
 

        Poznań, 18 czerwca 2019 r. 

        Pani                 
        Prof.dr habil. Anna Kryszak  
        Dziekan Wydziału Rolnictwa i 
        Bioinżynierii UPP 

 

Szanowna Pani Dziekan,  

W imieniu istniejącego od 1962 roku Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu pragnę podzielić się z Państwem kilkoma refleksami związanymi 
z obchodzonym na Wydziale  jubileuszem 100-lecia studiów rolniczych. 

Tradycja zrzeszania się absolwentów kończących studia rolniczo-leśne w Poznaniu ma swoje 
korzenie już od wczesnych lat istnienia Uniwersytetu Poznańskiego. Między innymi w 1929 
roku 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 "organizuje życie koleżeńskie i pracę 
społeczno-rolniczą wśród członków, szerzy nauki rolnicze drogą wykładów, wydawnictw i 
wycieczek, współpracuje z Kołem Rolników i organizacjami rolniczymi, utrzymuje biura 
pośrednictwa pracy dla członków i udziela swym członkom pożyczek".  Pośród członków 
założycieli Zrzeszenia znajdujemy takie nazwiska jak: Felicjan Dembiński, Jerzy Radomyski, 
Krystyna Chełkowska, Wojciech Unrug. 

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. Nasze 
współczesne cele są bardzo zbieżne z nakreślonymi przed 90 laty, którymi są m.in. 
promowanie absolwentów, utrzymywanie więzi pomiędzy nimi samymi i macierzystą 
Uczelnią oraz  wspieranie jej rozwoju. 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.  

Aktualnie podjęto się opracowania 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.  



Otwierając Dom Absolwenta przy ul. Wojska Polskiego 69 jako stałą siedzibę nie tylko 
Stowarzyszenia, ale i Fundacji UPP oraz Rady Uczelni podjęliśmy się opracowaniu i 
wykonaniu własnym staraniem  nowej wystawy muzealnej zbiorów przeniesionych z 
Kolegium Rungego. Będzie to nowe Muzeum Uniwersytetu.  

Winniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że to właśnie My absolwenci jesteśmy wspólnotą 
budującą tożsamość Uczelni, wspierającą jej tradycję i rozwój oraz działającą na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej m.in. także na rzecz  Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu.   

Życzę Wydziałowi Rolnictwa i Bioinżynierii, jego pracownikom, absolwentom i ich rodzinom 
wszelkiej pomyślności oraz owocnego czerpania z dotychczasowych doświadczeń i 
przekuwania zdobytej wiedzy i doświadczenia w zawodowy i osobisty sukces. 

 

        Prezes Zarządu 

           Piotr Grygier 

 

 


