
POSTEPY NAUK ROLNICZYCH 

nr 1/72 r. 

50-LECIE WYDZIALU OGRODNICZEGO SZKOLY GLOWNEJ 

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

ZJAZD ABSOLWENTÓW W WARSZAWIE-URSYNOWIE 

W dniu 18 marca 1971 r. z okazji 50-letniej rocznicy Wydziału Ogrodniczego 

SGGW  (18.III.1921 r.—18.111.1971 r.) został zorganizowany jubileuszowy Zjazd 

Absolwentów tego Wydziału. 

W ramach Zjazdu w godz. 11—14 odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Ra- 

dy Wydziału w Auli SGGW w Warszawie-Ursynowie, w którym wzięli udział: 

J. M. rektor SGGW prof. dr Zbigniew Muszyński, prorektorzy prof. dr Jerzy Herse 

i prof. dr Edward Kamiński, dziekani, profesorowie, zaproszeni goście z Wydziałów 

Ogrodniczych innych uczelni, przedstawiciele władz, przedstawiciele Stowarzysze- 

nia Wychowanków SGGW: wiceprzewodniczący zarządu Jan Roman i członek ho- 

norowy Stowarzyszenia Kazimierz Wojno oraz wszyscy uczestnicy Zjazdu. 

Otwarcia posiedzenia dokonał dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr Jan 

Boczek wygłaszając przemówienie powitalne oraz przemówienie obrazujące szczce- 

gółowo początki Wydziału Ogrodniczego. Zebranych powitał również prof. dr Szcze- 

pan A. Pieniążek, składając życzenia wielkich osiągnięć w dalszej przyszłości Wy- 

działu Ogrodniczego. 

Zgodnie z ustalonym programem Zjazdu, prof. dr Edmund Malinowski wygłosił 

obszerne wspomnienie dotyczące przebiegu historii Wydziału Ogrodniczego w mi- 

nionym półwieczu, a prof. dr Aleksander Rejman referat „Rola Wydziału Ogrodni- 

czego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w rozwoju nauki i produkcji 

ogrodniczej w Polsce”. Rozwój i dorobek wiedzy o kształtowaniu terenów zielo- 

nych w Polsce na Wydziale Ogrodniczym SGGW przedstawił również bardzo 

obszernie prof. dr Alfons Zielonko. 

Kol. Roman Dziuban prezes Koła Naukowego Ogrodników Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego zrelacjonował historię powstania i przebiegu rozwoju tej 

organizacji jednoczącej kolegów ogrodników od wielu lat. 

W czasie trwania Zjazdu zabrał głos również przedstawiciel Zarządu Stowa- 

rzyszenia Wychowanków SGGW witając w imieniu tego Zarządu J. M. rektora 

SGGW, prorektorów, dziekanów, całe grono profesorskie, przybyłych gości oraz 

wszystkich absolwentów Wydziału Ogrodniczego — uczestników Zjazdu, życząc go- 

rąco Wydziałowi wielu pomyślnych następnych 50-leci. W wygłoszonym przemó- 

wieniu zapoznał zebranych szczegółowo z celami i zadaniami Stowarzyszenia wy- 

nikającymi z jego statutu organizacyjnego, a także z wielostronną działalnością 

tej organizacji, szerzącej aktualnie wśród wychowanków SGGW postęp w naukach 

agrotechnicznych oraz propagując więź koleżeńską i więź z Uczelnią. Omówił rów- 

nież treść pisma ministra gospodarki komunalnej z dnia 28.11.1971 r. skierowanego 

do Zarządu Stowarzyszenia w odpowiedzi na złożony memoriał z uchwał V Ogólno- 

krajowego Zjazdu Wychowanków wszystkich wydziałów i lat studiów (25—26.IX. 

1970 r.) w sprawie przeciwdziałania skutecznie niszczeniu zieleni w miastach wsku- 

tek stosowania środków chemicznych do zwalczania i zapobiegania śliskości
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w okresie zimowym oraz topnienia śniegów. Jak wynika z tego pisma, zostały 

przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej podjęte aktualnie doraźne środki oraz 

zaprogramowane prace mające za zadanie dobór takich metod zwalczania śliskości 

zimowej i śniegów, których działanie będzie pozbawione ubocznego skutkowania 

na naturalne otoczenie człowieka. 

Omówiono także sprawę utrwalenia pamięci profesorów Edmunda Jankow- 

skiego i Piotra Hosera. W ramach akcji roztaczania opieki nad grobami opuszczo- 

nych profesorów SGGW kontynuowanej między innymi przez Zarząd Stowarzysze- 

nia zostało zaprojektowane wmurowanie tablicy pamiątkowej na grobie prof. dr 

E. Jankowskiego. Wykonanie tablicy już zlecono, koszt jej wyniesie ok. 2500 zł. 

W sprawie tablicy ku czci prof. dr P. Hosera nie została dotychczas jeszcze podjęta 

decyzja zarówno z uwagi na brak środków finansowych (wpłynęła od kolegów 

ogrodników dotychczas tylko kwota 400 zł na ten cel) jak i wobec stwierdzenia, że 

nie zachodzi potrzeba zamieszczania jej na grobie, natomiast — stosownie do wy- 

rażonego życzenia rodziny prof. Hosera — byłoby bardziej celowe utrwalenie jego 

pamięci przez wmurowanie odpowiedniej tablicy w gmachu Wydziału Ogrodniczego 

w Ursynowie, gdzie ucząca się młodzież miałaby możność zapoznania się z jego 

życiem i pracą dla dobra polskiego ogrodnictwa. 

Kontynuując informacje dotyczące Stowarzyszenia, przedstawiciel Zarządu za- 

apelował do koleżanek i kolegów o popieranie tej naszej wspólnej organizacji, za- 

pisywanie się w poczet członków i branie udziału w jej życiu i pracach dla wspól- 

nego dobra. 

Po zakończeniu obrad J. M. rektor SGGW zaprosił uczestników Zjazdu na tra- 

dycyjną „lampkę wina”, po czym odbyły się występy kabaretu studenckiego Koła 

Naukowego Ogrodników, następnie został wyświetlony film „Szkoła Główna Gos- 

podarstwa Wiejskiego — dawniej i dziś”. Wesołą zabawą, która przebiegała w b. 

miłej, koleżeńskiej atmosferze został zakończony Zjazd Jubileuszowy Ogrodników. 

Jan Roman


