamiątkowe tablice. 
Wyryte zostały na nich nazwiska 453 poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1945 pracowników i wychowan-
ków SGGW. Tablice umieszczono w holu Auli Kryształowej 
przy ul. Nowoursynowskiej, w reprezentacyjnym miejscu 
uczelni. Każdego roku w listopadzie odbywa się przy nich 
uroczysty apel i są składane kwiaty. Podczas uroczystości 
przywoływana jest także pamięć o studentach, żołnierzach 
Legii Akademickiej, którzy polegli w latach 1918–1920, 
broniąc młodą, niepodległą Polskę przed sowiecką agresją. 
Ich nazwiska widnieją na tablicy pamiątkowej umieszczonej 
w kaplicy Loretańskiej w kościele akademickim św. Anny.

Wspominamy ich wszystkich: pracowników, absolwentów 
i studentów. Odeszli, ale pamięć o nich powinna trwać nie 
tylko podczas Święta Zmarłych, gdy zapalamy znicze na 
grobach naszych przodków, przyjaciół i kolegów. W trosce 
o ich trwałe upamiętnienie Stowarzyszenie Wychowanków 
SGGW rozpoczęło w 2009 r. wydawanie serii zeszytów 
historycznych. Zeszyt nr 1 poświęcono studentom SGGW 
poległym za ojczyznę w latach 1918–1920. Drugą publika-
cją wydaną w tym cyklu była księga poległych za ojczyznę 
w latach 1939–1945. Zamieszczono w niej biogramy 453 
osób. Podczas sympozjum, które poprzedziło dzisiejszy 
apel, wspominali ich prof. dr hab. Leszek Żukowski i prof. 
dr hab. Sławomir Podlaski. W utrwalaniu pamięci o dziejach 
uczelni znaczącą rolę odgrywa Muzeum SGGW, które przy-
bliża i przypomina młodszym pokoleniom historyczne fak-
ty, zdarzenia i postaci związane z uczelnią. Za tę wspaniałą 
działalność chciałbym dziś na ręce kustosz Muzeum SGGW 
Karoliny Grobelskiej złożyć serdeczne podziękowania. 
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Cieszy nas, że uroczystość 100-lecia niepodległości Polski 
została w SGGW zaplanowana i przygotowana w tak godny 
sposób. Przygotowywaliśmy się do niej od roku. 

Chociaż, jak przypomniano podczas dzisiejszego sympo-
zjum naukowego, zaledwie pięćdziesiąt lat w historii Polski 
możemy uznać za okres pełnej wolności i suwerenności 
państwowej. Przez pozostałe 50 lat musieliśmy walczyć 
o wolność z terrorem hitlerowskim i stalinowskim, z ustro-
jem PRL-owskim. Nie były to łatwe czasy, ale jak wskazu-
ją biogramy naszych pracowników i studentów, siłą woli, 
wiarą i hartem ducha można przezwyciężyć największe zło 
i pozostać godnym człowiekiem i obywatelem. 

Na długo zachowamy w pamięci dzisiejszą uroczystość. Jej 
pierwszą część z wykładami historycznymi, dokumentują-
cymi udział społeczności akademickiej SGGW w walkach 
o niepodległość, odbudowę bytu narodowego i suweren-
ności państwa oraz podniosły i wzruszający koncert pieśni 
patriotycznych.

Pamiętajmy, że setna rocznica odzyskania niepodległości 
nie wieńczy dzieła. Przed nami są następne, nie mniej waż-
ne. Wszystkie one będą okazją do uhonorowania tych, dzię-
ki którym żyjemy w niepodległym, suwerennym kraju. Pil-
nujmy i dbajmy, aby ich ofiara nie została zaprzepaszczona!

Nie zapominajmy o tym, stojąc tu i chyląc głowę przed tabli-
cą poświęconą poległym i pomordowanym pracownikom, 
absolwentom i studentom SGGW – cześć Ich dostojnej pa-
mięci!
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Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za udział w tych jakże 
doniosłych i pięknych uroczystościach zwią-
zanych z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Słowa serdecznych podziękowań kieruję do 
prof. Leszka Żukowskiego, prezesa Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. 

Serdecznie dziękuję panu Sławomirowi 
Pocztarskiemu, prezesowi Fundacji Polskie-
go Państwa Podziemnego oraz pani Han-
nie Stadnik, wiceprezes Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej.

Serdecznie dziękuję prelegentom sympo-
zjum historycznego: prof. Markowi Droz-
dowskiemu, prof. Tomaszowi Boreckiemu, 
prof. Sławomirowi Podlaskiemu, prof. Lesz-
kowi Żukowskiemu.

Za zorganizowane dzisiejszego wydarzenia oraz podkreśle-
nie patriotycznych wartości stanowiących o tożsamości na-
szej uczelni i naszego kraju bardzo dziękuję Stowarzyszeniu 
Wychowanków SGGW, które od wielu lat organizuje apel 
poległych. 

Dziękuję delegacjom Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego SGGW, Wydziału 
Nauk Społecznych i Samorządu Studentów SGGW, które 
niezawodnie każdego roku uczestniczą w apelu. 

Dziękuję pracownikom Biura Promocji, które w tym roku 
było głównym koordynatorem uroczystości, oraz Muzeum 
SGGW. 

Za uświetnienie uroczystości niepodległościowych dziękuję 
Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW, Ludowemu Zespołowi 
Artystycznemu „Promni” i Chórowi Kameralnemu SGGW. 

Dziękuję wszystkim pracownikom administracyjnym zaan-
gażowanym w przygotowanie uroczystości.

Dziękuję studentom za to, że są tu dzisiaj z nami, dając nam 
ufność w to, że sztafeta pokoleń trwa. 
 
Dziękuję prowadzącemu dzisiejsze uroczystości Grzegorzo-
wi Jachowi.

Jestem przekonany, że bogaty program obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dostarczył 
Państwu wielu wzruszeń. Cieszę się, że mogliśmy w naszej 
małej ojczyźnie, jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, wspólnie przeżywać radość z wolnej, niepod-
ległej Polski.

Życzę Państwu radosnego Święta Niepodległości!

Wystąpienie JM Rektora  
prof. Wiesława Bielawskiego 
podsumowujące obchody w SGGW
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23 listopada 2018 roku z inicjatywy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odsłonięto tablicę 
upamiętniającą lekarzy weterynarii płk. Konrada Millaka i prof. dr. hab. Józefa Kulczyckiego oraz 
obelisk ulubionej klaczy marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zdjęciu J. Piłsudski na Kasztance podczas defilady na Placu Saskim 11 listopada 1926 r. 
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Wydział Medycyny Weterynaryjnej – współorganizator uroczystości poświęconych 
wspomnieniom o płk. Konradzie Millaku i prof. dr. hab. Józefie Kulczyckim  
oraz Kasztance marszałka Józefa Piłsudskiego
W roku 2018, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
wspólnie z władzami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zarządem Głównym Polskie-
go Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Warszawską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, z inicjatywy prof. dr. 
hab. Włodzimierza Klucińskiego zorganizował trzy uroczystości poświęcone wspomnieniom o Kasztance, 
ulubionej klaczy bojowej marszałka Józefa Piłsudskiego oraz o lekarzach weterynarii – Konradzie Millaku 
i Józefie Kulczyckim, którzy od 1918 r. organizowali wojskową, jak i cywilną służbę weterynaryjną w odra-
dzającej się Polsce. Lekarze ci w późniejszych latach byli nauczycielami akademickimi Wydziału Weteryna-
ryjnego, będącego w pierwszych latach swojego istnienia w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego, a od 
1952 r. w strukturach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obaj, będąc wojskowymi 
lekarzami weterynarii o uznanym autorytecie zawodowym i niespełna 20-letniej praktyce weterynaryjnej, 
opiekowali się w drugiej połowie listopada 1927 r. Kasztanką marszałka.
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Pierwsza, dwudniowa uroczystość składająca się z konfe-
rencji pt. O Kasztance i nie tylko… oraz z finału ogólnopol-
skiego konkursu na najpiękniejszą klacz maści kasztanowej 
odbyła się w dniach 22–23 września 2018 r. w Mińsku Ma-
zowieckim, mieście, w którym w pierwszych latach niepod-
ległości stacjonował 7. Pułk Ułanów Lubelskich opiekujący 
się Kasztanką marszałka. Uroczystość ta zorganizowana 
została przez burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina 
Jakubowskiego i dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Lesz-
ka Celeja pod patronatem honorowym rektora naszej Alma 
Mater prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego; prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
prof. dr hab. Iwony Markowskiej-Daniel oraz prezesa War-
szawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka 
Mastalerka. W uroczystości brali również udział prorektor 
ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek i dziekan Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marcin Bańbura. Pod-
czas konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Kita 
(Koń w obronie Ojczyzny), prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński 
(Wspomnienia o pułkowniku dr. K. Millaku i prof. J. Kulczyckim), 
Anna Stojanowska (Najpiękniejsze araby maści kasztanowatej 
w hodowlach polskich) i dr Andrzej Bereznowski (Urazy krę-
gosłupa u koni).

Druga uroczystość zorganizowana została 23 października 
2018 r. przez dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzyszto-
fa Kluka w Ciechanowcu Dorotę Łapiak i składała się z se-
minarium pt. Koń w obronności i kulturze Polski połączonego 
z wystawą pt. Zbiory Hipologiczne Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu. Seminarium to również zorganizowane było pod 
patronatem rektora SGGW i prezes Zarządu Głównego 
PTNW. Poza dwoma referatami profesorów Jerzego Kity 
i Włodzimierza Klucińskiego o tej samej tematyce, co pod-
czas konferencji w Mińsku Mazowieckim, wykłady wygłosi-
li: dr Magdalena Chłopecka pt. Czy konie rozpoznają rośliny 
trujące? i lek. wet. Grzegorz Jakubik, który w swoim wy-
kładzie przedstawił obszerne zbiory hipologiczne będące 
w posiadaniu Muzeum Rolnictwa.

Trzecia uroczystość odbyła się na terenie kampusu im. 
Edwarda Raczyńskiego w dniu 23 listopada 2018 r., tj. 
w 91. rocznicę śmierci Kasztanki, która nastąpiła wskutek 
odniesionego urazu kręgosłupa podczas transportu z War-
szawy do Mińska Mazowieckiego. Organizatorem wydarze-
nia był dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. 
dr hab. Marcin Bańbura. Głównym punktem uroczystości 
było odsłonięcie, na terenie między ulicą Nowoursynowską 

fot. Tomasz Sadkowski
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Kasztanki oraz zamieszczenie na nim tablicy upamiętnia-
jącej lekarzy weterynarii płk. dr. Konrada Millaka i prof. 
dr. hab. Józefa Kulczyckiego. Twórcą obelisku jest artysta 
Piotr Banasik. Na uroczystości rektora SGGW reprezento-
wał prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek; Zarząd 
Główny PTNW – prezes prof. Iwona Markowska-Daniel; 
Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną – prezes lek. wet. 
Jacek Łukasiewicz; Warszawską Izbę Lekarsko–Weteryna-
ryjną – prezes lek. wet. Marek Mastalerek. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in.: burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski; dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Le-
szek Celej; władze zarządu Oddziału Łomżyńsko–Ostro-
łęckiego PTNW – dr Marian Czerski, dr Emilian Kudyba 
i prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski; przedstawiciele grupy 
rekonstrukcyjnej 7. Pułku Ułanów Lubelskich; społeczność 
akademicka, a wśród niej były dziekan Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej prof. dr hab. Jerzy Kita. Osobiście miałem 
również zaszczyt w niej uczestniczyć, jako były dziekan 
i rektor SGGW.

Wszystkie wymienione uroczystości były okazją do przypo-
mnienia sylwetek wspomnianych wyżej lekarzy weterynarii, 
współorganizatorów życia zawodowego i akademickiego 
w odrodzonej Polsce.

do stopnia pułkownika (1923 r.). W latach 1927–1939 był 
szefem służby weterynaryjnej Dowództwa Okręgu Korpusu 
I w Warszawie. W latach 1930–1937 był ponadto redak-
torem Biuletynu Sekcji Weterynaryjnej Towarzystwa Wie-
dzy Wojskowej. Niezależnie od pracy w wojsku, aktywnie 
uczestniczył w życiu cywilnej służby weterynaryjnej, m. in. 
redagując lub współredagując takie czasopisma jak: „Wia-
domości Weterynaryjne” (od 1919 r.), „Pamiętniki Polskie-
go Towarzystwa Lekarzy Weterynarii” (od 1926 r.), czy też 
„Revue Veterinaire Slave” (od 1933 r.).

1 września 1939 r. mianowany został szefem służby wete-
rynaryjnej Wojska Polskiego. W latach 1941–1945 przeby-
wał w oflagu najpierw w Dorsten, a następnie w Dossel.

Kolejny okres pracy zawodowej K. Millaka przypada na lata 
1946–1969. Pierwsze cztery lata to łączenie pracy na rzecz 
wojskowej i cywilnej służby weterynaryjnej. Od 1950 r. 
jego praca zawodowa związana była wyłącznie ze służbą 
cywilną. Pełniąc w latach 1946–1950 funkcję zastępcy sze-
fa Służby Weterynaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, 
równocześnie rozpoczął pracę na Wydziale Weterynaryj-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził wy-
kłady z zakresu historii weterynarii. W latach 1946–1951 
był kierownikiem Katedry Weterynarii Wojskowej, a także 
organizatorem i kierownikiem Ośrodka Historii Medycyny 
Weterynaryjnej. W 1949 r. ośrodek ten przeniesiony został 
do Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Ostat-
nie 13 lat życia płk. dr. K. Millaka związane było z Wydzia-
łem Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. 

Działalność naukową prowadził płk. dr K. Millak w obszarze 
historii wojskowej służby weterynaryjnej, biografii lekarzy 
weterynarii oraz historii czasopism i szkolnictwa weteryna-
ryjnego.

Zmarł 3 stycznia 1969 r. w Warszawie.

Szkic życiorysu płk. dr. Konrada Millaka 
Konrad Millak urodził się w Warszawie w 1886 r. Studia we-
terynaryjne rozpoczął w 1904 r. w Warszawskim Instytucie 
Weterynaryjnym. W 1905 r. uczestniczył w strajkach. Po 
wydaleniu ze studiów kontynuował naukę w Dorpacie (lata 
1907–1909), gdzie uzyskał dyplom lekarza weterynarii.

Jego działalność zawodowa w niepodległej Polsce w latach 
1918–1939 wiązała się przede wszystkim z organizacją woj-
skowej służby weterynaryjnej. W latach 1918–1927 był or-
ganizatorem tej służby w ramach Wydziału Inspekcji Wete-
rynaryjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym czasie 
uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na Akademii 
Weterynaryjnej we Lwowie (1921 r.), a także awansował 

fot. Tomasz Sadkowski
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Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1948 r. w okre-
sie przynależności wydziału do Uniwersytetu Warszawskie-
go. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1956 r. na wnio-
sek Senatu SGGW w Warszawie.

Profesor J. Kulczycki był pionierem zastosowania rentgeno-
logii w diagnostyce chorób koni. Ponadto opracował m. in. 
postępowanie chirurgiczne przy urazowym zapaleniu czep-
ca u bydła, konstruując do tego zabiegu specjalną ramkę 
wraz z mankietem. Był autorem podręczników, m. in. Terapii 
Chirurgicznej Zwierząt Domowych i Diagnostyki Chirurgicznej. 
Poza aktywnością na uczelni przez 11 lat przewodniczył Ko-
mitetowi Nauk Weterynaryjnych Wydziału V PAN (1957–
1968). Zmarł w Warszawie 9 kwietnia 1974 r. W 2004 r. 
nowo wybudowana wówczas Klinika Koni Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej SGGW została nazwana imieniem 
prof. Józefa Kulczyckiego.

Wspomnienie płk. dr. Konrada Millaka pt. Koniec marszał-
kowskiej Kasztanki
Józef Piłsudski jeździł na Kasztance przez 13 lat, począwszy 
od sierpnia 1914 r. do czasu jej tragicznej śmierci 23 listopa-
da 1927 r. Lekarz weterynarii dr płk. Konrad Millak w swo-
ich wspomnieniach tak opisywał Kasztankę podczas uro-
czystej defilady 11 listopada 1927 r. przed Pałacem Saskim 
(dzisiejszy plac im. marszałka Józefa Piłsudskiego): Poważna 
i dostojna była Pani Kasztanka. Choć przednie nogi świadczyły 
już o długich przebytych marszach – krzepkie i suche były jesz-
cze, pomimo iż lat 18 nosiły swą panią. […] A poznała dobrze 
wszystkie ruchy swego pana wciągu 13-letniej pod nim służby. 
[…] Zapewne pamiętała ten sierpniowy dzień 1914 r., gdy na 
rynku miechowskim dosiadł ją po raz pierwszy jej pan marsowy. 
Pamiętała Kielce, Łowczówek, Nidę Konary, Jastków […] prze-
mierzyła pod swym panem Polskę całą i wyniosła go aż tutaj na 
ten plac wypełniony dźwiękami trąb i bębnów, barwami mun-
durów, atmosferą święta, wymarzonego i okupionego długimi 
cierpieniami Narodu. 

Po defiladzie tradycyjnie już Kasztanka przewożona była 
do 7. Pułku Ułanów Lubelskich do Mińska Mazowieckiego. 
W nocy z 22 na 23 listopada 1927 r. płk. Millak otrzymał 
telefon, iż w czasie transportu klacz uległa wypadkowi, 
i razem z chirurgiem ppłk. dr. Józefem Kulczyckim, komen-
dantem Kadry Okręgowego Szpitala Koni pojechali do Miń-
ska. Obrażenia Kasztanki były na tyle poważne (pęknięcie 
dwóch ostatnich kręgów grzbietowych), że nie udało się jej 
uratować. Jej szczątki spoczęły pod klombem przed budyn-
kiem dowództwa 7. Pułku Ulanów Lubelskich, obecnie Żan-
darmerii Wojskowej. Natomiast skóra klaczy, na prośbę pani 
marszałkowej Piłsudskiej, została wypchana i umieszczona 
początkowo w Muzeum Centrum Wyszkolenia Weteryna-
ryjnego w Warszawie, następnie w Muzeum Wojska, a po 
śmierci Józefa Piłsudskiego przeniesiona została do Belwe-
deru. Po zakończeniu II wojny światowej pamiątka ta uległa 
zniszczeniu. 

Notatka powstała na podstawie wspomnienia płk. dr. Kon-
rada Millaka pt. Koniec Marszałkowskiej Kasztanki napisane-
go w niewoli w Dossel w 1942 r., pochodzącego z archiwum 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Wetery-
naryjnych, dotąd niepublikowanego.

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Szkic życiorysu prof. dr. hab. Józefa Kulczyckiego
Józef Kulczycki urodził się w 1888 r. w Krakowie. Studia we-
terynaryjne odbył w latach 1907–1912 w Wyższej Szkole 
Weterynaryjnej w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł lekarza we-
terynarii. 

W latach 1918–1939 był wojskowym lekarzem weterynarii 
w polskiej armii, na początku w szpitalu dla koni w Kraśni-
ku (1918–1921), a następnie na stanowisku oficera wete-
rynarii w klinice koni w Centrum Wykształcenia Kawalerii 
w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu (1921–1928). 
W tym czasie obronił na Akademii Weterynaryjnej we Lwo-
wie pracę doktorską (1926 r.), a także awansował do stop-
nia pułkownika.

Od 1928 r. do czasu wybuchu II wojny światowej był ko-
mendantem i wykładowcą w Centrum Wyszkolenia i Badań 
Weterynaryjnych Wojska Polskiego. W 1934 r. habilitował 
się na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Na tymże wydziale w 1935 r. rozpoczął działalność 
naukową i dydaktyczną, równolegle pełniąc służbę wojsko-
wą. Jego działalność naukowa koncentrowała się na zasto-
sowaniu badań rentgenologicznych w diagnostyce chorób 
koni. Był wykładowcą takich przedmiotów jak: chirurgia, 
anatomia topograficzna i weterynaria sądowa. Poza pracą 
na uczelni, w latach 1932–1939 był redaktorem dodatku 
specjalnego „Informacje Praktyczne” czasopisma „Wiado-
mości Weterynaryjne”, a także wydawanej w języku nie-
mieckim części „Revue Veterinaire Slave”.
 
W okresie II wojny światowej (1943–1945) był wykładow-
cą anatomii topograficznej, chirurgii, ortopedii i okulistyki 
weterynaryjnej w Royal (Dick) Veterynary College w Edyn-
burgu. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do kraju 
i w 1946 r. objął kierownictwo Katedry Chirurgii i Okulistyki 
na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Katedrą tą kierował do czasu przejścia na emeryturę tj. 
do 1960 r.



Wystąpienie prof. dr. hab. Mariana 
Binka, prorektora ds. nauki SGGW 
wygłoszone 22 września 2018 r. 
w Mińsku Mazowieckim podczas 
konferencji O Kasztance i nie tylko…
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rej genezie powstania tak pisał wybitny historyk, badacz 
historii Polski XIX wieku Stefan Kieniewicz: Druga Rzecz-
pospolita była wielkim celem, do którego Polacy szli wieloma 
drogami, z lewa i z prawa; wszystkie te drogi były ważne i każda 
z nich miała historyczne znaczenie. Można dyskutować o zmar-
nowanych szansach, o błędach, ale nie wolno przekreślać tam-
tej Polski, bo bez niej nie bylibyśmy tacy, jacy jesteśmy.

Jako przedstawiciele środowiska akademickiego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Nauk 
Weterynaryjnych i Samorządu Lekarzy Weterynarii pragnie-
my również zaznaczyć swoją obecność podczas obchodów 
jubileuszu niepodległości naszej ojczyzny, uczestnicząc 
w uroczystościach nawiązujących do wydarzeń sprzed 100 
lat zorganizowanych przez Urząd Miasta Mińska Mazowiec-
kiego, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Motywem przewodnim dzisiejszej 
konferencji jest Kasztanka, ulubiona klacz marszałka Józefa 
Piłsudskiego, twórcy i dowódcy Legionów, którego obóz 
sanacyjny bezpośrednio wiązał z odrodzeniem się wolnej 
Polski. Zwierzęta – w polskiej tradycji w sposób szczegól-
ny konie – zawsze wzbudzają sympatię i zaciekawienie. 
Traktowane przez swoich właścicieli z czułością, często 
na prawach członka rodziny, ocieplają wizerunek człowie-
ka. Zwierzęta mają również swoich lekarzy: absolwentów 
studiów weterynaryjnych. Powołanie w drugiej połowie 
XVIII w. szkół weterynaryjnych, wywodzących się wprost 
ze szkół medycznych, było tym momentem w historii roz-
woju medycyny, w którym nastąpiło zerwaniem z pełnym 
ignorancji i brutalności traktowaniem zwierząt i ich upod-
miotowieniem. Można powiedzieć, że fakt ten był również 
miarą pojmowania naszego człowieczeństwa. Dzisiaj prof. 
Jerzy Kita (wieloletni dziekan Wydziału Medycyny Wete-
rynaryjnej SGGW) opowie Państwu o ważnym pacjencie, 
jakim była Kasztanka, klacz marszałka Józefa Piłsudskiego.

Historia medycyny weterynaryjnej, choć relatywnie młoda, 
ma już swoich kronikarzy. Spisaną historię warszawskiego 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zawdzięczamy płk. 
Konradowi Millakowi, o którym opowiedzą prof. Włodzi-
mierz Kluciński (wieloletni dziekan tego wydziału i rektor 
SGGW) oraz dr Grzegorz Jakubik (kierownik Muzeum We-
terynarii w Ciechanowcu). Miłośnicy koni na pewno będą 
zainteresowani referatami Anny Stojanowskiej (międzyna-
rodowej sędzi oceniającej konie) i dr. Andrzeja Bereznow-
skiego (adiunkta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW).

Szanowni Państwo!
Moje wprowadzenie do dzisiejszej konferencji chciałbym 
zakończyć tezą nawiązującą do postawionego na wstępie 
pytania dotyczącego rozumienia niepodległości. Jak poka-
zuje i uczy historia, nasza przyszłość wynika z przeszłości 
i nie możemy tego faktu pominąć. Do tworzenia przyszłości 
używamy bowiem budulca, którym są: wielowiekowa spu-
ścizna minionych pokoleń, tradycja, akumulowana wiedza 
oraz wywodzący się z tych wartości kapitał kulturowo-spo-
łeczny, edukacyjny i ekonomiczny. 

Na koniec chciałbym życzyć Państwu ciekawej i twórczej 
konferencji.

W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej ustanawiającej rok 
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości czytamy między innymi: 11 listopada 1918 r. 
spełnił się sen pokoleń Polaków – państwo polskie narodziło się 
na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i ger-
manizacji, po wielkich powstaniach wolna Polska powróciła na 
mapę świata. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem Ojców 
Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskie-
go, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojcie-
cha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą 
spory, by wspólnie świętować ten radosny jubileusz w jed-
ności i pojednaniu.

Co oznacza tamta niepodległość dla naszego pokolenia i jak 
ją postrzegamy z perspektywy naszych doświadczeń histo-
rycznych?

Na polską jesień wolności 1918 r. składała się cała mozaika 
wydarzeń oraz uczestniczących w nich osób i grup społecz-
nych snujących różne wizje Polski. Także słowo niepodle-
głość dla wielu nie wiązało się jedynie z wolnością od zabor-
ców; zawierała się w nim także nadzieja na zmianę statusu 
upośledzonych grup społecznych, być może nawet szansa 
na zmianę struktury samego społeczeństwa. Niewątpliwie 
były to czas i miejsce bitwy o konstrukcję pozytywnej wizji 
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Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu –  
międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta RP
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Zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, które odbywały się w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, była między-
narodowa konferencja naukowa Uniwersytet jako ośrodek 
kultury intelektualnej narodu zorganizowana 6 grudnia 
2018 r. przez Wydział Nauk Społecznych SGGW oraz Wy-
dział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronem 
konferencji był prezydent Andrzej Duda, a partnerem – 
Narodowe Centrum Kultury. 

W dyplomie przygotowanym z okazji stulecia odzyskania 
niepodległości prezydent Andrzej Duda wyraził uznanie dla 
organizatorów tego wydarzenia za podjęcie refleksji nad 
znaczeniem uczelni wyższych jako ośrodków współtwo-
rzących naukę i kulturę, a przez to służących społeczeń-
stwom i narodom oraz przekonanie, że spotkanie w gronie 
uczonych stanie się ważnym głosem w dyskusji o wyzwa-
niach, jakie stoją dziś przed ośrodkami akademickimi. Ży-
czył też kolejnych udanych inicjatyw i dalszej pomyślnej 
działalności.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli prof. Andrzej Waśko, 
doradca prezydenta RP; dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH 
PAN, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego; 
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowe-
go Centrum Kultury; Wojciech Kirejczyk, zastępca dyrek-
tora biura Programu „Niepodległa”. UKSW reprezentowała 
prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fide-
lus, prof. UKSW. Gośćmi konferencji byli również dzieka-
ni wszystkich wydziałów SGGW, czym organizatorzy byli 
w szczególny sposób zaszczyceni.

W imieniu rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielaw-
skiego konferencję otworzył prorektor ds. współpracy mię-
dzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada. Witając gości, 
powiedział: Cieszę się, że konferencja organizowana wspólnie 
przez wydziały Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ma miejsce właśnie u nas, na uczelni łączącej 
tradycję i nowoczesność. Z odzyskaniem niepodległości koja-
rzy się zwykle fakty związane z sytuacją historyczną, z czynem 
zbrojnym i daniną krwi, a potem z wysiłkiem, jaki musiał być 
poniesiony w celu zespolenia oddzielnych systemów politycz-
nych i gospodarczych oraz rozwoju ekonomicznego i społecz-
nego odradzającej się Polski. Rzadziej, zwykle w kontekście 
historycznym, mówi się o intelektualnych podwalinach tego 
procesu, które z jednej strony służyły utrzymaniu świadomości 
narodowej, z drugiej zaś, co nie mniej ważne, były podstawą 
rozwoju i przekształcania świadomości społecznej. W tym zna-
czeniu temat konferencji Uniwersytet jako ośrodek kultury 
intelektualnej narodu jest niezwykle cenny i trafnie wybrany, 
bowiem rozwój wiedzy naukowej i rozwój kultury intelektual-
nej narodów to procesy ze sobą ściśle powiązane. Uniwersyte-
ty zaś, szczególnie te nowoczesne i autonomiczne, odgrywają 
główną rolę w tej rzeczywistości.

Jednak zmieniająca się rzeczywistość społeczna, gospodarcza 
i prawna powodują, że konieczna jest żywa dyskusja podkre-

ślająca pozytywne aspekty obserwowanych zmian, ale i wska-
zująca na zagrożenia wynikające z nowych koncepcji uniwersy-
tetu. Rozumieć musimy, że sama nauka podlega systemowym 
wpływom kulturowym, co odzwierciedlone zostaje przede 
wszystkim w zmiennych oczekiwaniach wobec funkcji szkół 
wyższych. Musimy w tym kontekście skonfrontować się z pyta-
niami o sens istnienia uniwersytetów oraz o sposób ich funkcjo-
nowania. Zderzenie modelu neoliberalnego z utrwalonym mo-
delem humboldtowskim rodzi pytania, jak idee te mogą ze sobą 
współistnieć tak, by utrzymać pozycję i rolę uniwersytetów we 
współczesnym świecie. Nikt nas bowiem nie zwolnił i zwolnić 
nie może z prowadzenia badań naukowych służących nie tylko 
rozwojowi ekonomicznemu, ale przede wszystkim poznaniu czy 
objaśnianiu otaczającej nas rzeczywistości: zrozumieniu świa-
ta, społeczeństw i ludzi. Cieszy mnie, że to zagadnienie zgro-
madziło na dzisiejszej konferencji tak wielu uczestników z 12 
krajów świata. Liczę na to, że prowadzone obrady pozwolą na 
przybliżenie koncepcji funkcjonowania uniwersytetów w dzi-
siejszych trudnych czasach oraz potwierdzą ich rolę jako ośrod-
ka kultury intelektualnej narodu.

Goście honorowi podkreślali w wystąpieniach znacze-
nie uniwersytetu jako ośrodka kultury intelektualnej na-
rodów w perspektywie historycznej oraz współcześnie. 
Wskazywano na potrzebę interdyscyplinarnej dyskusji 
na forum narodowym i międzynarodowym na temat roli 
uczelni we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się 
świecie, w tym prowadzenia dalszej debaty w Polsce – 
przede wszystkim w kontekście reform wynikających z wej-
ścia w życie z dniem 1 października 2018 r. Konstytucji dla 
Nauki. Zwracano uwagę na relacje zachodzące pomiędzy 
państwem, społeczeństwem, narodem a uniwersytetem, 
a także na wyjątkowość uniwersytetu jako przestrzeni nie-
skrępowanej wymiany poglądów, dialogu i kształtowania 
państwowości oraz szczególnej wielopokoleniowej wspól-
noty tych, którzy uczą i tych, którzy się uczą.

Problematyka referatów prezentowanych przez prelegen-
tów z kraju i ze świata dotyczyła miejsca uniwersytetu 
i wiedzy naukowej w życiu społecznym, możliwości rozwo-
ju, jakimi dysponuje środowisko akademickie, dylematów 
systemowych i problemów, które mogą stanowić barierę 
dla rozwoju wiedzy naukowej i kształcenia akademickiego, 
oraz możliwości, jakimi dysponuje społeczność akademicka. 
Wśród wszystkich referatów, ważnych ze społecznej per-
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spektywy, pojawiły się wystąpienia o charakterze filozoficz-
nym, pedagogicznym, ekonomicznym czy socjologicznym. 

Wspólnotowość i solidarność z perspektywy wartości uni-
wersyteckich
Celem wystąpienia Wspólnotowość i solidarność z perspek-
tywy wartości uniwersyteckich wygłoszonego przez dr hab. 
Krystynę Najder-Stefaniak, prof. SGGW było zwrócenie 
uwagi na znaczenie wspólnotowości i solidarności dla reali-
zowania zadań uniwersytetu, jakimi są odkrywanie prawdy, 
tworzenie wiedzy uniwersalnej i utrwalanie tradycji huma-
nistycznej. Mówiąc o specyfice uniwersyteckiej wspólnoty, 
przypomniała, co na ten temat pisali autorzy Wielkiej Karty 
Uniwersytetów Europejskich, wydanej w 1988 r. w związku 
z obchodami 900. rocznicy powstania pierwszego uniwer-
sytetu, czyli Uniwersytetu Bolońskiego. Nawiązała też do 
eseju O dostojeństwie Uniwersytetu (1933) napisanego przez 
twórcę szkoły lwowsko-warszawskiej Kazimierza Twar-
dowskiego. Zwróciła uwagę na to, że wspólnota uniwersy-
tecka powinna zachować podmiotowość, by móc sprostać 
swojemu zadaniu, jakim jest twórcza praca wzbogacająca 
i pogłębiająca naukę. Zauważyła, że wprowadzone przez 
Romana Ingardena w Książeczce o człowieku (1972) pojęcie 
systemu względnie izolowanego pomaga zrozumieć spe-
cyfikę uniwersytetu i to, dlaczego należy pamiętać o jego 
podmiotowości. Przypomniała, że system względnie izolo-
wany kontaktuje się z otoczeniem, ale źródło aktywności 
ma w sobie. Podkreśliła, że podmiotowość czyni odpowie-
dzialnym. K. Najder-Stefaniak wyróżniła odpowiedzialność 
prawną, moralną i etyczną. Zwróciła uwagę na różnice mię-
dzy nimi i specyfikę odpowiedzialności etycznej, zauwa-
żając, że akcentuje ona wymiar wolności i sprawstwa, ma 
związek z wartościami i możliwością ich realizowania przez 
człowieka. Pokazała, że z perspektywy etyki ważne jest, by 
wspólnota uniwersytecka tworzyła otwarty system bycia, 
by była wspólnotą otwartą. 

Pojawienie się nowego świata i zrównoważona przy-
szłość: imperatyw uniwersytetu naszych czasów
Prof. Vir Singh z Uniwersytetu Technologii i Rolnictwa GB 
Pant w Indiach przedstawił znaczenie uniwersytetu w kon-
tekście możliwości rozwoju ludzkiego umysłu, twierdząc, że 
umysł ludzki jest zwieńczeniem kreatywności ewolucyjnej, 
a uniwersytet – najbardziej fascynującą instytucją przezeń 
stworzoną. Profesor twierdzi, że ewolucja wplotła wszyst-
kie wrażliwości wszechświata w nasz umysł, który nigdy nie 
istnieje w stanie stacjonarnym, ale zawsze pragnie rozkwi-
tać w stanie ewolucji. Jednym z jego zadań jest uwolnienie 
wszystkich intelektualnych mocy. W tym celu powołano 
uniwersytety: tworzą one żyzny grunt dla naszej własnej 
ewolucji intelektualnej. Ludzie pielęgnują uniwersalne war-
tości, które rozwijają się w środowisku uniwersyteckim. 
Uniwersytet służy jako teatr dla umysłu, który sięga nie-
ba, eksplorując każde uniwersalne zjawisko i odkrywając 
wszystkie tajemnice wszechświata. Rozwinięty w kształce-
niu uniwersyteckim ludzki umysł może pomóc w stworzeniu 
nowego świata i zrównoważonej przyszłości.

Jak kształtować, nie łamać? Ryzyko edukacji
Wystąpienie dr. hab. Karola Chrobaka pt. Jak kształtować, 
nie łamać? Ryzyko edukacji miało na celu zestawienie róż-
nych możliwych podejść do procesu wychowania. Autor 
wyszczególnił trzy pojęcia (rozumienia) tego procesu: zo-
rientowane na kształcenie, na kształtowanie oraz na natu-
ralny wzrost. Rozumienie pierwsze traktuje obiekt procesu 
wychowania w sposób partnerski, dostosowując metody 
i techniki pedagogiczne do zdolności i możliwości wycho-
wanka. Drugie rozumienie odnosi się do obiektu procesu 
wychowawczego w sposób stricte przedmiotowy, starając 
się go dostosować – niekiedy za cenę jego „złamania” – do 
oczekiwanych (postulowanych) rezultatów. Z kolei rozumie-
nie trzecie redukuje proces wychowawczy do asystowania 
procesowi naturalnego wzrostu. Ta ostatnia koncepcja ma 
charakter negatywny, przez co należy rozumieć, że stawia 
ona procesowi wychowawczemu jedynie negatywne zada-
nia polegające na usuwaniu potencjalnych przeszkód (ogra-
niczeń), jakie może napotkać osoba w procesie naturalnego 
rozwoju. Każde z tych pojęć zostało w trakcie wystąpienia 
przeanalizowane w świetle trzech kluczowych problemów: 
• po pierwsze: kwestii, jak głęboko proces wychowawczy 

może ingerować w osobowość wychowanka; 
• po drugie: zagadnienia relacji jednostki wobec środowi-

ska społecznego;
• po trzecie: kwestii tego, kto i w jakim stopniu jest odpo-

wiedzialny za rezultat procesu wychowawczego.

Uniwersytet jako przestrzeń uczenia się
Prof. dr Gernot Graeßner oraz prof. dr hab. Ewa Przybylska 
w swoim referacie Uniwersytet jako przestrzeń uczenia się za-
łożyli, że uniwersytet jest instytucją, z którą społeczeństwo 
i gospodarka wiążą duże nadzieje, ponieważ tworzy on wy-
jątkową przestrzeń formalnej edukacji oraz nieformalnych 
procesów uczenia się. Jest również miejscem spotkania na-
uczycieli akademickich i studentów pochodzących z różnych 
środowisk społecznych i kulturowych, dzielących rozmaite 
światopoglądy i posiadających różnorodne doświadczenia 
biograficzne i edukacyjne. Jednocześnie w szybkim tempie 
zmieniają się konteksty, w których działają instytucje szkol-
nictwa wyższego. Czy taka specyfika uniwersytetu sprawia, 
że zarówno dziś, jak i w przyszłości może on być tym szcze-
gólnym miejscem edukacji, uczenia się, wzrastania kultury 
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intelektualnej i krytycznych dyskursów na temat spraw pu-
blicznych? W poszukiwaniu odpowiedzi na to i inne pytania 
autorzy: 
• przyglądali się architekturze akademickich gmachów 

i sal wykładowych, w których mają miejsce procesy na-
uczania i uczenia się;

• rozpoznali architekturę procesów przyswajania i rozwo-
ju wiedzy, w których nauczycielom akademickim przy-
pada rola tożsama z rolą architektów projektujących 
obiekty materialne. 

W konkluzji postawili tezę o przydatności w edukacji akade-
mickiej koncepcji Design Thinking, która – poprzez włącze-
nie do procesów nauczania i uczenia się wiedzy interdyscy-
plinarnej, tworzonej przez różnych ekspertów – pozwala na 
holistyczne spojrzenie na świat, kreatywne rozwiązywanie 
problemów, innowacyjne podejście do zastanej rzeczywi-
stości i generowanie nowych wartościowych idei. 

Zagadnienia kompetencji cyfrowych w kształceniu akade-
mickim
Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW wygłosiła referat 
nt. zagadnień kompetencji cyfrowych w kształceniu akade-
mickim w perspektywie pedagogiki. Na wstępie podkreśli-
ła znaczenie kompetencji cyfrowych w przystosowaniu się 
współczesnego człowieka do życia w świecie kreowanym 
przez wciąż udoskonalane narzędzia informatyczne i tele-
informatyczne. Prelegentka dokonała następnie przeglądu 
wyników badań nad kompetencjami polskich uczniów, stu-
dentów i nauczycieli od 1989 r. Wskazała na sukcesywny 
progres polskich uczniów w zakresie opanowania kompe-
tencji cyfrowych, zwróciła też uwagę, że wyniki PISA 2012 
i 2015 świadczą o tym, że ani polscy uczniowie, ani polskie 
szkoły nie potrafią korzystać z technologii informatycznych 
w kontekście stricte edukacyjnym. Sugeruje to konieczność 
takiej zmiany paradygmatu pracy z uczniem, by nauczyciel 
był także jego przewodnikiem w cyfrowym świecie. To z ko-
lei wymaga kształcenia nauczycieli w przedmiotowym za-
kresie kompetencyjnym oraz konstruowania takich progra-
mów nauczania informatycznego na poziomie kształcenia 
wyższego, by nauczyciele byli przygotowani na uzupełnia-
nie deficytów zdiagnozowanych u uczniów. Podsumowując, 
prelegentka stwierdziła, że opanowanie przez studentów 
kompetencji cyfrowych na wysokim poziomie jest jednym 
z priorytetowych zadań współczesnego kształcenia akade-
mickiego. Szybki postęp technologiczny powoduje jednak 
trudności w określeniu kierunku dalszych zmian. Bez wzglę-

du na to, współczesne szkoły (w tym wyższe) muszą się do 
nich dostosowywać, by w ten sposób – w obliczu postępu-
jącego zjawiska cyborgizacji obecnego niemal we wszyst-
kich obszarach współczesnego życia – móc przeciwdziałać 
wykluczeniu cyfrowemu.

Kształtowanie profilu nowoczesnej uczelni w naukowych 
bazach danych Scopus i Web of Science
W swoim referacie dr hab. Loboda Svitlanа, prof. Narodo-
wego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie omówiła problem 
opracowania i wdrożenia metody rankingowej dla uniwer-
sytetów i naukowców na podstawie metanaukowych baz 
danych Scopus i Web of Science. Liczba publikacji naukow-
ców uniwersyteckich w tych bazach oraz liczba cytowań 
jest uważana za wskaźnik wyników naukowych instytucji 
i naukowego uznania uczelni przez środowisko naukowe.

Na podstawie wyników analizy dotychczasowych podejść 
metodologicznych do rankingów uczelni prowadzonych 
przez wiodące firmy ustalono, że najczęstszą miarą wy-
ników działalności badawczej uniwersytetów jest liczba 
opublikowanych prac naukowych i ich cytowanie w innych 
pracach. Prelegentka wskazała, że istnieją dwie światowe 
korporacje, które zostały uznane za główne źródła informa-
cji o pracach naukowych i ich cytowaniach: Elsevier Corpo-
ration, do której należy Scopus, oraz Thomson Reuters, do 
której należy Instytut Informacji Naukowej wraz z jego pro-
duktami, wśród których najsłynniejszy to Web of Science. 
Wymieniła także indeks cytowań z Google Scholar. Prze-
nalizowała systemy unikalnych identyfikatorów naukow-
ców: Scopus Author ID (unikalny identyfikator naukowców 
z bazy badawczo-badawczej Scopus), ResearcherID (global-
ny interdyscyplinarny rejestr unikalnych naukowców Thom-
son Reuters), wielodyscyplinarny i międzynarodowy rejestr 
Open Researcher i Contributor ID (ORCID).

Przedstawione wyniki i zalecenia metodyczne dotyczące 
kształtowania profilu nowoczesnej uczelni w bazach nauko-
wych Scopus i Web of Science opierały się na osobistym 
doświadczeniu autorki w zarządzaniu zespołami redakcyj-
nymi dwóch czasopism Uniwersytetu Narodowego w Łu-
gańsku im. Tarasa Szewczenki. Jeden z nich jest uwzględ-
niany i indeksowany przez Scopus „Algebra and Discrete 
Mathematics”, a drugi – „Edukacja i nauki pedagogiczne” 
– jest obecnie na etapie oceny eksperckiej.
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Zmieniające się oblicze modelu edukacji w XXI wieku
Prof. Janusz Tanaś z Uniwersytetu w Melbourne w wystą-
pieniu Zmieniające się oblicze modelu edukacji w XXI wieku, 
porównawcze spojrzenie na Australię, Anglię i Chiny porów-
nał różne systemy edukacji akademickiej. Zauważył, że 
w całej swojej historii szkolnictwo wyższe rozwijało się na 
podstawie stosunkowo niewielkich zmian, dokonując mar-
ginalnych postępów. Na początku XX w. na całym świecie 
osób zaangażowanych w szkolnictwo wyższe było mniej niż 
pół miliona. W miarę upływu lat liczba ta wzrosła do po-
nad 100 mln i szacuje się, że będzie wzrastać nadal. Obec-
nie w  około 17 tys. instytucji uczy się 150 mln studentów. 
Przewiduje się, że przed rokiem 2025 studiujących będzie 
ponad 250 mln. Szkolnictwo wyższe wkroczyło w erę bez-
precedensowej transformacji, zmuszając nas do zastano-
wienia się, jak może wyglądać gospodarka za 10, 50 lub 
więcej lat. Zmiana demografii studentów, rozwój innowa-
cyjnych nowych technologii i szybko zmieniające się wyma-
gania rynku pracy – wszystko to sprawia, że uniwersytety 
muszą ponownie rozważyć swoje dotychczasowe założenia 
dotyczące geografii, czasu, jakości i rzeczywistości.

Różnice pomiędzy trzema modelami szkolnictwa wyższego, 
które istnieją na świecie, są drastyczne. Ich forma działania 
zależy od wielu bodźców, wśród których czynnik dominują-
cy stanowią sytuacja ekonomiczna poszczególnych państw 
oraz podstawy kulturowe. Autor udowadniał, że dawne mo-
dele szkolnictwa wyższego oparte na tradycji i stabilności 
należy zastąpić nowymi, które obejmą innowacyjne zarzą-
dzanie organizacją, zdolność szybkiego reagowania na za-
istniałe zmiany i adaptację. Słynne stwierdzenie A. Einstei-
na: Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego po-
ziomu świadomości, który go wytworzył sugeruje, że edukacja 
musi być postrzegana z nowej perspektywy uwzględniają-
cej zmiany rynkowe oraz jego wymagania, musi też odgry-
wać kluczową rolę wprowadzania zmian i postępu w społe-
czeństwie, aby kształcić nowe pokolenia oraz stworzyć silną 
i dobrze prosperującą gospodarkę. 

Rola uniwersytetu w budowaniu społeczeństwa i gospo-
darki wiedzy
W referacie pt. Rola uniwersytetu w budowaniu społeczeństwa 
i gospodarki wiedzy dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. 
SGGW postanowił użyć nowych modeli i pojęć dla opisania 
i wyjaśnienia znaczeń sieci i hipersieci jako złożonych relacji 

społeczno-ekonomicznych zachodzących między organi-
zacjami i instytucjami. Autor wskazał, że bliższe poznanie ich 
funkcji, zadań i specyfiki funkcjonowania staje się niezbęd-
ne do lepszego poznawania wielowymiarowych i wielopo-
ziomowych relacji i oddziaływań, a brak ich dobrego poznania 
można ocenić jako niechęć do ponoszenia odpowiedzial- 
ności za stan i rozwój relacji zachodzących między uniwer-
sytetami, organami władzy, społeczeństwem i organizacja-
mi gospodarczymi. Można powiedzieć, że dziś socjolog nie 
ma wyboru między postawą zaangażowaną a neutralną, 
ponieważ postawa niezaangażowana nie istnieje. Za wspól-
ną platformę teoretyczno-metodyczną prezentowanych 
refleksji przyjęto model B. Clarka składający się z trzech 
elementów – oligarchii akademickiej, rynku i władzy pań-
stwa – oraz model poczwórnej spirali relacji, jakie zachodzą 
pomiędzy uczelniami wyższymi a gospodarką, społeczeń-
stwem i władzą publiczną na płaszczyźnie instytucjonalnej, 
prawnej, kulturowej i organizacyjnej. 

Uniwersytet francuski jako miejsce formułowania „myśli 
krytycznej”?
Prof. Ewa Bogalska-Martin z Uniwersytetu w Grenoble 
w swoim referacie podjęła próbę oceny miejsca zajmowa-
nego przez uniwersytet francuski (rozumiany jako instytu-
cja kształcąca) w procesach budowania i rozpowszechniania 
myśli naukowej, która wpływa na kształt debaty publicznej 
i wybory polityczne, ekonomiczne i prawne współdecydu-
jące o formach relacji między podmiotami organizacyjnymi 
i aktorami społecznymi zaangażowanymi w procesy rozwo-
ju państwa i jego instytucji i dostarczającymi wiedzy dla ich 
realizacji.

Historia uniwersytetów francuskich jako instytucji odgry-
wających istotną rolę w formułowaniu myśli społecznej 
i politycznej inspirującej – lub nie – rządzących sięgają 
wczesnego średniowiecza. Tym niemniej to dopiero po po-
nownym założeniu lub odnowieniu uniwersytetów zlikwi-
dowanych w czasie rewolucji francuskiej (dekret z 1793 r.), 
czyli po roku 1898, pojawiła się szansa na to, aby odegrały 
one rolę w formułowaniu i rozpowszechnianiu myśli, w tym 
myśli krytycznej, budowanej wówczas Republiki. Wycho-
dząc z założenia, że myśl krytyczna jest formą wiedzy od-
wołującej się do wyników badań wykorzystujących metody 
badawcze i paradygmaty myślenia naukowego, która po-
zostaje w dialektycznym związku z otaczającą ją rzeczy-
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wistością i zmierza do jej przekształcania, w wystąpieniu 
postawiono pytanie o zdolność uniwersytetu francuskiego 
do kształtowania myśli krytycznej, pozwalającej na wyjście 
poza utarte schematy działania i rządzenia procesami spo-
łecznymi. Odpowiedź na tytułowe pytanie wiedzie przez 
analizę miejsca zajmowanego przez uniwersytet na mapie 
instytucji „produkujących” wiedzę naukową we Francji: 
CNRS, Grandes Ecoles, instytuty naukowe oraz analizę re-
lacji hierarchicznych między grupami tworzącymi społecz-
ność uniwersytecką (nauczyciele, studenci, personel admi-
nistracyjny i techniczny…).

Czy socjolog powinien zajmować stanowisko? Czy akade-
mia powinna zajmować stanowisko?
Wystąpienie prof. Mikko Lagerspetza z Åbo Akademi Uni-
versity w Finlandii dotyczyło etyki i społecznej odpowie-
dzialności badacza społecznego i środowiska akademickie-
go. Profesor rozpoczął referat od przedstawienia dyskusji 
o ostatnich atakach mediów na szwedzkiego kryminologa 
w przeddzień wyborów powszechnych w 2018 r. Wskazał, 
że w gorącym klimacie politycznym nawet wysiłki zmierza-
jące do zachowania integralności naukowej mogą zostać 
zinterpretowane jako polityczne. Z jednej strony istnieje sil-
ne oczekiwanie, że socjologowie powinni dążyć do neutral-
ności politycznej rozumianej jako element ogólnego dążenia 
do obiektywizmu. Z drugiej strony istnieją pewne czynniki 
(zarówno specyficzne dla danej dyscypliny, jak i te, które 
dotyczą badań naukowych ogólnie), które w niektórych 
kontekstach utrudniają utrzymanie takiej neutralności. Na-
uki społeczne mają długą historię sprzymierzania się z ru-
chami politycznymi oraz popierania rządów dążących do 
modernizacji kraju. 

Ich rozwój w dużym stopniu był kierowany przez inżynierię 
społeczną. Można dyskutować, czy normatywne stanowisko 
modernizacji jest zbędne z punktu widzenia teorii społecz-
nej – czy nauki społeczne mogą być neutralne wobec mo-
dernizmu i tradycjonalizmu. Profesor stwierdził, że logika 
dociekań naukowych i dyskusja teoretyczna przypominają 
zasady kierujące nowoczesną liberalną demokracją. W tej 
logice jest coś fundamentalnego, co ostatecznie wymaga 
od naukowców społecznych (a może i całego środowiska 
akademickiego) wyznaczenia granic pewnych nieliberalnych 
praktyk, które już stały się rzeczywistością polityczną.

O trzech typach patriotyzmu. Zmiana pokoleniowa na uni-
wersytetach
Dr hab. Barbara Galas, prof. UKSW nawiązała do koncepcji 
patriotyzmu, ukazując ujawniające się w warunkach zmia-
ny kulturowej trzy jego typy. Pierwszy to klasyczna forma 
patriotyzmu oparta o dążenia do obrony ciągłości i trady-
cji narodowej i kulturowej: w tym rozumieniu klasyczna 
orientacja patriotyczna wiąże się z przywiązaniem do ję-
zyka i kultury symbolicznej oraz jej wytworów literackich 
(np. Pan Tadeusz) czy artystycznych (np. polonezy Chopina). 
Ta klasyczna forma patriotyzmu charakteryzuje większość 
społeczeństwa polskiego. Pozostałe dwie formy patriotyzmu 
reprezentują opcje wyraźnie mniejszościowe, liczące po kil-
kanaście procent. W grupie cechującej się wysokim wskaź-
nikiem autorytaryzmu będą to nastawienia nacjonalistyczne 
ujawniające się zwłaszcza w warunkach podziału i konfliktu 
społecznego – wtedy mogą prowadzić także do destabili-
zacji społecznej. Trzecią formą patriotyzmu wydaje się być 
„patriotyzm przyszłości”. Charakteryzuje on grupę młodego 

pokolenia, najczęściej o wysokim wskaźniku wykształcenia 
i kapitale społecznym, która próbuje łączyć wartości zwią-
zane z ciągłością tradycji kulturowej i narodowej z nowymi 
ideami społecznymi. Grupa ta to najczęściej studenci uni-
wersytetów stanowiący bezcenny potencjał dla przyszłości, 
którzy w warunkach późnej nowoczesności i tworzenia się 
globalnego społeczeństwa wielokulturowego próbują łą-
czyć idee takie jak tolerancja i akceptacja dla odmienności 
i różnicy czy odmiennej wizji świata, idee i wartości ekolo-
giczne oraz wartości pokoju i dialogu społecznego powią-
zane ze sprzeciwem wobec agresji i przemocy. Rozwijanie 
tych właśnie wartości staje się także ważną misją uniwer-
sytetu.

Rola uniwersytetów ludowych w kreowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego i życia publicznego w Polsce
Wśród referatów znalazł się również ten autorstwa dr Iwo-
ny Błaszczak pt. Rola uniwersytetów ludowych w kreowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i życia publicznego w Polsce. 
Autorka wyszła z założenia, że z działalnością społeczno-
-oświatową jest trochę tak jak z prozą w słynnej komedii 
Moliera. Uprawiana była od wieków, lecz nikt nie wiedział, 
że jest to działalność społeczna, bowiem nie nazywano jej 
w ten sposób. Była naturalnym sposobem życia i realizowa-
nia zbiorowych potrzeb. I tak też na ziemiach polskich ist-
niały różnego rodzaju formy zbiorowych działań nastawio-
nych nie na zysk jednostek, lecz na dobro wspólne, oparte 
o samopomoc i solidarność, silnie zakotwiczone w spo-
łecznościach lokalnych, a nieraz z nimi wręcz tożsame. Do 
nich zaliczyć należy uniwersytety ludowe (UL) – „Szkoły dla 
życia”, które powstawały pod koniec XIX w. z inicjatywy 
duńskiego uczonego M.S.F. Grundtviga. Były to – i nadal są 
– placówki oświatowo-wychowawcze działające w nurcie 
oświaty pozaszkolnej, przeznaczone dla dorosłej młodzieży 
wiejskiej, łączące w sobie kształcenie ogólne z metodą wy-
chowania internatowego. Nie przychodzi się tu dla tytułów, 
dyplomów, ale dla twórczego i spełnionego życia w społe-
czeństwie. Bliskość ze środowiskiem wiejskim, znajomość 
potencjału mieszkańców danego regionu umożliwia im do-
pasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb tego środowiska, 
co w znacznym stopniu wpływa na skuteczne działanie UL 
na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, wpływ na kształ-
towanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego 
środowiska lokalnego. 

Powyżej przedstawiono jedynie kilka zagadnień spośród 
ponad trzydziestu tematów zreferowanych na konferencji. 
Aby można było zapoznać się z pełnymi tekstami wszystkich 
wystąpień, organizatorzy konferencji zaplanowali publika-
cję monografii. Twórczy intelektualnie dzień obrad uświet-
niony został na zakończenie występem Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Promni”. Konferencji towarzyszyła wystawa 
Pierwsi wśród równych przygotowana przez Muzeum SGGW 
z kustosz mgr Karoliną Grobelską. Konferencja i wydarze-
nia towarzyszące odbyły się dzięki wsparciu rektora SGGW 
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dziekan WNS
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100-lecie Legii Akademickiej
6 listopada 2018 roku władze rektorskie, poczty sztandarowe i społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, 
Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Han-
dlowej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego upamiętniły setną rocznicę powstania Legii Akade-
mickiej podczas uroczystości zorganizowanych na UW, przy pamiątkowej tablicy poświęconej tej formacji. 
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Przybyłych na uroczystość powitał gospodarz, rektor UW 
prof. dr hab. Marcin Pałys, który podkreślił, że obchody zor-
ganizowano dokładnie w stulecie wiecu, podczas którego 
zgromadzeni na nim studenci podjęli decyzję o wstąpieniu 
do Wojska Polskiego. Przypomniał również, że w 1918 r., 
gdy Polska odzyskiwała niepodległość, społeczność aka-
demicka wspierała niepodległościowe dążenia na bardzo 
wiele sposobów, nie tylko w wymiarze wojskowym. Oprócz 
walki o niepodległość Rzeczpospolita stała wówczas przed 
bardzo ważnym wyzwaniem, jakim była odbudowa kraju 
i unifikacja ziem, które weszły w jego skład. 

Delegacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie przewodniczył rektor prof. dr hab. Wiesław 
Bielawski. W uroczystościach wzięli udział prorektorzy 
SGGW: prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. Ka-
zimierz Tomala, prof. dr hab. Michał Zasada oraz kanclerz 
dr inż. Władysław Skarżyński.

O tworzeniu Legii Akademickiej i jej losach oraz roli mło-
dzieży akademickiej w walkach o niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej mówili w swych wystąpieniach dr Tadeusz 
Rutkowski z Wydziału Historycznego UW oraz prof. Sławo-
mir Podlaski z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.
 
15 listopada 2018 r. delegacje warszawskich uczelni wzię-
ły udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki 
Warszawskiej i ceremonii złożenia wieńców pod tablicą 
pamiątkową poświęconą Legii Akademickiej. Gospoda-
rzem uroczystości był rektor PW prof. dr hab. Jan Szmidt, 
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie reprezentowali: prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. 
Kazimierz Tomala i prorektor ds. współpracy międzynarodo-
wej prof. dr hab. Michał Zasada. 

Wystąpienie prof. dr. hab. Sławomira Podlaskiego pod-
czas uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim
Magnificencjo Panie Rektorze, Szanowni Państwo,
w ten piękny listopadowy dzień, w którym zebraliśmy się, 
aby upamiętnić setną rocznicę utworzenia Legii Akade-
mickiej, chciałbym przypomnieć o roli młodzieży polskiej 
w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości. To właśnie Legia 
Akademicka i utworzony z niej 36. Pułk Piechoty stały się 
symbolem patriotycznego zaangażowania i udziału studen-
tów w sztafecie pokoleń, które złożyły daninę krwi i życia za 
wolną i suwerenną Polskę. 

Początkiem drogi do wydarzeń listopada 1918 r. był sierpień 
1914 r., czyli wybuch wielkiej wojny. Na tle dość powszech-
nej apatii, identyfikacji części społeczeństwa z zaborcami, 
niechęci do działania wyróżniała się młodzież, która wstę-
powała do Legionów Polskich i powstających organizacji 
konspiracyjnych. 

Tymczasem elity polskiego społeczeństwa starały się wy-
rwać z rąk zaborców coraz więcej segmentów państwowej 
administracji. Dzięki działaniom podjętym przez Tymczaso-
wą Radę Stanu, a następnie Radę Regencyjną otwarto Po-
litechnikę Warszawską i Uniwersytet Warszawski. Studenci 
służyli wtedy Polsce nauką i pracą. Na czyn zbrojny było 
jeszcze za wcześnie. Kiedy przyszły pamiętne październik 
i listopad 1918 r., młodzież jako pierwsza przystąpiła do 
rozbrajania Niemców i tworzenia Wojska Polskiego. 

Nas, Polaków, łączą wspomnienia o wyjątkowości owych 
dni. Jeden z mieszkańców Warszawy wspominał: Niepodob-
na usiedzieć w domu. Na ulicach powszechny entuzjazm i eu-
foria. Przez Zamkiem jeszcze kilka godzin temu stał na straży 
groźny Prusak w pikielhaubie. Obecnie straż nad dumnym sta-
rym Zamkiem trzyma młodzież akademicka, z biało-amaranto-
wą opaską na lewym i karabinem w prawym ręku.

Akademicy stali w cywilnych ubraniach, ale w czapkach stu-
denckich, które zastępowały mundury. Mundurów w tym 
czasie nie było.

„Kurjer Warszawski” w tych dniach listopadowych pisał: Ty-
rańskie rządy państw, które rozszarpały nieśmiertelnie żywą, 
zrywającą się do górnego lotu Polskę, runęły w proch. Potoczyły 
się w nicość korony i berła despotów. Polacy! Jesteśmy wolni!!!

W tym czasie nad odradzającą się Polską zbierały się groźne 
chmury. 1 listopada 1918 r. Ukraińcy próbowali opanować 
Lwów, zdobyli Stryj, podeszli pod Przemyśl i zagłębie nafto-
we. Lwów i Galicja wołały o pomoc. Tymczasem pod bronią 
było tylko 30 tys. polskich żołnierzy, z czego tylko 15 tys. 
można było wysłać do akcji.

Pierwsi podążyli z pomocą akademicy krakowscy. Było to 
możliwe, ponieważ na terenie Galicji rozbrajanie wojsk au-
striackich rozpoczęło się wcześniej niż w Królestwie Pol-
skim. Już 11 listopada wyruszyli oni w kierunku Lwowa po-
ciągiem pancernym, ale ze względu na skromną liczebność 
ich odsiecz została skutecznie zatrzymana w Przemyślu.

W tym samym czasie studenci SGGW wspólnie z ochotni-
kami byłej armii austriackiej, żołnierzami generała Józefa 
Dowbor-Muśnickiego i akademikami krakowskimi utworzy-
li 1. szwadron jazdy 3. Pułku Strzelców Konnych pod do-
wództwem rotmistrza Józefa Dunin-Borkowskiego. To dla-
tego w dwudziestolecie powstania SGGW w 1937 r. rektor, 
późniejszy dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszaw-
skiej prof. Tadeusz Miłobędzki mówił: Na jesieni 1918, kiedy 
w Warszawie nie śniło się jeszcze o Legii Akademickiej, już nasi 
chłopcy wszyscy bili się pod Lwowem, na skutek czego wykłady 
w Szkole zostały zawieszone.
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6 listopada odbyły się na warszawskich uczelniach wiece, 
podczas których studenci domagali się zawieszenia zajęć 
w szkołach/akademiach i deklarowali wstąpienie do wojska 
polskiego. Senaty Uniwersytetu Warszawskiego i Politech-
niki Warszawskiej oraz Rada Profesorów SGGW, witając 
doniosły czyn patriotyczny młodzieży akademickiej, zade-
klarowały swoją solidarność.

Odpowiadając na inicjatywę studentów, 9 listopada 1918 r. 
Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał rozkaz o utworze-
niu Legii Akademickiej. Nabór rozpoczął się 11 listopada. 
Entuzjazm wśród studentów był powszechny, studenci-
-księża z Wydziału Teologicznego UW deklarowali wstąpie-
nie do wojska w roli kapelanów, studentki jako sanitariuszki, 
pracownice intendentury czy wsparcie biurowe. 

7 listopada 1918 r. Rada Profesorów Królewsko-Polskiej 
SGGW uchwaliła: Stwierdzając, że wskutek gremialnego wstą-
pienia do wojska młodzieży akademickiej praca dydaktyczna 
uległa zawieszeniu, stawiamy się do rozporządzenia Rządu 
Państwa Polskiego gotowi w każdej chwili objąć wyznaczone 
posterunki.

Dwa lata później (6–8 lipca 1920 r.) podobną deklarację 
ogłosili rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwer-
sytetu Lubelskiego, wydając odezwy głoszące, że cała spo-
łeczność akademicka tych uczelni oddaje się do dyspozycji 
władz wojskowych.

W grudniu 1918 r. w 1200 osobowym pułku walczyło 70% 
studentów, czyli około 800–900 żołnierzy-akademików. 
Ponad 2 tys. walczyło w innych formacjach. Studenci PW 
w wojskach technicznych, studenci Wydziału Rolniczego 
SGGW – głównie w kawalerii.

Po kampanii ukraińskiej i pewnej ciszy na frontach część 
studentów wróciła na uniwersytety, część została w jed-
nostkach liniowych, inni uczyli się w szkołach oficerskich. 
Wkrótce rozpoczęła się jednak nowa wojna. Na Polskę ru-

szyli bolszewicy. W tym przypadku nie chodziło wyłącznie 
o granice Rzeczypospolitej, ale o ducha narodu. Jak pisał 
Wincenty Witos, premier Rządu Ocalenia Narodowego: Bój 
idzie o to, czy Polska będzie wolnym ludowym państwem czy 
stanie się niewolnicą Moskwy.

W 1920 r. młodzież ponownie stanęła w obronie ojczyzny. 
Wśród żołnierzy Armii Ochotniczej dominowali harcerze, 
uczniowie i studenci, w tym również pochodzenia żydow-
skiego (w 201. Pułku Piechoty harcerze stanowili 70%). 
Studencki 36. Pułk Piechoty i oddziały ochotnicze wyka-
zały wyjątkowe męstwo i odwagę w bitwie pod Ossowem 
oraz pod Zadwórzem k. Lwowa, gdzie 360-osobowy bata-
lion został doszczętnie rozbity przez kawalerię Budionnego. 
Heroiczna obrona sprawiła, że bitwę tę nazwano polskimi 
Termopilami.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej część mło-
dzieży, głównie związana z PPS, ruszyła na Śląsk, by tam 
walczyć o polskie granice. Należeli do niej studenci z grupy 
dywersyjnej kpt. Tadeusza Puszczyńskiego ps. Konrad Wa-
welberg. Wysadzając 8 mostów na Odrze i jej dopływach, 
odcięli oni Śląsk od dowozu niemieckich posiłków. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że możemy być dum-
ni z udziału naszych studentów w walce o niepodległość 
Polski i jej granice. To z ich poświęcenia, odwagi, siły woli 
i charakteru wykuwał się w II Rzeczpospolitej etos żołnierzy 
niepodległości, tak pięknie ujawniający się w różnych miej-
scach i na różnych frontach w okresie okupacji. 

Z burzliwej historii Polski płynie do nas przesłanie: niepod-
ległość nie jest dana raz na zawsze. Jest darem wyjątkowo 
cennym i powinna być starannie pielęgnowana. Wyrazem 
troski o ojczyznę powinno być jednoczenie społeczeństwa 
wokół podstawowych wartości demokratycznych oraz 
przywrócenie właściwego znaczenia słowom i blasku czy-
nom realizowanym nie dla politycznych czy ekonomicznych 
korzyści jednostki, ale dla dobra wspólnego.
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