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M ija rok 2015, rok, w któr  
przygotowy aliśmy się do 
obchodów 200-lecia kształcenia 

rolniczego na ziemiach polskich. W t  czasie 
wzbogacaliśmy wiedzę i pamięć o historii 
Uczelni, by podkreślić przemiany, jakie 
dokonał  się w niej od ut orzenia Inst t  
Ag onomicznego w Mar oncie do Szkoł  
Głównej Gospodarst a Wiejskiego w Ursy owie. 
Odbyło się wiele spotkań, dyskusji i rozważań, 
które prowadził  do jednej i tej samej konkluzji, 
że dzięki konsekwent ej współ racy, kont uacji 
myśli poprzedników, zgodzie i wzajemnemu 
poszanowaniu kadr  akademickiej, doktorantów 
i st dentów, przy wsparciu pracowników 
administ acji, powstał piękny kampus SGGW 
z nowoczesny , unikatowy  w skali świata 
zapleczem laborator jny . Powstał  cent a 
badawcze, które są dumą wszystkich pracowników 
naszej Szkoł , które bardzo wysoko wy oszą 
prowadzone w niej badania naukowe i umacniają 
wpł  t ch badań na życie gospodarcze kraju. 
W zakresie badań nad środowiskiem, gospodarką 
ży nościową i inf ast kt rą techniczną 
obszarów wiejskich Uczelnia dorównuje obecnie 
najbardziej rozwinięt  uniwersy etom świata. 
Stało się tak, bo solidar ość i wspólne dobro 
wzięł  górę nad różnicami zdań i interesami 
poszczególnych jednostek.

Wy ażone kiedyś marzenie „budujmy razem 
uczelnię przyszłości” stało się faktem. SGGW jest 
dziś uniwersy etem przyszłości zbudowany  
na t ał  f ndamencie histor czny  Inst t  
Ag onomicznego w Mar oncie i Królewsko-
-Polskiej Szkoł  Głównej Gospodarst a 
Wiejskiego. To dzięki poszanowaniu t adycji 
naszych przodków Uczelnia rozwija się i umacnia 
swoją pozycję. A nad t  wszystkim gór je myśl, 
jaką przekazał nam Papież Jan Paweł II, doktor 
honoris causa SGGW: „Solidar ość – to znaczy: 
jeden i dr gi. A więc nigdy: jeden przeciw 
dr giemu. Jedni – przeciw dr gim.”

Drodzy Pracownicy i St denci 

Szkoł  Głównej Gospodarst a Wiejskiego 

w Warszawie,

Wielce Szanowni Czy elnicy!



Ta solidar ość, w powiązaniu z f ndamentem 
t adycji, zadecydowała o sukcesie naszej 
Alma Mater. Dzisiaj każdy z osobna i wszyscy 
razem w naszej społeczności akademickiej 
szczycimy się, że st diujemy i pracujemy 
w SGGW, że cząstka naszej własnej pracy 
jest zawar a w Uczelni, która ma renomę w kraju 
i na arenie między arodowej. To nie był cud. 
To była codzienna praca wielu pokoleń. 

Rok 2016 będzie czasem pamięci i podziękowań 
dla t ch, którzy w sposób szczególny przyczy ili 
się do rozwoju naszej Uczelni. To dzięki t  
osobom – a było ich wiele – z dumą mówimy, że 
jest to SGGW, bez konieczności dodawania, że jest 
to uniwersy et. Bo ta nazwa ma swój charakter, 
swoją duszę ukształ owaną w latach 20. XX wieku. 

Pracownicy, st denci i absolwenci SGGW 
to ponad st t sięczna społeczność, która stanowi 
jedną rodzinę, dzięki której innowacyjność, 
postęp gospodarczy w obszarze rolnict a 
i gospodarki ży nościowej od wielu lat 
jest faktem, a nie przy adkiem.
Świadczą o t  wy iki gospodarcze tego sektora. 

Pat ząc w 2016 rok, kiedy to będziemy dokony ać 
podsumowań i wy czać kier nki rozwoju SGGW 
na kolejne lata i st lecia, jesteśmy spokojni, 
bo podążając dot chczasową drogą osiąg iemy 
poziom badań i dydakt ki dorównujący 
uniwersy etom krajów wysoko rozwinięt ch, 
a nasi absolwenci z dumą będą pokazy ać 
dy lom ukończenia st diów, wyg ając 
konkursy i obejmując prestiżowe stanowiska 
w Polsce i na świecie.

Szanowni Państ o!

Dziękując Państ u za pracę dla Uczelni, 
za życzliwość i wsparcie, za wszystkie inicjat y 
i sukcesy, któr ch jesteście Państ o autorami, 
a które wzbogacają naszą Alma Mater, 
składam w imieniu władz SGGW i własny  
serdeczne życzenia.

Życzę, by 2016 rok był dla Państ a hojny 
i łaskawy, by speł ił  się Państ a plany 
i marzenia zawodowe i osobiste, by praca 
w SGGW przy osiła sat sfakcję i dumę.

Życzę, by prawda górowała w Państ a życiu, 
na wydziałach, w katedrach, w domach, 
by uczciwość była ponad sukces, o któr  
marzy y, a ten, by przychodził zawsze sam, 
w chwili najmniej oczekiwanej, bo wtedy 
ma należy ą war ość.

Życzę uśmiechu w Państ a domach,
radości wśród przyjaciół. 

Niech zdrowie i pomyślność nigdy Was 
nie opuszczają!

Przed nami czas Bożego Narodzenia, szczególnie 
pięknie kult owany i oczekiwany w Polsce, 
czas spotkań w g onie najbliższych, łamania się 
opłatkiem, wspólnego śpiewu pięknych polskich 
kolęd, choinki i zapachów przy ominających nam 
nasz macierzyst  dom i dziecięcą radość. Ale jest 
to też czas głębokiej refleksji nad sensem naszego 
życia, czas pojednania i – jak pięknie pisał 
ks. J. Twardowski – „rozpląt ania supełków”. 
Niech ten świąteczny, święt  czas będzie pełen 
życzliwości, spokoju i ciepła, a jeśli komuś kiedyś 
łza bł śnie w oku, niech będzie jedy ie chwilą 
pięknego wzr szenia. Zgodnie z naszą pradawną 
t adycją postawmy na stole wigilijny  dodatkowe 
nakr cie. Niech nikt w t ch dniach nie będzie 
samot y.

Wejdźmy w nowy rok z nadzieją i wiarą w dobrą 
przyszłość. Niech 2016 rok będzie szczęśliwy 
dla naszego kraju i dla świata, niech przy iesie 
każdemu z nas zdrowie, rodzinne ciepło i radość.

Z całą serdecznością tego Państ u życzę.

Prof. dr hab. Alojzy Szy ański

Rektor SGGW
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Dostojni Goście!

Z wielką radością, ale też ze szczególnym wzruszeniem 
otwieram dzisiejszą uroczystość, którą inaugurujemy rok 
akademicki 2015/2016. Rok wyjątkowy – 200-lecia kształcenia 
rolniczego na ziemiach polskich oraz ostatni rok kadencji 
obecnych władz Uczelni. Naukę w SGGW rozpoczyna dziś 
25 tysięcy studentek i studentów, w tym 7600 na I roku 
studiów.

Jest to ósma uroczystość, której przewodniczę jako rektor. 
Każda z nich była dla mnie wydarzeniem wyjątkowym, ale 
szczególnie pamiętam wzruszenie, jakie towarzyszyło mi 
podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009, kiedy 
w Państwa obecności powiedziałem:

Z wielką pokorą przyjmuję insygnia władzy,
świadom obowiązków i odpowiedzialności,

jakie niesie ze sobą powierzona mi godność
rektora SGGW.

Tę odpowiedzialność czułem przez wszystkie lata swojej 
pracy. A dziś odczuwam także dumę, że mogę wspólnie ze 
społecznością akademicką tej szacownej Uczelni cieszyć 
się nowym rokiem akademickim. Inaugurując go jesteśmy 
jak zawsze pełni nadziei, że będzie to dobry rok dla nauki 
i szkolnictwa wyższego i dla nas osobiście. 

Społeczność akademicka to rodzina, która dzieli się radoś-
ciami, ale też wspólnie przeżywa chwile smutne. W ubiegłym 

Inauguracja roku 
akademickiego 2015/2016

30 września 2015 roku 
w Auli Kryształowej naszej 
Alma Mater zainaugurowano 
nowy rok akademicki. 
Podniosłą uroczystość otworzył 
JM Rektor SGGW prof. dr hab.
Alojzy Szymański, następnie zaś odbyła się immatrykulacja
studentów i doktorantów. Wykład inauguracyjny pt. „SGGW i Warszawa 
w pierwszym roku powojennym” wygłosił prof. dr hab. Marian Marek 
Drozdowski z Instytutu Historii PAN.

Przemówienie JM Rektora SGGW
prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego
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roku akademickim na zawsze pożegnaliśmy 36 pracowników 
SGGW. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Bardzo proszę 
Państwa o powstanie. (...)

Szanowni Państwo!

Jesteśmy w okresie obchodów 200-lecia kształcenia 
rolniczego na ziemiach polskich. Ich zwieńczeniem będzie 
nadanie w dniu 19 maja 2016 roku tytułu doktora honoris 
causa SGGW Panu Profesorowi Hansowi-Peterowi Liebigowi, 
byłemu rektorowi Uniwersytetu w Hohenheim, wieloletniemu 
przewodniczącemu Euroligi, oraz Gala Jubileuszowa w Tea-
trze Wielkim w dniu 20 maja 2016 roku. Już dziś serdecznie 
Państwa zapraszam do udziału w tych uroczystościach.

W ostatnich 2 latach wiele mówiliśmy o jubileuszu po to, by 
przypomnieć wielkie dzieło tworzenia polskiego szkolnictwa 
rolniczego oraz tych, którzy sprawili, że dziś możemy się 
cieszyć Uczelnią w obecnym jej kształcie.

Instytut Agronomiczny w Marymoncie to był niezwykły 
zasiew! Z grona kilku profesorów i 70 absolwentów wyro-
sła prawie 30-tysięczna społeczność akademicka SGGW, 
a funkcję marymonckiego pałacyku królowej Marysieńki 
przejął kampus imienia hrabiego Edwarda Raczyńskiego 
w Ursynowie. Kolejne pokolenia, idąc niełatwą polską drogą 
zaborów, wojen, okupacji, podnoszenia kraju z ruin i cha-
osu, kształciły i unowocześniały polską wieś, by zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju i lepszą przyszłość jego 
mieszkańcom. Wprowadzały reformy, niwelowały zaniedbanie 
i zacofanie, i zawsze, gdy była potrzeba, stawały w obronie 
niepodległości i wolności.

Nieprzypadkowo mówię o tym dzisiaj – w dniu, który jest 
świętem młodego pokolenia rozpoczynającego nowy rok 
akademicki, w dniu, w którym wykład inauguracyjny wygłosi 
historyk Warszawy Pan Profesor Marian Marek Drozdowski. 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Niesiecie ze sobą młodzieńcze marzenia i wielki zapał. 
Każdy z Was jest indywidualnością. Każdy z Was stoi w ob-
liczu wielu wyzwań cywilizacyjnych oraz możliwości wyboru 

różnych dróg życia. Zadbajcie o swój rozwój, wykorzystując 
możliwości, jakie Uczelnia Wam stwarza w obszarze aktywno-
ści naukowej, kulturalnej, społecznej, artystycznej i sportowej. 
Pamiętajcie, że jesteście dziedzicami dorobku wielu pokoleń, 
które łączy Uczelnia o nazwie Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Nazwie niewspółczesnej, ale wyróż-
niającej spośród innych uczelni i dającej tak bardzo potrzebną 
tożsamość. Nazwie, która jest marką i która wskazuje, że 
nadrzędną misją SGGW jest:

(…) służenie rozwojowi gospodarczemu 
i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, 
gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego 

środowiska naturalnego.

Drodzy Studenci! 

Wybierając studia w SGGW dokonaliście właściwego 
wyboru, bowiem 80% naszych absolwentów podejmuje 
pracę bezpośrednio po studiach, praca 64% związana jest 
z ukończonym kierunkiem i aż 62% absolwentów ocenia 
studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego bardzo 
dobrze.

Życzę Wam zadowolenia ze studiów. Życzę Wam, by 
SGGW była dla Was miejscem, w którym spędzicie najlep-
sze lata swego życia, by był to dla Was życzliwy, wypełniony 
przyjaciółmi drugi dom, do którego zawsze będziecie mogli 
powrócić. 

Szanowni Państwo!

Rok akademicki 2015/2016 jest ostatnim dla władz 
Uczelni w obecnym ich składzie. Dlatego pozwolą Państwo, 
że dokonam krótkiego podsumowania siedmiu lat naszej 
wspólnej pracy. 

W pierwszym wywiadzie, którego udzieliłem jako rektor, 
pytany o zawodowe marzenia, odpowiedziałem:

(…) marzenie jest jedno – aby SGGW była uniwer-
sytetem flagowym w polskim szkolnictwie wyższym, 
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uniwersytetem flagowym w obszarze przestrzeni przy-
rodniczej naszego kraju, takim bowiem jesteśmy. Aby 
była uczelnią, która przyciąga młodzież i pracowników 
naukowych, by pracowało się w niej dobrze, a efekty 
pracy były widziane nie tylko w kraju, ale również za 
granicą, i wreszcie, żeby dorównała swoim poziomem 
uniwersytetom krajów wysoko rozwiniętych, bogatych.

Jaki był i jest rozwój SGGW w tym czasie? Czy spełniają się 
nasze marzenia? SGGW, podobnie jak inne polskie uczelnie, 
zaczyna odnotowywać skutki niżu demograficznego w obsza-
rze studiów niestacjonarnych. W roku akademickim 2008/2009 
na 27 kierunkach studiowało u nas 25 tysięcy studentów, 
obecnie jest podobnie. Zmieniła się natomiast struktura 
studiujących w kierunku wzrostu udziału studentów studiów 
stacjonarnych. Realizujemy na nich wszystkie zaplanowane 
kierunki. W ostatnich 5 latach obserwujemy też znaczący 
wzrost liczby studentów cudzoziemców – z 293 w 2009 roku 
do 765 w 2014 roku, z tej liczby 454 realizowało pełny program 
studiów kończący się dyplomem. Od roku akademickiego 
2012/2013 uruchomiono 10 nowych kierunków studiów. 
Jest ich obecnie 37. W tym roku największym zaintereso-
waniem cieszyły się finanse i rachunkowość oraz dietetyka, 
na których o jedno miejsce ubiegało się około 10 osób, oraz 
weterynaria – prawie 7. Średnio o jedno miejsce ubiegały się 
na studiach stacjonarnych I stopnia 3 osoby.

Gorąco dziękuję wszystkim Państwu, którzy dbają o rozwój 
dydaktyki w SGGW i właściwy poziom nauczania, pamiętając 
o tym, że dobremu kształceniu musi towarzyszyć wychowanie 
w duchu wartości stanowiących podstawy naszej tożsamości 
i kultury.

Pozytywny wynik rekrutacji jest rezultatem wielu czyn-
ników, między innymi: pozycji Uczelni w świecie nauki, 
jakości nauczania i współpracy z gospodarką, pozytywnych 
ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej, warunków studiowa-
nia oraz przyznanych nam miejsc rankingowych, tytułów 
i wyróżnień. Kilka z nich wymienię:

 w światowym rankingu TopUniversities2014 SGGW za-
kwalifikowano do pierwszej setki najlepszych światowych 
uczelni w dziedzinie rolnictwo i leśnictwo, 

 w Rankingu Reputacji Polskich Uczelni Premium Brand 
2015 zajęliśmy 9. miejsce,

 w rankingu Webometrics z 2015 roku – 11. pozycję wśród 
uczelni krajowych,

 Uczelnia po raz piąty od 2010 roku otrzymała przyzna-
wany przez Akademickie Centrum Informacyjne tytuł 
„Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce 
w tworzeniu perspektyw zawodowych”,

 z rezultatem 8,1 na 10 punktów wyróżniono ją certyfikatem 
„International Student Satisfaction”.
Wysoko cenimy wszystkie przyznane nam nagrody i wy-

różnienia. Instytucjom i osobom, które je przyznały składam 

w imieniu całej społeczności SGGW wyrazy wdzięczności 
i serdeczne podziękowania.

Szanowni Państwo!

Polska wieś jest coraz bardziej nowoczesna. Jest też coraz 
lepiej wykształcona i przygotowana do konkurencji międzyna-
rodowej. Ponad 10% mieszkańców terenów wiejskich to osoby 
z wyższym wykształceniem. Pomimo kryzysu ekonomicznego 
i politycznego wchodzimy na nowe rynki zagraniczne. Polskie 
rolnictwo i przetwórstwo żywnościowe zajmuje coraz wyższą 
pozycję w świecie i jest coraz lepiej zarządzane.

W tych wyraźnych pozytywnych zmianach widzimy istotną 
cząstkę pracy naszej Uczelni i osiągnięcia tysięcy jej absol-
wentów, którym serdecznie dziś gratuluję i których proszę 
o współpracę z nami.
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Dostojni Goście!

Świat nauki i praktyki w wielkim pędzie zmierza w przy-
szłość, a my musimy za nim nadążać. Cieszy nas bardzo, 
że możemy dziś gościć tak wielu przedstawicieli uczelni 
wyższych Europy i całego świata. Wśród nich uczestników 
odbywającego się w SGGW spotkania Zarządu Stowarzy-
szenia Uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej, którego SGGW 
jest członkiem założycielem, oraz przedstawicieli Euroligi 
– akademickiej sieci europejskich uczelni przyrodniczych. To 
zaszczyt, że możemy Państwa gościć i rozmawiać o dalszej 
współpracy. 

Ten dialog jest potrzebny szczególnie dziś, gdy świat 
stanął w obliczu wielkiego kryzysu imigracyjnego i nara-
stającego u Europejczyków poczucia strachu i zagrożenia 
z jednej strony, a z drugiej – empatii i chęci pomocy. Jestem 

przekonany, że potrzebne są zarówno otwartość uczelni 
na kształcenie i dobre przygotowanie uchodźców do życia 
w naszym społeczeństwie, jak i przygotowanie nas samych 
i struktur administracyjnych do realizacji nowych wyzwań. 
SGGW przygotowuje w tym zakresie ofertę studiów.

Szanowni Państwo!

Wielokrotnie wyrażałem przekonanie, że nauka jest jedna, 
nauka nie zna granic. W okresie dwóch ostatnich kadencji 
mocno wspieraliśmy umiędzynarodowienie Uczelni. Aby 
pobudzić mobilność kadr, utworzyliśmy w 2011 roku własny 
fundusz stypendialny. Z finansowego wsparcia w prowadzeniu 
badań w instytucjach zagranicznych skorzystało wielu dokto-
rantów i habilitantów. Od 2009 roku realizujemy też program 
„Profesorowie wizytujący”. W ostatnim czasie zajęcia w SGGW 
prowadziło 70 profesorów z zagranicy. Wzrosła liczba mię-
dzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych. 
W tym roku Uczelnia jako jedna z dwudziestu w kraju została 
sygnatariuszem deklaracji poparcia dla zasad Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pra-
cowników naukowych. Przygotowujemy aplikację o uzyskanie 
prestiżowego logo Komisji Europejskiej Human Resources 
Excellence in Research.

Szanowni Państwo!

Jestem głęboko przekonany, że o przyszłości rozwoju 
szkolnictwa wyższego zadecyduje przede wszystkim rozwój 
badań naukowych i działalność wyspecjalizowanych, dyspo-
nujących najnowszej klasy aparaturą centrów badawczych. 
Dlatego, rozpoczynając kadencję w 2008 roku, tak mocno 
akcentowałem konieczność pozyskiwania jak największych 
środków pozabudżetowych, przede wszystkim na unowocześ-
nienie zaplecza naukowo-badawczego oraz tworzenie silnych 
zespołów z dużym udziałem młodych naukowców. Było to 
niezmiernie ważne, zwłaszcza wobec zmian systemu finan-
sowania szkolnictwa wyższego i znaczącego spadku dotacji 
z budżetu państwa na ten cel. Widzieliśmy też konieczność 
modernizacji bazy zakładów doświadczalnych SGGW.

Dzięki aktywności pracowników Uczelni w latach 2008–
–2015 zrealizowaliśmy 41 projektów strukturalnych, otrzymu-
jąc dofinansowanie na kwotę ponad 225 milionów złotych. 
Nasze marzenia zaczęły się spełniać. Zakończono rozbu-
dowę Biblioteki Głównej SGGW. Powstało u nas pierwsze 
wyposażone w światowej klasy aparaturę centrum naukowo-
badawcze – Centrum Wodne SGGW. Dzisiaj efektem jego 
5-letniej działalności jest m.in. znaczący rozwój naukowy 
młodych kadr oraz wzrost liczby publikacji naukowych, w tym 
z impact factorem. 

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego wybudowano i wyposażono 
Weterynaryjne Centrum Badawcze, które wraz z innymi 
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uczelniami i ośrodkami prowadzi badania chorób i schorzeń 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Utwo-
rzono także Klaster Innowacji w Agrobiznesie. W ramach 
perspektywy 2007–2013 uzyskaliśmy z RPO Województwa 
Mazowieckiego ponad 42 miliony złotych.

Miło mi poinformować Państwa, że 9 października ot-
wieramy w SGGW Centrum Badań Biomedycznych przy 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Powstaje zintegrowany 
zespół z unikatową aparaturą, z laboratoriami: diagnostyki 
obrazowej, biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, 
nanotechnologii i nanoinżynierii. Jest to ważny krok w kierun-
ku prowadzenia w SGGW badań w obszarze nauk klinicznych 
i biologii molekularnej na poziomie światowym. Na ten cel 
Uczelnia otrzymała z RPO Województwa Mazowieckiego 
dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych.

Wśród propozycji zgłoszonych przez nas do Polskiej Mapy 
Drogowej Infrastruktury Badawczej są Centrum Biologii Sto-
sowanej oraz Centrum Żywności i Żywienia.

Do największych realizowanych obecnie projektów badaw-
czych współfinansowanych przez Unię Europejską należą: 

 „Biożywność – innowacyjne funkcjonalne produkty po-
chodzenia zwierzęcego”, którego celem jest opracowanie 
technologii wytwarzania surowców i przetworów spożyw-
czych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości 
odżywczej i prozdrowotnej;

 projekt „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarza-
nia prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu 
o obniżonej kaloryczności”; 

 „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce”.
W ramach programów krajowych NCN zrealizowaliśmy 

w latach 2008–2014 26 projektów na łączną kwotę ponad 
21 milionów złotych. Obecnie realizujemy 52 projekty na 
łączną kwotę ponad 32 milionów złotych.

W obszarze naukowym ważnym osiągnięciem jest uzyska-
nie przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej statusu lidera 
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w temacie 
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, w którym uczest-
niczą 4 jednostki badawcze. Projekt będzie realizowany 
przez 5 lat. Na jego realizację przeznaczono 50 milionów 
złotych.

Znaczącym osiągnięciem jest też m.in. wykazanie przez 
naukowców z Wydziału Nauk o Zwierzętach antynowotworo-
wych właściwości kompleksu nanopłatków grafenu z nano-
cząstkami platyny w komórkach i guzach glejaka.

Szanowni Państwo!

Dzięki pozyskaniu środków pozabudżetowych z funduszy 
strukturalnych, dyscyplinie finansowej i dochodom własnym 
możliwe były osiągnięcie stabilizacji finansowej Uczelni 
i zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Przeprowadzono 
modernizację zakładów doświadczalnych, a także wiele prac 
remontowych w poszczególnych obiektach, w tym w Domu 
Pracy Twórczej w Kociszewie. Nastąpiło także znaczące 
poszerzenie zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki 
lekarskiej świadczonej przez NZOZ SGGW. W okresie od 
października 2014 roku w przychodni zatrudniono 13 nowych 
lekarzy (w tym 11 specjalistów) oraz zakupiono sprzęt do 
badań ultrasonograficznych. 

W 2014 roku uruchomiliśmy też Niepubliczne Przedszkole 
SGGW oraz Uniwersytet Otwarty.

Od roku trwają intensywne prace porządkowe w nowej 
i starej części Kampusu. Za Pałacem Rektorskim odtwarzana 
jest historyczna zabudowa skarpy. Rekonstruowane są mury 
oporowe, schody i fontanna ze stawem. Powstają nowe boiska 
sportowe i tereny rekreacyjne. Kończymy remont parkingów 
i budowę dróg, w tym dróg pożarowych położonych wokół 
domów studenckich.

Bardzo się cieszę, że przez ostatnich 14 lat dane mi było 
współuczestniczyć i być świadkiem wielu wspaniałych wyda-
rzeń i przemian, jakie w Uczelni następowały – począwszy od 
wielkiej budowy kampusu, poprzez przenoszenie wydziałów 
z siedziby przy ulicy Rakowieckiej na Ursynów, po tworzenie 
klinik weterynaryjnych, centrów badawczych, laboratoriów 
wydziałowych. Jestem wdzięczny, że mogłem uczestniczyć 
w tworzeniu infrastruktury upiększającej nasz kampus, 
 widzieć, jak Uczelnia rozwija się we wszystkich obszarach, 
jak powstają nowe studenckie zespoły naukowe, artystyczne, 
chóry, orkiestra reprezentacyjna, jak odnoszą sukcesy młodzi 
sportowcy z SGGW. 

To razem, Szanowni Państwo, budowaliśmy pozycję 
Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej. Razem prze-
żywaliśmy trudne chwile braku środków finansowych i razem 
cieszyliśmy się z poprawy naszej sytuacji. Razem też będzie-
my przeżywać piękny czas obchodów jubileuszu 200-lecia 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Dostojni Goście!

Wielokrotnie podkreślałem: wielką i chwalebną tradycją 
w SGGW jest to, że kolejni rektorzy i pokolenia społeczności 
akademickiej kontynuują i rozwijają dzieło swoich poprzed-
ników. Ta ciągłość stanowi wielką wartość, dającą możliwość 
budowania nowoczesności na fundamentach tradycji.

Rozwój, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat, był możliwy 
dzięki moim poprzednikom:
– Panu Rektorowi Janowi Góreckiemu, który przeprowadził 

trudny proces uwłaszczenia Uczelni,
– Panu Rektorowi Włodzimierzowi Klucińskiemu, który roz-

począł realizację planu rozbudowy Uczelni uzyskując na 
ten cel środki finansowe ze sprzedaży nieprzydatnych do 
celów badawczych i dydaktycznych terenów w Wilano-
wie,

– Panu Rektorowi Tomaszowi Boreckiemu, który kontynuo-
wał rozbudowę poszczególnych wydziałów i przenoszenie 
ich do Ursynowa z ulicy Rakowieckiej. 
Była to też ciągłość wizji i marzeń zdefiniowanych przez 

wcześniejszych rektorów: Pana Profesora Henryka Jasiorow-
skiego, Pana Pofesora Wiesława Bareja i Panią Profesor Marię 
Joannę Radomską, co sprawiło, że sukces był możliwy, że 
marzenia stały się faktem. Efektem tych wspólnych dążeń jest 
obecna pozycja Uczelni w świecie naukowym oraz dobrze 
urządzony kampus.

Szanowni Państwo!

Przed nami rok wyborów nowych władz Uczelni. Jestem 
przekonany, że jak zwykle w sposób odpowiedzialny podejmą 
Państwo najlepsze dla rozwoju Uczelni i wydziałów decyzje. 

Ze swej strony proszę o jeszcze jeden rok wyrozumiałości, 
wsparcia i życzliwości, dziękując jednocześnie za zaufanie 
i pomoc, których doświadczyłem pełniąc przez 6 lat funkcję 
prorektora ds. rozwoju oraz będąc przez 7 lat rektorem Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego życzę 
wszystkim Państwu, by przyniósł on pomyślną realizację prac 
badawczych i dydaktycznych, spełnienie życiowych aspiracji 
i marzeń, by praca w SGGW była przyjemnością, a Państwo 
czuli się gospodarzami domu, jakim jest nasz piękny kampus 
w Ursynowie. I mieli czas, by się nim cieszyć!

By to, co szczęśliwe, pomyślne i korzystne

ziściło się w tym roku akademickim!

Dziękuję Państwu za uwagę.
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Magnificencje, Szanowni Państwo!

Dnia 15 maja 1945 roku rektor SGGW prof. dr Franciszek 
Staff otworzył rok akademicki 1944/1945 i dokonał immatry-
kulacji studentów.

Profesor Franciszek Staff (urodzony w 1885 r., zmarł 
w 1966 r.) był europejskiej sławy ichtiologiem, organizatorem 
polskiego rybactwa i badań ichtiologicznych, autorem zna-
nej monografii „Ryby słodkowodne Polski”. Był młodszym 
bratem Leopolda Staffa – wybitnego poety, dramatopisarza, 
dumy „Młodej Polski” i polskiego neoklasycyzmu, i starszym 
bratem Ludwika Staffa – liryka refleksyjnego. Pod wpływem 
swego rektora profesura i studenci SGGW pierwszych lat 
powojennych żyli wielkimi wartościami polskiej kultury huma-
nistycznej. Warto przypomnieć, że w wyniku tajnej działalno-
ści SGGW wydano dyplomy zakończenia studiów w czasie 
okupacji: na Wydziale Rolniczym – 42, na Wydziale Leśnym 
– 67, na Wydziale Ogrodniczym – 21. W 1945 roku zgłoszono 
i zatwierdzono 66 dyplomów i 3 doktoraty. Młodzież uczyła 
się patriotyzmu w czasie wojny od kierowników tajnego na-
uczania, którymi byli kolejno: rektor prof. Jan Miklaszewski, 
prof. Zdzisław Ludkiewicz, prof. Stanisław Turczynowicz, doc. 
Hanna Paszkiewiczowa i prof. Franciszek Staff.

Na wniosek rektora Staffa uczestnicy inauguracji uczcili 
pamięć zmarłych w czasie wrześniowej obrony stolicy 
i powstania warszawskiego profesorów i studentów Uczel-
ni, a także zamordowanych przez hitlerowców w obozach 
koncentracyjnych i rozstrzelanych na ulicach miasta oraz 
zamordowanych przez NKWD. Dzięki pracy Stowarzyszenia 

Wychowanków SGGW, które wydało „Księgę poległych za 
Ojczyznę z SGGW 1939–1945” w 2009 roku, ich liczba, nie-
pełna, obejmuje 364 nazwiska. Wśród nich prof. Zdzisława 
Ludkiewicza, ministra rolnictwa w gabinecie W. Grabskiego, 
rektora SGGW, prof. Witolda Staniszkisa, dziekana Wydziału 
Rolniczego i wybitnego przywódcy Stronnictwa Narodowego 
oraz współorganizatora harcerstwa na Kresach Wschodnich, 
zamordowanego w Charkowie przez NKWD Władysława Ne-
krasza. Wszyscy oficerowie wywodzący się z SGGW, którzy 
dostali się do niewoli sowieckiej, zostali wyrokiem Stalina 
i członków Biura Politycznego KC WKP(b) zamordowani wios-
ną 1940 roku. Warto dodać, że usprawiedliwiany przez Putina 
pakt Ribbentrop-Mołotow z 17 września 1939 roku i układ 
o granicach i przyjaźni niemiecko-sowieckiej z 28 września 
tegoż roku doprowadziły na podstawie tajnego protokołu do 
współpracy NKWD z gestapo w sprawie zwalczania polskiego 
ruchu oporu na terenach okupacji sowieckiej i niemieckiej. 
Liczby ofiar tej współpracy nie znamy.

Rektor Staff – pamiętając, że w tak zwanym Rządzie Tym-
czasowym jego zwierzchnikiem jest minister oświaty, ortodok-
syjny komunista Stanisław Skrzeszewski, ministrem rolnictwa 
i reform rolnych członek propepeerowskiego Stronnictwa 
Ludowego Edward Bertold, a ministrem bezpieczeństwa 
publicznego otoczony przez generałów i pułkowników NKWD 
Stanisław Radkiewicz, członek Biura Politycznego KC PPR 
– odważnie, w obecności przedstawicieli władz oświadczył: 
„Dla nas, profesorów, wolność akademicka zagwarantowana 
w przepisach i ustawach o szkołach akademickich (były to 

SGGW i Warszawa
w pierwszym roku powojennym

Wykład inauguracyjny
prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego
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jeszcze przepisy i ustawy przedwojenne – M.M. D.) to autono-
mia akademicka, – to prawo urządzania nauczania i badania 
naukowego niczym nieskrępowanego, według najlepszej 
naszej wiedzy i woli, – to prawo głoszenia i poszukiwania 
prawdy i tylko prawdy, bez względu na panujący stan wiedzy, 
byle w zgodzie z naszym sumieniem i najgłębszym prze-
konaniem, że tę prawdę głosimy i jej poszukujemy… Tylko 
w swobodzie i wolności mogą się w pełni rozwijać nowe pier-
wiastki, decydujące o postępie wiedzy, nauki i losów całego 
życia zbiorowego narodu”.

Z myślą o ochronie profesorów i studentów związanych 
później ze Stowarzyszeniem „Wolność i Niezawiłość” – kon-
tynuacją Armii Krajowej, studentów organizujących Polskie 
Stronnictwo Ludowe, największą opozycyjną legalną partię 
antykomunistyczną w latach 1945–1947, a także związanych 
z PPS-WRN i Stronnictwem Pracy (wpływowe przed wojną 
i w czasie okupacji Stronnictwo Narodowe zostało przez 
rząd zdelegalizowane) rektor Staff podkreślał: „Teren nauki 
w obrębie uczelni jest jakoby wyłączoną w Państwie jednost-
ką, na którą nie ma prawa wstąpić bez wiedzy Rektora noga 
żadnego organu administracyjnego władzy, to jakby państwo 
odrębne, próba życia, pole doświadczalne. Są przez to dane 
nam warunki rozwijania niezależnego i pogłębiania naszych 
walorów duchowych i kulturalnych, lecz jest jednocześnie 
kolosalny kredyt zaufania, że tego nie nadużyjemy”.

Sytuacja Uczelni uległa poprawie po powołaniu 28 czerw-
ca 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
z udziałem wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. Związa-
na z Departamentem Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Oświaty dr Nina Assorodobraj (żona wybitnego historyka 
Witolda Kuli) tak oceniła sytuację SGGW w roku akademic-
kim 1945/1946: „W nieporównywalnie lepszych warunkach 
(do pozostałych uczelni warszawskich) mogła wznowić 
swą działalność powojenną Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, dzięki zachowaniu w dobrym stanie gmachu 
i Biblioteki. Uczelnia umożliwiła młodzieży, która rozpoczęła 
studia w ramach tajnego nauczania, wykorzystanie roku aka-
demickiego 1944/1945; 15 V b.r. rozpoczęto rok akademicki 
1945/1946 dla studentów II, III, IV roku, by zakończyć go 17 XI. 
W ten sposób dla kursów zaawansowanych rok akademicki 
1945/1946 rozpoczyna się dopiero 3 XII, a opóźnienia udało 
się nadrobić kosztem ferii zimowych. Dla I roku nauka rozpo-
czyna się 1 X. Pojemność I roku została zwiększona. SGGW 
poświęca dużo uwagi i wysiłków przystosowaniu programu 
i zakresu studiów do nowych potrzeb w związku z przeprowa-
dzoną reformą rolną, która zmieniła zasadniczo strukturę wsi 
polskiej. I tym samym przed fachowymi rolnikami stawia nowe 
zadania i perspektywy. Wyrazem tego jest zaprojektowanie 
nowego Wydziału IV (obok dawnych: Rolnego, Ogrodniczego, 
i Leśnego) Melioracji Rolnych i Urządzeń Wsi, który to Wydział 
znajduje się w stadium organizacji. Przy Wydziale Ogrodni-
czym uruchomione zostaje już w bieżącym roku akademickim 
3-letnie studium gospodarstwa domowego (przeważnie dla 
kobiet). Zadaniem jego będzie kształcenie fachowców-orga-
nizatorów, którzy pracować będą nad podniesieniem kultury 
życia codziennego rodzin wiejskich, oraz specjalistów miej-
skiego zbiorowego odżywiania. Jednym z głównych zadań 
studium jest zorganizowanie ośrodka w zakresie żywienia 
indywidualnego i zbiorowego.

Poza tym uruchomione zostaje jednoroczne studium pe-
dagogiczne dla przygotowania personelu nauczycielskiego 
dla gimnazjów i liceów rolniczych.

Liczba studentów już w tym roku akademickim przekroczy 
liczbę przedwojenną (ponad 1000 osób)” („Szkoły Wyższe” 
1946, nr 1/5, s. 43).

Jako najważniejszy cel wychowania, ku zaskoczeniu wielu 
uczestników inauguracji, rektor Staff określił: „Aby zdobyć 

świat, który jest przed Wami otworem, trzeba Wam w pierw-
szym rzędzie kształcić hart ducha i formować charakter – i to 
jest ważniejsze, niż wszystkie inne zdobycze”.

Aby zrozumieć ten rektorski apel, przypomnijmy, w jakich 
warunkach historycznych został on wypowiedziany.

Pierwsze tygodnie powojennej Warszawy tak widział Cze-
sław Miłosz w wierszu „Miasto”:

 Nad ruinami wstaje dzień, wędrowny grajek pustym
oknom gra,
Z głową na bok schyloną tony ze skrzypki wywodzi.
A w oknie tylko niebo, gołębi miga ćma.
I tak w tej rannej ciszy świat nowy się rodzi
Grajku poranny, komu ty tak grasz?
Tam są schody bez domu i piętra bez żywych,
– Tobie gram, najpiękniejsze z urojonych miast 
i najsmutniejsze z prawdziwych.
(cyt. za Jan Nowak-Jeziorański, „W poszukiwaniu nadziei”, 

Warszawa, s. 112–113)
„Wspomnienia pierwszych powojennych studentów 

Wydziału Rolniczego SGGW. Pierwsi powojenni”, wydane 
przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW w 2002 roku, 
przekazują taką relację Marii Nowickiej z domu Lipszyc z dnia 
inauguracji: „W uprzątniętej przez nas z gruzów i szkła sali 
nowo obrany rektor prof. Franciszek Staff wygłosił piękną 
mowę. We wspomnieniach widzę Go we wspanialej todze 
i ozdobnym łańcuchu, choć wiem, że wystąpił w wytartym 
garniturku. Byliśmy wszyscy bardzo wzruszeni. Rozpoczę-
liśmy rok akademicki od wynoszenia z sal wykładowych 
gruzów, śmieci i szkła z wybitych szyb ze szkolnych okien. 
Z różnych zakamarków wyciągaliśmy stoły i szafy, naprawiali 
połamane krzesła, żeby chociaż profesorowie mieli na czym 
siedzieć. My, studenci, w czasie zajęć staliśmy, albo siedzieli 
po turecku na podłodze… Pisząc, opierało się na plecach 
kolegi, siedzącego przed piszącym. Na taki pulpit należało 
wybierać kolegę o prostych plecach… Spało się początkowo 
na siennikach rozkładanych na noc w salach wykładowych. 
Trzeba było te sienniki rano pospiesznie składać na stosy 
w kątach sal przed przybyciem wykładowcy”. Później w bur-
sie, utworzonej w drugim gmachu SGGW przy Rakowieckiej, 
studenci mieszkali w małych pokojach po 6 osób, śpiąc na 
3-piętrowych pryczach. Szukali spokoju na naukę w pustych 
wieczorami salach wykładowych. Żyli we wspólnocie, dzie-
ląc się zasobami żywności z paczek UNRRA i otrzymanych 
z domów rodzinnych. Bratnia Pomoc Studentów SGGW 
uruchomiła stołówkę. Po uzyskaniu dwóch samochodów cię-
żarowych z demobilu wykorzystała je w komunikacji z Pragą 
w celu zdobycia środków finansowych na zakup produktów 
dla stołówki, obsługiwanej przez samych studentów, z wyjąt-
kiem jednej etatowej kucharki.

Stolica wiosną 1945 roku była miastem ruin, pełnym min, 
niepochowanych zwłok ludzkich z czasów powstania war-
szawskiego, pozbawionym wody, energii elektrycznej, gazu 
i publicznej komunikacji, miastem prymitywnych mieszkań 
skleconych z desek, zniszczonych mebli i okien.

Dodatek nadzwyczajny „Życia Warszawy” 3 maja 1945 
roku informował: „Berlin zdobyty. Wojska radzieckie i polskie 
zatknęły zwycięskie sztandary na gruzach stolicy Niemiec. 
70-tysięczny garnizon wzięty do niewoli”. Dwa dni później 
sowiecka agencja TASS podała wiadomość o aresztowaniu 
16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) 
oskarżonych o dywersję i szpiegostwo. W sprzeczności z tą 
informacją 17 maja ukazał się apel Rady Jedności Narodo-
wej – namiastki Sejmu Polskiego Państwa Podziemnego 
i Delegatury Rządu RP – o wyjście z podziemia, zajęcie się 
leczeniem wojennych ran, zdobywaniem wiedzy i odbudową 
kraju. Odpowiedzią Rządu Tymczasowego na ten apel było 
powołanie 24 maja w Warszawie Korpusu Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego do walki z podziemiem poakowskim i masowe 
aresztowania byłych członków tej organizacji. Jednocześnie 
powołano Ministerstwo Odbudowy na czele z prof. Michałem 
Kaczorowskim – ideowym socjalistą, przed wojną bliskim 
współpracownikiem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskie-
go – i ogłoszono dekret o odbudowie m.st. Warszawy.

Głównymi tematami rozmów w tym czasie były podpisanie 
8 maja 1945 roku aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 
i moskiewski proces przywódców PPP, zakończony wyro-
kiem 21 czerwca tego roku. W trakcie procesu pod dyktat 
Stalina uformowano 28 czerwca 1945 roku Tymczasowy 
Rząd Jedności Narodowej pod przewodnictwem Edwarda 
Osóbki-Morawskiego, z wicepremierem Władysławem Go-
mułką i II wicepremierem oraz ministrem rolnictwa i reform 
rolnych Stanisławem Mikołajczykiem. Senat SGGW od tego 
czasu do czerwcowego referendum 1946 roku w odbudowie 
Szkoły mógł liczyć na życzliwą pomoc wicepremiera i ministra 
rolnictwa Mikołajczyka, a także związanego z PSL Czesława 
Wycecha – ministra oświaty, kierującego tym resortem w Dele-
gaturze Rządu, i Władysława Kiernika – ministra administracji 
publicznej, oraz socjalistów: prof. Michała Kaczorowskiego 
– ministra odbudowy i prof. Czesława Bobrowskiego – prezesa 
Centralnego Urzędu Planowania.

W latach wojny zniszczono lub uszkodzono w Polsce, 
w jej powojennych granicach, 467 tys. zagród wiejskich. 
Polska straciła swej substancji majątkowej: w przemyśle 33%, 
w transporcie i łączności 56%, w leśnictwie 28%, w rolnictwie 
i ogrodnictwie 35%. W rolnictwie ubytek koni wynosił 56%, 
bydła 64%, trzody chlewnej 83%, owiec 63%. W porównaniu 
z innymi państwami okupowanymi przez III Rzeszę Polska 
poniosła najwyższe po Związku Sowieckim straty material-
ne, które szacowano na 49,2 mld dolarów; straty Związku 
Sowieckiego wyniosły 128 mld dolarów, a Czechosłowacji 
4 mld dolarów. Zadanie odbudowy gospodarki rolnej, leśnej 
i ogrodniczej, które stało przed SGGW i innymi uczelniami 
i organizacjami rolniczymi, było bardzo trudne, ale zostało 
wykonane w ciągu kilku lat. Obok odbudowy Warszawy, stolic 
regionalnych i wszystkich dziedzin gospodarki narodowej 
jest to tytuł do narodowej chwały, często przemilczanej. 
Tym bardziej uzasadnionej, gdy przypomnimy start do tej 
odbudowy.

Represje skierowane przeciwko byłym członkom AK, żoł-
nierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, członkom PSL, 
PPS i SP ciągle trwały. Na Plenum KC PPR 20–28 maja 1945 
roku Władysław Gomułka miał odwagę stwierdzić: „Zaczyna 
w państwie naszym ponad naszymi głowami wyrastać drugie 
państwo. Organa bezpieczeństwa same robią pewną politykę, 
do której nikt się nie ma wtrącać. Działalność bezpieczeństwa 
to liczne przykłady wąskiej, sekciarskiej polityki. Daje się 
u nas w więzieniach ludziom zwierzęce warunki. Z tym trzeba 
skończyć. Ludzie się albo demoralizują, albo odchodzą. Jest 
to zejście na manowce polityczne, co nam przynosi polityczne 
szkody”. O wielu polskich dramatach tych czasów sekretarz 
generalny KC PPR Gomułka nie mówił, na przykład o zapro-
szeniu przez prezydenta KRN Bolesława Bieruta 3 dywizji 
NKWD do przeprowadzenia brutalnych pacyfikacji, skierowa-
nych przeciwko AK i NSZ na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Po 
24 maja do tych wojsk dołączyły oddziały UB i KBW.

Wobec trudności mieszkaniowych i innych część studen-
tów SGGW, także uciekając przed represjami warszawskiej 
bezpieki, przeniosła się na Ziemie Zachodnie.

Powszechnym tematem rozmów rodaków i wszystkich 
Europejczyków był bilans II wojny światowej, w czasie której 
działania wojenne objęły 40 państw, a do wojska powołano 
110 mln ludzi. Ponad 50 mln poległo, zamordowano, zmarło, 
w tym około 6 mln obywateli Polski... Straty polskie, ujęte 
procentowo do liczby ludności, były największe na świe-
cie. W maju 1945 roku Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
wzrosły do 194,5 tysiąca, a siły Wojska Polskiego w kraju 
do 400 tysięcy żołnierzy. W walkach o Pragę i w operacji 
przyczółkowej w Warszawie we wrześniu 1944 roku zginęło 
5622 żołnierzy I Armii WP, w tym w operacji przyczółkowej 
2297, a 1467 zostało rannych, to jest 2,5-krotnie więcej niż 
w bitwie o Monte Cassino. W walkach o Wał Pomorski I Armia 
straciła 14 082 żołnierzy, w tym 3430 zabitych, a w bitwie 
o Kołobrzeg 4000 żołnierzy.

W szturmie na Berlin uczestniczyło 12 700 żołnierzy 
polskich, z których 550 straciło życie. Berlin obok dywizji 
sowieckich zdobyły 1. Brygada Moździerzy, 2. Brygada 
 Artylerii Haubic i 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 
W operacji berlińskiej brała udział także II Armia WP, która 
16 kwietnia 1945 roku sforsowała Nysę Łużycką.
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Wobec warszawskich zniszczeń w zajęciach dydak-
tycznych i badawczych SGGW olbrzymią rolę odgrywały 
Skierniewice i inne majątki uczelniane. Podręczniki były 
nadal przedwojenne. Gospodarstwa rolne Uczelni odgrywały 
istotną rolę w uzupełnieniu kartkowego, bardzo skromnego 
zaopatrzenia. Ciosem dla części profesury SGGW była bru-
talnie przeprowadzona reforma rolna, likwidacja ziemiaństwa 
jako warstwy społecznej z jej bogatą kulturą i wywózka zna-
nych rodzin ziemiańskich z księciem Januszem Radziwiłłem 
na czele do Związku Sowieckiego na osobiste polecenie 
Stalina.

Po powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
1 lipca 1945 roku rozwiązały się Rada Jedności Narodowej 
i Delegatura Rządu RP. Ogłosiły one Manifest do Narodu 
Polskiego i Narodów Zjednoczonych – Testament Polski Wal-
czącej, w którym przedstawiono następujące postulaty:
„1. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska radzieckie 

oraz przez radziecką policję polityczną (NKWD – M.M. D.);
2. Zaprzestanie prześladowań politycznych;
3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej;
4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze 

okupacyjne;
5. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokra-

tycznych do udziału w wyborach 5-przymiotnikowych;
6. Zapewnienie niezależności polskiej polityce zagranicznej;
7. Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno-

-gospodarczego i kulturalno-oświatowego;
8. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i zorgani-

zowanie sprawiedliwego podziału dochodu społecznego”.
Jest to wielki wkład Polskiego Państwa Podziemnego do 

polskiej kultury politycznej, niszczonej w czasach stalinizacji 
Polski i odrodzonej w czasach III RP, z wyjątkiem postulatów 
sprzecznych ze współczesnym liberalnym kapitalizmem i glo-
balizmem ekonomicznym zarówno w zakresie gospodarczym, 
jak i etyki chrześcijańskiej.

Na żądanie prof. Stanisława Grabskiego – wiceprzewod-
niczącego KRN, starszego brata Władysława Grabskiego 
– byłego rektora i dyrektora Instytutu Socjologii Wsi SGGW, 
znikł z ulic Warszawy plakat „AK zapluty karzeł reakcji”. Poza 
tym 5 lipca oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły częściową 
ewakuację z Polski i Czechosłowacji. Do Polski powrócili: kar-
dynał August Hlond – Prymas Polski, Eugeniusz Kwiatkowski 
– mianowany Delegatem Rządu ds. Wybrzeża, i Karol Popiel 
– przywódca chrześcijańsko-demokratycznego Stronnictwa 
Pracy.

Na konferencji sojuszniczej w Poczdamie, rozpoczętej 
17 lipca 1945 roku, Stanisław Mikołajczyk, cieszący się 
największym autorytetem wśród anglosaskich sojuszników, 
Harry’ego Trumana, Winstona Churchilla i Clementa Attlee, 
skutecznie bronił praw Polski do granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej, popieranej przez Stalina ze względu na jego im-
perialne plany.

Popularność Mikołajczyka w Polsce, manifestacyjne przy-
jęcia w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i w Szczecinie budziły 
wściekłość Ministerstwa Bezpieczeństwa, NKWD i Mieczysła-
wa Bermana, organizującego z ramienia Biura Politycznego 
KC PPR walkę z organizacjami niekomunistycznymi. Służby 
bezpieczeństwa skrytobójczo zamordowały wielu działaczy 
PSL. Ta ogólnonarodowa partia jawnie popierała wszystkie 
postulaty „Testamentu Polski Walczącej”, mimo gróźb nie 
bała się w memorandach do przywódców Wielkiej Trójki 
demaskować zbrodnie polityczne popełnione przez władze 
komunistyczne i tajną policję polityczną. Spośród grona 
kierowniczego PSL zamordowano m.in. Władysława Kojdera 
i Bolesława Ściborka. Do Rady Narodowej m.st. Warszawy 
nie zaproszono ani jednego przedstawiciela PSL, mimo że ty-
siące członków tej partii i jej sympatyków brały  spontanicznie 

udział w społecznym ruchu odbudowy Warszawy, a także 
w polonizacji Ziem Odzyskanych.

Profesura SGGW, kierując się zasadą realizmu politycz-
nego, podobnie jak Prymas Hlond i Eugeniusz Kwiatkowski, 
odbudowywała Uczelnię, jej filie i gospodarstwa rolne. Myślała 
o kształceniu kadry na olbrzymie potrzeby rolnictwa na Zie-
miach Zachodnich, o ochronie lasów państwowych i prywat-
nych, o szybkim opanowaniu głodu w Polsce, osłabianego 
przez dostawy UNRRY.

Aktywnie też uczestniczyła obok odbudowy Uczelni 
w aktywizacji życia kulturalnego miasta, którego przejawami 
były:
– współpraca z „Tygodnikiem Powszechnym” – pismem 

katolickich intelektualistów, które 24 marca 1945 roku 
zainaugurowało swą działalność;

– promowanie do nagrody literackiej Jana Wiktora za po-
wieść „Orka na ugorze” i całokształt twórczości;

– uczczenie 1 sierpnia 1946 roku, w pierwszą rocznicę 
powstania warszawskiego, pamięci zmarłych kolegów 
i koleżanek: w kościele Jezuitów, na akademii uczelnianej, 
na Cmentarzu Powązkowskim z lasem powstańczych 
krzyży brzozowych i innych cmentarzach.
Od 2 sierpnia 1945 roku wielu przyszłych studentów SGGW 

skorzystało z pierwszej amnestii. Po otwarciu radiostacji 
w Raszynie 19 sierpnia uruchomiono stałe audycje rolne 
z udziałem profesury SGGW.

Żywe echa wywołała homilia księdza kardynała Augusta 
Hlonda – Prymasa Polski na uroczystościach ku czci Chry-
stusa Króla: „Polska rzeczywistość zbiorowa powinna pod 
względem moralnym odpowiadać tej rzeczywistości ducho-
wej, którą naród nosi w sercu”.

Najczęściej czytanym dziennikiem przez profesorów i stu-
dentów SGGW od 6 listopada była „Gazeta Ludowa” – organ 
PSL pod redakcją Zygmunta Augustyńskiego, z częstymi 
ingerencjami cenzury. W redakcji pracował członek PSL Wła-
dysław Bartoszewski specjalizujący się w dziejach PPP.

16 listopada wszedł w życie drakoński dekret „o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa”, m.in. za posiadanie nierejestrowanego odbiornika 
radiowego, broni, kontakty z osobami i organizacjami zwalcza-
jącymi rząd i „wprowadzanie w błąd władzy”. Dekret szafował 
karą śmierci i długoletnim więzieniem.

W 1945 roku ukazało się bardzo mało pozycji literackich: 
„Noc” Andrzejewskiego, „Ocalenie” Miłosza, „Krata” Goja-
wiczyńskiej i „Droga wiodła przez Narwik” Pruszyńskiego. 
Znacznie bogatsza w tym roku była twórczość pisarzy emi-
gracyjnych (Lechonia, Balińskiego, Wierzyńskiego, Janty-
-Połczyńskiego, Wańkowicza, Czuchnowskiego).

Młodzież studencka SGGW, która przeżyła czasy wojny, 
manifestowała swoje głębokie przywiązanie do Uczelni, brała 
masowy udział w odgruzowaniu Warszawy, prawie wszyscy 
z dumą nosili uczelniane czapki studenckie.

W kształtowaniu jej więzi z historią i społeczeństwem 
Warszawy istotną rolę odgrywała „Piosenka o mojej War-
szawie”, często śpiewana w domu akademickim i na biwa-
kach studenckich, napisana i skomponowana w Moskwie 
w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku przez 
Alberta Harrisa.

Jak uśmiech dziewczyny kochanej,
Jak wiosny budzącej się wiew,
Jak świergot jaskółek nad ranem,
Młodzieńcze uczucia nieznane,
Jak rosa błyszcząca na trawie,
Miłości rodzącej się zew,
Tak serce raduje piosenki tej śpiew,
Piosenki o mojej Warszawie.
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Magnificencjo,

Wysoki Senacie,

Czcigodni Goście,

Drodzy Studenci,

Koleżanki i Koledzy!

To zaszczyt móc dzisiaj w imieniu studenckiej społeczności 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy-
witać nowych jej członków. Koleżanki i Koledzy – gratuluję. 
Gratuluję wyboru jednej z najstarszych i najbardziej prestiżo-
wych uczelni w naszym kraju. Wyboru, za którym z pewnością 
stały godziny pracy i przygotowań, które umożliwiły przejście 
procesu rekrutacji i dołączenie do studenckiego grona jednej 
z najlepszych szkół wyższych.

Studia w SGGW już od wielu lat umożliwiają studen-
tom wszechstronny rozwój intelektualny dzięki znakomitej 
i wykwalifikowanej kadrze wykładowczej oraz nowocześnie 
wyposażonym pracowniom dydaktycznym.

Chciałabym zwrócić uwagę, że podczas studiów zdobywa-
cie nie tylko fachową wiedzę, ale również cenne przyjaźnie. 
Okres tych kilku lat będzie jednym z najlepszych i najpięk-
niejszych w Waszym życiu, więc postarajcie się wykorzystać 
go jak najlepiej.

Studia zarówno na kierunkach technicznych, rolniczych, 
jak i humanistycznych będą wymagały od Was systematycz-
ności i zaangażowania. Jednak, jak mawiał Theodore Roose-
velt, „Błędy popełnia tylko ten, kto nic nie robi…”. Początki 
często bywają trudne, ale pamiętajcie, że zawsze możecie 
liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Od dziś wszyscy jesteście członkami Samorządu Studen-
tów. Mam nadzieję, że w Waszym gronie znajdują się osoby, 
które będą chciały aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni 
poprzez działalnie w tej organizacji. Serdecznie zapraszam 
do wspólnej pracy, a co za tym idzie do udziału w kreowa-
niu Uczelni i zmienianiu otaczającej nas rzeczywistości na 
lepszą.

Jestem pewna, że 
praca samorządowa 
przyniesie Wam dużo 
satysfakcji i niezastąpio-
nych doświadczeń, które 
zaprocentują w dorosłym 
życiu.

Kończąc życzę Wam 
powodzenia i wytrwałości 
w dążeniu do osiągnięcia 
celów.

Powodzenia!

Kornelia Wasiluk

Samorząd Studentów 
SGGW

Przemówienie przedstawiciela Prezydium
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
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Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,

Szanowni Państwo Profesorowie, 

 Przewielebni Księża na czele z Księdzem Dziekanem 

i proboszczem parafii św. Katarzyny,

Dostojni Goście, Drodzy Studenci!

Cieszę się, że u progu tego nowego roku akademickiego 
widzę wszystkich Państwa uśmiechniętych, w dobrym zdro-
wiu i gotowych do twórczej pracy, do kultywowania blisko 
dwustuletniej tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, która swój początek miała już w 1816 roku, kiedy to 
z inicjatywy ks. Stanisława Staszica i Tadeusza Mostowskiego 
utworzono Instytut Agronomiczny w podwarszawskiej wtedy 
miejscowości Marymont. Swojej działalności nie zaprzestała 
nawet w trudnych czasach II wojny światowej i okupacji hitle-
rowskiej, kształcąc studentów na tajnych kompletach. 

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie lata funk-
cjonowania Uczelni, która nieustająco cieszy się dużym 
zainteresowaniem młodzieży, jest lubiana przez pracowników 
i studentów, bardzo dobrze oceniana przez pracodawców 
i znajduje się wśród dziesięciu procent najlepszych uczelni na 
świecie. Polecamy też Bożej opiece blisko trzy tysiące osób 
pracujących w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
kadrę pedagogiczną oraz około dwudziestu pięciu tysięcy 
jej studentów i słuchaczy. 

Pragnę przypomnieć jedno z wielkich wydarzeń w hi-
storii Uczelni, kiedy to Jan Paweł II 11 stycznia 2002 roku 
w Watykanie przyjął tytuł doktora honoris causa przyznany 
mu przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Ojciec Święty przez całe swoje życie był człowiekiem na-
uki, najpierw studentem, potem wykładowcą akademickim 
i naukowcem. Ale przede wszystkim ponad wszystko kochał 
polską ziemię i cenił trud mieszkańców wsi. Wiedział, że 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawsze była, 

jest i będzie przywiązana do tradycji i do wiary, dlatego 
przyjął ten zaszczytny tytuł. Papież powiedział wówczas do 
władz Uczelni: 

W swej życzliwości i dobroci zechcieliście wyróżnić papieża 
tytułem doktora honoris causa waszej Uczelni. Muszę przyznać, 
że to skupienie uwagi na mojej osobie byłoby dość krępujące, 
gdyby nie świadomość, że przychodzicie raczej do następcy 

Kazanie
duszpasterza akademickiego

ks. dr. Mariusza Karbowskiego
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św. Piotra, ażeby przez waszą bliskość wyrazić głęboką więź, 
jaka łączy waszą Uczelnię z chrześcijańską tradycją kulturalną 
polskiego narodu i całej Europy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wykształciła 
setki tysięcy absolwentów, którzy swoją mądrością i pracą 
budowali Polskę i dbali o to, by pozostała ona chrześcijańskim 
państwem. W homilii wygłoszonej w Krośnie w 1997 roku Jan 
Paweł II prosił rodaków: Pozostańcie wierni tradycjom waszych 
praojców. Oni podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim 
horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili 
modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba.

W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć chyba najbar-
dziej znaną sentencję kanclerza Jana Zamoyskiego: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”.

Zadaniem uniwersytetu są nie tylko badania naukowe 
i dydaktyka, zadaniem uniwersytetu jest także wychowywanie. 
„Warsztatem pracy” jest tutaj nauczanie, czyli dostarczenie 
fachowców potrzebnych społeczeństwu. Nie chodzi przy tym 
jedynie o formowanie ludzi kompetentnych w często wąskiej 
specjalizacji, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade 
wszystko o formowanie ludzi mądrych.

Ksiądz Stanisław Staszic pisał: Szczęśliwy ten naród, który 
w przełomowych epokach swego życia ma wśród siebie umy-
sły silne i jasne, które są nie tylko sterem dla swego pokolenia, 
lecz i pochodnią dla następnych.

Sam niewątpliwie był takim człowiekiem o silnym i jasnym 
umyśle, o czym świadczy aktualność jego myśli oraz działają-
ce do dziś instytucje z jego inicjatywy stworzone. Był jednym 

z tych nielicznych mężów stanu, którzy sprawę edukacji 
narodowej traktowali jako podstawowy imperatyw działalno-
ści, umożliwiający przetrwanie tożsamości narodowej. Przez 
ogromny wkład w organizację polskiego szkolnictwa kształ-
tował umysłową kulturę narodu. Do dziś wiele przemyśleń 
ks. Stanisława Staszica nic straciło na aktualności, a metody 
jego pracy mogą być dla nas wzorem. Kopiuj Mistrzów póki 
sam nie zostaniesz mistrzem – mówił inny wybitny Polak 
i pisarz Stefan Żeromski.

Praca badawcza na uniwersytecie – gdy prowadzi się ją 
w perspektywie wiary – jest służbą Bogu i człowiekowi. Cel 
badań naukowych nie zawiera się w nim samym – badania 
służą ostatecznie chwale Bożej oraz duchowej i materialnej 
promocji ludzkości.

Pozwólcie, że odwołam się teraz do wysłuchanej przed 
kilkoma minutami Ewangelii, dotyczącej nierozerwalności 
małżeństwa, bo pierwszą i najważniejszą szkołą życia jest 
rodzina. Bo to rodzina wychowuje przyszłych studentów, 
doktorów, profesorów, dziekanów i rektorów. Jakie są nasze 
rodziny, takie jest i nasze społeczeństwo. Nie ma przesady 
w stwierdzeniu, że jeśli ktoś wychował się w kochającej, da-
jącej wsparcie rodzinie, otrzymał bonus na całe życie. Ludzie, 
którzy przeżyli jakąś katastrofę, nie powiedzą nigdy: „W czasie 
trzęsienia ziemi martwiłem się tylko o moje konto w banku 
i o moje stanowisko w firmie”. Oni zawsze mówią: „Cały czas 
myślałem tylko o żonie i dzieciach, o rodzicach”. Nie powin-
niśmy czekać na katastrofę, by zrozumieć tę prawdę. Beaty-
fikowany przez Jana Pawła II niemiecki ksiądz Adolf Kolping, 
który podobnie jak włoski ksiądz Jan Bosko żył w XIX wieku 
i podobnie jak on zajmował się biedną młodzieżą pozbawioną 
rodzinnego domu, powiedział: Pierwsze, co człowiek znajduje 
w życiu, i ostatnie, za czym wyciąga ręce, najdroższe, co 
w życiu ma, choć tego często nie ceni – to rodzina.

Wielka moc tkwi w rodzinie. Nie było do tej pory w historii 
świata kraju, który osiągnąłby trwały rozwój gospodarczy 
podczas stagnacji demograficznej. Nic więc dziwnego, że 
coraz częściej ekonomiści zaczynają zwracać uwagę na 
małżeństwo i zdrową rodzinę jako czynnik gwarantujący 
trwały wzrost gospodarczy. Jednym z najbardziej znanych 
przedstawicieli tego nurtu we współczesnej myśli eko-
nomicznej jest profesor Uniwersytetu w Chicago, laureat 
Nagrody Nobla z 1992 roku – Gary Becker. Co ciekawe, 
chociaż reprezentuje on kierunek liberalny w ekonomii, dał 
się poznać jako twórca teorii kapitału społecznego. We-
dług niego, to nie baza materialna, lecz człowiek stanowi 
podstawę kapitału, postęp zaś i rozwój społeczny zależą 
od mocnej pozycji rodziny. Stworzył ekonomiczną teorię 
rodziny i obliczył, że rodzina i praca w niej wykonywana 
przynoszą aż trzydzieści procent dochodu narodowego. Tak 
więc dochodzi do swoistego paradoksu – przedstawiciele 
liberalizmu gospodarczego, a więc przeciwnicy ingerencji 
państwa w procesy ekonomiczne, apelują do rządzących 
o prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej. 

W historii ludzkości nie było jeszcze takich czasów, gdy 
tak mocno negowane są fundamenty rodziny. Dlatego dobrze, 
że władze SGGW wspierają młode rodziny studenckie i po-
magają im nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale i budowaniu 
tradycyjnego modelu rodziny. 

U progu tego nowego roku akademickiego życzę wszyst-
kim studentom wspaniałej, intelektualnej przygody, a kadrze 
profesorów światła Ducha Świętego w zdobywaniu grantów, 
w przekazywaniu wiedzy oraz formowaniu następnych po-
koleń.

Tym spośród absolwentów i profesorów, którzy są po tej 
drugiej, lepszej stronie życia palimy dzisiaj „znicz wdzięczno-
ści” i nie mówimy żegnajcie, lecz do widzenia, do zobaczenia 
za chwilę. Amen.



Dzień Wydziału

W dniu 28 maja br. odbył się Dzień Wydziału Rolnictwa 
i Biologii. Wydarzenie rozpoczęła sesja historyczna, w ramach 
której prof. Andrzej Radecki przedstawił pierwsze 100 lat 
kształcenia rolniczego, które miało początek w 1816 r. 
w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie. Podkreślił, że 
historia Uczelni była ściśle związana z sytuacją społeczno-poli-
tyczną Polski. Profesor Sławomir Podlaski zapoznał słuchaczy 
z tymi faktami z przeszłości, które świadczą o patriotycznym 
zaangażowaniu studentów i nauczycieli – naszych poprzed-
ników – w walkę o odzyskanie i utrzymanie niepodległości 
Polski w wiekach XIX i XX. Dziekan Grażyna Garbaczewska 
przedstawiła funkcjonowanie Wydziału Rolnictwa i Biologii 
od 2003 r., tj. od czasu przeprowadzki Wydziału na kampus 
ursynowski im. Edwarda hr. Raczyńskiego. Omówiła rozwój 
badań agronomicznych i biologicznych w ostatnich latach, 
czemu towarzyszy poszerzanie i wzrost atrakcyjności oferty 
dydaktycznej. Aktualnie, obok kierunku rolnictwo o najdłuż-
szej historii kształcenia, od 17 lat rozwija się kierunek biologia, 
a od 3 lat inżynieria ekologiczna.

Wystawa fotograficzna
Następnie JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymań-

ski i dziekan Wydziału dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. 
nadzw. SGGW otworzyli wystawę fotograficzną zatytułowaną 

„Wspomnienia historyczne Wydziału Rolnictwa i Biologii”. 
JM Rektor w wystąpieniu zaznaczył konieczność pielęgnowa-
nia pamięci o historycznych korzeniach. Wskazał, że SGGW 
jest postrzegana jako uczelnia, w której działalność badawcza 
w zakresie nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych 
i humanistycznych pomaga rozwiązywać liczne i ważne 
problemy współczesnego społeczeństwa. Podkreślił rolę 

Jubileusz 200-lecia
na Wydziale Rolnictwa i Biologii

W ramach obchodów 
jubileuszu 200-lecia 

kształcenia rolniczego 
Wydział Rolnictwa i Biologii 

zorganizował w 2015 r. 
uroczystości i spotkania 

pracowników, absolwentów 
i przyjaciół, których losy 

zawodowe były lub są 
związane z najstarszym 

wydziałem Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.
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najstarszego Wydziału w tworzeniu obecnej struktury SGGW 
złożonej z 13 wydziałów.

Wystawa obejmuje okres od powstania Instytutu Agrono-
micznego w 1816 r. aż po dzień dzisiejszy. Obrazuje zmiany 
organizacyjne i kolejne lokalizacje, w których prowadzono 
działalność edukacyjną i naukową. Część wystawy poświę-
cono wydarzeniom z życia Wydziału. Przedstawieni zostali 

kolejni dziekani, pokazano też zdjęcia z przedwojennych 
zajęć dydaktycznych w starych salach wykładowych, a także 
ćwiczeń terenowych z tego okresu oraz z tajnego nauczania 
w czasie okupacji. Na wystawie znalazły miejsce również 
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne w Dojlidach, Widzewie, 
Łowiczu i Leśnej Podlaskiej. Ponadto, zaprezentowano działal-
ność kół naukowych oraz osiągnięcia sportowe pracowników 
i studentów Wydziału.

Drugą część wystawy poświęcono jednostkom Wydzia-
łu Rolnictwa i Biologii – ich historii i aktualnej tematyce 
badawczej. Fotografie ilustrują nowoczesne wyposażenie 
aparaturowe poszczególnych pracowni, które stanowią bazę 
umożliwiającą prowadzenie badań na wysokim poziomie. Na 
uwagę zasługuje również zmodernizowana Wydziałowa Stacja 
Doświadczalna w Skierniewicach im. Prof. Mariana Górskiego, 
gdzie od ponad 80 lat prowadzone są unikalne w skali Europy 
badania nawozowe.

Licznie zgromadzeni obecni i emerytowani pracownicy 
Wydziału Rolnictwa i Biologii, a także studenci mogli zapo-
znać się z historią Wydziału i jego jednostek przedstawioną 
na planszach rozmieszczonych na trzech kondygnacjach 
budynku 37. W przygotowanie wystawy było zaangażowanych 
wiele osób, zwłaszcza w zebranie dokumentacji fotograficznej 
i ocalenie jej od zapomnienia. Wystawa będzie eksponowana 
podczas całego okresu jubileuszu SGGW.

Jubileuszowa konferencja
Jubileuszowa konferencja Wydziału Rolnictwa i Biologii, 

zorganizowana pod patronatem JM Rektora, odbyła się 
25 września 2015 r. w Auli Kryształowej. Na to uroczyste 
spotkanie, łączące ludzi nauki z dziedziny agronomii i bio-
logii, przybyli dziekani i przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
wydziałów rolniczych i biologicznych uniwersytetów, a także 
instytutów naukowych. Słowa serdecznego powitania wy-
głosiła dr hab. Grażyna Garbaczewska – dziekan Wydziału 
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Rolnictwa i Biologii. JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy 
Szymański podkreślił znaczenie Uczelni w podnoszeniu kwa-
lifikacji zawodowych rolników i jej wkład w rozwój polskiego 
rolnictwa. Ponadto zaznaczył, iż w wyniku dynamicznego 
rozwoju Wydziału Rolniczego, najstarszego wydziału na 
Uczelni, powstały inne wydziały. Podkreślił także, iż obecnie 
SGGW jest uczelnią prestiżową, co jest zasługą wielu pokoleń 
naukowców i dużych inwestycji w rozwój centrów badawczych 
i kadry naukowej. Prof. Sławomir Podlaski przedstawił krytycz-
ną opinię na temat jakości kształcenia na polskich uczelniach 
rolniczych i zaapelował o zdecydowane podniesienie stan-
dardów programów studiów w oparciu o przykłady pięknej 
i bogatej tradycji kształcenia rolniczego prowadzonego na 
ziemiach polskich, nawet wówczas, gdy nasza ojczyzna nie 
istniała na mapach Europy. Profesor Piotr Stypiński przedsta-
wił rozwój badań agronomicznych prowadzonych od chwili 
powstania Wydziału po dzień dzisiejszy. Dziekan Grażyna 
Garbaczewska przedstawiła rozwój badań biologicznych 
na Wydziale, podkreślając ich interdyscyplinarny charakter 
i znaczenie dla rozwoju ściśle ze sobą związanych dziedzin 
nauki: agronomii i biologii.

W naukowej części konferencji uczestnicy mieli przyjem-
ność wysłuchania referatów zaproszonych gości: prof. dr. hab. 
Jana Kusia (IUNG Puławy), prof. dr. hab. Jacka Oleksyna (PAN 
Kórnik) i prof. dr. hab. Andrzeja Jerzmanowskiego z Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpił także dr hab. 
Krzysztof Pawłowski z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.

Profesor Jan Kuś omówił kierunki zmian w polskim rolni-
ctwie po integracji z Unią Europejską. Zaznaczył, że Wspólna 
Polityka Rolna i wsparcie finansowe z UE spowodowały dy-
namiczny wzrost produkcji rolniczej w Polsce. Równocześnie 
jednak nasila się presja rolnictwa na środowisko przyrodnicze, 

a także w szybkim tempie pogłębia się regionalne zróżnicowa-
nie rolnictwa w Polsce. W podsumowaniu prof. Kuś podkreślił, 
że w Polsce, z uwagi na duży udział obszarów chronionych, 
znaczną mozaikowatość gleb i spory udział gleb lekkich, 
a także ze względu na stosunkowo duże zasoby siły roboczej 
na obszarach wiejskich, proces postępującej koncentracji rol-
niczej powinien być wprowadzany rozważnie. Zagadnienia te 
powinny również znajdować odzwierciedlenie w regionalnym 
zróżnicowaniu programu rozwoju obszarów wiejskich.

Profesor Jacek Oleksyn podkreślił w swoim referacie, że 
reakcje roślin na czynniki klimatyczne i środowiskowe mają 
istotne konsekwencje dla funkcjonowania ekosystemów na 
świecie. Ekologiczne skutki tego rodzaju sprzężeń zwrotnych 
u roślin są modulowane przez strukturalne, fizjologiczne 
i genetyczne mechanizmy regulujące. W badaniach prowa-
dzonych w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku zweryfiko-
wano hipotezy dotyczące mechanizmów, poprzez które sosna 
zwyczajna reaguje na zmiany środowiskowe i klimatyczne 
w Europie. W charakterze punktu odniesienia wykorzysta-
no mało znane dane zebrane na początku XX wieku przez 
szwedzkiego badacza Nilsa Sylvena. Odkryto, że udział ko-
rzeni chłonnych w biomasie korzeni drobnych sosny wzrasta 
wraz z szerokością geograficzną, spadkiem średniej rocznej 
temperatury powietrza i skróceniem okresu wegetacyjnego. 
W ciągu ostatnich 100 lat znaczącej redukcji uległa także 
długość życia igieł. Badania wykazały również, że wraz ze 
wzrostem szerokości geograficznej zmniejszało się zagęsz-
czenie aparatów szparkowych w igłach sosny. Wyniki te 
podważają użyteczność tego szeroko używanego wskaźnika 
jako wrażliwego i pewnego indykatora atmosferycznego CO2 

i jego przydatność w badaniach paleoklimatycznych.
Profesor Andrzej Jerzmanowski swoje wystąpienie po-

święcił rozważaniom na temat nauk o życiu, które obecnie 
są w trakcie dwóch rewolucji: pierwsza wynika z rosnącej 
mocy komputerów i ich zdolności do przetwarzania informacji, 
druga – z pojawienia się nieznanych przedtem technologii 
wysokoprzepustowych generujących gigantyczne ilości 
danych. Jednocześnie zadał pytanie: „Czy wyłaniający się 
dzięki nowym metodom obraz organizmów i procesów biolo-
gicznych wymaga zmiany dotychczasowych paradygmatów 
biologii, w szczególności w odniesieniu do współczesnej 
interpretacji mechanizmów leżących u podłoża ewolucji?”. 
Dokonany w trakcie wykładu przegląd najnowszych wyni-
ków doświadczalnych i aktualnych koncepcji teoretycznych 
prowadzi do następujących wniosków: dotychczasowy 
paradygmat genocentryczny skupia się na śledzeniu losów 
jednych organizmów w kontekście losów innych, pomija lub 
pozostawia całkowicie na uboczu fundamentalne dziś w bio-
logii pytanie o relacje między genami a postacią organizmu 
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(fenotypem). O wiele bardziej realistyczne i twórcze wydaje 
się stanowisko, które nie kwestionując bynajmniej twórczej 
roli doboru naturalnego w kreowaniu adaptacji, umieszcza ją 
w kontekście zjawiska samoorganizacji. Podsumowanie wy-
kładu stanowiła postawiona teza, iż dobór naturalny wybiera 
to, co proponuje samoorganizacja, odrzucając rozwiązania, 
które nie prowadzą do wzrostu dostosowania. To oznacza, 
że podstawowe formy życia, które obserwujemy wokół nas 
i które istniały w przeszłości, nie kształtowały się, jak postu-
luje współczesny darwinizm, wyłącznie w wyniku prostego 
kumulowania się mikroskopijnych przypadkowych zmian (na 
podobieństwo dodawania kolejnych klocków Lego), lecz były 
w istotnym stopniu uzależnione od autonomicznej i naturalnej 
zdolności złożonych systemów do samoorganizacji.

Doktor hab. Krzysztof Pawłowski przedstawił zagadnienie 
zastosowania bioinformatyki w fascynujących badaniach nie-
poznanych obszarów i elementów genomu, co niejednokrot-
nie umożliwiło znalezienie odpowiedzi na pytania z pogranicza 
takich odległych od tradycyjnej biologii dziedzin, jak historia, 
archeologia, epidemiologia. Jednym z przykładów była anali-
za setek genomów udomowionego oraz dzikiego ryżu w celu 
określenia historii udomowienia tej ważnej gospodarczo rośli-
ny. Innym omówionym przykładem było rozwiązanie zagadki 
występowania gruźlicy u peruwiańskich Indian. W badaniu tym 
wykazano, iż gruźlica trafiła do Ameryki Południowej przed 
Kolumbem za pośrednictwem ssaków morskich. Przykłady 
te pokazały, że bioinformatyka, jako nieodłączny element 
nowoczesnej biologii, pozwala na prowadzenie niezwykle 
ciekawych interdyscyplinarnych badań.

Ciekawym punktem konferencji był film, w którym 
przedstawiciele trzech pokoleń naukowców – obecnych 
pracowników Wydziału, a także emerytowani profesorowie: 
Zofia Starck, Zygmunt Brogowski i Władysław Golinowski, 
opowiadali o pracy w SGGW. Wypowiedzi zarejestrowane na 
filmie odnosiły się do następujących pytań lub zagadnień: 
1) dlaczego warto poświęcić życie naukom biologicznym i/lub 
naukom agronomicznym?; 2) praca w SGGW pozwoliła mi 
na...; 3) przełomem w mojej pracy na Wydziale było...; 4) mój 
największy sukces zawodowy to...; 5) osobą inspirującą moje 

badania, moim mentorem był/była... Pomimo ponad 50-letniej 
różnicy wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem 
filmu zadziwiający był bardzo podobny optymizm, jaki towa-
rzyszy pracy naukowej realizowanej z pasją. Niezależnie od 
bagażu doświadczeń, naukowcy podkreślali znaczenie współ-
pracy w zespołach i rolę, jaką grupy badawcze odgrywają 
w kształtowaniu prac naukowych jednostek. Mimo ogromnego 
postępu technologicznego i informatyzacji, osobowość ludzi 
nauki w ciągu półwiecza nie uległa znaczącej zmianie.

Zjazd Absolwentów
Wydarzeniem związanym z obchodami jubileuszu 200-

-lecia był także Zjazd Absolwentów Wydziału Rolnictwa i Bio-
logii zorganizowany w Auli Kryształowej 26 września 2015 r. 
Uczestniczyło w nim ponad 500 byłych studentów i studentek, 
najstarsi spośród nich ukończyli studia w 1952 r. W programie 
znalazła się część oficjalna z wystąpieniami: prorektora ds. 
rozwoju prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego o obecnej roli 
i dynamicznym rozwoju SGGW, prof. dr. hab. Sławomira Pod-
laskiego na temat historii studiów rolniczych, dziekan dr hab. 
Grażyny Garbaczewskiej, prof. SGGW o rozwoju Wydziału 
Rolnictwa i Biologii po 2000 r. oraz dr. Czesława Siekierskiego, 
przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europej-
skiego pt. „Polityka UE w odniesieniu do rolnictwa – wnioski 
dla Polski”. Następnie absolwenci udali się na tzw. spotkania 
rocznikowe. Zjazd był wspaniałą okazją do podtrzymania 
więzi koleżeńskich, więzi z Uczelnią, ale przede wszystkim 
dla większości był to sentymentalny powrót do wspomnień 
z czasów młodości. Zjazd zakończono balem, w którym 
uczestniczyło około 200 osób.

Telewizja Polska, Polskie Radio i Wydawnictwo APRA objęli 
patronatem medialnym przedstawione uroczystości, a zna-
czącym sponsorem była niemiecka firma Horsch, producent 
nowoczesnych maszyn rolniczych.

dr hab. Agnieszka Gniazdowska

prof. dr hab. Renata Bogatek Leszczyńska

Zdjęcia: Krzysztof Zacharuk 
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W czasie seminarium dr hab. 
Danuta Czępińska-Kamińska, 
prof. nadzw. SGGW przedsta-

wiła prezentację pt. „Historia rozwoju 
nauki o glebie w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, 
prof. dr hab. Cezary Kabała wygłosił 
referat pt. „Definicja próchnicy i kon-
cepcja typów próchnic: perspektywa 
międzynarodowa i polskie tradycje”,
a prof. dr hab. Józef Chojnicki przed-
stawił prezentację pt. „Sylwetka prof. 
dr. hab. Zygmunta Brogowskiego 

Z okazji 90. urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Brogowskiego 
Zakład Gleboznawstwa Katedry Nauk o Środowisku 
Glebowym SGGW zorganizował 23 października 2015 r. 
ogólnopolskie seminarium naukowe „Nauka o glebie 
w 200-letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie”. Seminarium objęli patronatem 
JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański
i Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii

dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw. SGGW. Uroczystość była także 
merytorycznie i w czasie powiązana z „Międzynarodowym Rokiem Gleb 2015”, 
ogłoszonym przez ONZ i obchodzonym pod hasłem „Zdrowe gleby, zdrowe życie”. 

Jubileusz 90-lecia urodzin
prof. dr. hab.
Zygmunta Brogowskiego
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–  praca naukowa,  dydaktyczna i orga-
nizacyjna w SGGW”. Treści prezentacji 
zostały opublikowane w monografii pt. 
„90-lecie urodzin prof. dr. hab. Zygmunta 
Brogowskiego”, którą otrzymali uczest-
nicy seminarium. Szanownemu Jubila-
towi listy gratulacyjne wraz z życzeniami 
złożyli m.in.: w imieniu JM Rektora 
Alojzego Szymańskiego prof. Andrzej 
Lenart – Pełnomocnik Rektora SGGW 
ds. współpracy z gospodarką, dr hab. 
Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw. 
SGGW – Dziekan Wydziału Rolnictwa 
i Biologii, pracownicy Katedry Nauk 
o Środowisku Glebowym i Katedry 
Agronomii oraz wielu gleboznawców 
reprezentujących różne ośrodki na-
ukowe całej Polski. Prezes Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego dr hab. 
Zbigniew Zagórski, prof. nadzw. SGGW 
wręczył Profesorowi dyplom honorowe-
go członka PTG.

Podczas uroczystego obiadu, zorga-
nizowanego bezpośrednio po semina-
rium, było wiele okolicznościowych wy-
stąpień, poświęconych głównie wspo-
mnieniom różnych epizodów z życia 
Jubilata oraz zdarzeń oddających życie 
codzienne społeczności akademickiej 
SGGW w przeszłości. Swoimi osobi-
stymi refleksjami podzielili się między 
innymi: prof. Jan Górecki – były rektor 
SGGW, prof. Piotr Skłodowski – hono-
rowy prezes Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego oraz Jubilat.

Zygmunt Brogowski urodził się 
11 stycznia 1926 r. w Bełżcu, pow. 
Tomaszów Lubelski. Studia na 

Wydziale Rolniczym SGGW ukończył 

w 1953 r. uzyskując tytuł magistra. 
W 1952 r. podjął pracę w Katedrze Gle-
boznawstwa SGGW pod kierunkiem prof. 
Arkadiusza Musierowicza, wybitnego 
chemika gleboznawcy. Całe swoje życie 
zawodowe związał z SGGW, kolejno uzy-
skując stopień doktora nauk rolniczych 
w 1962 r. na podstawie pracy pt. ,,Fosfor 
organiczny i mineralny w niektórych 
glebach piaskowych Polski” i doktora 
habilitowanego w 1967 r. po przedło-
żeniu rozprawy pt. „Wiązanie wapnia, 
magnezu, potasu i sodu w niektórych 
rodzajach gleb”. W 1968 r. otrzymał etat 
docenta w Katedrze Gleboznawstwa, 
tytuł profesora nadzwyczajnego uzy-
skał w 1978 r., a zwyczajnego w 1990 r.

Opublikował 130 prac naukowych 
z zakresu związków fosforu w glebach, 
równowagi jonowej roślin, właściwości 
fizycznych, chemicznych i mineralo-
gicznych gleb oraz ich frakcji granu-
lometrycznych. Współautor skryptu 
pt. „Materiały do ćwiczeń z gleboznaw-
stwa. Część II”, który ukazał się w ośmiu 
wydaniach, oraz mapy gleb Polski 
w skali 1 : 300 000. Był współtłumaczem 
podręcznika z języka rosyjskiego pt. 
„Próchnica i jej znaczenie w glebach” 
(1955) i z języka angielskiego pt. „Gleba 
i jej właściwości” (1971) oraz redaktorem 
naukowym podręcznika tłumaczonego 
z języka angielskiego pt. „Gleba i jej 
żyzność” (1978). Wypromował 7 dok-
torów oraz 62 magistrów oraz wykonał 
25 recenzji na tytuł naukowy profesora 
i stopień doktora habilitowanego oraz 
recenzje wielu prac doktorskich, mo-
nografii i podręczników. 

W latach 1976–1978 i 1981–1987 
był dziekanem Wydziału Rol-
niczego, a od 1969 do 1975 r. 

prodziekanem ds. studiów stacjonar-
nych tego Wydziału. W 1996 r. otrzymał 
tytuł honorowego dziekana nadany 
przez Radę Wydziału Rolniczego. 
W 1979 r. zorganizował pierwsze studia 
doktoranckie przy Wydziale Rolniczym, 
pełniąc zarazem funkcję ich kierownika. 
W latach 1963–1967 pełnił funkcję 
sekretarza Komitetu Gleboznawstwa 
i Chemii Rolnej przy V Wydziale PAN, 
a w latach 1984–1995 był członkiem 
tego Komitetu. Od 1957 do 1976 r. 
(z przerwami) pełnił funkcję konsultanta 
naukowego ds. klasyfikacji i kartografii 
gleb oraz prowadził zajęcia na kursach 
z tego zakresu organizowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa.

Profesor Zygmunt Brogowski jest 
od 1952 r. członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Gleboznawczego, a od 2002 r. 
– Międzynarodowej Unii Gleboznawczej. 
Jest także od 1954 r. członkiem Towa-
rzystwa Botanicznego, od 1986 r. War-
szawskiego Towarzystwa Naukowego, 
w latach 1980–1995 należał do Polskie-
go Towarzystwa Mineralogicznego. 

Za całokształt działalności otrzymał 
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, od-
znakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, 
Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
SGGW”, kilka nagród JM Rektora oraz 
wiele innych odznaczeń i wyróżnień. 

prof. dr hab. Józef Chojnicki
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W SGGW powstało
Centrum Badań Biomedycznych

W dniu 9 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie otwarto Centrum Badań Biomedycznych. Na uruchomienie 
Centrum przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uczelnia otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 30 mln zł w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. W nowoczesnych 
laboratoriach będą prowadzone innowacyjne badania z pogranicza weterynarii 
i medycyny. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie nowego i zmodernizowanie 

obecnego laboratorium 
Kliniki Chorób Koni oraz 
na zakup unikatowej 
aparatury naukowo-
-badawczej. Dzięki 
temu możliwe będzie 
przeprowadzanie badań 
chorób i schorzeń 
niosących zagrożenie 
dla szeroko rozumianego 
zdrowia publicznego. 
Badania naukowe 
będą prowadzone 
na zwierzętach 
z zachowaniem wszelkich 
norm etycznych.
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M odernizacja istniejących oraz 
utworzenie nowych laborato-
riów to również szansa na nowe 

wyspecjalizowane miejsca pracy. Jest 
to krok do badań w obszarze nauk 
klinicznych i biologii molekularnej. 
Centrum będzie prowadziło zarówno 
badania podstawowe – rozwiązywanie 
aktualnie istotnych problemów badaw-
czych w zakresie nauk biomedycz-
nych, medycznych i weterynaryjnych, 
jak też nad lekami, suplementami 
diety i dodatkami do pasz dla zwierząt 
w ramach realizowanych projektów 
naukowych.

30 mln zł dofinansowania to wspar-
cie zaawansowanych prac badawczych 
w weterynarii, biologii i biotechnologii, 
z których skorzystają doktoranci i pra-
cownicy naukowi oraz studenci naszej 
Uczelni.

Centrum Badań Biomedycznych 
SGGW to doskonały przykład, jak ba-
dania naukowe mogą być skutecznie 
wykorzystane w gospodarce. W tym 
przypadku efekt prac naukowych prowa-
dzonych na zwierzętach będzie można 
wykorzystywać w leczeniu różnych 
chorób u ludzi, zwłaszcza w lecze-
niu nowotworów – powiedział Rektor 
SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański 
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podczas uroczystości otwarcia Centrum 
Badań Biomedycznych. Wzięło w niej 
udział wielu gości z zagranicy i kraju, 
z jednos tek naukowych i firm współ-
pracujących z Wydziałem Medycyny 
Weterynaryjnej. Uroczystego poświę-
cenia obiektu dokonał Jego Eminencja 
Kazimierz kardynał Nycz, metropolita 
warszawski. W uroczystości wzięli udział 
także prorektorzy Uczelni: prof. dr hab. 
Wiesław Bielawski – I zastępca Rektora, 
prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Jan 
Niemiec – prorektor ds. nauki, prof. 
dr hab. Marek S. Szyndel – prorektor 
ds. współpracy międzynarodowej, prof. 
dr hab. Bogdan Klepacki – prorektor 

ds. dydaktyki, pełnomocnik rektora ds. 
współpracy z gospodarką – prof. dr hab. 
Andrzej Lenart, kanclerz – dr inż. Wła-
dysław W. Skarżyński oraz mgr Anna 
Żuchowska – sekretarz Rektora. W spot-
kaniu udział wzięli dziekani i prodziekani 
poszczególnych wydziałów, w tym prof. 
dr hab. Marian Binek, dziekan Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej oraz prof. 
dr hab. Zdzisław Gajewski, kierownik 
projektu.

Nowoczesne laboratoria SGGW 
zwiedzili także minister rolnictwa i roz-
woju wsi, dr Marek Sawicki, Jarosław 
Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy oraz 
Wiesław Mariusz Raboszuk, członek 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
który w imieniu marszałka Adama Stru-
zika odczytał list gratulacyjny.

Centrum Badań Biomedycznych to 
laboratoria i pracownie na najwyższym 
światowym poziomie. Laboratorium 

Diagnostyki Obrazowej umożliwi 
wykorzystanie technik in vivo pozwala-
jących na obrazowanie zachodzących 
zjawisk w organizmie. Innowacyjna 
konstrukcja zakupionego sprzętu 
medycznego sprawia, że obecnie to 
laboratorium jest najnowocześniej-
szą tego typu jednostką na świecie. 
W ramach Laboratorium Diagnosty-
ki Obrazowej powstała pracownia 
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 tomografii i rezonansu magnetycznego 
oraz sala demonstracyjna diagnostyki 
obrazowej.

Laboratorium Biologii Moleku-

larnej, Hodowli Komórek i Tkanek 

to uzupełnienie posiadanej aparatury 
o technikę mikroskopii cytogenetycz-
nej, która stwarza możliwość rozszerze-
nia badań na poziomie chromosomo-
wym. Analizy metodami hybrydyzacji in 
situ pozwalają na stwierdzenie zmian 
na poziomie cytogenetycznym, mo-
gących leżeć u podłoża niepowodzeń 
w zapłodnieniu i utrzymaniu ciąży.

Laboratorium Biotechnologii zo-
stało wyposażone w aparaturę do 

prowadzenia badań z zastosowaniem 
najnowszych, a zarazem najbardziej 
zaawansowanych technik biotechno-
logii gamet i zarodków.

Laboratorium Nanotechnologii 

i Nanoinżynierii jest przeznaczone 
do wszechstronnego badania nano-
materiałów najnowszych generacji 
w zetknięciu z żywymi organizmami 
podczas unikalnych badań mode-
lowych na liniach komórkowych, 
szczepach mikroorganizmów oraz 
zwierzętach laboratoryjnych.

Pracownia Elektromiografii po-
wstała między innymi dla badań 
biomedycznych o charakterze wdro-

żeniowym, gdzie modele zwierzęce 
są niezbędne także do zrozumienia 
mechanizmów działania nowych leków 
i biologicznie aktywnych składników, 
np. suplementów diety i dodatków do 
pasz dla zwierząt.

W ramach perspektywy 2007–2013 
SGGW łącznie uzyskała już ponad 
42 mln zł. dofinansowania, co pozwoliło 
na rozbudowę Centrum Weterynaryjne-
go, zdobycie wysokospecjalistycznego 
sprzętu badawczego oraz na stworzenie 
Klastra Innowacji w Agrobiznesie.

dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik prasowy SGGW
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U roczystość otworzył prof. dr hab. Alojzy Szymański, 
który wspominając Profesor Marię Joannę Radomską 
odwołał się do burzliwych momentów w dziejach 

Uczelni, które doskonale odzwierciedlały losy państwa pol-
skiego. W przemówieniu nawiązał również do zbliżającego się 
jubileuszu Uczelni, przypominając tym samym o obchodach 
170-lecia SGGW, którym trzydzieści lat temu przewodniczyła 
Pani Profesor. 

Sylwetkę Pani Rektor, żołnierza AK, działaczki „Solidarno-
ści” oraz członka Społecznej Rady Prymasowskiej, przybliżyli 
obecnym na spotkaniu dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. na-
dzw. SGGW z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 
Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz mgr inż. Józef Rzewuski, 
wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, Jej wie-
loletni współpracownik i przyjaciel. 

Profesor Elżbieta Martyniuk w wystąpieniu zatytułowanym 
Genetyka owiec jako główny kierunek badań Profesor Marii 
Joanny Radomskiej przedstawiła wszystkim ścieżkę Jej kariery 
zawodowej, dokonania naukowe i odkrycia badawcze. Drugi 
wykład pt. Profesor Maria Joanna Radomska, Rektor SGGW 
w latach 1981–1987. Patriotka i humanistka wygłosił mgr inż. 
Józef Rzewuski, który nakreślił sylwetkę Pani Profesor jako 
rektora i zwierzchnika, ale przede wszystkim jako człowieka 
i przyjaciela. Miłym gestem ze strony Pana Rzewuskiego było 
przekazanie do zbiorów Muzeum SGGW materiałów związa-
nych z osobą Profesor Marii Joanny Radomskiej. 

Wydarzeniom towarzyszyła prezentacja dokumentów, 
licznych medali i odznaczeń przyznanych Pani Profesor. 
Specjalnymi elementami były Jej toga rektorska i tak bardzo 
przez Nią lubiana czapka studencka SGGW. 

Uroczystości uświetnił występ Ludowego Zespołu Arty-
stycznego „Promni”, podczas którego, zgodnie z przyjętym 
od kilku lat zwyczajem, odbyło się wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych.

Święto Niepodległości w SGGW
W dniu 6 listopada br. w Muzeum SGGW 
odbyła się uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości. Ważnym jej elementem 
było sympozjum poświęcone Profesor Marii 
Joannie Radomskiej, którą wspominali 
zarówno współpracownicy, jak i przyjaciele. 
W uroczystości uczestniczyli JM Rektor 
SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, 
prorektorzy, dziekani poszczególnych 
wydziałów, pracownicy i studenci. Wśród 
gości obecni byli rektorzy poprzednich 

kadencji: prof. dr hab. Jan Górecki, 
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński 
oraz prof. dr hab. Tomasz Borecki, a także 
Pani Anna Komorowska, żona najbliższego 
kuzyna Pani Profesor Radomskiej. 
Na spotkanie przybyli także Państwo 
Róża i Stefan Wyganowscy, Jej serdeczni 
przyjaciele, a także absolwenci Wydziału 
Zootechnicznego SGGW. 
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Po zakończeniu sympozjum jego uczestnicy udali się do 
Auli Kryształowej, gdzie przy tablicach poświęconych pole-
głym w walce o niepodległość naszej Ojczyzny członkom 
społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie odbył się Apel Pamięci.

Złożono również kwiaty i zapalono znicze przy płycie 
upamiętniającej pracowników, wychowanków i studen-
tów poległych i pomordowanych w wojnach 1918–1920 
i 1939–1945.

Fotoreportaż z tej uroczystości prezentujemy na III stronie 
okładki pisma.

Muzeum SGGW
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B ohaterem spotkania, już po raz trzeci, był dr n. wet. Włodzi-
mierz Andrzej Gibasiewicz, który promował swoją ostatnio 
wydaną książkę Okruchy godnego życia, opowiadającą 

o losach lekarzy zwierząt w czasie II wojny światowej, będącą 
świadectwem szlachetnych ich postaw w czasach wojennej 
próby. Wszyscy bohaterowie tej książki podjęli próbę życia 
w prawdzie, chociaż w niejednej biografii okazało się, iż była to 
decyzja na granicy życia i śmierci. Wszyscy poszukiwali dróg 
otwierających przestrzeń wolności, niepodległości ojczyzny, 
ale i wolności wewnętrznej. Frekwencja i dynamiczna dysku-
sja świadczą o tym, iż ta tematyka (historyczna!) jest w stanie 
zaciekawić reprezentantów różnych pokoleń, od studenta po 
seniora zawodu. A tocząca się dyskusja to żywe wiązanie teraź-
niejszości z przeszłością. I nagle okazało się, że wszystko jest 
powiązane ze wszystkim (jak chciał Marek Aureliusz): obecny 

na spotkaniu prof. dr hab. Jerzy 
Kita, przebywający w przeszłości 
w Iranie, chadzał tam tymi samymi 
ścieżkami (w tym samym czasie), 
co siedząca tuż obok niego Teresa 
Kobrynerowa, wiceprezes Towarzy-
stwa Polsko-Szwajcarskiego, a bliski 

współpracownik profesora Kity, dr Jerzy Harland – mikrobiolog, 
to serdeczny przyjaciel jej rodziny. Dzięki książce Włodzimierza 
Gibasiewicza Teresa Kobrynerowa poznała biografię Mariana 
Ignacego Janiaka, lekarza weterynarii, który wraz z jej mężem, 
nieżyjącym już dr. Janem Kobrynerem, walczył we Francji 
i jako żołnierz 2. Dywizji Strzelców Pieszych w 1940 roku został 
internowany w Szwajcarii. Podobnych powiązań podczas tego 
spotkania ujawniło się jeszcze kilka.

Dyskusja, która toczyła się tego wieczoru uświadomiła 
obecnym tę prostą, lecz jakże często zapominaną prawdę, iż 
świat jest większą jednością niż nam się wydaje i bardzo trud-
no wskazać, gdzie przebiegają granice obszaru stanowiącego 
„dawniej i dziś”, granice między tym, co jest historią, a tym, 
co stanowi żywą pamięć „tu i teraz”. Pamięć i więź to istotne 
wektory naszego życia, ale i, o czym świadczy książka Włodzi-
mierza Gibasiewicza, zawodowej solidarności, bez względu na 
czas historyczny. Konsekwentnie i świadomie wiąże swój los 
i drogę zawodową z pamięcią i dokonaniami tych, którzy szli 
tą samą drogą przed nim, a ich biografie przerwała wojna. To 
oni wybrali jego, by uwiecznił ich duchowy testament i opisał 
ich „życie godne pomnika”. 
Kolejne partie książki są 
niczym otwierane przez 
autora okna pamięci, które 
czasem przez wiele lat były 
zamknięte, ale zawsze prze-
puszczały Światło. Książka 
jest zbiorem świadectw 
godnego życia wielu leka-
rzy weterynarii – Polaków, 
Żydów (169 biogramów) 
i Tatarów, obywateli pol-
skich. Stąd wzbudziła tak 
wielkie zainteresowanie.

Spotkanie prowadziła 
profesor Ewa Skrzetuska 
z Katedry Edukacji i Kul-
tury (ojciec i wuj, opisany 
w książce W. Gibasiewicza, 
byli lekarzami weterynarii). 

Szlachetne imię
pozostaje i po śmierci

Ta rzymska maksyma była mottem 
131. już spotkania z cyklu Bliscy, znani
i… nieznani, zorganizowanego 
17 listopada 2015 roku przez Katedrę 
Edukacji i Kultury Wydziału Nauk 
Społecznych. Spotkania odbywają się 
od dziewięciu lat dzięki życzliwości 
władz Uczelni oraz ich otwartości 
na sprawy kultury. Gościli zatem 
w SGGW m.in. ludzie nauki, pisarze 
i poeci, malarze, aktorzy i muzycy. 
Zawsze znajdowali przyjazny klimat 
i wdzięcznych dyskutantów. W założeniu 
organizatorów spotkania miały mieć charakter 
ogólnouczelniany, ale już kilka pierwszych 
wyszło poza mury SGGW. Dziś przekraczają 
granice Warszawy, gdyż wśród ich uczestników 
pojawia się coraz więcej osób, niekiedy 
z najodleglejszych zakątków Polski. Tak było 
i tego wieczoru. Na spotkanie przyjechali 
goście z Gdańska, Wrocławia, Radomia, Rawy 
Mazowieckiej, Białegostoku, Łomży, Lwówka 
i Dusznik Wielkopolskich. Jak zawsze nie 
zabrakło tych, którzy mieszkają w Warszawie 
i okolicach. Trzy ostatnie rzędy dużej sali zajęli 
studenci I roku pedagogiki, którzy przybyli tu 
bez wykładowcy i bez przymusu.

Od prawej: prof. Ewa Skrzetuska i prof. Teresa 
Zaniewska

26 AGRICOLA

KRONIKA WYDARZEŃ



Wzięło w nim udział kilkunastu reprezentantów tego zawodu. 
Obecni byli m.in. profesorowie: Ewa Sitarska, Jerzy Kita, Jan 
Tropiło, Franciszek Kobryńczuk, Paweł Sysa, Krzysztof Anusz, 
a także doktorzy: Anatol Bacharewicz (nestor polskich lekarzy 
zwierząt), Jerzy Dowgiałło (reprezentuje trzy pokolenia lekarzy 
weterynarii), Dariusz Jaworek, Piotr Stankowski, Krzysztof Ry-
wacki, Ireneusz Jędrzejczak oraz Wojciech Barszcz. Spotkanie 
zaszczycił swą obecnością prof. dr hab. Marek S. Szyndel, 
prorektor ds. współpracy międzynarodowej, który w słowie 
końcowym zwrócił uwagę na pedagogiczny aspekt toczącej 
się dyskusji. Obecni byli także: dr Jan Gajdek – prezes Koła 
Seniorów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Zofia 
Kaczor-Jędrzycka – prezes Fundacji Towarzystwa Polskich 
Uniwersytetów Ludowych, Małgorzata Makarska z białosto-
ckiej weterynarii i Teresa Sapieha-Skiepko reprezentująca 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wieczór uświetnił 
recital pieśni Bułata Okudżawy w mistrzowskim wykonaniu 
Katarzyny Jaworowskiej, której akompaniował na gitarze 
Wojciech Barszcz.

Wspólne biesiadowanie przyczyniło się do zmiany reflek-
syjnego nastroju, a wino, „które jest wrogiem opilca, a mędrca 
przyjacielem”, rozwiązało języki. Toteż przyjacielskie rozmowy 
trwały jeszcze długo. Współorganizatorem spotkania była 
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z jej prezesem, 
profesorem Krzysztofem Anuszem, która biesiadę sfinanso-
wała (serdecznie dziękujemy!)

Bohaterowie spotkania otrzymali pamiątkowe grafiki, 
których autorem (i ofiarodawcą – dziękujemy nie mniej 

Studenci I roku pedagogiki

Od lewej: prof. dr hab., dr h.c. Paweł Sysa i dr n. wet. Anatol Bacha-
rewicz, w drugim rzędzie od lewej: prof. dr hab. Jan Tropiło, dr Jan 
Gajdek, dr Ireneusz Jędrzejczak

Od lewej: dr Ireneusz Jędrzejczak, dr n. wet. Jerzy Dowgiałło, 
dr Krzysztof Rywacki, mgr Małgorzata Makarska, prof. dr hab., dr 
h.c. Jerzy Kita

Teresa Kobryner Od lewej: Jadwiga Kobryńczuk i prof. dr hab. Franciszek Kobryń-
czuk, stoi prof. dr hab., dr h.c. Jerzy Kita

Prof. dr hab., dr h.c. Paweł Sysa Prof. dr hab. Marek S. Szyndel, 
prorektor ds. współpracy mię-
dzynarodowej

 serdecznie!) jest artysta-plastyk Juliusz Batura z Augustowa, 
którego gościć będziemy w cyklu Bliscy, znani i… nieznani 
w styczniu 2016 roku. Wprowadzi nas w tajniki świata eks-
librisu.

Teresa Zaniewska

Katedra Edukacji i Kultury
Fotografie: Paweł Sysa, Piotr Stankowski

AGRICOLA 27 

KRONIKA WYDARZEŃ



Pani Prezes,

Szanowni Państwo!

Ursynowski Uniwersytet III wieku im. J. U. 
Niemcewicza przy Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie świętuje 
dziś piękną uroczystość 10-lecia. Jest to 
dobry moment, by zastanowić się nad tym, 
czy 10 lat to długo czy krótko? Spojrzenie 
bywa różne.

W 200-letniej historii Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego jest to pewien wy-
cinek. W tym roku podczas licznych spotkań 
w Auli Kryształowej zawsze podkreślamy fakt, 
że Uczelnia zbudowana jest na fundamencie 
tradycji, na fundamencie Instytutu Agronomicznego w Marymon-
cie i realizuje niegdyś zdefiniowaną misję. Misja ta polega nie 
tylko na kształceniu studentów, ale również na krzewieniu wśród 
młodych tego, co najważniejsze: polskiej kultury, kultury wsi, 
tradycji, zachowania zasad naszych praojców. Zawsze mówimy 
jednym głosem, że we wszystkich zadaniach, jakie nakłada misja 
szkoły wyższej, najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby.

W 200-letniej historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie obserwujemy okresy szczególne, przemian 
i rozwoju Uczelni, wynikające z konieczności dostosowywania 
do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych kraju.

10 lat temu, kiedy rektorem był wspaniały profesor – obecny 
tu Tomasz Borecki – powstała myśl, żeby kształceniem pro-
wadzonym w SGGW objąć cały okres życia człowieka. Nigdy 
bowiem nie wolno zaprzestawać rozwoju i mówić, że wszystko 
już wiemy, bo tak nie jest. Przecież nauka odkrywa coraz to 
nowe tajemnice, definiuje coraz to nowe potrzeby i człowiek 
w tym świecie coraz częściej odkrywa, że jest w całej konste-
lacji istotą najważniejszą, a wszystko inne powinno być mu 
podporządkowane. Tak kiedyś nam powiedziano jako ludziom 
i do tego stale dążymy.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dbamy o wy-
kształcenie człowieka i umożliwiamy realizację jego potrzeb od 
lat najmłodszych po dojrzałe. I jest to działanie przemyślane. 
Utworzyliśmy Niepubliczne Przedszkole SGGW, w którym 
mówimy najmłodszym, jak piękne są polskie pola, lasy, zwie-
rzęta i ptaki oraz jak piękna jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

 Wiejskiego w Warszawie. A dzieci, słuchając 
tego, nabierają zaufania do naszej Uczelni. 
I mamy nadzieję, że w przyszłości nie wybiorą 
innych studiów, tylko zostaną studentami 
SGGW. W sposób szczególny zachęcamy 
do dołączenia do naszej społeczności rów-
nież młodzież szkół średnich, organizując 
w SGGW dni otwarte i spotkania na poszcze-
gólnych wydziałach.

Robimy to wszystko, by pokazać, że naj-
ważniejszy jest człowiek i to, co wokół niego, 
czyli niezniszczone środowisko, piękna 
polska przyroda. I tradycje, które w naszej 
Uczelni są od lat pielęgnowane, teraz także 
przez Państwa chór. Przed chwilą byliśmy 

bowiem świadkami bardzo wzruszającego występu. Jego wy-
jątkowy charakter świadczy o tym, że również Państwo uznają, 
że ta Uczelnia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – to 
jest Wasze miejsce i że tu możecie realizować własne marze-
nia, które bez względu na wiek są podobne. Od 10 lat nasza 
Uczelnia wzbogaca się o marzenia ludzi w wieku dojrzałym. 
Wzbogaca się także o to, co Państwo przekazujecie młodszym, 
a mianowicie istotę słów prawda, uczciwość, dobro. Bo młody, 
studiujący i poszukujący pracy człowiek niekiedy zapomina 
o tych wartościach.

Dziękuję Państwu, że jesteście studentami Ursynowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję, że jesteście z nami, 
że uzupełniacie ten cykl kształcenia o swoje doświadczenia 
i wskazywanie tego, co w życiu właściwe.

W czasie wykładów i ćwiczeń my, podobnie jak Państwo, 
staramy się pokazać młodym ludziom, że pomimo obecnego, 
niezwykle intensywnego tempa życia, należy niekiedy przysta-
nąć, by móc popatrzeć, co dzieje się wokół, by dostrzec walory 
przyrody i docenić ich wartość.

Życzę Państwu, byście jak najdłużej pozostali studentami 
Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo tu nie ma 
dyplomu kończącego. Tu uczymy się tak długo, jak jest nam 
to potrzebne. Dziękuję za to, że razem tworzymy społeczność 
akademicką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. I proszę, byście szczególnie w tym roku akademickim 
dużo mówili o Uczelni i jej historii, my wszyscy bowiem – tu 
obecni i ci, którzy w tej chwili są na zajęciach – świętujemy 

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy SGGW

Ursynowski Uniwersytet III Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
(UUTW) utworzony przy naszej Uczelni obchodził 24 listopada br. 
10. urodziny. Patronat honorowy nad uroczystością podsumowującą 

dotychczasową działalność UUTW objęli: JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, 
Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej 
Sejmu RP Michał Szczerba. Uczestnicy jubileuszowego spotkania mieli okazję do obejrzenia 
wystawy prac malarskich i litografii oraz fotografii autorstwa słuchaczy Uniwersytetu, 
a na scenie wystąpiły zespoły UUTW: chór, grupa teatralna oraz formacja taneczna.

Wystąpienie JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego
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200 lat kształcenia rolniczego na ziemiach polskich. W historii 
były okresy trudne, ale Uczelnia i jej społeczność akademicka 
zawsze żyła w prawdzie, w poczuciu patriotyzmu i obowiązku. 
I zawsze stawała po właściwej stronie, po tej, którą nakazuje 

uczciwość. Taka ona była, taka jest i taką pozostanie. I proszę 
Państwa, byście razem z nami kreowali historię tej Uczelni przez 
następne 100 lat. 

Życzę wszystkiego dobrego!

Wszystko zaczęło się w 1973 roku, kiedy przy Uniwersy-
tecie w Tuluzie powołano pierwszą placówkę dydaktyczną 
dla osób starszych i nazwano ją Uniwersytetem III Wieku. 
Pomysł spodobał się polskiej gerontolog prof. Halinie Szwarc, 
która w roku akademickim 1975/1976 założyła pierwszą taką 
placówkę w Polsce – przy Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie. Równolegle zakładano je m.in. 
w Belgii, Szwajcarii, Włoszech i Kanadzie. O tym, jak trafny był to 
pomysł, świadczy fakt, że w 2000 roku w naszym kraju działało 
już 30 uniwersytetów trzeciego wieku.

W sierpniu 2005 roku komitet założycielski UUTW wystąpił 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskaliśmy osobo-
wość prawną jako stowarzyszenie „non profit” pod nazwą Uniwer-
sytet III Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW.

Organem zarządzającym UUTW jest Zarząd – wybierany na 
3-letnią kadencję podczas Walnego Zebrania Słuchaczy. W cią-
gu 10 lat Zarząd działał pod przewodnictwem trzech prezesów: 
Jana Piaseckiego (2005–2008), Ireny Wielunieckiej-Roguskiej 
(2009–2011) i Elżbiety Rubinstein (2011–2014 i od 2014 r. do 
chwili obecnej).

Propozycja utworzenia UUTW przy SGGW spotkała się 
z życzliwością i zrozumieniem ze strony ówczesnego rektora 
Uczelni prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego. Podpisano poro-
zumienie o współpracy pomiędzy UUTW a Uczelnią na czas 
nieokreślony. Prowadzono wiele rozmów, rozwiązywano liczne 
problemy. Uczelnia udostępniła nam aule i sale do prowadzenia 
zajęć, otrzymaliśmy pomieszczenia na biuro. Chętnych do przy-
stąpienia do UUTW nie brakowało. W trzecim roku działalności 
na zajęcia uczęszczało już 900 słuchaczy.

Powołana przez Senat SGGW Rada Programowa z przewod-
niczącą prof. dr hab. Krystyną Gutkowską pomagała w ułożeniu 
programu. Nadal korzystamy z pomocy Rady, której przewodni-
czącym jest teraz prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Bogdan 
Klepacki. Wielką pomoc okazują nam rektor prof. dr hab. Alojzy 
Szymański i kanclerz dr Władysław W. Skarżyński.

Podstawowym celem naszej działalno-
ści jest dowartościowanie coraz większej 
grupy osób w wieku przedemerytalnym 
i emerytalnym. Osoby te mają potrzeby 
samokształcenia, poszerzania wiedzy 
i umiejętności, nawiązywania więzi towa-
rzyskich. Fakt, że co roku mamy liczne 
grono słuchaczy, świadczy o tym, że to 
nie jest słomiany zapał. Seniorzy wiedzą, 
czego chcą, realizując się niezależnie 
od tego, czy mają 50. czy 80. urodziny. 
Ogromne znaczenie w tym kontekście ma 
umożliwienie osobom starszym kształcenia 
ustawicznego, aby zachować i zwiększyć 
ich sprawność intelektualną, psychiczną 
i fizyczną. Jest to realizowane poprzez 
organizowanie różnorodnych zajęć pozwa-
lających rozwijać różne zainteresowania.

Każdy rok w historii UUTW wprowadzał 
coś nowego. Na początku działalności, 

zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez słuchaczy, opra-
cowywaliśmy założenia programowe. Kiedy okazało się, że 
znajomość obsługi komputera jest nieodzowna, uruchomiono 
takie zajęcia. Prowadzą je studenci Wydziału Zastosowań In-
formatyki i Matematyki SGGW w ramach odbywanych praktyk. 
Ponadto:
– rozpoczęto naukę języków obcych: angielskiego, niemieckie-

go, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego;
– powstał chór, dla którego nazwę „Ursynovia Cantabile” 

wymyślili słuchacze;
– utworzono grupę teatralną pod nazwą „AD HOC” oraz grupy 

taneczną i malarską;
– wprowadzono zajęcia z psychologii, doskonalenia pamięci 

oraz warsztaty literackie, prawne, gimnastykę rehabilitacyjną, 
gimnastykę w basenie, quigong, nordic walking;

– grupa turystyczna zaczęła organizować ciekawe spacery 
i wycieczki;

– z darów od słuchaczy utworzono bibliotekę;
– od niedawna działa grupa fotograficzna;
– słuchacze uczęszczają na bardzo interesujące wykłady do 

warszawskich muzeów. 
Ursynowski Uniwersytet III Wieku budzi nowe zainteresowa-

nia. Niejednokrotnie wyzwala ukryte talenty. Przysparza wiele 
satysfakcji. Kadra wykładowców UUTW to nie są groźni egza-
minatorzy sprawdzający stan naszej wiedzy, ale nasi przyjaciele 
czujący tym samym sercem. Przychodzimy na zajęcia po to, 
by spędzić miło czas, podzielić się problemami, wrażeniami. 
Spotykamy się, aby podzielić się jajkiem i tradycyjnie przełamać 
opłatkiem. Udział w tych spotkaniach uświetniają chór i grupa 
teatralna, a odśpiewanie „Gaudeamus” zawsze wywołuje wielkie 
wzruszenie.

Należy podkreślić, że bez wsparcia Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego oraz pomocy ze strony Urzędu Miasta, 
z którym podpisywane są 3-letnie umowy dotacyjne, nasza 
działalność nie byłaby możliwa. Bez kadry wykładowców nie 

byłoby zajęć. Pomoc wolontariuszy 
jest ogromna.

Dlatego ciepłe i serdeczne po-
dziękowania kieruję do tych osób, 
które istnienie UUTW uznają za ważną 
działalność na rzecz pokolenia senio-
rów. Piękne powiedzenie mówi: „tyle 
jesteśmy warci, ile w nas dobra dla in-
nych”. Wszystkim tym, którzy pomagali 
i pomagają w realizacji przyjętego przez 
nas programu serdecznie dziękuję za 
zaangażowanie i współpracę. Dzięku-
ję koleżankom i kolegom za pełnione 
funkcje w strukturach UUTW – w Za-
rządzie i Komisji Rewizyjnej.

Dziękuję słuchaczom, a w szczegól-
ności tym, którzy są z nami od początku. 
Z okazji jubileuszu życzę Państwu wiele 
zdrowia, radości i satysfakcji z działal-
ności na rzecz naszego pokolenia.

Wystąpienie Elżbiety Rubinstein – prezesa UUTW

Fotoreportaż z tej uroczystości prezentujemy na IV stronie okładki pisma.
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K oncepcja realizacji myśli przewod-
niej szkoły zaproponowana przez 
Uniwersytet w Kijowie była szcze-

gólnie atrakcyjna z uwagi na łączenie 
osiągnięć naukowych z problemami 
praktycznymi. Prezentowana tematyka 
obejmowała w szczególności:
– wpływ rolnictwa na globalne zmiany 

klimatu,
– zrównoważone zarządzanie zasobami 

wodnymi,
– rolnictwo organiczne (organic far-

ming),
– planowanie przestrzenne na obsza-

rach niezurbanizowanych,
– racjonalne użytkowanie gleb organicz-

nych.
Wykładowcy ilustrowali poszczególne 

zagadnienia przykładowymi zrównowa-
żonymi rozwiązaniami zastosowanymi 

I Międzynarodowa Szkoła Letnia
– Zaleszczyki 2015

W dniach od 6 do 16 lipca 2015 r. odbyła się letnia szkoła 
zorganizowana przez Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy 
w Kijowie (National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine) poświęcona problematyce zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiejskich. Partnerami 
w realizacji tego projektu byli Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu. Naszą Uczelnię reprezentowali pracownicy i studenci Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Głównym przesłaniem szkoły było hasło „Świat, 
jakiego chcemy – przyszłość dla wszystkich” (The World We Want – A Future For All).
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w procesach rozwojowych obszarów wiejskich różnych 
krajów. Dla analizowanych przypadków ustalono kryteria 
równowagi systemowej uwzględniające przykładowo bilans 
zasobów naturalnych, całkowite nakłady energetyczne, emisję 
CO2. Wskazywano wpływ prezentowanych wdrożeń na efekty 
ekonomiczne podmiotów gospodarczych oraz ich wymiar 
społeczny, socjalny i edukacyjny. Zadaniem słuchaczy było 
m.in. zastosowanie pogłębionej wiedzy do opracowania inno-
wacyjnych rozwiązań dla konkretnych gospodarstw rolnych 
specjalizujących się w produkcji jaj, mleka, produkcji roślinnej 
czy zwierzęcej, które pozwalałyby w możliwie jak najwyższym 
stopniu spełnić kryteria zrównoważonego rozwoju.

Językiem wykładowym był angielski, a praca w grupach 
międzynarodowych pozwalała na szersze spojrzenie na 
równowagę rozwoju również kulturowego i społecznego. 
Dodatkowym atutem szkoły były warsztaty językowe. Odnie-
sienie szkolenia do obszarów wiejskich było bardzo trafne, 
ponieważ ziemia stanowi niezwykle ważne bogactwo Ukrainy. 
Grunty rolne to 42,4 mln ha, co stanowi 70% jej terytorium 
i 0,8% światowej powierzchni gruntów ornych. Szczególnym 
bogactwem są tu czarnoziemy, które stanowią ok. 25% świato-
wej ich powierzchni. Pomimo małej efektywności, kolektywne 
rolnictwo Ukrainy, dzięki żyznym glebom i korzystnemu kli-
matowi, dostarczało ok. 25% całkowitej produkcji żywności 
byłego Związku Radzieckiego. Aktualna sytuacja obszarów 
wiejskich na Ukrainie charakteryzuje się różnorodnością i dużą 

dynamiką przemian. W miejsce przedsiębiorstw państwowych 
powstają wielkoobszarowe podmioty funkcjonujące na za-
sadzie dzierżawy ziemi. Niektóre źródła podają, że ok. 40% 
całego areału jest dzierżawione przez przedsiębiorstwa rolne, 
często o powierzchni ponad 1000 ha. Nie wiadomo też do 
końca, jaka jest struktura i pochodzenie kapitału tworzącego 
agroholdingi gospodarujące na ok. 5 mln ha gruntów rolnych. 
Poważnymi inwestorami są tu podmioty reprezentujące kapitał 
zagraniczny, które kontrolują wg różnych szacunków od 1,6 
do 2,2 mln ha gruntów rolnych. Pomimo że nabywanie ziemi 
przez obywateli zagranicznych i zagraniczne osoby prawne 
jest ograniczone i skomplikowane, to funkcjonująca szara 
strefa i omijanie prawa prowadzą do coraz większej koncen-
tracji ziemi w rękach oligarchów i zagranicznych korporacji. 

Uregulowanie prawa do własności ziemi jest aktualnie jednym 
z najważniejszych wyzwań dla Ukrainy. Odrębnym problemem 
jest tu brak skutecznej kontroli w zakresie bezpieczeństwa 
produktów żywnościowych i oddziaływania produkcji rolnej 
na środowisko. 
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W przedstawionym kontekście tematykę i główne przesła-
nie szkoły należy ocenić jako wyjątkowo aktualne. W ramach 
programu uczestnicy odbyli również interesujące spotkania 
na uniwersytetach w Kamieńcu Podolskim i Czerniowcach. 
Była też okazja do dyskusji z przedstawicielami lokalnej spo-
łeczności, żywo zainteresowanej naszą wizytą w Zaleszczy-
kach, również poprzez powiązania historyczne tego regionu 
z Polską. Warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym 
Zaleszczyki były znanym kurortem, gdzie bywali m.in. 
marszałek Józef Piłsudski i przedstawiciele finansowej elity 
społecznej. Tutejsza szkoła rolnicza, w której odbywały się 
zajęcia, sięga swoimi tradycjami przełomu wieków XIX i XX. 
W okresie międzywojennym znaczący wkład w rozwój szkoły 
mieli polscy profesorowie i nauczyciele. Aktualnie Rolnicza 
Szkoła w Zaleszczykach funkcjonuje w strukturze Narodo-
wego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.

Ważnym uzupełnieniem programu Szkoły Letniej była 
część terenowa eksponująca bogactwo środowiska natu-
ralnego zachodniej Ukrainy. Szczególnie zaznacza się ono 
w dolinie Dniestru, który w rejonie Zaleszczyk tworzy kanion 
o głębokości ok. 250 m, gdzie w sposób unikalny odkrywają 
się czerwone formacje dewonu. Zachowanie i właściwe wy-
korzystanie zasobów przyrodniczych oraz zabytków kultury 

materialnej zachodniej Ukrainy jest wielką szansą dla jej 
zrównoważonego rozwoju.

W podsumowaniu pierwszej edycji projektu nasuwa się na-
stępująca refleksja. Koncepcja realizacji międzynarodowych 
letnich szkół zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
jest przedsięwzięciem niezwykle udanym. Pozwala bowiem 
na wymianę doświadczeń nabytych w różnych warunkach 
ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Realizacja 
programu w kontakcie z konkretnymi problemami techno-
logicznymi, środowiskowymi i socjalnymi istotnie wzmacnia 
efekt edukacyjny. 

Mamy nadzieję, że ta idea zapoczątkowana przez Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Kijowie i wspierana przez SGGW w War-
szawie i UP we Wrocławiu będzie kontynuowana, stanowiąc 
jednocześnie dobrą platformę dla zrównoważonych relacji 
politycznych i ekonomicznych w naszej części Europy.

dr inż. Edyta Hewelke

Laboratorium – Centrum Wodne
prof. Natalia Demeshkant

National University of Life and Environmental Sciences 
of Ukraine

Zdjęcia: Kateryna Tuzhyk



W tym roku mija 30 lat od śmierci prof. dr. hab. Bogusława Kubickiego, wybitnego 
genetyka i hodowcy roślin, który odszedł od nas nagle w 1985 roku, kierując Katedrą 
Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych. Miał wtedy 52 lata i realizował autorski, 
bardzo ambitny program badawczy finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa. 
Profesor był jednym z ostatnich wychowanków znakomitego genetyka Edmunda 
Malinowskiego, a skalę jego potencjału naukowego i talentu wyznacza m.in. uzyskanie 
habilitacji w rok po otrzymaniu stopnia doktora.

Profesor Bogusław Kubicki
– spełniony testament naukowy?

Melony do uprawy w po-
lu powstałe na zakoń-
czenie programu profe-
sora Kubickiego (Melba 
1990 i Oliwin 1992) oraz 
wyhodowane w okresie 
późniejszym (Emir F1 
1996, Malaga F1 1998, 
Seledyn F1 2002, Model 
2006, Junior F1 2010)
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Odejście Profesora sprawiło, że prze-
rwałem pobyt na stypendium Fundacji 
im. Alexandra von Humboldta i wróciłem 
do kraju. Uczyniłem to na skutek postawy 
ówczesnego dziekana Wydziału Ogrodni-
czego prof. Selima Kryczyńskiego, który 
uważał, że wobec dużych zobowiązań 
zewnętrznych katedry niezbędna jest 
obecność samodzielnego pracownika 
naukowo-dydaktycznego, który zadbałby 
o wywiązanie się z tych zadań. W rzeczy 
samej od 1980 roku katedra realizowała, 
oprócz rozbudowanego programu na-
ukowo-badawczego, także duży program 
inwestycyjny modernizacji infrastruktury 
na Polu Doświadczalnym w Wolicy, według 
planów Profesora. W tym artykule chciał-
bym spojrzeć na minione 30 lat działalności 
katedry nie tylko w kontekście zrealizowania 
pomysłów Profesora, ale nieco szerszym, 
a mianowicie zarządzania nauką i efektyw-
ności nauki. Myślę, że warto to uczynić 
także z powodu trwających w Polsce prób 
doskonalenia zasad oceny działalności na-
ukowo-badawczej pracowników i jednostek 
organizacyjnych, gdyż wiele wątków tutaj 
zawartych silnie się z tym wiąże i może być 
inspiracją do określonych propozycji.

Nowe odmiany – cenne środki 
produkcji

Z rozległego programu naukowo-ba-
dawczego Profesora skupię się tylko na 
tej jego części, która dotyczyła hodowli 
nowych odmian, jako że wyraża ona efekty 
praktyczne – tak bardzo obecnie oczekiwa-
ne przez decydentów. W tym zakresie miały 
powstać nowe odmiany kilku gatunków 
roślin warzywnych, których odmian pol-
skich naonczas nie było (cukinia, patison, 
dynia makaronowa, dynia bezłupinowa), 
warzyw o nowych cechach (dynia  olbrzymia 

o wysokiej zawartości suchej masy i ß-karo-
tenu w miąższu owoców, melon do uprawy 
polowej, ogórek przystosowany do zbioru 
mechanicznego, pomidor polowy bardzo 
wczesny o skoncentrowanym dojrzewaniu) 
oraz odmiana syntetyczna żyta ozime-
go. Odmiany te miały być absolutnymi 
nowościami w warunkach Polski, a istotę 
niektórych z tych nowości nieco przybliżę 
w dalszej części tekstu. Kierownictwo 
nad realizacją programu hodowli warzyw 
powierzyłem prof. Katarzynie Niemirowicz-
-Szczytt, głównym hodowcą była dr Alek-
sandra Korzeniewska, obydwie były wycho-
wankami Profesora. Ostatecznie program 
został oceniony wysoko i rozliczony, wy-
tworzono 15 odmian. W warunkach normal-
nych powinno to gwarantować kontynuację, 
jednak był to już czas nietypowy przez trans-
formację ustrojową – nastąpiło załamanie 
dotychczasowego systemu finansowania 
prac naukowo-badawczych i pieniędzy na 
naukę w zasadzie nie było. Z dużym trudem 
udało się uzyskać fundusze w ramach ratun-
kowego dla nauki programu PONT „Pomóż 
Nauce Teraz”, jednak nie zapobiegło to 
zwolnieniu ponad połowy pracowników. 
W zasadzie wszystko przemawiało za 
zamknięciem aktywności związanej z tym 
programem, przeczekaniem krytycznego 
okresu i skupieniem się na utworzeniu 
własnych projektów autorskich. Jednak 
nie dawała nam spokoju świadomość, że 
w materiale genetyczno-hodowlanym uzy-
skanym w programie tkwią jeszcze znaczne 
niewykorzystane możliwości i warto byłoby 
je spożytkować. Należało zapewnić w miarę 
stabilne finansowanie i dokonać znacznych 
zmian organizacyjnych, na co się zdecy-
dowaliśmy.

Sprawę finansów załatwiliśmy, decydując 
się nie przekazywać odmian wytworzonych 
w programie do krajowego monopolisty 

w sferze nasiennictwa, to jest PNOS-u, 
tylko sprzedać licencje. Sprzedaliśmy je 
dopiero co powstałej, prywatnej firmie 
hodowlano-nasiennej Legutko ze Smolic 
(obecnie z Jutrosina) w Wielkopolsce. 
Środków finansowych z licencji starczało 
tylko na utrzymanie działalności niewielkiej 
części zespołu hodowlanego. Pomimo tych 
ograniczeń w następnym dziesięcioleciu ho-
dowla ta, wzbogacona także nowymi pomy-
słami, przyniosła duże sukcesy – powstało 
45 odmian, wśród nich pierwsze w Polsce 
odmiany heterozyjne cukinii, melona, pati-
sona i dyni olbrzymiej o znacząco poprawio-
nych walorach użytkowych (wysoka sucha 
masa owoców, wysoka zawartość karotenu 
i wysokie plonowanie do 600 dt/ha), a także 
odmiany ogórka i pomidora do uprawy po-
lowej, dla których licencje są przez katedrę 
sprzedawane jeszcze teraz. Warto wyjaśnić, 
że wytwarzanie odmian heterozyjnych jest 
w świecie hodowców uważane za najwyż-
szy stopień profesjonalizmu.

W tych zmaganiach były wątki nieoczeki-
wane i jeden z nich (z końca lat 70. ubiegłe-
go wieku) chciałbym przybliżyć. Ówczesna 
gospodarka reprezentowana przez PNOS 
oczekiwała odmiany polowej ogórka przy-
stosowanego do zbioru mechanicznego, 
ale już po dziesięciu latach zainteresowanie 
to nagle ustało. Tymczasem wytworzenie 
takiej odmiany było niezwykle trudnym 
wyzwaniem z punktu widzenia biologiczne-
go, albowiem wymagało zmiany kilkunastu 
właściwości, w tym tak kompleksowych, jak 
skoncentrowane kwitnienie i owocowanie, 
nieprzerastanie owoców („drewnienie”), 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
zmieniony typ wzrostu. Wyzwanie to zostało 
podjęte przez Profesora. Żal było pozosta-
wiać tę pracę i zakończyliśmy ją, tworząc 
odmianę Dar – niespełniającą wszystkich 
oczekiwań odmiany przystosowanej do 
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mechanicznego zbioru, a tylko niektóre 
z nich (typ wzrostu, skoncentrowane owo-
cowane i wolniejsze przerastanie owoców). 
Cechy te pozwoliły rekomendować ją do 
uprawy amatorskiej, na działkach, gdzie 
owoce zbiera się na ogół raz w tygodniu. 
Podjęte trudne decyzje zaowocowały więc 
nadspodziewanymi efektami, ale w znacz-
nie dłuższym czasie aniżeli się przyjmuje 
urzędowo. Zadecydowało o tym mądre 
kierowanie i wzbogacenie przez własne po-
mysły oraz wielkie zaangażowanie zespołu 
w pracę. Towarzyszyło temu wiele osobistej 
satysfakcji i zwyczajnej radości całego 
zespołu, wyrażanej chociażby w nazwach 
wytworzonych odmian: „Złoto Wolicy”, „Ola 
Polka”, „Rafał F1”, „Malinowy Henryka F1”, 
„Marta Polka”, „Justynka F1”.

Firma Legutko – pierwszy licencjobiorca 
odmian powstałych z programu Profesora 
– jest obecnie lokowana w trójce firm mają-
cych największe udziały w rynku nasiennym 
roślin ogrodniczych w Polsce. Nie ulega 
wątpliwości, że do tak pomyślnego rozwoju 
tej firmy przyczyniły się wartości odmian 
z naszych licencji. Realizacja programu 
Profesora zaowocowała także dwoma 
corocznymi spotkaniami o charakterze 
popularyzacyjno-wdrożeniowym prowa-
dzonymi w katedrze – „Dzień Melona” oraz 
„Dyniowate dla zdrowia” (znany też jako 
Dzień Dyni) – pierwsze od 1995, a drugie 
od 2004 roku. Przedmiotem tych spotkań są 
walory powstałych w katedrze odmian oraz 
nowe sposoby ich użytkowania będące 
dziełem innych specjalistów, na przykład 
z zakresu żywienia i przetwórstwa.

Istotną częścią programu Profesora 
były badania nad inną ważną dla rolnictwa 
w Polsce rośliną, a mianowicie żytem ozi-
mym. Część hodowlana była nastawiona na 
uzyskanie odmiany syntetycznej, której isto-
tą byłby trwały efekt heterozji wykazywany 

przez wiele lat, a więc nie ograniczony tylko 
do pierwszego pokolenia, jak w klasycz-
nych odmianach heterozyjnych. Realizo-
waliśmy głównie wersję odmiany siedmio-
komponentowej, w skład której wchodziło 
7 linii wsobnych, odpowiednio dobranych. 
W ramach programu zrealizowaliśmy etap 
określany w terminologii badań o charak-
terze aplikacyjnym jako skala techniczna 
czy przemysłowa, głównym wykonawcą tej 
części był dr Mieczysław Śmiech – uczeń 
Profesora. Odmiana była sprawdzana 
w warunkach produkcyjnych w kilku PGR-
-ach na terenie południowej i zachodniej 
Wielkopolski na powierzchniach od 5 do 
60 ha. Efekty tych prób były bardzo za-
chęcające, gdyż uzyskiwano zwyżkę plo-
nowania dochodzącą do 30% w stosunku 
do najlepszej uprawianej wtedy odmiany. 
Niestety kontynuacja prac nad żytem nie 
powiodła się, a zadecydowały o tym w zasa-
dzie 2 powody: 1. W Polsce realizowany był 
priorytetowy program wytworzenia odmiany 
heterozyjnej żyta oparty na wykorzystaniu 
cytoplazmatycznej męskiej sterylności, 
wzorowany na schemacie sprawdzonym 
przez Niemców. Decydenci byli do niego 
bardzo przywiązani. 2. Zbyt słaba infrastruk-
tura katedry w zakresie badań genetyczno-
-hodowlanych zbóż i niewspółmierne do 
warzyw koszty przedsięwzięcia.

Kilka refleksji
Powyższe pokazuje, że najcenniejsze 

efekty praktyczne z badań uzyskaliśmy 
poza czasem wyznaczonym przez urzędo-
we okresy realizacji programu i oddalenie to 
było znaczące, bo kilkunastoletnie. Można 
uznać, że program nie miał szczęścia ze 
względu na czas, w którym był realizo-
wany, albowiem transformacja ustrojowa 
zatrzymała finansowanie takich programów 

z budżetu na ponad dekadę. W tym przed-
sięwzięciu jednak nie to było największym 
utrudnieniem, była nim bowiem sfera 
administracyjno-formalna, wyrażająca się 
gotowością do podjęcia ryzyka przez 
różne szczeble władzy w Szkole. Rozstrzy-
gające dla losów programu były decyzje 
ówczesnego Rektora SGGW Wiesława 
Bareja, który uwolnił od biurokracji ścieżki 
podejmowania decyzji i otworzył pole do 
rozwiązań nieszablonowych na zasadzie 
zaufania. Kluczowe znaczenie mieli zatem 
ludzie, zespół hodowlany niezwykle za-
angażowany w pracę i mądrze kierowany 
przez prof. K. Niemirowicz-Szczytt i decyzje 
Rektora otwierające ścieżkę sprawnego 
zarządzania. Trzeba także wskazać, że 
wytworzenie nowej odmiany nie było wtedy 
uwzględniane w ocenie parametrycznej 
jednostek naukowych, co oznaczało brak 
urzędowej stymulacji do hodowli nowych 
odmian.

Warto także podkreślić, że prof. K. Niemi-
rowicz-Szczytt – obok kierowania zespołem 
hodowlanym – realizowała własny nurt na-
ukowo-badawczy dotyczący biotechnologii. 
Był on skupiony na metodyce wykorzystania 
podwojonych haploidów w hodowli ogórka, 
hodowli odpornościowej i markerowania 
molekularnego ważnych cech u kilku gatun-
ków warzyw oraz modyfikacji genetycznych 
pomidora i papryki. Jego realizacja przy-
niosła kilka doniosłych osiągnięć w skali 
międzynarodowej oraz wdrożeń.

Zamiast dłuższego podsumowania, 
chciałbym przywołać następującą myśl: 
Chwalebne jest czynić to, co należy, a nie 
to, co wolno (Seneka Młodszy).

Stefan Malepszy

członek korespondent PAN
Katedra Genetyki, Hodowli 

i Biotechnologii Roślin SGGW
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Kolekcja dyniowatych 
dla zachowania roślinnych 

zasobów genowych
Można zaryzykować twierdzenie, że rośliny 
dyniowate są obiektem badawczym 
w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii 
Roślin (KGHiBR) od zawsze. Na stronie 
internetowej w historii KGHiBR napisano: 
„charakterystycznymi obiektami badań, 
niejako symbolami prac katedry były: 
petunia (w okresie kierowania przez 
profesora Malinowskiego), ogórek i żyto 
(profesor Kubicki) i na tych dwóch gatunkach 
uzupełnionych pomidorem, dynią olbrzymią 
i zwyczajną, papryką, topolą oraz 
rzodkiewnikiem koncentrują się współcześnie 
realizowane projekty badawcze”.

Od ponad dwudziestu lat w KGHiBR prowadzona jest kolekcja roślin dy-
niowatych we współpracy z Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych IHAR-PIB w Radzikowie oraz z Pracownią Zasobów Geno-

wych Instytutu Warzywnictwa (obecnie Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach. 
Kolekcje służą namnożeniu prób (zbieranych w czasie ekspedycji z różnych 
rejonów Polski, a także poza granicami naszego kraju, z darowizn, innych banków 
genów itp.), opisowi cech botanicznych i agronomicznych, identyfikacji gatunków, 
inwentaryzacji, przechowaniu, przekazaniu hodowcom oraz upowszechnianiu 

i nauczaniu. W czasie praktyk 
korzystają z nich studenci 
i uczniowie szkól średnich. 
Dni otwarte ułatwiają kontakt 
z kolekcjami specjalistom, 
szczególnie hodowcom i oso-
bom zainteresowanym dynio-
watymi.

W XX Dniu Melona organi-
zowanym przez Katedrę Ge-
netyki, Hodowli i Biotechnolo-
gii Roślin SGGW (12 sierpnia 
2015 r.) uczestniczyło ponad 
80 osób. Wysłuchały one, jak 
co roku, informacji o bada-
niach i nowych odmianach 

Dr A. Korzeniewska i dr hab. 
G. Bartoszewski podczas pre-
zentacji nowej odmiany cukinii 
(Premiera), arbuza (Pirat) i pomi-
dora gałązkowego (Agent) oraz 
o owocach pomarańczowych
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(nowa odmiana cukinii, proponowana nazwa – Premiera, arbuza, proponowana 
nazwa – Pirat i pomidora gałązkowego, proponowana nazwa – Agent oraz 
o owocach pomarańczowych). Prezentację odmian i omówienie prac badawczych 
prowadzonych na polu doświadczalnym zapowiedział dr hab. G. Bartoszewski, 
zgrabnie nawiązując do prac w muzeum w Wilanowie nad odtworzeniem ga-
tunków roślin wykorzystywanych w kuchni króla Jana III Sobieskiego. W owych 
czasach jadano już melony, ale były one uprawiane tylko w oranżeriach. Nasze 
odmiany melonów, prezentowane również tego dnia, mogą być uprawiane w polu 
ze względu na podniesioną tolerancję na chłody. Po degustacji potraw z melona 
(sałatki, desery, ciasto) uczestnicy zaznajomili się z doświadczeniami. Kolekcje 
dyniowatych znajdują się pod osłonami (tunele foliowe) i w polu.

Odmiany melonów, które mogą być uprawiane w polu ze względu na podniesioną tole-
rancję na chłody

Owoce odmiany Juniona o nasionach bezłupinowych
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Na spotkanie przybyli goście honorowi: prof. J. Boczek, 
prorektorzy J. Niemiec i M.S. Szyndel, dr J. Rokosza, pani 
T. Świderska, hodowcy (PlantiCo i „Spójnia” Nochowo), 
naukowcy (prof. H. Buczkowska – UP w Lublinie, mgr 
M. Olas-Sochacka i mgr A. Kwiecień – IO w Skiernie-
wicach, dr M. Świąder – Ogród Botaniczny PAN), pra-
cownicy COBORU (m.in. mgr M. Litke, mgr A. Głowacz, 
mgr J. Waszak), producenci (m.in. K. Grzyb, J. Plewa 
– pszczelarz), pracownicy SGGW (m.in. prof. M. Gajewski, 
prof. J. Gajc-Wolska, prof. D. Wrona, dr K. Kowalczyk, 
dr A. Pawełczak), przedsiębiorcy (HORTICO), doktoranci 
i studenci.

Z kolei 1.10.2015 r., po raz czternasty, odbyło się 
seminarium naukowo-wdrożeniowe „Dyniowate 
– dla zdrowia” na Polu Doświadczalnym w Wolicy. 

Zainteresowanie było ogromne (ok. 120 osób). W progra-
mie były dwa wykłady. 
Dr Dorota Ogrodow-
ska z UWM w Olszty-
nie zreferowała wyniki 
swoich badań nad 
charakterystyką fizy-
kochemiczną i możli-
wością wykorzystania 
nasion dyni bezłupi-
nowej. Wiedza na ten 
temat jest ważna dla 
użytkowników oleju 
tłoczonego na zimno 
i mąki uzyskiwanej 
z nasion. Firma „Szar-
łat”, współpracująca 
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z KGHiBR, wdraża nowe odmiany dyni bezłupinowej 
do produkcji oleju i mąki.

Drugi wykład, wygłoszony przez dr Teresę 
Kotlińską, dotyczył banku genów dla zachowania 
różnorodności biologicznej. Pokaz bioróżnorodności 
na przykładzie owoców dyń i degustacja potraw 
z dyni (11 potraw, w tym pasztet z cukinii) dopełniły 
tematykę wykładów.

W seminarium wzięli udział goście honorowi: 
prorektor B. Klepacki, kanclerz SGGW dr W.W. Skar-
żyński, prof. dr hab. J. Boczek. Z COBORU przyjechał 
mgr M. Litke, znawca odmian roślin warzywnych, 
z Lublina przybyła prof. H. Buczkowska, Bank Genów 
reprezentowała prof. Z. Bulińska-Radomska IHAR-
-PIB Radzików, mgr M. Olas-Sochacka, mgr A. Kwie-
cień (IO Skierniewice), firmę „Szarłat” mgr M. Len-
kiewicz, pp. Majlertowie (gospodarstwo rodzinne). 
Zaszczyciła nas licznie przybyła grupa z Wydziału 
(m.in. prof. J. Kobryń, prof. J. Gajc-Wolska, prof. 
M. Gajewski, prof. K. Tomala, prof. E. Osińska, 
dr hab. P. Latocha, dr J. Rokosza, dr K. Kowalczyk, 
dr A. Pawełczak, dr W. Rosłon, dr H. Legutowska), 
a także koleżanki i koledzy z katedry (prof. Z. Przy-
becki, prof. M. Rakoczy-Trojanowska, prof. W. Burza, 
dr hab. M. Filipecki, dr M. Szwacka).

Wykłady zakończono pokazem fotografii dyń. Fo-
tografie zostały wykonane przez dr. R. Wóycickiego 
w Szwajcarii. Pokazały one, że również w Szwajcarii 
sprzedawane są owoce odmian wyhodowanych 
w SGGW (np. odmiana dyni makaronowej Pyza).

Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
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Uniwersytet Otwarty SGGW

Uniwersytet Otwarty SGGW w Warszawie został powołany Zarządzeniem
nr 87 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2013 roku. Za kierowanie nim odpowiedzialni są
dr Marcin Wysokiński oraz dr Piotr Gołasa. Uniwersytet podlega prorektorowi 
ds. dydaktyki, nadzór merytoryczny sprawuje Zespół Programowy
ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW, a prowadzeniem biura Uniwersytetu 
zajmuje się mgr Edyta Gajos.
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R zeczywistość otaczająca człowieka XXI wieku to świat 
ciągłych zmian, podyktowanych rozwojem cywilizacyj-
nym, globalizacją i postępem naukowo-technicznym. 

Ten współczesny świat to rosnące wymagania w zakresie ela-
stycznego i szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku 
pracy, nowych zawodów i nowoczesnych technologii. Tempo 
postępu i wprowadzania innowacji w każdej dziedzinie życia 
ludzkiego sprawia, iż zachodzi konieczność uzupełniania 
posiadanej wiedzy i zdobywania nowej. Uczenie się, naby-
wanie umiejętności czy kwalifikacji zawodowych to szansa na 
podtrzymanie zatrudnienia lub na znalezienie lepszej pracy. 
Sprostanie wyzwaniom cywilizacji możliwe jest dzięki kształ-
ceniu ustawicznemu i wzrastającemu poziomowi edukacji. 
Idea kształcenia ustawicznego i inwestowanie w siebie, w swój 
rozwój ma ogromne znaczenie, a przekłada się to również na 
postęp społeczny i gospodarczy. Szeroka oferta szkolnictwa 
daje możliwości edukacji przez całe życie.

Misją Uniwersytetu Otwartego SGGW jest propagowanie 
i realizacja idei kształcenia przez całe życie. Jego celem jest 
udostępnienie usług edukacyjnych wszystkim osobom chcą-
cym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dyscyplin naukowo-
-badawczych realizowanych w SGGW.

W praktyce zamierzenia te realizowane są poprzez ofe-
rowanie odpłatnych kursów z kilku obszarów tematycznych: 
przyroda, żywność i żywienie, człowiek i technika, ekonomia 
i społeczeństwo, języki obce.

Pierwszą edycję kursów Uniwersytetu Otwartego SGGW 
uruchomiono w semestrze letnim roku akademickiego 
2013/2014. W ofercie znajdowało się wówczas 50 kursów, 
spośród których uruchomiono 2: Bezkrwawe łowy – czyli 
fotografia przyrodnicza dla nowicjuszy oraz Zielne rośliny 
ozdobne w ogrodach przydomowych.

W drugiej edycji kursów (semestr zimowy roku akade-
mickiego 2014/2015) w ofercie były 54 kursy. Uruchomiono 
dziewięć z nich: Alpaki – hobby i biznes; Analiza danych 
w MS EXCEL; Bazodanowy język zapytań SQL – podstawy; 
Bezkrwawe łowy – czyli podstawy fotografii i jej zastosowanie 
w naukach przyrodniczych; Chemia w kuchni; Florystyka 
– sztuka aranżacji kwiatów; Podstawy projektowania ogrodu; 
Zoopsychologia; Zooterapia.

Trzecią edycję kursów zorganizowano w semestrze letnim 
roku akademickiego 2014/2015. W ofercie umieszczono 

93 kursy, uruchomiono zaś 18: ABC grafiki komputerowej 
– Adobe Photoshop – Jak retuszować zdjęcia i tworzyć 
fotomontaże; Alpaki – hobby i biznes; Alpaki i lamy w tury-
styce, rekreacji i alpakoterapii; Analiza danych w MS EXCEL; 
Analiza finansowa podmiotów gospodarczych; Angielski 
– kurs podstawowy; Angielski – kurs średnio zaawansowany; 
Bazodanowy język zapytań SQL – podstawy; Business English 
dla początkujących; Florystyka – sztuka aranżacji kwiatów; 
Fundusze unijne 2014–2020 – jak skutecznie aplikować 
o środki; Kolorowe balkony i tarasy – dobór i pielęgnacja 
roślin; Opakowanie żywności źródłem wiedzy o produkcie 
spożywczym; Podstawy dietetyki i planowania jadłospisów; 
Sami wytwarzamy wędliny; Zioła i chwasty w naszej kuchni; 
Zoopsychologia; Zooterapia w pigułce.

Trend wzrostowy widoczny jest także w liczbie zgłoszeń 
na kursy w poszczególnych edycjach, w tym na kursy uru-
chomione, co zilustrowano na wykresie. Wzrost liczby kursów 
oraz zgłoszeń i słuchaczy wskazuje, że Uniwersytet Otwarty 
SGGW na dobre zaczął funkcjonować w świadomości war-
szawiaków i nie tylko. Większość słuchaczy Uniwersytetu 
Otwartego SGGW to mieszkańcy stolicy i okolic, ale na kursy 
weekendowe przyjeżdżają także słuchacze z całego kraju. 
Widoczne jest również coraz większe zainteresowanie ze 
strony wykładowców.

Marcin Wysokiński, Piotr Gołasa, Edyta Gajos
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IX Sympozjum
Ochrony Ekosystemów Leśnych

Widok na salę obrad w Auli im. Prof. Jana Dominika w CEPL w Rogowie
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Zainicjowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Szujeckiego 
w 1978 r. w Rogowie sympozja skupiały zawsze pracowników 
naukowych i specjalistów z zakresu entomologii leśnej, ochrony 
lasu, ekologii, fitopatologii i nauk pokrewnych wywodzących 
się z 3 wydziałów leśnych (Kraków, Poznań, Warszawa) oraz 
pracowników DGLP i RDLP, parków narodowych, nadleśnictw. 
Tym razem w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD 
w Rogowie było to ponad 100 osób, które w ciągu dwóch 
dni wysłuchały 24 referatów, obejrzały 10 posterów oraz 
brały udział w dyskusjach w trakcie 5 sesji oraz w kuluarach. 

Tegoroczne sympozjum odbyło się w dniach 23–24 września br. pod patronatem honorowym 
JM Rektora SGGW, Dziekana Wydziału Leśnego, Dyrektora Generalnego LP i GDOŚ, a jego 
hasłem przewodnim była „Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych”.



S ympozjum zorganizowała już tradycyjnie Katedra Ochrony 
Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie, a Komitetem Or-
ganizacyjnym kierował prof. dr hab. Jerzy Borowski we 

współpracy z dr hab. Małgorzatą Sławską, prof. nadzw. SGGW, 
dr. hab. Markiem Sławskim oraz prof. dr. hab. Henrykiem Tra-
czem – kierownikiem Katedry. 

Pierwszego dnia obrad wygło-
szono 16 referatów w 3 sesjach pod 
hasłami: „Ochrona ekosystemów 
leśnych wobec nadchodzących 
zmian”, „Gradacyjne występowanie 
owadów jako zagrożenie stabilności 
lasów”, „Zoogeografia w waloryzacji 
ekosystemów leśnych metodami 
zooindykacyjnymi”.

Dwa ostatnie wystąpienia były 
poświęcone osobie prof. dr. hab. 
Sławomira Mazura w związku z jego 
przejściem na emeryturę.

Następnego dnia obrady rozpo-
częto od sesji posterowej, podczas 
której prezentowano 10 posterów 
o bardzo zróżnicowanej tematyce, 
poświęconej nie tylko owadom, szacie 
roślinnej, ale i ochronie ekosystemów 
leśnych z perspektywy gminy, powiatu 
i województwa. 

Następnie odbyły się 2 sesje 
pod tytułami „Ekosystemy leśne 
na siedliskach zdegradowanych” 
i „Użytkowanie a ochrona w lasach”, 
podczas których przedstawiono łącz-
nie 8 referatów.

W podsumowaniu sympozjum 
prof. dr hab. Henryk Tracz nawiązał 
do jego myśli przewodniej i przedsta-
wił niektóre wątki, które skupiały się 
wokół niej. U podłoża szkód wywo-
ływanych przez czynniki abiotyczne 
często leżą przyczyny o charakterze 
hodowlanym bądź urządzeniowym. 
Podstawowe zasady nowoczesnej 
i perspektywicznej ochrony ekosyste-
mów leśnych to holistyczne podejście 
do ochrony lasu i ekosystemów leś-
nych oraz objęcie systemową ochroną 
większych niż drzewostan jednostek 
ekologicznych, np.  ekosystem, fitoce-

noza czy krajobraz. W dalszym ciągu profilaktyka w ramach 
inżynierii ekologicznej to sposób na ograniczenie wielu chorób 
i gradacji owadów. W nowej koncepcji ochrony lasu ważne 
są: bieżący monitoring stanu zdrowotnego i sanitarnego 
lasu, podejmowanie działań ochronnych oraz zwalczających, 

monitoring obszarów zagrożonych 
ze wskazaniem zaleceń w zakresie 
urządzania lasu. W swoim referacie 
przewodnim prof. A. Szujecki i dyrek-
tor K. Szabla stwierdzili: „Polskie do-
świadczenia wskazują, że zagrożenia 
lasu mają swoją skalę przestrzenną 
i stosownie do niej powinny być roz-
poznawane i ograniczane. Zmiany 
klimatu, anomalie pogodowe, zanie-
czyszczenia atmosfery występują 
w skali pandemicznej, a co najmniej 
w skali regionalnej. W skali krajobra-
zu występują szkody od zwierzyny, 
szkody górnicze itp. W skali ekosy-
stemowej tworzą się warunki gradacji 
owadów liściożernych, a objawiają 
się w czasie w skali drzewostanowej 
na różnej przestrzeni. Ta skala drze-
wostanowa to miejsce stosowania 
konkretnych zabiegów ratowniczych 
wobec różnych zagrożeń”.

Nowoczesna ochrona lasu wery-
fikuje także rolę genetyki i selekcji 
drzew w podatności ekosystemów 
leśnych na zagrożenia – podkreślił 
w swoim referacie prof. K. Rykowski. 
Koncepcja perspektywicznej ochro-
ny lasu powinna stać się wiodącym 
czynnikiem stymulującym działania 
innych dyscyplin gospodarki leśnej 
– hodowli lasu i urządzania. Monito-
ring stanu ekosystemów leśnych oraz 
realizacja działań profilaktycznych za-
pobiegających powstawaniu sytuacji 
stresowych w biocenozach to nadal 
aktualne i perspektywiczne zadanie 
stojące przed ochroną lasu.

prof. dr hab. Henryk Tracz

Fotografie:
dr hab. Tomasz Mokrzycki,

dr hab. Marek Sławski

Dyrektor RDLP w Katowicach dr inż. Kazimierz 
Szabla w trakcie głoszenia referatu

W związku z przejściem na emeryturę prof. dr 
hab. Sławomir Mazur otrzymał w prezencie 
rzeźbę owada – gnilika

Sesja posterowa w trakcie sympozjum
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W konferencji zorganizowanej 
przez pracowników Katedry 
Ekonomiki Edukacji, Komuni-

kowania i Doradztwa Wydziału Nauk 
Ekonomicznych SGGW za cel postawio-
no prezentację wyników badań nauko-
wych oraz praktycznych doświadczeń 
dotyczących kapitału ludzkiego, jak 
również wskazanie możliwości dalszych 
poszukiwań badawczych dotyczących 
kapitału ludzkiego i integrację środowi-
ska naukowego z szeroko rozumianą 
praktyką. 

Otwarcia konferencji dokonała kie-
rownik Katedry Ekonomiki Edukacji, 
Komunikowania i Doradztwa dr hab. 
Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. 
SGGW. Powitała dostojnego Jubilata 
wraz z żoną Barbarą i córką Martą, 
prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. 
Bogdana Klepackiego, dziekana Wy-
działu Nauk Ekonomicznych dr. hab. 
Jarosława Gołębiewskiego, prof. nadzw. 
SGGW i innych przybyłych gości. Przed 
rozpoczęciem części merytorycznych 
przybliżyła zebranym życie i pracę do-
stojnego Jubilata, dziękując mu za wie-
loletnią współpracę i jego wkład zarów-
no w Krajowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Brwinowie, jak również 
w rozwój Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych, szczególnie w latach 2005–2012, 
kiedy to pełnił funkcję prodziekana 
ds. nauki. Podziękowania Jubilatowi 
złożył prof. dr hab. Bogdan Klepacki, 

20 października br. 
w audytorium im. Prof. Stefana 
Moszczeńskiego odbyła się 
uroczysta konferencja naukowa 
z okazji 70. rocznicy urodzin 
Pana Profesora Jana Wołoszyna. 
Zagadnienia związane 
z procesami zarządzania 
organizacją, a szczególnie 
rola kapitału intelektualnego, 
społecznego i kulturowego 
w przedsiębiorstwie, 
są szczególnie bliskie Jubilatowi. 
Zatem temat konferencji naukowej wynikał z wieloletnich 
badań podejmowanych przez Pana Profesora, jak również 
przez pracowników Zakładu Organizacji i Ekonomiki 
Edukacji, którego był kierownikiem.

Kapitał ludzki
– stan i perspektywy rozwoju
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podkreślając zarówno wspólną pracę 
we władzach dziekańskich Wydziału, 
jak i stronę naukową, a w niej umiejęt-
ność dostrzegania ważnych zagadnień 
związanych z kapitałem ludzkim i spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Przeczytał także list z podziękowaniami 
od JM Rektora SGGW prof. dr. hab. 
Alojzego Szymańskiego za pracę na 
rzecz Uczelni, Wydziału i doktorantów. 
Dziekan Jarosław Gołębiewski złożył Ju-
bilatowi podziękowania za współpracę 
w ramach kolegium dziekańskiego, jak 
również za podyplomowe kształcenie 
nauczycieli szkół rolniczych. Wręczył 
także indywidualną nagrodę I stopnia 
przyznaną przez JM Rektora SGGW za 
całokształt pracy na rzecz Wydziału.

Obrady konferencji realizowane 
były w dwóch kolejnych sesjach ple-
narnych:
1. Finansowanie rozwoju kapitału ludz-

kiego.
2. Stan i perspektywy rozwoju kapitału 

ludzkiego.
Sesji pierwszej przewodniczyli 

dr hab. Iwona Kowalska, prof. nadzw. 
SGGW i dr hab. Jarosław Gołębiewski, 
prof. nadzw. SGGW. W wygłoszonych 
referatach podjęto próbę ukazania 
i oceny wykorzystania środków unijnych 
jako katalizatora przemian rozwoju kapi-
tału ludzkiego w Polsce. Posłużono się 
przykładem Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wskazując, iż dostępne 

dane mają charakter ilościowy, a nie 
jakościowy. W ocenie natomiast szcze-
gólnie potrzebne są te ostatnie. Na 
przykładzie gmin ukazano zmiany, 
jakie zaszły w szkolnictwie wiejskim, 
określono także rolę gmin w finanso-
waniu szkół na ich terenie, wspomniano 
o postępującej zmianie mentalności 
wśród mieszkańców wsi. Na koniec sesji 
zaprezentowano teoretyczne ujęcie 
ekonomii politycznej w kontekście finan-
sowania rozwoju kapitału ludzkiego.

Drugą sesję plenarną poprowadzili 
dr hab. Jan Wołoszyn, prof. nadzw. 
SGGW i dr hab. Krystyna Krzyżanow-
ska, prof. nadzw. SGGW. Wystąpienia 
zaprezentowane podczas tej części 
obrad obejmowały problematykę po-
święconą stanowi i perspektywom 
rozwoju kapitału ludzkiego zarówno 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
jak również w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W szczególności 
poruszono problematykę poziomu 
przygotowania edukacyjnego oraz 
orientacji zawodowych następców 
w gospodarstwach rolnych. Podkreśla-
no pełne zaangażowanie w prowadze-
nie działalności rolniczej osób, które 
przejęły gospodarstwa o dużym poten-
cjale ekonomicznym. Wskazano także, 
iż odnawialne źródła energii mogą być 
istotnym czynnikiem kreowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego. W podnie-
sieniu zaś świadomości ekologicznej 

producentów rolnych czynnikami mo-
tywującymi okazały się normy prawne 
i restrykcje finansowe. Podjęto próbę 
oceny stosowanych w sektorze MSP 
zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu w przedsiębiorstwach w relacji 
do jakości kapitału ludzkiego, podkre-
ślając większą otwartość na klienta, 
analizowanie i wyprzedzanie jego 
potrzeb. Zaprezentowano koncepcję 
empowermentu (upodmiotowienia) 
jako narzędzia wspierającego proces 
zarządzania kapitałem ludzkim. Refe-
renci omówili także znaczenie zdrowia 
w teorii kapitału ludzkiego oraz budo-
wanie platformy współpracy między 
biznesem a nauką.

dr inż. Anna Sieczko
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Z bieżącej działalności
W okresie od września do listopada br. Zarząd zebrał się 

trzy razy. Na zebraniach omawiano bieżące sprawy organi-
zacyjne, przygotowania do uroczystości, sprawy wyjazdów, 
udział przedstawicieli Stowarzyszenia w różnego rodzaju 
spotkaniach. 

Na zebraniu wrześniowym omawiano m.in. organizację 
wyjazdów. Powrócono do bardzo udanego wyjazdu do Ko-
ciszewa (więcej na ten temat na naszej stronie: www.wycho-
wankowiesggw.pl). Podjęto decyzję o odwołaniu wycieczki do 
Bornego Sulinowa z powodu wysokich kosztów i niewielkiego 
zainteresowania. W zamian zorganizowano dwudniowy wyjazd 
do Krakowa, w którym wzięło udział 20 osób. Przygotowano 
wyjazd do Zespołu Szkół im. Prof. Mikułowskiego-Pomor-
skiego w Lipniku w związku z Dniem Edukacji Narodowej. 
Warto zaznaczyć, że przedstawiciele Lipnika – wójt i dyrektor 
Zespołu Szkół – wzięli udział na zaproszenie władz Uczelni 
w inauguracji roku akademickiego w SGGW.

W końcu października odwiedziliśmy groby prezesów 
i członków honorowych Stowarzyszenia (łącznie przeszło 
20 grobów na 6 cmentarzach warszawskich i 3 podwarszaw-

skich; na naszej stronie internetowej jest zamieszczone opra-
cowanie poświęcone miejscom Ich wiecznego spoczynku).

Wspólnie z Muzeum zorganizowaliśmy obchody Święta 
Niepodległości i sesję poświęconą prof. dr hab. Marii Jo-
annie Radomskiej – rektorowi SGGW w latach 1981–1987. 
O badaniach naukowych Pani Rektor mówiła prof. Elżbieta 
Martyniuk, a kol. mgr inż. Józef Rzewuski scharakteryzował 
Panią Rektor jako patriotkę i humanistkę. Po sesji nastąpiło 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z towarzyszeniem 
członków Zespołu „Promni”. Następnie uczestnicy sesji 
przeszli do holu Auli Kryształowej, gdzie przy tablicach hono-
rowych poświęconych poległym i pomordowanym członkom 
społeczności SGGW odbył się Apel Pamięci, złożono kwiaty 
i zapalono znicze. W tej podniosłej, patriotycznej uroczystości 
uczestniczyli: władze Uczelni z JM Rektorem, przedstawiciele 
pracowników naukowych i dydaktycznych, administracji 
i studentów (obszerna informacja o uroczystości znajduje się 
na stronie internetowej SGGW).

Opracował Stanisław Olkuśnik

Od rogowskiego spotkania minął czas krótki i znowu 
przyszła pora pogwarzyć w koleżeńskim gronie. Wybór padł 
na Lidzbark, gdzie koleżeństwo Śmiechowcy powitali nas już 
po raz czwarty w swych gościnnych progach. Na spotkanie 
trwające od 4 do 6 września 2015 r. przybyła nieliczna grupa 
12 koleżanek i kolegów. Zdrowie i wiek robią swoje i nieła-
two przemierzać odległości. Dzień przyjazdu zakończyliśmy 
na stanicy rybackiej wspaniałą biesiadą rybną. Nazajutrz 
w ramach przedpołudniowego spaceru po Lidzbarku zwiedzi-
liśmy miasto i muzeum tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
OSP w Lidzbarku liczy już blisko 150 lat, a jej muzeum, choć 
skromne, zawiera wiele unikalnych dokumentów i ciekawy 
sprzęt gaśniczy. Zapoznaliśmy się także z rekreacyjnym 
zagospodarowaniem brzegów Jeziora Welskiego oraz  prob-
lemami ochrony drzewostanów wokół niego. Przy obiedzie 
wręczyliśmy Krzysztofowi  Śmiechowskiemu pamiątkowy 
medalion „Niestrudzonemu animatorowi spotkań”. Spotka-
nie zakończyliśmy kolacją przy ognisku w gospodarstwie 
turystycznym  nieopodal jeziora Grądy. Przyogniskowe 
śpiewanie wspierał gospodarz grą na akordeonie i gitarze, 
śpiewając znane piosenki, gdy nam brakowało repertuaru. 

W gospodarstwie prowadzona jest stadnina koni i wozow-
nia, skąd zostaliśmy wszyscy po kolei obwiezieni leśnymi 
drogami bryczką zaprzężoną we wspaniałe konie fryzyjskie. 
Przy porannych pożegnaniach umówiliśmy się na spotkanie 
w Puszczy Augustowskiej.

Opracowali Marek Mądrzykowski i Zygmunt Santorski

Fotografie: Kazimierz Zajączkowski

Leśnicy – absolwenci z 1962 roku
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Zjazd koleżeński leśników
– rocznik 1982

W dniach 29–31 maja 2015 roku odbył się zjazd 
koleżeński absolwentów Wydziału Leśnego SGGW 
z rocznika 1977–1982. Było to już dziewiąte nasze 
spotkanie od ukończenia studiów. Nie wiemy, jak 
często spotykają się absolwenci innych roczników, 
ale wydaje się nam, że chyba przodujemy w liczbie 
zorganizowanych zjazdów.

Tym razem gościli nas Tadeusz Charkiewicz, Bazyl 
Kondratiuk i Maria Klimaszewska, związani pracą 
i miejscem zamieszkania z Nadleśnictwem Sarnaki 
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie). 
Spotkaliśmy się w pięknym Mielniku nad Bugiem. 

Każde spotkanie po latach jest okazją do serdecz-
nych powitań, ciepłych wspomnień z czasu studiów 
(tym cieplejszych, że przywołujących z pamięci lata 
młodości), rozmów o teraźniejszości, wspólnego mi-
łego spędzenia czasu. O ten ostatni aspekt spotkania 
perfekcyjnie zadbali organizatorzy. Pobyt uatrakcyjnili 
spacerami i wycieczkami oraz wspaniałym bankietem. 
W Mielniku zobaczyliśmy kopalnię kredy (jedyna czyn-
na obecnie w Polsce), wzgórze zamkowe z przepiękną 
panoramą doliny Bugu, ruiny kościoła zamkowego, 
cerkiew prawosławną oraz zabytkowy kościół. Wyciecz-
ka autokarowa po okolicy zaczęła się od Świętej Góry 
w Grabarce. W Drohiczynie zwiedziliśmy Muzeum Die-
cezjalne oraz weszliśmy na Górę Zamkową, by zoba-
czyć wspaniały widok na zakole Bugu. W trakcie jazdy 
autokarem Marysia Klimaszewska i Tadzio Charkiewicz 
opowiedzieli nam o historii tych terenów, zabytkach, 
czasach wojennych. Oczywiście odwiedziliśmy też Sar-
naki. Obejrzeliśmy siedzibę Nadleśnictwa, mieszczącą 
się w niedawno odrestaurowanym XIX-wiecznym dwo-
rze Podczaskich, obecnie jednym z najlepiej zadbanych 
obiektów zabytkowych w okolicy, pięknie zagospodarowane 
otoczenie przypominające ogród botaniczny oraz ścieżkę 
dydaktyczną założoną w młodym parku w otoczeniu stawów 
w dolinie rzeki Sarenki. Byliśmy także w izbie edukacyjnej znaj-
dującej się w bliskim sąsiedztwie biura Nadleśnictwa. Potem 
pojechaliśmy na szkółkę leśną do Zabuża (oczko w głowie 
naszego kolegi Bazyla Kondratiuka). Jest bardzo piękna, z no-
woczesnymi rozwiązaniami technicznymi i świetnie utrzymana. 
Pod wiatą zostaliśmy ugoszczeni specjalnościami miejscowej 
kuchni: pieczoną kaszanką i kiełbasą, smalcem, wspaniałym 
chlebem i ogórkami małosolnymi – pycha! Ostatnim punktem 
wycieczkowego programu był rejs stateczkami po Bugu do 
Mielnika. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie, Bug 
piękny, wrażenia fantastyczne.

W sobotni wieczór spotkaliśmy się na uroczystym ban-
kiecie. Uczciliśmy minutą ciszy kolegów, którzy już odeszli, 
a których stale, z wielkim żalem wspominamy. Zostały 
odczytane listy od kolegów i koleżanek, którzy na zjazd nie 
mogli przyjechać, a myślami byli z nami. Potem oddaliśmy 
się już przemiłym rozmowom, biesiadowaniu oraz tańcom. 
Jedzenie było tak smaczne (specjały regionalnej kuchni) 
i obfite, że trudno było mu się oprzeć, więc tym bardziej tańce 
były wskazane. Oprawę medialną stanowił pokaz slajdów 
z poprzednich zjazdów (oglądaliśmy je także poprzedniego 
wieczoru). Oglądanie zdjęć dostarczyło wielu emocji. Widać 
na nich upływ czasu i na twarzach, i w sylwetkach, i w strojach, 
ale też wciąż tę samą radość ze wspólnych spotkań. 

W króciutkiej, bardziej oficjalnej części Adam Kornat 
przekazał profesorom Krzysztofowi Krajewskiemu i Stefano-
wi Tarasiukowi (nieobecnemu na zjeździe) oraz posłowi na 

Sejm RP Dariuszowi Bąkowi kawałki skrzemieniałego drewna 
sprzed milionów lat (z terenu Nadleśnictwa Tomaszów) jako 
podziękowanie za wkład w rozwój nauk leśnych oraz pracę 
na rzecz polskich lasów.

W zjeździe wzięło udział 45 osób. Cieszy, że mimo różnych 
miejsc zamieszkania, zawodów, jakie wykonujemy, zajmowa-
nych stanowisk, różnych życiowych losów, tak wielu z nas 
chce się ze sobą spotykać, znajduje czas, by raz na kilka 
lat odłożyć wszystkie bieżące sprawy na bok i przyjechać, 
nawet z bardzo daleka, by zobaczyć się z dawnymi znajo-
mymi. Że nadal mamy o czym ze sobą rozmawiać, lubimy 
wspominać i mówić o tym, co się z nami dzieje teraz. Jest 
to chyba fenomen studiów na Wydziale Leśnym, wielu spę-
dzonych wtedy wspólnie dni na wyjazdowych ćwiczeniach 
i praktykach. Zadziwiające jest to, że mimo wielu spotkań, 
wcześniejszych rozmów i wspomnień, wciąż jeszcze znajdują 
się historie nieopowiedziane, które teraz, po latach, śmieszą, 
cieszą i wzruszają.

Wielkie podziękowania należą się organizatorom i ich 
współmałżonkom. Wszystko było przygotowane perfekcyjnie, 
zostaliśmy od przyjazdu aż do wyjazdu otoczeni aurą ciepła, 
serdeczności. To będzie bardzo miłe wspomnienie. Pozostał 
niedosyt, że tak krótko, że nie ze wszystkimi zdążyło się 
porozmawiać, że nie wszyscy mogli przyjechać. Na pewno 
następnym razem. W 2017 roku na 10. zjeździe, 35 lat po 
ukończeniu studiów (!), u Izy i Jacka Englów w okolicach 
Słońska.

Urszula Rymaszewska

Bożena Racz

Wychowankowie SGGW 1982 – Święta Góra Grabarka (fot. W. Witkiewicz)

Wychowankowie SGGW 1982 przed siedzibą Nadleśnictwa Sarnaki (fot. M.R. Grzy-
wińscy)
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Spotkanie po latach

Trzeciego października 2015 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Bio-
technologii i Architektury Krajobrazu odbyło się spotkanie absolwentów 
Wydziału, którzy studia ukończyli w 1970 roku, a więc 45 lat temu. Warto 
tu nadmienić, że wychowankowie z tego rocznika spotykają się regularnie 
co 5 lat. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością Pani Dziekan prof. 
dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, emerytowani profesorowie: prof. 
dr hab. Jan Boczek, prof. dr hab. Jan Starck z małżonką prof. dr hab. Zofią 
Starck, prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, oraz dr inż. Bolesław Czarnecki. 
Wyżej wymienione osoby prowadziły w latach 1966–1970 dla tego rocznika 
studentów zajęcia dydaktyczne. W spotkaniu uczestniczyło 40 absolwentów 
z kierunków ogrodnictwo i architektura krajobrazu. Z tego rocznika studiów 
cztery osoby uzyskały tytuł profesora (Aleksandra Łukaszewska, Ewa Zim-
noch-Guzowska, Józef Robak oraz Czesław Wysocki), dwie osoby (Roman 
Jagieliński i Gabriel Janowski) pełniły funkcję ministra rolnictwa, a Janusz 
Gołos był konsultantem ds. rolnictwa i obszarów wiejskich w Kancelarii 
Prezydenta RP. 

Na wstępie uroczystości Pani Dziekan przedstawiła zebranym w zwięzłym 
wystąpieniu strukturę, osiągnięcia, problemy oraz wyzwania dla Wydziału 
na najbliższe lata, zarówno w sferze naukowej, jak i dydaktycznej.

Po wystąpieniu Pani Dziekan wszystkie osoby biorące udział w zebraniu 
opowiadały o swoim życiu zawodowym i rodzinnym. Na podstawie tych 
wypowiedzi można stwierdzić, iż z wielkim sentymentem wspominają okres 
studiów, podkreślając równocześnie dobre przygotowanie ich przez Uczel-
nię do zawodu. Spotkanie zakończyło się w Auli Kryształowej uroczystym 
obiadem, gdzie ustalono, że następne zebranie absolwentów odbędzie się 
za 3 lata, a nie jak dotychczas za 5 lat.

Na zakończenie należy się podziękowanie tym absolwentom, którzy 
w największym stopniu przyczynili się do organizacji uroczystości, czyli mgr 
inż. Ewie Klimaszewskiej, mgr inż. Teresie Mroczkowskiej oraz staroście 
roku dr. inż. Januszowi Gołosowi.

prof. dr hab. Czesław Wysocki

absolwent kierunku architektura krajobrazu
z 1970 roku



Święto Niepodległości w SGGWŚwięto Niepodległości w SGGW



Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego WiekuJubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy SGGWprzy SGGW




