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KU CZCI

El bieta Kucka

KILKA S ÓW WSPOMNIENIA 
O DR JANUSZU ARCIPOWSKIM

[s!owa kluczowe: wspomnienie, Janusz Arcipowski, agronomia, ekonomika 
rolnictwa]

Streszczenie

We wspomnieniu o dr Januszu Arcipowskim przywo"ano jego osi#gni$-
cia naukowe i zawodowe. Podkre%lono jego zas"ugi dla Wydzia"u Zarz#dzania 
w Ciechanowie (WSM w Warszawie). 

* * *

Po&egnali%my Janusza. Jego choroba %mier' zaskoczy"a nas wszystkich. Do 
tej pory nie pogodzili%my si$ z tym faktem. 

Dr Janusz Arcipowski urodzi" si$ w 1956 roku. Po uko(czeniu szko"y pod-
stawowej kontynuowa" nauk$ w Liceum Ogólnokszta"c#cym w M"awie. Nast$p-
nie po zdaniu egzaminów wst$pnych w latach 1976-1981 studiowa" na Wydzia-
le Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Prac$ magistersk# 
obroni" w 1981 roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa. Po odbyciu s"u&by 
wojskowej oraz sta&u pracy podj#" prac$ w O%rodku Doradztwa Rolniczego Po-
%wi$tne w P"o(sku. Pracowa" tam w latach 1983-90. Od 1990 roku podj#" prac$ 
w Urz$dzie Rejonowym w P"o(sku na stanowisku kierownika Urz$du, pó)niej 
kierownika Urz$du Pracy a nast$pnie pe"ni" funkcj$ sekretarza powiatu. 

Jednocze%nie kontynuowa" kszta"cenie na Uniwersytecie Warszawskim. 
Uko(czy" Studia Podyplomowe z Zarz#dzania Kadrami oraz Studia Peda-
gogiczne, uprawniaj#ce do wykonywania zawodu nauczyciela. W roku 1994 
w Akademii Rolniczo-Technicznej na Wydziale Rolniczym obroni" prac$ doktorsk# 
i uzyska" stopie( doktora nauk rolniczych specjalno%' agronomia. 

W latach 2000-2012 pracowa" w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie w Departamencie Wsparcia Krajowego na stanowisku 
kierownika Sekcji Rachunkowo%ci. Wspó"pracowa" wówczas z Instytutem Eko-
nomiki Rolnictwa w Warszawie. 
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Jednocze%nie przez ca"y okres by" nauczycielem akademickim. Pocz#tkowo 
w Wy&szej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Prowadzi" wyk"a-
dy i seminaria. Pod jego kierunkiem powsta"o kilkadziesi#t prac licencjackich, 
g"ównie z zakresu rachunkowo%ci przedsi$biorstw. Oprócz pracy dydaktycznej 
zajmowa" si$ dzia"alno%ci# naukow#. Opracowa" i opublikowa" szereg artyku-
"ów naukowych i popularno-naukowych, zamieszczaj#c w ró&nych czasopismach 
m.in. w „Rocznikach Nauk Rolniczych” oraz „Wie% i Rolnictwo”. 

Od 2006 roku do czasu %mierci by" nauczycielem akademickim w Wy&szej 
Szkole Mened&erskiej w Warszawie, Wydzia" Zamiejscowy w Ciechanowie. Pra-
cowa" na etacie adiunkta. 

By" pracownikiem rzetelnym, uczynnym, sumiennym, lubianym przez 
wspó"pracowników i studentów. Zawsze rzeczowy, pomocny i przyjacielski. Lu-
bi" swoj# prac$ i lubi" studentów. Szanowa" wiedz$. Zawsze otwarty na drugiego 
cz"owieka, zawsze &yczliwy i z humorem. 

Taki pozostanie w naszej pami$ci. 
Dr Janusz Arcipowski pochowany zosta" w miejscowo%ci Bogurzynek, w po-

wiecie m"awskim.

Ryc. 1. FotograÞ a dr Janusza Arcipowskiego


