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© ера! Akademii Rolniczej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 26 maja 
1982 r..jednomyślnie podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Ta- 

deuszowi Perkitnemu zaszczytnego tytułu naukowego doktora honoris 
causa. | 

Uroczysty i podniosły akt promocji prof. T. Perkitnego na doktora 
honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu odbył się 17 czerwca 1982 
roku. 
"W. wystąpieniu inaugurującym tę uroczystość Jego Magnificencja 

Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr hab. Włodzimierz Fi- 
szer powiedział, iż nadanie prof. T. Perkitnemu przez Senat Akademii 
Rolniczej w Poznaniu swojej najwyższej godności naukowej stanowi 
uhonorowanie Jego działalności jako wybitnego twórcy poznańskiej nau- 
ki z zakresu drzewnictwa, jako wieloletniego nauczyciela i wychowaw- 
cy wielu pokoleń nauczycieli akademickich oraz licznego grona techno- 
logów drewna, zajmujących wysokie stanowiska w przemyśle drzew- 
nym zarówno w kraju jak i za granicą. 

Następnie JM Rektor w imieniu władz Uczelni i dostojnego Dokto- 
ranta powitał serdecznie i gorąco licznie przybyłych na tę uroczystość 
gości. 

Z. kolei prof. dr hab. Michał Zenkteler, dziekan Wydziału Technolo- 
gii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, przedstawił działalność nau- 
kową prof. T. Perkitnego, a także Jego działalność dydaktyczno-wycho- 
wawczą, profesjonalną i organizatorską. 

W pierwszej części swojego wystąpienia prof. M. Zenkteler powie- 
dział: „Mam wielki zaszczyt przedstawić sylwetkę człowieka nieprze- 
ciętnego, wielce zasłużonego dla nauki polskiej i naszej Uczelni. Prof. 
dr hab. dr honoris causa Tadeusz Perkitny całe swoje długie i praco- 
wite życie bez reszty poświęcił nauce, osiągając w okresie swej 56-let- 
niej pracy naukowej i dydaktycznej to wszystko, co głęboko satysfak- 
cjonować może prawdziwego naukowca, położył podwaliny pod rozwój 
nauk drzewnictwa w kraju, przyczynił się w niemałym stopniu do pow- 
stania nowoczesnego przemysłu drzewnego, pracami swymi zyskał świa- 
tową sławę, tysiącom studentów przekazał wiedzę i przygotował liczne 
grono pracowników naukowych, kontynuujących Jego dzieło”. " 

Następnie mówca przedstawił przebieg pracy naukowej i zawodowej 
prof. T. Perkitnego oraz wyeksponował główne Jego osiągnięcia. 

Prof. T. Perkitny jako absolwent Uniwersytetu Poznańskiego uzyskał 
w 1926 r. dyplom inżyniera leśnika na podstawie pracy wykonanej w Za- 
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kładzie Chemicznej Technologii Drewna, a' następnie wyruszył w czte- 
roletnią podróż zagraniczną, w czasie której zwiedził 36 krajów Europy, 
Azji, Afryki i obu Ameryk, pracując w zakładach przemysłu drzewne- 
go lub jako robotnik i drwal w lasach krajów europejskich i tropika|- 
nych. | 

Po powrocie do kraju inż .T. Perkitny pełnił funkcję młodszego asys- 
tenta — najpierw w Zakładzie Użytkowania Lasu Uniwersytetu Poz- 
nańskiego, a później w Pracowni Chemicznej Technologii Drewna Za- 
kładu Chemii Ogólnej, gdzie wykonywał swoją pracę doktorską. 

Po uzyskaniu w 1934 r. stopnia naukowego doktora otrzymał cztero- 
miesięczne stypendium naukowe w Laboratorium Badania Drewna Po- 
litechniki w Darmstadt. ` 

W roku 1937 dr T. Perkitny zorganizował Laboratorium Kontrolne 
i Badawcze na terenie Fabryki Sklejek w Bydgoszczy, stanowiące pierw- 
szą i jedyaą wówczas placówkę badawczą państwowego przemysłu drze- 
wnego w Polsce i kierował nim do 1939 roku. | 

Po kampanii wrześniowej i powrocie z obozów jenieckich do kraju 
dr T. Perkitny kieruje nadal wspomnianym Laboratorium, organizując 
jednocześnie Stację Doświadczalną Uszlachetniania Drewna Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, podniesioną w 1948 roku do rangi Zakładu Two- 
rzyw Drzewnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. W tym czasie pro- 
wadził także wykłady z technologii drewna na Wydziałach: Mechanicz- 
nym, Chemicznym, Budowy Okrętów i Mechanizacji Rolnictwa Poli- 
techniki Gdańskiej oraz zajęcia dydaktyczne w Technikum Przemysłu 
Drzewnego w Bydgoszczy. 

W 1948 r. dr T. Perkitny habilituje się w Szkole Głównej Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie. 

W 1950 roku doc. T. Perkitny organizuje Katedrę Mechanicznej Tech- 
nologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, która staje się 
zaczątkiem Oddziału, a następnie Wydziału Technologii Drewna. | 

W 1951 roku doc. T. Perkitny uzyskuje tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1962 roku — profesora zwyczajnego. Pełniąc funk- 
cję kierownika Katedry, prof. T. Perkitny kieruje jednocześnie do 1966 r. 
zakładem Tworzyw Drzewnych Instytutu Technologii Drewna w Poz- 
naniu. 

Twórczość naukowa prof. T. Perkitnego jest wielokierunkowa i nie- 
zwykle bogata. Omawiając ją prof. M. Zenkteler skoncentrował się na 
problemach stanowiących główne osiągnięcia prof. T. Perkitnego, które 
dzięki swemu nowatorskiemu, a często wręcz pionierskiemu charaktero- 
wi, przyczyniły się do powstania nowych kierunków badań. 

Pasja poznawcza prof. T. Perkitnego wiąże się od najwcześniejszych 
lat z nauką o drewnie, a zwłaszcza z fizyką drewna w odniesieniu do 
układu drewno-woda i zjawisk towarzyszących temu układowi. Opubli- 
kowana w 1938 r. praca na temat kurczenia się drewna, którego uprzed- 
nie kurczenie było mechanicznie ograniczone, skupiła uwagę świata nau- 
ki drzewnictwa na Jego nazwisku. Wyniki tych badań pozwoliły bowiem 
na stwierdzenie, że drewno, które w czasie nawilżania nie może swobod- . 
nie pęcznieć, przy następującym z kolęi suszeniu kurczy się tak samo 
jak drewno spęczniałe swobodnie. Odkryte przez Profesora zjawisko 
pozwoliło wyjaśnić znane w praktyce fakty np. powstawania szpar, lu- 
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zów i nieszczelności w ściśle dopasowanych połączeniach. Odkrywczy 
charakter tej pracy zapewnił jej trwałe miejsce w literaturze. Jeszcze 
przed drugą woiną światową podjął także Profesor badania nad wilgot- 
nościowymi naprężeniami adsorpcyjnymi „tj. naprężeniami jakie powstają 
w drewnie, które zwiększa swą wilgotność przy zachowaniu stałości wy- 
miarów. Badania te zakończone w opublikowanej po wojnie pracy ha- 
bilitacyjnej pt. „Badania nad ciśnieniem pęcznienia drewna  zapocząt- 
kowały całkowicie nowy kierunek z zakresu fizyki drewna. 

Kolejny problem badawczy w działalności naukowej prof. T. Perkit- 
nego stanowią prace poświęcone naprężeniom desorpcyjnym, powstają- 

cym w drewnie suszonym oraz związane z badaniem sił wywieranych 

przez drewno paczące się pod wpływem nawilżania i suszenia. | 

Pionierski charakter mają prace prof. T. Perkitnego dotyczące reo- 

logicznych właściwości drewna i tworzyw drzewnych, zmieniających swą 

wilgotność i temperaturę, a więc badania wpływu czasu działania obcią- 

żeń na zachowanie się drewna w zmiennych warunkach cieplno-wilgot- 

nościowych. Badania te pozwoliły na wyjaśnienie szeregu zjawisk za- 

chodzących w drewnie i w tworzywach drzewnych. Na plan pierwszy 

— w tej grupie prac — wysuwają się badania pełzania i relaksacji na- 

prężeń w materiałach drzewnych. 
Niezwykle ciekawe są wyniki badań Profesora w odniesieniu do kom- 

pleksowych odkształceń drewna świeżego. które przy ogrzewaniu w wo- 

dzie — zamiast wydłużeń termicznych — ulega skurczeniu w wyniku 

tzw. odkształceń odprężeniowych, spowodowanych rozlużnieniem naprę- 

żeń wzrostowych. | | 
W wyniku wieloletnich, szeroko zakrojonych badań powstał cykl pu- 

blikacji, które stworzyły teoretycznie uzasadnioną podstawę do wypra- 

cowania ogólnej klasyfikacji odkształceń drewna oraz sformułowania 

modelowej hipotezy jego cieplno-wilgotnościowo-biologicznych defor- 

macji. 
Wyrazem uznania dla osiągnięć i dorobku prof. T. Perkitnego było 

Jego powołanie w 1966 r. na członka zwyczajnego i członka prezydium 
Międzynarodowej Akademii Nauk Drzewnictwa, która skupia najwy- 

bitniejszych naukowców świata z tego zakresu. W kraju prof. T. Per- 

_ kitny uhonorowany został w 1952 roku nagrodą naukową Ministra Szkol- 

nictwa Wyższego, w 1966 r. nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Szko|l- 
nictwa Wyższego, a w roku 1974 tytułem doktora honoris causa, nada- 

nym Mu przez senat akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej- 
skiego — Akademii Rolniczej w Warszawie. 

Imponujące są także osiągnięcia prof. T. Perkitnego związane z Jego 

wieloletnią działalnością profesjonalną jako kierownika jednostek ba- 

dawczych, kezpośrednio przydatne dla potrzeb praktyki przemysłowej. 

Dorobek Profesora na tym polu obejmuje około 130 prac oraz 13 krajo- 

wych i 6 zagranicznych patentów. 

W tej grupie zagadnień wskazać należy na opracowanie receptur 

pierwszych krajowych klejów syntetycznych. Obszerny cykl tematów - 

obejmował problematykę udoskonalenia procesów technologicznych prze- 

mysłu sklejkowego. Szczególnym osiągnięciem Profesora, wyróżnionym 

w 1951 r. Indywidualną Nagrodą Państwową, było opracowanie nowej: 

metody klejenia i jednoczesnego impregnowania wielkowymiarowych 
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elementów drewnianych. Za duży sukces należy uznać opracowanie me- 
tody produkcji lignofolu na czółenka tkackie; wyróżnione w 1952 roku 
Zespołową Nagrodą Państwową. 

Za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej z zakresu 
drzewnictwa prof. T. Perkitny uhonorowany został w 1954 r. nagrodą 
Ministra Leśnictwa. W latach następnych prof. T. Perkitny patentuje 
nową metodę produkcji lignofolu nasyconego olejem, nadającego się, -ze 
względu na swoje właściwości, do produkcji łożysk i wodzideł. 

Prof. T. Perkitny reprezentował naukę polską na licznych sympoz- 
jach naukowych i podczas wielu pobytów zagranicznych. 

W kraju prof. T. Perkitny brał czynny udział w pracach Komitetu 
Technologii Drewna PAN, pełniąc w nim funkcję członka prezydium 
i przewodniczącego sekcji. Po przejściu na emeryturę, Profesor został 
honorowym członkiem tego Komitetu. | 

Na szczególne podkreślenie zasługuje także działalność dydaktyczna 
Proiesora, rozwijana w naszej Uczelni w ciągu 22-letniej pracy, w cza- 
sie której piastował On również w latach 1960—1964 funkcję dziekana 
Wydziału Technologii Drewna. | 

Prof. T. Perkitny prowadził wykłady z Nauki o drewnie, Hydroter- 
micznej i plastycznej obróbki drewna, Klejów i klejenia drewna oraz 
z Technologii tworzyw drzewnych. 

W kierowanej przez Profesora Katedrze wykonało prace dyplomowe 
ponad 450 studentów. Prof. T. Perkitny był promotorem 20 doktoran- 
tów. Z licznej grupy wychowanków, którzy uzyskali tytuły naukowe 
profesorów i stopnie docentów, 4 profesorów i 2 docentów pracuje na . 
naszym Wydziale. 

Po przejściu na emeryturę prof. T. Perkitny nie przerwał swej dzia- 
łalności naukowej i dydaktycznej. Świadczy o tym m.in. opublikowanie 
— od tego czasu — 14 prac i uzyskanie 1 patentu, 'a także wygłoszenie 
cyklu wykładów nt. prac badawczych z zakresu drzewnictwa, wykona- 
nych w poznańskim środowisku naukowym w latach 1926—1980. 

Kończąc swoje wystąpienie prof. M. Zenkteler powiedział: „Mam 
wielki zaszczyt reprezentować Wydział, którego jednym z twórców jest 
Proiesor Perkitny, a jednocześnie mam to wielkie szczęście zaliczać sie 
do Jego uczniów. Niech mi więc wolno będzie pochylić czoło przed Pa- 
nem Profesorem w podzięce za Jego zasługi dla Wydziału, a w imieniu' 
tych wszystkich, którzy tak wiele Panu Profesorowi zawdzięczają, wy- 
razić Mu głęboką wdzięczność za ukazanie tych wszystkich uroków pra- 
cy naukowej, które odsłonić może tylko ręka prawdziwego Mistrza i Nau-- 
czyciela”. | 

W kolejnym punkcie programu promotor prof. dr hab. Maciej Ław- 
niczak odczytał uroczysty akt promocji. 

Po odczytaniu aktu promocji i wręczeniu prof. Tadeuszowi Perkit- 
nemu dyplomu Doktora Honoris Causa wystąpił Piotr Milewski — Lau- 
reat Konkursu im. H. Wieniawskiego, który wykonał na skrzypcach solo. 

_. utwór J. S. Bacha. | 
Następnie głos zabrał prof. Tadeusz Perkitny, który na wstępie wy- 

raził serdeczne podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi i Senatowi 
Akademii Rolniczej w Poznaniu za powzięcie uchwały o nadaniu za- 
szczytnego tytułu doktora honoris causa. Wyrazy wdzięczności wyraził 
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Profesor Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i TecKniki za akcep- 
tacje uchwaly Senatu. 

Z kolei prof. T. Perkitny gorąco podziękował Dziekanowi i Radzie 
Wydziału Technologii Drewna AR w Poznaniu za inicjatywę i uchwa- 
lenie stosownego wniosku. Szczególne podziękowanie wyraził Profesor 
promotorowi przewodu prof. dr. hab. Maciejowi Ławniczakowi za nie- 
strudzoną inspirację i duży wysiłek włożony w zorganizowanie tej uro- 
czystości. 

W dalszej części wystąpienia prof. Tadeusz Perkitny stwierdził, iż 
w czasie swojej 56-letniej działalności naukowej, od jej zarania po dzień 
dzisiejszy, otoczony był gronem wspaniałych wychowawców, jak też 
doskonałych wychowanków. 

Wspominając swoich pierwszych wychowawców i nauczycieli, prof. 
T. Perkitny wyrazy szczególnej wdzięczności skierował do swoich sześ- 
ciu pierwszych, dziś już nie żyjących Profesorów: prof. dr. Tadeusza 
Chrząszcza, prof. dr. Juliana Rafalskiego, doc. dr. hab. Jana Wiertelaka, 
prof. dr. hab. Edgara Moóratha, prof. dr. hab. Stanisława Glixellego oraz 
prof. dr, hab. doktora honoris causa Franciszka Krzysika. 

Za współautorów swojego sukcesu uważa prof. 'T. Perkitny także licz- 
ne grono swoich wychowanków, uczniów i młodszych kolegów. 

Że względu na ograniczone ramy wystąpienia prof. T. Perkitny wv- 
mienił tylko tych swoich wychowanków, którzy rozpoczynali karierę 
naukową pod Jego bezpośrednim kierownictwem i osiągnęli zaszczytne 
tytuły profesorskie. 

Do omawianej grupy byłych współpracowników prof. T. Perkitny 
zaliczył: prof. dr. hab. Herminę Krach, prof. dr. hab. Michała Zenkte- 
lera, prof. dr. hab. Macieja Ławniczaka, prof. dr. hab. Jana Raczkow- 
skiego i prof. dr. hab. Kazimierza Nowaka. Do byłych współpracowni- 
ków, którzy zaczynali karierę naukową pod- Jego bezpośrednim kierow- 
nietwem zalicza także Profesor następujących profesorów Instvtutu 
Technologii Drewna w Poznaniu: prof. dr. hab. Ryszarda Babickiego, 
prof. dr. Mariana Wnuka i prof. dr. hab. Kazimierza Siwaka. 

Wszystkim wymienionym profesorom, a także nie wymienionym. 
bardzo licznym docentom, doktorom, magistrom i pozostałym współpra- 
cownikom prof. T. Perkitny wyraził serdeczne podziękowanie za wielo- 
letnią owocną współpracę. 

Kończąc swoje wystąpienie prof. T. Perkitny powiedział, że pomimo 
ukończenia 80 lat zamierza nadal w miarę sił i zdrowia czynnie praco- 
wać i! reprezentować w sposób nieskazitelny tak zaszczytne, honorowe 
wyróżnienie. 

_ М toku dalszej części uroczystości odznaczono prof. T Perkitnego 
wysokimi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. W uznaniu wy- 
bitnych zasług Rada Państwa PRL odznaczyła prof. T. Perkitnego Orde- 
rem Sztandaru Pracy I Klasy. Uwzględniając wkład Profesora w rozwój 
województwa poznańskiego, na terenie którego działał przez tyle lat, 
Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu wyróżniła Profesora odznaką 
honorową „Za zasługi dla rozwoju Województwa Poznańskiego”. Władze 
miasta przyznały prof. T. Perkitnemu Odznakę Honorową Miasta Poz- 
nania. Orderem Sztandaru Pracy I klasy udekorował Profesora, w imie- 
niu Rady Państwa PRL, I Sekretarz KW PZPR w Poznaniu gen. brygady 

13



  
Ryc. 1. Wystąpienie prof. dr. hab. dr. h.c. Tadeusza Perkitnego 

. 

Edward Łukasik. Odznaki honorowe wręczyli Profesorowi wojewoda 
poznański — dr inż. Marian Król i prezydent Poznania — mgr Andrzej 
Wituski. 

Ponadto JM Rektor*Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr hab. 
Włodzimierz Fiszer wręczył prof. T. Perkitnemu Medal Specjalny, me- 
dal z symbolem Siewcy, dłuta M. Rożka, wybitnego Polaka i patrioty. 

Następnie prot. M. Zenkteler odczytał liczne telegramy i listy gra- 
tulacyjre nedesiane przez przedstawicieli najwyższych władz państwo- 
wych, Polskiej Akademii Nauk, wyższych uczelni polskich i zagranicz- 
nych, przez instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne, przez przyja- 
ciół 1 kolegów Profesora. 

Z, kolei głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Babicki, dyrektor Instytutu 
Technologii Drewna w Poznaniu. Przekazał prof. T. Perkitnemu ser- 
deczne gratulacje w imieniu Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, 
Prezydium Komitetu Technologii Drewna PAN, Rady Naukowej Insty- 
tutu Techrclogii Drewna oraz pracowników tegoż Instytutu. 

Wskazując na wybitne osiągnięcia prof. T. Perkitnego, mówca po- 
wiedział, iż Profesor Perkitny: 

— stworzył polską szkołę naukową w zakresie fizyki i technologii drew- 
na, 
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Ryc. 2, JM Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. Wtodzimierz Fiszer wre- ~ 

cza proj. Tadeuszowi Perkitnemu medal pamiatkowy z symbolem Siewcy 

— wniósł twórczy wkład do znacznego rozwoju nauki polskiej i świa- 
towej w dziedzinie technologii drewna i tworzyw drzewnych, 

— Uzyskał niezaprzeczalny autorytet naukowy w kraju i za granicą. 
— wychował liczne grono pracowników haukowych, kontynuatorów wy- 

tyczonego kierunku badań, 
— wniósł trwały wkład w zorganizowanie Wydziału Technologii Drew- 

na AR w Pcznaniu oraz współdziałał przy tworzeniu Instytutu Tech- 
nologil Drewna. 

Zabierając następnie głos prof. dr hab. Bolesław Gonet, dziekan Wy- 
działu Technologii Drewna SGGW-AR w Warszawie, przekazał serdecz- 
ne gratulacje i życzenia prof. T. Perkitnemu w imieniu JM Rektora 
SGGW-AR w Warszawie, kierownictwa i pracowników Wydziału Tech- 
nologii Drewna tejże Uczelni, a także z upoważnienia Zarządu Głów- 
nego i Przewodniczącego Pclskiego Towarzystwa Leśnego. Prof. B. Go- 
net wskazał na związki łączące prof. T. Perkitnego z Wydziałem Tech- 
nologii Drewna SGGW-AR w Warszawie poprzez Jego znaczący wkład 
w kształcenie kadry nauczycieli akademickich tego wydziału. 

Na zakończenie doniosłej uroczystości ponownie zabrał głos prof. 
T. Perkitny, który podziękował za udekorowanie licznymi zaszczytnym! 
i zobowiązującymi odznaczeniami, a także wyraził swoją wdzięczność 
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tym wszystkim przedstawicielom najwyższych władz państwowych i in- 
stytucji oraz kolegom i przyjaciołom, którzy wygłosili przemówienia, 
bądź nadesłali pisemne gratulacje. 

Те wszystkie dowody uznania, szacunku i życzliwości, przeżycie tak 
wspaniałego i niezapomnianego dnia — jak się wyraził prof. T. Perkit- 
ny — będą stanowić zachętę do dalszej wytrwałej pracy. 

18 czerwca 1982 r. odbyła się sesja naukowa, związana z nadaniem 
prof. T. Perkitnemu tytułu doktora honoris causa oraz poświęcona 80-le- 
ciu urodzin Profesora. 

Na sesji tej prof. T. Perkitny wygłosił referat pt. „Blaski i cienie 
w mej 56-letniej służbie dla polskiego drzewnictwa”. 

W wystąpieniu swoim prof. T. Perkitny dokonał przeglądu i syste- 
matyki swoich dokonań o charakterze utylitarnym, eksponując te osiąg- 
nięcia, które miały szczególne znaczenie i zastosowanie w polskim i świa- 
towym przemyśle drzewnym. | 

Wychodząc z założenia, iż rezultaty prac zmierzających do zebrania, 
uporządkowania i usystematyzowania dotychczasowego dorobku z za- 
kresu będącego przedmiotem publikacji wykonanych pod Jego kierun- 
kiem lub zrealizowanych przez współpracowników i uczniów wywodzą- 
cych się z Jego szkoły zawarte zostały w referacie pt. „Synteza dorob- 
ku naukowego z zakresu fizyki drewna, wygłoszonym 31 maja 1977 r. 
na Sympozjum poświęconym 50-leciu działalności naukowej, w wygło- 
szonym obecnie wykładzie Profesor ograniczył swoją wypowiedź do omó- 
wienia prac o charakterze utylitarnym. 

Po niezwykle interesującym, bogato ilustrowanym wykładzie odby- 
ła się dyskusja, w ramach której zabierali głos liczni uczniowie Profe- 
sora. Przerodziła się ona w swoim końcowym etapie w kameralne spot- 
kanie Mistrza i Nauczyciela z gronem Jego wychowanków, a także stu- 
dentów i licznie przybyłych gości. 

Niniejszą relację pozwolę sobie zakończyć słowami prof. dr. hab. Jana 
Raczkowskiego, wypowiedzianymi na sympozjum poświęconym 50-leciu 
działalności naukowej prof. dr. hab. dr. h.c. Tadeusza Perkitnego, które 
— jak sądzę — charakteryzują w pełni Jego sylwetkę: 

„Dla nas nieco młodszych roczników jest prof. Perkitny wzorem pasji 
naukowej, nieustającego entuzjazmu, jest mistrzem, uczonym i zacnym 
człowiekiem. Oby mógł i chciał z nami jeszcze pracować, młody duchem, 
umysłem i pełen inicjatywy twórczej”. 

Jerzy Buchholz 
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