Skwer imienia Czesława
Janickiego w Poznaniu
Dnia 12 września 2019 r. miała miejsce w Poznaniu
piękna uroczystość, podczas której jednemu z najładniejszych skwerów przy Parku Sołackim w Poznaniu,
położonemu u zbiegu Alei Wielkopolskiej i ul. Nad
Wierzbakiem, oficjalnie nadano imię Czesława Janickiego. W ten sposób dano świadectwo pamięci oraz
wdzięczności za wszystkie Jego dokonania. Do wydarzenia doszło�������������������������������������������
w piękny słoneczny dzień,�����������������
dzięki inicjatywie Rady Sołacza, szeroko popieranej przez środowisko akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a pomyślnie zakończonej podjęciem odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta Poznania w maju 2019
roku.
Czesław Janicki wychowywał się na wielkopolskiej
wsi, od dziecka był zafascynowany wsią i pracą na jej
rzecz. Całą swoją edukację i drogę zawodową związał z
rolnictwem. Egzamin maturalny zdał w Państwowej
Szkole Rolniczej w Bojanowie, �����������������������
tytuł zawodowy inżyniera rolnika uzyskał w SGGW w Warszawie, następnie
w WSR w Poznaniu ‒ tytuł magistra zootechniki oraz
stopień doktora nauk rolniczych i na tej samej uczelni,
ale pod zmienioną już nazwą ‒ Akademia Rolnicza ‒
stopień doktora habilitowanego. Po doktoracie został
zatrudniony w poznańskiej uczelni, gdzie uzyskał tytuł
profesora nauk rolniczych.
Wcześniej pracował na stanowisku nauczyciela w szkołach rolniczych na terenie Wielkopolski: w Psarach,
Wolsztynie i Powodowie oraz w Koźminie. W swojej karierze zawodowej w macierzystej uczelni prof. dr hab.
Czesław Janicki pełnił funkcję prorektora ds. studentów
Akademii Rolniczej w Poznaniu, prodziekana Wydziału
Zootechnicznego oraz kierował Katedrą Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.
W życiorysie Profesora były też przeżycia ciężkie i traumatyczne z okresu II wojny światowej, gdy wraz z rodziną
uczestniczył w długiej wojennej tułaczce, był pracownikiem przymusowym w Gądkach, więźniem obozu w Żabikowie oraz więźniem aresztu śledczego w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim. Pomimo tak trudnych doświadczeń Profesor był bardzo życzliwy, pogodny i otwarty, cechowała Go niezwykła empatia i chęć niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi. Jako społecznik i działacz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prof. Czesław
Janicki został w 1989 r. posłem na Sejm, a następnie
wiceprezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nieprzypadkowo więc
uroczystość nadania skwerowi imienia Czesława Janickiego odbyła się dokładnie w 30. rocznicę zaprzysiężenia pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym Profesor zajmował tak odpowiedzialne stanowiska. Za swoje
zasługi w działalności państwowej, społecznej i publicznej prof. dr hab. Czesław Janicki otrzymał wiele nagród
i odznaczeń, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
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Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi.
Profesor Czesław
Janicki był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego,
bardzo troszczył się
o losy Towarzystwa,
zwłaszcza w okresie zmiany systemu.
W latach 1975-1977
Fot. 1. Profesor Czesław Janicki
pełnił funkcję Prze(fot. archiwum rodzinne)
wodniczącego
Poznańskiego Koła
PTZ, a w roku 2010 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego przyznało Mu tytuł
Honorowego Członka PTZ.

Fot. 2. Uroczystość na Skwerze im. Czesława Janickiego
(fot. J. Różańska-Zawieja)

Uroczystość zgromadziła wielu gości: władze Poznania reprezentowała zastępczyni Prezydenta Poznania
Katarzyna Kierzek-Koperska, Radę Miasta wiceprzewodnicząca Agnieszka Lewandowska, Radę Osiedla
Sołacz przewodniczący Paweł Szwaczkowski, władze
uczelni prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Roman Gornowicz, był też przedstawiciel władz kościelnych ‒ biskup Grzegorz Balcerek.
Przybyło też liczne grono profesorskie Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz przyjaciele i członkowie rodziny Profesora ‒ żona Cecylia i córka Ewa, które
nie kryły wzruszenia z powodu takiego sposobu upamiętnienia ich męża i ojca. Najtrafniej zostało to ujęte
przez prof. dr. hab. Romana Gornowicza, który powiedział: Cieszę się, że ta piękna część miasta będzie nam
zawsze przypominać o profesorze Janickim. Upamiętnia go najlepszy pomnik ‒ żywa przyroda.
Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek
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