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Na czwartej (ostatniej) stronie „Głos Wielkopolski” z dnia 20 grudnia 1951 roku doniósł, że utworzona miesiąc wcześniej „Wyższa Szkoła Rolnicza
otrzymała wlasny budynek” (przy ul. Dąbrowskiego); to pierwsza wzmianka na temat naszej uczelni w tym dzienniku
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Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 17 listopada 1951 ro ku
utwo rzo no Wyż szą Szko łę Rol ni czą (WSR). Sta ło się to w wy ni ku

wy dzie le nia z Uni wer sy te tu Po znań skie go dwóch wy dzia łów: rol ne go
wraz ze Stu dium Ogrod ni czym, i le śne go. Pierw szym rek to rem WSR
zo stał prof. dr Ta de usz Mo len da. W tym sa mym dniu po wo ła no też Wy -
dział Zoo tech nicz ny, któ re go dzie ka nem zo stał prof. Jan So ko łow ski. 

Ko lej nym waż nym wy da rze niem w roz wo ju uczel ni by ło utwo rze -
nie Od dzia łu Tech no lo gii Drew na na Wy dzia le Le śnym (23 li sto pa -
da 1951). W 1954 ro ku ten że od dział stał się Wy dzia łem Tech no lo gii

Drew na, na któ re go cze le sta nął prof. Sta ni sław Pro siń ski. W tym że ro -
ku prze kształ co no Stu dium Ogrod ni cze w Od dział Ogrod ni czy na Wy -
dzia le Rol nym. Dwa la ta póź niej od dział ten prze kształ co no w Wy dział
Ogrod ni czy, któ rym kie ro wa ła doc. He le na Nieć. W 1962 ro ku z Od dzia -
łu Tech no lo gii Rol nej (po wo ła ne go jesz cze w ro ku 1956) wy ło nił się no -
wy Wy dział Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej (dzie kan: prof. Jó zef Ja nic ki).
W tym że też ro ku po wstał Od dział Me lio ra cji Wod nych na Wy dzia le
Rol nym, któ ry w 1970 ro ku zo stał prze kształ co ny w wy dział o tej sa mej
na zwie. Dzie ka nem zo stał doc. Je rzy Mar ci nek. Z tych wy wo dów moż -
na wy wnio sko wać, że wła dze WSR dzia ła ły prag ma tycz nie – naj pierw
two rzo no przez wy dzia ły od dzia ły, któ re po przy go to wa niu od po wied -

niej ka dry i roz pa trze niu po trzeb go spo dar czych oraz za in te re so wań
mło dzie ży two rzy ły sa mo dziel ne jed nost ki or ga ni za cyj ne.

Wy dzia ły tra dy cyj ne opar te by ły na struk tu rze ka tedr, za kła dów
i pra cow ni. W la tach 1952–1970 licz ba ka tedr pra wie się po dwo iła –
z 40 do 74, a za kła dów wzrosła z 50 do 96. Po nad to funk cjo no wa ło
29 pra cow ni (w 1970 ro ku). Naj więk szą licz bę ka tedr tra dy cyj nie miał
Wy dział Rol ny (w 1970 ro ku – 25). Po zo sta łe wy dzia ły mia ły ich od
ośmiu do je de na stu. Po dob na sy tu acja by ła z za kła da mi. Wy dział Rol -
ny miał 29 za kła dów, a po zo sta łe wy dzia ły od 11 do 19.

W 1970 ro ku w ca łym kra ju wpro wa dzo no struk tu rę in sty tu to wą
w szko łach wyż szych. Mi ni ster stwo przy ję ło struk tu rę in sty tu to wą
opra co wa ną przez pra cow ni ków na uko wych WSR. Do ce lo wo w WSR
w Po zna niu mia ło być sie dem wy dzia łów oraz 25 in sty tu tów w ra mach
wy dzia łu. In sty tu ty gro ma dzi ły wo kół sie bie po krew ne spe cjal no ści.
Mo del wy pra co wa ny w Po zna niu przy ję ty zo stał przez wszyst kie szko -
ły rol ni cze w Pol sce.

Wła dze rek tor skie i dzie kań skie urzę do wa ły w by łym bu dyn ku Pań -
stwo wej Szko ły Ogrod ni czej przy ul. Dą brow skie go. Funk cje rek to ra
peł ni li: wspo mnia ny już Ta de usz Mo len da, Ka zi mierz Ga węc ki, Wła -
dy sław Wę go rek, Zbysz ko Tu choł ka.

Pierw szy Se nat skła dał się z 16 osób. W je go skład wcho dzi li: rek -
tor, pro rek to rzy, dzie ka ni, pro dzie ka ni, dy rek tor ad mi ni stra cyj ny, trzej
pra cow ni cy po moc ni czy i trzej przed sta wi cie le or ga ni za cji mło dzie -
żo wych, par tyj nych i związ ko wych. Póź niej w skład Se na tu we szli jesz -
cze dy rek tor bi blio te ki, kie row ni cy stu diów: wy cho wa nia fi zycz ne go
i ję zy ków ob cych, a tak że le karz, a po 1956 ro ku do szli de le ga ci rad
wy dzia ło wych. Se nat zbie rał się nie re gu lar nie. Pro ble my or ga ni za cyj -
no -ad mi ni stra cyj ne za pa da ły na Ko le gium Rek tor skim, któ re by ło cia -
łem do rad czym i opi nio daw czym. W skład te goż ko le gium wcho dzi ły
wła dze rek tor skie, dy rek tor ad mi ni stra cyj ny, pierw szy se kre tarz Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej i prze wod ni czą cy Związ ku Na -
uczy ciel stwa Pol skie go.

Na pod sta wie pro to ko łu prze ję cia od Uni wer sy te tu Po znań skie go
WSR we szła w po sia da nie 18 bu dyn ków, w któ rych znaj do wa ły się
sa le wy kła do we, sa le ćwi czeń oraz sie dzi by ka tedr i za kła dów. Mia ły
one z re gu ły cha rak ter wil lo wy, stąd też więk szość z nich nie nada -
wa ła się do pro wa dze nia za jęć na uko wych i dy dak tycz nych. Dla te go
też opra co wa no plan roz bu do wy uczel ni. Jesz cze bę dąc w struk tu -
rze uni wer sy te tu, od da no do użyt ku bu dy nek Che mii Rol nej, w 1955
ro ku wy bu do wa no lub roz bu do wa no czte ry dal sze obiek ty, a w la -
tach 1957–1964 od da no ko lej nych pięć.

Jed nak w dal szym cią gu uczel nia nie mo gła po mie ścić wszyst kich
jed no stek or ga ni za cyj nych i stu den ci od by wa li za ję cia tak że w po miesz -
cze niach wy na ję tych na te re nie Po zna nia. Z bar dziej oka za łych bu dyn -
ków po wsta łych w tym że okre sie na le ży wy mie nić: bu dyn ki fi zjo lo gii,
ma szy no znaw stwa i „No we go” Ko le gium Ciesz kow skich (każ dy z nich
prze kra czał po nad 11 000 m2). Po nad to po bu do wa no do my stu denc -

Z dzie jów Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu (1951–1972)

Dworek Sołacki przed wojną

Od lewej: gmachy Zakładów Botanicznych (dziś to Dworek Sołacki), Zakładów Zootechnicznych i Zakladu Hodowli Lasu (widok od ul. Sołackiej, 
dziś: Wojska Polskiego)
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kie na Wi no gra dach i do my miesz kal ne dla pra cow ni ków przy ul. Szy -
dłow skiej. W bu do wie by ły też obiek ty Wy dzia łu Tech no lo gii Drew na
oraz Stu dium Woj sko we go. Ten roz mach bu dow la ny w pe wien spo sób
roz ła do wał cia sno tę lo ka lo wą i wa run ki stu dio wa nia, gdyż w la tach
1961–1970 licz ba stu den tów wzro sła z po nad 2000 do pra wie 5500.

Bar dzo waż nym skład ni kiem ma jąt ku uczel ni, nie zbęd nym dla roz -
wo ju ba dań na uko wych i re ali zo wa nia dy dak ty ki, by ły rol ne i le śne go -
spo dar stwa do świad czal ne. Sie dem go spo darstw rol nych, jed no
nad le śnic two i tar tak – do tych czas użyt ko wa ne przez Wy dzia ły: Rol ni -
czy i Le śny Uni wer sy te tu Po znań skie go – sta ły się wła sno ścią WSR. For -
mal nie prze ję cie na stą pi ło 7 lu te go 1952 ro ku, ale ze wzglę du na
od le gło ści i in ne uwa run ko wa nia dwa go spo dar stwa (Paw ło wi ce, Sie -
lec Sta ry) od da no do dys po zy cji Pań stwo wym Go spo dar stwom Rol nym,
a go spo dar stwo prze ka za ne przez Au gu sta Ciesz kow skie go (ju nio ra)
w okre sie Dru giej Rze czy po spo li tej w Ża bi ko wie prze ka za no miej sco -
wej ad mi ni stra cji. Osta tecz nie WSR przy ję ła czte ry go spo dar stwa:

w Złot ni kach, Swa dzi miu, Przy bro dzie (po wiat po znań ski) i Go rzy niu
(po wiat mię dzy chodz ki). W póź niej szych la tach na wła sność uczel ni
prze szły grun ty w Prze źmie ro wie, Mar ce li nie, na Ogro dach, So ła czu,
w Bro dach (po wiat no wo to my ski) i Dło ni (po wiat ra wic ki). W 1969 ro -
ku we wła da niu WSR by ło po nad 3200 ha użyt ków rol nych.

W ob rę bie tych że go spo darstw by ły też je zio ra, sta wy, la sy i par ki
(oko ło 500 ha). Rol ni cze go spo dar stwa do świad czal ne po ło żo ne bli -
żej Po zna nia wy ko rzy sty wa ne by ły do prac na uko wo -ba daw czych
i ćwi czeń prak tycz nych, z ko lei za kła dy po ło żo ne da lej słu ży ły stu den -
tom do prak tyk wa ka cyj nych. We wła da niu WSR zna la zły się też obiek -
ty le śne. By ły to: nad le śnic two Zie lon ka (3440 ha), nad le śnic two La ski
(3282) oraz ar bo re tum w Go łu cho wie (162 ha). Na tych że te re nach po -
szcze gól ne ka te dry po bu do wa ły 30 sta cji te re no wych. Po cząt ko wo
za kła dy le śne mia ły do cho dy prze zna czo ne na wła sny roz wój. Nie ste -
ty, w 1966 ro ku cen tral nie ogra ni czo no moż li wość wy ko rzy sty wa nia
tych że do cho dów na wła sne po trze by, co nie ko rzyst nie wpły wa ło na
ich dal szy roz wój.

Jed no cze śnie z roz wo jem wy dzia łów po wsta ły in ne in sty tu cje, któ -
re by ły za ple czem ba dań na uko wo -dy dak tycz nych. W pierw szym rzę -
dzie na le ży wy mie nić bi blio te kę, któ ra słu ży ła nie tyl ko stu den tom,
ale też pra cow ni kom na uko wym. Mia ła następujące od dzia ły: gro ma -
dze nia i uzu peł nia nia zbio rów, opra co wa nia zbio rów i ich udo stęp nia -
nia oraz in for ma cję na uko wą. Zor ga ni zo wa no też pra cow nię
mi kro fil mo wą i ar chi wum uczel nia ne. Bi blio te ka za trud nia ła wów -
czas 24 oso by, a w swych za so bach mia ła bli sko 100 000 ksią żek. 

War to też za zna czyć, że już w 1954 ro ku po wo ła no na uczel ni Dział
Wy daw nictw. Po wstał ko mi tet re dak cyj ny, któ ry wy da wał „Rocz ni ki
Wyż szej Szko ły Rol nej w Po zna niu”. W 1959 ro ku po wo ła no od dziel ną
ko mór kę wy daw ni czą, któ ra roz po czę ła wy da wać skryp ty dla stu den -
tów i dru ko wać pra ce ha bi li ta cyj ne (dla przy kła du: w ro ku aka de mic -
kim 1968/1969 wy da no dwie pra ce ha bi li ta cyj ne i czte ry ze szy ty
„Rocz ni ków”). Dwa la ta póź niej po wo ła no Za kład Po mo cy Na uko wych,
któ ry mię dzy in ny mi przy sto so wał sa le wy kła do we do no wo cze snych
tech nik na ucza nia. Miał dwie pra cow nie i warsz ta ty.

Z in nych jed no stek or ga ni za cyj nych na le ży jesz cze wy mie nić Stu -
dium Ję zy ków Ob cych, Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go, Za wo do -
we Stu dium Pe da go gicz ne, Stu dium Wiej skie go Go spo dar stwa
Do mo we go, Za kład Upo wszech nie nia Po stę pu w Rol nic twie itp. Mi -
mo trud no ści lo ka lo wych, fi nan so wych, ka dro wych WSR pod ję ła się
też obo wiąz ku wspar cia, głów nie ka dro we go i czę ścio wo na uko we -
go, Wyż szej Szko ły Rol nej w Szcze ci nie. W 1954 ro ku rek tor ze Szcze -
ci na zwró cił się do władz po znań skich o:
� zle ce nie wy kła dów w okre ślo nych dzie dzi nach przez pra cow ni ków

WSR w Po zna niu
� od de le go wa nie do Szcze ci na po moc ni czych pra cow ni ków na uko -

wych oraz do brze za po wia da ją cych się ma gi stran tów
� przy go to wa nie w WSR w Po zna niu prac ma gi ster skich, zwią za nych

te ma tycz nie z Po mo rzem Za chod nim.
Bar dzo waż nym wkła dem or ga ni za cyj nym WSR w Po zna niu by ło

utwo rze nie fi lii w Byd gosz czy, któ ra w struk tu rach or ga ni za cyj nych
po znań skiej uczel ni po zo sta ła do 1977 ro ku. Na ba zie tej fi lii w tym
sa mym ro ku po wsta ła Aka de mia Tech nicz no -Rol ni cza. O uzna niu do -
rob ku na uko we go i dy dak tycz ne go WSR w Po zna niu przez mi ni ster -

Przedwojenni pracownicy Inżynierii Leśnej

Laboratorium Ogólnej Hodowli Zwierząt

Jeden z budynków uczelnianych przy ul. Wołyńskiej

Po pra wej: daw na Ka te dra Gle bo znaw stwa prof. Dzię cio łow skie go, po
le wej: Ka te dra In ży nie rii Le śnej i Za kła du Tech ni ki Ją dro wej, w 1981
ro ku omył ko wo pod pa lo na przez „nie zna nych spraw ców” (praw dzi -
wym ce lem ata ku by ła ka te dra prof. Dzię cio łow skie go)



stwo świad czyć mo że po wie rze nie jej zor ga ni zo wa nia ogól no pol skiej
kon fe ren cji szkół rol ni czych. Uzna nie to zo sta ło za uwa żo ne na are nie
mię dzy na ro do wej. W 1956 ro ku WSR zo sta ła przy ję ta do Mię dzy na ro -
do we go Sto wa rzy sze nia Uni wer sy te tów w Pa ry żu.

Z chwi lą utwo rze nia WSR za czę ła obo wią zy wać no wa usta wa
o szkol nic twie wyż szym i o pra cow ni kach na uko wych, któ ra we szła
w ży cie 7 lu te go 1952 ro ku i skoń czy ła z au to no mią uczel ni wyż szych
na rzecz cen tra li za cji.

Waż nym or ga nem by ła Cen tral na Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na, któ ra de -
cy do wa ła o kwa li fi ka cjach sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych.
Usta wa zno si ła ha bi li ta cję. Od te go cza su stop nia mi na uko wy mi by -
ły: kan dy dat na uk i dok tor na uk, a ty tu ła mi pro fe so ro wie: zwy czaj ni,
nad zwy czaj ni, za stęp cy pro fe so ra, do cent, ad iunkt, star szy asy stent
i asy stent. No wa usta wa wpro wa dzi ła du że za mie sza nie w kwe stii
stop ni i ty tu łów na uko wych, na przy kład „kan dy dat na uk” był czymś

po śred nim mię dzy do tych cza so wym dok to ra tem a ha bi li ta cją, sto -
pień dok to ra na uk zaś był wyż szy od do cen tu ry. Do te go jesz cze sto -
pień kan dy da ta na uk był wa run kiem uzy ska nia ty tu łów na uko wych
do cen ta i pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Cen tral na Ko mi sja Kwa li fi ka cyj -
na sta wia ła wy so kie wy ma ga nia wo bec osób ubie ga ją cych się o ten
sto pień (prze wód kan dy dac ki skła dał się z trzech czę ści, w tym z eg -
za mi nu z ma te ria li zmu). No wa usta wa o szkol nic twie wyż szym z 1958
ro ku po wró ci ła do tra dy cyj nych stop ni oraz ty tu łów na uko wych, na
pierw szym miej scu sta wia jąc do ro bek na uko wy i osią gnię cia waż ne
dla roz wo ju wie dzy, go spo dar ki i kul tu ry.

Tuż po utwo rze niu WSR ka dra na uko wa skła da ła się z: 17 sa mo dziel -
nych pra cow ni ków na uko wych – 10 pro fe so rów zwy czaj nych, sze ściu
pro fe so rów nad zwy czaj nych oraz jed ne go pro fe so ra ty tu lar ne go.
W 1954 ro ku na 66 sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych przy pa -
da ło aż 50 (75,8%) za stęp ców pro fe so ra. Za stęp cą pro fe so ra mógł być
dok tor, do cent, a na wet ma gi ster lub lau re at na gro dy pań stwo wej.

Jak już wspo mi na łem ka dra na uko wa WSR by ła nie licz na, stąd też
wła dze rek tor skie czy ni ły sta ra nia o przy spie sze nie dal szych no mi na -
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Zakład Weterynarii Rolniczej – dziś to Kolegium Rungego; wejście do
sali operacyjnej dla dużych zwierząt (zdjęcie przedwojenne)

Zakład Hodowli Lasu

Weterynaria przed wojną – we wnętrzu pracowni

Budynek przy ul. Mazowieckiej

Technologia Rolnicza – w laboratorium
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cji. By ły to, nie ste ty, za bie gi sztucz ne, któ re wy ni ka ły z po trzeb, ale nie
by ły po par te osią gnię cia mi na uko wy mi, na przy kład w dru giej po ło -
wie 1954 ro ku no mi na cję na pro fe so ra nad zwy czaj ne go otrzy ma ło
dzie więć osób, a na do cen ta – 19 pra cow ni ków na uko wych. W 1961
ro ku pró bo wa no unor mo wać sta tus za stęp cy pro fe so ra. Po sta wio no
im wa ru nek, aby w cią gu trzech lat zro bi li ha bi li ta cję, w prze ciw nym
wy pad ku mo gli przejść na sta no wi sko wy kła dow cy lub odejść z pra -
cy. Ta kich osób by ło 14. W tym sa mym ro ku ogra ni czo no okres pra cy
do lat 70.

W la tach 1952–1969 WSR za trud nia ła od 36 (1952 rok) do 117 (1969
rok) sa mo dziel nych pra cow ni ków, z ko lei po moc ni czych pra cow ni -
ków na uko wych po cząt ko wo za trud nio no 181 (1952 rok), a w 1969
by ło ich już 303.

Wie lu sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych po wo ła no na prze -
wod ni czą cych lub kie row ni ków rad na uko wych w re sor tach, to wa rzy -

stwach na uko wych, kra jo wych i za gra nicz nych, przy kła do wo by ły
rek tor, prof. Ta de usz Mo len da, zo stał wi ce mi ni strem w Mi ni ster stwie
Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go, a prof. Fe li cjan Dem biń ski był do -
rad cą mi ni stra rol nic twa.

Pierwszy ofi cjal ny rok aka de mic ki roz po czął się w dniu 1 mar ca
1952 ro ku. Rek tor Mo len da wy zna czył pro rek to ra Jó ze fa Ja nic kie go
ja ko or ga ni za to ra i prze wod ni czą ce go spe cjal ne go ko mi te tu przy go -
to wu ją ce go in au gu ra cję. Rok aka de mic ki 1951/1952 zbiegł się z re -
for mą stu diów aka de mic kich. Po trze by go spo dar ki na wy kształ co ną
ka drę by ły bar dzo du że. Moż na tu taj wy mie nić kil ka pod sta wo wych
za sad, któ re obo wią zy wa ły stu den tów WSR:
1. Wpro wa dzo no stu dia dwu stop nio we: I sto pień to stu dia trwa ją -

ce 3,5 ro ku na po zio mie in ży nier skim, a II sto pień to stu dia ma gi -
ster skie, któ re trwa ły 1,5 ro ku.

2. Utwo rzo no Stu dium Woj sko we, któ re uła twia ło stu den tom ukoń -
cze nie służ by woj sko wej bez prze ry wa nia stu diów.

3. Wpro wa dzo no pla no wą re kru ta cję (li mi ty).
4. Wpro wa dzo no dys cy pli nę stu diów, gdyż ogól nie pa no wa ła sła ba

spraw ność na ucza nia (oko ło 50% stu den tów koń czy ło stu dia w ter -
mi nie).

5. Stu den tów obo wią zy wał usta wo wy na kaz pra cy: w ro ku aka de mic -
kim 1954/1955 WSR skie ro wa ła do pra cy 373 swych ab sol wen tów,
mię dzy in ny mi do mi ni sterstw re sor to wych. Naj więk sze za po trze -
bo wa nie zgło si ło Mi ni ster stwo Le śnic twa, a na stęp nie Mi ni ster stwo
Rol nic twa (po nad 260 osób).

6. Ogra ni czo no pra cę za wo do wą stu den tów.
7. Za pew nio no opie kę zdro wot ną.
8. Utwo rzo no spro fi lo wa ne wyż sze uczel nie, na przy kład rol ni cze, me -

dycz ne.
Jed nak już w 1956 ro ku zła go dzo no wspo mnia ne wy mo gi; zre zy -

gno wa no z uczest nic twa obo wiąz ko we go w wy kła dach, a tak że ze -
zwo lo no ra dom wy dzia łów na ela stycz ne pro gra my na ucza nia. Te
i in ne zmia ny po wtó rzo no w no wej usta wie o szkol nic twie wyż szym

w 1958 ro ku. Na le ży też za zna czyć, że za in te re so wa nie stu den tów
róż ny mi kie run ka mi stu diów by ło zmien ne. Po cząt ko wo du żym 
po wo dze niem cie szył się Wy dział Le śny, po tem przy szła mo da na
Wy dział Ogrod ni czy, a pod ko niec oma wia ne go okre su spo rym za -
in te re so wa niem cie szył się wy dział Rol no -Spo żyw czy i Me cha ni za cja
Rol nic twa.

Na za koń cze nie na le ży za zna czyć, że oma wia ny okres lat 1951–
1972 to burz li we prze mia ny w Pol sce, któ re od bi ły się też na pra cy na -
uczy cie li aka de mic kich i stu den tów. To ko niec sta li ni za cji (w 1956
ro ku), któ ry przy wró cił do pra cy usu nię tych wcze śniej pro fe so rów: Ni -
klew skie go, Schram ma i Su chec kie go, oraz wy pad ki po znań skie 1956
ro ku, w któ rych bra li udział rów nież stu den ci WSR. Na le ży też przy po -
mnieć wy da rze nia mar co we 1968 ro ku; do szło wów czas na WSR do
straj ku stu den tów so li da ry zu ją cych się z mło dzie żą aka de mic ką War -
sza wy. Jed nak już wy da rze nia gru dnio we 1970 ro ku nie mia ły więk -
sze go wpły wu na ży cie aka de mic kie WSR.

prof. dr hab. Zyg munt Kacz ma rek

Zawieszenie wiechy na budynku Collegium Maximum (rok 1974)
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Wy dział Rol ni czo -Le śny zo stał utwo rzo ny na Wszech ni cy Pia stow -
skiej 6 sierp nia 1919 ro ku i roz po czął dzia łal ność już pierw sze go

paź dzier ni ka te goż ro ku. Wśród en tu zja zmu two rze nia upra gnio ne go
uni wer sy te tu w Po zna niu, po trud nych chwi lach w 1926 i 1933 ro ku,
kie dy to usi ło wa no zli kwi do wać stu dia le śne, wy dział do trwał do dru -
giej woj ny świa to wej, któ ra przy nio sła ogrom ne stra ty ludz kie i ma te -
rial ne. Po tym strasz nym okre sie już wio sną 1945 ro ku roz po czął się
skró co ny do jed ne go se me stru rok aka de mic ki, a po nim na stą pi ły ko -
lej ne, o re gu lar nym ukła dzie. Za si li ły wte dy wy dział ka dry na uko we
z Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go z Wil na i Wy dzia łu Rol ni czo -La so we -
go w Du bla nach (Po li tech ni ka Lwow ska), po dob nie jak to by ło po
pierw szej woj nie świa to wej. W 1948 ro ku na stą pił po dział na Wy dział
Rol ni czy (ze Stu dium Ogrod ni czym) i Wy dział Le śny. Te dwa wy dzia ły
zo sta ły w 1951 ro ku od dzie lo ne od Uni wer sy te tu Po znań skie go (obec -
ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza), aby utwo rzyć Wyż szą
Szko łę Rol ni czą. Ich los po dzie li ły też in ne wy dzia ły uni wer sy te tu, z któ -
rych po wsta ły ko lej ne szko ły wyż sze: Aka de mia Me dycz na i Aka de mia
Wy cho wa nia Fi zycz ne go. 

Po dział ten do ko nał się w wy ni ku de cy zji władz, któ re wów czas,
w po cząt kach bu do wy ko mu ni stycz ne go pań stwa, upa try wa ły w du -
żym uni wer sy te cie, sku pia ją cym wie lu wy bit nych in te lek tu ali stów
z róż nych stron kra ju (w tym tak że z ziem pol skich włą czo nych do
Związ ku So wiec kie go), ośro dek my śli opo zy cyj nej wo bec wła dzy ko -
mu ni stycz nej. Świa do mość te go sta nu rze czy nie by ła wów czas po -
wszech na, choć wie lu mia ło ja sny ob raz sy tu acji. 

Wyż sza Szko ła Rol ni cza po wsta ła na mo cy roz po rzą dze nia Ra dy Mi -
ni strów z dnia 17 listopada 1951 ro ku, a jej pierw szym rek to rem zo -
stał dzie kan Wy dzia łu Le śne go, prof. dr Ta de usz Mo len da (1951-1954),
póź niej szy pod se kre tarz sta nu, wi ce mi ni ster le śnic twa i prze my słu
drzew ne go. 

Po utwo rze niu Wyż szej Szko ły Rol ni czej we szła w ży cie (7 lu te -
go 1952 ro ku) no wa usta wa o szkol nic twie wyż szym i pra cow ni kach

na uko wych, któ ra po zba wi ła uczel nie au to no mii, wpro wa dza jąc cen -
tra li za cję, a w za kre sie kwa li fi ka cji na uczy cie li aka de mic kich spo wo -
do wa ła spo ry za męt. Do pie ro ko lej na usta wa o szkol nic twie wyż szym,
z 1958 ro ku, po zwo li ła po wró cić do tra dy cyj nych stop ni i ty tu łów na -
uko wych. 

Po wsta nie no wej uczel ni wy two rzy ło sy tu ację, w któ rej wie le ener -
gii wło żo no w roz wój ka tedr i za kła dów, a do Wy dzia łu Rol ni cze go
i Wy dzia łu Le śne go za czę ły szyb ko do łą czać no we wy dzia ły. Już
w 1951 ro ku po wstał Wy dział Zoo tech nicz ny (dzie kan: prof. Jan So -
ko łow ski), a na Wy dzia le Le śnym 23 li sto pa da te go sa me go ro ku
utwo rzo no Od dział Tech no lo gii Drew na, któ ry w 1954 ro ku uzy skał
sa mo dziel ność ja ko Wy dział Tech no lo gii Drew na (dzie kan: prof. Sta -
ni sław Pro siń ski). W tym sa mym ro ku Stu dium Ogrod ni cze prze kształ -
ci ło się w Od dział Ogrod ni czy na Wy dzia le Rol nym, aby dwa la ta
póź niej stać się Wy dzia łem Ogrod ni czym (dzie kan: doc. He le na Nieć).
W ro ku 1956 po wstał Od dział Tech no lo gii Rol nej, prze kształ co ny
w 1962 ro ku w Wy dział Tech no lo gii Rol no -Spo żyw czej (dzie kan: prof.
Jó zef Ja nic ki). Rok 1962 był z ko lei ro kiem utwo rze nia Od dzia łu Me -
lio ra cji Wod nych na Wy dzia le Rol nym. I ten od dział prze kształ cił się
w wy dział w 1970 ro ku (dzie kan: prof. Je rzy Mar ci nek). 

W 1970 ro ku tra dy cyj na struk tu ra wy dzia łów, opar ta na ka te drach,
za kła dach i pra cow niach, zo sta ła za stą pio na in sty tu ta mi. W po -
wszech nym od czu ciu za mysł sto ją cy za tym po cią gnię ciem był bar -
dzo po dob ny do te go, któ ry przy świe cał wła dzom pań stwo wym
w 1951 ro ku. Uwa ża no, że struk tu ra in sty tu to wa mia ła za to mi zo wać
wię zi w spo łecz no ści aka de mic kiej, okrze płe już po utwo rze niu no wej
uczel ni. Wszak 19 ma ja 1959 ro ku Se nat WSR wy brał na rek to ra pro -
fe so ra Jó ze fa Du dę, któ re go to wy bo ru wła dze nie uzna ły, co zna la -
zło po pa ru ty go dniach tra gicz ny fi nał w śmier ci rek to ra elek ta.

Okres trwa ją cy do 1972 ro ku, kie dy to uczel nia zmie ni ła na zwę na
„Aka de mia Rol ni cza”, był rów nież okre sem roz bu do wy ba zy ma te rial -
nej i zmian w pra wie. 

Wio sną 1981 ro ku od by ły się pierw sze po wie lu la tach wy bo ry
władz uczel ni i wy dzia łów. Ko le gium elek to rów ze bra ło się w ob szer -
nym po miesz cze niu sto łów ki przy uli cy Obor nic kiej (obec nie Piąt kow -
ska), aby wy brać rek to ra. By ło to 13 ma ja i wła śnie pod czas wy bo rów
do wie dzie li śmy się o za ma chu na ży cie Ja na Paw ła II. Wy bo ry zde cy -
do wa nie wy grał pro fe sor Woj ciech Dzię cio łow ski. Pod czas Je go krót -
kiej i dra ma tycz nej ka den cji w róż nych bu dyn kach uczel nia nych
wy bu chło kil ka po ża rów o nie usta lo nych do dziś przy czy nach. Trzy -
na ste go grud nia te go ro ku na stą pi ło ogło sze nie sta nu wo jen ne go,
a w po cząt ku 1982 ro ku pro fe sor Dzię cio łow ski zo stał od wo ła ny
z funk cji rek to ra. 

Po 1989 ro ku znów moż li we sta ły się wol ne wy bo ry władz uczel ni
i wy dzia łów. W 1990 ro ku rek to rem zo stał wy bra ny prof. dr hab. Ry szard
Ga no wicz, współ za ło ży ciel i prze wod ni czą cy (1981-1989) Ko mi sji Za -
kła do wej NSZZ „So li dar ność” na uczel ni, in ter no wa ny w okre sie 1981-
-1982. 

W 1996 ro ku pa tro nem na szej uczel ni zo stał Au gust hr. Ciesz kow -
ski (1814-1894), któ ry po świę cił wie le lat swe go dłu gie go ży cia spra -
wie po wo ła nia w Po zna niu uni wer sy te tu. W tym okre sie,
w paź dzier ni ku 2006 ro ku, po wstał w Aka de mii Rol ni czej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go Wy dział Eko no micz no -Spo łecz ny (dzie kan: prof. Mi -
chał Sznaj der). Od 11 kwiet nia 2008 ro ku uczel nia na sza no si na zwę
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Sy tu acja praw na, w któ rej się obec nie znaj du je my, wy da je się
w pe wien spo sób po dob na do owej z po cząt ko wych lat po wy od ręb -
nie niu uczel ni z Uni wer sy te tu Po znań skie go. Usta wa z 1992 ro ku
nada ła bo wiem uczel niom znacz ną au to no mię, po sze rza jąc kom pe -
ten cje Se na tu i rad wy dzia łów. Ko lej na usta wa z dnia 27 lip ca 2005
ro ku (Pra wo o szkol nic twie wyż szym) nie co te kom pe ten cje ogra ni czy -
ła, a obo wią zu ją ca od 1 paź dzier ni ka 2011 ro ku no we li za cja tej usta -
wy prze ka zu je je w jesz cze więk szym stop niu w rę ce or ga nów
jed no oso bo wych. 

Ta skom pli ko wa na i wręcz burz li wa hi sto ria mi nio nych sześć dzie -
się ciu lat skła nia do re flek sji nad prze dziw ny mi po wią za nia mi przy -
czyn i skut ków, in ten cji oraz ich re zul ta tów. Splot lo sów uczel ni

Na sza au to no mia – spoj rze nie re flek syj ne
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Portret Augusta hr. Cieszkowskiego z Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk
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Przedwcześnie zmarły rektor elekt, prof. Jerzy DudaOdwołany w stanie wojennym pierwszy demokratycznie wybrany
rektor Akademii Rolniczej, prof. Wojciech Dzięciołowski

Od lewej stoją: prorektor ds. rozwoju kadr – Wincenty Pezacki, prorektor ds. nauki – Jan Wojciechowski, rektor – Zbyszko Tuchołka i prorektor 
ds. nauczania – Karol Mańka (zdjęcie pochodzi z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku)
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z dzie ja mi kra ju na su wa myśl, że nie jed no krot nie na wet nie zbyt chwa -
leb ne po bud ki roz ma itych de cy zji ob ró ci ły się po la tach, pod wpły -
wem wy sił ku wie lu od da nych na uce i kształ ce niu mło dzie ży lu dzi, we
wła sne prze ci wień stwo. Pra cu je my bo wiem na uni wer sy te cie, któ re -
go spo łecz ność ma znacz ne osią gnię cia i – mi mo nie za wsze sprzy ja -
ją cych, zmien nych oko licz no ści – wciąż roz wi ja swą uczel nię,
nie rzad ko wią żąc z nią ca łe swe ży cie. 

*

Okres au to no mii stał się cza sem roz wo ju in fra struk tu ry, ka dry i dzia -
łal no ści dy dak tycz nej uczel ni. Już w la tach 1952-1970 nie mal po dwo -
iła się licz ba ka tedr, a licz ba stu den tów wzro sła z kil ku set do po nad
pię ciu ty się cy. Dzi siaj struk tu ra na sze go uni wer sy te tu jest mie sza na,

zło żo na z ka tedr i in sty tu tów. Kształ ci my po nad dwa na ście ty się cy stu -
den tów, na dwu dzie stu dwóch kie run kach stu diów. Zna czą cy po ten -
cjał na uko wy bu du je ośmiu set pięć dzie się ciu je den na uczy cie li
aka de mic kich, w tym stu pięć dzie się ciu sze ściu pro fe so rów ty tu lar -
nych oraz dok to rzy, któ rzy kształ cą spe cja li stów i pro wa dzą ba da nia
na uko we w za kre sie kie run ków i dys cy plin wie dzy zwią za nych z na -
uka mi rol ni czy mi, le śny mi, we te ry na ryj ny mi, bio lo gicz ny mi, tech nicz -
ny mi, eko no micz ny mi i spo łecz ny mi. 

Pro me mo ria 

W 1922 ro ku od był się w Byd gosz czy II Ogól no pol ski Zjazd Na -
uko wo -Rol ni czy (6-8 lip ca 1922), któ ry pod jął uchwa ły o tre ści bar -
dzo ak tu al nej rów nież w od nie sie niu do dzi siej szej sy tu acji na uki:

„Co do za sad or ga ni za cji we wnętrz nej, in sty tu ty na uko we po -
win ny mieć au to no micz ny cha rak ter nie zbęd ny do ich na uko wej
dzia łal no ści”. 

*
„Co do źró deł fi nan so wa nia, to fun du sze pu blicz ne (rzą do we,

sa mo rzą do we, Izb Rol ni czych), sta no wić po win ny fun da ment ma -
te rial ny, ist nie nia, trwa ło ści i dzia łal no ści in sty tu cji do świad czal -
nych”. 

*
„Fun du sze na ba da nia, jak i na in we sty cje po win ny być udzie -

la ne w tej wy so ko ści, aby pra ca do świad czal na nie na po ty ka ła
prze szkód ma te rial nych ani aby ich bra ki nie znie chę ca ły mo ral -
nie per so ne lu do wy daj nej pra cy. Upo sa że nia pra cow ni ków win -
ny być obo wiąz kiem mo ral nym spo łe czeń stwa, usta la ne do cen
zbo ża”.

prof. dr hab. Mał go rza ta Mań ka, czł. ko resp. PAN 

Ostatni rocznik studentów leśnictwa, którzy latem 1952 roku ukończyli naukę, otrzymując jeszcze dyplomy Uniwersytetu Poznańskiego; 
rok młodsi od nich koledzy kończyli już Wyższą Szkołę Rolniczą

„Stare Cieszkowskie” (czyli Kolegium Cieszkowskich) w akwareli
Tomasza Sobiczewskiego
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Pro fe sor Ta de usz Mo len da uro dził się 8 ma ja 1911 ro ku w Grodź -
cu w wo je wódz twie ka to wic kim. Po ukoń cze niu gim na zjum 

ty pu ma te ma tycz no -przy rod ni cze go w Ję drze jo wie stu dio wał le śnic -
two na Uni wer sy te cie Po znań skim w la tach 1929–1933. Dy plom in -
ży nie ra le śnic twa uzy skał w 1933 ro ku. Po ukoń cze niu stu diów,
w la tach 1933–1937, pra co wał po cząt ko wo ja ko asy stent i star szy asy -
stent w Za kła dzie Den dro me trii, a na stęp nie w Ka te drze Ad mi ni stra -
cji i Po li ty ki Le śnej. Sto pień na uko wy dok to ra na uk le śnych uzy skał
w 1936 ro ku na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie -
go, w 1937 ro ku prze szedł do prak tycz nej dzia łal no ści w La sach Pań -
stwo wych. W la tach 1938–1939 pra co wał na sta no wi sku rad cy
eko no micz ne go w Na czel nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych. W cza sie
oku pa cji hi tle row skiej był nad le śni czym w la sach pry wat nych na te -
re nie by łe go po wia tu włosz czow skie go*. Po za koń cze niu woj ny, w la -
tach 1945–1947, był nad le śni czym Nad le śnic twa Pań stwo we go
Le szy ce (OZLP To ruń). Jed no cze śnie kon ty nu ował prze rwa ną wy bu -
chem woj ny dzia łal ność na uko wo -ba daw czą. W 1946 ro ku ha bi li to -
wał się na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go,
uzy sku jąc sto pień na uko wy do cen ta z za kre su eko no mii i po li ty ki 
le śnej. W tym że ro ku po wo ła ny zo stał na sta no wi sko pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go oraz kie row ni ka Ka te dry Ad mi ni stra cji i Po li ty ki Le śnej
Uni wer sy te tu Po znań skie go. W dzie więć lat póź niej Ra da Pań stwa
nada ła mu ty tuł na uko wy pro fe so ra zwy czaj ne go na uk le śnych.
Szcze gól nym okre sem w ży ciu pro fe so ra Mo len dy by ły la ta aka de -
mic kie 1949/1950–1953/1954, kie dy to peł nił obo wiąz ki dzie ka na
Wy dzia łu Le śne go Uni wer sy te tu Po znań skie go, a na stęp nie obo wiąz -
ki pierw sze go rek to ra wy od ręb nio nej z Uni wer sy te tu Po znań skie go
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu. Du żą wa gę pro fe sor Mo len da
przy wią zy wał do roz wo ju po znań skie go ośrod ka na uko wo -dy dak -
tycz ne go eko no mi ki le śnic twa. W 1930 ro ku z je go ini cja ty wy prze -
kształ co na zo sta ła ist nie ją ca pod ów czas Ka te dra Eko no mii i Po li ty ki
Le śnej na no wo cze sną z na zwy i tre ści Ka te drę Eko no mi ki Le śnic twa.
Ka te drą po znań ską pro fe sor Mo len da kie ro wał 15 lat. W 1956 ro ku
Ra da Wy dzia łu Le śne go po now nie po wie rzy ła mu sta no wi sko dzie -
ka na, funk cję tę peł nił do 1961 ro ku, to jest do cza su po wo ła nia go
na od po wie dzial ne sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Le śnic twa i Prze my słu Drzew ne go. Funk cję wi ce mi ni stra Le śnic twa
i Prze my słu Drzew ne go peł nił przez peł nych osiem lat.

W po znań skim okre sie dzia łal no ści na uko wo -dy dak tycz nej pro fe -
sor Mo len da ogło sił dru kiem 22 pra ce na uko we oraz dwa ob szer ne
pod ręcz ni ki aka de mic kie. Był pro mo to rem 18 prze wo dów dok tor -
skich. W la tach 1961–1969 ogło sił dru kiem 43 pra ce na uko we oraz
dwa dal sze pod ręcz ni ki aka de mic kie. W 1962 ro ku zor ga ni zo wał Pra -
cow nię Ba dań Eko no micz nych Le śnic twa i Drzew nic twa, dzia ła ją cą
w ra mach PAN. Po re ak ty wo wa niu Wy dzia łu Le śne go w Kra ko wie
(1963) był or ga ni za to rem i pierw szym kie row ni kiem tam tej szej Ka -
te dry Eko no mi ki Le śnic twa, a od 1970 ro ku pierw szym dy rek to rem

In sty tu tu Eko no mi ki i Or ga ni za cji Go spo dar stwa Le śne go AR w Kra -
ko wie. Nie za do wa la ją cy stan zdro wia nie po zwa lał mu jed nak pro -
wa dzić in ten syw nej dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz nej, w związ ku
z czym w 1972 ro ku prze szedł do In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa,
gdzie przy jął obo wiąz ki kie row ni ka Za kła du Pro gnoz oraz funk cję wi -
ce dy rek to ra IBL ds. na uko wo -ba daw czych. Ja ko wy bit ny uczo ny, zna -
ny w kra ju i za gra ni cą, wie lo krot nie re pre zen to wał pol skie le śnic two
na mię dzy na ro do wych kon gre sach i sym po zjach na uko wych.

Do ro bek na uko wy pro fe so ra Mo len dy obej mu je sto kil ka na ście
pu bli ka cji. W do rob ku tym do mi nu ją pra ce z za kre su ma kro eko no -
mi ki le śnic twa i drzew nic twa. Za gad nie niom tym po świę cił kil ka -
dzie siąt pu bli ka cji. Pro fe sor Mo len da wzbo ga cił i po mno żył do ro bek
na uk eko no micz no -le śnych z okre su mię dzy wo jen ne go dwu dzie -
sto le cia, zdo by wa jąc trwa łą po zy cję w hi sto rii na uki le śnic twa.

Pro fe sor Mo len da był od zna czo ny wie lo ma od zna cze nia mi pań stwo -
wy mi, mię dzy in ny mi Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski oraz wie lo ma in ny mi od zna cze nia mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi.

Zmarł na gle w War sza wie w dniu 17 sierp nia 1975 ro ku. Po cho wa -
ny na Cmen ta rzu Ko mu nal nym (by łym Woj sko wym) w War sza wie.

prof. dr hab. Mie czy sław Pod gór ski

Bio gram po cho dzi z CXXXV, spe cjal ne go to mu „Rocz ni ków Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu”, za ty tu ło wa -
ne go 60 lat aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych w Po zna niu, wy da ne go w Po zna niu w 1981 ro ku (przyp.
red.).

Ta de usz Mo len da (1911–1975) 
– pierw szy rek tor 
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu

Profesor dr Tadeusz Molenda

*W ży cio ry sie spo rzą dzo nym 22 paź dzier ni ka 1952 ro ku sam Ta de usz Mo len -
da tak opi sy wał okres oku pa cji w swo im ży ciu: „Wy buch woj ny za stał mnie
w War sza wie, skąd z ca łym urzę dem Dy rek cji Na czel nej La sów Pań stwo wych
ewa ku owa ny zo sta łem do Łuc ka. Nie do cie ra jąc do ce lu z bra ku pie nię dzy i lo -
ko mo cji wró ci łem pie szo do War sza wy bez po śred nio po ka pi tu la cji w 1939 ro -
ku. W pierw szych mie sią cach dla zdo by cia ja kich kol wiek środ ków by tu za ją łem
się han dlem pro duk ta mi żyw no ścio wy mi, dyk ty, szkłem itp. W cza sie po by tu
u ro dzi ców w Ję drze jo wie w 1940 ro ku zo sta łem za trzy ma ny i przez miej sco wy
Ar be it samt przy dzie lo ny ja ko ro bot nik dro go wy do fir my Scha lin ger, pod le ga -
ją cej miej sco we mu sta ro stwu po wia to we mu. Wo bec trud nych wa run ków pra -
cy po sta no wi łem prze nieść się do swe go za wo du. W koń cu 1940 ro ku wzią łem
po sa dę se kre ta rza Nad le śnic twie Mę ka czów, a po kil ku mie sią cach po sa dę w la -
sach pry wat nych ja ko nad le śni czy w Chlew skiej Wo li. [Tam] pra co wa łem
do 1943 ro ku […]. W ro ku 1943 oże ni łem się i prze nio słem do Sę dzi szo wa
w ocze ki wa niu na bli ski ko niec woj ny […]”. (Źró dło: ma te ria ły ar chi wal ne Mag -
da le ny Ko wal kow skiej) (przyp. red.)
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Uro czy ste świę to wa nie dzie się cio - i dwu dzie sto le cia Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po -
zna niu, po łą czo ne z roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic kie go, od by ło się w Au li

Uni wer sy te tu Po znań skie go (prze mia no wa ne go 24 grud nia 1955 ro ku na Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza). Nie wie le ma te rial nych śla dów po zo sta ło po tam tych dniach,
za le d wie kil ka zdań w miej sco wej pra sie i kil ka zdjęć – jak wi dać poniżej – nie za wsze
naj lep szej ja ko ści, wy ko na nych naj praw do po dob niej przez Wa cła wa So ko łow skie go
(1916–1993), wów czas pra cow ni ka, a od 1965 ro ku dy rek to ra Bi blio te ki Głów nej Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, „nie stru dzo ne go kro ni ka rza ży cia po znań skiej uczel ni
rol ni czej i jej dzie jów” – jak na pi sa ła o nim w bio gra mie Słow ni ka bi blio te ka rzy wiel ko pol -
skich 1918–2000 Zo fia Kac przyk.

Pre zen to wa ne po ni żej zdję cia – w po sta ci wy wo ła nych (na szczę ście!) ne ga ty wów –
prze le ża ły wie le lat w ar chi wach bi blio te ki (w któ rej Wa cław So ko łow ski pra co wał do
1991 ro ku), a cał kiem nie daw no tra fi ły do re dak cji „Wie ści Aka de mic kich”. Te raz mo zol -
nie, klat ka po klat ce, sta ra my się od two rzyć każ de z nich i za pre zen to wać szer sze mu fo -
rum od bior ców.

Zdję cia z 1961 ro ku nie są do brej ja ko ści. Ne ga tyw jest dość po waż nie uszko dzo ny,
po ry so wa ny i po pla mio ny, nie każ de zdję cie jest ostre i/lub do świe tlo ne, wi dać, że ro -
bio no je z du żej od le gło ści. (Chy ba ni ko mu nie trze ba przy po mi nać, że apa ra ty fo to gra -
ficz ne z tam tych cza sów nie mie wa ły osiem na sto krot nych „zoo mów” – jak dzi siej sze
cy frów ki.) Ale nie ma my ni cze go wię cej, dla te go po sta no wi li śmy kil ka klisz po ka zać Czy -
tel ni kom na sze go cza so pi sma, by choć tak wy peł nić lu kę w opo wie ści o hi sto rii na szej
uczel ni. Włą cza jąc przy oka zji du żą do zę wy obraź ni (i sza cun ku wo bec nie mal już za byt -
ko we go spo so bu utrwa la nia ob ra zów, ja kim jest ana lo go wy, czar no -bia ły ne ga tyw), mo -
że my przy wo łać tam ten dzień, sprzed pięć dzie się ciu lat.

(Ciąg dalszy na stronie 12)

Rok 1961: przemawia ówczesny rektor Wyższej Szkoły Rolniczej, prof. dr Władysław Węgorek

Dzie się cio - i dwu dzie sto le cie 
Wyż szej Szko ły Rol ni czej w obiek ty wie
Wa cła wa So ko łow skie go

Wacław Sokołowski (1916–1993)
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Ciąg dalszy uroczystości

Immatrykulacja
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Z ko lei zdję cia z 1971 ro ku są już lep szej ja ko ści. Ro bio ne są do brym
apa ra tem fo to gra ficz nym, z bli ska, z po rząd ną lam pą bły sko wą, na fil -
mie mar ki OR WO (dzie sięć lat wcze śniej by ła to AG FA). Nie wszyst kie
po sta ci uda ło się nam zi den ty fi ko wać, w wie lu wy pad kach ma my tyl -
ko przy pusz cze nia lub do mnie ma nia. Je śli ktoś z Pań stwa roz po zna
ko goś (lub sie bie) na tych fo to gra fiach, pro si my o kon takt z re dak cją
„Wie ści Aka de mic kich” (ad re sy i te le fo ny po da je my w stop ce re dak -
cyj nej na pierw szej stro nie każ de go nu me ru na sze go pi sma). 

Ewa Strycka

Przemawia rektor, prof. dr Zbyszko Tuchołka

Na kilka chwil przed rozpoczęciem uroczystości

Gaudeamus!
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Aula, podobnie jak 10 lat wcześniej, była wypełniona po brzegi Laudacje przed wręczeniem dyplomu i tytułu nowego doktora
honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu

Zaproszeni goście… … i kadra profesorska wraz ze studentami

Od lewej: prof. Zofia Charłampowicz; obok niej profesor Felicjan
Cieszkowski-Dembiński (przechodzący w 1971 roku na emeryturę)
odbiera życzenia z rąk rektora…

… i kwiaty od studentów
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Gratulacje od rektora

Tytuł doktora honoris causa 2 października 1971 roku odebrał prof. Aleksander Piesocki z Akademii Techniczno-Leśnej w Leningradzie (ZSRR)
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Mag da le na Ko wal kow ska (MK): Do Po zna nia przy je cha łam – a w za -
sa dzie wró ci łam – w kwiet niu te go ro ku, po pięć dzie się ciu la tach…

Ewa Stryc ka (ES):… Mam wra że nie, że po to, abym mo gła prze -
pro wa dzić z Pa nią roz mo wę bez ko niecz no ści wy jaz du do War -
sza wy…

MK:… Tak! [śmiech] Mój po wrót do Po zna nia spo wo do wa ny był
spra wa mi ro dzin ny mi. Cio cia, któ ra tu taj [w ma łej ka mie ni cy na po -
znań skim Ła za rzu – przyp. red.] miesz ka, za pro si ła mnie do Po zna nia
i udo stęp ni ła to miesz kan ko. A po nie waż cio cia jest je dy ną bli ską nam,

to zna czy mnie i mo im dwóm sio strom, oso bą, któ ra jest z po ko le nia
jesz cze na szych ro dzi ców, chęt nie przy ję łam za pro sze nie.

ES: Jak od naj du je się pa ni z po wro tem w Po zna niu?
MK: Fan ta stycz nie! Po pierw sze, Po znań mi się ko ja rzy z naj pięk niej -

szym okre sem mo je go ży cia, to zna czy z dzie ciń stwem, a tak że z cza -
sa mi stu diów w Wyż szej Szko le Rol ni czej. By ły to dla mnie bar dzo
do bre cza sy. Po dru gie zaś, w Po zna niu jest spe cy ficz ny kli mat i at mos -
fe ra więk szej kul tu ry, do brej ener gii, bli sko ści Za cho du. To coś zu peł -
nie in ne go niż War sza wa. My ślę, że bar dzo bę dę lu bi ła to mia sto, już
do koń ca mo je go ży cia. Tak przy oka zji mu szę po wie dzieć: to mi ło, że
jesz cze ktoś mo je go oj ca pa mię ta…

ES: Za wsze bę dzie się o nim pa mię tać, jest prze cież czę ścią hi -
sto rii Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

MK: Tak, a po za tym ja ko spe cja li sta na uk le śnych jest rów nież wciąż
cy to wa ny. 

ES: To do brze świad czy o je go do rob ku na uko wym. Z te go co
wiem, pa ni też jest le śni kiem z wy kształ ce nia, ale nie koń czy ła pa -
ni uczel ni war szaw skiej, lecz po znań ską. Dla cze go?

MK: Do Po zna nia przy je cha łam na dru gim ro ku. Ucie kłam z uczel ni
war szaw skiej, po nie waż spo ty ka ło mnie tam mnó stwo nie przy jem no -
ści, głów nie z po wo du mo je go na zwi ska. Wy da wa ło by się, że ma jąc
na zwi sko zna ne w śro do wi sku, zwłasz cza na uko wym, bę dzie mi ła -
twiej niż in nym, ale by ło wręcz prze ciw nie. Z wiel ką przy jem no ścią
roz po czę łam stu dia w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Po zna niu, wspo mi -
nam ten czas bar dzo mi ło, nie spo tka ły mnie tu żad ne zło śli wo ści, żad -
ne szy ka ny, żad ne ko men ta rze, by łam trak to wa na tak sa mo, jak każ dy
in ny sze re go wy stu dent. Fan ta stycz nie się czu łam na tej uczel ni!

ES: A u ko go zro bi ła Pa ni pra cę dy plo mo wą i na ja ki te mat?
MK: Pra cę dy plo mo wą na pi sa łam u pro fe so ra Pod gór skie go, a ty tuł

jej brzmiał: „Wy ce na szkód go spo dar czych i prze my sło wych w la sach”.
ES: Dla cze go wy bra ła Pa ni le śnic two?
MK: Mój oj ciec miał trzy cór ki (każ da po ko lei by ła za pla no wa nym

sy nem [śmiech], ale się nie uda ło) i ma rzył o tym, że by choć jed na

Ta de usz Mo len da – nie tyl ko rek tor 
i na uko wiec (cz. 1)
Wspo�mnie�nia�Mag�da�le�ny�Ko�wal�kow�skiej,�cór�ki�pierwszego�rektora�Wyższej�Szkoły
Rolniczej�w�Poznaniu�– Ta�de�usza�Mo�len�dy�

Magdalena Kowalkowska (z domu Molenda); w ręku trzyma
wojenną „ślubną” fotografię rodziców (w zbliżeniu prezentujemy 
ją na stronie 27); za nią na bufecie stoi maszyna do pisania – na
identycznej swego czasu pisał rektor Molenda
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z nas kon ty nu owa ła tra dy cję ro dzin ną, po nie waż z dzia da pra dzia da
(ze stro ny ma my) w ro dzi nie by li le śni cy. Dzia dek był nad le śni czym
w Gniew ko wie ko ło To ru nia, wu jo wie też pra co wa li w tym za wo dzie,
pra dzia dek zda je się też. A po nie waż za wsze lu bi łam przy ro dę, nie lu -
bi łam przed mio tów ści słych (ma te ma ty kę na eg za mi nie wstęp nym
na stu dia ja kimś cu dem zda łam [śmiech]), po szłam więc na le śnic two. 

ES: Sko ro pa ni oj ciec nie do cze kał się sy na, to mo że cho ciaż
wnu ka?

MK: Tak, na szczę ście tak się sta ło! Pierw sze go wnu ka ro dzi ce do -
cze ka li się w 1971 ro ku, kie dy to mo ja star sza sio stra wy szła za mąż
i uro dzi ła syn ka, Ra fa ła. I jesz cze czte ry la ta, aż do swo jej śmier ci
w 1975 ro ku, mój ta to mógł się cie szyć obec no ścią te go ma lu cha
w swo im ży ciu. Oczy wi ście Ra fał zo stał na tych miast uko cha nym wnu -
kiem, był nie sły cha nie roz piesz czo ny, sie dział mo je mu oj cu wciąż na
ko la nach i ra zem z nim „pi sał” po waż ne ar ty ku ły i pra ce na uko we, a ta -
to z nim sza lał, wy głu piał się… To by ło wspa nia łe. 

ES: Wróć my więc mo że do pa ni dzie ciń stwa… Ja kim oj cem był
Ta de usz Mo len da dla swych trzech có rek?

MK: Cu dow nym, choć nie miał dla nas zbyt du żo cza su. Trze ba tu
pod kre ślić, że żad na z nas nie od czu wa ła ja kich kol wiek róż nic w trak -
to wa niu. Wszyst kie by ły śmy tak sa mo wy cho wy wa ne i tak sa mo ko -
cha ne. Oj ciec mój był spe cy ficz nym czło wie kiem, bar dzo ko cha nym,
bar dzo do brym, ale to był uro dzo ny na uko wiec. Dla nie go na uka, pra -
ca – by ły naj waż niej sze. Ro dzi na się do te go do sto so wa ła, nie wy obra -
ża ły śmy so bie, że by mo gło być ina czej. 

ES: A ja ka by ła pa ni ma ma?
MK: Ma ma by ła uzu peł nie niem ta ty, nie pra co wa ła, zaj mo wa ła się

tyl ko do mem i na mi. Oj ciec pra co wał, ale to ma ma de cy do wa ła
o wszyst kim, co się dzia ło w do mu. Sza no wa ła oj ca de cy zje, po my sły,
lecz tak na praw dę to ona mu sia ła o wszyst kim my śleć. Oj cu się cza -
sem my li ło, któ ra z nas jest w któ rej kla sie… 

ES: Ja ki cha rak ter miał pa ni oj ciec? Jak go pa ni za pa mię ta ła?
MK: Był ra czej czło wie kiem po waż nym. Oczy wi ście że żar to wał,

uśmie chał się, ale przede wszyst kim my ślał o swo ich spra wach służ -
bo wych, na uko wych, a tak że o tym, że by utrzy mać nie ma łą prze cież
ro dzi nę – z nie pra cu ją cą żo ną – na ja kimś po zio mie. Nie miał dla nas,
có rek, zbyt wie le cza su, ale pa mię tam, że czę sto za bie rał nas na spa -
ce ry do Par ku So łac kie go, obok któ re go miesz ka li śmy, na łyż wy, na
sa necz ki… Te pa gór ki wo kół wy da wa ły mi się wte dy ta kie du że, a te -
raz – są ta kie ma lut kie… [śmiech]. Mój oj ciec był nie sły cha nie skrom -
nym czło wie kiem i nie po tra fił wy ko rzy sty wać moż li wo ści, któ re mu
przy słu gi wa ły, na przy kład ta lo ny na sa mo chód czy in ne do bra ma te -
rial ne. Ni gdy z te go nie ko rzy stał. Za wsze wy bie rał naj skrom niej sze

W tym parku doskonale się odpoczywa

Jeden z urokliwych mostków sołackich
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wa run ki, po pro stu: nie by wał, nie chciał, nie pro sił, krót ko mó wiąc,
miał tę pięk ną ce chę, że nie był pa zer ny, choć my ślał o nas, swo ich cór -
kach, chciał dla nas jak naj le piej, ale bez ta ry fy ulgo wej. Był wo bec nas
bar dzo wy ma ga ją cy i wca le nas pod tym wzglę dem nie roz piesz czał.
In nym, ob cym lu dziom ow szem, po ma gał, bar dzo się an ga żo wał przy
po wsta wa niu prac dok tor skich swo ich uczniów, ale nam za wsze mó -
wił: „Idź do bi blio te ki, po czy taj, po szu kaj, znajdź li te ra tu rę…” Póź niej,
gdy już by ły śmy na stu diach, też nie po ma gał nam w do tar ciu do róż -
nych dóbr czy przy wi le jów (choć oczy wi ście mógł wie le nam „za ła -
twić”). Nie. Za wsze po wta rzał: „Idź sa ma, za rób uczci wie pie nią dze
i kup so bie to czy tam to. Uczci wą pra cą i tyl ko tak mo żesz, ko le żan ko,
do cze goś dojść w ży ciu”. I był w tym bar dzo kon se kwent ny, ni gdy się
nie wy ła mał. Cza sa mi aż by ły śmy na nie go złe, prze cież in ni po ma ga li
swo im bli skim, za ła twi li im to czy tam to, a nasz oj ciec ni gdy. Mógł nas
prze cież wy słać na ja kieś sty pen dia za gra ni cę (w tam tych cza sach
trud no by ło do stać pasz port, zwłasz cza na Za chód), wy star czy ło, aby
po wie dział dwa sło wa te mu lub in ne mu ko le dze z mi ni ster stwa, więk -
szość lu dzi pia stu ją cych wy so kie sta no wi ska tak po stę po wa ła, a nam:
„Fi ga!” Że bym mo gła wy je chać na kil ka ty go dni do Lon dy nu, ma ma
z ja kąś przy ja ciół ką skom bi no wa ły fik cyj ne za pro sze nie (za któ re oczy -
wi ście mu sia łam za pła cić), wy je cha łam z pię cio ma do la ra mi w kie sze -
ni i pra co wa łam ja ko sprzą tacz ka, aby za ro bić na swo je utrzy ma nie.
A jed no cze śnie oj ciec krzy czał na nas, gdy nie chcia ły śmy się uczyć,
go nił do na uki ję zy ków – bo sam znał ich kil ka, a był, to też trze ba pod -
kre ślić, sa mo ukiem. Prze by wa jąc tyl ko na te re nie Pol ski na uczył się
bie gle wła dać ję zy kiem an giel skim, nie miec kim, fran cu skim i ro syj -
skim. Do te go stop nia, że sam pi sał ar ty ku ły i wy gła szał re fe ra ty w tych
ję zy kach. Był bar dzo zdol ny w tym kie run ku, a przy tym nie zwy kle am -
bit ny i pra co wi ty. Jed nak – tak przy naj mniej przy pusz czam – nie przez
wszyst kich mógł być lu bia ny – z tej pro stej przy czy ny, że był oso bą
bar dzo skrom ną. Nie mo gę po wie dzieć, że był nie śmia ły, ale z opo ra -
mi pod cho dził do lu dzi. Mógł być od bie ra ny ja ko czło wiek dum ny,
a wręcz za ro zu mia ły, bo czę sto skrom ność jest my lo na z za dzie ra niem
no sa. On ra czej się od lu dzi izo lo wał, nie błysz czał na świecz ni ku, nie
bry lo wał w to wa rzy stwie, nie roz py chał się łok cia mi.

ES: A jak trak to wał in nych lu dzi?
MK: Za wsze i nie zmien nie wszyst kich trak to wał jed na ko wo, wszy -

scy w je go oczach by li rów ni. Czy to był stróż, czy pa ni sprzą tacz ka,
czy ja kaś waż na per so na – wszyst kich trak to wał tak sa mo grzecz nie
i z sza cun kiem. Na przy kład kie dy już za miesz ka li śmy w War sza wie,
oj ciec do stał z mi ni ster stwa, gdzie pra co wał, służ bo wy sa mo chód
z kie row cą, pa nem Fran cisz kiem. Trak to wa li śmy te go czło wie ka jak
człon ka ro dzi ny, sia dał z na mi do sto łu, nie by ło mo wy, że by po stę po -
wać z nim tak, jak nie kie dy to ro bi li (i na dal ro bią) in ni: kie row ca, a więc
idzie jeść do kuch ni, bo jest kimś gor szym, ni żej po sta wio nym – ni -
gdy te go u nas się nie prak ty ko wa ło. 

ES: Czę sto roz ma wia ła pa ni z oj cem na po waż ne, na uko we te -
ma ty?

MK: Tak, zwłasz cza gdy już by łam star sza, zda łam na stu dia le śne, ta -
to za pra szał mnie do swe go ga bi ne tu na po waż ne, na uko we roz mo wy.
Sa dzał w fo te lu, cza sem po czę sto wał lamp ką ko nia ku i roz po czy na li -
śmy dys ku sję. Wte dy wła śnie, pod czas tych roz mów oj ciec su ge ro wał
mi, w któ rą stro nę mam pójść, czym się za jąć, co stu dio wać. Wte dy też
wy bra łam te mat do swo jej pra cy ba daw czej, czy li las w uję ciu kom plek -

so wym, wkom po no wa ny w śro do wi sko przy rod ni cze. Je stem au to rem
lub współ au to rem wie lu pu bli ka cji, w za sa dzie przez ca łe ży cie za wo -
do we roz wi ja łam wła śnie ten te mat, któ ry za su ge ro wał mi przed la ty
w swo im ga bi ne cie mój oj ciec. Pa mię tam też ta kie zda rze nie: już po
śmier ci oj ca do sta łam w pra cy – w In sty tu cie Ochro ny Śro do wi ska – za -
da nie: na pi sać re fe rat na te mat zwią za ny z po za go spo dar czy mi funk -
cja mi la su, a więc o tym, o czym nie raz z oj cem roz ma wia łam.
Wie dzia łam, że w sto sie (ogrom nym) pa pie rów, któ re po oj cu zo sta ły
w miesz ka niu na uli cy Szu cha, na pew no znaj du je się ar ty kuł (nie zdą -
żył go już opu bli ko wać) na ten te mat, któ ry bar dzo by mi po mógł
w przy go to wa niu mo je go wy stą pie nia. We szłam do te go po ko ju i spoj -
rza łam na ster ty ma szy no pi sów, skryp tów, pa pie rów, kar te lusz ków, bi -
bu łek w sza fach, na sza fach, pod ni mi… i po my śla łam tyl ko: jak tu ten
ar ty kuł zna leźć? To prze cież szu ka nie igły w sto gu sia na! I wie pa ni co,
się gnę łam po kil ka pierw szych z brze gu pa pie rów – i to był ten tekst!
Do dziś uwa żam, że to oj ciec z nie ba po kie ro wał mo ją rę ką. Szko da, że
po tem pod tym mo im ar ty ku łem pod pi sał się ktoś in ny… Ale cóż, by -
łam wte dy jesz cze mło da i na iw na, peł na za ufa nia do lu dzi i świa ta…

Część dru ga roz mo wy z ro dzi ną rek to ra Ta de usza Mo len dy na stro nach 26-29.

Roz ma wia ła Ewa Stryc ka

Tadeusz Molenda mniej oficjalnie

Na wakacjach nad morzem… … i z ulubionym psem Bardem
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Wyż sza Szko ła Rol ni cza po wsta ła – ja ko sa mo dziel na uczel nia –
przed sześć dzie się ciu la ty, po wy dzie le niu z Uni wer sy te tu (wów -

czas) Po znań skie go dwóch jej wy dzia łów (le śne go i rol ni cze go). Ko lej -
ne zmia ny na zwy i sta tu su – na Aka de mię Rol ni czą, póź niej im. Au gu sta
Ciesz kow skie go – do pro wa dzi ły ją do mia na Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go, któ ry w pro stej li nii jest kon ty nu ato rem pierw szej pol skiej uczel -
ni rol ni czej na zie miach za bo ru pru skie go – Wyż szej Szko ły Rol ni czej
im. Ha li ny w Ża bi ko wie. Od 21 li sto pa da 1870 ro ku po dzień dzi siej szy
czas dzia ła nia szko ły im. Ha li ny, wy dzia łów uni wer sy tec kich (Wszech -
ni cy Pia stow skiej, Uni wer sy te tu Po znań skie go) i sa mo dziel nej po znań -
skiej uczel ni rol ni czej zna czo ny jest gro nem wy bit nych oso bo wo ści. Są
wśród nich tak że lu dzie zwią za ni z Wie rze ni cą. To Au gust hr. Ciesz kow -
ski (1814–1894), za ło ży ciel ża bi kow skiej szko ły; je go syn, Au gust Adolf
(1861–1932), do na tor uczel ni w 1919 ro ku, a tak że dwa po ko le nia ro -
du Dem biń skch. 

Wie le spraw zwią za nych z po wsta niem i dzia łal no ścią szko ły im. Ha -
li ny w imie niu hra bie go Ciesz kow skie go za ła twiał ów cze sny dzier żaw -
ca dóbr wie rze nic kich, Teo dor Dem biń ski (1834-1900). Tak wspo mi nał
je go udział Na po le on Urba now ski w ro ku 1894: „Po mię dzy go ść mi in -
sty tu cyą na uko wą się in te re su ją cy mi, wy szcze gól nio no […] na ko niec
Teo do ra Dem biń skie go ja ko za stęp cę nie obec ne go do na to ra szko ły
hr. Ciesz kow skie go, pod ów czas dla sła bo ści zdro wia w We ne cyi prze -
by wa ją ce go”1.

Je go wnuk, Fe li cjan Dem biń ski (1901–1981), w od ro dzo nej Pol sce
roz po czął stu dia rol ni cze na Wszech ni cy Pia stow skiej, a ukoń czył na
Uni wer sy te cie Po znań skim. Jesz cze ja ko stu dent pra co wał na sta no wi -
sku młod sze go asy sten ta, a na stęp nie obro nił pra cę dok tor ską. W okre -
sie mię dzy wo jen nym ad mi ni stro wał bądź dzier ża wił ma jąt ki ziem skie,
w tym Drzew ce. W 1931 ro ku zo stał – obok Edwar da Ra czyń skie go
(1891–1993), Ja na Tysz kie wi cza (1896–1939) i Paw ła Żół tow skie go
(1889–1985) – usy no wio ny przez Au gu sta Adol fa Ciesz kow skie go ju -
nio ra (zwa ne go „Gu gą”). W imie niu Edwar da Ra czyń skie go z Ro ga li na,
póź niej sze go Pre zy den ta RP na wy chodź stwie, do 1939 ro ku ad mi ni -
stro wał otrzy ma ną przez nie go od przy bra ne go oj ca Wie rze ni cą. Więk -
szość lat dru giej woj ny (do 1944 ro ku) spę dził w odzie dzi czo nym
ma jąt ku Su cha. Po po wo jen nym epi zo dzie dzier ża wy Drzewc, po łą czo -
nym z funk cją ad iunk ta wo lon ta riu sza, od 1 wrze śnia 1949 ro ku zaj mo -
wał się pra cą na uko wą. Wy kła da jąc w Wyż szej Szko le Rol ni czej, zo stał
pro fe so rem zwy czaj nym, człon kiem rze czy wi stym PAN, a tak że dok to -
rem ho no ris cau sa ma cie rzy stej uczel ni. Dzia łał w or ga nach do rad czych
mi ni stra rol nic twa i rzą du, ale nie przy jął pro po zy cji zo sta nia mi ni strem
rol nic twa. O ile w pol skich do ku men tach po wo jen nych zwy kle wy stę -
pu je tyl ko je go na zwi sko ro do we, to na dy plo mie po wo łu ją cym go na
człon ka Kró lew skiej Szwedz kiej Aka de mii Rol nic twa i Le śnic twa fi gu -
ru je na zwi sko: „Ciesz kow ski -Dem biń ski”, zgod nie z przed wo jen nym ak -
tem ad op cji. Z Wyż szą Szko łą Rol ni czą był zwią za ny do 1971 ro ku, czy li
do koń ca swo jej pra cy za wo do wej. 

Na fo rum uczel ni Fe li cjan Dem biń ski dbał o pa mięć o ro dzie Ciesz -
kow skich. Je go au tor stwa są bio gra my Au gu sta i Au gu sta Adol fa w Dzie -
jach aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych w Wiel ko pol sce 1919–1969
oraz ar ty kuł o szko le ża bi kow skie j2. Wcze śniej opi sał za rys ge ne zy Wy -
dzia łu Rol ni czo -Le śne go i je go roz wój do ro ku 19393. Ofia ro wał uczel ni
dwa por tre ty Ciesz kow skich i część in nych zgro ma dzo nych przez sie bie
pa mią tek. Wo bec bra ku do ku men tów czy re la cji nie spo sób stwier dzić,
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Teodor Dembiński (1834–1900), administrator dóbr wierzenickich
od roku 1865

Sześć dzie siąt lat po znań skiej 
uczel ni rol ni czej 
z Wie rze ni cą i Dem biń ski mi w tle

1 Na po le on Urba now ski, Wspo mnie nie o Wyż szej szko le rol ni czej imie nia Ha li ny
w Ża bi ko wie, „Rocz nik To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Po znań skie go”1894, t. 20, s. 285.

2 Fe li cjan Dem biń ski, Wyż sza Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny w Ża bi ko wie, w: Dzie je
aka de mic kich stu diów rol ni czych i le śnych w Wiel ko pol sce 1919–1969, pod red. S. Bar -
bac kie go, Z. Bor ny, E. Ma tu sie wi cza, Po znań 1970, s. 9–30 oraz kil ka ha seł (nie tyl -
ko o Ciesz kow skich) w roz dzia le: Bio gra fie zmar łych pro fe so rów, tam że.

3 Fe li cjan Dem biń ski, Za rys ge ne zy Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go i je go roz wój do ro -
ku 1939, w: Kro ni ka Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu za la ta aka de mic kie 1951/1952
do 1958/1959, pod red. J. Du dy i E. Ma tu sie wi cza, Po znań 1960, s. 9–24.

Profesor Felicjan Cieszkowski-Dembiński (1901–1981), jeden z trzech
przybranych synów Augusta Adolfa Cieszkowskiego (1861–1932)
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czy miał udział w nada niu bu dyn kom przy uli cy Woj ska Pol skie go na -
zwy „Ko le gium Ciesz kow skich” i czy uczest ni czył w umiesz cze niu tam ta -
bli cy upa mięt nia ją cej obu do bro dzie jów uczel ni. 

Przez ca łe ży cie pie lę gno wał kult pa mię ci Ciesz kow skich, tym sa -
mym ja ko je dy ny z czte rech ad op to wa nych sy nów Au gu sta Adol fa

wy peł niał swe sy now skie obo wiąz ki wo bec przy bra ne go oj ca. By ło to
wów czas nie zwy kle trud ne, po nie waż czy nił to w cza sach, kie dy zie -
miań stwo – naj oględ niej mó wiąc – nie cie szy ło się uzna niem wła dzy. 

Jak wspo mi na ła je go to wa rzysz ka ży cia (od 1968 ro ku żo na), dr Ha -
li na Ciesz kow ska -Dem biń ska, za wsze z ogrom nym sen ty men tem wspo -
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Pogrzeb Augusta „Gugi” Cieszkowskiego, Wierzenica, 25 maja 1932 roku; na zdjęciu: delegacja profesorów i dziekanów z Uniwersytetu Poznańskiego

Dorodne kasztanowce przed dworkiem Cieszkowskich w Wierzenicy; maj 2009 roku
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mi nał Wie rze ni cę, czę sto ją od wie dzał. Opo wia dał, że jest z nią zwią za -
ny od dzie cię cych lat. Pa mię tał, że pod jed nym z oka za łych kasz ta nów,
któ re do dziś sto ją przed dwo rem, sta wia no je go wó zek, gdy ro dzi ce
od wie dza li cio cię Kla rę4, a póź niej ba wił się tam z tą już sę dzi wą krew -
ną. Już ja ko do ro sły, acz wciąż jesz cze mło dzie niec, przy jaź nił się z„Gu -
gą” Ciesz kow skim, cze go do wo dem jest list po le ca ją cy od wła ści cie la
Wie rze ni cy do bli skie go zna jo me go w Wa ty ka nie, w któ rym re ko men -
du je i po le ca mło de go Dem biń skie go, uda ją ce go się wła śnie na sze -
ścio mie sięcz ne stu dia (od był je na prze ło mie 1925/1926 ro ku)
w Mię dzy na ro do wym In sty tu cie Rol ni czym w Rzy mie. Ha li na Ciesz kow -
ska -Dem biń ska tak to wspo mi na ła: „Pan »Gu ga« miał bli skie go zna jo -
me go w Wa ty ka nie (ja nie za pa mię ta łam na zwi ska), a przy pusz czam,
że pia sto wał tam wy so ką god ność. Ten list brzmiał na stę pu ją co – tak
jak za pa mię ta łam – »Do Rzy mu wy bie ra się po raz pierw szy mło dy czło -
wiek Fe li cjan Dem biń ski ja ko sty pen dy sta Mi ni ster stwa Oświa ty, któ re -
go znam od dziec ka i bar dzo pro szę przyj mij go tak jak mnie, roz ma wiaj
z nim tak jak ze mną, udo stęp nij mu zwie dza nie Wa ty ka nu łącz nie z bi -
blio te ką i udziel mu róż nych rad, aby czuł się w Rzy mie bez piecz nie«”.
Oczy wi ście mąż zo stał przy ję ty ser decz nie i bar dzo so bie wy so ko ce nił
to spo tka nie i roz mo wy […], wie dział, że każ dej chwi li w ra zie po trze by
mo że tam się udać i li czyć na po moc”5.

U schył ku ży cia przy bra ne go oj ca Dem biń ski oma wiał z ar chi tek ta -
mi: Ma ria nem An drze jew skim i Ste fa nem Cy bi chow skim oraz księ -
dzem Lu dwi kiem Ha ase pro jekt mau zo leum Ciesz kow skich, a po
śmier ci „Gu gi” nad zo ro wał w 1936 ro ku wy ko na nie drew nia nej czę ści
na ziem nej. W imie niu Edwar da Ra czyń skie go i swo im ofia ro wał ko -
ścio ło wi wie rze nic kie mu ob raz Mat ka Bo ska prze wi ja ją ca Dzie ciąt ko,
po cho dzą cy z pierw szej po ło wy XVII wie ku, we dług tra dy cji za ku pio -
ny przez Au gu sta Ciesz kow skie go we Wło szech. 

Pod ko niec swo je go ży cia nie jed no krot nie bo lał nad sta nem dwo -
ru, któ ry co raz bar dziej po pa dał w ru inę; miał go prze cież w pa mię ci
ta kim, ja kim był za ży cia „Gu gi”. Ra zem z żo ną przy jeż dżał do Wie rze -

ni cy, kie dy czas i po go da do pi sy wa ły, zwłasz cza w ma ju, za ma wia jąc
jed no cze śnie msze za du szę „Gu gi” w rocz ni ce je go śmier ci i pie lę -
gnu jąc gro by ro dzin ne. Dbał też o ka pli cę gro bo wą Ciesz kow skich,
zle cał na przy kład wsta wia nie no wych szyb w miej sce wy bi tych czy
sma ro wa nie tru mien ole jem (wie le z tych czyn no ści wy ko ny wał ko -
ściel ny, Wła dy sław Maj chrzak). 

Ostat ni raz do Wie rze ni cy zaj rzał w stycz niu 1981 ro ku, za ła twia -
jąc wsta wie nie w ka pli cy gro bo wej szy bek ze szkła zbro jo ne go i oma -
wia jąc z hi sto ry kiem sztu ki kosz ty re no wa cji po da ro wa ne go przez
sie bie ob ra zu Mat ki Bo skiej prze wi ja ją cej Dzie ciąt ko. Nie zdą żył sfi na -
li zo wać spra wy, zmarł w Po zna niu 11 lu te go 1981 ro ku, wra ca jąc z Ki -
ci na po po grze bie inż. Ja na Ra dom skie go. Wcze śniej ostat ni raz
wi dzia ła go tu taj w Wie rze ni cy la tem 1980 ro ku miesz kan ka tej wsi,
Bo gu mi ła Paw la k6. Był pięk ny, sło necz ny dzień, Pro fe sor wy siadł z sa -
mo cho du i prze szedł wzdłuż dwo ru, za trzy mu jąc się przy kasz ta now -
cach. Po tem od je chał w stro nę ko ścio ła. 

Fe li cjan Ciesz kow ski Dem biń ski jest po cho wa ny w Po zna niu na
cmen ta rzu ju ni kow skim.

Post scrip tum z ostat niej chwi li

To, cze go w od nie sie niu do ne kro po lii Ciesz kow skich nie zdą żył zre -
ali zo wać prof. Fe li cjan Dem biń ski, do cze ka ło się re ali za cji w wy mia -
rze prze kra cza ją cym je go naj śmiel sze ma rze nia. Od czerw ca do
paź dzier ni ka 2011 ro ku w kryp cie wy ko na no ge ne ral ny re mont. Bu -
dow la zo sta ła za bez pie czo na przed wil go cią, wy ko na no no we od -
wod nie nie, od no wio no ca łe wnę trze, tak że trum ny Ciesz kow skich,
łącz nie z ta blicz ka mi i pa syj ka mi, a każ da z nich zy ska ła swój in dy wi -
du al ny po stu ment. Za koń czo no pierw szy etap zmia ny oświe tle nia,
prze bu do wa no scho dy zej ścio we oraz od no wio no drzwi. Efek ty tych
prac (wi docz ne na zdję ciu na str. 21) po dzi wia ły 8 paź dzier ni ka te go
ro ku wła dze Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, z rek to rem,
prof. dr. hab. Grze go rzem Skrzyp cza kiem i pro rek tor, prof. dr hab. Mo -
ni ką Ko złow ską.

Ewa J. i Wło dzi mierz Bu czyń scy
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Remont siedziby wielkopolskiej linii Cieszkowskich w Wierzenicy trwa; na zdjęciu: stan robót z lipca 2011 roku

6 Wło dzi mierz Bu czyń ski, Na ta lia Paw lak, Dem biń scy w Wie rze ni cy, „Wie rze ni -
cze nia” 4 (20) z 2002 ro ku.

4 Kla ra Dem biń ska (1829–1910) po śmier ci Ha li ny (He le ny) Ciesz kow skiej
(1836–1861) przez wie le lat opie ko wa ła się osie ro co ny mi dzieć mi Au gu sta Ciesz -
kow skie go i po ma ga ła w pro wa dze niu wie rze nic kie go go spo dar stwa do mo we -
go. Sze rzej o tej po sta ci pi sa li śmy w nu me rze spe cjal nym (XVII) „Wie ści
Aka de mic kich” z 18–21 li sto pa da 2010 ro ku (przyp. red.).

5 Ha li na Ciesz kow ska Dem biń ska, „Syn” pa na „Gu gi”, „Wie rze ni cze nia” [pi smo
wy cho dzą ce przy pa ra fii św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy] 4 (33) z 2004 ro ku.
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Ksiądz Przemysław Kompf, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wierzenicy, prowadzi gości (w tym rektora, prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka 
i prorektor, prof. dr hab. Monikę Kozłowską) z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do remontowanej krypty grobowej Cieszkowskich;
październik 2011 roku

Przedstawiciele naszej uczelni w odnawianej krypcie przed trumną Pawła Cieszkowskiego (1786-1862), ojca Augusta (seniora); 
październik 2011 roku
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6 La bo re mus (łac.) – pra cuj my.
7 Pre dy kat – daw niej: przy do mek.
8 List sta no wi frag ment jed nost ki rę ko pi śmien nej o sy gna tu rze rkp. 1875

(kar ty 23-25). W tek ście ni niej szej edy cji uwspół cze śnio no or to gra fię oraz in -
ter punk cję, a tak że zmie nio no ar cha icz ne koń ców ki wy ra zów, na przy kład: mo -
jem = mo im. 

We ne cja 14.11.[18] 70

Ko cha ny Pa nie Dem biń ski,

Do no sisz mi, żeś otrzy mał za pro sze nie od Za rzą du Cen tral ne go To -
wa rzy stwa Go spo dar cze go do asy sto wa nia w mo im imie niu otwar ciu
na szej od daw na upra gnio nej Szko ły Rol ni czej i za py tu jesz się mnie
przy tej spo sob no ści, czy nie chciał bym, abyś co kol wiek ode mnie do
roz po czy na ją cej na uki agro no micz ne Mło dzie ży prze mó wił. Na przód
po zwól mi od po wie dzieć Ci, że masz wszel kie i do brze za słu żo ne pra -
wo prze mó wie nia do Niej we wła snym swo im imie niu, a to nie tyl ko
ja ko wzo ro wy rol nik i go spo darz, któ ry za przy kład słu żyć mo że kształ -
cą cej się do te go za wo du Mło dzie ży, ale oprócz te go ja ko je den z tych,
któ rzy oso bi ście przy ło ży li rę kę do dzie ła i ta ko we mi mo trud no ści
cza so wych do skut ku do pro wa dzi li. Dla te go też po zwól mi zno wu, ko -
cha ny Pa nie Teo do rze, po wtó rzyć Ci za te oso bi ste i sku tecz ne usi ło -
wa nia rów nie ser decz ne po dzię ko wa nia jak te, któ re w prze szłym
mie sią cu na pierw szą wieść o otwar ciu Szko ły, Sza now ne mu na sze -
mu Pre ze so wi3 i ca łe mu Za rzą do wi T. C. G. zło żyć po śpie szy łem. Na list
ten mój z Re co aro4 pod dniem zda je mi się 9 p[rze szłe go] m[ie sią ca]
wy sła ny, w któ rym obok po dzię ko wa nia wy ra ża łem peł ne otu chy ży -
cze nia dla Szko ły pod prze wod nic twem tak świa tłe go i już w za wo -
dzie swo im do świad czo ne go Dy rek to ra5, od pi sał mi Pre zes pod
dniem 27go p[rze szłe go] m[ie sią ca] i mię dzy in ny mi wia do mo ścia -
mi, któ re był ła skaw mi udzie lić, do niósł też, że akt otwar cia Szko ły
od bę dzie się w skrom nych i ci chych roz mia rach, od kła da jąc wszel ką
uro czy stość do pierw sze go po pi su po rocz nym ist nie niu szko ły. Ucie -
szy łem się bar dzo te mu po sta no wie niu, tak traf nie od po wia da ją ce -
mu na szym po trze bom, któ re przede wszyst kim Pra cy i Na uki, a nie
słów ani uro czy sto ści wy ma ga ją. Na sło wach i mo wach nam ni gdy
nie zby wa ło, dziś wię cej niż kie dy kol wiek gar nie my się do skrom nej,
cią głej i su ro wej pra cy. 

Jak kol wiek już sa mo otwar cie Szko ły jest dla Za rzą du i ca łe go To -
wa rzy stwa sa mo przez się po cie sza ją cym czy nem, do pro wa dza jąc do
skut ku i wpro wa dza jąc w ży cie to, co To wa rzy stwo na cze le swych za -
dań za pi sa ło, to prze cież po ro ku do świad cze nia, po na ocz nym
i wszech stron nym, prze ko na ich się o uży tecz no ści i ży wot no ści In -
sty tu cji.

Wno si łem więc z li stu Pre ze sa, że in au gu ra cja ogra ni czy się sta ro -
pol skim oby cza jem na we zwa niu Opie ki Bo żej nad roz po czy na ją cym
się dzie łem do brej wo li, my śla łem na wet, że nasz Ar cy pa sterz, gdy -
by był w Po zna niu obec ny, nie od mó wił by swe go Pry ma sow skie go
Bło go sła wień stwa, lecz oprócz re li gij ne go ak tu, któ rym przod ko wie
na si wszel kie przed się wzię cia za ga ja li [... – brak do koń cze nia]

Je że li zaś wo lisz w mo im imie niu do Mło dzie ży prze mó wić, to i na
to się zga dzam, ale w ta kim ra zie nie obar czę Cię za iste dłu gą mo wą,
wiesz, że ta kich ni gdy nie lu bi łem.

Jed no tyl ko sło wo.

Sło wo, któ re nam Sta ro żyt ność już prze ka za ła, a któ re go wa gę
świat no wo żyt ny co raz bar dziej uzna je. Sło wo, któ re w szczę ściu
utwar dza, w nie szczę ściu dźwi ga, któ re ni gdy nie za wo dzi, a za wsze
uszla chet nia.

To sło wo rad bym nie zło ty mi li te ra mi na ścia nie lub bra mie za kła -
du, ale na ser cu i my śli Mło dzie ży na szej wy ryć.

O tym je dy nym sło wie miał bym wpraw dzie du żo do po wie dze nia,
ale to wo lę, da Bóg do cze kać, do rocz ne go po pi su odło żyć, chy ba że
ko cha ni Ucznio wie sa mi mnie uprze dzą i za kosz to waw szy po żyt ków
na uko wej pra cy wy rę czą mnie na przy szłym po pi sie lep szym niż mo -
ja mo wa wy pra co wa niem na te mat la bo re mu s6. To by ła by dla nas
wszyst kich po cie cha.

Za iste Dy rek cja i Na uczy cie le czy nić bę dą, co tyl ko mo gą, ale od
pra cy uczniów za wi sła ca ła przy szłość Szko ły. Daj Bo że, aby by ło kie -
dyś, jak to by wa w in nych za kła dach, gdy sa mo imię ucznia tej lub
owej szko ły otwie ra wro ta do naj róż niej szych za wo dów i przez ca łe
ży cie z chlu bą się no si. Daj Bo że, aby mo że kie dyś i u nas do te go
przy szło, iż pre dy ka t7 ucznia szko ły rol ni czej imie nia Ha li ny sta nie się
na ca łe ży cie ty tu łem i re ko men da cją. 

Pra cuj my więc wszy scy: Na uczy cie le i Ucznio wie, Za rząd i przy ja -
cie le, a Bóg po szczę ści i po bło go sła wi lu dziom do brej wo li.

List po cho dzi ze zbio rów Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk8

Opra co wa nie: Jo an na Pie tro wicz

La bo re mus!
List�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�do�Teo�do�ra�Dem�biń�skie�go2

List pi sa ny z po by tu Ciesz kow skie go we Wło szech (We ne cja), da ta po da na. Au gust Ciesz kow ski wie le po dró żo wał, tak w ce lach na uko -
wych, jak i dla pod re pe ro wa nia zdro wia, zo sta wia jąc go spo da ro wa nie w swo ich do brach ko lej nym ad mi ni stra to rom (choć nie ską pił

im swo ich li stow nych uwag). W 1870 ro ku ad mi ni stra to rem był Teo dor Dem biń ski, któ ry go spo da ro wał w Wie rze ni cy od 1865 ro ku przez
oko ło 12 lat.

Sio stra Teo do ra, Kla ra Dem biń ska, opie ko wa ła się sy na mi Au gu sta Ciesz kow skie go od 1868 ro ku, a póź niej zaj mo wa ła się do mem Ciesz -
kow skich do swo jej śmier ci w 1910 ro ku.

„Pa mięt nik pan ny Kla ry Dem biń skiej” opu bli ko wa łam z rę ko pi su w cza so pi śmie „Pa mięt nik Bi blio te ki Kór nic kiej” 2003 z. 26, s. 81–95.
Tekst jest też do stęp ny w Wiel ko pol skiej Bi blio te ce Cy fro we j1.

Kla ra Dem biń ska, po któ rej śmier ci Au gust ju nior na pi sał: „mat kę stra ci łem”, prze cho wa ła li sty Au gu sta Ciesz kow skie go wraz z in ny mi
do ku men ta mi. W cza sie dru giej woj ny skrzy nię ze spu ści zną Kla ry Dem biń skiej prze cho wał słu żą cy z Wie rze ni cy, Woj ciech Ję dro szyk, po
woj nie od dał ją ro dzi nie Dem biń skich. Do Bi blio te ki PTPN prze ka za ła ją Ha li na Ciesz kow ska -Dem biń ska, wdo wa po prof. Aka de mii Rol ni -
czej, Fe li cja nie, zgod nie z wo lą sa me go pro fe so ra.

1 Ob szer ne frag men ty te go pa mięt ni ka opu bli ko wa li śmy tak że w spe cjal -
nym wy da niu „Wie ści Aka de mic kich” (nr XVII z 18–20 li sto pa da 2010 ro ku)
(przyp. red.).

2 Teo dor Dem biń ski (ok. 1834–1900) – dzier żaw ca ma jąt ku Au gu sta Ciesz -
kow skie go w Wie rze ni cy od 1865 ro ku. 

3 W 1870 ro ku pre ze sem Cen tral ne go To wa rzy stwa Go spo dar cze go był Wło -
dzi mierz Wol nie wicz (1814–1884), dzie dzic Źre ni cy w po wie cie średz kim.

4 Re co aro – miej sco wość we Wło szech.
5 Ju liusz Au (1842–1888) – dy rek tor Wyż szej Szko ły Rol ni czej im. Ha li ny w la -

tach 1870–1876.
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Faksymile listu Augusta Cieszkowskiego do Teodora Dembińskiego
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Pro fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski
(*25 stycz nia 1886 – †27 stycz nia 1965)

Mój mistrz – pro fe sor Ma rian Fal kow ski – był uczniem pro fe so ra
Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go, wie lo let nie go kie row ni ka Ka te dry

Ogól nej Upra wy Ro li i Ro ślin na Uni wer sy te cie Po znań skim. Pod Je go
kie run kiem roz wi jał się na uko wo, z nie go czer pał wzor ce do na śla do -
wa nia, i to w wie lu sfe rach. Pro fe sor Pie trusz czyń ski był Je go mi strzem.
Ma rian Fal kow ski za wsze wspo mi nał Go z sza cun kiem i uzna niem. Za -
wsze mó wił o Nim cie pło i ser decz nie, szcze gól nie wów czas, gdy na zy -
wał Go: „Pie tru cha”. Z przy jem no ścią słu cha łem tych wy po wie dzi. Los
złą czył Ma ria na Fal kow skie go, i to na wie lu płasz czy znach, z Ha li ną Tu -
chol ską – rów nież doj rze wa ją cą i roz wi ja ją cą się na uko wo pod kie run -
kiem pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go. Pod czas na uko wych
i oko licz no ścio wych spo tkań, zwłasz cza w na szej łą ko znaw czej Ka te -
drze, Ma rian Fal kow ski i Ha li na Tu chol ska czę sto przy wo ły wa li swo je go
Na uczy cie la. Da ne mi by ło być te go świad kiem. Po stać pro fe so ra Pie -
trusz czyń skie go sta wa ła się dla mnie co raz bar dziej in te re su ją ca. 

Bar dzo waż nym mo men tem w po zna wa niu pro fe so ra Pie trusz czyń -
skie go by ła uro czy stość od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej ku czci Pro fe -
so ra i Je go żo ny, Wan dy, na ich do mu przy uli cy Pod la skiej 2, gdzie dziś
znaj du je się przed szko le.

„Ludz ka pa mięć je go spra wy uwiecz ni – był to mąż pra wy” – ten wer -
set psal mu, któ ry wów czas spon ta nicz nie po wta rza łem, stresz czał ca łe
ży cie Pro fe so ra i Je go żo ny. Sta no wił też swo istą za chę tę do utrwa le nia
pa mię ci Pro fe so ra i przy po mi na o Nim współ cze snym uczo nym, nie tyl -
ko na sze go uni wer sy te tu. Od szedł już do wiecz no ści Ma rian Fal kow ski.
Po zo sta ła Ha li na Tu chol ska. Po zo sta ła ze swo imi wspo mnie nia mi i z tym
ni gdy nie wy po wie dzia nym wy rzu tem od czy ty wa nym w jej oczach
– „Niech pan o Nim coś na pi sze, ja już tak ład nie nie po tra fię”. Ten wy -
rzut za owo co wał.

W Ar chi wum na szej uczel ni spo tka łem tecz kę spraw oso bo wych pro -
fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go. Nie – nie tecz kę. Spo tka łem Pro -
fe so ra…

Przy szedł na świat w czas wiel kiej na ro do wej ża ło by po upad ku Po -
wsta nia Stycz nio we go. Zro dzi ła Go Hen ry ka z Bra cław skich w Pu ła wach
– mie ście, któ re po sia da ło od daw na na uko we go du cha. Je go Oj ciec
– Fran ci szek – był na uczy cie lem, naj pierw w Ła ni stach pod Kut nem, a po -
tem w Ło dzi. Kie dy po rzu cił szkol nic two, stał się bu chal te rem i ka sje rem
w ów cze snym In sty tu cie Go spo dar stwa Wiej skie go i Le śnic twa w Pu ła -
wach. Wszyst kie te oko licz no ści – cza su i miej sca, a przede wszyst kim
war to ści ro dzin ne go do mu – wpi sa ły się w trwa łym stop niu w ży cio rys
Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go. Wy zna cza ły Je go przy szłość. 

Na uki gim na zjal ne zdo by wał w War sza wie. Pierw szą pla ców ką by ła
rzą do wa (czy taj: car ska) szko ła re al na. Za przy na leż ność do taj nej so -
cja li stycz nej or ga ni za cji mło dzie żo wej zo stał z niej wy da lo ny. Po zba -
wio no Go rów nież pra wa wstę pu do szkół rzą do wych. Na stęp ną szko łą
by ło pry wat ne gim na zjum Woj cie cha Gór skie go. Za or ga ni zo wa nie
w 1905 ro ku straj ku po wszech ne go zo stał aresz to wa ny. Ma tu rę zda wał
więc w sys te mie eks ter ni stycz nym. Za ta ką po sta wę i dzia łal ność zo stał
póź niej od zna czo ny krzy żem „Za wal kę o szko łę pol ską”.

Stu dia rol ni cze od by wał na Wyż szych Kur sach Rol ni czych w War sza -
wie, sta no wią cych wów czas waż ny etap for mo wa nia póź niej szej Szko -
ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go (SGGW). Pod czas stu diów
w War sza wie Zyg munt Pie trusz czyń ski peł nił obo wiąz ki asy sten ta u pro -
fe so ra An to nie go Sem pa łow skie go (po zna jąc me to dy pra cy z za kre su
upra wy i ho dow li ro ślin) oraz u pro fe so ra Sła wo mi ra Mi kla szew skie go
(za po zna jąc się z me to da mi ba dań gle bo znaw czych). War to za zna czyć,
że przed ukoń cze niem stu diów zo stał przez Ko mi sję Fi zjo gra ficz ną de -
le go wa ny do prze pro wa dze nia ba dań gle bo znaw czych w oko li cach
Kielc i Pu ław. Za owo co wa ły one pierw szy mi pu bli ka cja mi.

Dy plom uzy skał w 1909 ro ku, a pra cę dy plo mo wą wy ko nał na te mat
Upra wy bu ra ków cu kro wych we dług naj now szych ba dań. Ukoń cze niu
stu diów to wa rzy szy ło przy zna nie sty pen dium z „Ka sy Po mo cy im. Dr.
Mia now skie go dla osób pra cu ją cych na po lu na uko wym”. Zyg munt Pie -
trusz czyń ski udał się więc do Hal le w Sak so nii, gdzie na Wy dzia le Fi lo -
zo ficz nym tam tej sze go uni wer sy te tu po głę biał swo je przy rod ni cze
i rol ni cze za in te re so wa nia, zdo by wa jąc spe cja li stycz ną wie dzę, głów -
nie z za kre su ho dow li ro ślin i do świad czal nic twa rol ni cze go, a tak że pro -
wa dził ba da nia nad ce cha mi kse ro fil ny mi od mian zbóż i traw łą ko wych.
Po za nor mal ny mi pro gra mo wy mi za ję cia mi pra co wał na uko wo – w nie -
któ rych in sty tu tach uni wer sy te tu – oraz fi zycz nie – na po lach do świad -
czal nych i se lek cyj nych. Na wią za ne kon tak ty na uko we z tym ośrod kiem
uni wer sy tec kim, a tak że z Uni wer sy te tem w Lip sku, Zyg munt Pie trusz -
czyń ski pod trzy my wał w na stęp nych la tach, jeż dżąc tam w ra mach urlo -
pów na uko wych.

Po opusz cze niu Hal le zna lazł na krót ko za trud nie nie w Aka de mii Rol -
ni czej w Du bla nach i nie co póź niej w Ka te drze Che mii Rol nej SGGW
w War sza wie. Dłu żej trwa ła pra ca w Ko wień skiej Sta cji Do świad czal nej
i Che micz no -Rol ni czej w Bej sa go le oraz w Smo leń sku, gdzie sta cja ta,
w efek cie dzia łań wo jen nych, zo sta ła ewa ku owa na.

Dzia łal ność Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go w sta cji zo sta ła do strze żo -
na przez De par ta ment Rol nic twa Ro sji, cze go wy ra zem by ło po wo ła nie
Go do „prac zwią za nych z or ga ni za cją zbio ru, su sze nia, pra so wa nia i eks -
pe dy cji sia na dla po trzeb ar mii ro syj skiej na fron cie” oraz od de le go wa -
nie do „kie ro wa nia ak cją Mo no po lu Zbo żo we go gu ber ni smo leń skiej”.
Je go pra ca na tym sta no wi sku zo sta ła też za ak cep to wa na przez bol sze -
wic ką Ra dę Smo leń ską po zwy cię stwie re wo lu cji paź dzier ni ko wej.

Po by tu w Smo leń sku Zyg munt Pie trusz czyń ski nie ogra ni czał do pra -
cy za wo do wej, pro wa dził też dzia łal ność po li tycz no -spo łecz ną. Wspo -
ma gał ko mi tet po mo cy wy gnań com, or ga ni zo wał opie kę nad więź nia mi
po li tycz ny mi. Dzia łał rów nież, po cząt ko wo kon spi ra cyj nie, w struk tu rach
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej. Po re wo lu cji paź dzier ni ko wej Zyg munt Pie -
trusz czyń ski sta nął na cze le Smo leń skie go Ko mi te tu Okrę go we go PPS
oraz zo stał wy bra ny, na pod sta wie po wszech ne go gło so wa nia uchodź -
ców pol skich, na prze wod ni czą ce go Pol skiej Ra dy Wy gnań czej Okrę gu
Smo leń skie go. Funk cję tę peł nił do mo men tu wy jaz du ze Smo leń ska do
War sza wy. Mi mo po zy tyw ne go na sta wie nia no wych władz ro syj skich
do Je go oso by zde cy do wał się na po wrót do War sza wy, co na stą pi ło
w ma ju 1918 ro ku. Tu taj Zyg munt Pie trusz czyń ski zo stał po wo ła ny do
róż nych prac, głów nie o cha rak te rze or ga ni za cyj nym, w Mi ni ster stwie
Rol nic twa i Dóbr Pań stwo wych. Przy go to wy wał, moż na tak stwier dzić,
mi ni ster stwo do funk cjo no wa nia w Pol sce nie pod le głej. 

Pra ca Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go w mi ni ster stwie zo sta ła jed nak
prze rwa na pro po zy cją Ra dy Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu
Po znań skie go po wo ła nia Go na Ka te drę Ogól nej Upra wy Ro li i Ro ślin
w Po zna niu w cha rak te rze pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Od po wiedź by -
ła po zy tyw na. Roz po czął się po znań ski etap ży cio ry su pro fe so ra Zyg -
mun ta Pie trusz czyń skie go. 

Na tej uczel ni za ja śniał z ca łą mo cą ja ko ba dacz, dy dak tyk i or ga ni -
za tor. Zna mien nym te go do wo dem by ło wy kła da nie ta kich przed mio -
tów, jak: ogól na upra wa ro li i ro ślin, szcze gó ło wa upra wa ro ślin, upra wa
łąk i pa stwisk, na sien nic two, na sio no znaw stwo, od mia no znaw stwo, do -
świad czal nic two, agro bio lo gia, ro śli ny le kar skie, to wa ro znaw stwo pło -
dów rol nych.

Szcze gól ną for mą na uko wej dzia łal no ści Pro fe so ra by ło pod ję cie
ini cja ty wy i or ga ni zo wa nie Zjaz dów Na uko wo -Rol ni czych (pierw szy
– w 1919 ro ku w Pu ła wach, dru gi – w 1922 ro ku w Byd gosz czy, trze -

Zygmunt
Pietruszczyński
(1886–1965)
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ci – w 1929 ro ku w Po zna niu). Sta no wi ły one waż ne miej sce dys ku sji dla
wy zna cze nia no wych kie run ków ba daw czych i or ga ni za cji na uki w wol -
nej Rze czy po spo li tej. Pro fe sor czyn nie w nich uczest ni czył, wy gła sza jąc
re fe ra ty i pro wa dząc dys ku sje. W po dob nym sty lu za zna czał swo ją obec -
ność na zjaz dach przy rod ni ków i le ka rzy, a tak że na mię dzy na ro do wych
kon gre sach rol ni czych. 

Oka zją do zdo by wa nia na uko wych i or ga ni za cyj nych szli fów by ły wy -
jaz dy na uko we Pro fe so ra do zróż ni co wa nych rol ni czo kra jów eu ro pej -
skich – Szwe cji, Nor we gii, Da nii, Ho lan dii, Bel gii, Fran cji, Au strii,
Cze cho sło wa cji, Wę gier, Włoch, Ju go sła wii, Nie miec. 

Moż li wość zdo by wa nia wie dzy stwa rza ło tak że człon ko stwo i peł nie -
nie funk cji w róż nych gre miach na uko wych: Ko mi sji Na uk Rol ni czo -Leś -
nych Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści, Ko mi sji Na uk Rol ni czych i Le śnych
oraz Ko mi sji Bio lo gicz nej To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk w Po zna niu, Pol -
skie go To wa rzy stwa Gle bo znaw cze go, To wa rzy stwa Przy rod ni cze go 
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka. Uchwa łą wal ne go Ze bra nia Cze cho sło wac kiej
Aka de mii Rol ni czej zo stał wy bra ny ko re spon den tem tej uczel ni. Był
człon kiem Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Ho dow ców Ro ślin oraz
Pol skie go Związ ku Ho dow ców i Wy twór ców Na sion. 

Spo łecz ność aka de mic ka Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go do ce ni ła na uko -
we i or ga ni za cyj ne wa lo ry pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go, po -
wie rza jąc Mu ro lę dzie ka na (na la ta aka de mic kie 1927/1928 i 1928/1929),
a tak że de le ga ta wy dzia łu do Se na tu. Dzie ka nem zo stał też wy bra ny
w 1939 ro ku. Funk cję tę peł nił w ukry ciu przez ca łą oku pa cję. 

Au to ry tet, ja ki uzy skał w śro do wi sku po znań skim, spra wił, że w 1929
ro ku Zyg munt Pie trusz czyń ski zo stał za pro szo ny przez Wy dział Ma te -
ma tycz no -Przy rod ni czy Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie do
prac or ga ni za cyj nych, któ re za owo co wa ły utwo rze niem tam Wy dzia łu
Rol ni cze go.

W 1938 ro ku Zyg munt Pie trusz czyń ski zo stał za pro szo ny przez Pań -
stwo wy In sty tut Na uko wy Go spo dar stwa Wiej skie go w Pu ła wach do
zor ga ni zo wa nia In sty tu tu Ba dań nad Ziem nia kiem i ob ję cia go kie row -
nic twem na uko wym. Dzie ło to re ali zo wał w Byd gosz czy, w tam tej szej
fi lii pu ław skie go in sty tu tu.

We wrze śniu 1939 ro ku roz po czął się ko lej ny – waż ny i nie zwy kle
trud ny etap pra cy i dzia łań pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go. Na
po le ce nie Mi ni ster stwa Oświa ty 4 wrze śnia udał się do War sza wy, aby
pod jąć dzia ła nia ewa ku acyj ne Se na tu Aka de mic kie go Uni wer sy te tu Po -
znań skie go do Ja ro sła wia. Po przy jeź dzie do wie dział się, że spra wa ewa -
ku acji jest już nie ak tu al na. Wraz z żo ną po zo stał jed nak w War sza wie
do 1 lu te go 1940 ro ku i za miesz kał u Alek san dra Woj cie chow skie go
– urzęd ni ka Ban ku Pol skie go, a za ra zem swo je go szwa gra. W tym okre -
sie du żej po mo cy do świad czył rów nież od władz Szko ły Głów nej Go -
spo dar stwa Wiej skie go, zwłasz cza jej rek to ra, pro fe so ra Ja na
Mi kla szew skie go, na któ re go wnio sek zo stał też po wo ła ny w po czet
pro fe so rów tej uczel ni. Ma te rial ne go wspar cia do znał od pro fe so ra Wi -
tol da Sta nisz ki sa.

W stycz niu 1940 ro ku pro fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski prze niósł się
do Pu ław. Za pro szo ny zo stał przez wła dze Pań stwo we go In sty tu tu Na -
uko we go jesz cze przed prze ję ciem tej jed nost ki przez nie miec kie go
oku pan ta. W tym in sty tu cie prze żył ca łą oku pa cję, tam też sta rał się sku -
pić mło dzież, nie tyl ko o rol ni czych za in te re so wa niach, lecz po trze bu -
ją cą opie ki i ochro ny przed wy wie zie niem do obo zów i na ro bo ty do
Nie miec. Pod kie run kiem Pro fe so ra pra co wa ło 27 pra cow ni ków w roz -
ma itym cha rak te rze – asy sten tów, sił tech nicz nych, ro bot ni ków. Nie któ -
rzy z nich taj nie przy go to wy wa li się do ma tu ry i ją zda wa li, in ni
uzu peł nia li swo je wia do mo ści z za kre su przy ro dy i rol nic twa.

W cią gu ca łe go okre su oku pa cji Zyg munt Pie trusz czyń ski peł nił po -
ta jem nie obo wiąz ki dzie ka na Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Po zo sta jąc w Pu ła wach, pro wa dził taj ne wy kła dy i za ję -
cia, przyj mo wał do jeż dża ją cych stu den tów, uła twiał im na ukę, eg za mi -
no wał, kie ro wał na stu dia do wy bra nych pro fe so rów Uni wer sy te tu
Po znań skie go lub Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go, co czy nił
w po ro zu mie niu z dzie ka na mi wy dzia łu rol ni cze go i le śne go tej uczel ni.

Prze wi du jąc bli skie za koń cze nie woj ny, w ma ju 1944 ro ku zło żył
wnio sek o prze nie sie nie Wy dzia łu Upra wy Ro li i Ro ślin do Skier nie wic,
gdzie znaj do wa ła się już fi lia in sty tu tu pu ław skie go. My ślą prze wod nią
by ła obec ność na szla ku ko mu ni ka cyj nym do Po zna nia. Po wy sła niu do
Skier nie wic waż niej szych i droż szych apa ra tów la bo ra to ryj nych przy je -
chał z gro nem asy sten tów i pra cow ni ków tech nicz nych. Wy czu wa jąc
zbli ża ją cą się klę skę, Niem cy da li jed nak po le ce nie wy sy ła nia apa ra tu -
ry do Münche ber gu. Jed nak że Pro fe sor i je go współ pra cow ni cy ukry -
wa li dro gą apa ra tu rę, a pa ko wa li dru go rzęd ną i uszko dzo ną, do kła da jąc
tak że ka mie nie i ce gły. Po przej ściu Ar mii Czer wo nej wy do by to z ukry -
cia apa ra tu rę i prze wie zio no ją do Po zna nia.

Na tych miast po opusz cze niu War sza wy przez Niem ców Pro fe sor na -
wią zał kon takt z De le ga tu rą Mi ni ster stwa Oświa ty i po otrzy ma niu peł -
no moc nic twa na dal sze peł nie nie funk cji dzie ka na po wró cił 10 mar ca do
Po zna nia, aby roz po cząć pra ce nad uru cho mie niem Wy dzia łu Rol ni czo -
-Le śne go. Pra co wał ze zdwo jo ną si łą. Po raz czwar ty wy bra no go dzie ka -
nem w 1946 ro ku, lecz był nim krót ko. Nie był to jed nak kres dzie kań skiej
służ by. Mi ni ster stwo Oświa ty, na wnio sek Ra dy Głów nej do Spraw Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, po wo ła ło bo wiem pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz -
czyń skie go na sta no wi sko dzie ka na na la ta 1949/1950 i 1950/1951. 

W no wej rze czy wi sto ści po li tycz nej Pro fe sor usi ło wał od na leźć dla sie -
bie sto sow ne miej sce. Po glą dów nie zmie niał, peł nił po win ność uczo ne -
go, „nie kła niał się oko licz no ściom”. W ro ku 1945 zo stał po wo ła ny na
człon ka Ko mi te tu Współ pra cy z FAO. Pod jął się tak że, na zle ce nie Mi ni -
stra Rol nic twa, zor ga ni zo wa nia Pra cow ni Od mia no znaw czej przy swo jej
Ka te drze. Za an ga żo wał się w dzia łal ność Ra dy Na uko wej Rol ni czej w Mi -
ni ster stwie Rol nic twa i Re form Rol nych, Ra dy Głów nej i Ko mi sji Oświa to -
wej Wiel ko pol skie go To wa rzy stwa Kó łek Rol ni czych, Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej, Za rzą du Głów ne go Sa mo po mo cy Chłop skiej, To wa rzy stwa
Wie dzy Po wszech nej. Był człon kiem za ło ży cie lem Klu bu De mo kra tycz -
nej Pro fe su ry. Ak tyw nie uczest ni czył w ak cjach na rzecz ochro ny po ko ju.
Pa tro no wał dzia ła niom upo wszech nia nia wie dzy rol ni czej.

W dal szym cią gu z roz ma chem pro wa dził dzia łal ność ba daw czą i dy -
dak tycz ną. Po ma gał uczo nym, któ rych do tknę ły re pre sje. Był jesz cze
w peł ni sił, kie dy utwo rzo no Wyż szą Szko łę Rol ni czą. Roz wi jał swo ją Ka -
te drę. Czas pol skie go Paź dzier ni ka oka zał się dla nie go po rą eme ry tu -
ry. Nie zre zy gno wał z upra wia nia na uki, cho ciaż je go Ka te dra wy róż nia ła
się róż no rod no ścią po li tycz nych opcji. Po zo stał wier ny na uce i mi sji
uczo ne go do koń ca swych dni.

W na uko wym wi ze run ku pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go
da ją się wy róż nić pew ne dzie dzi ny, któ re po dej mo wał w pra cach ba -
daw czych, ade kwat ne do cza sów, w któ rych żył. Zwra ca też uwa gę po -
sta wa, któ rą Pro fe sor wy ka zy wał – trwa nie w eu ro pej skiej te ma ty ce
ba daw czej i po dej mo wa nie ba dań no wa tor skich, moż li wych do prze -
pro wa dze nia w pol skich wa run kach. Chło nął no wo ści z pra cow ni uni -
wer sy te tów w Hal le i Lip sku. Prze by wa jąc tam, pro wa dził ba da nia nad
ce cha mi kse ro fil ny mi od mian zbóż i traw łą ko wych. In te re so wał się ho -
dow lą ro ślin i do świad czal nic twem rol ni czym. W Aka de mii Rol ni czej
w Du bla nach za jął się ni try fi ka cją amo nia ku i czyn ni ka mi, któ re ją de -
ter mi nu ją. Pra cu jąc na Uni wer sy te cie Po znań skim, po dej mo wał ba da -
nia upra wy ziem nia ków, psze ni cy, ży ta, nie któ rych ro ślin pa stew nych
– zwłasz cza lu cer ny. Nie kon cen tro wał się jed nak na kwe stiach agro -
tech nicz nych – po dej mo wał ba da nia o cha rak te rze fi zjo lo gicz nym.
Moc ną stro ną w pra cach ba daw czych by ły też kwe stie od mia no we.

Od no sząc pu bli ka cyj ny do ro bek na uko wy Pro fe so ra Pie trusz czyń skie -
go do współ cze snych kry te riów i moż li wo ści edy tor skich, moż na stwier -
dzić, że nie jest bo ga ty. Jed nak że na le ży go wi dzieć w re aliach tam tych
lat. Uwa gę zwra ca ją wy raź nie ob szer ne mo no gra fie, mię dzy in ny mi
Upra wa ziem nia ków (Wil no 1913, 41 stron) Upra wa lu cer ny (Po znań 1931,
22 stro ny), Upra wa rze pa ku i rze pi ku (Po znań 1934, 86 stron). Waż ną po -
zy cją by ły roz dzia ły w pod ręcz ni ku Szcze gó ło wa upra wa ro ślin wy da nym
w 1951 ro ku (Ro śli ny ole iste [130 stron] oraz Ro śli ny mo tyl ko wa te
[45 stron]). Du żą war tość hi sto rycz ną ma ją ta kie opra co wa nia, jak: Pro -
duk cja ro ślin na w Pol sce. Bi lans Go spo dar czy Dzie się cio le cia Pol ski Od ro -
dzo nej (1929), czy też No we kie run ki w pro duk cji ro ślin nej (War sza wa
1934), a tak że Wy twór czość grun tów or nych Kró le stwa Kon gre so we go
– Sto sun ki rol ni cze Kró le stwa Kon gre so we go (War sza wa 1918). Na szcze -
gól ne pod kre śle nie za słu gu je wy da na w Po zna niu, w ro ku 1937, mo no -
gra fia Pro duk cja ro ślin na w Wiel ko pol sce – jej prze szłość i te raź niej szość,
li czą ca 370 stron. Dzię ki te mu dzie łu Pro fe sor zwią zał się naj moc niej
z Wiel ko pol ską. 

Spo glą da jąc na Pro fe so ra Zyg mun ta Pie trusz czyń skie go z per spek -
ty wy mi ja ją ce go pra wie pół wie cza od dnia Je go śmier ci, ła two do strzec
w Je go ży ciu i pra cy nie prze mi ja ją ce ce chy i war to ści. Przede wszyst -
kim wier ność na uce i uni wer sy te to wi, od da nie im wszyst kich swych ży -
cio wych sił i moż li wo ści. Był uczo nym nie tyl ko „dla złud nej sła wy”.
Wszyst ko, co czy nił, ukie run ko wa ne by ło na roz wój Rze czy po spo li tej
w sfe rze na uki i rol nic twa. Wszyst kie in no wa cje osią gnię te przez pra cę
wła sną, stu dio wa nie li te ra tu ry i bez po śred nie kon tak ty z eu ro pej ską
tech no lo gią rol ni czą prze ka zy wał pol skie mu rol nic twu i pol skim rol ni -
kom. Kre ował no we po ko le nie ab sol wen tów, bo ga tych mą dro ścią, nie
tyl ko sa mą wie dzą. Ko chał stu diu ją cą mło dzież i w niej po kła dał na dzie -
ję na przy szłość. Nie wąt pli wie po sia dał nie prze cięt ne zdol no ści or ga -
ni za cyj ne i w tym kon tek ście był mę żem opatrz no ścio wym dla
uni wer sy te tu, dla na szej uczel ni. W każ dym czło wie ku do strze gał Czło -
wie ka. Sam nim się sta wał co raz bar dziej każ de go dnia…

Sta ni sław Ko złow ski
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Ewa Stryc ka (ES): W 1961 ro ku wy je cha li ście pań stwo z Po zna -
nia…

Mag da le na Ko wal kow ska (MK):… Tak. W 1961 ro ku oj cu za pro po -
no wa no sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Le śnic twa
i Prze my słu Drzew ne go. Przy pusz czam, że w tam tych cza sach po -
trzeb ni by li na wy so kich sta no wi skach lu dzie do brze wy kształ ce ni,
z du żą wie dzą, fa chow cy, a ta kim czło wie kiem wła śnie był mój oj ciec.
Znał do brze czte ry ję zy ki, na pew no więc był przy dat ny na tym sta -
no wi sku, na któ re go po wo ła no. Du żo pi sał, du żo pu bli ko wał, jeź dził
po kra ju i świe cie z re fe ra ta mi, są dzę więc, że był w tym mi ni ster stwie
si łą me ry to rycz ną. To jed nak by ła trud na de cy zja dla mo ich ro dzi ców,
bo trze ba by ło zre zy gno wać z uko cha ne go Po zna nia, ulu bio ne go
miej sca, gdzie się miesz ka ło ty le lat i na gle przy zwy cza ić się do zu peł -
nie in nych wa run ków.

[Do po ko ju wcho dzi cio cia He le na, z do mu Mo len da, młod sza sio -
stra Ta de usza, jak się oka zu je, w lip cu te go ro ku skoń czy ła 90 lat.]

ES: Gdzie się znaj do wał pań stwa ro dzin ny dom?
He le na z do mu Mo len da (HM): Ta de usz uro dził się w Grodź cu, tam

nasz oj ciec pra co wał ja ko gór nik aż do cza su, gdy uległ wy pad ko wi

i prze niósł się do Ję drze jo wa, do pra cy na ko lei. Tam też przy szłam na
świat ja i po zo sta łe mo je ro dzeń stwo.

ES: Jak za pa mię ta ła pa ni swo je go star sze go bra ta, Ta de usza?
HM: Co mo gę po wie dzieć o mo im bra cie… Mię dzy na mi by ła du ża

róż ni ca wie ku, je de na ście lat, sła bo go pa mię tam z tam tych cza sów,
wciąż był po za do mem, uczył się, a po tem wy je chał na stu dia. Mam
przed ocza mi tyl ko ta kie dro bia zgi, na przy kład Ta de usz idą cy dro gą
z ja kąś pan ną, po ki wał mi z da le ka rę ką, ja mu też po ki wa łam, i ty le.
Wiem na pew no, że był bar dzo pra co wi ty, ko chał książ ki i był nie zwy -
kle uzdol nio ny, naj bar dziej z nas wszyst kich ro dzeń stwa, a by ło nas
czwo ro: naj star szy Ta de usz, po tem dru gi brat, Ja nek, młod sza sio stra
Ge no we fa i na koń cu ja. W szko łach za wsze miał oce ny ce lu ją ce, ale
szkol nic two wów czas by ło płat ne, za na ukę w gim na zjum czy li ceum
trze ba by ło pła cić, nie mó wiąc już o stu diach. W do mu nie by ło pie nię -
dzy, to by ła ubo ga ro dzi na ro bot ni cza. Mój młod szy brat po szedł do se -
mi na rium na uczy ciel skie go, a Ta de usza ro dzi ce chcie li za brać
z gim na zjum w Ję drze jo wie, gdzie się uczył, bo ich po pro stu nie by ło
stać na opła ca nie cze sne go. I wte dy dy rek tor tej szko ły po wie dział, że
nie go dzi się tak zdol ne go czło wie ka po zba wiać moż li wo ści na uki i że
w ta kim ra zie da bra tu miej sce pra cy w bi blio te ce szkol nej i w ten spo -
sób do ro bi on so bie pie nią dze na dal sze swo je kształ ce nie. Uwa żam, że

Ta de usz Mo len da – nie tyl ko rek tor 
i na uko wiec (cz. 2)
Wspo�mnie�nia�cór�ki�Ta�de�usza�Mo�len�dy,�Mag�da�le�ny�Ko�wal�kow�skiej,�oraz�jego�
siostry,�Heleny
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Dom przy ulicy Wołyńskiej w Poznaniu, gdzie mieszkała rodzina rektora Molendy (październik 2011)
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bar dzo ład nie po stą pił ten dy rek tor. Po skoń cze niu na uki Ta de usz po -
je chał do Po zna nia na stu dia, choć wca le nie chciał po cząt ko wo zo stać
le śni kiem. Pra gnął stu dio wać me dy cy nę, ale to by ły za dro gie stu dia
i dla te go wy brał le śnic two na Uni wer sy te cie Po znań skim. Za wsze lu bił
bio lo gię, przy ro dę, spa ce ry na ło nie na tu ry. Mój młod szy brat, Ja nek,
był zu peł nie in ny: zaj mo wał się spor tem i tyl ko to go in te re so wa ło, ale
Ta de usz – nie. Na uka, książ ki – to był ca ły je go świat. Pa mię tam go, jak
wsa dzał do kie sze ni płasz cza ja kąś książ kę, do te go kil ka upie czo nych
przez ma mę pa lusz ków do schru pa nia – i szedł przed sie bie, mie dzą, na
po la, do la su… W książ kach wi dział swój cel i ca łe swo je ży cie. Był za -
wsze wraż li wy na krzyw dę ludz ką, na bie dę.

ES: A jak to się sta ło, że pa ni też tra fi ła do Po zna nia?
HM: Po śmier ci ro dzi ców i ro dzeń stwa Ta de usz po sta no wił: masz

przy je chać do Po zna nia. I tak zro bi łam, po słu cha łam star sze go bra ta
i przy je cha łam do te go mia sta. Tro chę miesz ka łam u nich, a po tem
wy szłam za mąż i za ło ży łam wła sny dom.

[Tu cio cia stwier dza, że mu si wyjść do skle pu po za ku py i opusz -
cza nas.]

MK: Mu szę po wie dzieć, że moi ro dzi ce do sko na le czu li się w Po zna -
niu. Mie li fan ta stycz ne re la cje z przy ja ciół mi. W cza sie kar na wa łu urzą -
dza li w na szym miesz ka niu przy Wo łyń skiej ba le, tak że prze bie rań ców.
Wów czas pa no wał tu praw dzi wy „obłęd”, ale w po zy tyw nym te go sło -
wa zna cze niu. Ja i mo je sio stry, trzy pa nien ki, do sko na le się czu ły śmy
wśród tych lu dzi, star szych prze cież od nas o wie le lat. Ba wi li śmy się
tu wszy scy bar dzo do brze. Pa mię tam ta tę, któ ry jed ne go ro ku prze -
brał się za ko bie tę… Wy glą dał nie sa mo wi cie za baw nie! 

ES: O, to nie zna ne ob li cze rek to ra Ta de usza Mo len dy!
MK: Tak [śmiech], ale na co dzień ta to był ty pem praw dzi we go na -

ukow ca, któ ry jest za prząt nię ty tyl ko spra wa mi pra cy na uczel ni. Gdy
na przy kład wy jeż dża li śmy na wa ka cje, to ma ma mu sia ła się wszyst -
kim za jąć, pa ko wa niem je go wa li zek, co za brać, co bę dzie po trzeb -
ne, bo ta to po tra fił wsiąść do sa mo cho du tak jak stał, w gar ni tu rze,
i tak po je chać do la su… Był ty pem po grą żo ne go w roz my śla niach
na ukow ca, któ ry za kła da dwa róż ne bu ty al bo skar pet ki nie do pa ry.
Nad wszyst kim jed nak czu wa ła ma ma, a on wszyst ko ak cep to wał, co
za rzą dzi ła, za wsze tyl ko po wta rzał: „Świet nie, Kry siul ku” (bo ma ma
mia ła na imię Kry sty na). Po za tym uwiel bia li cho dzić ra zem na spa -
ce ry. Za wsze ra no, ra niu sień ko wsta wa li i po po ran nej ka wie szli na
spa cer – do Par ku So łac kie go w Po zna niu, a po tem do Ła zie nek – gdy
już miesz ka li śmy w War sza wie. Spa ce ro wa li re gu lar nie. Rów nież na
wa ka cjach: już wcze snym ran kiem szli so bie do la su, ra do śni, szczę -
śli wi… By li bar dzo ko cha ją cą się pa rą, wza jem nie się uzu peł nia li. Ład -
nie też ra zem wy glą da li, choć by li tak róż ni: ta to wy so ki i szczu pły,
miał po nad metr osiem dzie siąt, a ma ma nie wy so ka, oko ło me tra
sześć dzie się ciu, za wsze ubra na w gar son kę, ko ra li ki, pan to fle na nie -
zbyt wy so kim ob ca sie, z wło sa mi upię ty mi w du ży, czar ny kok, spra -
wia ła wra że nie ta kiej ma łej, ele ganc kiej ko biet ki. Nie pra co wa ła
za wo do wo, ale trak to wa na by ła przez oj ca tak, jak by by ła naj waż niej -
szą isto tą na zie mi, cho ciaż my, jej cór ki, wie dzia ły śmy, że tak na praw -
dę gło wą ro dzi ny jest ta ta. By li tak bar dzo ze so bą zwią za ni, że kie dy
ta to umarł (w 1975 ro ku), ma ma za raz po tem po waż nie za pa dła na
zdro wiu i w cią gu dwóch lat po szła w je go śla dy. By ła tak bied na, tak
za gu bio na po je go odej ściu… Bar dzo szyb ko po go dzi ła się z my ślą,
że mu si za raz umrzeć i do łą czyć do mę ża. A mia ła za le d wie 58 lat,
mo gła prze cież jesz cze dłu go żyć…

ES: Jak się do sie bie zwra ca li ście na co dzień?
MK: Nie by ło u nas te go, co spo ty ka ło się w in nych ro dzi nach, gdzie

trze ba by ło mó wić tak ofi cjal nie i po waż nie: „Oj cze, niech oj ciec po -
zwo li mi na to czy tam to”, nie, my śmy do ro dzi ców mó wi ły: „ta tu siu”,
„ma mu siu”, z peł ną ser decz no ścią i czu ło ścią, z ta kim cie płem ro dzin -
nym. Ro dzi ce by li wzglę dem nas bar dzo, mo że na wet za bar dzo tro -
skli wi i opie kuń czy. Przez ca ły czas się o nas ba li, być mo że by ło to
spo wo do wa ne tym, że swo je pierw sze dziec ko, kil ku mie sięcz ne go
syn ka, stra ci li w cza sie woj ny – umarł na za pa le nie opon mó zgo wych.

ES: A gdzie i kie dy ro dzi ce się po zna li?
MK: Po zna li się na tu łacz ce wo jen nej w jed nym z nad le śnictw

u dziad ka ze stro ny ma my. W 1943 ro ku się po bra li. Mo ja star sza sio -
stra, Ewa, uro dzi ła się jesz cze w Gniew ko wie, z ko lei ja i młod sza sio -
stra, Ka ta rzy na, przy szły śmy na świat już w Po zna niu. Ża łu ję, iż nie
roz ma wia ły śmy z ro dzi ca mi o daw nych cza sach, nie in te re so wa ło nas
to wte dy, dla te go mo je wspo mnie nia na te mat te go, co dzia ło się
przed na szym uro dze niem, są bar dzo wy biór cze. Nie zdą ży łam po -
znać tej prze szło ści, za ję ta co dzien no ścią, ko le żan ka mi, ko le ga mi… 

Krystyna i Tadeusz Molenda; zdjęcie zrobione podczas wojny,
prawdopodobnie tuż po ślubie (pobrali się w 1943 roku)
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Ojciec Tadeusza Molendy – Piotr, był górnikiem
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ES: Jak wy glą dał zwy kły, po wsze dni dzień w miesz ka niu rek -
to ra Mo len dy?

MK: W za sa dzie nic cie ka we go się nie dzia ło, mo że po za tym, że – jak
już mó wi łam – oj ciec dzień roz po czy nał od ka wy, sia dał so bie z nią przy
ra diu i krę cił gał ką w po szu ki wa niu Ra dia Wol na Eu ro pa. Tak wła śnie
za pa mię ta łam oj ca, sie dzą ce go przy ra diu, wśród tych pi sków i zgrzy -
tów za głu sza rek, słu cha ją ce go wia do mo ści z Za cho du Eu ro py. Po dob -
nie by ło wie czo rem, po po wro cie z pra cy. Ko la cja, szklan ka z her ba tą
i znów Ra dio Wol na Eu ro pa. Za wsze bar dzo się cie szył, gdy usły szał coś
po zy tyw ne go, do bre go o na szym kra ju, co ro ko wa ło, że mo że się
wresz cie coś tu zmie ni. Nie każ dy wie, że był on wiel kim pa trio tą, bar -
dzo prze ży wał to, co dzia ło się w Pol sce. Ow szem, na le żał do par tii, bo
mu siał, je śli chciał coś osią gnąć w ży ciu za wo do wym. Dla te go na zy -
wa nie mo je go oj ca: „to wa rzysz Mo len da”, jest dla nie go bar dzo krzyw -
dzą ce, bo on te go nie na wi dził, ni gdy się nie czuł „par tyj nia kiem”, był
nim tyl ko na pa pie rze. To by ły ta kie strasz ne cza sy.

ES: By wa ły jed nak i przy jem ne chwi le, na przy kład wa ka cje…
MK: O, tak! Na wa ka cje za wsze wy jeż dża li śmy wszy scy ra zem, to

zna czy my, cór ki, jeź dzi ły śmy z ro dzi ca mi, ni gdy nie by ło tak, że by nas
wy sy ła no gdzieś na ko lo nie czy obo zy, ni gdy nie cho dzi ły śmy do
przed szko la, za wsze by ły śmy z ro dzi ca mi. Naj czę ściej wy jeż dża li śmy
gdzieś do la su, do le śni czów ki, po nie waż ro dzi ce ko cha li las i jak tyl -
ko mo gli, to wła śnie ta kie miej sca wy bie ra li, naj le piej tam się czu -
li. I nas, swo je cór ki, za ra zi li tą mi ło ścią do przy ro dy.

ES: Czy pa ni oj ciec trak to wał wów czas las ja ko miej sce ba dań,
stric te pra cy na uko wej, czy mo że do strze gał w nim coś wię cej?

MK: I jed no, i dru gie. Ko chał las, pa trzył na drze wa i z pew no ścią
oce niał je ja ko fa cho wiec, le śnik, pod wzglę dem zdro wot no ści, współ -
ist nie nia z po zo sta ły mi ga tun ka mi, ale jed no cze śnie ko chał ten las ja -
ko ca łość, po dzi wiał bo gac two przy ro dy, zwie rzy nę w tym wszyst kim
ży ją cą – i ja ko miej sce, gdzie naj le piej się wy po czy wa. 

ES: Czy by ły to róż ne miej sca, czy mo że jed no ulu bio ne?
MK: Wy jeż dża li śmy nad mo rze i w gó ry, ale mie li śmy rów nież ta kie ulu -

bio ne miej sce nie da le ko Olsz ty na – miej sco wość na zy wa się śmiesz nie
(jak wie le w tych stro nach): Pur da Le śna. Z wiel ką przy jem no ścią rok rocz -
nie jeź dzi li śmy do le śni czów ki tam się znaj du ją cej. By ła to na sza wspa nia -
ła ba za, a go spo da rze przyj mo wa li nas za wsze z wiel ką grzecz no ścią
i tro ską. Tam na bie ra li śmy sił do pra cy (ta to) i na uki (my, je go cór ki).

ES: Jak wy glą dał ga bi net pa ni oj ca?
MK: To był ty po wy du ży po kój, naj waż niej sze miej sce na sze go do -

mu. Pa no wał tam za wsze swe go ro dza ju „nie ład” wśród pa pie rów i ma -
szy no pi sów, ale oj ciec za wsze wie dział, gdzie co jest. Ksią żek tam by ło
za trzę sie nie, od pod ło gi po su fit. Lu bi ły śmy do te go ga bi ne tu z sio -
stra mi za glą dać, ale książ ki tam się znaj du ją ce nie spe cjal nie nas wte -
dy in te re so wa ły, by ły zbyt spe cja li stycz ne, to nie by ła cie ka wa lek tu ra
dla do ra sta ją cych pa nie nek. Trze ba by ło oczy wi ście za wsze uwa żać,
że by nie zro bić w tych pa pie rach nie po rząd ku. I to by naj mniej nie my,
cór ki pro fe so ra, mo gły śmy coś na bro ić, ale zwie rzę ta, któ re w na szym
do mu by ły obec ne od za wsze.

ES: Co ro dzi ce są dzi li na te mat obec no ści zwie rząt w do mu?
MK: Och, to za wsze by ła woj na. Mu sia ły śmy (mo je sio stry i ja) wy mu -

szać na ro dzi cach zgo dę, zwłasz cza na oj cu, któ ry – gdy przy pro wa dzi -
ły śmy ja kie goś zwie rza ka do do mu – za wsze naj pierw się zło ścił, ale już
po krót kim cza sie przy wy kał do tej sy tu acji i go dził się na wszyst ko. Ba,
cza sem, gdy my ślał, że nikt go nie wi dzi, po gła skał ta kie go ko ta al bo i na -
wet dał mu ja kiś sma ko wi ty ką sek do zje dze nia… Ale tyl ko wte dy, gdy
ni ko go z nas nie by ło w po bli żu! Przy nas trzy mał fa son.

ES: Ile i ja kie zwie rząt ka prze wi nę ły się przez pań stwa
dom? I kto je tam zno sił?

MK: Naj gor sza pod wzglę dem wpro wa dza nia do do mu róż nych ży ją -
tek by łam ja. A to bia łe my szy, a to ryb ki, a to ja kiś kot, a to pies, oczy wi -
ście cho wa ło się ten ży wy in wen tarz przed oj cem, ale pech chciał, że ten
kot czy pies za wsze pierw szy wy lazł pod je go no gi, oj ciec się wte dy
wście kał, krzy czał, ale trwa ło to krót ko i już w nie dłu gim cza sie przy zwy -
cza jał się do no we go do mow ni ka. By wa ło, że trze ba by ło te zwie rza ki
za brać ze so bą na wa ka cje, bo kto by się ni mi opie ko wał? Pa mię tam ta -
ki rok, kie dy za ła do wa łam się do sa mo cho du z ryb ka mi w akwa rium,
mysz ka mi, ko tem… Oj ciec nie miał już si ły, ma chał na to rę ką… 

ES: Czy po po wro cie do Po zna nia zaj rza ła pa ni do daw ne go
miesz ka nia przy uli cy Wo łyń skiej?

MK: Tak, by wam w tym do mu dość czę sto, bo miesz ka w nim na sza
ro dzi na.

ES: Od na la zła tam pa ni coś z daw nych cza sów?
MK: Hm… Wspo mnie nia…

Roz ma wia ła Ewa Stryc ka

Ojciec Krystyny Molendy – Wojciech Wajda, był nadleśniczym 
w Gniewkowie koło Torunia
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Najmłodsza siostra Tadeusza Molendy, Hanna (na zdjęciu z lat
czterdziestych XX wieku)
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Park Sołacki do dziś lubią dzieci
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Kolejny sołacki mostek

Miejsce to lubią także zakochane pary
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To był rok aka de mic ki 1951/1952, ostat ni na Wy dzia le Rol ni czym Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Do kład nie pa mię tam na sze pierw sze za -

ję cia. Był to wy kład z ma te ma ty ki, pro wa dzi ła go w bu dyn ku Ka te dry
Che mii przy ul. Woj ska Pol skie go prof. Re gi na Eland. Na de szła pierw sza
prze rwa w za ję ciach, wy szli śmy na hol. W ką cie po miesz cze nia znaj do -
wał się du ży ka flo wy piec, w któ rym – ze wzglę du na chłod ną, paź dzier -
ni ko wą au rę – by ło już na pa lo ne. Wszyst kie dziew czy ny sku pi ły się
wo kół nie go. Na prze ciw nas sta nę ła część chło pa ków. Sta li, pa trzy li i na -
gle je den nich po wie dział: „My wie my, przy szły ście tu taj, aby zna leźć
mę ża!” By ły śmy obu rzo ne! No i fak tycz nie. Jak po ka za ła przy szłość, mał -
żeństw na ro ku by ło tyl ko kil ka, i do te go za war te zo sta ły do pie ro pod
ko niec stu diów.

In na przy go da to wy jazd na mie sięcz ną prak ty kę ro bot ni czą po pierw -
szym ro ku. By łam w gru pie, któ rą skie ro wa no do pe ge eru pod Szcze ci -
nem. Z uczel ni do sta li śmy de le ga cje oraz 50 zło tych na po kry cie kosz tów
po dró ży. Ra zem z ko le żan ką je cha ły śmy po cią giem noc nym, ale przez
po mył kę wsia dły śmy do po śpiesz ne go, a nie oso bo we go. Ka ra za nie -
wła ści wy bi let wy ka so wa ła nas do gro sza, a mu sia ły śmy jesz cze ku pić
bi le ty na dal szą po dróż, tym ra zem ko lej ką wą sko to ro wą. Na szczę ście
ko le żan ka, wy cho wan ka sióstr Sa cre Co eur, wie dzia ła, gdzie szu kać po -
mo cy: na naj bliż szej ple ba nii. Przed sta wi ły śmy na szą sy tu ację pro bosz -
czo wi, ten nam – o dzi wo – uwie rzył (wi docz nie wy glą da ły śmy cał kiem
wia ry god nie) i dał nam pie nią dze na bi le ty. Bez prze szkód do łą czy ły śmy
więc do na szej gru py i szczę śli wie do tar ły śmy na miej sce. A tam – wa -
run ki zgrzeb ne, jak to w pe ge erze: cze ka ły na nas je dy nie sien ni ki roz ło -
żo ne na pod ło dze w świe tli cy. Ja wy bra łam ten, któ ry le żał pod
por tre tem Mark sa.

W pew nym okre sie stu diów na ba wi łam się eg ze my (cho ro by skó ry),
dla te go mu sia łam za cząć no sić na dło niach rę ka wicz ki. Wkrót ce sta ły
się one so lą w oku na sze go ak ty wu par tyj ne go, ko ja rzy ły się bo wiem
z wiel ko pań ską ma nie rą, ze sty lem by cia „pa nien ki z do bre go do mu”.
Przez te nie szczę sne rę ka wicz ki sta łam się ele men tem nie po praw nym
po li tycz nie. Efek ty te go nie da ły na sie bie dłu go cze kać. Kie dy po otrzy -
ma niu dy plo mu in ży nie ra (obec nie li cen cjat) sta ra łam się o przy ję cie na
stu dia ma gi ster skie, ak tyw sie dzą cy w ko mi sji kwa li fi ka cyj nej jed no -
głośnie orzekł: „Nie na da je się!” Na szczę ście ko mi sji prze wod ni czył 
prof. Fe li cjan Ciesz kow ski -Dem biń ski i to on mnie ura to wał. Po krót kiej
dys ku sji ak tyw zmie nił sta no wi sko, za strze ga jąc jed nak, że mo je stu dia
ow szem, mo gą być kon ty nu owa ne, ale tyl ko na pierw szej so cja li stycz -
nej uczel ni rol ni czej w Pol sce – w Olsz ty nie (dziś to Uni wer sy tet War -
miń sko -Ma zur ski). Tam z dwój ką „ochot ni ków” po je cha łam więc na
wy gna nie, tam też prze ży li śmy Po znań ski Czer wiec. By ło go rą co… Bo
na gle się oka za ło, że na sza trój ka z Po zna nia sta no wi ele ment wy wro -
to wy i ja ko prze szcze pio ny na olsz tyń ski grunt mo że za gra żać ca łe mu
śro do wi sku. Na szczę ście wkrót ce od by ło się otwar te ze bra nie par tyj -
ne, gdzie prze pro szo no nas za do zna ne przy kro ści. Po tem już bez prze -
szkód obro ni li śmy na sze pra ce ma gi ster skie.

Tak, to by ły nie zwy kle cie ka we cza sy…

Da nu ta Wój cik -Wojt ko wiak
eme ry to wa na pro fe sor Ka te dry Fi zjo lo gii Ro ślin 

Wy dzia łu Ogrod ni cze go 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu

Pierw szy wy kład na uczel ni, 
noc leg pod por tre tem Mark sa 
i „wy wro to we” rę ka wicz ki

Budynek Chemii Ogólnej
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Te re sa Woy ke (TW): Nasz rocz nik roz po czął stu dia w 1951 ro ku,
a skoń czył go po trzech i pół ro ku – w 1955. Po tem jesz cze by ły stu dia
ma gi ster skie, któ re trwa ły pół to ra ro ku, ale tam nie przyj mo wa li
wszyst kich, tyl ko tych z do bry mi stop nia mi. W 1951 ro ku na wy dzia -
łach rol ni czym i le śnym Uni wer sy te tu Po znań skie go by ło nas 240
osób. Przyj mo wa no nas na pod sta wie eg za mi nu pi sem ne go z bio lo -
gii (pi sa li śmy go w dwóch ter mi nach: ra no i po po łu dniu w bu dyn ku
Che mii Ogól nej) oraz roz mo wy kwa li fi ka cyj nej, w któ rej uczest ni czy -
li: „czyn nik spo łecz ny”, przy pusz czal nie star szy ko le ga z ZMP, oraz dzie -
kan i se kre tar ka. Dzie ka nem wów czas był pro fe sor Bar bac ki, jesz cze
przed wo jen ny pra cow nik uni wer sy te tu, a jed no cze śnie – jak się póź -
niej oka za ło – re cen zent mo jej przy szłej pra cy dok tor skiej. Po roz mo -
wie kwa li fi ka cyj nej od by ło się pierw sze spo tka nie wszyst kich
przy ję tych w sa li wy kła do wej Che mii Ogól nej. (Tak na mar gi ne sie:
Che mia Ogól na by ła spe cy ficz nym bu dyn kiem, bo oprócz sa li au dy -
to ryj nej po sia da ła jesz cze na gó rze coś w ro dza ju bal ko ni ku. Na si ko -
le dzy so bie wy my śli li, że to bę dzie ide al ne miej sce do pusz cza nia
la taw ców…) Tak więc na tym spo tka niu oka za ło się, że spo śród nas
wy dzie lo no kan dy da tów do stu dio wa nia na no wym wy dzia le – Wy -
dzia le Zoo tech nicz nym, na któ ry do bro wol nie prze szło 60 osób. Z po -
zo sta łych 180 (wśród nich i nas) utwo rzo no sześć grup dzie kań skich
po ca 30 osób w każ dej (w tym sa mym cza sie utwo rzo no też ma łą gru -
pę ogrod ni ków). Mąż był w pierw szej, a ja w szó stej gru pie, ale po zna -
li śmy się do pie ro po stu diach, nie by li śmy mał żeń stwem stu denc kim.
Na pierw szym ro ku mie li śmy za ję cia z wie lo ma jesz cze przed wo jen -
ny mi pro fe so ra mi, nie któ rzy z nich by li wy bit ni, jak cho dzi o pro wa -
dze nie wy kła dów. Zda rza ło się, że na wieść, iż ten a ten pro fe sor
bę dzie miał wy kład po za uczel nią, wszy scy jak w dym tam bie gli,
drzwi z za wia sów wy sta wia li, aby choć na ko ry ta rzu go po słu chać. Ta -
kim pro fe so rem był Jan So ko łow ski, zoo log, któ ry po tra fił na wy kła -
dzie opi sać śpiew pta ka, czy li za de mon stro wać nam, co ten ptak

swo im śpie wem do nas mó wi, przy kła do wo ta ki trzna del na wio snę
śpie wa: „Su chej ko by le nie bę dzie nic”. Pro fe sor po tra fił ten głos od -
two rzyć, a nam do dat ko wo po da wał, co w lu do wej mą dro ści ta ki głos
ozna cza. Jed no cze śnie stu dio wał sztu ki pięk ne, ma lar stwo i wszyst -
kie te pta ki po tra fił nam na ry so wać na ta bli cy kre dą.

Wi told Woy ke (WW): Ale jak ar ty stycz nie!
TW: Tak, bar dzo ład nie ry so wał. Z ko lei ćwi cze nia z tej zoo lo gii nie

by ły za cie ka we, przy naj mniej dla mnie. Nie lu bi łam na przy kład sek -
cji, roz kra wa nia dżdżow ni cy i ry so wa nia, co tam ta dżdżow ni ca
w środ ku ma, ale by ła to wie dza ko niecz na, trze ba ją by ło oczy wi ście
na być. Na ćwi cze niach z bo ta ni ki by ło po dob nie, też ry so wa li śmy
obiek ty, ale ze świa ta ro ślin, po zna wa li śmy ich bu do wę ana to micz ną,
wy ko ny wa li śmy ry sun ki spod mi kro sko pu – by ło to na swój spo sób
cie ka we. Bar dzo cie ka we by ły ćwi cze nia z che mii pro wa dzo ne przez
dr. Alek san dra Ku bia ka i mgr. Przy by la ka (obaj już nie ste ty nie ży ją).
Na tych za ję ciach nad zór nad od czyn ni ka mi i sprzę tem la bo ra to ryj -
nym spra wo wał pan Woź niak, któ ry tym się wy róż niał z tłu mu, że po -
tra fił nam, stu den tom, pod po wie dzieć, ja ką sub stan cję ma my w da nej
chwi li w pro bów kach. A skąd czer pał tę wie dzę? Brał po pro stu na ję -
zyk za war tość każ dej z nich! Oczy wi ście czę sto cho dził z po pa rzo ny -
mi usta mi… Z in nych pro fe so rów naj mi lej wspo mi nam te go, któ ry
wy kła dał nam geo lo gię z mi ne ra lo gią – pro fe so ra Cze kal skie go. Ale
moi ko le dzy jesz cze przez dłu gie la ta po za koń cze niu stu diów nie zwy -
kle mi le wspo mi na li… asy stent kę pro fe so ra, bar dzo ład ną, szczu plut -
ką, ciem no -, a wła ści wie czar no wło są, któ ra na bo daj że nie bie skim
swe ter ku mia ła wy pi sa ne „Ewa”… Pierw szym przed mio tem, któ ry mu -
sia łam za li czyć, by ła me te oro lo gia. Pro wa dzi li ją prof. Smo sar ski i Ma -
riusz Kar liń ski, obaj bar dzo ory gi nal ni. Pan Kar liń ski przez ca ły rok
bie gał do skle pu z kan ką po mle ko (sklep mie ścił się w su te re nie wil li
sto ją cej na prze ciw obec nej Che mii Rol nej), za wsze w te ni sów kach,
nie waż ne, czy to by ło la to, czy zi ma, mknął po śnie gu, po lo dzie… Pro -

„Cza sy, ja kie by ły, ta kie by ły, 
ale czło wiek był mło dy…”
Wspo�mnie�nia�stu�den�tów�roz�po�czy�na�ją�cych�na�ukę�na�Uni�wer�sy�te�cie�Po�znań�skim
w paź�dzier�ni�ku 1951�ro�ku

Teresa i Witold Woyke w swoim ogrodzie latem 2011 roku
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fe sor Smo sar ski też był ory gi na łem. W tam tych cza sach tram wa je jeź -
dzi ły w mia rę re gu lar nie, ale nie mal za wsze pa no wał w nich strasz ny
tłok. Aby uspraw nić prze miesz cza nie się pa sa że rów, wpro wa dzo no
za sa dę, że wsia da się przez tyl ni po most…

WW: … przy któ rym stał kon duk tor i sprze da wał bi le ty…
TW:… tak, a wy sia da przo dem. I pew ne go dnia przy so łac kiej zie -

lo nej bud ce do tram wa ju po sta no wił wsiąść pro fe sor Smo sar ski, za -
su szo ny sta ru szek, chu cher ko wręcz, ale po peł nił błąd, bo skie ro wał
swe kro ki ku przed niej plat for mie. Na ta kie po waż ne zła ma nie prze -
pi su grom kim gło sem ode zwał się mo tor ni czy: „Ty łem się wsia da! Ty -
łem!” Na co pro fe sor Smo sar ski, sto jąc już na pierw szym stop niu te go
po mo stu, ele ganc ko od wró cił się na pię cie i wsiadł do po jaz du – ty -
łem! War to jesz cze tu wspo mnieć je den z przed mio tów, che mię ogól -
ną. W za sa dzie po raz pierw szy uczo no mnie tu che mii z efek tow ny mi
nie raz po ka za mi róż nych do świad czeń. Tam wła śnie pew ne go dnia
wy kła dow ca za py tał: „Kto z pań stwa by tu przy szedł, wszedł na ka te -
drę i za pa lał bań ki my dla ne na peł nio ne wo do rem i tle nem, któ re bę -
dę wy twa rzał?” Dłu go nikt się nie chciał zgło sić, aż po chwi li zgo dę na
to wy ra ził krót ko ostrzy żo ny, nie mal że ły sy chło pak i skru pu lat nie
wszyst kie bań ki po za pa lał. To był – jak się póź niej oka za ło – mój przy -
szły mąż.

WW: Tak, pa mię tam tę chwi lę, wsze dłem wte dy na ka te drę i zro bi -
łem to, o co mnie pro sił wy kła dow ca. Te raz ja tro chę po wspo mi nam.
Po czą tek lat pięć dzie sią tych to cza sy, kie dy co rusz trze ba by ło wy ko -
ny wać czy ny spo łecz ne. Nam, stu den tom pierw sze go ro ku, przy szło
pra co wać przy bu do wie sta dio nu AZS przy uli cy Pu ła skie go, na roż nik
z uli cą No wo wiej skie go. Wy po sa że nie me cha nicz ne na szej za ło gi by -
ło im po nu ją ce: ło pa ta i tacz ka, któ rą wy wo zi li śmy ogrom ne ilo ści zie -
mi z wy ko pów, ale – jak wi dać na zdję ciu – nie tyl ko do te go tacz ki nam
słu ży ły… Bar dzo waż ne wów czas też by ły po cho dy pierw szo ma jo we.
Na cze le za wsze szli „przo dow ni cy pra cy”, każ dy z od po wied nią szar fą
na pier siach. Na tym zdję ciu z 1952 ro ku pro szę zo ba czyć, sto ję też i ja,
pierw szy od pra wej. Ale jak pa ni wi dzi, róż nię się nie co od ko le gów
i ko le ża nek. Mam in ny, cy wil ny strój, pod czas gdy oni są odzia ni w blu -
zy ZMP (ani ja, ani mo ja przy szła żo na nie na le że li śmy do tej or ga ni za -
cji). Obec ność na po cho dzie by ła obo wiąz ko wa, we dług imien nej li sty
skru pu lat nie spraw dza no, czy wszy scy są obec ni! Jak już je ste śmy przy
ab sur dach tam tych cza sów, to po wiem pa ni jesz cze, że po nie waż bar -
dzo do brze się uczy łem, co ro ku do sta wa łem na gro dę za do bre wy ni -

ki w na uce: tyl ko że za wsze by ło to al bo Hi sto ria WKPb, al bo Krót ki ży -
cio rys Sta li na. Re gu lar nie co ro ku wrę cza no mi al bo jed ną, al bo dru gą
książ kę. Mia łem te go kil ka eg zem pla rzy!

TW: Li stą obec no ści na po cho dach pierw szo ma jo wych zaj mo wał
się se kre tarz ZMP, nam na szczę ście tra fił się bar dzo sym pa tycz ny. Za -
wsze się go pro si ło: „Ka ziu, do li cha, sprawdź już tę obec ność, że by -
śmy się w koń cu mo gli stąd urwać!” Czmy cha li śmy stam tąd po
przej ściu przed try bu na mi, w któ rych za sia da ły ów cze sne wła dze pań -

Czyn społeczny 1952: budowa stadionu AZS przy ulicy Pułaskiego w Poznaniu; Witold Woyke (z prawej) i jego koleżanki wiedzą, do czego tak
naprawdę służą taczki

Przodownicy pracy na pochodzie pierwszomajowym w 1952 roku;
Witold Woyke, student pierwszego roku Wyższej Szkoły Rolniczej,
pierwszy od prawej: jego ubiór różni się od uniformów kolegów 
i koleżanek stojących obok…



Wieści Akademickie34 18–21 Listopada 2011 roku

stwo we (na wy so ko ści mniej wię cej pla cu Mic kie wi cza, w la tach pięć -
dzie sią tych to był plac Sta li na). Przy uli cy Ra taj cza ka już nas nie by ło.

WW: By ły to cza sy, kie dy na każ dą więk szą uro czy stość pa nien ki za -
kła da ły za wsze bia łe bluz ki, co wi dać na ko lej nym zdję ciu.

TW: Stro je, zwłasz cza na eg za mi nach lub w in nych wy jąt ko wych
sy tu acjach, by ły nie zwy kle istot ne. Pa mię tam na przy kład bar dzo waż -
ne ko lo kwium z wpi sem do in dek su u pro fe so ra Smo sar skie go. Przede
mną zda wał ko le ga, ubra ny był bar dzo po rząd nie, ale nie miał kra wa -
ta, a i ko szu lę miał w drob ną krat kę, nie gład ką bia łą. Od po wie dział
pra wi dło wo na wszyst kie py ta nia, ale pan pro fe sor pod su mo wał to
tak: „No cóż, do brze, do brze, ale po nie waż nie ma pan kra wa ta – to
tyl ko do sta tecz ny”.

TW: Rek to rat na szej uczel ni, po pu lar nie zwa nej wów czas… „WyS -
-Ro lem”, mie ścił się przy uli cy Dą brow skie go [dziś znaj du je się tam 
Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu – przyp. red.]. W tym
wła śnie bu dyn ku my, stu den ci, od bie ra li śmy sty pen dia, a pro fe so ro -
wie – swo je wy pła ty. Sta li śmy wszy scy w jed nym dłu gim ogon ku do
ka sy po swo je wy na gro dze nie. Czę sto w ko lej ce sta łam tuż za pro fe -
so rem Stec kim…

WW: Pro fe sor Stec ki był jesz cze przed wo jen nym na uczy cie lem aka -
de mic kim. Uczył bo ta ni ki i czę sto urzą dzał nam wy ciecz ki na łą ki,
gdzie mu sie li śmy ozna czać wszyst kie traw ki i in ne ro ślin ki, zbie rać je
i po tem ro bić ziel ni ki. Tu taj mam pa miąt ko we zdję cie z jed ne go z ta -
kich wy pa dów. Pro fe sor Stec ki za raz po woj nie i po po wro cie do Po -
zna nia do stał miesz ka nie w do bu do wa nym do Dwor ku So łac kie go
skrzy dle (tuż obok sta re go Ko le gium Ciesz kow skich). Tam za cza sów
oku pa cji miesz kał z ko lei nie miec ki pro fe sor Se gler (spe cja li sta od ma -
szy no znaw stwa). Ucie ka jąc przed nad cią ga ją cym fron tem, Se gler zo -
sta wił w tym miesz ka niu ca ły swój do by tek. Pro fe sor Stec ki, kie dy się
tam wpro wa dził, zna lazł mię dzy in ny mi wi szą cy na ścia nie dy plom
uni wer sy tec ki pod pi sa ny przez Adol fa Hi tle ra! Z pro fe so rem Stec kim
wią że się jesz cze in na aneg do ta. Nie któ re eks po na ty w sło ikach wy -
ko ny wał, uży wa jąc spi ry tu su. Jed nak je den z je go la bo ran tów wciąż
mu ten spi ry tus pod pi jał. Pro fe sor nie wie dział do kład nie, któ ry to z je -
go po moc ni ków ma ta ki po ciąg do uczel nia ne go trun ku, nie przy ła -
pał ni ko go na go rą cym uczyn ku, po sta no wił więc zro bić to
pod stę pem. Ja ko wy bit ny spe cja li sta od grzy bów, spo rzą dził od po -
wied ni śro dek, któ ry miał dzia ła nie sil nie prze czysz cza ją ce. Do dał go
do te go spi ry tu su… No a po tem to już wy star czy ło ob ser wo wać, kto

czę ściej niż zwy kle bie ga do to a le ty i cier pi na prze wle kłą bie gun kę…
W ogó le pro fe sor Stec ki był wy jąt ko wo uczci wym pra cow ni kiem na -
uko wym. W tam tych cza sach czę sto przy cho dzi ło ta kie od gór ne za -
rzą dze nie, aby ten czy in ny dzia łacz ZMP zdał – bez wzglę du na
wszyst ko – eg za min. Wie lu uczo nych tym na ci skom ule ga ło, ale nie
pro fe sor Stec ki. On za wsze – chy ba ja ko je dy ny – w ta kich sy tu acjach
mó wił: „Nie, ten stu dent bę dzie zda wał eg za min tak, jak in ni”. I nie by -
ło dys ku sji. Zda wał cza sem ta ki zet em po wiec i po trzy ra zy, ale żad -
nej ta ry fy ulgo wej ze wzglę du na przy na leż ność do so cja li stycz nej
or ga ni za cji nie otrzy mał. Ni gdy. 

TW: Pro fe so ra Stec kie go pa mię tam za wsze po grą żo ne go w pra cy
na uko wej, na wet kie dy prze by wał po za mu ra mi uczel ni. Na przy kład
idę so bie uli cą Nie sta chow ską, wra cam z za jęć, mi jam wła śnie li nię
par ku So łac kie go i wi dzę, że przede mną stoi ja kiś star szy pan i uważ -
nie oglą da ja kiś krza czek czy in ną ro ślin kę. Pod cho dzę bli żej – no tak,
to pro fe sor Stec ki. Wszyst ko, co spo tkał po dro dze, każ dą ro ślin kę mu -
siał obej rzeć, wziąć do rę ki, ozna czyć. 

WW: Je den z mo ich ko le gów z gru py nie uczył się za do brze. Przy -
szedł jed nak czas i mu siał zda wać eg za min u pro fe so ra Smo sar skie go
z me te oro lo gii. Pro fe sor za dał mu tyl ko jed no py ta nie: „Pro szę pa na,
czy z tej chmu ry bę dzie dzi siaj pa dać deszcz, czy nie?” Stu dent po pa -
trzył na nie bo i od po wie dział: „Tak, pa nie pro fe so rze, z tej chmu ry
spad nie dziś deszcz”. „Nie do sta tecz ny! Od jazd!” – na to pro fe sor i nie
za li czył mu eg za mi nu. Traf chciał, że po po łu dniu z owej chmu ry jed -
nak spadł deszcz, a stu dent nie na le żał do po tul nych, po szedł więc
znów do pro fe so ra i wska zu jąc na au rę pa nu ją cą za oknem, rzekł z pre -
ten sją: „Pa nie pro fe so rze, pa da deszcz!” „Daj pan in deks” – na to pro -
fe sor Smo sar ski. – „Do sta tecz ny”. In ną cie ka wą po sta cią ze świa ta na uki
Wyż szej Szko ły Rol ni czej był pro fe sor Pie trusz czyń ski, jesz cze przed -
wo jen ny dzia łacz spo łecz ny, so cja li sta, któ ry wraz z żo ną po woj nie za -
miesz kał w wil li przy uli cy Pod la skiej. Szcze gól nie na ser cu le ża ło mu
do bro dzie ci, dla te go też prze ka zał tę swo ją wil lę To wa rzy stwu Przy ja -
ciół Dzie ci. Ale – jak to czę sto by ło w tam tych cza sach – zro bi ło się „sza -
chu -ma chu, sza chu -ma chu” – i wil lę – po sta nie wo jen nym – otrzy ma ła
cór ka pierw sze go se kre ta rza par tii. Ofi cjal ny prze kaz był ta ki, że ona,
ta cór ka par tyj nia ka, też bę dzie mia ła dzie ci, więc jej się ta wil la na le ży.
Na szczę ście po tem przy szła od wilż, wil lę cór ce se kre ta rza ode bra no
i dziś, zgod nie z wo lą pro fe so ro stwa Pie trusz czyń skich, jest w tym miej -
scu przed szko le. 

„... Były to czasy, kiedy na każdą większą uroczystość panienki zakładały zawsze białe bluzki…”; tu: studenci w odświętnych garniturach, 
a studentki w białych bluzeczkach stoją przed wejściem do dawnego Rektoratu przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Botanicznej; 
pierwsza od lewej pani Teresa (po kilku latach Woyke) (pan Witold robi zdjęcie)
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TW: Py ta pa ni o at mos fe rę, ja ka pa no wa ła w ‘51 ro ku na uczel ni.
Moż na to krót ko opi sać: by ła to at mos fe ra stra chu przed sza le ją cym
sta li ni zmem. Nie daj Bo że by ło się zdra dzić, że ist niał ja kiś Ka tyń al bo
że ktoś z krew nych tam zgi nął! Nic na ten te mat. Ten strach, a ra czej
nie uf ność wo bec ko le gów, zo stał do koń ca stu diów.

WW: Skąd się wzią łem na uczel ni? By łem sy nem ku ła ka [śmiech].
Bar dzo mnie in te re so wa ła we te ry na ria, więc za pi sa łem się na we te ry -

na rię we Wro cła wiu. Zo sta łem przy ję ty, ale po dwóch czy trzech ty -
go dniach otrzy ma łem z dzie ka na tu in for ma cję, że mam za brać pa pie -
ry, bo z li ceum, któ re ukoń czy łem, prze sła no na mój te mat złą opi nię
– prze cież by łem sy nem ku ła ka! I tak się skoń czy ła mo ja przy go da
z we te ry na rią we Wro cła wiu. Po nie waż wszy scy wów czas ba li śmy się
woj ska (a uchro nić się przed nim moż na by ło tyl ko na stu diach), po -
je cha łem za raz do Lu bli na na KUL i tam roz po czą łem stu dia na… hi -

Zajęcia w terenie z profesorem Steckim (stoi w środku); Witold Woyke tuż za nim

„... Innym znów razem pojechaliśmy w ramach chemii rolnej do Baborówka, żeby tam obejrzeć wzorową pryzmę obornika…”; na zdjęciu: wzorowa
pryzma obornika (na drugim planie) podziwiana przez studentów z Poznania
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sto rii sztu ki. Po trzech mie sią cach skoń czył się okres po bo ru do woj -
ska, zwi ną łem więc ma nat ki i po je cha łem do pe ge erów, gdzie wkrót -
ce zo sta łem „przo dow ni kiem pra cy” i ja ko ta ki zo sta łem skie ro wa ny
na stu dia do Po zna nia. O mo ją „ku łac ką” prze szłość nikt wię cej się już
nie py tał (a ja się nią nie chwa li łem), ale co ro ku mu sia łem – ja ko syn
rol ni ka – do star czać za świad cze nie, że oj ciec od dał obo wiąz ko we do -
sta wy. Na tym że za świad cze niu by ła ru brycz ka, w któ rej się po da wa -
ło, ile da ny rol nik ma hek ta rów. Mój oj ciec miał ich 84, ale ja mię dzy
ósem kę a czwór kę wsta wia łem prze ci nek – i by ło po kło po cie. Mo je
„ku łac kie” po cho dze nie by ło do brze ukry te. Z tym nie by ło wów czas
żar tów. Jed na z mo ich ko le ża nek wy le cia ła ze stu diów po dru gim ro -
ku, wła śnie za to, że by ła cór ką ku ła ka. 

TW: Jak spę dza li śmy wol ny czas? Ra czej nie by ło wte dy zbyt wie lu
roz ry wek. Pa mię tam jed nak, że co so bo tę w ho lu Ko le gium Ciesz kow -
skich (zwa nych po tocz nie „Sta ry mi Ciesz kow ski mi” – w od róż nie niu
od „No wych”, któ re do bu do wa no obok po la tach) co so bo tę od by wa -
ła się po tań ców ka. Za wsze zna lazł się ktoś z akor de onem al bo gi ta rą,
kto przy gry wał nam do tań ca.

WW: Z tym bu dyn kiem – Ko le gium Ciesz kow skich – wią że się jesz -
cze in na cie ka wa hi sto ria. Gdy pod ko niec dru giej woj ny świa to wej do
Po zna nia we szli Ro sja nie, urzą dzi li so bie ko sza ry wła śnie w „Sta rych
Ciesz kow skich”. Scho dy pro wa dzą ce na pierw sze pię tro i do piw nic,
bar dzo ład ne, wy ko na ne z pia skow ca, wkrót ce zo sta ły zruj no wa ne, po -
obi ja ne, po nie waż czer wo no ar mi ści zwy kli pro wa dzać tam tę dy swo je
ko nie… 

TW: W 1951 ro ku, ja ko stu den ci po cząt ko wo jesz cze Uni wer sy te tu
Po znań skie go, mie li śmy od po wied nie czap ki kor po ra cyj ne. Czap ki te
by ły u rol ni ków brą zo we… 

WW: … a na wierz chu mia ły wy ha fto wa ne zło tą ni cią słoń ce…
TW: … słoń ce za cho dzą ce za – jak to mó wi li ką śli wie le śni cy – kup -

ką gno ju, a to by ły oczy wi ście bruz dy zie mi po pro stu, wy cią gnię te
przez pług [śmiech].

WW: W ra mach za jęć z me cha ni za cji po je cha li śmy obej rzeć ra dziec -
ką sa dzar kę do sa dze nia ka pu sty, sze ścio rzę do wą (dziś moż na ją oglą -
dać w mu zeum w Szre nia wie). Ten ur sus to był do pie ro cią gnik! Kto
miał ur su sa, to był ktoś! In nym znów ra zem po je cha li śmy w ra mach
che mii rol nej do Ba bo rów ka, że by tam obej rzeć wzo ro wą pry zmę
obor ni ka. Kto tam daw niej ukła dał obor nik w pry zmy! Ale w Ba bo rów -
ku ta ką uło ży li i spe cjal nie stu den ci WSR z dok to rem (wów czas) Tu -
choł ką przy je cha li z Po zna nia to oglą dać.

TW: Cho dzi ło o to, że by ten obor nik prze fer men to wał, że by moż li -
wie ma ło stra cił skład ni ków, zwłasz cza azo tu (na wo zów azo to wych
po woj nie by ło bar dzo ma ło). 

WW: Po trze cim ro ku stu diów pod ją łem pra cę w Ka te drze Me cha -
ni za cji ja ko – wte dy to się na zy wa ło: za stęp ca asy sten ta. Obo wiąz ki
by ły te sa me, co asy sten ta…

TW: … al bo i na wet więk sze…

WW: … tak, ale pen sja o wie le niż sza [śmiech].
TW: Cza sy, nie za leż nie od wszyst kie go, ja kie by ły, ta kie by ły, ale

czło wiek był mło dy, pe łen na dziei, a ta na dzie ja ob lo kła się w wid ma
moż li we do zre ali zo wa nia, gdy Go mół ka zo stał pierw szym se kre ta -
rzem, po Paź dzier ni ku ‘56 ro ku, ale to tyl ko na krót ki czas, bo póź niej
wró ci ło sta re… 

Stu denc kie cza sy wspo mi na li Te re sa i Wi told Woy ke, 
roz mo wę spi sa ła Ewa Stryc ka

Połowa lat pięćdziesiątych XX wieku, pierwszy polski ciągnik z silnikiem dwusuwowym Ursus C45, 10 200 cm3, 45 KM, jeden cylinder, 
silnik średnioprężny… Witold Woyke wspomina do dziś zachwyt, z jakim ów sprzęt przyjmowali studenci

Zimowe zabawy studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w 1951 roku

Fo
t. 

7 
× 

ar
ch

iw
um

 T
. i

 W
. W

oy
ke






