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Prof. dr, dr h.c., inż. Lucjan Królikowski urodził się 20 X 1898 r. w 
Sosnowcu. Tam ukończył szkołę średnią. Studia rozpoczął na wydziale 
rolniczo-leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując dyplom inżynie
ra leśnika w 1930 r. na podstawie pracy pt. „Przyczynek do metody oz
naczania stopnia rozkładu ściółek leśnych”, wykonanej w Katedrze 'Che
mii Rolniczej i Gleboznawstwa F. K. Terlikowskiego. Już jako student 
pracował na stanowisku młodszego asystenta, zakładając doświadczenia 
nawozowe i brał udział w sporządzaniu map gleb Wielkopolski, ogłoszo
nych później w 13 pracach pod wspólnym tytułem „Materiały do mapy 
gleboznawczo-rolniczej Polski”. W latach 1930—36 prowadził laboratoryj
ne i terenowe ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów leśnictwa. W roku 
1935 na podstawie rozprawy pt. „Badania nad stosunkiem węgla do azo
tu w ściółkach i próchnicach leśnych” doktoryzował się u prof. F. K. 
Terlikowskiego. Praca ta, charakteryzująca siedliska leśne w całym kra
ju, jest cennym wkładem w rozwój gleboznawstwa leśnego.

W roku 1936 dr Królikowski przeniósł się do Oddziału Hodowli Lasu 
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, gdzie wśród różnych 
prowadzonych przez Niego prac naukowych na szczególną uwagę zasłu
gują badania nad wpływem nawożenia mineralnego ubogich gleb piasko
wych na rozwój upraw leśnych. Były to pierwsze tego typu doświadcze
nia w Polsce. Wojna nie pozwoliła na ich kontynuację i dopiero w 1957 
roku Autor je uzupełnił i przedstawił na VI Kongresie Międzynarodowe
go Towarzystwa Gleboznawczego w Paryżu. W 1961 r. w NRD na sym
pozjum poświęconym nawożeniu gleb leśnych prof. Królikowski przed
stawił dalsze wyniki badań w tym zakresie.

Wojna 1939 r. zastała prof. Królikowskiego na Wołyniu, gdzie zna
lazł pracę w Liceum Krzemienieckim. W roku 1942 powrócił do Warsza
wy i zaczął pracować w miejscowym oddziale Puławskiego Instytutu 
Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.

Po zakończeniu wojny brał żywy udział w uruchomieniu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie przez 4 lata wykładał na Wy
dziale Technologii Drewna, pracując jednocześnie w Instytucie Badaw



czym Leśnictwa. W 1948 r. mianowano Go kierownikiem Zakładu Nieu
żytków w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Na tym stanowisku położył 
wielkie zasługi przy inwentaryzacji nieużytków i inicjowaniu rozlicznych 
prób ich zalesiania. Rozpoczął też doświadczenia nad rekultywacją tere
nów poprzemysłowych. Wreszcie był inicjatorem badań nad wprowadze
niem topoli do produkcji leśnej.

W 1954 r. dr L. Królikowski otrzymał tytuł profesora nadzwyczajne
go i ograniczył się do pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa. W I960 
roku utworzono tam pod Jego kierownictwem Zakład Gleboznawstwa. 
Głównym przedmiotem badań Zakładu stały się metody przywrócenia 
produktywności zdegradowanym glebom leśnym. Odkrywczym osiągnię
ciem tych badań było Wykazanie ujemnej roli jonów glinu. W roku 
1968 nadano Mu tytuł profesora zwyczajnego.

Prof. Królikowski miał na swoim koncie około 130 prac naukowych 
i popularno-naukowych. Jego prace, mające często charakter pionierski, 
cytowane są w podręcznikach akademickich. Był promotorem 5 prac dok
torskich. Jako wybitnemu specjaliście powierzano Mu często recenzowa
nie rozpraw doktorskich. Ocen takich z zakresu gleboznawstwa i leśnic
twa dokonał około 40. Był członkiem Prezydium Komitetu Gleboznaw
stwa i Chemii Rolnej PAN, członkiem honorowym Komitetu Nauk Leś
nych PAN, a także przez wiele lat rady naukowej Instytutu Dendrologii 
PAN w Kórniku.

W 1969 r. prof. Królikowski przeszedł na emeryturę. Teraz cały swój 
zapał i zaangażowanie naukowe poświęcał Polskiemu Towarzystwu Gle
boznawczemu. Pracował w nim już zresztą od chwili założenia, to jest od 
1937 r. Po wskrzeszeniu Towarzystwa w roku 1946 był jego sekretarzem, 
a w 1962 r. wybrano Go prezesem, którą to funkcję pełnił do końca swe
go życia. Dzięki Jego staraniom Towarzystwo uzyskało własny lokal, 
stopniowo rozbudowywany. Powstała biblioteka i dobrze wyposażone la
boratorium badawcze. Podejmuje ono specjalistyczne usługi dla instytu
cji, które szukają rozwiązania trudnych problemów związanych z rekul
tywacją gleb i ich ochroną przed skażeniem. Prócz tego w laboratorium 
sporządzane są tablice przedstawiające „Główne typy gleb Polski”, we
dług pomysłu prof. Królikowskiego. Tablice te cieszą się dużym uzna
niem w szkołach. Dochody z ekspertyz, usług i tabel dają PTG możność 
subsydiowania prac badawczych, wydawnictw, zjazdów, sympozjów i wy
jazdów zagranicznych członków Towarzystwa. Wydatki te, idące w mi
liony zł rocznie, nie obciążają budżetu Państwa. Prezes pracujący bezin
teresownie brał żywy udział w pracach naukowych Towarzystwa i prze
wodniczył zjazdom oraz powoływanym komisjom. Był współredaktorem 
„Przeglądu Naukowej Literatury Rolniczej i Leśnej”, przewodniczącym 
komitetu redakcyjnego Roczników Gleboznawczych, współautorem kilku 
poważnych prac naukowych. W ubiegłym roku ukazał się wyjątkowo



cenny, barwny „Album Gleb Polski”, którego był głównym autorem i re
daktorem. Dzięki prof. Królikowskiemu Polskie Towarzystwo Gleboznaw
cze jest jedną z najbardziej liczących się krajowych organizacji społecz- 
no-naukowych.

W roku 1978 Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze wpisało 
prof. Królikowskiego na wielce ekskluzywną listę swych członków hono
rowych. Jest to pierwszy i jedyny uczony polski na tej liście.

Trzeba także podkreślić działalność społeczną Profesora. Był przez 
kilka lat czynnym członkiem Rady Naukowej przy Wydziale Rolnictwa 
i Leśnictwa Stołecznej Rady Narodowej, był członkiem Komisji Koordy
nacyjnej Działalności Gospodarczej Organizacji Społecznych.

W uznaniu osiągnięć i zasług w pracy naukowej i społecznej prof. 
Królikowski otrzymał wiele odznaczeń i nagród; między innymi: Krzyż 
Komandorski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Państwo
wą III stopnia, nagrody: Prezesa PAN oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki. W roku 1985 prof. Królikowski został wyróżniony 
doktoratem honoris causa przez Akademię Rolniczą w Poznaniu.

Trzeba również podkreślić, że nigdy nie odmawiał pomocy ludziom, 
którzy się o nią zwracali i podawał zawsze rękę tym, którym Jego zda
niem działa się krzywda.

Odejście Profesora jest niepowetowaną stratą dla nauki polskiej i na
szej społeczności.

Komitet Redakcyjny „Roczników Gleboznawczych”




