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W uznaniu zasług dla rozwoju nauki i osiągnięć prof. dra hab. Ryszarda Babickiego uchwałą z dnia 21 kwietnia 2004 roku Senat Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu wyróżnił Profesora honorowym tytułem naukowym doktora honoris causa. Wręczenie dyplomu nastąpiło w dniu 25 czerwca 2004
roku, podczas uroczystości związanych z jubileuszem 50-lecia Wydziału Technologii Drewna.
Profesor dr hab. Ryszard Babicki urodził się 1.01.1927 w Baranowiczach.
W 1952 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1960 uzyskał stopień doktora nauk leśnych, natomiast
stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 1967 na Wydziale Technologii Drewna SGGW. W 1972 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora
nadzwyczajnego, zaś w 1978 tytuł profesora zwyczajnego. W 1983 zostaje wybrany na członka korespondenta, a w 1994 członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
Praca naukowa prof. dr hab. Ryszarda Babickiego jest ściśle związana z działalnością Instytutu Technologii Drewna, w którym przeszedł wszystkie stopnie
kariery naukowej i w którym pełnił funkcję dyrektora od 1970, aż do przejścia
na emeryturę w roku 1991. Głównym obszarem Jego zainteresowań badawczych
jest chemiczna technologia drewna. Koncentrują się one na takiej problematyce,
jak hydroliza i termoliza drewna, przerób żywicy balsamicznej i ekstrakcyjnej oraz
oleju talowego, uszlachetnianie produktów żywicznych oraz badania właściwości
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chemicznych drewna. Bogaty dorobek Profesora, publikowany w renomowanych
czasopismach krajowych i zagranicznych, liczy ponad 200 pozycji, w tym 70 oryginalnych rozpraw naukowych, 3 monograﬁe, 18 patentów, 19 opracowań wdrożonych
w praktyce przemysłowej. Był On inicjatorem i uczestnikiem licznych konferencji
i sympozjów międzynarodowych poświęconych problematyce drzewnictwa. Na wyróżnienie zasługuje również zaangażowanie Profesora w rozwój kadry naukowej.
Wypromował 2 doktorów i opiekował się 5 habilitacjami. Dotychczas recenzował
12 prac doktorskich, 19 habilitacyjnych, 29 wniosków o tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego i 18 o tytuł profesora zwyczajnego.
Wyrazem uznania wysokiego autorytetu naukowego Profesora jest wieloletnie
przewodniczenie lub członkostwo licznych komitetów i rad naukowych, m.in. ponad
20 lat przewodniczył Komitetowi Technologii Drewna PAN, przez 17 lat był członkiem Centralnej Komisji Kwaliﬁkacyjnej ds. Kadr Naukowych, od wielu lat jest
członkiem Komisji Problemowych KBN, członkiem Rad Naukowo-Technicznych
Ministerstw LiPD i RLiGŻ, członkiem rad naukowych licznych instytutów naukowych, członkiem i przewodniczącym rad programowych i komitetów redakcyjnych
czasopism naukowych, takich jak Sylvan, Folia Forestalia, Drewno, przewodniczącym Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Za całokształt działalności został nagrodzony m. in.
Krzyżem Kawalerskim i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2000 wyróżniony przez V Wydział PAN Medalem im. Michała Oczapowskiego, który jest
najwyższym wyróżnieniem Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. W swej działalności naukowej prof. Ryszard Babicki ściśle współpracuje
z Wydziałem Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu, co zaowocowało znaczącymi osiągnięciami, zwłaszcza w zakresie rozwoju kadry naukowej.
Prof. dr hab. Janina Łęcka

