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WSPOMNIENIE O NASZYM MISTRZU, PROFESORZE TADEUSZU KIMSIE 

(1947-1999) 

A rememberance of our Master, 

Professor Tadeusz Kimsa (1947-1999) 

29 października 1999 roku odszedł od nas na zawsze nasz Nauczyciel i Mistrz oraz wielki Przyjaciel, 
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany Tadeusz Kimsa. 

Być może niektórym nasze słowa wydadzą się nieco patetyczne, ale nie ma w nich egzaltacji ani 
przesady. Nam, uczniom Pana Profesora, trudno jest wyrazić smutek i żal jaki czujemy. Pozostała po Nim 
pustka, której naszym zdaniem nikt nie jest w stanie 
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wypełnić. Tym, którzy nie znali Pana Profesora osobi
ście, pragniemy przybliżyć Jego postać oraz wyrazić 
satysfakcję i dumę z tego, że dane nam było pracować 
z Nim i być Jego uczniami. 

Prof. T. Kimsa urodził się 6 stycznia 1947 r. w 
Koszelówce na Podlasiu. Studia wyższe ukończył z 
wyróżnieniem w 1970 r. na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. W latach 1970-1980 pracował w Zakładzie
Ekologii UMCS, gdzie w 1977 r. uzyskał tytuł dokto
ra nauk przyrodniczych. Rozprawę doktorską pt. Dy

namika sezonowa i produkcja runa wybranych zbio
rowisk borowych na Roztoczu Środkowym wykonał
pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyna Izdebskiego.

W 1980 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Ślą
skim, w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W 1987 r. 
uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie 
geobotaniki, na podstawie rozprawy pt. Problem po
wierzchni reprezentatywnej fitocenozy na przykładzie 
runa wybranych zbiorowisk leśnych Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. W 1991 r. uzyskał stanowisko 
profesora Uniwersytetu Śląskiego. W tym samym 
czasie został mianowany kierownikiem Katedry Eko
logii. 

Osobiste zaangażowanie Pana Profesora oraz Je
go talent organizacyjny sprawiły, że w 1993 r. po-
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wstało na Wydziale Biologii Studium Doktoranckie, 
którym od początku kierowa!. Następnie, w 1996 r. 
objął funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochro
ny Środowiska UŚl. ds. studiów doktoranckich. 

Prof. T. Kimsa przez kilka lat pracował też w In
stytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Częstochowie, w którym prowadził zajęcia z ekologii 
i ochrony środowiska i gdzie w 1998 r. został miano
wany kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska. 

Profesor był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego. Dwukrotnie, tj. w latach 1983-1985 
oraz 1995-1998, pełnił funkcję przewodniczącego 
Oddziału Śląskiego PTB, ponadto był członkiem Za
rządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Należał również do dwóch zagranicznych towarzystw 
naukowych, tj. International Association for Yegeta
tion Science (IA YS) - od I 989 r. oraz International 
Ecological Association (lntecol) - od 1992 r. W latach 
90. był członkiem i przewodniczącym Wojewódzkich
Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Kat0-
wickim i Wojewodzie Częstochowskim oraz prze
wodniczącym Rady Społeczno-Naukowej przy Zarzą
dzie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w
Złotym Potoku.

Podczas swojej pracy zawodowej Prof. Kimsa od
był dwa staże - pierwszy w Instytucie Ekologii PAN 
w Dziekanowie w 1972 r., jeszcze jako asystent, drugi 
w Państwowym Uniwersytecie w Leningradzie, w 
1989 r. W okresie tym brał udział w wyprawie nauko
wej do europejskiej części Rosji. Trzy lata wcześniej, 
w 1986 r., uczestniczy! w wyprawie do Algerii. 

Praca naukowa i społeczna zaowocowała nagro
dami i odznaczeniami, a mianowicie: nagrodą zespoło
wą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techni
ki, nagrodami Rektora Uniwersytetu Śląskiego indy
widualnymi ł stopnia, Złotym Krtyżem Zasługi oraz 
Odznaką Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego. 

Prof. T. Kimsa publikował prace z zakresu fitoso
cjologii klasycznej i numerycznej, ekologii roślin, 
ochrony przyrody oraz biomonitoringu skażenia śro
dowiska przyrodniczego. Był autorem ponad pięć
dziesięciu prac naukowych, kilkunastu popularno-na
ukowych, 5 recenzji prac doktorskich, przygotował 
również do druku dwa skrypty. Był redaktorem na
ukowym 4 tomów Acta Biologica Silesiana oraz 
członkiem rad naukowych czasopism: Ekoprofi1 i 
Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona 
Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zur
banizowanych. 

Pan Profesor był opiekunem ponad osiemdziesię
ciu prac magisterskich. Wypromował również pięciu 
doktorów; aż czworo z nich już w okresie choroby. 
Pomimo wielu tygodni spędzonych w szpitalu, pomi-
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Adam STEBEL: Profesora Tadeusza Kimsę pozna
łem bliżej pod koniec trzeciego roku studiów na Wy
dziale Biologii i Ochrony Środowiska, kiedy pod
jąłem się wykonania pod Jego kierunkiem pracy ma
gisterskiej. Od pierwszego spotkania Profesor okazał 
się człowiekiem o szerokich horyzontach, życzliwym 
i przyjaznym. Jako nauczyciel potrafił zainteresować 
problematyki1 botaniczną, którą zajmował się z wielką 
pasją i oddaniem, stanowiąc godny naśladowania 
wzór. Do tej pory wspominam spotkania i dyskusje z 
Profesorem, który zawsze znajdował na nie czas i nig
dy nie stronił od odpowiedzi, nawet na najtrudniejsze 
pytania. Szczególnie jestem Mu wdzięczny za to, że w 
tamtym czasie pomógł mi dokonać wyboru dalszej 
drogi życiowej, gorąco zachęcając do podjęcia dzia
łalności naukowej. Po ukończeniu studiów zachowa
łem przyjat.ny kontakt z Profesorem i milo mi w tym 
miejscu wspomnieć, że moją pierwszą opublikowaną 
pracą naukow,1 był właśnie wspólautorski z Nim arty
kuł. Tak się złożyło, że kilka lat później, na kolejnym, 
ważnym etapie swojej drogi zawodowej znowu zetk
nąłem się z Profesorem, tym razem na egzaminie z 
ekologii prled obroną pracy doktorskiej. Wtedy rów
nież spotkałem się z Jego dużą życzliwością, a efe
ktem długiej dyskusji byty plany podjęcia wspólnych, 
interesująco zapowiadających się, badań naukowych. 
Niestety, choroba Profesora, a następnie Jego niespo
dziewane odejście przekreśliły te projekty. W mojej 
pamięci pozostanie takim. jakim byt: uczciwym, rze
telnym naukowcem, posz.ukującym obiektywnej pra
wdy. a przede wszystkim wspaniałym Człowiekiem i 
Nauczycielem. 

Zbigniew WJLClEK - kolega: Kiedy wspominam 
Tadeusza Kimsę, widzę jak wchodzi powolnym kro
kiem do budynku Wydziału Biologii, czytając gazetę 
lub skupiony pracuje przy swoim biurku, otoczony re
gałami szczelnie zapełnionymi książkami. Tadeusz 
był naukowcem o szerokich zainteresowaniach; 
oprócz ekologii. którą zajmował się zawodowo, 
uwielbiał muzykę rozrywkową, literaturę piękną i ma
larstwo. Zgromadził bogatą płytotekę oraz księgoz
biór. w którym można znaleźć najpiękniejsze albumy 
malarstwa. Pod względem naukowym imponował 
wiedzą, ocLytaniem i rozwagą. Bardzo dużo czasu po
świr;cał na przeglądanie publikacji naukowych z całe
go świata, dzięki czemu zawsze potrafił rozwiązać 
stawiane przed nim problemy naukowe, służył radą, 
podsuwał literaturę lub proponował najbardziej odpo
wiednią i sprawdzoną metodykę badań. 

Jego pasją byty również programy komputerowe, 
z którymi, z właściwą sobie dokładnością, starał się 
zapoznać aby jak najlepiej wykorzystać je do analizy 
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materiałów naukowych, czy do prezentacji wyników 
badań. To wszystko zadecydowało, że poprosiłem Ta
deusza, żeby został promotorem mojej pracy doktor
skiej. Zostałem Jego pierwszym doktorantem. T. 
Kimsa na bieżąco udzielał mi wskazówek w trakcie 
realizowania pracy doktorskiej i później, po jej ukoń
czeniu, zmobilizował mnie do jej opublikowania. 
Wspólnej ze mną publikacji dotyczącej analizy nU1ne
rycznej zbiorowisk leśnych Beskidów nie zdążył już 
sfinalizować. Odszedł przedwcześnie pozostawiając 
po sobie wspomnienia, dzięki którym na zawsze bę
dzie żył w mojej pamięci. 

Przedstawiłyśmy wypowiedzi zaledwie kilku 
osób, które zapragnęły podzielić się swymi osobisty
mi refleksjami i przemyśleniami. Jesteśmy jednak 
przekonane, że każdy miody człowiek, któremu dane 
było spotkać na swej drodze Pana Profesora, powie
działby tyle samo ciepłych i serdecznych słów o na
szym wspólnym Mistrzu. Wszyscy bez wątpienia 
wiele Mu zawdzięczamy i cieszymy się, że choć na 
tak krótko, to jednak mieliśmy szansę spotkania tak 
niezwyklej i wspanialej osoby, jaką był Pan Profesor 
Tadeusz Kimsa. 

Bardzo nam Ciebie brakuje, nasz Profesorze Do
broci. 

Anna ORCZEWSKA, Edyta SiERKA 

 


