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Odszedł Profesor 
Bronisław Rak  

(1933-2015)
W dniu 12 czerwca 2015 roku odszedł od nas na zawsze prof. 
dr hab. inż. Bronisław Rak – Człowiek wspaniały i życzliwy, 
skromny, o wielkiej kulturze osobistej; wierny strażnik i propa-
gator tradycji akademickich. Był oddanym przyjacielem i wycho-
wawcą młodzieży akademickiej i młodej kadry naukowej. Pod-
czas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy tłum-
nie zgromadzeni żałobnicy pożegnali Człowieka szlachetnego, 
o niezłomnym charakterze, który nigdy i dla nikogo nie złamał 
swoich życiowych zasad moralnych. Nawet w najtrudniejszych 
czasach, kiedy wymagało to dużej odwagi, potrafił opierać się 
wszelkim naciskom w sprawach, które nie były zgodne z Jego 
zasadami.

Współczynniki techniczne warunkujące odpowiednią wenty-
lację obiektów w zależności od pory roku są następujące:

– wentylacja: w okresie zimy 0,5-0,6 m3/kg masy ciała/h, w 
okresie lata 2,5-4,0 m3/kg masy ciała/h;

– wymiana powietrza: zimą 0,8 m3/h, latem do 6 m3/h;
– tempo przepływu powietrza: zimą 0,1 m/s, latem 0,4 m/s;
– minimalna odległość zwierząt od wylotu powietrza to 1,5 m, 

wskazana od 1,8 do 3,0 m [10].
Zbyt wysoka ilość szkodliwych gazów w powietrzu, niedosto-

sowanie wentylacji do właściwych współczynników technicz-
nych, przeciągi oraz nakierowanie strumienia zimnego powietrza 
w stronę zwierząt, niekorzystnie wypływa na odchów młodych.
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Bronisław Rak urodził się 23 września 1933 roku w Gorajcu na 
Zamojszczyźnie, ale znaczącą część młodzieńczego i dorosłego 
życia spędził w Olsztynie. Potem – od roku 1973 aż do końca, 
związał się z Bydgoszczą. W Olsztynie uzyskał maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Zakorzenione moc-
no rodzinne tradycje patriotyczne i wyrosłe na ich bazie poglądy 
polityczne nie ułatwiały Mu życia w trudnym okresie powojen-
nym. Nie bez przeszkód także, ale z pomocą odważnych i mą-
drych ludzi mógł podjąć studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rol-
niczej (WSR) w Olsztynie. Ukończył je na Wydziale Zootechnicz-
nym w roku 1959. Jeszcze podczas studiów czynnie uczestniczył 
w działaniach na rzecz poparcia Powstania Węgierskiego 1956 
roku. Był członkiem delegacji studentów w spotkaniu z władzami 
partyjnymi Olsztyna w obronie utrzymania nazwy placu „Po-
wstańców Węgierskich” przemianowanego z placu „Armii Czer-
wonej”. Obecnie plac ten nosi nazwę wspólnego bohatera Wę-
gier i Polski, tj. „Generała Józefa Bema”. Za swoją postawę i dzia-
łalność został uhonorowany przez Rząd Republiki Węgierskiej 
(już po ostatnich zmianach ustrojowych) Medalem za Walkę o 
Wolność i Człowieczeństwo, przyznanym z okazji 50. rocznicy 
Rewolucji Węgierskiej. W olsztyńskiej Uczelni uzyskał kolejne 
stopnie naukowe – doktora i doktora habilitowanego. W latach 
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1958-1973 był zatrudniony jako nauczyciel akademicki w WSR 
w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), a w la-
tach 1973-2003 (do przejścia na emeryturę) w Akademii Tech-
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy). W roku 1987 jako pracownik bydgoskiej 
Uczelni otrzymał tytuł naukowy profesora.

Profesor Bronisław Rak był bardzo znaczącą postacią w gro-
nie ludzi nauki i praktycznej hodowli. Był wybitnym dydaktykiem 
(3-krotnie współtworzył podręcznik akademicki dla studentów) o 
znaczących osiągnięciach także w dziedzinie kształcenia kadr 
oraz działalności organizacyjnej. Jego prawdziwą pasją była pra-
ca z młodzieżą, dbałość o jej patriotyczne wychowanie i pielę-
gnacja tradycji akademickich. Zwracał szczególną uwagę na 
upowszechnianie wiedzy z zakresu historii polskiej i światowej 
zootechniki. W opinii studentów uchodził bezsprzecznie za jed-
nego z najlepszych wykładowców. Starannie przygotowane wy-
kłady, szacunek dla każdego pojedynczego słuchacza, ekspono-
wany wątek historyczny podejmowanych zagadnień oraz dba-
łość o humanistyczne treści, spotykały się z wysoką ich oceną i 
zapewniały na zajęciach frekwencję znacznie przekraczającą 
przeciętną. Potwierdzeniem tej oceny są wyniki przeprowadzo-
nego w swoim czasie sondażu wśród absolwentów Wydziału, 
gdzie najlepszym dydaktykiem wybrano właśnie Profesora Raka. 
Był przy tym wymagającym nauczycielem. Nie tolerował leni i 
krętaczy. Dla innych miał serce szeroko otwarte. Profesor Rak 
przykładał wiele uwagi nie tylko do wyników w nauce studentów 
czy postępów w pracy naukowej współpracowników. Interesował 
się także ich życiem osobistym, szczególnie losem ludzi po-
krzywdzonych, będących w trudnej sytuacji życiowej. Oni mogli 
zawsze liczyć na Jego pomoc. Mamy we wdzięcznej pamięci 
często powtarzane przez Profesora słowa: „podanie ręki w odpo-
wiednim momencie, nawet w najdrobniejszej sprawie, może od-
mienić życie człowieka”. Do historii bydgoskiej ATR-UTP przej-
dzie zdarzenie, w którym sparaliżowany po wypadku student 
mógł za sprawą Profesora Raka zostać magistrem, zdając kolej-
ne egzaminy na łóżku szpitalnym, w oddalonym o setki kilome-
trów ośrodku leczenia. Ale w większości były to codzienne pro-
blemy studentów i pracowników, w które angażował się Pan Pro-
fesor, stawiając często jako poręczenie cały swój autorytet.  

Ważnym osiągnięciem dydaktycznym Profesora Raka jest 
wkład w modyfikację systemu praktycznego kształcenia studen-
tów na Wydziale Zootechnicznym ATR. Jako pierwszy w powo-

jennej Polsce organizował praktyki semestralne i dyplomowe w 
przodujących gospodarstwach indywidualnych. W latach sie-
demdziesiątych nie mogło to być dobrze widziane w kręgach 
ówczesnych władz politycznych. Mimo wyraźnie nieprzyjaznych 
pomruków służb strzegących jedynie słusznego w Polsce ustro-
ju, swój zamysł kontynuował nieprzerwanie. Po pewnym czasie 
ta forma kształcenia okrzepła i zyskała uznanie także w innych 
ośrodkach akademickich.

Oddzielnym rozdziałem w życiu Pana Profesora Raka były 
kontakty ze środowiskiem praktyki rolniczej. Był niestrudzonym 
propagatorem wiedzy w gronie hodowców i producentów trzody 
chlewnej. Zyskał ich pełne zaufanie i powszechne uznanie, a w 
wielu przypadkach przyjaźń do końca życia.

Profesor Bronisław Rak pozostawił po sobie także bogatą spu-
ściznę naukową, zawartą w ponad 250 publikacjach. Do najbar-
dziej spektakularnych można zaliczyć te badania, które znalazły 
praktyczne zastosowanie. Jako pierwszy w kraju przeprowadził 
kompleksowe badania dotyczące uproszczonego żywienia świń, 
które do dziś znajdują zastosowanie w praktyce (m.in. w 
SKURTCh). Wspólnie ze swoim mistrzem – prof. Wiesławem 
Krautforstem, zapoczątkował badania nad wykorzystaniem świń 
rasy pietrain w Polsce, co do dnia dzisiejszego przynosi wymierne 
korzyści gospodarcze dla kraju. Zdobyta z tego zakresu wiedza 
okazała się niezwykle przydatna przy tworzeniu, z udziałem Pana 
Profesora, pierwszego w Polsce programu hodowlano-produkcyj-
nego TORHYB (toruński hybryd). Prowadzone badania w zakresie 
rzeźnego wykorzystania knurków okazały się ekonomicznie uza-
sadnione, a swoją aktualność zachowały do dziś m.in. ze względu 
na zapewnienie dobrostanu zwierząt (eliminacja kastracji).

Profesor Bronisław Rak współorganizował Wydział Zootech-
niczny ATR i pełnił w nim ważne funkcje. Stworzył od podstaw 
Katedrę Hodowli Trzody Chlewnej, którą kierował do końca 2002 
roku. Przez dwie kadencje był Prodziekanem ds. Nauczania i 
Wychowania, a przez jedną ds. Nauki. Spośród organizacji lo-
kalnych należy dostrzec aktywny udział w pracach Zarządu Fun-
dacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej. Profesor Bronisław Rak uzna-
wany jest za twórcę bydgoskiej szkoły hodowców trzody chlew-
nej, a troje Jego wychowanków legitymuje się tytułem nauko-
wym profesora.

Do ostatnich dni był aktywnym członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. W latach 
1980-2001 był członkiem jego Zarządu Głównego, w tym dwie 
kadencje wiceprezesem (1980-1983 i 1998-2001) oraz jedną ka-
dencję sekretarzem (1986-1989). Profesor Bronisław Rak był 
inicjatorem i przez wiele lat organizatorem „Konkursu na najlep-
szą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych”. 

Działalność prof. Raka w PTZ podsumował wieloletni Prezes 
Towarzystwa dr inż. Józef Luchowiec, w piśmie z okazji jubileuszu 
Jego pracy naukowej: „Bardzo sobie cenię lata bliskiej współpra-
cy z Panem Profesorem w ramach działalności PTZ-owskiej, do 
której wniósł Pan swój wielki wkład i zaangażowanie, zwłaszcza 
w zorganizowanie i prowadzenie konkursu na najlepszą pracę 
magisterską w naukach zootechnicznych. Także wysoko sobie 
cenię pańskie walory jako pracownika naukowego, a także osobi-
ste pełne taktu, rozsądku i życzliwości dla otoczenia”.

W 1997 roku Profesor Rak uhonorowany został „Odznaką ho-
norową PTZ”, a w 2010 roku nadano Mu godność „Członka Ho-
norowego PTZ”. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odzna-
czeniami państwowymi. Został odznaczony m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Zasłużony dla rol-
nictwa”, Medalem 200-lecia Szkolnictwa Rolniczego w Cze-
chach. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodo-
wej za działalność dydaktyczną i podręcznik akademicki. Dwu-
krotnie był także laureatem Nagrody Wojewody Bydgoskiego.

Profesor był człowiekiem życzliwym, uśmiechniętym i weso-
łym. Nigdy nie narzekał i nie lubił kiedy działo się tak wokół Nie-
go. Nawet w ostatnich, ciężkich miesiącach swojego życia, my 
– najbliżsi współpracownicy Profesora – nie usłyszeliśmy żad-
nego słowa skargi.

Profesor Bronisław Rak na zawsze pozostanie we wdzięcznej 
pamięci swoich uczniów i wychowanków.
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