
 

Prof. dr hab. Zbigniew Haber urodził się 

24 grudnia 1930 roku w Szymborzu, 

w województwie bydgoskim. W 1950 roku 

ukończył Gimnazjum im. J. Kasprowicza 

w Inowrocławiu. Po ukończeniu studiów 

w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu uzyskał 

tytuł inżyniera ogrodnictwa. W 1955 roku 

otrzymał tytuł magistra, a w roku 1969 - stopień 

naukowy doktora nauk rolniczych za rozprawę 

pt: „Wpływ różnego ustosunkowania wapnia 

do boru oraz żelaza do manganu w nawożeniu 

syningii (Syningia hybrida hort.) uprawianej 

w torfie wysokim”. Stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk rolniczych, decyzją Rady 

Wydziału Ogrodniczego SGGW-AR 

w Warszawie, uzyskał w 1976 roku na podstawie 

rozprawy pt: „Wpływ wapnowania 

na pobieranie mikroelementów przez rośliny 

ozdobne uprawiane w podłożu torfowym”. 

W ramach stypendium Jana de Graaffa, odbył 

roczny staż naukowy na Uniwersytecie w stanie 

Oregon (USA). 

Pracując w Katedrze Roślin Ozdobnych, 

zorganizował specjalizację „Kształtowanie 

i konserwacja terenów zieleni”. W roku 1978 

dzięki Profesorowi powstał Zakład Kształtowania 

i Konserwacji Terenów Zieleni. Na kierownika 

Zakładu powołano Profesora Zbigniewa 

Habera. W roku 1990 Zakład przekształcono 

w Katedrę Terenów Zieleni. 

W roku 1980 Profesor Zbigniew Haber został 

powołany na stanowisko docenta na Wydziale 

Ogrodniczym. Tytuł naukowy profesora nauk 

rolniczych uzyskał w roku 1991. Do 2001 roku 

nieprzerwanie pełnił funkcję Kierownika Katedry 

Terenów Zieleni. 
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Wśród ważnych osiągnięć naukowych Profesora należy wymienić: 

- opracowanie agrotechniki i nawożenia roślin ozdobnych uprawianych w torfie, 

- opracowania z zakresu kształtowania terenów zieleni w miastach i w krajobrazie otwartym, 

- introdukcja traw rabatowych na tereny zieleni, 

- wykorzystanie niektórych gatunków traw rabatowych do rekultywacji hałd i nieużytków. 

Ponadto w latach 70-tych poprzedniego stulecia, Profesor Zbigniew Haber współtworzył Arboretum Leśne w Zielonce, 

jako miejsce praktyk dla studentów Wydziału Ogrodniczego. Dzięki staraniom Pana Profesora na terenie Wydziału 

Ogrodniczego, pod koniec lat 80-tych, wybudowano pawilon, w którym mieściły się dwie katedry oraz pierwsza 

pracownia projektowa. W okresie swojej działalności naukowej opublikował: 265 opracowań, w tym 66 oryginalnych 

prac twórczych. Pozostałe pozycje, to 6 podręczników i 2 skrypty, artykuły popularno-naukowe, ekspertyzy i liczne prace 

zlecone. Spośród tych prac - 29 zostało opublikowanych poza granicami kraju. Uzyskał 4 patenty i 1 wzór użytkowy. 

Był promotorem jednej pracy doktorskiej i opiekunem 105 prac magisterskich. Prof. dr hab. Zbigniew Haber 

był organizatorem 4 i współorganizatorem 3 naukowych konferencji międzynarodowych. Ważną pozycję w działalności 

Pana Profesora stanowi problematyka ochrony Bałtyku, jako wynik współpracy z Uniwersytetem w Uppsali. Podjęcie tych 

działań pozwoliło 1012 studentom na ukończenie kursu „Baltic Sea Environment”. Działalność Pana Profesora Zbigniewa 

Habera została uwieńczona licznymi nagrodami: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Poznania 

i Wojewody, a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2001 roku 

prof. dr hab. Zbigniew Haber przeszedł na emeryturę. Nadal pracował, prowadził zajęcia ze studentami i promował 

prace magisterskie. Był przyjacielem młodzieży, a swoją życzliwością obdarzał wszystkich napotkanych na swojej drodze. 

Zmarł 13 marca 2009 roku. 
 


