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Wspomnienie

Pracownik nauki, ³¹koznawca, przyrodnik, patriota. Has³a te w decyduj¹cej mierze
wyznaczaj¹ wizerunek doktora Franciszka Ksawerego Bukowieckiego.

Nauka, a wiêc: poznawanie prawdy o ³¹kach, tajemnicy ich trwania, odkrywania
³añcucha przyczynowo-skutkowego ich obecnoœci w œrodowisku przyrodniczym,
poznawanie ich wielorakich funkcji. Nauka o ³¹kach wype³nia³a Jego ¿ycie a¿ po ostat-
nie tchnienie.

Wprowadzeniem do pracy naukowej by³y studia in¿ynierskie na Wydziale Rolni-
czym Uniwersytetu Jagielloñskiego – rozpoczête w 1945 roku, a ukoñczone w 6 lat póŸ-
niej. Wprowadzeniem by³y tak¿e specjalizacyjne studia magisterskie z ³¹karstwa na
SGGW sfinalizowane w 1959 roku. Miejscem dalszego rozwijania zainteresowañ
naukowych, a przede wszystkim wspó³tworzenia nauki, by³ Instytut Melioracji i U¿yt-
ków Zielonych.

W dzia³alnoœci naukowej dr F. K. Bukowieckiego mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe
kierunki – pratotechnikê oraz ekologiê. Najbardziej znacz¹cym efektem badañ ekolo-
gicznych by³a wykonana pod kierunkiem prof. Józefa Proñczuka praca doktorska:
Wp³yw uprawy, nawo¿enia i poziomu wody gruntowej na sk³ad florystyczny i plonowanie

³¹ki pobagiennej na torfowisku Bagno – Wizna, a tak¿e realizacja i kierowanie projektem
badawczym Wp³yw efektywnoœci uk³adu symbiotycznego motylkowych na plon ³¹ki

i jego jakoœæ. Rezultatem dzia³alnoœci naukowej w sferze pratotechnicznej by³y liczne
publikacje wynikaj¹ce z prowadzenia i kierowania badañ dotycz¹cych ró¿nych zagada-
nieñ, a zw³aszcza projektu: Okreœlenie potencja³u produkcyjnego u¿ytków zielonych

w wybranych siedliskach z uwzglêdnieniem niektórych czynników ekologicznych i prato-

technicznych wp³ywaj¹cych na ich poprawê i wykorzystanie.
Wieloletnie badania nad wykorzystywaniem ró¿nych metod w renowacji ³¹k

trwa³ych przy wspó³pracy z Instytutem Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa przy-
czyni³y siê do skonstruowania i uruchomienia produkcji glebogryzarek jako efektyw-
nego narzêdzia do uprawy gleby, a tym samym do renowacji ³¹k. W trakcie dalszych
badañ, równie¿ we wspó³pracy z Instytutem Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
podj¹³ próbê budowy prototypu siewnika w sferze agregatu uprawowo-siewnego. Idea
wykorzystania takich agregatów do renowacji ³¹k okaza³a siê wówczas bardzo s³uszna,
a potwierdzona zosta³a w póŸniejszym okresie. W tej dziedzinie gospodarki ³¹kowej dr
F. K. Bukowiecki by³ niew¹tpliwie autorytetem, a dowodem okaza³a siê propozycja
prof. Mariana Falkowskiego opracowania dla podrêcznika akademickiego £¹karstwo

i gospodarka ³¹kowa rozdzia³u „Odnawianie (³¹k) przez zasiew”. Trwa³ym dorobkiem
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naukowym dr Franciszka Ksawerego Bukowieckiego jako ³¹koznawcy pozostaj¹ publi-
kacje naukowe – ponad 200 pozycji o charakterze rozpraw, syntez, artyku³ów nauko-
wych i innych.

Jako uczony odznacza³ siê wyj¹tkow¹ umiejêtnoœci¹ pracy koncepcyjnej, ³atwoœci¹
stawiania hipotez i wyboru metod badawczych. Realizuj¹c prace badawcze, efektywnie
wspó³pracowa³ z licznymi oœrodkami naukowymi. Inspirowa³, zw³aszcza m³odych pra-
cowników nauki, do pionierskich badañ i podnoszenia ich na coraz wy¿szy poziom
naukowy. Uzyskiwanymi rezultatami badañ dzieli³ siê publicznie na kongresach, konfe-
rencjach, sympozjach i zebraniach naukowych. Dr Franciszek Ksawery Bukowiecki to
cz³owiek nauki i pracy, niezwykle aktywny i twórczy, staranny i dok³adny w realizowa-
niu zadañ badawczych, wyró¿niaj¹cy siê poczuciem odpowiedzialnoœci.

Dr Franciszek Ksawery Bukowiecki by³ wa¿nym filarem naukowym IMUZ. Z tym
instytutem by³ zwi¹zany przez wiêkszoœæ swojego naukowego ¿ycia. W jednostce tej by³
zatrudniony w latach 1953-1992 na ró¿nych stanowiskach. W³adze Instytutu powierza³y
Mu ró¿norodne funkcje i zadania. Realizowa³ je z oddaniem. Zorganizowa³ Pracowniê
Zagospodarowania Pomelioracyjnego i przez wiele lat (1963-1985) kierowa³ t¹ jed-
nostk¹. Powo³ano Go na kierownika Grupy Problemowej do spraw Obiektu Bagno
Wizna, a funkcjê tê pe³ni³ w latach 1964-1971. Zdobyta wówczas wiedza i doœwiadcze-
nie uczyni³y Go niekwestionowanym autorytetem w sferze ³¹k torfowych. Pocz¹wszy
od 1986 roku kierowa³ Pracowni¹ Ekologiczno-Biologiczn¹, prowadz¹c i koordynuj¹c
badania nad efektywnoœci¹ uk³adu symbiotycznego motylkowatych obecnych w runi
³¹kowej. Dr Franciszek Ksawery Bukowiecki prezentowa³ szacunek dla innych
pogl¹dów w sprawach naukowych, zawodowych, a tak¿e spo³ecznych i politycznych.
Dlatego cieszy³ siê wielkim uznaniem wœród wszystkich pracowników Instytutu
w Falentach i w jego oddzia³ach, jak równie¿ w innych œrodowiskach naukowych.

£¹karstwo dla dr Franciszka Ksawerego Bukowieckiego by³o dziedzin¹ wiedzy, któ-
rej pozosta³ wierny przez ca³e ¿ycie. Troszczy³ siê o ni¹ i rozwija³. Czu³ siê odpowie-
dzialny za jej rozwój. W ostatnich latach ¿ycia zadawa³ pytanie, co z ³¹karstwem
w Instytucie Melioracji i U¿ytków Zielonych oraz w Polsce, co wskazywa³o, na jego
wielk¹ troskê o dalszy rozwój naukowy ³¹karstwa, jak te¿ o rozwój gospodarki ³¹kowej
w kraju.

Swoj¹ wiedzê dr F. K. Bukowiecki pomna¿a³ poprzez sta¿e naukowe w Szwajcarii
w Station Federale de Recherche Agronomique (SFERA) u dr Jana Caputy oraz w Labo-
ratorium Ekologii £¹k w Louvain. Wiedzê i zainteresowania naukowe rozwija³ tak¿e
poprzez czynne uczestnictwo w pracach stowarzyszeñ naukowych – Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa £¹karskiego, Polskiego
Towarzystwa Gleboznawczego, Ligi Ochrony Przyrody, Sekcji £¹karzy i Torfiarzy Sto-
warzyszenia Techników Wodnych Melioracji.

Dr Franciszek Ksawery Bukowiecki to cz³owiek rozmi³owany w przyrodzie.
Zapewne u podstaw tego „mi³owania” znalaz³a siê atmosfera rodzinnego domu. Przy-
szed³ bowiem na œwiat w rodzinie leœnika. Z up³ywem lat to rozrastaj¹ce siê uczucie zdo-
minowane zosta³o przez ³¹ki i zbiorowiska trawiaste. Poprzez dzia³alnoœæ badawcz¹
lepiej je poznawa³ i mocniej im s³u¿y³. Kocha³ ³¹ki! Zawsze zachwyca³ siê naturalnymi
i antropogenicznymi zbiorowiskami roœlinnymi – leœnymi i ³¹kowymi oraz ³anami roœlin
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rolniczych pól uprawnych. Przebywanie poœród ³¹k, poœród ogrodów i lasów, w œwiecie
szeroko rozumianej przyrody, by³o dla Niego radoœci¹ i wytchnieniem. Zna³ ³¹ki ró¿-
nych regionów kraju, docenia³ ich rolê, odkrywa³ nieustannie ich piêkno. By³ przyjacie-
lem roœlin i zwierz¹t.

Dr Franciszek Ksawery Bukowiecki to wielki patriota, który dla Ojczyzny znosi³
cierpienia i upokorzenia. By³ ¯o³nierzem Armii Krajowej, co zaowocowa³o póŸniej
cz³onkostwem Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. W ostatnich latach
dzia³a³ w stowarzyszeniach kombatanckich. S³u¿ba OjczyŸnie, zw³aszcza podczas oku-
pacji, pe³na zaanga¿owania dzia³alnoœæ kombatancka sprawi³y, ¿e decyzj¹ Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2001 roku zosta³ mianowany
na stopieñ podporucznika. Wyrokiem s¹du re¿imu komunistycznego zosta³ skazany na
wiêzienie za dzia³alnoœæ w Armii Krajowej. Studia Jego zosta³y brutalnie przerwane.
Wykazywa³ wielki hart ducha i nieprzeciêtn¹ odwagê. W rozmowach niechêtnie
powraca³ do tych kwestii. Patriotyzm uwa¿a³ za naturaln¹ powinnoœæ.

Jan Kowalczyk
Irmina £êkawska

Po¿egnania podczas pogrzebu

na cmentarzu pow¹zkowskim

Z du¿ym smutkiem i g³êbok¹ zadum¹ nad przemijaniem, ¿egnamy œp. dr Franciszka
Ksawerego Bukowieckiego, d³ugoletniego i wielce zas³u¿onego pracownika naukowego
Zak³adu £¹k i Pastwisk w IMUZ. By³ znany w Polsce nie tylko w gronie ³¹karzy, jako
specjalista wysokiej klasy, z du¿ym dorobkiem naukowym w dziedzinie ³¹karstwa,
szczególnie w zakresie pratotechniki…

Dziœ dane mi jest po¿egnaæ Ciebie, doktorze Franciszku Ksawery, równie¿ w imieniu
Dyrekcji Instytutu Melioracji i U¿ytków Zielonych oraz wszystkich jego pracowników
naukowych, administracyjnych i technicznych, w imieniu Twoich dawnych
prze³o¿onych, Twoich i moich profesorów, to jest prof. Leona Doboszyñskiego, prof.
Stanis³awa Grzyba i prof. Józefa Proñczuka, w imieniu kolegów i kole¿anek z dawnych
lat pracy w Instytucie.

Doktorze Franciszku Ksawery! By³eœ od ponad pó³ wieku moim serdecznym koleg¹
i wiernym przyjacielem. Ceni³em Ciê za bezgraniczne umi³owanie ³¹k dolinowych i gór-
skich, za Twoj¹ inwencjê twórcz¹, za aktywnoœæ w pracy naukowej, za m¹droœæ, za
Twoj¹ niez³omn¹ postawê patriotyczn¹, za Twoj¹ du¿¹ religijnoœæ, za wielk¹ serdecz-
noœæ, ¿yczliwoœæ i skromnoœæ.

Z g³êbokim ¿alem dziœ ¿egnam Ciê mój drogi Przyjacielu. Bêdzie mi Ciebie bra-
kowa³o. Pozostaniesz w pamiêci i we wspomnieniach do koñca mojego ¿ycia.

Jan Kowalczyk
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¯y³em z wami – cierpia³em i p³aka³em z wami.

Nigdy mi, kto szlachetny, nie by³ obojêtny.

Dziœ was rzucam i dalej idê w cieñ z duchami.

¯y³eœ z nami i dla nas.
¯y³eœ dla nauki i ³¹k.
¯y³eœ dla tej ziemi.

Lecz wy, coœcie mnie znali potomnym przeka¿cie,

¯em dla Ojczyzny stera³ lata m³ode.

A póki okrêt walczy³ – siedzia³em na maszcie,

A gdy ton¹³ – z okrêtem szed³em pod wodê...

Ty wiesz najlepiej
co znaczy walczyæ,
co znaczy cierpieæ,
co znaczy pracowaæ
dla Ojczyzny, dla Prawdy.

Niech przyjaciele moi siê zgromadz¹

i biedne serce moje spal¹ w aloesie,

I Tej, która mi da³a to serce oddadz¹...

Matko, która da³aœ Mu serce czyste, dobre i piêkne
b¹dŸ pozdrowiona przez nas tu zgromadzonych.

Kto drugi tak bez œwiata oklasków siê zgodzi iœæ...

I tak cicho odlecieæ – jak duch co odlata.

I przemierza³eœ ¿yciowy szlak
bez oklasków, bez oczekiwañ na pochwa³ê, uznanie.
By³eœ etycznym znakiem sprzeciwu.
I tak cicho odszed³eœ w majowy czas.

Lecz zaklinam, niech ¿ywi nie trac¹ nadziei!

I przed narodem nios¹ oœwiaty kaganek,

A kiedy trzeba...

Nauce s³u¿y³eœ z oddaniem,
j¹ wspó³tworzy³eœ, promowa³eœ,
stawia³eœ wymagania.
Uczy³eœ,
jak stawaæ siê Bo¿ym kamieniem szañców.
Zawsze wzywa³eœ – nie traæcie nadziei!
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Jednak zostanie po mnie ta si³a... co mi ¿ywemu na nic...

Lecz po œmierci was bêdzie gniot³a niewidzialna,

A¿ was –

zjadacze chleba,

uprawiacze ³¹k,

wielcy i mali iluminarze nauki –

w anio³ów przerobi.

Non omnis moriar!

Nie wszystek umar³eœ.

Kochany Franciszku Ksawery,
teraz ju¿ – œwiêtej pamiêci

– przyjacielu szlachetny,
– doktorze ³¹karskich nauk,
– mi³oœniku ³¹k polskich,
– Bo¿y kamieniu szañców tej ziemi,

– Œwiadku Chrystusa i Jego Koœcio³a,
za wspania³e œwiadectwo ¿ycia
w sferze ducha, umys³u i serca,
w sferze wiary –
ze wszystkich si³, tu i teraz, dziêkujemy.

S³owa te wypowiadam
w imieniu Polskiego Towarzystwa £¹karskiego,
Katedry £¹karstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu,
wszystkich katedr ³¹karstwa w Polsce,
polskich ³¹karzy i polskich ³¹k,
przyjació³ Twoich.

Niech Pan Ciê przyjmie do Swego królestwa.
Niech pozwoli Ci odpoczywaæ
wœród niebiañskich ³¹k.
Odt¹d ju¿
b¹dŸ przed Bogiem
orêdownikiem ³¹karskich spraw,
polskich spraw.
Do zobaczenia Przyjacielu
w krainie wiecznego ¿ycia,
w krainie Boga samego.

Stanis³aw Koz³owski
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