
a młodzi leśnicy'z Akademii Rolniczej — hejnałem odegranym na'trąb- 

kach myśliwskich. | | | RSE 

W pamięci tych wszystkich, którzy znali dr. inż. B. Dziubę zapisał się 

jako człowiek szlachetny, posiadający dar umiejętnego współżycia z ludź- 

mi i służenia pomocą oraz radą każdemu, kto się do Niego zwrócił. Zawsze 

skromny, koleżeński i życztiwy dla ludzi — takim Go znaliśmy i takim 

pozostanie w naszej pamięci. | ma 

Odszedł od nas zasłużony leśnik-drzewiarz, dobry zwierzchnik i do- 

radca, kolega i przyjaciel oraz długoletni pracownik Lasów Państwowych. 

Florian Budniak 

Jerzy Grochowski (1899—1980) 

Ежи Гроховоки (1899—1980) 

1 marca 1980 r. zmarł w Warszawie wy- Se 

bitny przedstawiciel nauk leśnych Je- 

rzy Grochowski, emerytowany profesor 

zwyczajny Wydziału Leśnego Szkoły Grłów- 

nej Gospodarstwa Wiejskiego — Akademii 
Rolniczej w Warszawie, członek rzeczywi- 
sty Polskiej Akademii Nauk. 

J. Grochowski urodził się 6 listopada 
1899 r. w Ostrowach k. Kutna. Po ukoń- 
czeniu gimnazjum wstąpił w 1918 r. na 
Wydział Leśny Królewsko-Polskiej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War- 
szawie. Ро uzyskaniu dyplomu  roz- 
począł '4wą 56 lat trwającą droge | 
naukową 'w macierzystej uczelni. W Aa | | 
1924 r. został zatrudniony jako starszy asystent w Zakładzie Urządzania 
lasu, kierowanego przez prof. Władysława Jedlińskiego. W 1930 г. 
uzyskał stopień doktora nauk leśnych z odznaczeniem na podstawie roz: 
prawy „Nowe metody pomiaru wysokości drzew i drzewostanów”. Habi- 

litował się w 1933 r. jako docent dendrometrii przedstawiając rozprawę 
„Wykładnik kształtu strzały. Jego rola w dendrometrii i doświadczalnie 
twie leśnym”. W 1935 r. został powołany na stanowisko adiunkta. Twór- 
czy dorobek naukowy w zakresie dendrometrii i nauki o przyroście 
drzew i drzewostanów był podstawą nadania mu w 1937 r. tytułu nau” 
kowego profesora nadzwyczajnego. W tym samym roku objął kierow” 
nictwo Zakładu Biometrii Leśnej SGGW, przemianowanego po wojnie 13 

Zakład Dendrometrii. | 

Lata okupacji hitlerowskiej — okres sprawdzania twardoégci charakte- 

'ru i patriotyzmu — poświęcił prof. J. Grochowski przede wszystkim dy” 
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daktyce. Prowadził wykłady i ćwiczenia objęte Zakładem Biometrii Leś- 
nej, prócz tego wykłady i ćwiczenia z matematyki wyższej i statystyki 
matematycznej na Wydziałach Rolniczym, Leśnym i Ogrodniczym tajnej 
SGGW. Zajęcia z dwóch ostatnich przedmiotów prowadził także na Wy- 
dziale Rolniczo-Leśnym tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Prowa- 
dził kurs matematyki wyższej dla techników II oddziału Inżynierskiego 
w Zarządzie Miejskim Warszawy. 

W tym nawale zajęć prof. Grochowski znajduje czas na pisanie pod- 
ręcznika z dendrometrii, a także opracowuje zbiór zadań z matematyki 
i statystyki matematycznej. Prace te spłonęły w czasie powstania war- 
szawskiego. Zanika wówczas działalność tajnych uczelni. Profesor pracu- 
je jednak nadal nauczając młodzież w miejscowościach podwarszawskich. 

W lutym 1945 r. prof. Grochowski jako zastępca prodziekana Wydzia- 
łu Leśnego, wobec śmierci dziekana i prodziekana, przystąpił do organi- 
zowania od podstaw Wydziału Leśnego. Sprawą najpilniejszą było wów- 
czas zorganizowanie rekrutacji i zapewnienie ciągłości procesu dydaktycz- 
nego. Dzięki niespożytej energii oraz talentowi organizacyjnemu prof. 
Grochowskiego, pierwszego po wojnie Dziekana Wydziału Leśnego, już 
w maju 1 ponownie w październiku zabrzmiał na Wydziale Leśnym Gau- 
deamus. 

W lipcu 1945 r. Jerzy Grochowski zostaje profesorem zwyczajnym den- 
drometrii. 

Jeszcze przed wojną prof. Grochowski był prezesem Stowarzyszenia 
Asystentów SGGW. Był również przewodniczącym Komisji Doświadczal- 
nictwa Leśnego SGGW, której działalność zapoczątkowała trwały związek 
lasów doświadczalnych w Rogowie z badaniami naukowymi Wydziału. 

W latach akademickich 1944/45, 45/46, 46/47, 58/59 i 59/60 był Dzie- 
kanem Wydziału Leśnego. Przez wiele lat, bo aż do 1969 r., był przed- 
stawicielem Wydziału w Senacie Akademickim. Z ramienia Senatu peł- 
nil funkcję Kuratora Towarzystwa „Bratnia Pomoc” Studentów SGGW, 
oraz przewodniczącego Komitetu Obrońców Pokoju w Uczelni. 

Z ramienia Rady Głównej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu do oceny planów badań nauko- 
wych szkół wyższych w zakresie leśnictwa i przewodniczącego Komisji 
planów i programów studiów dla Wydziałów Leśnych. W latach 1953—56 
był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Był jednym z orga- 
luzatorów I Kongresu Nauki Polskiej. Był członkiem prezydium działa- 
Jicego na prawach Wydziału Komitetu Nauk Rolniczych PAN oraz orga- 
nizatorem i pierwszym przewodniczącym Komitetu Nauk Leśnych PAN, 
a następnie członkiem prezydium tego Komitetu. 

W 1950 został wybrany na członka korespondenta Towarzystwa Nau- 
kowego Warszawskiego. W 1954 r. został członkiem korespondentem PAN, 
aw 1966 r. członkiem rzeczywistym PAN. Od 1961 r. był członkiem Ra- 
dy Naukowej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. 

W 1945 r. prof. Grochowski zorganizował Zakład Dendrometrii w In- 
Stytucie Badawczym Leśnictwa i był jego kierownikiem do 1949 r. W la- 
tach 1952—55 był przewodniczącym, a następnie do 1963 r. członkiem Ra- 
dy Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

_ № 1946 r. prof. J. Grochowski był członkiem Państwowej Rady Leś- 
"ictwą przy Ministerstwie Leśnictwa. Głównym zadaniem Rady było 
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opracowanie programu odbudowy polskiego. leśnictwa zniszczonego pod- 

czas drugiej wojny światowej. W pierwszym okresie działalności: Rady 

zostały opracowane raporty o stanie lasów, dyskutowano sposoby zago- 

spodarowania lasów oraz przebudowy drzewostanów, dyskutowano pro- 

jekt stworzenia funduszu odbudowy gospodarstwa leśnego, a także pro- 

jekt struktury organizacyjnej gospodarstwa leśnego. Przygotowano usta- 

wę o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa oraz dekret 

o ochronie przyrody i dekret o zakresie działania Ministra Leśnictwa. Du- 

ży wkład wniosła Państwowa Rada Leśnictwa w odbudowę Instytutu Ba- 

dawczego Leśnictwa: przygotowała statut organizacyjny, dyskutowała 

program pracy i budżet IBL. Rada wniosła duży wkład w odbudowę leś- 

nego szkolnictwa wyższego. "= 

Prof. J. Grochowski był wybitnym naukowcem. Na jego dorobek skła- 

da się około 50 rozpraw naukowych i wiele innych opracowań, głównie 

z zakresu dendrometrii i nauki o przyroście drzew i drzewostanów. 

Aby zrozumieć i właściwie ocenić twórczość prot. J. Grochowskiego 

trzeba cofnąć się o 60 lat i dokonać analizy stanu wiedzy w tym czasie. 

Dendrometria była wówczas nauką opartą głównie na teoretycznych prze- 

słankach zakładających, że drzewo można uznać za regularną bryłę obro- 

tową o określonej funkcji. Rozwó: dendrometrii i nauki o przyroście 

mógł nastąpić dzięki sformułowanej przez Profesora, jakże dzisiaj oczy- 

wistej zasadzie — dokładnego poznania obiektu badań jakim jest drze- 

wo i drzewostan. To On wspólnie z prof. Jedlińskim podjęli zakrojone 

na szeroką skalę badania nad strukturą drzewostanu. Oznaczało to pozna- 

nie rozkładów różnych cech drzewa, zmienności tych cech i współzależ- 

ności zachodzących między nimi. Oznaczało to także poznanie wpływu 

różnych czynników i zabiegów hodowlanych na kształtowanie się strukiu- 

ry drzewostanu. Do poznania obiektu badan prof. Grochowski włączył 

ważne narzędzie — metody statystyki matematycznej. Wyniki tych badań 

miały podstawowe znaczenie dla rozwoju nauki. Profesor jest m. in. 

autorem: | 

— metodyki badania wpływu zabiegów hodowlanych na przyrost drze- 

wostanów, 
— metodyki badania struktury drzewostanów, 

—- metod badania kształtu strzał, 

— metod określania miąższości drzewostanu, 

—— metod określania przyrostu miąższości drzewa i drzewostanu, 

— sposobów oceny dokładności metod określania miąższości i przyrostu 

miąższości drzewa i drzewostanu. | 

Uzyskane przez Profesora i jego współpracowników — uczniów W)” 

niki badań sprawiły, że dendrometria rozwinęła się w Polsce w nowo” 

czesną dyscyplinę, nie tylko dorównującą osiągnięciom zagranicznym, ale 

je przewyższającą, zwłaszcza w zakresie poznania struktury drzewosta- 

nów i metod określania miąższości i przyrostu miąższości drzewostanu. 

Prof. Grochowski był wybitnym dydaktykiem i wychowawcą. Prowa” 
dzone przez niego wykłady stały na bardzo wysokim poziomie. Był wzo” 
rem precyzji, celowości, komunikatywności i jasności. Był wzorem punk- 

tualności. 
Dominującą cechą Profesora była prawość charakteru. 
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W 1957 r. Profesor wydał oryginalny skrypt z dendrometrii, który 
służył kolejnym rocznikom studentów i był pomocny także pracownikom 

naukowym innych dyscyplin. W 1973 r. ukazało się poważne dzieło Pro- 

fesora — obszerny podręcznik akademicki z dentrometrii, nagrodzony na- 
grodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 

i Techniki. 
Prof. Grochowski ma duże zasługi w kształceniu kadry. Pod jego kie- 

runkiem około 70 studentów zrealizowało pracę magisterską. Był promo- 

torem w 6 zakończonych przewodach doktorskich. Wśród jego uczniów 

są docenci i profesorowie. 
W 1964 r. „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wy- 

chowawczej, organizacji procesu dydaktycznego oraz prac związanych 

z kształceniem młodej kadry naukowej” prof. Grochowski otrzymał na- 
grodę indywidualną I stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego. 

W 1974 r. prof. J. Grochowski otrzymał najwyższą godność Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie — tytuł doktora hono- 

ris causa. 
Wybitnymi osiągnięciami naukowymi, skierowaniem badań na wła- 

ściwą drogę, a zwłaszcza przygotowaniem podstaw metodycznych i wy- 

kształceniem kadry naukowej kontynuującej jego dzieło, stworzył prof. 

Jerzy Grochowski szkołę naukową. 
Prof. У. Grochowski był odznaczony złotą odznaką honorową „Ла Za- 

sługi dla SGGW”, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Oficerskim 

i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 22 mar- 

ca 1980 r. 
Arkadiusz Bruchwald 

87


