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Prof. dr hab. Tomasz Wodzicki 
powołany na członka IAWS 

Проф. докт. Томаш Водзицки признан членом ИАВС 

Dr hab. Tomasz Wodzicki, Professor, appointed IAWS member 
+ 

wyniku elekcji przeprowadzonej w 1979 r. 

prof. dr hab. Tomasz J. Wodzicki z 

SGGW-AR w Warszawie został powołany na 

członka zwyczajnego International Academy 

oi Wood Science (Międzynarodowej Akademii 

Wiedzy o Drewnie). 

Jest to już piąty Polak, którego działalność 

uzyskała tak wysokie międzynarodowe uznanie. 

Członkami IAWS są dotychczas prof. dr hab. 
F. Krzysik, prof. dr hab. T- Perkitny. 
prof. E. Szwarcstain i prof. dr hab. 
J. Ważny. s = 

T. J. Wodzicki urodził się w Żychlinie w r. 1931. Studia ukończył 

wr. 1956 na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. W latach 1956—1959 

odbył aspiranturę w Katedrze Fizjologii Roślin SGGW. Stopień doktora 
nauk rolniczych i leśnych uzyskał w r. 1960, również na Wydziale Le- 

śnym SGGW na podstawie pracy pt. „Badania nad charakterem two- 

rzącego się drewna w różnych warunkach fotoperiodycznych u Larix 

decidua Rac.”. Habilitował się w r. 1964 na Wydziale Leśnym SGGW 

przedstawiając rozprawę pt. „Różnicowanie rocznego słoja drewna u mo- 
drzewia a zmiany naturalnych regulatorów wzrostu, w szczególności 

inhibitorów wzrostu”. Nominację na profesora nadzwyczajnego uzyskał 

w r. 1974, profesorem zwyczajnym został w r. 1979. 

Prof. Wodzicki podjął pracę zawodową w r. 1959 w ówczesnej Ka- 
tedrze Botaniki Leśnej SGGW. W latach 1961—1962 przebywał przez 

10 miesięcy w Wielkiej Brytanii w University of Wales w Aberystwyth, 
w latach 1966—1967 przez 12 miesięcy w USA w Harward University 
w Cambridge, a następnie przez 6: miesięcy w University of Georgia 
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w Athens. W tej ostatniej placéwce pracowal przez 18 miesięcy równiez 
w latach 1971—1972 jako „visiting professor” oraz przez 6 miesięcy ' 
w r. 1979. Oprócz tego odbył wiele krótkoterminowych podróży nauko- 
wych do Australii, Szwecji, Włoch, Francji, Norwegii, CSSR, ZSRR 
i innych krajów. Obecnie pracuje jako dyrektor i kierownik Zakładu 
Botaniki w Instytucie Biologii Roślin SGGW-AR. W r. 1978 został po- 
wołany na stanowisko prorektora do spraw nauki w SGGW-AR. 

Prof. Wodzicki wykłada botanikę leśną na Wydziale Leśnym oraz 
biologię drewna na studiach podyplomowych i doktoranckich. Od r. 1969 * 
jest kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydz. Leśnego SGGW-AR. 
Pod jego kierunkiem wykonano wiele prac magisterskich oraz 4 prace 
doktorskie. , 

Przedmiotem zainteresowań prof. Wodzickiego 'są zagadnienia biologii 
komórki oraz formowania się tkanki drzewnej. Opublikował sam lub 
ze współpracownikami ok. 50 prac w czasopismach krajowych i zagra- 
nicznych. Tematyka tych prac poświęcona była poznaniu fizjologicznych 
mechanizmów regulujących proces tworzenia się drewna u drzew leśnych: 
Zbadane zostały warunki fotoperiodyczności tworzenia się drewna, 
wpływ inhibitorów wzrostu na aktywność kambium, a szczególnie rola 
auksyny w tych procesach. Prace 'te, prezentowane na liczhych 
konferencjach naukowych, stawiają prof. Wodzickiego w rzędzie czoło- 
wych specjalistów w świecie w zakresie biologii drewna. Prace prof. Wo- 
dzickiego mają charakter poznawczy, jednakże stwarzają jednocześnie 
podstawę do sterowania w przyszłości biologiczną produkcją masy 
drzewnej. 

Prof. Wodzicki był w latach 1975—1977 członkiem Komitetu Nauk 
Leśnych PAN, obecnie jest, «członkiem Komitetu Botaniki PAN, gdzie 
pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest członkiem Rady Naukowej 
Ogrodu Botanicznego PAN, członkiem i od r. 1977 przewodniczącym 
ZG Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członkiem kilku towarzystw 
naukowych za granicą: Society for the Experimental Biology (Wielka 
Brytania), Botanical Society of America (USA), Scandinavian Society | 
of Plant Physiology (Szwecja), American Association for Advancement . 
of Science. (USA), National Geographicak Society (USA), Federation of | 
European Societaties for Plant Physiology. Na. zlecenie Departamentu 
Rolnictwa USA kierował trzema kolejnymi fematami naukowymi. 

Za działalność prof. Wodzicki: został w r. 1979 odznatżony Krzyżem i 
*KAwalerskiga Orderu Odrodzenia Polski; uzyskał również wiele nagród 
naukowych Komitętu Botaniki PAR, i Ministra Nauki, zzkolnicwa „Wyż- г’ 
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