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Drewna (International Research Group on Wood
Protection – IRG-WP), w 1976 r. – Mi´dzynaro-
dowej Akademii Nauk o Drewnie (International
Academy of Wood Science – IAWS), w 1991 r. –
cz∏onkiem-korespondentem, a w 2004 r. rzeczy-
wistym Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Prof. Jerzy Wa˝ny jest jednym z niewielu
naukowców skupionych w PAN, którzy zajmujà si´
konserwacjà zabytków. Przez wiele lat nale˝a∏ do
Rady Naukowo-Konserwatorskiej w Zarzàdzie
G∏ównym PKZ, uczestniczy∏ w pracach Rady
Naukowo-Technicznej Fundacji Ochrony Zabyt-
ków, by∏ tak˝e cz∏onkiem i przewodniczàcym Rady
Naukowo-Konserwatorskiej w Oddziale Badaƒ
i Konserwacji PKZ. Dzia∏a∏ ponadto aktywnie i prze-
wodniczy∏ pracom Sekcji Drewna Zabytkowego
Grupy Roboczej Krajów Europy Wschodniej
ds. Konserwacji Zabytków, Kultury i Muzealiów.
Wspó∏pracowa∏ w tym zakresie z wybitnymi spe-
cjalistami za granicà: z Güntherem Beckerem

(Berlin – Dahlem), Philipem W. K. Findlayem
(Cambridge), Vladimirem Rypackiem (Brno), Ale-
ksym T. Wakinem (Sankt Petersburg), Siergiejem
N. Gorszinem (Moskwa), Harrym Graevsem (Mel-
bourne), a tak˝e z profesorami w Polsce: Janem
Zachwatowiczem, Bohdanem Marconim, Tadeuszem
Polakiem, Piotrem Rudniewskim, Wiktorem Zi-
nem oraz piszàcym te s∏owa. Wyje˝d˝a∏ wielokrot-
nie do ró˝nych krajów europejskich i pozaeuropej-
skich jako: visiting professor, ekspert lub uczestnik
misji, konferencji, sympozjów.

Prof. Jerzy Wa˝ny opracowa∏ wielkà liczb´ eks-
pertyz mykologicznych, dokumentacji i konsultacji
na potrzeby konserwowanych w kraju zabytkowych
obiektów kultury materialnej, cz´sto wysokiej klasy,
ruchomych i budowlanych, Êwieckich i sakralnych.
Dla wielu z nich prowadzi∏, wraz z dr. Micha∏em
Czajnikiem, sta∏y nadzór konserwatorski podczas
remontu lub odbudowy. By∏y to takie obiekty,
jak Pa∏ac w Wilanowie, Pa∏ac w Nieborowie,
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Wdniu 18 grudnia 2007 r. prof. dr hab. Jerzy
Wa˝ny ukoƒczy∏ 80 lat, z których prawie 58

poÊwi´ci∏ dzia∏alnoÊci naukowej. Profesor jest
wybitnym w skali Êwiatowej specjalistà ochrony
i konserwacji drewna, twórcà tej dyscypliny nauki
w Polsce, a tak˝e kreatorem polskiej szko∏y
naukowej zajmujàcej si´ tà dziedzinà wiedzy.
Znaczna cz´Êç jego dorobku naukowego poÊwi´-
cona zosta∏a problemom drewna zabytkowego i mi-
krobiologii konserwatorskiej.

Prof. Jerzy Wa˝ny ukoƒczy∏ studia w 1950 r.
na Wydziale LeÊnym SGGW w Warszawie, specja-
lizujàc si´ w patologii i konserwacji drewna pod
kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Kochmana, póê-
niejszego cz∏onka rzeczywistego Polskiej Akademii
Nauk. Po uzyskaniu dyplomu odby∏ uzupe∏niajàce
studia na Wydziale Biologii UW u prof. dr. Kazi-
mierza Bassalika i ks. prof. dr. Józefa Szulety.
Stopieƒ dr. nauk technicznych uzyska∏ na Wydziale
Technologii Drewna SGGW w 1957 r., a nast´pnie
kolejno stopieƒ dr. hab. i docenta (1962) oraz ty-
tu∏y: prof. nadzwyczajnego (1969) i prof. zwyczaj-
nego nauk technicznych (1976). W 1970 r. zosta∏
cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Organizacji Ochrony
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Zamek Królewski w Warszawie, a tak˝e skanseny
i muzea. Wspólnie ze swymi wspó∏pracownikami
z powodzeniem poszukiwa∏ i weryfikowa∏ specy-
ficzne metody konserwacji, jak: metoda termiczna,
ultradêwi´kowa, stabilizacja ˝ywicami syntetyczny-
mi i inne. By∏ twórcà i wspó∏twórcà kilku nowoczes-
nych w swoim czasie preparatów biocydowych,
opatentowanych i wprowadzonych do stosowania.

Prof. Jerzy Wa˝ny opublikowa∏ ok. 450 prac
w czasopismach: „Ochrona Zabytków”, „Nauka”,
„Bulletin of the Polish Academy of Science”,
„Folia Forestalia Polonica” i wielu innych. Przesz∏o
120 z nich ukaza∏o si´ za granicà w czo∏owych cza-
sopismach bran˝owych, takich jak „Wood Science
and Technology”, „Wood and Fiber Science”,
„International Biodeterioration”, „Holzforschung”,
„Holz als Roh- und Werkstoff”, „Material und
Organismen”, „Chimia Driewiesiny”. Liczba cyto-
waƒ profesora w literaturze Êwiatowej, wg Science
Citation Index, wynosi 200 pozycji.

Tematyka badaƒ, podejmowanych przez prof.
Wa˝nego, obejmowa∏a liczne aspekty ochrony i kon-
serwacji drewna, a tak˝e innych wspó∏wyst´pujà-
cych z nim materia∏ów, jakie stosowano w budow-
nictwie mieszkaniowym, przemys∏owym i w obiek-
tach zabytkowych. Wiele ze zrealizowanych prac ba-
dawczych mia∏o charakter oryginalny i pionierski,
wnoszàc niejednokrotnie znaczàcy wk∏ad do roz-
woju Êwiatowej nauki. Niezale˝nie od dzia∏alnoÊci
naukowej profesor by∏ organizatorem lub wspó∏or-
ganizatorem wielu istotnych dla gospodarki naro-
dowej rozwiàzaƒ praktycznych, wa˝nych zarówno
w skali krajowej, jak i mi´dzynarodowej. Sympozja
Ochrony Drewna, b´dàce jego pomys∏em, organi-
zowane sà od 46 lat cyklicznie, co dwa lata, i zazwy-
czaj szeroko uwzgl´dniajà tematyk´ konserwatorskà.

Du˝o uwagi prof. Jerzy Wa˝ny poÊwi´ci∏ dy-
daktyce w dziedzinie ochrony drewna. Obok wy-
k∏adów i seminariów w SGGW na temat patologii
wyst´pujàcych w drewnie i walki z nimi, przesz∏o
30 lat prowadzi∏ zaj´cia z mikrobiologii konserwa-
torskiej na Wydziale Konserwacji Dzie∏ Sztuki ASP
w Warszawie oraz wyk∏ady o ochronie zabytków
drewnianych dla etnologów na UW. Prowadzi∏ i na-
dal prowadzi tak˝e zaj´cia na studiach podyplomo-
wych SGGW, Ochrony Zabytków na Wydziale Ar-
chitektury PW, a przede wszystkim w OÊrodku
Doskonalenia Kadr b. Ministerstwa Gospodarki Ko-
munalnej, przej´tym póêniej i utrzymywanym do
dziÊ przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Bu-
downictwa (PSMB). Na tych ostatnich wyszkolono
przesz∏o 2500 in˝ynierów budowlanych i konser-
watorów zabytków. Za∏o˝enia i pierwsze programy

wyk∏adanych tam przedmiotów i zaj´ç dydaktycz-
nych by∏y dzie∏em profesora. Za najwa˝niejszy jego
dorobek jako dydaktyka uznaç nale˝y promocj´
przesz∏o 100 magistrów i 11 doktorów, z których
5 osiàgn´∏o tytu∏ profesora.

Za swojà dzia∏alnoÊç prof. Jerzy Wa˝ny uzyska∏
liczne nagrody i wyró˝nienia, m.in. nagrod´ IRG-
WP im. Rona Cockcrofta w Szwecji (1990), medal
ASP im. Bohdana Marconiego za dzia∏alnoÊç
w ochronie zabytków (1997), nagrod´ PZITB im.
W∏adys∏awa Danileckiego za wybitne osiàgni´cia
w dziedzinie trwa∏oÊci i ochrony obiektów budo-
wlanych przed korozjà (2004), medal PAN im.
Micha∏a Oczapowskiego za wybitny wk∏ad w roz-
wój nauk leÊnych (2006) oraz przyznawane przez
ministra kultury odznak´ Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kul-
tury (1980) i z∏otà odznak´ „Za opiek´ nad za-
bytkami” (1997). Prof. Jerzy Wa˝ny otrzyma∏ tak˝e
tytu∏y: cz∏onka honorowego Stowarzyszenia Myko-
logów Budownictwa (2000) i tytu∏ Honorary Life-
Long Member of International Research Group
on Wood Protection, nadany na XXXVIII kon-
ferencji w Jackson, USA (2007).

Z okazji jubileuszu prof. Jerzego Wa˝nego
odby∏y si´ dedykowane mu konferencje naukowe:
XXIII Sympozjum Ochrony Drewna w Rogowie
(wrzesieƒ 2007) zorganizowane przez Komitet
Technologii Drewna PAN i Zak∏ad Ochrony Drew-
na SGGW, a tak˝e IX Sympozjum PSMB pod ha-
s∏em „Ochrona obiektów budowlanych przed wil-
gocià, korozjà biologicznà i ogniem” w Zakopa-
nem (paêdziernik 2007). Odby∏y si´ te˝ specjalne
sesje naukowe Komitetu Technologii Drewna PAN
(paêdziernik 2007) i Rady Naukowej Instytutu
Technologii Drewna w Poznaniu (listopad 2007).

Pe∏ny dorobek naukowy prof. Jerzego Wa˝nego
poÊwi´cony konserwacji zabytków drewnianych
omówiony zosta∏ w opracowaniu „Ochrona drewna
zabytkowego – historia i stan badaƒ” (J. Wa˝ny
i W. Kurpik), które opublikowane zosta∏o w czaso-
pismach: „Ochrona Zabytków”, nr 1-2, 2004 oraz
„Nauka”, nr 1, 2005.

Ka˝dy, kto pozna∏ prof. Jerzego Wa˝nego oraz
jego pasj´ si´gania ponad standardy i horyzonty
nauki, wie doskonale, ˝e przedstawiony wy˝ej
bilans znakomitych osiàgni´ç minionego 80-lecia
nie jest dla niego cezurà cokolwiek zamykajàcà,
lecz staç si´ mo˝e raczej podstawà nowych doko-
naƒ i dalszych odkryç. Wierzàc, ˝e tak b´dzie, ˝y-
czymy Profesorowi, aby jak najd∏u˝ej móg∏ dzieliç
z nami trosk´ o dziedzictwo naszej kultury, w znacz-
nej przecie˝ mierze wypowiadajàcej si´ poprzez
dzie∏a spe∏nione w drewnianym tworzywie.




