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KRONIKA 

  
DR JAN KORWIN-KOSSAKOWSKI 

Dnia 5 grudnia 1971 r. zmarł nagle dr Jan Maria Korwin-Kossakow- 

ski, samodzielny pracownik naukowy, Zastępca Dyrektora d/s Nauko- 

wych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Kierownik Zakładu 

Genetyki tegoż Instytutu, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, pow- 

szechnie znany i prawdziwie szanowany w polskim, a zwłaszcza warszaw- 

skim środowisku zootechników. Od pierwszych chwil po wyzwoleniu aż 

do 1963 roku był nierozerwalnie związany ze Szkołą Główną Gospodar- 

stwa Wiejskiego, w której studia rozpoczął jeszcze w czasie okupacji na 

tajnych kompletach. Swą późniejszą działa!ność zawodową poświęcił 

dr Kossakowski głównie dydaktyce piastując asystentury już jako stu- 

dent w Zakładzie Statystyki Matematycznej, a później Ogólnej Hodowli 

Zwierząt SGGW. W okresie tym zyskał sobie wielką popularność wśród 

studentów oraz trwałe uznanie i szacunek zwierzchników i kolegów. 

Przechodząc w 1963 roku do ówczesnego Zakładu Hodowli Doświadczal- 

nej Zwierząt PAN stał się dr Kossakowski jego organiczną cząstką, ele- 

mentem niezbędnym i nieodzownym poświęcając wszystkie swe siły or- 

ganizacji Zakładu i kładzeniu podwalin pod jego naukową przyszłość.
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Wszechstronna i głęboka erudycja, olbrzymie zamiłowanie i umiejętności 

dydaktyczne wraz z wielkim doświadczeniem i wrodzoną błyskotliwością 

Jego matematycznie ścisłego umysłu sprawiły, że wkrótce przekształcił 

się On w najlepszego doradcę i opiekuna. Pomimo nawału zajęć związa- 

nych z odpowiedzialnym stanowiskiem z-cy dyrektora d/s naukowych 

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN zajmowanym od 1969 r. 

dr Kossakowski wyznawał i starał się wcielać w życie zasadę koniecz- 

ności poświęcania swego czasu wszystkim którzy o to prosili, zawsze 

zadowolony mogąc służyć dobrą radą, konsultacją, udziałem w dyskusji. 

Jako kierownik Zakładu Genetyki w Instytucie zgrupował dr Kossa- 

kowski wokół siebie młodych pracowników naukowych, którzy specjali- 

zowali się w genetyce populacji. Ta dziedzina była zawsze Zmarłemu 

najbliższa, tu był niezaprzeczalnym autorytetem w kraju. Jego wkładu 

w nauki zootechniczne nie wolno zresztą mierzyć tylko liczbą publikacji. 

Wszyscy, którzy pracowali z dr Kossakowskim wiedzą doskonale, że Jego 

działalność naukową można właściwie znaleźć w większości prac nauko- 

wych Instytutu, nikt bowiem nie poświęcał tyle czasu na rady i sugestie 

dawane młodym adeptom nauki. Od samych początków powojennego 

rolniczego ruchu wydawniczego był w nim zaangażowany w stopniu wy- 

jątkowo wysokim. Działał nie tylko jako bezpośredni autor lub współ- 

autor wielu wydawnictw — od akademickich podręczników do opraco- 

wań popularnych — lecz był także stałym i cenionym współpracowni- 

kiem, redaktorem i recenzentem. 

Składając dziś hołd Jego pamięci wiemy, że pozostanie dla nas na 

zawsze taki, jakim był na codzień — uśmiechnięty i radosny, pełen za- 

pału i nadziei, człowiek o wielkim, prawym sercu.


