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         Pan Prof.dr habil. Piotr Łakomy

            Dziekan Wydziału Leśnego UPP 

 

Szanowny Panie Dziekanie,       

w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pragnę podzielić 

się kilkoma refleksami związanymi z obchodzonym na Wydziale jubileuszem 100-lecia studiów 

leśnych. 

Opuściliśmy  mury naszej Uczelni wywodzącej się z Uniwersytetu Poznańskiego i przechodzącej w 

ciągu tych stu lat szereg przekształceń organizacyjno-prawnych. Wielu z nas 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. 

Ta swoista ideologia wspólnoty, w tym przypadku leśnej, zaowocowała założeniem już w 1924 roku, 

czyli wówczas kiedy opuszczali mury Uczelni pierwsi jej wychowankowie, Związku Leśników 

Absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Celem Związku "była praca na polu wiedzy leśnej, 

samopomoc koleżeńska oraz czuwanie nad utrzymaniem wysokiego poziomu etyki wśród ogółu 

leśników". Pierwszy zjazd absolwentów leśnictwa odbył się w 1935 roku, w trakcie którego m.in. 

odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pamięci Profesora Józefa Rivoli'ego. Po zakończeniu II 

wojny światowej absolwenci leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego w 1948 roku spotkali się 

ponownie aby, "spotkać się i zrobić przegląd w swoich szeregach, jakie straty ponieśli w strasznych 

czasach okupacji niemieckiej". W trakcie tego zjazdu powstała Sekcja Absolwentów Leśnictwa UP 

przy Kole Leśników UP oraz ponownie odsłonięto pomnik i tablicę poświęconą profesorowi 

Rivoli'emu.  Obecne Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

powstało w 1962 roku i obejmuje swoim działaniem wszystkie wydziały i kierunki studiów. Jego 

celem jest promowanie absolwentów i utrzymywanie więzi z macierzystą Uczelnią.  

Aktualnie jesteśmy m.in. w trakcie opracowywania indeksu zasłużonych praktyków,  absolwentów 

studiów  rolniczo-leśnych w Poznaniu. 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. Innym ważnym zadaniem, jakie postawiliśmy w tym czasie przed sobą to przeniesienie 

zbiorów muzealnych z Kolegium Rungego do Domu Absolwenta przy ul. Wojska Polskiego 69 i 

otwarcie nowego Muzeum Uniwersytetu. 



Życzę władzom wydziałowym, pracownikom, studentom oraz absolwentom i ich rodzinom wszelkiej 

pomyślności zarówno w utrzymywaniu wysokich standardów nauczania jak i  rozwoju  oraz 

owocnego czerpania z dotychczasowych doświadczeń i przekuwania zdobytej wiedzy w zawodowy i 

osobisty sukces. 

         Prezes Zarządu 

            Piotr Grygier 


