
Jedenastego X 2014 r. odszedł od nas prof. dr hab. Jan Mikołajczak,
członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica. Pro-
fesor aktywnie uczestniczył w pracach Rady od początku istnienia cza-
sopisma, był recenzentem wielu prac oraz zawsze służył swoją wiedzą
i doświadczeniem naukowym, zwłaszcza w zakresie żywienia zwierząt.
W Profesorze straciliśmy nieocenionego człowieka nauki, który mógł
jeszcze wiele zrobić dla polskiej zootechniki. Poniżej prezentujemy krót-
ką biografię Profesora.
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Profesor Jan Mikołajczak urodził
się w 1948 r. w Ziółkowie w Wielko-
polsce. Jest absolwentem Wydziału
Zootechnicznego Akademii Rolniczej
w Poznaniu. Jednak całą swoją ka-
rierę naukową związał z bydgoską
Akademią Techniczno-Rolniczą (obec-
nym Uniwersytetem Technologiczno-
-Przyrodniczym). W 1978 r. obronił
pracę doktorską, a w 1986 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego nauk

rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995 r.,
a rok później – stopień profesora zwyczajnego. W latach 1991–1996 pełnił przez
dwie kadencje funkcję prodziekana ds. studenckich, a w 1996 r. został wybrany
na stanowisko dziekana Wydziału Zootechnicznego (obecnie Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt). Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje – do 2002 r. W latach
2000–2012 kierował Katedrą Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej.

Badania, które prowadził, dotyczyły produkcji i konserwacji pasz oraz oceny
jakości i wartości pokarmowej kiszonek. Zawsze bliska mu była przyroda, w zwią-
zku z czym zajmował się sposobami ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia śro-
dowiska przy zakiszaniu pasz oraz ekologicznymi aspektami żywienia, badając
między innymi wykorzystanie ziół jako dodatku do pasz dla zwierząt gospodar-
skich. W ostatnich latach Profesor skierował swoje zainteresowania naukowe na



odnawialne źródła energii – badał możliwości wykorzystania biomasy jako źródła
energii. Zajmował się także wpływem siłowni wiatrowych na organizm zwierząt.
Wyniki swoich badań prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicz-
nych oraz w pracach naukowych. Jest również autorem jednego patentu.

Profesor aktywnie uczestniczył w pracach komitetu redakcyjnego czasopisma
Acta Fytotechnica et Zootechnica (Słowacja) i Rady Naukowej Acta Scientiarum
Polonorum seria Zootechnica. W latach 2009–2010 pełnił funkcję przewodniczą-
cego Lokalnej Komisji Etycznej ds. Badań na Zwierzętach województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Był również członkiem zespołu do spraw środków żywienia
zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkiem dwóch zespo-
łów Komitetu Badań Naukowych, ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej
i członkiem Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falen-
tach. Od 1991 do 2007 roku był wiceprzewodniczącym Komitetu Okręgowego
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Profesor był recenzentem wielu
prac przygotowywanych do druku, projektów badawczych oraz autorem kilku-
dziesięciu recenzji dorobku naukowego na stopień i tytuł naukowy.

Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Profesor był wie-
lokrotnie wyróżniany nagrodami rektorskimi. Dwukrotnie otrzymał nagrodę ze-
społową Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (w latach1979, 1980)
i trzykrotnie nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w latach 1978, 2004,
2006). W 2001 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Profesor Jan Mikołajczak bardzo cenił sobie spotkania z hodowcami w te-
renie. W trakcie tych spotkań doradzał im jak prawidłowo żywić zwierzęta, aby
uzyskiwały wysokie wyniki produkcyjne, a także dzielił się swoją wiedzą z za-
kresu produkcji pasz.


