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WSPOMNIENIE O S.P. PROFESORZE 
SŁAWOMIRZE MIKLASZEWSKIM

W dniu 5 stycznia 1949 r. w wieku lat 74 zmarł śp. prof. Sławomir 
Miklaszewski.

Do ostatnich chwil swego życia brał czynny udział w pracach nad 
zagadnieniam i umiłowanego gleboznawstwa w pełni energii i żywotności, 
k tóra całe życie cechowała osobę nieodżałowanego Profesora, pozwalając 
Mu na intensyw ną pracę twórczą.

N iestety nie doczekał w pełni zasłużonego Jubileuszu swej 50-ciolet- 
niej pracy naukowej, który się miał odbyć w ubiegłym  roku.

Trudno mi jest w krótkim  wspomnieniu uwypuklić zasługi Profesora 
Miklaszewskiego na polu nauki i założenia podwalin pod gmach glebo
znawstwa w Polsce oraz znaczenia Jego długoletniej pracy na pożytek 
rolnictw a krajowego.

Pragnę tylko nie wyliczając wszystkich szczegółów z tak  bogatego 
i barwnego życia jakim  było życie Profesora Miklaszewskiego podkreślić 
niektóre m omenty z jego działalności, dzięki którym  wyniki jego pracy 
są tak  cenione przez ogół rolników polskich jak  też i przedstawicieli 
gleboznawstwa zarówno krajowego jak  i światowego. Sądzę, że wszech
stronna charakterystyka pracy gleboznawczej tego niestrudzonego bada
cza i uczonego z czasem nastąpi.

Profesor Miklaszewski ukończył trzecie gimnazjum  w W arszawie. 
W roku 1899 kończy Oddział Przyrodniczy W ydziału Fizyko M atem atycz
nego U niw ersytetu W arszawskiego uzyskując stopień naukowy kondydata 
nauk przyrodniczych po przedstaw ieniu rozprawy pod tytułem : „Działa
nie cynk-etylu na chlorek n itrozylu“ oraz „Badanie produktów utlenienia 
beta-propyl-hekksyl-hydroksyl-am inu“.

Studia na Uniwersytecie W arszawskim, a w szczególności oddziały
wanie tak w ybitnych profesorów jakk Lagorio u którego pracował pod
czas studiów nad rozpuszczalnością m inerałów skało-twórczych w m ag
mach różnego składu chemicznego, dały mocny fundam ent dla przyszłej 
pracy naukowej prof. Miklaszewskiego w ciągu całego życia.
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Po skończeniu U niw ersytetu Miklaszewski zostaje starszym  asysten
tem  przy K atedrze Chemii Rolnej u prof. Emila Godlewskiego (seniora) 
w  Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie, pozostając na tym  stanow i
sku  przez dwa lata.

Gdy w roku 1901 obecny D yrektor Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa 
St. Leśniowski zwrócił się z ram ienia ówczesnej Sekcji Rolnej Tow arzyst
wa Popierania Przem ysłu Handlu i Rolnictwa do prof. Godlewskiego
0 wskazanie odpowiedniego kandydata, któryby m iał dobre przygotowa
nie  przyrodnicze, a chciał poświęcić się badaniom gleboznawczym w k ra
ju  w ybór padł na Miklaszewskiego.

Procesor M iklaszewski organizuje i otw iera pierwszą pracownię gle
boznawczą w k raju  od stycznia 1902 roku przy Muzeum Przem ysłu i Rol
nictw a w W arszawie i stoi na jej czele do ostatniej chwili swego życia, 
poświęcając się całkowicie zbadaniu gleb polskich.

Już w zaraniu swej pracy naukowej prof. Miklaszewski wszedł na 
właściwą drogę badania gleby pod względem profilowym  co jest rzeczą 
trudną, w ym agającą syntetycznego ujęcia wszelkich procesów zachodzą
cych w glebie, procesów często złożonych: fizycznych, chemicznych i bio
logicznych.

Przeszedł wielokrotnie wszerz i wzdłuż ziemię ojczystą poznając do
kładnie nieomal każdą jej piędź, ustalił typy gleb, nakreślił prowizorycz
ną  ich klasyfikację i dał pierwszą mapę gleb całej Polski, uw ażaną na 
teren ie międzynarodowym za najszczęśliwsze rozwiązanie kartografii gle
bowej, która powinna być wzięta za wzór przy opracowywaniu .map gle
bowych innych krajów.

Do pojęcia niekonkretnego typu glebo tw ór czego Prof. M iklaszewski 
dodał pojęcie zupełnie realne typu gleby — ciała przyrodzonego i klasy
fikując gleby zgodnie z tą koncepcją nadał mapie gleb dużą wartość p rak 
tyczną dla rolnictw a i innych celów. Propagując gleboznawstwo w k raju  
Prof. M iklaszewski bierze udział w roku 1907 w X Zjeździe Przyrodników
1 Lekarzy we Lwowie, gdzie między innymi wygłasza referat: ,,0  potrze
bie badań gleboznawczych“ oraz ,,0  konieczności w ykreślenia mapy gle
boznawczej ziem polskich i ustalenia polskiego słownictwa gleboznaw
czego“.

Z chwilą powstania Towarzystwa Naukowego W arszawskiego w ro
ku 1908 Miklaszewski zostaje jego członkiem wchodząc w skład pierwsze
go Zarządu, a następnie k ilkakrotnie piastując godność członka Zarządu.

Przed pierwszą w ojną w roku 1913 zakłada przy Towarzystwie 
Naukowym W arszawskim „Biuro A tlasu Gleboznawczego“. Niestety w oj
na przeryw a te prace. Uważając, że pomyślny rozwój ro ln ic tw a  i zwięk
szenie wydajności plonów jest możliwe jedynie gdy nauka rolnictw a oprze
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się w swych podstawach o gleboznawstwo prof. M iklaszewski uczestniczy 
w pracach Centralnego Towarzystwa Rolniczego, biorąc czynny udział 
w  jego sekcjach i komisjach.

Również doceniając ważne znaczenie gleboznawstwa dla doświad
czalnictwa, rolniczego prof. Miklaszewski oddaje cały zasób swej rozległej 
wiedzy W ydziałowi Doświadczalno Naukowem u C.T.R. i Związkowi Rol
niczych Zakładów Doświadczalnych R. P. wchodząc w skład Zarządu 
i Rady tych instytucji.

Profesor Miklaszewski stworzył w roku 1925 poważny organ tego 
Związku ,,Doświadczalnictwo Rolnicze“, k tóry kierowany jego um iejętną 
dłonią jako redaktora przez cały czas istnienia zajmował zaszczytne m iej
sce wśród analogicznych wydaw nictw  krajow ych i zagranicznych. Będąc 
,aptuzjastą nauki o glebie i pionierem  tej młodej nauki w Polsce Prof. Mi
klaszewski reprezentuje polskie gleboznawstwo na wszystkich zjazdach 
m iędzynarodowych począwszy od pierwszego, który odbył się w roku 1909 
w Budapeszcie t.j. jeszcze w latach niewoli, kiedy imię Polski było w y
kreślone z m apy Europy i chociaż oficjalnie nie mógł być reprezentantem  
Polski, wobec nieistnienia państwowości polskiej, był uznany za reprezen
tan ta  polskiego gleboznawstwa, a na wszystkich późniejszych zjazdach 
występował już w charakterze oficjalnego głównego delegata Państw a 
Polskiego.

Na Zjeździe w Budapeszcie prof. M iklaszewski przedstaw ił barw ną 
,,Mapę gleboznawczą Królew stw a Polskiego“, w skali 1:1500000.

W roku 1910 na Zjeździe m iędzynarodowym  gleboznawców w Sztok
holmie wygłasza refera t p.t. ,,Les types des sols et leurs im portances“ 
(Typy gleb i ich znaczenie).

W referacie tym  uzasadnia swoje poglądy zapatryw ania się na typy 
gleb jako na różne środowiska.

Na m iędzynarodowym  zjeździe gleboznawczym w Pradze w roku 
1922 Prof. Miklaszewski wygłosił referat: ,,Contribution a la connaisance 
des sol s nommés Rendzina’s“ (Przyczynek do znajomości rędzin), a w roku 
1924 na Zjeździe w Rzymie wygłosił kilka referatów  z zakresu klasyfi
kacji gleb i ich kartografii.

Tam też przedstaw ił w w ykonaniu ręcznym  barw ną „Mapę gleb 
Polski“ w skali 1 : 1000000 jedną z pierwszych w świecie map w tej skali 
i tak  szczegółową, obejm ującą terytorium  całego Państwa.

W wygłoszonym na tym  zjeździe referacie „Les sols comme indivi
dus“ — (Gleby jako osobniki), Profesor Miklaszewski pogłębia swe zapa
tryw ania i wypowiedziane poprzednio w Stockholmie i zapatru je się na 
typy  gleb jako na poszczególne osobniki praw ie organizmy.
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Na następnym  z kolei M iędzynarodowym Kongresie Gleboznaw
czym w Stanach Zjednoczonych Am eryki Północnej, który  się odbył 
w roku 1927 Prof. M iklaszewski przedstaw ił barw ną „Mapę gleb Polskich“ 
a także „Mapę gleb L itw y“ w skali 1 :1500000 oraz wygłosił refera t 
„Gleboznawczy punkt widzenia w nauce o glebie“.

Również w roku 1930 Prof. Miklaszewski uczestniczył na M iędzyna
rodowym Kongresie Gleboznawczym w ZSRR oraz w 1935 roku w Anglii, 
na k tórym  wygłosił „Rém arques pédologiques“ — (Uwagi gleboznawcze). 
, Był to ostatni kongres m iędzynarodowy, który  się odbył. Na najb liż
szy Kongres M iędzynarodowy, Gleboznawczy który  miał się odbyć w roku 
1950 w A m sterdam ie ś.p. Prof. Miklaszewski otrzym ał tuż przed swym  
zgonem zaproszenie na objęcie honorowego przewodnictwa Kongresu.

W skazuje to dobitnie jak  nieodżałowanego Prof. M iklaszewskiego 
ceniono na forum  m iędzynarodowym  i jaką rolę odgryw ał On wśród n a j
w ybitniejszych przedstaw icieli gleboznawstwa światowego.

Świadczy także o tem  wypowiedź znakomitego gleboznawcy radziec
kiego akadem ika Prasołowa, który omawiając w „Problem ach Sowietsko- 
wo Poczwowiedienia“ w roku 1936 Kongres M iędzynarodowy w Anglii 
wym ienia wśród najw ybitniejszych przedstaw icieli obecnych na kongre
sie osobę ś.p. Prof. Miklaszewskiego. Będąc jednym  z założycieli Między
narodowego Towarzystwa Gleboznawczego Prof. Miklaszewski był człon
kiem K om itetu Głównego (złożonego z 5 osób) oraz kilku komisji specjal
nych jak: „N om enklatury i klasyfikacji gleb“, „K artografii gleb“, „Che
mii gleby“ a także komisji „Mapy gleboznawczej Europy“ i komisji orga
nizacyjnej „Mapy gleboznawczej nadśródziem nom orskiej“ .

Poza wspom nianym i międzynarodowym i zjazdami Prof. M iklaszew
ski uczestniczył na posiedzeniach poszczególnych Komisji M iędzynarodo
wego Towarzystwa Gleboznawczego utrzym ując szczególnie bliski kon
tak t z przedstaw icielam i bratnich narodów słowiańskich, a zwłaszcza 
z czechami i rosjanami.

Czesi niezm iernie cenią Prof. M iklaszewskiego nietylko jako n au 
kowca o pokroju światowym, lecz i jako reprezentanta słowiańszczyzny 
na terenie międzynarodowym.

Toteż gdy w uznaniu zasług Prof. Miklaszewskiego społeczeństwo 
polskie urządziło obchód Jubileuszow y z okazji trzydziestolecia' pracy 
naukowej w roku 1929, to z całego świata napłynęły liczne odezwy. Prof. 
D r Jorasław  Spihancl tak  ocenia Jego stanowisko: „Prof. M iklaszewski 
jest nam  przykładem  niestrudzonego pracow nika i pioniera w dziedzinie 
gleboznawstwa, jest nam  pięknym  męskim wzorem gleboznawcy słow iań
skiego, który  na form u międzynarodowym  tak skutecznie reprezentuje 
tę dziedzinę wiedzy, gdzie słowianie, narody rolnicze, związane całym 
swym bytowaniem  z glebą, osiągnęli w yniki godne uwagi.
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Szczęsna Polska, że ma w Prof. M iklaszewskim tak  pracowitego 
a zdolnego badacza, szczęsna Wasza Politechnika w której przesław ny J u 
bilat w ykłada, szczęsni jesteśm y my wszyscy gleboznawcy słowiańscy, 
którzy w Prof. M iklaszewskim m am y tak  dobrego, zawsze wspólnego 
przyjaciela, nauczyciela i doradcę.“

O stosunku uczonych radzieckich do Prof. M iklaszewskiego świad
czy depesza przesłana przez znanego uczonego prof. Wileńskiego, k tóry  
słał pozdrowienia jednem u z wodzów obecnego gleboznawstwa.

Działalność pedagogiczną ś.p. Prof. M iklaszewski rozwija od 1905 
roku rozpoczynając w ykłady gleboznawstwa, pierwsze w języku polskim, 
w Szkole Rontalera na W ydziale Agronomicznym zaś od 1906 do 1919 na 
W ydziale Rolnym Towarzystwa Kursów Naukowych (obecnej S.G.G.W.). 
Od 1919 roku objął w ykłady gleboznawstwa na Politechnice W arszaw
skiej na W ydziale Inżynierii i Wydziale Geodezji. Tam też zorganizował 
Zakład, pozostający pod Jego kierownictw em  do chwili wybuchu w oj
ny światowej, kiedy uległ całkowitem u zniszczeniu.

Od roku 1924 Prof. Miklaszewski organizuje Dział Gleboznawstwa 
składający się ze zbiorów monolitów glebowych przy Muzeum Przem ysłu 
iRolnictwa. Na powszechnej wystawie krajow ej w Poznaniu przyznano 
Mu dyplom  zasługi — najwyższe odznaczenie za całokształt prac w dzie
dzinie gleboznawstwa polskiego.

W roku 1926 Prof. M iklaszewskiego w ybrano na członka Czechosło
wackiej Akadem ii Rolnictwa w Pradze, w roku 1927 zaproszono do Komi
te tu  Redakcyjnego pisma gleboznawczego „Poczwowiedienje“ a w roku 
1938 na członka K om itetu redakcyjnego pisma gleboznawczego „,Soil 
Science“.

W roku 1946 został'w ybrany  na prezesa honorowego Polskiego To
w arzystw a Gleboznawczego.

Jako uczony i badacz Prof. M iklaszewski zajmował się wszystkim i 
zagadnieniam i wchodzącymi w zakres nauki o glebie. Długi szereg cen
nych prac, opartych na ścisłych badaniach własnych, prac wnoszących 
nowe światło do dziedziny gleboznawstwa jest wielkim  dorobkiem*. W śród 
setek publikacji ogłoszonych drukiem  w różnych językach najkap ita ln iej- 
szym jest dzieło ,,Gleby Polski“.

W artość prac Prof. M iklaszewskiego ’ potęguje głęboka znajomość 
nietylko nauk przyrodniczych lecz i rolnictwa.

Proce Prof. M iklaszewskiego odegrały dużą rolę w dziedzinie zagad
n ień  klasyfikacyjnych i bonitacyjnych w Polsce.

*) Spis prac. prof. S. Miklaszewskiego został ogłoszony w roczniku Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego za rok 194*9 (str. 193—202).
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Gdy chodziło o rozwiązanie najtrudniejszych zagadnień bądź z dzie
dziny klasyfikacji, bądź innych gleboznawczych, związanych z ro ln ict
wem lub z innym i działami gospodarki narodowej, to zarówno rozm aite 
organizacje jak  i urzędy zawsze zwracały się o pomoc i poradę do Prof. 
Miklaszewskiego, których nigdy nikom u nie szczędził. Do ostatka trw ał 
na posterunku.

Już po wyzwoleniu Polski brał czynny udział w pracach Komisji 
K lasyfikacji i N om enklatury i K artografii Gleb i innych Komisjach Pol
skiego Towarzystwa Gleboznawczego, służąc swym i cennymi radam i; 
pobierał m onolity do Działu Gleboznawczego Muzeum Przem ysłu i Rol
nictwa, uczestniczył w zespołowych badaniach terenow ych gleboznawczych 
do wydaw anej przez P.T.G. m apy gleb Polski w skali 1 : 1.000.000, opra
cowując mapę gleb województwa Olsztyńskiego, k tórą na parę tygodni 
przed swym zgonem zakończył.

Pracow ał nad dziełem ,,Gleba istota nieznana“. Opracował monografię 
o historii Sekcji Gleboznawczej Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 
przygotował do druku IV wydanie „Rozpoznawania gleb w polu“ i szereg 
innych.

Prof. Sławomir M iklaszewski w ciągu swej piędziesięcioletniej dzia
łalności dokonał wielkiego dzieła o doniosłym znaczeniu dla kraju, pozo
staw iając trw ały  ślad w historii nauki gleboznawstwa.

Zawdzięczamy to w ielkiem u zamiłowaniu do badań, ś.p. Profesora 
oraz ukochaniu gleb ojczystych a także temu, że niezważając na przeróżne, 
liczne przeszkody na które napotykał w ęzasie swej pionierskiej działal
ności nigdy nie tracił z przed oczu wielkiego celu, k tóry  Mu przyświecał — 
zbadania gleb polskich.

Prof. M iklaszewski odznaczał się jasnością sądu, odwagą w ypow ia
dania swego zdania, nieugętością w swoich przekonaniach, bezkom pro- 
misowością i prostoliniowością.

Reprezentował całe swoje życie gleboznawstwo polskie nieugęcie 
walcząc o uzyskanie praw  dla tej nauki.

O statnia wojna światowa przy swoich strasznych spustoszeniach 
przyczyniła się także do zm arnowania dorobku życiowego ś.p. Prof. M ikla
szewskiego.

Zniszczony został obszerny zbiór prac, zniszczony został barw ny atlas 
profilów  glebowych, m ający służyć badaniom  terenowym . Zginęło sporo 
m ap glebow o-klasyfikacyjnych w szczegółowych skalach 1 :5000, k tóre 
były przygotowane na M iędzynarodowy Kongres Gleboznawczy jako 
wzorce.
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Profesor M iklaszewski był silną indywidualnością. Trwały wkład 
Jego prac do nauki gleboznawstwa oraz ich znaczenie w historycznym  
i oz woj u tej nauki muszą doczekać się w przyszłości obszernego wszech
stronnego omówienia.

Obecnie gdy zarysowały się pomyślniejsze horoskopy dla rozwoju 
tej um iłowanej przez Niego gałęzi wiedzy odszedł, ale na zawsze pozo
stanie w naszej pamięci postać Jego potężnej indywidualności oraz idee 
zaw arte w Jego dziełach.

Imię Sławomira Miklaszewskiego opromienione sławą uczonego 
przejdzie do potomności.


