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Prof. dr hab. Roman Andrzejewski, listopad 2000 r.                                     
Fot. z archiwum rodzinnego 
 
 

Profesor Roman Andrzejewski urodził się 9. lutego 1930 roku w Niegibalicach w  woj. kujawsko-
pomorskim, w rodzinie ziemiańskiej. Do wybuchu II wojny światowej przebywał przy rodzicach w majątku 
ziemskim Niegibalice. W czasie wojny, po wysiedleniu w 1939 r. do Generalnej Guberni, wraz z matką 
przebywał w majątkach ziemskich w powiecie grójeckim, a od 1942 r. w Warszawie do końca Powstania 
Warszawskiego. Ojciec Profesora przebywał w oflagu. W latach 1942 – 1944 ukończył tajne Gimnazjum 
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego im. Mikołaja Reya w Warszawie. W latach 1944 – 1945 pracował 
jako robotnik rolny w majątku Dańków w powiecie grójeckim. W latach 1945 – 1949 ukończył Gimnazjum 
i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Od 1949 roku do 1951 roku był Komendantem Hufca Włocła-
wek Związku Harcerstwa Polskiego. Studia wyższe I stopnia z zakresu biologii ukończył w 1952 roku na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1954 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał 
dyplom magistra biologii ze specjalizacją w zakresie ekologii. 
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W 1954 roku Profesor podjął  pracę naukową w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk kolejno na 
stanowiskach : kierownika Stacji Terenowej w Dziekanowie Leśnym w Puszczy Kampinoskiej, kierownika 
działu i kierownika zakładu. W 1963 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego 
uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1970 roku – doktora habilitowanego nauk przyrodni-
czych z zakresu ekologii. W 1961 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.  

W Instytucie Ekologii PAN Profesor pracował do 1973 r., z przerwą w latach 1962 – 1963, kiedy był star-
szym asystentem w Zakładzie Badania Ssaków w Białowieży. Kolejnymi miejscami pracy Profesora były: 

– Instytut Kształtowania Środowiska – wicedyrektor ds. ekologicznych programów badawczych 
(1974 – 1978), 

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  - kierownik Katedry Zoologii Leśnej i Łowiectwa, kie-
rownik Centralnego Programu Badań Podstawowych 04.10 (1978 – 1993), 

– Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Podsekretarz Stanu,  
I Zastępca Ministra, Główny Konserwator Przyrody (1989 – 1992), 

– Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – kierownik Zakładu Przyrodniczych Podstaw 
Planowania Przestrzennego (1993 – 1995), 

– Katolicki Uniwersytet Lubelski – kierownik Katedry Zoologii i Ekologii (1993 – 2005), 
– Kampinoski Park Narodowy – kierownik Działu Nauki i Monitoringu Przyrody (1995 – 2005)    

W 1982 roku otrzymał tytuł profesora. 
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, był re-

daktorem, współredaktorem lub współautorem 10 książek naukowych, wypromował 17 doktorów i ok. 
100 magistrów. Występował jako recenzent w wielu przewodach do tytułu profesora, stopni doktora 
habilitowanego i doktora oraz projektów zgłaszanych do Komitetu Badań Naukowych. Był recenzentem 
lub sędzią w wielu konkursach na plany urbanistyczne i w zakresie planowania przestrzennego. Koordy-
nował badania w ramach kilku ogólnopolskich programów badawczych, w tym wielkiego CPBP 04.10: 
Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego. 

Jego prace naukowe dotyczyły głównie ekologii populacji i teorii makrosystemów ekologicznych,  
a także zastosowań ekologii populacji i ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ochronie przy-
rody i łowiectwie. Do ważniejszych spośród nich należą: 

– Określenie niektórych elementów przestrzennej organizacji i migracji populacji drobnych ssaków  
leśnych. 

– Badanie mechanizmów regulacji liczebności w eksperymentalnych (laboratoryjnych i terenowych) 
populacjach myszy domowych. 

– Opracowanie szeregu metod badawczych oceny produktywności ssaków (zwłaszcza gatunków 
łownych). 

– Określenie mechanizmów regulujących dynamikę i produktywność populacji gryzonia leśnego 
(Clethrionomys glareolus) na wyspie jeziora Bełdany. 

– Rozprawy teoretyczne nad postawami ekologii i ocenami jej postępów. 
– Badania nad populacjami ssaków podsumowane w artykule teoretycznym „Populacja jako system 

ekologiczny”. 
– Wieloletnie badania nad ekologią populacji zajęcy, dzików i nornika polnego (zwyczajnego). 
– Pionierskie w kraju badania systemów ekologicznych terenów miejskich. 
– Podstawy teorii fizjocenozy, badania z zakresu struktury i funkcjonowania krajobrazowych ukła-

dów poliekosystemowych w warunkach zróżnicowanej presji gospodarki człowieka oraz zastoso-
wanie wyników tych badań w planowaniu przestrzennym. 



Prof. dr hab. Roman Andrzejewski… 229 

– „Ekofizjograficzne podstawy planowania osiedli mieszkaniowych – eksperyment Białołęka Dwor-
ska” program rządowy PR 5 (inicjator i organizator badań). 

– Koordynacja 5-letniego Centralnego Programu Badań Podstawowych 04.10, w którym uczestni-
czyło ok. 2000 pracowników naukowych z kilkudziesięciu instytutów i wyższych uczelni z całego 
kraju, zakończonego 59-tomową serią monografii naukowych. 

Wiele organów państwowych, instytucji i organizacji uznając wybitny dorobek naukowy Profesora, 
Jego rozległą wiedzę, doświadczenie i odwagę powoływało Go do różnych komitetów, rad naukowych, 
konsultacyjnych i redakcyjnych. Był m.in. członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie R.P. Lechu 
Wałęsie, członkiem Zespołu Doradców Sejmowych, członkiem komitetów Polskiej Akademii Nauk : 
Ekologii, „Człowiek i Środowisko”, „Zmiany globalne Geosfery i Biosfery”, „Polska XXI wieku”, Nauk 
Leśnych, Inżynierii Środowiska, był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Państwowej Rady 
Ochrony Środowiska, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Państwowej Rady Gospodarki 
Przestrzennej. Profesor był również członkiem rad naukowych: Instytutu Ekologii PAN, Ogrodu Zoolo-
gicznego w Warszawie, Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, Instytutu Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Ogrodu Botanicznego PAN, Stacji Badawczej Polskiego 
Związku Łowieckiego w Czempiniu, „Zielonych Płuc Polski”, Zakładu Badań Polarnych PAN, Zakładu 
Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Wigierskiego Parku Narodowego i Kampino-
skiego Parku Narodowego. Wielu tym organom opiniodawczo – doradczym przewodniczył lub współ-
przewodniczył. Był honorowym Przewodniczącym Komitetu Ekologii PAN. Był członkiem Polskiego 
Komitetu Międzynarodowego Programu Biologicznego. Był jednym z fundatorów Narodowej Fundacji 
Ochrony Środowiska i wiceprzewodniczącym Rady Fundatorów. 

W 1990 roku reprezentował Polskę na światowej konferencji ONZ w Moskwie „Globalne forum dzia-
łaczy religijnych i parlamentarnych na temat problemów środowiska i przeżycia ludzkości” oraz był wice-
przewodniczącym delegacji polskiej na konferencji Białego Domu w Waszyngtonie „Badania naukowe  
i ekonomiczne a zmiany globalne”. Był w gronie 4 inicjatorów, a następnie jednym z najaktywniejszych 
uczestników obrad „Podstolika Ekologicznego” Okrągłego Stołu. 

W krótkim wspomnieniu o Profesorze nie sposób wymienić wszystkich Jego dokonań naukowych, 
prac w organach konsultacyjnych, opiniodawczo-doradczych, redakcjach, konferencjach, które sam 
organizował, lub do których w ciągu swojego życia był zapraszany. W każdym z tych miejsc Profesor był 
aktywnym uczestnikiem, niezwykle zaangażowanym, całościowo skupionym na merytorycznych zagad-
nieniach, odważnie wyrażającym swoje poglądy. W każdym miejscu pracy naukowej, zawodowej, poli-
tycznej i społecznej Profesor pozostawił dla dobra nauki, instytucji i organizacji cząstkę siebie, cząstkę 
swej przebogatej, wszechstronnej wiedzy, doświadczenia i nieprzeciętnej, silnej osobowości.  

Profesor był wybitnym uczonym, zoologiem, ekologiem i ekologiem krajobrazu, a także wspaniałym 
dydaktykiem. Prowadził wykłady na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, Uniwersytecie Łódzkim, 
Politechnice Warszawskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na podstawie Jego nowatorskiego, 
innowacyjnego projektu w 1991 r. powołane zostało studium podyplomowe „Ochrona Parków Narodo-
wych” w SGGW, którego został kierownikiem. 

Profesor, jako polityk (I Zastępca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 
Główny Konserwator Przyrody w rządzie Tadeusza Mazowieckiego), a także jako kierownik w/w studium 
podyplomowego, położył podwaliny pod działalność polskich parków narodowych po 1989 roku, w rea-
liach nowego ustroju polityczno-społecznego i gospodarczego, w realiach demokracji, swobód obywatel-
skich, samorządności i powstających organizacji pozarządowych. Był jedną z tych osobistości, które 
kształtowały nową filozofię i strategię ochrony przyrody w Polsce. 
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Od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku do 2005 r. Profesor był związany z Kampino-
skim Parkiem Narodowym (KmPN). Był przewodniczącym Rady Naukowej Parku oraz kierownikiem 
Działu Nauki i Monitoringu Przyrody. Przewodniczył pracom „Grupy Syntezy” – ok. 100 – osobowego 
zespołu opracowującego pod kierunkiem (wówczas doktora) Tadeusza J. Chmielewskiego Plan Ochrony 
KmPN – pierwszego tego typu opracowania w Polsce, wzorcowego dla wszystkich innych parków naro-
dowych. 

Profesor doprowadził do uporządkowania, określenia i rozwoju działalności naukowej Parku, wy-
chował zespół pracowników działu nauki i monitoringu przyrody, wypromował 2 doktorów spośród pra-
cowników zespołu, był redaktorem 2 tomów trzytomowej, pierwszej w historii Puszczy Kampinoskiej 
monografii, wspaniale kierował pracami Rady Naukowej w trudnym okresie przemian ustrojowych w 
kraju. 

W tym czasie intensywnie prowadził badania w KmPN nad gryzoniami, co było życiową pasją „My-
szołapa” – jak sam siebie określał. Badania te integrowały zespół pracowników Parku i KUL. Owocem tej 
pracy są 4 doktoraty pracowników Katedry Zoologii i Ekologii KUL, którą w Lublinie zorganizował. 

Profesor za swą wybitną działalność badawczą i twórczą był wielokrotnie nagradzany w ramach na-
gród zespołowych i indywidualnych, m.in. przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej, Wy-
dział Nauk Biologicznych PAN, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministra Edukacji 
Narodowej, Rektora SGGW. Był uhonorowany medalem „Mazowiecka Niezapominajka”, nadanym przez 
organizatorów Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej” nadaną przez Ministra Środowiska. W 2011 r. Prezydent R.P. odznaczył Go Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

23 października 2015 r. w Kościele św. Karola Boromeusza i na cmentarzu na Starych Powązkach 
w Warszawie pożegnaliśmy zmarłego 10 października Profesora Romana Andrzejewskiego. Pożegnali-
śmy wybitnego uczonego, jednego z pionierów ekologicznego podejścia do badań krajobrazowych w 
Polsce i zastosowania ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym, inicjatora, koordynatora i orga-
nizatora wielu programów badawczych, erudytę, wspaniałego nauczyciela, przyjaciela, człowieka wiel-
kiego formatu, wielkich zasług w wielu dziedzinach nauki, gospodarki, spraw społecznych, ochrony 
przyrody i środowiska, wielce zasłużonego dla naszej Ojczyzny. 

Tej miary uczonym i tej klasy człowiekiem mógł być Profesor dzięki sile swej osobowości, talentowi, 
inteligencji, pracowitości, odwadze i zdecydowaniu oraz umiejętności dążenia do wyznaczonego celu. 
Profesor nigdy nie wahał się głosić swoich poglądów i wyrażać swoich stanowisk, ocen i opinii. 

W naszych sercach i pamięci pozostanie na zawsze jako wzór uczonego, prawego człowieka i wiel-
kiego patrioty. 

 
Cześć Jego pamięci ! 
Jerzy Misiak 
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Wspomnienie tamtego lata                                                                                      Fot. T. J. Chmielewski 
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