
 

 

        Poznań, dnia 20 września 2019 r. 

 

        Kolega    

        Damian Cichoń    

        Prezes Zarządu Koła Leśników  

        Uniwersytetu Przyrodniczego  

        w Poznaniu 

 

Szanowny Kolego Prezesie, drodzy członkowie Koła Leśników! 

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego korzenie 

sięgają odległej daty 16 listopada 1924 roku gdy powstał  Związek Leśników Absolwentów 

Uniwersytetu Poznańskiego przy ówczesnym Kole Leśników, gratuluję obchodów jubileuszu 100-lecia 

zawiązania Koła.  

Liczne rzesze absolwentów studiów rolniczo-leśnych opuściły mury uczelni wywodzącej się z 

Uniwersytetu Poznańskiego i przechodzącej w ciągu tych stu lat szereg przekształceń organizacyjno-

prawnych. Wielu z nich odnalazło się wówczas w nowej rzeczywistości podejmując pracę w 

wyuczonym zawodzie lub wykorzystując nabytą wiedzę w innych sektorach gospodarki, polityki czy 

też nauki. Jedno co łączyło i dalej łączy absolwentów naszej Uczelni to silne poczucie wspólnoty 

akademickiej i zawodowej niezależnie od czasu ukończenia studiów, miejsca pracy czy zajmowanego 

stanowiska. 

Pierwszy Związek Leśników Absolwentów  UP z 1924 roku istniał do wojny. Jak czytamy w statucie 

Związku jego celem była praca na polu wiedzy leśnej, samopomoc koleżeńska oraz czuwanie nad 

utrzymaniem wysokiego poziomu etyki zawodowej wśród ogółu leśników. W celu osiągnięcia 

wytyczonych celów organizowano zebrania i zjazdy, na których dzielono się spostrzeżeniami z pracy i 

zapoznawano się z najnowszymi zdobyczami wiedzy teoretycznej i praktycznej.  W  dniach 3-5 maja 

1935 roku w Poznaniu odbył się zjazd absolwentów połączony z Akademią Inauguracyjną, 

wycieczkami naukowymi i spotkaniami koleżeńskimi. Na Sołaczu odsłonięto wówczas  pomnik z 

tablicą pamiątkową poświęconą Profesorowi Józefowi Rivolemu. 

Na zjeździe absolwentów leśnictwa w 1948 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła Leśników 

Uniwersytetu Poznańskiego z dnia 10 lutego 1948 roku powołano Sekcję Absolwentów Leśnictwa 

U.P. przy Kole Leśników. Przyjęty wówczas regulamin Sekcji zakładał, że zasadniczymi celami będą 

utrzymanie łączności między absolwentami i studentami leśnictwa U.P. dla dobra polskich lasów i 

ochrony przyrody, gromadzenie notatek i referatów oraz zbiorów i fotografii z zakresu leśnictwa, 

pomoc zawodowo-fachowa dla członków Sekcji i Koła, samopomoc dla wdów i sierot po 

absolwentach i studentach. W trakcie Zjazdu odsłonięto ponownie tablicę upamiętniającą profesora 

Rivolego, gdyż ta przedwojenna została zniszczona w czasie okupacji.  



Zarówno zrzeszenia studentów jak i  absolwentów działały krótko po wojnie gdyż ówczesne władze 

komunistyczne nakazały je rozwiązać. Dopiero w roku 1960 zorganizowano zjazd absolwentów, na 

którym prof. Felicjan Dembiński wystąpił z inicjatywą powołania Stowarzyszenia obejmującego 

absolwentów wszystkich kierunków studiów. Zaczęło ono działać od 1963 roku. 

Celami Stowarzyszenia, które aktualnie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu są promowanie absolwentów i utrzymanie więzi z macierzystą Uczelnią. 

Cele te są realizowane m.in. poprzez współpracę z władzami Uczelni w istotnych obszarach jej 

działalności, wyrażanie opinii i stanowiska absolwentów w istotnych dla funkcjonowania Uczelni 

przedsięwzięciach, współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, współpracę z 

organizacjami studenckimi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizowanie sympozjów, 

konferencji i wycieczek dla zapoznawania się z osiągnięciami nauki i praktyki, organizowanie życia 

koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia,  powoływanie fundacji lub innych przedsięwzięć 

związanych ze sferą działalności Uczelni.  

Stowarzyszenie aktywnie działało we współpracy z władzami uczelni przy tworzeniu Muzeum 

Uniwersytetu w 1997 roku oraz powstaniu w 1994 roku Fundacji Uniwersytetu. Bardzo ważnym 

momentem w dziejach Stowarzyszenia stało się oddanie w bieżącym roku do użytku Domu 

Absolwenta przy ul. Wojska Polskiego 69, w którym poza siedzibą Stowarzyszenia znalazły swoje 

miejsca Rada Uczelni, Fundacja oraz muzeum w nowej odsłonie. 

W imieniu Stowarzyszenia, którego członkami są absolwenci wszystkich wydziałów zapraszam 

obecnych studentów leśnictwa, a wkrótce absolwentów Uniwersytetu do szerokiej współpracy. 

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju aktywności, dzięki którym możliwe będzie obustronne 

czerpanie inspiracji z doświadczenia i młodości. 

Życzę członkom Koła Leśników, ale także ich opiekunom ze strony władz Wydziału, dalszego rozwoju 

osobistego i korzystnego działania na rzecz naszej Alma Mater. 

        Darz Bór! 

        Piotr Grygier    

            

                    Prezes Zarządu  

 


