Profesor Wiesław
Antoni Szczepański
– wspomnienie
Wiesław Antoni Szczepański urodził się 19 kwietna
1934 roku w Mikołajkach, w powiecie Nowe Miasto Lubawskie. Był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej
w Olsztynie, później jej pracownikiem naukowym, a od
roku 1972 Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Studiował i pracował na Wydziale Zootechnicznym,
przemianowanym w 1998 roku na Wydział Bioinżynierii
Zwierząt, z którym związany był nieprzerwanie do 2005
roku, kiedy jako profesor zw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeszedł na emeryturę.
Pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Zootechnicznym w 1956 roku, jako kierownik fermy owiec. W latach 1959-1965 był asystentem, następnie starszym
asystentem i adiunktem w latach 1965-1980. Po habilitacji, jako docent, pracował do 1991 roku, kiedy został
profesorem nadzwyczajnym. i kierownikiem Zakładu
Hodowli Owiec, przemianowanego w latach 1999-2004
na Katedrę Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz.
Profesor nieprzerwanie od 1955 roku był członkiem
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a zarazem
współzałożycielem koła PTZ na macierzystym wydziale
i jego przewodniczącym w latach 1988-1998, a także
członkiem Zarządu Głównego PTZ w latach 1988-2004.
W 2002 roku został uhonorowany Odznaką Honorową
PTZ, a w 2004 roku został Członkiem Honorowym PTZ.
Był też członkiem założycielem Olsztyńskiego Forum
Naukowego (1989-1999), członkiem Rady Naukowej
„Przeglądu Hodowlanego” (1993-2000) i Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” w Gdańsku Oliwie (1996-2000),
wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego
Związku Hodowców Owiec i Kóz (1999-2009) oraz
przez 21 lat prezesem Związku Kynologicznego w Polsce Oddziału Olsztyńskiego (1970-1991). Jako naukowiec był autorem 232 prac naukowych, promotorem 10
prac doktorskich, w tym 8 z zakresu gospodarki łowieckiej i ekologii dzikich zwierząt oraz około 130 prac
magisterskich (z hodowli owiec, łowiectwa i kynologii).
Badania naukowe realizował m.in. w zakresie doskonalenia owcy kamienieckiej w czystości rasy metodą
krzyżowań międzyrasowych, wpływu warunków utrzymania oraz żywienia na użytkowość owiec i kóz. Swoje
zainteresowania i pasje naukowe realizował również w
obszarze badań dotyczących przydatności wystaw i konkursów pracy psów rasowych w ich ocenie hodowlanej,
jak również w prowadzeniu monitoringu zwierząt łownych i zabiegów hodowlano-łowieckich w populacjach
zwierzyny i ich wpływu na jakość trofeów łowieckich.
Profesor Szczepański był twórcą ośrodka naukowego
zajmującego się badaniami naukowymi z zakresu łowiectwa. To On wprowadził Zespół Gospodarki Łowieckiej do struktur Wydziału Zootechnicznego, a jednostka
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ta u progu XXI wieku zatrudniała trzech pracowników
naukowych, przekazując rocznie 200-400 studentom
wiedzę z zakresu łowiectwa i kynologii.
W tym miejscu warto przybliżyć sylwetkę Profesora
Wiesława Szczepańskiego, naszego Kolegi, Przyjaciela, Mentora, jako człowieka wyjątkowego w historii łowiectwa i kynologii na Warmii i Mazurach. Do Polskiego
Związku Łowieckiego (PZŁ) Wiesław Szczepański wstąpił w 1959 roku i przez 60 lat nieprzerwanie był członkiem Studenckiego, a następnie Akademickiego Koła
Łowieckiego „Darz Bór” w Olsztynie.
Akademicki rodowód miał niewątpliwie duże znaczenie w Jego działalności dla dobra PZŁ. Był naukowcem
i wychowawcą licznych pokoleń absolwentów WSR,
ART i UWM, którzy dzisiaj uczestniczą i tworzą współczesne życie wielu kół łowieckich i PZŁ. Blisko 60 lat
Profesor pracował społecznie w strukturach Zrzeszenia
PZŁ, nieprzerwanie do 2019 roku w organach, komisjach wojewódzkich, okręgowych i krajowych. Od 1983
roku był sędzią kynologicznym, a od 1999 – Międzynarodowym Sędzią Pracy Psów Myśliwskich. Kynologia to
kolejna pasja Profesora Wiesława Szczepańskiego.
Profesor to wyjątkowa postać w historii Wydziału
Zootechnicznego (obecnie Bioinżynierii Zwierząt) oraz
łowiectwa, nie tylko w działalności Polskiego Związku
Łowieckiego, ale także Związku Kynologicznego w Polsce. Jako przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego był
organizatorem pierwszych 20 Krajowych Wystaw Psów
Rasowych w Olsztynie i pierwszych 19 łowieckich imprez kynologicznych w woj. olsztyńskim.
Został uhonorowany za działalność naukową m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1997)
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oraz społeczną na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego wszystkimi odznaczeniami łowieckimi, w tym najwyższą godnością ‒ złotą gałązką „Złomem”, Medalem
św. Huberta, jak również Odznaką Honorową Związku
Kynologicznego w Polsce oraz Kordelasem Leśnika
Polskiego w uznaniu za zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych.
Profesor Wiesław Szczepański był szlachetnym,
skromnym, pracowitym, a mówiąc krótko – dobrym człowiekiem. Człowiekiem prawym, o jednoznacznie zdefiniowanym moralnym kręgosłupie, spokojnym, ale jednocześnie bezkompromisowym w kwestiach zasadniczych,
co niestety nie zawsze przysparzało mu przyjaciół. Na
uwagę jako społecznika i osoby niezwykle prawej zasługuje również fakt włączenia się w 1981 roku do akademickiej „Solidarności”, której był członkiem nawet będąc

na emeryturze. Był zawsze wierny idei „Solidarności”
chociaż jako naukowiec patrzył krytycznie na jej niektórych działaczy dążących do realizowania własnych ambicji i celów.
Profesor Wiesław Szczepański zmarł 17 listopada
2019 roku. Jako Kolegę, Przyjaciela i Profesora, przy
echach rogów myśliwskich, pożegnała Go wspólnota
akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz brać łowiecka Warmii i Mazur 21 listopada, dziękując za wszystkie lata, w których dane nam
było z Nim współpracować, a które poświęcił pracy dla
chwały olsztyńskiej Alma Mater i łowiectwa polskiego,
w służbie nauki i ojczystej przyrody.

Darz Bór PROFESORZE!
Dariusz Zalewski

LXXXV Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Olsztyn, 16-18 września 2020 r.
16-18wwrześnia
r.
„Perspektywy iOlsztyn,
zagrożenia
hodowli 2020
i użytkowaniu
zwierząt”
„Perspektywy
i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”
Zjazd połączony jest z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Olsztynie. oraz uwarunkowaniami
Ze względu na sytuację epidemiologiczną
związaną z pandemiąwCOVID-19
Rejestracja:
dozwiązanymi
dnia 15 maja 2020
adres: zjazdptz2020@uwm.edu.pl,
z dopiskiem
„Zjazd 2020
PTZ – imię
prawnymi
z jejr. na
zwalczaniem,
najpóźniej do końca
czerwca
rokui nazwisko
Komitetosoby
Organizgłaszającej się” lub pisemnie na adres: prof. dr hab. Anna Wójcik, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii
zacyjnyul.wM.porozumieniu
z Zarządem
Głównym
Polskiego
Towarzystwa
oraz
Zwierząt,
Oczapowskiego 5/107,
10-719 Olsztyn,
tel. 89 523
32 13 (sekretariat);
tel. 89 523Zootechnicznego
36 95; tel. kom.: 601 966
518.Ko-

legium
Dziekańskim
Wydziału
Zwierząt
podejmie
decyzję
czy LXXXV
Naukowy
Koszty
uczestnictwa
przy wpłatach
do 15 Bioinżynierii
maja 2020 r.: członkowie
PTZ
– 650 zł, studenci
i doktoranci
– 450 Zjazd
zł; pozostali
– 750 zł.
Wpłaty:
PTZ Koło
w Olsztynie, 10-718
Olsztyn, ul. Oczapowskiego
5, oraz Jubileusz 70-lecia Wydziału BioinżyniePolskiego
Towarzystwa
Zootechnicznego
w Olsztynie
nr konta: 92 1020 3541 0000 5202 0065 9482 z dopiskiem „Zjazd PTZ oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej”.

rii Zwierząt odbędą się w planowanym terminie 16-18 września 2020 roku czy zostaną przesunięte

Miejsce zjazdu: Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn.

na wrzesień 2021 roku.

Organizator: Zarząd Główny PTZ, Olsztyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM
w Olsztynie oraz European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA).

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację oraz utrudnienia w funkcjonowaniu wielu instytucji, w tym

Informacje:
również zjazdptz2020.uwm.edu.pl
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, Komitet Organizacyjny LXXXV Zjazdu

PTZ w Olsztynie zdecydował się na przedłużenie do dnia 15 czerwca 2020 r. terminu zgłoszeń
uczestnictwa oraz nadsyłania referatów i doniesień naukowych. Zmianie ulega również termin wnoszenia opłaty za uczestnictwo w Zjeździe.
Szczegółowe informacje na stronie: zjazdptz2020.uwm.edu.pl

