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Przedmowa do drugiego wydania

W�ramach serii wydawniczej poświęconej zasłużonym pracownikom 
byłego Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, 

pod koniec 2013 ukazała się biografi a prof. zw. dr. hab. Bohdana Kieł-
czewskiego dr. h.c.1 (ryc. 1). Czworo autorów, którzy mieli okazję bez-
pośrednio spotkać Profesora, opisało Jego życie i�dokonania, nie stroniąc 
przy tym od osobistych refl eksji i�przemyśleń, które dodały autentyczno-
ści tej biografi i.

W� drugiej połowie 2013 roku zmarła bezpotomnie Alina Turolska, 
pasierbica Profesora, właścicielka starannie przechowywanego archiwum 
rodzinnego. Pochodzące z�niego dokumenty – często mocno już pożółkłe 
i�zniszczone – pozwoliły odsłonić, uzupełnić lub uściślić niektóre szczegóły 
z�bogatego życiorysu, a�jednocześnie przybliżyły „polskie drogi” leśnej ka-
riery naukowej Profesora. Dlatego w�tym miejscu pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania pp. Alicji i� Zbigniewowi Ruczajom za przekazanie tych 
bardzo bogatych archiwaliów.

Drugie wydanie książki, w� zupełnie zmienionej szacie edytorskiej, 
wzbogacono nie tylko pod względem treściowym, ale zwłaszcza ikono-
grafi cznym2. Do wyobraźni Czytelnika niekiedy bardziej niż słowa prze-
mawiają dokumenty i�zdjęcia z�minionych lat. Przy ich cytowaniu zazna-
czono, że pochodzą „z� archiwum B. Kiełczewskiego”. Po opracowaniu 
zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w�Gołuchowie, którego 
Radzie Naukowej Profesor przewodniczył przez 12 lat. Część archiwaliów 

1 WIŚNIEWSKI J., GWIAZDOWICZ D.J., KORPIKIEWICZ H., NA-
WROT J. 2013. Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodniczego w�Poznaniu, 1-183. 

2 Duży nacisk położono na stronę dokumentacyjną, ponieważ coraz częściej 
ukazują się także biografi e lub autobiografi e pracowników nauki, w� których 
z�upływem lat pojawiają się liczne nowe, niczym niepotwierdzone fakty. 



prezentowana będzie na stałej ekspozycji Muzeum Leśnictwa, położonym 
w�pięknym parku-arboretum. 

Słowa podziękowania składam współautorom biografi i, a� szczególnie 
prof. dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi – za pomoc w�fi nalizowaniu 
II wydania oraz dyrektorowi OKL w�Gołuchowie, dr. inż. Benedyktowi 
Roźmiarkowi – za życzliwość i� pomoc w� opublikowaniu tej książki. To 
dzięki nim do szerszego kręgu Czytelników trafi a biografi a Człowieka wy-
jątkowo skromnego, którego zapamiętały nie tylko rzesze absolwentów 
leśnictwa i�pracownicy służby leśnej.

Od śmierci Profesora Kiełczewskiego minęło ponad 15 lat. Czy Jego 
liczne przemyślenia na temat macierzystego Wydziału i zatrudnionych na 
nim pracowników straciły na swej aktualności, pozostawiam ocenie Sza-
nownych Czytelników. 

Spoglądając wstecz, należy wyciągać wnioski na przyszłość.

     Jerzy Wiśniewski
     Poznań, w�maju 2014 roku

Ryc. 1. Okładka pierwszego 
wydania biografi i
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Po śladach życia
Jerzy Wiśniewski

Początki rodu Kiełczewskich v. Kiełczowskich – Skarbków herbu Ab-
dank sięgają 1325 roku, czasów panowania Króla Władysława Ło-

kietka (BONIECKI i�REISKI 1907). Natomiast w�spisie nazwisk szlachty 
polskiej wzmianka na temat rodu Kiełczewskich herbu Abdank w�lubel-
skim, Skarbka Koteżdoma z�Kiełczewicz v. Kiełczowski pojawia się do-
piero w� pierwszej połowie XV wieku (DUNIN-BORKOWSKI 1887). 
W� ciągu stuleci członkowie rodu zamieszkali w� różnych, odległych od 
siebie rejonach Rzeczypospolitej. Niestety, w�archiwum rodzinnym zacho-
wały się nieliczne rękopiśmienne zapiski z�przełomu XIX i�XX wieku. Na 
ich podstawie można odtworzyć tylko niezbyt odległe dzieje rodu. 

Bohdan Kiełczewski senior urodził się 26 stycznia 1883 roku w�Kow-
nie. Od 1905 roku – w�okresie zaburzeń politycznych studiował prawo 
– kolejno we Lwowie i�Jarosławiu, a�potem w�Petersburgu i�Dorpacie. Był 
jedynym dzieckiem Benedykta Kiełczewskiego i�Krystyny Skirgajłło. Jego 
dziadek Bonaventura Ignacy Kiełczewski (ur. 17 lipca 1805 roku) poślubił 
Leokadię Piotrowską, z�którą miał troje dzieci: Benedykta, Jana i�Halinę. 

Helena Eugenja Nartowska urodziła się 26 listopada 1891 roku w�Kow-
nie. Tam ukończyła w�1909 roku rosyjskie gimnazjum, natomiast dwa lata 
później kurs handlowy w�Warszawie. Po powrocie do Kowna zajmowała się 
domem. Jej ojciec pochodził z�Łucjanowa, oddalonego około 7 km od Kowna.

Ukończył prawo w�Rydze i� osiadł na stałe w�Kownie, gdzie był adwo-
katem. W� owym czasie na Litwie Polacy nie mogli zajmować żadnych 
stanowisk w�sądownictwie, a�w�urzędach i�szkołach nie wolno było mówić 
po polsku3.

3 Wspomnienia dla potomnych napisane przez Helenę z�Nartowskich Kieł-
czewską; część pt. Kowno, Nartów, Łucjanów – maszynopis, s. 1 (archiwum 
B. Kiełczewskiego).
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Jej matka, Antonina Nartowska z� domu Gombrowicz, była siostrą 
Jana Gombrowicza, ojca Witolda, znanego pisarza. Jej babcia ze strony 
ojca z�domu Chłopicka ofi arowała część swoich dóbr, na których posta-
wiono zabudowania, nazwane Nartowem. Był to:

efektowny i�ładny dom piętrowy, nazwany przez okoliczną ludność pała-
cem. Oprócz domu mieszkalnego, znajdowały się w�Nartowie zabudowa-
nia gospodarskie, ziemia nie była jednak dobra4.

Z�tych czasów matka Profesora zapamiętała szablę generała Chłopic-
kiego, która: 

była [u�nas] przechowywana i�wzbudzała u�mnie duży zachwyt, Pamię-
tam nawet wyrzeźbione na niej nazwiska, których było bardzo dużo. Sza-
bla zaginęła w�czasie I�wojny światowej5. 

Po ślubie w�sierpniu 1911 roku Bohdan Kiełczewski sen. zamieszkał 
z�Heleną z�domu Nartowską w�Kownie (ryc. 2)

4 Tamże, s. 2.
5 Tamże, s. 2.

Ryc. 2. Bohdan i�Helena 
Kiełczewscy 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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we własnym domu. Była to posiadłość duża, składająca się z�piętrowego 
domu, z� bardzo dużym ogrodem, gdzie rosły drzewa owocowe, kwiaty 
i�warzywa. Posiadłość ta wychodziła na dwie ulice, z�wyjściem do ulicy 
Nowej. Oprócz domu mieszkalnego posesja miała następujące zabudowa-
nia: dom dla stróża, stajnię i�oborę6.

W�tym domu w�piątek 7 czerwca 1912 roku urodził się syn Bohdan 
(ryc. 3). Tłumaczenie metryki chrztu uwierzytelnił z� języka rosyjskiego 
notariusz Stanisław Bzowski z�Kalisza. 

Wypis metryki urodzenia z�księgi parafjalnej Rzym.-Katolickiego Kościo-
ła w�Kownie za rok 1912.

N 479. – W�dniu 29 lipca 1912 roku w�kościele parafi alnym w�Kow-
nie, przy zachowaniu wszelkich obrzędów sakramentu przez księdza Ja-
kubowskiego zostało ochrzcone dziecię imieniem Bohdan, syn szlachty 
Bohdana i� Heleny Eugenji z� Nartowskich małżonków Kiełczewskich, 
urodzony w�Kownie, w�dniu 25 maja 1912 roku[7]. Rodzicami Chrzestny-
mi byli: Jan Gombrowicz i�Krystyna Legiecka, żona Marjana Legieckiego. 

Zgodność niniejszego wypisu z�oryginałem zaświadczam. Kowno 22 
stycznia 1913 roku. Za proboszcza Rzym.-Kat. parafji w�Kownie Podpis 
ks. S. Bendyktowicz N 127. 

W�czasie wakacji rodzice z�dziećmi: Danusiem (bo tak zwali go naj-
bliżsi) i� Irką (ryc. 4), urodzoną w�1915 roku, wyjeżdżali do znajomych 
w�najbliższej okolicy. 

Po powrocie jesienią do miasta czekała nas nauka, urozmaicona domową 
menażerią, gdyż w�czasie wakacji okoliczna ludność, znając nasze przy-
wiązanie do zwierząt, przynosiła nam różne żywe okazy, z�którymi wraca-
liśmy do domu w�Kownie. Były to bociany, zające, wiewiórki, synogarlice 
itp., oprócz tego hodowaliśmy jeszcze świnki morskie8.

6 Tamże, s. 1.
[7] Według kalendarza juliańskiego stosowanego podówczas na Litwie.
8 Wspomnienia dla potomnych napisane przez Helenę z�Nartowskich Kieł-

czewską; część pt. Kowno, Nartów, Łucjanów – maszynopis, s. 3 (archiwum 
B. Kiełczewskiego).
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Ryc. 3. Metryka chrztu Bohdana (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Danuś wzrastał wraz z� siostrą w� rodzinnej atmosferze, w� otocze-
niu wielu „naszych mniejszych braci”. Okres pierwszej wojny światowej 
i� rewolucji bolszewickiej rodzice z�dziećmi spędzili w�Dorpacie (Estonii) 
i�Archangielsku, a�potem parowcem „Caryca” armatora Russian American 
Line, wichry wojny zagnały ich do Londynu. 

W� Archangielsku i� na statku było zimno. Jechaliśmy 10 dni, w� czasie 
których panowały sztormy i�stale narażeni byliśmy na miny. Obsługa na 
statku była angielska. Karmili nas bardzo dobrze, ale nie bardzo mogli-
śmy jeść, szczególnie gdy morze było niespokojne, a�już w�czasie sztormu 
chorowaliśmy, podobnie jak pozostali podróżni. 

Kiedyś rozeszła się rzekomo w�Archangielsku pogłoska, że nasz statek 
zatonął i�modlono się wówczas wśród pozostałej Polonii za nasze dusze9. 

9 Wspomnienia dla potomnych napisane przez Helenę z�Nartowskich Kieł-
czewską; część II, I�wojna światowa – maszynopis, s. 14 (archiwum B. Kiełczew-
skiego).

Ryc. 4. Rodzice z�synem 
Danusiem i�córką Irką 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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Dalej przez Hawr, Paryż, Berno, Wiedeń i�Warszawę rodzina dotar-
ła do Wielkopolski. Z� tego okresu tułaczki profesor Kiełczewski aż do 
śmierci wspominał: 
– białą niedźwiedzicę „Baśkę Murmańską”, maskotkę batalionu strzelec-

kiego płk. Juliana Skokowskiego, odpryskowego oddziału I�Korpusu 
gen. Dowbora-Muśnickiego, która na przełomie lat 1918/1919 prze-
bywała w�Archangielsku;

– wspaniały aromat i�smak kakao, którym częstowany był przez mary-
narzy i�żołnierzy angielskich.

W�1919 roku Danuś wraz z�rodzicami zamieszkał w�Kaliszu. Ojciec 
podjął pracę jako podprokurator, a� następnie sędzia, co potwierdza ta-
bleau „Na pamiątkę zacnemu prezesowi Wincentemu Młynarskiemu 
członkowie magistratury i�palestry i�urzędnicy sądowi 1926 r.”. Po latach 
B. Kiełczewski sen. został sędzią Sądu Okręgowego w� Kaliszu. Matka 
uczyła przyrody u�Sióstr Nazaretanek, a�także udzielała korepetycji z�języ-
ka francuskiego. 

Danuś, wychowywany w�duchu katolickim (ryc. 5), spędził więc dzieciń-
stwo z�młodszą siostrą Irką (ryc. 6) w�Kaliszu. Od 1922 roku uczęszczał do 
państwowego gimnazjum matematyczno-przyrodniczego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w�Kaliszu. Z�zachowanego pierwszego dowodu osobistego (ryc. 7) 
wynika, że B. Kiełczewski był średniego wzrostu, o�piwnych oczach, blond 
włosach oraz „poprawnych ustach i�nosie”. Natomiast na podstawie wycią-
gu z�ksiąg ludności stałej miasta Kalisza No 1404 stwierdzono jego „przy-
należność do Państwa Polskiego”10. Zgodnie z� obowiązującym prawem, 
w�czasie lat szkolnych 1927/1928 i�1928/1929 zaliczył zajęcia I�i�II stopnia 
z�przysposobienia wojskowego w�29 Pułku Piechoty. Ze starannie przez ro-
dzinę przechowywanych świadectw wynika, że Danuś był uczniem dobrym, 
sumiennym i�zdyscyplinowanym, rzadko opuszczającym zajęcia z�przyczyn 
losowych. Nadobowiązkowo uczęszczał na zajęcia z� języka łacińskiego. 
Świadectwo dojrzałości (ryc. 8) uzyskał w�1930 roku. Po latach wspomniał:

10 W� 1949 roku Prezydent Stołecznego Miasta Poznania pismem L.dz. 
II-2134/49 Ob./I. poświadczył, że ob. dr Kiełczewski Bohdan posiada obywatel-
stwo Państwa Polskiego.



15

Ryc. 5. Fotografi a z�okazji 
Pierwszej Komunii Św. 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 6. Z�młodszą siostrą Irką 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 7. Dowód osobisty B. Kiełczewskiego (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 8. Przednia strona świadectwa dojrzałości (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Już podczas nauki w�gimnazjum w�Kaliszu ciągnęło mnie na „zachód”. 
Lubiłem jeździć rowerem do Ostrowa Wlkp., które to miasto zachwycało 
mnie swoim porządkiem, wybrukowanymi ulicami, a� tym bardziej Po-
znań – miasto posiadające duże zaplecze kulturalne, świetną komunikację 
itp. (KUSIAK 1992). 

Jesienią 1930 roku B. Kiełczewski podjął studia na Wydziale Rolni-
czo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (ryc. 9), którego dziekanem był 
prof. inż. Julian Rafalski. Od tej chwili po kres życia (z�wyjątkiem wojny 
i�kilku lat powojennych) nosił na palcu serdecznym lewej ręki złoty sygnet 
rodowy, z�wygrawerowanym w�jaspisie herbem Abdank-Skarbek (ryc. 10 
i�11). Od lipca do końca września 1931 roku odbył w�dobrach Kamień 
Zofi i Jałowieckiej praktykę leśną, zapoznając się z:

pielęgnacją szkółek leśnych, zwalczaniem szkodników, chorobami drzew, 
letnią eksploatacją lasu, hodowlą zwierzyny i� walką z� kłusownictwem, 
wreszcie ze sprzedażą drzewa. 

Przez cały czas swego pobytu Pan B. Kiełczewski wykazywał wielkie 
zainteresowanie swoim fachem i�odznaczał się sumiennością w�spełnianiu 
wszelkich obowiązków z�jego praktyki wynikających (ryc. 12).

Na II roku studiów w�dniu 2 października 1931 roku, w�wieku 48 lat 
zmarł po krótkiej chorobie ojciec. Po jego śmierci tylko dzięki pomocy 
materialnej w�wysokości dwustu złotych, przekazywanej, co miesiąc przez 
ojca chrzestnego Jana Gombrowicza, mógł kontynuować studia (SIE-
DLECKA 1992). 

Po II roku student B. Kiełczewski odbył praktykę wakacyjną w�Le-
śnictwie Lipie, należącym do Towarzystwa Starachowickich Zakładów 
Górniczych, gdzie:

powierzone obowiązki wykonywał z�wielką sumiennością oraz ze znajomo-
ścią swego zawodu – ku zupełnemu zadowoleniu Swych przełożonych11.

11 Zaświadczenie Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych sp. 
akcyjna Dział Lasów i�Rolnictwa w�Starachowicach z�dnia 31 sierpnia 1932 roku 
o�odbyciu praktyki wakacyjnej przez p. Kiełczewskiego (archiwum B. Kiełczew-
skiego).
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Ryc. 9. Książeczka legitymacyjna (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 10. Student B. Kiełczewski 
(archiwum B. Kiełczewskiego)

Ryc. 11. Herb Abdank-Skarbek 
na sygnecie rodowym 
(fot. Z. Ruczaj) 
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Ryc. 12. Poświadczenie odbycia praktyki leśnej w�Dobrach Kamień Zofji 
Jałowieckiej (archiwum B. Kiełczewskiego)



22

W�trakcie odbywania studiów znani i�cenieni w�środowisku poznań-
skim naukowcy wykładali następujące przedmioty:
– prof. dr Ryszard Biehler – ogólną i�szczegółową hodowlę lasu, urządza-

nie lasu;
– prof. dr Stanisław Glixelli – chemię nieorganiczną i�organiczną;
– zast. prof. doc. dr Witold Kulesza – botanikę ogólną, biologię lasu;
– dr Bolesław Kuryłowicz – encyklopedię rolnictwa dla leśników;
– prof. dr Bronisław Niklewski – fi zjologię roślin z�mikrobiologią;
– prof. dr Alfred Ohanowicz – prawo cywilne;
– prof. dr Antoni Peretiatkiewicz – prawo konstytucyjne i�administracyjne;
– prof. inż. Julian Rafalski – użytkowanie lasu, budownictwo leśne, in-

żynierię leśną;
– zast. prof. doc. dr Stefan Rosiński – ekonomię społeczną;
– prof. dr Edward Schechtel – łowiectwo, rybactwo;
– prof. dr Ludwik Sitowski – zoologię ogólną, entomologię leśną, ochro-

nę lasu, pszczelnictwo;
– prof. Władysław Smosarski – matematykę wyższą, meteorologię i�kli-

matologię;
– prof. dr Konstanty Stecki – systematykę roślin, botanikę leśną;
– prof. inż. Stefan Studniarski – politykę leśną i�handel drewnem, admi-

nistrację i�rachunkowość leśną;
– prof. dr Feliks Terlikowski – gleboznawstwo ogólne i�leśne;
– prof. dr Tadeusz Wielgosz – miernictwo, ocenianie lasu i�statykę leśną, 

dendrometrię;
– dr Jan Wiertelak – technologię chemiczną drewna;
– wykł. Antoni Wróblewski – ogrodnictwo.

Podpis lub rzadko faksymile potwierdzały zaliczenie wykładów i�ćwiczeń 
w� „Książeczce legitymacyjnej”. Pieczątką odnotowywano również opłacone 
wpisowe i�badania lekarskie, a� także ukończenie semestru lub roku. Nato-
miast oddzielną książeczkę tej samej wielkości stanowił „Index obowiązko-
wych egzaminów studenta Wydziału Rolniczo-Leśnego U.P.” (ryc. 13), w�któ-
rym potwierdzano egzaminy z� poszczególnych przedmiotów12. Sądząc po 

12 „Książeczkę legitymacyjną” mylono z� „Indexem” (patrz m.in. BRODA 
2009, s. 50).
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Ryc. 13. Index obowiązkowych egzaminów... (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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otrzymywanych ocenach, można odnieść wrażenie, że student B. Kiełczewski 
należał do dobrych, ale niewyróżniających się studentów. Jednak taka opina 
może być krzywdząca i�błędna, bowiem poziom nauczania, a� także wyma-
gania egzaminacyjne były nieporównywalnie wyższe z�dzisiejszymi studiami.

Po wielu latach profesor Kiełczewski tak wspominał okres studiów:

Wspólna lokalizacja wszystkich zakładów związanych z�leśnictwem na ma-
lowniczym Sołaczu ułatwiała studiowanie. Leśnictwo zainteresowało mnie 
swoim szerokim zakresem przedmiotów, poczynając od ścisłych (matema-
tyka, fi zyka, chemia), poprzez przyrodnicze (zoologia, biologia) i�kończąc 
na humanistycznych (geografi a i� historia leśnictwa). Wszystko to razem 
pozwalało zaspokoić mój głód intelektualny. Studia miały bardzo sensow-
ny program nauczania, przedmioty były podzielone na warunkujące przej-
ście na następny rok i�takie, które można było zaliczać przez cały okres stu-
diów. Poza tym, były także przedmioty nadobowiązkowe, na które chętnie 
chodziłem. Było to m.in. gleboznawstwo, sadownictwo, fi zjologia roślin. 
Poszczególne roczniki nie były zbyt liczne, mój miał 27 słuchaczy, ale była 
przez to większa więź miedzy nami. Pamiętam na przykład, że wyznacza-
liśmy spośród siebie kolegów, którzy chodzili na mniej ciekawe wykłady 
po to, żeby profesorowie nie mówili do pustej sali [...] Studiowanie przed 
wojną było spokojniejsze, nikt się nie spieszył, a�przynależność wydziału do 
Uniwersytetu Poznańskiego podnosiła rangę studiów. Wydaje mi się, że 
na ówczesne czasy studia leśne przygotowywały do zawodu, a�poziom nie 
różnił się od studiów w�Austrii czy Niemczech (KUSIAK 1992).

W�czasie studiów B. Kiełczewski należał do organizacji studenckich 
„Bratnia Pomoc” oraz „Koło Leśników”, a� także do korporacji „Zawisza 
Czarny”, gdyż odpowiadał mu:

klimat o� historycznym i� patriotycznym zabarwieniu. Korporacje były 
szkołą umożliwiającą nabycie ogłady towarzyskiej (KUSIAK 1992). 

Pracę inżynierską na temat: „Biologiczne stosunki lasów starachowic-
kich ze specjalnym uwzględnieniem drzewostanów jodłowych” pisał pod 
kierunkiem prof. dr. Konstantego Steckiego w�Zakładzie Botaniki Syste-
matycznej i� Leśnej. Studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu 
Poznańskiego ukończył w�czerwcu 1934 roku (ryc. 14), a�na wizytówce 
zaakcentował swe szlacheckie pochodzenie (ryc. 15). 
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Ryc. 14. Kopia dyplomu inżyniera leśnictwa (archiwum J. Wiśniewskiego) 

Ryc. 15. Pierwsza wizytówka po ukończeniu studiów (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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W�tym samym roku studia ukończyli m.in. Tadeusz Molenda i�Bole-
sław Zabielski. 

Młody inż. B. Kiełczewski pracował w�okresie od 1 września 1934 do 
31 sierpnia 1935 roku, pełniąc: 

obowiązki nadleśnego w� lasach dóbr Potoczek, prowadząc jednocześnie 
księgowość lasów, folwarków i�interesów z�nimi związanych oraz ich stro-
nę handlową (ryc. 16).

Z�obowiązków tych wywiązał się bardzo dobrze, co poświadczył wła-
ściciel dóbr – Janusz Gombrowicz, absolwent SGGW w�Warszawie. 

Od września 1935 roku inż. Kiełczewski w�stopniu bombardiera od-
bywał służbę wojskową w� Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim13, w�2 Baterii Artylerii Ciężkiej. Zawsze mile 

13 Do podchorążówki tej uczęszczał m.in. bombardier inż. Kazimierz Gawęc-
ki (prof. dr., w�latach 1954-1959 Rektor WSR w�Poznaniu) oraz bombardier inż. 
Zbigniew Gądziński (dr hab., w�latach 1971-1987 Kierownik Katedry Inżynierii 
Leśnej AR w�Poznaniu).

Ryc. 16. Poświadczenie podjęcia pracy w�charakterze nadleśnego w�Dobrach 
Potoczek (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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wspominał pobyt w�podchorążówce i� z� tego okresu do końca życia po-
została mu wielka miłość do koni (ryc. 17). W�czasie szkolenia z�reguły 
otrzymywał wyniki zadowalające lub dostateczne, a�jedynie dobre z�wy-
szkolenia strzeleckiego, gazoznawstwa i�nauki o�koniu. Szkołę tę ukoń-
czył pod koniec czerwca 1936 roku z�ogólnym wynikiem zadowalającym 
i� uzyskał tytuł podchorążego rezerwy (ryc. 18). W� Poznaniu (ryc. 19) 
odbył praktykę wojskową w�7 Pułku Artylerii Ciężkiej, którą ukończył 
w�październiku 1936 roku. 

W� styczniu 1937 roku inż. Kiełczewski podjął pracę w� Biurze Dy-
rekcji Lasów Państwowych Okręgu Poznańskiego w�Poznaniu, w�charak-
terze kontraktowego praktykanta techniczno-leśnego w�urządzaniu lasu. 
Z�dniem 1 marca 1938 roku został dopuszczony do służby przygotowaw-
czej (praktyki) techniczno-leśnej w� tej dyrekcji i� przydzielony do Biura 
Produkcji Drzewa. W�tym okresie należał do Związku Zawodowego Le-
śników oraz Koła Ofi cerów Rezerwy. 

W�dniach 13 i�15 czerwca 1939 roku inż. B. Kiełczewski poddał się 
w�Warszawie egzaminowi dla kandydatów na stanowisko I�kategorii służ-
by techniczno-leśnej w� administracji Lasów Państwowych, który złożył 

Ryc. 17. Bombardier Kiełczewski w�kolegami w�drodze na poligon (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 18. Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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z� wynikiem dobrym (ryc. 20). Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych 
Adam Loret z�dniem 1 lipca 1939 roku mianował – aż do odwołania – inż. 
Kiełczewskiego referendarzem (ryc. 21). Spoglądając na ten dokument, 
wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że kilka tygodni później wybuchła 
druga wojna światowa, a�Dyrektor Naczelny zaledwie parę miesięcy póź-
niej został w�niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zamordowany przez 
Sowietów. 

W� stopniu plutonowego podchorążego inż. Kiełczewski został zmo-
bilizowany pod koniec sierpnia 1939 roku do 25 Dywizjonu Artylerii 
Ciężkiej (2 Baterii Haubic) Armii Poznań. Jako ofi cer ogniowy brał udział 
w�szlaku bojowym: Kalisz – Turek – Koło – Łęczyca – Modlin. Po roz-
biciu oddziału dotarł przez Puszczę Kampinoską do Warszawy w� szyku 
rozproszonym. Po zameldowaniu się w�Komendzie Garnizonu otrzymał 
skierowanie do obrony cytadeli. Z� tego okresu zachowały się już tylko 
dwa dokumenty świadczące o�tym, że trudy żołnierskiego życia wpłynęły 
na stan zdrowia (ryc. 22). Pod koniec września 1939 roku, po kapitulacji 
Warszawy, został zgrupowany z�wojskiem pod Sochaczewem. Na począt-

Ryc. 19. Podchorąży 
inż. B. Kiełczewski wraz 
z�matką w�Poznaniu 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 20. Świadectwo złożenia egzaminu na stanowisko I�kategorii służby 
techniczno-leśnej (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 21. Mianowanie na stanowisko referendarza (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 22. Rozkaz wyjazdu, wydany przez Dowództwo Obrony Warszawy (a) oraz 
poświadczenie urlopu zdrowotnego (b) (archiwum B. Kiełczewskiego)

b)

a)

ku października przewieziono B. Kiełczewskiego do cytadeli w�Poznaniu 
i�zwolniono z�niewoli na podstawie tzw. honorowej umowy kapitulacyjnej. 

Niezwykle interesujący jest niedatowany dokument w�języku niemiec-
kim (ryc. 23), którego treść w�tłumaczeniu brzmi następująco:
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Zarząd Lasów Państwowych 
 P o z n a ń
5)112

P o ś w i a d c z e n i e

Niniejszym poświadczamy, że inż. Bohdan Kielczewski ur. 7.VI.1912, za-
mieszkały w�Poznaniu Herderstr. 6a m. 9 jako urzędnik tutejszej dyrekcji 
zobowiązany jest codziennie z�wyjątkiem niedziel i�dni świątecznych zja-
wiać się w�służbie. 

Nasze biuro znajduje się w�Poznaniu Thüringerstr.[14] 6.

 Szymanski     Metzig
      (-) nieczytelny                (-) T. Metzig

Polska okrągła pieczęć z�godłem w�koronie

Dyrekcja L.P. Okr. Poznańskiego 
Za zgodność:
(-) nieczytelny 

[14] Dawna ul. Stolarska.

Ryc. 23. Poświadczenie o�obowiązku stawiania się do pracy 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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Intrygujący jest fakt, że żadna z�dwóch osób, które sygnowały powyż-
szy dokument, nie była wymieniona w� „Wykazie imiennym personelu 
kierowniczego w� Lasach Państwowych na dzień 1 grudnia 1938 roku” 
i�to ani w�Dyrekcji Naczelnej, ani w�Dyrekcjach Okręgowych Lasów Pań-
stwowych, ani też wśród nadleśniczych zatrudnionych w�lasach całej Rze-
czypospolitej15. Inż. Tadeusz Metzig był w�latach 1919-1929 pierwszym 
w�wolnej Polsce nadleśniczym Nadleśnictwa Gołąbki, a�w�1936 roku mie-
szał jako nadleśniczy w�Szlachcinie16. To pismo, przygotowane (spreparo-
wane?) w�języku niemieckim (z�polską pieczęcią z�godłem), nie stanowiło 
żadnego wiarygodnego dokumentu dla władz okupacyjnych. 

Już w�listopadzie 1939 roku wraz z�matką i�siostrą zostali aresztowa-
ni przez żandarmerię niemiecką i� osadzeni w� obozie przejściowym przy 
Głównej w�Poznaniu. Matka profesora tak wspominała ten czas:

Było to straszne przeżycie. Obóz był zapchany i�w�nocy leżeliśmy ciasno 
jedni przy drugich [...] naokoło było dużo ciężko chorych i�kalek, których 
wywlekano gwałtem z�łóżek. Umierali więc i�rozpaczali.

Po blisko dwóch tygodniach wywieźli nas z�obozu w�towarowym po-
ciągu i�wozili przez 3 dni i�trzy noce w�zamkniętych wagonach, w�których 
stały wiadra jako ubikacje [...]. Pociąg zatrzymywał się od czasu do czasu, 
ale nas nie wypuszczano. Wreszcie otworzyli wagony i�wypuścili nas. Był 
to Ostrowiec Kielecki. Tam zgromadzili nas w�jednym miejscu, a�Danuś 
zaraz napisał do Janusza Gombrowicza do Potoczka, prosząc o�ratunek. 
Wkrótce przysłali nam konie i�wyruszyliśmy w�podróż. Co to była za ulga 
tak jechać w�noc gwiaździstą z�tego piekła, które przeżywaliśmy, a�gdy już 
znaleźliśmy się w�Potoczku, dostaliśmy jeść i�położyliśmy się do czystych 
łóżek z�białą pościelą, to wydawało się nam, że jesteśmy w�raju17.

15 Kalendarz leśny informacyjny na rok 1939, Rocznik XIV. Wydawnictwo 
Oddziału Wileńskiego Związku Leśników w�Rzeczypospolitej, Zakłady grafi czne 
„Znicz” Wilno, s. 170-177.

16 Składki na eskadrę „Chrobry”. Orędownik 1936, 66 (25/9) z�6 XI 1936 
roku, s. 4.

17 Wspomnienia dla potomnych napisane przez Helenę z�Nartowskich Kieł-
czewską; III część sagi – Kalisz, Poznań, Wybuch II wojny światowej – maszyno-
pis, s. 3 (archiwum B. Kiełczewskiego). 
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Wysiedlenie do Ostrowca Świętokrzyskiego potwierdza zachowane za-
świadczenie (ryc. 24). 

W�Potoczku przygarnęła ich rodzina Gombrowiczów, a�inż. B. Kieł-
czewski z� dniem 1 października 1940 roku został zaangażowany przez 
Janusza Gombrowicza na stanowisku nadleśniczego w� lasach Dóbr Po-
toczek. Do zakresu jego obowiązków należał także nadzór nad księgo-
wością majątku. Na tym terenie wraz z�rodziną przebywał także dr An-
toni Linke18, który pod koniec 1939 roku został wysiedlony z�Poznania 

18 Prof. dr hab. A. Linke (1902–1982). Powstaniec Wielkopolski. Absol-
went Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował w� la-
tach 1933-1939 i�od 1945 roku w�Katedrze Zoologii i�Entomologii Uniwersy-
tetu Poznańskiego. Habilitował się w�1951 roku. Współuczestniczył w�tworze-
niu Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w�Szczecinie. W�roku 
1955/1956 był pierwszym dziekanem tego Wydziału. Przez 18 lat, do chwili 
odejścia na emeryturę, kierował Katedrą Zoologii.

Ryc. 24. Zaświadczenie potwierdzające wysiedlenie z�Poznania w�1939 roku 
(archiwum J. Wiśniewskiego) 
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do Bałtowa. Tam objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Bałtów 
(BORCZYŃSKI 1997), któremu później podlegały także lasy Dóbr Po-
toczek19. 

Po złożeniu przysięgi w� siedzibie dowódcy Tarłów, od stycznia 1941 
roku inż. Kiełczewski aktywnie działał w� podziemiu Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej w� zgrupowaniu „Jodła”, pod pseudonimem 
„Proza”. Podchor. B. Kiełczewski jako instruktor otrzymał zadanie szkole-
nia kadry na poziomie podofi cerskim (BORZOBOHATY 1988)20. 

Okres wojenny w�Potoczku tak opisuje SIEDLECKA (1992):

Na majątek nałożono bardzo wysokie kontyngenty. W�potoczkowskich 
lasach polowały niemieckie władze okręgu iłżeckiego. Na oddaloną od 
świata leśniczówkę napadali bandyci, złodzieje. 

Pierwszy poważniejszy napad nastąpił w�roku 1940. Mieli broń, przy-
szli nocą, wdarli się do środka [...]. 

Podobny napad w�roku 1943 zakończył się mniej szczęśliwie. I� tym 
razem w�leśniczówce było sporo ludzi – oprócz Janusza oraz jego rodziny 
pan Kiełczewski z�matką i�siostrą, służba: pokojówka, gospodyni. Wszyscy 
schronili się na piętro. Po wcześniejszych napadach Janusz porobił w�da-
chu otwory na wypadek, gdyby przyszło się bronić. I�on, i�pan Kiełczew-
ski mieli broń śrutową z�wyliczoną ilością naboi – służba leśna miała do 
niej prawo. Janusz strzelił ostrzegawczo w�górę, domownicy kręcili ręczną 
syreną alarmową, żeby posłyszała ich granatowa policja w�Tarłowie. Noc-
ni goście wyważyli jednak drzwi, zaczęli wchodzić na górę. Wtedy Janusz 
strzelił, trafi ł jednego z�nich w�nogę. Dopiero wtedy wycofali się do lasu, 
ale ponieważ nie potrafi li zatamować krwotoku – ranny zmarł. Gdy przy-
jechała policja, było po wszystkim.

Obawiano się jednak zemsty. Janusz z�rodziną wyjechał więc natych-
miast do Warszawy, do matki i�siostry Reny.21 Pan Kiełczewski został jesz-

19 Po pożarze budynku nadleśnictwa siedzibę przeniesiono do powołanego 
Nadleśnictwa Ożarów (CZYŻ 1993).

20 Ppłk dypl. Wojciech Stanisław Borzobohaty (1908-1991) „Wojan” był 
Szefem Sztabu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, po latach pierwszym preze-
sem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK.

21 Władze niemieckie okręgu iłżeckiego za samowolną ucieczkę skazały Janu-
sza Gombrowicza na obóz koncentracyjny. Złapany w�czasie Powstania Warszaw-

cze przez pewien czas w�Potoczku, przywoził im żywność.
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Podchorąży B. Kiełczewski „Proza” był dowódcą plutonu nr 146 Tar-
łów, kompanii Tarłów, podobwodu „Powiśle” – „Zorza”, obwodu Iłża – 
Starachowice, Okręgu Radom. Według stanu na lata 1943/1944 pluton 
liczył 47 ludzi różnych profesji. Wśród nich byli m.in. rolnicy, mechanik, 
spawacz, kowal, piekarz, masarz, a� także gajowy i�pomocnik gajowego. 
Na wyposażeniu mieli: 26 karabinów typu Mauzer, 2 ciężkie karabiny 
maszynowe, 8 pistoletów oraz 16 granatów (NIEZGODZIŃSKI 2007). 

Gdy lista Oddziału AK z�nazwiskami i�pseudonimami dostała się w�ręce 
Gestapo, inż. Kiełczewski z�matką i�siostrą przez Ostrowiec dotarł do War-
szawy i� pod zmienionym nazwiskiem próbował podejmować różne prace. 
Przypadkowo aresztowany przez Gestapo na początku 1944 roku został osa-
dzony na Pawiaku, gdzie w�celu przetrwania zaczął uprawiać jogę. Następ-
nie umieszczono Go w�obozie pracy przy Skaryszewskiej, ze skierowaniem 
do pracy w�Rzeszy. Uciekł z�transportu na dworcu głównym w�Warszawie. 

Po upadku Powstania Warszawskiego, Bohdan Kiełczewski został wy-
słany jako robotnik do pracy w�Rzeszy, w�cukrowni Söllingen k. Helm-
stedt (ryc. 25). Po zakończeniu kampanii cukrowniczej odesłany do Czę-
stochowy (ryc. 26), a�na odwrocie dokumentu niemiecka policja granicz-
na, urząd celny przy dworcu głównym w�Poraju odnotowała przekrocze-
nie granicy Rzeszy w�dniu 20 grudnia 1944 roku. Wraz z�matką i�siostrą 
udał się w�dalszą podróż do Starachowic.

Z� chwilą przejścia frontu w�1945 roku, inż. Kiełczewski postanowił 
podjąć pracę w�odradzającej się administracji lasów państwowych. Jednak 
dalszy bieg wydarzeń jest wręcz nieprawdopodobny i� wymaga oddziel-
nych, pogłębionych studiów. W�dniu 16 stycznia�1945 roku w�godzinach 
rannych Armia Czerwona wkracza do Radomia, a�już w�dniu następnym 
Pełnomocnik Ministerstwa Rolnictwa i�Reform Rolnych, inż. W. Kubasie-

skiego, wraz z� synem został wysłany do Oświęcimia, a�potem do Mauthausen. 
Z�Austrii powrócił do Kraju dopiero w�1947 roku i... w�centrum Warszawy został 
aresztowany przez pracownika Urzędu Bezpieczeństwa (syna fornala zatrudnio-
nego w�Potoczku). Za zabicie partyzanta (nie bandyty), współpracę z�Niemcami, 
złe traktowanie Żydów w�swoim majątku itd. został skazany na trzy lata więzie-
nia. Po apelacji J. Gombrowicz odpowiadał z�wolnej stopy i�został uniewinniony 
po przesłuchaniu wielu świadków, wśród których był także dr inż. B. Kiełczewski 
(SIEDLECKA 1992). 
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Ryc. 25. Karta pracy robotnika B. Kiełczewskiego w�cukrowni 
w�Söllingen (archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 26. Karta powrotu do Częstochowy po zakończeniu kampanii 
cukrowniczej (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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wicz powierzył ob. Kiełczewskiemu Bogdanowi obowiązki tymczasowego 
kierownika Nadleśnictwa i�tartaku Potoczek. Do obowiązków należało: 

zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, kierowanie przedsiębiorstwem, 
oraz występowanie przed władzami wojskowymi i�cywilnymi we wszyst-
kich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. Sprzedaż i� odstępowanie 
surowców, półfabrykatów i�produkcji może się odbywać tylko... (ryc. 27).

Ryc. 27. Nominacja na tymczasowego kierownika Nadleśnictwa i�tartaku 
Potoczek (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Poświadcza to nominacja z� 25 stycznia� 1945 roku opatrzona dużą 
okrągłą pieczęcią: Resort Rolnictwa i�Reform Rolnych Dyrekcja Naczelna 
Lasów Państw. z�orłem bez korony!22 

W�dniu 6 lutego 1945 roku na podstawie nominacji dyrektora Lasów 
Państwowych w� Radomiu inż. Kiełczewskiemu powierzono obowiązki 
tymczasowego Kierownika Państwowego Nadleśnictwa Ożarów. Pismo 
to opatrzono natomiast okrągłą pieczęcią: Dyrekcja Lasów Państw. Okrę-
gu Radomskiego, z� orłem w� koronie. Tego rodzaju pieczęcią opatrzono 
także dwa tygodnie później wystawioną legitymację służbową (ryc. 28) 
ważną tylko do 30 kwietnia 1945 roku, w�której zajmowane stanowisko 
zdefi niowano jako „tymczasowy nadleśniczy”, bez podania nazwy nadle-
śnictwa. Z�tego okresu pracy zachowało się jedyne zdjęcie nadleśniczego 
Kiełczewskiego wraz z�matką (ryc. 29). Praca w�leśnej administracji tere-
nowej w�tym bardzo burzliwym okresie po drugiej wojnie światowej nie 
bardzo odpowiadała inż. Kiełczewskiemu. Pod koniec lutego 1945 roku 
Dyrektor Lasów Państwowych w�Radomiu inż. Bronisław Paszyński przy-
chylił się do prośby inż. B. Kiełczewskiego i�wydelegował go do Poznania. 
Choć od zakończenia działań wojennych minęło już kilka tygodni, był to 
nadal okres burzliwych przemian, o�czym świadczyła odręcznie napisana 
przepustka w�języku polskim i... rosyjskim (ryc. 30), która miała ułatwić 
poruszanie się po Polsce. W�dniu 25 marca 1945 roku inż. B. Kiełczewski 
wraz z�dr. A. Linke i�jego rodziną wyjechali furmanką ze Starachowic do 
Murowanej Gośliny pod Poznaniem (CZYŻ 1993). Ta niecodzienna po-
dróż trwała dłużej, niż planowano, bowiem na odwrocie wyżej wspomnia-
nego dokumentu odnotowano:

Niniejszą delegację przedłuża się do 30.4.1945
Poznań, dnia 4.4.1945
Kierownik Dyż. L.P. 
(-) wz podpis nieczytelny
Potwierdza to pieczęć okrągła z�godłem Dyr. Lasów Państw. w�Poznaniu

22 Zgodnie z�postanowieniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) w�Lublinie z�dnia 22 lipca 1944 roku.
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Ryc. 28. Legitymacja 
tymczasowego nadleśniczego 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 29. Pracownik 
nadleśnictwa z�matką 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 30. Delegacja wystawiona przez Dyrekcję LP w�Radomiu, ułatwiająca 
inż. B. Kiełczewskiemu dotarcie do Poznania (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Tę niecodzienną podróż wspomina także Helena Kiełczewska w�swoim 
pamiętniku23.

Po szczęśliwym przybyciu do Poznania inż. B. Kiełczewski swe pierwsze 
kroki skierował w�stronę Uniwersytetu Poznańskiego, w�którym prof. dr Ste-
fan Dąbrowski był rektorem, a�prof. dr Zygmunt Pietruszczyński dziekanem 
Wydziału Rolniczo-Leśnego. Na tym Wydziale został zatrudniony jako ad-
iunkt w�Zakładzie Zoologii Ogólnej i�Entomologii Stosowanej, przemienio-
nym w�Katedrę Zoologii i�Entomologii Uniwersytetu Poznańskiego. Jej kie-
rownikiem był prof. dr. hab. Ludwik Sitowski24 (ryc. 31), którego inż. Kieł-

23 Wspomnienia dla potomnych, napisane przez Helenę z�Nartowskich Kieł-
czewską; część III Sagi Kalisz, Poznań, Wybuch II Wojny Światowej – maszyno-
pis, s. 9 (archiwum B. Kiełczewskiego).

24 Prof. dr hab. L. Sitowski (1880-1947) habilitował się w�1919 roku z�zakre-
su zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w�Krakowie. W�roku akademickim

Ryc. 31. Prof. dr Ludwik 
Sitowski (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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czewski znał z�okresu studiów i�uważał za swego mistrza. Katedra mieściła 
się w�wolno stojącej willi przy ul. Sołackiej 5225. Tam też otrzymał dwupoko-
jowe mieszkanie, do którego sprowadził matkę i�siostrę. Od tego czasu inż. 
Kiełczewski, bez przerwy aż do śmierci, związany był z�Wydziałem Leśnym.

We wrześniu 1945 roku na podstawie pracy Rola tasików (Hypono-
meutidae), jako żywicieli pasożytniczych muchówek i�błonkówek w�lesie otrzy-
mał dyplom doktora nauk leśnych (ryc. 32). Powoli nadciągające radykal-
ne zmiany ustrojowe spowodowały, że dr B. Kiełczewski nie ujawniał swe-
go szlacheckiego pochodzenia, jak i�walki podziemnej z�dwoma wrogami 
w�czasie okupacji.

Jako adiunkt (ryc. 33) wraz z�matką26 i� siostrą przeprowadził się na 
piętro uczelnianej willi przy ul. Kujawskiej (ryc. 34) na Sołaczu, w�któ-
rej na parterze mieszkał już prof. L. Sitowski. Cisza panująca z�dala od 
wielkomiejskiego zgiełku sprzyjała nie tylko pracy naukowej, ale także 
relaksowi. Wieczorami dr B. Kiełczewski grywał w� brydża ze swoimi 
przyjaciółmi, najczęściej z�dr. med. Zbigniewem Żółtowskim27, księciem 
Adamem Michałem Józefem Czartoryskim28 oraz chirurgiem dr. med. 
Witoldem Begerem. 

1920/21 był dziekanem Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskie-
go, w�roku 1922/23 prorektorem, a�w�roku 1925-26 rektorem. W�czasie drugiej 
wojny światowej porządkował zbiory Muzeum Parku Pienińskiego. Powrócił do 
Poznania natychmiast po zakończeniu działań wojennych.

25 Willa ta znajdowała się w�głębi, na narożniku obecnej ul. Niestachowskiej 
i�Wojska Polskiego. Została rozebrana w�latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

26 Matka Profesora była osobą pogodną, zawsze uśmiechniętą, okazującą wie-
le dobroci. Emanowała także pozytywną energią, którą piszący te słowa mógł 
niekiedy sam doświadczyć.

27 Prof. dr hab. Z. Żółtowski (1916-1986) płk WP; w�1949 roku ukończył 
studia medyczne w�Poznaniu, a�następnie przez rok pracował jako wolontariusz 
w� Katedrze Zoologii Systematycznej Uniwersytetu Poznańskiego. Wieloletni 
pracownik Wojskowego Instytutu Higieny i�Epidemiologii w�Warszawie. Naczel-
ny Epidemiolog Wojska Polskiego.

28 Książę A.M.J. Czartoryski (1906-1998) absolwent Politechniki Lwowskiej, 
po drugiej wojnie światowej starszy asystent w�Katedrze Fizjologii Roślin i�Che-
mii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego, doktor nauk biologicznych.
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Ryc. 32. Dyplom doktora nauk leśnych (archiwum J. Wiśniewskiego) 

Ryc. 33. Legitymacja służbowa adiunkta dr. B. Kiełczewskiego 
(archiwum J. Wiśniewskiego) 
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Prof. L. Sitowski zmarł nagłe w� 1947 roku w� drodze na wykład. 
W�związku z�tym kierowany przez niego zakład zreorganizowano, tworząc 
zarazem nową jednostkę – Katedrę Ochrony Lasu. Jej kierownikiem został 
wielce zasłużony prof. inż. Aleksander Kozikowski29 (ryc. 35) z�Wydziału 
Lasowego we Lwowie, a�stanowisko adiunkta objął dr Kiełczewski. Nad tą 
nową jednostką od zarania po dzień dzisiejszy ciąży jakieś fatum, nie tylko 
rozrabiactwa, ale i�niespełnionych ambicji, do czego jeszcze powrócimy. 

W�drugiej połowie 1949 roku na prośbę P.P. Film Polski, Dział Filmów 
Oświatowych w�Łodzi, dr Kiełczewski opracował scenariusze do fi lmów 

29 Prof. inż. A. Kozikowski (1879-1956). Po studiach leśnych w� Tarancie 
i�Wiedniu od 1907 roku pracował w�Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie, później 
na Politechnice Lwowskiej. Tam przez dwie kadencje był Dziekanem Wydziału 
Lasowego. Z� zamiłowania leśnik i� przyrodnik; najwięcej jego prac badawczych 
dotyczy entomologii leśnej oraz pszczelarstwa.

Ryc. 34. Z�matką i�siostrą na balkonie willi przy ul. Kujawskiej 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 
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krótkometrażowych: Kleszcze, Mszyce, Symbioza oraz Korniki. Jakie były ich 
dalsze losy, nie udało się ustalić. 

Dr Kiełczewski starał się także pogłębiać swą wiedzę praktyczną. Dla-
tego niejednokrotnie uczestniczył nie tylko w�spotkaniach z� terenowym 
personelem leśnym, ale zwiedzał wystawy, na których eksponowano no-
wości w�dziedzinie techniki rolniczej i�ochrony roślin (ryc. 36). 

Na przygotowanie pracy habilitacyjnej, pisanej pod kierunkiem prof. 
Kozikowskiego, Komisja do Spraw Odbudowy Nauki Polskiej przy Prezy-
dium Rady Ministrów przyznała dr. Kiełczewskiemu stypendium w�okresie 
od września 1948 do czerwca 1949 roku. Na podstawie pracy Obserwacje nad 
wystąpieniem mniszki (Lymantria monacha L.) w�latach 1947, 1948 i�1949 na 
tle teorii o�masowych pojawach habilitował się w�maju 1951 na docenta w�dzie-
dzinie ochrony lasu i� entomologii leśnej. Stopień ten został zatwierdzony 
przez Ministra Szkolnictwa Wyższego za zgodą Rady Głównej do spraw 
nauki i�szkolnictwa wyższego. Potwierdza to już mocno poszarzałe i�wypło-

Ryc. 35. Prof. inż. Aleksander 
Kozikowski (archiwum 
J. Wiśniewskiego)
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wiałe pismo z�dnia 30 stycznia 1952 roku (DR-I-24-a/366/51), podpisane 
w�zastępstwie Ministra przez Wiceminister Eugenię Krassowską (ryc. 37)30. 

Już w�1951 roku, w�wyniku donosu do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
z�powodu rzekomych błędów ideologiczno-politycznych prof. A. Kozikowski 
został bezpodstawnie pozbawiony uprawnień profesorskich w�zakresie dydak-
tyki, badań naukowych i�kierownictwa Katedry. Dlatego ciężar obowiązków 
dydaktycznych i�organizacyjnych przejął dr B. Kiełczewski (WIŚNIEWSKI 
2010). W�katedrach nie zatrudniano wówczas pracowników administracyj-
nych, dlatego też często widywano docenta Kiełczewskiego (w�białym ki-
tlu, bo taki był zwyczaj) piszącego na maszynie wychodzącą korespondencję. 
Także własne prace naukowe przepisywał sam, na ulubionej starej maszynie 
do pisania marki „Underwood” (ryc. 38), która w�okresie powojennym do-
tarła do Katedry wraz z�innymi darami w�ramach pomocy amerykańskiej. 

30 Informację niezgodną z�prawdą podał BRODA (2009) na s. 82 (przypis 41), 
s. 119 (przypis 8), s. 186 (wiersze 16-18 od góry) oraz w�opisie ryc. 51.

Ryc. 36. Dr Karol Mańka i�dr B. Kiełczewski wśród zwiedzających wystawę 
maszyn rolniczych (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 37. Pismo Ministra Szkolnictwa Wyższego, zatwierdzające habilitację 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 38. Doc. Kiełczewski podczas pisania prac badawczych 
(fot. J. Wiśniewski) 
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Jak przystało na osobę urodzoną pod znakiem bliźniąt, doc. Kiełczew-
ski miał wszechstronne zainteresowania także z�zakresu fi lozofi i, historii, 
humanistyki i� astronomii. Wielu pracowników czuwających nad ideolo-
giczną i�naukową poprawnością prac wprawiało to niekiedy w�spore zakło-
potanie. Jeśli poglądy odbiegały od „jedynie słusznych”, akceptowanych 
przez partię, wówczas pojawiały się także sęki. Kiedy doc. Kiełczewski 
zajął się zwalczaniem szkodników technicznych drewna przy użyciu ultra-
dźwięków31, w�połowie września 1954 roku wygłosił na ten temat referat 
w�Instytucie Badawczym Leśnictwa w�Warszawie. Usłużny kapuś szybko 
doniósł do Komitetu Centralnego PZPR, że metoda ta może zaszkodzić 
klasie pracującej miast i�wsi. Dlatego ówczesny Dyrektor IBL, doc. Mak-
symilian Kreutzinger, już po upływie dwóch tygodni przesłał do Wydziału 
Rolnego KC PZPR wyjaśnienie na piśmie (znak O.L. 288/I/16/54), w�któ-
rym czytamy m.in.:

Referat spotkał się z�żywym zainteresowaniem. Sprawozdanie prof. Kieł-
czewskiego jak również dyskusja wykazały, że metoda znajduje się obec-
nie na etapie wstępnych laboratoryjnych badań uwieńczonych częściowy-
mi wynikami, dalekich jednak jeszcze od możliwości wykorzystania jej 
w�praktyce. 

Dalsze badania wymagają pewnych wkładów pieniężnych oraz, jak 
wynikło z�dyskusji, nawiązania szerszej i�bezpośredniej współpracy ze spe-
cjalistami zajmującymi się badaniami fal ultradźwiękowych. 

Także doc. B. Kiełczewski przesłał swoje następujące uwagi i�uzupeł-
nienia: 

Otóż z�relacji I.B.L. można by wnioskować, że wykorzystanie ultradźwię-
ków w�praktyce do zwalczania szkodników jest wątpliwe, a�przynajmniej 
bardzo jeszcze dalekie od realizacji, a�moje badania laboratoryjne uwień-
czone zostały tylko częściowymi wynikami. 

31 Badania zostały zainspirowane zapewne informacjami o�silnym opanowa-
niu przez kołatki ołtarza Wita Stwosza, który w�1946 roku powrócił do Krakowa 
z�Norymbergii. Doc. Kiełczewski był w�kontakcie z� cenionym konserwatorem 
zabytków prof. Bohdanem Lucjanem Marconim (1894-1975) z�Akademii Sztuk 
Pięknych w�Warszawie.
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Czuję się w�obowiązku wyjaśnić, że ultradźwięki zostały już wprowadzone 
w�Niemczech ofi cjalnie do walki ze szkodnikami, czego dowodem jest opaten-
towanie wynalazku Dr. phil. nat. Pawła Wenka […] Są one zatym zupełnie 
realnym źródłem energii, która może oddać duże usługi w�ochronie roślin [...] 

Pragnę również nadmienić, że pracuję nad ultradźwiękami już od 
1949 r. w�oparciu o�silny kolektyw fachowców i�teoretycznie zagadnienie 
zastosowania energii ultradźwięków do walki z�owadami zostało już na-
leżycie przepracowane, zwłaszcza po linii zwalczania szkodników, żerują-
cych w�drewnie. (ryc. 39)

Pismo to, oprócz Wydziału Rolnego KC PZPR, wysłano do Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w�Poznaniu, wiceministra leśnictwa mgr. T. Rykow-
skiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Z�perspektywy 60 lat takie ogranicze-
nia w�prowadzeniu badań naukowych wydają się wręcz nieprawdopodobne. 

Ryc. 39. Brudnopis pisma doc. dr. B. Kiełczewskiego do Wydziału Rolnego 
KC PZPR wyjaśniającego podjęcie badań na temat zwalczania szkodników 
technicznych drewna przy użyciu ultradźwięków (archiwum J. Wiśniewskiego)
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Centralna Komisja Kwalifi kacyjna dla Pracowników Nauki w�Warsza-
wie dopiero po upływie trzech lat, w�dniu 25 lutego 1955 roku, pismem 
z�dnia 2 III 1955 r. (Nr CK-II-2b-172/54/55) (ryc. 40) zatwierdziła dr. 
hab. B. Kiełczewskiemu tytuł naukowy docenta. 

Ryc. 40. Pismo Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej dla Pracowników Nauki, 
przyznające tytuł naukowy docenta (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Prof. A. Kozikowski zmarł w� lipcu 1956 roku, ale dopiero po tzw. 
wypadkach poznańskich został pośmiertnie zrehabilitowany przez Senat 
WSR w� Poznaniu (WIŚNIEWSKI 2010). O� wakujące stanowisko kie-
rownika katedry starali się m.in. doc. dr hab. Antoni Linke oraz prof. dr 
Stanisław Kapuściński, Kierownik Zakładu Zagospodarowania Lasów 
Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w�Przegorzałach pod Krako-
wem. Dopiero po upływie 10 miesięcy ówczesny dziekan Wydziału Le-
śnego, prof. dr hab. Tadeusz Molenda, rekomendował doc. B. Kiełczew-
skiego, który w�maju 1957 roku objął wakujące stanowisko kierownika 
Katedry Ochrony Lasu. Już po upływie dwóch lat pracowało w�niej grono 
młodych, chętnych zaszczytów i�władzy entomologów (ryc. 41). 

W�1961 roku doc. Kiełczewski otrzymał tytuł i� etat profesora nad-
zwyczajnego, a�w�1968 roku tytuł (ryc. 42) i�etat profesora zwyczajnego. 

Pryncypialną zasadą w� pracy naukowej prof. Kiełczewskiego było 
nawiązywanie możliwie szerokich kontaktów z�pracownikami z� różnych 
ośrodków o�podobnym profi lu badawczym, zarówno w�kraju, jak i�poza 
granicami. Księga gości świadczy o�tym, że mimo politycznych utrudnień 
wizyty tu składali także naukowcy spoza tzw. obozu socjalistycznego. 

Ryc. 41. Prof. B. Kiełczewski z�pracownikami Katedry Ochrony Lasu 
(fot. S. Bałazy)
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Ryc. 42. Uchwała Rady Państwa o�nadaniu tytułu profesora zwyczajnego 
(archiwum B. Kiełczewskiego)

Prof. Kiełczewski był m.in. w�latach 1953-1956 Prodziekanem Wydziału 
Leśnego, w�okresie 1957-1970 Kierownikiem Katedry Ochrony Lasu. Pod-
czas kolejnej reorganizacji Uczelni w�1970 roku powołano Instytut Ochrony 
Lasu. Partyjni samodzielni pracownicy nauki z�byłej Katedry Ochrony Lasu 
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utworzyli Zespół Entomologii Leśnej, natomiast bezpartyjnych przydzielono 
do upartyjnionej Katedry Gospodarstwa Łowieckiego, z�której utworzono 
Zespół Gospodarstwa Łowieckiego i�Ochrony Lasu. W�latach 1978-81 po-
wołano w�tym Instytucie Zakład Entomologii Leśnej i�Ochrony Lasu.

Oczywiście przy takich układach prof. Kiełczewski, jako bezpartyj-
ny, został pozbawiony kierownictwa Katedry. Decyzja ta spotkała się na 
forum uczelnianym z� wieloma krytycznymi komentarzami. W� związku 
z� tym w� latach 1970-1978 powołano prof. Kiełczewskiego na stanowi-
sko Dyrektora Instytutu Biologii Stosowanej, jednostki międzywydziało-
wej podlegającej bezpośrednio rektorowi. W� skład rady naukowej tego 
instytutu wchodzili pracowniczy z�Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w� Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Ochrony Roślin w� Po-
znaniu, Instytutu Dendrologii PAN w�Kórniku oraz Instytutu Genetyki 
Roślin PAN w�Poznaniu. W�Instytucie tym w�1969 roku zorganizował on 
studium doktoranckie, którego kierownikiem był do 1974 roku. 

W�czasie pracy w�Instytucie Ochrony Lasu prof. Kiełczewski zaskakiwał 
wielu nadzwyczajną lojalnością i�wyrozumiałością względem nowych, rząd-
nych władzy wychowanków-przełożonych. Przyjął starą zasadę japońskiej 
sztuki walki ju-jitsu – „ugnij się, by zwyciężyć”. Jednak jego wiara w�dobro 
człowieka załamała się, gdy w�1978 roku ktoś z�najbliższego otoczenia wysłał 
anonim do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i�Techniki, by wstrzymać 
awans profesorski m.in. jednemu z�najbliższych współpracowników. Pretek-
stem były rzekome ideologiczne odchylenia, o� czym pisał WIŚNIEWSKI 
(2010). Choć tego rodzaju praktyki – niegodne nauczyciela akademickiego 
– coraz częściej pojawiły się także na innych wyższych uczelniach, profesor 
Kiełczewski zawsze jednoznacznie i�zdecydowanie dawał im odpór. 

Na pytanie red. KUSIAKA (1992):

Proszę mi wybaczyć, lecz pragnę zadać, być może niezręczne pytanie – jak 
się Pan Profesor „uchował” w� komunistycznych czasach, które poprzez 
ukierunkowaną selekcję przyniosły tak duże spustoszenie, właśnie w�śro-
dowisku nauki?

Profesor Kiełczewski wyjaśnił:

Przyznaję, że unikałem konfl iktów, zresztą nie wierzę w�twórczą rolę kon-
fl iktów. „Uchowałem się” raczej dzięki Opatrzności, niż mojemu działaniu. 
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Z�drugiej strony akurat entomologia leśna jest dziedziną bardzo odległą od 
możliwości nacisku politycznego, a�przez to była większa swoboda działa-
nia [...] Oczywiście, czułem, że jest moim obowiązkiem, aby zaprotesto-
wać przeciw tej sytuacji, która działała destrukcyjnie na psychikę Narodu. 

Z�chwilą powołania na terenie uczelni NSZZ „Solidarność” prof. Kieł-
czewski był jednym z�pierwszych, nielicznych członków na Wydziale Le-
śnym, co znowu wprawiało w� zakłopotanie bardzo prężny wydziałowy 
aktyw partyjny (CZWOJDRAK 1974, DZIĘGIELEWSKI, BARANIEC-
KI 1989). Podczas akcji protestacyjnych na uczelni widywano prof. Kieł-
czewskiego z�biało-czerwoną opaską na lewym ramieniu. W�ten sposób 
dawał znak swej solidarności, co szczególnie podniosło na duchu studen-
tów leśnictwa w� czasie trwającego ponad tydzień strajku okupacyjnego 
w�Kolegium Cieszkowskich, w�grudniu 1981 roku. W�konsekwencji na-
silono nocne rewizje także w�gabinecie Profesora, w�celu znalezienia „ha-
ków” w�postaci... „pism o�treści antysocjalistycznej”. Profesor tradycyjnie 
nie dbał o�wzorowy porządek na swoim biurku i�tym samym nie ułatwiał 
pracy usłużnemu donosicielowi, który został szybko zdekonspirowany 
(WIŚNIEWSKI 2010). 

Wraz z�powiewem „Solidarności” przystąpiono w�Uczelni także do reor-
ganizacji jednostek naukowo-dydaktycznych. Jednak rządząca partia – także 
na Wydziale Leśnym – nie dawała za wygraną i�broniła swoich uprzywilejo-
wanych pozycji. Z�Instytutu Ochrony Lasu bez problemu wyodrębniono Ka-
tedrę Gospodarstwa Łowieckiego, z�silną obsadą partyjną. Bezpartyjną Kate-
drę Fitopatologii Leśnej powołano dzięki usilnym staraniom prof. zw. dr. Ka-
rola Mańki, wówczas już członka rzeczywistego PAN. Natomiast długo nie 
wyrażano zgody na utworzenie Katedry Ochrony Lasu z�bezpartyjną obsadą. 
Bałamutnie argumentowano to potrzebą integracji z�Katedrą Entomologii 
Leśnej, w�celu... zorganizowania silnej jednostki, o�dużym potencjale dydak-
tycznym i�badawczym. Przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu 
prof. K. Mańki udało się sfi nalizować powołanie także Katedry Ochrony 
Lasu. Ponowne problemy powstały przy dzieleniu inwentarza, zwłaszcza mi-
kroskopów świetlnych, niezbędnych do badań akarologicznych. Sprzęt ten 
koniecznie chcieli zatrzymać pracownicy Katedry Entomologii Leśnej, argu-
mentując to planowanymi w�przyszłości badaniami także z�zakresu... akaro-
logii i�anatomii owadów. Dotyczyło to także innego sprzętu laboratoryjnego, 
księgozbioru akarologicznego itd. Przy tej okazji usunięto także prof. Kieł-
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czewskiego z�gabinetu, który zajmował nieprzerwanie w�latach 1956-81. 
Tę translokację, przyjął z� wielkim żalem. Po tych perturbacjach w� roku 
akademickim 1981/1982, już na rok przed przejściem w� stan spoczynku, 
prof. B. Kiełczewski objął kierownictwo Katedry Ochrony Lasu i�Środowiska 
Przyrodniczego. Później jeszcze przez kilka lat pracował w�niej na niepełnym 
etacie, zajmując nadal gabinet na I�piętrze w�Kolegium Cieszkowskich. 

Prof. Kiełczewski podczas wieloletniej pracy na uczelni sprawował tak-
że liczne inne funkcje, które dziś już trudno uszeregować. Oto niektóre 
z�nich:
– Kierownik Pracowni Izotopowej (w�latach 1956-1960), 
– przedstawiciel pomocniczych sił naukowych w�Senacie Uniwersytetu 

Poznańskiego w�roku akademickim 1950/1951, członek Senatu WSR 
(AR) jako prodziekan w�roku akademickim 1955/1956, jako delegat 
Rady Wydziału Leśnego w�latach 1962-1972 (ryc. 43) oraz jako Dy-
rektor Instytutu Biologii Stosowanej w�latach 1972-1978, 

– redaktor działu leśnego Roczników WSR (w�latach 1957-1959), 
– przewodniczący Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

(w�roku akademickim 1955/1956), 

Ryc. 43. Prof. Konstanty Stecki i�doc. Bohdan Kiełczewski podczas inauguracji 
roku akademickiego WSR (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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– członek Komisji Dyscyplinarnej dla Samodzielnych i� Pomocniczych 
Pracowników Nauki (w�latach 1961-1963), 

– członek Komisji Dyscyplinarnej dla Samodzielnych Pracowników Na-
uki (w�latach 1963-1969), 

– członek Stałej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej Uczelni (w� latach 
1962-1966), 

– członek Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Młodej Kadry Naukowej 
(w�latach 1966-1970),

– członek Uczelnianego Komitetu ds. Przyznawania Nagród im. prof. dr 
hab. Jerzego. Zwolińskiego (w�latach 1979-1982), 

– członek komisji egzaminacyjnych na studia leśne, 
– opiekun domu studenckiego „Przylesie”, 
– członek wielu komisji powoływanych do przeprowadzenia przewodów 

doktorskich i�habilitacyjnych. 

Był także recenzentem licznych prac doktorskich i�habilitacyjnych, opi-
niodawcą w�kilkunastu postępowaniach o�nadanie tytułu profesora nadzwy-
czajnego i� zwyczajnego, a� także superrecenzentem w� Centralnej Komisji 
Kwalifi kacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów.

Poza pracą naukową, dydaktyczną i� organizacyjną w� macierzystej 
uczelni na uwagę zasługuje także aktywność profesora w�„Kole Leśników” 
(ryc. 44). W�ramach tej działalności publikował on skrypty dla studen-
tów, a�także współorganizował pierwszy powojenny zjazd absolwentów le-
śnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, który odbył się w�Poznaniu w�maju 
1948 roku (ryc. 45). Licznie przybyli uczestnicy z�różnych zakątków kra-
ju nie przypuszczali wówczas, że już za rok działalność Koła zostanie za-
kończona. Dopiero po ociepleniu, który przyniósł Czerwiec ‘56, w�marcu 
1957 roku powołano „Komitet organizacyjny”, w�którego skład wszedł 
także doc. dr hab. B. Kiełczewski. Jego członkowie zwrócili się do Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w�Poznaniu z�prośbą o� reaktywowanie 
Koła, co nastąpiło już po dwóch miesiącach. 

Oddzielnie omówiono pracę profesora w�Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w�Poznaniu, a�także liczne funkcje sprawowane poza uczelnią, 
które dziś już trudno udokumentować. 

Profesor uczestniczył m.in. w�X Zjeździe Mikrobiologów w�Gdańsku 
(1949), Zjeździe Parazytologicznym w�Puławach (1950), I�Kongresie Na-
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uki Polskiej w�Warszawie (1951), Krajowym Sympozjum Akarologicznym 
w�Poznaniu (1962), Konferencji „Stan badań nad organizmami pożytecz-
nymi z�punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w�Polsce” w�Skierniewi-
cach (1962), Międzynarodowej Konferencji Ochrony Lasu w�Warszawie 
(1963), Kongresie Parazytologicznym w�Poznaniu (1964), I�Sympozjum 
Akaroentomologii Medycznej i� Weterynaryjnej w� Gdańsku (1966) oraz 
w� Kongresie Biometeorologicznym w� Budapeszcie (1966) (ryc. 46). 
Z�upływem lat coraz rzadziej brał udział w�zamiejscowych konferencjach, 
ze względu na stałą opiekę nad matką i�schorowaną siostrą. Dlatego nie-
jednokrotnie widywano Profesora z�siostrą na Sołaczu, na spacerze, w�dro-
dze do kościoła lub stołówki akademickiej. 

Ryc. 44. Dr B. Kiełczewski wśród członków Koła Leśników UP (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Należy wspomnieć, że Profesor nie stronił od popularyzacji wiedzy. 
Dlatego w� gazetach lokalnych i� czasopismach popularno-naukowych 
drukował szereg artykułów, zwłaszcza na temat biologii stawonogów. Na 
prośbę PWRiL przygotował wspólnie z� J. Wiśniewskim książkę pt. Las 
w�środowisku życia człowieka (ryc. 47). Autorzy we wstępie napisali: 

Książkę tę kierujemy do rąk szerokiego grona Czytelników, których kon-
takt z�lasem ogranicza się z�reguły do odpoczynku sobotnio-niedzielnego 

Ryc. 45. Zaproszenie na Pierwszy Powojenny Zjazd Absolwentów Leśnictwa 
(archiwum J. Wiśniewskiego)
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Ryc. 46. Prof. B. Kiełczewski z�małżonką na bankiecie wydanym na Kongresie 
Biometeorologicznym w�Budapeszcie w�1966 roku (archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 47. Okładka książki Las 
w�środowisku życia człowieka



62

lub wakacyjnego. Zdajemy sobie sprawę z�tego, że niejednokrotnie tylko 
bardzo powierzchownie zasygnalizowaliśmy złożoną problematykę zwią-
zaną z� wpływem lasu na człowieka. Może to opracowanie zachęci Czy-
telników do dalszych przemyśleń i�refl eksji, a�także wpłynie na poszano-
wanie rodzimych lasów oraz zrozumienie trudnej i�jakże odpowiedzialnej 
pracy polskich leśników.

Omówiono w� niej produkcyjne znaczenie lasów, rolę naukową, kra-
jobrazową, rekreacyjną i�kulturową lasów, a�także czynniki destrukcyjne 
działające na las. Wydanie tej książki fi nalizowano już w� okresie stanu 
wojennego i�dlatego w�pamięci autorów na trwałe zapisały się nie tylko 
potyczki z�ówczesną cenzurą (Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i�Wido-
wisk). Korektę drukarską stanowiły nieregularnie darte arkusze światło-
kopii, na których bladoczerwone litery wywoływane oparami amoniaku 
były prawie nieczytelne na szaro niebieskawym tle. Zwrot do wydaw-
nictwa w�Warszawie kolejnych partii korekty stanowił również nie lada 
wyczyn, gdyż każda przesyłka pocztowa podlegała ocenzurowaniu. Warto 
o�taki potyczkach wspomnieć, bowiem z�nie tak odległej przecież czasowo 
perspektywy rzeczy te graniczą wręcz z�fantazją. 

Profesor zdawał sobie doskonale sprawę z�tego, że nie jest złotoustym 
mówcą. Dlatego tylko sporadycznie nagrywał pogadanki radiowe. W�Na-
rodowym Archiwum Cyfrowym zachowało się nagranie z�1966 roku na 
temat czynników warunkujących rozwój gospodarki leśnej oraz badań 
z�zakresu ochrony lasu (sygn. 33-T-1538).

Wielokrotnie uczestniczył w�okolicznościowych uroczystościach roczni-
cowych organizowanych na terenie Uczelni przez Armię Krajową (ryc. 48), 
a�także poza nią przez żołnierzy kombatantów (ryc. 49).

Za działalność na polu zawodowym i�społecznym otrzymał m.in. Me-
dal 10-lecia Polski Ludowej (1955), Złoty Krzyż Zasługi (1956), Odzna-
kę Honorową Miasta Poznania (1964), „Złoty Dysk” (1964), Jubileuszo-
wą Odznakę Klubową 60-lecia Klubu Wioślarskiego (1964), Odznakę 
„100-lecia Sportu Polskiego” (1967), Srebrną Odznakę Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astronomii (1968), Medal Pamiątkowy 50-lecia 
WSWF w�Poznaniu (1969), Złotą Honorową Odznakę Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astronomii (1971), Medal Kopernika (1973), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973), Srebrną Odznakę Hono-
rową Ligi Ochrony Przyrody (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej 
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Ryc. 48. Uroczystość z�okazji 50. rocznicy powołania AK w�Kolegium 
Cieszkowskich (archiwum J. Wiśniewskiego)

Ryc. 49. Prof. B. Kiełczewski wraz z�kolegami, byłymi żołnierzami, przed 
kościołem p.w. św. Jana Vianneya na Sołaczu w�Poznaniu (archiwum 
J. Wiśniewskiego) 
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(1976)32, Odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i� Przemysłu Drzewnego” 
(1976 i� 1977), Medal 50-lecia Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 
(1977), Złotą Odznakę Honorową Ligi Ochrony Przyrody (1977), Zasłu-
żony Nauczyciel PRL (1978), Medal 60-lecia AWF w�Poznaniu (1980), Za-
służony dla AWF w�Poznaniu (1980), Złotą Odznakę Polskiego Towarzy-
stwa Entomologicznego (1980), Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1981), Zasłużony dla Akademii Rolniczej w�Poznaniu (1981) (ryc. 50), 
Medal 125-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1982), Me-
dal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Leśnego (1982), Odznakę Honoro-
wą „Za Zasługi w�Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1982), Medal 
Piaseckiego nadany przez Akademię Wychowania Fizycznego w�Pozna-
niu (1982), Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla ochrony przyrody” 
(1983), Odznakę żołnierza Armii Krajowej b. Okręgu Radomsko-Kielec-
kiego (1983), Medal 65-lecia Studiów Rolniczych i�Leśnych w�Wielkopol-
sce (1984), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyż Komandorski 

32 Wniosek o�ten medal, przyznawany wyróżniającym się nauczycielom, nie 
został złożony przez Radę Wydziału Leśnego w�Poznaniu, lecz przez Polskie To-
warzystwo Miłośników Astronomii. Odznaczenie wręczono na Pierwszym Sej-
miku Generalnym Miłośników Astronomii i�Astronautyki w�1977 roku w�Gru-
dziądzu, z�okazji 455 rocznicy pobytu Kopernika w�tym mieście i�wygłoszenia 
traktatu De aestimatione monetae.

Ryc. 50. Medal „Zasłużony 
dla Akademii Rolniczej 
w�Poznaniu” (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Orderu Odrodzenia Polski (1989), Odznakę Weterana Walk o�Niepod-
ległość (1995). Najwyżej cenił sobie jednak Medal „Za udział w�wojnie 
obronnej 1939” (1984) oraz Krzyż Armii Krajowej (1994) (ryc. 51). 

Ryc. 51. Legitymacja potwierdzająca nadanie medalu „Za udział w�wojnie 
obronnej 1939” (a) oraz legitymacja i�Krzyż Armii Krajowej (b) (archiwum 
J. Wiśniewskiego) 

a)

b)
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Za działalność naukową i�organizacyjną otrzymał następujące nagrody 
resortu szkolnictwa wyższego: 
– 1964 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyż-

szego za szczególne osiągnięcia w�dziedzinie dydaktyczno-wychowaw-
czej, organizacji procesu dydaktycznego oraz prac związanych z�kształ-
ceniem młodej kadry naukowej; 

– 1968 – Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Oświaty i�Szkolnictwa 
Wyższego za podręcznik Entomologia leśna z�zarysem akarologii (wspól-
nie z� Alfredem Szmidtem, Wiktorem Kadłubowskim, Jackiem Mi-
chalskim, Robertem Luterkiem i�Jerzym Wiśniewskim); 

– 1974 – Nagroda zespołowa III stopnia Ministra Nauki, Szkolnic-
twa Wyższego i�Techniki za skrypt Wybrane zagadnienia z�ochrony lasu 
(wspólnie z�Jerzym Wiśniewskim); 

– 1981 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i�Techniki za osiągnięcia w�dziedzinie kształcenia kadry na-
ukowej; 

– 1997 – Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za podręcz-
nik Kulturotwórcza rola lasu (wspólnie z�Jerzym Wiśniewskim). 

Ponadto Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i�Tu-
rystyki przyznał Profesorowi: 
– 1963 – Nagrodę pieniężną w�uznaniu szczególnych wyników w�pracy 

naukowej dydaktycznej i�organizacyjnej; 
– 1966 – Nagrodę indywidualną II stopnia za szczególne osiągnięcia 

w�dziedzinie badań naukowych. 

W�1992 roku senat Akademii Rolniczej w�Poznaniu nadał Profesoro-
wi zaszczytny tytuł doktora honoris causa (ryc. 52). Promotorem był prof. 
zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski z�macierzystego Wydziału, a�recenzentami 
prof. zw. dr hab. Zenon Capecki z� Zakładu Gospodarki Leśnej Regio-
nów Gorskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w�Krakowie, prof. zw. dr 
Jan Rafalski z�Zakładu Morfologii Zwierząt UAM w�Poznaniu oraz prof. 
zw. dr hab. Andrzej Szujecki z�Katedry Ochrony Lasu i�Ekologii SGGW 
w�Warszawie. Zaproszenia na uroczystość promocyjną wysłano znakomi-
tym gościom, przyjaciołom i�współpracownikom, którzy po brzegi wy-
pełnili salę malinową Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w� Pozna-
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Ryc. 52. Dyplom doktora honoris causa (archiwum J. Wiśniewskiego) 
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niu33. Po zakończeniu tej podniosłej uroczystości gratulacjom nie było 
końca (ryc. 53). Po obiedzie zaproszeni goście przy lampce wina przypo-
minali epizody z�życia dostojnego doktora honoris causa, które szczególnie 
utkwiły im w�pamięci. 

Na pytanie o�stan zdrowia zwykł z�uśmiechem odpowiadać: „zgodnie 
z�wiekiem”, choć coraz to grubsze szkła okularów świadczyły o�postępu-
jącym pogorszeniu wzroku. Dolegliwość tę znosił z� dużą dozą humoru, 
o�czym świadczył następujący fakt. 

33 Wystąpienie prof. Kiełczewskiego po nadaniu godności dr. h.c. nie było 
publikowane, gdyż dawniej nie było takiego zwyczaju. Dlatego zamieszczono je 
w�całości na stronach 187-192.

Ryc. 53. Doktorowi honoris causa gratulacje składa JM Rektor prof. Ryszard 
Ganowicz (fot. M. Skorupski) 
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Jeszcze w�1982 roku, a�więc w�70 roku życia i�to po prawie półwiekowej 
przerwie(!), dosiadł konia i�wraz z�grupą studentów wybrał się na prze-
jażdżkę po lesie, a�na pytanie, czy może galopować, odparł: „Oczywiście, 
panie kolego, tylko tam, gdzie nie ma gałęzi, bo nic nie widzę”. Wzrok 
miał bowiem już wtedy bardzo słaby (KORPIKIEWICZ 1998).

Po kres swego życia Profesor pracował codziennie w�godzinach przed-
południowych w� swoim gabinecie na I� piętrze w� Kolegium Cieszkow-
skich. Kolejny kierownik katedry przez 16 lat zajmował obok pomiesz-
czenie o�połowę mniejsze, ale nie przyszło mu do głowy, by usunąć swego 
poprzednika z� dotychczas zajmowanego lokalu. Takie podówczas pano-
wały niepisane, dobre obyczaje akademickie. Wielu pracowników spoza 
wydziału i�uczelni darzyło Profesora należnym szacunkiem, o�czym świad-
czyły częste odwiedziny także braci leśnej, rozproszonej po różnych za-
kątkach kraju. Ich celem były nie tylko porady w�sprawach naukowych, 
organizacyjnych i� administracyjnych, ale także zaprezentowanie swoich 
osiągnięć w� pracy zawodowej. Rzecz jasna że przy tej okazji nie zabra-
kło wielu dysput na tematy polityczne, gospodarcze i�dnia codziennego, 
w�których Profesor zawsze kładł duży nacisk na to, by bez względu „na 
wiejące wiatry” być po prostu człowiekiem i�działać w�zgodzie z�własnym 
sumieniem.

Profesor dawał wielokrotnie do zrozumienia, że pracownik naukowo-
-dydaktyczny zobowiązany jest do prowadzenia badań naukowych, a� ich 
efekty muszą być publikowane w�periodykach naukowych. Nie mógł się 
pogodzić z�faktem, że coraz częściej dorobek naukowy w�postaci „publika-
cji” stanowiły: maszynopisy referatów, bliżej nieznane powielone teksty, rę-
kopisy „rozpraw” gromadzone w�biurkach lub szafach, niepublikowane po-
stery, zwłaszcza z... kongresów i�sympozjów zagranicznych. W�tym zakresie 
Profesor całkowicie podzielał pogląd przyrodnika, humanisty, muzyka doc. 
dr hab. Sergiusza Riabinina34, z�którym łączyła Go wieloletnia przyjaźń:

34 Doc. dr hab. Sergiusz Riabinin (1918-1997) w�latach 1945-1950 praco-
wał jako asystent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Po-
znańskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w� 1949 roku, 
a�w�1960 roku stopień doktora habilitowanego. W�1950 roku wyjechał do Lu-
blina i� podjął pracę na Wydziale Biologii i� Nauk o� Ziemi Uniwersytetu Marii 
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Przy ocenie dorobku 
– to fakt a�nie kpiny – 
waży się wszystko, 
nawet łupiny. 
Więc gdy na jakość 
oczy się mruży 
wychodzi z�wagi 
dorobek „duży”. 

Rady Wydziału – zdaniem Profesora – były niejednokrotnie „przega-
danymi posiedzeniami administracyjnymi”. Z�reguły brakowało czasu na 
rzetelne dyskusje na temat profi lu badawczego i�zaangażowania poszcze-
gólnych katedr i� pracowników w� tworzenie wizerunku Wydziału. Nie 
usprawiedliwiał tego fakt, że na innych wydziałach i�uczelniach było po-
dobnie, o�czym świadczyła cytowana fraszka: 

Rada Wydziału wówczas jest „wysoka”, 
gdy na nią patrzysz 
z�przymrużeniem oka,
gdy zaś jej przyjrzysz się dobrze i�z�bliska,
często z�wysokiej 
staje się niska35.

Nie mógł się pogodzić z�faktem, że wraz ze zmianami społeczno-gospo-
darczymi po 1989 roku coraz częściej traktowano zlecone badania jako do-
godne źródło fi nansowania „zagranicznej turystyki konferencyjnej” oraz „kilo-
metrówek” na własne samochody, pozostawiając na dalszą przyszłość publiko-
wanie wyników badań. A�przecież tekst przysięgi doktorskiej brzmiał m.in.: 

Curie-Skłodowskiej. Był twórcą i� wieloletnim kierownikiem Zakładu Ochrony 
Przyrody UMCS. Jest autorem kilku tomików poetyckich, m.in. na temat na-
ukowców: Nie pisz pan fraszek... UZIAK (1997) wspomniał, że tytuł ten: „nie jest 
przypadkowy, to rzeczywiście rada jednego z�profesorów, aby poniechał tej formy 
pisarskiej, gdyż będzie Mu szkodzić”. Z�tego wydania, które ukazało się w�1993 
roku pod patronatem JM Rektora UMCS, zaczerpnięto poniższą fraszkę.

35 RIABININ S., z� cyklu: nauka i�naukowcy. „Kurier Lubelski” z�dnia 30 I 
1972 roku. 
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postremo, studia Agrari et Silvae culturae impigro labore culturum et provecturum, 
non sordidi lucri causa, nec ad vanum, captandam gloriam, sed quo magis veritas 
propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat36

Ale także i�ten głos nie chciał być słyszany na macierzystym Wydziale. 
W�sposób szczególny obchodziliśmy w�Katedrze Ochrony Lasu i�Środo-

wiska Przyrodniczego 80-lecie urodzin Profesora (ryc. 54). Z�tej okazji tak-
że grono najbliższych współpracowników z�różnych ośrodków naukowych 
zorganizowało uroczyste przyjęcie (ryc. 55), na którym z� przyczyn loso-

36 Po trzecie: że niestrudzenie uprawiać będziesz i�rozwijać nauki rolniczo-le-
śne i�to nie dla brudnego zysku, nie dla złudnej sławy, lecz by szerzej krzewiła się 
prawda i�jaśniej błyszczało jej zbawienne dla ludzkości światło.

Ryc. 54. Spotkanie z�okazji 80-lecia w�gronie pracowników Katedry (fot. M. Skorupski)



72

wych zabrakło jedynie trojga osób. Natomiast 85-lecie urodzin obchodzili-
śmy już tylko w�najbliższym gronie katedralnym, bowiem Profesor z�regu-
ły unikał większych spotkań. Nazywał siebie dinozaurem i�powtarzał:

to nie moja wina, ani moja zasługa, że dożyłem tylu lat (GWIAZDO-
WICZ 1998). 

Pod koniec życia coraz bardziej bolał nad zjawiskiem pozornej demo-
kratyzacji środowiska naukowego. Między innymi tzw. wybory sonda-
żowe zaczęły sprzyjać wysuwaniu na niektóre stanowiska pracowników 
typu BMW (biernych, miernych, wiernych), którzy „nie wadzili nikomu”, 
o�czym świadczyła chętnie cytowana fraszka S. Riabinina:

Nul zostanie zawsze nulem, 
choćby go wybrano królem!37

37 RIABININ S. 1993. * * *, w: Nie pisz pan fraszek... Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993, s. 48.

Ryc. 55. Spotkanie towarzyskie z�okazji 80-lecia urodzin (archiwum J. Wiśniewskiego)
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Profesor Kiełczewski w�tym względzie miał doskonałe rozeznanie, bo-
wiem z�bliska mógł obserwować pracę aż 13 dziekanów Wydziału Leśne-
go i�bardzo wielu kierowników katedr lub instytutów. Dlatego był wizjo-
nerem. 

Na rok przed śmiercią Profesor swą ostatnią publikację poświęcił w�ca-
łości prof. dr. hab. Ludwikowi Sitowskiemu, w�której pisał:

Profesorowi zawdzięczam ukierunkowanie mnie na badania podstawowe 
w�zakresie nauk przyrodniczych, które w�mojej dalszej karierze naukowej 
zaowocowały uzyskaniem stopni i�tytułów naukowych, łącznie z�doktora-
tem h.c. (KIEŁCZEWSKI 1977).

Profesor był bardzo punktualny, dokładny i�słowny, a�do osób lekcewa-
żących te cechy odnosił się z�dużą dezaprobatą. Był wrogiem wszelkiego 
rodzaju „improwizacji”, które stanowiły tylko zasłonę „bylejakości”, za-
taczającej coraz to szersze kręgi także w�życiu akademickim. Profesor był 
silną osobowością, ale nie fi ghterem i�dlatego na polu zwalczania tego nega-
tywnego zjawiska odniósł wyniki gorsze niż mierne, gdyż zaledwie kilku 
wychowanków starało się naśladować w�tym względzie swego mistrza. 

Nie tolerował wulgarnego języka, który coraz częściej pojawiał się na 
ustach polityków, artystów i�różnej maści celebrytów. Był wrogiem opo-
wiadania wulgarnych kawałów. Z� powściągliwością podchodził do tych 
obyczajów, które niektórzy nauczyciele akademiccy traktowali jako formę 
„błyszczenia” w�oczach żaków! Nie tolerował coraz częściej spotykanego 
„pozornego bratania się” ze współpracownikami, a�zwracanie się „per ty” 
do podwładnych lub studentów uważał za elementarny brak ogłady. Ni-
gdy nie podnosił głosu jako siły argumentu. 

Był osobą nader skromną, unikał bali i�wielkich spotkań towarzyskich. 
Lubił muzykę poważną, bywał w�salach koncertowych i�operze. Wśród utwo-
rów muzycznych szczególnie cenił Toccatę i�Fugę J.S. Bacha oraz oba koncer-
ty fortepianowe F. Chopina. Czas chętnie poświęcał lekturze, a�ulubionym 
bohaterem literackim był Hamlet, a�książką – Biblia, bowiem wysoko ce-
nił wartości chrześcijańskie. Był kinomanem i� systematycznie uczestniczył 
w�seansach fi lmów archiwalnych i�tzw. zeroekranowych, które po 1956 roku 
organizował Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy. Jednak z�upływem lat 
i�pogarszającym się wzrokiem coraz rzadziej widziany był w�kinach. Nadal 
lubił grać w�brydża w�gronie najbliższych przyjaciół. Sporo czasu poświęcił 
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astronomii, astrologii i�zjawiskom paranormalnym. Dlatego często w�swo-
im gabinecie, jak i�w�przylegającym do Kolegium Cieszkowskich ogrodzie 
dendrologicznym, starał się wyjaśnić nam podstawowe zasady różdżkarstwa. 

Co prawda rzadko bywał w� restauracjach, ale kiedy już usiadł przy 
stoliku, zawsze zamawiał kołduny po litewsku (oczywiście w�rosole!), zupę 
(tzw. fl aczki) z�kalmarów lub fl aki wołowe, a�z�potraw podstawowych bry-
zol, sznycel cielęcy z�jajkiem, smażonego pstrąga lub karpia po żydowsku. 
Był koneserem szlachetnych trunków oraz... kakao. 

Profesor nie gonił za nowościami mody, ubierał się bardzo skromnie. 
Zimą nosił płaszcz, nie kurtkę, oraz beret lub czapkę, nigdy kapelusz. Nie 
nosił swetrów, lecz zawsze ubranie dwuczęściowe. Rzadko zmieniane buty 
nie były szczególnie pielęgnowane. Wraz z�upływem lat podpierał się la-
ską, która stała się jego nieodzownym atrybutem. 

Po drugiej wojnie światowej dr B. Kiełczewski miał kartę łowiecką 
(ryc. 56). Z�zachowanej umowy tymczasowej dotyczącej dzierżawy terenu 

Ryc. 56. Karta łowiecka dr. B. Kiełczewskiego (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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łowieckiego w�Lasach Państwowych wynika, że miał prawo polowania we 
własnym obwodzie Nr 33 „Wojnowo” o�pow. 300, 23 ha, położonym na 
terenie Nadleśnictwa Państwowego Kąty. W�okresie od 15 IV 1946 do 
1 III 1947 roku dr B. Kiełczewski opłacił czynsz dzierżawny w�wysokości 
720,60 zł. Z�odpisanej umowy wynikały m.in. następujące zobowiązana 
dzierżawcy:

§ 5. Wydzierżawiony teren łowiecki dzierżawca zobowiązuje się użytko-
wać w�sposób racjonalny z�punktu widzenia prawidłowej gospodarki ło-
wieckiej, jak również przeprowadzać własnym kosztem i�staraniem prace 
przy hodowli zwierzyny, jej ochronie i�dokarmianiu w�ziemie oraz do tę-
pienia kłusownictwa i�szkodliwej zwierzyny. 

§ 6. Szkody wyrządzone przez zwierzynę w�okolicznych uprawach rol-
nych ponosi dzierżawca.

§ 8. Odstrzał jeleni, danieli i�mufl onów – stosownie do przepisów obo-
wiązującej ustawy łowieckiej o�polowaniach na jelenie – na dzierżawio-
nym terenie jest dzierżawcy zabroniony. Odstrzał rogaczy /saren/ w�gra-
nicach wniosku N-ctwa Kąty zatwierdzonego przez D.L.P. w�Poznaniu.

§ 10. Dzierżawca obowiązany jest na 7 dni przed urządzeniem gre-
mialnego polowania nadesłać do Dyrekcji Lasów Państwowych w�Pozna-
niu jedno bezimienne zaproszenie.

Znając Profesora, pobyt w� łowisku traktował wyłącznie jako okazję 
bezpośredniego obcowania z� przyrodą. W� krótkim czasie zrezygnował 
z�tego rodzaju kontaktu, gdyż... ponosił tylko koszty dzierżawy. 

Choć miał kartę wędkarską (ryc. 57), z�rozrywki tej korzystał okazjo-
nalnie (ryc. 58). Natomiast bardzo chętnie wsłuchiwał się w� opowieści 
wędkarzy na temat ich... rewelacyjnych sukcesów połowowych. Miał tak-
że prawo jazdy, ale szybko zrezygnował z�własnego samochodu (ryc. 59). 
Nie był hobbistą-kolekcjonerem, ale podziwiał zawsze wytrwałość i�cier-
pliwość niektórych znajomych lub pracowników, którzy także niemałym 
nakładem materialnym gromadzili zbiory fi latelistyczne, numizmatyczne, 
medalierskie. 

Każdego roku, przez ponad 30 lat, spędzał wakacje w�sierpniu zawsze 
u�tej samej rodziny rybaka na Helu. Z�upływem lat stał się coraz więk-
szym domatorem, którego najczęściej można było spotkać na Sołaczu, na 
trasie swego stałego marszu między miejscem zamieszkania przy ul. Szy-
dłowskiej a�Kolegium Cieszkowskich. 
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Ryc. 57. Karta wędkarska dr. B. Kiełczewskiego (archiwum B. Kiełczewskiego)

Ryc. 58. Na rybach z�dr. Antonim Linke (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Nie mógł się pogodzić z�wieloma negatywnymi zjawiskami pojawiają-
cymi się w�szkolnictwie wyższym. Jego opinie w�tym zakresie wypowia-
dane były bardzo delikatnie i�dlatego słabo słyszane, a�może... nie chciano 
ich słyszeć. Dlatego niejednokrotnie potarzał: „czas zejść do podziemia”. 
Ale nikt nie spodziewał się, że nastąpi to tak szybko.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału Leśnego w�1997 roku jednego 
z�najbliższych współpracowników prof. Kiełczewskiego posądzono o�brak po-
kory naukowej, brak atutów moralnych, szlachetności itd. Na kolejnym po-
siedzeniu, w�dniu 28 stycznia 1998 roku, Profesor zabrał głos w�obronie swe-
go współpracownika przed krzywdzącymi pomówieniami ze strony jednego 
z�członków Rady (KORPIKIEWICZ 1998). O�bardzo emocjonalnym wy-
stąpieniu świadczył fakt, że prof. Kiełczewski przygotował swoją wypowiedź 
na piśmie i�na Jego prośbę została ona w�całości zamieszczona w�protokole 
z�posiedzenia tej Rady Wydziału. Wówczas nikt nie przypuszczał, że wkrótce 
zasłabnie, a�wystąpienie to będzie ostatnim nie tylko na terenie Uczelni. 

Jeszcze na dwie godziny przed śmiercią Profesor snuł w�mojej obecno-
ści plany na temat zdobycia środków fi nansowych na II wydanie książki 

Ryc. 59. Za kierownicą (archiwum B. Kiełczewskiego)



78

pt. Kulturotwórcza rola lasu. Zmarł w�godzinach popołudniowych, w�piątek 
6 lutego 1998 roku w�Poznaniu (ryc. 60). 

a)

b)

Ryc. 60. Nekrolog 
opublikowany przez 
pracowników Katedry 
(a) oraz władze 
Uczelni (b) (archiwum 
J. Wiśniewskiego) 
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Śp. Profesora w�dniu 12 lutego na terenie uczelni uroczyście pożegnał 
Senat Akademicki Akademii Rolniczej, z�JM Rektorem prof. dr. hab. Je-
rzym Pudełko na czele. Tego samego dnia na cmentarzu przy ul. Lutyckiej 
w�Poznaniu licznie zgromadzeni, pogrążeni w�smutku współpracownicy, 
przyjaciele i� wychowankowie towarzyszyli zmarłemu w� Jego ostatniej 
ziemskiej drodze. Prowadził ją wieloletni duszpasterz Uczelni, ks. kan. 
Marian Mikołajczak, proboszcz parafi i św. Jana Vianney i�na Sołaczu (ryc. 
61). Spoczął w�grobie swej matki (ryc. 62), do którego w�2005 roku zło-
żono także prochy jego siostry Ireny. 

Dzięki zaangażowaniu ówczesnego dziekana prof. dr. hab. Henryka 
Różańskiego, już w� październiku 1998 roku na głazie przed Kolegium 
Cieszkowskich odsłonięto płytę pamiątkową wykonaną przez Stanisława 
Mystka (ryc. 63). 

W�„Przeglądzie Leśniczym” z�okazji 90-lecia studiów leśnych w�Po-
znaniu ogłoszono w�2009 roku konkurs na największe osobowości wśród 
56 zmarłych oraz emerytowanych profesorów i� docentów. Zaszczytne 

Ryc. 61. Ostatnia droga na cmentarzu sołackim w�Poznaniu (archiwum 
J. Wiśniewskiego)
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pierwsze miejsca zajęli profesorowie Józef Rivoli oraz Bohdan Kiełczewski 
(KUSIAK 2009). Ludzi tego formatu spotyka się coraz rzadziej. Choć na 
czoło wybija się lista fi ladelfi jska, indeks cytowań, indeks Hirscha itd., nie 
usprawiedliwia to braku etyki zawodowej czy znacznego zawężenia zain-
teresowań pracownika nauki. 

Prof. Kiełczewski pozostanie w�naszej pamięci jako mistrz humanista, 
człowiek o�wielkiej kulturze osobistej, który bezgranicznie wierzył w�do-
bro człowieka, choć ten nie szczędził Mu także przykrości – i�to nie tylko 
na polu naukowym, ale i�organizacyjnym. Z�charakterystycznym uśmie-
chem podnosił prawą, wyprostowaną dłoń, mówiąc:

ducha nie gaście.

Dla mnie, prof. Kiełczewski pozostanie zawsze ukochanym Nauczy-
cielem, Wychowawcą, Ojcem i�Mistrzem. 

Ryc. 62. Grób Profesora po latach (fot. J. Wiśniewski) 
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Ryc. 63. Zaproszenie na odsłonięcie tablicy pamiątkowej (a); tablicę 
odsłania Rektor prof. dr hab. Jerzy Pudełko w towarzystwie Dziekana 
Wydziału Leśnego prof. dr. hab. Henryka Różańskiego (b) (a – archiwum 
J. Wiśniewskiego, b – fot. M. Skorupski)

a)

b)
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Nauczyciel akademicki leśników
Jerzy Wiśniewski

W�1945 roku inż. B. Kiełczewski po uzyskaniu doktoratu, włączył się 
w�organizację studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu 

Poznańskiego. Był to okres, gdy z�różnych regionów zniszczonego kraju, jak 
również z� obozów, łagrów i� zesłania przybywali do Poznania zróżnicowani 
wiekiem ludzie, by kontynuować przerwane studia leśne lub je podjąć. Zasta-
li oni zdewastowane sale wykładowe i�ćwiczeń, zniszczone księgozbiory oraz 
laboratoria, z�których rozkradziono sprzęt badawczy i�eksponaty dydaktycz-
ne. Mokre preparaty wyschły... po wypiciu spirytusu. Brak było także pod-
ręczników i�skryptów. Tylko część inwentarza odnaleziono w�kościele p.w. św. 
Michała w�Poznaniu oraz w�forcie na Naramowicach (WIŚNIEWSKI 2010). 

W� takich warunkach przyszło pracować także adiunktowi dr. B. Kieł-
czewskiemu, który prowadził ćwiczenia z� zoologii ogólnej oraz entomolo-
gii leśnej (ryc. 64). Dlatego zestawił w�postaci tabelarycznej najważniejsze 
szkodniki poszczególnych drzew leśnych, podając m.in. ich nazwę łacińską, 
przynależność do rodziny, cechy szczególne, liczbę generacji w�roku, zimujące 
stadium, rodzaj uszkodzeń i�środki zapobiegawcze. W�ten sposób przedstawił 
łącznie 90 gatunków owadów. Tabele te w�postaci powielonej wydało Koło 
Leśników Uniwersytetu Poznańskiego (KIEŁCZEWSKI 1946) (ryc. 65). 
Spoglądając dziś na te pożółkłe strony pokryte rozmazanymi, często źle od-
bitymi literami lub całymi słowami, należy z�pokorą chylić czoło i�podziwiać 
entuzjazm zdobywania wiedzy. Począwszy od pierwszego rocznika studentów 
leśnictwa w�odradzającej się Polsce (ryc. 66), przez kolejne lata po opuszczeniu 
murów swej Almae Matris absolwenci utrzymywali serdeczną więź ze swoimi 
nauczycielami akademickimi (ryc. 67). Zwłaszcza byłe studentki (ryc. 68)38 

38 Krótka historia zjazdów absolwentów studiów rolniczych Uniwersytetu 
Poznańskiego rocznik 1946-50; 1960, 1970, 1972, 1975, 1980. Stowarzyszenie 
Absolwentów Akademii Rolniczej w�Poznaniu. Poznań 1984, s. 1-12. 



85

Ryc. 64. Dr B. Kiełczewski 
na zajęciach z�oznaczania 
owadów (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 65. Okładka skryptu 
wydanego w�1946 roku przez 
Koło Leśników Uniwersytetu 
Poznańskiego
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Ryc. 66. Fragment tableau 
studentów leśnictwa, 
rocznik 1945-1949 
(archiwum B. Kiełczewskiego)

Ryc. 67. Zjazd absolwentów rocznika 1945-1949, z�okazji 20-lecia ukończenia 
studiów (fot. Wimar)
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szczególnie mile wspominały lubianego dr. B. Kiełczewskiego. Dlatego był 
zawsze zapraszany na kolejne zjazdy absolwentów, wygłaszał okolicznościowe 
wykłady i�koniecznie musiał znaleźć się na wspólnej pamiątkowej fotografi i. 
Jako osoba nader skromna, nie lubił zajmować eksponowanych miejsc, dlate-
go zwykle trudno znaleźć na zdjęciach Jego głowę wśród wielu, wielu innych. 

Doktor Kiełczewski przygotował także wykaz szkodników pól i�ogrodów, 
w�którym skrótowo określił uszkodzenia powodowane przez owady. Ten ma-
szynopis uzupełnił o� spis owadów pożytecznych, „ważniejszych szkodników 
spichlerzów i�składów”, „zapasów spiżarniowych”, „cieplarń”, pasiek, stawów 
rybnych oraz pasożytów zwierząt domowych. To zaledwie 13-stronicowe opra-
cowanie traktowano jako cenną, skrótową informację, skoro Koło Rolników 
Uniwersytetu Poznańskiego wydało je w�postaci powielonej (KIEŁCZEWSKI 
1947). W�roku akademickim 1947/1948 dr B. Kiełczewski jako adiunkt wy-
kładał entomologię dla studentów rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Leśnym. 

Zainteresowanie stawonogami nie ograniczało się jednak wyłącznie do śro-
dowiska rolniczo-leśnego. Należy w�tym miejscu wspomnieć, że dr B. Kieł-
czewski wspólnie z�dr. med. Zbigniewem Żółtowskim opublikował w�1951 
roku podręcznik dla lekarzy i� przyrodników pt. Zarys entomologii lekarskiej 

Ryc. 68. Prof. B. Kiełczewski wśród absolwentek rocznika 1946-1950 na 
zjeździe z�okazji 25-lecia ukończenia studiów (archiwum B. Kiełczewskiego)
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(ryc. 69). W�przedmowie prof. dr Jerzy Morzycki, Dyrektor Państwowego 
Instytutu Medycyny Morskiej i�Tropikalnej w�Gdańsku pisał m.in.:

Wydawnictwo to jest pierwszym podręcznikiem entomologii lekarskiej 
wydanym w�języku polskim. Dzisiaj, gdy tak wielką uwagę zwracamy na 
walkę z�chorobami zakaźnymi, brak wyczerpującego polskiego podręcz-
nika, który by wyjaśniał rolę stawonogów w�zachorowaniach człowieka, 
dawał się dotkliwie we znaki [...]. Podręcznik ten omawia w�sposób do-
stępny nie tylko zagadnienia biologii stawonogów, ich rolę w�powstawa-
niu i�szerzeniu się chorób człowieka oraz zasady walki z�nimi, lecz zawiera 
ponadto rozdziały omawiające znaczenie stawonogów w� ekspertyzie są-
dowo-lekarskiej oraz zagadnienia wykorzystania stawonogów w�leczeniu. 

W�1951 roku prof. Aleksander Kozikowski pozbawiony został praw 
akademickich (WIŚNIEWSKI 2010). Od tego czasu doc. dr B. Kieł-
czewski prowadził wykłady z�entomologii leśnej, na których demonstro-
wał omawiane owady w�postaci preparatów. Niejednokrotnie okazy te po 
zakończonym wykładzie pozostawały już tylko w�śladowych ilościach na 
entomologicznej szpilce, o�ile nie były zabezpieczone w�oszklonym pude-

Ryc. 69. Okładka podręcznika 
Zarys entomologii lekarskiej
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łeczku. Nie wykazywał uzdolnień w� rysunku odręcznym, dlatego kredą 
na tablicy szkicował tylko niezbędne detale. Profesor wykładał cicho, nie-
kiedy chrząkał i�dlatego nie był zaliczany do grona „wydziałowych złoto-
ustych”. Jednak zawsze bardzo starannie przygotowywał się do wykładów 
i�seminariów, które na bieżąco aktualizował, śledząc postępy w�badaniach 
zachodnioeuropejskich. Nie stronił także od dygresji natury etycznej 
i�moralnej, jednak nigdy nie narzucał swego rzymskokatolickiego świato-
poglądu. Taką postawą zyskał wielkie uznanie braci studenckiej. 

Niejednokrotnie Profesor przypominał pracownikom Wydziału, że 
podstawowym obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest dydakty-
ka. Punktualne rozpoczynanie zajęć bez ich przeciągania to także dowód 
szacunku wobec słuchaczy. Za niedopuszczalne uważał niejednokrotnie 
stosowane praktyki zawieszania zajęć pod byle pozorem, beznamiętnego 
czytania na zajęciach własnych skryptów i�notatek. Także piętnował po-
czynania niektórych samodzielnych pracowników nauki, którzy „zlecali” 
swoim adiunktom prowadzenie wykładów, seminariów i�konserwatoriów. 
Natomiast sami uczestniczyli w�ćwiczeniach terenowych, które nie wyma-
gały zbyt wielkiego wysiłku intelektualnego. 

KIEŁCZEWSKI i�SZMIDT (1955) opublikowali w�powielonej formie 
klucze do oznaczania owadów i� ich żerowisk na ćwiczeniach. Choć były 
to uproszczone klucze, zawierające bardzo schematyczne rysunki, służyły 
kilku rocznikom studentów. 

Osiągnięcia Profesora w�dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, orga-
nizacji procesu dydaktycznego oraz prac związanych z�kształceniem mło-
dej kadry naukowej zostały docenione w�1964 roku w�postaci indywidu-
alnej nagrody drugiego stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego (ryc. 70). 

Z�całym zespołem katedralnym, na prośbę Państwowych Wydawnictw 
Rolniczych i�Leśnych w�Warszawie, przygotowano do druku podręcznik 
entomologii leśnej z�zarysem akarologii leśnej (KIEŁCZEWSKI i�in. 1967) 
(ryc. 71a). Był to ewenement, bowiem roztocze w�środowisku leśnym nie 
były najczęściej zauważane i�tym samym pozostawały niedoceniane. Pod-
ręcznik ten otrzymał w�1968 roku Nagrodę zespołową II stopnia Ministra 
Oświaty i� Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w� dziedzinie 
autorstwa wyróżniających się podręczników dla studentów (ryc. 71b). 

Profesor rzadko uczestniczył w� ćwiczeniach terenowych (ryc. 72), 
a� także organizowanych corocznie tygodniowych ćwiczeniach komplek-
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Ryc. 70. Nagroda ministra za 
szczególne osiągnięcia w�dziedzinie 
dydaktyczno-wychowawczej... 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 71. Okładka podręcznika Entomologia leśna z�zarysem akarologii (a) 
i�dyplom nagrody ministra (b) (b – archiwum B. Kiełczewskiego)

b)a)



91

Ryc. 72. Profesor 
B. Kiełczewski wraz 
z�pracownikami na 
ćwiczeniach terenowych 
ze studentami Wydziału 
Leśnego (archiwum 
J. Wiśniewskiego)
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sowych na terenie różnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. 
Latem 1956 roku dziekan prof. L. Mroczkiewicz i� prodziekan doc. B. 
Kiełczewski sfi nalizowali pierwszą w�okresie powojennym wymianę kil-
kunastu studentów poznańskiego Wydziału Leśnego ze studentami brat-
niego wydziału w�Eberswalde pod Berlinem (ryc. 73). Te dni, spędzone 
w�niezwykle serdecznej atmosferze (ryc. 74), utrwaliły się w�postaci sta-
łych kontaktów pomiędzy studentami, a�także wykładowcami. 

W�1956 roku wprowadzono na Wydziale Leśnym studia dwustopnio-
we, a�na specjalności „ochrona lasu” doc. B. Kiełczewski wykładał m.in. 
„Ekologię”, „Metodykę i�technikę zwalczania szkodników” oraz „Wybra-
ne działy z�entomologii leśnej”. Dla przedmiotu „Wprowadzenie do me-
tod ekologicznych stosowanych w�ochronie lasu” przygotowano oddzielny 
skrypt (KIEŁCZEWSKI, WIŚNIEWSKI 1977). 

W�1970 roku po reorganizacji Wydziału prof. B. Kiełczewski został 
pozbawiony wykładów z�entomologii leśnej, a�pozostawiono jedynie jego 
wykłady z�ochrony lasu (WIŚNIEWSKI 2010). Wspólnie z�J. Wiśniew-
skim przygotował z�tego zakresu skrypt, za który przyznano w�1974 roku 
nagrodę zespołową III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i�Techniki 

Ryc. 73. Dziekan prof. Leon Mroczkiewicz i�prodziekan doc. B. Kiełczewski 
wraz ze studentami Wydziału Leśnego na praktyce z�pracownikami i�studentami 
Wydziału Leśnego w�Eberswalde w�1956 roku (archiwum J. Wiśniewskiego)
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(ryc. 75). Był także współautorem podręczników akademickich Ochrona 
lasu pod redakcją Jana Dominka (DOMINIK 1977) oraz Ochrana lesa, 
wydanego na Słowacji pod redakcją STOLINY (1985). 

Prof. Kiełczewski zainicjował na Wydziale wznowienie po wieloletniej 
przerwie zajęć z�ochrony przyrody. Połączył je z�ochroną środowiska (ryc. 
76), która wówczas na uczelniach nie była jeszcze popularna jako przed-
miot wykładowy. Wspólnie z�J. Wiśniewskim opracował skrypt z�liczny-
mi ilustracjami, co na ówczesne czasy należało do rzadkości. Za wybit-
ne zasługi w�długoletniej pracy pedagogicznej i�naukowej Rada Państwa 
w�1978 roku nadała Profesorowi tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel 
PRL”. 

W�ramach przedmiotu specjalizacyjnego „Wybrane działy z�entomo-
logii leśnej”, Profesor – na własnoręcznie przygotowanych preparatach 
anatomicznych – wtajemniczał magistrantów w� budowę wewnętrzną 
owadów. Natomiast podstawę wiedzy z�anatomii owadów stanowił m.in. 
opasły, bo liczący 992 strony podręcznik Borysa Szwanwicza Entomologia 
ogólna (PWRiL, Warszawa 1956). Egzamin z�tego przedmiotu tak wspo-
mina piszący te słowa: pierwszą część stanowiło rozpoznawanie skrawków 
anatomicznych owadów na preparatach trwałych przygotowanych przez 

Ryc. 74. Doc. B. Kiełczewski w�rozmowie z�entomologiem prof. Helmutem 
Gäblerem w�czasie rejsu statkiem po Łabie (archiwum J. Wiśniewskiego)
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Ryc. 76. Prof. B. Kiełczewski 
w�karykaturze J. Frankowskiego 
(WIŚNIEWSKI 2009)

Ryc. 75. Nagroda zespołowa 
ministra za skrypt Wybrane 
zagadnienia z�ochrony lasu 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Profesora. Przekroje poprzeczne i�podłużne m.in. przez cewki Malpighie-
go, jelito cienkie, rdzeń nerwowy, oko złożone lub różne mięśnie w�wiel-
kim zdenerwowaniu układały się raczej w�kolorowe, nowoczesne mozaiki. 
Choć sami na zajęciach praktycznych zatapialiśmy gąsienice w�parafi nie, 
przycinaliśmy skrawki na mikrotomie i�przygotowywaliśmy trwałe prepa-
raty mikroskopowe, to jednak nie mieliśmy w�tym kierunku żadnych pre-
dyspozycji ani szczególnego zainteresowania. Po pozytywnym przebrnię-
ciu przez ten etap egzaminacyjny usłyszałem następujące pytanie:

– Proszę powiedzieć, co to jest akron?
Po dłuższej chwili mego milczenia, profesor uprzejmie powiedział:
– Jest to część przedgębowa hipotetycznych Protomandibulata. Dodał jed-
nak, „że informacja ta zawarta jest już na 30 stronie wyżej wymienionego 
podręcznika i�dlatego ma pewne wątpliwości co do mego przygotowania 
się do egzaminu (WIŚNIEWSKI 2009). 

Choć zdarzenie to dawno zatarło się w�mojej pamięci, po kilkunastu 
latach przypomniał mi je prof. Kiełczewski, kiedy już pracowałem w�kie-
rowanej przez niego Katedrze. Tym samym raz jeszcze udowodnił, że ma 
fenomenalną pamięć. 

Wokół Profesora gromadzili się magistranci o�bardzo zróżnicowanych 
zainteresowaniach, m.in. pszczelarstwem, fotografi ą przyrodniczą, jeź-
dziectwem i�hodowlą koni, historią sztuki, zjawiskami paranormalnymi, 
szybownictwem.

 
Niekiedy bezpośrednio po zajęciach dyskusja już na szer-

sze tematy przenosiła się do gabinetu Profesora (ryc. 77). Choć w�1982 
roku Profesor przeszedł na emeryturę, to jednak nadal bez przerwy pro-
wadził prawie wszystkie zajęcia z�magistrantami Katedry Ochrony Lasu 
i�Środowiska Przyrodniczego. Pod Jego kierunkiem ponad stu magistran-
tów pisało prace dyplomowe z� zakresu entomologii i� akarologii leśnej, 
ochrony lasu, przyrody i� środowiska, zagospodarowania turystycznego 
lasów. Profesor wyrażał także zgodę na własne propozycje tematyczne, 
zgodne z�profi lem naukowo-dydaktycznym Katedry. Czasy te dokumen-
tują okolicznościowe zdjęcia (ryc. 78), a�także „Księga magistrantów Ka-
tedry” (ryc. 79), której aktualizacji zaniechano wraz z�kolejnymi zmiana-
mi organizacyjnymi i�kadrowymi. 

Profesor wymagał od studentów nie tylko przygotowania się z� obo-
wiązującego na egzamin materiału, ale także samodzielnego myślenia. 
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Nie bez znaczenia była dla niego postawa, ubiór i�sposób wysławiania się 
studenta. Dlatego należał do grona wymagających egzaminatorów. Listy 
egzaminacyjne mogą świadczyć o�tym, że był egzaminatorem łagodnym 

Ryc. 77. Spotkanie ze studentami w�gabinecie Profesora (fot. M. Skorupski)

Ryc. 78. Członkowie komisji egzaminacyjnej (profesorowie B. Kiełczewski 
i�Tadeusz Molenda oraz docent Tadeusz Puchalski) wraz z�nowo promowanymi 
magistrantami katedry (fot. J. Wiśniewski)
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(ryc. 80), ale nic podobnego! Do „Kiełka” (bo tak m.in. mówiono o�nim) 
nie przychodziło się na egzamin „na waleta”. Zawsze zdecydowanie wypo-
wiadał się przeciw egzaminom, tzw. kartkówkom oraz wszelkiego rodzaju 
testom, które eliminowały bardzo ważny bezpośredni kontakt „nauczyciel 
– uczeń”. Choć było powszechnie wiadome, że atmosfera na tym egza-
minie jest sympatyczna, to jednak stanowiła nie lada przeżycie. Odbywał 
się on zawsze w� gabinecie Profesora, a� dwóch nierzadko mocno zestre-
sowanych studentów siadało po przeciwnej stronie biurka egzaminatora. 
Ciszę przerywały nie tylko „uczone rozmowy”, ale także delikatne tony 
muzyki poważnej płynące z�radia marki „Figaro”, które z�trudem zaku-
piono m.in. za „bony makulaturowe”. Pozytywnie zakończony kolejny 
etap studiów potwierdzały radosne okrzyki egzaminowanych po wyjściu 
z� gabinetu Profesora na pierwszym piętrze w� Kolegium Cieszkowskich 
Starym. Należy w�tym miejscu wspomnieć, że Profesor z�reguły pytał po 
dwie osoby, by w�ten sposób uniknąć ewentualnych pomówień ze strony 

Ryc. 79. Karta z�księgi 
magistrantów (archiwum 
Katedry)
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jednego z�niezadowolonych egzaminowych o�brak obiektywizmu w�oce-
nie wiadomości lub innych niespodzianek. 

Prof. Kiełczewski, jako osoba nader skromna, najczęściej nie zajmował 
zdecydowanego stanowiska w�sprawach personalnych, by swoim działa-
niem nie zrobić komuś przykrości lub „nie daj Boże” zaszkodzić. Wiedzieli 
o� tym doskonale studenci, którzy dlatego nazwali prof. Kiełczewskiego 
„Jezuskiem”. Przydomek ten przyjął się szybko także wśród pracowników 
Uczelni. 

Choć sam nie miał uzdolnień lingwistycznych, kładł duży nacisk na 
to, by oprócz języka angielskiego opanować jeszcze jeden, bowiem cenną 
literaturę przyrodniczo-leśną publikowano w�tzw. językach kongresowych 
(angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i�hiszpańskim). Bolał nad 
spadkiem poziomu prac doktorskich i�habilitacyjnych, a�także nad powol-
nym rozwojem naukowym młodych pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, którzy niejednokrotnie traktowali zdobycie etatu na Wydziale jako 
gwarancję bezstresowego życia aż po emeryturę. Że nie jest to zjawisko 
odosobnione, potwierdza fraszka: 

Balastu prac badawczych nie miał, 
za to poparcie miał u�góry, 

Ryc. 80. Lista 
egzaminacyjna 
z�„Wybranych 
zagadnień 
z�akarologii leśnej”
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więc gładko, lekko jak balonik 
uniósł się w�sferę profesury39. 

Prof. Kiełczewski wypowiadał się na ten temat także na posiedzeniach na 
własnym Wydziale, z�którym związany był po kres życia. Zawsze służył po-
mocą i�dobrą radą młodszym pracownikom nauki w�ich dylematach i�pro-
blemach związanych z�pisaniem dysertacji lub habilitacji. Nigdy nie groma-
dził wokół siebie większej liczby doktorantów, jak czynili to niekiedy inni. 

Nie wyhodujesz doktora 
– nie zdobędziesz „profesora”!
Więc zwąchawszy, co się święci,
co sprytniejsi docenci
na doktorantów polują z�nagonką.
Niechaj szybciej w�Polsce wschodzi
naukowe słonko!40

Zaledwie w� siedmiu przewodach doktorskich prof. Kiełczewski był 
promotorem, a�kilku jego wychowanków w�różnych ośrodkach naukowo-
-dydaktycznych zajmowało etaty profesorskie. Za osiągnięcia w�dziedzinie 
kształcenia kadry naukowej otrzymał w�1981 roku nagrodę indywidual-
ną II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i�Techniki (ryc. 81). 
Nie znaczy to wcale, że Profesor na tym polu nie poniósł także porażek. 
Najbardziej spektakularną była:

Odmowa wszczęcia przewodu habilitacyjnego leśnikowi, który legalnie 
w�ramach akcji łączenia rodzin41 wyjechał do Republiki Federalnej Nie-
miec [...] Choć praca opublikowana była w�1984 roku w�renomowanym 
czasopiśmie zachodnioniemieckim, to jednak większość zaangażowanych 
partyjnie profesorów, zgodnie z� linią ideową socjalizmu wyrażało swój 
głośny sprzeciw. Jednak zdumienie budził fakt, że także sporadycznie 

39 RIABININ S. 1993. * * * , w: Nie pisz pan fraszek... Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1993, s. 12.

40 Tamże, s. 37.
41 Tendencyjnie informowano, że kandydat uciekł i�„wybrał wolność” na Za-

chodzie.
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bezpartyjni profesorowie, w� swej antyniemieckiej zaciekłości wygłaszali 
zaskakująco negatywne tyrady, nie mające nic wspólnego z�kandydatem 
i�tematem przedstawionej pracy! (WIŚNIEWSKI 2010). 

Pracownikom naukowo-dydaktycznym starał się Profesor tłumaczyć pozy-
tywną rolę recenzenta maszynopisów prac wysłanych do druku. Powtarzał, że 
recenzja musi być nie tylko pozbawiona cienia złośliwości, ale życzliwa i�przy-
jazna autorowi. Musi ona wskazać ewentualne potknięcia i�źródła literaturo-
we w�celu ich poprawienia lub uzupełnienia. Natomiast przy ocenie dorobku 
naukowego osób ubiegających się o�stopnie lub tytuły naukowe, opiniodawca 
powinien być specjalistą w�danej problematyce badawczej, a�także cechować 
się obiektywizmem. Profesor zawsze stał na stanowisku, że recenzje i�opinie 
„uprzejmościowe” lub „koleżeńskie” nie gwarantują postępu naukowego.

Profesor niejednokrotnie bolał nad tym, że wokoło widzi wiele „sa-
morodków naukowych”. Po „zdobyciu” doktoratu lub habilitacji (często 
z�trudem) zapominają oni nie tylko o�swoich promotorach i�nauczycielach 
akademickich, ale także o�Wydziale i�swej Almae Matris. Dlatego niekiedy 
przypominał pierwsze słowa składanej ongiś przysięgi doktorskiej. 

Ryc. 81. Nagroda Ministra 
za osiągnięcia w�kształceniu 
kadry naukowej (archiwum 
B. Kiełczewskiego)
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Spondébis igitur: 
primum, Te huius Academiae, in qua summum in Silvae cultura gradum ascén-
deris, piam perpétuo memóriam habitúrum, eiúsque res ac ratíones, quoad póteris, 
adiutúrum;42...

Jak na nauczyciela akademickiego przystało, corocznie uczestniczył 
w� inauguracji roku akademickiego i� absolutorium. Uważał to za swój 
obowiązek, ale niestety nie potrafi ł do tego nakłonić wielu młodych pra-
cowników z�najbliższego otoczenia. 

O�nauczycielach akademickich zawsze krążą różne anegdoty, dlatego 
na zakończenie warto przytoczyć jeszcze jedną. Prof. dr hab. Juliusz Lem-
ke przyznał się do – jak sam wyznał – „nagannego czynu sprzed lat”, któ-
ry jednocześnie doskonale charakteryzował postać czcigodnego doktora 
honoris causa:

Entomologia. Na egzamin trzeba było przynieść pudło zawierające setkę 
chrząszczy, motyli, gąsienic, czy też poczwarek. A�także żerowiska. Bra-
kowało mi trochę owadów. Opóźniało to termin przystąpienia do egza-
minu. Można było je kupić na giełdzie studenckiej. Ale ja nie miałem 
pieniędzy. Z� konieczności musiałem je „zorganizować”. Pewnego dnia 
poszedłem do Katedry Entomologii, aby jeszcze poduczyć się i�przyjrzeć 
owadom, które – jako pomoc dydaktyczna – wystawione były ze zbio-
rów katedry. W�pokoju byłem sam, gdyż asystent mający dyżur gdzieś 
się zawieruszył. Skorzystałem z� okazji i� nabrałem tego „dobra” do kie-
szeni płaszcza. W�domu chciałem uzupełnić swój zbiór. Zresztą kolekcje 
nasze przekazywaliśmy po egzaminie na rzecz katedry. Stanowiły pomoc 
dydaktyczną dla następnych roczników studentów wydziału. Gdy wycho-
dziłem ze zdobyczą, spotkał mnie profesor Bohdan Kiełczewski. Ze swym 
miłym, przyjaznym uśmiechem spytał, czy też choć coś wyniosłem z�kon-
sultacji? Odparłem i�to pamiętam do dzisiaj: „Oj wynoszę, wynoszę sporo, 
nie tylko wiedzy panie profesorze” [...] egzamin zdałem na pięć. A�jednak 
nie byłem zadowolony. Nurtowała mnie myśl, jak mogłem okpić właśnie 

42 Przyrzeknij więc: 
po pierwsze: że zawsze będziesz miał we wdzięcznej pamięci Uczelnię, w�któ-

rej dany Ci będzie najwyższy stopień w�zakresie nauk leśnych oraz, że w�miarę sił 
będziesz rzecznikiem jej interesów;...
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jego. Zabrakło mi jednak odwagi, aby pójść do profesora i�wyznać mu 
prawdę (LEMKE 1999). 

Prof. Lemke uczynił to dopiero po upływie kilku dziesięcioleci, w�cza-
sie uroczystego bankietu z�okazji nadania prof. Kiełczewskiemu doktoratu 
honoris causa. Prof. Kiełczewski usłyszawszy tę historię, jak zwykle dobro-
tliwie się uśmiechnął. 

Jako nauczyciel akademicki był zawsze ciepło wspominany przez swo-
ich uczniów, którzy przy każdej nadarzającej się sposobności okazywali 
mu swój szacunek i�sympatię (ryc. 82). 
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Entomolog nie tylko leśny
Jan Nawrot 

Profesora Bohdana Kiełczewskiego poznałem w�1965 roku, kiedy roz-
poczynałem kurs entomologii leśnej w� ramach studiów na Wydzia-

le Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w� Poznaniu. Pod Jego kierunkiem 
wykonałem pracę magisterską na temat stawonogów występujących 
w�gniazdach mrówek z�rodzaju Camponotus. Profesor skłonił mnie, mimo 
moich oporów, do podjęcia pracy naukowej w� dziedzinie entomologii 
i�przez cały czas mojej działalności był troskliwym opiekunem, sprawiedli-
wym recenzentem publikacji i�wspaniałym doradcą. 

Oczywiście w�tym czasie musiałem uzyskać zgodę dziekana i�jako stu-
dent rozpocząłem pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Zofi i Gołębiow-
skiej nad szkodnikami magazynowymi. Ponieważ z� zamiłowania byłem 
leśnikiem i�marzyłem o�pracy w�lesie, trudno było mi przyzwyczaić się do 
nowej dziedziny. W�tamtym czasie absolwenci szkół wyższych otrzymy-
wali od pełnomocnika ds. zatrudnienia nakazy pracy, od których nie było 
odwołania. Po kilku wezwaniach do pełnomocnika, w�październiku 1967 
roku miałem ostatecznie odebrać skierowanie. Ku mojemu zdumieniu już 
we wrześniu otrzymałem zgodę na pracę w� Instytucie. Okazało się, że 
profesor Kiełczewski, będąc wcześniej w�Warszawie, uzyskał od Wicemi-
nistra Leśnictwa i�Przemysłu Drzewnego prof. dr hab. Tadeusza Molendy 
zgodę na zatrudnienie w�instytucji niezwiązanej z�leśnictwem. W�latach 
1963-1987 Profesor był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony 
Roślin i�bardzo dokładnie śledził moje postępy w�karierze naukowej. 

Profesor był też wyrozumiałym egzaminatorem. Oczywiście student powi-
nien posiadać podstawowy zasób wiedzy z�entomologii leśnej, ale największą 
trudnością było rozpoznawanie szkodników na podstawie ich żerowisk. Naj-
bardziej tajemniczym był pęd wierzby długości ołówka z�charakterystyczną 
spiralną bruzdą spowodowaną przez imago bryzguna (Cimbex, Hymenoptera). 
Było to pytanie podchwytliwe (w�żargonie studenckim), gdyż większe szkody 
wyrządzają larwy z�tego rodzaju żerujące na liściach wierzby, brzozy lub topoli. 
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Pracując w� Instytucie Ochrony Roślin, byłem egzaminowany przez 
Profesora przed obroną pracy doktorskiej i�na kolokwium habilitacyjnym. 
W� obydwu przypadkach otrzymałem pytania końcowe związane z� naj-
nowszymi publikacjami w� czasopismach entomologicznych. Oczywiście 
odpowiedzi były mierne, a�po egzaminie widziałem zmartwioną minę Pro-
fesora i�Jego tłumaczenie: „naprawdę nie spodziewałem się, że Pan tego 
nie będzie wiedział”. 

Wspomnienia o�Profesorze opieram na Jego dorobku publikacyjnym, 
ponieważ codziennie miałem możność spotykać Go tylko w�latach 1965-
1967. 

Dr B. Kiełczewski swoją działalność naukową rozpoczął w�1945 roku. 
W� spisie publikacji pracowników Zakładu Ochrony Lasu Uniwersytetu 
Poznańskiego znalazłem ponad 60 prac autorstwa prof. Kiełczewskiego 
dotyczących zagadnień entomologii. Na podstawie analizy pełnego wy-
kazu publikacji zdaję sobie sprawę, że jest to fragment bogatego publi-
kowanego dorobku naukowego, biorąc pod uwagę skalę zainteresowań 
Profesora dziedzinami czasem bardzo odległymi od entomologii. 

Klęskowe wystąpienie strzygoni choinówki było podstawą do opubli-
kowania pracy o�tym gatunku w�ujęciu biocenotycznym. Profesor zawsze 
traktował las jako skomplikowany układ roślin i�zwierząt, z�którym każda 
interwencja człowieka może wyrządzić tylko szkody. 

Oprócz publikacji z�zakresu entomologii leśnej Profesor drukował pra-
ce na temat występowania owadów i�roztoczy w�magazynach zbożowych, 
co świadczy o�szerokiej wiedzy i�chęci jej upowszechnienia. Spod Jego pió-
ra wyszło także kilka przyczynkowych artykułów o�ciekawych gatunków 
owadów. Dotyczyły one biologii lub występowania pryszczarka modrze-
wiowego, zajadka, kuprówki rudnicy, wciornastka lnowego (ryc. 83). 

Doktor Kiełczewski od początku swojej kariery naukowej starał się 
patrzeć na świat organizmów żywych jako na kompleks wzajemnych 
uwarunkowań, uzależniony od czynników zewnętrznych (KIEŁCZEW-
SKI 1950b) i�podlegający cyklicznym zmianom (KIEŁCZEWSKI 1949). 
W�pracy z�1950 roku pisał:

Populacje zwierzęce jednak wykazują często duże wahania liczebnościo-
we, zupełnie niezależne od wpływów ekologicznych lub biocenotycznych. 
Fakt ten nasuwa przypuszczenie, że oprócz wymienionych czynników 
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ekologicznych działają na żywą komórkę czynniki mniej uchwytne, jak 
przede wszystkim różnego rodzaju promieniowania. 

Szczegółowo wymienia On wszystkie rodzaje promieniowania istnie-
jące w�przyrodzie ziemskiej i�we wszechświecie oraz ich wpływ na żywe 
organizmy. Ponieważ takiego czynnika jak promieniowanie nie można 
wyeliminować przy badaniu wpływów zewnętrznych na rozwój świata ro-
ślinnego i�zwierzęcego, doktor Kiełczewski zauważył, że:

podchodzenie do zjawisk biologicznych pod kątem widzenia wpływów 
fi zyko-chemicznych, a�nie tylko biocenotycznych, może w�dużej mierze 
wyjaśnić wiele zagadnień, a�także rzucić nieco światła na mechanizm ewo-
lucji. 

Na podstawie obserwacji gradacji brudnicy mniszki w� latach 1947-
1949 (KIEŁCZEWSKI 1950a) próbował wyjaśnić cykliczność masowego 
rozwoju populacji szkodników wieloma wymienionymi wyżej czynnikami. 
Odnośnie do teorii gradacji owadzich wyciągnął On bardzo ważny wniosek: 

Ryc. 83. Przed szklarnią na Sołaczu (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Wahania rozwojowe nie są ściśle zależne od czynników ekologicznych. 
Masowemu pojawowi gatunku mogą towarzyszyć takie same warunki 
ekologiczne, przy jakich w�latach innych obserwowano spadek populacji. 
Stąd nasuwa się wniosek, że masowe rozmnażania się mniszki i�w�ogóle 
innych zwierząt są natury endogenicznej [...] Przyczyn zaś tych pojawów 
należy szukać we wzmożonej sile rozrodczej, która wyładowuje się erup-
cyjnie w�pewnych latach. 

Zauważał On słusznie, że zdolność do masowych gradacji jest cechą 
dziedziczną danego gatunku i� ponieważ zjawisko to może wystąpić na 
większych obszarach, należy je tłumaczyć wpływami mało uchwytnych 
czynników zewnętrznych. Na potwierdzenie tych słów podał fakt regu-
larnego powtarzania się lat nasiennych drzew leśnych. W� swoim opra-
cowaniu bardzo szczegółowo omówił wpływ temperatury na składanie 
i� rozwój jaj brudnicy mniszki. Przebieg temperatury w�roku poprzedza-
jącym gradację decyduje o�stosunku płci w�lokalnej populacji i�może być 
początkiem masowego rozrodu. Najnowsze badania nad szkodnikami ro-
ślin, których przykładem jest płaszczyniec burakowy (Piesma quadratum), 
potwierdzają 11-letnią powtarzalność masowych pojawów. 

W�cytowanej wyżej pracy o�brudnicy mniszce (ryc. 84) dr Kiełczewski 
zwrócił uwagę na rolę profi laktyki i�wykorzystanie wszystkich możliwych 
czynników do prognozowania rozwoju populacji szkodnika. Pomocna 
w�tym może być znajomość zjawisk fenologicznych w�przyrodzie. 

Należy podkreślić, że dr Kiełczewski z�dużą swobodą publikował prace 
popularnonaukowe, bowiem takie było zapotrzebowanie czytelników ta-
kich czasopism, jak „Wszechświat”, „Przegląd Leśniczy”, „Problemy” czy 
„Wiedza i�Życie”. Prace te dotyczyły kanibalizmu wśród zwierząt, sym-
biozy zwierząt jadowitych, biofi zyki w�odniesieniu do zwierząt czy zmian 
anatomicznych drzew pod wpływem żerowania owadów. Ciekawą publi-
kacją, która nie znalazła kontynuacji w�dalszej działalności profesora, była 
praca na temat naturalnej radioaktywności owadów (KIEŁCZEWSKI 
i�in. 1959). Być może do tego problemu można byłoby wrócić, dysponu-
jąc doskonalszym sprzętem pomiarowym i�nowymi obszarami skażonymi 
przez przemysł. 

Na przykładach takich układów biologicznych, jak gospodarz-pasożyt 
oraz roślina-fi tofag profesorowie Bohdan Kiełczewski i�Jerzy Józefat Lipa 
omówili działanie cybernetycznego układu samoregulacji zagęszczenia 
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w�populacjach owadów (KIEŁCZEWSKI, LIPA 1969). Jest to przystępny 
opis zastosowania skomplikowanych reguł sterowania przez przekazywa-
nie i�przetwarzanie informacji w�obrębie układów biologicznych. 

Pojawienie się pierwszych komputerów również nie uszło uwadze Pro-
fesora. Maszyna cyfrowa typu „Mińsk 22” została wykorzystana do kom-
puterowej symulacji rozwoju populacji strzygoni choinówki i� poprocha 
cetyniaka. Do obliczeń użyto 42 czynników (zmienne temperaturowe) za-
rejestrowanych w�okresie 18 lat. Ta metoda w�dobie powszechnego użycia 
komputerów jest wykorzystywana do krótko- i� długoterminowych pro-
gnoz pojawów szkodników w�rolnictwie i�leśnictwie. 

Profesor Kiełczewski był entuzjastą biologicznych metod zwalcza-
nia owadów. Od początku swojej działalności naukowej interesowały Go 
zależności między szkodnikami a� ich wrogami naturalnymi. Już w�roku 
1948 wygłosił referat na zebraniu Polskiego Towarzystwa Entomologicz-

Ryc. 84. Okładka pracy 
habilitacyjnej 
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nego, a�następnie opublikował pracę na temat pasożytów zewnętrznych 
owadów (KIEŁCZEWSKI 1948a). Autor dokonał podziału naturalnych 
wrogów owadów na trzy grupy: 
– drapieżniki polujące na owady (drapieżne stawonogi, owadożerne krę-

gowce),
– pasożyty wewnętrzne, 
– pasożyty zewnętrzne, przebywające na ciele owadów.

Do ostatniej grupy zaliczono roztocze i�im poświęcono najwięcej uwa-
gi. Wymienione są gatunki roztoczy występujące na żukach (Geotrupes), 
kornikach (Ips), stonce ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata), na pszczo-
łach, trzmielach, ploniarce zbożówce (Oscinella frit), a� także na chrząsz-
czach żyjących w�wodzie.

Problem biologicznego zwalczania szkodników był tematem innych 
opracowań przedstawionych przez Profesora i�Jego najbliższych współpra-
cowników (KIEŁCZEWSKI, BAŁAZY 1969). 

Potwierdzeniem dobrej znajomości pożytecznej entomofauny było opi-
sanie nowego dla Polski stanowiska skulika (Scymnus punctillum) na lipach 
w�Poznaniu. Biedronka ta jest naturalnym wrogiem przędziorków. 

Niezwykle ciekawą publikacją jest artykuł na temat roli tasików (ak-
tualna nazwa namiotnikowate) (Hyponomeutidae: Lepidoptera) jako 
gospodarzy wrogów naturalnych najważniejszych szkodników drzew le-
śnych (KIEŁCZEWSKI 1948b). Wymienił On kilkanaście gatunków 
muchówek (Diptera) i� błonkówek (Hymenoptera), które pasożytują na 
gąsienicach należących do rodzaju namiotnik (Hyponomeuta). W�Polsce 
występuje 12 gatunków z�tego rodzaju, które żerują na tarninie, głogu, 
trzmielinie i�drzewach owocowych. Ponieważ zagęszczenie populacji naj-
groźniejszych szkodników leśnych okresowo się zmienia, populacje ich 
parazytoidów i� drapieżców żerujących stale na namiotnikach mogą być 
rezerwuarem tych pożytecznych owadów w� biologicznym zwalczaniu. 
W� pracy można zaleźć ryciny aparatów kopulacyjnych samca i� samicy 
namiotnika owocowego (Hyponomeuta padellus) oraz opisy i�ryciny imagi-
nes parazytoidów wyhodowanych z�gąsienic. Tak więc gatunki krzewów 
o�małym znaczeniu dla gospodarki leśnej mogą mieć bardzo duże znacze-
nie w�procesie wzbogacania bioróżnorodności i�utrzymywania równowagi 
w�biocenozach leśnych. 
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Jak już wyżej wspomniano, zainteresowanie Profesora roztoczami zaczęło 
się w�1948 roku. Właśnie tej grupie zwierząt poświęcił Profesor wiele prac 
w�latach późniejszych i�są one przedmiotem oddzielnego opracowania. Moim 
zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką Profesor przypisywał roztoczom 
w�odniesieniu do owadów. Kilka prac poświęcił, wspólnie z�profesorem J. Wi-
śniewskim, zależnościom między mrówkami a�roztoczami. Roztocze stanowią 
dominującą grupę w�faunie stawonogów zamieszkujących kopce mrówek le-
śnych. Ogółem w�gniazdach mrówki rudnicy (Formica rufa) stwierdzono – 57, 
a�w�gniazdach mrówki ćmawej (Formica polyctena) – 76 gatunków stawonogów. 
Owady reprezentowane były odpowiednio przez 28 i�30 gatunków należących 
do rzędów chrząszczy (Coleoptera), skoczogonków (Collembola), gryzków 
(Copeognatha), błonkówek (Hymenoptera) i�pluskwiaków równoskrzydłych 
(Homoptera). Gatunki roztoczy dominowały jakościowo i�ilościowo w�zbiera-
nych próbach, a�ich związki trofi czne z�gospodarzami czekają na wyjaśnienie. 
Na podstawie badań fauny wymarłych gniazd mrówek Autorzy próbowali też 
ustalić sukcesję gatunkową tych mikrosystemów ekologicznych. 

Innym obszarem zagadnień związanych z�ekosystemami leśnymi bada-
nymi przez Profesora było określenie roli roztoczy w�ograniczaniu popu-
lacji korników (KIEŁCZEWSKI i�in. 1983). Wspólnie z�prof. S. Bałazym 
i� prof. J. Wiśniewskim starali się ustalić rolę niektórych pasożytniczych 
roztoczy w�ograniczaniu liczebności różnych gatunków korników. Stwier-
dzono wiele ciekawych szczegółów z�biologii takich gatunków roztoczy, 
jak Dendrolaelaps quadrisetus, Tarsonemoides gaebleri, drogi ich rozprzestrze-
niania się, płodność oraz stopień opanowania żerowisk korników. 

Wyrazem zainteresowania Profesora czynnikami fi zycznymi działa-
jącymi na owady były badania nad wpływem ultradźwięków (ryc. 85). 
W�badaniach użyto imagines 7 gatunków chrząszczy, 4 gatunków błon-
kówek, 2 gatunków pluskwiaków oraz larw 3 gatunków motyli i�2 ga-
tunków chrząszczy. Wyniki wykazały letalne działanie ultradźwięków 
w�zależności od środowiska i� czasu ekspozycji. Owady eksponowane na 
ultradźwięki były następnie preparowane i�poddawane analizie mikrosko-
powej. Obserwowane zmiany w�mięśniach, tkance nerwowej, ciele tłusz-
czowym, enocytach i�komórkach przewodu pokarmowego nie pozwalały 
na jednoznaczne stwierdzenie negatywnego działania ultradźwięków. Au-
torzy stwierdzili dodatkowo, że oprócz działania letalnego mogą one ha-
mować lub stymulować procesy fi zjologiczne owadów. 
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Ryc. 85. Informacja o�badaniach nad wpływem ultradźwięków na owady; 
„Gazeta Poznańska” 67, 1955 (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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W�latach 60. i�70. ubiegłego stulecia w�Katedrze Ochrony Lasu pro-
wadzono szerokie badania nad możliwością kolonizacji gniazd mrówek. 
Głównym celem tych prac było wykorzystanie tych owadów w� biolo-
gicznej metodzie zwalczania najgroźniejszych szkodników lasu. Gniazda 
przeniesione na nowe stanowiska musiały być zabezpieczone przed krę-
gowcami metalową siatką. Profesor uważał, że ten sposób ochrony gniazd 
jest nieprzydatny i�przyczynia się do ich wymierania poprzez zakłócenia 
ładunków elektromagnetycznych na powierzchni ciała robotnic. Pomiary 
ładunków elektrycznych wykonano specjalnie skonstruowanym do tego 
celu miernikiem, uwzględniając rodzaj podłoża, oświetlenie, rytmikę oko-
łodobową, a� nawet zaćmienie Słońca (KIEŁCZEWSKI i� in. 1971). Ba-
dania wykazały istnienie zróżnicowanych ładunków elektrycznych na po-
wierzchni ciała mrówek, lecz ich wielkość i�znak są uzależnione od bardzo 
wielu czynników otoczenia. 

Trudno jest opisać działalność człowieka, dla którego entomologia była 
jedną z�wielu dziedzin zainteresowania. Profesor żył w� czasach, gdy nie 
obowiązywały plany naukowe, fi nansowanie zadaniowe i� nikt nie pytał 
naukowca, co to przyniesie praktyce. Profesor sam wybierał sobie tematy, 
które z�Jego punktu widzenia były interesujące i�starał się opracować je 
w� sposób jak najbardziej doskonały. Przykładem jest problem mrówek, 
u� których starał się poznać skład gatunkowy myrmekofi li, obcą faunę 
gniazd, a� nawet ładunki elektryczne na powierzchni ich ciał. Swoboda 
wyboru tematyki pozwalała też na zajmowanie się takimi problemami, 
jak mimikra u� owadów, migracje, ultradźwięki czy entomologia lekar-
ska. Wiele z�tych ciekawych tematów było podejmowanych i�rozwijanych 
przez Jego uczniów. 

Profesor Kiełczewski jest autorem haseł z�dziedziny entomologii i�aka-
rologii w�Encyklopedii Ochrony Roślin. Mimo olbrzymiego zainteresowania 
wydawnictwo nie doczekało się aktualizacji i�wznowienia.

Na początku lat 80. ubiegłego wieku Profesor zaczął się interesować 
zagadnieniami związanymi z� ekologią i� ochroną lasu przed czynnikami 
abiotycznymi, chociaż nadal wykorzystywał swoje bogate wiadomości en-
tomologiczne w� egzaminach do przewodów doktorskich prowadzonych 
w�jednostkach naukowych nie tylko na terenie Poznania.
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Twórca polskiej szkoły akarologii leśnej
Dariusz J. Gwiazdowicz

Cechą dobrego naukowca jest ciekawość i�niepokój twórczy, popychają-
cy do poszukiwania nowych, nieznanych dróg w�nauce. Ponadto cha-

rakteryzuje go także otwartość na wszelkie pomysły, nawet te absurdalne, 
sprawiające wrażenie nierealnych. Taki właśnie był profesor Kiełczewski, 
do którego przychodzili studenci, pracownicy naukowi, artyści i�biznes-
meni, oczekując od niego rady, konsultacji czy opinii. Dla wszystkich miał 
czas, wszystkich z�uwagą wysłuchał i�delikatnie, z�wrodzoną życzliwością 
wyrażał swoje zdanie, choć czasami pomysły, które przedstawiano Profe-
sorowi, były naprawdę wyjątkowe. 

Ważne jest, by naukę postrzegać bardzo szeroko, by łamać granicę po-
między jedną dziedziną a�inną, by poszukiwać tego, co łączy wydawało-
by się odległe wątki badawcze. By to robić, trzeba jednak być erudytą, 
a�ponadto mieć w�sobie odwagę, by stanąć twarzą w�twarz z�rzeszą za-
gorzałych krytyków. Profesor Kiełczewski był otwarty na wszystko to, co 
nieznane, z�szerokim spojrzeniem na środowisko leśne, na zadania przed 
jakimi stoi współczesne leśnictwo. Dostrzegł, że rola roztoczy w�przyro-
dzie jest bardzo słabo poznana i�dlatego postanowił pochylić się nad tym 
problemem43. Pierwszymi jego pracami na temat tej grupy bezkręgow-

43 „Poczet Przewodniczących, Członków Honorowych i�Kawalerów Medalu Pro 
Bono Silvae Polskiego Towarzystwa Leśnego w� latach 1882-2013”, wydany pod 
red. P. Zarzyńskiego przez Polskie Towarzystwo Leśne w�Warszawie w�2014 roku 
zawiera poszerzony biogram, opracowany przez J.B. Michalskiego. Na stronach 
267-274 pisze o�sobie m.in., że: „Był pierwszym w�Polsce (a�może nawet w�Euro-
pie), który w�1950 r. zwrócił uwagę na występowanie roztoczy na kornikach”.

Informacja ta nie jest ścisła, bowiem dr B. Kiełczewski krótko po drugiej 
wojnie światowej zainteresował się występowaniem roztoczy na owadach, także 
na kornikach i�w�ich żerowiskach. Natomiast w�skali europejskiej badania takie 
prowadzili znacznie wcześniej Antonio Berlese (1835-1900), Anthonie Cornelis 
Oudemans (1858-1943), Hermann Vitzthum (1876-1942) i�inni.
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ców były opublikowane w�1949 roku dwa artykuły popularnonaukowe 
na temat wpływu roztoczy na zdrowie człowieka. Rok później ukazała się 
praca zbiorowa dotycząca mikrofauny gleb leśnych, a� wątek ten został 
także poruszony w�publikacji popularnonaukowej dotyczącej akarofauny 
glebowej w�1954 roku. Dynamiczny rozwój badań akarologicznych pro-
fesora Kiełczewskiego przypadł na rok 1957, w�którym ukazały się dwa 
doniesienia dotyczące pasożytów gryzoni leśnych oraz akarofauny Nadle-
śnictwa Warcino. 

W�tym czasie powoli zaczyna się rozwijać akarologia w�Polsce, w�któ-
rej największy nacisk kładziono na badanie roztoczy, stanowiących zagro-
żenie dla zdrowia ludzkiego. Powstała Pracownia Akarologiczna Państwo-
wego Zakładu Higieny w�Warszawie, będąca pierwszą placówką naukową 
zajmującą się badaniem roztoczy w�naszym kraju. Według RAJSKIEGO 
(1962), badaniami akarologicznymi zajmowało się wtedy w� Polsce 13 
osób, ale planowano utworzenie kolejnych akarologicznych jednostek ba-
dawczych. W�tym właśnie czasie pojawiła się propozycja zorganizowania 
pierwszego w�naszym kraju spotkania akarologów, o�czym w�poniższych 
słowach wspominał RAJSKI (1962).

W�tej sytuacji bardzo szczęśliwy okazał się pomysł prof. dra B. Kiełczew-
skiego, poparty wszechstronnie przez rektora WSR w�Poznaniu i�dyrekto-
ra IOR prof. dra W. Węgorka, zorganizowania I�Krajowego Sympozjum 
Akarologicznego, które odbyło się w� dniach 8 i� 9 II 1962 roku w� Po-
znaniu, w�ramach II Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, przy jak 
najbardziej czynnym współudziale organizacyjnym ze strony Katedry 
Ochrony Lasu WSR w�Poznaniu. 

W�dwudniowych obradach uczestniczyło około 30 osób i�wygłoszono 
kilkanaście referatów, które zainspirowały ożywioną dyskusję. W�szczegó-
łowym sprawozdaniu z�tego seminarium nie pojawiło się jednak nazwisko 
profesora Kiełczewskiego. Nie wygłosił on referatu, ani też nie zabierał 
głosu w�dyskusji (WYGANOWSKA, WIŚNIEWSKI 1962). Na pierw-
szy rzut oka może to trochę dziwić, ale gdy przypomnimy sobie Profesora 
i�jego cechy charakteru, to właściwie jest to zrozumiałe. Był on człowie-
kiem niezmiernie skromnym, cichym, pokornym słuchaczem. Zabierał 
głos tylko wtedy, gdy było to konieczne lub gdy go o�to poproszono. Tak 
więc odbiegał on znacznie swoją postawą od tych, którzy zawsze zabierają 
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głos, nie mając najczęściej nic ważnego do powiedzenia lub opowiadając 
historie nie na temat. 

W�1965 roku z�inicjatywy m.in. profesora B. Kiełczewskiego zorganizo-
wano kurs akarologiczny w�Zakładzie Doskonalenia Kadr PAN w�Jabłon-
nie pod Warszawą. W�kursie tym uczestniczyło około 20 osób (ryc. 86), 
a�wykładowcami byli m.in. prof. N.G. Bregetova (Akademia Nauk CCCP, 
Leningrad), dr Wolfgang Karg (Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft Institut für integrierten Pfl anzenschutz, Kleinmachnow), 
dr Karel Samšinák (Parasitologický Ustav ČSAV, Praha), doc. Jan Boczek 
(Wydział Ogrodniczy SGGW w� Warszawie), dr Zbigniew W. Suski (In-
stytut Sadownictwa w�Skierniewicach) oraz dr Aleksander Rajski (Oddział 
Instytutu Zoologicznego PAN w�Poznaniu). Wśród słuchaczy był zawsze 
chłonący wiedzę prof. B. Kiełczewski, a�także mgr Wit Chmielewski (In-
stytut Ochrony Roślin w� Poznaniu), mgr Małgorzata Kropczyńska (Wy-
dział Ogrodniczy SGGW), mgr Wojciech Niedbała (Wydział Biologii UAM 
w�Poznaniu oraz dr Jerzy Wiśniewski (Wydział Leśny WSR w�Poznaniu), 
którzy po latach otrzymali tytuły profesorskie. Izolacja od wielkomiejskiego 
zgiełku, bardzo dobre warunki lokalowe oraz znakomita kuchnia nie pozo-
stały bez wpływu m.in. na integrację środowiska polskich akarologów. 

Ryc. 86. Wykładowcy i�słuchacze kursu akarologicznego w�Jabłonnej koło 
Warszawy (archiwum J. Wiśniewskiego)
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W�dniach 21-22 października 1966 roku profesor B. Kiełczewski ak-
tywnie uczestniczył w�I�Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i�We-
terynaryjnej w�Gdańsku (ryc. 87). Jego warsztat badawczy i� zakres ba-
dań akarologicznych w�kolejnych latach systematycznie się powiększają. 
Obejmuje on badaniami coraz to nowe grupy roztoczy, analizuje wciąż 
inne problemy. Nie było łatwo, bowiem przy ograniczonym wyposaże-
niu laboratoryjnym szczególnie odczuwano brak dobrych mikroskopów, 
które w�badaniach akarologicznych są podstawowym narzędziem pracy. 
Brakowało kluczy do oznaczania wielu grup systematycznych roztoczy, 
gdyż jeszcze nikt takich nie opracował, a� ponadto dostęp do literatury, 
szczególnie z�krajów Europy Zachodniej i�USA, był znacznie ograniczony. 
Wydział Leśny w�Poznaniu nie miał w�tym czasie laboratorium z�praw-
dziwego zdarzenia, a�jedynie pomieszczenia przystosowane do prac labo-
ratoryjnych. Z� tego okresu pozostał zwyczaj chodzenia w� białym kitlu, 
kultywowany przez niektórych pracowników stosunkowo długo. Profesor 
Kiełczewski chodził w�kitlu do końca swoich dni (ryc. 88). 

Aktywność Bohdana Kiełczewskiego na polu akarologicznym trwała 
niemal 30 lat, czego efektem było blisko 50 prac naukowych bądź po-
pularnonaukowych, których jest autorem lub współautorem. Główne 
kierunki prowadzonych przez niego badań akarologicznych obejmowały 
prace faunistyczne i� ekologiczne dotyczące występowania i� roli roztoczy 
w� środowisku leśnym. Wraz z� Edmundem Kashyną analizował akaro-
faunę upraw i�młodników sosnowych, wykazując przędziorka sosnowca, 

Ryc. 87. Plakietka uczestnika 
sympozjum (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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uznawanego wtedy za najgroźniejszego szkodnika spośród roztoczy, spo-
tykanego na szkółkach i� uprawach drzew iglastych. Zaledwie 10 osob-
ników tego gatunku może zniszczyć całą sadzonkę, a�Kiełczewski z�Ka-
shyną na jednej sadzone sosnowej lub świerkowej wykazywali ponad 100 
osobników. 

Roztocze są grupą bezkręgowców stosunkowo słabo poznaną, co jest 
związane z� ich niewielkimi rozmiarami, które zazwyczaj nie przekracza-
ją 1 mm długości. Dopiero rozwój technik mikroskopowych przyczynił 
się do dynamicznego rozwoju akarologii, ale i�tak szacuje się, że jest ona 
opóźniona w�stosunku do entomologii o�ponad 100 lat. Co roku opisuje 
się dziesiątki nowych gatunków roztoczy, sporządzając dokładną doku-
mentację ikonografi czną i�nadając im nazwy. W�ten nurt badań taksono-
micznych wpisał się także profesor Kiełczewski, będąc współautorem opi-
su Histiogaster sudeticus Kiełczewski et Wiśniewski 1975, gatunku nowego 
dla nauki. Ponadto zajmował się on wraz z�profesorem Jerzym Wiśniew-
skim zmianami teratologicznymi u� roztoczy m.in. z� rodzajów Dendrola-
elaps, Proctolaelaps oraz Trichouropoda. 

Pasożyty i�parazytoidy były w�centrum zainteresowania wielu akaro-
logów. Zagadnieniami tymi zajmował się także profesor Kiełczewski, naj-

Ryc. 88. Doc. 
Kiełczewski 
w�laboratorium 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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pierw samodzielnie (lata 50. ubiegłego stulecia), a�kilkanaście lat później 
razem ze swoimi współpracownikami, profesorami Stanisławem Senicza-
kiem i�Jerzym Wiśniewskim. Prace badawcze rozpoczął od poznania paso-
żytów drobnych gryzoni leśnych, takich jak np. karczownik ziemnowod-
ny, mysz leśna, mysz polna, mysz zaroślowa, nornica ruda, nornik północ-
ny, nornik zwyczajny. Później opublikowane zostały także dwa doniesienia 
na temat pasożytniczych roztoczy występujących na gronostaju i�łasicy. 

Ale roztocze to nie tylko szkodniki, pasożyty czy parazytoidy. Są wśród 
nich także gatunki uznawane za pożyteczne, jak chociażby te z�rzędu Ori-
batida, nazywane potocznie mechowcami. Rozdrabniają one materię or-
ganiczną i� tym samym przyczyniają się do szybszej mineralizacji ściółki 
leśnej. Badania nad tą grupą roztoczy prowadził profesor Kiełczewski ze 
swoim uczniem profesorem S. Seniczakiem. Analizowali oni m.in. zgru-
powania tych pajęczaków występujących na pniu świerka w�zależności od 
wysokości nad powierzchnią ściółki.

Główny nurt badań akarologicznych profesora Kiełczewskiego przy-
padał jednak na analizę zależności pomiędzy roztoczami a�innymi grupa-
mi bezkręgowców, szczególnie owadów. Badania te rozpoczął na początku 
lat 60. ubiegłego stulecia, wraz ze swoimi młodszymi współpracownika-
mi, a�późniejszymi profesorami: Stanisławem Bałazym, Jackiem Michal-
skim oraz Stanisławem Seniczakiem. Starali się oni określić rolę niektó-
rych drapieżnych roztoczy w�ograniczaniu liczebności szkodliwych owa-
dów. Analizując żerowiska ogłodków, zauważono wysoki procent jaj, larw, 
poczwarek i�dorosłych chrząszczy porażonych przez pasożytnicze roztocze 
Pyemotes scolyti. Późniejsze badania obejmujące inne gatunki korników, np. 
kornika drukarza, potwierdziły wcześniejsze informacje. Roztocze wystę-
pujące masowo w�żerowiskach podkorowych owadów mogą się przyczynić 
do ograniczania liczebności szkodliwych, z�punktu widzenia gospodarki 
leśnej, korników. Kiełczewski z�zespołem zwrócił uwagę na drapieżne roz-
tocze, jak Dendrolaelaps cornutus oraz D. quadrisetus, a� także prowadzące 
pasożytniczy tryb życia samice Iponemus gaebleri. Dużo uwagi poświęcono 
zagadnieniu drapieżnictwa roztoczy na jajach korników, gdzie szczególną 
rolę odgrywały samice Tarsonemoides gaebleri. 

Ciekawe wyniki badań zachęciły autorów po pójścia krok dalej, do 
próby opracowania metody biologicznego zwalczania niektórych gatun-
ków korników, które stanowią zagrożenie dla efektywnej gospodarki le-
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śnej. Niestety, po latach ciężkiej pracy musieli oni dać za wygraną i�w�jed-
nej ze swoich prac napisali:

Po wielu latach żmudnych prób i� rozczarowań możemy dziś stwierdzić, 
że metoda biologicznego zwalczania szkodników w�leśnictwie nie rokuje 
wielkich nadziei, chociaż posiada jak najbardziej słuszne i�prawdziwe za-
łożenia teoretyczne. W�biocenozach bardzo prostych – jak plantacje czy 
zespoły szklarniowe – introdukcja pasożyta, drapieżcy czy biopreparatu 
przynosi często pożądane rezultaty. W� ekosystemach leśnych jednak – 
zwłaszcza na większą skalę – jest to duży trud bez efektywnego pokrycia 
(KIEŁCZEWSKI i�in. 1973). 

Na początku lat 70. ubiegłego wieku nadarzyła się okazja – stwo-
rzona przez Fundację Marii Skłodowskiej-Curie – nawiązania współpra-
cy z�ośrodkami naukowymi w�USA. Profesor Kiełczewski zaproponował 
współpracę Jerzemu Wiśniewskiemu i� razem w� latach 1973-1976 re-
alizowali temat badawczy Bark beetle acarofauna in different types of forest 
habitat. Badania były fi nansowane przez US Department of Agriculture 
w�Waszyngtonie. Partnerem ze strony Amerykańskiej był dr John Moser 
z�Southern Forest Experimental Station w�Pineville w�Luizjanie. Zrealizo-
wano m.in. bardzo ciekawy eksperyment, polegający na ocenie możliwo-
ści wykorzystania introdukowanego z�Polski parazytoida Pyeomotes dryas 
na powierzchnie kontrolne w�południowych lasach USA. Roztocze były 
pozyskiwane przez profesora Stanisława Bałazego z�żerowisk czteroocza-
ka świerkowca w� Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w� okolicach 
Krynicy. Po 17-24 dniach wypuszczano je na powierzchnie eksperymen-
talne w�Luizjanie. Celem było sprawdzenie, czy introdukowany gatunek 
może być wrogiem naturalnym i� ograniczać tamtejszą populację korni-
ków, szczególnie bielojada. Niestety, eksperyment nie spełnił pokładanych 
w�nim nadziei, gdyż brak było wiedzy m.in. na temat forezy P. dryas w�no-
wych siedliskach w�USA i�tym samym nie było możliwości rozprzestrze-
niania się tego gatunku. 

Niemniej jednak całościowo projekt zakończył się dużym sukcesem, 
gdyż wykazano ponad 170 gatunków roztoczy z�żerowisk blisko 60 ga-
tunków korników w�różnych zbiorowiskach leśnych Polski. Efektem reali-
zacji tego projektu był 75-stronicowy raport końcowy (ryc. 89), wydany 
w� liczbie 100 egzemplarzy w� formie powielaczowej. Na jego podstawie 
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zleceniodawca zaakceptował wykonanie zadania badawczego, a� wyko-
nawca otrzymał pamiątkowy certyfi kat (ryc. 90). Wyniki badań opubliko-
wano później w�kilku częściach w�krajowej prasie fachowej (KIEŁCZEW-
SKI, WIŚNIEWSKI 1978, 1980, 1983). 

W� warstwach podkorowych, a� szczególnie w� żerowiskach korników 
występuje ogromne bogactwo grzybów. Ich zarodniki są otoczone ślu-
zowatą substancją umożliwiającą przyklejenie się do ciała owadów bądź 
roztoczy i�w�ten sposób są one rozprzestrzeniane. Profesor Bohdan Kieł-
czewski wraz ze swoim uczniem, profesorem Stanisławem Bałazym, bada-
li tę zoochorię, określając ponad 20 form zarodników. Poznanie procesów 
rozprzestrzeniania się m.in. fi topatogenicznych grzybów było niezmiernie 
istotne, gdyż to one są odpowiedzialne za przebarwienia czy też zgnilizny 
drewna. 

Innym wątkiem badawczym realizowanym wspólnie z�profesorem Je-
rzym Wiśniewskim było rozpoznanie akarofauny kopców mrówki rudnicy 
i�mrówki ćmawej. W�mrowiskach tych gatunków występuje około 3000 
osobników roztoczy w�1 dcm3, a�więc materiał do analizy był niezmiernie 

Ryc. 89. Strona tytułowa 
raportu końcowego Bark beetle 
acarofauna in different types 
of forest habitat 
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bogaty. W�wyniku realizacji zadań badawczych związanych z�tym tema-
tem wykazano kilkadziesiąt gatunków roztoczy, spośród których najlicz-
niej występujące to Hyposapis cuneifer, Trichouropoda ovalis, T. spatulifera 
oraz H. vacua. 

W�bardzo bogatym świecie roztoczy jest wiele takich gatunków, któ-
re negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Niektóre z�nich, jak np. 
kleszcze, mogą przenosić choroby wirusowe (wirusowe zapalenie opon 
mózgowych) lub bakteryjne (borelioza), inne mogą powodować świerzb 
i�choroby skórne, a�jeszcze inne wywoływać alergie. Profesor Kiełczewski 
grywał w�brydża m.in. z�prof. dr hab. Nauk med. Płk Zbigniewem Żół-
towskim z�Instytutu Medycyny Wojskowej w�Warszawie. Panowie mieli 
już za sobą napisany wspólnie w�1951 roku podręcznik Zarys entomologii 
lekarskiej. Podręcznik dla lekarzy i�przyrodników. W�połowie lat 70. ubiegłe-
go stulecia Żółtowski zaproponował Kiełczewskiemu napisanie rozdziału 

Ryc. 90. Pamiątkowy certyfi kat przyznany za zakończenie projektu badawczego 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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dotyczącego pajęczaków, w�tym i�roztoczy, do książki Arachno-entomologia 
lekarska. Profesor Kiełczewski się zgodził, rozwijając w�ten sposób swoje 
zainteresowania akarologiczne także o�te gatunki, które są niebezpieczne 
dla zdrowia i�życia ludzkiego. 

Nowym zadaniem badawczym było rozpoznanie negatywnego wpły-
wu roztoczy spotykanych w�magazynach zbożowych. Choć roztocze te są 
z�punktu widzenia sanitarnego raczej obojętne, to martwe osobniki, ich 
wylinki lub ekskrementy mogą wywołać zaburzenia mechaniczne przewo-
du pokarmowego, jak i�reakcje alergiczne. Stwierdzono wyższą liczebność 
roztoczy w�próbkach zboża o�stosunkowo wysokiej wilgotności. Efektem 
pracy były m.in. zalecenia, by podczas dezynsekcji i�czyszczenia magazy-
nów zwrócić szczególną uwagę na szczeliny w�podłodze, gdzie roztocze te 
najczęściej znajdowały dogodne warunki do przeczekania do czasu uzu-
pełnienia magazynów nowym zapasem zboża. 

Aktywność profesora B. Kiełczewskiego na polu akarologicznym to 
nie tylko praca naukowa, ale także dydaktyka i�propagowanie wiedzy na 
temat roztoczy. Był na przykład autorem zamówionego przez Wytwórnię 
Filmów Oświatowych w�Łodzi scenariusza fi lmu dydaktycznego na temat 
kleszczy. Niestety, fi lm ten nie został zaakceptowany do realizacji. Nato-
miast bez wątpienia sukcesem było to, że jako pierwszy w�Polsce wprowa-
dzał wiedzę akarologiczną do nauk leśnych. Wraz z�profesorem Alfredem 
Szmidtem i� docentem Wiktorem Kadłubowskim opublikował w� 1967 
roku podręcznik Entomologia leśna z�zarysem akarologii, a�w�1977 roku wraz 
z�profesorem Jerzym Wiśniewskim napisał rozdział do podręcznika Ochro-
na lasu, w� którym zwrócili uwagę na rolę roztoczy w� ekosystemach le-
śnych. Wprowadził on do programów nauczania dla studentów Wydziału 
Leśnego w�Poznaniu przedmiot „Akarologia leśna”. Tematyka ta nie była 
omawiana na żadnym innym wydziale leśnym w�Polsce. Profesor, będąc 
już na emeryturze, prowadził zajęcia dotyczące roztoczy – w�wymiarze 15 
godzin – dla studentów piszących prace magisterskie z�zakresu ochrony 
lasu, entomologii i�fi topatologii leśnej, a�także łowiectwa. Z�prowadzenia 
tych zajęć zrezygnował w�1997 roku, gdy skończył 85 lat. Rok później 
odszedł na zawsze. 

Co dziś pozostało z�tej bogatej spuścizny profesora Bohdana Kiełczew-
skiego? Z�pewnością dorobek publikacyjny, gdyż wiele jego prac jest ciągle 
aktualnych i�cytowanych, zwłaszcza tych poświęconych zależnościom pomię-
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dzy roztoczami i�kornikami (GWIAZDOWICZ 2008). Profesora Kiełczew-
skiego uhonorowano, nazywając jego nazwiskiem sześć gatunków roztoczy: 

– Trichouropoda kielczewskii Wiśniewski 1977,
– Proctolaelaps kielczewskii Wiśniewski 1979,
– Bakerdania kielczewskii Metwali 1981 (ryc. 91a),
– Cunaxoides kielczewskii Michocka 1982 (ryc. 91b),
– Dinychus kielczewskii Wiśniewski 1992 (ryc. 91c),
– Dendrolaelaps kielczewskii Skorupski et Gwiazdowicz 1992.

Ryc. 91. Roztocze nowe dla nauki: 
Bakerdania kielczewskii (a), 
Cunaxoides kielczewskii (b) 
oraz Dinychus kielczewskii (c) 
(a�– METWALI 1981, 
b – MICHOCKA 1982, 
c – WIŚNIEWSKI 1992) 

a) b)

c)
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Wydaje się jednak, że za największy sukces uznać można stworzenie 
szkoły akarologii leśnej (ryc. 92), co nie było wcale takie łatwe. Wielu 
pracowników Wydziału uważało, że akarologia nie mieści się w� zakre-
sie nauk leśnych, gdyż badanie roztoczy nie ma znaczenia dla produkcji 
leśnej. Takie głosy pojawiają się i� dziś, choć już zdecydowanie rzadziej. 
Profesor Kiełczewski wiedział jednak doskonale, że nie można prowadzić 
działalności gospodarczej bez wnikliwego poznania całego środowiska le-
śnego. I�był w�tym poglądzie konsekwentny, prowadząc szereg badań wy-
kraczających poza kanon tradycyjnych badań leśnych. Dziś te badania są 
kontynuowane i�rozwijane przez kolejne pokolenie jego następców. I�wła-
śnie w� tym należy upatrywać największego sukcesu profesora Bohdana 
Kiełczewskiego jako naukowca i�nauczyciela. 

Ryc. 92. Tablica pamiątkowa przed budynkiem Kolegium Cieszkowskich 
(fot. J. Wiśniewski)
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Pionier wiedzy na temat kulturotwórczej roli lasu
Dariusz J. Gwiazdowicz

Profesor Bohdan Kiełczewski, mimo że był na emeryturze, przychodził do 
pracy niemal codziennie, pokonując pieszo drogę z�mieszkania przy ulicy 

Szydłowskiej do Kolegium Cieszkowskich. Wielu z�nas pamięta tę charakte-
rystyczną sylwetkę w�ciemnym prochowcu, berecie, z�laseczką w�ręku, idącą 
powoli pomiędzy budynkami uczelni. W�Katedrze Ochrony Lasu i�Środowi-
ska Przyrodniczego miał swój pokój nr 110 na pierwszym piętrze, który zaj-
mował aż do śmierci. Przychodził około dziewiątej, potem tradycyjna herbata 
z�profesorem Jerzym Wiśniewskim i�zabierał się do pracy. Spotykał się z�licz-
nymi gośćmi, przestrzegając na co dzień zasady Audi multa, dic pauca (dużo 
słuchaj, mało mów) (ryc. 93). Przede wszystkim jednak dużo czytał i�to nie 
tylko literaturę naukową, ale także dzieła wybitnych pisarzy. Jego ulubionym 
autorem był m.in. Witold Gombrowicz, a�fascynacja tą dość trudną i�spe-
cyfi czną literaturą ma głębokie korzenie za sprawą ich osobistej znajomości. 

Ryc. 93. Profesor 
B. Kiełczewski słuchający 
wystąpienia na konferencji 
(fot. A. Sokołowski) 
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A�było to tak. Babka profesora Kiełczewskiego, Antonina Nartowska 
z�domu Gombrowicz, była siostrą Jana Gombrowicza, który z�kolei był 
ojcem Witolda. Gdy Kiełczewskiemu na drugim roku studiów zmarł oj-
ciec, to Jan Gombrowicz pomógł mu skończyć studia, przysyłając co mie-
siąc 200 złotych. Po skończeniu studiów los jeszcze silniej złączył młodego 
absolwenta leśnictwa z�rodziną Gombrowiczów. Janusz Gombrowicz, syn 
Jana, a�najstarszy brat Witolda, ożenił się z�Franciszką Kotkowską. Była 
ona jego kuzynką, co odbiło się w�rodzinie małym skandalem. Dzidzia czy 
Finezja, bo tak nazywano Franciszkę, była zamożną partią i�wniosła w�po-
sagu majątek Potoczek: dwór, 180 hektarów ziemi, 60 hektarów stawów, 
ale przede wszystkim prawie 1000 hektarów lasu. Ponieważ w�dworze cią-
gnęło od stawów, młoda para wybudowała w� lesie leśniczówkę. Często 
przyjeżdżał tutaj Witold, o� czym wspominał później w� swoich dzienni-
kach, gdyż był słabowitego zdrowia, a�klimat tutejszy mu doskonale słu-
żył. Nudził się jednak w�Potoczku, bo jak twierdził, wokół tylko lasy, więc 
zaczął pisać swoją pierwszą powieść. Dzieło nigdy nie zostało wydane, 
gdyż pisarz sam później je zniszczył. W�Potoczku przebywał w�tym cza-
sie także Bohdan Kiełczewski, którego po studiach zatrudnił wuj Janusz. 
Znajomość z�pisarzem wywarła ogromny wpływ na młodego wówczas le-
śnika. Starszy od niego o�10 lat wuj Ita, bo tak nazywano Witolda, bardzo 
mu imponował, o�czym wspomina SIEDLECKA (1992). 

Czy to właśnie wtedy obudziła się w�młodym Kiełczewskim dusza hu-
manisty, nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że jego rozległa wiedza hu-
manistyczna była czymś niespotykanym wśród pracowników naukowych 
zajmujących się leśnictwem. 

Profesora Kiełczewskiego charakteryzowało bardzo szerokie postrze-
ganie funkcji i�celów, jakie wypełnia las. Leśnictwo nie było dla niego toż-
same z�gospodarką leśną i�wyłącznie praktycznym wykorzystaniem wie-
dzy, jak się nawet dziś lansuje. To było coś więcej. Las to ogromne bogac-
two przyrodnicze, a�współczesne leśnictwo to przede wszystkim poznanie 
tego bogactwa i�jego ochrona, a�także umiejętne korzystanie z�wszelkich 
jego zasobów, nie tylko przez pozyskiwanie sortymentu drzewnego. Waż-
ną rolę w�kształceniu przyszłych leśników upatrywał w�bogatej i�wszech-
stronnej ofercie dydaktycznej. Uważał, że obecne studia leśne kształcą fa-
chowców z� zakresu gospodarki leśnej. Tymczasem absolwent powinien, 
oprócz wiedzy specjalistycznej, mieć jeszcze wiedzę humanistyczną, powi-



129

nien w�podejmowaniu decyzji kierować się oprócz wiedzy także wrażliwo-
ścią. Dlatego zabrał w�tej sprawie głos, pisząc:

Od niedawna ścierają się wśród pedagogów dwa poglądy co do kształce-
nia absolwentów szkół wyższych: czy ma to być magister zawodu, czy też 
możliwie wszechstronnie wykształcony absolwent, o� szerokich horyzon-
tach intelektualnych. Najjaskrawiej braki w�edukacji humanistycznej wy-
stępują u�absolwentów nauk technicznych i�przyrodniczych. Zdehumani-
zowany absolwent staje się dobrze przygotowanym do zawodu robotem, 
czego dzisiaj nie można uznać za wystarczające (KIEŁCZEWSKI 1997). 

Z� rozmów prowadzonych ze studentami wynikało, że ich podstawo-
wa wiedza z�zakresu nauk humanistycznych jest raczej mierna. Nie do-
strzegali oni roli lasu w�procesie twórczym wielu malarzy, muzyków czy 
pisarzy. Ta inspirująca rola lasu była im po prostu nieznana. Narodziła się 
więc idea, by tę lukę w�wiedzy studentów uzupełnić. Kto był inicjatorem 
i� pomysłodawcą Kulturotwórczej roli lasu? Profesor Kiełczewski w� swojej 
skromności zawsze oddawał palmę pierwszeństwa swojemu uczniowi pro-
fesorowi Wiśniewskiemu (KIEŁCZEWSKI 1997). 

Na początku lat 90. ubiegłego stulecia zaproponowano zajęcia fakul-
tatywne z�przedmiotu „Kulturotwórcza rola lasu”, które od roku akade-
mickiego 1996/1997 stały się obowiązkowe dla studentów z�bloku tema-
tycznego „Ochrona lasu” (KIEŁCZEWSKI 1997). Profesor Kiełczewski 
prowadził te zajęcia do roku 1997. W�późniejszych latach zmieniał się sta-
tus tego przedmiotu oraz jego wymiar godzinowy, jednak do roku akade-
mickiego 2011/2012 prowadzącym ten przedmiot był niezmiennie prof. 
Jerzy Wiśniewski. W�roku akademickim 2012/2013 przedmiot prowadził 
piszący te słowa, a�w�kolejnym roku „Kulturotwórcza rola lasu” nie zosta-
ła zgłoszona do programu nauczania przez kierownika Katedry i�dlatego 
przestano ją wykładać. 

Kiedy autorzy zbierali materiały do pierwszego wydania podręcznika 
Kulturotwórcza rola lasu, wypracowywano jednocześnie koncepcję tej książ-
ki (ryc. 94). Zrezygnowano z�opracowania pogłębionego studium z�zakre-
su literatury, malarstwa czy muzyki, koncentrując się na przedstawieniu 
wybranego dzieła (np. fragment utworu literackiego lub obraz) oraz krót-
kiej informacji na temat twórcy. Zadecydowano, że będzie zasygnalizowa-
ny szeroki wachlarz problemów związanych z�inspirującą rolą lasu i�jego 
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mieszkańców w�kulturze, o� czym napisano w�Przedmowie (KIEŁCZEW-
SKI, WIŚNIEWSKI 1996). Taka koncepcja wymusiła na autorach za-
mieszczenie w�książce bogatej dokumentacji ikonografi cznej, czego podjął 
się – lubiący takie zadania – prof. J. Wiśniewski. 

Tematyka rozdziałów Kulturotwórczej roli lasu była zgodna z�autorskim 
programem przedmiotu prowadzonego w�ramach zajęć fakultatywnych. 
Choć tytuły, zakres i�kolejność rozdziałów zmieniały się w�następnych wy-
daniach, to jednak główny schemat pozostał nienaruszony. Na początku 
czytelnik zaznajamia się z�mitologią grecką, rzymską oraz starosłowiań-
ską. To taka miniantologia mitów leśnych, w�których przyroda odgrywa 
istotną rolę. Pojawiają się zatem mity o�Panie i�Sylwanie, o�polowaniach 
Herkulesa, o�przygodach Artemidy. Ciekawym wątkiem są mniej znane 
postaci z�mitologii starosłowiańskiej. Odnosi się wrażenie, że lepiej znamy 
aktywność i�zasługi Zeusa niż opowieści o�Bugajach, Kadukach czy Ku-
pałkach. 

Dalej Autorzy opisują elementy lasu może nie tyle w� architekturze 
sensu stricto, choć jest mowa o�ciekawym projekcie Magdaleny Abakano-
wicz, ile raczej w�jej elementach, np. kolumnach przypominających drze-
wa, a�także w�sztuce zdobienia budowli. Rzeźba i�malarstwo inspirowane 

Ryc. 94. Okładka 
pierwszego wydania 
podręcznika 
Kulturotwórcza rola lasu
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lasem i� jego mieszkańcami to tematyka o� nieprzebranym wręcz bogac-
twie, ze względu na ogromną liczbę dzieł artystycznych. Począwszy od 
malowideł i� rytów naskalnych w� ponurych, ciemnych jaskiniach, które 
powstały przed tysiącami lat, do dzieł współczesnych twórców ekspono-
wanych w�nowoczesnych gmachach galerii. Krajobrazy leśne, drzewa czy 
też sylwetki zwierząt należały do ulubionych tematów, jakie realizowali 
artyści prezentujący różne zdolności i�warsztaty twórcze, a�do tego jeszcze 
podlegali wpływom czy modom danej epoki kulturowej. Z�tego ogromne-
go bogactwa autorzy wybrali dzieła kilkudziesięciu twórców, przybliżając 
je czytelnikowi. Są więc ryty naskalne sprzed kilkunastu tysięcy lat, są 
płaskorzeźby z�pałacu Aszurbanipala w�Niniwie, ale także dzieła znanych, 
wybitnych autorów, takich jak Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Hiero-
nim Bosch, a�z�polskich autorów Józef Chełmoński, Julian Fałat czy Leon 
Wyczółkowski. Zwrócono także uwagę na obrazy „malowane igłą”, czyli 
tkaninę artystyczną, witraż, mozaikę, intarsję oraz inkrustację. 

Przybliżono kilka fi lmów fabularnych rodzimej kinematografi i, w�któ-
rych las był miejscem wydarzeń i�tłem dla mniej lub bardziej dynamicznej 
akcji. Autorzy wspominają takie fi lmy, jak Hubal, Ogniomistrz Kaleń i�Brze-
zina, a�z�fi lmów zagranicznych Bambi oraz Przygody Misia Yogi. Ponadto 
kilka akapitów poświęcono fotografi i przyrodniczej i�głównie polskim fo-
tografi kom. Z�kolei z�bogatej, ludowej twórczości artystycznej wybrano 
kilka przykładów inspirowanych światem roślin lub zwierząt. Są więc wy-
cinanki kurpiowskie czy pisanki huculskie, a�także rzeźbione w�drewnie 
zwierzęta. 

Powszechnie za sztukę użytkową (rzemiosło artystyczne) uważa się wy-
konanie przedmiotów codziennego użytku przez artystę lub zaprojekto-
wanie przez niego takich przedmiotów, a�wyprodukowanie ich przez jakiś 
zakład lub fabrykę. Dotyczy to głównie szkła, ceramiki, złotnictwa, ale 
także mebli czy wystroju wnętrz. Autorzy podeszli jednak do sztuki użyt-
kowej nieco inaczej, zaliczając do niej m.in. seryjnie produkowane zabaw-
ki, ilustracje książkowe czy graffi ti. W�ten sposób ta część Kulturotwórczej 
roli lasu stała się dość obszerna i�dzięki pasji profesora J. Wiśniewskiego 
bogato ilustrowana. 

W�części dotyczącej muzyki dominują słowa znanych piosenek, w�tym 
Polesia czar i�Pojedziemy na łów, a�ponadto wyszczególniono znane utwory 
muzyczne zainspirowane przyrodą, jak Cztery pory roku Antonio Vivaldie-
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go, Lot trzmiela Mikołaja Rimskiego-Korsakowa oraz Wolny strzelec Carla 
Marii Webera. Natomiast w�bardzo obszernym rozdziale dotyczącym lite-
ratury pięknej wyszczególniono fragmenty kilkudziesięciu utworów lite-
rackich polskich autorów. Większość wierszy lub utworów prozatorskich 
opisywała piękno lasu, drzew, a� także przygody niektórych gatunków 
zwierząt. Na tym tle wyróżniała się twórczość np. Sergiusza Riabinina, 
który podejmował m.in. temat prac badawczych na terenach leśnych, pi-
sząc:

Coraz trudniejsze 
dziś rozeznanie
gdzie jest nauka,
gdzie polowanie. 

Z�kolei z�pisarzy i�poetów zagranicznych wymieniono niektóre dzieła 
takich twórców, jak np. Homer, William Shakespeare, Johann Wolfgang 
von Goethe oraz Iwan A. Kryłow. Ostatnia część to Silva rerum, czyli zbiór 
najrozmaitszych wiadomości dotyczących takich tematów, jak symbolika 
roślin i�zwierząt, dowcipy, przysłowia, karykatury oraz kicz. 

Podręcznik ten został pozytywnie oceniony, co znalazło swój wyraz 
w�licznych recenzjach prasowych, które w�skrótach przestawiono poniżej. 

Ta swoista integracja przyrody i�kultury jest główną cechą książki, a� jej 
Autorzy są przykładem pewnej specyfi cznej osobowości „ludzi lasu”. 
W�charakterze pracownika lasu, leśnika można bowiem dostrzec pewną 
dwoistość natury: z� jednej strony pragmatyk, często technik, inżynier, 
celem pracy którego jest liczona w�metrach kubicznych produkcja drew-
na, a�z�drugiej naturalista i�humanista, a�także romantyk, żyjący zwykle 
z�dala od zgiełku cywilizacji, w�harmonii z�przyrodą (BOGUCKI, STA-
NIEWSKA-ZĄTEK 1997). 

Niezwykły podręcznik, niezwykli autorzy, którzy z� profesorskiej orbity 
zrzucili swoją naukową dyscyplinę – entomologię – by stworzyć nowy 
przedmiot „Kulturotwórcza rola lasu”, nienotowaną myśl w�historii pol-
skiej nauki (SIKORSKI 1998).

Omawiana książka, którą należy uznać również za podręcznik akademic-
ki, jest unikalnym, bardzo obszernym i�wnikliwym studium na temat in-
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spirującej roli lasu w�kulturze i�sztuce. Została napisana bardzo interesują-
co, z�wielką erudycją, na podstawie niezwykle bogatego materiału biblio-
grafi cznego, zbieranego przez Autorów z�pewnością przez wiele lat, który 
został szczegółowo i�wyczerpująco zinterpretowany (STARZYK 1998).

Za książkę Kulturotwórcza rola lasu autorzy zostali uhonorowani nagro-
dą zespołową Ministra Edukacji Narodowej (ryc. 95), z�kolei Wydawnic-
two Akademii Rolniczej w�Poznaniu otrzymało za ten podręcznik nagrodę 
specjalną Biura Marketingowego Megaron „Za najlepiej wydaną Książkę 
Akademicką” na III Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA 
’96 (ryc. 96). 

Książka wzbudzała duże zainteresowanie także wśród grona licznych 
czytelników i�nakład w�liczbie 1500 egzemplarzy szybko został wyczerpa-
ny. KIEŁCZEWSKI (1997) napisał:

Nakład omawianego podręcznika po upływie jednego roku został wyczer-
pany, a�do druku przygotowano drugie, poszerzone, bardziej ilustrowane 

Ryc. 95. Nagroda Ministra 
Edukacji Narodowej za 
współautorstwo podręcznika 
Kulturotwórcza rola lasu 
(archiwum B. Kiełczewskiego)
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wydanie. Choć ma ono moralne wsparcie ze strony Władz Uczelni, Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i�Leśnictwa, czeka nadal na życzliwość sponsorów. 

Niestety, profesor Kiełczewski nie doczekał się drugiego wydania pod-
ręcznika, który ukazał się po jego śmierci, w�1999 roku. Kolejne, posze-
rzane wydania, opracowane już samodzielnie przez profesora Jerzego Wi-
śniewskiego, ukazały się kolejno w�latach 2004, 2010, 2012. 

Kulturotwórcza rola lasu to specyfi czny przedmiot, który był prowa-
dzony tylko na Wydziale Leśnym w�Poznaniu. Podjęto starania, by prze-
konać decydentów i� przywrócić ten wyjątkowy wątek nauk leśnych do 
programu nauczania. Wierzymy głęboko w�to, że zaszczepieni ideą kul-
turotwórczej roli lasu profesora Kiełczewskiego, będziemy patrzyli na 
las nieco inaczej, dostrzegając w�nim nie tylko cenne sortymenty, które 
można zamienić na zadowalające profi ty fi nansowe. Być może wielu z�nas 
zacznie szukać w� lesie inspiracji, emocji i� pozytywnych wrażeń, starając 

Ryc. 96. Nagroda specjalna 
Biura Marketingowego 
Megaron za podręcznik 
Kulturotwórcza rola lasu 
(archiwum Działu Wydawnictw 
AR w�Poznaniu) 



się głęboko zachować je w�pamięci, utrwalić na fotografi i lub zapisać na 
kartce papieru. Po prostu będziemy rozwijali swoją wrażliwość, a�dzięki 
temu staniemy się lepszymi leśnikami. 
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Osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne oraz naukowe 
w�zakresie kultury fi zycznej i�rekreacji
Jerzy Wiśniewski 

Wychowankiem i� najbliższym współpracownikiem prof. B. Kieł-
czewskiego w�ówczesnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego 

w�Poznaniu był przedwcześnie zmarły prof. dr hab. Jerzy Bogucki (1936-
1997). Dlatego właśnie jego poprosiłem kilkanaście lat temu o�przygoto-
wanie informacji na temat pracy dydaktycznej i�naukowej profesora Kieł-
czewskiego w�dziedzinie kultury fi zycznej i�turystyki. Na podstawie tych 
nigdy niepublikowanych maszynopisów znajdujących się w�moim prywat-
nym archiwum, opracowano poniższy tekst, uzupełniony nielicznymi in-
formacjami i�wzbogacony dokumentacją ikonografi czną.

Związek Profesora z� kształceniem kadr dla kultury fi zycznej i� z� tą 
dziedziną nauki datuje się od 1950 roku. Ściśle wiąże się z�przekształce-
niem Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w� Poznaniu w� samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fi-
zycznego. Szkoła, nie posiadając własnej kadry, zwróciła się do środowiska 
akademickiego Poznania z�prośbą o�pomoc w�prowadzeniu zajęć. Wów-
czas w�roku akademickim 1950/1951 dr Bohdan Kiełczewski podjął na 
godzinach zleconych wykłady z�biologii na dwóch kursach dla nauczycieli. 
Zajęcia te po dwuletniej przerwie prowadził dalej od 1 IX 1953 roku.

W�dniu 1 II 1957 roku rektor prof. dr hab. Michał Godycki zaangażo-
wał dr. hab. B. Kiełczewskiego w�charakterze pracownika kontraktowego 
i� powierzył mu pełnienie funkcji samodzielnego pracownika nauki (ryc. 
97) z� przydziałem do Katedry Nauk Biologicznych – Zakładu Biologii 
i�Antropologii. Z�Zakładem tym Profesor był związany do 30 IX 1968 
roku, początkowo w� wymiarze ½ etatu docenta, a� od 1 III 1961 roku 
profesora nadzwyczajnego, wykładając biologię dla studentów dziennych 
i�zaocznych. Od stycznia 1966 roku przez ostatnie półtora roku zatrud-
nienia pracował na pełnym etacie profesora nadzwyczajnego. 
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Przez cały ten okres zaangażowany był w�prace organizacyjne Uczelni. 
Kierował początkowo działem biologii w� Zakładzie Biologii i� Antropo-
logii, a�po reorganizacji Zakładu od 1 III 1965 roku, Zakładem Biologii 
z�Pracownią Biometeorologii Sportu. Od 1 V 1962 roku był również Kie-
rownikiem Katedry Sportów. 

W�dniu 7 maja 1959 roku wybrany został prorektorem i�urząd ten 
sprawował drogą kolejnych wyborów przez trzy kadencje, w�okresie od 
1 września 1959 do 30 września 1968 roku (dwie kadencje rektorskie za 
rektoratu prof. dr. hab. Michała Godyckiego i�jedną za prof. dr. hab. Ste-
fana Bączyka). 

Od początku roku akademickiego 1959/1960 do 1968 roku systematycz-
nie prowadził seminaria koleżeńskie, zorganizowane z�inicjatywy rektora prof. 
dr. hab. M. Godyckiego, których celem było przedyskutowanie zasadniczych 
tematów, dotyczących problemów naukowych wychowania fi zycznego, sportu 
i�metodyki pisania prac naukowych. Odbywały się one w�zasadzie co miesiąc 
i�skupiały 30-50% zatrudnionych nauczycieli akademickich. Rektor w�prze-
mówieniu inaugurującym rok akademicki 1960/1961 stwierdził na ten temat:

Ryc. 97. Inauguracja roku akademickiego 1960/1961; z�prawej strony 
doc. dr B. Kiełczewski (archiwum J. Wiśniewskiego)
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W�zakresie podnoszenia własnych kwalifi kacji naukowych należy zwró-
cić uwagę na stałe seminaria koleżeńskie, organizowane nieustanną pracą 
z�wielkim poświęceniem przez p. Prorektora Kiełczewskiego. Na semina-
riach tych, w�których udział brała zarówno samodzielna, jak i�pomocnicza 
kadra naukowa, omawiano najróżnorodniejsze zagadnienia pracy nauko-
wej, jej problemów, aktualnych rozwiązań itp. (GODYCKI 1961). 

Seminaria koleżeńskie zaowocowały m.in. koncepcją utworzenia Polskie-
go Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w�Poznaniu. Ofi cjalny wyraz 
tym tendencjom dał prof. B. Kiełczewski jako prorektor Uczelni w�dniu 11 
XI 1963 roku, przedkładając propozycję podjęcia odpowiednich prac organi-
zacyjno-przygotowawczych. Zebranie organizacyjne Towarzystwa odbyło się 
18 III 1964 roku. Ze względu na równoległe podobne działania toczące się 
w� środowisku warszawskim, poznańska grupa założycielska pod przewod-
nictwem prof. B. Kiełczewskiego zgłosiła akces do akcji warszawskiej, przy-
stępując do grupy współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego Wy-
chowania Fizycznego, Sportu i�Turystyki na zebraniu w�dniu 24 V 1964 roku 
w�AWF w�Warszawie. Ostatecznie przyjęto nazwę Towarzystwa zapropono-
waną w�Poznaniu. Również staraniem prof. B. Kiełczewskiego w�dniu 25 XI 
1964 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego TPN podjął 
uchwałę o� utworzeniu Komisji Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej. 
Wśród członków założycieli był m.in. prof. B. Kiełczewski, który przez cały 
okres zatrudnienia w�WSWF sprawował funkcję sekretarza tej Komisji. 

W�czasie pracy w�WSWF jako prorektor wygłosił w�roku akademic-
kim 1957/1958 wykład inauguracyjny „Postępy nauk biologicznych” 
(KIEŁCZEWSKI 1958) oraz w�roku 1963/1964 „Biometeorologia w�kul-
turze fi zycznej i�sporcie” (KIEŁCZEWSKI 1964). 

Od 1964 roku był redaktorem serii wydawniczej „Monografi e, Pod-
ręczniki, Skrypty WSWF w�Poznaniu”, w�której przy jego współudziale 
ukazało się 27 zeszytów. W� latach 1965-1967 był członkiem komitetu 
redakcyjnego „Kronik WSWF w�Poznaniu”. Zainicjował współpracę mię-
dzynarodową przez ścisłe nawiązanie kontaktów i�wymiany pracowników 
z�Instytutem Telesnej Vychovy a�Sportu w�Pradze. 

Pod kierunkiem prof. Kiełczewskiego 31 magistrantów pisało prace 
dyplomowe. O�ich różnorodności świadczyły m.in. niektóre tytuły: „Ba-
dania nad korelacją między czynnikami meteorologicznymi a�fi zjologicz-
nymi u� koszykarzy”; „Badania korelacji między niektórymi czynnikami 
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meteorologicznymi a�obrazem morfologicznym krwi”; „Wahania wskaź-
nika Hildebrandta i�Kerdo w�procesie aklimatyzacji u�grupy studentów 
AWF”; „Rytmika ciepłoty ciała studentek WSWF w� Poznaniu”; Głazy 
narzutowe woj. szczecińskiego” czy „Turystyczne wartości rzeki Drawy”. 

Profesor wykształcił dwóch doktorów z� zakresu szeroko rozumianej 
kultury fi zycznej i�biologii sportu, którzy później ukończyli przewody ha-
bilitacyjne. 

Wyrazem uznania dla działalności Profesora było przyznanie mu przez 
Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i� Turystyki 
w�1963 roku nagrody pieniężnej za szczególne wyniki w�pracy naukowej, 
dydaktycznej i� organizacyjnej oraz w� roku 1966 nagrody II stopnia za 
szczególne osiągnięcia w�dziedzinie badań naukowych (ryc. 98). Oprócz 
tego kilkakrotnie odbierał on nagrody rektorskie. Za swą działalność uzy-
skał również m.in. w� 1964 roku Złotą Odznakę Miasta Poznania oraz 
„Złoty Dysk” nadany przez Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kul-
tury Fizycznej i�Turystyki w�Poznaniu (ryc. 99) za społeczny wkład pracy 
w�rozwój kultury fi zycznej i�turystyki w�Wielkopolsce. W�1967 roku, za 
zasługi w�krzewieniu kultury fi zycznej i�sportu w�Polsce, otrzymał odzna-

Ryc. 98. Decyzja 
o�przyznaniu w�1963 
roku nagrody 
Przewodniczącego 
GKKFiT (archiwum 
J. Wiśniewskiego)
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kę „100-lecia Sportu Polskiego” (ryc. 100), w�1969 roku Medal Pamiąt-
kowy 50-lecia WSWF w�Poznaniu, w�1980 roku Medal 60-lecia AWF 
w� Poznaniu oraz Medal „Zasłużony dla AWF w� Poznaniu” (ryc. 101), 
a�w�1982 roku Medal Piaseckiego, nadany przez Senat AWF w�Poznaniu. 

Prof. dr hab. B. Kiełczewski zorganizował Zakład Biologii, w�którym 
zapoczątkował oryginalną problematykę naukową, stanowiącą własny 
wkład do nauk o� wychowaniu fi zycznym, mianowicie biometeorologii 
sportu. W�swej pracy O�potrzebie ekologizacji wychowania fi zycznego i�sportu 
zawarł teoretyczne podstawy przyszłych badań, pisząc m.in.

Badania bioklimatyczne należą do wyjątkowo trudnych, bo operują dwoma 
szczególnie skomplikowanymi zjawiskami, z�jednej strony organizmem ludz-
kim, z� drugiej ogromnym zespołem czynników kosmo-meteorologicznych. 
Bardzo subtelne wpływy [...] trudności znalezienia w�zespole czynników spraw-
czych, synergizm, często indywidualność reakcji, wreszcie trudności metodycz-
ne sprawiają, że nawet w�medycynie nieczęsto czynniki klimatyczne są bra-
ne pod uwagę przy diagnostyce i�etiologii schorzeń. [...] Bezsprzeczny wpływ 
jednak czynników środowiskowych na organizm, na jego kondycję i�wydol-

Ryc. 99. Medal i�dyplom 
nadania prof. Kiełczewskiemu 
„Złotego Dysku” (archiwum 
B. Kiełczewskiego)
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ność fi zyczną, czy też wydajność pracy umysłowej, wreszcie rola tych czyn-
ników w� sprawności wyczynowej usprawiedliwia całkowicie włączenie tego 
działu nauki do badań w�zakresie kultury fi zycznej (KIEŁCZEWSKI 1959). 

Tak więc w�ciągu trzech lat po ofi cjalnym zdefi niowaniu biometeoro-
logii i�założeniu Międzynarodowego Towarzystwa Bioklimatologii i�Bio-
meteorologii Profesor zarysował nowy dział biometeorologii człowieka – 

Ryc. 100. Medal (a) i�legitymacja 
(b) potwierdzająca nadanie odznaki 
„100-lecia sportu polskiego” 
(archiwum B. Kiełczewskiego)

a)
b)
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biometeorologię sportu. Został również przyjęty w�poczet członków tego 
towarzystwa pomimo występujących wówczas trudności z�przekazaniem 
składki w�dolarach. Szczególne zainteresowanie Profesor okazywał proble-
matyce wpływu aktywności Słońca (plam słonecznych i�rozbłysków chro-
mosferycznych) na stan organizmu oraz zagadnienia adaptacji i�aklimaty-
zacji organizmów do rożnych warunków klimatycznych i�stref czasowych. 

Problematykę biometeorologii sportu, czyli jak ją niekiedy nazywał 
„biokosmometeorologii”, ujmował jako naukę stosowaną. Dał temu wyraz 
między innymi w� wykładzie inauguracyjnym rok akademicki 1963/64, 
stwierdzając:

Tam, gdzie o�wyniku decydują nieraz mikrosekundy i�niemal milimetry, 
warto uściślić nasze wiadomości i�sprecyzować metody, włączając do kla-
sycznych podstawowych norm treningu również i�zdobycze biometeorolo-
gii sportowej. Pozwoli to w�sporcie na lepsze prognozowanie wydolności, 
a�może i�wyników oraz pozwoli w�dużej mierze uniknąć niespodziewanych 

Ryc. 101. Dyplom (a) 
i�medal (b) „Zasłużony 
dla AWF w�Poznaniu” 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego)

a)

b)
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porażek. W�kulturze fi zycznej pozwoli na bardziej dla zdrowia racjonalne 
gospodarowanie wysiłkiem. Wskazania dla kultury fi zycznej i�sportu do-
tyczą przede wszystkim racjonalnego rozkładu zajęć, z� uwzględnieniem 
biologicznych rytmów, racjonalnego treningu, obciążenia i�dietetyki w�za-
leżności od stref klimatycznych, aklimatyzacji przy przejazdach do innych 
klimatów oraz odpowiedniego zakładania urządzeń sportowych i�lokaliza-
cji obozów kondycyjnych (KIEŁCZEWSKI 1964).

Rozwój badań biometeorologicznych prowadzonych pod opieką Profesora 
spowodował utworzenie w�1965 roku w�Zakładzie Biologii, Pracowni Biome-
teorologii Sportu. Z�inicjatywy Profesora podjęta została przez Zakład od 1964 
roku organizacja Krajowych Sympozjów Biometeorologii Sportu. Odbyły się 
cztery w�latach 1964, 1965, 1970 i�1974 (ryc. 102). Stanowiły one ogólnopol-
skie forum dyskusyjne specjalistów z�różnych placówek naukowych, zaintereso-
wanych badaniem wpływu środowiska przyrodniczego na organizm człowieka. 

Ryc. 102. Prof. B. Kiełczewski wygłasza referat na IV Sympozjum 
Biometeorologii Sportu w�Poznaniu (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Wyniki badań prowadzonych w�Zakładzie prezentowane były na krajowych 
konferencjach biometeorologicznych i�na kongresach międzynarodowych. 

W�marcu 1965 roku przy Katedrze Teorii i�Metodyki Sportów powo-
łano Pracownię Ochrony Przyrody, nad którą opiekę powierzono prof. dr. 
hab. B. Kiełczewskiemu. 

W�czasie pracy w�WSWF Profesor opublikował 21 prac, wśród któ-
rych były także wspólnie przygotowane między innymi z� mgr. Jerzym 
Boguckim, doc. Haliną Szwarc44 (ryc. 103), mgr Barbarą Falkiewicz i�mgr 
Marią Czapską.

44 Prof. dr Halina Szwarc (1923-2002). Działaczka konspiracyjna w�okresie dru-
giej wojny światowej, skazana przez okupanta na karę śmierci (wyroku nie wykona-
no). W�1948 roku ukończyła studia medyczne w�Akademii Medycznej w�Poznaniu, 
gdzie podjęła pracę w�Klinice AM. W�Akademii Wychowania Fizycznego w�War-
szawie w�latach 1976-1993 była kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej przy 
Katedrze Nauk Biomedycznych, a�także Prorektorem w�latach 1969-1971. W�1975 
roku założyła w�Warszawie jeden z�pierwszych w�Europie Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Odznaczona Krzyżem Komandorskim w�Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Ryc. 103. Doc. Halina Szwarc i�doc. Bohdan Kiełczewski podczas inauguracji 
roku akademickiego w�WSWF (archiwum B. Kiełczewskiego)
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Syntezę badań przedstawił prof. B. Kiełczewski już po nieprzedłużeniu 
zatrudnienia na tej uczelni, w�opracowaniu książkowym Zarys biometeoro-
logii sportu (ryc. 104), wydanym wspólnie z� dr. hab. Jerzym Boguckim 
w�1972 roku. Wychodzą oni z�założenia, że:

Biometeorologia sportu bada bezpośrednie i� pośrednie wpływy pogody, 
klimatu i�czynników kosmicznych na zdrowy, o�wysokiej wydolności orga-
nizm człowieka oraz na jego wynik sportowy, jak również obejmuje badania 
z�zakresu selektywnej kultury fi zycznej i�turystyki, których syntezą jest wy-
korzystanie optymalnych warunków pogodowych oraz pór doby i�roku dla 
utrzymania zdrowia, odnowy sił oraz właściwej organizacji czasu wolnego. 

Książka ta zyskała uznanie w� recenzjach MATOUŠKI i� PŘIBILA 
(1972) oraz ŁOBOZEWICZA (1973).

Ukazany powyżej wkład Profesora do nauk kultury fi zycznej nie wyczer-
puje Jego zasług i�powiązań z�tą dziedziną nauki. Pozostaje jeszcze bogaty 
obszar osobistych zainteresowań i�pasji Profesora, którymi są szeroko pojęte 

Ryc. 104. Okładka książki 
Zarys biometeorologii sportu 
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wpływy kosmosu na życie, predyspozycje i�umiejętności człowieka, oddzia-
ływania geotroniczne oraz niewyjaśnione obiekty i�zjawiska atmosferyczne. 

Do spraw trudnych i�skomplikowanych codziennego bytowania miał 
Profesor swoisty dystans i� podejście z� przysłowiowym „przymrużeniem 
oka”, co wyrażało właściwe tylko Jemu poczucie humoru, znane tylko 
tym, którzy Go dobrze znali i�cenili. 

Osobę Profesora cechował bliski i�serdeczny związek z�Wielkopolską, 
regionem, z�którym związał prawie całe swoje dorosłe życie i�w�którym 
dane Mu było przejść przez wszystkie szczeble awansu zawodowego i�na-
ukowej kariery. Osobowość Profesora charakteryzowało umiłowanie życia 
i� ludzi, stąd szczególnie szeroki krąg przyjaciół, wychowanków i� odda-
nych współpracowników (ryc. 105). 

Choć od 30 lat nie pracował już w�tej sportowej uczelni, otaczany był 
szacunkiem po kres życia. Świadczy o�tym m.in. niekonwencjonalny ne-
krolog (ryc. 106).

Ryc. 106. Nekrolog 
od przyjaciół z�AWF 
w�Poznaniu

Ryc. 105. Toast z�okazji 
80-lecia urodzin swego 
nauczyciela prof. 
B. Kiełczewskiego, 
wznosi uczeń prof. 
J. Bogucki (archiwum 
J. Wiśniewskiego) 
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Twórca kosmoekologii na tle historii dyscypliny
Honorata Korpikiewicz

Stosunkowo wcześnie człowiek uświadomił sobie wpływ elektromagne-
tycznego promieniowania Słońca na rozwój organizmów oraz podtrzy-

mywanie życia na naszej planecie. Wiedzą tą dysponował już człowiek 
prehistoryczny. Słoneczna podczerwień dawała ciepło, a� promienie wi-
dzialne pozwalały na obserwację otaczającego świata. To ostatnie doty-
czyło także promieniowania Księżyca, który świeci odbitym i� częściowo 
spolaryzowanym światłem Słońca. Starożytni zauważyli również, że pro-
mieniowanie (podczerwone) Słońca wpływa na materię nieożywioną, po-
wodując procesy wietrzenia i�erozji. Słonecznego promieniowania jednak 
nie nazywano wtedy „podczerwonym” czy „widzialnym”; nie znano także 
innych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego: ultrafi oletowe-
go czy radiowego, odkryto je dopiero w�XIX wieku.

W�połowie XX wieku, w�związku z�problemami egzobiologii - naro-
dzin życia na Ziemi i�poszukiwaniem życia we Wszechświecie – zaczęto 
interesować się wpływami Kosmosu i�uznano, że tylko na planecie Zie-
mia w�Układzie Słonecznym istniały odpowiednie po temu warunki (od-
powiednia ilość ciepła, światła, wody, tlenu). Problem okazał się jednak 
bardziej skomplikowany; dziś uważa się, że pierwotna atmosfera była bez-
tlenowa, a�dopiero rodzące się życie zaczęło wytwarzać atmosferę tlenową 
wokół Ziemi. Rozwijająca sie medycyna kosmiczna zaczęła badać wpływ 
promieniowania i� pól (magnetycznych, elektromagnetycznych, elektro-
statycznych i� grawitacyjnych) na zdrowie człowieka oraz innych istot 
w�warunkach lotów kosmicznych. Jednak zrozumienie znaczenia rytmów 
kosmicznych, przyszło znacznie później. 

Atrybutem materii ożywionej jest ład, który ją różni zasadniczo od ma-
terii nieożywionej. Ład zachodzi zarówno w�układach strukturalnych, jak 
funkcjonalnych i�jest wynikiem przystosowania się do warunków otocze-
nia (KIEŁCZEWSKI, BOGUCKI 1972). 
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Ład – to równomierność, powtarzalność, równowaga, stabilność. Tyl-
ko do takich warunków mogło się przystosować rozwijające się na Ziemi 
życie. 

Jednym z�pionierów rodzącej się wiedzy o�wpływach rytmów kosmicz-
nych na Ziemię był Aleksander L. Czyżewski (Cziżewskij) (1897-1964), 
kandydat do Nagrody Nobla w�1938 roku. W�swych dociekaniach zaj-
mował się głównie wpływem Słońca, szczególnie aktywności słonecznej, 
na szereg ziemskich zjawisk występujących zarówno w� przyrodzie nie-
ożywionej, jak i�u�roślin, zwierząt oraz ludzi. Badał więc zjawiska mete-
orologiczne (opady deszczu, poziom wód w� jeziorach, czas pękania kry 
na rzekach, burze magnetyczne), geologiczne (trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów), biologiczne i�medyczne (przyloty ptaków, zakwitanie roślin, 
rozmnażanie zwierząt, zachorowania ludzi, na choroby układu krążenia 
i� choroby zakaźne), a� nawet społeczne – wykazując, że ich występowa-
nie koreluje z�cyklem aktywności Słońca. W�maksimum aktywności miała 
miejsce większość ważnych ruchów społecznych: wojen, rewolucji i�prze-
wrotów, jak również większość epidemii i� pandemii chorób zakaźnych 
(z�wyjątkiem dyfterytu). Swoje prace zawarł głównie w�dwóch książkach 
(CZIŻEWSKIJ 1930, 1976).

W�Polsce wpływy Słońca na Ziemię i�organizmy badał heliofi zyk Jan 
Mergentaler (1901-1995), który zajmował się m.in. zakłóceniami ma-
gnetyzmu ziemskiego przez korpuskularne promieniowanie Słońca i� ze-
brał wiele korelacji pomiędzy liczbami Wolfa (określającymi ilość plam 
na Słońcu) a� niektórymi zjawiskami biologicznymi (MERGENTALER 
1978, 1979). Należy też wymienić lekarza Juliana Aleksandrowicza 
(1908-1988), który był autorem ważnej inicjatywy, żeby kliniki kardio-
logiczne otrzymywały komunikaty o�stanie aktywności Słońca i�obecności 
w�centrum tarczy słonecznej aktywnych ognisk. Stwierdzono bowiem, że 
cząstki naładowane, wysyłane z� takiego miejsca, zaburzają ziemski ma-
gnetyzm, co wyraźnie koreluje z� pogorszeniem stanu zdrowia chorych 
z�arteriosklerozą (MERGENTALER 1978).

Profesor Bohdan Kiełczewski dość wcześnie włączył rozwijającą się 
wiedzę o� wpływach Kosmosu na biosferę do swoich niezwykle licznych 
zainteresowań badawczych, przy czym interesował się zarówno wpływem 
stałego promieniowania Słońca na organizmy (obserwacje etologiczne 
i�hematologiczne podczas zaćmienia Słońca), pól elektrostatycznych i�ma-
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gnetycznych (prace nad wyznaczaniem ładunków na powierzchni ciała), 
jak i�wpływem aktywności słonecznej (zmieniającej się co około 11 lat) na 
procesy biologiczne, a�nawet wpływem Wszechświata na ludzką kulturę 
– wierzenia, magię, mitologie i�religie. Najwięcej Jego prac kosmoekolo-
gicznych dotyczyło jednak rytmów biologicznych, które są odpowiedzią 
adaptacyjną ziemskich organizmów na rytmy kosmiczne. 

Jak wynika z� precyzyjnego opisu działalności wraz ze spisem publi-
kacji dokonanego przez jego współpracownika (WIŚNIEWSKI 1998), 
już w�1949 roku pojawiła się praca Profesora: Cykliczność pewnych przeja-
wów biologicznych (KIEŁCZEWSKI 1949). Choć pewne cykle rozwojowe 
w�przyrodzie były powszechnie znane (np. cykl wegetacyjny), to nowa-
torska jest próba wykazania, że przynajmniej niektóre z�nich są uwarun-
kowane zjawiskami kosmicznymi. Kiełczewski wskazuje tutaj głównie na 
cykl aktywności Słońca oraz faz Księżyca. Pokazuje, że masowe pojawianie 
się owadów w� leśnictwie koreluje z� liczbą plam słonecznych (występują 
w�maksimum aktywności Słońca). Podobnie się dzieje z�występowaniem 
korników we Francji, połowami makreli w�Kanale La Manche, które są 
wtedy bardziej udane. Tak też jest ze zbiorami miodu i�przyrostami rocz-
nych słojów drewna. Z�kolei ławice śledzi wypływają pod powierzchnię 
w�czasie pełni, nawet jeśli Księżyc jest przesłonięty chmurami. Najlepsze 
połowy są wtedy, gdy pełnia ma miejsce po 10 X. Najsłynniejszym przy-
kładem zależności cyklu życia od Kosmosu jest robak Eunice viridis, który 
dwa razy do roku, zawsze w�przeddzień ostatniej kwadry, odrzuca frag-
ment odwłoka napełniony komórkami rozrodczymi. 

Oprócz przywołania niezwykle ciekawych korelacji ważne są próby in-
terpretacji podanych zależności. Autor zauważa, że można je wyjaśniać 
albo przez wpływ aktywności słonecznej na klimat i�pośrednio na organi-
zmy, albo bezpośredni wpływ na komórki. Chociaż zaczynano już wtedy 
badać wpływ plam słonecznych na klimat, Kiełczewski słusznie zauważa, 
że choć zależność taka niewątpliwie zachodzi, to ma charakter bardziej 
lokalny niż globalny, tym samym skłania się do przekonania o�bezpośred-
nim wpływie zjawisk słonecznych na komórkę. Zwraca uwagę, że pla-
mom towarzyszą zaburzenia pola magnetycznego, silne prądy indukcyj-
ne oraz promieniowanie ultrafi oletowe i� korpuskularne. Wypowiada się 
też krytycznie na temat środowisk „sztucznych” – rozwiniętej cywilizacji 
– którymi wtedy zaczynały się zachłystywać kraje rozwinięte. Pokazuje 
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i�podkreśla wielokrotnie, także i�w�późniejszych pracach, że zakłócają one 
naturalną, immanentną cykliczność procesów życiowych. Dlatego łatwiej 
zaobserwować rytmy biologiczne u�roślin i�zwierząt żyjących w�natural-
nych warunkach, a�znacznie trudniej u�ludzi.

Nie sposób dziś, po ponad 60. latach, odmówić słuszności jego twier-
dzeniom. Powyższy artykuł pokazuje niezwykłą wagę kosmicznej rytmi-
ki jako immanentnej cechy organizmów żywych, na co dopiero wiele lat 
później zwróci uwagę chronobiologia. 

Profesor zajmuje się także wpływem czynników o� (względnie) sta-
łym charakterze (promieniowania, fal i�pól) na organizmy, o�czym pisze 
w�niektórych artykułach (KIEŁCZEWSKI 1950, 1954, KIEŁCZEWSKI 
i� in., 1954, KIEŁCZEWSKI, WSZOŁEK 1955). Szczególnie ważne są 
jego pomiary dotyczące zmian krzepliwości krwi prowadzone podczas za-
ćmienia Słońca i�podczas wschodu Słońca. Współpracuje z�astronomami: 
Fryderykiem Koebke i�Józefem Witkowskim, jak również z�miłośnikami 
astronomii. Bierze udział w� obserwacjach Słońca i� wygłasza referaty na 
temat jego wpływu. 

Jednymi z�ciekawszych Jego badań były pomiary ładunków powierzch-
niowych (elektrostatycznych) na powierzchni ciała mrówek (KIEŁCZEW-
SKI i�in. 1971). Pomysł pomiaru pojawił się w�wyniku obserwacji, że gro-
dzenie mrowisk przy użyciu siatki metalowej powoduje często migracje 
mrówek albo nawet wymieranie całych mrowisk. Pomiarów dokonywano 
w�1966 roku w�różnych porach doby, pod wpływem oświetlenia żarówką 
100 W, na różnym podłożu, a� także w�czasie zaćmienia Słońca. Wyniki 
można streścić następująco: podłoże ma wpływ na wielkość i�znak ładun-
ku, sztuczne oświetlenie powoduje wzrost aktywności zwierząt i� wzrost 
ładunku, a�ponadto istnieje prawdopodobnie zależność ładunków od ryt-
miki dobowej i�sezonowej. 

Te wyniki potwierdzają tradycyjną wiedzę Dalekiego Wschodu – chee-
-gung (Chiny) i�pranajamę (Indie), zgodnie z�którą najważniejsze dla życia 
jest oddychanie odpowiednim powietrzem, zawierającym jony ujemne. Fi-
lozofi a Wschodu nie znała jonów ujemnych, ale intuicyjnie pojmowała ko-
nieczność oddychania powietrzem czystym, górskim, morskim, w�pobliżu 
wodospadów, w�bryzgach wody poderwanej wiatrem, powietrzem oświe-
tlonym Słońcem. Dopiero w� czasie pierwszych lotów kosmicznych (lata 
60. XX wieku) zrozumiano, jak ważne są dla organizmów jony ujemne: 
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jonizatory ratowały życie kosmonautom w�statkach kosmicznych i�zwie-
rzętom laboratoryjnym. Zawartość jonów na powierzchni organizmu czło-
wieka (jak badanych mrówek) zależy od podłoża (powierzchnia Ziemi jest 
naładowana ujemnie), aktywności (która zmniejsza ilość jonów ujemnych 
i�powoduje powstawanie dodatnich, sprzyjających zmęczeniu), zanieczysz-
czeń powietrza, pory doby oraz roku (bo pole elektryczne atmosfery, „ła-
dowane” promieniowaniem słonecznym, wykazuje zmienność dobową 
i�sezonową). Tak więc wyniki pomiaru ładunków na mrówkach, z�pozoru 
niemające nic wspólnego z�Kosmosem, okazały się pionierskie dla zrozu-
mienia funkcjonowania żywego organizmu, co wykorzystał wkrótce Pro-
fesor Kiełczewski, pisząc, wraz z�Jerzym Boguckim, Biometeorologię sportu 
(KIEŁCZEWSKI, BOGUCKI 1972). Autorzy szeroko omawiają w�niej 
problem jonizacji atmosfery oraz znaczenie jonów ujemnych dla prawidło-
wego rozwoju i�zdrowia człowieka.

Nowa dziedzina wiedzy – chronobiologia – powstała po sympozjum 
w�Cold Spring Harbor w�1959 roku. Zajmuje się ona rytmami biologicz-
nymi – biorytmami, pokazując, jak organizmy żywe synchronizują swoje 
życiowe procesy z�rytmami Przyrody. Inaczej mówiąc – w�jaki sposób „od-
mierza” czas organizm roślinny, zwierzęcy, a�nawet każda ich komórka. 
Zwróćmy uwagę, że Profesor Kiełczewski swoją pierwszą pracę z�niena-
zwanej jeszcze „chronobiologii” napisał 10 lat przed powstaniem tej dys-
cypliny!

Prace z�chronobiologii koncentrują się na dwóch głównych zagadnie-
niach. Pierwszym jest opis wpływu czynników środowiskowych na prze-
bieg rytmów biologicznych. Drugie to rozstrzygnięcie problemu, gdzie 
jest zlokalizowany i�jak działa zegar biologiczny. Jak dotąd nie ma pewnej 
odpowiedzi na to pytanie. Próbuje się go lokalizować w�tworze siatkowa-
tym, w�międzymózgowiu, podwzgórzu i�węchomózgowiu. Jednak prze-
konanie o�istnieniu wewnątrz organizmu jakiegoś „steru” – zegara regulu-
jącego rytmy, który musiałby być niezależny od wpływów zewnętrznych, 
rodzi niebagatelne pytanie: w�jaki sposób tkwiąca wewnątrz organizmu, 
a� więc wrodzona(?) przyczyna może się wykształcić pod wpływem ze-
wnętrznego środowiska? 

Profesor Kiełczewski w� swoich pracach kosmoekologicznych poświę-
ca uwagę przede wszystkim rytmice, będącej wynikiem periodycznych 
zjawisk kosmicznych. Szczególnie podkreśla wpływy związane z�ruchami 
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Ziemi: obrotem wokół osi oraz rocznym obiegiem wokół Słońca, a�także 
obiegiem Księżyca wokół Ziemi. Interesuje się także rytmem aktywno-
ści Słońca (plam słonecznych). Na tę rytmikę Profesor zwracał uwagę już 
w�latach 40. ubiegłego wieku. Takim ważnym rytmem jest umieralność 
ludzi w� korelacji z� aktywnością Słońca. Ważne prace na ten temat pu-
blikuje Profesor wraz ze współpracownikami (BOGUCKI i� in. 1961a, 
1961b; BOGUCKI, KIEŁCZEWSKI 1968). 

Autorzy odnoszą się do innych badań (Rudolfa Barcala, Jiri Matouska) 
prowadzonych w�podobnym czasie i�niewykazujących różnic w�umieral-
ności w�zależności od płci. Dowodzą, że występują istotnie różnice, zależ-
ne zarówno od płci, jak i�od wieku zmarłych. Otóż liczba umierających 
mężczyzn wzrastała w� dniu wybuchu chromosferycznego lub dzień po, 
natomiast w�przypadku kobiet nasilenie zgonów miało miejsce na 2 dni 
przed oraz 2 dni po erupcji.

Profesor Kiełczewski prowadził także badania fi zjologiczne, wyzna-
czając wahania dobowe wydalania płynów ustrojowych (KIEŁCZEWSKI, 
SZWARC 1965).

Szeroko zajmował się także biometeorologią, zwracając uwagę, po-
dobnie jak w�cytowanym wyżej artykule z�1949 roku, że pośród różno-
rodnych czynników wpływających na zjawiska meteorologiczne poczesne 
miejsce zajmują czynniki kosmiczne, szczególnie promieniowanie Słońca, 
ale także, choć w� mniejszym stopniu, promieniowanie Księżyca (KIEŁ-
CZEWSKI 1959).

Natomiast czas reakcji prostej jest badany na studentach WSWF, za-
równo w� aspekcie rytmiki dobowej, jak i� biometeorologii (BOGUCKI 
i�in. 1966). Odnośnie do rytmiki dobowej w�południe następuje skrócenie 
czasu reakcji w�stosunku do wyników osiąganych rano. Zaobserwowano 
ponadto, że skrócenie czasu reakcji w�ciągu dnia w�stosunku do poran-
ka jest mniejsze w� zimie niż w� lecie. To poddało sugestie, żeby zbadać 
czas reakcji w�zależności od nasłonecznienia. W�istocie nasłonecznienie, ze 
wszystkich warunków pogodowych, najsilniej wpływa na skrócenie czasu 
reakcji prostej. 

Dyskutował również Profesor Bohdan Kiełczewski mnożące się podziały 
rytmów biologicznych (w�zależności od przyczyny zjawiska czy częstotliwo-
ści jego powtarzania), powstające w� młodej jeszcze chronobiologii (KIEŁ-
CZEWSKI 1965). Wskazywał on, że najlepiej zbadana jest rytmika dobowa 
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organizmów związana z�obrotem Ziemi wokół osi, a�także rytmika sezonowa 
(roczna). Podkreśla także wagę rytmiki związanej z� plamami słonecznymi 
(aktywnością Słońca) oraz z�miesiącem księżycowym. Znał najnowsze odkry-
cia rytmów endogennych Wilhelma Fliessa, Alfreda Teltschnera i�Rexforda 
Herseya: fi zycznego (okres 23 dni), psychicznego (28 dni) oraz intelektu-
alnego (33 dni). Jak zwykle w� takich sytuacjach był ostrożny i�krytyczny 
wobec naukowych nowinek, ale doskonale się w�nich wszystkich orientował. 

W�tym czasie, a�może już wcześniej, Profesor wymyślił, żeby nazwać 
powstającą naukę k o s m o e k o l o g i ą  (Kosmos – pierwotnie „Ład” (gr.), 
dziś – Wszechświat jako całość; oikos – środowisko (gr.)) i�włączyć do jej 
obszaru badań wszystkie konsekwencje wpływów środowiska kosmiczne-
go na to, co się dzieje na planecie Ziemia, a�więc zagadnienia wchodzą-
ce w�skład dociekań heliobiologii, chronobiologii, medycyny kosmicznej, 
egzobiologii, fi zyki kosmicznej, kosmometeorologii itd. Pogląd taki wy-
powiadał na zebraniach stowarzyszeń naukowych i�popularnonaukowych, 
głównie astronomicznych, choć artykuł na ten temat pojawiał się dopiero 
w� 1980 roku (KIEŁCZEWSKI, KORPIKIEWICZ 1980). Autorzy po-
kazują, że przedmiot badań proponowanej dziedziny kosmoekologii jest 
tożsamy z� dawnymi dociekaniami astrologów (wpływ Kosmosu na ży-
cie), choć metody badań i� wiedza fi zyczno-astronomiczna diametralnie 
się zmieniły: kosmoekolog bada metodami fi zycznymi realny, mierzalny 
wpływ zjawisk kosmicznych na ziemskie życie. Pod wpływem Profesora 
zarówno ja, jak i� moi uczniowie nazywają tę dziedzinę kosmoekologią 
(KORPIKIEWICZ 1996, 2002, 2006). 

Profesor zajmował się także dociekaniami na temat wierzeń dotyczą-
cych ciał niebieskich, czyli zupełnie nowym działem kosmoekologii, który 
nazywam kulturotwórczą rolą nieba. Wszakże dawne legendy i� przeka-
zy, które zostały zainspirowane zjawiskami niebieskimi, to także wpływ 
Wszechświata, tym razem na ludzką psychikę. Zainicjował on wiele arty-
kułów na ten temat publikowanych przez Astro Association, sam intere-
suje się najbardziej mitami księżycowymi (KIEŁCZEWSKI, KORPIKIE-
WICZ 1983, 1984). 

Podsumowaniem prac Profesora w�dziedzinie chronobiologii i�biome-
teorologii była wspomniana wyżej, wydana w�1972 książka – podręcznik 
dla studentów (KIEŁCZEWSKI, BOGUCKI 1972). Była to książka pio-
nierska, dotycząca zarówno tytułowej biometeorologii, jak i� rodzącej się 



155

chronobiologii, omawiająca zarówno dotychczasową wiedzę na ten temat, 
jak i�włączająca własne przemyślenia i�wyniki badań. Postaram się przed-
stawić pokrótce rozważania Autorów na temat biorytmów kosmicznych, 
podkreślając, że przedstawione w�książce interpretacje są aktualne do dziś, 
pomimo upływu prawie pół wieku. 

Zjawisko odmierzania czasu przez organizmy żywe zostało opisane 
w�XVIII wieku. Za najdawniej znaną wielkość zmieniającą się w�rytmie 
dobowym uważa się ruchy liści roślin, badane i�opisane przez astronoma 
Jean Babtiste Dortous de Mairana w�książce Observation botanique (Paryż, 
1729). Obserwacje prowadzone w�jaskiniach pokazały, że dobowe ruchy 
liści występują także w� całkowitej ciemności i� przy stałej temperaturze 
powietrza. Dalsze badania dowiodły, że w� rytmie dobowym zmienia się 
szereg zjawisk: otwieranie się i�zamykanie kielichów kwiatów, wytwarza-
nie pyłków, nektaru itd. Zjawisko to wykorzystał Karol Linneusz, kon-
struując w�Uppsali swój słynny zegar kwiatowy, w�którym różne gatun-
ki kwiatów kolejno otwierały i�zamykały swoje kielichy: np. o�3.00-5.00 
rano otwierały się kwiaty kozibrodu łąkowego, o�19.00-20.00 zamykały 
się kwiaty liliowca. Otwieranie i�zamykanie kielichów ma ściśle określony 
cel. Stulając płatki, rośliny chronią swoje wewnętrzne narządy przed chło-
dem nocy, a�otwierając – dają owadom możliwość ich zapylenia. 

W�rytmie dobowym odbywa się także szereg innych procesów w�orga-
nizmach roślin: podział i�wzrost komórek, a�także jeden z�najważniejszych 
procesów świata roślinnego: proces fotosyntezy. Zaobserwowano zarówno 
u�roślin lądowych, jak i�morskich, że proces fotosyntezy ma dwa maksi-
ma: przed i�po południu, natomiast w�okresie górowania Słońca – mini-
mum. Dobową rytmikę zarejestrowano też u� zwierząt; zwrócono m.in. 
uwagę na rytm snu i�czuwania u�ssaków.

Rytm okołodobowy otrzymał swą nazwę od Franza Halberga (1964 r.). 
Pierwotnie była mowa o�rytmie dobowym, 24-godzinnym, jednak okaza-
ło się, że okres tego rytmu zmieniać się może od 20-28 godzin. Zakłócenie 
24-godzinnego okresu jest spowodowane odizolowaniem organizmu od 
światła słonecznego (np. w� bunkrach lub jaskiniach). W� takiej sytuacji 
zaobserwowano u�człowieka wykształcenie się nowego rytmu snu i� czu-
wania o�okresie około 24,8-25 h (niektórzy autorzy opisują nawet rytm 
o�okresie 33 h). Zakłócony rytm dobowy powraca do okresu 24-godzinne-
go pod wpływem dobowych zmian oświetlenia słonecznego.
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Z� rytmem czuwania i� snu związane są rytmy pozostałych procesów 
przebiegających w�organizmie. W�warunkach normalnych są one ze sobą 
zsynchronizowane. Przy braku oświetlenia słonecznego obserwuje się cie-
kawe zjawisko desynchronizacji tych rytmów, np. rytm czuwanie – sen 
może mieć okres 33 h, a�okres rytmu zmian temperatury ciała tylko 25 h. 

Wydolność fi zyczna organizmu jest wypadkową wszystkich rytmów. 
Godziny 2-4 są dla człowieka najbardziej kryzysowe, kolejnymi są godzi-
ny 14-15. Najsilniejszy jest organizm człowieka w�godzinach 8-10 i�19-
20. Wiedza o�rytmice okołodobowej jest wykorzystywana w�praktyce, np. 
w�treningach sportowych, przy organizacji zawodów. Wielu badaczy jest 
zdania, że w�większości dyscyplin lepsze wyniki osiąga się późnym popo-
łudniem i�wieczorem, za najbardziej korzystne godziny przyjmując 17-19 
(KIEŁCZEWSKI, BOGUCKI 1972).

Powstało niebagatelne pytanie: dlaczego organizmy nauczyły się mie-
rzyć czas? Można przypuszczać, że poszczególne rytmy wykształciły się 
u�nich w� trakcie fi logenezy i� są wyrazem przystosowania się do warun-
ków panujących w�środowisku. Zdając sobie sprawę ze ścisłych związków 
pomiędzy środowiskiem ziemskim i�kosmicznym, można sądzić, że więk-
szość z�nich (być może wszystkie?) ukształtowały się pod wpływem środo-
wiska kosmicznego.

Istnieją różne sposoby klasyfi kacji rytmów biologicznych. Ogólnie 
można je podzielić na egzogenne, zależne od środowiska zewnętrznego, 
oraz endogenne, o�przyczynach niezwiązanych ze środowiskiem. Profesor 
Kiełczewski podkreśla jednak, że trudno przeprowadzić pomiędzy nimi 
jakąś ostrą granicę. Możliwe, że pewne rytmy były początkowo zależne 
od środowiska, a�później się od niego uniezależniły. Przykładem może być 
tutaj rytm menstruacyjny u�kobiet i�rytm rui u�samic wielu ssaków, któ-
re są uważane za rytmy endogenne. Jednak znany jest fakt, że w� jakiś 
sposób steruje ich przebiegiem światło wpadające do oka, które poprzez 
przysadkę mózgową pobudza funkcję jajników. Rytm rui u�zwierząt jest 
powiązany w�mniejszym lub większym stopniu z�rytmem rocznym (sezo-
nowym), podczas gdy rytm menstruacyjny kobiet zdaje się od niego nie 
zależeć. Jednak oba te rytmy można zaburzyć, zmieniając warunki oświe-
tlenia. Wiele zwierząt niewidomych albo trzymanych w�ciemności prze-
chodzi ruję w�zwykłych porach roku tak, jakby to miało miejsce w�natu-
rze. Nieco inaczej jest u�kobiet pozbawionych słonecznego światła. Np. 
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Eskimoski w�czasie nocy polarnej nie przechodzą menstruacji i�są w�tym 
czasie bezpłodne, z�wyjątkiem tych, które są niewidome. U�tych ostatnich 
cykl menstruacyjny uniezależnił się od warunków zewnętrznych (KIEŁ-
CZEWSKI, BOGUCKI 1972).

Z�powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że omawiane rytmy, 
pierwotnie zależne od środowiska – pory roku i�związanego z�tym oświe-
tlenia słonecznego, a�więc ruchu rocznego Ziemi wokół Słońca, w�warun-
kach sztucznych mogą zatracać swą sezonową rytmikę.

Rytmy ustroju uważane za endogenne dzieli się często w�zależności od 
czasu ich trwania. Przykładowo:
– impulsy nerwowe – 10-2 – 1 s,
– impulsy mózgowe – 10-1 – 1 s,
– rytm oddechowy – ok. 1 s itd.

Podkreśla się, że rytmy o�krótkim czasie trwania (a�więc dużej często-
tliwości) kierowane są impulsami nerwowymi i�są bardziej niezmienne niż 
rytmy długotrwałe, którymi zarządza układ hormonalny (KIEŁCZEW-
SKI, BOGUCKI 1972).

Pod koniec XIX wieku i�na początku XX wieku odkryto inne rytmy, 
uważane za endogenne. Wilhelm Fliess i�Hermann Swoboda niezależnie 
zauważyli istnienie długookresowych rytmów, zawiadujących sprawnością 
fi zyczną i� psychiczną człowieka. Alfred Teltschner odkrył trzeci cykl – 
sprawności intelektualnej. W�latach 60. XX wieku rozpowszechniono po-
gląd o�istnieniu tych trzech endogennych rytmów organizmu. Są to bio-
rytmy: fi zyczny, o�okresie 23 dni, warunkujący siłę fi zyczną, odporność, 
wytrzymałość organizmu, emocjonalny (psychiczny) z� okresem 28 dni, 
określający stan psychiki, nastrój, intuicję, wrażliwość na urazy psychicz-
ne oraz intelektualny, 33-dniowy, mający wpływ na pamięć, zdolność lo-
gicznego myślenia i�twórczość. Biorytmy rozpoczynają swój bieg w�chwili 
urodzenia. Każdy z� nich ma dwie fazy trwające połowę okresu: pierw-
szą pozytywną i�drugą negatywną. W�fazie negatywnej wyraźnie spada 
sprawność fi zyczna, psychiczna i�intelektualna organizmu, a�najniższa jest 
w�dniach krytycznych – przejścia fazy pozytywnej w�negatywną i�odwrot-
nie. Badania autorów wykazują, że na fazy negatywne, a�szczególnie na 
dni krytyczne, przypada zdecydowana większość wypadków, zachorowań 
i�śmiertelności (KIEŁCZEWSKI, BOGUCKI 1972). Moje własne bada-
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nia nad wypadkami śmiertelnymi w�górach wysokich pokazują, że 85,8% 
wypadków ma miejsce w�negatywnej fazie rytmu fi zycznego lub emocjo-
nalnego. W�przebadanych 120 przypadkach aż 24,2% wypadków śmierci 
nastąpiło w�dniach krytycznych rytmu emocjonalnego, a�13,3% w�dniach 
krytycznych rytmu fi zycznego (KORPIKIEWICZ 1981). 

Wspomnieć należy także o� rytmach uwarunkowanych kulturowo. 
Do takich z� pewnością należy rytm tygodniowy, który wykształcił się 
w�związku z�„biblijnym” podziałem na 6 dni pracy i�następujący po nich 
dzień odpoczynku. Sprawność fi zyczna człowieka wzrasta od poniedział-
ku, kiedy jest najniższa, do czwartku-piątku, kiedy osiąga swoje maksi-
mum, a�następnie znowu spada. Sprawność umysłowa ma swe maksimum 
w�środę i�w�czwartek. Podobny charakter mogą mieć inne rytmy demo-
grafi czne: urodzeń, zawierania małżeństw, a�po części i� zgonów. Wzrost 
urodzeń jest nie tylko związany ze wzrostem poczęć w�okresach świątecz-
nych czy wiosenno-letnich, ale czasem jest zależny czasem od takich pro-
zaicznych ludzkich kombinacji, jak np. opóźnione zgłaszanie urodzeń (za-
miast w�grudniu – w�styczniu następnego roku), żeby odmłodzić dziew-
czynki i�odroczyć chłopcom służbę wojskową(!). Jednakże rytm urodzeń 
(i�poczęć) nie jest niezależny od rytmu Przyrody. Wskazuje na to fakt, że 
u�człowieka przebiega on w�podobny sposób jak u�wielu innych gatunków 
zwierząt. Poza tym zaobserwowano, że im większa szerokość geografi cz-
na, tym maksimum poczęć przesuwa się w�kierunku lata. Na przykład 
w�Hiszpanii maksimum występuje w�marcu i�kwietniu, w�Belgii, Francji 
– w�maju, w�Szwecji – w�czerwcu, a�w�Norwegii – w�lipcu. 

Nie ulega wątpliwości, że rytm sezonowy w�życiu roślin i�zwierząt wy-
kształcił się i�utrwalił w�trakcie fi logenezy pod wpływem ruchu obiegowe-
go Ziemi dookoła Słońca i�związanych z�nim, uwarunkowanych nachyle-
niem osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki, pór roku. W�rytmie pór roku 
zmienia się szereg parametrów środowiska, przede wszystkim długość 
dnia, nasłonecznienie, temperatura, przebieg zmian ciśnienia, opadów, na-
tężenia wiatrów i�inne. Zwiastunem nadchodzącej zimy jest skracanie się 
długości dnia, które rozpoczyna się już w�momencie przesilenia letniego, 
około 24 VI. Zapowiedzią wiosny i� lata jest wydłużanie się dnia, które 
zaczyna się od przesilenia zimowego, czyli od 22 XII.

Manipulując długością dnia, można spowodować, że jesienne kwiaty 
(dnia krótkiego) kwitną w�środku lata (np. chryzantemy), a�kury na fer-
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mach noszą jajka przez cały rok. Jest to tym łatwiejsze, im większa jest 
izolacja organizmu od naturalnego środowiska i�rytmu przyrody. W�taki 
sposób otrzymuje się np. owocowanie pomidorów w� cieplarniach co 2 
miesiące.

W�rytmie sezonowym zmienia się natężenie wielu funkcji ludzkiego 
organizmu: tętno podnosi się w�lipcu, a�najniższe jest w�grudniu. Ciśnie-
nie tętnicze krwi obniża się w�maju, a�podnosi w�grudniu, częstotliwość 
oddechów rośnie w� styczniu i� spada w� sierpniu, temperatura ciała jest 
wyższa zimą, a�niższa latem.

Jeśli chodzi o�niektóre choroby, pojawiające się w�rytmie sezonowym, 
ich etiologia jest oczywista. Do tej grupy należą różne alergie, nastają-
ce wraz z�kwitnieniem pewnych gatunków roślin, których pyłki stanowią 
alergeny. Ma to miejsce najczęściej w�czerwcu i�lipcu. Niedobór witaminy C 
we krwi zimą wynika z�braku jej w�pokarmach. Także obniżanie się zimą 
poziomu fosforanów we krwi należy wiązać z�zimowym niedoborem wita-
miny D (dieta i�brak Słońca). Nietrudno też przewidzieć, że krzywica za-
nika latem, a�wzmaga się w�miesiącach niedoboru słonecznego. Podobnie 
– zimą następuje większy ubytek gęstości kości. Trudniejsze do uzasadnie-
nia jest zaostrzenie innych procesów.

Witamina B wykazuje stan zniżkowy od maja do lipca, czego już nie 
można wyjaśnić dietą. Dolegliwości żołądka i�dwunastnicy rozpoczynają 
się i�nasilają najczęściej wiosną i� jesienią. Liczba zawałów mięśnia serco-
wego rośnie w�kwietniu, maju i�październiku, choroba nadciśnieniowa po-
garsza się w�czerwcu, rany gorzej goją się jesienią itd. (KIEŁCZEWSKI, 
BOGUCKI 1972). 

Można by np. przypuszczać, że wzrost zawałów ma związek ze wzro-
stem krzepliwości krwi i�nadciśnienia, ale nadciśnienie ma swe maksimum 
w� czerwcu, podczas gdy liczba zawałów w� czerwcu maleje. Zwraca się 
też uwagę na istotny wpływ zimnych frontów atmosferycznych w�powsta-
waniu zawału; w�trakcie ich przejścia rośnie lepkość i�krzepliwość krwi. 
Fronty takie zdarzają się często wiosną i�jesienią, ale także w�innych po-
rach roku. Czasem tłumaczy się wzrost liczby zawałów gorszą termoregu-
lacją u�pacjentów z�chorobami układu krążenia (krew szybciej krzepnie, 
większa kruchość naczyń itd.). Natomiast nie ulega wątpliwości zależność 
pomiędzy zaostrzeniem arteriosklerozy a� stanem słonecznej aktywności 
i�rozbłyskami chromosferycznymi, wysyłającymi w�kierunku Ziemi stru-
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mienie naładowanych cząstek, co stwierdził już Aleksander Czyżewski 
(CZIŻEWSKIJ 1930, 1976).

Podobnie na gojenie się ran musi mieć wpływ brak słonecznego ul-
trafi oletu, który jednak utrzymuje się od jesieni do wiosny. Na nieżyt 
i� owrzodzenie przewodu pokarmowego ma wpływ kwasowość żołądka, 
jednak nadkwaśność występuje głównie w�zimie, a�niedokwaśność – latem 
itd. Z�pewnością istnieją tu złożone, wieloprzyczynowe związki, wpływa-
jące na określony obraz zjawisk.

Oprócz rytmów kosmicznych i� warunków biometeorologicznych, 
w�Zarysie biometeorologii sportu jako niezwykle ważne dla kosmoekologii na-
leży uznać podkreślenie znaczenia i�szczegółowe omówienie zespołu foto-
aktynicznego – promieniowania Słońca, Ziemi i�atmosfery powstającego 
pod wpływem warunków kosmicznych: promieniowania elektromagne-
tycznego Słońca, wiatru słonecznego, obiegu rocznego Ziemi i�dobowego 
ruchu wirowego Ziemi. Częściowo wspomniałam o�tym wyżej (w�związku 
z�badaniami ładunków elektrostatycznych mrówek), pisząc o�polu elek-
trycznym atmosfery i�jonizacji powietrza.

Innym takim ważnym czynnikiem zespołu fotoaktynicznego jest – 
wydawałoby się doskonale znane – promieniowanie ultrafi oletowe Słońca. 
Autorzy słusznie podkreślają jego wagę, przypuszczając, że właśnie ono 
wpływa na dobowe zmiany wydolności organizmu (wzrost wydolności na-
stępuje przy wzroście natężenia promieniowania). Doceniają także wiele 
innych korzyści dla organizmów płynących z� działania promieniowania 
UV. Nie sposób w�tym miejscu nie wyrazić dezaprobaty w�związku z�prze-
sadnymi informacjami na temat szkodliwości promieniowania UV Słoń-
ca, co w�ostatnich dziesiątkach lat zaowocowało wzrostem zachorowań na 
krzywicę, osteoporozę i�inne choroby związane z�niedoborem witaminy D 
wytwarzanej pod wpływem promieni UV Słońca. 

Przytoczyłam tylko niektóre wyniki badań Profesora Bohdana Kieł-
czewskiego związane z�kosmoekologią, co stanowi przysłowiową „kroplę 
w�morzu” Jego prac. Był to człowiek ogromnej wiedzy i�dociekliwości – 
prawdziwy Uczony o�nieograniczonych horyzontach, więc nie ulega wąt-
pliwości, że jeszcze długo będziemy czerpać z�tej skarbnicy.
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Aktywność organizacyjna poza uczelniami
Dariusz J. Gwiazdowicz
Jerzy Wiśniewski

Profesor wielokrotnie powtarzał, że obowiązkiem nauczyciela akade-
mickiego jest angażowanie się także w� życie poza własną uczelnią. 

Sam stosował to w�praktyce, o�czym świadczy członkostwo w�rozlicznych 
organizacjach. Dziś trudno dokładnie odtworzyć zajmowane przez nie-
go funkcje, dokonania organizacyjne, odczyty wygłaszane na zebraniach, 
konferencjach i�zjazdach. 

Gdy biernie uczestniczył w�konferencjach, często widywano Profesora 
z�przymkniętymi oczyma (ryc. 107), niczym „komputer w�stanie uśpie-
nia”. Jednak gdy tylko usłyszał jakąś godną uwagi informację, natych-
miast ją zapisywał wprost nieprawdopodobnie małymi literkami w�swoim 
notesie o�wymiarach 4 × 5 cm. 

Poniżej wymieniono tylko niektóre funkcje i� stanowiska zajmowane 
przez Profesora Bohdana Kiełczewskiego.

Ryc. 107. 
Dr Aleksander Rajski 
i�prof. B. Kiełczewski 
słuchający „w�stanie 
uśpienia” referatów 
na Kongresie 
Parazytologicznym 
w�Poznaniu w�1964 
roku (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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KOMITETY I�KOMISJE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Nauk Leśnych; członek w�połowie lat 70. ubiegłego wieku.

Komitet Ochrony Roślin; członek w�latach 70. ubiegłego wieku. Powo-
łany został przez Ministra Oświaty i�Szkolnictwa Wyższego, jako rzecznik 
tego Ministerstwa w�zakresie dyscyplin naukowych będących przedmio-
tem zainteresowania Komitetu (ryc. 108). 

Ryc. 108. Powołanie w�skład Komitetu Ochrony Roślin PAN (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Komisja Nauk Leśnych i� Drzewnych Oddziału PAN w� Poznaniu; 
członek od chwili jej powołania w�1980 roku. W�latach 1980-1995 wice-
przewodniczący tej komisji. 

Komisja Ochrony Środowiska Oddziału PAN w� Poznaniu; członek 
od 1978 roku. 

Komisja Podstawowych Problemów Kultury Fizycznej Oddziału 
PAN w�Poznaniu; członek od 1975 roku. 

RADY NAUKOWE

Rada Wielkopolskiego Parku Narodowego; w� latach 1972-1974 prze-
wodniczący, a�w�latach 1975-1978 członek. Okres przewodniczenia Radzie był 
szczególnie trudny, gdyż planowe prace związane z�racjonalną ochroną Parku 
zakłócone zostały m.in. nielegalną budową szpitala PKP w�Niwce oraz bez-
prawnym zagospodarowaniem terenów ochronnych przez pracowników Za-
kładu „Pomet” w�Poznaniu. Na posiedzeniu Rady Naukowej Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w�dniu 6 V 1972 roku prof. B. Kiełczewski stwierdził:

Interes społeczny przedsięwzięcia jest tylko pozorny, bowiem zapewnia 
wypoczynek tylko 121 osobom, gdy Zakłady mają 4,5 tys. pracowników, 
a�Poznań kilkaset tysięcy mieszkańców45.

W�związku z�tym, prof. Kiełczewski, jako Przewodniczący Rady, sta-
rał się w�czasie bezpośrednich rozmów z�najwyższymi władzami w�Kraju 
przekonywać do swoich słusznych racji. 

Natomiast w�czasie szerokiej ogólnopolskiej dyskusji na powyższy te-
mat prof. Kiełczewski wyeksponował kilka elementów, utrudniających 
pracę zarówno Rady WPN, jak i�jego Dyrekcji (ryc. 109).

Sprawa działek budowlanych, okupowanych bezprawnie na terenie strefy 
ochronnej Parku przez osoby związane często bardzo luźno z�Zakładami 

45 MOŃKO M. (1974). W� obronie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
Kierunki nr 44, z�3 XI 1974, s. 3 i�5. 
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Metalurgicznymi „Pomet”, jest przysłowiową kulą u� nogi działalności 
Rady. Członkowie Rady tracą mnóstwo drogocennego czasu na zupełnie 
jałowe dyskusje z�Dyrekcją i�Radą Zakładową „Pometu”, które stawiając 
nas w�swoim czasie przed faktem dokonanym, usiłują utrzymać status quo, 
zupełnie niezgodny z�przepisami oraz zarządzeniami władz. 

Zasadnicza przyczyna powyższego faktu, jak i�jemu podobnych, leży 
w�zupełnym niezrozumieniu istotnych założeń i�celów Parku Narodowe-
go. Musimy sobie wyraźnie zdać sprawę z� tego, że Park Narodowy nie 
jest parkiem miejskim, w� Parku Narodowym nie może być miejsca na 
żadne campingi, ośrodki wypoczynkowe, szpitale, sanatoria czy większe 
zakłady gastronomiczne, celem utworzenia Parku jest zachowanie unikal-
nych wartości przyrodniczych i�Park Narodowy w�Polsce winien być tak 
traktowany, jak w�wielu innych krajach, tzn. jak duże Muzeum Przyrody, 
które można tylko zwiedzać w�atmosferze pełnego dla niej szacunku46. 

Po latach Wojewoda Poznański Włodzimierz Łęcki przypomniał zasłu-
gi Profesora na tym polu, pisząc (ryc. 110): 

46 KIEŁCZEWSKI B. (1974). „Po nas choćby potop”. Polityka, 12 X 1974. 

Ryc. 109. 
List prof. B. Kiełczewskiego 
do Redakcji „Polityki” z�dnia 
12 X 1974 r. (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Okres ten był szczególnie trudny, ze względu na spotęgowaną aktywność 
niektórych grup społecznych zabiegających o�partykularne interesy pod 
pozorem realizacji idei ochrony przyrody. 

Ryc. 110. Pismo gratulacyjne wojewody poznańskiego (archiwum 
J. Wiśniewskiego) 
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Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku jak grom z�jasnego nieba spadła 
decyzja o�wydobywaniu węgla brunatnego w�odkrywce, którą nazwano 
umownie „wielkim rowem poznańskim”. Choć wówczas Profesor już nie 
był członkiem Rady WPN, także i�w�tej sprawie zajął zdecydowane sta-
nowisko. W�wywiadzie prasowym wskazał na negatywne skutki odkryw-
ki nie tylko dla Parku, ale i� całego środowiska przyrodniczego Wielko-
polski47. 

W�dowód uznania 25 X 1996 roku prof. Kiełczewski posadził jodłę 
pospolitą w�„Lasku Pamięci WPN”.

Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w� Gołuchowie; w� latach 
1977-1992 przewodniczący (ryc. 111), od 1993 roku członek Prezydium 
Rady. Już od początku swej działalności był zdania, że: 

Zaczynamy od zera, bez żadnych wzorców ani w�Polsce, ani na świecie. Wy-
daje się jednak, że ośrodek powinien mieć charakter kompleksowy, składać 
się z�właściwego muzeum, parku, łącznie z�arboretum i�zwierzyńca48.

Jego pełne zaangażowanie w�tworzenie tej unikalnej nie tylko w�skali 
kraju placówki zostało wysoko ocenione. Świadczyły o�tym słowa wypo-
wiedziane przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, 
mgr. inż. Ryszarda Dzialuka na posiedzeniu Kierownictwa Lasów Pań-
stwowych i�Rady Naukowej OKL w�dniu 9 X 1987:

Słowa uznania i�serdecznego podziękowania kieruję do wszystkich człon-
ków Rady Naukowej, a�szczególnie do obchodzących dziś dziesięciolecie 
swej działalności – pana prof. Bohdana Kiełczewskiego, od początku nie-
strudzenie kierującego pracą Rady. Jako wyraz uznania działalności pana 
profesora kierownictwo Lasów Państwowych pragnie powierzyć panu 
przewodnictwo nowo powołanej dziś Radzie Naukowej, na okres następ-
nej kadencji (DZIALUK 1987). 

47 LEWANDOWSKA W. (1980). Powołany ku radości, Kierunki nr 40, z�5 
X 1980, s. 7.

48 MIECIK T. (1977). Kaliska inicjatywa Lasy – kruche bogactwo, Trybuna 
Ludu nr 251, z�24 X 1977, s. 5.
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Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w�Poznaniu; członek w�la-
tach 1963-1987. Brał czynny udział w�życiu naukowym Instytutu przez 
opiniowanie planów naukowych, recenzowanie prac doktorskich i� habi-
litacyjnych. Uczestniczył w� corocznie organizowanych w� Poznaniu 2-, 
3-dniowych „Sesjach naukowych IOR” (ryc. 112). Te znakomicie organi-
zowane przez prof. dr W. Węgorka spotkania stanowiły dla niego dosko-
nałą płaszczyznę wymiany poglądów między pracownikami nauki a�tere-
nową służbą ochrony roślin. 

RADY PROGRAMOWE I�REDAKCYJNE 

Rada popularno-naukowego periodyku „Przegląd Leśniczy”; czło-
nek od 1991 roku. 

Rada Redakcyjna „Studiów i�Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej” 
w�Gołuchowie; członek od 1985 roku.

Ryc. 111. Prof. B. Kiełczewski z�członkami Prezydium Rady Naukowej OKL 
w�Gołuchowie, czerwiec 1978 r. (archiwum OKL w�Gołuchowie) 
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TOWARZYSTWA NAUKOWE I�STOWARZYSZENIA (ORGANIZACJE SPOŁECZNE)

Polskie Towarzystwo Entomologicznego (PTE); członek od 1945 roku 
(od września 1949 roku pierwszy przewodniczący nowo powstałego po 
drugiej wojnie światowej oddziału w�Poznaniu). Prof. B. Kiełczewski był 
współinicjatorem wielkiej wystawy entomologicznej, którą zorganizował 
prof. mgr Stefan Alwin49 w�zamku poznańskim w�maju 1964 roku (ryc. 

49 Stefan Alwin (1916-1997) urodził się prawdopodobnie w Sarnach na Wo-
łyniu. W transporcie sierot przywiezionych z okolic Sarn znalazł się w Wielko-
polsce jako 4-letni chłopiec, znający tylko swoje imię Stefan. Został adoptowany 
przez pp. Alwinów, mieszkańców Leszna. Żołnierz Armii Krajowej. W 1946 roku 
ukończył studia leśne w Uniwersytecie Poznańskim. W 1955 roku mianowany 
zastępcą profesora w WSR w Poznaniu. Był założycielem i długoletnim kierow-
nikiem Katedry Metod Ochrony Roślin i w latach 1956-58 prodziekan Wydziału 
Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Znakomity kolekcjoner, który 
zgromadził m.in. ponad ćwierć miliona chrząszczy i motyli, a także duży zbiór 
fi latelistyczny o tematyce entomologicznej.

Ryc. 112. Prof. B. Kiełczewski 
w�czasie obrad „Sesji Naukowej 
IOR” w�1968 roku (archiwum 
B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 113. Prof. mgr Stefan Alwin wspólnie z prof. dr. hab. Bohdanem 
Kiełczewskim otwierają w Poznaniu wystawę entomologiczną (archiwum 
J. Szabana) 

Ryc. 114. Okolicznościowy datownik wystawy entomologicznej (archiwum 
J. Wiśniewskiego)
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113, 114). Oprócz krajowych owadów eksponowano bogate zbiory egzo-
tów, zwłaszcza motyli i�chrząszczy, a�uzupełnienie wystawy stanowiły inte-
resujące kolekcje znaczków pocztowych, datowników i�książek o�tematyce 
entomologicznej. Bardzo duża frekwencja i�zainteresowanie zwiedzających 
potwierdziły potrzebę zorganizowania tego rodzaju ekspozycji. 

Profesor brał udział w�organizowanych Zjazdach Towarzystwa, m.in. 
we Wrocławiu, Krakowie i�Warszawie. W�uznaniu wieloletniej działalno-
ści otrzymał w�1980 roku Złotą Odznakę PTE, a�w�1992 roku godność 
członka honorowego.

Polskie Towarzystwo Leśne (PTL); członek od połowy lat 40. ubie-
głego wieku. Aktywność Profesora koncentrowała się na przygotowaniu 
oraz wygłaszaniu odczytów i� prelekcji, które cieszyły się zawsze dużym 
zainteresowaniem. W�uznaniu zasług dla nauki, leśnictwa i�Towarzystwa 
otrzymał w�1986 roku zaszczytną godność członka honorowego (ryc. 115).

Ryc. 115. Dyplom nadania 
prof. B. Kiełczewskiemu 
godności Członka 
Honorowego Polskiego 
Towarzystwa Leśnego 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego)
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Ryc. 116. 
Prof. B. Kiełczewski 
otwiera obrady 
uroczystej sesji naukowej 
poświęconej pamięci 
prof. dr. A. Wodziczki 
(fot. Z. Pniewski)

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika; członek od 
1946 roku.

Liga Ochrony Przyrody (LOP); członek od połowy lat 40. ubiegłe-
go wieku (przez jedną kadencję członek Rady Naukowej przy Zarządzie 
Głównym). W�1973 roku był współorganizatorem uroczystej sesji nauko-
wej poświęconej pamięci prof. dr. Adama Wodziczki (ryc. 116), w�25 rocz-
nicę śmierci. Otrzymał srebrną (1973 r.) i�złotą odznakę (1977 r.), a�tak-
że złotą odznakę honorową „Zasłużony dla ochrony przyrody” (1983 r.) 
(ryc. 117). Za wybitne osiągnięcia w�dziedzinie ochrony przyrody i� po-
mnażania jej zasobów nadano Profesorowi w�1990 roku godność Członka 
Honorowego Ligi Ochrony Przyrody (ryc. 118). 
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Ryc. 117. Legitymacja Złotej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla ochrony 
przyrody” (archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 118. 
Potwierdzenie nadania 
godności Członka 
Honorowego Ligi 
Ochrony Przyrody 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego)



175

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne; członek od 1948 roku. 

Polskie Towarzystwo Zoologicznego (PTZ); członek od 1950 roku.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA); członek od 
1950 roku. Z�inspiracji Profesora utworzono na początku lat 50. ubiegłe-
go wieku oddział poznański tego towarzystwa, w�którym przez pierwsze 
dwa lata był wiceprezesem, a�potem piastował funkcję prezesa (ryc. 119) 
do 1988 roku (przez 36 lat!). W� tym okresie zorganizowano najwięcej 
pokazów nieba, pogadanek na tematy astronomiczne, a� także budowa-
no amatorskie teleskopy, do których także profesor szlifował zwierciadła 
(KORPIKIEWICZ 1998). Z� jego inicjatywy na terenie XXIV Między-
narodowych Targów Poznańskich w�1955 roku zorganizowano stoisko – 
dostrzegalnię (ryc. 120, 121). Natomiast w� latach 70. ubiegłego wieku 
Oddział Towarzystwa podjął inicjatywę wybudowania w�Poznaniu w�Par-

Ryc. 119. Doc. B. Kiełczewski z�członkami Zarządu Oddziału PTMA 
w�Poznaniu (archiwum B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 120. Dostrzegalnia 
na terenie XXIV 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w�1955 roku 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 121. Podziękowanie 
za inicjatywę i�realizację 
stoiska-dostrzegalni na MTP 
w�Poznaniu w�1955 roku 
(archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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ku na Cytadeli planetarium. W�wywiadzie udzielonym red. M. Skąpskie-
mu50, prof. Kiełczewski powiedział: 

Będzie to pewnego rodzaju kombinat, który obok samej sali projekcyjnej 
będzie miał także gabinety geofi zyczne, obserwatorium z�lunetami, tarasy 
do obserwacji indywidualnych oraz wahadło Foucaulta, tego, który wyka-
zał ruch obrotowy Ziemi.

Otrzymano zgodę na lokalizację, wykonano projekt wstępny obiektu. 
Zakupioną aparaturę planetarium „Space Master” fi rmy Zeiss przysłano 
do Poznania w�1974 roku, ale z�powodu braku środków fi nansowych na-
stąpiło spowolnienie budowy. Dlatego wiosną 1982 roku aparaturę pro-
jekcyjną planetarium wraz z�innym osprzętem zapakowano w�117 skrzyń 
i�„jako przyjacielski dar Poznania dla miasta Kopernika” przesłano do To-
runia. Tam doczekał się montażu dopiero w�1993 roku51. 

W� 1973 roku w� ramach „Obchodów Kopernikowskich” prof. Kieł-
czewski współorganizował w�salach poznańskiego ratusza wystawę „Pro-
gnostyka z�biegów niebieskich” (ryc. 122). Była ona unikalna i�dzieliła się 
na trzy działy: 
1) popularne wyobrażenie o�budowie kosmosu, 
2) astronomia i� życie codzienne w� przekonaniu przeciętnego człowieka 

XVI wieku,
3) astronomia demoniczna, zajmująca się przepowiadaniem i�interpreta-

cją pewnych niepokojących zjawisk kosmicznych. 

Eksponowano m.in. pierwodruk De Revolutionibus Orbium Coelestium, 
starodruki dzieł Ptolomeusza, Wojciecha z�Brudzewa, stare księgi medy-
ków, XVI- i�XVII-wieczne kalendarze oraz globusy i�dawne instrumenty 
astronomiczne. 

W�1976 roku Profesor przyczynił się do zorganizowania ekspedycji na 
zaćmienie słońca do Turcji Azjatyckiej. Był zaangażowany w�powołanie na 

50 SKĄPSKI M. (1971). Amatorscy badacze gwiazd, Głos Wielkopolski nr 
183, z�1 VIII 1971, s. 3. 

51 WOSZCZYK A. (1994). Toruńskie Planetarium. Postępy Astronomii 2, 
s. 83-86.
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Morasku w�Poznaniu rezerwatu meteorytowego. Utrzymywał także ser-
deczne kontakty z�pracownikami Obserwatorium Astrogeodynamicznego 
w�Borówcu k. Poznania (ryc. 123), uzupełniając przy tej okazji swoje wia-
domości z�zakresu astronomii. Wygłaszał również popularne odczyty na 
tematy astronomiczne (ryc. 124). 

Przez kilka kadencji Profesor był członkiem Zarządu Głównego 
PTMA, a�przez dwie kadencje przewodniczącym Głównej Rady Nauko-
wej PTMA. Jego zasługi zostały docenione, gdyż w�1971 roku otrzymał 
Złotą Honorową Odznakę PTMA za pracę społeczną i�krzewienie wiedzy 
astronomicznej w�Polsce (ryc. 125), a�w�1974 roku Medal Kopernikowski 
(ryc. 126). Na zakończenie należy także wspomnieć, w�jakich warunkach 
lokalowych przypadło działać towarzystwu w� kamieniczce przy Starym 
Rynku w�Poznaniu.

Przeprowadzono mnie przez dwa pokoje, potem schodkami, potem 
przez mroczny korytarz (piwniczny) i� do maleńkiej piwniczki (jak kto 
woli, to sutereny). W�pierwszej chwili się przeraziłam, potem pomyśla-

Ryc. 122. Otwarcie wystawy 
Prognostyka z�biegów 
niebieskich w�ratuszu 
poznańskim 
(archiwum J. Wiśniewskiego)
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Ryc. 123. Prof. B. Kiełczewski z�żoną w�odwiedzinach u�pracowników 
Obserwatorium Astrogeodynamicznego w�Borówcu k. Poznania w�1978 r. 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 124. Plakat informujący o�odczycie prof. B. Kiełczewskiego (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 
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Ryc. 125. Legitymacja i�Złota 
Honorowa Odznaka Polskiego 
Towarzystwa Miłośników 
Astronomii (archiwum 
B. Kiełczewskiego)

łam, że „z�braku laku” może być i�to. W�pomieszczeniu panowało stęchłe 
powietrze, było wilgotno i� zimno, tynk i� płaty farby odpadały od nie 
wiadomo kiedy malowanych ścian. Na ścianach wisiało trochę obrazów, 
map [...]. W� kącie stała starodawna przeżarta przez korniki szafa wy-
pełniona książkami [...]. Ja sobie wcale nie wyobrażam, jak tam można 
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Ryc. 126. Legitymacja i�Medal Kopernikowski nadany prof. B. Kiełczewskiemu 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

w�takich warunkach pracować, przecież tam nie można wytrzymać ani 
chwili [...]52.

Mamy tutaj przykład, że nie warunki otoczenia, ale inicjatywa drze-
miąca w�ludziach pracujących społecznie może dokonać rzeczy wielkich. 
Z�drugiej zaś strony widać, że prof. B. Kiełczewski – jako wieloletni pre-
zes Oddziału – nie miał „siły przebicia”, by zdobyć choć skromne dotacje 
w�celu polepszenia warunków działania miłośników astronomii.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; członek zarządu głównego 
w�latach 1958-1960:
– członek Wydziału Nauk Rolniczych i�Leśnych od 1965 roku (w�latach 

1969-1981 przewodniczący tego Wydziału). W�1972 roku współorga-
nizował z�tym Wydziałem i�Instytutem Biologii Stosowanej Akademii 
Rolniczej w�Poznaniu sesję naukową „Ochrona środowiska przyrodni-
czego w�Wielkopolsce”. Także na Wydziale zabiegał, by wbrew opo-
rom partyjnych decydentów uznać pierwszego prezesa Towarzystwa 

52 RYCHŁOWSKA M. (1980) W�Poznańskim Oddziale PTMA. Świat Mło-
dych nr 39, 1 IV 1980. 
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Augusta Cieszkowskiego patronem Akademii Rolniczej w�Poznaniu;
– członek Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych od 1965 

roku; 
– członek Komisji Nauk Rolniczych i�Leśnych od 1957 roku; 
– członek Komisji Biologicznej od 1958 roku; 
– członek współzałożyciel Komisji Biologicznych Podstaw Kultury Fi-

zycznej w�1964 roku. 

Na sesji naukowej z�okazji 125-lecia PTPN, prof. Kiełczewski wygłosił 
odczyt na temat „Rola PTPN w�rozwoju rolnictwa i�leśnictwa w�Wielko-
polsce”.

W�uznaniu zasług otrzymał w�1982 roku pamiątkowy medal z�okazji 
125-lecia Towarzystwa (ryc. 127). Natomiast w�1988 roku został człon-
kiem honorowym tego Towarzystwa (ryc. 128). 

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania; członek od 1960 roku. 

Polskie Towarzystwo Balneoklimatyczne; członek od 1960 roku. 

Stowarzyszenie Astrologów (Astro Association) w�Poznaniu; współza-
łożyciel tego stowarzyszenia w�1978 roku.

Ryc. 127. Medal pamiątkowy 
z�okazji 125-lecia Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(archiwum J. Wiśniewskiego)
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Ryc. 128. Dyplom nadania 
Członkostwa Honorowego 
przez Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk (archiwum 
B. Kiełczewskiego) 

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w�Baranowie pod 
Poznaniem; członek współzałożyciel w� 1981 roku. Celem statutowym 
stowarzyszenia było gromadzenie środków fi nansowych na zakładanie 
książeczek mieszkaniowych PKO dla sierot (także społecznych), jak i�osób 
kalekich. Z� upływem lat na uroczystych spotkaniach, w� których brał 
udział także prof. Kiełczewski (ryc. 129), wręczano młodzieży nie tylko 
książeczki mieszkaniowe, ale także maszyny do pisania, radiomagnetofo-
ny oraz tabliczki metalowe do pisania alfabetem Braille’a. 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy (późniejsze Stowarzyszenie 
Psychotroniczne); członek współzałożyciel w�1982 roku.

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej,

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,

Towarzystwo do Walki z�Kalectwem,

Polski Klub Ekologiczny.
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Ryc. 129. Zaproszenie na uroczyste spotkanie z�młodzieżą (archiwum 
B. Kiełczewskiego)

ORGANIZACJE KOMBATANCKIE 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska; 
członek od 1990 roku (ryc. 130). 

Europejska Federacja Kombatantów i� Żołnierzy, Sekcja Belgijska; 
członek od 1993 roku (ryc. 131).
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Ryc. 131. Legitymacja członkowska Europejskiej Federacji 
Kombatantów i�Żołnierzy (archiwum B. Kiełczewskiego) 

Ryc. 130. Legitymacja (a) i�odznaka (b) 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
do noszenia Odznaki Organizacyjnej 
(archiwum B. Kiełczewskiego) 

a)

b)



* * *

Profesor Kiełczewski nigdy nie należał do żadnej partii politycznej, 
gdyż słowo „koniunkturalizm” było mu zawsze obce. Nie mógł zrozumieć 
metamorfozy pracowników Wydziału – zwłaszcza tych chwalących się 
(c z ę s t o  n i e u d o k u m e n t o w a n ą) działalnością konspiracyjną, m.in. 
w�Armii Krajowej – jak szybko stali się aktywnymi członkami PZPR. Pia-
stując bardzo ważne stanowiska partyjne na Wydziale i�w�Uczelni, trak-
towali tę działalność jako „trampolinę” dla swoich kolejnych awansów za-
wodowych i�naukowych. Po przemianach społeczno-politycznych w�1989 
roku wstydliwie pomijali lub zacierali oni w�swoich biogramach wszystkie 
te aktywności. 
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Wystąpienie 
prof. dr. hab. Bohdana Kiełczewskiego 
po nadaniu tytułu doktora honoris causa53

Magnifi cencjo! Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziału Leśnego, 
Szanowni i�Drodzy Państwo

Na ręce Pana Rektora pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Wyso-
kiemu Senatowi i�Radzie Wydziału Leśnego za tak szczególne wyróżnienie 
mnie doktoratem honorowym naszej Uczelni. 

Dziękuję również bardzo serdecznie Szanownym Recenzentom w�oso-
bach Panów Profesorów: – Zenona Capeckiego, Jana Rafalskiego i�An-
drzeja Szujeckiego, którzy poświęcili swój cenny czas na ocenę mojej oso-
by. Dziękuję również tym wszystkim Państwu, którzy w�jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do dzisiejszej uroczystości. Niemniej serdecznie dzię-
kuję Państwu tu zgromadzonym, którzy łaskawie zaszczycili mnie dzisiaj 
swoją obecnością.

Jeżeli na jakimkolwiek odcinku mojej pracy do czegoś doszedłem, to 
w�głównej mierze zawdzięczam moim znakomitym Współpracownikom. 
Chciałbym podkreślić, że miałem istotnie wyjątkowe szczęście do asysten-
tów. Nikt mnie nigdy nie zawiódł, a�wszyscy są już dawno profesorami. 
Asystentów dobierałem sobie już z�grona studentów, a�kryterium oceny 
miałem dość osobliwe, gdyż kierowałem się głównie dwoma cechami cha-
rakteru: punktualnością i�słownością. I�chyba się nie myliłem. Brak cza-
su nie pozwala mi wymienić wszystkich współpracowników, ograniczę się 

53 Uroczystość odbyła się w�dniu 8 maja 1992 roku w�Sali Malinowej Pałacu 
Działyńskich w�Poznaniu (ryc. 132, 133). Tekst odtworzono na podstawie odna-
lezionego maszynopisu, z�własnoręcznie naniesionymi poprawkami.
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Ryc. 132. Zaproszenie na uroczystość nadania doktoratu honorowego (archiwum 
J. Wiśniewskiego)

Ryc. 133. Przemawia doktor honoris causa; słuchają (od lewej): dziekani – 
profesorowie Bohdan Wosiewicz, Janusz Czapski i�Włodzimierz Prądzyński oraz 
prorektor prof. Zenon Krzywański, rektor prof. Ryszard Ganowicz i�prorektor 
prof. Marek Świtoński (fot. M. Skorupski) 
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więc tylko do dwóch, z�którymi miałem najwięcej wspólnie opublikowa-
nych prac – prof. Jerzego Wiśniewskiego i�prof. Jerzego Boguckiego. 

Z�Uczelnią łączą mnie dość odległe już związki nie tylko merytorycz-
ne i� formalne, ale również i� emocjonalne. Mojej Almae Matris zawdzię-
czam istotnie bardzo dużo: ukończyłem jeszcze przed wojną studia leśne, 
po wojnie obroniłem doktorat, przeprowadziłem habilitację, otrzymałem 
dzięki Uczelni dwa tytuły naukowe, no i�dzisiaj najwyższą godność, jaką 
Uczelnia może nadać. Jest to moje apogeum życiowe. 

Moimi mistrzami byli: prof. Ludwik Sitowski, znany zoolog, który 
mnie doktoryzował oraz prof. Aleksander Kozikowski – znany entomo-
log, który był moim przełożonym do 1956 roku, w�którym zmarł. Po jego 
śmierci kierowałem Katedrą Ochrony Lasu z�przerwami, aż do przejścia 
na emeryturę. W�międzyczasie kierowałem Instytutem Biologii Stosowa-
nej przy naszej Uczelni oraz Zakładem Biologii przy AWF. 

Ze szczególnym sentymentem wspominam Instytut Biologii Stosowa-
nej, którym kierowałem przez 10 lat, od 1970 roku. Był to jeden z�czte-
rech tego typu instytutów powołanych eksperymentalnie przez Minister-
stwo. Instytut miał charakter międzywydziałowy, a�skład Rady Naukowej 
był międzyuczelniany. Przewodniczącym Rady był prof. Karol Mańka. 
Obok prac badawczych Instytut prowadził studia doktoranckie stacjonar-
ne i�zaoczne, a�jego główną zasługą było formalne umożliwienie rozwoju 
naukowego pracownikom naszej Uczelni, którzy byli absolwentami in-
nych Uczelni. Wydziały, bowiem niechętnie nadawały stopnie naukowe 
nie własnym absolwentom, albo i�pracownikom piszącym prace z�zakre-
su badań podstawowych. Te bariery przełamał dopiero Instytut, nadając 
stopnie naukowe doktora i�doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. 
Łącznie Instytut doktoryzował 72 osoby, a�habilitował 49. 

Również z�niemałym sentymentem wspominam moją dwudziestolet-
nią pracę na AWF, gdzie byłem kierownikiem Zakładu Biologii i� przez 
trzy kadencje (9 lat) – prorektorem. Do pracy w�tej Uczelni zaprosił mnie 
ówczesny jej rektor – prof. Michał Ćwirko-Godycki, lekarz i�antropolog, 
wysokiej klasy erudyta, który bardzo popierał zainicjowany przeze mnie 
kierunek badawczy – ekologizację kultury fi zycznej. 

Jako pryncypialną zasadę w�mojej pracy naukowej przyjąłem nawiąza-
nie możliwie szerokich kontaktów z�Zakładami o�podobnym profi lu ba-
dawczym. Pragnę wymienić, z�braku czasu, jedynie kilku zacnych ludzi, 
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którym szczególnie dużo zawdzięczam, niestety nie wszyscy żyją: obie Ka-
tedry Zoologii na naszym Uniwersytecie (prof. Jan Rafalski i�prof. Wacław 
Skuratowicz), Katedra Ochrony Lasu SGGW (prof. Marian Nunberg, 
prof. Jan Dominik, prof. Andrzej Szujecki), Katedra Biologii i�Parazyto-
logii Akademii Medycznej (prof. Czesław Gerwel), Instytut Badawczy Le-
śnictwa (prof. Witold Koehler i�prof. Jerzy Burzyński), Instytut Ochrony 
Roślin (prof. Władysław Węgorek), Instytut Dendrologii PAN (prof. Ste-
fan Białobok i�prof. Ryszard Siwecki), Instytut Balneoklimatyczny (prof. 
Józef Jankowiak), Wojskowy Instytut Higieny i�Epidemiologii (prof. Zbi-
gniew Żółtowski). Wspólnie napisaliśmy Entomologię lekarską.

Z�zagranicznych ośrodków badawczych najbliżej współpracowałem ze 
Stacją Ochrony Lasu (US Forest Station Pineville – dr John C. Moser) 
i�z�Katedrą Ochrony Lasu (Vysoká škola lesnícka a�drevárska vo Zvolene 
– prof. Mirosław Stolina).

W� mojej pracy badawczej dominują w� zasadzie trzy pozornie różne 
nurty, które w� rezultacie łączą się w� jeden, umownie nazywany przeze 
mnie kosmo-ekologią. Tymi nurtami są: akarologia, ekologizacja kultury 
fi zycznej i�ekologia. 

Akarologią zająłem się już na początku mojej pracy w�Uczelni, czy-
li zaraz po wojnie (pierwsza praca z�1947 roku), kierując się faktem, że 
dziedzina ta stanowiła białą plamę w�naukach leśnych, a�doceniałem już 
wówczas rolę roztoczy, jaką spełniają w�ekosystemach leśnych. Początko-
wo sam, a� później wspólnie z� profesorem Wiśniewskim opracowaliśmy 
akarofaunę różnych biotopów leśnych. Pracami naszymi zainteresowali się 
akarolodzy i�entomologowie z�USA i�zaproponowali współpracę, co upew-
niło nas, że jesteśmy na właściwej drodze.

Podpisanie Umowy z�Departamentem Rolnictwa USA w�ramach mię-
dzypaństwowej umowy PL 480 było punktem zwrotnym w�naszych ba-
daniach akarologicznych. Rozpoczęła się wielka przygoda z�nauką. Otwo-
rzyły się możliwości szerokich kontaktów, wyjazdów zagranicznych, druku 
prac i�zatrudnienia kadry technicznej. Owocem tych badań było wspólne 
opublikowanie 30 rozpraw i� doniesień naukowych, głównie w� wydaw-
nictwach zagranicznych i�opisanie przez prof. Wiśniewskiego blisko 400 
nowych dla nauki gatunków roztoczy, pochodzących z� kilkudziesięciu 
krajów świata, zebranych m.in. z�warstwy podkorowej drzew i�owadów. 
Wszystkie gatunki oblicza się na nieco ponad 30 tysięcy, wobec czego opi-
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sanie ponad 400 nowych jest dużym osiągnięciem w�zakresie systematy-
ki i�faunistyki, nobilitującym prof. Wiśniewskiego wysoko zarówno jako 
zoologa, jak i�leśnika. 

Nawiasem wspomnę, że rola ekologiczna roztoczy w� ekosystemach 
leśnych jest bardzo znacząca, zwłaszcza w� procesach energetycznych. 
Roztocze glebowe wyzwalają ca 125 KJ/m2/rok energii, czyli więcej niż 
drobne kręgowce. Poza tym grają one niemałą rolę jako regulatory liczeb-
ności populacji szkodników leśnych, głównie korników. Warto by jeszcze 
nadmienić, że roztocze są wszędobylskie, występują na lądzie, w�wodach, 
a�także w�aeroplanktonie. Spotkać je można na co dzień w�mieszkaniach 
(w�kurzu, dywanach), szpitalach, w�różnego rodzaju uprawach, w�maga-
zynach, zbiorach itp. Mogą powodować różne schorzenia, m.in. alergie, 
jak również przenosić patogeny. 

Badania nasze na odcinku akarologii można potraktować jako pionier-
skie i� priorytetowe w�badaniach Katedry, za którą byłem odpowiedzialny 
i�które pozwalają nam dotrzymać kroku nauce światowej. Ludzi zdolnych 
jest wiele, ale środków brak. O�sukcesie decyduje człowiek, a�nie instrument. 

Szczęśliwy dla mnie przypadek nieplanowanej pracy w� AWF zaini-
cjował badania nad ekologizacją kultury fi zycznej, które znalazły szybko 
uznanie zarówno władz Uczelni, jak i�Głównego Komitetu Kultury Fi-
zycznej i�Sportu. Chodziło w�nich o�zbadanie wpływu środowiska na orga-
nizm ludzki, na jego behawior, kondycję i�wynik sportowy. 

Zagadnieniami tymi zainteresowałem mego ówczesnego asystenta, 
wybranego spośród studentów leśnictwa – Jerzego Boguckiego, obecnie 
profesora i�kierownika Katedry Ekologii Człowieka na AWF, który dok-
toryzował się na Wydziale Leśnym (promotor astronom prof. Koebke), 
a�habilitował w�Instytucie Biologii Stosowanej na naszej Uczelni z�zakresy 
ekologii, poszerzonej o�kosmosferę w�docelowym zastosowaniu do kultury 
fi zycznej. Szczególne osiągnięcia na tym odcinku dotyczą wpływu aerojo-
nów ujemnych na organizm. 

W�1970 roku przestałem pracować na AWF, a�kierownictwo Zakła-
du Biologii przejął prof. Bogucki, który po reorganizacji Uczelni objął na 
długie lata stanowisko dziekana nowo utworzonego Wydziału Turystyki 
i�Rekreacji. Na tym odcinku współpracujemy do dzisiaj; łącząc problemy 
ochrony lasu i�środowiska przyrodniczego z�zagadnieniami turystyki i�re-
kreacji. 



Wreszcie trzeci mój nurt badawczy, o�charakterze bardziej syntetycz-
nym, jest dyskontem moich osobistych zainteresowań zjawiskami tzw. 
kryptomnezyjnymi, czyli o� nieznanej jeszcze do końca naturze. Usiło-
wałem znaleźć związki przyczynowe pomiędzy cyklicznymi gradacjami 
szkodników (głównie owadów) a�okresowymi zmianami aktywności Słoń-
ca. Z�konieczności oparłem się o�rachunek statystyczny i�znalazłem wie-
le tendencji do korelacji zjawisk, trudniej jednak było określić, w� jakim 
stopniu są one powiązane kauzalnie. Prognozowanie wystąpienia gradacji 
oparte o�zjawiska kosmiczne na razie mogą mieć znaczenie jako metody 
pomocnicze. Całościowo jednak, a�raczej holistycznie, sam problem nabie-
ra aktualnie szczególnego znaczenia w�związku z�ubytkami ozonu w�nie-
których częściach ozonosfery („dziury ozonowe”). Chodzi tutaj przede 
wszystkim o�ultrafi olet o�krótkich falach (tzw. Uv.B), który jest biologicz-
nie szczególnie negatywnie aktywny. Przy zubożeniu ozonu w�ozonosfe-
rze, a�równoczesnym wzroście promieniowania UV, które nasila się wraz 
ze wzrostem aktywności Słońca, niebezpieczeństwo dla biosfery, a�tym sa-
mym dla człowieka, wzrasta. A�obecnie dziwne rzeczy dzieją się na tarczy 
słonecznej. Od roku 1991 aktywność plamotwórcza Słońca powinna spa-
dać. A�tymczasem trzyma się nadal na wysokim poziomie (w�lutym R = 
169). Słońce jest nadal niespokojne, tak samo zresztą, jak cały nasz świat. 

Sol omnia regit – ale należy pamiętać, że Słońce to nie tylko cztery pod-
stawowe siły oddziaływania fi zycznego, to nie tylko noce i�dnie, czy czte-
ry pory roku, ale cały syndrom oddziaływań pośrednich i�to nie tylko na 
biosferę, ale także na socjosferę. 

Jeden z�pierwszych obserwatorów Słońca, H.H. Clayton tak pisał na 
ten temat:

Całe życie ludzkie jest przystosowane do zmieniającego się położenia Słoń-
ca na niebie, a�z�falującymi promieniami, które unoszą się na powierzchni 
Słońca, splata się ludzka dola i�niedola.
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