
 
 

 
 

 

BIOGRAFIA 
 

 
Kazimierz Gawęcki (1915-2003) w 1933 r. rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie Poznańskim. 
 
W okresie studiów odbył praktykę i służbę wojskową. Specjalizował się w chemii rolnej, przygotowując 
pracę dyplomową pod kierunkiem prof.  dr. Feliksa Terlikowskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej, 
ponad rok przebywał w niewoli niemieckiej. Od 1941 r. przez trzy lata pracował w Lubelskiej Izbie 
Rolniczej w Biłograju jako inspektor hodowli zwierząt, po czym objął stanowisko starszego asystenta i 
zastępcy kierownika działu żywienia zwierząt w ewakuowanym do Skierniewic Instytucie Puławskim. W 
1945 r. wrócił do Poznania, gdzie delegowany przez ówczesnego dziekana Wydziału Rolniczego, 
zabezpieczał zakłady naukowe Wydziału. 
 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
 
Po oswobodzeniu miasta Kazimierz Gawęcki rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. Został 
zatrudniony w Zakładzie Hodowli Ogólnej Zwierząt kierowanym przez prof. dr. Zygmunta Moczarskiego. 
W 1947 r. zorganizował samodzielną Pracownię Żywienia Zwierząt Zakładu Hodowli Ogólnej Zwierząt. 
 
W 1948 r. na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu uzyskał stopień doktora na 
podstawie pracy „Badania nad wczesnozimowym tuczem gęsi dorosłych w świetle dymorfizmu 
płciowego” przygotowanej pod kierownictwem prof. T. Konopińskiego. W 1950 r. otrzymał nominację na 
zastępcę profesora i kierownika Katedry Hodowli Ogólnej Zwierząt. W 1951 r. został powołany przez 
Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki na współorganizatora Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu 
Poznańskiego, którego został prodziekanem. W 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 r. 
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profesorem zwyczajnym. W 1985 r. przeszedł na emeryturę, nadal jednak kierował pracami nad 
niektórymi problemami badawczymi realizowanymi w Katedrze. Był promotorem czternastu prac 
doktorskich i opiekunem ośmiu prac habilitacyjnych. 
 
PROBLEMATYKA BADAWCZA 
Prace badawcze realizowane w Katedrze kierowanej przez profesora Gawęckiego dotyczyły przede 
wszystkim zagadnień związanych z paszoznawstwem, a zwłaszcza wpływu różnych czynników na wartość 
pokarmową pasz oraz ich efektywność żywieniową (produkty uboczne przemysłu rolno— spożywczego, 
krajowe pasze białkowe, pasze konserwowanej, itp.). Wnikliwe prace poświęcił antybiotykom i innym 
stymulatorom wzrostu zwierząt oraz kompletnym premiksom stosowanym w przemysłowych 
mieszankach pasz treściwych. 
 
DOROBEK NAUKOWY 
Dorobek naukowy profesora Gawęckiego składa się z około 150 oryginalnych prac twórczych oraz wielu 
artykułów i ekspertyz. Profesor jest także współautorem pierwszego po wojnie podręcznika „Żywienie 
zwierząt domowych” oraz skryptu „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo”. 
 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 
Ważniejsze funkcje na uczelni: 
 
1953 dziekan Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu Poznańskiego, 
1954 rektor  Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 
1952—1984 kierownik  Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. 
Ważniejsze funkcje poza uczelnią: 
 
przewodniczący oraz członek wielu rad naukowych, 
1957—1963 przewodniczący Sekcji Studiów Rolnych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
1969—1971 przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych. 
ODZNACZENIA 
Wieloletnia bogata działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna profesora Kazimierza Gawęckiego 
została dwukrotnie uhonorowana tytułem doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu i 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zmarł 20 stycznia 2003r. w Poznaniu. 
 
  
 
Źródło: 
Księga jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań 2006. 
 
Opracowanie: 
Magdalena Grygiel - Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką 
 
 

 


