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Stanisław Bielczyk — Obituary 

dniu 27 lutego 1991 r. zmarł Stanisław Bielczyk, emerytowany docent Akademii 
Rolniczej. Zasłużony organizator reaktywowanego w 1964 r. w Krakowie Wydziału 

Leśnego. 

Urodził się 10 stycznia 1907 r. w Krakowie. Lata 
dzieciństwa oraz wczesnej młodości spędził w 
Bochni. Wychował się w rodzinie o najlepszych 
polskich tradycjach. Ojcem jego był Karol Biel- 
czyk — przyrodnik, profesor gimnazjum w Bo- 
chni, o którym w jednej z zachowanych opinii 
możemy przeczytać "iż tak swoim charakterem 
nieskazitelnym jako też i wybitnymi zdolnościami 
zjednał sobie szacunek 1 zadowolenie". 

Gimnazjum humanistyczne ukończył w Bochni w 
1926 r. O wyborze studiów zadecydowały wynie- 

sione z domu zainteresowania przyrodnicze. W 
latach 1930—1934 studiował leśnictwo na Uniwer- 

sytecie w Poznaniu. Wykładowcami na tej uczelni 
byli wówczas tacy profesorowie jak: W. Kulesza 

(biologia lasu), T. Wielgosz (dendrometria), L. 
Sitowski (zoologia i entomologia leśna).   
Pracę dyplomową wykonał pod kierownictwem 

prof. J. Rafalskiego pt.: "Badania nad wpływem formy przekroju poprzecznego próbek 
drewna sosnowego na zgniecenie osiowe”, została ona w 1937 roku opublikowana w 
Rocznikach Nauk Rolniczych i Leśnych. Była to Jego pierwsza ogłoszona drukiem 
praca. Działalność zawodowa doc. Stanisława Bielczyka obejmowała kilka zróżnicowa- 
nych pod względem kierunku okresów. Lata od 1934 do 1946, stanowiły okres praktycz- 
nego wykonywania zawodu. W ciągu 12 lat pracował w różnych działach: urządzania 
lasu, tartacznictwie, administracji lasów państwowych, gdzie przeszedł przez stanowiska 
sekretarza nadleśnictwa, adiunkta oraz nadleśniczego. Ten wieloletni staż terenowy 

stworzył warunki dla dogłębnego poznania zagadnień leśnictwa i drzewnictwa oraz 
zdobycia dużego doświadczenia zawodowego. 

Drugi okres, od 1946 do 1963 r., obejmuje czas pracy naukowo-badawczej i dydaktycz- 
nej. Pracował na etacie st. asystenta w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym 
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Uniwersytetu Jagielońskiego, i równolegle na stanowisku adiunkta w Instytucie Ba- 
dawczym Leśnictwa, a po reorganizacji IBL w Instytucie Technologii Drewna. W roku 
1955 został mianowany pracownikiem naukowym oraz kierownikiem Zakładu Badania 
Wyrobów Drzewnych. W tym samym roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pra- 
cowników Nauki przyznała mu tytuł docenta. 

W 1959 r. doc. Stanisław Bielczyk przeniósł się do Zakładu Badań Leśnych PAN, gdzie 
w 1962 r. objął kierownictwo Pracowni Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Drew- 
na, a w 1963 r. kierownictwo Zakładu. 

Trzeci etap, obejmujący lata od 1963 do 1977, to jest do przejścia na emeryturę, stanowi 
okres pracy na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Akademii Rolni- 
czej) w Krakowie. 

W reaktywowanym w Krakowie Wydziale doc. Bielczyk został powołany na prodzieka- 
na. Na stanowisku tym intensywnie współpracował z pierwszym dziekanem prof. K. 
Rogalińskim i położył duże zasługi w organizacji Wydziału. W 1965 r. doc. Stanisław 
Bielczyk został wybrany dziekanem Wydziału Leśnego, obowiązki te pełnił do 1968 r. 
W okresie pracy na Wydziale Leśnym nieprzerwanie kierował Zakładem Nauki o 
Drewnie i Surowcu Drzewnym. 

Ogłoszony drukiem dorobek naukowy doc. Stanisława Bielczyka obejmuje około 20 
oryginalnych prac. Wykonał ponadto kilkanaście dokumentacji naukowo-technicznych 
i opracowań, liczne recenzje prac doktorskich i publikacji, projekty norm oraz eksper- 
tyzy. 

Spośród wykonanych opracowań należy specjalnie wyróżnić badania drewna sosny, 
jodły, dębu i grabu pochodzących z drzewostanów o charakterze naturalnym. Wykaza- 
nie w nich roli siedliska 1 zabiegów gospodarczych, na kształtowanie się fizycznych 1 
mechanicznych właściwości drewna, nadaje tym pracom rangę trwałego dorobku nau- 
kowego. Badania dotyczące drewna rezonansowego stanowiły punkt wyjściowy do 
oparcia produkcji przemysłu muzycznego na drewnie pochodzącym z Polski 1 ograni- 
czenia importu drewna rumuńskiego. Wykonane w Instytucie Technologii Drewna 
opracowania dokumentacyjne dały podstawę do rozwoju badań nad opakowaniami i na 
długo wytyczyły kierunki tych badań w kraju. 

Na wymienionych przykładach można zaobserwować cechy charakteryzujące podejście 

doc. Stanisława Bielczyka do problemów badawczych. W jego ujęciu były to zawsze 
sprawy, które łączyły się mniej lub bardziej z praktyką, z bieżącymi zagadnieniami 
gospodarstwa leśnego, lub przemysłu drzewnego. 

Pozycja naukowa oraz doświadczenie zawodowe powodowały, iż był on członkiem wielu 
Komisji i Rad Naukowych, jak Komitet Technologii Drewna PAN, Komitet Nauk 
Rolniczych i Leśnych PAN, Komitet Zagospodarowania Zlem Górskich PAN, Podko- 
misja Drewna Zabytkowego i inne. 

Szczególną pasją doc. Stanisława Bielczyka była działalność dydaktyczna i wychowaw- 

cza, odziedziczona zapewne po Ojcu. Prowadził wykłady i seminaria w sposób zaanga- 
zowany i barwny, wytwarzał atmosferę życzliwości. Miał umiejętność nawiązywania 
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bezpośredniego kontaktu bez cech przypodobania się czy poufałości. Skupiał w Zakła- 
dzie zawsze liczną grupę magistrantów, był promotorem ponad 60 prac magisterskich. 
Tematyka tych prac wiązała się zarówno z jego zainteresowaniami badawczymi, jak też 
uwzględniała propozycje studentów. W opiekę nad magistrantami wkładał dużo wysił- 
ku, zawsze zachęcał studentów do publikowania wyników tych prac, z zachowaniem ich 
wyłącznego autorstwa. Uznawał, że jest to dla nich nagroda za wkład pracy i równo- 
cześnie zachętą do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłej pracy. 

Jego kontakty z nami, młodymi wówczas współpracownikami, były bardzo otwarte i 
inspirujące. Wiele realizowanych do dziś tematów badawczych znajduje źródło w 
prowadzonych w nim dyskusjach. 

Pisać wspomnienie o Ś.p. doc. Stanisławie Bielczyku nie jest łatwo, gdyż w jego życiorysie 
1 w tym, co po sobie zostawił, nie najważniejsze są zasługi organizacyjne czy dorobek 
naukowy, ale osobowość, człowieka — humanisty. Oddziaływał zrozumieniem i życzli- 
wością, zmuszał do myślenia. I takim pozostał do końca. Są to wydawałoby się cechy 
nieuchwytne, ale w nas, którzy z nim współpracowali, zachowały się najtrwalej. 

Kraków, 27.09.1991 r. 

Barbara Niedzielska 

Zenon Muszyński 
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