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ALEKSANDER MAKSIMÓW

15 czerwca 1971 roku zmarł dr habil. inż. dr 
h.c. A leksander Maksimów, długoletni profe
sor zwyczajny, do chwili przejścia na eme
ry tu rę  — kierownik K atedry Torfoznawstwa 
na W ydziale Melioracji W odnych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczony 
wielkiej m iary znany szeroko w kraju  i za 
granicą, w ybitny specjalista z dziedziny che
mii rolnej i torfoznawstwa.

Odszedł na zawsze wychowawca licznej 
kadry pracowników nauki i inżynierów, nau
czyciel i przyjaciel młodzieży akademickiej, 
człowiek o wielkim  sercu, dla którego tw ór
cza praca dla nauki i chęć pomocy i służenia 
innym  były treścią życia.

Aleksander Maksimów urodził się 26 lutego 1892 r. w Iłowli, Ziemi 
Dońskiej. Szkołę średnią ukończył w 1913 roku w Nowoczerkasku. P ierw 
sza wojna światowa przerw ała Jego studia rozpoczęte w Instytucie Rol
niczym. W 1922 roku w stępuje A. Maksimów na W ydział Rolny Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, k tóry kończy w 1925 г., a po odbyciu 
specjalizacji pod kierunkiem  prof. M. Górskiego w Zakładzie Uprawy 
i Nawożenia Roli w Skierniewicach otrzym uje w 1926 r. dyplom inż. rol
nika. Następnie odbywa staż naukowy (st. asystent) na Stacji Doświad
czalnej w  Kutnie. W końcu 1927 roku powraca do SGGW, gdzie pod kie
runkiem  prof. M. Górskiego w ykonuje pracę doktorską na tem at: „Fizjo
logiczna reakcja soli amonowych i azotanów”. Jego praca doktorska 
zwróciła uwagę jako jedna z najlepszych ówczesnych prac w dziedzinie 
chemii rolnej i została przez Radę W ydziału nagrodzona medalem. W la
tach 1928-1931 pracował jako kierow nik laboratorium  fizykochemicz
nego w Krajow ym  Towarzystwie M elioracyjnym. W tym  okresie opubli
kował szereg prac badawczych dotyczących fizykochemicznych własności 
gleb. W 1931 roku powraca do SGGW na stanowisko starszego asystenta 
w Katedrze U prawy i Nawożenia Roli, gdzie w 1935 roku habilituje się 
na podstawie pracy pt. ,,E lektrofiltracja gleb”. Również i ta Jego praca 
sposobem ujęcia, wielkością m ateriału eksperym entalnego oraz pomysło
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wością skonstruowanej przez Niego aparatury  zwróciła na siebie uwagę 
świata nauki, a aparatura ta jest do dziś używana w pracowniach nau
kowych.

W latach 1935-1939 jako docent prowadzi wykłady z chemii rolnej 
na W ydziale Rolniczym SGGW.

W roku 1937 Prof. A. Maksimów wydaje pierwszy w języku polskim 
podręcznik o własnościach sorpcyjnych gleb oraz m etodach badań żyz
ności. W tym  też czasie publikuje kilka prac z zakresu chemii rolnej. W 
okresie okupacji na zlecenie ówczesnych tajnych władz akademickich 
SGGW pracował w Zakładzie Chemii Rolnej zajm ując się badaniami do
tyczącymi żyzności gleb i znaczenia m ikroelementów w praktyce rolni
czej. Po powstaniu warszawskim  został wraz z żoną i córką wywieziony 
przez Niemców do obozu karnego w Gross-Rosen, a stam tąd po rozdzie
leniu z rodziną do obozu w M authausen.

W końcu m aja 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych wrócił 
do k raju  i natychm iast rozpoczął pracę jako adiunkt w Zakładzie Fizjo
logii Roślin SGGW. W roku 1946 został m ianowany docentem etatowym  
chemii rolniczej, a w roku 1948 profesorem  nadzwyczajnym  i kierow ni
kiem pierwszej w Polsce K atedry Torfoznawstwa na W ydziale Rolniczym 
SGGW. W roku 1949 został w ybrany członkiem korespondentem  Towa
rzystw a Naukowego Warszawskiego.

Z chwilą utw orzenia W ydziału Melioracji Wodnych SGGW został 
przeniesiony i m ianowany kierownikiem  K atedry Torfoznawstwa na tym 
Wydziale, a w roku 1956 uzyskał ty tu ł profesora zwyczajnego.

W uznaniu wielkich zasług dla nauki zostaje wyróżniony w roku 1966 
na Wydziale Rolniczym WSR we W rocławiu tytułem  doktora honoris 
causa.

W okresie powojennym rozwijał Prof. A leksander Maksimów szeroką 
działalność naukowo-badawczą i praktyczną w dziedzinie chemii rolnej 
a szczególnie m ikroelementów i torfoznawstwa. W tych ostatnich dzie
dzinach staje się wielkim autorytetem  nie tylko w kraju, ale i za granicą.

W roku 1947 wydaje pierwszy podręcznik o m ikroelem entach pt. „Mi
kroelem enty i ich znaczenie w życiu roślin i zw ierząt”, a w roku 1949 
monografię „M ikroelementy i mokronawozy”, nagrodzoną przez Towa
rzystwo Naukowe W arszawskie. Nowa obszerna m onografia „M ikroele
m enty i ich znaczenie w życiu organizmów” ukazała się w 1954 roku. 
Z podręczników tych korzystało i korzysta do dziś szerokie grono pra
cowników nie tylko z dziedziny rolnictwa, lecz także biologii, w etery
narii i medycyny.

Oprócz tych prac natu ry  syntetycznej ogłosił A. Maksimów szereg 
prac badawczych o m ikroelem entach z podaniem ich zawartości w rośli
nach i torfach oraz omówieniem ich oddziaływania na rozwój roślin
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upraw nych. Monografie i prace o m ikroelem entach przynoszą Mu świa
tową sławę.

W dziedzinie torfoznaw stw a poświęcił prof. A. Maksimów wiele wy
siłku i czasu zagadnieniom właściwości fizykochemicznych torfów, szcze
gólnie zaś zdolnościom sorpcyjnym  masy torfowej względem jonów mie
dzi, m anganu i jonu amonowego. Z tego zakresu opublikował szereg ory
ginalnych prac naukowych.

Badania laboratoryjne i doświadczenia polowe nad wartością nawozo
wą masy torfowej były prowadzone przez A. Maksimowa na szeroką 
skalę. Opracowania dotyczące tych zagadnień, jak zresztą i inne prace 
Profesora, świadczyły o tym, że nie interesow ał się wyłącznie stroną teo
retyczną problemu, lecz na podstawie i w w yniku swych badań wyciągał 
wnioski na tu ry  praktycznej. Zagadnienia wykorzystania torfu jako na
wozu były tem atem  szeregu Jego prac naukowych. Uzyskane wyniki 
były szeroko stosowane w praktyce rolniczej przyczyniając się do pod
niesienia plonów wielu roślin.
Podręczniki dotyczące użytkowania torfu: ,,Torf i zastosowanie surowca 
torfowego w rolnictw ie” oraz ,,Torf i jego użytkowanie w rolnictw ie”, 
oparte w dużej mierze na badaniach własnych, zajm ują czołowe miejsce 
w literaturze polskiej.

Niezwykły talent organizacyjny A. Maksimowa, niespożyta energia 
i głęboka wiedza sprawiają, że nowa dziedzina nauki, jaką jest torfo- 
znawstwo, przechodzi okres wielkiego rozkw itu w Polsce.

Twórca i założyciel pierwszej w Polsce K atedry Torfoznawstwa, któ
rą prowadził z wielkim nakładem  pracy i energii, i mimo przejścia na 
em eryturę w 1963 r. pozostał opiekunem i ojcem duchowym K atedry do 
końca życia. Pod Jego kierunkiem  wykonano w Katedrze przeszło 100 
prac m agisterskich, a wielu Jego uczniów obroniło prace doktorskie i w y
konało rozprawy habilitacyjne.

Jego działalność dydaktyczna była bardzo intensyw na i polegała nie 
tylko na prowadzeniu w niezwykle ciekawy sposób wykładów i semi
nariów, które cieszyły się wielką frekwencją, ale również na bardzo bez
pośrednich, osobistych kontaktach ze studentam i i asystentam i, przez któ
rych był niezwykle łubiany.

Jego zapał do pracy naukowej, poszukiwania nowych rozwiązań, 
wprowadzania coraz to nowych metod, udzielały się tym  wszystkim, któ
rzy z nim  współpracowali. Niezwykle bezpośrednia atmosfera, jaka pa
nowała w Jego otoczeniu, sprawiała, że wszyscy Jego bliscy i dalsi współ
pracownicy widzieli w Nim nie tylko nauczyciela, ale także przyjaciela 
i opiekuna, człowieka, na którego mogli zawsze liczyć.

Oprócz twórczej pracy naukowej prof. Aleksander Maksimów brał 
czynny udział w działalności szeregu tow arzystw  naukowych. Był człon-
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kiem Prezydium  Kom itetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa PAN, 
Kom itetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, członkiem założycielem 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, członkiem Towarzystwa Bota
nicznego, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego, człon
kiem Rady Naukowo-Technicznej przy M inistrze Rolnictwa, członkiem 
Rady Naukowej IMUZ.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań i organizacji nauczania Profesor 
A. Maksimów był odznaczony Medalem Dziesięciolecia, Złotym Meda
lem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Złotą Odznaką Honorową 
Zasłużonego dla SGGW, Krzyżem Kawalerskim  i Komandorskim Orde
ru  Odrodzenia Polski.

Odszedł od nas człowiek o niezwykle gorącym sercu, prosty i kole
żeński w obejściu, zawsze uczynny i pogodny, pełen dobrej woli i za
raźliwego entuzjazmu, jaki sam zachował do końca swego życia. Posia
dał wiele uroku osobistego, pogodę ducha i niezwykły dowcip. Na Jego 
tem at już za życia krążyły legendy. Posiadał niezwykły dar wielkiego 
gawędziarza, a opowiadań Jego słuchało się z zapartym  tchem.

Prof. A. Maksimów był człowiekiem, którego wTszyscy poważali, ce
nili i kochali. Odznaczał się niezwykłą bezpośredniością i ujm ującym  
sposobem bycia, co zjednywało Mu licznych przyjaciół. Człowiek o nie
zwykle czułym sercu służył radą i pomocą wszystkim, którzy tej pomocy 
potrzebowali. Nie znał uczucia zazdrości, cieszył się cudzymi sukcesami, 
tak  jakby to były Jego własne. Sylwetka Profesora zostanie zachowana 
w pamięci i sercach Jego uczniów i współpracowników na zawsze.

W spominając niezwykle szlachetną postać Prof. A. Maksimowa i Jego 
osiągnięcia naukowe, żegnamy Go z uczuciem głębokiego żalu, żegnamy 
człowieka nierozerw alnie związanego z rozwojem chemii rolnej i torfo
znawstwa, wybitnego reprezentanta nauki polskiej.

Dzieło Twoje Profesorze nie umarło, lecz jest żywe i kontynuowane 
przez Twoich uczniów i współpracowników, a pamięć o Tobie będzie 
zawsze żyła w naszych sercach i umysłach.
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