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Profesor Doktor Jan Tomaszewski

W śród gleboznawców starszego pokolenia Profesor Doktor Jan  To
m aszewski zajm ował w yjątkow o zaszczytne miejsce. Zawdzięczał to 
ogromnem u dorobkowi naukow em u i długoletniej pracy pedagogicznej.

Już w 1961 r. w  Wyższej Szkole Rolniczej we W rocławiu obchodzono 
pięćdziesięciolecie pracy twórczej Profesora Tomaszewskiego. Analogicz
ne uroczystości odbyły się w W arszawie z in icjatyw y Polskiego Towa
rzystw a Gleboznawczego w salach Polskiej Akademii Nauk. Z okazji 
długoletniej pracy naukowej składali Mu życzenia m inistrowie, przed
staw iciele nauki, koledzy i uczniowie.

„Roczniki Gleboznawcze” składając Jubilatow i gratu lacje podały Jego 
szczegółowy życiorys i dorobek publicystyczny od roku 1910 do 1961, 
obejm ujący 64 pozycje w różnych językach („Roczniki Gleboznawcze” , 
t. 10, s. 205).

Od jubileuszu upłynęło 6 la t nieustającej pracy naukowej. W ykaz 
publikacji Profesora Tomaszewskiego wzrósł o szereg dalszych pozycji. 
W dowód szczególnego uznania dla działalności twórczej Senat Akade
m icki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie nadał Mu w roku 1965 ty tu ł 
doktora honoris causa. Profesor Tomaszewski pracow ał twórczo do osta t
niej chwili swego życia, ogłaszał, dyskutow ał, b rał naw et udział w  bada
niach terenowych.

Jego koncepcje naukowe nie zawsze były zgodne z aktualnym i po
glądam i w ielu badaczy i budziły często żywe sprzeciwy. Jednakże 
w fachowych polem ikach Profesor Tomaszewski nieustępliw ie bronił 
swych zapatryw ań. Erudycja, znajomość światow ej lite ra tu ry  i historycz
nych przeobrażeń gleboznawczych były w tych dyskusjach wielkim  
argum entem . M iał także Profesor Tomaszewski swoich zwolenników.

W ogniu dyskusji kształtu ją  się często postępowe nowe teorie. U ich 
podstaw y leżą niejednokrotnie oryginalne ujęcia zjaw isk przyrodniczych, 
nie zawsze zgodne z aktualnym i kierunkam i. N iektóre z poglądów gło
szonych przez Profesora Tomaszewskiego właśnie do tej kategorii na
leżą. Ma to szczególne znaczenie, bo w pewnym  stopniu zapobiega w ro



gowi postępu, jakim  jest ru tyna. N iektóre z tych poglądów znalazły 
w yraz w Jego pracach ogłoszonych w ,»Rocznikach Gleboznawczych” .

W uznaniu zasług, jakie m iał Profesor Tomaszewski dla gleboznaw
stwa, W alny Zjazd Polskiego Tow arzystw a Gleboznawczego postanowił 
uczcić Go w ydaniem  specjalnego zeszytu „Roczników Gleboznawczych” . 
N iestety, w czasie opracow ywania tego num eru doszła nas wiadomość 
o śmierci Profesora.

Niniejszy zeszyt niechaj więc będzie w yrazem  hołdu dla Człowieka, 
k tóry  całe swe życie poświęcił nauce.

Zarząd Polskiego Tow arzystw a Gleboznawczego  

Redakcja „Roczników G leboznawczych”


