
W dniu 6 maja 2002 r. zmar³ wybitny biolog, emerytowany profesor Wydzia³u Biologii UW,
by³y prorektor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz A. Dobrowolski. Odszed³ od nas
nie tylko uczony, lecz tak¿e wspania³y dydaktyk, popularyzator wiedzy i wielki przyjaciel
m³odzie¿y.

Profesor Dobrowolski by³ cenionym specjalist¹ w zakresie ekologii ptaków. Jego zaintereso-
wania badawcze obejmowa³y tak¿e zagadnienia ekologii ³owieckiej, ekotoksykologii i ekologii
krajobrazu. Na dorobek naukowy Profesora z³o¿y³o siê niemal 100 publikacji, w tym 12 ksi¹¿ko-
wych. By³ te¿ autorem ogromnej liczby prac popularyzuj¹cych wiedzê biologiczn¹, uczestnikiem
wielu programów radiowych i telewizyjnych, w których zawsze stara³ siê przekazaæ s³uchaczom
nie tylko czêœæ swojej ogromnej wiedzy, lecz tak¿e wpoiæ szacunek dla przyrody i zrozumienie
dla celowoœci jej ochrony.

Pod Jego kierunkiem tytu³ zawodowy magistra biologii lub ochrony œrodowiska uzyska³o po-
nad 180 studentów Uniwersytetu Warszawskiego. By³ promotorem 22 zakoñczonych i obronio-
nych przewodów doktorskich. Œmieræ przerwa³a Mu opiekê nad dwudziestym trzecim — ostat-
nim ju¿, jak siê okaza³o, doktorantem... By³ nie tylko szanowany, lecz tak¿e bardzo lubiany przez
liczne pokolenia studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone przez Niego wyk³ady
przyci¹ga³y rzesze s³uchaczy, których by³o czêsto zbyt wielu, by mog³y ich pomieœciæ nawet naj-
wiêksze sale wyk³adowe. Zajêcia terenowe i wycieczki z ekologii, zoologii, czy biocenologii cie-
szy³y siê niezmiennie wielkim powodzeniem wœród m³odzie¿y, nie tylko ze wzglêdu na wspania³y
humor i pogodne usposobienie Profesora, lecz przede wszystkim ze wzglêdu na Jego ogromn¹
wiedzê przyrodnicz¹. Nikt tak kompetentnie, a jednoczeœnie ciekawie jak On nie potrafi³ prowa-
dziæ zajêæ terenowych; w Jego obecnoœci nawet koniecznoœæ wstawania przed œwitem czy prowa-
dzenia ca³odziennych obserwacji w ulewnym deszczu stawa³y siê przyjemnoœci¹ dla wszystkich
uczestników zajêæ.

Oprócz zaanga¿owania w pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ pe³ni³ te¿ profesor Dobrowolski wie-
le znacz¹cych funkcji w Uniwersytecie Warszawskim i poza nim. W latach 1972–1978 by³ Pro-
dziekanem Wydzia³u Biologii UW, zaœ w latach 1978–1979 jego Dziekanem. W 1979 r. obj¹³ funk-
cjê Prorektora UW ds. Badañ Naukowych i pe³ni³ j¹ do roku 1981. W latach 1982–1985 sprawo-
wa³ urz¹d Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dzia³alnoœci kierowa³ siê zawsze i nie-

KAZIMIERZ A. DOBROWOLSKI (1931–2002)



zmiennie zdrowym rozs¹dkiem oraz niezale¿noœci¹ myœlenia. Piastuj¹c wiele stanowisk nie ogra-
nicza³ siê do wydawania dyspozycji, ale tak¿e potrafi³ s³uchaæ innych. Efektem tego by³y zawsze
rozwa¿ne decyzje podejmowane w wielu trudnych sprawach.

Bardzo aktywnie dzia³a³ profesor Dobrowolski na forum miêdzynarodowym, szczególnie w
organizacjach zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody. Reprezentowa³ Polskê na wielu konferencjach
Miêdzynarodowej Rady Ochrony Ptaków (International Council for Bird Preservation). W Sekcji
Polskiej MROP pe³ni³ w latach 1966–1993 kolejno funkcje sekretarza, wiceprzewodnicz¹cego i
przewodnicz¹cego. Od 1969 r. by³ sekretarzem, a od 1972 r. przewodnicz¹cym Polskiej Sekcji
Miêdzynarodowego Biura Badania Ptaków Wodnych (International Waterfowl Research Bureau;
obecnie Wetland International). Znacznie przyczyni³ siê do rozpropagowania w Polsce i na œwie-
cie idei Konwencji Ramsar, stawiaj¹cej sobie za cel ochronê œrodowisk wodnych i b³otnych szcze-
gólnie wa¿nych dla ptaków. Reprezentowa³ te¿ Polskê na konferencjach Pañstw — Stron Miêdzy-
narodowych Konwencji w Waszyngtonie, Bonn i Rio de Janeiro.

Profesor Dobrowolski by³ wybitnym znawc¹ problemów ochrony przyrody. Przez wiele lat
twórczo dzia³a³ w Pañstwowej Radzie Ochrony Przyrody (od 1975 r. jako cz³onek PROP; od
1985 r. jako Przewodnicz¹cy Komisji Ochrony Zwierz¹t). W latach 1996–1997 by³ G³ównym
Konserwatorem Przyrody — podsekretarzem stanu w ówczesnym Ministerstwie Ochrony Œrodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa. Jego g³êboka wiedza przyrodnicza i wszechstronne za-
interesowania sprawia³y, ¿e zasiada³ w prezydiach wielu towarzystw i rad naukowych, np. Komi-
tetu Zoologii PAN, Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Cz³owiek i Œrodowisko przy Prezydium
PAN, Instytutu Ekologii PAN (w latach 1988–1996 by³ jego dyrektorem), Polskiego Towarzystwa
Zoologicznego, Centrum Studiów Amerykañskich UW, Polskiego Oddzia³u Alliance Française.

Najlepiej odpoczywa³ wyje¿d¿aj¹c nad ukochane mazurskie jeziora, spaceruj¹c po lesie,
utrwalaj¹c na fotografiach podpatrywane zwierzêta. Kontakt z przyrod¹ wynagradza³ Mu wszel-
kie trudy. Relaks znajdowa³ równie¿ rozwijaj¹c swoje liczne zainteresowania pozazawodowe —
pasjonowa³ siê muzyk¹, archeologi¹, histori¹ i malarstwem.

Jako m³odzi ludzie mieliœmy szczêœcie byæ Jego studentami, a nastêpnie wspó³pracownikami
w kierowanym przez Niego od 1969 r. Zak³adzie Zoologii Krêgowców UW, przekszta³conym
ostatecznie w Zak³ad Ekologii UW. Pod opiek¹ profesora Dobrowolskiego przechodziliœmy kolej-
ne szczeble naszej dotychczasowej kariery zawodowej. Przez ca³y ten czas w naszym Zak³adzie pa-
nowa³a niezmiennie — za spraw¹ Szefa — atmosfera ¿yczliwoœci i przyjaŸni. Profesor by³ zawsze
gotów do udzielania wszelkiej pomocy i ¿yczliwej rady, tak w sprawach zawodowych, jak i osobi-
stych.

Odszed³ od nas niezwyk³y Cz³owiek. Do ostatnich chwil ¿ycia zaanga¿owany by³ w pracê dy-
daktyczn¹, a tak¿e dzia³ania na rzecz ochrony przyrody, któr¹ tak ukocha³ i stara³ siê dog³êbnie po-
znaæ. Œrodowisko polskich przyrodników ponios³o bolesn¹ stratê.
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