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Po egnania  (Obi tuar ies)  

yciorys 

Stefan MIELEWCZYK 

Curriculum vitae. – A short autobiography of Dr. Ste-

fan Mielewczyk (1933-2005), the eminent Polish odona-

tologist. 

 Od redakcji: W dniu 12. sierpnia ubieg ego ro-

ku zmar  Dr Stefan Mielewczyk, wybitny odonato-

log, autor wielu fundamentalnych prac, cz onek-za-

o yciel naszej sekcji i jej wieloletni przewodnicz cy. 

Na nast pnej stronie zamieszczamy wspomnienie o 

Nim. Natomiast poni ej prezentujemy yciorys po-

dyktowany przez Zmar ego w ostatnich miesi cach 

ycia. Serdecznie dzi kujemy Jego rodzinie za udo-

st pnienie tego tekstu i poni szego zdj cia (Fot. 1). 

 

Fot. 1. Dr Stefan Mielewczyk w terenie: 8.10.1963, 

ki Piskorzewskie (Wielkopolski P.N.).  

Fot. 1. Dr. Stefan Mielewczyk in the field: 8.10.1963, 

meadows at Piskorzewo (Wielkopolski National 

Park).  

 Urodzi em si  4 lutego 1933 r. w Gnie nie ja-

ko pi te dziecko w rodzinie Micha a Mielewczyka 

i Salomei z Rynarzewskich. Ojciec by  wówczas 

podoficerem zawodowym prowadz cym kancelari  

17. Pu ku Artylerii Lekkiej. 

 Z pocz tkiem wrze nia 1939 r. byli my ewa-

kuowani kolej  w „bezpieczne miejsce za Warsza-

w ”, do którego nigdy nie dotarli my. Niemiecka 

Luftwaffe bombardowa a nas, wy cznie kobiety i 

dzieci, od godzin po udniowych 1 wrze nia. Ob-

szar, na którym maskowali my si  w uprawach rol-

nych, by  znakowany na obwodzie prze cierad ami 

przez miejscowych Niemców, tzw. V Kolumn . 

 Szko  podstawow  uko czy em w roku 1948 

i wst pi em do Gimnazjum i Liceum im. B. Chro-

brego w Gnie nie. Matur  uzyska em w 1952 r. i 

stara em si  o przyj cie na Wydzia  Biologii i 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Pozna skiego. Mimo 

zdanych egzaminów nie zosta em przyj ty „z braku 

miejsc”. Równie  w 1953 r., kiedy zbywa y wolne 

miejsca, te  nie zosta em przyj ty. Od „czynnika 

politycznego” (Bromberek) us ysza em wtedy: 

„Takiego jak wy przyjmiemy na studia za 40 lat, 

kiedy w socjalizmie ka dy b dzie musia  mie  

wy sze wykszta cenie”. Skojarzy em to z udzia em 

mojego ojca w Wojnie Antybolszewickiej w roku 

1920. Pozytywnie zako czy y si  moje starania na 

Wydzia  Zootechniki Wy szej Szko y Rolniczej w 

Poznaniu. Po zaliczeniu I roku studiów uda o mi 

si  przenie  na Uniwersytet, gdzie studiowa em 

na kierunku biologii. Studia uko czy em w maju 

1958 r. obron  pracy magisterskiej „Pluskwiaki 

ró noskrzyd e (Hemiptera-Heteroptera) wód oko-

lic Gniezna”. Pragn em pracowa  w hydroento-

mologii, zrezygnowa em wi c z proponowanej mi 

asystentury w Zak adzie Anatomii Zwierz t Do-

mowych WSR u prof. J. Wilburga, jak te  z pro-

ponowanej asystentury w Zak adzie Fizjologii Po-

morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie u 

prof. Mi tkiewskiego. W latach 1958/59 pracowa-

em wi c w Instytucie Ochrony Ro lin w Poznaniu 

– op acany z puli dla robotników niewykwalifiko-

wanych, a nast pnie jako bibliotekarz w Bibliotece 

G ównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-

znaniu. Od roku szkolnego 1959/60 pracowa em w 

Liceum dla Pracuj cych w Gnie nie ucz c biologii, 

a niektóre klasy chemii. 

 W okresie pracy pedagogicznej wzi em u-

dzia  w konkursie pt. „Aby podr czniki by y le-

psze”. Otrzyma em wprawdzie jedn  z III nagród, 

ale by a to jedyna nagroda przyznana w Kurato-
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rium Okr gu Szkolnego Pozna skiego. Jednocze -

nie w latach 1961-1962 prowadzi em badania nad 

pluskwiakami ró noskrzyd ymi wód Kotliny Jele-

niogórskiej. Wyniki tych bada , podobnie jak z 

okolic Gniezna, by y publikowane w „Badaniach 

Fizjograficznych nad Polsk  Zachodni ” (1963, 

1964). 

 W roku 1962 otrzyma em od prof. A. Wrób-

lewskiego propozycj  pracy naukowej w Instytucie 

Zoologicznym PAN, Oddzia  w Poznaniu, któr  

podj em wraz ze zobowi zaniem bada  nad lar-

wami wa ek. Na podstawie w asnych materia ów 

poda em bli sze szczegó y morfologiczne u atwia-

j ce rozpoznanie trzech par podobnych gatunków 

(Bull. Ac. pol. Sci. 1964,1967). Z ko cem kwietnia 

1967 r. napisa em prac  doktorsk  „Larwy wa ek 

(Odonata) torfowisk sfagnowych Polski”, której 

obrona odby a si  w ko cu stycznia 1968 r. Mimo 

to mianowanie na stanowisko adiunkta otrzyma em 

dopiero pod koniec roku 1971. 

 Z niektórych wa niejszych dokona  mog  wy-

mieni  zapocz tkowane w okresie pracy pedago-

gicznej badania nad tzw. spi arni  dzierzby g sior-

ka. Opracowanie „O po ywieniu [dzierzby] g sior-

ka (Lanius collurio L.)...” opublikowane w roku 

1967 („Acta Ornithologica”) na yczenie waszyng-

to skiego odpowiednika naszego Zak adu Wspó -

pracy z Zagranic  w Zakresie Pi miennictwa Nau-

kowego i Naukowo-Technicznego zosta o wydane 

w j zyku angielskim w roku 1971. Kolejne cenne 

opracowanie dotyczy ekologii, biologii i morfolo-

gii Velia sauli Tam. i V. caprai Tam. Opublikowa-

em ponad 120 ró nego typu opracowa  i donie-

sie  naukowych. Oprócz nich wykona em wiele re-

cenzji redakcyjnych. W asnych materia ów na oko-

o 20-30 prac nie uda o mi si  przygotowa  do dru-

ku. 

 Nie nale a em do jakichkolwiek partii polity-

cznych. By em natomiast wieloletnim cz onkiem 

Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego 

Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towa-

rzystwa Hydrobiologicznego oraz Societas Interna-

tionalis Odonatologica – jako cz onek-za o yciel 

(od pa dziernika 1971 r.). 

 Uczestniczy em aktywnie w konferencjach, 

sympozjach, zjazdach oraz warsztatach bentologi-

cznych. 

 Otrzyma em Honorow  Odznak  „Zas u ony 

dla miasta Poznania” i Honorow  Odznak  „Zas u-

ony dla Województwa Pozna skiego” oraz Z oty 

Krzy  Zas ugi. 

 W grudniu 1956 r. zawar em zwi zek ma e -

ski z Ludmi  Koln , przysz ym in ynierem bu-

downictwa l dowego i magistrem pedagogiki. Mia-

em z ni  troje dzieci: Wojciecha (ur. 1958 – mgr 

historii i mgr prawa), Ma gorzat  (ur. 1959 – le-

karz-specjalista chorób dzieci cych) oraz S awomi-

ra (ur.1961 – dr nauk chemicznych). 

W growiec, 27 czerwca 2005 r. 

 

 

Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005) 

Rafa  BERNARD, Pawe  BUCZY SKI, Grzegorz TO CZYK 

Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 

2005) – A biography and a profile of Dr S. Mielewczyk, 

an excellent Polish hydroentomologist, are presented 

with special attention paid to his odonatological 

achievements. A complete list of his 76 publications (57 

original) to a various extent related to Odonata or 

odonatology is enclosed.  

 Dwunastego sierpnia 2005 roku, w wieku 72 

lat, odszed  na zawsze doktor Stefan Mielewczyk. 

Osoba ogromnie zas u ona dla polskiej entomolo-

gii, skarbnica wiedzy o owadach wodnych, przed-

stawiciel wymieraj cego pokolenia klasycznych 

przyrodników. 

 Dr Stefan Mielewczyk by  rodowitym Wielko-

polaninem, urodzi  si  w Gnie nie jako pi te dziec-

ko w rodzinie Micha a i Salomei z Rynarzew-

skich. Ojciec, uczestnik wojny antybolszewickiej, 

by  wówczas podoficerem zawodowym 17. Pu ku 

Artylerii Lekkiej. Dom i szko a ukszta towa y dr. 

Mielewczyka jako cz owieka wiernego warto ciom 

patriotycznym, niezwykle dba ego o j zyk ojczy-

sty. Po maturze uzyskanej w roku 1952 w Liceum 

im. Boles awa Chrobrego w Gnie nie, stara  si  o 

przyj cie na Wydzia  Biologii i Nauk o Ziemi Uni-

wersytetu Pozna skiego. W epoce g bokiego stali-

nizmu przesz o  ojca stan a na przeszkodzie rea-

lizacji tych zamiarów. Mimo zdanych egzaminów 

dopiero po dwóch nieudanych próbach dostania si  

na UAM, i po zaliczeniu pierwszego roku studiów 

w Wy szej Szkole Rolniczej w Poznaniu, móg  

przenie  si  na wymarzon  biologi  na uniwersy-

tecie. Studia uko czy  w maju 1958 roku obron  
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