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EUGENIUSZ WISZNIEWSKI 

Mgr inż. Eugeniusz Wiszniewski inż. rolnik urodzony w m. Szemietyka 

(ZSRR) 19 listopada 1900 r. zmarł w Milanówku k. Warszawy 10 stycz- 

nia 1980 r. Był jednym z tych, którym rolnictwo i nauki rolnicze zaw- 

dzięczają w Polsce Ludowej swój rozwój oraz tym który najlepiej ro- 

zumiał i najbardziej konsekwentnie wdrażał w praktyce wzajemne prze- 

nikanie nauki i praktyki produkcyjnej. 

Studiował rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. W okresie studiów brał czynny udział w organizowaniu 

ruchu spółdzielczego inspirowanego przez Związek Niezależnej Młodzieży 

Socjalistycznej. 

Od 1922 do 1926 roku pracował w ekspozyturze warszawskiej Centrali 

Spółdzielczych Stowarzyszeń Rolniczo-Handlowych. 

Dyplom inżyniera rolnika otrzymał 1 lipca 1925 r. W latach 1926— 
—1928 pracował w Samodzielnym Wydziale Aprowizacyjnym Mini- 

sterstwa Spraw Wewnętrznych. Od 1929 r. do wybuchu II Wojny Świa-
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towej w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, początkowo w Wy- 

dziale Produkcji Zwierzęcej, a następnie na stanowisku naczelnika Wy- 

działu Organizacji Rolnictwa. 

Ewakuowany wraz z całym resortem do Rumunii dostał się do Francji 

i tam zgłosił się do służby wojskowej. 

W latach 1939—1944 był w I Dywizji Pancernej Wojska Polskiego 

na Zachodzie i dosłużył się stopnia kapitana. W listopadzie 1944 r. 

został oddelegowany do Komitetu Rolniczego UNRRA w Waszyngtonie, 

jako rzeczoznawca rolniczy. 

Będąc wybitnym znawcą rolnictwa w ogóle i warunków panujących 

w rolnictwie polskim wiedział, że jedynie prawidłowo kierowana pomoc 

międzynarodowa może ułatwić rolnictwu polskiemu dźwignięcie się ze 

zniszczeń wojennych. Toteż w maju 1945 r. zgłosił się do delegata PRL 

do spraw UNRRA i został przez władze PRL mianowany członkiem 

Misji Ekonomicznej w USA, jako rzeczoznawca rolniczy przy Amba- 

sadzie PRL w Waszyngtonie. Należy podkreślić, że plan pomocy UNRRA 

dla Polski opracowany przez inż. Wiszniewskiego został akceptowany 

przez władze polskie w Warszawie i był w całości zrealizowany. 

Do roku 1947 przebywał w Waszyngtonie, jako rzeczoznawca przy- 

sięgły UNRRA, pracownik delegatury Rządu PRL d/s Pomocy Polsce 

przez USA. 

W 1945 r., jako członek delegacji PRL brał udział w Walnym Zgro- 

madzeniu FAO (Food and Agriculture Organization) w Quebeck w Ka- 

nadzie. Stąd później zawsze interesował się rozwojem tej instytucji. 

Po powrocie do kraju pracował w różnych instytucjach (Międzymi- 

nisterialna Komisja Aktywizacji Eksportu Rolniczo-Spożywczego, Cen- 

tralny Inspektorat Standaryzacji, Centrala Nasienna). Wszędzie wyróż- 

niał się aktywnością i gorliwym wykonywaniem podjętych zadań. Został 

odznaczony medalem dziesięciolecia. 

Jednak zainteresowania naukowe spowodowały, że związał się zawo- 

dowo z instytucjami naukowymi. 

W latach 1954—1961 pracował jako adiunkt w Instytucie Melioracji 

i Użytków Zielonych. Tam zorganizował upowszechnianie wiedzy rol- 

niczej drogą konkursów łąkarskich. 

Równocześnie współpracował z Polskim Komitetem do Współpracy 

z FAO przy Ministerstwie Rolnictwa. Jego rozeznanie w stosunkach 

międzynarodowych i znajomość gospodarki rolno-spożywczej w kraju 

były cennym wkładem do pracy tej organizacji w okresie początkowym. 

Ze względu na wszechstronne zainteresowania rolnictwem i gruntow- 

ną znajomość stosunków amerykańskich w tej dziedzinie wszedł do pow- 

stającego w 1960 r. przy Polskiej Akademii Nauk Zespołu Koordynującego



148 Kronika 
  

współpracę w zakresie badań naukowych z Departamentem Rolnictwa 
USA. 

W 1961 r. został przeniesiony na etat samodzielnego pracownika te- 

chniczno-badawczego do Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. 

Zaangażowanie w pracach Zespołu Koordynującego PL-480, mgr Wisz- 

niewskiego i jego doświadczenia zebrane w USA przyczyniły się do 

szybkiego rozwoju tej współpracy, zapewniły jednocześnie od razu stro- 

nie polskiej autorytet równorzędnego partnera w kontaktach z przed- 

stawicielami Departamentu Rolnictwa USA. 

Równolegle do swej działalności w Zespole Koordynującym mgr Wisz- 

niewski został włączony do grupy roboczej kierującej współpracą Aka- 

demii Krajów Socjalistycznych w dziedzinie nauk rolniczych. W wielkiej 

mierze jego ogromnemu doświadczeniu, znajomości realiów rolnictwa 

w skali międzynarodowej i wielkim zaletom charakteru, które wszędzie 

zjednywały mu przyjaciół, należy zawdzięczać pomyślny rozwój systemu 

umów pomiędzy Akademiami Nauk Rolniczych, który po dzisiejszy dzień 

pod nazwą Umowy Berlińskiej, pozwala na szeroką współpracę badaw- 

czą i wymianę osobową uczonych, niezależnie od instytucji w której 

pracują. Mimo absorbującej i odpowiedzialnej pracy zawodowej w orga- 

nizacji nauki znajdował jeszcze czas na wiele innych zajęć i pracę 

społeczną. 

Wykorzystując znajomość języków przygotowywał referaty na mię- 

dzynarodowe kongresy, streszczenia prac naukowych publikacji w Rocz- 

nikach Nauk Rolniczych, opracowywał dokumentację czasopism zagra- 

nicznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej. Zachował bardzo żywe 

więzy ze swoją uczelnią. Był członkiem Stowarzyszenia Wychowanków 

SGGW. Brał udział w zjazdach tej organizacji, a przez szereg lat był 

członkiem Sądu Koleżeńskiego. Pracował również społecznie na terenie 

Milanówka, gdzie mieszkał. 
Mimo przejścia na emeryturę i mimo pogarszającego się stanu zdro- 

wia nie zrezygnował z czynnego udziału w życiu naukowym rolnictwa, 

służąc swą wiedzą Wydziałowi Nauk Rolniczych jako ekspert, kontynuując 

współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą w zakresie dokumentacji 

światowej literatury rolniczej. 

Wszędzie dzięki wielkiej dobroci, życzliwości dla otoczenia i entuzja- 

stycznemu stosunkowi do pracy był powszechnie szanowany i lubiany. 

To krótkie wspomnienie świadczy dobitnie, że mgr E. Wiszniewski 

swe wielkie zdolności, wszechstronne zainteresowania i całe niezmiernie 

pracowite życie poświęcił wiernej i gorliwej służbie Ojczyźnie, polskiej 

nauce i polskiemu rolnictwu. 

Jan Krasicki


