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Nieustająca fascynacja pięknem lasu.
Jubileusz sześćdziesięciu lat pracy naukowej  
Profesor Leokadii Witkowskiej-Żuk

Incessant fascination with forests’ beauty.
Jubilee of sixty years of scientific activity  
of Professor Leokadia Witkowska-Żuk 
Katarzyna Marciszewska, Artur Obidziński

Dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Z tą uczelnią związana jest od studiów na Wydziale Leśnym, 
które odbyła w latach 1951-1956, a wybrała – jak mówi – „zafascynowana urodą lasów”. Pracę 
zawodową podjęła w 1956 r. w Katedrze Botaniki Leśnej SGGW, przechodząc kolejne etapy 
kariery naukowej od asystenta do profesora nadzwyczajnego SGGW. Stopień naukowy dok-
tora uzyskała w 1965 roku, habilitowała się w roku 1980. W roku 2004 przeszła na emeryturę.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują trzy obszary w obrębie szeroko pojętej 
botaniki leśnej: funkcjonowanie merystemów wierzchołkowych drzew, związki roślinności ze 
środowiskiem oraz ochronę szaty roślinnej. W opublikowanym dorobku Pani Profesor znajduje 
się ponad sześćdziesiąt pozycji. Są to oryginalne prace recenzowane, publikacje w materiałach 
konferencyjnych, pozycje książkowe i wydawnictwa o charakterze dydaktycznym.

Jako nauczyciel akademicki Pani Profesor cieszy się nieustannym autorytetem wśród 
studentów i współpracowników. Prowadziła zajęcia z botaniki leśnej, szaty roślinnej Pol-
ski, ochrony przyrody oraz prace dyplomowe na Wydziale Leśnym, Wydziale Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu oraz Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska SGGW. 
Wypromowała 21 magistrów, czterech inżynierów i jednego doktora. Przez czterdzieści lat 
(1961-2002) była opiekunem Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników, skupiając 
wokół siebie i inspirując najzdolniejszą młodzież akademicką, z pośród której wyrosło kilku-
nastu doktorów habilitowanych i ponad dwudziestu doktorów. Jej troska o młodzież przeja-
wiała się nie tylko w sferze dydaktycznej, ale także w kształtowaniu patriotycznych postaw, 
m. in. wspierała studentów w czasie strajku studenckiego NZS na Uczelni w 1981 roku.

Jako popularyzatorka wiedzy leśnej i ogólnoprzyrodniczej prowadziła liczne szkole-
nia dla służby leśnej, organizacji turystycznych i młodzieży szkolnej z zakresu znajomości 
roślin leśnych, zwłaszcza zagrożonych i chronionych. Była wiceprzewodniczącą Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego i przez wiele lat członkiem redakcji 
Rocznika Dendrologicznego. Czynnie uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa 
Leśnego i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 

Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m.in. Nagrodą JM Rektora 
SGGW, Srebrną Odznaką „Zasłużona dla SGGW”, Złotą Odznaką Honorową i Medalem 
100-lecia Polskiego Towarzystwa Leśnego, a także Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie pracuje naukowo, czego owocem są m.in. 
wydawnictwa: „Atlas roślinności lasów” (2008), nagrodzony Medalem Władysława Sza-
fera przez Polskie Towarzystwo Botaniczne i „Rośliny leśne” (2013) – odzwierciedlające 
jej patrzenie na przyrodę zarówno „szkiełkiem i okiem” dociekliwego badacza jak i sercem 
żarliwego miłośnika. Aktualnie opracowuje zdjęcia fitosocjologiczne, które w 2014 roku 
osobiście wykonała na stałych powierzchniach doświadczalnych w rezerwacie ścisłym Bia-
łowieskiego Parku Narodowego (fot. 1), aby porównać je z danymi zebranymi do swojej 
pracy magisterskiej przed 60 laty.

Fot. 1. Dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk prof. SGGW w trakcie badań w Białowieskim Parku Narodo-
wym, lipiec 2014 rok. (fot. Andrzej Keczyński)
Photo. 1. Dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk prof. WULS during field studies in Białowieski National 
Park, July year 2014 (phot. Andrzej Keczyński)

Z okazji pięknego jubileuszu dołączamy do licznych współpracowników i niezliczonych 
uczniów składających Pani Profesor wyrazy uznania i wdzięczności za dotychczasową dzia-
łalnośc naukową i dydaktyczną oraz najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności w dalszej 
pracy.5
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5  Szerszą notę biograficzną Pani Profesor można przeczytać w kwartalniku Wiadomości Botaniczne nr 58 
(3/4): 159–161, z 2014 roku. 


