
Powołanie Wydziału Biologii (1997-1999) 

Decyzją Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej z dnia 6 grudnia 1996 roku z dniem 1 września 1997 roku 
powołano Wydział Biologii z kierunkami: Biologia i Biotechnologia. Ten ostatni kierunek już funkcjonował 
w ART, 2 lata jako kierunek międzywydziałowy. Jeszcze przed inauguracją roku akademickiego 1997/1998 
w maju odbyły się wybory władz Wydziału w wyniku, których pierwszym Dziekanem Wydziału została Pani 
profesor Jadwiga Przała, prodziekanami profesorowie Tadeusz Korniak i Czesław Hołdyński. 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego 
(02.10.1997 r.) była wyjątkowo uroczysta, 
Rada Wydziału wystąpiła już w togach, 
dziekani posiadali insygnia władzy 
akademickiej (prof. Stefan Smoczyński, prof. 
Andrzej Faruga, prof. Ryszard Górecki, prof. 
Maciej Gajęcki). Przy tej okazji miało 
miejsce otwarcie nowej inwestycji, która 
rozpoczęta została na Wydziale Rolnictwa  
i Kształtowania Środowiska ale „wniesiona  
z posagiem” przez Katedrę Fizjologii  
i Biotechnologii Roślin na nowo powołany 
Wydział, tj. szklarni doświadczalnej o 
powierzchni 300m2. 
 

 

Od początku roku akademickiego Rada 
Wydziału wyznaczyła strategiczne cele, tj.: 

♦ organizację Katedry Genetyki. Dzięki 
przychylności władz Uczelni adaptowano 
przejście pod budynkiem na Placu Łódzkim 
3, gdzie zlokalizowano i wyposażono 
Katedrę i Dziekanat. Z Uniwersytetu 
Szczecińskiego do Olsztyna przeniósł się 
profesor Roman Zieliński i doktor Kornelia 
Polok, którzy od podstaw zajęli się 
organizacją tej jednostki; 
♦ organizację Zakładu Biologii Komórki, 
której pojął się profesor Andrzej Tretyn z 
UMK w Toruniu, czasowo zatrudniony także 
u nas na Wydziale; 
♦ podjęcie starań o finansowanie przez Ministerstwo budowy „Centrum Biologii”; 
♦ jak najszybsze uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. W celu 
zrealizowania tego zadania należało wzmocnić kadrę samodzielną z nauk biologicznych. Zawarto więc 
porozumienie z WSP w Olsztynie reprezentowaną przez Rektora tej Uczelni prof. Andrzeja Staniszewskiego 
i Rektora ART prof. Stefana Smoczyńskiego o przejściu z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska na Wydział 
Biologii ART profesora Stanisława Szteyna i Marii Dynowskiej. Wniosek do CK o uprawnienia złożono już 16 
listopada 1998 roku, a uprawnienia uzyskano 31 maja 1999 roku; 
♦ dzięki wysiłkom głównie prodziekana profesora Tadeusza Korniaka i Komisji Dydaktycznej nastąpiło 
udoskonalenie planów i programów studiów na kierunkach Biologia i Biotechnologia.  

Dynamika zdarzeń była tak duża, że w tym samym czasie w środowisku trwała dyskusja o powołaniu 
Uniwersytetu, co oznaczało połączenie się Wydziału Biologii ART z Instytutem Biologii i Ochrony 



Środowiska WSP. 10-11 maja 1999 roku odbyło się spotkanie na „neutralnym” gruncie w Łęguckim Młynie, 
gdzie jego uczestnicy (45 osób – wszyscy samodzielni oraz przedstawiciele adiunktów i asystentów)  
w burzliwej, aczkolwiek bardzo twórczej dyskusji uzgodnili, że: 

 wobec perspektywy utworzenia Uniwersytetu nastąpi połączenie Wydziału Biologii i Instytutu w 
Wydział Biologii UWM; 

 podstawową jednostką strukturalną Wydziału będzie samodzielna Katedra lub Zakład. Uzgodniono 
11 katedr i 1 Zakład; 

 między jednostkami nastąpi przepływ kadry stosownie do reprezentowanych specjalności. 
Uzgodniono imienny skład poszczególnych jednostek; 

 przyjęto tymczasową lokalizację jednostek (ul. Żołnierska 14 i Kortowo), ale docelowa lokalizacja 
wszystkich jednostek Wydziału Biologii będzie w Kortowie; 

 dostosowano programy studiów na kierunku Biologia, a studenci Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego kierunku Biologia staną się studentami Wydziału Biologii; 

 od dnia spotkania do pierwszego posiedzenia połączonej Rady Wydziału „zamrożono” stan kadrowy 
jednostek. 

 

 


