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Kazimierz Kozikowski (1910—1987) 

Казимеж Козиковски (1910—1987) 

15 П 1987 г. zmarł, w wieku 76 lat, dr inż. Kazimierz Kozikowski, 
emerytowany docent Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krako- 
wie. Pogrzeb odbył się 21 II 1987 na Cmentarzu Salwatorskim w Krako- 
wie. 

K. Kozikowski urodził się 22 X 1910 r. we Lwowie w rodzinie zasłu- 
żonego dla rozwoju nauk leśnych profesora Aleksandra Kozikowskiego. 
W mieście tym w 1929 r. ukończył gimnazjum i następnie w 1934 r. studia 
wyższe na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Za pra- 
cę dyplomową pt. „Żywica jako produkt użytkowania”, wykonana w Ka- 
tedrze Użytkowania Lasu PL, oraz na podstawie złożonego egzaminu, 
otrzymał w 1934 r. dyplom z akademickim stopniem inzyniera-lesnika. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1932 r. będąc jeszcze studeniem i do 
czasu ukończenia studiów był młodszym asystentem Politechniki Lwow- 
skiej. Następnie, do 1938 r. pracował w charakterze adiunkta w nadles- 
nictwach bieszczadzkich Podbuż, Majdan i Borynia, należących do Spółki 
Godula. W okresie tym zapoznał się z eksploatacją pierwoborów górskich, 
a w szczególności z zagadnieniami transportu drewna (budowa dróg w 
górach, ślizgi, kolejki wąskotorowe i in.). Tam też, w Synowódzku Wyż- 
nym, przez pół roku odbywał staż w 12-trakowym tartaku. 

W 1938 r. podjął pracę na samodzielnym stanowisku nadleśniczego w 
majątku Lesko. Od 1939 r. został równocześnie zarządcą przymusowym 
(z ramienia Skarbu Państwa) w majątku Cisna. Pracę tę przerwały dzia- 
łania wojenne. 

W latach 1939—41 pracował we Lwowskim Instytucie Politechnicz- 
nym na stanowisku starszego asystenta, a w latach 1944—45 docenta, 
pełniąc obowiązki kierownika Katedry Eksploatacji Lasów, natomiast w 
okresie okupacji niemieckiej w latach 1942—43, skierowany do pracy 
przez Arbeitsamt, był nadleśniczym w nadleśnictwach Jasionka Masiowa 
i Podbuż. 

Po repatriacji w 1945 r. zorganizował oddział Spółki ,,Paged” w Go- 
rzowie Wlkp., będąc jego kierownikiem i dyrektorem do 1952 r. W tym- 
że roku, na polecenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 
zajął się organizacją branżowego transportu drewna w Szczecińskiem. W 
tym okresie wykonał również 2 operaty urządzania lasu dla lasów miej- 
skich w Skwierzynie i Myśliborzu. 

W 1952 r. podjął pracę na stanowisku zast. dyrektora Składnicy Za- 
opatrzenia Technicznego Leśnictwa w Poznaniu, prowadząc równocześnie 
(od 1954 r.) wykłady zlecone przez Katedrę Użytkowania Lasu WSR w 
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Poznaniu w nowo wydzielonej dyscyplinie „transport leśny. W 1965 r. 
rozpoczął pracę w tej uczelni na stanowisku adiunkta, prowadząc zajęcia 
dydaktyczne z następnych nowo wprowadzonych przedmiotów, takich 
jak „mechanizacja prac leśnych” (od 1957 r.) oraz „materiałoznawstwo 
dla potrzeb leśnictwa” (od 1964 r.). Z chwilą powołania Zakładu Trans- 
portu Leśnego przy Katedrze Użytkowania Lasu był jego organizatorem 
i kierownikiem. 
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W 1961 r. przechodzi na etat st. wykladowcy i na podstawie rozprawy 
doktorskiej pt. „Produktywność wywozu surowca drzewnego w Polsce” 
— uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych. 

W latach 1962—64 był inicjatorem, organizatorem, jak również kie- 
rownikiem pierwszego na wydziałach leśnych w kraju Studium Podyplo- 
mowego z Zakresu Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego WSR w Po- 
znaniu. Z jego starania i inicjatywy powstał zbiór skryptów, pomocy na- 
ukowych dla tego Studium. 

W 1964 r. przeniósł się do Krakowa i, pracując na stanowisku starsze- 
go wykładowcy reaktywowanego Wydziału Leśnego tamtejszej WSR, or- 
ganizował od podstaw Samodzielną Pracownię Transportu Leśnego, a po- 
tem Zakałd Transportu Leśnego. 

Był inicjatorem i organizatorem 2 studiów podylomowych na Wydzia- 
le Leśnym WSR w Krakowie, a to z zakresu gospodarstwa leśnego w gó- 
rach oraz z budownictwa leśnego. W latach 1966—68 był kierownikiem 
pierwszego z nich. Za prace organizacyjne i wkład w rozwój studiów po- 
dyplomowych na wydziałach leśnych w Poznaniu i Krakowie otrzymał 
w latach 1966 i 1967 dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Będąc członkiem komisji do opracowania statutu i regulaminu lasów 
doświadczalnych, powołanej przez Departament Studiów Rolnych i Leś- 
nych MOiSzW, był współorganizatorem Ośrodka Dydaktyczno-Badawcze- 
go WSR w Krakowie w Lasach Doświadczalnych w Krynicy. 

W 1967 r., decyzją Ministra OiSzW, został powołany na stanowisko 
docenta etatowego w Katedrze Pozyskiwania i Technologii Drewna oraz 
Leśnych Użytków Niedrzewnych na Wydziale Leśnym WSR w Krako- 
wie, gdzie pracował nadal na stanowisku kierownika Zakładu Transportu 
Leśnego. W roku akademickim 1968/69 pełni ponadto funkcję dziekana 
Wydziału Leśnego, a po reorganizacji WSR w Krakowie, w latach 1970— 
—73, dyrektora Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej. 

Opublikował 54 prace naukowe, podręcznik akademicki oraz 10 (w 
tym 3 jako współautor) skryptów akademickich i innych pozycji książko- 
wych. Był ponadto autorem wielu referatów i koreferatów naukowych, 
recenzji literatury fachowej oraz doniesień o charakterze naukowym 
i kronikarskim. 

Tematyka prac badawczych dotyczyła przede wszystkim użytkowania 
lasu, a w szczególności zagadnień techniki, technologii, organizacji i eko- 
nomicznej efektywności transportu drewna. Znaczący i oryginalny doro- 

bek naukowy doc. Kozikowskiego stanowi również tematyka związana 
z historią akademickich studiów leśnych w Polsce oraz programami i or- 

ganizacją kształcenia leśników w czasach współczesnych na studiach sta- 

cjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Za publikację skryptów aka- 

demickich z zakresu transportu leśnego został wyróżniony nagrodą indy- 
widualną III stopnia Ministra OiSzW. 

Brał czynny udział w 2 konferencjach naukowych międzynarodowych 

i 2 krajowych. Odbył 4 zagraniczne staże naukowe, a to w NRD, NRF, 

na Węgrzech i w Bułgarii, nawiązując międzynarodową współpracę z о5- 
rodkami dydaktyczno-naukowymi leśnictwa. 

W zakresie kształcenia młodych kadr naukowych był promotorem 2 

przewodów doktorskich i 79 prac magisterskich oraz recenzentem 4 prac 
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doktorskich i licznych magisterskich. Był pedagogiem cenionym przez 
studentów. Prowadził wykłady, seminaria i ćwiczenia na studiach stacjo- 
narnych, zaocznych i podyplomowych. 

Przez wiele lat pełnił w Poznaniu funkcję wydziałowego opiekuna 
wakacyjnych praktyk studentów leśnictwa, natomiast w Uczelni Kra- 
kowskiej przez 3 lata był członkiem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Ucze- 
lni i Inwestycji oraz Rady Naukowej ds. Rolniczych i Leśnych Zakładów 
Doświadczalnych. 

Był biegłym sądowym (od 1939 r.) z zakresu leśnictwa, a po II wojnie 
światowej został zarejestrowany przez SITLiD jako rzeczoznawca w za- 
кгез1е transportu leśnego. 

Od 1932 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego, organiza- 
torem i przez 2 kadencje przewodniczącym Oddziału Towarzystwa w Go- 
czowie Wlkp. Został odznaczony złotą odznaką PTL. Był wieloletnim 
członkiem SITLiD, a przez 3 kadencje członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. 

Га osiągnięcia na polu naukowym, dydaktycznym i społecznym otrzy- 
mał Złoty Krzyż Zasługi (1975 r.) oraz wielokrotnie przyznawano doc. 
Kozikowskiemu nagrody Rektora WSR w Poznaniu i AR w Krakowie. 

Złożony ciężką chorobą pod koniec lat siedemdziesiątych i po przej- 
ściu na emeryturę (1981 r.) nie przestawał, do ostatnich dni życia, intere- 
sować się sprawami nauki, macierzystego zakładu pracy i postępami 
młodszych kolegów. 

Za 30-letnią, szczególnie wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowaw- 
czą, decyzją Rady Państwa (1983 r.), otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, który został mu wręczony w Domu Spokojnej Starości 
w Krakowie. 

Odszedł od nas człowiek prawy i odważny w swych wypowiedziach 
1 postępowaniu, wybitny organizator, naukowiec i nauczyciel wielu poko- 
leń leśników, wśród których pamięć o Nim pozostanie na zawsze. 

Jerzy Sosnowski 

SPIS PUBLIKACJI DOC. K. KOZIKOWSKIEGO 

1. Naukowa wycieczka pszczelarska przez ZSRR. Bartnik Postępowy 1932 nr 5. 

2. Dziesięciolecie walki z zarazą roztoczową. Bartnik Post. 1933 nr 2. 3. Cis w nad- 

leśnictwach Majdan i Podbuż. w Bieszczadach. Sylwan 1937 nr 2.4. Próby określenia 

żywotności nasion sosny pospolitej i modrzewia polskiego przez barwienie hema- 

toksylą. Przegląd leśniczy 1946 nr 4. 5. Jak zwiększyć wydajność pojazdów mecha- 

nicznych przy wywózce drewna. Las Pol. 1954 nr 3. 6. Zmotoryzowany transport 

drewna i niebezpieczeństwo pożarów leśnych. Las Pol. 1954 nr 4. 7. Zagadnienia 

organizacyjne i ekonomiczne transportu drewna w Polsce. Sylwan 1954 R. 98 nr 1. 

8. Składnica Transportowa w Poznaniu. Współzawodnictwo i Wynalazczość 1954 nr 

6, Biul. PCD Poznań. 9. O szkodach wyrządzanych w czasie transportu drewna. Las 

Pol. 1955 nr 6. 10. Użytkowanie lasu Cz. II — Transport drewna (współautor). Poz- 

nań: PWN 1955. 11. Uwagi o organizacji transportu leśnego w Polsce (współautor). 

Las Pol. 1956 nr 6. 12. Motoryzacja transportu leśnictwa. Motoryzacja 1956 nr 9. 13. 
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Nowy sprzęt motorowy do transportu drewna w „dniach nowej techniki”. Las Pol. 
1957 nr 6.14. Transport leśny (współautor). Wyd. II popr. Pcznań. WSR 1957, 15. Czy 
słuszna jest dalsza rozbudowa mechanicznego transportu leśnego? Las Pol. 1959 nr 
2. 16. Czy potrzebny jest resortowy transport leśny? Las Pol. 1959 nr 3. 17. Problem 

dróg w gospodarstwie leśnym. Drogownictwo 1959 nr 3. 18. Mechanizacja prac leś- 

nych. Poznań: WSR 1961. 19. Jeszcze o pracy pt. „Dzieje piśmiennictwa leśnego w 
Polsce do roku 1939”. Sylwan 1962 nr 5. 20. Perspektywy rozwoju techniki w tran- 

sporcie leśnym. Las Pol. 1963 nr 12. 21. Produktywność wywozu surowca drzewnego 

w Polsce. Rocz. WSR Pozn. 1963 nr 14. 22. Studia nad terytorialnym rozmieszcze- 

niem taboru samochodowego do wywozu drewna w Polsce. Sylwan 1964 R. 108 nr 
5. 23. Nowy pomystowy ksztalt motyki do sadzenia. Las Pol. 1964 nr 13—14. 24. No- 

we kierunki w organizacji pozyskania surowca tartacznego. Las Pol. 1964 nr 22. 25. 

Technika transportu drewna. Poznań: WSR 1964. 26. Wybrane zagadnienia trans- 

portu leśnego. Poznań: WSR 1964. 27. Nowe materiały do historii polskiej nauki 

leśniciwa. Sylwan 1965 R. 109 nr 2. 28. Profesor Stanisław Sokołowski — pionier 

nauki leśnictwa w Polsce. Las Pol. 1965 nr 20. 29. Wczoraj, dziś i jutro Wydziału 

Leśnego WSR w Krakowie. Las Pol. 1966 nr 2. 30. Badania nad wpływem sezono- : 

wości pracy w gospodarstwie leśnym na zdolność produkcyjną transportu leśnego. 

Sylwan 1966 R. 110 nr 9. 31. Organizacja transportu w leśnictwie, Kraków: TNOiK 

1966. 32. Przegląd i ocena organizacji studiów leśnych w Polsce i w innych krajach 

Europy. Sylwan 1967 R. 111 nr 12. 33. Wybrane zagadnienia transportu drewna w 

górach. Kraków: WISR 1967. 34. Transport drewna. Kraków: WSR 1967. 35. Studia 

podyplomowe. Las Pol. 1968 nr 8. 36. Ekonemika i organizacja transportu leśnego 

(współautor). Warszawa: PWRiL 1968. 37. Działalność Wydziału Lęśnego WSR w 

Krakowie a potrzeby gospodarstwa leśnego. Las Pol. 1970 nr 3. 38. O nowych pro- 

blemach w dostawie surowca drzewnego. Las Pol. 1970 nr 20. 39. Technologiczna 

typizacja drzewostanów jako stymulator postępu technicznego w górskim gospodar- 

stwie leśnym. Sylwan 1970 R. 114 nr 11. 40. Problematyka transportu w gospodar- 

stwie leśnym. Sylwan 1970 R. 114 nr 12. 41. Ekonomika i organizacja pracy ośrodka 

transportu leśnego. Materiały Nauk. WSR Kraków 1971 nr 6. 42. Optymalny wzrost 

produktywności. Las Pol. 1971 nr 7—8. 43. Prognozowanie postępu technicznego w 

gospodarstwie leśnym. Sylwan 1971 R. 115 nr 9. 44. Idca słuszna, ale wykonanie 

znacznie gorsze. Las Pol. 1971 nr 17. 45. Założenia do studiów o przedmiocie i za- 

kresie ekonomiki transportu w gospodarstwie leśnym. Zesz. Nauk. WSR Kraków 

1971 nr 64. 46. Studia nad ekonomiczną efektywnością prac ładunkowych na dużych 

składnicach drewna (współautor). Sylwan 1972 R. 116 nr 2. 47. Transport leśny 

i przewozy kolejowe w leśnictwie. Mat. Nauk. WSR Kraków 1972 nr 4. 48. Trans= 

port drewna w Bułgarii. Las Pol. 1972 nr 4. 49. Stan i ocena organizacji akademic- 

kich studiów leśnictwa i drzewnictwa w Bułgarii. Sylwan 1972 R. 116 nr 6. 50. 

Kompleksowa obsługa transportowo-spedycyjna w Lasach Państwowych. Las Pol. 

1972 пг 13—14. 51. А faanyagmozgatas racionalizalasa a tudomanyos munkaszerve- 

resi elvek megvilagitasaban (Racjonalizacja wywozu drewna na tle zasad naukowej 

organizacji pracy). Az Erdó 1972 nr 6. 52. Transport drewna w gospodarstwie leś- 

nym. Warszawa — Poznań: PWN 1973. 53. Stulecie otwarcia Wyższej Szkoły Laso- 

wej 1874—1974. Sylwan 1974 R. 118 nr 2. 54. Organizacja i technologia transportu 

drewna. Kraków: WSR 1974. 55. Próba zastosowania niektórych metod statystycz- 

nych do określania tendencji rozwojowych wywozu drewna w Polsce. Zesz. Nauk. 

AR Kraków 1975 nr 91. 56. Rozwój motoryzacji a zagrożenie środowiska leśnego. 

Las Pol. 1975 nr 18. 57. Akademickie studia leśnictwa na Wydziale Rolniczo-Leśnym 

Politechniki we Lwowie. Cz. I. Zesz. Nauk. AR Kraków 1976 nr 117. 58. Wskaźniki 
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techniczno-ekonomiczne jako mierniki wydajności ciągników zrywkowych (współ- 
autor). Sylwan 1976 R. 120 nr 6. 59. Zarys dziejów akademickich studiów leśnictwa 
na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Sylwan 1978 R. 122 nr 4. 
60. Działalność zawodowa i publicystyczna Henryka Strzeleckiego. Sylwan 1978 R. 
122 nr 9. 61. Przyczynek do terminologii w procesach transportu drewna. Sylwan 
1978 R. 122 nr 11. 62. Organizacja i technologia transportu drewna. Wyd. II Kraków: 
AR 1978. 63. Akademickie studia leśnictwa na Wydziale Rolniczo-Lasowym Polite- 
chniki we Lwowie. Cz. II. Zesz. Nauk. AR Kraków 1979 nr 150. 64. Optymalizacja 
zrywki drewna w górach. Las Pol. 1980 nr 4. 65. Istniejąca i docelowa technologia 
zrywki drewna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy (współautor). Syl- 
wan 1981 R. 125 nr 7, 8, 9.


