Szanowni Państwo!
Przed trzema laty obchodziliśmy uroczyście 200-lecie naszej
Uczelni. W tym roku akademickim swój jubileusz obchodzi
Wydział Biologii. Korzeniami sięga on początków działalności
Uniwersytetu, a w powojennej rzeczywistości, jako odrębna jednostka organizacyjna, istnieje od 50 lat. Na przestrzeni tych dekad
Wydział Biologii mógł poszczycić się licznymi dokonaniami i sukcesami.
Szczególnie warto podkreślić osiągnięcia Wydziału w działalności
naukowo-badawczej i innowacyjności, a także jego szeroki wpływ
na otoczenie społeczne i gospodarcze wyrażający się w postaci
patentów, licencji, know-how czy działalności usługowej. Prowadzone na najwyższym światowym poziomie badania naukowe
Wydziału, ich duży potencjał wdrożeniowy i komercjalizacyjny,
a przy tym szeroka i atrakcyjna oferta dydaktyczna przyczyniają
się do osiągania przez Uniwersytet Warszawski wysokiej pozycji
w rankingach szkół wyższych w Polsce oraz umacniają jego pozycję
na arenie międzynarodowej.
Pół wieku Wydziału Biologii to liczne grono wybitnych badaczy i nauczycieli akademickich, wielu pracowników technicznych
i administracyjnych, ale przede wszystkim setki studentów i absolwentów. Ich wspólnemu wysiłkowi, wzajemnej inspiracji i oddaniu
Wydział zawdzięcza swoją renomę.
Okazja, jaką stwarza jubileusz, skłania mnie do podziękowań tym
wszystkim, którzy choćby epizod swojego życia związali z Wydziałem, a przez to i naszą Uczelnią. Szczególnie chciałbym jednak
podziękować wszystkim pracownikom Wydziału – badaczom,
nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym,
wszystkim tym, którzy organizują codzienną pracę Wydziału
i angażują się w inne działania na rzecz Uniwersytetu. W tym miejscu chciałbym także pogratulować Sekcji Historycznej Wydziału
Biologii, która podjęła się opracowania niniejszej monografii,
a także organizacji rocznicowych obchodów.
Życzę wszystkim pracownikom, studentom i absolwentom oraz
przyjaciołom Wydziału Biologii wielu kolejnych sukcesów oraz
wszelkiej pomyślności i zapraszam do wspólnego świętowania!
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Minęło 50 lat od czasu powstania Wydziału Biologii jako niezależnej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Odrębność tej dyscypliny na naszej Uczelni ma jednak znacznie głębsze korzenie. Choć
Wydział zachował wiele tradycyjnych nazw jednostek i kontynuuje kierunki niektórych badań z początków istnienia tej dziedziny,
to od czasu powstania zmienił się diametralnie. Pół wieku temu
główna siedziba Wydziału mieściła się w Szkole Głównej przy
Krakowskim Przedmieściu, ale wiele pomieszczeń Wydziału rozrzuconych było po całej Warszawie. Obecnie Wydział skoncentrowany jest na Kampusie Ochota i kształci trzykrotnie większą liczbę
studentów niż pół wieku wcześniej. Rozwój Wydziału to także
prowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych wpisujących
się w główne nurty zagadnień nauki światowej. Wydział dysponuje zaawansowaną infrastrukturą badawczą, która umożliwia
stosowanie najnowocześniejszych metod w badaniach naukowych,
w tym wielkoskalowych metod biologii molekularnej i zaawansowanych technik mikroskopowych. Rozwój nauk przyrodniczych
w ostatnich dekadach spowodował konieczność prowadzenia
interdyscyplinarnych badań z zespołami nauk chemicznych,
fizycznych, matematycznych i medycznych. Dzięki lokalizacji na
jednym kampusie współpraca ta pozwala nawiązać do tradycji
wspólnego niegdyś Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Oddajemy w Państwa ręce wspomnienia z dziejów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, spisane z zaangażowaniem
i z sercem przez Koleżanki i Kolegów z Wydziału. Szczególne
podziękowania kieruję do pani Izabeli Wyszomirskiej, a także pani
dr Jadwigi Baj, pani dr Mai Graniszewskiej i pana dr. Sławomira
Zagórskiego.
Pragnę gorąco podziękować zwłaszcza panu dr. Tomaszowi
Jagielskiemu za pracę nad tym dziełem od początku do końca.
Dziękuję także wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi
wspomnieniami.
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