
         

 

        Poznań, 14 czerwca 2019 r. 

        Pan Prof.dr habil. Jan Pikul 

        Rektor     

        Uniwersytetu Przyrodniczego 

        w Poznaniu               

        

Magnificencjo, Panie Rektorze! 

Nasz wspólny jubileusz stu-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu skłania 

do refleksji nad minionym czasem a także do snucia wizji przyszłości. Stowarzyszenie 

Absolwentów naszej Uczelni ma bowiem swoje korzenie już we wczesnych latach istnienia 

Uniwersytetu Poznańskiego stąd możemy z dumą razem świętować. 

Należy wspomnieć naszych antenatów jakimi były pierwsze wspólnoty absolwentów studiów 

rolniczych i leśnych. W lutym 1929 roku w Sądzie Powiatowym w Poznaniu  zarejestrowano 

Statut Zrzeszenia Rolników - Wychowanków Wydziału Rolniczo-Leśnego. Cele Zrzeszenia 

opisane w Statucie to ”moralna i materialna samopomoc koleżeńska w najszerszym 

znaczeniu, szerzenie nauki rolniczej przede wszystkiem wśród członków, współpraca z 

Wydziałem Rolniczo-Leśnym UP oraz najszersza współpraca z Kołem Rolników UP." Dla 

osiągnięcia tych celów Zrzeszenie organizowało życie koleżeńskie i pracę społeczno-rolniczą 

wśród członków, szerzyło nauki rolnicze drogą wykładów, wydawnictw i wycieczek, 

współpracowało z Kołem Rolników i organizacjami rolniczymi, utrzymywało biura 

pośrednictwa pracy dla członków i udzielało swym członkom pożyczek. Pośród członków 

założycieli Zrzeszenia znajdujemy takie nazwiska jak: Felicjan Dembiński, Jerzy Radomyski, 

Krystyna Chełkowska, Wojciech Unrug.  

Związek Leśników Absolwentów UP założony został w 1924 roku. Celem Związku "była praca 

na polu wiedzy leśnej, samopomoc koleżeńska oraz czuwanie nad utrzymaniem wysokiego 

poziomu etyki wśród ogółu leśników". Związek był stowarzyszeniem apolitycznym a do 

wytkniętych celów dążył przez urządzanie zebrań i zjazdów. Pierwszy zjazd absolwentów 

leśnictwa odbył się w maju 1935 roku, w trakcie którego m.in. odsłonięto pamiątkową 

tablicę poświęconą pamięci Profesora Józefa Rivoli'ego. Kolejny odbył się, już po zakończeniu 

wojny, w 1948 roku w Auli Uniwersyteckiej. W jego trakcie powołano Sekcję Absolwentów 

Leśnictwa przy Kole Leśników UP oraz odsłonięto nową tablicę poświęconą prof. Rivoli'emu 

gdyż poprzednia została zniszczona przez okupantów. Do celów Sekcji opisanych w 

regulaminie należało m.in. utrzymywanie łączności między absolwentami i studentami 



leśnictwa, gromadzenie notatek i referatów, pomoc zawodowo-fachowa dla członków, 

samopomoc dla wdów i sierot po absolwentach i studentach. 

Niestety oba związki absolwentów niedługo działały po wojnie gdyż ówczesne władze 

komunistyczne nakazały je rozwiązać. Dopiero w roku 1960 zorganizowano pierwszy Zjazd 

Absolwentów, na którym prof. Dembiński wystąpił z inicjatywą powołania Stowarzyszenia 

obejmującego absolwentów wszystkich kierunków studiów. W czerwcu 1963 roku wybrano 

Zarząd Stowarzyszenia , na czele którego stanął Jan Baier kierując nim aż do 2001 roku. W 

trakcie działalności Stowarzyszenia podjęto szereg inicjatyw poświęconych upamiętnieniu 

wybitnych postaci naszej Uczelni takich jak np. profesorowie Feliks Terlikowski, Mikołaj 

Kwinichidze, Stefan Barbacki, Zbyszko Tuchołka, Felicjan Dembiński, Jan Sokołowski, Helena 

Nieć. Dzięki staraniom Stowarzyszenia utworzono na strychu Kolegium Rungego stałą 

wystawę poświęconą historii Uczelni, zwaną Muzeum Uniwersytetu. Stowarzyszenie jest też 

współzałożycielem Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego powołanej w 1994 roku.  

W ramach bieżącej działalności Stowarzszenia podjęto się opracowania indeksu zasłużonych 

praktyków,  absolwentów studiów  rolniczo-leśnych w Poznaniu minionego stulecia. 

Inicjatywa opracowania indeksu powstała w celu wyróżnienia i przypomnienia tych spośród 

nieżyjących już absolwentów, którzy kształcili się w murach naszej Uczelni a później 

piastowali wysokie stanowiska w życiu gospodarczym, politycznym czy też społecznym. 

Stowarzyszenie tym opracowaniem oddaje cześć naszym starszym koleżankom i kolegom, 

którzy po ukończeniu studiów  swoim życiem dawali najlepsze świadectwo patriotyzmu 

charakteryzującego się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, 

gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia 

lub nawet życia. Winniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że to właśnie absolwenci są wspólnotą 

budującą tożsamość Uczelni, wspierającą jej tradycję i rozwój oraz działającą na arenie 

ogólnopolskiej i międzynarodowej m.in. także na rzecz  współczesnego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu.   

Oddając 14 czerwca br. do użytku Dom Absolwenta przy ul. Wojska Polskiego 69 zapisujemy 

nową kartę w dziejach Stowarzyszenia i Uczelni. Stowarzyszenie  w latach sześćdziesiątych 

korzystało z gościnności w wielu miejscach w Poznaniu co z pewnością nie ułatwiało 

efektywnej pracy Zarządu. Zdawano sobie jednocześnie sprawę, że ówczesne możliwości 

lokalowe w Uczelni nie zabezpieczały potrzeb jej samej. Nadzieję na rozwiązanie tej kwestii 

budziła trwająca  budowa wielu obiektów dydaktyczno-administracyjnych.  To rozwiązanie 

przyszło w późniejszym okresie i przez lata Stowarzyszenie korzystało z pokoju na IV piętrze 

w Kolegium Maximum.  

Siedziba to miejsce, w którym można gromadzić dokumenty, spotykać się w sprawach 

organizacyjnych, to adres, na który można wysyłać korespondencję itp. To bardzo istotny 

czynnik wzmacniający działania statutowe, które są ściśle powiązane z działalnością Uczelni. 

W Strategii  rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022 zacytuję 



ostatnie, ale jakże ważne zdanie: Wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów z absolwentami i 

efektywna współpraca ze Stowarzyszeniem. 

Dzięki przychylności  władz Uczelni Dom Absolwenta stanie się siedzibą nie tylko 

Stowarzyszenia, ale i jednostek, w których powstanie Stowarzyszenie odegrało niepoślednią 

rolę, jak Muzeum Uniwersytetu i Fundacja Uniwersytetu. Staraniem Stowarzyszenia w 

najbliższym czasie powstanie tu nowa wystawa muzealna zbiorów przeniesionych z Kolegium 

Rungego. Będzie to nowe Muzeum Uniwersytetu.   

Panie Rektorze, w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UPP składam władzom Uczelni, 

pracownikom i studentom oraz  nam samym, jej absolwentom, życzenia wszelkiej 

pomyślności w rozwoju naukowym, materialnym i duchowym.   

         Prezes Zarządu  

            Piotr Grygier 

          


